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K r o n i k a

Nuo rugpjūčio 18 d. Valstybinis studi-
jų fondas priima studentų prašymus 
paskoloms gauti. Visi pretenduojantys 
į valstybės ir valstybės remiamas pasko-
las iki rugsėjo 26 d. gali pateikti prašy-
mą –anketą fondo tinklalapyje adresu 
www.vsf.lt.

* Per 2011 m. pirmą pusmetį miškų 
urėdijų ir regionų aplinkos apsaugos 
departamentų miškų pareigūnai 
nustatė 330 neteisėtų miško kirtimo 
atvejų, kurių metu iškirsta 4,75 tūkst. 
ktm medienos (24,8 proc. mažiau, negu 
per 2010 metų I pusmetį). Privačiuose 
miškuose nustatyti 162 neteisėti miško 
kirtimo atvejai, iškirsta 3,5 tūkst. ktm 
medienos. Valstybiniuose miškuo-
se – 168 atvejai, iškirsta 1,2 tūkst. ktm 
medienos. Valstybiniuose miškuose 
nustatyta 15 pagamintos miško produk-
cijos grobimo atvejų, pagrobta 219 ktm 
medienos. Per 2010 m. I pusmetį buvo 
pagrobta 499 ktm medienos. Iš 1000 ha 
privačių miškų neteisėtais kirtimais vi-
dutiniškai iškirsta 4,3 ktm medienos. Už 
neteisėtus kirtimus ir kitus Miškų įsta-
tymo pažeidimus administracine tvarka 
nubaustas 1301 asmuo, jiems skirta 340 
tūkst. Lt baudų.

* Žemaitijos nacionaliniame parke baig-
ti beveik 2-ejus metus vykę Siberijos 
pelkės tvarkymo darbai, kurie prisidės 
prie didele biologine įvairove pasižy-
minčios teritorijos išsaugojimo. Natura 
2000 teritorijoje prie pietvakarinės 
Platelių ežero pakrantės šliejasi 103 ha 
užimantis Siberijos telmologinis draus-
tinis. Tvarkymo darbai buvo vykdomi, 
įgyvendinant Europos regioninės plė-
tros fondo ir Lietuvos biudžeto lėšomis 
finansuojamą projektą „Saugomų terito-
rijų tvarkymas (I etapas)“. Siberijos pel-
kės tvarkymo darbus atliko Telšių miškų 
urėdija, laimėjusi konkursą. Pirmame 
darbų etape (2009-2010 m.) mokslinin-
kų numatytuose pelkės ir pievų tvarky-
mo plotuose (31,8 ha) buvo kertama ir 
išnešama į tvarkomų plotų pakraščius 
sumedėjusi augmenija, 2010-2011 m. – 
šienaujami ir pašalinami nendrynai ir 
kita žolinė augmenija (31,8 ha). Prie 
Siberijos telmologinio draustinio ribų 
pastatyti 4 riboženkliai bei informacinis 
stendas, supažindinantis su Siberijos 
pelkinio komplekso  gamtos vertybė-
mis ir jų apsaugos poreikiais.

jos redakcijos liberalesni apsaugos 
reglamentai. Juose labiau atsižvelgiama 
į regionų specifiką, žemės ūkio situaciją 
saugomoje teritorijoje, vietos gyven-
tojų bei savivaldos institucijų pasta-
bas. Kai kuriuose regionuose nuo šiol 
užstatymo plotas ūkininko sodyboje 
galės siekti 800-1000 m2, o stambiuose 
ūkiuose – iki 4000 m2. Reglamentuose 
diferencijuotai pateikti reikalavimai dėl 
sodybų planavimo ir užstatymo princi-
pų, taip pat diferencijuotai numatyti ir 
galimi užstatymo plotai. Ankstesniuose 
reglamentuose buvo numatyta, kad 
sodybos pastatais galima užstatyti iki 
300 m2 plotą, iš jų gyvenamuoju namu 
galėjo būti užstatytas 120 m2. Naujuose 
reglamentuose užstatymo plotai pa-
didinti. Ūkininko sodybose numatyti 
užstatymo plotai nuo 800 m2 - 1000 m2, 
ir iki 4000 m2 – kai žemės ūkio paskirties 
žemės sklypo plotas valstybiniame par-
ke yra daugiau kaip 70 ha.
Pakeistuose reglamentuose numatyta 
galimybė kurti sodybas kitoje žemės 
sklypo vietoje nei ji stovėjo anksčiau, kai 
ankstesnėje vietoje negalima statyti dėl 
inžinerinių tinklų, susiformavusių želdy-
nų, pakitusio reljefo.

Rugpjūčio 9-13 d. Norvegijoje vyko Euro-
pos miškininkų orientacininkų čempio-
natas (plačiau – 36 p.). 

Rugpjūčio 16 d. teisiškai įregistruotas 
naujas Lietuvos žemės ūkio universite-
to  vardas – Aleksandro Stulginskio 
universitetas, santrumpa lietuvių ir 
anglų kalbomis –  ASU. Logotipas nėra 
kardinaliai keičiamas: buvusiame Lie-
tuvos žemės ūkio universiteto logotipe 
keičiamas tik pavadinimas, aplink logo-
tipą esantis užrašas: Aleksandro Stul-
ginskio universitetas.

Rugsėjo 1 d. Aleksandro Stulginskio uni-
versiteto studentai, dėstytojai ir darbuo-
tojai pakviesti kartu pasitikti naujuosius 
studijų  metus. Iškilminga studijų metų 
atidarymo ceremonijos pradžia – prie 
centrinių Universiteto rūmų. Vėliau 
pirmakursiai pakviesti susipažinti su fa-
kultetų dekanais ir dėstytojais. ALUMNI 
klubas organizuoja nuotaikingą koncertą 
Trečiuosiuose universiteto rūmuose.
Iškilminga naujų mokslo metų šventė 
vyko Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegijoje. 

Liepos 27 d. Šiaulių ir Radviliškio ra-
jonuose daug žalos miškams padarė 
siautęs viesulas. Preliminariais duomeni-
mis, Radviliškio miškų urėdijos Aukštelkų 
ir Pašušvio girininkijose plynai išversta 
apie 2 ha miško (600 m3 medžių). Aukš-
telkų seniūnijos Alksnupių kaime išversta 
apie 10 ha privataus miško. Vėtra siautėjo 
ir Joniškio, Kėdainių, Mažeikių, Molėtų 
rajonuose, kur plėšė stogus, ant kelių 
vertė medžius.

Liepos 27 d. Švenčionėlių miškų urėdijoje 
vyko kertinių miško buveinių moni-
toringas, išskirtos 205 kertinės miško 
buveinės (KMB), kurios apima 659,56 ha 
teritoriją.

Liepos 29 d. Generalinėje miškų urėdijoje 
lankėsi Naujosios Zelandijos miški-
ninkai. Svečiai domėjosi valstybiniuose 
miškuose diegiama modernia gaisrų 
stebėjimo sistema, Druskininkų miškų 
urėdijoje apžiūrėjo bei vertino sistemos 
darbą, susipažino su jos veikimo specifi-
ka. Svečius lydėjo generalinio miškų urė-
do pavaduotojas G. Visalga.

Rugpjūčio 4 d. patvirtintas Pajūrio 
juostos žemyninės dalies tvarkymo 
specia lusis planas – vienas svarbiausių 
dokumentų, nustatančių žemės naudo-
jimo režimą pajūrio juostos žemyninėje 
dalyje. Plano sprendiniai apima pajūrio 
juostos žemyninės dalies sausumos 
teritoriją: 70-850 m. pločio žemyninio 
kranto juostą nuo Klaipėdos uosto šiau-
rinio molo iki valstybės sienos su Latvija, 
į kurią patenka kopagūbris, prieškopė, 
klifas, paplūdimys ir priekrantės zona. 
Plane išskirtos kraštovaizdžio tvarkymo 
zonos, numatytos jų tvarkymo priemo-
nės, nustatytos inžinerinės, rekreacinės 
infrastruktūros, uostų ir prieplaukų 
įrengimo kryptys, nustatyti žemės nau-
dojimo ir statybų reglamentai. Pajūrio 
juostos žemyninės dalies tvarkymo 
specialiojo plano sprendiniai galioja 10 
metų. 

Rugpjūčio 5 d. aštuoniolikoje valstybinių 
parkų (Aukštaitijos, Dzūkijos, Žemaitijos 
nacionaliniuose parkuose ir Salantų, 
Gražutės, Kurtuvėnų, Nemuno deltos, 
Nemuno kilpų, Pagramančio, Panemu-
nių, Rambyno, Sartų, Sirvėtos, Veisiejų, 
Tytuvėnų, Ventos, Vištyčio, Žagarės 
regioniniuose parkuose) įsigaliojo nau-
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* Rugpjūčio pradžioje Šiaulių rajono 
Kurtuvėnų apylinkių miškuose grybau-
tojai rado nusilpusį jūrinį erelį, kuris yra 
įtrauktas į Lietuvos raudonąją knygą. 
Paukštis buvo žieduotas 2004 m. Šilutės 
rajone. Radusiųjų iniciatyva paukštis 
buvo išvežtas į gyvūnų prieglaudą Kauno 
rajone. Pasveikęs erelis bus paleistas toje 
vietoje, kur jį surado grybautojai. Jūriniai 
ereliai yra saugomi visoje Europoje. 

* Lietuvos zoologijos sodas rugpjūtį į 
adaptacinę stovyklą Telšių miškų urėdijos 
,,Žvėrinčiuje“ išlydėjo lūšies jauniklę Pė-
dutę, kur ji praleis 2 mėnesius. Pripratusi 
ir išmokusi gyventi savarankiškai lūšis 
bus paleista į laisvę. Jei nuo žmonių ati-
trūkti gyvūnas nepajėgs, Pėdutė vėl grįš į 
zoologijos sodą. Šiemet Lietuvos zoologi-
jos sodas į laisvę planuoja paleisti du čia 
gimusius apuokus. Iš viso per ketverius 
metus iš Lietuvos zoologijos sodo į laisvę 
turėtų būti paleista 14 lūšių, 120 balinių 
vėžlių ir 20 apuokų.

* LAMMC Miškų institutas išleido 
2010 m. veiklos apžvalgą. Joje patei-
kiami svarbiausi 2010 m. Miškų instituto 
veiklos rezultatai, t.y. vykdyti projektai, 

 
taikomieji moksliniai darbai, organi-
zuotos konferencijos ir kiti renginiai, 
pateikiama informacija apie mokslininkų 
dalyvavimą tarptautinėse konferencijo-
se, seminaruose ir kt.

Pasibaigus projektui, pelkės šienavimo 
darbai bus tęsiami, pasinaudojant Kaimo 
plėtros programos lėšomis.

* Aplinkos ministerija primena, kad iki 
rugsėjo 2 d. galima siūlyti filmus Petro 
Abukevičiaus premijai gauti. Šią kasme-
tinę premiją už geriausią metų filmą apie 
gamtą prieš 12 metų įsteigė Aplinkos ir 
Kultūros ministerijos bei Lietuvos televizi-
ja žymiam režisieriui ir operatoriui, gyvo-
sios gamtos dainiui P. Abukevičiui atminti 
ir skatinti kino kūrėjus tęsti jo tradicijas. 
Ji teikiama rugsėjo 8-ąją per kūrėjo gim-
tadienį. Pretendentus premijai gauti gali 
siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys. Su siū-
lymu pateikiami pretendentų pastarųjų 
trejų metų kūrybinės veiklos aprašymai, 
nominuojamo kino filmo arba videofilmo 
kopija CD arba DVD formatu (2 egz.), kita 
video ar kino filmą iliustruojanti ir verti-
nanti medžiaga. 

* Švietimo mainų paramos fondas 
kviečia teikti paraiškas TEMPUS paren-
giamiesiems vizitams.  
Konkurse dalyvauti gali asmenys, kurie 
ketina rengti projektą ir turi partnerius, 
pas kuriuos nori nuvykti rengiamo pro-
jekto aptarimui.  Paraiškos vizitams prii-
mamos iki rugsėjo 16 d.  
Visa informacija ŠMPF interneto svetainėje. 

* Valstybinė miškų tarnyba informuoja, 
kad rugpjūčio 2-4 d. vykdytos žievėgrau-
žio tipografo antros generacijos monito-
ringo apskaitos metu gausiausiai vabalų 
sugauta Kuršėnų miškų urėdijoje (1869-
+155 vnt./gaudyklėje), šiek tiek mažiau – 
Raseiniuose (1175-+204 vnt./gaudyklėje). 
Apie 1000 vabalų vidutiniškai vienoje 
gaudyklėje rasta Kuršėnų, Rietavo, Trakų 
miškų urėdijų teritorijose pastatytose 
feromoninėse gaudyklėse. Mažiausiai 
žievėgraužio tipografo suaugėlių sugauta 
Dubravos miškų urėdijos eglynuose. 

* Miškų institutas kartu su Lietuvos 
mokslų akademija Rugsėjo 29 d. organi-
zuoja konferenciją „ŽEMėS iR MiŠkų 
ūkiS – bioMASėS ENERgijAi“. Kon-
ferencija skirta tarptautiniams miško 
metams paminėti ir biomasės energe-
tikos prob lemoms bei perspektyvoms 
Lietuvoje aptarti.
 

Kilus įtarimų dėl buvusio Ignalinos 
miškų urėdo Verganto Valiuko aukš-
tojo universitetinio išsilavinimo, Ge-
neralinė miškų urėdija prie Aplinkos 
ministerijos kreipėsi į Kauno techno-
logijos universitetą, kurio diplomą 
Nr. A 103693, V. Valiukas pateikė, 
dalyvaudamas konkurse Ignalinos 
miškų urėdijos miškų urėdo parei-
goms užimti. 

Kauno technologijos universi-
tetas 2011 m. liepos 21 d. raštu 
Nr. 18-2954 Generalinę miškų 
urėdiją informavo, kad Vergantas 
Valiukas Kauno technologijos uni-
versiteto Socialinių mokslų fakultete 
nestudijavo ir diplomas jam nebuvo 
išduotas. Jo pateiktas diplomas 
Nr. A 103693 neatitinka tuo metu 
Kauno technologijos universiteto 
absolventams išduotų diplomų 
pavyzdžio (2002 m. diplomų septy-
nženklis numeris prasidėjo raide B, 
neteisingai nurodytas verslo admi-
nistravimo mokslo bakalauro kvalifi-
kacinio laipsnio pavadinimas). 

Vilniaus apygardos prokuratūra 
2011 08 17 raštu Nr. 510-2014 Ge-
neralinę miškų urėdiją prie Aplinkos 
ministerijos informavo, kad pradėtas 
ikiteisminis tyrimas pagal požymius 
nusikaltimų, numatytų LR BK 300 str. 
1 d., 182 str. 1 d. 

GMU inf.

2011 – Tarptautiniais miškų metais – Miški-
ninko dieną Lietuvos miškininkai skirs visuo-
menei. Profesinės miškininkų dienos minėjimo 
renginiai rugsėjo 17 d. prasidės šventomis Mišio-
mis Arkikatedroje Bazilikoje, vėliau persikels į 
Rotušės aikštę. Sostinės Rotušės aikštėje nuo 
11 iki 17 val. veiks miškų urėdijų paviljonai, ku-
riuose valstybinių miškų žinybos darbuotojai 

pristatys įvairias miškų ūkio sritis. Čia bus gali-
ma susipažinti su miško sodmenų išauginimo 
technologijomis, miško atkūrimu ir įveisimu, 
priešgaisrine miško apsauga, rekreacija, miš-
kininkystės raida, pamatyti miško technikos 
ekspoziciją, pasiklausyti miškininkų kolektyvų 
pasirodymų, pasižiūrėti demonstruojamų fil-
mų apie miškus.
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A k t u a l i j o s

o jų prašymu galimai suinteresuotos pri
vačios bendrovės. Žūtbūt buvo siekiama 
įrodyti, kad itin prasti pelningumo rodik
liai, lyginant su Švedijos miškininkystės 
sektoriumi, atspindi neefektyvų Lietuvos 
miškų sektoriaus valdymą. Šie įrodymai 
turėjo tapti argumentais, pagrindžiant 
valstybinių miškų sektoriaus radikalią 
reformą, kurios esmė – miško ruošos ir 
miško atkūrimo bei priežiūros funkcijų 
atskyrimas ir miško ruošos koncentracija 
vienos įmonės rankose, likviduojant arba 
bent gerokai sumažinant miškų urėdijų 
skaičių. Deja, šis sumanymas nepavyko 
dėl ryžtingos Seimo Aplinkos apsaugos 
komiteto ir Aplinkos ministerijos pozici
jos. Ne paskutinį vaidmenį suvaidino ir 
pačių miškininkų solidarumas bei visuo
menės parama.

Duomenys iškraipomi sąmoningai
Vėliau paaiškėjo, kad duomenys apie miš
kininkystės sektorių minėtoje apžvalgoje 
buvo arba sąmoningai, arba dėl neišma
nymo iškraipyti dėl nekorektiškų palygi
nimų bazės. Švedijos ir Lietuvos miški
ninkystės valstybiniai sektoriai nelygin
tini dėl kelių aplinkybių. Viena, Švedijos 
valstybinių miškų sektorių valdo valsty
bės kapitalo akcinė bendrovė „Sveaskog“, 
kurios veikla yra labai diversifikuota. Ši 
bendrovė vykdo ne tik medienos ruošą 
ir prekybą, bet užsiima medienos per
dirbimu, vėjo jėgainių įrengimu, biokuro 
ruoša, bioetanolio gamyba, valstybinių 
miškų ir kito nekilnojamojo turto par
davimu. Švedijos valstybinė miškų agen

Europos valstybės naudoja daugiausia 
tarpusavyje suderintą statistinių rodiklių 
apskaičiavimo metodiką. Todėl nacio
nalinių statistikos įstaigų ir Eurostato 
skelbiami duomenys yra apskaičiuoti, 
laikantis unifikuotų apskaitos taisyklių ir 
klasifikacijų. Pastaruoju metu vadovauja
masi labai panašia Europos nacionalinių 
ir regioninių sąskaitų sistema, galiojančia 
nuo 1995 m. (ESS 1995), tačiau jau yra 
parengta 2008 m. nacionalinių są skaitų 
sistemos metodologija (NSS 2008), ku
rios nuostatos ES pradėtos diegti nuo 
2010 m. Suprantama, istoriniai ir nacio
naliniai ypatumai lemia, kad kiekvienos 
valstybės statistikos apskaita yra savita 
ir unikali. Todėl atliekant nuodugnesnę 
ekonominę analizę, neprošal tuos savitu
mus išsiaiškinti. Priešingu atveju gali būti 
neišvengta nepagrįstų ir net klaidingų 
apibendrinimų ir išvadų.

Tačiau nepalyginamai blogiau esti tais 
atvejais, kai analizei naudojami įvairių 
tarptautinių organizacijų arba antriniai 
duomenys, neišsiaiškinus nei statistinės 
aprėpties horizonto, nei galimų skaičiavi
mo metodikų skirtumų. Būtent šitaip pa
sielgė Ūkio ministerijos specialistai, skelb
dami miškininkystės sektoriaus rodiklius 
Lietuvos valstybės valdomo komercinio 
turto naudojimo 2009 m. metinėje apžval
goje. Šioje apžvalgoje buvo paskelbti Lietu
vos ir Švedijos miškininkystės sektorių pa
lyginamieji pelningumo duomenys. Buvo 
teigiama, kad 2008 ir 2009 m. Švedijos 
miškininkystės sektoriuje uždirbtas gry
nasis pelnas, tenkantis 1am m³ pateiktos 
medienos siekė atitinkamai 16 Lt ir 23 Lt, o 
Lietuvoje šis rodiklis buvo 4 Lt ir 1 Lt.

Suprantama, kad valstybinės instituci
jos parengti ir Vyriausybės vardu paskelb
ti duomenys sukėlė didelę kritinių verti
nimų laviną miškininkų atžvilgiu. Keis
čiausia, kad apžvalgos rengėjai nesugebėjo 
nurodyti nei duomenų šaltinių, nei lygi
namų duomenų statistinės aprėpties. Tik 
vėliau paaiškėjo, kad šiuos skaičiavimus 
atliko ne Ūkio ministerijos specialistai, 

Reikšminga ūkinės veiklos efek
tyvumo didinimo prielaida yra 
palyginamoji analizė, leidžianti 

atskleisti galimus rezervus. Atliekant to
kio pobūdžio analizę dažniausiai pasitel
kiami giminingą veiklą vykdančių įmonių 
rodik liai. Tačiau apčiuopiamos naudos 
dažniausiai neduos skirtingų veiklos sri
čių įmonių rodiklių palyginimai, nes juose 
gali labai skirtis organinė kapitalo sudėtis, 
apyvartumas ir kt. Tiesa, palyginamajai 
analizei neretai koją pakiša keli dalykai. 
Viena, tai vadinamasis konfidencialumas, 
kai įmonės vengia atskleisti net ir tuos 
duomenis, kurie neturi nieko bendro su 
konkurencingumu. Antra, nepelnyti vals
tybinių institucijų priekaištai dėl galimų 
kartelinių susitarimų. Šiuo požiūriu į itin 
keblią padėtį 2008 m. buvo patekusios pie
no perdirbimo įmonės, kai Konkurencijos 
taryba ekonominių duomenų viešinime 
įžvelgė kartelinių susitarimų galimybę.

Kita vertus, net ir giminingose veiklos 
srityse dirbančių įmonių rodiklių palygi
namoji analizė gali būti ne visuomet pro
duktyvi dėl objektyvių sąlygų skirtumų. 
Tai ypač būdinga išteklių gavybos, žemės 
ir miškų ūkio įmonėms. Tarkime, kažin, ar 
bus naudingi daugelio santykinių veiklos 
rodiklių palyginimai tų miškų urėdijų, ku
rios ūkininkauja pušynų zonose su lapuočių 
medynuose ūkininkaujančiose urėdijose.

Statistinė aprėptis ir palyginimų bazė
Kur kas atsakingiau turėtų būti elgiamasi, 
atliekant tarpvalstybinius įvairių ekono
minių rodiklių palyginimus. Antai, nors 
ir labai yra mėgstami, tačiau ne kažin kiek 
naudos duoda skirtingo išsivystymo lygio 
ir nepanašios šakinės ūkio struktūros vals
tybių bendrojo vidaus produkto (BVP), 
tenkančio vienam gyventojui tarpusavio 
palyginimai. Nebent tik tiek, kad šis rodik
lis gali būti neblogas indikatorius, ana
lizuojant gyvenimo gerovės parametrus 
konkrečiose šalyse. Tačiau visais atvejais 
turi būti elgiamasi korektiškai, įvertinant 
lyginamų rodiklių apskaičiavimo meto
dikos ypatumus, o tuo labiau palyginimo 
bazę, t.y. statistinės aprėpties horizontą. 
Priešingu atveju analizė duos iškreiptą 
vaizdą, o išvados bus spekuliatyvios.

Nekorektiški ekonominių rodiklių palyginimai 
slepia klastą

Dr. Kęstutis JasKelevičius
ekonomistas

Juozas Girinas
Kėdainių miškų urėdijos urėdas

Ąžuolų sodmenys 
Kėdainių miškų urėdijos medelyne
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esminę aplinkybę, kuri labai dažnai yra 
neįvertinama. Esmė ta, kad ūkinę veiklą 
šiame sektoriuje vykdo (vadinasi, ir pri
dėtinę vertę kuria) valstybinės miškų urė
dijos, privačios įmonės, kurios teikia miš
ko ruošos paslaugas urėdijoms ir privačių 
miškų savininkams, o taip pat miško sa
vininkai, patys kertantys ir parduodantys 
medieną. Valstybiniame miškų sektoriuje 
sukurtoji pridėtinė vertė yra apskaičiuoja
ma oficialios buhalterinės apskaitos duo
menų pagrindu. Šie duomenys atsispindi 
metinėse ataskaitose F01MŪ. 

Šešėlinė ekonomika miškų sektoriuje
Panašias ataskaitas Statistikos institu
cijoms teikia ir privačios miško ruošos 
įmonės. Tačiau pastarosios, vykdydamos 
medienos ruošą privačiuose miškuose, 
turi galimybę apskaitoje atspindėti ne vi
sas pajamas ir sąnaudas. Ši galimybė at
siranda dėl netikslios pagamintos medie
nos apskaitos savininkų biržėse. Esama 
šiokios tokios kertamo miško tūrio aps
kaitos, išduodant kirtimo leidimus. An
tai, 2007 m. privačiuose miškuose buvo 
leista iškirsti 2251 tūkst. m³ medienos, 
2008 m. – 1596 tūkst. m³, 2009 m. – 1143 
tūkst. m³. Tačiau nesivarginama patikrin
ti, ar tikrovėje pagamintas kiekis yra bent 
arti to, kas nurodyta leidime. Be to, daliai 
kirtimų leidimai apskritai nereikalingi, 
todėl faktiškai iškirstos likvidinės medie
nos kiekis yra dar didesnis.

Kita vertus, asmuo, kuris apskaičiavo 
medienos kiekį kertamoje biržėje, t. y. tei
kė taksavimo paslaugas, jokios atsakomy
bės už duomenų tikslumą neprisiima. Dėl 
šios priežasties susidaro didelis neapskai
tytos medienos kiekis, kuris pereina visą 
technologinio ciklo grandinę, lydimą še
šėlinių pinigų srauto. Ketinimai dar labiau 
liberalizuoti miško kirtimą privačiuose 
miškuose vietoje leidimų apsiribojant tik 
pranešimais apie iškirstą medienos kiekį 
dar labiau padidintų šešėlinės ekonomi
kos mastą miškininkystėje.

Viena apskaitos yda gimdo kitas. Ne
legaliu būdu susidarę pinigai yra panau
dojami įsigyti kontrabandiniam kurui, 
kuris privačių įmonių medienos ruošos 
sąnaudose sudaro nemažą lyginamąjį 
svorį, o taip pat atlyginimams vokeliuo
se. Telšių miškų urėdija yra apskaičiavusi, 
kad ruošiant medieną savo jėgomis, 1 m³ 
tenka 9 Lt įvairių mokesčių (gyventojų 
pajamų, socialinio, privalomojo sveikatos 
draudimo, akcizo už legaliai įsigyjamus 

duktą. Atrodytų, vos vienos raidės skirtu
mas, tačiau ekonominių rodiklių analizė 
reikalauja visokeriopo tikslumo. 

Antra, Lietuvos Statistikos departa
mentas ir Eurostat ekonominės veiklos 
šakų klasifikacijoje išskiria šaką „Miš
kininkystė“, kuri kartais dar vadinama 
„Miškininkystė ir miško ruoša“. Tačiau 
S. Mizaras savo analizėje naudoja „Miško 
pramonės“ terminą, kuris verčia spėlioti, 
ar čia nėra kartais įtraukta ir medienos 
perdirbimo pramonėje sukurta BPV. Tre
čia, itin spekuliatyviai minėtame straips
nyje skamba tvirtinimas, kad miškų pro
duktyvumas Lietuvoje prasčiausias iš visų 
ES valstybių, o lentelėje pateikiami tik 10
ies valstybių duomenys. Kodėl? Juk ES yra 
27 šalys. Gal todėl, kad norėta nuslėpti tas 
valstybes, kuriose miškų produktyvumo 
rodikliai yra prastesni nei Lietuvos?

Nenorėdami sutikti su S. Mizaro tei
giniais apie prastą šalies miškų produk
tyvumą ir neefektyvią miškininkų veiklą, 
apskaičiavome, kiek BPV buvo sukurta 
visame valstybinių miškų sektoriuje ir 
vienoje iš urėdijų – Kėdainių miškų urė
dijoje. Duomenys pateikti lentelėje. Pa
sirodo, kad rodikliai yra kur kas geresni 
nei visuomenę mėgina įtikinti S. Mizaras. 
Antai, 2006 m. 1 ha miško buvo sukur
ta ne 57 USD BPV, kaip teigia minėtasis 
analitikas, o 79,3 JAV USD, t. y. daugiau 
nei trečdaliu, o Kėdainių miškų urėdijoje 
dar daugiau – 139,5 USD

Krenta į akis dar ir toks dalykas. Ana
lizuojami yra viso miškų sektoriaus duo
menys, o priekaištai žarstomi valstybi
niams miškininkams. Jokia paslaptis, kad 
miškų atkūrimas ir priežiūra privačiuose 
miškuose vyksta nepalyginamai blogiau 
nei miškų urėdijose.

Analizuojant BPV, sukuriamą miškų 
ūkyje, tenka atkreipti dėmesį į dar vieną 

tūra, kuri yra finansuojama iš biudžeto, 
vykdo kitas funkcijas, kurios Lietuvoje 
yra priskirtos miškų urėdijoms. Tai miš
kų atkūrimas, priežiūra, sanitarinė apsau
ga, miško kelių statyba, remontas, miško 
pažaidų prevencija. Be to, Švedijoje miško 
gaisrus gesina ir jų prevenciją vykdo mu
nicipalitetai. Svarbi aplinkybė yra ta, kad 
AB „Sveaskog“ sumoka gerokai mažiau 
mokesčių į valstybės biudžetą nei Lietu
vos miškų urėdijos. Apskaičiavus abiejų 
valstybių rodiklius palyginamomis veik
los finansavimo ir mokesčių sąlygomis 
Lietuvos valstybinio miškų sektoriaus 
pelningumas 2008 m. siektų 21 Lt, skai
čiuojant 1am m³ parduotos medienos, o 
2009 m. – 14 Lt. Taigi, miško ruošos efek
tyvumo rodikliai būtų artimi Švedijai.

Kita vertus, Lietuvos ir Švedijos miš
kininkystės sektorių efektyvumo rodikliai 
turėtų būti itin apdairiai lyginami dėl isto
riškai susiklosčiusių skirtingų ūkininkavi
mo sąlygų. Antai, Švedijos miškuose vy
rauja vienarūšiai arba bent artimo amžiaus 
medynai, biržės yra apie 10 ha dydžio, vos 
ne taisyklingų stačiakampių formos. To
kiomis sąlygomis galima pasiekti aukštą 
įrengimų našumą. O Lietuvos miškuose 
ūkininkavimo sąlygos gerokai skiriasi. 
Kertamos biržės yra vidutiniškai 13 ha 
dydžio su daugybe kampų ir 35 medžių 
rūšimis. Tačiau ir šiomis sąlygomis mūsų 
urėdijos sugeba dirbti gana efektyviai, nes 
tiek švedai, tiek lietuviai yra įsigiję tą pačią 
miško ruošos techniką. Be to, švedai nak
tį miške nedirba, o mūsų urėdijoms – tai 
įprastas dalykas. Jau vien tai lemia efekty
vesnį technikos panaudojimą.

Kitas nekorektiško miškininkystės 
ekonominių rodiklių palyginimo pavyz
dys yra „Veido“ žurnale Nr. 15 pateikti kai 
kurių ES valstybių duomenys, iliustruo
jantys miškų sektoriaus produktyvumą. 
Šiuos duomenis žurnalui pateikė ir juos 
komentavo buvęs Miškų ūkio instituto 
direktoriaus pavaduotojas Stasys Mizaras. 
Jis tvirtina, kad 1 ha miško Lietuvoje su
kuriama mažiausiai pridėtinės vertės tarp 
visų ES šalių. Deja, ir vėl akivaizdus ten
dencingumas, nes siekiama žūt būt įrody
ti, kad mūsų šalies miškuose ūkininkau
jama neefektyviai. Visų pirma norėtųsi 
atkreipti dėmesį į tai, kad gerb. S. Mizaras 
painioja ekonomines sąvokas. Oficialioji 
statistika atskiroje ekonominės veiklos 
šakoje sukurtą vertę įvardija bendrąja pri
dėtine verte (BPV), o BVP atspindi visos 
šalies mastu sukurtą bendrąjį vidaus pro

Kyla ąžuolo su egle želdiniai 
Dotnuvos girininkijoje
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Vrubliauskas ženklina priimtą medieną

A k t u a l i j o s

laidos trumpuoju laikotarpiu ir 2) kaip 
ekonominės sąnaudos arba investicijos 
ilguoju laikotarpiu.

Įvertinant šią ekonominę logiką, miš
kininkystės sektoriuje turėtų būti apskai
toma ekonominė vertė, sukuriama ilguoju 
laikotarpiu arba, kitaip tariant, įteisintas 
išplėstinis vertės traktavimas. Šią ekono
minę vertę sudarytų bendroji pridėtinė 
vertė, sukurta trumpuoju laikotarpiu ir 
ekonominės sąnaudos (investicijos) į pri
valomuosius miško darbus. Pateiktoje len
telėje yra siūlomuoju metodu apskaičiuota 
ekonominė vertė, sukurta 2006 m., 2009 m. 
ir 2010 m. valstybinių miškų sektoriuje 
ir Kėdainių miškų urėdijoje. Duomenys 
rodo, kad valstybiniame miškų sektoriuje 
per keletą pastarųjų metų tiek bendro
ji pridėtinė vertė, tiek ekonominė vertė, 
skaičiuojant vienam litui materialaus ilga
laikio turto, kurio pagalba šios vertės buvo 
kuriamos, didėja, nors kriziniais metais 
ir buvo sumažėjusios. Tiesa, ikikriziniais, 
2006 m., 1am ilgalaikio materialaus turto 
litui sukurtos BPV ir ekonominės vertės 
teko daugiau nei 2010 m.

Atskira miškininkystės sektoriuje ku
riamos vertės apskaitos problema – ne
medieniniai ištekliai. Šiems ištekliams, 
kaip žinoma, yra priskiriami grybai, uo
gos, vaistažolės, vaistinė žaliava, karna, 
vytelės, naujametinės eglutės, medžioja
mi žvėrys ir kt. Tačiau nemedieniniai iš
tekliai, kurie susidaro dėka miško ekosis
temos egzistavimo arba apskritai nėra ap
skaitomi, arba atsispindi kitų veiklos šakų 
sukurtoje vertėje. Antai, grybų ir uogų 
vertė įtraukiama į jas superkančių ir per
dirbančių įmonių veiklą. Tačiau siekiant 
apskaityti visame miškininkystės kom
plekse sukurtą vertę būtų teisinga įtrauk
ti ir nemedieninius išteklius. Apytik riai 
skaičiavimai rodo, kad bendrąją pridėtinę 
miškininkystės sektoriuje sukurtą vertę 
tai padidintų 1012 proc. ☐

griežtinti. Be to, apskaityti reikėtų ir tą me
dienos kiekį, kurį miško savininkai sunau
doja savo reikmėms. Statistinėje apskaitoje 
yra ignoruojama vertė, sukuriama namų 
ūkiuose dėl vadinamojo mažareikšmiš
kumo (tarkime, maisto gamyba namuose, 
patalpų remontas ir kt.). Tačiau mediena 
nėra mažareikšmiškas produktas, į kurio 
vertę galima būtų numoti ranka. Tuo la
biau, kad namų ūkiuose sunaudojamos 
medienos (kurui, statybos reikmėms) aps
kaita ypatingų keblumų nesukeltų.

Miškų ekonominė vertė
Ekonominėje analizėje skiriamos buhalte
rinių ir ekonominių sąnaudų kategorijos. 
Į pastarųjų sudėtį įtraukiamos ir prarastos 
alternatyvios pajamos arba prarasta nau
da, kurią verslininkas gautų pelno, palū
kanų arba atlyginimo už darbą pavidalu. 
Prarastos alternatyvios pajamos atskirose 
ūkinės veiklos šakose gali būti susijusios 
su įvairių verslo rizikų mažinimu arba 
nukreiptos į ateitį. Todėl trumpuoju laiko
tarpiu jos net gali būti priskiriamos prie 
buhalterinių sąnaudų. Tačiau ilguoju lai
kotarpiu šios sąnaudos privalo užtikrinti 
naudą (ekonominę vertę), kurios verslo 
įmonė (ar visuomenė) negalėtų tikėtis 
kitu atveju, t. y. nepatirdama šių sąnaudų 
trumpuoju laikotarpiu.

Ekonominių sąnaudų arba prarastų 
alternatyvių pajamų išskyrimas yra ypač 
svarbus miškininkystės sektoriuje, nes 
šioms kategorijoms turi būti priskirtos 
buhalterinės sąnaudos privalomiesiems 
miško darbams, t. y. miško atkūrimui, 
priežiūrai, apsaugai, infrastruktūros 
plėt rai bei rekreacinių objektų įrengi
mui ir pan. Šios ekonominės sąnaudos 
didina bendrą miško vertę ir yra skir
tos naudai gauti ilguoju laikotarpiu, t. 
y. ateityje. Todėl sąnaudos privalomie
siems miško darbams turėtų būti trak
tuojamos dvejopai: 1) kaip veiklos iš

degalus). Gi privačios miško ruošos įmo
nės „sugeba“ šių keturių mokesčių dydį 
sumažinti iki 3 Lt už 1 m³.

Šį faktą netiesiogiai patvirtina oficia
li darbo užmokesčio statistika. Ataskaitų 
F01MŪ duomenys rodo, kad privačiose 
miško ruošos įmonėse oficialus darbo už
mokestis yra gerokai mažesnis nei miškų 
urėdijose. Antai, 2008 m. miškų urėdijų 
darbuotojų bruto vidutinis mėnesinis 
darbo užmokestis buvo 2705 Lt, o priva
čiose miško ruošos įmonėse – 1037 Lt. 
Atrodytų, miškų urėdijose turėtų stovėti 
eilės norinčiųjų įsidarbinti ruošos ir 
ištraukimo mechanizmų operatoriais. Bet 
yra atvirkščiai.

Namų ūkio sektoriuje, t. y. miškų savi
ninkų sukurta BPV apskaitoma mokesčių 
inspekcijoms pateikiamų deklaracijų apie 
gautas pajamas pagrindu. Tačiau nesant 
jokios privačiuose miškuose iškirstos me
dienos apskaitos, pateikiamose deklaraci
jose reali jos vertė gerokai sumažinama. 
Antai, 2008 m. miško savininkai pateikė 
tik 492 deklaracijas apie tai, kad iš me
dienos ruošos gavo 134,7 mln. Lt pajamų. 
Įvertinus tais metais išduotuose leidimuo
se numatytą iškirsti medienos tūrį ir gau
tas pajamas, galima apskaičiuoti, kad 1 m³ 
realizuotos medienos kaina siekia tik 84,3 
Lt. Gi miškų urėdijų tais pačiais metais 
parduota mediena vidutiniškai kainavo 
133,9 Lt/ m³. Taigi galima daryti išvadą, 
kad nuo apskaitos 2008 m. buvo nuslėpta 
7980 mln. Lt, arba arti 600 tūkst. m³ me
dienos. Šis pirminėje miško ruošos fazėje 
nuslėptas medienos kiekis didina jos ne
legalią vertę, sukurtą tolesnėje medienos 
perdirbimo technologinėje grandinėje. 
Apytikriai galima apskaičiuoti, kad nele
gali medienos ir jos perdirbimo produktų 
apyvarta gali siekti iki 2 mlrd. Lt.

Todėl, užuot liberalizavus miško kir
timų leidimų išdavimo tvarką, ją reikėtų 

Lietuvos valstybinių miškų sektoriaus ir Kėdainių miškų urėdijos produktyvumo rodikliai 
2006 m., 2009 m. ir 2010 m.

eil. 
nr.

Metai
rodikliai, mat. vnt.

2006 m. 2009 m. 2010 m.
Valst. miškų 

sektorius
t. t. kėdainių 
miškų urėdija

Valst. miškų 
sektorius 

t. t. kėdainių 
miškų urėdija 

Valst. miškų 
sektorius 

t. t. kėdainių 
miškų urėdija

1. Bendroji produkcija, tūkst. Lt 392875,6 14143,8 339155,5 10115,3 426407,5 10622,3
2. Tarpinis vartojimas, tūkst. Lt 185570,7 6002 166438,2 4221,6 195917 4536,7
3. Bendroji pridėtinė vertė, tūkst. Lt (1-2) 207304,9 8141,8 172217,3 5893,7 230490,5 6085,6
4. Miško žemės plotas, ha 1054800 21328 1020154 21344 1027625 21332

5.

Bendroji pridėtinė vertė, tenkanti vienam 
miško žemės ha
Lt
JAV dol.

196,5
79,3

381,7
139,5

168,8 
68,1

276,1
111,3

224,3 
93,1

285,3
118,4

6. Materialus ilgalaikis turtas, tūkst. Lt 225719 8499 259627 10822,8 267914 10234,1

7. Bendroji pridėtinė vertė, tenkanti vienam 
ilgalaikio materialaus turto litui, Lt 0,92 0,96 0,66 0,54 0,86 0,59

8. Ekonominės sąnaudos, tūkst. Lt 139333,9 3872,7 115833,2 2757,8 136319,3 3084,5
9. Ekonominė vertė, tūkst. Lt 346638,8 12014,5 288050,5 8651,5 366809,8 9170,1

10. Ekonominė vertė, tenkanti vienam 
ilgalaikio materialaus turto litui, Lt 1,54 1,41 1,11 0,8 1,37 0,9

Šaltinis: Apskaičiuota 2006 m., 2009 m. ir 2010 m. metinių ataskaitų F01MŪ duomenų pagrindu.
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Kretingos istoriniame muziejuje 
liepos 21 d. surengtas šventi-
nis renginys „Nuo kopų pušelės 

iki žaliuojančių girių“, skirtas Lietuvos 
miško agromelioracijos pradininko dr. 
Marijono Daujoto 120-osioms gimimo 
metinėms (1891 07 20 – 1975 12 13) 
ir Kretingos miškų urėdijos įkūrimo 
90-mečiui paminėti. Šios dvi datos tar-
pusavyje susijusios – 1921 m. Marijonas 
Daujotas įkūrė Kretingos miškų urėdiją. 
Apie M. Daujoto mokslinę veiklą prane-
šimą skaitė šių eilučių autorius, o apie 
jo darbus Kretingos žemėje – muziejaus 
skyriaus vedėjas Julius Kanarskas. Buvo 
surengta proginė paroda.

Marijonas Daujotas, baigęs 1915 m. 
miškininkystės studijas Pulavuose (Len
kija), buvo paskirtas į carinės Rusijos 

Dr. M. Daujotas – 
pirmasis miško agromelioratorius

Dr. doc. Julius Danusevičius

Saratovo guberniją, Komyšiną. 1921 m. 
parvykus į Lietuvą, jam patikėta Žemai
tijoje organizuoti Skuodo – Kretingos 
miškų urėdiją. Čia su trumpom per
traukom jis dirbo iki 1940 m. 

Įsteigus Kaune Miškų institutą ir 
1950 m. M. Daujotą pakvietus jame 
dirbti, atsivėrė naujas platus darbų lau
kas – pajūrio ir kontinento smėlynų, 
šlaitų ir griovų sutvirtinimas želdiniais, 
eroduojamų skurdžių žemių apželdini
mas, pušies keružynų rekonstrukcija ir 
kiti darbai.

Dirbant Kretingos miškų urėdijoje, 
M. Daujotui teko užsiimti pajūrio smė
lynų sutvirtinimu bei apmiškinimu. Čia 
pravertė Rusijoje pas prof. N. Sus įgyta 
patirtis, sutvirtinant bei apmiškinant 
Kamyšino smėlynus. Nedaugelis žino, 
kam turime būti dėkingi už pajūrio smė
lynuose įveistus pušynus. Tai mena tik 
kuklus paminklinis stogastulpis, pasta
tytas Palangoje, Naglio kalno papėdėje, 
kur 1922 m. buvo pradėti smėlio sutvir
tinimo ir pušelių sodinimo darbai.

Miškų institute M. Daujotas pa
sireiškė kaip miško agromelioracijos 
mokslo ir praktikos pradininkas Lie
tuvoje, aktyviai ėmėsi menkaverčių 

au
to

ri
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s 
nu
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os

Apsauginė kopa Neringoje po karo

M. Daujoto sumanymu 1964 m. rekonstravus 
pušies keružyną Jonavos miškų ūkio Dumsių 
girininkijoje išaugo našus pušynėlis 
(2008 m. nuotrauka)

M. Daujotas
pušynų rekonstrukcijos Švenčionėlių, 
Varėnos miškuose bei kituose rajonuo
se, kur augo pušų keružynai. Jis siekė 
padidinti pušynų tvarumą ir našumą, 
veisiant mišrius pušies želdinius bei 
papildant juos eglėmis. Jis buvo ero
duojamų žemių, šlaitų bei griovų apžel
dymo iniciatorius, apsauginių želdinių 
meistras, propagavo karklų plantacijų 
veisimą. Šiems darbams parengė reko
mendacijas. Jo pėdsakai palikti visoje 
Lietuvoje, veisiant bandomuosius žel
dinius, kuriuos būtina inventorizuoti, 
įvertinti, panaudoti rekomendacijoms 
patikslinti. Laikui bėgant želdinius nai
kina klimato anomalijos, aplinkos tarša 
bei žmogaus nepasverta veikla. Vėluo
jant bus daug prarasta. 

M. Daujotas skyrė daug dėmesio pra
turtinti tuo metu menką miškininkystės 
literatūrą – parengė vienas ir su kitais 
autoriais 7 knygas bei knygeles. Iš jų pa
minėtinos ,,Mažai tinkamų žemės ūkiui 
plotų apmiškinimas“ (1953), ,,Karklų 
plantacijos“ (1954), ,,Lietuvos pajūrio 
smėlynų apželdinimas“ (1958). Paskelbė 
per 60 mokslinių ir populiarių straips
nių. Jo darbai buvo atlikti kruopščiai ir 
paremti eksperimentais, o rekomenda
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cijos suprantamai ir paprastai parašytos, 
lengvai įdiegiamos į praktiką. 

Palikti rašytiniai darbai ir šiandien 
aktualūs, juos verta panaudoti rengiant 
rekomendacijas, žinynus bei teisinius – 
normatyvinius dokumentus.Vertėtų pa
rengti ir išleisti jo darbų rinkinį. Siūlo
me parengti ir išleisti Miško želdymo 
žinyną, kuriame reikėtų talpinti miško 
atkūrimo ir įveisimo rekomendacijas 
bei normatyvus, tarp jų – ir parengtas 
dr. M. Daujoto. Tai būtų girininko dar
bo stalo knyga.

Apie jo darbų aktualumą ir svar
bą liudija dvi dešimtys specialistų at
siliepimų, 2001 m. buvo organizuota 
mokslinė konferencija, išleistas skaitytų 
pranešimų rinkinys ,,Lietuvos pajūrio 
smėlynų sutvirtinimas ir apželdinimas“ 
(Kaunas, Lututė, 2001).

pušynų tvarumo ir produktyvu
mo didinimo srityje – mišrių pušynų 
veisimas ir ugdymas, antro ardo įvei
simo įvertinimas ir nurodymų patiks
linimas; 

menkaverčių pušynų rekonstruk
cijos srityje – esamų ir savaime apže
liant nenaudojamoms žemėms menkos 
vertės jaunuolynais pagerinimas.

Be minėtų darbų, tebėra aktualu 
pajūrio smėlynuose ir Neringoje susi
dariusių aikštelių paprastosios pušies 
medynuose dėl kalninės pušies išdžiū
vimo apželdinimas, perbrendusios ir 
džiūstančios kalninės pušies šalinimas 
ir naujų miško želdinių įveisimas, at
sižvelgiant į būsimų medynų tvarumą 
ir rekreacinį talpumą. Verta išbandyti 
sodmenų mikorizacijos efektyvumą 
smėlynams apželdinti, nes tai gali pa
didinti želdinių rezistentiškumą ligoms 
atžvilgiu. Atėjo laikas įvertinti kalninės 
pušies įtaką paprastosios pušies pali
kuonims (kryžmadulka) ir kt.

Prisimenant M. Daujoto atsidavu
sią šaliai veiklą, būtina pastebėti, kad 
jis priklausė tai žmonių kartai, kurie 
pabuvę ir matę vargo svetur, sugrįžę 
į ką tik laisvę atgavusią Lietuvą, ėmė
si ryžtingo darbo. Už tai miškininką 
Marijoną Daujotą savinasi Palangos – 
Neringos pajūrio miškų puoselėtojai, 
Varėnos ir Švenčionėlių, Girionių miš
kininkai, nors jo darbai priklauso visai 
Lietuvai. Dieve, duok šiandien šaliai 
tokių atsidavusių, darbščių, sąžiningų 
ir kuklių miškininkų, dirbusių tautai, 
o ne savo naudai. ☐

M. Daujoto prisiminimas Kretingos istoriniame muziejuje
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Pušies keružynas Jonavos miškų urėdijos Dumsių girininkijojePušies žėlimas apleistuose laukuose (formuojasi retmės ar keružynai)

Svarbiausiais moksliniais darbais, ku
rie aktualūs ir šiandien, galima laikyti: 

smėlynų sutvirtinimo ir apželdy
mo srityje – nuolatos pažeidžiamos ap
sauginės pajūrio kopos sutvirtinimas ir 
priežiūra; pajūrio smėlių apželdinimas 
didelėse gaisravietėse bei keičiant per
senusius kalninės pušies sąžalynus (ne
sprendžiamas vietinės sėklinės bazės su
kūrimas, nes įvežti į pajūrį iš kontinento 
sėklų negalima, o ir sodinukai turi būti 
vietiniuose daigynuose auginami; turint 
naujas galimybes tobulintina želdinių 
įveisimo technologija ir priežiūra); 

eroduojamų ir skurdžių žemių bei 
šlaitų ir karjerų apželdinimo srityje – 
želdinių tipų, želdymo būdų ir techno
logijų taikymas (dėl klimato kaitos bū
tinas jų peržiūrėjimas ir ypač pažeistų 
žemių apmiškinimas);
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Kartu su kolegomis iš LAMMC-o 
Žemdirbystės bei Sodininkystės 
ir daržininkystės institutų liepos 

11-15 d. lankėmės Slovėnijos Žemdirbys-
tės ir Miškų institutuose bei Mariboro 
universiteto Žemės ūkio ir gyvybės mokslų 
fakultete. Lankytose mokslinėse įstaigose 
buvome maloniai priimti, įdomiai disku-
tavome, kvietėme vieni kitus bendradar-
biauti. Norėčiau trumpai informuoti apie 
šių Slovėnijos mokslo įstaigų veiklą. 

Viešnagę pradėjome nuo Slovėnijos 
žemdirbystės institutui priskirtos Brdo 
eksperimentinės stoties (sodo), kur mus 
palydėjo šio instituto mokslininkai dr. 
Matej Stopar, dr. Darinka Koron.

Tai 16 ha tyrimų laukas, kurio 
14,93 ha užsodinta įvairiomis obelų 
veislėmis. Likusiame plote tiriami kiti 
vaismedžiai (trešnės, kriaušės abrikosai, 
persikai, nektarinai ir kt.) bei vaiskrūmiai 
(juodieji ir raudonieji serbentai, agras
tai, avietės, šilauogės ir kt). Kolekcijoje 
yra surinkta ir auginama per 400 įvairių 
obelų, kriaušių, trešnių, persikų, abriko
sų ir uoginių vaisių veislių (ši kolekcija 
didžiausia Slovėnijoje). Tiriamas jų tin

kamumas Slovėnijos klimato sąlygomis, 
atsparumas ligoms ir kenkėjams, išban
domos naujos auginimo technologijos. 
Dalis sodo skirta komerciniams tikslams 
– išauginti vaisiai parduodami (šios ban
dymų stoties išlaikymui apie 90 proc. lėšų 
gaunama iš komercinės veiklos). 

Liepos 12oji buvo skirta vizitams į 
Žemės ūkio ir Miškų institutus. Žem
dirbystės institute susitikome su direk
toriumi dr. Andrej Simončič. Slovėnijos 
žemdirbystės institutas buvo įkurtas 
1898 m. Nuo 1996 m. jam suteiktas 
valstybinio instituto statusas. Jo steigė
ja yra Slovėnijos vyriausybė, kuri savo 
teises įgyvendina per Švietimo, mokslo 
ir sporto ministeriją. Didelę įtaka Žem
dirbystės instituto vystymuisi ir finan
savimui turi Žemės, miškų ir maisto 
ministerija. Šios ministerijos atstovai 
yra instituto direktorato valdybos na
riai. Institute dirba 157 darbuotojai, iš jų 
82 mokslo darbuotojai (33 turi daktaro 
mokslo laipsnį, 15 – magistro ir 37 baigę 
bakalauro studijas). 

Institutas vykdo šias pagrindines 
funkcijas: atlieka fundamentinius ir 
taikomuosius tyrimus; teikia konsulta

vimo, mokymo ir laboratorinių tyrimų 
paslaugas; vykdo ekspertinius projek
tus, kurie numatyti pagal įstatymus; že
mės ūkio produktų kokybės kontrolę ir 
išduoda sertifikatus; rengia mokslines, 
ekspertines ir kitas svarbias praktiniam 
žemės ūkiui publikacijas. Institute yra 7 
moksliniai padaliniai: Augalininkystės 
ir sėklininkystės; Pomologijos ir vynuo
gininkystės; Gyvulininkystės; Fitopato
logijos; Žemės ūkio inžinerijos; Žemės 
ūkio ekonomikos skyriai ir centrinė la
boratorija.

Institutas leidžia kelis serijinius lei
dinius, kuriuose pateikiami mokslinių 
tyrimų rezultatai ir rekomendacijos 
žemės ūkio specialistams praktikams: 
,,Raziskave in studije“ (Tyrimai ir studi
jos), ,,Prikazi in informacije“ (Pristaty
mai ir informacija) ir ,,Tehnoloski list“ 
(Technologijų informacinis lapelis).

Metinis šio instituto biudžetas yra 
apie 6 mln. eurų. Apie 40 proc. lėšų 
gaunama iš Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos, apie 35 proc. – iš Žemės 
ūkio, miškų ir maisto ministerijos, apie 
20 proc. – už parduotus vaisius, su
teiktas paslaugas ir konsultacijas, dar 5 
proc. sudaro kitos įvairios lėšos. Moks
liniams tyrimams ir ekspertiniam dar
bui kasmet skiriama apie 5060 proc. 
visų instituto lėšų. 

Fitopatologijos skyriaus vedėjas 
dr. Gre gor Urek ir dr. Igor Zidarič su
pažin dino su šio skyriaus mokslinių 
tyrimų tematika bei mikologijos, bakte
rologijos, virusologijos, entomologijos 
laboratorijomis. Skyriaus mokslininkai 
aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projek
tuose, vykdo nacionalinius projektus. Tai 
vienas iš sparčiausiai augančių bei sėk
mingiausiai dirbančių instituto skyrių. 

Augalininkystės ir sėklininkystės 
skyriaus vedėjas dr. Vladimir Meglič 
ir dr. Jelka Šuštar – Vozlič pristatė bio
technologijos laboratoriją, atliekamus 
tyrimus, genų banko saugyklą. Instituto 
lauko eksperimentai atliekami 6 bandy
mų tyrimų sektoriuose, kurie išdėstyti 
skirtingose Slovėnijos vietovėse.

Viešnagė pas Slovėnijos mokslininkus
Dr. Diana Mizaraitė 

laMMC filialo Miškų instituto mokslinė sekretorė

Brdo eksperimentinėje stotyje A. Sasnauskas, M. Stopar, D. Koron, Ž. Kadžiulienė
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skirtas studijų programas: Agronomijos 
(magistrantūros); Žemės ūkio ekono
mikos (magistrantūros ir doktorantū
ros); Maisto sauga žemės ūkio produktų 
grandinėje (magistrantūros). 

Fakultete dirba 40 darbuotojų, iš jų 
6 profesoriai, 7 docentai. Apie 80 proc. 
dėstytojo darbo laiko skiriama dėstymui 
ir kitai su studijomis susijusiai veiklai, 20 
proc. darbo laiko skiriama moksliniams 
tyrimams. Fakultetas leidžia mokslo 
žurnalą anglų kalba „Agriculture“ (Že
mės ūkis). 

Šios Slovėnijos mokslo įstaigos ra
cionaliai renovuotos, aprūpintos moks
liniams tyrimams reikalinga modernia 
įranga, patrauklios jauniems mokslo 
darbuotojams bei studentams, moks
lo darbuotojai yra aukštos kvalifikaci
jos. Slovėnijos mokslo įstaigas palietus 
bend rai ekonominei krizei ir sumažinus 
finansavimą, mokslo darbuotojai tyri
mus kooperuoja tarpusavyje instituci
jose, sėkmingai bendradarbiauja šalies 
viduje bei turi nemažai partnerių Aus
trijos, Vokietijos, Italijos, Prancūzijos 
bei Balkanų šalyse. ☐

nitoringas; miškų sveikatingumo moks
liniai tyrimai ir stebėsena; visuomenės 
informavimas ir švietimas apie Slovėni
jos miškų ūkį ir miškus; klimato kaitos 
poveikio miško ekosistemos ir kt. moks
liniai tyrimai; mokslinių, ekspertinių ir 
informacinių publikacijų apie miškus ir 
miškų ūkį rengimas. 

Su Mariboro universiteto bei jo 
Žemės ūkio ir gyvybės mokslų fakul
teto veikla supažindino prof. Branko 
Kramberger. 

Prieš 15 metų Mariboro universi
tetas įkurtas iš buvusios kolegijos. Jam 
priskirta 200 ha miško ir 140 ha žemės 
ūkio naudmenų. Veiklą finansuoja Švie
timo, mokslo ir sporto ministerija. 

Universitetas vykdo visų trijų pako
pų studijas (2 metų bakalauro, 3 metų 
magistro bei 3 metų doktorantūros). 
Žemės ūkio ir gyvybės mokslų fakul
tetas kasmet priima apie 180 studentų, 
šiemet jame studijuoja apie 700 studen
tų. Kasmet fakultete, pasinaudodami 
ERASMUS programos galimybėmis, 
studijas pasirenka 1020 studentų iš 
užsienio šalių. Fakultete studentai gali 
pasirinkti šias magistro ir doktorantams 

Slovėnijos miškų instituto direkto
rius dr. Mirko Medved informavo, kad 
institute dirba apie 60 darbuotojų, iš jų 
apie 3540 mokslo darbuotojai. Institu
te yra 6 mokslo padaliniai: Miško eko
logijos; Miško fiziologijos ir genetikos; 
Miško technikos ir ekonomikos; Miško 
ir kraštovaizdžio planavimo bei moni
toringo; Miško našumo ir naudojimo; 
Miško apsaugos skyriai. Kiekvienas 
mokslo padalinys turi po specializuotą 
laboratoriją. 

Metinis instituto finansavimas – apie 
3 mln. eurų. Šiuo metu vykdo stambią 
nacionalinę programą (5 metai), turi 10 
intensyvaus monitoringo plotų, teikia 
statistinius duomenis apie šalies miškus 
Žemės ūkio, miškų ir maisto ministeri
jai, Slovėnijos statistikos departamentui 
bei kitoms nacionalinėms ir tarptauti
nėms organizacijoms. Miškų instituto 
direktoriaus teigimu, kasmet vykdoma 
apie 50 projektų, iš kurių apie 15 yra 
tarptautiniai. Institutui deleguotos šios 
pagrindinės funkcijos ir tyrimų kryptys: 
miško ekosistemų produktyvumo ir bi
ologinės įvairovės bei miškų atsparumo 
stresui priežiūra; miško ekosistemų mo

DIDELIAIS KIEKIAIS
superkame beržo ir juodalksnio rąstus
nuo 14 cm skersmens

Informacija apie supirkimo kainas ir sąlygas internete: www.likmere.lt
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Miške grybų dažniausiai ieš
kome žemyn nuleidę galvas, 
jų tikėdamiesi rasti miško 

paklotėje. Bet valgomų grybų galime 
surasti ir kiek aukščiau pakėlę žvilgs
nį – ant kelmų ar net ant medžių ka
mienų. Tokie grybai gali būti panašūs 
į visiems įprastus grybus, kurie turi 
kotą ir kepurėlę – tai, pvz., kelmučiai, 
skujagalvės. Čia galime aptikti ir kiek 
kitokios formos valgomų grybų, kurie 
neturi aiškiai išreikšto kotelio (kreiva
budes, kt.). Dalis ant medžių kamienų 
augančių grybų maistui tinka tik jauni, 
nes peraugę tampa kieti ir neskanūs. 
Kiti savo skoniu gali varžytis netgi su 
baravyku, voveraite.

 
Vertingi valgomi grybai gluosninė 

kreivabudė Pleurotus ostreatus (Jacq.) 
P. Kumm. ir pilkšvoji kreivabudė 
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. auga 
grupelėmis vasaros – rudens metu ant 
lapuočių (šermukšnių, blindžių, beržų, 
drebulių) kamienų, kelmų. Galima šių 
grybų surasti ir pavasarį ar net šiltos 
žiemos metu. Grybų kotas iki 2,5 cm 
storio, nors gali būti ir be koto. 

Kreivabudžių kepurėlės 313 cm 
skersmens, pusiau apvalios, vėduok
liškos. Lakšteliai balti, pilkšvi, gelsvi, 
nuaugtiniai, nedantyti. Trama (grybo 
mėsa) balta, pilkšva, miltų kvapo, ne
karti. Gluosninė kreivabudė nuo pilkš
vosios skiriasi spalva ir šiek tiek kepurė
lės forma. Jaunos gluosninės kreivabu
dės kepurėlė yra pusiau apvali, šiek tiek 
iškili, o senesnio grybo – lygi, mėsinga, 
pelenų ar gelsvai pilkos, pilkai rusvos 
spalvos arba juodai pilka su pilku ats
palviu. Pilkšvosios kreivabudės kepu
rėlė pilkšva, gelsva, rusva, šviesesnė ir 
plokštesnė nei gluosninės kreivabudės. 
Miškuose gluosninės kreivabudės daž
niausiai galima „prisigrybauti“ nuo nu
virtusių drebulių kamienų. Šį grybą ga
lima pamatyti ir mieste, kur jis išdygsta 
pažeistose lapuočių medžių vietose, bet 
maistui rinkti nepatartina dėl esančios 

aplinkos taršos. Abu šie grybai dauge
lyje šalių (ir Lietuvoje) auginami dirb
tiniu būdu. 

Paprastasis kelmutis Armillaria mel-
lea (Vahl) P. Kumm taip pat valgomas, 
vertingas, grybautojų mėgstamas ir 
renkamas grybas. Jis auga rudenį, kiek 
rečiau vasarą miškuose, parkuose daž
niausiai didelėmis grupėmis ant gyvų 
ir negyvų medžių kamienų, kelmų. Ke
purėlė būna 312 cm skersmens, jaunų 
vaisiakūnių varpelio formos, kūgiška, 
senesnių – paplokščia, su gūbreliu, gel
tonai ruda, ochriškai ruda, žalsvai ruda, 
medaus spalvos su juosvai rusvais žvy
neliais. Jauni lakšteliai balsvi, kreminiai, 
vėliau – rusvai rudi, jauni pridengti 
balta, gelsva plėvele. Kotas 512 x 0,5
2 cm, prie kepurėlės geltonas, žemiau 
geltonai rudas, su geltonai rudu, kartais 
nukrentančiu žiedu, pamatinėje dalyje 
nešvariai rudas. Trama balsva, gelsva, 
malonaus kvapo ir skonio. 

Į paprastąjį kelmutį labai panašus 
vertingas valgomas šiaurinis kelmutis 
Armillaria borealis Marxm. & Korho-

nen. Jo kepurėlė labiau apšepusi vidu
ryje, o kotas, skirtingai nuo paprastojo 
kelmučio, viršutinėje dalyje baltas, su 
baltu žiedu. 

Juodkotė ugniabudė Flammulina 
velutipes (Curtis) Singer kartais vadina
ma „žieminiu kelmučiu“, nes ją galima 
rasti ir šiltą žiemą (kai oro temperatūra 
+5°C). Ji dažniausiai auga rudenį ant 
gyvų ir apmirusių lapuočių medžių. Ke
purėlė 310 cm skersmens, jauna gaub
ta, vėliau paplokščia, su gūbreliu, lygi, 
gleivėta, kaštono spalvos, išblunkanti 
iki geltonos, gelsvos. Kotas 510x0,5
1,5 cm, kremzliškas, kartais suktas, 
prie lakštelių gelsvas, gelsvai rusvas, že
miau juodai rudas, aksomiškas. Trama 
minkšta, gelsva, malonaus skonio, be 
ypatingo kvapo. Šis vertingas valgomas 
grybas kai kuriose šalyse auginamas 
dirbtiniu būdu.

Kislioji kelmiukė Kuehneromyces 
mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. 
gali būti vartojama šviežia, sūdyta, ma
rinuota. Ji auga dažniausiai didelėmis 
grupėmis ant lapuočių, rečiau – spy
gliuočių medžių kelmų, stuobrių, bir
želio – spalio mėn. Kepurėlė iki 7 cm 
skersmens, jauna varpelio formos, vė
liau iškili, su buku, tamsesniu nei kepu
rėlės pakraščiai gūbreliu, rudai geltona, 
o sendama pašviesėja, lygi, pakraščiai 
su dalinio apdangalo liekanomis. Ko
tas 48 cm ilgio, 0,30,8 cm storio, prie 
kepurėlės pilkšvas, su baltais taškeliais, 
žemiau rausvai rudas, plaušuotas, su 
ryškiai rusvu, plaušuotu rinkiu. Trama 
gelsva, malonaus kvapo ir skonio. 

Mažiau vertingas valgomas grybas – 
ant spygliuočių papuvusios medienos 
augantis krūmiškasis plempis Gym-
nopus acervatus (Fr.) Murrill. Dygsta 
kupsteliais, suaugdami kotais. Šviesiai 
rusva kepurėlė 35 cm skersmens, pa
plokščia, netaisyklingai įdubusi. Lakš
teliai tankūs, siauri, balsvi ar gelsvi, pri
augtiniai. Kotas gali būti iki 9 cm ilgio ir 
0,5 cm pločio, tamprus, vienodo storio 
per visą ilgį, rausvai rudas. 

Ant medžių kamienų ir kelmų 
auga valgomi grybai

aistė BaGDŽiŪnaitė
laMMC filialo Miškų instituto

Miško apsaugos ir medžioklėtyros 
skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

Paprastasis kelmutis ant beržo stuobrio
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apaugusią tamsiai rudais, koncentriškai 
išsidėsčiusiais žvyneliais. Turi trumpą, 
šoninį kotą. Renkama nebent pavasarį, 
kai trūksta vertingesnių grybų. 

Gana dažnas, valgomas, bet men
kavertis yra pūstasis gniaužtenis Rhi-
zina undulata Fr., augantis vasarą ir 
rudenį ant pušies šaknų, ypač gaisra
vietėse. Vaisiakūniai bekočiai, 315 cm 
dydžio, jauni – kūgiški gūbreliai, vė
liau išsiplečia, banguotai kauburiuoti, 
šokolado spalvos ar rudai juodi. Koto 
nėra, tačiau vietoje jo grybienos dari
niai, lyg šaknys įsiskverbę į substratą. 
Trama gelsva, be kvapo ir skonio. Auga 
pavieniui ir grupėmis. Būtina atkreip
ti dėmesį, kad į šį grybą yra panašūs 
dar du grybai, kurie yra nevalgomi – 
tai paprastoji apdegelė (Ustulina vul-
garis) ir rievėtoji anglinė (Daldinia 
concentrica). Nuo pūstojo gniaužtenio 

21 skydabudžių rūšis, kurios nenuo
dingos. Kepurėlė išgaubtai paplokščia, 
kartais šiek tiek įdubusi, su pakilesniu 
viduriu, matinė, plaušuota, pilka, pilkai 
ruda, žalsvo atspalvio, pakraščiai vago
ti. Lėkšteliai balti, pilkai rožiniai, raus
vai rožiniai, tankūs, siauri, laisvi. Kotas 
37x0,20,8 cm, trapus, baltas, pilkšvas, 
žalsvo atspalvio. 

Vaikštant ąžuolynuose galima pri
sirinkti grybų nuo ąžuolų stuobrių, 
pvz., valgomąją geltonpintę Laetiporus 
sulphureus (Bull.) Murrill. Tai ryškiai 
geltoni dideli (1070 cm skersmens), 
čerpiškai išaugę, raukšlėti, šiek tiek į 
smegenis panašūs grybai. Jie taip pat 
aptinkami ant gluosnių, uosių, klevų, 
guobų kamienų ir stuobrių. Grybas val
gomas jaunas, yra minkštas, sultingas, 
malonaus kvapo. Šis grybas išpūdo me
džio vidų, sukeldamas kamieno rudąjį 
šerdies puvinį.

Jauni vaisiakūniai valgomi žvynuo
tosios skylėtbudės Polyporus squamosus 
(Huds.) Fr. ir kriaušinio pumpotaukšlio 
Lycoperdon pyriforme Schaeff. Žvynuo
toji skylėtbudė auga gegužę – rugsėjį ant 
ąžuolų, guobų ir kitų lapuočių medžių 
kamienų, rečiau – kelmų. Jos kepurėlė 
primena iki 60 cm skersmens vėduoklę, 

Auksaviršė skujagalvė Pholiota au-
rivella (Batsch) P. Kumm. valgomas, bet 
menkavertis grybas, augantis pažeisto
se lapuočių medžių vietose. Būdingiau
si bruožai – kepurėlė geltona, 513 cm 
skersmens, rudai žvynuota, gliti, mė
singa, o trama nekarti, gelsva. Lakšteliai 
kreminiai, vėliau – gelsvai rudi. Kotas 
410x 0,53 cm, kietas, sumedėjęs, lygus 
arba pašiurpęs, su voratinkliška apval
kalo žieviška liekana.

Panašus valgomas menkavertis gry
bas – žvynuotoji skujagalvė Pholio-
ta squarrosa (Vahl) P. Kumm. Ji auga 
dideliais kupstais ant gyvų ir negyvų 
medžių kamienų, kelmų, stuobrių. Nuo 
auksaviršės skujagalvės šis grybas ski
riasi dydžiu: kepurėlė 515 cm skers
mens, jauna ovališkai kūgiška, senesnių 
grybų iškili, paplokščia, gelsvai rusva, 
apšepusi smailiais žvyneliais. Kotas yra 
715 cm ilgio, 0,53 cm storio, į pagrin
dą smailėjantis, su rudu plaušuotu šydu, 
plaušuotas, žvynuotas. Trama balsva, 
žalsvai gelsva, tampri, nemalonaus kva
po ir skonio.  

Ant negyvų lapuočių, ypač blindžių 
ir drebulių, galime rasti pavieniui ar 
grupelėmis augančią valgomą pilkš
važalę skydabudę Pluteus salicinus 
(Pers.) P. Kumm., kurios trama me
dienos kvapo, nekarti. Lietuvoje auga 

Valgomoji geltonpintė ant nudžiūvusio ąžuolo

Rievėtoji anglinė ant beržo stuobrio

Auksaviršė skujagalvė ant pažeisto beržo kamieno

šie grybai skiriasi tuo, kad auga ant la
puočių medžių kelmų, išvartų, o ne ant 
pušies šaknų. Be to, jie yra labai kietos 
konsistencijos, beveik juodi.

Salotoms pagardinti puikiai tinka 
ant kelmų, išvartų, stuobrių augantys 
drebutinis netikradyglis Pseudohy-
dnum gelatinosum (Scop.) P. Karst. ir 
lapienis žiūrytis Tremella foliacea Pers. 
Drebutinis netikradyglis auga vasarą, 
rudenį dažniausiai ant spygliuočių me
džių supuvusių kelmų, išvartų. Kepurė
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3 mm ilgio dygleliai), balsva, melsva, 
dažniausiai pilkšvai melsva. Trama sto
ra, drebutinė, vandeninga, išdžiūvusi 
– kieta. Drebučių konsistencijos lapie
nis žiūrytis (Tramella foliacea) taip pat 
nelabai panašus į grybą, greičiau – į 
medūzą ar smegenis. Gniužulai nuo 3 
iki 12 cm skersmens, raukšlėti, netai
syklingai klostėti, vandeningi, rudi ar 
rausvai rudi, kartais violetinio atspal
vio. Auga ant medžių stuobrių ir šakų 
mišriuosiuose miškuose. 

Ant medžių kamienų ir kelmų ga
lima rasti retų valgomų grybų, įrašytų 
į Lietuvos raudonąją knygą. Vienas iš 
tokių – ąžuolinė kepena Fistulina he-
patica (Schaeff.) With, auganti birže
lio – spalio mėnesiais ant senų ąžuolų 
kamienų, kartais – ant kelmų. Vaisiakū
niai stambūs, 1030 cm skersmens, 36 
cm storio, vienmečiai, minkšti, mėsingi, 
trumpu storu šoniniu kotu prisitvirtinę 
prie gyvo ąžuolo kamieno. Kepurėlė 
vėduokliškai pailga, šiek tiek gleivė

lė pusiau apvali, vėduoklės, kriauklės, 
liežuvio pavidalo, iki 7 cm skersmens, 
drebučių konsistencijos, elastinga, pa
džiūvusi – kieta, balta, pilka, violetiškai 
ruda, kartais tamsiai ruda; viršutinė
je pusėje grūdėtai karpota, plaušuota, 
aksomiška, apatinėje – dygliuota (iki 

ta, tamsiai rudai raudona. Vamzdeliai 
iki 1,5 cm ilgio, tarp savęs nesuaugę, 
šviesiai gelsvi, paspaudus paruduoja. 
Trama stora, mėsinga, ryškiai raudona, 
sultinga, su baltomis gyslomis, rūgšto
ko skonio. 

Labai įdomus į žiedinį kopūstą pa
našus grybas kopūstgalvis raukšlius 
Sparassis crispa (Wulfen) Fr., įrašytas į 
Lietuvos raudonąją knygą. Jis auga va
sarą ir rudenį ant pušies šaknų ar ant 
išvirtusio eglės kamieno. Šis grybas 
gali išaugti net iki 35 cm skersmens ir 
sverti iki 5 kg. 

Valgomi į Lietuvos raudonąją kny
gą įrašyti Korališkasis trapiadyglis 
Hericium coralloides (Scop.) Pers. ir 
kuokštinė grifolė Grifola frondosa 
(Dicks.) Gray įspūdingi vienmečiai 
grybai, augantys vasarą ir rudenį. 
Korališkasis trapiadyglis auga ant 
lapuočių medžių stuobrių, išvartų, 
rečiau kelmų. Vaisiakūniai iki 40 cm 
skersmens, šakoti, mėsingi, minkšti, 
sudaryti iš daugelio korališkų, trapių 
šakelių su apatinėje pusėje nukaru
siais švelniais 0,51,5 cm ilgio smai
liais dygliais, kurie jauni būna balti, 
seni – rudi. Kuokštinė grifolė – vie
nas įspūdingiausių Lietuvos grybų. 
Jos vaisiakūniai dideli, iki 20 kg svo
rio, daugiakepuriai, su netaisyklingos 
formos centriniu kotu, iš kurio išauga 
daugybė koto formos atšakėlių, ap
gaubtų pusiau vėduokliškomis, 410 
cm skersmens, gelsvai pilkomis ke
purėlėmis. Sendamos kepurėlės pa
ruduoja. Lietuvoje šis grybas aptiktas 
tik ant ąžuolų. 

Grybų mėgėjams sunku įsivaizduo
ti, kad gali būti valgomi mėšlagrybiais 
vadinami grybai. Bet su pastaraisiais 
reikėtų elgtis atsargiai, nes dalis jų yra 
nuodingi, o kiti nuodingi sąveikaujant 
su alkoholiu. Pvz., kelminis mėšlagry
bis Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr. 
yra valgomas jaunas, tačiau užgeriant 
alkoholiu galima apsinuodyti. 

Renkant ant kamienų, stuobrių, 
kelmų, išvartų augančius grybus mais
tui galioja ta pati taisyklė – nerinkti 
nepažįstamų ar įtartinų grybų, kad ne
kiltų apsinuodijimo pavojus. Grybauti 
miške reikia „draugiškai“ – nerinkti 
maistui ir nenaikinti retų, nepažįsta
mų grybų, o jais pasigrožėti. ☐

Lapienis žiūrytis ant beržo išvartos

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

Count on it.

Ag Irrigation
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Miškuose leidžiamų naudoti 
augalų apsaugos produktų 
(praktikoje vadinamų pesti

cidais, chemikalais) trūkumo problema 
įsisenėjusi. Ji susideda iš kelių dalių: nėra 
mokslinio potencialo, užsiimančio miš
kams tinkamų augalų apsaugos produktų 
tyrimu; nuolat griežtėja augalų apsaugą 
reglamentuojantys įstatymai ir teisiniai 
aktai, o visų lygių miškininkai specialis
tai jų nežino ir jais nesidomi; produktus 
gaminančios ir tiekiančios firmos ne
suinteresuotos jų registruoti dėl mažo 
sunaudojamo kiekio miškų ūkyje, susi
dariusi miškininkų nuomonė, kad dėl 
viso to kalta Valstybinė miškų tarnyba. 
Šią problemų virtinę reikia spręsti vienu 
metu, nors tai ilgas ir daug pastangų bei 
žinių reikalaujantis procesas.

Pesticidų poreikis miškų urėdijose
Atlikus pesticidų poreikio apklausą 
miškų urėdijose (Valstybinės miškų 
tarnybos 2011 05 23 raštas Nr. 909), tik 
23 miškų urėdijos sugebėjo pateikti pla
nuojamų sunaudoti pesticidų metinius 
kiekius ir pavadinimus. Iš 4 miškų urė
dijų duomenų negauta, 3 – nurodė tik jų 
panaudojimo plotus, likusios 12 – pilnai 
nežinojo visų norimų naudoti prepara
tų kiekių ar pavadinimų. Dalies miškų 
urėdijų pateikti duomenys neatitinka 
jų realiai sunaudojamų pesticidų dau
giamečių kiekių ir įvairovės. Tai rodo 
žemą kai kurių miškų urėdijų specia
listų kvalifikaciją ir atmestiną požiūrį į 
miškuose naudoti registruotų pesticidų 
trūkumo problemą. Gauti duomenys 
yra neišsamūs, todėl valstybiniuose 
miškuose pesticidų poreikio vertinimas 
yra apytikslis.

Miškų urėdijos per metus planuotų 
sunaudoti apie 7200 l/kg cheminių au
galų apsaugos preparatų, kur fungicidai 
ir beicai sudaro 8 proc., insekticidai ir 
akaricidai – 20 proc., herbicidai ir ar
boricidai – 72 proc. Norima naudoti 22 
pavadinimų fungicidų ir beicų 610620 
l/kg, iš jų neregistruotų fungicidų – iki 

360 l/kg. Insekticidų ir akaricidų nori
ma 11 pavadinimų 13901400 l/kg, iš jų 
neregistruotų insekticidų – 1250 l/kg. 
Herbicidų ir arboricidų norima 13 pa
vadinimų 51305150 l/kg, iš jų neregis
truotų herbicidų – 160170 l.

Miškų urėdijos siūlo įregistruoti 
20 pavadinimų fungicidų ir beicų, 9 
insekticidus ir akaricidus, 9 herbici
dus ir arboricidus. Miškų ūkyje iš da
bar registruotų veiksmingų preparatų 
dalies naudojimą apriboja miškų FSC 
sertifikavimo reikalavimai (Dimilin, 
Falcon, Karate Zeon). Dalis norimų 
naudoti preparatų jau yra pasenę ir 
išimti iš Lietuvoje leidžiamų naudoti 
veikliųjų medžiagų sąrašo. Penkta
dalis urėdijų nejaučia miškuose lei
džiamų naudoti pesticidų trūkumo 
(5ioms urėdijoms reikia tik vieno 
preparato nuo 1 iki 30 l/kg, keturios  
nepateikė informacijos).

Didžiausia problema, kodėl nepa
vyksta sudominti firmas registruoti 
augalų apsaugos produktus naudoji
mui miškų ūkyje, yra tai, kad miškuo
se pesticidų reikia didelės įvairovės, 
bet labai mažų kiekių. Iš tų kiekių 
gautos pajamos niekada nepadengtų 
registracijai skirtų išlaidų ir pastangų. 
Pvz., insekticido ,,Mavrik 2F“ metinis 
poreikis – apie 500 l. Šio preparato ga
mintoją Lietuvoje atstovaujančią firmą 
pavyko sudominti naudojimu miškų 
ūkyje ir vyksta derybos dėl registraci
nių bandymų medienos apsaugai. Yra 
šio preparato poreikis ir želdinių ap
saugai nuo straubliukų. Bet vargu ar 
firma norės insekticidą ,,Mavrik“ re
gistruoti dviem tikslams, nes bendros 
registracijos išlaidos padvigubėtų. 
Valstybinei augalininkystės tarnybai 
yra pateikta biologinio preparato ,,Fo
ray 76B“ dokumentacija jį registruoti 

medynų apsaugai nuo spygliagraužių 
drugių vikšrų.

Pesticidų panaudojimo miškų ūkyje 
sritys ir problemos
Augalų apsaugos produktų miškų ūkyje 
reikia šiose srityse:

insekticidų – spygliuočių žalios me
dienos apsaugai, spygliuočių sodmenų 
ir želdinių apsaugai nuo straubliukų, 
lapuočiams ir spygliuočiams nuo lapus 
ir spyglius graužiančių kenkėjų, miško 
sodmenų ir želdinių apsaugai nuo šak
nis graužiančių vabzdžių, sodmenų ap
saugai nuo erkių;

fungicidų – nuo pušų spygliakritės, 
ąžuolų lapų miltligės, beržų lapų rūdžių, 
pašaknio – šaknų ligų, daigų išgulimo ir 
puvinių, lapų dėmėtligių ir nekrozių bei 
beico sėklų apdorojimui prieš sėją;

selektyvaus poveikio herbicidų – 
pušies, eglės, ąžuolo, juodalksnio, beržo 
sodmenims.

Tam mažiausiai reikėtų 23 pavadi
nimų insekticidų, 46 pavadinimų fun
gicidų ir bent 1 beico. Nežinau, ar yra 
selektyvaus veikimo herbicidų, tinkančių 
naudoti mūsų medelynuose, todėl reikėtų 
atlikti bandymus su 45 žemės ūkyje nau
dojamais herbicidais (velparo veiklioji 
medžiaga ES naudoti nebeleidžiama).

Pirmoji problema – miškuose rei
kia mažinti cheminių augalų apsaugos 
produktų naudojimą. Tai deklaruoja:

1. Miškų politikos strateginiuose 
tiksluose (Žin., 2002, Nr. 934029) 10.6. 
punkte nurodyta mažinti cheminių 
miško apsaugos priemonių naudojimą 
ir jas keisti biologinėmis ir mechaninė
mis priemonėmis;

2. Įsipareigojimai miškų sertifikato 
suteikėjui kasmet miškų urėdijose apie 
5 proc. mažinti bendrą preparatų su
naudojimo kiekį;

3. Negatyvi visuomenės nuostata 
dėl augalų apsaugos produktų naudoji
mo miškuose.

Praktikoje nesistengiama įsisavinti 
biologinius ir mechaninius metodus, 

Kaip spręsti pesticidų trūkumo problemą 
miškų ūkyje

virGiliJus vasiliausKas 
valstybinės miškų tarnybos

Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas
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ir privačių interesų konf
liktas), nei pagal Augalų 
apsaugos įstatymo reika
lavimus (tokius bandymus 
turi vykdyti mokslo įstai
gos). Tirdami preparatus 
nusižengiame teisiniams 
aktams, savo iniciatyva ri
zikuojame bei gaištame. 
Kadangi mes daug metų 
pastoviai domimės miš
kų apsaugai tinkančiomis 
augalų apsaugos priemo
nėmis, susidarė visų lygių 
miškininkų nuomonė, kad 
miškų apsaugai pesticidus 
turi tirti ir registruoti Vals
tybinė miškų tarnyba.

Augalų apsaugos 
statymas apsprendžia 

cheminių produktų 
naudojimą miško augalų 
apsaugai
Šio įstatymo nauja redak
cija įsigaliojo 2010 m. lie
pos 1 d. (Žin., 2010, Nr. 
13620), juo įgyvendinama ES Tarybos 
direktyva 91/414/EEB ir Tarybos di
rektyva 2009/82/EB (toliau naudosiu 
sutrumpinimą – AA Įstatymas). Svar
biausi reikalavimai:

1. Leidžia naudoti tik registruotus 
augalų apsaugos produktus (jie pateik
ti sąraše miškų ūkiui). Miškų ūkiui 
registruotų produktų atskiras sąrašas 
leidžia patogiau juos rasti bendroje 
masėje – nereikia skaityti viso Lietu
voje registruotų produktų sąrašo; 

2. Naudotojams privaloma laiky
tis Gerosios augalų apsaugos praktikos 
taisyklių (sutrumpintai – GAAP Tai
syklės). Jos yra parengtos tik žemės 
ūkio augalams. Kol šių taisyklių ne
turėsime miško augalams, pagal AA 
Įstatymo 3 str. 2 dalies nuostatą miš
kuose negalime naudoti jokių augalų 
apsaugos produktų, net registruotų. 
Abejoju, ar Miškų institutas, ar kita 
įstaiga pajėgūs greitai parengti šias 
taisykles miško augalams;

3. Turi būti purškiama su sertifikuo-
ta įranga (AA Įstatymo 3 str. 2 dalis). 
Be to, traktoriniams purkštuvams turi 
būti atlikta techninė patikra (Purkštu

keisti įprastas technologijas ir augalų 
apsaugos būdus, nes tam reikia daugiau 
pastangų, žinių, aukštesnės kvalifika
cijos. Be to, biologiniai ir mechaniniai 
metodai gerai veikia profilaktiškai, o jų 
apsauginis efektas gali būti žemesnis 
ir lėtesnis. Gamybininkai prašo duoti 
naujų ,,chemikalų“, kurių niekas ne
draudžia naudoti. Nors savanoriškai 
įsipareigota vykdyti FSC nuostatas, bet 
jų draudžiamus naudoti Lietuvoje re
gistruotus preparatus reikalauja keisti 
,,leidžiamais“. Norima ir toliau dirbti 
,,senoviškai“. Ar tai korektiška?

Antroji problema – moksliniu lygiu 
niekas Lietuvoje nuolat nevykdo miško 
augalų apsaugai tinkančių preparatų 
tyrimo bei veiksmingumo bandymų. 
Nėra tuo užsiimančių mokslininkų. Jie 
šioje srityje neturi pakankamų žinių ir 
patirties, netiria ir nekuria naujų apsau
gos sistemų. Žemės ūkiui tai atlieka Že
mės ūkio ir Sodininkystės – daržinin
kystės institutai. Ieškant išeities, Vals
tybinė miškų tarnyba inicijavo mokslo 
darbą ,,Augalų apsaugos produktų, ati
tinkančių FSC reikalavimus, efektyvu
mo ir panaudojimo Lietuvos miškuose 
galimybių tyrimas“, kurį 20102011 m. 
vykdo Miškų institutas. Darbo esmė: 
ištirti ir pasiūlyti registracijai keletą 
preparatų naudojimui miškuose. Ta
čiau pagal 2010 m. tarpinius rezultatus 
matyti, kad užduotį vykdyti sekasi labai 
sunkiai – trūksta žinių ir patirties.

Kadangi niekas profesionaliai miš
kuose netiria ir negali pateikti informa
cijos apie naujų preparatų veiksmingu
mą, todėl patys ieškome informacijos 
ir preparatus tiriame savo iniciatyva. 
Per artimiausius kelerius metus vykdė
me bandymus su insekticidais (Karate 
Zeon, Aktara, Mavrik), fungicidais (Di
tanas, Falkonas, Skoras, Topazas, Pre
vikuras, Bamperis, Signum), herbicidu 
,,Taifun Forte“, 7ių rūšių repelentais ir 
kitais preparatais. Kol dar nebuvo tokie 
griežti Augalų apsaugos įstatymo rei
kalavimai, dalį minėtų preparatų pavy
ko užregistruoti naudojimui miškuose. 
Dabar šis įstatymas mums nebepalieka 
jokios galimybės prisidėti prie pesticidų 
registravimo. Legalių bandymų negali
me atlikti nei pagal Valstybinės miškų 
tarnybos veiklos nuostatus (kiltų viešųjų 

Kretingos miškų urėdijos medelyno viršininkas Leonardas 
Balčikonis (dešinėje) pristato kolegoms urėdijos medelyne 
naudojamus cheminius preparatus
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vų tikrinimo taisyklės patvirtintos že
mės ūkio ministro).

4. Būtina griežtai laikytis preparatų 
naudojimo reglamentų, kurie pateikti 
etiketėse (jos ruošiamos ir tvirtinamos 
pagal AA Įstatymo 17 str. reikalavi
mus). Kiekvieno preparato etiketėje 
nurodyta, nuo kokių žaladarių ir ko
kiems augalams apsaugoti jis skirtas, 
kokios naudojimo normos, tirpalo 
paruošimas, aplinkos apsauga, darbų 
saugos reikalavimai. Kitiems tikslams, 
nei nurodyta etiketėje, joks preparatas 
negali būti naudojamas. Teisę naudoti 
preparatą suteikia jo užregistravimas 
pagal AA Įstatymo 6 str. reikalavimų 
nuostatas, po to paruošiama etiketė ir 
preparatas įtraukiamas į atitinkamą 
sąrašą (miškams ar žemės ūkiui). Pre
paratų įtraukimas į kurį nors sąrašą 
nesuteikia teisės juos naudoti, nes tai 
tik apibendrinantys sąrašai (lyg knygos 
turinys). Miškininkai klaidingai įsitiki
nę, kad panaikinus miškuose naudoti 
skirtų preparatų sąrašą, galėsime nau
doti visus, skirtus ir žemės ūkiui. Dar 
kartą pabrėžiu, kad kiekvieną preparatą 
galima naudoti tik tiems tikslams, ku
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M i š k i n i n k y s t ė

Įstatyme numatytos kelios išimtys:
Pirma: gali pripažinti augalų apsau

gos produktų registraciją, kurie jau re
gistruoti kitose ES valstybėse narėse ir 
Europos ekonominės erdvės šalyse (13 
str.). Praktiškai to atlikti nepavyksta, 
nes nepakanka dokumentacijos. Pvz., 
Latvijoje ir Lenkijoje miškų ūkiui už
registruotus produktus tiktų perregis
truoti Lietuvoje.

Antra: mažais plotais auginamiems 
augalams (9 str.). Augalų priskyrimo 
prie mažais plotais auginamų esmė ta, 
kad būtų sumažinta jiems reikalingų 
apsaugos produktų registracijos kaina. 
Paraiškas išplėsti įregistruotų augalų 
apsaugos produktų naudojimą mažais 
plotais auginamiems augalams gali pa
teikti su žemės ūkio veikla susijusios 
mokslo įstaigos, augintojų asociacijos 
arba profesionalieji naudotojai. Vals
tybinė miškų tarnyba neatitinka nė 
vienos šių kategorijų, tačiau tai galėtų 
daryti Generalinė miškų urėdija, kaip 
augalų apsaugos preparatų naudotojų 
(urėdijų) steigėja. Anksčiau miškuose 
mažais plotais auginamiems augalams 
buvo priskiriami miško medelynuo
se auginami sodmenys. Valstybinės 
miškų tarnybos teikimu nuo 2011 m. 
birželio 14 d. dar priskirtos sėklinės 
plantacijos, bandomieji želdiniai, klo
nų kolekcijos, o prie mažo augalų 
apsaugos produktų naudojimo – spy
gliuočių žaliavinė mediena, laikoma 
miško rietuvėse.

Trečia: produkto laikinas įvežimas 
120 dienų. Valstybinė augalininkystės 
tarnyba turi teisę leisti ne ilgesniam 
kaip 120 dienų laikotarpiui tiekti rin
kai augalų apsaugos produktus jos nu
statytomis naudojimo sąlygomis, jeigu 
šalyje atsirado kenksmingų organizmų, 
kurių negalima sunaikinti turimais re
gistruotais augalų apsaugos produktais 
(AA Įstatymo 31 str.). Valstybinės miš
kų tarnybos iniciatyva pagal šią išimtį 
buvo gautas leidimas 2010 m. naudoti 
biologinį preparatą ,,Foray 76B“ pušų 
spyglius graužiantiems vabzdžiams nai
kinti Dzūkijoje, 2011 m. – spygliuočių 
žaliavinę medieną apsaugoti insekticidu 
,,Mavrik 2F“. Pvz., Graikijoje per metus 
gaunama dešimtys laikinų leidimų, o 
Lietuvoje – tik retkarčiais po vieną.

traktuojami kaip medžiagos, kurios 
nuodingos aplinkai, gyvajai gamtai bei 
žmogui – su jais dirbančiam ir varto
jančiam apdorotus produktus. Dėl to 
nereikia turėti iliuzijų, kad pavyks pa
lengvinti ar liberalizuoti šio įstatymo 
griežtas ir sunkiai įvykdomas nuosta
tas. Augalų apsaugą ir augalų apsaugos 
preparatų naudojimą reglamentuojan
tys įstatymai ir teisiniai aktai ruošiami 
Žemės ūkio ministerijos, todėl juose 
mažai atsižvelgiama į miškų ūkio spe
cifiką. Dažniausiai visur galioja žemės 
ūkiui analogiški reikalavimai. Miški
ninkai ne tik nedalyvauja teisinių aktų 
ruošime, bet ir menkai juos išmano bei 
jais nesidomi.

Augalų apsaugos produktų 
registravimas ir naudojimas
Lietuvoje užregistruoti augalų apsau
gos produktus turi teisę tik Valstybinė 
augalininkystės tarnyba prie Žemės 
ūkio ministerijos (AA Įstatymo 4 str. 
1 dalis). Kreiptis registruoti produktą 
gali augalų apsaugos produktų gamin
tojas arba jo įgaliotas asmuo, jei turi 
nuolatinę buveinę vienoje iš ES valsty
bių narių ar kitoje Europos ekonomi
nės erdvės valstybėje (AA Įstatymo 2 
str. 18 dalis). Tam reikia pateikti griež
tus reikalavimus atitinkančią išsamią 
dokumentaciją ir atitikti įvairius ki
tus reikalavimus (AA Įstatymo 6 str.). 
Vienas iš jų, kad norimo registruoti 
produkto veiklioji medžiaga turi būti 
įtraukta į galimų naudoti veikliųjų 
medžiagų sąrašą, kurį tvirtina Žemės 
ūkio ministras pagal Europos Komisi
jos sprendimus (AA Įstatymo 5 str. 3 
dalis) ir priešregistraciniai biologinio 
efektyvumo bandymai turi būti atlik
ti Gerosios eksperimentinės praktikos 
sertifikatą turinčioje institucijoje (AA 
Įstatymo 6 str. 2 dalis). Tarp miškinin
kų susidariusi nuomonė, kad miškams 
skirtus augalų apsaugos produktus gali 
registruoti Valstybinė miškų tarnyba. 
AA įstatymas mūsų tarnybai nesu
teikia jokių teisių ar įgalinimų regis
truojant ar bandant augalų apsaugos 
produktus, net priešingai – draudžia 
juos bandyti ar tirti (18 str.). Registra
vimo sąlygos labai griežtos, procesas 
užtrunka. 

rie nurodyti jų etiketėse. Tai galioja ir 
žemės ūkio augalams, ir miškų ūkio. 
Atskirų sąrašų panaikinimas tik apsun
kintų jų paiešką bendroje masėje;

5. Naudojant augalų apsaugos pro
duktus, būtina laikytis įvairių kitų rei
kalavimų: darbų saugos, naudojimo, 
vežimo, sandėliavimo, prekiavimo, ta
ros tvarkymo, apskaitos, gamtosaugi
nių. Tai apsprendžia ,,Augalų apsaugos 
produktų įvežimo, sandėliavimo, pre
kybos ir naudojimo taisyklės“ (Žin., 
2010, Nr. 924868) ir kiti teisinai ak
tai. Prieš kelis metus bandžiau surinkti 
augalų apsaugos produktų naudojimą 
Lietuvoje reglamentuojančias direkty
vas, įstatymus, taisykles, nuostatas ir 
kitus teisinius aktus. Jų radau apie dvi
dešimt. Ir visų reikia laikytis! Be to, jie 
kinta, reikalavimų nežino net miškų 
sistemos vadovai, o naudotojai – dar ir 
nesilaiko.

Kiekvieną kartą keičiant ar reda
guojant Augalų apsaugos įstatymą, jo 
nuostatos tik griežtėja, nes pesticidai 

Kretingos miškų urėdijos medelyne
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čiai institucijai (bandymų kaina, pri
klausomai nuo jo sudėtingumo, prak
tiškai yra 10005000 eurų ir daugiau), 
valstybės rinkliava (naujam produktui 
yra 20 000 Lt, naudojimo išplėtimui – 
10 000 Lt, mažiems plotams – 500 Lt). 
Kokius kiekius produkto turėtume 
sunaudoti miškuose, kad bent per 10 
metų tokios sumos eksportuotojams at
sipirktų? Nesant didelės paklausos, kam 
gamintojams leisti pinigus ir rūpintis 
naujų cheminių produktų registracija? 
Kadangi miško bandymams GEP serti
fikato Lietuvoje niekas neturi – tai dar 
vienas motyvas firmų atstovams atsi
kalbinėti, dėl ko jie nenori registruoti 
produktų naudojimui miškuose. 

Pasiūlymai miškų ūkyje leidžiamų 
naudoti augalų apsaugos produktų 
trūkumui mažinti
Manau, miškų mokslo įstaigos turėtų 
nuolat ieškoti ir tirti miškų ūkio augalų 
apsaugos nuo grybinių ligų, vabzdžių 
kenkėjų ir nepageidaujamos augalijos 
cheminių ir biologinių preparatų efek
tyvumą. Aplinkos ministerijos Miškų 
departamentui reikėtų inicijuoti, kad 
miško bandymams GEP sertifikatą per 
20122013 m. gautų vienas iš LAMMC
o institutų bei kad kuo greičiau būtų 
parengtos Gerosios augalų apsaugos 
praktikos taisyklės miško augalams.

Norint suinteresuoti augalų apsau
gos produktų gamintojus atstovau
jančias firmas jų tiekiamus produktus 
registruoti naudojimui miškų ūkyje, 
reikėtų už jas padengti priešregistraci
nių bandymų išlaidas ir valstybės rink
liavos registracinius mokesčius, tam 
numatyti lėšas. ☐

Geroji eksperimentinė praktika
Produktų, kurie būtų naudojami miš
kuose, registravimui būtina pateikti 
priešregistracinių biologinio efektyvu
mo bandymų duomenis. To Lietuvoje 
niekas negali atlikti – jokia institucija 
neturi Gerosios eksperimentinės prak
tikos sertifikato bandymams miškuose. 
GEP taisyklių nauja redakcija galioja 
nuo 2010 m. liepos 14 d. (Žin., 2010, 
Nr. 824358). Jomis užtikrinama augalų 
apsaugos produktų biologinio efekty
vumo registracinių bandymų kokybė, 
jų atitikimas tarptautinius tokių ban
dymų vykdymo principus. Valstybinė 
augalininkystės tarnyba suteikia GEP 
sertifikatus institucijoms, atliekančioms 
augalų apsaugos produktų registraci
nius bandymus ir vykdo jų kontrolę. 
Šios institucijos turi turėti tinkamo išsi
mokslinimo ir kvalifikacijos mokslinį – 
techninį personalą, įrangą, bandymų 
plotus, aparatūrą, standartines darbo 
metodikas. Standartinės darbo meto
dikos derinamos su Valstybine augali
ninkystės tarnyba, kad atitiktų Europos 
ir Viduržemio jūros regiono augalų ap
saugos organizacijos bandymų vykdy
mo reikalavimus. Taip pat ši tarnyba ti
krina bandymus atliekančio personalo 
kvalifikaciją, įrangą, patalpas, bandymų 
laukelius, šiltnamius, bandymų proto
kolus ir ataskaitas, specifinius bandymų 
etapus (purškimus, derliaus įvertinimus 
ir kt.). GEP statusą turinčios institucijos 
privalo saugoti su bandymais susijusius 
dokumentus (bandymų planus, prietai
sų kalibravimo žurnalą, pradinius duo
menis ir jų statistinius apskaičiavimus, 
kiekvieno bandymo rezultatus, bandy
mų apskaitas) tol, kol augalų apsaugos 

produktai yra Lietuvos rinkoje. Norint 
gauti GEP sertifikatą atlikti bandymus, 
institucija turi atlikti paruošiamuosius 
darbus (personalas, metodikos, ban
dymų plotai, įranga, patalpos ir kt.), tik 
tuomet Valstybinei augalininkystės tar
nybai gali pateikti prašymą iki einamų
jų metų kovo 1 d. Jei visi reikalavimai 
įvykdytii, sertifikatas suteikiamas 6 me
tams, po to gali būti pratęsiamas.

GEP statusą miško bandymams gali 
atitikti ir sertifikatą gali gauti mokslo 
įstaigos (realiausia – LAMMCo insti
tutai). Valstybinė miškų tarnyba nega
li, nes neturi mokslinio personalo. Bet 
realiai Miškų institutas neturi tokių 
bandymų vykdymo įdirbio, mokslinis 
personalas neturi augalų apsaugos pro
duktų tyrimo patirties, nėra pastovaus 
domėjimosi miško augalų žaladariais 
ir naujai kylančiomis augalų apsaugos 
problemomis. Norint gauti GEP ser
tifikatą, Miškų institutui reikėtų visą 
pasiruošimą pradėti nuo nulio. Žem
dirbystės ir Sodininkystės – daržinin
kystės institutai turi GEP sertifikatus 
bandymus atlikti žemės ūkio augaluose. 
Manau, nebūtų sudėtinga juos praplėsti 
bandymams su miško augalais, nes yra 
sukurta bazė, turimas įdirbis. Tam rei
kia geranoriško sutarimo. Kas to imsis?

Augalų apsaugos produktų trūkumo 
miškų ūkyje priežastys
Kaip jau minėjau, firmos, produkto re
gistracijos savininkės, nesuinteresuotos 
registruoti augalų apsaugos produktų 
naudojimui miškų ūkyje, nes neatsi
perka produkto įteisinimo pastangos. 
Nepigiai kainuoja dokumentacijos pa
ruošimas, mokestis bandymą atliekan

N a u j o s  p a r e i g o s
kauno miškų urėdijoje:
JUozAS JERMALAVIČIUS, dirbęs miškų 
urėdu, 2011 m. liepos 1 d. šalių susitarimu 
atleistas iš šių pareigų ir paskirtas šioje 
urėdijoje automatinės antžeminės miško 
gaisrų stebėjimo sistemos specialistu. 

Varėnos miškų urėdijoje:
ToMAS BAzEVIČIUS, g. 1973 m., baigęs 
1995 m. LŽŪA Miškų fakultetą bei 2002 
m. LŽŪU miškininkystės magistrantūros 

studijas, laimėjęs konkursą, 2011 m. liepos 
27 d. paskirtas šios miškų urėdijos miškų 
urėdu. Prieš tai dirbo Vilniaus RAAD Miškų 
kontrolės skyriaus vedėju. 

Šalčininkų miškų urėdijoje:
DARIUS ŽUTAUTAS, g. 1970 m., baigęs 
2001 m. LŽŪU Miškų fakultetą, dirbęs miš-
kotvarkos inžinieriumi, paskirtas vyriau-
siuoju miškininku; 

GEDIMINAS ČESNULEVIČIUS, g. 1972 m., 
baigęs 2002 m. LŽŪU Miškų fakultetą, dir-
bęs miško želdinimo inžinieriumi, paskir-
tas vyriausiuoju inžinieriumi;

DARIUS ŠAPoKAS, g. 1978 m., baigęs 
2000 m. LŽŪU Miškų fakultetą, dirbęs 
miško apsaugos inžinieriumi, paskirtas 
Girios girininkijos girininku. 

TADEUŠ ULANoVSKI, g. 1979 m., 
baigęs 2000 m. LŽŪU Miškų fakultetą, 
paskirtas miško apsaugos inžinieriumi. 
Prieš tai dirbo Visinčios girininkijoje ei-
guliu;

JARoSLAVAS ALEKSIUKAS, g. 1979 m., 
baigęs 2004 m. LŽŪU Miškų fakultetą, dir-
bęs Jašiūnų girininkijoje girininko pava-
duotoju, paskirtas Poškonių girininkijos 
girininku. 

 MŪSŲ GIRIOS / 2011 / 08 ■ 19



Profesinė diskusija Šimonių girioje

U r ė d i j o s e

Vidiniuose miškų urėdijų miškotvar
kos projektuose rekomenduojama neply
nais kirtimais kirsti iki 20 proc. pagrindi
nių kirtimų biržių ploto. Generalinė miškų 
urėdija 2011 m. planuoja miškų urėdijose 
neplynais kirtimais iškirsti vidutiniškai iki 
22,4 proc. biržių plotą, o paskirose miškų 
urėdijose bus iškirsta ir daugiau. Štai Jur
barko miškų urėdija suplanavusi iškirsti iki 
34 proc., Tauragės – 30 proc., Alytaus – 28 
proc., Nemenčinės – 26,5 proc., Šalčinin
kų – 25 proc., Šakių – 24,6 proc., Kretin
gos, Varėnos, Zarasų – po 24 proc. biržių. 

Kas lemia neplynų kirtimų pasirin
kimą miškų urėdijos, girininkijos mastu, 

Iki 2004 m. miškų urėdijos, vykdyda
mos valstybiniuose miškuose pagrin
dinių kirtimų metines užduotis, iki 

90 proc. pagrindinių kirtimų biržių kirto 
plynai. Generalinei miškų urėdijai 2003 m. 
spalį rekomendavus daugiau dėmesio skir
ti gamtosauginiu požiūriu priimtinesniems 
neplyniems kirtimams, 2004 m. neplynais 
kirtimais iškirstas 15,2 proc., 2005 m. – 21,8 
proc., 2006 m. – 24,3 proc., 2007 m. – 25,6 
proc., 2008 m. – 26,9 proc. biržių plotas. 
Ekonominio sunkmečio metu ir 2010 m. 
rugpjūčio 8 d. škvalui nusiaubus miškus ke
liolikoje urėdijų, miškų naudojime neplynų 
kirtimų bendras plotas vėl sumažėjo. 

Diskusija Šimonių girioje: 
kas lemia neplynų kirtimų pasirinkimą?

stanislovas ŽeBrausKas, 
siGitas KinDeris, 

vaClovas trepėnaitis

kokį pasirinkti neplynų kirtimų būdą, kaip 
jį atlikti iki siektino tikslo, diskutuota bir
želio 30 d. Šimonių girioje, Anykščių miš
kų urėdijos Mikierių girininkijoje sureng
tame Aplinkos ministerijos Miškų depar
tamento, LAMMC filialo Miškų instituto 
ir Anykščių miškų urėdijos pasitarime su 
miškų urėdijų, kitų miškų institucijų spe
cialistais. 

Neplynų kirtimų taikymo patirtis 
Anykščių miškuose 
Anykščių miškų urėdas Sigitas Kinderis 
pranešime informavo, kad iš 55 187 ha 
Anykščių rajone esančių miškų Anykščių 
urėdija patikėjimo teise valdo 17320 ha 
valstybinių miškų (31 proc.), pasiskirs
čiusių 6 girininkijose – Kavarsko, Mikie
rių, Mickūnų, Pavarių, Svėdasų, Troškū
nų. Jau 51 proc. miškų (28 075 ha) yra 
privatūs bei 17 proc. (9567 ha) rezervuoti 
nuosavybės atkūrimui. 

Valstybinių miškų naudojimas čia yra 
taupus: bendras medienos prieaugis – 97,2 
tūkst. m³ per metus; pagal miškotvarkos 
projektą kasmet būtų galima iškirsti 79,5 
tūkst. m³; leista – 76,1 tūkst. m³ (54,3 
tūkst. m³ pagrindiniais ir 21,7 tūkst. m³ 
tarpiniais kirtimais). 

Anykščių urėdijos administruoja
muose valstybiniuose miškuose vyrauja 
pušynai (36 proc.), beržynai (25 proc.), 
eglynai (18 proc.). Šių miškų naudojime 
nuo seno taikomi atvejiniai kirtimai. Pvz., 
19741984 m. atvejiniai kirtimai vykdyti 

1 lentelė. Neplyni kirtimai, atlikti Anykščių miškų urėdijoje 1998-2007 m.

 Medynų
 kirtimo būdas

Buvę 
medynai

Plotas
(ha)

 Medynai, kuriuose įvykdytas paskutinysis 
atvejis (plotas ha)

Nebaigti neplyni kirtimai 
(plotas, ha)

iš 
viso

iš jų:

iš 
viso

susiformavęs 
medynas

nesusiformavęs 
medynas

su per-
spektyviu 
pomiškiu

su per-
spektyviu 

2 ardu
savai-
minės 
kilmės

kultū-
rinės 

kilmės

įveistas, 
želdant 
po pask. 

atvejo

palieka-
mas želti

Atvejinis

Pušynai 43 14 13   1 29 3  
Eglynai 67 14 10 2 2  53 9  
Beržynai 133 32 31  1  101 2 5
Drebulynai 151 40 39 1   111 1 4
Baltalksnynai 1 1 1       
Kiti medynai          
Iš viso 395 100 94 3 3 1 294 15 9

Ilgalaikis 
atvejinis Beržynai 2      2   

Supaprastinti
atvejiniai 
(B. Labanausko)

Pušynai 16     9 7   

Iš viso 413 100 94 3 3 10 303 15 9
Proc. 100 24,2 94 3 3 2,4 73,4 5 3
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354 ha medynų. Kirtimų rezultatas: po jų 
116 ha plote auga mišrūs savaiminiai spy
gliuočių medynai, 71 ha – atžėlė beržy
nai, juodalksnynai, 76 ha neatžėlė, todėl 
45 ha teko želdyti, 16 ha atžėlė drebulės, 
baltalksniai. 

Permainų laikotarpiu (19851997 m.) 
neplyni kirtimai vykdyti tik 84 ha plote. 
Per tuos metus 22,6 ha medynų įvykdytas 
paskutinis kirtimų atvejis. Po jo atžėlė 20 
ha kirtaviečių (iš jų 16,2 ha – spygliuo
čiais), neatžėlė 2,6 ha. Dar liko 61,4 ha ne
baigtų atvejinių kirtimų. Jų metu vyrau
janti medžių rūšis pasikeitė į vertingesnę 
31 ha plote. Neplynų kirtimų rezultatai 
19982007 m. pateikti 1 lentelėje.

Per 20082010 m. neplyni kirtimai 
kasmet vidutiniškai atlikti 45 ha, arba 
25 proc. pagrindinio naudojimo kirtimų 
ploto. Šiemet planuojama juos vykdyti 
18,7 proc. biržių. 

Norėdamas pažymėti šių kirtimų ir 
ekonominę naudą, miškų urėdas S. Kin
deris pateikė Miškų instituto moksli
ninkų 2004 m. atliktame užsakomajame 
darbe ,,Neplynų kirtimų plėtros Anykš
čių, Nemenčinės ir Trakų miškų urėdi
jose galimybės ir ekonominės pasekmės“ 
nustatytus atvejinių kirtimų ekonomi
nius rezultatus pagal labiausiai paplitu
sius kirtimų variantus – modelius (žr. 2 
lentelę).

Išskirtos kelios ekonominių rezultatų 
grupės: pajamų už medieną; medienos 
ruošos bei miškų atkūrimo išlaidų; kirti
mo apyvartos. Darbo autoriai padarė to
kias išvadas:

Pajamos už medieną atvejiniuose kir
timuose yra didesnės nei plynuose dėl 
tūrio prieaugio antram ar trečiam atvejui 
paliktuose medžiuose;

Medynuose su antru ardu atveji
nių kirtimų variante gautos mažesnės 

 

2 lentelė. Atvejinių kirtimų ekonominiai rezultatai (Lt/ha)

Atvejinių kirtimų variantai (modeliai)

Ekonominių rezultatų rūšys

Pajamos
 už 

medieną

Medienos 
ruošos 
išlaidos

Miško 
atkūrimo 
išlaidos

Kirtimo 
apyvarta Iš viso

1. Medynai su pagrindinių medžių II ardu -231 +527 +2497 +4060 +6853

2. Medynai su perspektyvių medžių rūšių pomiškiu +5834 -2008 +2497 +1015 +7338

3. Supaprastinti atvejiniai kirtimai pušynuose +1368 -1090 +1723 -970 +1067

4. Klasikiniai atvejiniai kirtimai eglynuose +5668 -1939 +2497 -1115 +5211

5. Grupiniai (lizdiniai) atvejiniai kirtimai +5884 -2008 +2497 +1015 +7388

6. Ilgalaikiai atvejiniai kirtimai +9584 -2505 +2497 -2030 +7546
7. Specialus atvejinių kirtimų variantas +1246 -496   +750

pajamos nei kertant plynai dėl to, kad 
atvejiniais kirtimais antras ardas neiš
kertamas;

Kai atvejiniu kirtimu kertamos dre
bulės medynuose, kurių kirsti dėl šlieji
mo plynai negalima, pajamos padidėja 
dėl aukštesnio drebulių prekingumo;

Miško ruošos išlaidos atvejiniuose 
kirtimuose yra didesnės nei plynuose 
(taikyta 18 proc. padidėjimo norma) ir 
dėl didesnio iškertamo medienos tūrio;

Tais atvejais, kai modeliuotas savaimi
nis miško atžėlimas ar naujo medyno su
formavimas iš antro ardo, teigiamą eko
nominį rezultatą sudaro miško atkūrimo 
išlaidų ekonomija;

Kai atvejiniai kirtimai pradedami 
medynuose su perspektyviu pomiškiu ar 
antru ardu, gaunamas teigiamas naujo 
medyno kirtimo apyvartos sutrumpėjimo 
ekonominis rezultatas.

Užtikrinus savaiminį miško žėlimą 
po pirmojo kirtimų atvejo ir ankstesnį 
drebulių iškirtimą medynuose, kurių dėl 
šliejimo dabar negalima kirsti, miškų urė
dija gali gauti 17 tūkst. Lt/ha teigiamą 
ekonominį rezultatą. Tačiau nepasiekus 
žėlimo tuojau po pirmojo kirtimų atvejo 
arba pasiekus vėliau, ekonominis rezulta
tas bus neigiamas.

Kas lemia neplynų kirtimų pasirinkimą?
Pasitarimo dalyviams vertinti buvo pa
teikti 8 objektai, kuriuose Mikierių giri
ninkijos girininkas Laimis Trumpickas 
vykdė įvairius atvejinius kirtimus (tipišką 
atvejinį kirtimą mišriame eglyne bei ber
žyne, grupinį atvejinį kirtimą beržyne, 
supaprastintą atvejinį kirtimą pušyne, il
galaikį atvejinį kirtimą lapuočių medyne, 
atrankinį kirtimą mišriame su lapuočiais 
pušyne). Dėl šių kirtimų tikslingumo, sie
kių ir gautų rezultatų savo pastabas išsakė 
mokslininkai prof. Antanas Juodvalkis, 
prof. Andrius Kuliešis, dr. Virgilijus Mik
šys bei neplynus kirtimus vykdantys urė
dijų atstovai. 

Vienareikšmiškai galima pasakyti, 
kad neplynų kirtimų pasirinkimą lemia 
medynų rūšinė sudėtis, augavietės sąly
gos, medžių derėjimo metai, savaiminio 
žėlimo galimybės, miškininkavimo tra
dicijos, gamtosauginė politika bei miškų 
urėdijos ekonomika.

– Iškirsti biržę plynai ir vėl atsodinti 
panašų mišką gali bet kuris girininkas, – 
sakė anykštėnų svečiai. – O ryžtis kirsti 
neplynais kirtimais, pasirinkti atvejinį 
ar kitą šių kirtimų būdą reikia kūrybiško 
požiūrio į šiuos kirtimus, daugiau miški
ninkystės žinių, nusiteikimo ,,žaisti“ jais 
dešimtmetį ar dar ilgiau, nebijoti rizikos, 
nesėkmės. 

Prof. A. Juodvalkis priminė, kad ne 
visose augavietėse pavyksta sėkmingai 
atželdinti eglynus – tokia neįminta gam
tos valia. Daugiau problemų gamybinin
kams kyla vykdant ilgalaikius atvejinius 
kirtimus. Keičiantis dėl įvairių priežasčių 
girininkams, urėdijose turi išlikti tokio 
miškininkavimo tęstinumas, taip pat ir 
tarp miškotvarkos vykmečių. Pasak prof. 
A. Juodvalkio, sėkmė labiau lydi tuos giri
ninkus, kurie miškotvarkos projekto ren
gimo metu aktyviau domisi, bendrauja su 
taksatoriumi, atrenkant medynus, kirsti

Anykštėnų darbus aptaria Trakų miškų urėdas Vygandas Mierkis (pirmas iš dešinės)
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Perspektyvūs žėliniai išretintame eglyneNeplynų kirtimų vykdytojai Mikierių girininkijos 
girininkas Laimis Trumpickas ir Anykščių 
miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas 
Kęstutis Bilbokas (dešinėje) džiaugiasi pasiektu 
rezultatu – gausiu eglaičių sąžalynu

U r ė d i j o s e

rą, augaviečių sąlygas ir tikslinių medžių 
rūšių derėjimo intensyvumą. Atsisakyti 
reikalavimų kasmet išlaikyti vienodas 
neplynų pagrindinių miško kirtimų ap
imtis, ypač jei dėl to tektų vykdyti aukš
čiau minėtus kirtimus tada, kai tikslinės 
medžių rūšys nedera arba dera silpnai. 
Sekančius tokių kirtimų atvejus vykdyti 
atsižvelgiant į pomiškio kiekį, rūšinę su
dėtį ir būklę;

Rengiant vidinės miškotvarkos pro
jektus užtikrinti nebaigtų vykdyti neply
nų pagrindinių miško kirtimų tęstinumą, 
neišskiriant naujų taksacinių sklypų ir ne
projektuojant kitų, minėtiems kirtimams 
trukdančių ūkinių priemonių. Šių nuos
tatų įgyvendinimui atitinkamai tikslinti 
Vidinės miškotvarkos projektų rengimo 
taisykles;

Koreguoti Miško kirtimų taisykles, 
jose atsisakant reikalavimų ilgalaikių 
atvejinių kirtimų vykdymui, keisti reika
lavimus grupiniais atvejiniais kirtimais 
iškertamų plotų dydžiui. Svarstytinas ir 
minimalaus laikotarpio tarp atvejinių kir
timų atvejų tikslinimas;

Inicijuoti mokslo – tiriamąjį darbą ne
plynų pagrindinių miško kirtimų apimčių 
planavimo rekomendacijoms parengti;

Skleisti teigiamą neplynų pagrindinių 
miško kirtimų patirtį dažniau organizuo
jant regioninius girininkų ar kitų miškų 
urėdijų specialistų pasitarimus.

2012 m. organizuoti respublikinį pa
sitarimą neplynų pagrindinių miško kir
timų vykdymo drėgnų ir derlingų auga
viečių medynuose klausimais. ☐

spygliuočių medienos poreikio rinkoje. 
Todėl nesėkliniais metais brandžius me
dynus gamybininkai dažniausiai iškerta 
plynai. 

Dr. V. Mikšio manymu, neplynais 
kirtimais reikėtų formuoti įvairiaamžius 
medynus, žėlinių grupių neskaidyti į 0,3 
ha ar ne ką didesnius sklypelius. 

Profesionaliau orientuotis miško kir
timų būdo pasirinkime miškų urėdijų 
specialistams, miško savininkams turėtų 
padėti Aplinkos ministerijos Miškų de
partamento ir Miškų instituto specialistų 
parengtos ir šiemet išleistos ,,Miško kirti
mų rekomendacijos‘‘ bei pernai patvirtin
tos naujos Miško kirtimų taisyklės. 

Kad miškų urėdijų ir girininkijų spe
cialistai patys noriau imtųsi šių kirtimų, 
būtina ieškoti skatinimo būdų ir formų, 
didinant šių kirtimų apimtis. Taip pat 
svarbu išsiaiškinti ekvivalentinio ploto 
skaičiavimo principus, kad tai nebūtų 
trikdžių vykdyti šiuos kirtimus. 

Neplynų kirtimų vertinimas ir siūlymai
Pasitarime teigiamai įvertinta Anykščių 
miškų urėdijos patirtis, vykdant neplynus 
pagrindinius miško kirtimus, ypač kūry
biškai taikant tipiškus atvejinius kirtimus, 
atsižvelgiant į realią medynų struktūrą 
ir augaviečių sąlygas. Vykdant atvejinius 
pagrindinius miško kirtimus, lyginant su 
plynaisiais, galimas teigiamas ekonomi
nis efektas (iki 7 tūkst. Lt/ ha), kuris su
sideda iš didesnių pajamų už medieną dėl 
papildomo prieaugio, sumažėjusių miško 
atkūrimo išlaidų, kartais ir dėl sutrumpė
jusios kirtimų apyvartos. Neplyni pagrin
diniai miško kirtimai teigiamai vertintini 
dėl jų ekologinių privalumų: kertamuose 
medynuose visada išlieka miško aplinka, 
mažėja plynių, neretai formuojasi įvairia
amžiai ir mišrūs medynai, šiuos kirtimus 
teigiamai vertina visuomenė. Miško kir
timų taisyklės iš esmės leidžia kūrybiškai 
parinkti pagrindinių miško kirtimų bū
dus ir metodus. Tačiau kai kurie šių tai
syklių punktai koreguotini ir galėtų būti 
liberalesni.

Todėl pasitarimo dalyviai siūlo:
Dažniau taikyti tipiškus atvejinius kirti

mus medynuose, kuriuose jų vykdymui yra 
palankios sąlygos (tinkama medynų sudė
tis, eglės, žėlimui palankios augavietės); 

Atvejinių kirtimų, kuriais siekiama 
kirtiminio tikslinių medžių rūšių žėli
mo, pirmuosius atvejus projektuoti ir 
vykdyti atsižvelgiant į medynų struktū

nus neplynais kirtimais. Bet profesinėms 
diskusijoms neretai pristingama laiko ir 
jėgų, nes taksatoriui per darbo dieną rei
kia įtaksuoti iki kelių dešimčių hektarų 
medynų. Be to, miškotvarkos projekto 
rengimo taisyklės taksatoriui neleidžia 
vertinti vykdytų neplynų pagrindinių kir
timų ir jie lieka neapskaitomi.

Gamybininkų teigimu, praktikoje 
atvejinių kirtimų sėkmė žymiu mastu 
priklauso ir nuo medyno sėklų derėjimo 
metų: iškirtus nederliaus metais, atžėli
mo galima ir nesulaukti. O dėl atvejinių 
kirtimų kelerius metus nekirsti eglynų 
ar pušynų, laukiant jų derėjimo, neišei
na dėl planuotų kirtimų pagal poūkius, 

Va
c

Lo
V

o
 t

r
e

p
Ė

n
a

ič
io

 n
uo

tra
uk

os

Po atvejinio kirtimo 
pušyne supurenta dirva žėliniams
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Pastaruoju metu tiek „Mūsų girios“ 
žurnalo puslapiuose, tiek įvairiuo
se, ypač Valstybinės miškų tarny

bos darbuotojų pasisakymuose, miškų 
urėdijos yra kaltinamos, kad per mažai 
vykdo ugdymo kirtimų, ypač einamųjų, o 
per daug kertama sanitariniais kirtimais. 
Todėl noriu pateikti keletą pastabų eina
mųjų kirtimų klausimais, kurie yra ypač 
aktualūs miškininkystei.

Miško ugdymo kirtimų taisyklės, pa
tvirtintos aplinkos ministro 2003 m. gruo
džio 19 d. įsakymu Nr. 669 ir galiojusios 
iki 2010 m. vasario mėn. 18 d., nustatė, 
kad ugdymo kirtimai gali būti vykdomi 
pušynuose, ąžuolynuose ir uosynuose 
iki 70 metų, eglynuose – 60, beržynuose, 
juodalksnynuose – 50, drebulynuose – 30, 
baltalksnynuose – 20 metų amžiaus. Vy
resnio amžiaus medynuose iki pagrindi
nių kirtimų buvo vykdomi tik sanitariniai 
miško kirtimai.

Vadovaujantis šiomis nuostatomis, bu
vo miškotvarkos projektuojami einamieji 
miško kirtimai bei nustatomos šių kirtimų 
apimtys miškų urėdijoms. Todėl kaltinti, 
kad miškų urėdijos per mažai vykdė eina
mųjų kirtimų, nereikėtų.

Aplinkos ministrui 2010 m. sausio 
27 d. įsakymu Nr. D179 patvirtinus nau jas 
Miško kirtimų taisykles, iš esmės pasikei
tė ir miško ugdymo kirtimų projektavimo 
ypatumai. Vadovaujantis šiomis taisyklė
mis, miško ugdymo kirtimai ąžuolynuose 
ir uosynuose baigiami likus 20 metų, pu
šynuose ir eglynuose – 10 metų iki pagrin
dinių miško kirtimų amžiaus, kitų medžių 
rūšių medynuose – iki pagrindinių miško 
kirtimų amžiaus. Vyresniuose kaip 70 
metų medynuose leidžiami neintensyvūs 
miško ugdymo kirtimai, iškertant iki 10 
proc. medyno tūrio. Tai yra sveikintina, 
kadangi atsirado galimybė formuoti ir 
vyresnius medynus II grupės miškuose, 
pvz., pušynuose, kurių pagrindinių miško 
kirtimų amžius ženkliai didesnis. Todėl 
akivaizdu, kad einamųjų kirtimų apimtys 
ateityje turėtų didėti.

Tačiau kiek, kokiomis apimtimis turėtų 
didėti einamųjų kirtimų apimtys, be deta
lių apskaičiavimų miškų urėdijoje įvertinti 
sudėtinga. Tiksliausiai tai įmanoma pada
ryti po miškų inventorizacijos, parengus 
naują vidinės miškotvarkos projektą.

Keletas pastabų dėl miško ugdymo kirtimų
vygandas MierKis

trakų miškų urėdijos urėdas

Nuomonė, jog einamieji miško kirti
mai turėtų didžiąja dalimi pakeisti rink
tinius sanitarinius kirtimus, taip pat kelia 
minčių diskusijai.

Miško ugdymo ir sanitarinių kirtimų 
tikslai skiriasi iš esmės. Ugdymo kirtimais 
siekiama formuoti tikslinę medynų sudė
tį, reguliuoti tankį, didinti produktyvumą, 
atsparumą nepalankiems aplinkos veiks
niams, gerinti sortimentinę struktūrą, 
naudoti medieną, kuri supūtų, medynui 
natūraliai retėjant, stiprinti miškų este
tines ir kitas naudingas funkcijas. Gi sa
nitarinių kirtimų tikslas – užtikrinti gerą 
medynų sanitarinę būklę, užkirsti kelią 
masiniam ligų ir kenkėjų išplitimui. Sani
tariniais kirtimais kertami stipriai pažeis
ti, džiūstantys medžiai. Šių kirtimų apim
tis, ypač pastaruoju metu, prognozuoti 
sudėtinga. Paskirais metais jos gali labai 
stipriai skirtis. Praūžus vėtroms, atsiradus 
kenkėjų antplūdžiams, tuo metu priorite
tas privalo būti skiriamas sanitariniams 
kirtimams ir miško sanitarinei apsaugai. 
Todėl su nuomone, kad laiku atlikus ir 
intensyviau vykdant retinimo ir einamuo
sius kirtimus ir vyresniuose medynuose, 
bei laiku pašalinus atsilikusius augime, 
pažeistus ir potencialiai galinčius nudžiūti 
medžius, turėtų mažėti ir sanitarinių kirti
mų apimtys, galima iš dalies sutikti, tačiau 
šis procesas turi vykti palaipsniui, manau, 
ne trumpiau nei 1020 metų. Neteisinga 
būtų nuspręsti – nuo 2012 m. einamųjų 
kirtimų kertame dvigubai daugiau, sanita
rinių – perpus mažiau. Ugdymo kirtimais 
pasiektas efektas ne visada pasimato tais 
pačiais metais. Dažnai būna atvirkščiai – 
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po šių kirtimų, ypač intensyvių, medyno 
atsparumas aplinkos veiksniams, kenkė
jams, vėtroms keleriems metams suma
žėja. Ar tikrai pavyko ugdymo kirtimai, 
būtų galima vertinti ne anksčiau kaip pra
ėjus 35 metams po kirtimo. 

Be to, remiantis Miško kirtimo reko
mendacijomis (prof. A. Juodvalkis, prof. 
S. Karazija), daugelyje medynų einamuo
sius kirtimus tikslinga baigti, kai pušynų 
amžius yra apie 70 metų, eglynų – 60, dre
bulynų – 30 metų. Vyresni medynai prak
tinėje miškininkystėje ugdytini tik tada, 
kai jie labai tankūs, kai juose yra tikslinių 
medžių rūšių pomiškis ar antrasis ardas, 
kuriuos puoselėjant siekiama paruošti 
medynus pagrindiniams kirtimams.

Pagal pernai patvirtintas Miško kir
timų taisykles, vyresniuose kaip 70 metų 
medynuose leidžiami neintensyvūs ugdy
mo kirtimai, iškertant iki 10 proc. medy
no tūrio, ir kai iš valksmų iškertama ne 
daugiau kaip 60 proc. viso iškertamo bir
žės tūrio. Manau, tai bus problema ir šių 
apribojimų bus sudėtinga laikytis, juolab 
šiuo metu, pvz., Trakų miškų urėdijoje 
per praėjusį miškotvarkos vykmetį eina
muosiuose kirtimuose iškertamas likvidi
nis tūris iš 1 ha siekė 1418 proc.

Siekiant išvengti skubotų sprendimų, 
tikslinga ugdymo, ypač einamųjų kirti
mų klausimais, organizuoti miškininkų 
pasitarimą. Vykdant einamuosius kirti
mus miškų urėdijose yra ir gerų, ir blogų 
pavyzdžių. Todėl šiuo metu dirbantiems 
valstybiniuose miškuose specialistams turi 
būti aišku, ypač vykdant einamuosius kir
timus vyresnio amžiaus medynuose, kaip 
tai atlikti, kad neprieštarautume patvirtin
tiems norminiams dokumentams. ☐
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Tytuvėnų miškų urėdija dar vi
sai neseniai buvo viena iš ma
žiausiųjų urėdijų šalyje, o šian

dien ji veržiasi bent jau į vidutiniokes. 
Iš ilgai „rezervuoto nuosavybės atsta
tymui“ miškų fondo urėdija pagaliau 
atgavo daugiau kaip 4400 ha ir dabar 
jų žinioje jau yra 19352 ha valstybi
nės reikšmės miškų. Ši urėdija yra 
pirmaujanti šalyje pagal įveistų miš
kų plotus. Kas septintas ES paramos, 
skirtos miškų įveisimui, litas atėjo į 
Kelmės rajoną. Urėdas Svajūnas Vai
tekūnas kukliai sako, jog tai lėmė ne
derlingos ir ūkininkauti nepalankios 
Kelmės rajono žemės, kur tik keturios 
seniūnijos nepriskiriamos prie nepa
lankiųjų. Tokių ūkininkavimui pras
tų teritorijų šalyje yra ir daugiau, bet 
tokių rezultatų kitur nėra. Veikiausiai, 
vis tik lemiamas veiksnys buvo atkak
lus ir nuoseklus miškininkų darbas su 
žmonėmis.

Pagiriamasis žodis žemėtvarkininkams
Tytuvėnų miškų urėdijos urėdas Sva
jūnas Vaitekūnas sako, jog pokalbį šia 
tema reikėtų pradėti nuo gerų žodžių 
Kelmės rajono žemėtvarkos skyriui bei 
jo vadovei Raimondai Parnarauskienei. 
Nors šiandien žemėtvarkininkai nėra iš 
tų, kurie daug pagyrų sulaukia, tačiau 
miškininkai kelmiškiams dėkoti turi už 
ką: „Juk šiandienos miškų plotų didini
mas prasideda nuo leidimų. Ir jei žmo

Lietuvoje miškų nebus per daug
uGnė tiMonytė

gus leidimą gauna be jokių biurokratinių 
trukdžių, be nereikalingo siuntinėjimo 
iš kabineto į kabinetą, tai viskas norma
liai ir klojasi. Bet jei tokį pilietį, atėjusį 
leidimo, pasiunčia namo, tai jis ir išeina. 
Mūsiškiai žemėtvarkininkai, kiek jiems 
leido įstatymų rėmai, nevaržė piliečių 
norų, dalykiškai į viską žiūrėjo.“

Tytuvėnų miškų urėdijos valdos yra 
nusidriekusios per tris rajonus, deja, tik 
apie kelmiškius žemėtvarkininkus jie 
taip gražiai tekalbėjo.

Miško kenkėjas – biurokratas
Tytuvėnų miškininkai, nusprendę savo 
miškų teritoriją padidinti, dalyvaudami 
ES paramos programoje ir būdami tarp 
aktyviausiųjų, kaip niekas kitas žino, ką 
reiškia į šį procesą įsimaišęs biurokra
tas. Tai kenksmingiau nei keršakandė 
kaštonuose. Ir tytuvėniškių kelyje buvę 
visko, ne vienas ūkininkas, su didžiau
siu entuziazmu užsikepęs prastos žemės 
kampelius paversti gražiais miškais, jau 
buvo nuleidęs rankas ir savo sumanymų 
atsisakęs. Buvo metas, kai daugiau nei 
dešimčiai rajono ūkininkų NMA buvo 
atsisakiusi sumokėti už jų užsodintus 
miškus, motyvuodami neva pakeistu 
projektu. Girdi, pasodintos kitos me
džių rūšys, nors ūkininkai tam nebuvo 
gavę NMA leidimo. Tačiau urėdijos vy
riausiasis miškininkas Valdas Gasiūnas 
iškart turėjo kuo atremti tokius biuro
kratų priekaištus ir netgi jų pačių ne
galią rodė: „Taip, kai kuriuos sodmenis 
mes keitėme kitomis medžių rūšimis, 
bet tik griežtai išlaikydami spygliuočių 
ir lapuočių santykį bei kitus su tuo susi
jusius reikalavimus. Įrodėme, kodėl bu
vome priversti keisti projekte numatytas 
rūšis. Rengėme miškų įveisimo projek
tus, revizavome sodmenis ir iki pat ba
landžio 1 dienos laukėme, kol pas mus 
pasirodys ūkininkai. Jie nepasirodė. Net 
nežinojome, ar išvis bepasirodys. Ką rei
kėjo daryti su sodmenimis? Sunaikinti 
juos?“ O ūkininkai nepasirodė todėl, jog 
pati NMA nepasirašė su jais sutarčių, jie 
nežinojo, ar bus leista veisti miškus. Ne

laimei, sutartis NMA ėmė pasirašinėti 
gegužę, kai net bruko ūkininkai žino, 
kad tokiu laiku miškai nebesodinami. 
„Taigi, ūkininkai pasirodė tuomet, kai 
miškininkai nebeturėjo numatyto rei
kiamų sodmenų kiekio. Bet tai nebuvo 
bėda, nes Miško želdinimo projekto 
rengimo taisyklių 11 punkte yra numa
tytas išėjimas iš padėties:„Gali būti atve
jų, kai nuo Projekto parengimo iki želdi
nių įveisimo gali praeiti nemažai laiko, 
taip pat gali iškilti problemų įsigyjant 
suprojektuotų medžių ir krūmų rūšių 
sodmenų, todėl jie gali būti pakeisti kitų 
medžių rūšių ir amžiaus sodmenimis. 
Tokiais atvejais, vadovaujantis Miško 
atkūrimo ir įveisimo nuostatais, patvir
tintais LR aplinkos ministro 2008 m. ba
landžio 14 d. įsakymu Nr. D1199 (Žin., 
2008, Nr. 451702; 2009, Nr. 1305654, 
2010, Nr.1246336 ), miško želdinimo 
projekte galimi pakeitimai, kurie turi 
būti patvirtinti miškų urėdo pavaduo
tojo miškininkystei“. Taigi, pakeitė pro
jektą, patvirtino jo pakeitimą – viską pa
darė pagal įstatymo raidę, o biurokratai 
prisikabino. Teko rimtai susiremti, kol 
miškininkai įrodė savo teisybę.

Baimė ir pavydas
Suprantama, jog po tokios pradžios, po 
tokios liūdnos patirties, žmonės į gali
mybę nederlingus, ūkininkavimui ne
tinkamus plotus apželdinti mišku ėmė 
žiūrėti itin atsargiai. Bevielis telefonas 

Vyriausiasis miškininkas Valdas Gasiūnas
Tytuvėnų miškų urėdijos urėdas 
Svajūnas Vaitekūnas
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leidžiama savo valdų apželdinti mišku ir 
pasinaudoti ES parama? Tas, kuris dirba 
žemę, kuris ūkininkauja, tas tikrai savo 
žemėje miško ir taip nesodins. Gal nuo 
tos vietos pradėkime kalbėti apie žmo
gaus teises, kai žmogus tarsi ir turi nuo
savybės, kuri net Konstitucijoje įvardija
ma kaip neliečiama, o kartu jis negali su 
savo turtu nieko daryti“, – daug V. Ga
siūno klausimų.

Nepatinka tytuvėniškiams ir perlenk
ta lazda dėl saugomų teritorijų: „Nejaugi 
atsiradęs miškelis nepagyvintų krašto
vaizdžio? Antai prie Tytuvėnų prisiglau
dę Roglaičiai: vienoje kelio pusėje galima 
sodinti, kitoje – ne, nors ir balas tas pats, 
ir žemė tokia pati. 

Naujų miškų veisimo ateitis neaiški
Tytuvėniškiai, turėdami karčios patir
ties iš pirmojo 20042006 m. ES para
mos etapo, su nerimu žiūri ir į priekį: 
„Kokia politika miškų įveisimo žemės 
ūkio paskirties žemėje bus pasibaigus 
20072013 m. KPP priemonei? Atsaky
mo reikia jau šiandien, juk medelis – ne 
salota, sodinuko išauginimas trunka 
mažiausia 34 metus, o ir medžių sėklo
mis reikia laiku pasirūpinti“, – klausia 
miškininkai. Nors klausimų yra dau
giau nei atsakymų, Tytuvėnų miški
ninkai nesėdi sudėję rankų, neketina 
mažinti išauginamų miško sodmenų 
kiekių ir artimiausiais metais pasirengę 
patenkinti visų Tytuvėnų miškų urėdi
jos administruojamoje teritorijoje esan
čių miško sodintojų poreikius. ☐

vožemio našumas didesnis kaip 39 ba
lai, ir šie plotai yra melioruoti arba tuo
se plotuose melioracijos sistemos teisės 
aktų nustatyta tvarka nenurašytos, lei
dimas nebeišduodamas. „Dar gerai atsi
mename, kada ir kaip tie balai buvo nu
statinėjami. Dažnai tas pats balas buvo 
pritaikomas visam kolūkiui,“ – pastebi 
miškų urėdas. O Valdas Gasiūnas pride
da: „Ir to draudimo niekaip neperlipsi, 
nors melioracijos sistemos toje teritori
joje nė prisiminimuose nelikę: užlūžusi, 
laukai užmirkę ir sistemos atstatyti nie
kas nė nežada, priešingai, tik kalba apie 
mažėjančias lėšas melioracijai.“

Svajūnas Vaitekūnas mano, jog rim
tai susimąstyti verčia ir paraiškų miškų 
įveisimui mažėjimas: 2009 m. žemės 
ūkio paskirties žemės apželdinimui 
mišku buvo surinkta 1374 paraiškos, 
2010 m. – 1486, o 2011 m. – tik 296 pa
raiškos. Mažėja paraiškų ir pagal antrąją 
priemonę – ne žemės ūkio paskirties že
mės apželdinimas mišku.

 „Manome, jog miškų Lietuvoje tik
rai nebus per daug. Jų niekas neišveš nei 
į Angliją, nei į Švediją. Jie liks Lietuvoje 
ir jais džiaugsis ateities kartos. Juk miš
kus žmonės ne sau sodina ir net ne savo 
vaikams, o anūkams. Ar bus geriau, kai 
nedirbami laukai apaugs menkaverčiais 
medžiais ir krūmais? Juk yra nemažai 
ir tokių žemės savininkų, kurie jau ne
bepajėgia ūkininkauti, kurie toli nuo 
savo žemių gyvena. Kodėl šitie žmonės 
verčiami atsisakyti savo nuosavybės, jei 
nepajėgia ūkininkauti? Kodėl jiems ne

greitai apskriejo potencialius miškų sa
vininkus, pranešdamas karčią pirmųjų 
patirtį. Be to, ir pati kompensavimo 
tvarka nebuvo tobula, nes žmogui miš
ką įveisti reikėjo savais pinigais, o tik 
paskui galėjo tikėtis išlaidų kompensa
vimo, kas užtrukdavo labai ilgai. Antai 
už 2008 m. įveistus miškus pirmieji pi
nigai atėjo tik 2009ųjų kovą. „O savų 
pinigų anaiptol ne visi žemių savininkai 
turėjo. Todėl pati urėdija ryžosi kredi
tuoti miškų įveisimą: pasodindavome ir 
laukdavome, kol žmogus gaus išmokas 
ir su mumis atsiskaitys“, – sako Valdas 
Gasiūnas. Bet šiandien, džiaugiasi, to
kių problemų nebelikę, jau visai kitokia 
esanti projektų administravimo koky
bė ir pinigai ateina po keleto mėnesių. 
Urėdijos vadovai pasidžiaugia, jog iš jų 
klientų nebuvo nė vieno, net bandžiu
sio su urėdija neatsiskaityti. Gal todėl, 
jog žmogus, sodinantis mišką, net savo 
prigimtimi negali būti blogas. Tiesa, 
pasitaikė tokių, kurie naujai įveistame 
miške jau po metų norėjo grybauti, bet 
ne iš blogos valios, o iš nežinojimo tokie 
nesusipratimai kilo. Šioje vietoje pašne
kovai prisimena ir, kaip vienas būsimo 
miško savininkas savo medelius sten
gėsi apsaugoti: gavęs repelentų, nutepė 
juos nuo šaknų iki viršaus, net eglučių 
visas šakeles „nudažė“. „Iš vienos pu
sės juokinga, o iš kitos pusės rodo, kaip 
žmogus dėl savo miško stengiasi“, – pa
stebi urėdas. Miškininkų užduotis ir 
esanti – kuo daugiau visapusiškų žinių 
suteikti miškų savininkams.

Galop tas pats bevielis telefonas, 
džiaugiasi urėdijos vadovai, ėmė per
davinėti priešingą naujieną – prastas 
žemes mišku apželdinti ne tik naudinga, 
bet ir būtina. Kažkiek suveikė ir lietu
viško pavydo principas – jei kaimynui 
pavyko, jei jis turi mišką ir dar pinigų 
už tai gauna, tai kodėl aš turėčiau būti 
žioplesnis?

Vadeles reikėtų atleisti
S. Vaitekūnas ir V. Gasiūnas yra įsitiki
nę, jog leidimų išdavimo miškams įveis
ti vadeles reikėtų atleisti, nes ir šiandien 
jos per stipriai įtemptos. Yra punktų, 
kurių net geranoriškiausi žemėtvarki
ninkai, net tokie kaip kelmiškiai, negali 
įveikti. Pvz., žemės plotuose, kurių dir
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Įžvelgęs perspektyvą

A. Monstavičius ir UAB „Konekesko Lietuva“ 
Statybinės technikos departamento direktorius 
G. Cicėnas stebi medvežės Ponsse Elk darbą

Albinas Monstavičius džiaugiasi naujuoju pirkiniu

Metai po metų didėjant dujų kainoms, jau 
senokai ieškota alternatyvų šiam kurui. 
todėl centralizuotos šilumos ir elektros 

gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių tam-
pa neišvengiama būtinybe ir gera perspektyva 
ateičiai. ir ne tik dėl kainos. Juk tam tikslui galima 
panaudoti vietinius išteklius – medieną, šiaudus, 
energetinius gluosnius, durpes. ypač džiugina 
tai, jog pastaraisiais metais bendrame pagamin-
tos centralizuotos šiluminės energijos balanse 
lietuvoje energijos kiekis iš atsinaujinančių šalti-
nių jau sudaro beveik 20 procentų. 

Pradžia
albino Monstavičiaus vardas tarp šalies bio-
kuro gamintojų gerai žinomas. tai bene stam-
biausias šios srities verslininkas Žemaitijoje 

vo išeities. pasitaikydavo kuriozinių atvejų, kuomet 
aplinkinių kaimų gyventojams tekdavo primokėti, 
kad tik jie kurui pasiimtų įvairias atraižas, pjuvenas. 
padėtis kiek pagerėjo, kai šilalėje ėmė veikti bio-
kuru kūrenama katilinė. tada už toną įvairių atraižų 
simboliškai sumokėdavo nors vieną litą... 

Pasirinko biokurą
Įžvelgęs geras ateities verslo perspektyvas, al-
binas Monstavičius su partneriais ryžosi užsiimti 
vien tik biokuro ruoša. apie 2001 metus įmonė 
nuperka vieną austrišką mobilią smulkinimo 
mašiną. Ja pradžioje buvo smulkinamos dar 
veikiančių įmonės lentpjūvių medienos apdir-
bimo atraižos. Kaip prisimena a. Monstavičius, 
tuomet papildomai teko supirkinėti žaliavą ir iš 
netoli esančių lentpjūvių, tačiau laikui bėgant 
imta daugiau perdirbti miško kirtimo atliekų. ple-
čiantis gamybai, plėtėsi ir miško kirtimo atliekų 
surinkimo ir perdirbimo geografija, apėmusi be-
veik visą Žemaitiją ir Kuršių neriją. 

Dabar uAB „Kietasis biokuras“ miško kir-
timo atliekas ir malkinę medieną daugiausia 
perka iš telšių, šiaulių, Kuršėnų, Joniškio, 
Mažeikių, Jurbarko, raseinių, šilutės miškų 
urėdijų, Kuršių nerijos np. privačių miškų sa-
vininkų ši vertinga žaliava tesudaro menką dalį 
pagaminamo biokuro. Kaip teigė a. Monstavi-
čius, jis pats turi apie 1500 ha nuosavo miško, 
todėl nemažai biomasės paruošia iš nuosavos 
valdos. 

uaB „Kietasis biokuras“ tiekia medžio 
drožles šilutės, plungės, skuodo, nidos, sma-
lininkų biokuro katilinėms, todėl šildymo sezo-
no metu per parą reikia paruošti apie 20 vilkiko 
puspriekabių žaliavos. per metus įmonė patei-

bei vienas pirmųjų šiame krašte pradėjęs tokį 
verslą. tačiau kelias į sėkmę ir pripažinimą, kaip 
dažniausiai būna, buvo nelengvas ir sudėtingas. 
tam pasiekti, įtakos, žinoma, turėjo ir žemaitiš-
kas užsispyrimas. 

– nors pagal profesiją nesu miškininkas, 
tačiau beveik visas mano verslas susijęs su miš-
ku, – pasakoja albinas. – pradžia buvo 1992 me-
tais, kai susibūrę į miško kirtėjų brigadą ėmėme 
darbuotis miške. po dvejų metų įkūrėme įmonę, 
kurioje gaminome statybinę ir tarinę medieną bei 
eksportavome į užsienį.

Biznis sekėsi pakankamai gerai, tačiau nuolat 
turėjome problemą su medienos atliekų realiza-
vimu. sutinkamai su gamtos apsaugos reikala-
vimais lentpjūvės atliekų negalėjo laikyti bet kur, 
tačiau ir gamtininkai šioje situacijoje nepasiūlyda-
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sukonstruota darbui ypatingai sunkiai pra-
važiuojamomis vietomis. šios mašinos ke-
liamoji galia siekia 13 t, komplektuojama 
su galingais šios klasės manipuliatoriais 
ponsse K70+ arba ponsse K90. Medvežėje 
sumontuota papildoma penktoji rungų pora, 
kad toje pačioje bazėje galima būtų pailginti 
krovos aikštelę. šis techninis sprendimas 
leidžia padidinti medvežės manevringumą 
ypač retinimo kirtimų metu.

uaB „Kietasis biokuras“ technikos 
parkas nuolat atnaujinamas. savo amžių 
atitarnavusius vilkikus keičia nauji, pamažu 
atsisakoma traktorių su priekabomis medie-
nai išvežti. ateityje numatyta pirkti dar vieną 
medvežę...

albinas prasitarė, kad jau šių metų spalį 
įmonės teritorijoje ims veikti medžio pjuvenų 
briketų gamybos cechas. naujame pastate 
bus sumontuota moderni įranga, galinti karš-
to presavimo būdu pagaminti 3 tonas briketų 
per valandą. pjuvenas gamins specialiu rąs-
tu smulkintuvu.

a. Monstavičiaus įmonė vienintelė tarp 
biokuro gamintojų įsigijusi kelmų smulkini-
mo mašiną.

Kita veikla ir pomėgiai 
albinas Monstavičius aktyviai dalyvauja 
lietuvos biomasės energetikos asociaci-
jos „litbioma“ veikloje, yra jos valdybos 
narys. pasaulio energetikos tarybos lie-
tuvos komiteto nutarimu, už aktyvią veiklą 
2008 m. jis apdovanotas lietuvos energe-
tikų garbės ženklu. 

nuosavoje 20 ha žemės ūkio paskirties 
žemėje albinas prieš kelerius metus įveisė 

kia užsakovams beveik 300 tūkstančių kub. metrų 
įvairios medienos drožlių. 

– Be to, plungėje mūsų įmonė „plungės bioener-
gija“ turi nuosavą katilinę, kurios pagaminta šilumos 
energija apšildo miestą, – sakė a. Monstavičius. – 
Žiemos metu tiekiame apie 85 proc. šilumos, todėl 
plungė yra vienintelis šalies miestas, gaunantis tokį 
kiekį energijos iš nepriklausomo tiekėjo.

nemažai tenka kirsti telšių regiono seniūnijų te-
ritorijose – tvarkyti pakeles, pagriovius, po aukštos 
įtampos elektros linijomis. albino Monstavičiaus įmonė 
daug prisidėjo prie Kuršių nerijos miško 2006 metais 
gegužės mėnesį kilusio gaisro padarinių tvarkymo.

Investicijos
Įmonė „Kietasis biokuras“ turi septynis kilnojamus 
medienos smulkintuvus, kurie dažniausiai dirba ge-
rai privažiuojamose miško aikštelėse – sandėliuose. 
viena stacionari smulkinimo mašina yra įmonės bu-
veinės teritorijoje vigantiškiuose, todėl čia laikoma 
žiemos sezonui skirta mediena. 

Įprastas gamybos procesas vyksta tokia tvarka: 
iškirsta mediena pakraunama ant medvežių ir trans-
portuojama iki miško aikštelės, kurioje ant automo-
bilio platformos sumontuoti medienos smulkintuvai 
žaliavą smulkina ir pakrauna į vilkiko puspriekabę. 
vėliau medžio drožlių pavidalu biokuras vežamas į 
sandėlį vigantiškiuose arba tiesiogiai į katilinę.

– norint sumažinti gamybos išlaidas, pernai va-
sarą mūsų įmonė įsigijo medvežę ponsse Buffalo 
King, ant kurios platformos sumontavome medienos 
smulkintuvą su konteineriu. tokiu būdu šakos smulki-
namos betarpiškai miške, kas ypač aktualu šlapiose 
augavietėse, – teigė a. Monstavičius.  – taip medvežė 
su konteineriu sudėtingais keliukais gali išvežti gatavą 
produkciją į gerą miško kelią prie vilkiko priekabos.

Kaip sakė a. Monstavičius, ponsse Buffalo King 
medvežę pasirinko dėl gero pravažumo ir didelės 18 
tonų keliamosios galios. Miškai, kuriuose dirba uaB 
„Kietasis biokuras“ technika, dažniausiai šlapi, todėl 
ponsse Buffalo King minėti techniniai parametrai bei 
papildomai sustiprintas rėmas, tolygus svorio pasiskirs-
tymas per visą mašinos ilgį, šioms augavietėms skirtos 
plačios padangos, galingas Mercedes Benz 6 cilindrų 
205 kW variklis bei 9,5 m siekio manipuliatorius ponsse 
K100, užtikrina stabilų ir sklandų darbą. 

– Medvežės darbu, aptarnavimo ir remonto servi-
su esame patenkinti, – tęsė a. Monstavičius. – Be to, 
didelių techninių sutrikimų per tuos metus ir nebuvo. 
neperki gi katės maiše... Mes, verslininkai, tarpusa-
vyje pasišnekame, išsiklausinėjame apie įvairių miško 
mašinų privalumus ir trūkumus, techninio aptarnavimo 
kokybę. ir įvairiose miško technikos parodose neretai 
apsilankome. tačiau labiausiai vertinu požiūrį į techni-
kos aptarnavimą ir klientą. pasirinkome ponsse... 

šią vasarą uaB „Kietasis biokuras“ įsigijo dar 
vieną firmos ponsse medvežę elk, kuri specialiai au
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didžiosios tuopos ir juodosios tuopos hibrido planta-
cinius želdinius. sodinukus pirko už savus pinigus 
italijoje. Medžiai sunkiai, tačiau prigijo ir adaptavosi 
mūsų klimato sąlygomis. Žinoma, nėra tokio inten-
syvaus augimo kaip šiltuose kraštuose, tačiau po 
penkerių metų kai kurie pasiekė net 8 metrų aukštį 
(žr. nuotrauką). 

a. Monstavičiui priklausantis kaimo turizmo kom-
pleksas „auksinio elnio dvaras“, įsikūręs vaizdingoje 
istorinėje Žemaitijos vietovėje prie virvytės upės, yra 
populiarus tarp kraštiečių ir užsienio svečių. netoli so-
dybos įrengti elnių ir danielių aptvarai.

Didžiausi albino pomėgiai – medžioklė ir motocik
lai. Jis – aktyvus baikerių festivalio „Baikerių blūds“ or-
ganizatorius ir rėmėjas. artimiausiuose jo planuose – 
senovinių motociklų muziejaus atidarymas.

riMonDas vasiliausKas

Puikiai užaugo hibridiniai tuopos želdiniai

Ant medvežės Ponsse King platformos sumontuotas medienos smulkintuvas Bruks Eco 805 CT
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,,Mano gyvenimas nuo jaunumės 
susietas su mišku“, – sako Ra
seinių rajono miško savinin

kas, ilgametę miškų puoselėjimo patirtį 
turintis miškininkas Antanas Šablauskis. 
Jo prižiūrimas šeimos miškas jau du kar
tus gerai įvertintas šalies mastu skelb
tuose konkursuose – apžiūrose: 2003 m. 
įteiktas ,,Pavyzdingai tvarkomos miško 
valdos“ diplomas, pernai jis tapo konkur
so ,,Pavyzdingai tvarkoma privati miško 
valda 2010“ laureatu.

Šiemet birželio viduryje LMSA val
dyba surengė miško savininkų pažinti
nę išvyką – miško dieną į A. Šablauskio 
prižiūrimą apie 200 ha miško valdą. At
vykusieji čia pamatė, kaip galima sėkmin
gai išauginti mišką, taikant netradicinius 
miškininkavimo būdus. Vieni stebėjosi 
šio miško savininko rizikingu sprendimu 
sodinti želdinius į neartą dirvą, kitiems 
buvo įdomu, kaip taikomas polajinis žel
dymas – berželių paunksmėje sodinamos 
eglaitės, vietoj plynųjų kirtimų taikomi 
atvejiniai. Ilgametė praktinė miškininka
vimo patirtis padiktuoja netikėtų, bet la
bai naudingų sprendimų, kad mažaverčiai 
lapuotynai virstų našesniais medynais. 

Miško savininkas sako: ,,Amerikos 
aš čia neatradau. Jauno miško nesisten
giu lyg sodo prižiūrėti. Darau tai, ką 
išmokau per daugelį metų, ką diktuoja 
patirtis, gamtos ir žmogaus harmonijos 
santykis.“

P r i v a t ū s  m i š k a i

Miško 
ugdytojas

pranas laurinavičius

Antano įsitikinimu, racionaliai tvar
komas privatus miškas gali būti puikus 
pragyvenimo šaltinis. Bendraujant su 
šiuo žmogumi, supranti, kad miškas – ne 
tik nauda, bet ir jo gyvenimas. 

Užaugęs Kelmės rajone prie Dubysos 
krantų prisišliejusiame Bulavėnų kaime, 
apsuptame miškų, Antanas nuo vaikys
tės, ko gero, užsikodavo pasąmonėje 
norą draugauti su miškais visą gyvenimą. 
Praktiniai miško darbai prasidėjo 1966
1968 m. dirbant Šapališkės girininkijoje 
girininko padėjėju, vėliau – Vadžgirio gi
rininkijoje girininku. 

,,Neakivaizdiniu būdu 1972 m. baigiau 
LŽŪA, buvau pakviestas dirbti Raseinių 
rajono gamtos apsaugos inspektoriumi, 
kur, kaip sakoma, buvau blogietis, nes 
nemėgau nuolaidžiauti pažeidėjams. Du 
dešimtmečius iki 1992 m. tvarkiau Rasei
nių rajono kolūkinius miškus, – prisime
na nueitą miškininko kelią Antanas. – Iki 
tol kolūkiuose nauji miškai buvo beveik 
nesodinami. Išeidamas dirbti į Raseinių 
miškų urėdiją, kolūkių žemėse palikau 
apie 2 000 ha įveisto miško. Dauguma šių 
plotų tapo privačiomis valdomis“. 

Apie privačią miškininkystę Antanas 
Šablauskis sako pradėjęs galvoti 1992
1993 m., kai prasidėjo žemės ir miškų re
forma, sutapusi su jo išėjimu į pensiją. 

,,Pradžioje žmona už tėvų žemę atsi
ėmė 25 ha miško, o aš gavau 9 ha miško 
už savo tėvų žemę. Atgauta nuosavybe 
reikėjo rūpintis. Taip prasidėjo savaran
kiškas, nuo nieko nepriklausomas naujas 
mano gyvenimo etapas. 1995 m. vasarą 
miškininkams specialistams buvo leista 
per trumpą laiką už investicinius čekius 
nusipirkti iki 5 ha miško. Pasinaudojau 
šia galimybe ir aš. Nors kai kas vėliau 
smerkė šį miškų privatizavimo procesą, 
manau, jei miškas pateko į tikro miški

ninko rankas, kuris prižiūri ir puoselėja 
gautą valdą, o ne į to, kuris žiūrėdamas į 
medį mato tik greit išleidžiamus litus, ne
reikia piktintis.“ 

Vėliau jis dar pirko, plėtė savo miš
ko valdas, džiaugiasi, kad gausėja miškų 
savininkų gretos. Ypač tų, kurie suvokia 
ilgalaikę miškų vertę, jų reikšmę ateities 
kartoms, gamtosaugai. Jis gerai vertina 
miško savininkų organizacinius interesus 
sprendžiančios LMSA veiklą. 

Būdamas ilgamečiu medžiotoju, An
tanas rūpinasi miško fauna, natūralių 
miško pašarų žvėrims gausa. Bet, pasak 
jo, Raseinių krašto kai kuriuose miškuo
se žymiai sumažėjo stirnų, briedžių, o ir 
zuikį, skuodžiantį per dobilieną, jau retai 
bepamatysi. Antanas pradėtą kalbą apie 
medžioklę, trofėjus galėtų tęsti iki keleto 
žurnalo puslapių. 

Juodkrantėje gyvenanti Šablauskių 
duk ra, kai aplanko tėviškę, juokaudama 
primena: ,,Gana, tėti, su tais miškais už
siimti, geriau pailsėk, nuvažiuok į Afriką 
dramb lių ar į Sibirą meškų pamedžioti“. 
Nepaisant žvėrių sumažėjimo miškuose, 
Antaną tenkina ir lietuviškos medžioklės. 

Jis prisipažįsta, kad bėgant metams 
kirba širdyje ir nerimas – kas tęs pradė
tus miško darbus. Dukra turi savo vers
lą, vienintelis anūkas Gediminas mokosi 
Klaipėdoje jūreivystės. Viltis, gal senelio 
genai nugalės jūros trauką ir pavilios miš
ko ošimas...

Kol leidžia jėgos, Antanas Šablauskis 
spėja gražiai tvarkytis ir savo sodybo
je. Ją papuošė surinktais įvairių dydžių 
ir konfigūracijų akmenimis, senomis 
girnapusėmis. Sodyboje auga didžiu
liai bukai, daugybė kitokių medžių. Ja 
grožėjosi šią vasarą į Raseinius atvykę 
svečiai iš LMSA. 

Baigdamas norėčiau palinkėti: telydi 
ir tegul vienija visus Lietuvos privačių 
miškų savininkus bendras tikslas – puo
selėti gražius, vertingus miškus. ☐

Miško savininkas A. Šabliauskis savo sodyboje

Svečiai iš LMSA domisi miško valdos tvarkymo darbais
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klausomai nuo kūrėjo nuotaikos, sapnų 
ar sienomis bėginėjančių pelių spalvos. 
Gaila, bet tai – ne mokslo ir ne praktikos, 
o beletristinės kūrybos klausimai.

Buvau pasirinkęs diskusijai medžia
gos valdymo modelių ir miškų ūkio eko
nomikos klausimais. Bet palieku tai atei
čiai. Dabar nustebino ir paskatino keisti 
temą kitkas.

Tame pat „Mūsų girių“ numeryje 
radau bent du straipsnius, skirtus labai 
opioms nūdienos miškų problemoms. Jas 
kelia ne „aljanso“ nariai.

Prof. Edvardas Riepšas straipsnyje 
„Miško atkūrimo būdų raida ir pasekmės“ 
pateikia miško atkūrimo ir rūšių kaitos 
duomenis valstybiniuose miškuose per 
paskutinį dešimtmetį, kurie rodo nuosek
lų želdinimo darbų mažėjimą ir medynų 
rūšinės struktūros blogėjimą valstybi
niuose miškuose šiame laikotarpyje.

Pagal E. Riepšą, nuo 2000 m. iki šiol 
metiniai miško želdinių kiekiai mažėjo ne
žiūrint ekonomikos klestėjimo metų. Prie 
šių duomenų pridėję jiems atlikti skirtas 
išlaidas gauname dar bjauresnį vaizdą:

Metai Miško želdymo 
apimtys urėijose, ha

išlaidos, skirtos miško 
želdymui, mln. Lt

2000 7813 8,8
2003 7761 21,5
2006 6418 27,3
2009 5201 25,4

Pastaba. Aukščiausio ekonomikos pakilimo metu - 2008 m 
pinigėlių išleista dar gerokai daugiau – 38,4 mln. litų, bet 
pasodinta ne ką daugiau nei per patį nuosmukį – 5619 ha

Nesunku paskaičiuoti, kad per dešimt
metį, (žymiau nesikeičiant pagrindinių 
kirtimų apimtims, kurios kasmet siekė 
apie 10 tūkst. ha plotą) želdinimo darbai 
sumažėjo iki 66,6 proc. nuo 2000 m. bu
vusio lygio, t.y. maždaug trečdaliu. Želdi
nimui išleistų pinigų žymiai padaugėjo. 
Suminės išlaidos vienam želdinių hektarui 
2000 m. siekė 1126 litus, o 2009 m. – jau 
4884 litus, t. y. padidėjo net 4,3 karto. Gal 
čia apskaitos trūkumai? Betgi ją atlieka ta 
pati valstybinė tarnyba. Galima aiškinti 
darbo jėgos, kuro ir kt. pabrangimu. Betgi, 
ponai, nei darbo jėga, nei kuras per tuos 
metus daugiau kaip dvigubai nepabrango, 
o išlaidos padidėjo daugiau kaip keturgu
bai. Reikia rimtesnių ir konkretesnių pa
aiškinimų, o svarbiausia – ne žodžiais, bet 
darbais mylėt valstybę ir valstybinius miš
kus. Kai kas dar pasakys – miškas atsikū
rė savaime ir nedarykime iš to tragedijos. 
Taip, bet juk akivaizdžiai blogėja rūšinė 
medynų struktūra – medynų balanse ma
žėja spygliuočių ir kietųjų lapuočių dalis, 
o didėja minkštųjų lapuočių dalis. Pagal 

lintį paveržti jokių laurų ir postų? Tačiau, 
jeigu tą pensininką apšaukti slapto aljan
so, finansuojamo iš oligarchų kišenės, 
nariu, Švedijos imperialistams dirbančiu 
agentu ir valstybinių miškų privatizavimo 
iniciatoriumi, tuomet kovotojas prieš tokį 
senuką jau atrodo įspūdingai. O kur bent 
vienas procentas teisybės, kurį rekomen
duoja mitų kūrimo teoretikai? Gerai pasi
kapstęs daktaras rado – kažkada tas pen
sininkas dalyvavo viename moksliniame 
darbelyje, finansuojamame iš bendros 
Švedijos ir Lietuvos kapitalo įmonės. To 
užtenka. Toliau galima nutylėti, kad dar
bas atliktas prieš dešimtmetį, ir pačiam 
sugalvoti, kad jame yra rekomendacijos 
dabartiniam Seimui, kaip Lietuvos miš
kus privatizuoti ir (ar) atiduoti švedams. 
Nors jame niekas nesiūlo jokio valstybi
nių miškų privatizavimo, o tik pabandyti 
vienoje – dviejose urėdijoje net ne švediš
ką, o kanadietišką valstybinių miškų val
dymo ir tvarkymo modelį, reika meluoti, 
kad buvo siekiama ne kokio nors ekspe
rimento ar valstybės pajamų didinimo, o 
„parengti teisines ir organizacines prie
mones miškų niokojimui“. 

Fantazijos turtingumu Kęstutis galbūt 
su Agata Kristi dar lenktyniauti negali, 
bet, sakykim, buvusiam tarpukario Kai
šiadorių urėdijos raštininkui ir geltonųjų 
romanų kūrėjui Justui Pilyponiui jau lipa 
ant kulnų. Juk šitą istoriją galima vystyti 
iki romano, tragedijos ar komedijos, pri

Tikėjausi su dr. Kęstučiu Jaskele
vičiumi padiskutuoti apie realias 
nūdienos miškų ūkio problemas. 

Tačiau, paskaitęs „Mūsų giriose“ jo rašinį 
„Mitas apie valstybės išlaikytinius“, supra
tau, kad tarp mūsų tokia diskusija neįma
noma. Trumpai priminsiu svarbiausius 
ano fantastinio šedevro teiginius. Pagal 
gerbiamą Kęstutį, realių problemų Lietu
vos valstybiniame miškų ūkyje nėra, o yra 
tik sąmokslas, kurį prieš jį rezga kelių juri
dinių ir fizinių asmenų „aljansas“:

Neįvardintas medienos magnatas 1. 
bei stambieji medienos vartotojai, 
vadovaujami Skandinavijos kapitalo 
įmonių. Jų pagrindinis tikslas – bet 
kokiomis priemonėmis pusvelčiui 
gauti medieną iš valstybinių Lietu
vos miškų.
Lietuvos privačių miškų savininkų 2. 
asociacijos vadovai. Jų tikslas – 
privatizuoti valstybinius Lietuvos 
miškus.
Už prasižengimus iš valstybinės tar3. 
nybos atleisti miškininkai. Jų tiks
las – kerštas savo buvusiam vadui.
Keletas buvusių valstybinių miškų 4. 
žinybos vadovų (įvardinti tik du – 
Albertas Vasiliauskas ir šių eilučių 
autorius). Jų tikslas - „dėl asmeniš-
kumų ir įžeistų ambicijų savo anks-
tesnėse valdose palikti vien kelmus“. 

Nors aljanso narių tikslai skirtingi, bet 
jiems visiems visų pirma reikia sugriauti 
valstybinį miškų ūkį. Todėl aljansas – pats 
baisiausias visų valstybinių miškininkų 
priešas. Valstybinio miškų ūkio sugrio
vimo užmačioms neįvardintas magnatas 
ir jo kolegos metė milijonus. (Tikslaus 
milijonų kiekio kol kas nenurodoma). Šie 
milijonai nuėjo aukščiausios valdžios pa
pirkinėjimui, kad būtų įsteigtas koks nors 
„Visuomis“ ar bent išardytas kompleksi
nis miškų ūkis. Beje, kaip vaizdžiai papa
sakojo gerbiamas mokslų daktaras – vals
tybinis miškų ūkis tai yra tvora, kuri gali 
laikytis tik ant stulpų. O tie visi jos stulpai 
– vienintelis ir nepakeičiamas generalinis 
urėdas Benjaminas Sakalauskas. Todėl 
aljanso nariai pirmiausia ir ėmėsi galąsti 
kirvius prieš pono Benjamino galvą. 

Apie ką čia galima diskutuoti? Nebent 
apie tai, kaip priešą padaryti dar baisesnį, 
o gelbėtoją – dar įspūdingesnį. Juk anokia 
čia būtų kova, sakykime, prieš 75metį 
pensininką, retkarčiais viešai išsakantį 
vieną kitą kritinę pastabą dėl miškų ūkio 
politikos, bet ne tik nebandantį, o ir nega

Mistinė 
polemika

alGirDas BruKas
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straipsnyje pateiktus duomenis, per 10 metų 
(20012010) spygliuočių ir kietųjų lapuočių 
dalis sumažėjo 4,2 proc. Suprantu, kad yra ir 
objektyvių priežasčių (uosynų ligos, stichiniai 
faktoriai eglynuose), bet yra ir subjektyvių fak
torių (nepakankamos želdinimo apimtys, ne
pakankamos želdinių apsaugos bei priežiūros 
priemonės, savalaikio ugdymo stoka). Specia
listai tam ir yra, kad rastų būdus nepageidauja
miems objektyviems faktoriams neutralizuoti, 
o subjektyvius pašalinti. Ar kam nors nuo to 
bus geriau, jei visi užsimerkę trauksime – pas 
mus viskas taip gerai, kad geriau ir būti negali?

Prof. Andrius Kuliešis straipsnyje „In
tensyvinti miško auginimą“ pateikia pluoštą 
duomenų apie tarpinį miško naudojimą 2006
2009 m. Tiek duomenys, tiek išvados nesu
kelia euforijos dėl esamos padėties. Trumpai 
pacituosiu: Prof. A. Kuliešis tvirtina: Lietuvos 
miškai pasižymi žymiai didesniu produktyvu-
mo potencialu, nei jis šiandien panaudojamas. 
Tai rodo didelis miško auginimo nuostolių pro-
centas, sanitarinių kirtimų apimtys, viršijančios 
ugdomųjų kirtimų apimtis, faktiniai ugdomųjų 
kirtimų intensyvumo tarp atskirų urėdijų skir-
tumai, siekiantys iki 10 kartų…Praktinėje vei-
kloje mažai vietos skiriama kūrybiškumui. Kaip 
gali pasireikšti girininko kūryba, kai jis turi 
nuolat galvoti, kad išugdytame plote nepritrūk-
tų kokio medžio… 

Iš tiesų ugdymo kirtimų apimčių maži
nimas, ypač kai kyla popiermedžių kainos 
ar didėja biokuro paklausa, nerodo nei miš
kininkystės, nei miško ekonomikos minčių 
suklestėjimo. 

Tiesa, abu profesoriai elgiasi atsargiai – 
pateikia tik duomenis ir nieko nekritikuoja. 
Bet duomenys kalba patys už save.

Suprantu, kad tiek miško želdinimo, tiek 
ugdymo problemos – tai ne vien generalinio 
urėdo reikalas ir kad dėl jų buvimo ar nebu
vimo jo galvos kirsti nereikia. 

Apskritai padorūs pavaldiniai turi savo 
padoraus vado galvą prisaugoti. Tai visai nor
malus reikalas. Tačiau panašūs sapnai ir pa
sakos apie ant vieno koto besilaikančią tvorą, 
kuriuos platina daktaras Jaskelevičius, vargu 
ar apsieina be vadovybės įkvėpimo, nes prie
šingu atveju turėtų būti kokia nors jos reak
cija. 

Nežinia, ar šie profesoriai bus priskirti 
prie jau esančios kokios nors „aljanso“ gru
pės, ar bus įtvirtintas naujas liaudies priešų 
padalinys su atskiru pavadinimu. 

O gal įvyks stebuklas ir nuo mistinės bele
tristikos kūrimo pereisim prie problemų na
grinėjimo? Laikas parodys. ☐

Šalies spaudoje, internetiniuose 
puslapiuose jau gerą dešimt
metį neretai pasirodo įvairaus 

pobūdžio straipsniai, kuriuose ap
tarinėjamas valstybinių miškų ūkio 
sistemos veiklos efektyvumas, pel
ningumas, finansinė grąža ir pan. 
Apmaudu, kad tokių rašinių dau
gumą sudaro tie, kuriuose stengia
masi visokiais būdais parodyti, kad 
egzistuojantis miškų ūkio valdymas 
yra netinkamas, miškų urėdijų eko
nominė veikla vertinama skeptiškai, 
neretai primetant neūkiškumą ar 
net aplaidumą. Daug kritinių pasta
bų dėl dabartinės valstybinių miškų 
žinybos ekonomikos pažėrė ir Al
girdas Brukas savo rašinyje „Mistinė 
polemika“.

Nesigilindami į asmeniškumus ir 
ambicijas, panagrinėkime straipsnio 
ekonominę pusę, pabandykime ra
miai ir be emocijų oponuoti autoriui. 
Pateikdamas duomenis apie 2000 m. 
miško želdinimo apimtis (natūrines 
ir pinigines) A. Brukas naudojo lei
dinio „Miško ūkio įmonių 2000 m. 
gamybinės veiklos rodikliai“ duo
menis (11 ir 50 psl.). Ir tai gerai, 
nes, norint išvengti nesusipratimų ir 
interpretacijų lyginant metų rezul
tatus, reikia naudotis būtent šiame 
leidinyje pateikta informacija. Rei
kia atkreipti dėmesį, jog autoriaus 
miško želdinimo išlaidų palyginimas 
2000 m. su analogiškomis išlaidomis 
2009 m. iš esmės neteisingas ir klai
dinantis visuomenę, nes lyginant ir 
vertinant bet kokių prekių ar paslau
gų sąnaudų pokyčius, būtina lyginti 
šių prekių ar paslaugų kaštų sudėtį ir 
kitas sąlygas, kurios turėjo įtakos šių 
kaštų augimui. Algirdo Bruko miško 
želdinimo konkrečių metų sąnaudų 
apimčių palyginimai ir vertinimai 
visiškai iškreipia ekonominio palygi
nimo esmę ir kaštų pokyčių ekono
minį vertinimą, nes neatsižvelgiama 
į esminius veiksnius, turėjusius įta
kos miško želdinimo l ha savikainos 
didėjimui.

Netiksli informacija  klaidina visuomenę
Pirmiausia iki 2001 m. sodmenys 

buvo apskaitomi tik kiekine išraiška 
ir miško atkūrimo sąnaudose jų ver
tės nebuvo. Algirdo Bruko straips
nyje paminėtas 8,8 mln. litų išlai
das 2000 m. realiai sudarė tik darbo 
užmokestis už miško sodinimą ir 
su juo susiję mokesčiai bei degalai, 
mechanizmų nusidėvėjimas. Todėl 
2000 m. miško želdinimo sąnau
dos, be miško sodmenų vertės, buvo 
1126 Lt/ha.

Miškų įstatymo 2001 m. pakeiti
mas tapo svarbiausiu faktoriumi, nu
lėmusiu ženklų miško želdinimo są
naudų padidėjimą. Patvirtinus nau
jąją Miškų įstatymo redakciją, miškų 
urėdijos tapo valstybės įmonėmis ir 
perėjo prie naujos ekonominio regu
liavimo tvarkos. Imta taikyti naujus 
apskaitos principus, kurie ir turėjo 
daugiausia įtakos sod menų įvertini
mo ir esminių miško želdinimo kaš
tų sandaros pokyčiams 2001 m. bei 
būsimų laikotarpių minėtų išlaidų 
dydžiui.

Sodmenys buvo įvertinti vadovau
jantis Sodmenų įvertinimo ir atvaiz
davimo apskaitoje tvarka, patvirtinta 
Miškų ir saugomų teritorijų departa
mento 20010425 įsakymu Nr.64, ir 
apskaityti nebaigtoje gamyboje. Nuo 
tada, realizuojant sodmenis, jų vertę 
imta nurašyti į miško želdinimo są
naudas, kurios apskaitoje jau 2001 m. 
padidėjo 8,2 mln. litų.

Akivaizdu, kad Algirdo Bruko 
straipsnyje pateikti 2000 m. miš
ko želdinimo išlaidų palyginimai su 
vėlesniais metais, kai nuo 2001 m. į 
sąnaudas įkalkuliuojama sodmenų 
vertė, yra ekonomiškai nepagrįsti ir 
neteisingi. Lygiai taip pat „sėkmin
gai“ galima būtų lyginti miškų urėdijų 
1990 m. visų rūšių ūkinės veiklos kaš
tus su 2010 m. ir teigti, kad jie nepa
grįstai dideli ir nepateisinami.

Taip pat būtina pažymėti tai, 
kad Algirdo Bruko straipsnyje įvar
dintos 2003 m., 2006 m., 2008 m. 
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Netiksli informacija  klaidina visuomenę
ir 2009 m. „išlaidos, skirtos miško 
želdymui“ neatitinka sąvokos esmės, 
kadangi nurodytos išlaidos iš tikrųjų 
apima ne tik tiesiogines išlaidas miško 
atkūrimo darbams (kartu su sodmenų 
verte), bet ir želdinių ir žėlinių priežiū
ros ir jų apsaugos (nuo žvėrių, ligų ir 
kenkėjų) darbų sąnaudas. Tai yra pažy
mėta kiekvienų metų leidinio „Miškų 
urėdijų veiklos rodikliai“ išlaidų lente
lės pastabose, į kurias autorius, matyt, 
neatkreipė dėmesio. Minėtieji želdinių 
ir žėlinių priežiūros ir apsaugos darbai 
yra būtini ir dėl to atliekami ne tik ei
namaisiais metais atkurtuose (paso
dintuose) plotuose, bet ir ankstesniais 
metais atsiradusiuose želdiniuose ir žė
liniuose. Taigi, siekiant objektyvumo, 
reikėtų lyginti konkrečių metų miško 
atkūrimo darbų sąnaudas vienam hek
tarui, kurios tikrai ne „padidėjo net 4,3 
karto“, bet jau nemažai metų ženkliau 
nekinta ir sudaro apie 2 tūkst. Lt /ha.

Miško želdinimo darbų apimtys iš 
tikrųjų turi mažėjimo tendenciją, ta
čiau tam yra konkretūs paaiškinimai: 
ženkliai padidėjusios neplynų kirtimų 
apimtys, gana plačiai taikomas mišrus 
miško atkūrimo būdas, miško žėlimo 
skatinimo priemonės, taip pat ir FSC 
miškų tvarkymo sertifikavimo nuosta
tos, rekomenduojančios teikti pirme
nybę miško žėlimui ir vietinės kilmės 
medžių rūšims. Beje, aplinkos ministro 
2010 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1
859 pakeitus Miško atkūrimo ir įveisi
mo nuostatus, nauja redakcija patvir
tintoje Miško želdinimo ir žėlimo pro
jekto valstybinėje žemėje formoje pro
jektuojamos priemonės yra skirstomos 
į tris grupes: 1) želdiniai (sodinimas ir 
sėjimas); 2) želdiniai ir žėliniai (mišrus 
būdas); 3) žėliniai. Pagal tokį skirstymą 
miškų urėdijų želdiniai 2011 m. miš
ko atkūrimo apimtyse sudaro 43 proc., 
žėliniai – 26 proc., likusi dalis plotų at
kurta mišriu būdu. Matyt, ir vėl, ištrau
kus plikus skaičius iš konteksto, kažkas 
ras progą pašūkauti, kad valstybiniuose 
miškuose dar labiau mažėja želdinimo 
darbų apimtys... 

Keistokai atrodo, kai analizuojant 
visų Lietuvos miškų (visų nuosavybės 
formų ir visų amžiaus klasių) medynų 
rūšinės sudėties pokyčius per paskutinį 
dešimtmetį, tokių pokyčių esminiu fak
toriumi įvardinamas kelerių metų miš
ko žėlimo apimčių padidėjimas valsty
biniuose miškuose. Kaip miško žėlimas 
įtakoja rūšinės sudėties pokyčius, turė
tų atsakyti atitinkami moksliniai tyri
mai, o ne suabsoliutinti pasamprotavi
mai. Minkštųjų lapuočių medynų per 
dešimtmetį labiausiai padaugėjo beržy
nų sąskaita, tačiau ar iš tikrųjų beržas 
yra „bloga“ medžio rūšis? Pagrindinių 
medžių rūšių medynų plotas (ha) vals
tybiniuose miškuose per dešimtmetį 
padidėjo:

Dar vienas pastebėjimas dėl miš
ko ugdomųjų kirtimų apimčių. Kodėl 
pastaruoju metu intensyviai priekaiš
taujama dėl valstybiniuose miškuo
se sumažėjusių jaunuolynų ugdymo 
darbų apimčių? Ar išanalizuotos visos 
objektyvios tokio sumažėjimo priežas
tys? Kodėl nėra lyginami dabartiniai 
ir ankstesni (prieš dešimt, dvidešimt 
metų buvę) pradinio želdinių tankumo 
reikalavimai, miško sodmenų kokybė, 
ar atsižvelgiama į tai, kad šeštaisiais 
(minkštųjų lapuočių atveju) ir aštun
taisiais (kietųjų lapuočių ir spygliuočių 
atveju) metais prieš privalomą želdinių 
ir žėlinių kokybės vertinimą, t.y. prieš 
pat želdiniams ir žėliniams tampant 
jaunuolynu, yra atliekami želdinių ir 
žėlinių priežiūros (nepageidaujamos 
augalijos pašalinimo) darbai, stengian
tis pasiekti kuo geresnę želdinių ir žėli
nių kokybę? 

Labiausiai jaunuolynų ugdymo dar
bų apimtys buvo sumažėjusios ekono
minio sunkmečio metu, kuomet finan

sinių klausimų sprendimai, siekiant su
balansuoti įmonės pajamas ir išlaidas ir 
išvengti nuostolingos veiklos, buvo ne 
vieno miškų urėdo galvos skausmas. 
Tačiau šie darbai buvo tik atidėti vėles
niems metams. Pagerėjus įmonių finan
siniams rodikliams, dėmesys jaunuoly
nų ugdymo darbams vėl užima deramą 
vietą. Belieka priminti, kad generalinio 
miškų urėdo 2010 m. birželio 29 d. įsa
kymu Nr. 1B206 „Dėl jaunuolynų ug
dymo bei želdinių ir žėlinių priežiūros 
darbų“ miškų urėdijoms patvirtintos 
jaunuolynų ugdymo darbų apimtys 
(užduotys) 20102015 metams, numa
tančios per 20102011 m. kompensuoti 
ekonominio sunkmečio metu susima

Medynai

Valstybinės reikšmės miškuose Privačiuose ir rezervuotuose nuosavybės 
teisių atstatymui miškuose

Plotas, tūkst. ha Pokytis, 
proc.

Plotas, tūkst. ha Pokytis, 
proc.2001-01-01 2010-01-01 2001-01-01 2010-01-01

Pušynai 369,0 388,2 +5,2 336,2 337,2 +0,3

Eglynai 258,3 265,8 +2,9 187,4 161,2 -14,0

Ąžuolynai 16,0 20,2 +26,3 18,6 20,6 +10,8
Šaltinis: Lietuvos miškų ūkio statistika, 2001 ir 2010 m.

žintas jaunuolynų ugdymo darbų ap
imtis, o vėlesniais metais – užtikrinan
čios vidinės miškotvarkos projektuose 
suprojektuotas šių darbų apimtis (taip 
pat miškų urėdijos įpareigotos jaunuo
lynų ugdymo darbų apimtis planuoti 
pagal faktinę jaunuolynų būklę ir darbų 
poreikį). Miškų urėdijoms patvirtintos 
tokios jaunuolynų ugdymo darbų ap
imtys (užduotys) 20102015 metams: 
2010 ir 2011 m. – po 13,2 tūkst. ha, 
20122015 m. – po 12 tūkst. ha kas
met (vidinės miškotvarkos projektuose 
suprojektuotos vidutinės metinės jau
nuolynų ugdymo apimtys – 11,7 tūkst. 
ha). (Beje, šis sprendimas yra susilau
kęs ir kai kurių garbingų mokslininkų 
nuogąstavimų, kad tokios patvirtintos 
jaunuolynų ugdymo darbų apimtys ga
limai per didelės).

Ar ir vėl verkšlensime? 

GMu inf.
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Ž o d i s   s k a i t y t o j u i

euGeniJus tiJušas

Kur dingsta 
dauguma paukščių ruden ?
Paukščių dingimas rudenį ilgus amžius 
buvo aiškinamas labai įvairiai. Pvz., net 
žymus graikų filosofas ir mokslininkas 
Aristotelis (384322 m. pr. Kr.) manė, 
kad kai kurie paukščiai, atėjus žiemai, 
užmiega pasislėpę urvuose, išpuvusiuo
se kelmuose, medžių drevėse ir kitose 
panašiose vietose. Buvo teigiama, kad 
taip elgiasi gandrai, vieversiai, strazdai 
ir kai kurie kiti paukščiai, o kregždės 
žiemą neva praleidžiančios po vande
niu, sulindę į vandens telkinių dugno 
dumblą ar smėlį.

Dėl paukščių dingimo rudenį būta 
ir kitokių nuomonių. Pagal vieną iš jų, 
paukščiai žiemai išskrenda... Kaip jūs 
manote, kur? Nei toliau, nei arčiau – į 
mėnulį. Gal tokia mintis kilo todėl, kad 
nemažai paukščių migruoja ne tik dieną, 
bet ir naktį, o kai kurie – tik naktį. Mė
nulis taip pat ryškiausiai matomas nak
tį. Nakties tamsa, migruojančių paukš
čių balsai kažkur dangaus tamsybėje ir 
mėnulis jo skliaute – tikra paslaptis! Tai 
paukščiai naktį ir tegali skristi į mėnulį, 
juk nieko daugiau tamsoje nematyti... 
Kažkada buvo aiškinama, kad gegutės 

Aptikus  žieduotą paukšt

Įvairių šalių paukščių žiedai ištiesinti į plokšteles

Priklausomai nuo paukščio kojos dydžio 
bei gyvenimo būdo skirtingų rūšių paukščiai 
žieduojami atitinkamo dydžio, formos ir tipo 
žiedais
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ričarDas patapavičius
lietuvos paukščių 
žiedavimo centro vedėjas

Ekovata, ekopasta, ekoplyta, eko-
būstas, eko,,matrasas“, ekosek-
sas, ekovaikas, ekomaistas, eko-

pampersas, ekoš..........., ekologiškas, 
ekologija.

Velniai griebtų, ką aš studijavau 
prieš trisdešimt metų ir kas įrašyta į 
mano diplomą?! Dar baisiau. Kokią 
miglą aš pučiu į smegenis Lietuvos 
ateičiai, nežinia ko susirinkusiai į Uni-
versitetą. Juk viską galima sužinoti 
intern(i)ete. 

Įsijungiu Jo Didenybę kompiuterį ir 
guuuglinu. E-K-o-L-o-G-I-J-A.

Pykšt ir ...(siūlau pabandyti) 
  
Eko, Natūrali kosmetika
www.ekogija.lt      
Natūrali, ekologiška kosmetika iš gam-
tos už tikrai gerą kainą.

...pasakyčiau, jeigu nebijočiau pe-
liuko Sūrskio autorinių pretenzijų.

Vuo blyn. Pasirodo, ekologija yra 
mūsų vonios spintelės viršutinėje len-
tynoje, kur žmona labai gražiuose inde-
liuose laiko daugybę man nepažįstamų 
įvairios konsistencijos medžiagų, o aš, 
asilo kanopa, tai vadinau chemija. o 
kur mano mėgstama mokslo disciplina 
panelė Ekologija?

Achaaa! Yra. Antru numeriu. Duble-
re, taip sakant, kosmetikai eina. Nagi, 
nagi...(siūlau pažiūrėti)

Ekоlogija (graikiškai οίκος – na-
mas, būstas + λόγος – mokslas, žo-
dis) – mokslas, tiriantis gyvųjų orga-
nizmų santykius su gyvenamąja aplin-
ka, įskaitant tokius fizinius veiksnius 
(faktorius) kaip klimatas, geografinės 
sąlygos, gyvosios ir negyvosios gam-
tos sąveiką.

Va taip. Bet pala pala, jeigu taip, 
tai kuo skiriasi ekologiškas pomidoras 
nuo neekologiško pomidoro? Ir kas per 
daiktas – ekokosmetika – guli mūsų vo-
nios viršutinėje lentynėlėje?

Gal, sakau, atsakymo reikia ieškoti 
senoviškai – knygose. Žiūrim, ką turim. 
Tarptautinių žodžių žodynas. Hm. Kny-

ginė eko.., ekologija niekuo nesiskiria 
nuo intern(i)etinės. o ką sako dabar-
tinės lietuvių kalbos žodynas? Špygą 
taukuotą. Nieko.

Tai kas per velns* tas ekologiškas 
produkts** yr***, anot mano mėgs-
tamiausio švarplėtadančio žemaičio 
Žvagulio.

Nebeturi. Nebeturi apie ką rašyti 
Tijušas – matau galvą linguojantį kan-
trųjį skaitytoją. Apie lingvistiką pradėjo 
paistyti. 

o iš kur beturėsi?
Andai skambina pats Liauksminas. 

Taip, taip. Tas pats Liauksminas, kuris 
kožną* * * * (aš grynakraujis aukštaitis, 
tik mano pavardė navatna*****) dieną 
kažkodėl tarp pusryčių ir pietų tikriems 
lietuviams siūlo desertą: kas, kur, kada, 
kaip, dėl ko ir su kuo užmušė, papjovė, 
nugalabijo ar bent žarnas paleido. Pa-
skambino, ir sako: ieškau briedžių psi-
chologijos žinovo.

Va čia tai bent. Aš gi ir zoopsicholo-
giją (protingasis kompiuteris rodo, kad 
tokio žodžio lietuvių kalboje net nėra) 
studijavau. 

Sutinku ir sutartu laiku, visai Lie-
tuvai girdint, išgirstu klausimą: ar ga-
lima, o jeigu galima – tai kaip, prog-
nozuoti, kur ir kada į vieškelį išbėgs 
briedis?....

Pamenu, bobutė mane mokė: vai-
keli, perkūnas spiria tik į aukštą medį, 
nestovėk po juo. Bet, kad dvidešimto 
amžiaus vidurio prapiesoriai******, 
ekologai ir zoopsichologai butų mane 
mokę, kaip atspėti, kur per vieškelį 
pėdins briedis...

Ačiū dievui, čia pasipainiojo Ričar-
das Patapavičius.

Kad jūs žinotumėte, koks nuosta-
bus jausmas būna, kai tik ką apžieduo-
tas paukštelis purpteli iš tavo delno...

*velnias, 
**produktas, 
***yra, 
****kiekvieną, 
*****neįprasta, keista, 
******profesoriai

Užkniso (a la Erlickas)
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paukščio kojos dydžio bei formos ir 
nuo gyvenimo būdo, naudojami įvairių 
dydžių, formų, tipų žiedai. Metaliniai 
žiedai dedami tik ant paukščių kojų. 

Plastikiniai paukščių žiedai ir kiti 
ženklai
Siekiant gauti kuo daugiau informacijos 
apie paženklintus paukščius, jau ne pir
mas dešimtmetis jie ženklinami ne tik 
metaliniais (standartiniais) žiedais, bet 
ir įvairių spalvų plastikiniais žiedais su 
įrašytais nuo 1 iki 5 simbolių ilgio ko
dais. Šiuos kodus gali sudaryti vien tik 
skaitmenys, įvairūs skaitmenų ir raidžių 
deriniai, vien tik raidės. Tokius žiedus 
įžiūrėti, jų kodus perskaityti galima iš 
žymiai toliau nei perskaityti metalinių 
žiedų įrašus. 

Plastikiniai žiedai gulbėms ir žąsims 
dedami ir ant kaklo. Kaklinio žiedo 
kodą per žiūronus galima perskaityti 
net kelių šimtų metrų atstumu. Tai yra 
didelis privalumas. 

Neretai klausiama, ar ant kaklo 
uždėtas žiedas nekenkia paukščiui? 
Daugybė stebėjimų rodo, kad kaklo 
žiedai šiems paukščiams netrukdo. 
Taip paženklintų paukščių elgesyje ne

rudenį virsta vanagėliais, o pavasarį – 
vėl gegutėmis. 

Buvo sakoma, kad smulkiuosius 
paukščius ant savo nugaros parneša 
parskrisdami stambieji paukščiai. Tei
ginį, kad baltąją kielę neva ant nuga
ros parskraidina baltasis gandras, kaip 
gražią pasaką dar galima išgirsti ir šiais 
laikais. 

Kodėl paukščiai žieduojami?
Tiksliai atsakyti į klausimą, kur paukš
čiai dingsta rudenį, buvo galima tik juos 
pradėjus žieduoti. Žiedavimu galima 
sužinoti ne tik kur paukščiai žiemoja, 
bet ir kokiais maršrutais skrenda į žie
mojimo vietas ir kokiais keliais grįžta į 
perėjimo vietas, per kiek laiko nuskren
da ir parskrenda, ar grįžta perėti į anks
tesnę perėjimo vietą, ar jauni paukščiai 
apsigyvena gimtinėje, kiek ilgai gyvena, 
kokios yra svarbiausios žuvimo prie
žastys ir daugybę kitų jų gyvenimo pa
slapčių. Atskleisti paukščių gyvenimo 
paslaptis svarbu ne vien dėl smalsumo. 
Šios žinios labai svarbios sprendžiant 
paukščių apsaugos problemas. Juk, kaip 
bebūtų gaila, yra nemažai sparnuočių, 
kurių skaitlingumas mažėja – jie nyks
ta. Norint šį nykimo procesą sustabdyti, 
būtina tinkama apsauga ne tik jų perė
jimo vietose, bet ir migracijos maršru
tuose bei žiemojimo vietose. 

Žinoti tai aktualu ir dėl kitų prie
žasčių. Mat migruojantys paukščiai gali 
pernešti ir išplatinti kai kurių žmogui 
bei naminiams ir laukiniams gyvūnams 
pavojingų ligų sukėlėjus. Taigi paukščių 
žiedavimas nėra tikslas, o jų gyvenimo 
paslapčių tyrimo priemonė (būdas, me
todas). 

Mokslinio paukščių žiedavimo pradžia
Moksliniais tikslais paukščiai pradėti 
žieduoti Danijoje 1899 m. parapijinės 
gimnazijos mokytojo Hanso Kristijano 
Kornelijaus Mortenseno. Jis pirmasis 
pradėjo ženklinti paukščius žiedais, ku
riuose buvo įrašytas žiedo eilės numeris 
ir adresas. Tiesa, bandymų vienaip ar 
kitaip ženklinti paukščius buvo ir ankš
čiau, bet tai nebuvo tiek tobula, kad 

Aptikus  žieduotą paukšt

Baltoji kielė. 
Metaliniai žiedai dedami tik ant paukščių kojų
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Įvairių paukščių plastikiniai žiedai. Plastikiniu 
žiedu paženklinto paukščio identifikavimui 
svarbu žinoti žiedo spalvą ir jame įrašytą kodą
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ričarDas patapavičius
lietuvos paukščių 
žiedavimo centro vedėjas

juos būtų galima traktuoti kaip moksli
nio paukščių žiedavimo pradžią.

Paukščiai pradėti žieduoti siekiant 
atskleisti migracijos paslaptis, bet grei
tai paaiškėjo, kad žiedavimas tinka ne 
tik paukščių migracijų, bet ir kitų jų 
paslapčių tyrimams. Todėl šis palyginti 
nesudėtingas, pigus, bet labai efektyvus 
gyvenimo ir informatyvus paukščių 
tyrimo metodas labai greitai buvo pri
pažintas bei pradėtas taikyti ir kitose 
valstybėse. 

Apie 1930 m. paukščiai jau buvo sis
temingai žieduojami daugelyje Europos 
šalių, Šiaurės Amerikoje, Australijoje, 
Naujojoje Zelandijoje ir kai kuriose 
Afrikos, Azijos ir Pietų Amerikos vals
tybėse. Lietuvoje sistemingas paukščių 
žiedavimas pradėtas 1929 m. prof. Tado 
Ivanausko iniciatyva. 

Metaliniai paukščių žiedai
Nuo mokslinio paukščių žiedavimo 
pradžios laukinių paukščių žiedavimui 
skirti metaliniai žiedai (jie dar vadina
mi standartiniais žiedais), mažai pasi
keitė. Ir dabartiniuose žieduose visada 
yra įrašyta žiedo eilės numeris ir žiedą 
„išleidusio“ paukščių žiedavimo centro 
pavadinimas (ne paukščio žiedavimo 
vieta, kaip dažnai manoma). Žiedo nu
merį sudaro vien tik skaičiai ar skaičių 
ir vienos ar kelių raidžių derinys.

Iki XX a. antros pusės visi paukščių 
žiedai buvo aliumininiai. Šis metalas 
nerūdija, yra lankstus, palyginti nesun
kus, jame nesunku padaryti reikiamą 
įrašą. Bet tokie žiedai turi vieną dide
lį trūkumą – aliuminis yra minkštas 
metalas ir gana greitai dyla. Po kelioli
kos ar keliasdešimt metų tokie žiedai, 
ypač stambesnių, daug vaikščiojančių, 
bėgiojančių ir braidančių vandeny
je sparnuočių taip nudyla, kad juose 
esančio įrašo ar įrašo dalies perskaityti 
jau neįmanoma. Jei paukštis išgyvena 
dar ilgiau, sudilęs žiedais gali visai nu
kristi nuo kojos. Todėl stambesniems 
paukščiams žieduoti imta naudoti žy
miai ilgaamžiškesni iš aliuminio ir kitų 
metalų lydinio bei iš nerūdijančio plie
no gaminami žiedai. Priklausomai nuo 
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joks kitas paukštis ir pagal kurį jis atpažįstamas kaip atskiras 
ir vienintelis individas iš daugybės žieduotų ir dar daugiau 
nežieduotų sparnuočių. Beje, plastikinių žiedų ir kitų ženklų 
atveju „asmens“ kodo dalį sudaro ir žiedo ar kito ženklo spal
va (balta, juoda, geltona ir t.t.).

Paukščių žiedavimo centruose saugoma visa informacija 
apie kiekvieną to centro žiedu paženklintą paukštį: kokios 
rūšies, kokios lyties, kokio amžiaus, kur, kada, kieno žieduo
tas bei kada, kur, kokiomis aplinkybėmis jis buvo aptiktas po 
žiedavimo, jei tokie atvejai yra žinomi. 

Suprantama, norint atpažinti žieduotą paukštį kaip atski
rą ir vienintelį individą, būtina tiksliai žinoti jo žiedo ar kito 
ženklo įrašą (numerį ar kodą). Tai pavyksta jam vėl patekus 
gyvam ar, deja, jau negyvam į žmogaus rankas. Bet tai nėra 
vienintelė galimybė perskaityti žiedo įrašą.

Dabar ištobulinus optinius prietaisus (žiūronus ir mono
klius, neretai vadinamus teleskopais), bent jau stambesnių 
paukščių žiedų įrašus (mat jie didesni nei smulkiųjų paukščių 
ir juos lengviau įžiūrėti iš toliau) galima perskaityti paukščiui 
esant laisvėje. Neretai žiedų įrašai perskaitomi ir šiuolaiki
niais skaitmeniniais foto aparatais padarytose foto nuotrau
kose, jas peržiūrint kompiuteriu. 

 
Kiek paukščių sužieduojama?
Pastarajame dešimtmetyje vien Europoje kasmet sužieduoja
ma apie 5 mln. paukščių, iš jų apie 80100 tūkst. Lietuvoje. Vien 
JAV ir Kanadoje kasmet sužieduojama per 1 mln. paukščių. Jie 
žieduojami ir Afrikoje, Australijoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, 
vykdant paukščių ekologijos ir biologijos tyrimus. 

Natūralu, kad gali kilti klausimas, kodėl tiek daug žieduoja
ma? Svarbiausia gausaus žiedavimo priežastis yra tai, kad spe
cialistus pasiekia informacija apie palyginus labai nedaug žie
duotų paukščių. Kiek pranešimų paukščių žiedavimo centrai 
gauna apie vienų ar kitų rūšių žieduotus paukščius, priklauso 
nuo daugybės priežasčių: gyvenamosios buveinės (biotopo), 
žiemojimo vietų ir migracijų maršrutų, žmonių gausumo ir pa
siskirstymo įvairiose teritorijose, paukščio dydžio ir sužieduo
tų paukščių skaičiaus, medžiotojų ir paukščių stebėtojų gausos, 
jų aktyvumo bei sąmoningumo, kitų priežasčių. Tai priklauso 

pastebima jokių pokyčių, lyginant su nepaženklintais jų gen
tainiais – jie normaliai maitinasi, poruojasi, peri, migruoja. 
Nepastebima ir kokios nors neįprastos jų gentainių reakcijos 
į taip paženklintus individus. 

Gulbių, kurios dažniausiai dėl netinkamo žmogaus el
gesio veisimosi metu (žmonės jas maitina ir tada, nors tuo 
laikotarpiu natūralaus maisto yra į valias, ir atpratina pa
čioms ieškoti ir maitintis) lieka žiemoti ten, kur neturėtų 
likti. Todėl, užėjus didesniems šalčiams, jų kaklo žiedai gali 
apšalti ledu, bet nežinomas nė vienas paukščio žuvimo dėl 
šios priežasties atvejis.

Retai paukščiai ženklinami ir kitaip: sparno žymenimis 
(prisegamos prie sparno), o antys – ir snapo plokštelėmis 
(tvirtinamos ant snapo). Šie ženklai taip pat būna įvairių spal
vų su įrašytu kodu. 

Žiedas ar kitas ženklas – „asmens“ kodas
Kiekvieno žieduoto paukščio žiedo numeris ar kitokio ženklo 
kodas yra tarsi „asmens“ kodas, kurio (tokio paties) neturi 

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

Geriausios medžioklės 
visuose Pasaulio kontinentuose 
pagal Jūsų pageidavimus

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

Skambinkite ir mes pasiūlysime 
geriausius variantus!

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

Felis
a n t a n o  T r u s k a u s k o  P Į

Baltasis gandras. Gandrams, garniams ir kitiems ilgakojams paukščiams žiedas, kad jis būtų 
lengviau matomas ir kad būtų galima lengviau perskaityti jo įrašą paukščiui esant laisvėje, dedamas 
aukštai (ant blauzdos)

Perinti kakliniu žiedu paženklinta gulbė nebylė. 
Žiedas paukščiui visiškai netrukdo, o paukštį 
identifikuoti (matyti žiedo spalvą ir perskaityti jo 
kodą) galima iš pakankamai toli
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spėjamos) jo žuvimo priežastys (nu
šautas, užmuštas transporto priemo
nės, nutrenktas elektros srovės, užsi
mušęs į laidus, atsitrenkęs į lango sti
klą, sugautas katės ir pan.). Jei paukš
tis gyvas, kaip jis pagautas (įskridęs į 
patalpą, įsipainiojęs į tinklą, patekęs į 
gyvagaudžius spąstus ir pan.) ir koks 
jo tolesnis likimas (paleistas į laisvę su 
žiedu, nepaleistas ir pan.);

paukščio rūšis, lytis – nebūtina, 
bet jeigu tai žinoma, pageidautina taip 
pat pranešti.

Radėjas ir jo adresas, tel. nr., bet 
jeigu pranešėjas nori likti nežinomu, 
tai jis gali ir nenurodyti. Adresas ir/
ar tel. nr. reikalingi tik tam, kad, esant 
neaiškumams, aptikimo duomenis 
būtų galima patikslinti. Be to, žiedavi
mo centras radėjui, jei tik šis nurodo 
adresą, visada praneša visus to paukš
čio žinomus duomenis: rūšį, lytį, am
žių, žiedavimo datą ir vietą, atstumą 
nuo žiedavimo iki aptikimo vietos, 
ankstesnių jo aptikimų (jei tokių būta) 
duomenis. 

Kiekvienas pranešimas yra svarbus, 
vertingas ir laukiamas. Juos prašome 
siųsti šiuo adresu: 

Lietuvos paukščių žiedavimo 
cent ras, T. Ivanausko zoologijos mu-
ziejus, Laisvės al. 106, LT- 44253 
Kaunas; el .p.: zcentras@takas.lt; tel. 
(837) 20 58 70. ☐

ir nuo visų visuomenės narių išprusimo 
(žinojimo, kaip elgtis aptikus žieduotą 
paukštį) ir sąmoningumo (aptikus apie 
tai pranešti). Neskaitant paukščių stebė
tojų ir fotografų, didžiausią tikimybę ap
tikti žieduotus paukščius turi visi tie, ku
rių darbas arba hobis yra gamtoje. Tarp 
jų – ir miškininkai bei medžiotojai. Deja 
Lietuvos medžiotojai apie sumedžiotus 
ar kitaip aptiktus žieduotus paukščius 
praneša labai retai.

Ką ir kur pranešti?
Informaciją apie kiekvieną aptiktą (negy
vą, sumedžiotą, sugautą, pastebėtą) bet 
kokiu žiedu ar kitokiu ženklu paženk
lintą paukštį yra vertinga ir laukiama 
specialistų. Svarbūs yra šie duomenys:

Pirmametis sidabrinis kiras. Metaliniu 
(standartiniu) žiedu ir plastikiniu žiedu 
paženklintas paukštis
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visas žiedo įrašas – žodžiai, raidės, 
skaičiai, o plastikinio žiedo ar kitokio 
ženklo atveju – ir jo spalva; 

jei paukštis negyvas, žiedas nuo jo 
kojos nuimamas ir atsiunčiamas kartu 
su pranešimu (radėjai pageidaujant, 
žiedas jam grąžinamas). Metalinį žiedą 
patogiausia siųsti jį ištiesinus į plokšte
lę ir lipnia juostele priklijavus (kad tik
rai neiškristų iš voko) prie pranešimo. 
Net ir siunčiant patį žiedą, visą jo įrašą 
vis tiek būtina užrašyti pranešime;

jei paukštis gyvas, tiksliai nurašo
mas visas žiedo įrašas, o paukštis ne
delsiant paleidžiamas būtinai su žiedu 
(gal kada nors jis vėl bus aptiktas – 
tokie atvejai nėra dažni, bet yra ypač 
vertingi);

aptikimo data – metai, mėnuo, 
diena. Jei tiksli data nežinoma, svarbi 
yra ir kuo tiksliau nurodyta apytikslė 
data (savaitė, mėnesio pradžia, pabai
ga, vidurys, metų laikas ir pan.);

aptikimo vieta – rajonas, seniūni
ja, kaimas (miškas, ežeras, upė, pelkė 
ir pan.). Jei paukštis aptiktas ne kaime 
ar gyvenvietėje, pageidautina nurodyti 
tikslesnę aptikimo vietą nurodant apy
tikslį atstumą ir kryptį nuo artimiau
sios gyvenvietės;

aptikimo aplinkybės – kaip paukš
tis aptiktas: gyvas, negyvas. Jei negy
vas, kaip seniai jis miręs (nesuiręs, ar, 
priešingai, rastas tik skeletas, kaulai.) 
ir kokios (nurodyti, žinomos ar tik 

Vielos tinklai
miškų, želdinių, žvėrinčių ir ganyklų aptvėrimui

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



M i š k a s  i r  v i s u o m e n ė

Europos miškininkų orientacininkų čem-
pionatas (EFoL) organizuojamas kasmet 
vis kitoje šalyje. Šis renginys pritraukia 

daug dalyvių iš įvairių Senojo kontinento ša-
lių. Lietuvos sportininkai miškininkai jau ilgus 
metus taip pat sėkmingai dalyvauja šios sporto 
šakos čempionatuose, kuriuos nemaža dalimi 
paremia Lietuvos miškininkų sąjunga. Pernai Danijoje vykusiame čempi-
onate Lietuvai atstovavo 17 sportininkų miškininkų. Šiais metais rugpjūčio 
9-13 dienomis Norvegijoje savo jėgas išmėgino 31 miškininkas bei jų šei-
mos nariai, tarp jų 5 miškininkai iš Trakų bei Telšių miškų urėdijų. Iš viso 
čempionate užsiregistravo 276 dalyviai iš 13 šalių.

Sportas
Varžybų centras buvo įsikūręs Lillehammerio apylinkėse, Sjusjøen mies-
telio Natrudstileno slidinėjimo centre, 850 metrų virš jūros lygio aukš-
tyje. Centras daugiausiai naudojamas žiemą, nors lankytojų netrūksta ir 
vasaros sezonu. Žiemą lankytojai naudojasi moderniu kalnų slidinėjimo 
keltuvu, įvairaus sudėtingumo kalnų slidinėjimo trasomis. Tačiau labiau-
siai šis centras žinomas dėl savo išplėtotos lygumų slidinėjimo ir biatlono 
infrastruktūros. Vasarą slidininkai gali treniruotis 5 km ilgio asfaltuotomis 
trasomis, skirtomis riedutinėms slidėms.

orientavimosi sportas nėra labai dėkingas žiūrovams. Sportininkai 
renkasi individualius maršrutus tarp miškuose išsibarsčiusių kontrolės 
punktų, todėl sirgaliams sunku rasti vietą, iš kur jie galėtų stebėti varžy-
bas ir palaikyti varžybų dalyvius. orientacinio sporto populiarinimui, su-
darant geresnes sąlygas žiūrovams, prieš keletą metų buvo įvesta sprinto 
rungtis, kurioje sportininkai rungiasi neilgoje trasoje. Varžybų vieta pa-
renkama miestuose ar kitose žiūrovams lengvai prieinamose vietose. 

Šių metų čempionato pirma varžybų diena buvo skirta būtent sprinto 
rungčiai. Trasos ilgis svyravo nuo 1 iki 2,7 km su 7-21 kontrolės punktu. Sprin-
to rungtyje orientavimosi vietovėje pagal žemėlapį įgūdžiai yra šiek tiek ma-
žiau svarbūs, daugiau lemia sugebėjimas greitai priimti sprendimus ir bėgti. 
Varžybos vyko Lillehammerio pakraštyje esančiame Maihaugeno kultūros ir 

Europos miškininkų orientavimosi 
sporto čempionate EFOL 2011

istorijos centre. Tai maždaug 10 hektarų teritori-
joje išsidėstęs muziejus po atviru dangum, savo 
koncepcija panašus į mūsų Rumšiškes. Čia yra 
apie 200 įvairių Norvegijos regionų ir laikotar-
pių pastatų, demonstruojama gyventojų buitis, 
įrankiai, senovinės žemės drėkinimo sistemos, 
amatai, aptvaruose ganosi gyvuliai. 

Vidutinės distancijos ir estafetės rungtys vyko šalia Natrudstileno 
slidinėjimo centro, kalvotoje vietovėje, apaugusioje daugiausiai eglių 
miškais. Priklausomai nuo dalyvių amžiaus klasės, suplanuotas trasos 
ilgis buvo nuo 2,5 iki 5,7 km su 7-11 kontrolės punktų. Nors oficialia-
me čempionato leidinyje buvo skelbiama, kad bėgimo sąlygos yra 
geros, tačiau tai vertinimas pagal norvegiškus standartus. Daugeliui 
sportininkų, ypač iš lygumų šalių, sąlygos buvo neįprastos ir sudėtin-
gos. Žemės paviršius yra tuo pat metu akmenuotas ir pelkingas, todėl 
sportininkams reikėjo sutelkti daug dėmesio, kad nepaslystų ant šlapių 
akmenų ar neįsmuktų į pelkę. Kas, beje, ne visiems gerai sekėsi, nors 
rimtesnių traumų sportininkams pavyko išvengti.

Lietuvos atstovams pavyko iškovoti 16 asmeninių medalių bei 5 
prizines vietas komandinėse varžybose. 

Pagal amžiaus grupes mūsų šalies prizininkai pasiskirstė taip: 
Sprinto rungtyje – moterys: nuo 12 metų A. Budriūnaitė 3 vieta, 

nuo 20 m. – R. Pareigytė 2 vieta, nuo 40 m. E. Staišiūnienė 3 vieta, nuo 
45 m. A. Sidaravičienė 3 vieta; vyrai: nuo 12 m. D. Tėvelis 3 vieta, nuo 
14 m. B. olišauskas 2 vieta, nuo 18 m. V. Staišiūnas 1 vieta, nuo 40 m. 
R. Tėvelis 1 vieta.

Ilgojoje distancijoje – moterys: nuo 12 m. A. Budriūnaitė 3 vieta, 
nuo 20 metų R. Pareigytė 2 vieta, nuo 21 m. M. Černeckytė 3 vieta, nuo 
35 m. E. Kaminskaitė 3 vieta, nuo 40 m. E. Staišiūnienė 3 vieta, nuo 45 m. 
Aušra Sidaravičienė 1 vieta; vyrai: nuo 14 m. B. olišauskas 1 vieta.

Estafetės rungtyje – moterys: nuo 21 metų 2 komandinė vieta 
(A. Bikulč, R. Pareigytė, M. Černeckytė), nuo 35 m. 1 vieta (E. Kamins-
kaitė, E. Staišiūnienė, L. Servienė); vyrai: nuo 21 m. 3 vieta (V. Staišiū-
nas, A. Smilgius, T. Kokanka). 

auKsė KoMičienė
trakų miškų urėdijos 

ryšių su visuomene ir miško rekreacijos specialistė
saulius aDoMavičius

Druskininkų miškų urėdijos
urėdo pavaduotojas

Lietuvos delegacija
Ant aukščiausios pakylos – estafetės nugalėtojos 
(iš kairės) E. Kaminskaitė, L. Servienė,  E. Staišiūnienė
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Švenčionių rajono Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre birže
lio 2329 d. vyko aplinkotyros stovykla, į kurią buvo pakviesti 
Aplinkos ministerijos konkursus laimėję laureatai – jaunieji 

miško bičiuliai. Čia dalyvavau kaip lektorius, turėjęs vaikus supa
žindinti su miško augalais. Užsiėmimus taip pat vedė Švenčionėlių 
meno mokyklos dailės mokytojas Audronis Vilutis, Švenčionėlių 
miškų urėdijos ryšių su visuomene specialistė Ona Gylienė bei iš 
pajūrio atvykęs Klaipėdos RAAD Miškų kontrolės skyriaus vyr. 
specialistas Kęstutis Kvietkauskas. 

Prie gamtosauginio ugdymo prisidėjo pati to krašto gamta – 
Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras įsikūręs gražioje aplinkoje 
ant Žeimenos kranto, buvusioje mokykloje. Man, kaip mažųjų kai
miškųjų mokyklų „advokatui“, labai gaila tų uždaromų mokyklų. 
Jei nebėra mokyklos, tokioje gyvenvietėje naujos šeimos jau nebe
sikuria. Bet jei nėra kitos išeities, mokyklų reorganizavimas į ugdy
mo ir turizmo centrus, kaip padaryta Kaltanėnuose, yra geriausias 
pavyzdys ne tik mūsų rajonui, bet ir visai Lietuvai. Reikia žemai 
nulenkti galvą buvusios Kaltanėnų pagrindinės mokyklos direkto
riui Kęstučiui Lisauskui, kad jo iniciatyva uždaryta mokykla tebėra 
kultūros ir švietimo židinys šiame gražiame krašte. Su gailesčiu vis 
pagalvoju, kad tokius centrus galima buvo įsteigti ir vietoj kitų už
darytų mokyklų – Labanore, Pašaminėje, Reškutėnuose. 

Kai Kaltanėnuose vedžiau ekskursijas į mišką, pastebėjau, kad 
jaunieji miško bičiuliai turi daug teorinių žinių, bet praktinių – 
labai mažai. Buvo viena maža mergaitė, kuri pažinojo beveik visus 
augalus, nes pati prisipažino, kad gyvena kaime, o dauguma kitų 
moksleivių net lubino nepažįsta. Kai papasakojau apie gamtoje 
sutinkamus valgomus augalus, daugelis nustebo, kad biologijos 
pamokos gali būti tokios įdomios. Kiti skundėsi, kad, kai paklaus
davo savo biologijos mokytojų ko nors papildomo, gaudavo šaltą 
atsakymą „Man nepriklauso to jūsų mokyti“. Papasakoja, kas pa
rašyta vadovėlyje pagal „programą“ ir baigta. 

Aš neįsivaizduoju tokios situacijos mažose mokyklose, kai 
mokytojas dirba su mažesne klase ir kai gamtos pamokas galima 
vesti čia pat, vos pravėrus mokyklos duris. 

Todėl tokios aplinkotyros stovyklos, kokia vyko Kaltanėnuo
se, tarsi kompensuoja tai, ko negali vaikams duoti miestų moky
klos. Čia vaikai mokosi pažinti tikrą, gyvą pasaulį, kuris yra kur 
kas įdomesnis nei virtualus pasaulis kompiuterio monitoriuje ar 
televizoriuje. Belieka padėkoti Aplinkos ministerijai, kuri suteikė 
galimybę jauniesiems miško bičiuliams nemokamai dalyvauti šio
je stovykloje iš viešajai įstaigai „Nepriklausomi projektai“, kuri šią 
stovyklą įgyvendino, o taip pat miškų urėdijomis, kurios rado lėšų 
atvežti vaikus į šią stovyklą. ☐

Gyvosios gamtos pamokos 
Kaltanėnuose

Kitąmet EFoL čempionatas 
vyks Lietuvoje, Druskininkuose.

Seminarai ir ekskursijos 
Laisvu nuo varžybų metu daly-
viams surengtas miškininkys-
tės seminaras, kuriame prista-
tyta Nor vegijos miškininkavi-
mo prak  tika. Norvegijoje yra 12 
mln. ha miškų, 80 proc. priklau-
so šeimoms, 12 proc. – valstybei 
ir savivaldybėms, 4 proc. – įmo-
nėms, 4 proc. kitiems miško 
savininkams. Šalyje yra apie 
120 tūkst. miško savininkų, su-
sivienijusių į 8 miško savininkų 
kooperatyvus. Vidutinė šeimai 
priklausanti valda – apie 50 ha, 
o vidutinis plyno kirtimo biržės 

plotas – 1,4 ha. Metinis miškų prieaugis – 25 mln. m3, kasmet kertama apie 
10 mln. m3. Seminaro metu buvo pristatytos ir aptartos žemyninės Nor-
vegijos dalies miškininkystės sektoriaus galimybės ir iššūkiai, daugiausiai 
dėmesio skiriant šeimų valdomiems miškams. Seminarą vedė miško savi-
ninkų organizacijos Mjøsen Skog BA pirmininkas Even Mengshoel.

Vienos iš pažintinių ekskursijų metu galima buvo susipažinti su 
medienos panaudojimo patirtimi Norvegijoje. Didelį impulsą šios ša-
lies medienos panaudojimui davė 1994 metų olimpiada Lillehamme-
ryje. Tuomet nemažai olimpinių objektų, iš kurių garsiausias yra arena 
„Vikingų laivas“, pastatyta naudojant klijuotos medienos nešančias 
konstrukcijas. Tokios konstrukcijos arenoje be tarpinių atramų dengia 
net 96 metrų pločio erdvę. 

Norvegai ir dabar aktyviai propaguoja kuo platesnį medienos nau-
dojimą. Tam tikslui įkurta organizacija TreFokus, užsiimanti medienos 
naudojimą propaguojančia veikla, šios srities moksliniais tyrimais, inži-
nerinių specialybių studentų mokymu, visuomenės informavimu. Ši jau 
davė apčiuopiamų rezultatų. Mediena vis plačiau naudojama ne vien 
tik tradicinėse statybose, bet naujausiuose konstrukciniuose sprendi-
muose. Pavyzdžiui, iš medinių konstrukcijų pastatyti oslo oro uosto ke-
leivių terminalų pastatai, daug šiuolaikinės architektūros pa statų mies-
tuose, statomi automobilių tiltai, projektuojamas 4 juostų 1,5 km ilgio 
automagistralės tiltas. Ypač dėmesį traukia Kirkeneso mieste šiaurės 
Norvegijoje naujai suprojektuotas 20 aukštų klijuotos medienos kons-
trukcijų dangoraižis, kuris bus aukščiausias medinis pastatas pasaulyje. 
Ekskursijos dalyviai aplankė klijuotos medienos konstrukcijų gamyklą 
Moelven, keletą naujai pastatytų medinių automagistralių. 

Ekskursijų metu buvo galima aplankyti Miškų plėtros institutą. Ši 
nevyriausybinė organizacija įkurta 1958 metais, kuriai priklauso 38 įvai-
rios miškininkystės organizacijos bei mokslo institucijos. Institute dirba 
25 nuolatiniai darbuotojai ir 50 samdomų instruktorių. Pagrindinės 
instituto veiklos sritys – konferencijų ir kursų organizavimas, mokymo 
programų ir priemonių kūrimas, projektų valdymas, distancinis moky-
mas per internetą, tarptautinis bendradarbiavimas, duomenų bazių 
valdymas. Institutas dirba su profesionaliais miškininkais, miško savi-
ninkais, darbininkais, mokiniais, studentais, mokytojais ir dėstytojais, 
medžiotojais, kitomis su miškais ir miškininkyste susijusiomis visuome-
nės grupėmis. Instituto veiklą finansuoja Maisto ir Žemės ūkio minis-
terija, dalį lėšų gauna iš kursų dalyvių mokesčių, leidinių ir internetinių 
paslaugų prekybos, įvairių projektų. ☐

anDreJus GaiDaMavičius

Trasoje Justas Budriūnas

Ant aukščiausios pakylos – estafetės nugalėtojos 
(iš kairės) E. Kaminskaitė, L. Servienė,  E. Staišiūnienė
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Indrė Isokaitė. 
Visada gyventi

Kernavėje

Sodyboje

Trakuose

Medininkų pilyje

ten, kur vėsiau

Spalvingoje pamiškėje

Vandenyje

Juodkrantėje

Žolynuose

Šventojoje

M i š k a s  i r  v i s u o m e n ė
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jinga spygliuočių ir juodalksnio sodme
nų liga, kurią sukelia kekerinis pelėsis 
Botrytis cinerea.

Vykdant 19821985 m. atmosferos 
užterštumo tyrimus Jonavos azoto ga
mykloje, J. Vitkūnas atliko atmosferos 
užterštumo patologinio poveikio ana
lizę šalia augantiems medynams, mau
medžių vėžio vystymosi ir išplitimo 
želdiniuose priežastis.

Lietuvos ąžuolynų atkūrimo ir iš
saugojimo kompleksinių tyrimų metu 
pirmą kartą detaliai aprašytas (1993 
m.) ąžuolo kamienų vėžys, kurio su
kėlėjas yra bakterija Pseudomonas qu-
ercus. Šie tyrimai vykdyti Dubravos 
EMM urėdijos įveistuose paprastojo 
ąžuolo želdiniuose ir savaiminės kil
mės Dūkšto ąžuolyne (Vilniaus miškų 
urėdijoje), tyrimų duomenys detaliai 
aprašyti leidinyje „Lietuvos ąžuolynai: 
išsaugojimo ir atkūrimo problemos“ 
(1997 m.). 

Vykstant permainoms institute, J. Vit
kūnui 1988 m. teko nutraukti mokslinę 
veiklą: dirbo Neveronių šiltnamių kom
binate vyr. augalų apsaugos specialistu, 
vėliau – Dubravos miškų tyrimo stoties 
Miško sėklininkystės centro vyresniuoju 
miškininku, Kauno aukštesniojoje miš
kų mokykloje fitopatologijos dėstytoju.

1993 m. sugrįžęs į Miškų institutą, 
jis tęsė mokslinį ir pedagoginį darbą. 
Išėjęs į pensiją vykdė tyrimus Aplinkos 
ministerijos užsakytose temose, 2007
2008 m. Jonavos miškų urėdijoje atliko 
autorinį darbą „Medelyne auginamų 
miško įveisimui sodmenų fitopatologi
niai tyrimai ir rekomendacijos sanitari
nei būklei gerinti“. 

Dr. J. Vitkūnas paskelbė spaudoje 
per 80 mokslo darbų, yra įvairių leidi
nių, kaip ,,Miškininko žinynas (1977, 
1991 m.), „Tarybų Lietuvos enciklope
dija“ (III t., 1987 m.), „Lietuvos miškų 
ūkis“ (1992 m.), „Lietuvos ąžuolynai“ 
(1997 m.), „Lietuvos miškų metraštis 
XX a.“ (2004 m.) bendraautoris. Kaip 
miško fitopatologas, jis rašė į periodi
nę spaudą, patarinėjo miškininkams ir 
miško savininkams. 

Nuo studijų laikų kolega J. Vitkūnas 
nevengė ir visuomeninės veiklos.

prof. vytautas paDaiGa

Bet Miškų institute paskirtam 
jaunesniuoju moksliniu darbuotoju 
J. Vitkūnui nebuvo kur apsigyventi, 
todėl nuo 1961 m. jis „laikinai“ buvo 
įdarbintas Vilniaus miškų techniku
me neakivaizdinio skyriaus vedėju 
ir dėstytoju. Perkėlus 1963 m. miškų 
technikumą į Girionis, J. Vitkūnas pa
skirtas šio technikumo direktoriaus 
pavaduotoju mokymo reikalams, dėstė 
dendrologiją. Laisvalaikiu Kaune lan
kė aspirantams skirtus anglų kalbos 
ir filosofijos kursus, 1967 m. balandį 
įstojo į Miškų instituto stacionarinę 
aspirantūrą – miško fitopatologijos ir 
augalų apsaugos specialybę. Pasibaigus 
aspirantūrai, Miškų institute paskirtas 
Miško apsaugos skyriuje jaunesniuoju 
moksliniu bendradarbiu, 1971 m. – 
vyresniuoju moksliniu bendradarbiu 
(1981 m. suteiktas vyresniojo moksli
nio bendradarbio mokslinis vardas).

Maskvos miškų technikos institute 
1972 m. jis apgynė disertaciją „Infek
cinis pušies daigų išgulimas Lietuvos 
miško daigynuose ir biologinės ap
saugos su juo priemonės“. Už šį darbą 
suteiktas biologijos mokslų kandidato 
mokslinis laipsnis, o 1993 m. – gamtos 
mokslų daktaro laipsnis.

Dirbdamas institute dr. J. Vitkūnas 
tyrinėjo grybinių ligų išplitimą, jų su
kėlėjų biologiją miško daigynuose ir 
polietileniniuose šiltnamiuose, biolo
ginei apsaugai buvo išbandyta antago
nistinio grybo Trichoderma lignorum 
bei azotobakterinio, paruošto iš keletos 
Azotobacter chrooccocum štamų, efek
tyvumas. Vykdant tyrimus šiltnamiuo
se (Panevėžio ir Kazlų Rūdos MŪGS), 
pirmą kartą nustatyta ir aprašyta pavo

Bibliografinė rodyklė 
apie dr. Juozą Vitkūną 

Miškų institutas išleido bibliografinę 
rodyklę ilgamečio instituto mokslo dar
buotojo, miško fitopatologo dr. Juozo 
Vitkūno. Joje pateikiama išsami moks
lininko biografija, apžvelgiama moksli
nė, pedagoginė ir visuomeninė veikla. 
Trumpai pristatysiu žurnalo skaityto
jams šio leidinio svarbesnius akcentus.

Dr. Juozas Vitkūnas (g. 1934 m. lie
pos 15 d.) kilęs iš Kaišiadorių rajono 
Žaslių seniūnijos Naravų kaimo valstie
čių šeimos. Kelias į mokslą jam buvo il
gas ir nelengvas: 1952 m. baigus 8 klases 
Žaslių progimnazijoje, jam sukako 18 
metų – grėsė šaukimas į karinę tarnybą. 
Buvęs mokslo pirmūnas surizikavo na
muose savarankiškai ruoštis iš vidurinės 
mokyklos kurso egzaminams ir 1953 m. 
pavasarį eksternu sėkmingai juos išlaikė. 
Kaišiadorių vidurinėje mokykloje gavęs 
brandos atestatą, tais pačiais metais įsto
jo į LŽŪA Miškų ūkio fakultetą.

Jau studijų metais J. Vitkūnas pradė
jo domėtis miškininkystės moksliniais 
tyrimais – vadovavo Miškų ūkio fakul
teto studentų mokslinei draugijai, buvo 
renkamas į akademijos centrinę SMD 
tarybą. Už aktyvią veiklą šioje srityje 
LŽŪA rektoratas J. Vitkūną paskatino 
10ies dienų komandiruote į Maskvą 
aplankyti tuometinę Liaudies ūkio pa
siekimų parodą, Lomonosovo univer
sitetą, Tretjakovskio galeriją, kultūrines 
įžymybes. Nuo antro kurso per atosto
gas jis dalyvavo Miškų instituto moksli
nėse ekspedicijose, tiriant ąžuolynų at
kūrimą, kurioms vadovavo miškininkai 
M. Lukinas, B. Labanauskas, K. Narbu
tas ir kt. Labai gerai buvo įvertintas jo 
parengtas diplominis darbas „Punios 
šilo šiaurinės dalies augimvietės tipai ir 
ūkinės priemonės“. 

Baigęs 1958 m. LŽŪA, J. Vitkūnas 
paskiriamas girininku į kuriamą Tra
kų miškų ūkio Madžiūnų girininkiją, 
kur turėjo imtis statybų, kurtis plyna
me lauke. Miškų instituto Miško bio
logijos ir miškininkystės skyriaus ve
dėjas B. Labanauskas įprašė ministrą 
A. Matulionį pervesti jauną girininką 
Miškų instituto žinion dirbti jo skyriuje 
mokslinį darbą – tai buvo padaryta nuo 
1961 m. sausio 1 d. 

N a u j i  l e i d i n i a i
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DRUIDŲ HOROSKOPAS: 

Liepa 
rugsėjo 13 – rugsėjo 22, 
kovo 11 - kovo 20
pagrindiniai po liepos ženklu gimusiųjų bruožai: 
draugiškumas, pastabumas, realizmas, orga-
nizaciniai sugebėjimai. tai iš pažiūros ramūs, 
pesimistiški, truputį tingūs žmonės, kurie daž-
nai nugyvena visą gyvenimą nuobodžiaudami. 
simpatiški. Bendrauti su jais labai malonu ir 
lengva. sugeba bet kam apsukti galvą. tačiau 
jie būna nepastovūs, kupini prieštaravimų. Jie 
ramūs išorėje, nors viduje verda. Kartais jiems 
pritrūksta valios ir kantrybės. šiek tiek savimy-
los, mėgsta būti giriami.

Meilėje gali laimingai jaustis tik su dva-
siškai artimu žmogumi, su panašiais pomė-
giais ir poreikiais. tokia santuokinė meilė gali 
sugrąžinti jiems pusiausvyrą, išvaduoti nuo 
prieštaravimų. Būna dažnai be priežasties 
labai pavydūs, todėl mylimam žmogui su jais 
gali būti sunku.

po šiuo ženklu gimė: a. enšteinas, M. Ku-
tuzovas, K. Ciolkovskis, r. Dizelis, J. štrausas, 
D. F. Kuperis, G. ibsenas, a. Kristi, r. nurije-
vas, l. Mineli, G .Garbo, s. loren. 

Tu manai, aš – ramybės sala
Tyliai šnarančių lapų pavėsy?
O gal meilė rugsėjo keista,
Tris pavasarius vakar pragėrus?

Krito širdys iš balto dangaus,
Visas laikas smėliu ištekėjo...
Ar išliko kas sielai brangaus? –
Duris klebina nežinios vėjas...

Vėl liūdžiu, – nepažįstu savęs, –
Kurgi dingsta rugsėjo gerumas?
Kas nuleido jaunystės bures,
Kas nusausino ilgesio jūras?

Tau atrodo, kad dūmu rūkstu
Nors širdy ugnimi dar liepsnoju –
Man šiandieną visai nesvarbu,
Kas jausmus į lygtis sudėliojo...

Noriu pereiti nežinios alpes
Ir užmigt kaip naktis pagiry...
Nusispjaut man į laikiną garbę –
Aš laiminga paklydus tavy...

PRoSTA SPoRINNI

Su 30-uo ju gim ta die niu
Rugsėjo 9 d. šią su kak tį pa žy minčią Kau-
no miš kų ir ap lin kos in ži ne ri jos ko le gi jos 
lek to rę, projektų vadovę DoVILę GUS-
TIENę, Varėnos miš kų urė di jos medely-
no viršininkę GINTARę BALUKoNIENę, 
10 d. – Veisiejų miš kų urė di jos ekonomis-
tę LINĄ TAMoŠAITIENę, 22 d. – Jo na vos 
miš kų urė di jos Upninkų gi ri nin ki jos ei gu lį 
AGNIų MATULAITĮ, 26 d. – Uk mer gės miš-
kų urėdijos Želvos girininkijos gi ri nin ko 
pa va duo to ją KęSTUTĮ JARMALAVIČIų. 

Su 40-uo ju gim ta die niu
Rugsėjo 1 d. šią su kak tį pa žymintį Šakių 
miš kų urė di jos Baltkojų gi ri nin ki jos gi ri-
nin ko pa va duo to ją RAIMoNDĄ TAMA-
ŠAUSKĄ, 2 d. – Šakių miš kų urė di jos Le-
kėčių me de ly no dar bi nin kę LoRETĄ SEN-
KIENę, 13 d. – Ig na li nos miš kų urė di jos 
Dūkšto gi ri nin ki jos ei gu lį VALDĄ ŠUMINĄ, 
15 d. – Kauno miškų urėdijos Padauguvos 
gi ri nin ki jos ei gu lį DALIų VYŠNIAUSKĄ, 
23 d. – Veisiejų miš kų urė di jos Krosnos gi-
ri nin ki jos gi ri nin ką SAULIų KANCEVIČIų, 
28 d. – Šiaulių miš kų urė di jos Rėkyvos 
gi ri nin ki jos gi ri nin kę AURELIJĄ JoČIENę, 
29 d. – Uk mer gės miškų urėdijos Šešuo-
lių girininkijos miš ko darbininką ALBINĄ 
GUDEIKĄ, 30 d. – Valstybinio miš kot var-
kos ins ti tu to knygrišyklos darbuotoją 
AUŠRĄ oBELIENIENę ir valytoją GIEDRĄ 
ŠEINAUSKIENę, Šalčininkų miš kų urė di-
jos Poškonių gi ri nin ki jos miško dar bi nin ką 
MEČISLoVĄ SINKEVIČIų.

Su 50-uo ju gim ta die niu
Rugsėjo 7 d. šią su kak tį pa žymintį Šalčinin-
kų miš kų urė di jos Dieveniškių gi ri nin ki jos 
gi ri nin ką RIMALDĄ BRUzGĮ, 15 d. – Biržų 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky-
bos ir tech ni nio pa da li nio me dien ve žio 
au to mo bi lio vai ruo to ją VIRGILIJų VAIČIU-
LIoNĮ, 16 d. – Jurbarko miš kų urė di jos Pa-
nemunės gi ri nin ki jos gi ri nin ką ANTANĄ 
KAMAITĮ, Švenčionėlių miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 

pa da li nio me dien ve žio au to mo bi lio vai-
ruo to ją ALGIMANTĄ LAzAUSKĄ, 20 d. – 
Kre tin gos miš kų urė di jos Šernų gi ri nin ki-
jos trak to ri nin ką JULIų KIELĄ, 23 d. – Ma-
žeikių miš kų urė di jos me die nos ruo šos, 
pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio me dien-
ve žio au to mo bi lio vai ruo to ją ANTANĄ 
PoŠKų, 27 d. – Šalčininkų miš kų urė di jos 
vy riau si ą ją bu hal te rę HELENĄ ŠATKEVIČ, 
Kauno RAAD Kėdainių rajono agentūros 
vyresnįjį specialistą ALGIMANTĄ PRANE-
VIČIų, 28 d. – Valstybinės miš kų tar ny bos 
Miško sanitarinės apsaugos skyriaus ve-
dė ją VIRGILIJų VASILIAUSKĄ, 30 d. – Vals-
tybinio miš kot var kos ins ti tu to jaunesniąją 
taksatorę REGINĄ BERTAŠIENę.

Su 60-uo ju gim ta die niu
Rugsėjo 9 d. šią su kak tį pa žy min tį Kė dai-
nių miš kų urė di jos urėdą JUozĄ GIRINĄ, 
13 d. – Ig na li nos miš kų urė di jos autobuso 
vairuotoją PRANĄ KoSTĄ LALĄ, 17 d. – 
bu vu sį ilgametį zarasų miškų urėdijos Du-
setų gi ri nin ki jos meistrą STASĮ SKINDARA-
VIČIų, 21 d. – Kauno RAAD Jurbarko rajo-
no agentūros vyresnįjį specialistą JUozĄ 
KASTANTĄ KLIMAVIČIų, Valstybinio miš-
kot var kos ins ti tu to valytoją BRoNISLAVĄ 
KUČINSKIENę, 26 d. – Vilniaus miškų urė-
dijos Mickūnų gi ri nin ki jos eigulį MICHAIL 
ŠoSTAK, 27 d. – Ne men či nės miš kų urė-
di jos ryšių su visuomene specialistą ŠA-
RŪNĄ LAUŽADĮ, 30 d. – Kre tin gos miš kų 
urė di jos Šernų gi ri nin ki jos eigulį STASĮ 
ALGIRDĄ ŠIMULĮ. 

Su 70-uo ju gim ta die niu 
Rugsėjo 7 d. šią su kak tį pa žy mintį buvu-
sios Miškų ūkio ministerijos darbuotoją 
VYTAUTĄ VINCIŪNĄ, 17 d. – ilgametį 
buvusios Miško sanitarinės apsaugos sto-
ties miško patologą RAMŪNĄ PoVILoNĮ, 
22 d. – LŽŪU Miš kų ir eko lo gi jos fa kul te to 
Miškininkystės ka ted ros profesorių, buvu-
sį LMS prezidentą EDVARDĄ RIEPŠĄ. 

Su 80-uo ju gim ta die niu
Rugsėjo 7 d. šią su kak tį pa žy mintį bu vu sį 
ilgametį buvusio Vilniaus miško chemijos 
ūkio direktorių, nusipelniusį šalies miški-
ninką zENoNĄ VAŠKEVIČIų, 27 d. – bu vu sį 
ilgametį Anykš čių miš kų urė di jos Anykš čių 
gi ri nin ki jos ei gu lį VINCĄ GRIMAŠAUSKĄ. 

Rugsėjo 6 d. su kan ka 85-eri bu vu siam 
miškotvarkininkui FAUSTUI JoNČIUI.

Rugsėjo 6 d. su kan ka 95-eri bu vu siam 
ilgamečiam Dubravos EMM urėdijos bu-
vusios Kačerginės girininkijos girininkui 
HENRIKUI PETRAUSKUI.

Svei ki na me 
gi mu sius
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