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K r o n ika

Liepos 4 d. Aplinkos viceministro
pareigas pradėjęs eiti Stanislovas
Šriūbėnas kuruoja teritorijų planavimą ir priežiūrą, statybą ir jos
priežiūrą, architektūros, būsto, kraštovaizdžio ir saugomų teritorijų tvarkymo politikos formavimą, valstybės
nekilnojamojo turto paskirstymą
ir jo perdavimo savivaldybėms koordinavimą, pagrindinėse statybos
veiklos srityse dirbančių specialistų
ir statybos verslo įmonių atestavimo
koordinavimą.
Viceministras gimė 1944 m. spalio 9 d.
Ignalinos rajone. Baigęs Mielagėnų
vidurinę mokyklą mokėsi Vilniaus poli-

Birželio 29 – liepos 1 d. Kėdainių rajone,
šalia Akademijos miestelio, vyko žemės
ūkio technologijų paroda „Agrovizija
2011“. Parodos dalyviai galėjo susipažinti su žemės ūkio praktika, naudojant
naujausius augalų apsaugos produktus,
perspektyviausias veisles bei šiuolaikinę
žemės ūkio techniką. Pirmą kartą parodoje dalyvavo ir Miškų institutas kartu
su Dubravos eksperimentine mokomąja
miškų urėdija. Miškų instituto darbuotojai pristatė instituto veiklą bei naujausią
literatūrą.
Birželio 30 d. ir liepos 1 d. vyko miškų urėdijų valdybų posėdžiai, kurių pirmininkais
yra generalinio miškų urėdo pavaduotojai Z. Truskauskas ir G. Visalga. Posėdžių
metu buvo nagrinėjami ir priimami
sprendimai dėl valdybų darbo reglamento, 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymo, miškų urėdijų specialistų pareiginių
algų dydžių bei 2011m. turto įsigijimo ir
skolinimosi planų.
Liepos 1 d. LAMMC Joniškėlio bandymų
stotyje vyko tarpinstitutinė konferencija
„Žemės ūkio mokslas – konkurencingumui
stiprinti“. Konferencijos dalyviai aplankė
bioetanolio gamyklą Pasvalyje (UAB „Kurana“). LR žemės ūkio ministerijos diplomais buvo apdovanoti 2011 m. inovatyviausi mokslininkai, o institutams ir universitetams įteiktos įvairios nominacijos.
2011 m. Miškų instituto inovatyviausio
mokslininko titulą pelnė dr. V. Suchockas.
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Didžiąją gyvenimo dalį Stanislovas
Šriūbėnas dirbo statybų sektoriuje.
1970 m. atėjęs į tuometę Statybos
ministeriją, dirbo jos sistemoje. Nuo
1997-ųjų trejus metus ėjo Vilniaus
senamiesčio restauravimo direkcijos
direktoriaus pavaduotojo pareigas.
Nuo 2000-ųjų dirbo Vilniaus miesto
savivaldybėje ir jos organizacijose.
2000-2011 m. buvo Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos narys, 20092010 m. dirbo sostinės vicemeru.
technikume. Po studijų Vilniaus inžineriniame statybos institute (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas) įgijo inžinieriaus specialybę.

Liepos 11-15 d. Miškų instituto mokslinė
sekretorė dr. D. Mizaraitė lankėsi Slovėnijos žemdirbystės ir Miškų institutuose
bei Mariboro universiteto Žemės ūkio ir
gyvybės mokslų fakultete, susipažino su
Brdo eksperimentinės stoties darbu (plačiau – kitame numeryje).
Liepos 13 d. įsigaliojo aplinkos ministro
G. Kazlausko patvirtinti viešiesiems
pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai (Valstybės žinios, 2011-07-12,
Nr. 84-4110). Nustatytos trys produktų,
kurie turi būti perkami pagal tuos kriterijus, grupės. Pirkdama šiuos produktus,
valstybės įstaiga ar organizacija privalo
taikyti numatytus minimalius aplinkos
apsaugos kriterijus. Be minimalių, yra
numatyti ir išplėstiniai kriterijai, kuriuos
galima taikyti pasirinktinai. Pagal aplinkosauginius kriterijus vykdomi viešieji
pirkimai vadinami žaliaisiais. Tarptautiniu mastu žalieji viešieji pirkimai pirmą
kartą buvo paminėti 2002 m. per Johanesburge vykusį pasaulio valstybių
vadovų susitikimą darnaus vystymosi
klausimais priimtame įgyvendinimo plane, raginančiame remti plėtrą ir aplinkai
palankių prekių bei paslaugų sklaidą
skatinančias viešųjų pirkimų strategijas.
Liepos 14 d. Generalinėje miškų urėdijoje
vyko pasitarimas dėl prekybos apvaliąja
mediena. Pasitarime dalyvavo aplinkos
ministro patarėjas R. Petrauskas, Miškų
departamento atstovai, Generalinės miš-

Stanislovas Šriūbėnas priklauso Liberalų ir centro sąjungai. Su žmona Alma
užaugino dukrą. Vienas didžiausių
laisvalaikio pomėgių – sportas.

kų urėdijos vadovybė, Vakarų Lietuvos
medienos perdirbėjų ir eksportuotojų,
Medienos perdirbėjų, Medienos prekybos, „Lietuvos mediena” ir „Litbioma” asociacijų atstovai.
Aptartos Prekybos apvaliąja mediena taisyklių tobulinimo galimybės bei pristatyta Apvaliosios medienos elektroninė pardavimų sistema. Atkreiptas dėmesys dėl
pasiūlymo garanto – piniginės įmokos,
papildomų sugriežtinimų, sortimentinio
plano skelbimo, kokybės klasių vertinimo.
Nutarta, kad pirkėjų pasiūlymai pirkti apvaliąją medieną AMEPS sistemoje teikiami miškų urėdijoms, o ne centralizuotai.
Generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas
padėkojo asociacijų atstovams už konstruktyvų bendradarbiavimą ir siūlymus
dėl prekybos apvaliąja mediena taisyklių
tobulinimo.
Liepos 21 d. Kretingos muziejuje vyko
renginys, skirtas miškininko Marijono
Daujoto 120-osiosms gimimo metinėms,
Kretingos miškų urėdijos 90-mečiui bei
Tarptautiniams miškų metams paminėti.
Renginio metu LAMMC filialo Lietuvos
miškų instituto konsultantas doc. J. Danusevičius apžvelgė M. Daujoto mokslinę veiklą, Kretingos muziejaus Istorijos
skyriaus vedėjas J. Kanarskas skaitė
pranešimą „Marijono Daujoto pėdsakai
Kretingos žemėje“, atidarytos parodos
apie Kretingos miškų urėdiją, žmogaus
ryšį su gamta bei kitos.

*Generalinė miškų urėdija įgyvendino projektą „Intelektuali miškų ūkio elektroninių
paslaugų informacinė sistema“ (IMŪEPIS).
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinės paramos
lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė
visuomenė visiems“ priemonę „Intelektualios valdymo sistemos“. Įgyvendinus
projektą sudaryta galimybė visiems
internete adresu www.valstybiniaimiskai.lt gauti informacijos apie valstybinius miškus, rekreacinius, lankytinus
ir saugomus objektus, miškų būklę ir
apsaugą, teikiamas paslaugas (apvaliosios medienos ir sodinukų prekybą) ir
kitą miškų urėdijose vykdomą veiklą bei
naudotis elektronine paslauga – miškų
ūkio paslaugų interaktyviu žemėlapiu. Naudojantis šia paslauga galima,
pavyzdžiui, rasti tikslią rekreacinių ir
lankytinų objektų vietą žemėlapyje,
informacijos, kaip nuvykti iki pasirinkto
objekto ir t. t.
*Aplinkos ministerijos informacija.
Visuomenė kviečiama teikti pasiūlymus
miškų ūkio sektoriaus plėtros. Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros
programos projektą galima rasti internete šiuo adresu: http://www.am.lt/VI/
files/0.859055001311572292.pdf.
Įgyvendindama Vyriausybės 2008-2012
metų programos priemones Aplinkos
ministerija 2010 metais inicijavo Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros
programos rengimą. Laimėjęs viešųjų pirkimų konkursą pagal sutartį su Aplinkos
ministerija pirminį šios programos projektą parengė Darnaus vystymosi institutas.
2011 vasarį rengėjai šį projektą pristatė
Miškų ūkio konsultacinei tarybai, kurios
nariai – miškininkystės mokslų, miškų
urėdijų, medienos pramonės ir nevyriausybinių organizacijų atstovai – pateikė
daug pastabų ir pasiūlymų dėl programos tobulinimo. Aplinkos ministerijos
Miškų departamento kartu su kitomis
miškų ūkio institucijomis ir organizacijomis iš esmės pakoreguotas projektas dar
kartą apsvarstytas Miškų ūkio konsultacinėje taryboje šių metų birželį. Dar kartą
pataisytas projektas šiandien ir pateikiamas viešam svarstymui.
Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros
programa rengiama devynerių metų laikotarpiui (iki 2020 metų), ją numatoma

tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu.
Konstruktyvias pastabas ir konkrečius racionalius pasiūlymus Nacionalinės miškų
ūkio sektoriaus plėtros programos projektui prašome teikti iki 2011 m rugpjūčio
12 d. Aplinkos ministerijai raštu arba el.
paštu n.kupstaitis@am.lt
*Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
šiais metais parengė Aukštaitijos ir Dzūkijos nacionalinių parkų, Gražutės, Kurtuvėnų, Nemuno deltos, Nemuno kilpų,
Pagramančio, Panemunių, Rambyno,
Sartų, Sirvėtos ir Veisiejų regioninių parkų
apsaugos reglamentų naujas redakcijas.
Reglamentai patikslinti pagal esamą ekonominę situaciją ir pasikeitusius teisės
aktus. Aplinkos ministras jau patvirtino
Apsaugos reglamentų redakcijas, kurios
įsigaliojo nuo š.m. liepos 15 dienos. Reglamentų tikslas – nustatyti specialius
nacionalinių ir regioninių parkų apsaugos, projektavimo ir statybų jų teritorijose
reikalavimus bei tvarkymo ir naudojimo
ypatumus.
*Rambyno regioniniame parke esantys
Vilkyškių, Šereiklaukio ir Opstainių piliakalniai bei garsiojo Rambyno kalno
alkakalnis bus pritaikyti lankymui. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM
įgyvendina bendras projekto „Saugomų
teritorijų tvarkymas I etapas“ veiklas su
Rambyno regioninio parko direkcija. Jo
metu tvarkomi svarbiausi parko paveldo
objektai.
Miškų instituto mokslininkai entomologai
įspėja: skirpstus puola iki šiol dar nepažįstamas kenkėjas vinkšninis pjūklelis
(Cladius ulmi L.).
Vinkšninis pjūklelis (Cladius ulmi L.)
priklauso plėviasparnių (Hymenoptera)
būriui, tikrųjų pjūklelių (Tenthredinidae)
šeimai. Šio vabzdžio suaugėlis yra 5-7,5
mm ilgio plėviškais užtamsintais sparnais,
kūnas juodai blizga. Skraido du kartus
metuose: gegužės ir liepos mėnesiais.
Kiaušinius deda ant guobinių (Ulmaceae)
medžių (vinkšnos, skirpsto) apatinės lapo
pusės į pagrindinę gyslą. Lerva turi 20
kojų ir yra 1,6 cm ilgio, žalsva, maitinasi
guobinių lapai išgrauždami lapo dalis
tarp gyslų, nuo ko lapo likučiai nudžiūna
ir nubyra ant žemės. Skiriamasis lervų
požymis – juoda dėmė ant galvos. Lė-

liuojasi šilkiniuose kokonuose, vasarinės
generacijos pjūklelių kokonai pinami
lajose, o rudeninės – paklotėje netoli kamieno. Vinkšninis pjūklelis paplitęs Europoje ir Kaukaze, bet mūsų respublikoje
rimtesnių židinių iki šiol nebuvo fiksuota.
Šiais metais palankios klimato sąlygos
pjūklelio išplitimui susiformavo Nemuno
dešiniojo kranto šlaituose nuo Vilkijos iki
Raudonės. Apgraužti ne tik jauni skirpsto
medelių lapai, bet ir suaugusių medžių
lapai. Kadangi per Lietuvą eina skirpsto
šiaurinė arealo riba, gali būti, kad tai yra
pirmi rimtesni vinkšninio pjūklelio pažeidimai mūsų respublikoje.

Vinkšninio pjūklelio lerva		
Vinkšninio pjūklelio kokonas

*Finansų ministerija informuoja, kad
parengė ir teikia viešai konsultacijai pakeitimus, susijusius su fiksuoto gyventojų
pajamų mokesčio sumokėjimu, įsigyjant
verslo liudijimą. Pakeitimus priėmus, nuo
2012 m. juridiniai asmenys neteks galimybės naudotis pagal verslo liudijimus
dirbančiųjų paslaugomis.
*Besiruošdami pasaulio čempionatui, Lietuvos medkirčiai puikiai pasirodė kaimyninių šalių čempionatuose. R. Balčiūnas
Latvijos čempionate buvo I-as, Estijoje
užėmė II-ą vietą, o Lenkijos čempionu
tapo G. Karpavičius.
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Aktualijos

Dirbti nesiblaškant, nepasiduoti provokacijoms

ir eiti į priekį

Į „Mūsų girių“ klausimus
atsako generalinis miškų urėdas

Užtikrinant stabilų
valstybinių miškų sistemos darbą
LR ūkio ministerija parengė šių metų
pirmojo ketvirčio Lietuvos valstybės
valdomų įmonių veiklos ataskaitą,
kurioje nemaža dalis skiriama ir miškų ūkio reikalams. Ataskaitoje teigiama, kad pasibaigus pirmiesiems
trims 2011 m. mėnesiams dauguma
valstybės valdomų įmonių galėjo pasidžiaugti geresniais rezultatais, palyginti su 2010 m. pirmojo ketvirčio
rodikliais. Malonu buvo perskaityti
teiginį, kad „valstybiniuose miškuose atkūrimo ir įveisimo darbai nuolat
viršijo kertamus plotus. Šios tendencijos rodo galimybes plėsti medienos
produkcijos apimtis nemažinant esamo
medienos kiekio Lietuvos miškuose“.
Tokių teiginių, liudijančių, kad valstybinių miškų reikalai tvarkomi pakankamai gerai, gausu visame dokumente.
Kaip galėtumėte plačiau pakomentuoti
šią ataskaitą ir kokius esminius jos teiginius reikėtų dar labiau pabrėžti?
Ataskaita atspindi valstybinių miškų
sistemos darbus, bet ji nėra visai objektyvi. Štai joje pateikiama, kad kitų sričių
valstybės įmonės sugebėjo sumažinti
nuostolius ir tai parodoma kaip pasiekimas. Bet ataskaitoje neatsispindėjo, kad
miškų urėdijoms buvo padidinti mokesčiai. Jeigu prie minimos ataskaitos pridėsime toliau vardijamus duomenis, miškininkų darbai joje įgaus realesnį atspindį.
Per pastaruosius 3 metus valstybinių miškų sektoriaus mokamų į valstybės biudžetą veiklos ir pelno mokesčiai padidėjo daugiau nei 300 proc., kai
kitiems valstybės turtą naudojantiems
sektoriams specialūs mokesčiai nepadidėjo. Nuo 2008 m. valstybinių miškų
sektoriaus mokami į valstybės biudžetą
mokesčiai už miško išteklių naudojimą
padidėjo 2,5 karto, pasiekė 30 proc. šių
išteklių (atnaujinamų) vertės ir yra 6 kartus didesni nei mokestis už kitų gamtos
išteklių naudojimą. Be to, miško išteklių
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Jūtarės Rečiūnienės nuotrauka

Benjaminas Sakalauskas

į valstybės biudžetą dar padidėtų. O
juk vertinant valstybinių miškų sektoriaus grąžą į valstybės biudžetą,
kaip interviu mūsų žurnalui („Tarptautiniais miškų metais – naujų darbų gairės“ (2011 Nr. 1) sakė Miškų
departamento direktorius dr. Valdas
Vaičiūnas, valstybinis miškų ūkis
Lietuvoje ir Estijoje moka pačius didžiausius mokesčius nuo pajamų visoje Europos sąjungoje.
Antra vertus, spaudoje teko skaityti, kad „ ... visiškai neracionalu ir
net nusikalstama išleisti net 90 proc.
nenukirsto miško vertės, „Gal miško
darbams užtektų panaudoti 70 proc.,
o kitus, kaip ir priklausytų, pervesti į
biudžetą?“ – retoriškai svarsto miškininkai. Su šia pastaba sutinka ir buvęs
miškų ūkio ministras prof. Albertas
Vasiliauskas“. Kiti svarstymai „ į miškus
ir miškų ūkį žiūrėti daugiau piliečio nei
valstybės išlaikytinio akimis“.
Ir vėl išvada, kad mokesčiai į valstybės biudžetą turi būti didesni. Ką tokiu
atveju turi daryti valdžia, kai patys buvę
miškų žinybos vadovai ne kartą ir ne du
viešai kalba apie didintinus mokesčius,
lankosi LR Seime, Vyriausybėje, pas ministrus? Mano klausimas – grynai retorinis. Aišku, kad anksčiau ar vėliau jie
išgirstami, o mokesčiai didinami...
Buvęs viceministras teigia, kad medienos kainoms pakilus ir gavus papildomų
pajamų, esant sunkiai padėčiai valstybėje,
miškų sistema turėtų „padėti“ Lietuvai ir
mokėti dar didesnius mokesčius.
Keista, kad toks supratingumas atsirado tik dabar, o ne, tarkime, tada,
kai 1995 m. dirbtinai konfliktuojant su
Aplinkos ministerija, nesugebėta laiku
koordinuoti vėjavartų sutvarkymo, papildomai buvo iškirsta 1,3 mln. kietmetrių medienos ir (atmetus išlaidas medienos ruošai ir miškų tvarkymui) gauta
papildomų pajamų net 127,2 mln. litų
(1 litro kuro kaina tuomet buvo 4 kartus
mažesnė). Tada toks supratingumas ir
solidarumas kažkodėl nepasireiškė, nors
šalyje padėtis buvo ne tik ne lengvesnė
nei dabar, bet dar sunkesnė. Kur tuomet
buvo žinybos vadovų meilė Lietuvai?

Generalinis miškų urėdas
Benjaminas Sakalauskas

atnaujinimui kasmet panaudojama 9095 mln. litų, t.y. 55 proc. šių išteklių vertės – iš viso 85 proc. vertės.
Už kitus gamtos išteklius (smėlį, žvyrą, molį, durpes, naftą, vandenį ir t.t.)
mokesčių tarifas nesikeičia dešimtmečius
ir siekia tik 5 proc. išteklių vertės.
Pažymėtina, kad Valstybinių miškų
sektorius dirba geriausiai tarp visų valstybės turtą naudojančių sektorių ir geriausiai Europoje tarp miškų sektorių.
Ta pačia proga – apie iš dalies nepadarytus darbus, kurie artimiausioje ateityje
privalomai bus padaryti. Miškų urėdijose
per krizę šiek tiek sumažėjo atliktų ugdomųjų kirtimų, retinimų apimtys. Nekoordinuojant GMU šių darbų, jų apimtys
atskirose urėdijose skiriasi 2-3 kartus.
Vadinasi, šiuos ir kitus darbus jau artimiausioje ateity teks aiškiau koordinuoti.
Visi miškininkystės darbai valstybiniuose
miškuose be jokių išlygų turi būti atlikti.
Pradėjus apie mokesčius, pratęskime temą. Nepaisant to, kad pernai mokesčiai nuo pajamų, gautų už parduotą
nenukirstą mišką ir žaliavinę medieną,
miškų urėdijoms buvo padidinti iki
15 proc., šią liepą Vyriausybei pateikti
įstatymo pakeitimo projektai, kuriuos
priėmus valstybės įmonių mokėjimai

Dabar gi gauti pinigai nebuvo „pravalgyti“ – jie tikslingai panaudoti taip pat
nuo 1994 m. nepadarytiems darbams:
naujų miškų įveisimui, valstybinių miškų
teisinei registracijai, miškotvarkai, medelynų modernizavimui, atlikti kiti svarbūs
visai šaliai darbai.
Beje, dėl miškų registracijos pažymėtina, kad Žemės įstatymo nuostata dėl
valstybinių miškų privalomos registracijos buvo priimta 1994 m. ir jeigu tuo
metu ji būtų buvus vykdoma (nes, kaip
minėjau, papildomų pinigų buvo daug),
dabar neturėtume tokių praradimų, kaip,
tarkime, Vilniaus miškų urėdijoje prarastų per 200 ha (400 sklypų) priemiestinių
ir miesto miškų.
Be to, buvo parceliuojami miškai ir už
miesto žemę.
Čia leisiu sau pasvarstyti, jog matyti
kad ir nedidelius kitų trūkumus visada
lengviau, nei įvertinti savo nepadarytus
darbus, net ir tuos, kurie turėjo gana svarių neigiamų pasekmių.
Nors rezervų geresniam darbui, kaip
ir bet kurioje kitoje srityje, visada esama,
akivaizdžiai hiperbolizuojamos Valstybės kontrolės paskelbtos neva neigiamos
išvados apie valstybinių miškų sistemos
veiklą, nors iš tiesų tai tėra nedideli trūkumai. Kam naudinga tokia klaidinanti
informacija ir ko ja siekiama?
Šias išvadas, kaip atskleidžiančias
neva didelius darbų trūkumus valstybiniuose miškuose, eskaluoja tik buvę
miškų žinybos vadovai. Iš tikrųjų tose išvadose tėra nereikšmingi neigiami pastebėjimai ir menki darbų trūkumai. Nieko
iš esmės rimto, įrodančio, kad valstybinių
miškininkų veikloje yra didelių trūkumų,

išvadose tikrai nėra. Tik reikėtų paaiškinti du pagrindinius priekaištus.
Pirmas – sukuriama per maža pridėtinė vertė. Šis priekaištas iš piršto laužtas.
Pateikiami duomenys iš kažkada daryto
„mokslinio“ darbo, lyginami nelygintini
rodikliai. Šie rodikliai, pateikiami išvadose, neturi nieko bendro su tiesa. Mūsų
miškuose sukuriama pridėtinė vertė yra
viena iš didžiausių Europoje
Antras priekaištas – kad nebuvo priskaičiuotos baudos medienos įmonėms,
kurios, nors ir sudariusios sutartis su
urėdijomis, krizės laikotarpiu nepirko
medienos.
Miškų urėdijos konkrečiais atvejais,
manau, tai darė, atsižvelgdamos į sunkią
tų įmonių padėtį, siekdamos ir ateičiai išsaugoti prekybos partnerius.
Teisintis dėl šių išvadų tikrai nėra
reikalo. Galiu pasakyti trumpai, kad jų
eskalavimas tėra miškų sistemoje dorai
dirbančių žmonių, miškų urėdų, girininkų, kitų darbuotojų, kantriai išgyvenusių
krizę, sėkmingai įveikusių pernykščio
škvalo padarinius, vykdančių visas kitas
valstybės deleguotas funkcijas, pastangų
juodinimas.

Atremiant būtą – nebūtą
Prof. Alberto Vasiliausko straipsnyje
„Dar apie medienos dramblius ir valdžios duetus“, paskelbtą „Ūkininko
patarėjuje“, (analogišką straipsnį gavo
ir mūsų redakcija; jį spausdiname 35
puslapyje), kuriame tarp kitų Jums metamų kaltinimų labiausiai nustebino
tai, kad net du kartus (2001 ir 2007 m.)
buvote „užsimojęs“ steigti vieną ar kelias stambias įmones vietoj 42 miškų
urėdijų.

Vaclovo Trepėnaičio nuotrauka

Šiaulių miško urėdijos Vainagių medelyne

Kiek atsimenu, valstybinių miškų sistemos reorganizavimo pirmoji
kregždė (vertinimo darbas), pažymėjo,
kad esant 42 miškų urėdijoms, darbas
nėra efektyvus. Kitas užsakytas mokslinis-kūrybinis darbas, kurio išvados
buvo paskelbtos 2007 m. 5-ame mūsų
žurnalo numeryje. Išvadose, be kita ko,
siūlomi tokie miškų urėdijų sujungimai:
Druskininkų – su Veisiejų arba Dzūkijos NP, Utenos – su Anykščių, Zarasų ir
Nemenčinės, Tytuvėnų – su Raseinių ir
Kuršėnų, Kupiškio – su Rokiškio ir t.t.
Ar buvote pakviestas dalyvauti rengiant šiuos darbus ir kiek esate prie jų
prisidėjęs?
Dalyvauti rengiant šiuos darbus nei
aš, nei kas kitas iš Generalinės miškų urėdijos specialistų nebuvome pakviesti ir
prie šių darbų nesame prisidėję.
Dėl vienos įmonės steigimo aš visada buvau kategoriškai prieš. Viename
iš paskutinių pasitarimų miškų urėdijų
jungimo klausimu, vykusiame Aplinkos
ministerijoje, kai iš siūlomų 5 alternatyvų
neginčijamai buvo paliktos tik dvi, nedviprasmiškai pasakiau, kad, jei bus įgyvendinamas vienos įmonės variantas, aš
pasilieku teisę savo pareigose nebedirbti.
(Šį faktą patvirtino kiti pasitarimo dalyviai – autorės pastaba).
Bet objektyviausiai mano poziciją atspindi Aplinkos ministerijai mūsų pateikti dokumentai ir mano pasisakymai to
meto spaudoje.
Pateikdami ministerijai reformos
alternatyvų vertinimą, rašte, kurį kaip
GMU vadovas pasirašiau, referavome:
„Vienos įmonės steigimas: sumažėja iniciatyva iš apačios; padidėja rizikos faktorius vykdant pardavimus, pirkimus,
kad dėl nepakankamos kompetencijos
ar nesąžiningumo gali būti padaryta žala
visai struktūrai; nelieka konkurencijos
tarp atskirų įmonių; padidėja korupcijos
galimybė; didelis paslaugų koncentracijos
laipsnis.“
O spauda rašė: „Tokios įmonės steigimu yra suinteresuoti stambieji medienos perdirbėjai, nes jiems, žinoma, būtų
paprasčiau pirkti produkciją iš vieno gamintojo ir išsireikalauti lengvatines sąlygas. Tačiau tokia monopolinė įmonė – tai
nonsensas“, – teigė B. Sakalauskas“.
Ir, nors sakoma, kad šešis kartus pasakytas melas tampa tiesa, man metami
kaltinimai, kad buvau vienos įmonės steigimo šalininkas, yra absoliutus melas.
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Jurbarko miškų urėdijos Pašvenčio girininkijoje

Alfa.lt portale, „Veide“ ir TV laidose
pripaistyta keistų dalykų. Bet plačiajai
visuomenei sudaromas vaizdas, kad
kažkas negero dedasi Generalinėje miškų urėdijoje. Dar prieš metus kaltinus
visą valstybinių miškų sistemą milijonų švaistymu, neskaidriais pirkimais ir
miškų urėdų savivale, dabar pripažįstama, kad miškų urėdijos sėkmingai dirba. Tai jau kažkas naujo, bet – ne klausimo sprendimas Ar matote bent kokią
išeitį, kaip ištrūkti iš šio užburto rato?
Vienas iš tokių keistų dalykų – kad
spaudoje vėlgi buvusio ministro pasisakyme urėdijų grįžimas prie medienos
ruošos vadinamas išlaidavimu. Jeigu būčiau nepasipriešinęs tuometinės Aplinkos
ministerijos vadovybės nuostatoms dėl
technikos įsigijimo, jei nebūčiau savo parašu patvirtinęs investicinės programos
į miško ruošos techniką, kaip būtume
sudoroję vėjavartas? Būtų pasikartojusi 1994-1995 m. situacija. Dabar nė kiek
nesigailiu, kad užėmiau principingą poziciją. Kaip ir kažkada dėl medynų kirtimo
amžiaus (ne)didinimo, nors ir tenka patirti keršto akcijas.
Blogiausios žmogaus savybės, mano
požiūriu, yra kerštas, pagieža, melas.
Retai jos visos koncentruojasi kartu. Bet
kartais pasitaiko...
Kito tokio vadovo su visomis šiomis
savybėmis, kaip buvęs miškų ministras,
nesutikau ir tikriausiai nesutiksiu.
Labai gerbiu buvusius savo vadovus ir
mokytojus: Rokiškio BMŪGS direktorių
Mečislovą Mocką, prof. Vaidotą Antanaitį, ministrą Vytautą Knašį bei žymiausius
Lietuvos politikus ir vadovus, su kuriais
teko daug bendrauti.
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Spaudoje, kai kurių interneto portalų straipsniuose jau kelintą kartą esate
atleidžiamas iš darbo, eskaluojamos nebūtos kratos. 2010 10 01 „Lietuvos ryte“
skaitėme: „Visuomiui“ bene labiausiai
pasipriešinę miškininkai greičiausiai
neteks savo vadovo Benjamino Sakalausko. /.../ Kalbama, kad „Visuomio“
stūmėjams nebus sunku įtikinti minist
rą Gediminą Kazlauską pareikšti nepasitikėjimą B. Sakalausku.“ Kaip Jums,
ne kaip pareigūnui, o kaip žmogui, ir
visai Jūsų šeimai pavyksta atlaikyti nuolatinę įtampą?
Tai, kas jau antri metai vykdoma
mano adresu, drąsiai įvardinu teroru pagal šiuolaikiškas juodąsias viešųjų ryšių
technologijas. Tai aiškus siekis sunaikinti
mane kaip pareigūną. Interesas yra didelis – valstybiniai miškai. Norintieji juos
įsigyti ir yra šio rafinuoto scenarijaus užsakovai. „Ekspertai“ – buvę kai kurie miškų žinybos vadovai. „Partneriai“ – blogai
dirbę ir atleisti darbuotojai. Nežinau, ar jų
veiksmai yra derinami, bet veikia jie viena kryptimi: prieš mane, kaip asmenį ir
kaip valstybinių miškų vadovą, bei prieš
visą valstybinių miškų sistemą.
Užgrūdina. bet nesakau, kad vienas
atlaikau tą spaudimą. Yra komanda, dauguma miškų urėdų, Girininkų bendrija,
Lietuvos miškininkų sąjungos vadovai,
draugai. Beje, jie atsiskiria tikri nuo netikrų.
Spaudimo dozės pateikiamos įvairiose
institucijose, žiniasklaidos priemonėse ir
įvairiomis formomis. Prisiminkime „žygius“ neva dėl Valstybinės miškų tarnybos
ir Generalinės miškų urėdijos funkcijų
dubliavimo arba 14 puslapių anoniminį

skundą įvairioms institucijoms. Spaudoje
paskelbta, kad 1 mln. litų tam tikros grupuotės skiria politikų papirkinėjimui, bet
gerai, kad „brigados“ Lietuvoje dar ne visus gali nupirkti.
Galų gale viešas mano šeimos, žmonos, vaikų puolimas. Nepalieka ramybėje
net šviesios atminties mano mamos. Taip
nedarė net pokario stribai. Labai pergyvenau dėl tėvelio sveikatos: jam nebuvo
lengva visa tai girdėti, kaip ir seserims.
Todėl atlaikyti įtampą nėra lengva. Būna
ir nuovargio, ir nusivylimo minučių. Bet
bendravimas su daugumos šalies miškų
urėdijų ir Generalinės miškų urėdijos
specialistais, jų kvalifikuotas darbas ir palaikymas, tiesioginių vadovų, politikų pasitikėjimas, draugų parama suteikia naujų
jėgų nepasiduoti terorui.
Atsipučiu laisvalaikio minutėmis,
stengiuosi jas praleisti turiningai. Šiemet
per atostogas su dukromis keliausime į Sibirą. Jos ten lankysis pirmą kartą, pamatys mano gimtinę, gamtos turtus ir grožį.
Eisime į kalnus, plauksime Baikalo ežeru,
aplankysime kapinaites tų tremtinių, kurių palaikų nebuvo kam pargabenti į Tėvynę. Dalyvausiu klasiokų susitikime po
40-ies metų.
Pamedžiosite?
Tikiuosi, nors laiko tam liks nedaug.
Gal ir įspūdžiais grįžęs pasidalinsiu.
Belieka palinkėti geros kelionės ir
atsipalaidavimo. O ateityje – tvirtybės
ir tikėtis, kad suinteresuotų grupuočių
puolimas baigsis, užleisdamas vietą stabiliam darbui ir savitarpio supratimui.
Kalbėjosi Jūratė Rečiūnūienė

Ąžuolo želdiniai

Vaclovo Trepėnaičio nuotrauka

Jūratės Rečiūnienės nuotrauka

Aktualijos

Miškininkystė

Suomijos patirtis,

auginant miško sodmenis su uždara šaknų sistema
Suomijos miškų tyrimo instituto kvietimu gegužės 17-19 d. grupė Lietuvos
miškininkų (Aplinkos ministerijos Miškų
departamento Miškininkystės skyriaus
vedėjas S. Žebrauskas, Generalinės miškų urėdijos Miškų atkūrimo ir apsaugos
skyriaus vedėjo pavaduotojas R. Peleckas,
LAMMC filialo Miškų instituto Miškininkystės skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas dr. V. Suchockas, Dubravos EMMU
miškų urėdo pavaduotojas G. Kazlovas)
lankėsi Suomijoje, kur detaliau susipažino
su miško sodmenų, auginamų konteineriuose su uždara šaknų sistema, technologija, dirvos ruošimo būdais ir miško atkūrimo patirtimi.
Gali kilti klausimas, ar mūsų miškų urėdijoms reikia miško sodmenų su
uždara šaknų sistema auginimo technologijų, juolab, kad turime pakankamai atviro grunto miško medelynų?
Vyresnioji miškininkų karta dar mena
laikus, kai miško sodmenis auginome
durpiniame substrate, pasėtus padrikai
bei lašo formos polietileno ritiniuose.
Tuometinis Eksperimentinis projektavimo, konstravimo ir technologijos biuras buvo sukonstravęs įrenginį sėjinukų
šaknų briketavimui, kuris 1974 m. buvo

Stanislovas Žebrauskas
Raimundas Peleckas
Gediminas Kazlovas
Dr. Vytautas Suchockas

įdiegtas gamyboje. Žinoma, tuometinė
technologija buvo primityvi, įdiegtas
įrenginys dažnai gedo, todėl toks sodmenų auginimas, modernizavus atviro
tipo medelynus, ilgainiui nepasiteisino.
Po nepriklausomybės atkūrimo užmezgus ryšius su Skandinavijos šalimis, Tytuvėnų miškų urėdija ėmėsi iniciatyvos
auginti sodmenis pagal skandinaviškąją
technologiją, investavo nemažai lėšų.
Susipažinus su sodmenų auginimo
technologija, urėdijoje buvo pastatyti
šiltnamiai, įsigytos kasetės sodmenims
auginti, tačiau norimas rezultatas nepasiektas.
Kas šioje srityje daroma kaimyninėse
šalyse? Daugelis esame buvę pas Lenkijos
miškininkus, regėjome jų modernizuotus
medelynus, kuriuose miško sodmenys
auginami atvirame grunte. Derėtų pripažinti, kad lenkų miškininkai pasiekta
medelynų pažanga neapsiriboja. Jie yra
puikiai įsavinę mikorizuotų sodmenų
auginimo technologijas uždarame grunte ir naujus miškus, ypač degraduotuose
dirvožemiuose, kalvotose teritorijose,

Suomijos miškų tyrimo instituto mokslo darbuotojas Leo Tervo (antras iš dešinės)
pristato įvairaus tankumo miško želdinius

rekomenduoja veisti tokiais sodmenimis. Naujausiomis žiniomis, Augustavo
medelyne rengiamasi statyti sodmenų su
uždara šaknų sistema auginimui šiltnamį
ir, savaime aišku, su šia produkcija dalyvauti rinkoje.
Šioje srityje nemažas įdirbis yra ir
Latvijoje – apie 50 proc. miško sodmenų
čia išauginama konteineriuose. Gana sėkmingai įsisavinta karpotojo beržo, hibridinės drebulės sodmenų su uždara šaknų
sistema auginimo technologija. Dirbama
šioje srityje ir Baltarusijoje – miško medelyne prie Minsko auginami sodmenys
Skandinavijos šalių pavyzdžiu.
Lankydamiesi Suomijoje akivaizdžiai
įsitikinome, kad miškų naudojimas čia
labai intensyvus, bet ir miškininkystei
skiriama daug dėmesio. Iškirstose kirtavietėse miškas atkuriamas 61 proc. jas
želdant, 21 proc. – sėjant ir tik 18 proc.
paliekama natūraliam žėlimui. Dėl skurdžių augaviečių miškuose praktiškai
auga tik trijų medžių rūšių medynai: pušies, eglės ir beržo. Miškas želdomas tik
į paruoštą dirvą 1-1,5 metų sėjinukais,
išaugintais konteineriuose. Želdavietėse
neteko matyti pasodintų blogos kokybės
sodmenų. Naudojant intensyvias sodmenų auginimo technologijas, nestan-

Suomijos miškų tyrimo instituto filialo Taimitapio medelyno šiltnamyje
auginami šiųmečiai eglių sėjinukai

MŪSŲ GIRIOS / 2011 / 07

■7

Miškininkystė

Parengti išvežimui sodinti miške maumedžių
sodinukai

Miško sodmenys per žiemą laikomi šaldytuve

dartinių sodmenų beveik nebūna, todėl
,,brokas“ į mišką nepatenka.
Pušis ir beržas želdomi sodmenimis, išaugintais iš sėklinėse plantacijose
surinktų sėklų. Kadangi eglės sėklinės
plantacijos prasčiau dera ir yra didelė
Tokiomis etiketėmis pažymima sodmenų kilmė
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sodinamosios medžiagos paklausa, dalis
sodmenų auginama iš medynuose surinktų sėklų. Eglynų atkūrimui, jų auginimui skiriama daugiau dėmesio, ir tai
grindžiama šių medynų didesniu prekingumu bei medienos paklausos tyrimais.
Buvome nustebinti vienmečiais beržo
sodmenimis, kurių aukštis siekė 0,5 m ir
daugiau, o storis ties šaknies kakleliu –
per pieštuką. Beržo sėklos medelynuose
sėjamos dviem būdais: padrikai į dėžutes
(joms sudygus, sėjinukai rankiniu būdu
pikuojami į konteinerius) arba automatizuotai (sėklos vežamos į Daniją, ten jos
granuliuojamos ir parvežtos sėjimo aparatu įterpiamos po vieną į konteinerius).
Sodmenys su uždara šaknų sistema
šiltnamiuose kontroliuojamoje aplinkoje
auginami tik 2-3 mėn., vėliau jie iškeliauja į lauką toliau augti bei adaptuotis. Viename šiltnamyje per metus išauginamos
2-3 sodmenų rotacijos. Sėklos sudygsta
konteineriuose beveik 100 proc., sėjinukų augimas kontroliuojamoje aplinkoje
labai spartus ir vienodas. Todėl galima
sakyti, kad rūšiavimo procedūros beveik
nėra. Į šaldytuvus arba į mišką išvažiuoja
tik kokybiški sodmenys, tai daugiausia ir
lemia labai gerą sodmenų prigijimą bei
spartų jų augimą. Sodmenys su uždara
šaknų sistema pradėti auginti 1975 m., o
prieš šešerius metus sodmenų auginimo
su atvira šaknų sistema Suomijoje visai
atsisakyta.
Daug dėmesio skiriama dirvos miško želdiniams ruošimui bei pasodinimo
kokybei. Važinėjant miškuose po objektus neteko matyti neprigijusių sodmenų
ar pasodintų į neruoštą dirvą. Populiarus dirvos ruošimas kauburėliais. Mums
buvo pademonstruota keletas dirvos ruošimo kauburėliais būdų, taip pat buvome
supažindinti su želdinių augimo eigos tyrimais, priklausomai nuo skirtingų dirvos
ruošimo metodų. Parenkant dirvos ruošimo būdą, atsižvelgiama į visuomenės
požiūrį. Pavyzdžiui, visuomenei mažiau
priimtina, kai dirva želdiniams ruošiama eilėmis (miškas turi augti padrikai).
Vertinamas ir ekonominis aspektas. Nors
dirvos ruošimas kauburėliais kainuoja
brangiau negu eilėmis, tačiau kauburėliuose pasodinti medeliai žymiai mažiau
stelbiami žolinės ir sumedėjusios augmenijos, vėlesniais metais nebereikalinga intensyvi želdinių priežiūra.

Gerą įspūdį padarė dirvos ruošimas
vikšrine važiuokle į ekskavatorių panašiu įrenginiu. Šis įrenginys komplektuojamas su keleto paskirčių darbiniais
mechanizmais, pritaikytais kauburėliams ruošti (kauburėliai gali būti ruošiami dviejų tipų), kelių statybai (grunto stumdymui ir lyginimui), nedidelių
iškasų ar griovelių kasimui (paviršinio
vandens nuleidimui – mikromelioracijai), grunto kasimui ir pakrovimui į riedmenis. Per pamainą paruošiamas apie
2 ha plotas, sodinimo vietų skaičius –
apie 3 tūkst. vnt./ha. Toks įrenginys galėtų pasiteisinti ir mūsų miškuose, ypač
drėgnesnėse, vėjavartų kirtavietėse. Susipažinome ir su modernesne, galingesne dirvos ruošimo, mechanizuoto sodmenų sodinimo technika (sodinimo
mašinomis), tačiau ši technika mūsų
sąlygomis mažiau aktuali.
Visos investicijos į mišką Suomijoje
kruopščiai išanalizuojamos, pagrindžiamos ne tik moksliškai, bet ypač ekonomiškai. Vertinamos ne tik tiesioginės
miško atkūrimo darbų išlaidos, bet ir
būsimų medynų prekinė vertė, išlaidos
jų auginimui, priežiūrai, būsimų miškų
atsparumui ir tvarumui.
Norėtųsi paminėti keletą aspektų, dėl
ko Skandinavijos šalyse kryptingai buvo
Šiltnamyje išaugintos eglaitės iki 1,5 metų
aklimatizuojamos lauke

Suprantama, kad konteinerizuota sodmenų auginimo technologija nėra absoliuti tobulybė, vertintina ji ir iš kitos pusės.
Pvz., sėklų įterpimui reikalinga moderni įranga, sodmenų auginimui reikalingi polietileno dangos šiltnamiai su juose įrengta
ypač preciziška drėkinimo bei ventiliacijos ar pašildymo įranga,
auginant sodmenis turi būti labai griežtai laikomasi jų auginimo technologijų (kruopštus indelių plovimas, tikslios sudėties
durpių substrato paruošimas, nuolatinė temperatūrų, drėgmės,
vėdinimo kontrolė ir pan.). Kad ir kaip beoponuotume, Suomijos miškininkai visus pliusus ir minusus yra įvertinę ir pagrindę
konkrečiais argumentais, ekonominiais paskaičiavimais.
Skandinavijos šalių patirtis bei techninė pažanga verčia galvoti ir veikti pažangos kryptimi. Mūsų šalyje toks medelynas
taip pat galėtų atsirasti. Turėtume progą patys įsitikinti šios
technologijos privalumais ir trūkumais. Tačiau tai turi būti pagrįsta ekonominiais skaičiavimais, optimizuojant esamų medelynų plotą ir, žinoma, atsisakant neperspektyvių medelynų.
Juolab, kad ir Valstybinių miškų medelynų modernizavimo
programoje numatyta pažangių miško sodmenų išauginimo
technologijų, mokslo ir technikos pasiekimų paieška ir diegimas praktikoje. ☐

Šiuo sodikliu galima sodinti mišką vienam

Demonstruojama miško sodinimo mašina, kuri kartu paruošia sodmeniui
dirvą – kauburėlį

Dirvos ruošimas su mažąja melioracija
Atkurtas miškas
Raimundo Pelecko, Gedimino Kazlovo nuotraukos

dirbama, vystant medelynų, kuriuose sodmenys miškui auginami konteineriuose, plėtrą:
• Konteinerizuotų sodmenų išauginimui reikia mažesnių
teritorijų nei atvirame grunte;
• Nebereikalingi žemės dirbimo, sodmenų priežiūros mechanizmai ir padargai;
• Mažesnė grunto tarša herbicidais, trąšomis;
• Efektyvesnis sėklų panaudojimas (mažesnis jų poreikis,
pvz., beržo sėklų sunaudojama net 20 kartų mažiau; jas sėjant –
įterpiant į konteinerius, mažiau jų atkrinta dėl nepalankių klimato veiksnių, ligų ar kenkėjų, sėklos sudygsta vienodžiau ir
per trumpesnį laiką);
• Sėjinukų auginimas, priežiūra beveik 100 proc. mechanizuotas (nereikalingas ravėjimas, purenimas, papildomas tręšimas, sodmenų persodinimas, šaknų pakirtimas ir kt.);
• Sodmenys išauginami per 2 kartus trumpesnį laiką (per
1-1,5 m.);
• Per sezoną šiltnamyje išauginamos 2-3 sėjinukų rotacijos;
• Geresnis sodmenų miške prigijimas (eliminuojamas galimo prasto pasodinimo faktorius, nes augalo šaknys vis tiek iš
pradžių auga tame pačiame substrate, patiria mažesnį stresą),
pradinis augimas, sodmenų prigijimui mažiau neigiamos įtakos turi klimato veiksniai;
• Patogus sodmenų transportavimas, laikymas;
• Ilgesnis miško želdinimo sezonas;
• 3-4 kartus didesnis sodinimo našumas, sodinti gali vienas
žmogus;
• Geresnė sodinimo kokybė (neužlenkiamos sodmenų šaknys, nereikia jų patrumpinti, yra galimybė sodmenis sodinti
mechanizuotai, esant reikalui, tuo pačiu sodinimo metu galima
įterpti insekticidą prieš straubliuką);
• Dėl geresnio sodmenų prigijimo, augimo spartos pradiniame amžiuje mažesnis sodmenų poreikis, nereikia želdinių
pildyti (atsodinti), mažesnės išlaidos sodmenų priežiūrai.

Miškininkystė

Ar žaliuos uosynai Lietuvoje?
Dr. Vidmantas Verbyla

L

ietuvos miškuose prieš 15 metų
(1996 m.) buvo pastebėti pirmieji uosynų džiūvimo požymiai. Vėliau jų džiūtis įgavo masinį
reiškinį ir daugiau nei 18 tūkst. ha
medynų pražudė. Analogiška situacija susidarė ir paprastojo uosio genetinių išteklių objektuose. Dar 2000 m.
turėjome Pakruojo miškų urėdijoje
Žeimelio uosių 202 ha genetinį rezervatą bei kitose vietose 10 genetinių
draustinių (120,3 ha plote), sėklinį
6 ha medyną. Šiuo metu beturime tik
6 išretėjusius ir džiūstančius genetinius draustinius ir nė vieno sėklinio
medyno (uosio genetinių išteklių likučiai pateikti lentelėje).
Mokslininkai ieškojo uosynų džiūvimo priežasčių, buvo iškelta daugybė
įvairiausių versijų – nuo Černobylio atominės elektrinės avarijos pasekmių iki gruntinio vandens lygio
dažno svyravimo. Parengtos ūkininkavimo pažeistuose uosynuose reko-
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Valstybinės miškų tarnybos
Miško genetinių išteklių skyriaus vedėjas

mendacijos. Pernai nustatyta nauja grybo
rūšis (Chalara fraxinea), sukelianti uosynų
džiūtį. Tačiau uosynų išlikimas nuo to nepalengvėjo. Todėl praktinėje miškininkystėPaprastojo uosio genetiniai ištekliai
(2011 01 01 duomenys)

Populiacija
Punios

Genetiniai Rinktiniai Sėklinės
Kilmių draustiniai,
Miškų urėdija rajonas
medžiai, plantacijos,
ha
vnt.
ha
Alytaus
5
1

Biržų

Biržų

2

9,2

57

Labūnavos

Kėdainių

4

21,1

47

Vėžaičių

Kretingos

1

Paežerių

Kuršėnų

1

8,3

45

Buktos

Marijampolės

4

3

Žeimelio

Pakruojo

2

25

Pašušvio

Radviliškio

1

2

12,8

37

Gelgaudiškio Šakių

4

3,8

53

Žemaitkiemio Šilutės

1

6

Batakių

Tauragės

1

4

Ubiškės

Telšių

1

6

Kauno

4

Iš viso:

1,6
65,2

285

je reikia bandyti visas galimas uosynų
išsaugojimo priemones.
Viena iš efektyviausių uosynų išsaugojimo priemonių būtų santykinai
atsparių šiam grybui uosio genotipų
paieška, jų klonavimas ir selekcija ne
tik atrankos, bet ir kryžminimo metodais, stengiantis išvesti atsparius genotipus. Kaip ir bet kokiai epidemijai
siaučiant, taip ir dėl šios ligos džiūstančiuose ar jau žuvusiuose medynuose
pasitaiko pavienių beveik nepakenktų
ar visiškai sveikų individų, kurių palikuonys galėtų sudaryti ateities uosynų
pagrindą (žr. nuotr.).
Tam būtina panaudoti uosio selekcijai ir atsparių individų atrankai įveistus pirmuosius mūsų šalyje paprastojo uosio bandomuosius
želdinius. Miškų instituto mokslo
darbuotojo Alfo Pliūros iniciatyva
2003 m. gautos sėklos iš Europos
šalių 14 uosių populiacijų (Airijos,
Belgijos, Prancūzijos, Danijos, Vo-

Uosynų džiūvimas Lietuvos valstybiniuose
miškuose (VMT Miško sanitarinės apsaugos ir
Miško genetinių išteklių skyrių duomenys)
400
100%

Paprastojo uosio genetinių išteklių išsaugojimo priemonių planas

350

80%

300
250

60%

200
40%

150
100

20%
0%

50
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2 –apsilpę
3 –nusilpę
1 –sveiki
5 –švieži sausuoliai
6 –seni sausuoliai
atspariausių genotipų atranka, vnt

kietijos, Čekijos ir Lenkijos). Taip pat
buvo surinktos uosio sėklos nuo 10-ies
Lietuvos populiacijų – iš viso nuo 320
šeimų. Iš šių sėklų išaugintais sodmenimis 2005 m. Pakruojo, Telšių, Kėdainių ir Dubravos EMM urėdijose įveisti
bandomieji želdiniai. Deja, šiuo metu
iš pasodintų keliolikos tūkstančių uosiukų išlikę tik apie 10 proc., o visiškai
nepažeistų ligos – tik keliolika individų. Taigi, uosio genetinės medžiagos
importas į mūsų šalį vargiai duos apčiuopiamos naudos.
Paprastojo uosio genetinių išteklių
išsaugojimui Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus
darbuotojai šešiose svarbiausiose Lietuvos paprastojo uosio populiacijose
atrinko po 37-45 gyvybingiausius medžius. Į juos įlipus paimta vegetatyvinė medžiaga, o nuo derančių uosių
surinktos ir sėklos. Iš viso atrinkti 232
patys gyvybingiausi genotipai bei 50
atspariausių atrinkta bandomuosiuose
želdiniuose. Jie buvo klonuoti Dubravos EMM urėdijos Miško selekcinių
sodmenų išauginimo sektoriuje. Visose
šešiose populiacijose (iš jų gyvybingiausių klonų) kitų ateinančių metų pavasarį planuojama įveisti sėklines plantacijas, kuriose atspariausi genotipai, besikryžminantys tarpusavyje, produkuotų
atsparius palikuonis. Genetinių išteklių
išsaugojimui visus 282 genotipus planuojama sukaupti į vieną klonų rinkinį
Marijampolės miškų urėdijoje, o iš nuo
atskirų individų surinktų sėklų išauginti sodinukus ir įveisti bandomuosius
želdinius papildomam atspariausių genotipų testavimui ir atrankai.

0

4 –džiūstantys
GD plotas, ha

Intensyviai uosio genetinė medžiaga
(deja, kol kas tik sėklinė, nes vegetatyvinei kaupti dar neįsavintos technologijos) kaupiama ir Augalų (miško) genų
banke – jau sukaupta 4 populiacijų šeimų sėklos. Po artimiausio uosių derėjimo genų bankas turėtų pasipildyti dar
mažiausiai 80 šeimų (nuo populiacijose
ir pavieniai augančių sveikų individų)
sėklomis.

Noriu paprašyti visų miškų urėdijų
darbuotojų: jeigu randate dar sveikų
uosių, ypač jei jie auga ligos židiniuose,
informuokite Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyrių. Šių
uosių genetinę medžiagą mes panaudosime bandomuosiuose želdiniuose.
Galbūt tai šie atsparūs uosių genotipai,
padėsiantys išsaugoti ir atkurti Lietuvos
uosynus. ☐

Count on it.
Ag Irrigation

Laistymo įranga:

• žemės ūkio purkštuvai
• vamzdžiai
• siurbliai
• filtravimo sistemos

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
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Miškininkystė

Nauja rūšis laukų apmiškinimui

T

Dr. Raimundas Petrokas

rešnė aptinkama Europoje (net
Laplandijoje, Islandijoje), Vidurinėje Azijoje, Šiaurės vakarų
Afrikoje. Didžiausia jos vidurūšinė įvairovė yra tarp Kaspijos ir Juodosios jūrų.
Sėkmingai auginama Šiaurės Amerikoje.
Trešnės auga plačialapiuose miškuose:
ąžuolo, skroblo – ąžuolo, ypač buko arba
buko – skroblo medynuose ir jų pakraščiuose. Turint omenyje per Lietuvą einančią skroblo bei buko paplitimo šiaurės
rytų ribą (1 pav.), galima teigti, kad palankiausios sąlygos trešnei augti yra šalies
Vakaruose, laidžiose pajūrio, paežerių bei
paupių žemėse.
Trešnė – atviralajis medis, išauginantis
iki 23 (35) m aukščio ir iki 1,5 m skersmens kamieną, neturintis liemeninės šaknies. Jauniems medžiams būdinga viena
vyraujanti viršūnė, tiesus kamienas ir taisyklinga kūgiška laja, senatvėje pavirstanti
į rutulišką, netaisyklingą. Lapai iki 16 cm
ilgio ir 8 cm pločio, dvigubai arba nelygiai
dantyti, dantų galiukai – su liaukutėmis.
Jų viršutine pusė pilkšva, plika, apatinė –
šviesiai žalia su (daugiausia) ties gyslomis
prisispaudusiais plaukeliais, kilpojančiomis prieš pat lapų pakraščius gyslomis,
kurių būna 12-16 porų. Lapkočiai turi
porą iškilių, raudonų liaukučių plongalyje.
Žydi kasmet pavasarį skleidžiantis lapams,
net ir nuo 4-erių metų amžiaus. Vėlyvosios
šalnos gali pakenkti trešnių žiedams, lietus
arba šaltis – sutrukdyti juos apdulkinti,
todėl medžiai gali ir nederėti. Po apdulkinimo iki apvaisinimo praeina maždaug

6 dienos. Dera kartais ir 6-7 metais, bet
laikoma, kad derėjimo pradžia – 15 metų.
Vėlyvųjų trešnių, kurių vaisiai nuo apvaisinimo iki sunokimo vystosi 80 dienų,
sėklos būna 100 proc. sveikos ir daigios.
Vidutiniškos kokybės sėklos yra tų trešnių, kurių vaisiai subręsta per 60-70 dienų.
Trešnės sėklos gali sudygti pirmą, antrą ar
net trečią pavasarį. Staigus temperatūros
šuolis aukštyn pavasarį grąžina sėklų kauliukus į ramybės būseną – taip iš tų pačių
metų sėklos atsiranda skirtingo amžiaus
sėjinukai. Netrukus po sunokimo pasėtos
sėklos sudygsta ateinantį pavasarį, o laikytos sausai – tik po ramybės laikotarpio.
Sėklos stratifikuojamos drėgname
durpių – smėlio (1:1 pagal tūrį) mišinyje
(1:3 pagal tūrį) tokia seka: 6 savaites laikomos 3°C temperatūroje, 2 savaites – 25°C,
2 savaites – 3°C, 2 – 25°C ir, kol sudygs,
12-16 savaites laikomos 3°C temperatūroje. Iš 1 kg sėklos medelyne gaunama
apie 2000 augalų.
Trešnės sėjinukai (2 pav.) lengvai sudygsta po medžių lajomis. Bet sveikam
augimui 3-5 metų amžiuje jie reikalauja
saulės atokaitos, todėl išlieka tik lajų ardo
protarpiuose bei miško pakraščiuose. Dėl
didelės augimo spartos saulės atokaitoje
trešnė pirmauja prieš paunksmei pakančias medžių rūšis, kaip bukas, skroblas:
juos augimu lenkia 3-5 metais.
Medeliai greitai auga iki 30-ies metų,
vėliau augimo sparta mažėja, prasideda
konkurencija su kitomis medžių rūšimis.

1 pav. Trešnės paplitimas Lietuvos miškuose
Skroblo riba
1

1

Plateliai

2

3
2

2
1

III

4

II

3

3
Paliepiai

Viduklė

Troškūnai
5
Skroblo sala
7
4

Šėta
I

IV

1 – Lietuvos miško gamtiniai regionai
2 – paregionai
3 – rajonai
Trešnės radimvietės
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3

8

Paneriai
6
4

3 pav. Amžių baigianti trešnė Troškūnuose prie
girininkijos

Geriausiai trešnės auga su buku ir medynuose, kuriuose gali aukštai iškelti lają
(3 pav.). Jos vengia atvirų vietų, labiau
mėgsta sausas, neutralias ar kalkingas
derlingas žemes, kurių geologinė prigimtis jai nesvarbi; ypač tinka gilūs, pralaidūs
priemoliai su žvyru ant klinčių. Užmirkę
arba šlapi, sunkūs moliai lėtina trešnės augimą, mažina našumą. Žaliųjų trąšų pasėliai – pupos, žirniai, raudonieji ir baltieji
dobilai – auginami trešnės pomedžiuose
dirvožemio sandarai pagerinti ir derlingumui padidinti. Minimalūs reikalavimai
trešnės augavietėms pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. Minimalūs reikalavimai
trešnės augavietėms

Kriterijai
Aukštis virš jūros lygio
Geografinė platuma
Metinis kritulių kiekis
Vidutinė metinė temperatūra
Vidutinė didžiausia rugpjūčio
temperatūra
Vidutinė mažiausia sausio
temperatūra
Šviesos režimas
Dirvožemio tekstūra 1)
Vandens režimas 2)

2

1
2
3

6

L. Michels nuotrauka

Palanga

Autoriaus nuotrauka

LAMMC Miškų institutas
Miško genetikos ir selekcijos skyrius

5
Skroblo riba

2 pav. Trešnės sėjinukas

Dirvožemio tipas
pH
Mažiausias dirvožemio gylis
šaknims augti
Mažiausias dirvožemio vandens
kiekis 1 m sluoksnyje

0-1700 m
30-61°
580-1800 mm
6-14°C
< 18-30°C
> – 8-4°C
Saulėta vieta, dalinis pavėsis
Nuo tarpinės iki švelnios
Nuo normalaus iki laikinai
perteklingo
Arenosol, Cambisol, Chernozem,
Fluvisol, Lithosol, Luvisol,
Rendzina, Vertisol
6,6-7,8
>1m
100 mm

1) Švelni = 35% < molis < 60%, tarpinė =
18% < molis < 35% ir smėlis > 15%, arba
molis < 18% ir 15% < smėlis < 65%.
2) Vyraujanti metinė vidutinė dirvožemio
profilio vandens režimo klasė: normalus =
80 cm storio dirvožemio sluoksnis normaliai
drėgnas ilgiau nei 3 mėnesius, 40 cm – ilgiau
nei 1 mėnesį; laikinai perteklingas = 80 cm
storio sluoksnis šlapias 3-6 mėnesius, bet
40 cm storio – nešlapias daugiau nei mėnesį.

Trešnė taip pat gali plisti ir šaknų atžalomis, šakų atlankomis, ataugomis iš
kelmo. Pažeidus šaknis trešnė leidžia šaknų atžalas, kurioms užaugus formuojasi
atžalinės kilmės medynėliai. Jų plotas gali
siekti 800 m2, o didžiausi atstumai tarp to
paties genotipo individų – 81 m. Atžalinės
kilmės trešnių grupes sudaro vienas arba
keli genetiškai identiški klonai – gamtos
sukurtos „veislės“, išliekančios kelias kartas. Tvarkomuose ir netvarkomuose sklypuose atžalinės kilmės medžių skaičius
žėliniuose gali siekti nuo pusės iki dviejų
trečdalių visų individų. Buko arba ąžuolo
medynuose šviesamėgei trešnei per mažai
saulės, todėl šaknų atžalos turi daugiau
galimybių išlikti nei sėjinukai.
Trešnė išgyvena iki 200 m., bet dažnai
nesulaukusi šimto pradeda pūti. Auginama medienai, mažiau serga vėžiu, kurį
sukelia trejopos Pseudomonas syringae
bakterijos. Trešnėms pavojinga liga antraknozė patenka per mechaninius sužalojimus, nudegimus. Ji pažeidžia trešnių
lapus, šakutes, kamienus. Dažniausiai
pastebimos jaunų medelių šakų pažastyse
nekrozinės, tamsiai rudos dėmės, kurios
apjuosia šakutes ir ūglius, o šie greit nudžiūsta. Kartais atsiveria žaizdos ar iškilimai. Pažeistuose audiniuose randami
sukėlėjo Blumeriella jaapii vaisiakūniai,
kurie čia ir peržiemoja. Liga plinta visą
vegetaciją, ypač kai drėgna.
Trešnės lajos pamato aukštį bei nusivalymą nuo šakų lemia kaimyniniai
medžiai, ypač tie, kurie gerai užtamsina
apatinę lajos dalį. Geras stiebo prieaugis
į aukštį pirmaisiais metais po pasodinimo – ilgesni atstumai tarp trešnės šakų
„menturių“ – reiškia didesnį bešakės stiebo dalies tūrį kirtimo amžiuje. Šiame am-

žiuje augimo erdvės plotis aplink trešnę
miške turi būti ne mažesnis nei jos stiebo
skersmuo krūtinės aukštyje, padaugintas
iš 25. Nepatariama auginti grynų trešnynų, nes tokiu atveju gali tekti juos genėti, o su amžiumi didėja trešnės puvinių,
ypač šakų – stiebo puvinio pavojus. Net
mišrinant su eglėmis trešnės stiebai būna
kokybiškesni, o eglės medynas – atsparesnis vėjams.
Trešnės augimo eigos vidutiniai rodikliai pateikti 2 lentelėje. Prancūzijos,
Italijos plantacijose (4 pav.) trešnė auginama ir prižiūrima (formuojamas bešakis liemuo) iki 20 cm skersmens, paskui
kertama. Didžiojoje Britanijoje fanermedžiams kertami 60-80 metų sulaukę
medžiai. Pagal medienos tūrio produkciją trešnė yra tarp platanalapio klevo ir
paprastojo uosio. Orientacinė jos 1 m3
padarinės medienos kaina Europoje –
600 eurų.
2 lentelė. Trešnės augimo eigos vidutiniai
rodikliai

Amžius, m.
Stiebo skersmuo, cm
Aukštis, m

20
10
9

30
12
13

40
17
16

50
20
18

Didžiausią susidomėjimą trešnės auginimu Europos miškuose bei komercinėse plantacijose lemia jos medienos dekoratyvinės savybės. Bet trešnė vertinga
ir estetine prasme – dekoratyviniams ir
kraštovaizdžio formavimo želdiniams, o
miško pakraščiuose bei palaukėse, laukuose išsibarsčiusiuose miškeliuose ji
svarbi gyvūnų ir vabzdžių mitybai. Trešnė yra entomofilinė ornitochorinė rūšis.
Jos žiedadulkių pagrindiniai pernešėjai
yra kamanės ir žiedmusės. Be vapsvų,
kurios palieka jų kauliukus be minkštimo kekėmis kaboti medžiuose, trešnių
vaisius mėgsta įvairūs paukščiai, ypač
karveliai, strazdai, varnėnai ir kėkštai
bei žinduoliai, pavyzdžiui, miegapelės,
lapės, šernai, išplatinantys trešnių sėk
las per išmatas. Kai kurie graužikai bei
paukščiai (pvz., svilikai) tas sėklas dar ir
gliaudo. Trešnių želdinius reikia saugoti
nuo stirnų, kurios nukandžioja arba nutrina jaunus medelius, pelinių graužikų
bei kitų gyvūnų.

4 pav. Aštuonerių metų trešnės plantacija Prancūzijoje

Dekoratyviniams želdiniams skirtos
trešnės puošnios piramidiškomis lajomis,
svyrančiomis šakomis, dideliais, giliai
dantytais, labai siaurais lapais, dvigubais
žiedais. Lietuvos miškuose daugiausia
aptinkamos raudonvaisės trešnės, o juodavaisės vertos dėmesio dėl žymaus medienos prieaugio į storį (beveik po centimetrą kasmet), didelės atžalinės galios,
sveikų stiebų ir gausaus derėjimo.
Lietuvoje, kaip ir kitur Europoje,
trešnę galima veisti įvairios paskirties
želdiniuose. Todėl pirmaeilis uždavinys
Lietuvos miškininkams – trešnės sėklinės plantacijos sukūrimas. Palankiose
augavietėse galimi trumpesnės apyvartos
trešnės želdiniai, taigi selekcijos intensyvinimas vietinėmis sąlygomis taip pat gali
duoti naudos.
Trešnės genetinio paveldo siaurinimas dėl didėjančio susidomėjimo pelningomis vaisinėmis kultūromis įpareigoja didinti jos įvairovę ten, kur ši rūšis
plinta savaime. Įdomumo dėlei, Palangos girininkijoje nemažai trešnių aptikta
ir pajūryje ties Vanagupe. Nesąmoningai
pasėtos poilsiautojų čia jos gerai auga ne
tik pušyno pakrašty, bet ir smėlio kopose, kur toliau plinta šaknų atžalomis
arba sėklomis, platinamos paukščių. Dar
reikia pridurti, jog Lietuvoje pasitaiko
trešnės ir vyšnios mišrūnų, nes trešnė,
paprastoji vyšnia bei krūminė kryklė
laisvai kryžminasi tarpusavyje. ☐

MŪSŲ GIRIOS / 2011 / 07

■ 13

Saugomos teritorijos

Kokia Platelių ežero ateitis: ežeras ar tvenkinys?

P

astaraisiais metais pastebima vis
daugiau požymių, liudijančių apie
spartėjančią Platelių ežero eutrofikaciją. Nemėgstantiems mokslinių terminų žodį eutrofikacija iš dalies galime keisti
lietuvišku žodžiu dumblėjimas. Tai maisto
medžiagų, dažniausiai tirpių azoto ir fosforo, junginių telkinyje pagausėjimas, dėl
kurio sparčiai dauginasi dumbliai ir auga
augalai. Liaudiškai tariant vanduo ,,žydi”,
kai jo paviršiuje matoma žalia dumblių
plėvelė. Iki šio reiškinio pradžios vyksta
nesuskaidytų organinių medžiagų kaupimasis vandens telkinyje. Šis procesas stebimas ir didžiausiame Žemaitijos krašto
vandens telkinių – Platelių ežere.
Pakrančių vešli augalija užima vis didesnius vandens seklumų plotus. Nyksta
švaraus geltono smėlio plotai ne tik ežero
pakrantėse, bet ir seklumose. Verslininkai bando paplūdimius išsaugoti, atveždami smėlio į pakrantes. Bet ežeras – ne
jūra, todėl iškyla pavojus iškreipti kranto
liniją. Niekam nėra malonu bristi į vandenį, po kojomis jaučiant juodą dumblą
su medžių nuokritomis, irstančiomis žolių liekanomis. Tokiose vietose nebeskaidrus vanduo verčia suabejoti, ar tai – vis
dar švariausias Žemaitijos ežeras?
Ežerai sąlyginai pergyvena jaunystę,
brandą, senatvę, mirimą. Dabar manoma, kad Lietuvoje tėra išlikę tik 15 proc.
Pleistoceno ledynų bei jų tirpsmo vandenų suformuotų ežerų. Platelių ežeras
telkšo ledyno išgulėtuose ir galinių morenų patvenktuose duburiuose.
14 ■
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Vygandas Kungys

Greičiausiai sensta nedidelio gylio
ežerai, į kuriuos įteka upės, nešančios
daug nešmenų. Pagrindiniai požymiai:
laikui bėgant mažėjantis gylis, užauganti augalija, apimanti vis didesnį buvusį
vandens plotą. Panašius reiškinius galima stebėti senuose išeksploatuotuose smėlio, žvyro karjeruose esančiuose
vandens telkiniuose.
Ežeras priskiriamas vėlyvosios brandos stadijai, tačiau šis procesas skirtingai pasistūmėjęs į priekį tam tikrose ežero dalyse.
Anksčiau dumblėjimą skatino gausus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas kolūkių laukuose bei vykusi žemių
melioracija, upeliais suplovusi į ežerą
daug nuosėdų. Prie šios pirminės taršos
prisidėjo ir besiplečianti Platelių gyvenvietė savo nuotėkomis.
Pastaruoju metu Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje ribojama žemės ūkio veikla, ūkininkai tokiais kiekiais mineralinių trąšų nebenaudoja,
gyvenvietėje įdiegta pažangi nuotėkų
valymo įranga.
Taigi, kokie dar faktoriai lemia tolimesnį spartų Platelių ežero dumblėjimą?
Augmenija savo šaknimis sutvirtina ežero krantus, stabdydama jų irimą – eroziją. Sunaudodama su atitekančiu vandeniu maistingąsias medžiagas, ji saugo
ežerą nuo taršos, valo nuo kenksmingų
medžiagų. Pakrantėms apaugus medžiais, įvairiais augalais, slopinamas vandens paviršiumi skriejančio vėjo greitis.

Pelkėjanti pietinė ežero dalis
(vadinta Balsio ežeru)

Dėl to mažėja bangavimas ir tuo pačiu į
vandenį patenkantis deguonies kiekis.
Kintant vėjo greičiui, kinta bangos kreivės ilgis

Vėjo greitis
Ramu 0–0,2 m/s Silpnas 3,4–5,4 m/s

Silpnas 3,4–5,4 m/s
Bangos
kreivė
Ištiesintos
bangos ilgis

Pučiant stipriam vėjui, išbanguotas
ežero paviršiaus plotas žymiai padidėja,
tuo pačiu padidindamas į vandenį patenkančio deguonies kiekį. Oro srauto
slopinimas stipriai jaučiamas siaurėjančiose pietinėje Laumalenkų ir už Briedsalės šiaurinėje ežero dalyse. Šiose vietose vakarinės ir rytinės pakrantės miškai
patikimai dengia ežerą. Čia nedideliame
gylyje, dugne matomos didžiausios nesusiskaidžiusios organinių medžiagų
sankaupos.
Pakrantėse vyraujantys juodalksniai
ne visai pelnytai įvardijami ežerų ,,žudikais”. Jie, be įvairių nuokritų, šaknyse
turi azoto jungėją – azotobakterę. Ją turintys augalai geba iš oro paimti azotą ir
padaryti jį prieinamą augalams.
Makrofitų bendrijos puikiai prisitaikiusios slopinti bangavimą. Bangos pradedamos slopinti po vandeniu augančių
dumblių zonoje, toliau jos sutinka plūdžių, vandens lelijų plačias lapais padengtą vandens paviršių. Net ir stipriam

bangavimui esant, bangos baigiamos
slopinti nendrių, viksvų sąžalynuose ir
krantą pasiekia nurimusios bangelės.
Šis bangų slopinimas puikiai veikia ir
vėjui pučiant priešinga kryptimi. Vėjas
slopinamas pakrantės medžių, vėliau
nendrių, viksvų sąžalynuose. Perėjęs šias
kliūtis, vėjas nusilpsta ir vandenį liečia
smailu kampu, nesukeldamas didesnio
bangavimo. Dar veiksmingiau bangavimą slopina iš negyvų augalų liekanų, gyvos augmenijos šaknų susiformavęs ant
vandens plūduriuojantis kilimas.
Net sunku įsivaizduoti, kiek nuo
beveik viso ežero pakrantes apsupusių
medžių nuokritų, augalų liekanų kasmet
prisideda prie dugne esančio dumblo.
Vandenyje įsibėgėjus anaerobiniams
procesams (irimui be deguonies), lėčiau
skaidomos organinės medžiagos, kurios
kaupiasi dugne.
Augalams augant, sunaudojama dalis
į ežerą patekusių maistingųjų medžiagų.
Anksčiau vasarą nusekus ežerui, būdavo
nušienaujamos paežerės pelkės, pievos,
o šienas naudojamas pašarui, kraikui.
Dabar nešienaujamos pakrančių pievos, pelkės užauga krūmais, medžiais.
Galima teigti, kad viena iš priežasčių,
turinčių įtakos vandens telkinių dumblėjimui, yra medžių kirtimo, makrofitų
šienavimo pakrantėse, vandens apsaugos juostoje draudimas.
Žemaitijos nacionaliniame parke,
Siberijos telmologinio draustinio teritorijoje pradėti Siberijos pelkės tvarkymo
darbai. Bandoma atkurti dalį pažeistų
pelkių, užaugančių joms nebūdinga žoline augalija, menkaverčiais krūmais, medžiais. Siekiant iš šių gamtotvarkos planų maksimalaus teigiamo rezultato, būtina šalinti nušienautą biomasę iš pelkės.
Norint iš esmės atkurti anksčiau buvusią
situaciją, būtina atstatyti tikrąjį natūralų
ežero hidrorežimą. Dabar dirbtinai sukeltas ežero vandens lygis iškreipia ir šalia jo esančių pelkių gyvavimą, panaikina natūralius jų lygio svyravimus. Lieka
pavojus, kad pasibaigus šių darbų finansavimui, viskas netruks atželti, gamta
atstatys dabar esamos užtvankos suformuotą augavietės augmeniją. Gaila bus
veltui investuotų piniginių lėšų ir triūso.
Atkūrus šiose augavietėse ankstesnį hidrorežimą, šiems darbams būtina užtikrinti tęstinumą, nes per keletą metų

]

Autoriaus nuotraukos

[

Bebrų veiklos žymės

tokių valymų norimos ekosistemos ilgalaikės būklės atstatyti nepavyks.
Žemaitijos nacionalinio parko Gamtos skyriaus vedėja Marija Jankauskienė
sako, kad antroje vasaros pusėje biomasė iš 34 ha ploto buvo pašalinta, likusi
tik dalis pelkės pakraščiuose, ant mineralinio grunto. Šie darbai bus vykdomi
kas antri metai.
Galėtume teigti, kad spartėjanti eutrofikacija – natūralus ežero gyvavimo
etapas, jei nežinotume, kad Platelių ežeras jau 50 metų yra patvenktas. Ežere
vandens lygį reguliuoja užtvanka, esanti Plokščių kaime, Babrungo ištakoje.
Senieji plateliškiai mena: kol jos nebuvo, vasarą per karščius ežerui nusekus
galėdavo apkeliauti visą ežerą pakrantės
smėliu. Natūralūs sezoniniai vandens
lygio kitimai neleisdavo įsigalėti drėgmę mėgstančiai arba sausumos augalijai pakrančių plaunamuose smėlio ruožuose. Vasarą nusekus vandeniui, saulė
išdegindavo atsidengusiose pakrantėse
augmeniją, iš dalies nutraukdama antrinės taršos ciklą. Vandens lygiui svyruojant, ežero bangų mūša plauna pakrantės smėlį, išrinkdama iš jo
organinių medžiagų liekanas,
dumblą. Be maisto medžiagų
išplautame švariame smėlyje
sunku išgyventi augmenijai.
Nestabdomos srovės maišydavo likusias nuosėdas, greitindamos jų irimą, pavasarinio polaidžio metu vanduo
dalį nuosėdų nuplaudavo žemyn Babrungu. Dabar visa tai
sulaiko užtvanka.
Manantiems, kad šis vis
dar švariausias Žemaitijos ežeras nedumblėja ir užtvanka
čia be reikalo minima, reik-

tų įvertinti ežero vandens talpą (plotas
1200 ha, vidutinis gylis 10,5 m, tai yra
apie 0,125 km3 vandens). Ežeras gali dar
ne vieną dešimtmetį kaupti nuosėdas, tačiau tai tik laiko klausimas, kada įsibėgės
viso ežero uždumblėjimas.
Pastebėta, kad jis suintensyvėja, kai
dėl nuosėdų vandens gylis sumažėja
daugiau nei 2 metrus. Saulės spinduliai
tokiame gylyje pasiekia nuo nuosėdų
tamsų dugno dumblą ir sušildo visą vandenį, taip dar pagreitindami šį procesą.
Suskaidytos maistinės medžiagos išmetamos į aplinką, greitai vėl įsavinamos
augmenijos. Čia ratas užsidaro ir ežerui
nebereikia net pirminės taršos – teršalų prietakos upeliais, per gruntinius
vandenis. Ežeras pats savaime sparčiai
dumblėja.
Bandymai dirbtinai pakelti vandens
lygį problemos neišsprendžia. Pastebėta,
kad praėjus kuriam laikui dumblėjimo
procesas energingai atsinaujina. Todėl
užtvankos įrengimo nereikėtų laikyti
eutrofikaciją mažinančiu veiksniu. Tai
greičiau problemos nukėlimas kitoms
kartoms. Dirbtiniai vandens telkiniai
turi būti reguliariai valomi.
Prie ežero ekosistemos keitimo prisideda ir čia įsikūrusios bebrų šeimynos. Išnykus natūraliems vandens lygio
svyravimams, pakrantėse daugėja augalijos, tinkamos jų mitybai. Kasdami
urvus, bebrai ardo ežero krantus, pūva
sukauptos maisto atsargoms medžių
liekanos. Bebrai negraužia alksnių, kas
skatina šių medžių plitimą ežero pakrantėse. Čia bebrams nebereikia statyti užtvankos, tuo anksčiau pasirūpinome mes. ☐
Siberijos pelkė po augalijos šalinimo darbų
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Pasigrožėti

lietuviška
Šveicarija

A

rlaviškių kadagių slėnio taką,
kurį ankščiau prižiūrėjo Dubravos EMM urėdija, gavus ES
fondų lėšų, praėjusių metų pabaigoje sutvarkė Kauno marių regioninis parkas, o
šiemet birželio 3-ąją suruoštos jo „krikštynos“ – atnaujintas takas pristatytas visuomenei. Jis įruoštas 110 ha užimančiame Arlaviškių botaniniame draustinyje
ir vingiuoja apie 1,5 km aukšto Kauno
marių šlaito viršumi prie natūraliai šlaite
išaugusio piramidinių kadagių medyno.
Apie trečdalis tako išgrįstas lentomis,
abiejuose šonuose įruošti borteliai, todėl

Kadagių slėnio takas pritaikytas
ir neįgaliems lankytojams

Autoriaus nuotraukos

Vytautas Ribikauskas

Kauno marių RP direktorė N. Eidukaitienė ir Dubravos EMMU miškų urėdas K. Šakūnas atidaro taką

takas tinka ir neįgaliesiems poilsiautojams. Likusi tako dalis – natūralus pagal
graužą vingiuojantis gruntinis takelis.
Prie tako įruoštos apžvalgos aikštelės,
iš kurių atsiveria nepakartojamo grožio
vaizdai į Kauno marių vandenų platybes,
kadagiais apaugusį šlaitą bei padūmavusius kito Kauno marių kranto tolius –
tikra Lietuvos Šveicarija. Graužoje prie
natūralaus gruntinio takelio pūpsančios
praėjusių metų rugpjūčio škvalo išvartytų, sulaužytų, sumaitotų medžių šūsnys
lankytojams primena, koks atrodytų
natūralus miškas, kuriame nevykdoma
jokia žmogaus veikla.
Kadagių slėnio takui įruošti iš ES
fondų gauta 300 tūkst. Lt. Nemažą pinigų sumą tvarkymo projektui paruošti
pridėjo Kauno rajono savivaldybė. Už
ES lėšas dar ir 5 ha botaninio draustinio plote atlikti tvarkymo darbai: sanitariniai kirtimai, retinimai, svetimžemių sumedėjusių augalų šalinimas.

Kadagių slėnio tako krikštynose
dalyvavo svečiai iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Lietuvos žemės ūkio universiteto, Kauno miškų
ir aplinkos inžinerijos kolegijos, Kauno rajono savivaldybės, Kauno miesto ekologų tarnybos, Dubravos EMM
urėdijos, gausus žiniasklaidos atstovų
būrys. Renginį vedė Kauno marių regioninio parko direktorė Nijolė Eidukaitienė, apie Arlaviškių botaninį draustinį papasakojo Kauno marių RP specialistai Giedrius Vaivilavičius ir Povilas
Vitkauskas.
Kadagių slėnio tako krikštatėviu paskelbtas Dubravos EMMU miškų
urėdas Kęstutis Šakūnas, jam
įteiktas tako „gimimo“ liudijimas ir patikėta tolimesnė
Kadagių slėnio priežiūra.

[

Įspūdingas savaiminiais kadagiais apaugęs Kauno marių šlaitas

Valstybės saugomų teritorijų tarnybos Projektų skyriaus vedėjas Saulius
Dragūnas linkėjo, kad šio tako lankytojai būtų sąmoningi ir neniokotų
taip gražiai sutvarkytos Kadagių slėnio
aplinkos. Kauno rajono meras Valerijus Makūnas pažymėjo, kad žmonės vis
labiau nori gyventi sveikoje, gražioje
aplinkoje, pasidžiaugė, kad prie aplinkos tvarkymo projektų įvairiose rajono

]

Nemuno pakrančių panorama iš apžvalgos aikštelės

vietose ženkliai prisideda ir Kauno rajono savivaldybė.
Renginio dalyvius linksmino Kauno
rajono Taurakiemio seniūnijos Kultūros centro moterų ansamblis.
Praėjusių metų žiemą Dubravos EMM urėdijos lėšomis renovuotas
Dubravos girioje rezervatinės apyrubės
takas. Pakeista lentomis grįsto tako, vedančio per apyrubės aukštapelkę, dan-

ga, pats takas paplatintas, lentelės tvirtintos ant ąžuolinių polių, įkaltų į pelkės
durpę. Manoma, kad taip įruoštas takas
ilgiau tarnaus. Įruošti mediniai laiptai,
atnaujinti tako informaciniai stendai.
Kadagių slėnio ir Dubravos rezervatinės apyrubės takus lankytojai labai
mėgsta. Čia visada sutiksi vaikštinėjančius poilsiautojus, moksleivių ir suaugusiųjų ekskursijas. ☐

.
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

Saugomos teritorijos

kormoranų kolonijoje
Habil. dr. Jonas Grigaliūnas

K

L

ankantis Juodkrantės miškuose išskirtuose tyrimo bareliuose kanopinių žvėrių apskaitai ir žalai augalijai vertinti balandžio pabaigoje
teko pasižvalgyti po visiems gerai žinomą kormoranų koloniją. Siūlyčiau ten pabuvoti ir visiems jos saugojimą propaguojantiems didiesiems
viršininkams, mokslininkams ir gamtosaugininkams (kad ir kaip ryškiai
šviestų saulutė, reikia turėti lietpalčius). Žiūrint iš vertingų miškų išsaugojimo pozicijų, ten padaryta nepataisoma, bent kiek sveikesniu protu
nesuvokiama ir niekuo nepagrįsta žala vertingiausiam nerijos objektui –
kopose išaugusiai pušų sengirei. Didžiulio ploto išmatų smarvės prisotintoje dykroje, kaip kalkėmis nubaltintame jos paviršiuje, guli baigiančios
pūti pusantro šimto metų gamtos ir žmonių praeityje sukeltas negandas
išgyvenusios, aplinką puošusios ir atgaivą teikusios pušys. Darosi keista,
kai triukšmaujama dėl kokios nors kitų kraštų medžių rūšies pasodinimo
miškuose ar valkataujančių naminių gyvūnų naikinimo medžioklių metu
(tuo pačiu leidžiant ištisus metus naikinti lapes bei usurinius šunis, lyg jie
neaugintų palikuonių), čia pat saugoma ir leidžiama plėstis Lietuvai nebūdingai ir visai nenykstančiai paukščių rūšiai, įsikūrusiai nacionaliniu ir
gamtosauginiu požiūriu labai vertingoje teritorijoje.

gšties žūsta ir

18 ■

Kolonijos epicentro vakarinės dalies vaizdas

Kolonijoje matyti vaizdai leido įsitikinti:
◆ jokių ženklų, kad būtų bandoma reguliuoti kolonijos dydį, nėra;
◆ pušyno naikinimas plečiasi jūros ir Raganų kalno kryptimis ir artėja
prie miestelio;
◆ kormoranai užima žalias pušis, nes didelė dalis sausų medžių jau
išvirtę;
◆ sunaikintame plote, nors aiškinama priešingai, niekas neatželia,
ąžuolų viršūnės sausos, šeivamedžiai taip pat džiūsta;
◆ nedidelė garnių kolonija išstumta iš savo teritorijos ir lizdus krauna
net ir beržuose; kormoranų lizdų jau yra ir senose tarp beržų augančiose
pušyse;
◆ didžiulis kolonijos gyventojų skaičius per 5-6 mėnesius sulesa kelis
šimtus tonų žuvų;
◆ reikia žinoti, kad baigę naikinti sengirę, kormoranai išsikraustys į kitas
vietas ar miškus (pavyzdys – Kauno marių kolonija), o Juodkrantei ir neriją
lankantiems žmonėms liks tik tuščias, daug dešimtmečių pirmykštės savo
vertės neatgaunantis plotas; dar neaišku, ar rūgštimi prisotintas dirvožemis
leis lengvai atkurti mišką.

Nudžiūvusios ir virstan
čios pušys
skatina kolonijos plėtrą

Nuo išmatų rū

vis

ambias žu

o gana st

gaud
ormoranai

Grožėtis čia nėra kuo

ąžuolai
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Sunaikinto pušyno plote medžiai išliko tik tose
vietose, kur neaugo pušys

Intensyviausia kolonijo

s plėtra vyksta jūros ir

autoriaus nuotraukos

Senos naujienos

miesto kryptimis

Mokymas

Miškų mokslams Tarante –

M

iškas yra matomas toks,
koks jis yra, bet ne toks,
„
koks jis turėtų būti,
nes tik išlavinta žinovo akis sugeba
tai atskleist,“– tokiais žodžiais Vokietijos Taranto (Tharandt) miškų
mokyklos įkūrėjas Hainrichas Kota
(Heinrich Cotta) prieš 200 metų
pagrindė miškininkystės mokslo
reikalingumą. Šią gražią miškininkystės mokslo sukaktį, neatsiejamai
susijusią su miškų mokyklos įkūrėju H. Kota, pažymėjome birželio
15-17 d. Tarante.

Keletas miškininko H. Kota
biografijos štrichų
Hainrichas Kota gimė 1763 m. Cilbacho (Zillbach) miestelyje, dabartinės
Tiuringijos teritorijoje, karališkojo miškininko šeimoje. Vaikščiodamas kartu
su tėvu po pastarojo valdas, Hainrichas
anksti pažino mišką iš praktinės pusės,
sukaupė gana daug miškininkystės ir
medžioklės žinių. Jenos universitete jis
studijavo gamtos istoriją, matematiką,
miškų ir kameralinius (kameralistika
XVIII a. Vokietijos žemėse buvo vadinama rūmų, plačiąja prasme – valstybės,
ūkio tvarkymo žinių visuma) mokslus
(finansai, mokesčiai, ekonomika ir valdymas). Gimtajame Cilbache H. Kota
Senųjų rūmų vestibiulis mena
senąsias medžiokles

200 metų
Prof. Romualdas Deltuvas

Saksonijos miškų akademijos pagrindiniai
rūmai, pastatyti 1847-1849 m.

kartu su tėvu 1786 m. pradėjo teikti
miškininkystės pamokas. H. Kotos
mokyklėlę 1795 m. pradėjo oficialiai
globoti hercogas Karlas Augustas, perdavęs jai Cilbacho medžioklės pilaitę.
Tokiu pagrindu atsirado Pradedančiųjų miškininkų ir medžiotojų rengimo
mokykla, kurios garsas greitai pasklido
po beveik visas tuo metu savarankiškas Vokietijos žemes. 1810 m. H. Kota
buvo pakviestas į Saksonijos karalystę
užimti Miškų patarėjo ir miškų matavimo bei taksacijos tarnybos direktoriaus pareigas. Viena iš H. Kotos
persikėlimo sąlygų buvo laisvas gyvenamosios vietos pasirinkimas
ir galimybė tęsti miškininkų
rengimą. Taip jis pasirinko TaTaranto miškų įkūrėjo H. Kotos
kapas Miško botanikos parke

rantą, tik 12-13 km nutolusį nuo
Saksonijos sostinės Drezdeno, kur
buvo puikios praktinio miškininkų
rengimo sąlygos.
Taranto miškų mokykla iškilmingai atidaryta 1811 m. gegužės
24-25 d. Atidarymo kalboje H. Kota
suformulavo studijų naujojoje mokykloje esmę: „Suteikti jaunam miškininkui galimybę ne tik studijuoti
reikalingus pagalbinius mokslus, bet
ir įsisavinti tikrąjį miškų mokslą bei
medžioklystę per teorijos ir praktikos
vienovę“. Pasakytas ir kitas, klasikiniu tapęs sakinys: „Miškininko
profesija yra pusiau mokslas, pusiau
menas, ir tik jų derinys su išpildymu
padaro specialistą“.
Į Tarantą persikėlė dalis mokytojų ir
studentų iš Cilbacho.

Pagal sikūrimą – antroji pasaulyje
Taranto mokyklos miško botanikos
sodas buvo pradėtas kurti jau 1811 m.
Pastaruoju metu jis užima 34 ha, kuriame auga apie 3200 medžių ir krūmų
taksonų iš visų žemynų.
H. Kotos miškų mokykla Tarante
1816 m. tapo Karališkąja Saksonijos
miškų akademija, kurios direktorium
H. Kota dirbo iki pat savo mirties
1844 m.
Saksonijos
miškų
akademija
1904 m. gavo habilitacijos teisę. Taigi Taranto miškų mokykla yra antroji
pasaulyje po 1803 m. įkurtos Sankt
Peterburgo miškų akademijos. Taranto miškų mokykla 1929 m. prijungta
prie Drezdeno techninio universiteto.
Pastaruoju metu miškininkystės studijų programa yra Drezdeno TU Miškų,
geologinių ir hidrologinių mokslų fakulteto sudėtyje. Visi miškininkystės
dalykai dėstomi Tarante.
Lietuvos miškininkų ryšiai
su šia mokykla
Lietuvą su Tarantu, o kartu ir su Saksonija sieja ne tik istoriniai bendros
valstybės laikai, karaliaujant Augustui
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Stipriajam (1697-1733), bet bendradarbiavimas miškininkystės studijų bei mokslo srityse. Išskirtume keturis šių ryšių
plėtros periodus.
Pirmasis periodas apima laikotarpį nuo Taranto miškų
mokyklos įkūrimo iki Pirmojo pasaulinio karo (1811-1914).
Tuo laikotarpiu iš įvairių Lietuvos vietovių Tarante po 1-2
metus mokėsi septyni jaunuoliai nelietuviškomis pavardėmis.
Pirmasis iš jų buvo Benediktas Zorgenfrėjus (Benedikt Sorgenfrei) iš Vilniaus, mokęsis 1832-1833 m. Doc. R. Mankaus
duomenimis, B. Sorgenfrei XIX a. viduryje tapo Vilniaus gubernijos girininku. Paskutinis to laikotarpio studentas buvo
grafas Marijonas Pliateris iš Vilniaus, mokęsis 1900-1901 m.
Palyginimui pasakysime, kad per tą patį laikotarpį Tarante
mokėsi (vokiškomis pavardėmis) 149 studentai iš dabartinės
Latvijos ir 65 – iš Estijos teritorijos. Toks buvo Kalavijuočių
ordino valdymo pas mūsų kaimynus rezultatas.
Antrasis periodas tęsėsi nuo 1918 m. iki Antrojo pasaulinio karo pradžios, kol visos trys Baltijos šalys buvo nepriklausomos. Tuo metu iš Lietuvos mokytis į Tarantą buvo
nuvykę 8 jaunuoliai (7 iš Latvijos ir 5 iš Estijos). Pirmasis iš
jų buvo Eugenijus Hofmanas (1919-1923), paskutinis – Lionginas Ivanauskas (1925-1928). Be jų, Tarante dar mokėsi Vladas Augustaitis, Voldemaras Hofmanas, Stasys Kripas, Juozas
Mičiulis, Jonas Viliušis ir Vincas Žemaitis. Bene žymiausias iš
jų buvo Stasys Kripas, kuris po 1923-1924 m. žiemos semestro Tarante du semestrus dar mokėsi Freiburgo universitete.
Po to jis grįžo į Tarantą ir 1928 m. išlaikė baigiamąjį diplominį egzaminą. Vėliau S. Kripas parengė disertaciją „Tipingų
Lietuvos miško dirvožemių kalkingumas“, kurią 1931 m. apgynė Tarante. Tai buvo pirmoji istorijoje lietuvio miškininko
apginta disertacija. S. Kripas už nuopelnus Lietuvai 1934 m.
buvo apdovanotas LDK Gedimino V laipsnio ordinu.
Trečiasis periodas prasidėjo 1968 m. prof. V. Antanaičio pastangomis ir tęsėsi iki 1989 m. Drįsčiau teigti, kad tai
buvo kūrybiškiausias bendravimo periodas. Prasidėjęs nuo
einamojo prieaugio tyrimo metodinių pagrindų tobulinimo,
jis išsiplėtė iki miško tolydaus naudojimo principo teorinių
prielaidų, tikslinio miško modelio principų derinimo, pagrindinių kirtimų biržės skaičiavimo metodų tyrimo, technologinės miškotvarkos principų diegimo, miškotvarkos
proceso sisteminimo. Kiekvienas Taranto profesorių H. Kurto (H. Kurth), G. Venko (G. Wenk), H. Tomazijaus (H. Thomasius), D. Geroldo (D. Gerold) apsilankymas Lietuvoje
buvo įvykis ne tik LŽŪA Miškų ūkio fakulteto, bet ir visų
Lietuvos miškininkų gyvenime.
Tarantas slogiu „geležinės uždangos“ laikotarpiu buvo
mūsų langas į europinę miškotvarkos ir miškininkystės kultūrą. Prof. V. Antanaitis kartu su Taranto prof. G. Venku ir
Zvoleno miškų instituto prof. S. Šmelko parengė ir išleido
knygą „Waldertragslehre“ (Miškų našumo mokslas). Į Tarantą vyko stažuotis kai kurie Miškų ūkio fakulteto studentai.
Pvz., šio straipsnio autorius – 1976-1977 m. 10 mėnesių,
dabartinis LŽŪU Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas doc.
E. Bartkevičius – 1981 m. trejetą mėnesių.
Politinio virsmo laikotarpis Europoje ir staigi profesūros kaita Taranto ir LŽŪA Miškų fakultetuose laikinai buvo

nutraukę tarpusavio ryšius. Jie atsinaujino XX a. paskutinio
dešimtmečio pradžioje, kai į jau nepriklausomą Lietuvą su
studentų grupe iš Taranto atvyko profesorius A. Bemanas
(A. Bemmann).
Taip prasidėjo ketvirtasis bendravimo periodas. Tarante
privataus miško ūkio politikos klausimais parengė ir apgynė
disertaciją N. Kupstaitis, dabar dirbantis Miškų departamente
skyriaus vedėju. Rengia disertaciją mūsų fakulteto doktorantas
E. Linkevičius, padedant Taranto profesoriui H. Riolei (H. Roehle). Šių eilučių autorius kasmet skaito paskaitas apie Lietuvos
miškų ūkį ir miškų politiką Taranto studentams. Prof. H. Riolė
kasmet atvyksta skaityti paskaitų medynų augimo modeliavimo klausimais mūsų studentams. Organizuojame pažintines ekskursijas – praktikas Taranto studentams. Pernai prof.
A. Bemanas tapo LŽŪU Garbės daktaru. Galima tikėtis, kad
ryšiai tarp Taranto ir Lietuvos, tarp dviejų fakultetų nenutrūks
ir plėtosis ateityje, jeigu jaunoji karta rodys didesnį aktyvumą
ir susidomėjimą.
Apie 200 metų sukakties paminėjimo renginius
Vokiečių kolegų surengta sukakties minėjimo forma ir turinys
iš esmės skyrėsi nuo pas mus įprastų panašių renginių. Lietuvoje aukštojo mokslo institucijos jubiliejiniame renginyje po
istoriją apžvelgiančio pranešimo seka didžiąją laiko dalį užimantys svečių sveikinimai ir linkėjimai su gėlėmis, paveikslais,
suvenyrais bei tam skirtas koncertas, o Tarante sveikinimams
ir linkėjimams nebuvo numatyta laiko. Renginyje nebuvo nei
kitų trijų Vokietijos aukštųjų mokyklų Miškų fakultetų oficialių atstovų, nei Drezdeno TU kitų fakultetų sveikintojų, nei
Saksonijos žemės Švietimo ministerijos atstovų. Savo šventę
mūsų kolegos pasitiko darbais. Pranešimus po pusę valandos
(ne sveikinimo kalbas!) padarė Saksonijos Aplinkos ir žemės
ūkio ministras (,,200 metų glaudžių ryšių tarp mokslo ir praktikos”), Kalnakasybos akademijos kaimyniniame Freiburge
Jubiliejinėje mokslinėje konferencijoje
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Mokymas

Lietuvos miškininkų delegacija prie 200 metų jubiliejui pasodinto medžio

rektorius (,,Tvarus naudojimas ir jo pasekmės”), Drezdeno
TU rektorius (,,200 metų idėjos ateičiai”) ir IUFRO prezidentas (,,Miškų mokslai ateityje”). Drezdeno TU rektorius netgi
pažymėjo, kad ši šventė – tai ne atsipalaidavimas, bet proga
parodyti ateities veiklos gaires, o Kalnakasybos akademijos
rektorius šmaikštavo, kad, jei per tokį renginį vadovybė nesibara, tai jau yra veiklos pagyrimas.
Plenarinį posėdį užbaigė pašnekesys podiume ,,Tarantas –
šiuolaikinio miško ūkio ištakos pasaulyje”. Pašnekesiui iš anksto
buvo pakviesti šeši užsienio dalyviai iš Kinijos, Vietnamo, Kubos, Rusijos, Lenkijos ir Lietuvos (R. Deltuvas). Vokiečių kalba
vykusiu pašnekesiu siekta parodyti auditorijai Taranto vaidmenį, plėtojant miškų mokslą ir miško ūkį pasaulio šalyse, pasidalinti prisiminimais apie studijas Tarante
ir mintimis apie ateities perspektyvas.
Šventinis pasveikinimas
Tik šventinės vakarienės metu buvo
surasta laiko keliems pasveikinimams.
Mūsų delegacija (ją sudarė LŽŪU MEF
dekanas doc. dr. E. Bartkevičius, prodekanė dr. A. Stiklienė, prof. R. Deltuvas,
Medžioklėtyros laboratorijos vedėjas
K. Pėtelis, šios laboratorijos mokslinė
bendradarbė dr. J. Stankevičiūtė bei
Biržų miškų urėdas R. Gaudiešius,
Nemenčinės miškų urėdas E. Ryškus)
įteikė Taranto fakulteto viešųjų ryšių
vadovui suvenyrą – Biržų miškų urėdijoje, durpyne iškasto 7000 metų senumo ąžuolo kamieno įrėmintą gabalėlį
su atitinkamu įrašu.
22 ■
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Buvo pasodintas trešnės medis.
Antroji renginio diena buvo skirta mokslinei konferencijai, veikė septynios sekcijos: Dirvožemio apsauga, miško
technika ir regioninė plėtra; Miško ūkis tarp prisitaikymo
klimato kaitai ir anglies kaupimo; Biologinė įvairovė; Medienos žaliava; Medienos naudojimas energijai; Miškas ir
vanduo augavietės ir landšafto lygmenyje; Gyvenamosios
aplinkos tyrimai. Šios temos galėtų ir turėtų atsirasti ir
mūsų mokslininkų darbotvarkėse. Lankiausi dviejose sekcijose – Biologinė įvairovė ir Medienos naudojimas energijai. Jose skaityti labai rimti, gerai parengti pranešimai, vyko
diskusija. Medienos naudojimas energijai pinigine išraiška
Vokietijoje artėja prie naftos produktų naudojimo lygio. Tai
rimtas signalas ieškoti miškų ūkio pertvarkos kelių energetinei priklausomybei nuo naftos produktų importo mažinti. Sekcijų vadovai pateikė darbo apibendrinimus jungtinei
dalyvių auditorijai. Įteikti trys aukščiausieji Taranto miškų
mokyklos apdovanojimai – H. Kotos medaliai, vienas jų –
už knygą ,,Užsieniečių studijos Taranto mokymo ir mokslo
centre 1811-1945 m.”
Trečiąją dieną organizuotos keturios dalykinės ekskursijos: Biologinė įvairovė ir natūralaus miško vystymasis kultūriniuose landšaftuose (visa mūsų delegacija
pasirinko šią); Rizikos valdymas ir miškininkavimas paprastosios pušies (Pinus sylvestris) miškuose šiaurės rytinėje žemumoje; Medienos masės gamyba energetiniam
naudojimui; Lentpjūvė ir obliavimo gamykla „Klauznerio
mediena“ Saksonijoje.
Šio rašinio autoriui yra tekę dalyvauti renginiuose Tarante, minint 175-ąsias miškų mokslo (1986 m.) ir 175-ąsias
Drezdeno TU (2003 m.) metines. Ten dalyviams buvo įteikinėjami atminimo medaliai. Šį kartą medalių nebuvo, nes, Taranto kolegų teigimu, miškų ūkis Vokietijoje toli gražu – ne
svarbiausia ekonomikos šaka ir Taranto fakultetas yra pats
mažiausias tarp Drezdeno TU fakultetų. Ekonominės ir
socialinės įtampos laikotarpiu vokiečių racionalumas ypač
išryškėja. Kita vertus, su medaliais ar be medalių, Tarantas
išlieka miško mokslų šventovė, kurioje pabuvęs, pamatęs ir
pasiklausęs, lieki pakylėtas. ☐

Profesinio meistriškumo bei sportinės varžybos

E

stijoje, Luua mieste, birželio 9-12 d.
vyko tradicinės Baltijos šalių miškininkystės studentų ir dėstytojų
profesinio meistriškumo bei sportinės varžybos. Šį kartą varžybos vyko keturiose
rungtyse.
Miškininkystės profesinių žinių estafetė – prestižinė rungtis. Per 1 val. rungties
dalyviai miške specialiai paruoštoje 3 km
trasoje turėjo atlikti 14 profesinių užduočių:
nustatyti dendrometrinius rodiklius, inventorizuoti medynus, identifikuoti miško ligų
ir kenkėjų padarytus pažeidimus ir kt. Šioje
rungtyje puikiai pasirodė mūsų kolegijos
studentai. Nugalėjo Linas Jurgelevičius.
Nors Linas trasoje užtruko ilgokai (1 val. ir
4 min. ir dėl to gavo 40 baudos taškų), tačiau profesines užduotis atliko tobuliausiai.
Ženkliai aplenkęs varžovus ir surinkęs 590
taškų, jis tapo šios rungties čempionu.
Gerai sekėsi šioje rungtyje dalyvavusiems ir kitiems mūsų kolegijos studentams.
Aušra Klišytė atsiliko nuo bronzos medaliu
apdovanoto esto Andres Ois tik 10 taškų ir
užėmė 4-ąją vietą, Vitalijus Dura buvo devintas, Povilas Čukauskas – dešimtas, Vera
Černenko – vienuolikta, Tomas Barysas –
dvyliktas.
Medienos ruošos profesinio meistriškumo varžybose šį kartą triumfavo estai. Iš
KMAI kolegijos studentų čia sėkmingiausiai
rungtyniavęs Julius Gricius užėmė aštuntą
vietą, Povilas Čukauskas buvo vienuoliktas,
Bronius Petrusevičius – dvyliktas, Dainius
Badauskas – tryliktas.
Lengvosios atletikos varžybos vyko labai emocingai. Merginos ir vaikinai varžėsi
bėgimo takeliuose, šuolių į tolį sektoriuje bei

Estijoje
Doc. dr. Albinas Tebėra

stumiant rutulį. Kolegijos komanda,
iš viso surinkusi 155 taškus, užėmė
pirmąją vietą, antri – estai (123 taškai), treti – latviai (88 taškai).
100 metrų bėgimo rungtyje
merginų grupėje nugalėjo Rasa
Norkutė, antrąją vietą iškovojo Laura Lešinskaitė, trečiąją – estė Ebe
Tonismae. Vaikinų grupėje pirmoji
ir antroji vietos atiteko estams Veiko Koiv ir Oliver Andres. Trečiąją
ir ketvirtąją vietas, pasiekę vienodą
rezultatą, pasidalino latviai Edijis
Gudris ir Martinš Ranka.
Stumiant rutulį dominavo mūsų
kolegijos studentai. Rasa Norkutė
neturėjo lygių merginų grupėje, antrąją vietą palikdama estei Maarja
Vaher. Trečiąją vietą iškovojo Laura Lešinskaitė. Modestas Kėželis
nugalėjo vaikinų grupėje. Andrius
Bernotas pasiekė antrą rezultatą,
trečias liko estas Andi Noot, o ketvirtas – irgi mūsiškis Andrej Damulevič.
Šuolio į tolį rungtyje mūsų kolegijos merginos pasidalino visas
prizines vietas: pirmąją – Rasa Norkutė, antrąją – Laura Lešinskaitė,
trečiąją – Reda Pilipčikaitė. Vaikinų
grupėje nenugalimi buvo estai.
Absoliuti lengvosios atletikos varžybų
nugalėtoja – KMAIK komanda

Paskutinė rungtis – 800 metrų bėgimas
merginoms ir 1000 metrų – vaikinams. Čia
vėl puikiai pasirodė mūsų kolegijos studentai. Tarp merginų greičiausiai nuotolį
įveikė Rasa Norkutė, antra finišavo Reda
Pilipčikaitė, trečia – Laura Lešinskaitė. Iš
vaikinų greičiausias buvo estas Andi Noot,
antrąją ir trečiąją vietas iškovojo Modestas
Kėželis ir Andrius Bernotas.
Absoliučia lengvosios atletikos varžybų nugalėtoja, laimėjusi visas keturias
rungtis ir surinkusi maksimalų 40 taškų
skaičių, tapo Rasa Norkutė.
Ketvirtoji komandinė orientacinio
sporto rungtis su improvizacijos elementais šeimininkų taikliai pavadinta
„EXTREME“. Keturioms komandoms,
kurias sudarė po 2 dėstytojus ir 4 studentus, teko demonstruoti ekstremalius
gebėjimus (su humoro ir šou elementais)
vykdant užduotis 9-se kontroliniuose
punktuose. Pirmoji mūsų kolegijos komanda – studentai Laura Lešinskaitė,
Dainius Badauskas, Andrej Damulevič ir
Bronius Petrusevičius bei dėstytojai Albina Krasauskienė ir Lina Šimkevičiūtė, parodė geriausią rezultatą ir užėmė pirmąją
vietą. Estų ir latvių komandos pasiekė
vienodus rezultatus ir pasidalijo antrąją ir
trečiąją vietas.
Kitos Baltijos šalių miškininkystės
studentų ir dėstytojų profesinio meistriškumo bei sportinės varžybos 2012 m.
vyks mūsų kolegijoje. ☐
KMAI kolegijos studentas Linas Jurgelevičius –
ant aukščiausio pakylos laiptelio
(šalia – Estijos studentai)

Varžytuvių dalyviai informuojami
apie miškininkystės žinių estafetės rungtį
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Urėdijose

Ko galime pasimokyti

iš girininko A. Olšausko įveistų miško želdinių?
Vaclovas trepėnaitis

K

albantis su įvairių pareigybių
miškininkais, tenka girdėti kritinių pastebėjimų, kad veisiant
naujus miškus ne miško žemėse, jų savininkai dėl didesnių ES paramos išmokų
prašo specialistus projektuoti mišrius
ąžuolų, kitų lapuočių želdinius ir nederlingose žemėse. Abejojama, ar įveisus iš
jų išaugs perspektyvus miškas, ar nebus
veltui iššvaistomos ES paramos lėšos?
Generalinės miškų urėdijos iniciatyva gegužės 31 d. Veisiejų miškų urėdijoje surengtame seminare „Naujų miškų
įveisimas nederlingose žemėse“ į šią problemą pabandyta pažvelgti iš ilgametės
praktinės miškininkystės pozicijų. Veisiejų miškų urėdijos miškininkai pasidalijo miškų veisimo ne miško žemėse
patirtimi, pristatydami buvusio ilgamečio Kapčiamiesčio ir Pertako girininkijų
girininko Antano Olšausko pastangomis
nederlingose žemėse atkurtus ir įveistus
želdinius, jų mišrinimo schemas, palyginimui – dabartinę išlikusių medžių rūšių
sudėtį. Apžiūrėti 2000 m. ne miško žemėse įveisti želdiniai, vykdant bendrą Lietuvos – Danijos projektą.
Miškų urėdijų ir kitiems specialistams
šios praktinės pamokos turėtų praversti,
tvirtinant miškų įveisimo ne miško žemėse projektus, teikiant konsultacijas miško
savininkams.
Valstybinių miškų atkūrimo
ir veisimo eiga 2002-2010 m.
Generalinės miškų urėdijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vyresnysis specialistas Nerijus Smaidžiūnas pranešime
pažymėjo, kad nuo 2002 m. daugiausiai
valstybinių miškų buvo atkurta 2005 m.
ir 2007 m. (kasmet – per 10 tūkst. ha).
Pernai miškų urėdijose atkurta 9357 ha,
šiemet planuojama atkurti 9074 ha miškų. Tikintis, kad bus leista apželdinti ir
ne miško žemes, kelerius metus miškų
urėdijos sparčiai vykdė miško medelynų
plėtrą ir modernizaciją (medelynų plotas
išplėstas iki 1286,6 ha, įrengtos 66 laistymo sistemos). Geriausiai modernizuotais
pripažinti Panevėžio, Raseinių, Šiaulių,
Alytaus, Dubravos ir Rokiškio miškų urė24 ■
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dijų miško medelynai. Modernūs sodmenų laikymo šaldytuvai įrengti Panevėžio,
Kretingos ir Raseinių miškų urėdijose.
Šiemet planuojama miško medelynų plėtrai ir modernizavimui skirti 2,7 mln. Lt.
Pernai miškų urėdijų medelynuose išauginta 52,7 mln. vnt. miško sodmenų, iš jų
20,3 mln. vnt. lapuočių, tinkančių miško
sodinimui. Lapuočių sodmenys sudarė
38,5 proc. visų tinkančių miško sodinimui miško sodmenų.
Per 2002-2010 m. miškų urėdijos
įveisė ir 10922 ha naujų miškų. Daugiausiai buvo įveista 2008 m. – 1391 ha.
Bet dėl užsitęsiančios žemės reformos
ypač pastaraisiais metais miškų urėdijoms perduodama mažai žemės ūkiui
nenaudojamų laisvos valstybinės žemės
fondo žemių, kurios galėtų būti apželdintos mišku. Todėl miškų įveisimo
mastai sumažėjo. Pernai miškų urėdijos
įveisė 837 ha, šiemet planuojama įveisti
685 ha naujo miško. Pranešėjo pateiktais
duomenimis, 2006-2010 m. daugiausiai
naujų miškų įveisė Telšių (384 ha), Marijampolės (380 ha), Tytuvėnų(338 ha),
Panevėžio (331 ha) Kretingos (280 ha),
Šalčininkų (260 ha), Anykščių (225,5 ha)
urėdijos, o Kėdainių urėdijoje įveista tik
4,4 ha, Varėnos – 5,7 ha, Kauno – 8,7 ha,
Nemenčinės – 24 ha. Pernai naujų miškų
visai neveista Radviliškio, Kėdainių, Valkininkų, Varėnos, tik 1,4 ha įveista Kauno, 1,6 ha – Nemenčinės, 2,5 ha – Ro-

kiškio, po kelis hektarus – Druskininkų,
Dubravos, Jonavos, Joniškio, Kėdainių,
Zarasų, Veisiejų urėdijose. Vertinant
miškų urėdijų veisiamus želdinius pagal
medžių rūšis, 2010 m. daugiausia buvo
įveista mišrių želdinių (386 ha), eglės
(247 ha), ąžuolo (126 ha), pušies (47 ha)
bei 31 ha įveista savaiminiais žėliniais.
Naujų miškų veisimas
Veisiejų miškų urėdijoje
Nuo pokario metų girininkas Antanas
Olšauskas ir kiti tuometinio Veisiejų
miškų ūkio girininkai, veisdami tūkstančius hektarų naujų miškų nederlingose ne miško žemėse, ženkliai padidino Lazdijų ir dalies Alytaus, dabartinės
Druskininkų savivaldybės teritorijų
miškiningumą. Veisiejų miškų urėdijos
vyriausiojo miškininko Rimo Tumosos duomenimis, Lazdijų rajono miškiningumas 1966 m. sudarė 27,3 proc.,
1998 m. – 35,9 proc., 2008 m. – 37 proc.
Lazdijų rajone dar esama apie 11 000 ha
mažo našumo žemių (iki 30 balų), kurios galėtų būti apželdintos miškais. Tai
būtų rezervas padidinti po žemės reformos baigties galimą likti apie 22 tūkst.
ha valstybinių miškų plotą.
Veisiejų urėdijos miškininkai žemės
ūkiui naudotuose plotuose 1981-1990 m.
vidutiniškai kasmet įveisdavo po 114,7 ha
miškų. Prasidėjus žemės reformai, mažo
derlingumo žemių apsodinimas mišku

Įvertinami 2000 m. pagal Lietuvos – Danijos projektą įveisti želdiniai
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Santrumpų paaiškinimas:
L –Liepa mažalapė
Sk –Skiautėtalapė obelis

Daugiausiai buvo įveista pušies želdinių (jie sudarė apie 70 proc.). Kur leido
augavietės, veisti ir mišrūs želdiniai. Pvz.,
2009 m. Ančios girininkijoje 4,4 ha plotas
(Nbl augavietė) apželdintas pagal mišrinimo schemą 9B1J, pernai Stalų girininkijoje 4,2 ha (Pc augavietė) veisti 8J2B
sudėties želdiniai.
Šių metų pavasarį Veisiejų urėdija
planavo įveisti 5,12 ha naujų miškų, tačiau dėl didelio gruntinio vandens lygio
Ančios girininkijoje nepavyko 4,4 ha plote paruošti dirvos. Tai numatoma padaryti rudenį. Veisiejų urėdijos miškininkai
perduotose žemėse naujus miškus veisia
pušies, eglės, ąžuolo, beržo, liepos, juodalksnio, šermukšnio ir kitomis vietinėmis medžių rūšimis.
Vykdant 2000 m. bendrą Lietuvos –
Danijos projektą ,,Apleistos žemės ūkio
paskirties žemės apželdinimas, paremtas tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio
metodais”, apželdinta 50,2 ha apleistų
laisvo valstybinio žemes fondo žemių
Veisiejų, Leipalingio, Kapčiamiesčio,
Paliepio ir Krosnos girininkijose. Šių
žemių perdavimas urėdijai užtruko apie
2-ejus metus. Priklausomai nuo augavietės naudotos įvairios želdinių mišrinimo schemos (pvz., 6E2P1Ą1BUoKl;
6E4Uo; 6B4JUoE; 5P2E3B; 5E1P2Ą2B;
7Uo1Ą2E). Kiekvieną plotą stengtasi apželdinti pagal projektuojamą mišrinimo
schemą, bet natūroje teko ir pakoreguoti.
Štai Paliepio girininkijoje (28 kv. 20 skl.)
Ncl augavietėje projektuota apie 5000
sodmenų 1 ha mišrinti pagal 6Eš2P1B1EJKŠr schemą, o natūroje sodinta
6P1Eš1K1E1JŠr želdinių sudėtis. Inventorizacijos metu želdinių prigijimas 6,6
ha plote siekė 63,6 proc., todėl kitų metų
pavasarį želdiniai buvo gerokai papildyti. Vykdant šį projektą buvo atliekama
ir daugiau įvairių lapuočių mišrinimų
su spygliuočiais, prisimenant girininko
A. Olšausko želdinių mišrinimo darbus.
Dirvos miško želdinių įveisimui buvo
ruošiamos danišku gilaus įdirbimo plūgu
,,Bovlund 64-D”, dalinio dirvos paruošimo mechanizmu ,,Kula” ir rusišku plūgu
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M –Maumedis
J –Juodalksnis

Pv –Pušis veimutinė
1 pav. Kapčiamiesčio girininkijoje
1961 m. įveistų želdinių
mišrinimo schema
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buvo pristabdytas: 1991-2000 m. vidutiniškai per metus įveista tik po 15,6 ha,
2001-2010 m. – po 19,4 ha naujų miškų.
O pagal 2002 m. patvirtintą šalies miškiningumo didinimo programą, Veisiejų
urėdija kasmet turėtų apželdyti mišku po
150 ha tokių žemių.
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2 pav. Kapčiamiesčio girininkijoje
1964 m. įveistų miško želdinių mišrinimo schema

PKL-70. Urėdijos miškininkų teigimu,
praėjus 10-čiai metų po želdinių įveisimo,
matosi ženkliai didesnis medelių prieaugis, kurie buvo sodinti į gilaus arimo plūgu ,,Bovlund 64-D” paruoštą dirvą.
Pagal Kaimo plėtros 2007-2013 m.
programos priemonę ,,Pirmas ne žemės
ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio žemės apželdinimas mišku” Veisiejų urėdija
pateikė kelias paraiškas paramai gauti iš
ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Per 2008-2010 m. pagal šią
priemonę urėdija įveisė 60,47 ha ir gavo
255 699,98 Lt paramą.
2011 m. rudenį numatoma teikti paraišką 5,12 ha plotui pagal du miško želdinimo ir žėlimo projektus.
Urėdija šiuo metu disponuoja 22 ha
miško daigynų – medelynų. Neturint visame medelyne modernios laistymo sistemos, sunkoka išsiauginti kokybiškus
lapuočių medžių rūšių sodmenis, sodinukai nukenčia nuo sausrų ir pavasarinių
šalnų. Iki 2014 m. urėdija yra numačiusi
užbaigti įsirengti modernią laistymo sistemą visame medelyne.

Eksperimentiniai želdiniai
girininko A. Olšausko
ir kitų miškininkų akimis
Daugeliui urėdijų miškininkų teko būti
2004 m. rugpjūtį Veisiejų miškų urėdijoje
surengtame panašiame pasitarime, kuriame buvo apžiūrėtos, aptartos girininko
Antano Olšausko per kelis dešimtmečius
įveistos bandomųjų želdinių ,,žaliosios laboratorijos“, taikant netradicines medžių
ir krūmų mišrinimo schemas, vietines
rūšis maišant su introdukuotomis, derlingų žemių medžius ar balose augančius
juodalksnius, baltalksnius sodinant smėlynuose.
Būdamas pensijoje A. Olšauskas bandė apibendrinti savo darbus – rašė prisiminimus, 1994 m. sudarė įveistų želdinių
dvi lenteles. Pirmoje lentelėje jis surašė
daugumą sodintų želdinių miškuose, aikštėse, miškų degimuose, buvusiuose žemės
ūkio, menkaverčių medynų rekonstrukcijos plotuose bei vėjų pustomuose smėlynuose. Antroje lentelėje išrinko želdinius
pagal įveisimo būdus (kiek pasodino ir
pasėjo), kiek medynų įveisė pagal pagrindines medžių rūšis.

Našiausi – vėjo perpučiamose vietose įveisti maumedynai

Antano Malinausko ir autoriaus nuotraukos

Urėdijose

Išplitę pūslenio krūmai pavertė želdinius ,,džiunglėmis“

Prisiminimuose jis rašė: ,,Aš ieškojau tolimose apylinkėse ir
tolimuose kraštuose naudingų miškuose auginti medžių ir krūmų,
iš Sibiro atsiųsdavo sėklų ten ištremtas brolis. Parsivežęs veisiau,
kad miškai patys save geriau tręštų, kad nereikėtų daug naudoti
mineralinių trąšų, kad miškuose galėtų gyventi daugiau naudingų
paukščių ir vabzdžių, kad nereikėtų miško kenkėjų naikinti nuodingais chemikalais. Girininkijos ribose tik prie Maros upės augo
vienas kitas ąžuolas. Tai įveisiau ir ąžuolynėlių, kad vietos gyventojams nereikėtų važinėti prie Marijampolės ar Alytaus prisirinkti
gilių kavai, kad jie miškuose galėtų prisirinkti vertingų vitaminingų šaltekšnių, erškėčių, juodavaisių aronijų, skiautėtalapių obelų
ir kitų uogų. Įveisdamas miško želdinius stengiausi įvykdyti visus
gamtosauginius reikalavimus“.
,, ...Labai gražiai augančių medynėlių yra raudonųjų ir paprastų ąžuolų, liepų, veimutinių pušų ir iš daugelio pagrindinių veislių
susidedančių labai mišrių medynėlių. Iš šiuose ploteliuose įveistų įvairių veislių medžių augimo matosi, kad Lietuvos miškuose
galima auginti kai kurių rūšių riešutmedžius baldų pramonei ir
kitiems reikalams, Vičio kėniai pakeitimui dalies eglynų, nes eglės
linkusios į liemens puvinį ir mažiau tūrio priaugina ploto vienete kaip kėniai. Buvo įveista sibirinių, balkaninių ir kryminių pušų
medynėliai, dygiųjų ir kanadinių eglių, pocūgių, tujų, bukų ir kitų
svetimžemių veislių. Dauguma šių veislių medynėlių sunaikindavo
žvėrys arba išgrobstė žmonės. Sklypeliuose liko augti daugumoje
vietinės veislės, kurios buvo pasodintos kaip palydoviniai medžiai.
Iš svetimžemių veislių atviruose plotuose įmanoma išauginti tik
maumedžių medynus. Kitų veislių tik aptvertuose plotuose.“

Miškų urėdijų parduotos apvaliosios medienos kainos
2011 m. birželį
2011 m.
Iš viso 2011 m.
birželio mėn. Indeksas
2011 m. vidutinė kaina,
vidutinė
sausis=100
Lt/m³
kaina, Lt/m³
Pušies pjautinieji rąstai
168
100
169
Eglės pjautinieji rąstai
185
91.1
194
Ąžuolo pjautinieji rąstai
378
89.2
418
Uosio pjautinieji rąstai
196
97
196
Drebulės pjautinieji rąstai
137
97.9
137
Beržo pjautinieji rąstai
192
99.5
193
Juodalksnio pjautinieji rąstai
178
99.4
181
Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai
144
95.4
147
Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai
129
99.2
129
Eglės popiermedžiai
122
100
122
Pušies popiermedžiai
119
101.7
118
Beržo popiermedžiai
132
98.5
133
Drebulės popiermedžiai
97
97
99
Uosio popiermedžiai
129
99.2
133
Plokščių mediena (spygliuočių)
86
101.2
86
Plokščių mediena (lapuočių)
83
100
84
Malkinė mediena
92
101.1
92
Iš viso apvaliosios medienos
136
97.8
138
Sortimentas

Kainos be PVM ir transporto išlaidų

GMU inf.

Amžininkų pasakojimu, girininkas A. Olšauskas iš susirinktų Lietuvoje ar parsisiųsdintų iš kitų TSRS regionų medžių sėklų pats augindavo sodmenis girininkijos daigyne.
Kiekvienai kaimo sodintojai jis leido sodinti tik vieną medžio
ar krūmų rūšį, kad nesumaišytų; pats per lauką tempė virvę ir
kastuvu žymėjo sodinimo vietas, nustatinėjo dirvožemio derlingumą. Vėliau lepesnių rūšių medžius jis patręšdavo mėšlu.
Taip iniciatyvus girininkas mėgino Dzūkijos miškuose diegti medžių sėjomainą – įveistais lapuočiais, krūmais pagerinti
nualintą girios dirvožemį. Toks drąsus eksperimentavimas ne
visiems buvo suprantamas, ,,šiurpino“ revizorius, reikalavo iš
bendradarbių, miško sodintojų įdėti daugiau pastangų, nepalikti likimo valiai įveistų želdinių.
Miškų instituto mokslo darbuotojas, miškų želdinimo specialistas dr. Antanas Malinauskas tyrė, kaip bėgant metams pasikeitė
šių A. Olšausko įveistų medynų rūšinė sudėtis, kokios pasodintų
medžių ir krūmų rūšys buvo užstelbtos augesnių, agresyvesnių
rūšių, kas įsiveisė savaime, kokį tūrį brandina maumedžiai, kitų
rūšių išlikę medžiai.
Išlikusių girininko A. Olšausko archyvų duomenimis ir dr.
A. Malinausko tyrimais nustatyta, kad dauguma mišrių želdinių
buvo veisti Nbl ir Ncl augavietėse, dirvos ruoštos arkliniu plūgu
vagomis, ištisai suariant ar vagomis traktoriniu plūgu PKL-70.
Mišrinti medžiai ir krūmai: įvairių rūšių maumedžiai, liepos,
baltalksnis, juodalksnis, paprastasis ąžuolas, raudonasis ąžuolas,
beržas, eglė, uosis, veimutinė pušis, paprastoji pušis, paprastasis
klevas, uosialapis klevas ir krūmai – uoginė obelis, vėlyvoji ieva,
pūslenis, medlieva, šermukšnis, ginalinis klevas, totorinis klevas,
šunobelė, trilapė ptelija, lazdynas, žirnmedis, raukšlėtalapis erškėtis, šermukšnialapė lanksvūnė ir kiti krūmai. Sodinta 2x1; 2x1,2;
1,5x1,5; 1x1 ; 2,5x1,5; 2,2x1,9; 1,6x 0,7-1,5; 1,3x1 m atstumais.
Kapčiamiesčio girininkijoje apžiūrėtuose objektuose iš 19561969 m. įveistų mišrių želdinių našiausiai auga palaukėse į pirmą
ardą išsiveržę maumedžiai, brandinantys derlingesnėse augavietėse 1 ha 300-650 ktm tūrį. Dėl šviesos, maitinimo ploto pirmame arde su maumedžiais varžosi išlikę paskiri raudonieji ąžuolai,
veimutinės pušys, juodalksniai, įsiveisę savaiminiai beržai. Jų paūksmėje bando išlikti liepos, klevai, kai kurie krūmai. Pastebėta,
kad mišriuose želdiniuose daugiau maumedžių išliko, jie našiau
auga, kurie buvo įveisti atvirose derlingesnėse laukų žemėse, ant
kalvų, kitose vėjų perpučiamose vietose. O įveisti miško žemėje
kitų medynų apsuptyje maumedžiai ,,užduso“.
Kai kurie sklypai, kuriuose buvo sodintas pūslenis arba savaime įsiveisė vėlyvoji ieva, virto ,,džiunglėmis“. Savaime plinta platanalapis klevas, beržas, paprastoji pušis, vėlyvoji ieva,
šermukšnis, šunobelė, žirnmedis, uoginė obelis, gudobelė, šermukšnialapė lanksvūnė. Pasak dr. A. Malinausko, išnyko daug
kur raudonasis ąžuolas, uoginė obelis, totorinis klevas, žirnmedis, medlieva, trilapė ptelija, gudobelė, lazdynai. Jo manymu, nederlingose žemėse nereikėtų sodinti savaime plintančios vėlyvosios ievos bei pūslenio. Pasiteisino baltalksnio, juodalksnio, miškinės obels, šermukšnio, gudobelių įveisimas. Pastaruoju metu
raudonieji ąžuolai iš gilių pomiškyje dauginasi ir savaime.
Vykstant žemės reformai, dalis šių želdinių grąžinta apsodintų žemių savininkams, kuriems dabar vargu ar įdomūs jie savo
bioįvairove. ☐
Prarastą valstybinio miškų pareigūno spaudą Nr. 41/53, išduotą VĮ
Vilniaus miškų urėdijos Paežerio girininkijos girininko pavaduotojui
Leonard Šidlovskij, laikyti negaliojančiu.

Nauja medvežių
serija

“
„Titan

Naujausi techniniai sprendimai puikiai atsispindi Suomijos
kompanijos LOGSET gaminamose „Titan“ serijos medvežėse.
Keturių modelių (4F, 5F, 6F, 8F) nuo 10 iki 15 tonų keliamosios
galios mašinos suteikia galimybę klientui pasirinkti jo poreikius atitinkančią medvežę.
Aukščiausia skandinaviška kokybė ir „Premium“ klasės mazgai
(„NAF“ tandeminiai vežimėliai, „Loglift“ manipuliatoriai,
„Sauer“ ir „Rexroth“ hidraulikos komponentai, „Bosch“
elektronikos dalys).
Ekonomiški, galingi ir draugiški aplinkai „Sisu“ varikliai.
Racionalaus dizaino, erdvi kabina, puikiai išdėstyti valdymo
elementai. Žemai nuleisti langai užtikrina labai gerą matomumą visomis kryptimis, puiki kabinos garso izoliacija, automatinė klimato kontrolės sistema pagerina ergonomiką ir mašinos
operatoriui suteikia maksimaliai komfortišką darbo aplinką.

Moderni medvežės valdymo sistema „Logset TOC“
(Total Operator Control):
visa informacija pateikiama viename LED monitoriuje;
paprasta variklio, transmisijos, hidraulinės sistemos
darbinių parametrų, degalų sąnaudų kontrolė;
kiekvienas operatorius turi individualų elektroninį 		
USB raktą, leidžiantį nusistatyti individualius darbinius
parametrus, kurie visuomet bus saugomi laikmenos
atmintyje. Tai suteikia galimybę kontroliuoti kiekvieno
operatoriaus darbą individualiai.
Platus papildomos įrangos pasirinkimas (ksenoniniai
žibintai, buldozerio peilis, autonominis variklio / 		
hidraulinio tepalo pašildymas, vikšrai).
Medvežės
Medvežės

4F
4F

5F
5F

6F
6F

8F
8F

Svoris, kg

13500

15500

17000

17500

Krovimo svoris, kg

10000

12000

13000

15000

2,9/3,6

3,6/4,2/4,6

3,8/5,0

4,0/5,2

4,3

4,3

4,3/4,9

5,2

Krovimo aikštelė plotas, m

2

Krovimo aikštelė ilgis, m
Variklio modelis
Variklio galia, kW/AG

Sisu 44 CWA Sisu 49 CWA Sisu 66 CTA Sisu 74 CTA
108/147

Transmisijos tipas
Kranas Loglift
Ilgis, m
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125/170

143/195

166/226

Hidrostatinė/mechaninė
61

71

91

91

7,2-10

7,2-10

7,9-10

7,9-10

UAB „Biržų žemtiekimas“
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atstovas Lietuvoje
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asara – metas, kai visi pasijuntame pasiilgę gamtos. Ne tik miško
gėrybių rinkti, bet ir prie ežero
ar upės atsigaivinti, neretai ir kepsnį pasikepti traukiame. Per atostogas ir toliau
nukankame, o laisvadienių metu į artimiausius miškus ir paežeres kuo greičiau
stengiamės nuvykti.
Šia prasme Vilniečiai – laimingi žmonės: ir didmiestyje gyvena, ir gamta visai
čia pat. Nuo miesto centro 15 minučių
visuomeniniu transportu – ir tu jau Nemenčinės plente. Pačioje jo pradžioje – jau
nebe labai miškas, daug gyvenamųjų namų
pristatyta, bet nuo kokio 10 kilometro,
pravažiavus Turniškes – jau tikras gražus
spygliuočių miškas, į kairę nuo plento teka
Neris, dešinėje – Tapelių, Baldžio, Antavilių ežerai, prie kurių privažiuosi asfaltuotais keliais. Tik poilsiauk, kaupk jėgas,
gėrėkis gamtos grožiu ir ramybe.
„Vilnius – išskirtinis miestas Europoje, esantis taip arti gamtos“, – sako Nemenčinės miškų urėdas Eligijus Ryškus.
Žmogui tai yra gerai. Bet ar visada gerai
gamtai? – klausimas retorinis, o atsakymai į jį beveik vienareikšmiški.
Šiukšlės, sodininkų tvoros ir kitokios
intervencijos į mišką – nelabai romantiškos, bet labai vasariškos temos, apie
kurias ir kalbėjomės bei stebėjome natūroje su miškų urėdu Eligijumi Ryškum
bei naujuoju Liepynės girininku Jonu
Kukliu.
Miškų urėdas E. Ryškus (dešinėje)
ir girininkas J. Kuklys sako, kad automobilis
pastatytas ne vietoje

Jūratė Rečiūnienė

vivaldybės su prašymu šiukšlių rinkėjams
parodyti ežerų paplūdimius ir nurodyti
jų ribas. Taigi nors ir nuo vidurio vasaros,
bet šiukšlės bus renkamos.
Kita paplūdimių problema – autotransporto pastatymas. Nėra įrengtų
specialiai tam skirtų vietų.
„Kad ir kiek degalai bebrangtų, ilsėtis žmonės važiuoja automobiliais. O kai
nėra automobilių stovėjimo aikštelės,
žmogus priverstas nusižengti, važiuoti į
mišką arba nesaugiai automobilį palikti
kelkraštyje“, – sako Eligijus Ryškus.
Prie Baldžio ežero nuvykome apie 12
valandą. Tai buvo darbo diena, trečiadienis, bet kelkraštyje driekėsi ilgiausia automobilių eilė, siaurame asfaltuotame kelyje sudarydama avaringą situaciją, apie
dvidešimt automobilių stovėjo miške.
Kaip gerą pavyzdį E. Ryškus parodė
urėdijos įrengtą aikštelę prie Gėlos ežero,
esančio Nemenčinės girininkijoje. Čia
visa teritorija prižiūrima miškininkų.
„Įrengus aikštelę ir akmenimis užtvėrus
pravažiavimus į mišką, šiuo požiūriu pažeidimų nebėra“, – sako šios girininkijos
girininkas Marius Kvietkauskas.

Nemenčinės miškų urėdijos Liepynės girininkijoje net 3,5 tūkst. ha miškų
patenka į Vilniaus miesto teritoriją.Tai
gražūs pušynai su uogų ir grybų gausa,
keturi ežerai, visi tinkantys maudymuisi.
„Kasmet žmonių įtaka miškams vis didesnė, todėl svarbu, kad visi kartu tausotume tą žaliąjį turtą, kuris svarbus kiek
vienam žmogui“, – sako miškų urėdas.
Šiukšlės ir transportas
Ežerų paplūdimiai – ne miškų urėdijų teritorija. Vyriausybės sprendimu,
prieš penketą metų jie perduoti Vilniaus
miesto savivaldybei. Tvarkyti paplūdimius, rinkti juose šiukšles – nebe miškų
urėdijos rūpestis.
Tačiau Vilniaus miesto savivaldybė
Nemenčinės miškų urėdijai poilsio vietų priežiūrai kurį laiką metams skirdavo
nuo 50 iki 100 tūkst. Lt. Už tuos pinigus
miškų urėdija organizuodavo šiukšlių
rinkimą, įrengdavo vieną kitą rekreacinį
įrenginį. Visi buvo patenkinti, ypač poilsiautojai, radę švarius paplūdimius ir
kitas poilsio vietas. Tačiau nuo šių metų
gegužės tokių lėšų Vilniaus miesto savivaldybė miškininkams nebeskiria.
Todėl paplūdimiai, kuriuose lankėmės, pusantro mėnesio niekieno netvarkyti, atrodė apgailėtinai.
Ir koks sutapimas, kad tą liepos 13-ąją,
kai su Nemenčinės miškininkais kalbėjomės apie žmonių meilę – nemeilę gamtai,
girininkas Jonas sulaukė skambučio iš sa-

Autorės nuotraukos

V

Vasara Liepynės girininkijoje

Tvoros
Liepynės girininkijoje yra 40 sodininkų
bendrijų. „O kiek jose fizinių asmenų su
savo interesais! Ir tas interesas į mišką tuo
didesnis, kuo arčiau ribos su valstybiniu
mišku yra sodininko sklypas. Nerasime
nė vienos sodininkų bendrijos, kurioje
daugiau ar mažiau narių nebūtų įkėlę kojos į mišką – pradedant šuns būdele ir sukrautomis malkomis ir baigiant tvoromis
bei kitais statiniais“, – sako E. Ryškus.
Sprendžiant šias problemas, kol dar
neatlikti tikslieji matavimai ir miškai neįregistruoti registrų centre, vyksta karas
dėl kiekvieno metro. Ir susiklosto keistos
aplinkybės, kai miškų urėdija, ginanti
valstybės interesą, yra įveliama į susirašinėjimų ir debatų maratoną su kitomis,
taip pat valstybės interesus turinčiomis
ginti institucijomis: žemėtvarka, savivaldybėmis, registrų centru, o kaltasis asmuo (fizinis ar juridinis) lieka nuošalyje.
Pateiksime vieną pavyzdį. Sodininkų
bendrija „Karačiūnai“ ties septyniais su
valstybiniu mišku besiribojančiais skly-

Tinklo tvora neteisėtai aptvertas valstybinis
miškas

pais užsitvėrė miško dalį. Nacionalinės
žemės tarnybos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus specialistai dar praėjusių
metų gruodį surašė žemės naudojimo
patikrinimo aktą. Jame rašoma, jog patikrinus vietovėje 53139 kv. m ploto teritorijos ribas, rasta sena sodininkų bendrijos
„Karačiūnai“ masyvo riba su tvoros elementais, kuri buvo nustatyta 1994 04 07
Vilniaus miesto potvarkiu, apie 7 metrus
nesutampa su naujai pastatyta metaline
tvora. Akto pagrindu sodininkų bendrija
buvo įpareigota pašalinti naujai įrengtą
tvorą, o įmonė, atlikusi sodininkų bendrijos „Karačiūnai“ išorinės ribos kadastrinius matavimus, – patikslinti žemės sklypo planą (kadastrinių matavimų bylas).
Kadangi tvora kaip stovėjo, taip ir
tebestovi (nuotr. viršuje), Nemenčinės
miškų urėdija kreipėsi į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyrių su prašymu
imtis priemonių dėl minėto statinio pašalinimo iš valstybinio miško teritorijos,
pridėdama 2010 09 21 NŽT žemėtvarkos
skyriaus raštą ir Liepynės girininkijos
planą 1:10000. Bet šių dokumentų tvorai
griauti – per mažai. Inspekcija pareikalavo kažkokios teisinės dokumentacijos.
Man paskambinus ir pasiteiravus,
kokia teisinė informacija dar turėtų būti
pateikta, šio skyriaus darbuotoja pareiškė tik savo nuomonę, jog Nemenčinės
miškų urėdijos pateiktų dokumentų lyg
Prie Baldžio ežero

ir turėtų užtekti, bet paprašė kreiptis oficialiai ir pridėti visų dokumentų kopijas.
Laimei, tas kopijas turėjau, surašiau prašymą dėl išaiškinimo ir nunešiau į skyrių užregistruoti pagal galiojančią tvarką. Kai tik gausiu atsakymą, būtinai jį
paskelbsime žurnale, nes ne man vienai,
matyt, įdomu, kas, be jau minėtų dokumentų, yra ta teisinė dokumentacija...
Oi, koks teisus Nemenčinės miškų
urėdas dėl biurokratinių debatų tarp
valstybės įmonių ir institucijų.
Pasidomėjau tik vienos sodininkų
bendrijos tvora, bet turint omeny, kad
Liepynėje yra 40 bendrijų, girininkui Jonui Kukliui pavydėti netenka.
O prie Baldžio ežero jau nukelta 300
metrų tvorų...
Panašus susirašinėjimas su įvairiom
institucijom vyko ir dėl sodininkų bend
rijos „Neris“ tvoros. Vilniaus apskrities
viršininko administracija savo rašte
abiem suinteresuotom pusėm buvo
konstatavusi: „nors nuomos sutartis su
SB „Neris“ nebuvo sudaryta, SB „Neris“
yra valstybinės žemės naudotojas ir jai
priskirta teritorija naudojasi teisėtai.“
Tuomet šį faktą bendrija turėtų įteisinti juridiškai.
Pušys, pušelės
Su sodininkų bendrijos „Neris“ kai kurių narių kėslais neseniai teko tiesiogiai
susidurti, kai prie pat miško įsikūręs ponas panoro kirsti jam neva trukdančias
pušis. Vienai pušiai, augančiai valstybiniame miške, pavojus jau nebegresia, nes
Liepynės girininkas Jonas Kuklys, gavęs
sklypo savininko prašymą ir atvykęs į
vietą, jokio pagrindo kirsti sveiką pušį
nerado. Sklypo savininkas gi aiškino, jog
ši pušis, jam užsitvėrus tvorą, trukdys
įvažiuoti į garažą. Girininkui tai – ne
motyvas. Tuomet savininkas rado kitą

priežastį – pušis gresia jo namui. Nusijuokęs J. Kuklys teatsakė: „Nemylite
tamsta gamtos, nemylite. Neiškirsime
miško 50-ies metrų spinduliu apie jūsų
namą“, – ir sėdęs į automobilį išvažiavo.
Kitos gi pušies, augančios jau sodininkų bendrijos teritorijoje, likimas dar
neaiškus, nes čia valstybiniai miškininkai – ne šeimininkai ir jų leidimas kirsti
medžius nereikalingas. O noras nukirsti kažkodėl didelis. Tik pasitelkus visus
bendrijos narius ir tikint Vilniaus miesto savivaldybės pareigūnų meile gamtai,
gal ir liks augti ši pušelė, puošdama visos
bendrijos aplinką, tuo labiau, kad daugumai narių, net ir visai greta gyvenančių,
ji nė kiek netrukdo (nuotr. apačioje).
Nukrypsiu truputį į šalį. Atvažiuoja
pas Nemenčinės miškų urėdą E. Ryškų
privataus miško, esančio Nemenčinės
plente, savininkas, norintis dalį miško
paversti namų valda ir statytis namą,
esą, čia labai gražu, miškas, grynas oras,
bus malonu gyventi. Urėdas jam ir sako,
jog tokį norą jau yra pareiškę beveik visi
aplinkinių sklypų savininkai, ir jei į tuos
norus būtų atsižvelgta, tai toje vietoje
būtų ne miškas, o gyvenama teritorija.
Nes įsiteisinęs namų valdą savininkas
joje medžius tvarkys, kirs savo nuožiūra.
Daugeliui medis ne tik statyboms trukdys, bet vėliau ar anksčiau ims grėsti
saugumui, užstos šviesą ir t.t.
Ką jau bekalbėti apie asmeniniame
sklype augančias pušis, kai kėsinamasi
į miškų urėdijos ar sodininkų bendrijos
bendrojo naudojimo teritorijoje augančius
medžius? Tokių protuolių, norinčių gyventi miške, bet kuriems trukdo medžiai,
yra ne vienas ir ne du... Ir ne šimtas...
Mano mintį patvirtina girininkas Jonas, prisiklausantis daugybės nepagrįstų
pageidavimų iškirsti medžius. ☐

Šio namo savininkui trukdo už kelio auganti pušis
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imonių girioje birželio 30-ąją vyko šalies miškininkų pasitarimas – Anykščių miškų urėdijos miškininkai Mikierių girininkijos miškuose su kolegomis dalijosi neplynų
kirtimų taikymo patirtimi, diskutavo. Debesims iš ryto išsisklaidžius, virš girios tvieskė kaitri saulė, buvo tvanku. Pavakare, po darbų aptarimo Vaitlunkio stovyklavietėje prie Šventosios upės, skirstydamiesi į namus miškininkai vargu ar įtarė,
kad šalies miškus kai kuriuose regionuose vėl bandys nauja
gamtos stichija – netikėtai kilęs škvalas.
Pasak šiame pasitarime buvusio Utenos miškų urėdijos
miško naudojimo inžinieriaus Petro Stasyčio, grįžus iš pasitarimo į Uteną, vakare apie 19 val. staiga kilo audra su perkūnija,
liūtimi. Mieste viesulas rovė medžius, nugriovė autobusų stotelės paviljoną. Vėtros gūsiai apniokojo priemiestinį Skaistgirio mišką Utenos girininkijoje – išlaužta apie 600 ktm medžių, į urėdijos medelyną suvirto pamiškės beržai, sulamdę
apie 200 m vielos tinklo tvoros. Viesulas padarė žalos ir Utenos rajono gyventojams, gamtai. Įtariama, kad virš Tauragnų
ežero kilęs viesulas slinko per rajoną, vartydamas elektros
stulpus, senmedžius Vyžuonų, Vyžuonėlių, kitose vietovėse.
Bikelių kaime žaibas sudegino namą, Kirdeikių kaime sudegė
elektros pastotė.
Bendrovės LESTO duomenimis, liepos 1-osios rytą be elektros buvo likę per 2,5 tūkst. vartotojų Utenos, Panevėžio regionuose bei Kretingoje. Gelbėtojai naktį vyko šalinti nuvirtusių
pavienių medžių Panevėžio, Utenos ir Šiaulių apskrityse.
Liepos 1-osios pavakare viesulas praūžė Suvalkijos lygumomis ir miškais. Šakių rajono Griškabūdžio seniūnijoje apie
17 val. piltuvo formos škvalo sūkuriai 300-400 metrų pločio
ruožu praskriejo puskilometriu nuo miestelio. Jo kelyje virto
medžiai, trūkinėjo elektros linijos, nuo stogų skraidė šiferio
lakštai, apgriuvo ūkinių pastatų sienos. Išdagų kaime iš naujo ūkininko garažo liko tik griuvėsių krūva, stogo nuolaužas
viesulas išnešiojo po laukus 700 m spinduliu. Laimei, neįsisuko į Rygiškių kaime esančią kalbininko Jono Jablonskio tėviškę – muziejų. Rajone buvo apniokoti 7 vienkiemiai. Pamiškėse

Pamiškės beržais užverstas Utenos
miškų urėdijos medelynas
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Išlaisvinta pavėsinė Bagotosios girininkijos miške

vėtra praūžė medžių viršūnėmis, o kai kuriuos laukų medžius
,,išrengė plikai” – nulupo žievę, nudraskė lapus. Šakių miškų
urėdijos miškuose buvo išversta, išlaužta apie 200 ktm medžių.
Lygumų laukais įsibėgėjęs viesulas visa jėga tą penktadienio pavakarę smogė pietiniam Kazlų Rūdos girios kampui – Rūdos Kazlų mokomosios miškų urėdijos Bagotosios
girininkijos miškams. Šios urėdijos miškotvarkos inžinierės
Rūtos Varnagirienės pateiktais preliminariais duomenimis, čia
išlaužyta ir išversta ištisai 10-11 ha pušų ir juodalksnių medynų (tūris apie 3000 ktm) bei 10 ha plote paskirų medžių (apie
1000 ktm medienos). Virtėliai užgriuvo miške esančią pavėsinę bei kelią Kazlų Rūda – Bagotoji. Miškininkų pastangomis,
liepos 3-ąją kelias buvo atlaisvintas, bet grėsmę kurį laiką dar
kėlė pakelėje vėtros išjudinti medžiai. Apie tai urėdijos miškininkai įspėjo gyventojus ir nerekomendavo vykti šiuo keliu,
kol nebuvo pašalinti visi pavojingi medžiai. Įspėti ir miškų lankytojai, uogautojai, kuriems taip pat galėjo kelti grėsmę pažeisti medžiai. Nuo liepos 5 d. vyko intensyvūs škvalo padarinių
tvarkymo darbai.
Tikėtina, kad viesulai kai kur pridarė žalos ir privatiems
miškams.
MG inf.

Birželio 30-ąją viesulo sudarkytas Skaistgirio miškas
Utenos girininkijoje

Stichijos šėlsmo pėdsakai Kazlų Rūdos girioje

Dalios Pelėdienės, Redo Rutkausko nuotraukos

Š

Ir vėl škvalas

Medžioklė
Neįprastas
žodis
skaitytojui
Eugenijus Tijušas

Bjauru galvoti ir rašyti apie TAI.
Privalau atsiprašyti tų, kuriems
mano pasvaičiojimai ir sugretinimai pasirodys, geriausiu atveju,
nei į tvorą, nei į mietą, o gal ir dar
blogiau – šventvagiški ir amoralūs.
Liepos pabaigos tragedija Nor
vegijoje ir tragi,,komedija“ – skandalas Pavilnio Lietuvos jaunųjų
gamtininkų centre. Dešimtys makabriškai iššaudytų jaunų žmonių,
susirinkusių politikuoti, ir peiliu subadyta narve sėdinti beždžionėlė. Ar įmanomos paralelės?
Kvaila mintis – abu šiuos įvykius sieja šiuolaikinio žmogaus
santykis su gamta ir pirmykšte savo prigimtimi, o tai, ko gero,
vienas ir tas pats.
Kaip iš gausybės rago pilantis detalėms apie Europos mesiju
pasiskelbusio vikingų palikuonio surengtas žmonių skerdynes,
mano smegenis gręžė klausimas: kaip tarp beveik pusės tūkstančio tų pačių vikingų palikuonių per pusantros valandos neatsirado nė vieno, kuriam protėvių genai būtų pašnibždėję – nori
gyventi – priešinkis užpuolikui.
Skausmingų klausimų nekilo išgirdus apie liūdną Pavilnio
pseudo zoologijos sodo beždžionėlės likimą.
To paties medalio dvi pusės.
Viena iš turtingiausių pasaulio valstybių, sukūrusi tikrą rojų
žemėje savo piliečiams, pamiršo esminį gamtos dėsnį: kiekviena gyva būtybė privalo būti pasirengusi kovoti už savo išlikimą.
Pasirodo jų policija neturi nei koviniuose filmuose taip įprastų
sraigtasparnių, nei greitaeigių katerių, o vargšams norvegų jaunuoliams, užaugusiems perteklinėje visuomenėje ir gyvenusiems virtualiame pasaulyje, ko gero, net biologijos pamokose,
politinio korektiškumo sumetimais, buvo vengiama aiškinti, ką
gamtoje reiškia kova už būvį.
Kovose už išlikimą užgrūdinti mūsų krašto jaunosios kartos
auklėtojai bando ją supažindinti su gamta ir vaizduoti kilniaširdžius gamtos globėjus ir gelbėtojus, ubagiškomis sąlygomis narvuose laikydami ir demonstruodami savo krašto bei egzotiškus
gyvūnus, o vandalams sudorojus vieną augintinį, skėsčioja rankomis – trūksta pinigų.
Malonaus fotoreportažo iš Bratislavos parodos „Medžioklė ir
gamta“ žiūrėjimo.

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

Tarptautinėje parodoje

Iškilmingas parodos „Medžioklė ir gamta 2011“ atidarymo momentas.
Iš kairės: Bratislavos parodų centro vadovas ing. Alexander Rozin,
Tarptautinės medžioklės ir medžiojamosios faunos apsaugos tarybos (CIC)
prezidentas Bernard Loze, Slovakijos Respublikos prezidentas
Ivan Gašparovič, Slovakijos medžiotojų sąjungos ir Slovakijos medžiotojų
rūmų prezidentas ing. Tibor Lebocky

Slovakijoje, kaip ir Lietuvoje dalį medžioklės plotų valdo ir tvarko miškininkai.
Slovakijos valstybinių miškų įrengti pažintiniai-mokomieji stendai buvo tikra
parodos puošmena

Geriausios medžioklės
visuose Pasaulio kontinentuose
pagal Jūsų pageidavimus
Legalus trofėjų įvežimas:
gamtosauginių leidimų
ir veterinarijos sertifikatų
parūpinimas, muitinės
procedūrų sutvarkymas
Skambinkite ir mes pasiūlysime
geriausius variantus!
Kai kurias mūsų medžioklių
programas rasite:
www.hunting-world.com

Parodos lankytojai turėjo unikalią galimybę vienoje vietoje pamatyti ir palyginti
įspūdingą pasaulyje gyvenančių elninių šeimos žvėrių ragų kolekciją

„Medžioklė ir gamta. Bratislava 2011“

Greta kitų devynių valstybių parodos svečių
nestokojo dėmesio Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos ekspozicija
Renginio organizatoriai parodos dalyviams
pasiūlė įspūdingą kruizą Dunojumi ir galimybę
pasigrožėti istoriniais jo krantais
Vengrų taksidermistai atskiroje salėje eksponavo pribloškiančią Afrikos gyvūnų iškamšų
ir trofėjų kolekciją
Parodos lankytojus viliojo
ir Slovakų taksidermistai

Parodą vainikavo Rytų Europoje labai populiarios tauriųjų elnių viliotojų
tarptautinės varžybos

Egidijaus Bukelskio nuotraukos

Parodoje buvo galima išvysti
ir tokių trofėjų
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Mums rašo

Kodėl vien tik siūlymą sujungti dvi veiklą dubliuojančias
valstybės staigas siekiama vadinti miškų žinybos griovimu?
Prof. Alberto Vasiliausko pastabos
dėl dr. Kęstučio Jaskelevičiaus straipsnio „Mitas apie valstybės išlaikytinius“
( „Mūsų girios“, 2011 m. Nr. 4)
Nenoriu komentuoti rašinio autoriaus
teiginių nei apie vadinamus medienos
„dramblių“ ir valdžios duetus, nei jo polemikos su buvusiu Žemės ir miškų ūkio
viceministru Algirdu Bruku, o taip pat ir
Privačių miškų savininkų asociacijos vadovų bei iš valstybinės miškų tarnybos atleistųjų miškininkų vadinamus išpuolius.
Nuo 2004 m. gruodžio mėn., kai išėjau į pensiją, nesidomėjau nei dr. Kęstučio Jaskelevičiaus menamų stambių
medienos vartotojų, nei Lietuvos privačių miškų savininkų asociacijos vadovų
žygiais, kuriais neva buvo siekta privatizuoti valstybinius Lietuvos miškus. Taip
pat nemačiau buvusių valstybinių miškų
žinybos vadovų jokių anoniminių laiškų. Dabartinės valstybinių miškų valdymo sistemos griovėju tikriausiai tapau
dėl dviejų priežasčių: kad išdrįsau pakomentuoti priežastis dėl Valstybės kont
rolės nustatytų trūkumų miškų žinybos
veikloje ir kad kartu su buvusiais miškų
žinybos vadovais (J. Klimu, A. Bruku,
I. Lazdiniu ir prof. S. Karazija) pasiūliau
sujungti dvi, kaip mums atrodė, akivaizdžiai veiklą dubliuojančias biudžetines
įstaigas – naujai įsteigtą Valstybinę miškų tarnybą su Generaline miškų urėdiją. Pirmas laiškas tuo klausimu buvo
adresuotas aplinkos ministrui Gediminui Kazlauskui, LRS Aplinkos apsaugos
komiteto pirmininkui Jonui Šimėnui ir
„Saulėlydžio“ komisijos pirmininkui Valentinui Milakniui, o antras – LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei.
Dėl to, kad šie laiškai kažkieno rūpesčiu liko nepaskelbti miškininkų bend
ruomenei, tenka priminti, kokios tuo
metu buvo politinės aplinkybės ir tų
laiškų turinys. Dr. Kęstutis Jaskelevičius
tikriausiai prisimena, kad tada, maždaug prieš porą metų, buvo atgaivinta
Valentino Milaknio vadovaujama „Saulėlydžio komisija“, pasiryžusi radikaliai
sumažinti išsipūtusį valdžios aparatą. Į
Komisijos kvietimą bene pirmiausia su34 ■
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reagavo Aplinkos ministerija, pasiūliusi
sujungti keturias specializuotas biudžetines įstaigas (Miško genetinių išteklių,
sėklų ir sodmenų tarnybą; Miško sanitarinės apsaugos tarnybą; Valstybinę
miškotvarkos tarnybą ir Miškų kontrolės skyrių, buvusiu tuo metu Valstybinės
aplinkos apsaugos inspekcijos sudėtyje) į
vieną Valstybinę miškų tarnybą. 2009 m.
viduryje buvo patvirtinti tos tarnybos
nuostatai ir nustatyta, kad ji pradės
funkcionuoti nuo 2010 m. sausio 1 d.
Mes, tie K. Jaskelevičiaus vadinami
„stambaus kalibro“ veikėjai (buvę miškų
ūkio ministrai: J. Klimas ir A. Vasiliauskas, viceministrai A. Brukas ir I. Lazdinis,
o taip pat ir prof. S. Karazija), susipažinę
su AM dviejų biudžetinių įstaigų – GMU
ir naujai įkurtos Valstybinės miškų tarnybos nuostatais, pastebėjome jų uždavinių ir funkcijų akivaizdžius tapatumus.
Tai paskatino mus pasiūlyti aplinkos
ministrui G. Kazlauskui žengti dar vieną
žingsnį – sujungti naujai įsteigtą Valstybinę miškų tarnybą su nuo 1997 m.
funkcionuojančia Generaline miškų urėdija, kurios dalį funkcijų perduoti VMT,
o dalį – Miškų departamentui.
Savo laiške pažymėjome, kad tokiu
miškų žinybos tarnybų optimizavimu
galutinai būtų nutrauktos įvairios užgaidos siekti nuolat eskaluojamo miškų
urėdijų reorganizavimo (į 9 ar kitokius
padalinius) ir, beje, kas svarbiausia, būtų
numalšintas vietinių bei užsienio institucijų ar asmenų noras pasiglemžti iki
šiol pakankamai neblogai tvarkomus
Lietuvos valstybinius miškus.
Negavę iš aplinkos ministro jokio atsakymo beveik su tokio pat turinio raštu
kreipėmės į Prezidentę, prašydami pasidomėti, kodėl ministras nenori reorganizuoti veiklą dubliuojančių institucijų
ir paraginti jį vienaip ar kitaip atsakyti
į mūsų siūlymus valstybės įstaigoms bei
žinyboms nustatyta tvarka.
Kas paskatino dr. K. Jaskelevičių tokias mūsų nuostatas bei pasiūlymus tapatinti su kažkokių anoniminių ar menamų
profesijos brolių išdaigomis ir kaltinti
mus sumanymu reorganizuoti miškų
urėdijas į vieną akcinę bendrovę, sujauk-

ti vientisą ūkinę sistemą? Primenu, kad
tuose mūsų laiškuose, beje, ir niekur kitur apie kokią nors akcinę bendrovę, tuo
labiau apie miškų ūkinės sistemos esminį
pertvarkymą nėra nė vieno žodžio.
Netikiu, kad K. Jaskelevičius nežino,
kas iš tikro savanaudiškais tikslais netolimoje praeityje siekė sugriauti dabar
veikiančią valstybinių miškų valdymo
sistemą. Stambinti miškų urėdijas, jungti jas į 9 padalinius arba steigti vieną
įmonę siekiau ne aš, bet pats generalinis
miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas.
Pirmąjį jo užmojį naikinti Druskininkų arba Veisiejų miškų urėdijas
nuskandinome kartu su Prezidentu
Valdu Adamkumi 2001 m., kai jis lankėsi Veisiejų miškų urėdijoje. Veisiejų
miškininkai tikriausiai dar prisimena
mano vienareikšmiškai išsakytą poziciją Prezidento akivaizdoje, „kad miškų
urėdijų, kurios sugeba dirbti pelningai
ir kokybiškai atkurti mišką, nesvarbu ar
jos didelės ar mažos, jų naikinti aplinkos
ministerijos vadovybė neleis“.
Antrą kartą B. Sakalauskas įkurti
vieną įmonę arba kelias jungtines urėdijas siekė 2007 m. Miškų urėdams, kurie
prieštaravo šiems sprendimams, jis siūlė
pagalvoti dėl savo ateities. Tą kartą įsibėgėjusį jo reorganizacijos vežimą sustabdyti buvo gana sunku. Teko organizuoti
platesnį pasitarimą pakviečiant į jį miškų žinybos elitą atstovaujančių asmenų.
Manau, kad tuometinis aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius
dr. Valdas Vaičiūnas, tuometinis viceministras Zdislovas Truskauskas, prof. Antanas Juodvalkis ir kiti neužmiršo mano
ryžtingai išsakytos nuostatos prieš devynių ar vienos įmonės steigimą.
Autoriaus rašinyje ir Generalinės
miškų urėdijos tinklalapiuose neteisingai komentuojamas ir mūsų pokalbio su
aplinkos ministru G. Kazlausku paskelbtas komunikatas (2010 10 06). Sąmoningai nutylima, kad pokalbis vyko besikuriančio „Visuomio“ grėsmės akivaizdoje
ir kad buvo svarstomi įvairūs valstybinių
miškų valdymo variantai, tarp jų tik kaip
galima viena iš alternatyvų – ir vienos
įmonės kūrimo galimybė, tačiau tik tuo

atveju, jeigu miškų žinyba atsidurtų po „Visuomio“ skraiste.
Niekada nei aš, nei mano kolegos nevadinome nei LR Seimo
Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko Jono Šimėno, nei aplinkos ministro Gedimino Kazlausko
nepagarbiais žodžiais, tuo labiau
nedorėliais. Atvirkščiai, aš asmeniškai žaviuosi ministro Gedimino
Kazlausko neeiliniais gabumais pakankamai neblogai spręsti miškų
sektoriui iškylančias problemas.
Deja, gerais žodžiais negaliu
apibūdinti Benjamino Sakalausko.
Ir ne dėl to purvo, kurį jis mano
atžvilgiu visais įmanomais būdais
stengiasi išsunkti įvairiose informacinėse priemonėse. Jų tarpe tokiais
kaltinimais, kad: 1) tik dėl A. Vasiliausko blogo darbo einant Respublikos miškų ūkio ministro pareigas
(1994-1996 m.) buvo panaikinta
Miškų ūkio ministerija; 2) A. Vasiliauskas eidamas aplinkos viceministro pareigas (2001-2004 m.)
bandė sužlugdyti miškų urėdijas; 3)
stabdė investicijas į modernią techniką ir 4) padarė dar daug kitų miškų žinybą žeminančių darbų. Palieku šiuos kaltinimus vertinti miškininkų visuomenei, nes pačiam dėl
jų aiškintis lyg ir ne solidu.
Apgailestauju, kad gero organizatoriaus savybes turintis žmogus, susižavėjęs savo neklystamumu, paskendo intrigose bei teismų
procesuose su savo buvusiais bendradarbiais ir pavaldiniais. Kaip
kitaip galima vertinti K. Jaskelevičiaus ir jo paties įsitikinimą, kad
būtent jis yra vienintelis stulpas,
visomis išgalėmis besipriešinantis
kompleksinio ūkio išardymui?
Negaliu pritarti dr. Kęstučio
Jaskelevičiaus kažkokiai išpūstai
valstybinių miškų valdymo suirutei. Kiek pastebiu iš šalies, miškų
urėdijų vadovai sėkmingai vykdo
jiems patikėtas miškų puoselėjimo funkcijas, nekreipdami dėmesio į generalinio urėdo nuolat
pučiamus savireklamos burbulus
ir visą miškų žinybą žeminančius
pareiškimus. ☐

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija
2010-02-12

p. Rimantui Jonui Klimui
Dėl kreipimosi
Esame dėkingi už Jūsų pareikštą nuomonę
dėl miškų ūkio valdymo tobulinimo.
Atsižvelgdama į Jūsų siūlymus, Aplinkos ministerija dar kartą detaliai išnagrinėjo
Valstybinės miškų tarnybos ir Generalinės
miškų urėdijos nuostatus, tačiau šių įstaigų
funkcijų dubliavimosi nenustatė. Mūsų nuomone, Valstybinės miškų tarnybos ir Generalinės miškų urėdijos nuostatuose įvardintos
funkcijos aiškiai apibrėžia kiekvienos iš šių
įstaigų kompetencijos ribas. Primename, kad
Valstybinė miškų tarnyba įsteigta reorganizavus iki 2010 m. sausio l d. veikusias Miško sanitarinės apsaugos tarnybą, Miško genetinių
išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybą ir Valstybinę miškotvarkos tarnybą bei naujai įsteigtai
tarnybai perdavus Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Miškų kontrolės skyriaus
funkcijas. Atkreiptinas dėmesys, kad ir iki
2010 m. sausio 1 d. veikusių įstaigų funkcijos
nedubliavo Generalinės miškų urėdijos prie
Aplinkos ministerijos funkcijų.
Pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos
Respublikos miškų įstatymo 5 straipsniu,
Aplinkos ministerija formuoja valstybės

miškų ūkio strategiją bei valstybines miškų
ūkio programas, Generalinė miškų urėdija –
atlieka miškų urėdijų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos funkcijas
ir koordinuoti jų veiklą. Tuo tarpu pagrindiniai Valstybinės miškų tarnybos uždaviniai,
numatyti valstybinės miškų tarnybos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu nr. D1-464, yra: tvarkyti Lietuvos respublikos miškų valstybės kadastrą, vykdyti
nacionalinę miškų inventorizaciją atrankos
metodu ir valstybinę miškų apskaitą, stebėti visų nuosavybės formų miškų sanitarinę
būklę, atrinkti ir saugoti miško genetinių
išteklių dauginamąją medžiagą išlaikant jos
genetinį tapatumą ir vientisumą.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau,
manome, kad šiuo metu Aplinkos ministerija,
Generalinė miškų urėdija ir Valstybinė miškų
tarnyba atlieka pakankamai aiškiai apibrėžtas
ir tik joms būdingas funkcijas. Todėl pertvarkyti minėtas įstaigas, panaikinant Generalinę
miškų urėdiją ir jos funkcijas pavedant vykdyti Aplinkos ministerijai ir Valstybinei miškų tarnybai, mūsų nuomone, yra netikslinga.
Aplinkos viceministras

dr. Aleksandras Spruogis

Dėl straipsnio laikraštyje „Ūkininko patarėjas“
2011 m. birželio 14 d. laikraštyje „Ūkininko
patarėjas“ perskaičiau prof. Alberto Vasiliausko straipsnį „Dar apie medienos „dramblius“ ir valdžios duetus“, kuriame jis rašo,
kad generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas
siekė panaikinti Druskininkų ar Veisiejų
miškų urėdijas. Tačiau aš, kaip tų buvusių
įvykių liudininkas, galiu visiškai atsakingai
pasakyti, kad tai netiesa.
Antano Pupienio knygoje „Veisiejų miškų urėdijos istorija“, išleistoje 2005 m. 4 puslapyje rašoma: „Negaliu neprisiminti 1998
metų pabaigos, kada buvo sumanyta dėl
kažkieno asmeninių interesų panaikinti vieną seniausių Lietuvoje Veisiejų miškų urėdiją. Ir tik didelių urėdijos kolektyvo pastangų
dėka, mūsų reikalavimus palaikant tuometiniam Alytaus apskrities viršininkui Ignui
Aleškevičiui, Lazdijų rajono savivaldybės
merui Artūrui Margeliui, Lietuvos Seimo
gamtos apsaugos komiteto nariams, generaliniam miškų urėdui Benjaminui Sakalaus-

kui, pavyko šį niekuo nepagrįstą sprendimą
panaikinti. Pasinaudodamas proga, noriu
šios knygelės puslapiuose pareikšti nuoširdžią padėką visiems, padėjusiems mums išlikti tarp kitų Lietuvos miškų urėdijų ir tapti
tokiais, kokiais mes šiandien esame“.
Ar reikia daugiau komentarų? Istorijos
klastoti niekam negalima.
Galiu dar pridėti, kad dabartinio miškų
valdymo struktūra yra optimalus variantas.
Jeigu būtų vykdoma reforma dėl reformos,
tai, manau, po keleto metų būtų grįžtama
atgal taip, kaip grįžome 1957 m. ir sėkmingai dirbame ligi šiol. Jeigu įmonė rentabili,
laiku atsiskaito su darbuotojais ir valstybe,
jos panaikinimas būtų didelė klaida. Manau, kad tai gerai žinodamas, generalinis
miškų urėdas niekada nesiūlė ir nesiūlys
tokių „reformų“.
Zenius Želionis
VĮ Veisiejų miškų urėdijos urėdas
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Kai asmenybė tampa neparanki,

geriausia išeitis – naikinti instituciją

P

er visą Nepriklausomybės dvidešimtmetį miškininkai beveik
nedirbo ramiai, svarstyklės sviro
tai į vieną, tai į kitą pusę, bendraminčiai priešinosi, buvę oponentai vienijosi. Galima būtų sakyti – dinamika, jei
tai negrėstų valstybiniams miškams,
jei neturėtų įtakos miškininkų nuotaikai, stabilumui, ypač dirbančių kaimo
vietovėse, prižiūrinčių didžiausią dar
likusį valstybei turtą – miškus. Todėl
šias peripetijas aš vadinu ne dinamika,
o destabilizacija, kuri prasidėjo, vos tik
panaikinus Miškų ūkio ministeriją.
Bandoma įrodinėti, jog jokių politinių grėsmių miškams nėra, kad tai – tik
išsigalvojimai ir savęs sureikšminimas.
O man atrodo, kad taip teigiantieji laikosi gana parankios, bet labai neteisingos amerikiečio Deilo Karnegio (Dale
Carnegie) psichologinės (ir gyvenimo
principų) teorijos „nepjaustykime pjuvenų, jos jau supjautos“ (neprisiminkime
praeities). Pjuvenos iš tolimesnės ir visai
netolimos praeities (blogąja prasme) visada atlekia iki šios dienos, ir tik jas surinkę, galime toliau sėkmingai tvarkytis.

Jūratė Rečiūnienė

O ir tik pernai numarinta „Visuomio“ idėja. Ar tai nebuvo grėsmė?

Nestebina neperseniausiai pateikti Laisvosios rinkos instituto siūlymai
privatizuoti valstybinius miškus (juk šis
institutas, kaip žinia, atstovauja stambųjį kapitalą; stambių, geriausiu atveju – ir
vidutinių darbdavių interesus, be to, šalies lobistų dešimtuke jis užima pirmąją vietą (balsas.lt), bet stebina tauškalų
lygio pasisakymai, kad tokių siūlymų
nebuvo.
Buvo ir yra. Jauni šio instituto darbuotojai yra ryžtingai pareiškę, kad VISI
jų siūlymai maždaug per 10 metų būna
įgyvendinti.
Toliau. Buvo parengtas valstybės ir
savivaldybių įmonių įstatymo pakeitimo
projektas, kuriame buvo numatytas valstybės įmonių statuso pakeitimas. Manau,
kad projektas buvo parengtas tikrai ne
todėl, kad institucijų specialistai turėtų
ką veikti... Miškų urėdijas reorganizavus
iš valstybės įmonių į akcines bendroves,
toliau pagal žinomą schemą privatizacija būtų ne tokia jau ir sudėtinga – štai ir
antra grėsmė.

Jūratės Rečiūnienės nuotrauka

Buvusios Miškų ūkio ministerijos Miško eksploatavimo skyriaus viršininkas Jonas Simaitis
Trakų m. u. stebi medkirtės-medvežės Valmet 801darbą
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Esant šioms grėsmėms, nemalonu,
kad spaudoje pasirodo tokie straipsniai,
kaip „Ūkininko patarėjuje“ ar šiame
mūsų žurnalo numeryje, kurių viena iš
priežasčių – 2003 m. kardinaliai pasikeitęs prof. A. Vasiliausko požiūris į GMU ir
jos vadovą. Sutapimas ar ne tik, kad kaip
tik tais metais B. Sakalauskas aktyviai ir
sėkmingai pasipriešino tuo metu aplinkos viceministru dirbusio prof. A. Vasiliausko siūlymams didinti medynų kirtimo amžių, tuo palikdamas sėkmingai
gyvuoti ir dirbti visas Dzūkijos miškų
urėdijas (o ne jas jungti ar naikinti).
Nuo tada beveik viskas miškų žinyboje, profesoriaus supratimu, „pasidarė“
blogai. Netgi Generalinėje miškų urėdijoje ir Miškų departamente dirbantys
magistrai neseniai „tapo“ bakalaurais,
buvęs aplinkos viceministras, urėdijų
vyriausieji specialistai, perėję dirbti į
GMU, – „inžinieriukais“. Jau nekalbant
apie tai, kad miškų urėdijų įsigytos medkirtės yra absoliutus blogis, nes kažkada
A. Vasiliauskui, dirbant ministru (kaip
pats sakė Alfa.lt portale), buvo siūlomas
didelis kyšis, jei Lietuva pirks medkirtes.
Įdomu, ar tuomet pranešė apie tai
prof. A. Vasiliauskas atitinkamoms tar
nyboms? Kodėl papasakojo Alfa.lt straipsnyje tik 2010 metais, o ne prieš 16 metų
„Mūsų giriose“, perspėdamas šalies miškininkus būti budriais? Ar nutylėti korupcijos galimybę miškų ūkio ministrui
(ir piliečiui) buvo moralu?
Todėl dabar, vyrai, už kirvių, rankinių pjūklų – ir į mišką! O profesorius
A. Vasiliauskas rūpinsis, kad Generalinė
miškų urėdija, kurios vadovas jam nepatinka, būtų panaikinta, sujungta, reorganizuota...
Tai – ne naujiena. Prisimenu, kaip
1996 m. buvo sujungta Dubravos EMU
su Kauno aukštesniąja miškų mokykla,
nes vienai iš jų vadovavo profesoriui
nepriimtinas asmuo. Kitas nepriimtinas asmuo, visuomeninės organizacijos

Bent jau dabar autorius rašo: „...iki
šiol neblogai tvarkomus Lietuvos valsty-

Apsaugoti ąžuoliukai

binius miškus“. Tai kam tuomet ta viena
įmonė? Kodėl susitikime su aplinkos ministru G. Kazlausku „Profesorius A. Vasiliauskas pasiūlė, kad, kalbant apie skubias
valstybinių miškų valdymo pertvarkas,
būtina turėti ir sprendimo alternatyvą.
Kaip realiausią, jis siūlė svarstyti vienos
valstybės įmonės įkūrimą valstybiniuose miškuose. Tokį modelį pasirinkusios
daugelis ES valstybių. Tokiam pasiūlymui
pritarė ir kiti susitikimo svečiai“.
Ir jau tikrai ne besikuriančio, o būtent
numarinto „Visuomio“ akivaizdoje buvo
teikiamas šis siūlymas: apie „Visuomio“
numarinimą LR korespondentas Marius
Jokūbaitis lrytas.lt rašė jau praėjusių metų
spalio 1 d., o garbieji ponai pas aplinkos
ministrą lankėsi spalio 6 d. (http://www.
am.lt/VI/index.php), taigi pavėlavę dėl
„Visuomio“ visomis 5-iomis dienomis.
Painiojami faktai ir laikai. Ir net asmenybės, kas už ką ir kada agitavo... Todėl ir atėjo į galvą iš vaikystės laikų bobutės kartais vartotas liaudies išminties
lobyno posakis „Kuo pats kvepia, tuo ir
kitus tepa“.
Kai kurias iš šių minčių buvau užsirašiusi seniau ir tik sau, šiuo metu jos
būtų neišvydusios dienos šviesos (nebent kada nors – būsimuose memuaruose), jei buvę miškų žinybos vadovai
vieną kartą aprimtų juodinti generalinį
miškų urėdą, o kartu ir visą valstybinių
miškų sistemą. Keista dabar matyti, kaip
garbūs ir garbingi (?) vyrai, užuot diskutavę tiesiogiai, rašo raštus aukščiausioms valstybės valdymo institucijoms,
švaistosi dažnai absoliučiai nepagrįstais
kaltinimais, dažnai prieštarauja patys
sau, kai kurie iš jų kalba nesirinkdami
žodžių, bet jokiu būdu nenori pripažinti
dirbant savo pačių padarytų klaidų.

Galiu įtarti (turiu tam teisę), ar tik
nėra kai kurie žymieji reformatoriai žaislais nežinia kieno (o gal ir žinia) rankose? Liūdna būtų, jei Miškų ministerijos
panaikinimo pasekmės dabar pasitarnautų tik stambiajam kapitalui. Gražiai
tuomet į istoriją įsirašytų kai kurios itin
aktyviai veikiančios asmenybės. Tik ar
bebūtų svarbu?
Prof. A. Vasiliauskas rašo, jog sujungus dvi anksčiau minėtas institucijas,
„būtų numalšintas vietinių bei užsienio
institucijų ar asmenų noras pasiglemžti
iki šiol neblogai tvarkomus Lietuvos valstybinius miškus“. Kokiu būdu tas noras
būtų numalšintas, lieka neaišku. O antra
vertus, kiekvienas viešas pasisakymas ar
straipsnis su neigiamu atspalviu – tai dar
vienas papildomas lašas į godumo taurę
nerimstančių (ir nenurimsiančių) jėgų,
besikėsinančių į mūsų miškus.
Čia pamąsčiau tik apie mažą dalelę
to, ką pati iš šalies (bet iš labai arti) turėjau progos stebėti.
Ir stebėtis. ☐

Vaclovo Trepėnaičio nuotrauka

vadovas, taip pat buvo viešai malamas į
miltus dėl to, kad jis matė kiek kitokias
miškų įstatymo nuostatas.
Ir šio straipsnio autorė 2008 m. dar
kartą išklausė profesoriaus priekaištų dėl
prieš 32-ejus metus prastai (anot jo) suredaguoto straipsnio. Bet tai niekai, palyginus su tuo, kiek teko išgyventi, kai A. Vasiliauskui dirbant aplinkos viceministru
buvo pasikėsinta į mūsų žurnalą sujungimų, iškėlimo į kitą miestą ar kitokiais
būdais, siekiant atsikratyti nepriimtinu
tapusio buvusio vyriausiojo redaktoriaus
(dabar jau – šviesios atminties). Iki šiol
esu nuoširdžiai dėkinga griežtą poziciją
tuomet išreiškusiam generaliniam miškų
urėdui Benjaminui Sakalauskui, už atvirą ir principingą pasisakymą – buvusiam
redakcinės kolegijos nariui garbingajam
prof. Vytautui Padaigai ir jaunajam Mariui Lazdiniui, tuomet atsisakiusiam aktyviai kištis į žurnalo reikalus.
Principas „Nepatinka vadovas, naikinti instituciją“ veikia ir toliau. Praėjusių metų balandį J. Klimas, A. Vasiliauskas, A. Brukas, I. Lazdinis ir S. Karazija
kreipėsi į aplinkos ministrą su siūlymu
sujungti Generalinę miškų urėdiją ir
Valstybinę miškų tarnybą. Aplinkos viceministras dr. Aleksandras Spruogis 2010
02 12 raštu Nr. (12-1)-D8-1514 atsakydamas R. J. Klimui, teigė, kad šių dviejų institucijų nuostatuose įvardintos funkcijos
aiškiai apibrėžia kiekvienos iš šių įstaigų
kompetencijos ribas (LR Aplinkos ministerijos raštą spausdiname 35 p.). „Mūsų
giriose“ (2010 m. 5 nr. 5 p.) paskelbtas
aplinkos viceministro Ramūno Kalvaičio
atsakymas byloja tą patį.
Dėl kokių priežasčių dviejų viceministrų atsakymai liko nežinomi A. Vasiliauskui, belieka spėlioti, bet kaip jis
rašo straipsnyje,“/.../ negavę iš aplinkos
ministro jokio atsakymo /.../ kreipėmės
į Prezidentę“. O Delfi portale pasirodė
straipsnis „Buvę Lietuvos miškų ūkio
vadovai priekaištauja valdžiai dėl nenoro pertvarkyti Generalinę miškų urėdiją“, kurio paskutinis sakinys byloja, jog
Prezidentė „...valstybinių miškų tvarkymą įvardijo „kaip vieną problematiškiausių sričių“.
Kolegiškai buvo referuota Prezidentei, ką ir besakysi...

Kazlų Rūdos girioje
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Miškas ir visuomenė

Novaraisčio įtaka

Sūduvos krašto gamtai ir istorijai
Ksaveras Vaičiūnas

(Tęsinys, pradžia – 5 nr.)
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Novaraistis po užtvankų įrengimo
smarkiai keitėsi. Čia suklestėjo naujos
gyvybės formos. Patvenktuose plotuose susidarė sąlygos ne tik paukščiams
gyventi ar ilsėtis. Staigiai pagausėjo žuvies. Kelerius metus čia buvo pagaunama daug lydekų. Tačiau suįžūlėję žvejai
trukdė perintiems paukščiams. Pastačius
stebėjimo bokštelį rudeninį gervių traukimą stebėdavo šimtai žmonių. Šiandien
susižavėjimas šiuo reiškiniu blėsta. Gervės tapo dažnai sutinkamu paukščiu.
Gyvūnijos gausą ir jos gyvenimą rekultivuotame Novaraistyje įtaigiai ir talentingai užfiksavo gamtos filmų kūrėjas
Vytas Jankevičius filme „Naujam gyvenimui prikeltas“, už kurį jam paskirta
Abukevičiaus vardo premija. Filmas
įgarsintas ir anglų kalba. Garso operatorius ir režisierius Vidmantas Blažys
išleido gamtos garsų įrašų kasetę „Novaraisčio balsai“. Šios kasetės naudojamos
kaip mokymo priemonės mokyklose, jas
vertina šalies bei užsienio ornitologai.
Pastebimi pokyčiai buvusiame durpyne vyksta nuolat. Išnaikinus vilkus,
staigiai gausėjo bebrų. Jie darydami urvus patvankos pylimuose, juos griovė,
žemindami vandens lygį visoje teritorijoje. Pažemėjus vandens lygiui, gausėja
vandens augalijos, kai kur vėl želdosi
beržai. Dėl to menksta sąlygos paukščiams gyventi. Dėl maisto ir deguonies
stokos beveik visai išnyko žuvys. Nuolat smengančios paliktų durpių stirtos
atima galimybę čia toliau gyventi urvinėms kregždėms. Šiandien pristabdyti
gamtos daromą tvarką kol kas neliko
nei entuziastų, nei kam pasirūpinti lėšomis, nei darbų atlikimu. Diskusinis
klausimas – ar to reikia? Žmogaus galynėjimasis su gamta dažniausiai beprasmis. Koks Novaraistis bus, parodys
ateitis. Vėl į jį grįžo vilkai. Tačiau aišku,
kad tokių spanguolynų, tetervinų, žalčių, angių, gluodenų gausos, kaip kad
buvo, nebebus niekada. Kurtiniai iš šios

teritorijos dingo negrįžtinai. Labai retai
aplinkiniuose miškuose išgirsi perkūno
oželį, pamatysi žalvarnį ar karvelį keršulį. Nueis užmarštin raisto žavesys, buvęs
paslaptingumas ir legendos apie tai, kas
prieš kelis dešimtmečius vyko čia, „kažkur apie Novaraistį“. Nyksta aplinkiniai
kaimai. Šlekynės kaimo vietą žymi tik
menka pievutė ir ąžuolas joje.
Žinančių ką nors giliau apie Novaraistį jau labai mažai. Pamažu kertami
senieji miškai, kuriuose dar išlikusios
praeities gyvenimo žymės, menančios
gana dramatišką šiuose kraštuose gyvenusių žmonių likimą. Užmarštin nueis ir
šio krašto gamtos pokyčiai.
Mažą tarpsnį šio unikalaus kampelio
gyvavime pabandžiau užfiksuoti savo
rašinyje. ☐
Kazlų Rūdos girioje – 1863 m. sukilėlių
kapavietė (Kuro girininkija)

Jono Grigaliūno nuotrauka

Teko ne vieną dieną vaikščioti po visą
durpyno teritoriją, kad suprasčiau, ką
reikia daryti, kaip pakeisti situaciją gaisrams kilti nepavojinga linkme, kartu sudarant sąlygas paukščiams jame gyventi,
ypač mėginant pagelbėti vis gausėjančiai
gervių populiacijai. Tai ir visas Novaraisčio rekultivacijos projektas. Kitokių
projektų nebuvo. Lėšų jam įgyvendinti,
be Šakių miškų urėdijos, niekas neskyrė,
o ir laikai buvo tokie, kad iš kur nors jų
tikėtis nebuvo jokių galimybių.
Buvo nutarta paaukštinti gamtininkų įrengtą ant Novos ištakų užtvanką,
padaryti keletą gruntinių užtvankų ant
raistą sausinančių griovių. Vėliau, padedant tuometiniam buvusiam Miškų
fakulteto dekanui doc. Albinui Tebėrai,
šiaurinei Novaraisčio durpyno daliai
patvenkti gruntinė užtvanka buvo pakeista gelžbetonine. Atlikus šiuos darbus visame Novaraistyje buvo gerokai
pakeltas vandens lygis, kuris sunaikino
beržo sąžalynus, didėjo atviro vandens
plotai, gausėjo gervių, atsirado perinčių pilkųjų žąsų, gausėjo kitų paukščių.
Šiandien Novaraistyje, kuris turi ornitologinio draustinio statusą, priskaičiuojamos 33 paukščių rūšys, įtrauktos
į Europos sąjungos saugomų gyvūnų
sąrašus. Rudenį nakties poilsiui čia suskrenda iki 3000 gervių. Jos pradėjo daryti pastebimus nuostolius ūkininkams
aplinkiniuose laukuose. Dėl to gaudavau daug priekaištų. Žmonės priekaištavo ir dėl Novaraisčio patvenkimo, dėl
ko, jų supratimu, sumenko Novos upė.
Tačiau to priežastis, matyt, kitur. Novaraisčio patvanka įtakos Novos upei
galėjo turėti iki tol, kol užsipildė vandeniu pats durpynas. Vėliau vandens
kiekis, iš Novaraisčio paduodamas į
Novos upės aukštupį, nuo patvankų nepriklausė. Žinoma, būtų žymiai geriau,
kad Novaraistis mums būtų išlikęs toks
paslaptingas ir žavus, kaip buvo. Tuo
būtume visi patenkinti.

Išėję negrįžti

Žmogus – miškui, miškas – žmogui
Auksė Komičienė

Vigitas Zuokas
(1950 04 08 – 2011 06 29)

Trakų miškų urėdijos ryšių su visuomene specialistė

-ieji miškams ypatingi
metai, pažėrę daug įvairių
seminarų, konferencijų, parodų, kon
kursų, miško sodinimo ir švarinimo akcijų bei kitų su Tarptautiniais
miškų metais susijusių renginių. Per
tokius renginius siekiama visuomenę
supažindinti, kokia yra dabartinė mū
sų bei pasaulio miškų būklė, kaip įgy
vendinami tvaraus miškininkavimo
principai, suderinant jų ekonomines,
ekologines ir socialines funkcijas.
Trakų miškų urėdija, prisidėdama
prie šio kilnaus tikslo, organizuoja
renginius tarptautiniams miškų me
tams paminėti. Vienas iš tokių ren
ginių – JMB šventė „Žmogus – miškui, miškas – žmogui“, kuri įvyko šiltą
ir saulėtą birželio 8-osios rytą Bijūnų
mokyklos sode. Jaunųjų miško bičiulių šventės simbolis – pelėda, patogiai
įsitaisiusi, laukė atskubančių svečių bei
šventės dalyvių iš visų rajono kampelių.
Trakų miškų urėdijos globojami jaunieji miško bičiuliai iš Aukštadvario, Onuškio, Lentvario, Paluknio, Keturiasdešimt totorių ir, žinoma, Bijūnų miestelių
į šią šventę rinkosi jau ketvirtąjį kartą.
Ankstesnės šventės buvo organizuotos
Paluknio „Medeinos“, Aukštadvario bei
Rūdiškių vidurinėse mokyklose.

Į šventę atvyko ir jaunųjų miško
bičiulių tuntukai „Boružėlės“ iš Trakų
lopšelio – darželio „Ežerėlis“. Jie visiems pakėlė nuotaiką savo skambiomis dainelėmis.
Tačiau vaikai susirinko ne tik pramogauti. Visą mėnesį jie ruošė namų
darbus: rengė savo būrelio prisistatymą bei veiklos stendą, gamino darbelius iš natūralių gamtinių medžiagų,
piešė, o atvykę turėjo visa tai pademonstruoti ir pakomentuoti komisijai. Be to, būreliai varžėsi tarpusavyje,
kas geriau atpažįsta paukščių balsus,
pažįsta gamtą, kas gražiau ir kūrybingiau piešia ant asfalto.
Konkursams pasibaigus, kol komisija skaičiavo balus, šeimininkų
JMB būrelio „Giriukai“ vadovas Dainius Jurgelevičius svečius ir dalyvius
pakvietė į ekskursiją po Bijūnų kaimo žymias vietas, o sugrįžus pavaišino žuviene.
Pagrindinį prizą – kelionę po Lietuvą – laimėjo ir nugalėtojais tapo
Onuškio jaunieji miško bičiuliai „Bebriukai“.
Trakų miškų urėdija dėkoja Bijūnų
pagrindinės mokyklos direktorei Vandai Jurgelevičienei už pagalbą organizuojant renginį. ☐

T. Tervydžio nuotrauka

2011

Liepos 1-ąją su giliu liūdesiu palydėjome į paskutinę kelionę buvusį Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Pakruojo rajono agentūros darbuotoją, ilgametį
Pakruojo miškų urėdijos miškininką Vigitą Zuoką, kurio
gyvenimo kelią netikėtai nutraukė klastinga ir sunki liga.
Vigitas buvo kilęs iš Joniškio rajono Berčiūnų kaimo.
Baigęs 1970 m. Kauno A. Kvedaro miškų technikumą, po
privalomos karinės tarnybos 1972 m. įsidarbino tuometinio Pakruojo miškų ūkio Gedžiūnų girininkijoje girininko
padėjėju, 1975 m. paskirtas Lygumų girininkijos girininku,
kur dirbo iki šios girininkijos panaikinimo 2002 m. Pastatė
girininkijos sodybą, vėliau su šeima gyveno Lygumų gyvenvietėje nusipirktame name. Ilgiausias jo gyvenimo etapas – 30 metų buvo susietas su Pakruojo miškų urėdija,
jos kolektyvu.
Įkūrus 2002 m. Šiaulių teritorinį miškų kontrolės padalinį, V. Zuokas, laimėjęs konkursą, pradėjo jame dirbti,
buvo atsakingas už privačių miškų naudojimą, atkūrimą,
būklę ir apsaugą Pakruojo rajone. Nuo 2004 m. pradžios
jis paskirtas Pakruojo rajono agentūroje vyresniuoju
specialistu, toliau rūpinosi rajono privačių miškų būklės,
naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybine kontrole. Vykdydamas šias pareigas, jis bendradarbiavo su privačių
miškų savininkais, Pakruojo miškų urėdijos miškininkais,
padėdavo jiems spręsti kylančias aplinkosaugines problemas. Per šiuos metus Vigitas noriai kėlė kvalifikaciją,
dalyvaudavo įvairiuose seminaruose, užsirekomendavo
kaip drausmingas, sąžiningas ir atsakingas darbuotojas,
gerai žinojęs visus rajono miškus. 2008 m. jis buvo perkeltas į aukštesnes karjeros – valstybės tarnautojo pareigas.
Pernai už gerą ir nepriekaištingą tarnybą aplinkosaugoje
V. Zuokui buvo pareikšta aplinkos ministro padėka.
Per likimo skirtus gyvenimo metus Vigitas padarė
daug gerų ir prasmingų darbų Pakruojo žemėje, dirbdamas miškininkystėje ir aplinkosaugoje. Iš prigimties buvęs
ramaus būdo, gyvenime Vigitas su niekuo nekonfliktavo,
buvo geraširdis, bet darbo santykiuose buvo reiklus, sakė
tiesą į akis, už tai pelnė kolegų ir rajono žmonių pasitikėjimą ir pagarbą. Laisvalaikiu jis mėgo su kolegomis pamedžioti, bet labiau dėl pabendravimo gamtoje.
Pakruojo žemėje ilgam išliks gilūs jo pėdsakai – pasodinti miškai, medžiai, su žmona Angele užauginta dukra
Eglė ir ir sūnus Mantvydas.
Nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą ir artimuosius.

Šiaulių RAAD miškininkų kolektyvas,
Pakruojo miškų urėdijos darbuotojai

Sveikiname
gimusius

DRUIDŲ HOROSKOPAS:

Tuopa

rugpjūčio 5 – rugpjūčio 13,
vasario 4 - vasario 8
Grakštūs ir gražūs. Drąsūs, išdidūs, įžvalgūs,
kritiški, ne materialistai, labai organizuoti. Tuopoms būtina erdvė, draugai, bet tik tie, kuriuos
pasirinko patys. Nemėgsta, jei kas riboja jų
laisvę. Jiems reikia dėmesingumo ir malonios
aplinkos, tačiau būdami išrankūs dažnai lieka
vieniši. Pasiduoda pesimizmui. Juos visą laiką
kankina blogos nuojautos, kažko bijo, dažniausiai – senatvės. Jų pesimizmą dažnai keičia
nesuprantamas entuziazmas. Jie drąsiai stoja
į kovą, gindami savo pažiūras. Jie – išbandyta
atrama sunkiose gyvenimiškose situacijose.
Tačiau elgiasi pagal aplinkinių primetamas
normas. Savo aplinką sukuria iš žmonių, kurių klauso, kuriuos cituoja ir kalba svetimais
sakiniais. Sužinoti, ką jis iš tiesų galvoja, labai
sunku. Sėkmingai maskuoja jausmus ir vaidina
net prieš save.
Meilėje tai labai sunkus partneris, nors
jis trokšta dvasinės šilumos ir jautrumo. Savo
partnerį vertina nepaprastai rimtai. Santuokoje
labai retai skiriasi.
Šiame ženkle gimė: Ž. Vernas, Č. Dikensas,
L. Sinkleris, S. Dali, D. Mendelejevas, I. Repinas, A. Flemingas, E. Braun, N. Armstrongas.

Atverkite vienatvės langus
Ir duokite gurkšnelį oro –
Apglėbt šakom vėl noriu dangų
Ir vėl sapnuot jaunystę noriu...
Te šnara lapai –tavo žodžiai
Ir vieškelio pilka ramybė,
Te ryto rasą geria godžiai
Jausmai, prie vieškelio atklydę...
Beprotiškai vėl noriu augti
Į tavo dangų begalinį...
Pasiekti noriu tavo saulę,
Sudegt aistroj kaip amžinybėj...
Bet stoviu aš prie pilko kelio,
Prie pilko kelio kasdienybės –
Senatvės vėjai širdį gelia,
Ir spaudžia debesys krūtinę...
Gal tu žinai, kas sudėliojo
Mus, tuopas, prie dulkėto vingio,
Ko stovim kaip liūdni vienuoliai,
Ko stypsom lyg stabai sustingę?
Prosta Sporinni

40 ■

MŪSŲ GIRIOS / 2011 / 07

rugpjūtį
Su 30-uoju gimtadieniu
Rugpjūčio 15 d. šią sukaktį pažymėsiantį
Utenos miškų urėdijos informatiką Justą
Merkį, 26 d. – Valkininkų miškų urėdijos
padienį darbininką Juozą Juodaitį, 27 d. –
Kupiškio miškų urėdijos Alizavos girininkijos girininko pavaduotoją Romą Balčiūną.
Su 40-uoju gimtadieniu
Rugpjūčio 4 d. šią sukaktį pažyminčią
Šiaulių miškų urėdijos medienos ruošos,
prekybos ir techninio padalinio meistrę
Dianą Nemunienę, 7 d. – Ukmergės
miškų urėdijos šaltkalvį-elektriką Vytautą Dūdą, 9 d. – Tytuvėnų miškų urėdijos
darbininką Giedrių Papartį, 16 d. –
Kauno miškų urėdijos Raudondvario medelyno miško darbininką Giedrių Beržanskį, Varėnos miškų urėdijos Perlojos
girininkijos pjūklininką kęstą Baublį,
17 d. – Utenos miškų urėdijos medelyno
viršininkę Žanetą Deveikienę, Telšių
miškų urėdijos medienos ruošos, preky
bos ir techninio padalinio miško pjovėją
Saulių Bumbulį, 26 d. – Pakruojo miškų
urėdijos suvirintoją Ainą Kranauską,
27 d. – Prienų miškų urėdijos stalių Rimantą Kulbušauską.
Su 50-uoju gimtadieniu
Rugpjūčio 7 d. šią sukaktį pažyminčią Zarasų miškų urėdijos medienos ruošos inži
nierę Birutę Mačernienę, Telšių miškų
urėdijos Žarėnų girininkijos girininką Vidą
Bagdoną, 9 d. – Šilutės miškų urėdijos
Šiaudėnų girininkijos miško darbininkę
danutę Vaitkuvienę, 13 d. – Šakių miš
kų urėdijos Lekėčių techninio padalinio
sargą Zigmą Nenortą, 14 d. – Kretin
gos miškų urėdijos girininkijos darbininką
Germantą Jundulą, 19 d. – Mažeikių
miškų urėdijos Ruzgų girininkijos eigulį
Kęstutį Mažoną, 20 d. – Tauragės miš
kų urėdijos Žygaičių girininkijos girininko
pavaduotoją Genovaitę Strašinskienę, 23 d. – Švenčionėlių miškų urėdijos

Modžiūnų girininkijos girininko pavaduotoją Algirdą Markauską, 28 d. – Valstybinio miškotvarkos instituto direktorių
Alfredą Galaunę, 29 d. – Druskininkų
miškų urėdijos Kibyšių girininkijos girininko pavaduotoją Tautvydą Lesniauską,
30 d. – Prienų miškų urėdijos medienve
žio automobilio vairuotoją Alfonsą Milašauską.
Su 60-uoju gimtadieniu
Rugpjūčio 2 d. šią sukaktį pažymintį Šiau
lių miškų urėdijos medienos ruošos, pre
kybos ir techninio padalinio sargą-kūriką
Igną Osakauską, 15 d. – Telšių miškų
urėdijos miškų urėdą Bronislovą banį,
28 d. – Valstybinės miškų tarnybos Miškų
kontrolės skyriaus vedėją Artūrą Balčių.
Rugpjūčio 30 d. sukaks 65-ri – Miškų instituto Ūkio skyriaus vedėjui Juozui Broniui JonikAi.
Su 70-uoju gimtadieniu
Rugpjūčio 20 d. šią sukaktį pažymėsiantį
buvusį ilgametį Dzūkijos NP direkcijos
darbuotoją, miškininką Joną Karaluką.
Rugpjūčio 19 d. sukaks 75-eri buvusiam
Plungės miškų urėdijos urėdui Adomui
Kubiliui, 24 d. – buvusiai ilgametei Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos
darbuotojai Ginai Onai Smailienei,
27 d. – buvusiam ilgamečiam Kretingos
miškų urėdijos Šernų girininkijos girininkui Juozapui Mažeikai.
Su 80-uoju gimtadieniu
Rugpjūčio 3 d. šią sukaktį pažymintį buvu
sį ilgametį Rietavo miškų urėdijos Rietavo
girininkijos girininką Steponą Eigirdą.
Su 90-uoju gimtadieniu
Rugpjūčio 26 d. šią sukaktį pažymėsiantį
buvusį ilgametį Rietavo miškų urėdijos vyriausiąjį miškininką Praną Narvilą.
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