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LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės
sveikinimas miškininkams

LRS Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas įteikė
padėkas:
Alytaus miškų urėdijos ekonomistui – buhalteriui Jonui Arbačiauskui, Kuršėnų miškų urėdijos Pažiužmėlių girininkijos girininkui Marijui Baltramonaičiui, Pakruojo miškų urėdijos Klovainių girininkijos
girininkui Kęstučiui Obakevičiui, Kupiškio miškų urėdijos Šimonių
girininkijos girininkui Genadijui Smirnovui, Mažeikių miškų urėdijos
Papilės girininkijos girininko pavaduotojui Vidui Domui Činčiukui,
Nemenčinės miškų urėdijos Purviniškių girininkijos girininko pavaduotojui Andrej Jakubovskij.
Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas pareiškė padėkas:
Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktoriui Valdui Vaičiūnui, Kauno miškų urėdijos vyriausiajam inžinieriui Sauliui Lazauskui, Joniškio miškų urėdijos Joniškio girininkijos girininkui
Jonui Vitkauskui, Jonavos miškų urėdijos Gaižiūnų girininkijos girininko pavaduotojui Vitalijui Januškevičiui, Jurbarko miškų urėdijos Panemunės girininkijos girininko pavaduotojui Edmundui
Petrauskui, Ignalinos miškų urėdijos Tverečiaus girininkijos eiguliui
Alfredui Mačėnui.
Generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas pareiškė
padėkas:
Panevėžio miškų urėdijos miškų urėdo pavaduotojui miškininkystei
Gintarui Raškauskui, Kėdainių miškų urėdijos miško želdinimo ir
apsaugos inžinieriui Stepui Repečkai, Kretingos miškų urėdijos Vaineikių girininkijos girininkui Skirmuntui Maštarui, Kaišiadorių miškų urėdijos Palomenės girininkijos girininkui Linui Kazakevičiui.

Miškininko dienos proga

Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius pareiškė padėkas:
Dubravos EMM urėdijos Vaišvydavos girininkijos girininkui
Juliui Kurlavičiui, Druskininkų miškų urėdijos Merkinės girininkijos girininkui Vytui Domui Galčiui, Biržų miškų urėdijos
Latvelių girininkijos girininko pavaduotojui Rolandui Kubiliui,
Anykščių miškų urėdijos Pavarių medelyno meistrui Arvydui
Gimbutui, Marijampolės miškų urėdijos Sasnavos girininkijos
eiguliui Rimantui Gelčiui. Padėkas įteikė Ministro pirmininko
patarėjas Virgilijus Valentinavičius.

Aplinkos ministerijos Garbės ženklu paskatintas Tauragės miškų
urėdijos urėdas Paulius Martinavičius, Generalinės miškų urėdijos
pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“ – Kazlų Rūdos
MM urėdijos Višakio Rūdos girininkijos girininkas Laimis Dabrila.
Rugpjūtį šiuo ženklu buvo apdovanotas Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus vedėjas Artūras Balčius.
Miškininko dienos šventės metu Rotušės aikštėje įteiktos visuomenininko nominacijos: žurnalistei, televizijos laidos ,,Girių horizontai“ vedėjai Algimantei Žukauskienei, aktyviam miško savininkui,
,,Miško dienų“ organizatoriui Antanui Garbačauskui bei jaunųjų
miško bičiulių būrelių vadovams – Panevėžio miesto ,,Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos mokytojui Romui Kupčinskui, Trakų rajono
Onuškio vidurinės mokyklos mokytojai Almai Žukauskienei ir jų
vadovaujamų būrelių aktyviausiems nariams.

Suteiktos kvalifikacinės klasės girininkams
Aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo 14 d. įsakymu
Nr. D1-708 suteikta pirma kvalifikacinė girininko klasė:
Trakų miškų urėdijos Žeronių girininkijos
girininkui Alvydui Adomavičiui, Kaišiadorių miškų urėdijos Pravieniškių girininkijos – Algiui Krivui, Zarasų miškų urėdijos
Gražutės girininkijos – Antanui Maldauskui, Jurbarko
miškų urėdijos Viešvilės girininkijos – Kęstučiui Masaičiui, Trakų miškų urėdijos Ropėjų girininkijos – Kęstučiui Mikulskui, Telšių miškų urėdijos Stalgėnų girininkijos – Vygantui Mikutavičiui, Joniškio miškų urėdijos Skaistgirio girininkijos – Artūrui Ramukevičiui,
Telšių miškų urėdijos Platelių girininkijos – Edvardui
Rumšui, Šilutės miškų urėdijos Vainuto girininkijos –
Pranui Valučiui.
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Generalinio miškų urėdo 2011 m. rugpjūčio 23 d. ir rugsėjo 14 d. įsakymu
suteikta antra kvalifikacinė girininko klasė:
Anykščių miškų urėdijos Mikierių girininkijos girininkui Laimiui
Trumpickui, Kauno miškų urėdijos Karmėlavos girininkijos – Jonui Mačiuliui, Kauno miškų urėdijos Vytėnų girininkijos – Tadui
Rameliui, Jurbarko miškų urėdijos Kalvelių girininkijos – Irenai Petrošienei, Šiaulių miškų urėdijos Šiaulių girininkijos – Valdui Nausučiui, Tytuvėnų miškų urėdijos Kelmės girininkijos – Egidijui Želviui, Pakruojo miškų urėdijos Gedžiūnų girininkijos – Sauliui Laurikiečiui, Radviliškio miškų urėdijos
Legečių girininkijos – Evaldui Kuodžiui, Rietavo miškų urėdijos Tenenių girininkijos – Stasiui Eitučiui, Rietavo miškų urėdijos Girėnų girininkijos – Audriui
Pinikui, Rietavo miškų urėdijos Žadvainių girininkijos – Leonui Urbonui, Nemenčinės miškų urėdijos Magūnų girininkijos – Stefanui Semaško, Ukmergės
miškų urėdijos Šešuolėlių girininkijos – Gintautui Lučiūnui, Ukmergės miškų
urėdijos Deltuvos girininkijos – Laimiui Striukiui.

Rugsėjo 1 d. LAMMC Miškų institute doktorantūros studijas
pradėjo nauji doktorantai: Ekologijos skyriuje – G. Čapkauskas, Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyriuje – A. Marčiulynas,
D. Petrusevičiūtė, N. Zableckis.
Rugsėjo 7-10 d. Prahoje ir Kostelec nad Černymi lesy (Čekija) vyko
Europos šalių universitetų Miškų fakultetų dekanų konferencija,
kurioje aptartas visuomenės požiūris į miškininkus ir jo poveikis
miškininkystės studijų populiarumui. Konferencijoje dalyvavo
Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto
dekanas doc. Edmundas Bartkevičius ir prodekanas dr. Remigijus Žalkauskas.
Rugsėjo 8 d. Lietuvos radijo ir televizijos klube pagerbti geriausių 2010 m. sukurtų dokumentinių filmų apie Lietuvos gamtą autoriai. Petro Abukevičiaus premiją pelnė filmo „Gandrai
visada grįžta namo“ kūrėjas M. Jancevičius. Sostinės kino teatre
„Pasaka“ paskelbti geriausi šiemet pirmą kartą surengto Žaliojo
kino festivalio filmai. Geriausiu žaliuoju dokumentiniu filmu
pripažintas režisierės I. Kurklietytės „Apie ką staugia vilkai“. Iš
mėgėjų pateiktų darbų geriausiu paskelbtas žinomo ornitologo,
Dzūkijos nacionalinio parko direktoriaus pavaduotojo E. Drobelio filmas „Tetervins subilda“. Publikos prizas atiteko filmo „Smaragdo šalis” autoriui T. Zuzevičiui, atskleidusiam povandeninio
pasaulio grožį.
Rugsėjo 9 d. Verkių rūmuose Vilniuje vyko mokslinis – praktinis
seminaras „Parazitinio grybo C. Purpureum panaudojimas
nepageidaujamų medžių atžalų naikinimui“.
Rugsėjo 17 d. įprasminant Tarptautinius miško metus tradicinė
Miškininko diena šiemet buvo skirta visuomenei. Ji prasidėjo
šv. Mišiomis Arkikatedroje Bazilikoje, o vėliau persikėlė į Rotušės aikštę (plačiau 4 p.).
Rugsėjo 19-23 d. Druskininkų miškų urėdijoje vyko tarptautinis
seminaras „Bestuburių ir stuburinių gyvūnų erdvinis pasiskirstymas ir esantys potencialūs migraciniai keliai Lietuvos
ir Baltarusijos pasienio regionų miško ekosistemose“. Seminaras organizuotas pagal LMT tyrėjų mobilumo sutartį ir dvišalį
susitarimą tarp LAMMC Miškų instituto ir Baltarusijos Mokslų
akademijos biologinių išteklių mokslinio praktinio centro. Renginio dalyviai skaitė pranešimus miško gyvūnijos pasiskirstymo
ir miško apsaugos nuo biotinių veiksnių klausimais, susipažino
su tyrimo objektais Druskininkų miškų urėdijos ir Kuršių nerijos
nacionalinio parko miškuose.

Šventinė miškininkų eisena Vilniuje, Katedros aikštėje

pranešimą apie miškų urėdijų valdomą valstybės turtą ir jo
panaudojimo efektyvumą 2010 m. ir 2011 m. pirmą pusmetį.
Biudžeto ir finansų komiteto prašymu prieš tai buvo pateikti duomenys apie miškų urėdijų veiklos pajamas, neapmokestintą pelną, grynąjį pelną, grynojo pelno paskirstymą (sumokėtus dividendus), įmonių valdomą turtą bei kiti finansiniai duomenys: vidutinis darbuotojų skaičius, vidutinis įmonės darbuotojo atlyginimas,
vadovaujančių darbuotojų (taip pat vadovo) atlyginimas bei informacija apie įmonių laisvų lėšų panaudojimą nurodytu laikotarpiu.
Po diskusijos miškų urėdijų veikla buvo įvertinta teigiamai
bei pritarta 2011 m. veiklos planui ir 2012 m. veiklos plano
prognozei.
Rugsėjo 28-30 d. Kaune viešbutyje „Best Western Santaka“ LAMMC
Miškų institutas organizavo Europos teritorinio bendradarbiavimo
tikslo Tarpregioninio bendradarbiavimo programos INTERREG IVC
projekto „Europos miškų gaisrų stebėsena panaudojant informacines sistemas“ (European Forest Fire Monitoring using Information Systems, EFFMIS) partnerių susitikimą ir konferenciją.
Rugsėjo 30 - spalio 1 d. organizuota tradicinė kasmetinė trijų Baltijos šalių Miškininkų sąjungų konferencija „Laukinių gyvūnų,
miško ir žmogaus santykis“. Tomis dienomis Aleksandro Stulginskio universitete vyko paroda „Sprendimų ratas 2011“ (plačiau – kitame numeryje).
Visuomenininko nominacija paskatinti Trakų rajono Onuškio vidurinės
mokyklos JMB būrelio nariai, jų vadovė A. Žukauskienė
su miškininkų vadovais

Rugsėjo 21 d. Aplinkos ministerijos Miškų departamentas
ir LAMMC Miškų institutas organizavo seminarą „Darni
miškininkystė: kaip saugoti ir naudoti Lietuvos miškus“, skirtą
tarptautiniams miškų metams (plačiau – kitame numeryje).
Marijono Bernotavičiaus nuotraukos

Rugsėjo 23 d. Vytauto Didžiojo universitete Miškų instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja R. Lukšienė apgynė Ekologijos ir
aplinkotyros krypties daktaro disertaciją „Paprastojo uosio
(FRAXINUS EXCELSIOR L.) DNR polimorfizmas ir ekologinių sąlygų įtaka gemalų morfogenezei in Vitro“ (mokslinis vadovas doc.
(HP) dr. S. Kuusienė, konsultantas: prof. habil. dr. R. Ozolinčius).
Rugsėjo 28 d. LR Seimo Biudžeto ir finansų komitete buvo atliekamas valstybės turto ir jo panaudojimo efektyvumo parlamentinis
tyrimas. Generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas pristatė
MŪSŲ GIRIOS / 2011 / 09
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Aktualijos

Miškininko dienos minėjimas Vilniuje

Miškininkams skirtos šv. Mišios Arkikatedroje Bazilikoje

P

ažymėdama tarptautinius miškų
metus, šiemet profesinę dieną šalies miškininkų bendruomenė paminėjo netradiciškai. Palikę giriose nesibaigiančius kasdienius rūpesčius, apsivilkę šventinius mundurus, nuo ankstaus
rugsėjo 17-osios ryto į Vilnių skubėjo
autobusai su didesnėmis ar mažesnėmis
žaliakepurių delegacijomis. Šventiniu
maršu į sostinę siekta ne tik pasirodyti
visuomenei paradine puse, pademonstruoti vienybę, bet ir pristatyti nuveiktus
darbus miške ir moksle, miškininkystės
studijų programas, paskatinti miestelėnus labiau rūpintis bei domėtis tvariu
miškininkavimu, darnia miškų plėtra ir
miškų išsaugojimu.
Šventinė eisena nuo Arkikatedros Bazilikos
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Atvykę į Rotušės aikštę, miškininkai
skubiai rentė paviljonus, dėliojo atsivežtus
stendus, eksponatus. Po to visi skubėjo prie
Arkikatedros Bazilikos, kur nuo 11 val. aukotos šv. Mišios už miškininkus, jų darbus,
gamtos dovanas. Valkininkietė miškininkė
Eugenija Strazdienė skaitė visuotinę maldą, atnašavimui nuo miškininkų įteiktos
simbolinės gėrybės – Dubravos EMMU
medelyne išauginta pušaitė, miško gėrybių
pintinė bei vynas ir duona.
Po Mišių, grojant kariniam pučiamųjų
orkestrui, ilga uniformuotų miškininkų kolona, palydima nustebusių turistų ir miestelėnų žvilgsnių bei fotoaparatų blyksčių,
nužygiavo senamiesčio gatvėmis į Rotušės
aikštę, kur vyko betarpiškas bendravimas
Pilies gatve

su sostinės visuomene. Kartu su miškininkais (vieno politiko žodžiais, gamtos
kariais) žygiavo ir aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas, viceministras Stanislovas Šriūbėnas, kai kurie Seimo nariai.
Rotušės aikštėje per pietus vyko iškilmingas Tarptautinių miškų metų minėjimas, kur šio renginio vedėjas aktorius
E. Stancikas perskaitė šalies Prezidentės
Dalios Grybauskaitės sveikinimo laišką
miškininkams. Su profesine švente pasveikino LMS prezidentas doc. Edmundas
Bartkevičius, aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas ir generalinis miškų urėdas
Benjaminas Sakalauskas. Šventės atidarymą tradiciškai paskelbė medžioklės ragų
pūtėjai iš Marijampolės miškų urėdijos.

Po to Rotušėje surengtas Miškininko
dienos minėjimas, paskatinti miškų urėdijų darbuotojai, suteiktos girininkams
I-II kvalifikacinės klasės.
Dėkodamas miškininkams už atsidavimą profesijai, aplinkos ministras
G. Kazlauskas pažymėjo, kad jam neteko
matyti pikto, susiraukusio miškininko,
kuris nenuoširdžiai dirbtų savo darbą. Ar
lyja, ar sninga, miškininkas eina į mišką.
Ištikus bėdai, skuba medžiui į pagalbą. Už
tai reikėtų apdovanoti visus šalies miškininkus. Jis linkėjo ir toliau ieškoti sąlyčio
taškų, kad miške būtų vietos ir verslui, ir
žvėreliui ar paukščiui, ir miško gėrybių ar
atgaivos ieškančiam žmogui.
Generalinis miškų urėdas Benjaminas
Sakalauskas pasisakyme pastebėjo, kad
grėsmės tvyro ne tik atogrąžų iškertamiems miškams. Nors Tarptautinių miškų metų logotipe nėra nė vieno ženklo,
simbolizuojančio ,,laukinę ekonomiką“,
Lietuvoje keleri metai kai kurie laisvų
rinkų ekspertai su įniršiu kurpė įvairius
scenarijus, kad šalies miškuose siautėtų
laukinis kapitalizmas. Prieš 15 metų lapkričio 19 d. įsteigtai Generalinei miškų
urėdijai tenka griauti skleidžiamus mitus apie neracionalų valstybinių miškų
valdymą, naudojimą, didelį medienos
eksportą, atlaikyti kitą nepagrįstą kritiką.
Remiantis viena ES direktyva, vėl siūloma
Lietuvos valstybinių miškų kompleksinę
veiklą skelti per pusę – miškų auginimą
ir apsaugą atskirti nuo medienos ruošos,
komercinės veiklos.
Apžvelgęs per 15 metų valstybinių miškų veikloje įvykusius pokyčius, generalinis
miškų urėdas pažymėjo, jog valstybinai
miškai naudojami taupiai – iškertama tik
apie 70 proc. metinio prieaugio, iškirstas miškas atkuriamas, laikomasi griežtų

Aplinkos ministro padėka
Miškų departamento direktoriui
Valdui Vaičiūnui (dešinėje)

Šią padėką miškininkams pasirašė
120 seimo narių

miškų sertifikavimo reikalavimų. O ,,reformatorių“ pateikiami užsienio šalių miškininkavimo pavyzdžiai su iš miškų gaunamomis pajamomis ne visada pritaikomi
mūsų miškams, nes mūsų miškininkai nedisponuoja miško žemėse esamais gamtos
turtais (žvyru, smėliu, durpėmis ir pan.),
nenuomoja įvairioms reikmėms miško žemės. Jis padėkojo visuomenei, visuomeninėms organizacijoms, politikams, kad nepritarė valstybinių miškų privatizavimui,
neleido išdraskyti veikiančios sistemos,
kolegoms – kad išliko sutelktu branduoliu
nuolat bombarduojami. Anot B. Sakalausko, buvo ir vienas kitas meteoritas iš miškininkų aplinkos, bet tokių klaidžiojančių
pasitaiko ir Visatoje.
LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas linkėjo
miškininkams ir toliau neprarasti profesinės garbės, imti gyvenime pavyzdį iš atsinaujinančios gamtos, kai po sunkmečio –
džiūties – išlikę ąžuolai subrandino gausų
gilių derlių, kad vėl kiltų nauju atžalynu.
Seimo narys miškininkas Justinas
Urbanavičius įteikė kolektyvinę Seimo

narių padėką generaliniam miškų urėdui
ir visiems miškininkams, kurią pasirašė
120 seimūnų. Su profesine švente miškininkus nuo Socialdemokratų partijos
tarybos pasveikino Seimo narys Bronius
Bradauskas, pažymėdamas, kad besaikis
miškų valdymo tobulinimas alina sistemoje dirbančius žmones, varo juos iš
miško, o be miškininkų Lietuva būtų pilka. Jis patikino, kad šios partijos politikai
netoleruos siūlomų miškų valdymo reformų maratono.
Rotušės aikštėje regionais susibūrusių miškų urėdijų atstovai savo paviljonuose lankytojus supažindino su miško
sodmenų išauginimo technologijomis,
miškų atkūrimu ir įveisimu, jų priešgaisrine ir sanitarine apsauga, rekreacija, medžioklės ūkiu, demonstravo videofilmus,
išleistus leidinius apie miškus, vykdomus
darbus. Buvo galima betarpiškai pasikalbėti su miškininkais, pasivaišinti jų
atsivežtomis lauktuvėmis. Įrengiant paviljonus nestigo ir išmonės. Antai Šakių
miškų urėdijos Gelgaudiškio girininkas
Jonas Gvildys atsivežė iš ąžuolo medie-

Miškininkų paviljonuose
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Aktualijos

Betarpiškas bendravimas Rotušės aikštėje

davėjai, medžiotojai. Užsukusiems į ASU
Miškų ir ekologijos fakulteto paviljoną
buvo pasiūloma išlaikyti miškininkystės ir
ekologijos tema ,,mini egzaminą“. Teisingai
atsakiusiems į klausimus ar buvusiems arti
tiesos leista apsivilkti universiteto absolventiška mantija, nusifotografuoti. Jiems
išduota bakalauro atmintinė, kad ,,miškus
turi prižiūrėti gamtą mylintys ir gerai jos
dėsnius žinantys specialistai – tokiais tampama studijuojant Aleksandro Stulginskio
universiteto Miškų ir ekologijos fakultete“.
KMAI kolegijos studentai demonstravo
floristikos darbus.
Šventine atrakcija tapo miškininkų iškeptų blynų, kiaušinienės, eigulio sriubos
degustavimas. Nuo Rotušės laiptų vaikai
leido aitvarus. Kas netingėjo, galėjo pasidūkti šokių aikštelėje. Renginys vainikuotas su koncertavusia roko grupe „Thundertale“, miškininkų ansambliu ,,Nalšia“
drauge sudainuota miškininkų himnu
tapusia daina „Žemėj Lietuvos ąžuolai
žaliuos“, šventiniu fejerverku.

Tarptautiniams miškų metams paminėti šiemet paskirose miškų urėdijose
vyko daug miško sodinimo, švarinimo
talkų, kitų renginių visuomenei.
MG. inf.

Šakių miškų urėdijos Gelgaudiškio girininkas
Jonas Gvildys, laisvalaikiu bitininkaujantis,
prie savo stendo ,,Medaus kelias“

KMAI kolegijos studentai
demonstruoja floristikos darbus
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Vytauto Knyvos, marijono BernOtavičiaus,
Vaclovo Trepėnaičio, Vytauto Ribikausko nuotraukos

nos išskobtą didelį bitininkystės stendą
,,Medaus kelias“, vos tilpusį palapinėje,
besidominčius bitininkyste vaišino šviežiu medumi iš miško. Kuriems medus
patiko, galėjo čia įsigyti lauktuvėms,
padegustuoti iš medaus girininko pagaminto lietuviško midaus. Mažieji lankytojai tempė tėvelius ir mamytes pažiūrėti
Telšių miškų urėdijos ,,žvėrinčiaus“, kur
juos pasitiko vilko iškamša ir vilkenomis
vilkintis šių žvėrių gyvenimo žinovas Petras Dabrišius. Šiaulių krašto (Joniškio,
Šiaulių, Mažeikių, Radviliškio, Kuršėnų,
Tytuvėnų) miškų urėdijos atsivežė išleistą
vienkartinį laikraštį ,,Mūsų miškai“, kuriame informavo apie šio krašto miškus,
juose dirbančius miškininkus, gamtos ir
kultūros paveldo įdomybes. Lankytojai
galėjo įsigyti iš miškų urėdijų medelynų
atsivežtų dekoratyvinių sodmenų.
Savo temines ekspozicijas buvo įsirengęs ir Miškų institutas, ASU Miškų ir ekologijos fakultetas, KMAI kolegija bei medienos perdirbėjai, miško technikos par-

Miškininkystė

Valstybinių miškų sanitarinė būklė
šių metų pirmą pusmet

Buvusi situacija valstybiniuose miškuose
ir prognozės

Kenkėjas

Lajų kenkėjai

Liemenų
kenkėjai

2011 m. Prognozė
m.
pirmas 2011
antram
pusmetis pusmečiui

Daug

Nedaug

Želdinių/žėlinių
ir jaunuolynų Nedaug
kenkėjai

Medžių
grybinės ligos

Daug









Pastabos
Didžiausiai grėsmę kelia netikrojo skydamario pažeistų
eglynų gyvybingumas. Nors
kenkėjo populiacija sparčiai
mažėja, medžių sveikatingumui atsistatyti prireiks laiko
Pirmoji žievėgraužio
tipografo generaciją pagal
savo gausumą buvo panaši
į 2010 m. pirmą generaciją
(populiacija šiek tiek augo
Žemaitijoje), masiniai
dauginimosi židiniai pirmą
pusmetį nesiformavo
Populiacijos ir daroma žala
stabili eilę metų – gali
gausėti 2011-2013 m.
pradėjus masiškai atkūrinėti
2010 metų škvalo sudarkytus
medynus
Chroniškos ligos (uosių
džiūvimas, drebulinė ir šakninė pintis) išlieka stabilios,
tačiau nerimą kelia ūglių
vėžio sukėlėjų (Gremmeniella abietina, Sphaeropsis
sapinea) plitimas Lietuvos
miškuose. Karštos ir drėgnos
vasaros labai palankios šiems
ligų sukėlėjams plisti

Kęstutis Grigaliūnas

Valstybinės miškų tarnybos
Miško sanitarinės apsaugos
skyriaus vedėjo pavaduotojas

menkaverčiai baltaksnynai. Šio kenkėjo židiniai fiksuoti 12 ha plote.
Medžių liemenų kenkėjai pažeidė
1339 ha miškų. Atlikus priemones išnyko
1220 ha ir 7 ha – dėl gamtinių priežasčių,
166 ha lieka antram pusmečiui. Didžiąją
dalį pažeidimų sudarė eglių liemenų kenkėjai (1250 ha), iš kurių gausiausias – žievėgraužis tipografas.
Medžių grybinės ligos registruotos
7795 ha medynų (22 proc. visų židinių ploto). Atlikus priemones išnyko 1728 ha medynų, 50 ha – dėl gamtinių priežasčių. Dar lieka
6006 ha apniktų medynų. Didžiausius plotus
sudaro džiūstantys uosynai (2345 ha), drebulinės pinties pažeisti drebulynai (2113 ha),
džiūstantys ąžuolynai (731 ha).
Šių metų pirmąjį pusmetį po visą Lietuvą išplito spygliuočių ūglių vėžio pakenkimai. Intensyviausiai ši liga pažeidė Kuršių
nerijos pušynus (2000 ha).
Apie 20 proc. visų miško pažeidimų sudaro žvėrių žala (pažeidė 8080 ha). Tai antras
pagal gausumą miškus žalojantis faktorius.
Atlikus priemones pažeidimai pašalinti 728
ha, dėl gamtinių priežasčių sunyko 1187 ha,
bet dar lieka pažeidimų 6154 ha plote (metų
pradžioje buvo 6651 ha). Pagrindiniai žalos
darytojai yra elniniai žvėrys ir bebrai.
Abiotinių ir kitų veiksnių sukeltų pažeidimų užregistruota 19091 ha miškų.
Tai didžiausią žalą miškams darantys faktoriai. Atlikus priemones padariniai likviduoti 16881 ha, dėl gamtinių priežasčių jie
išnyko 62 ha, antram pusmečiui nesutvarkytų židinių lieka 2149 ha (metų pradžioje
buvo 5200 ha). Daugiausia (apie 92 proc.)
šios kategorijos pažeidimų miškuose sukėlė vėtros – įvairiu intensyvumu išvertė ir
išlaužė 17 490 ha plote apie 16 tūkst. ktm
medienos.
Sanitariniu požiūriu nepalankiausia padėtis 2011 m. antrajame pusmetyje numatoma netikrojo eglinio skydamario pakenktuose eglynuose. Nors eglių lajos po truputį
atsistatinėja, tačiau medžiai ir toliau išlieka
labai nusilpę. Tokios eglės yra tinkamas

substratas žievėgraužio tipografo antrosios
generacijos vabalams apsigyventi. Gana
gausūs lokaliniai viesulai vertė ir laužė miškus – laiku nesutvarkius, vėjų pažeisti medynai gali tapti medžių liemenų pavojingų
kenkėjų dauginimosi židiniais. ☐
2011 m. pirmą pusmetį neigiamų
faktorių pažeisti želdiniai ir medynai (plotas, ha)

Pažeidimo priežastis
(kenkėjo, ligos,
abiotinio faktoriaus
pavadinimas)

Išnykę pažeidimai
Naujai
užregistruoti ir
iš ankstesnio
Dėl
Atlikus gamtinių
apskaitos
periodo likę priemones priežasčių
pažeidimai

Pažeidimai,
liekantys sekančiam
apskaitos periodui

Š

alies valstybiniuose miškuose šių
metų pirmąjį pusmetį vabzdžių, ligų
sukėlėjų, žvėrių, abiotinių ir kitų faktorių pažeidimų naujai užregistruota bei iš
ankstesnio apskaitos periodo buvo likę 41
632 ha plote. Atlikus sanitarinės apsaugos
priemones, židiniai likviduoti 21979 ha,
dėl gamtinių priežasčių pažeidimai išnyko
3292 ha, kitam apskaitos periodui lieka 16
394 ha pažeidimų (metų pradžioje buvo
23381 ha).
Lajų kenkėjai naujai užregistruoti ir iš
anksčiau buvo išplitę 4906 ha miškų. Netikrasis eglinis skydamaris pakenkė 4851
ha eglynų 35 miškų urėdijose, džiūstančios
eglės iškirstos 1084 ha, dėl gamtinių priežasčių sunyko 1974 ha, lieka 1796 ha skydamario pakenktų eglynų. Neporinis verpikas medžių lapus graužė 26 ha Telšių miškų urėdijos
miškuose (pelkinėse augavietėse) bei Varnių
regioninio parko teritorijoje. Židinys ir toliau išlieka aktyvus.
Pastaraisiais metais gausėja mėlynojo
alksninuko populiacija. Tačiau jo daroma
žala kol kas nėra didelė, nes dažniausiai pažeidžiami pamiškėse ir pakelėse augantys

Medžių lajų kenkėjai

4906

1081

1974

1851

Netikrasis eglinis skydamaris

4851

1081

1974

1796

Neporinis verpikas

26

0

0

26

Lapsukis

15

0

0

15

Mėlynasis alksninukas

12

0

0

12

Paprastasis eglinis pjūklelis

2

0

0

2

Medžių liemenų kenkėjai

1339

1220

7

166

Eglės liemenų kenkėjai

1250

1138

7

159

Pušies liemenų kenkėjai

86

81.8

0

4.1

Eglinis dendroktonas

3

0

0

3

422

342

12

68

Pušiniai straubliukai

297

272

12

13

Grambuoliai

124

69

0

55

Medžių grybinės ligos

7795

1728

50

6006

Uosių grybinės ligos

2345

938

0

1407

Drebulinė pintis

2113

493

0

1621

Spygliuočių ūglių vėžys

2002

0

0

2002

Ąžuolo grybinės ligos

731

156

0

565

Šakninė pintainė

429

78

0

352

Beržų džiūvimas

85

65

0

21

Splygliakritis

75

0

41

34

Spyglių rūdys

9

0

9

0

Nekrozinės dėmės

4

0

0

4

Saklys

2

0

0

2

8080

728

1187

6154

Želdinių/žėlinių
ir jaunuolynų kenkėjai

Žvėrių žala
Nulaupyta žievė

4150

44

325

3780

Bebrai

2205

630

6

1560

Nukandžioti ūgliai

1608

36

849

721

Peliniai graužikai

76

16

7

53

Kormoranai

40

0

0

40

Išrausti medeliai

1

1

0

0

Abiotinių veiksnių žala

19091

16881

62

2149

Vėjalaužos, vėjavartos

17490

15698

0

1792

Sniegalaužos

1308

1152

0

156

Sausra

157

2

0

154

Užmirkimas

63

17

7

38

Šalnos

55

3

50

2

Gaisrai

19

8

5

7

Iš viso:

41632

21979

3292

16394
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Dar kartą apie šiandienines ugdomųjų kirtimų

problemas ir perspektyvas
Prof. Dr.
habil.
ANTANAS
Juodvalkis
doc.dr.
Julius
Danusevičius

Ugdomųjų kirtimų apimčių kitimas
Pastaruoju metu dalis miškininkų
kalba ir reiškia susirūpinimą dėl mažėjančių ugdomųjų kirtimų apimčių.
Akcentuojama, kad dėl to blogėja medynų rūšinė sudėtis, dėl laiku neatliktų
ar nepakankamos ugdomųjų kirtimų
apimties didėja sausuolių kiekis miškuose, tuo pačiu ir sanitarinių kirtimų
apimtys. Ypač aktyviai ir kritiškai šiuo
klausimu miškininkų spaudoje ir kitur pasisakė prof. Andrius Kuliešis ir
jo kolegos. Šių metų ,,Mūsų girių“ 2-4
nr. buvo jų apžvelgta medynų ugdymo
kirtimų dabartinė situacija, išsakytos
kritinės pastabos ir pateiktos perspektyvinės šių kirtimų apimtys.
Šie straipsniai paskatino įsitraukti į
diskusiją, siekiant plačiau paanalizuoti susidariusios problemos priežastis.
Tęsti diskusiją paskatino dar ir ta aplinkybė, kad, iš esmės pritardami minėtą
autorių pagrindinėms mintims dėl ugdomųjų kirtimų apimčių mažėjimo, ne
visuomet galime pritarti kai kuriems
susidariusios problemos vertinimo
principams ir pernelyg kategoriškam
neigiamam esamos situacijos įvertinimui. Sausa statistikos skaičių kalba be
gilesnės priežasčių analizės kartais gali
padėti susiformuoti ne visai objektyvioms išvadoms.
Pagrindinės autorių pateiktos išvados susiformavo, remiantis įvairių kirtimų rūšių analize per palyginti trumpą
laikotarpį (1996-2009). Pateikti skaičiai
iš tikrųjų rodo ryškų ugdomųjų kirtimų
apimčių mažėjimą paskutiniajame dešimtmetyje ir sudaro vaizdą, kad tai yra
tik paskutiniųjų metų problema.
Manome, kad pilnesniam šios prob
lemos įvertinimui analizę būtina atlikti
per žymiai ilgesnį laikotarpį. Tai leistų
objektyviau atsakyti į klausimą, kada
ir kokiu laipsniu prasidėjo ugdomųjų
kirtimų apimčių mažėjimas, kame glūdi šio mažėjimo priežastys, ar esamos
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ugdomųjų kirtimų apimtys iš tikrųjų
labai mažos. Minėtų autorių pasirinktas laikotarpis, tiksliau – jo atskaitos
tašku pasirinkti 1996-2000 m., sąlygojo
susidaryti gana neigiamam vaizdui apie
ugdomųjų kirtimų apimčių mažėjimą
paskutiniajame dešimtmetyje. Šalies
valstybiniuose miškuose šių kirtimų
apimtys 1997-2000 m. buvo vos ne didžiausios per visą šalies miškininkystės
laikotarpį. Todėl kitų metų apimčių lyginimas su šiuo laikotarpiu visada duos
neigiamą rezultatą.
Detalesnei kirtimų apimčių kitimo
analizei pasirinkome pastarųjų 50-ies
metų laikotarpį nuo 1960 m. (duomenys
imti iš leidinio ,,Lietuvos miškų metraštis
XX amžius“, 2003). Stengdamiesi sumažinti duomenų variaciją konkrečiais
metais, šį laikotarpį suskirstėme dešimt
mečiais (1 lent.). Pateikti duomenys
rodo, kad šį laikotarpį galima padalinti
į du periodus. Pirmas – 1961-1980 m.,
kuomet ugdomųjų kirtimų apimtys Lietuvos miškuose buvo didžiausios. Šiais
kirtimais kasmet buvo aprėpiama po 50
tūkst. ha miškų (3,5 proc. bendro valstybinių miškų ploto), iškertama po 550600 tūkst. m3 likvidinės medienos, ir tai
sudarė 21-23 proc. bendro naudojimo
medienos tūrio (2 lent.).
Antrasis periodas prasidėjo XX a. devintajame dešimtmetyje ir tęsiasi iki šių
dienų. Būtent šiam laikotarpiui būdingas ženklus ugdomųjų kirtimų apimčių
sumažėjmas: 1981-1990 m. jais buvo
pagaminama nepilnai 400 tūkst. m3

medienos, t.y. ugdomaisiais kirtimais
pagaminta mažiausiai likvidinės medienos per visą pastarųjų 50-ies metų
laikotarpį. 1991-2000 m. pagamintos medienos kiekis vėl pakilo iki
500 tūkst m3, o 2001-2009 m. sumažėjo
iki 450 tūkst. m3. Taigi, antruoju laikotarpiu vidutiniškai buvo pagaminta
apie 450 tūkst. m3 likvidinės medienos
(tai sudaro apie 80 proc. 1961-1980 m.
gamintos medienos kiekio). Manytume, tai buvo viena iš priežasčių, kad
ugdomųjų kirtimų dalis bendrame
naudojime nuo 21-23 proc. sumažėjo
iki 12-14 proc. (1 lent.).
Dar ryškesnį ugdomųjų kirtimų apimčių sumažėjimą matome, lygindami
šiais kirtimais apimtą medynų plotą.
1961-1980 m. laikotarpiu šiais kirtimais
kasmet buvo aprėpiama beveik 50 tūkst.
ha, o 1981-1990 m. šis plotas sumažėjo
iki 30 tūkst. ha, 1991-2000 m. iki 24
tūkst. ha, paskutiniajame dešimtmetyje – vos peršoko 20 tūkst. ha (2 lent.).
Taigi, per pastaruosius 30 metų ugdomaisiais kirtimais kasmet buvo aprėpiama tik apie 50 proc. to ploto, kuris buvo
1961-1980 m.
Šių kirtimų apimčių mažėjimo
pagal iškertamą tūrį ir aprėpiamą
plotą nesutapimas yra sąlygotas kirtimo intensyvumo kitimu. Ugdomųjų kirtimų intensyvumas per visą šį
laikotarpį nuolat didėjo (2 lent.). Jei
1961-1970 m. iš 1 ha buvo iškirsta tik
10,8 m3 likvidinės medienos, tai 19711980 m. – 12,1 m3, 1981-1990 – 13,1 m3,

1 lentelė. Valstybinių miškų bendras metinis naudojimas (likvidinis tūris, tūkst. m³) ir ugdomųjų
kirtimų dalis bendrame naudojime 1960-2009 m.

Tarpinių
Ugdomųjų
Viso
Ugdomųjų Pagrindiniai Iš viso kirtimų
Sanitariniai tarpinių
%
kirtimų %
Laikotarpis Ugdomieji
kirtimų
%
kirtimai
kirtimai kirtimų nuo tarpinių kirtimai kirtimų nuo bendro nuo bendro
naudojimo naudojimo
1961-1970

543

875

1418

38

1210

2628

54

21

1971-1980

603

562

1165

52

1410

2575

45

23

1981-1990

389

700

1089

36

1607

2696

40

14

1991-2000

494

1582

2074

24

2005

4079

51

12

2001-2010

451

784

1235

37

2430

3673

34

12

2 lentelė. Ugdomųjų kirtimo rūšių apimčių ir jų dalies bendroje ugdomųjų kirtimų apimtyje kitimas valstybiniuose miškuose 1960-2009 m.

Iš jų

Bendra ugdomųjų
kirtimų apimtis

Jaunuolynų ugdymas
retinimai
einamieji kirtimai
plotas,
iškirstas
kirtimo
plotas,
iškirstas
kirtimo
%
%
plotas,
iškirstas
kirtimo
%
%
plotas,
iškirstas
kirtimo
%
%
Laikotarpis
tūkst. tūris, intensy tūkst. tūris, intensy pagal pagal tūkst. tūris, intensy pagal pagal tūkst. tūris, intensy pagal pagal
ha
tūkst. vumas,
ha
tūkst.
vumas, plotą tūrį
ha
tūkst. vumas, plotą tūrį
ha
tūkst. vumas, plotą tūrį
m3
m³/ha
m3
m³/ha
nuo
nuo
m3
m³/ha
nuo nuo
m3
m³/ha
nuo nuo
viso
viso
viso viso
viso viso
1961-1970 49,9
543
10,8
22,4
137
6,1
45
25
8,8
148
16,8
18
27
18,7
258
13,8
37
48
1971-1980

49,8

603

12,1

22,9

76

3,3

46

13

11,7

242

20,7

23

40

15,2

285

18,8

31

47

1981-1990

29,8

389

13,1

17,1

33

1,9

57

9

9,4

224

23,8

32

58

3,3

132

40,0

11

31

1991-2000

23,8

494

20,8

12,6

19

1,5

53

4

6,5

232

35,7

27

47

4,7

243

51,7

20

49

1991-2000 – 20,8 m3, paskutiniajame
dešimtmetyje – jau net 22,0 m3/ha. Tai
leidžia teigti, kad ugdomųjų kirtimų
kokybė pastebimai gerėjo. Tam, matyt,
didelės įtakos turėjo ir įdiegti konkretūs
ugdomųjų kirtimų normatyvai, leidę
išvengti subjektyvumo, nustatant kirtimų intensyvumą, supaprastino ir sukonkretino kokybės kontrolę. Žinoma,
ugdymo kirtimų kokybę lemia ne vien
kirtimo intensyvumas, tačiau šis rodiklis yra vienas iš svarbiausių.
Pateikti duomenys rodo, kad ryškiausias ugdomųjų kirtimų apimčių
sumažėjimas įvyko ne paskutiniajame dešimtmetyje ir ne paskutiniaisiais
metais, kaip kartais bandoma teigti, o
XX a. devintajame dešimtmetyje.
Bene pagrindinė priežastis, sąlygojusi tokius didžiulius ugdomųjų kirtimų apimčių 1961-1980 m. ir vėlesniais
metais skirtumus, buvo ,,tūrio ugdymo“
kirtimų išplitimas Lietuvos miškuose
XX a. septintajame ir aštuntajame dešimtmečiuose, kuomet medynai buvo
ugdomi ištisais kvartalais. Mažai liko
medynų, į kuriuos nebūtų užklydęs girininkas su ,,kirviu“. Aštunto dešimt
mečio pabaigoje ,,tūrio ugdymo“ kirtimams dėl vienokių ar kitokių priežasčių
Lietuvoje užgesus, ženkliai sumažėjo ir
ugdomųjų kirtimų apimtys. Todėl vertinant jų apimčių kitimą, prasmingiau ir
objektyviau būtų vertinti tik paskutinių
trijų dešimtmečių laikotarpį, kuomet
nebuvo vykdomi minėti ,,tūrio ugdymo“ kirtimai. Per šį laikotarpį ugdomųjų
kirtimų apimtys turi tendenciją mažėti,
tačiau šis procesas nėra labai ryškus ir
atsispindi tik lyginant ugdomaisiais kirtimais aprėpiamą plotą. Pvz., lyginant
1981-1990 m. ir 2001-2009 m., ugdomaisiais kirtimais apimtas miškų plotas
sumažėjo 16 proc., o iškirstas tūris padidėjo net 18 proc.

Analizuojant ugdomųjų kirtimų
apimčių kitimą, mus domina ne tik
bendros šių kirtimų apimties, bet ir
atskirų ugdomųjų kirtimų rūšių apimčių kitimas. Per analizuojamą 50-ies
metų laikotarpį mažėjo visų ugdomųjų
kirtimų rūšių apimtys (2 lent.). Lyginant paskutinio dešimtmečio apimtis
su 1961-1980 m. apimtimis (tūrio ugdymo laikotarpis), jaunuolynų ugdymo apimtys pagal plotą sumažėjo 51
proc., retinimų – 66 proc., einamųjų
kirtimų – 71 proc. Išėmus ,,tūrio ugdymo“ laikotarpį, vaizdas pagerėjo.
Palyginę paskutiniojo dešimtmečio
apimtis pagal plotą su prieš tai buvusiais dviem dešimtmečiais gauname,
kad jaunuolynų ugdymai sumažėjo 25
proc., retinimai – 46 proc., o einamieji
padidėjo net 22 proc. Žvelgiant detaliau į paskutinį dešimtmetį, matome,
kad ryškaus apimčių mažėjimo lyg ir
nėra, tačiau vis tik pastebima mažėjimo tendencija (3 lent.). Pvz., lyginant
pirmąjį šio dešimtmečio penkmetį su
antruoju, jaunuolynų ugdymas pagal
plotą sumažėjo 10 proc., retinimų ir
einamųjų kirtimų – 12 proc. Šiam skirtumui įtakos turėjo 2009 m., kai ypač
sumažėjo jaunuolynų ugdymo ir retinimų apimtys.

Generalinė miškų urėdija, dėl ekonominės krizės siekdama mažinti ūkines išlaidas, buvo leidusi miškų urėdijoms atsisakyti kai kurių nepirmaeilių
darbų.
Miškininkystės požiūriu, jaunuolynų ugdymai priklauso prie pirmaeilių
ir svarbiausių darbų, tačiau buvo leista kai kur atsisakyti 2 eilės jaunuolynų
ugdymo. Čia daugiausia pateko gryni
spygliuočių jaunuolynai. 2010 m. duomenimis, vėl grįžta prie ikikrizinių apimčių. Taigi, jeigu neimtume 2009 m.,
tuomet jaunuolynų ugdymo ir retinimų
apimtys pagal penkmečius beveik nesiskirtų. Tačiau problema yra ta, kad
pastarajame dešimtmetyje retinimų
apimtys, net neįskaičius 2009 m., sudarė tik 89 proc. miškotvarkos projektų.
Projektuotos jaunuolynų ugdymo ir einamųjų kirtimų apimtys buvo daugmaž
vykdomos.
Ugdomųjų kirtimų apimtys pagal
iškertamą tūrį dėl kirtimo intensyvumo
didėjimo, išskyrus jaunuolynų ugdymą,
kito ne taip žymiai, todėl detaliau jų
neanalizavome. Staigų jaunuolynų ugdymo metu iškirstos medienos kiekio
sumažėjimą, ypač lyginant 1961-1980
m. periodą su vėlesniais metais, lėmė
viena pagrindinė priežastis – iškirstos

3 lentelė. Ugdomųjų kirtimų apimčių kitimas 2001-2009 m. (Lietuvos miškų statistika 2010)

Jaunuolynų ugdymas
Metai

Retinimai

Einamieji kirtimai

Iš viso

plotas, iškirstas tūris, plotas, iškirstas tūris, plotas, iškirstas tūris, plotas, iškirstas tūris,
tūkst. ha
tūkst. m3
tūkst.ha
tūkst. m3
tūkst.ha
tūkst. m3
tūkst.ha
tūkst. m3

2001

12,0

19

5,6

198

9,0

480

26,6

697

2002

12,0

18

4,9

180

5,9

320

22,8

518

2003

12,5

14

5,1

172

5,4

288

23,0

474

2004

12,7

16

4,9

164

4,7

257

22,3

437

2005

12,5

13

3,8

122

3,2

163

19,5

298

2006

12,3

11

4,9

134

5,3

232

22,6

377

2007

11,8

11

4,5

135

4,3

231

20,6

377

2008

11,2

10

4,8

153

5,4

301

21,4

464

2009

7,1

10

2,7

90

5,7

321

15,5

421

2010

13.2

13

4,6

138

4,0

225

21,8

376
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Ugdomieji kirtimai Kaišiadorių miškų urėdijoje

medienos, priskirtos likvidinei, principų kitimas.
,,Lietuvos miškų metraštyje“ (2003)
rašoma, kad 1966 m. ugdant jaunuolynus buvo pagaminama net 82 proc.
likvidinės medienos, kurią daugiausia
sudarė kirvamalkės ir kurui skirti žabai; 1971 m. likvidinės medienos tūris
sumažėjo iki 45 proc., 1981 m. – iki
21 proc., o paskutinių 20-25 metų laikotarpiu tesudaro 10-15 proc. ar dar
mažiau.
Nepaisant to, kad analizuojamu
laikotarpiu ugdomųjų kirtimų atskirų rūšių apimtys tiek pagal plotą, tiek
pagal iškertamą tūrį mažėjo gana skirtingai, šių kirtimų apimčių pasiskirstymas pagal kirtimo rūšis daugiausia
išlikęs panašus. Todėl įžvelgti kokius
nors kitimo dėsningumus sunkoka (2
lent.), nebent išskyrus einamuosius
kirtimus, kurių dalis pagal iškertamą
tūrį per pastaruosius tris dešimtmečius
turi tendenciją didėti. Ypač ryškiai šių
kirtimų dalis bendroje ugdomųjų kirtimų apimtyje padidėjo per paskutinį
dešimtmetį, kuomet pasiekė net 63
proc. bendros apimties. Tačiau čia yra
10 ■
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pagrindo negeriems įtarimams, jog kai
kuriose miškų urėdijose dalis sanitariniais kirtimais pagaminamos medienos
priskiriama einamiesiems kirtimams.
Izoliuotai paimtos ugdomųjų kirtimų apimtys kartais sunkiai leidžia suvokti ugdomųjų kirtimų lygį ir jų vaidmenį vienos ar kitos šalies miškininkavimo intensyvumui, siekį formuoti
aukšto produktyvumo miškus. Todėl
tokiai analizei dažnai pasitelkiami santykiniai dydžiai – kokią dalį ugdomieji
kirtimai sudaro bendrame tarpiniame
arba bendrame miško naudojime. Norime akcentuoti, kad tokių lyginimų
nereikėtų sureikšminti, nes jie toli gražu ne visada atspindi tikrąjį ugdomųjų
kirtimų vaidmenį ir vietą miškininkavimo procese. Pvz., ugdomųjų kirtimų
dalį bendrame tarpiniame miško naudojime daugiausia lemia ne ugdomųjų kirtimų apimčių padidėjimas arba
sumažėjimas, o dėl įvairių stichinių
nelaimių ryškus sanitarinių kirtimų apimčių padidėjimas. Pažvelgę į 1 lentelę
matome, kad 1991-2000 m. dėl eglynų
džiūvimo sanitarinių kirtimų apimtys
padidėjo iki 1,5 mln. m3, o ugdomieji

kirtimai tesudarė 24 proc. bendros tarpinio naudojimo apimties. Visais kitais
laikotarpiais sanitariniais kirtimais
miškuose buvo iškertama po 600-800
tūkst. m3, kas sudarė apie 40-50 proc.
bendro tarpinio naudojimo. Analizuojant pastarųjų 50-ies metų laikotarpio
duomenis, susidaro vaizdas, kad ugdomųjų ir sanitarinių kirtimų apimtys
tarp savęs beveik nesusijusios. Intensyviausiu ugdomųjų kirtimų laikotarpiu
(1961-1980 m.), kuomet šiais kirtimais
kasmet buvo iškertama po 550-600
tūkst. m3 medienos, sanitariniais kirtimais kirsta vidutiniškai po 720 tūkst.
m3. Beveik tiek pat (po 740 tūkst. m3)
sanitariniais kirtimais buvo iškertama
1981-1990 m. bei 2001-2009 m., kuomet kasmetinės ugdomųjų kirtimų
apimtys sumažėjo iki 390-460 tūkst.
m3.. Esmė ta, kad sanitariniai kirtimai
daugiausiai vykdomi įvairių stichinių
nelaimių, ligų ar kenkėjų pažeistuose
medynuose. Sutinkame su prof. A. Kuliešio ir jo kolegų teigimu, kad laiku
neatlikti ugdomieji kirtimai ar nepakankamas jų intensyvumas didina sausuolių kiekį miškuose. Tačiau turime

Vaclovo Trepėnaičio nuotrauka

pripažinti, kad dėl savaiminio išsiretinimo išdžiūvę augimu atsilikę medžiai
retai būna sanitarinių kirtimų objektu,
ypač minkštųjų lapuočių miškuose. Jie
papildo nepanaudotų sausuolių kiekį
ir didina miško auginimo nuostolius.
Dėl savaiminio retinimosi atsiradę sausuoliai realiai gali būti kertami tik spygliuočių miškuose. Todėl manome, kad
lyginti ugdomųjų ir sanitarinių kirtimų
santykį, remiantis Skandinavijos šalių
miškininkų patirtimi, kur vyrauja spygliuočių miškai, yra ne visai korektiška.
Antra vertus, kas matė Švedijoje ar
Suomijoje atliktus ugdomuosius kirtimus spygliuočių medynuose, ypač įsigalėjus mašininiam kirtimui, dėl per
didelio jų intensyvumo, vargu ar gali
rekomenduoti Lietuvos miškams. Tokiam palyginimui geriau tiktų kitų Vakarų Europos šalių (Vokietijos, Lenkijos ar pan.) patirtis.
Lietuvos valstybiniuose miškuose
per pastaruosius 50 metų sanitariniai
kirtimai sudarė 21-38 proc. bendros
kirtimų apimties ir mažiausia jų dalis
buvo būtent paskutinįjį dešimtmetį.
Todėl prof. A. Kuliešio ir jo kolegų
skaičiavimai, kad, ženkliai padidinus ugdomųjų kirtimų apimtis, netgi
normaliomis (be stichinių nelaimių)
sąlygomis sanitarinių kirtimų apimtis
miškuose būtų galima sumažinti iki
10-12 proc. nuo bendro naudojimo,
yra toloki nuo realybės; nebent sanitariniais kirtimais iškirsta mediena būtų
priskaitoma prie einamųjų kirtimų, ką
kartais urėdijos ir daro.
Vienareikšmiškai pritariame prof.
A. Kuliešio minčiai, kad būtina pakeisti
tarpinio naudojimo apskaitą ir atskirti
ugdomuosius nuo sanitarinių kirtimų,
prioritetiniais pripažinti ugdomuosius
kirtimus. Vargu, ar visumoje reikėtų
planuoti sanitarinių kirtimų apimtis,
o tuo labiau rašyti į Nacionalinę miškų ūkio sektoriaus plėtros programą,
nes didžioji jų dalis lemiama neigiamų
aplinkos reiškinių. Gal miškotvarkos

Išugdytas beržynas Šiaulių miškuose

projekte reikėtų nurodyti tik preliminarų esamų sausuolių ar virtėlių kiekį.
Nereikėtų sureikšminti ugdomųjų
kirtimų apimčių apibudinimui ir kartais
naudojamo kito rodiklio – ugdomųjų
kirtimų dalies bendrame naudojime.
Kaip matome iš 1 lentelės, ši dalis nuo
21-23 proc. 1961-1980 m. sumažėjo iki
12-14 proc. 1981-2009 m. laikotarpiu. To
fakto nepaneigsi ir tam didelę reikšmę
turėjo ugdomųjų kirtimų apimčių sumažėjimas. Tačiau šio santykio sumažėjimo
priežastis ne vien tame. Įtakos turėjo ir
ženklus pagrindinių kirtimų apimčių
padidėjimas. 1961-1980 m. pagrindiniais kirtimais kasmet buvo iškertama
po 1300 tūkst. m3, o 1981-2009 m. – jau
po 2010 tūkst. m3 arba 54 proc. daugiau. Taigi, jeigu, pvz., esant paskutinio
dešimtmečio ugdomųjų ir sanitarinių
kirtimų apimtims pagrindiniai kirtimai
būtų likę 1961-1970 m. lygio, tai ugdomųjų kirtimų dalis bendrame naudojime sudarytų ne 12 proc., kaip yra dabar,
o 19 proc. Todėl kelti mintį, kad ugdomieji kirtimai dabar turėtų sudaryti ne
mažiau kaip 20 proc. bendro naudojimo,

esant dabartinei mūsų miškų amžiaus
struktūrai, yra beveik nerealu.
Žinoma, ankščiau išsakytomis mintimis nenorime visiškai atmesti tokių
rodiklių, kaip ugdomųjų kirtimų dalis
tarpiniame naudojime ar jų dalis bendrame naudojime ir jais nesinaudoti.
Tačiau norime pabrėžti, kad jie neturėtų būti sureikšminti ir nereikėtų jų
teikti kaip intensyvaus ūkininkavimo
pavyzdį tose šalyse, kur šie rodikliai yra
aukšti, nežinant ar neatsižvelgiant į tų
šalių medynų amžiaus struktūrą.
Mūsų aukščiau pateikta analizė ir
išsakytos mintys nereiškia, kad mes
nematome ir nenorime pripažinti šiuo
metu esančių problemų ugdomųjų
kirtimų srityje, negalime nematyti jų
apimčių mažėjimo. Tačiau norime akcentuoti, kad padėtis nėra tokia tragiška, kaip kai kas bando pavaizduoti; kad
problemos ugdomųjų kirtimų srityje
atsirado ne paskutiniuoju metu, o gerokai anksčiau; kad sprendimai ateičiai
turi būti priimti ne skubotai, o tik po
gilios įvairių specialistų analizės.
(Tęsinys – kitame numeryje)
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Rekreacijos ir miškų atkūrimo žinovas
Žemaitis, eigulio sūnus, Vilniaus miškų
technikumo bei LŽŪA Miškų fakulteto
absolventas, Preilos girininkas, mokslų
daktaras, habilituotas mokslų daktaras,
profesorius, MEF-to Miškininkystės katedros vedėjas, Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas ir garbės narys – tokie Edvardo Riepšo kilmės ir karjeros
bruožai.
Kaip sako Edvardas: „Pirmąsias miškininkavimo pamokas gavau ravėdamas, laistydamas, užpavėsindamas tėvo
prižiūrimą daigyną, budėdamas priešgaisriniame bokšte, padėdamas tėvui
ir kituose darbuose miške. Praktinių
įgūdžių įgijau praktikų metu įdarbintas
Smiltynės ir Juodkrantės girininkijose ir
dirbdamas Nidos girininkijos girininko
šv. a. Ričardo Krikštopavičiaus padėjėju.
Po Vilniaus miškų technikumo baigimo,
tapęs Preilos girininku turėjau galimybes
kūrybai, eksperimentams, kurių nevaržė
miškų ūkio vadovybė, dėl to ir šiandien
su gilia pagarba prisimenu jau anapilin
iškeliavusius direktorių Vaclovą Lukošių
ir vyr. miškininką Vladą Buivydą, kurie
buvo nerijos miškų ir kopų patriotai, gilūs profesionalai, reikalaudavo ne paradinės, o giluminės tvarkos miške“.
Preilos girininkijoje įveisė per
200 ha miško želdinių, sutvirtino kelias
dešimtis ha pustomų smėlynų, pamariu
Preila – Pervalka nutiesė žvyro kelią,
išugdė nemažai pušų želdinių, įrengiant takus apsaugojo želdinius nuo
poilsiautojų mindžiojimo, patikimai

Doc. dr. Julius Danusevičius

saugojo miškus nuo gaisrų. „Apskritai,
buvau laimingas, – sako Edvardas, –
nes labai geras buvo girininkijos kolektyvas: 3 patyrę eiguliai, 5-7 nuolatiniai
darbininkai. Tuo laiku niekam ir į galvą
neateidavo mintis skaičiuoti darbo valandas ir net dienas“.
Šviesūs prisiminimai Edvardui liko
apie buvusį miškų ūkio ministrą Algirdą
Matulionį, kuris beveik kasmet atvykdavo ilsėtis į Ministrų tarybos vilą „Rūta“.
Bent vieną dieną jis skirdavo pasivaikščiojimui po girininkijos miškus, subtiliai „egzaminuodavo“ girininką, su atsivežtu pjūkliuku ir kirvuku dažniausiai
atlikdavo aplinką gražinančius darbus
miške. Juokaudavo: „Kaip, girininke,
man už tai sumokėsi?“ „Įsimintinesnis
susitikimas su ministru buvo 1972 m.
„Giriose“ pasirodžius mano straipsniui
apie introdukuotas pušų rūšis Kuršių
nerijoje, kur „smarkiai“ sukritikavau
Bankso pušį. Atvažiavo ministras pas
mano tėvuką, kurį pažinojo, ir liepė
surasti sūnų, juokais pasakęs: „kaip jis
gali kritikuoti mano gero draugo J. Kobeckio mokslą apie Bankso pušį?“ Surado, liepė vežti ir rodyti šiuos želdinius.
Išsiskiriant pasakė: „Seniai maniau, kad
niekam tikusi ši pušis“. Pareiškė apgailestavimą, kad įklimpau į mokslus ir
tarstelėjo, kad galėčiau būti ir neblogas
vyr. miškininkas kur nors Dzūkijos miškuose“, – prisimena E. Riepšas.
Redo Rutkausko nuotrauka

Prof. E. Riepšas (centre) Kazlų Rūdos miškų urėdijoje aptaria želdinių įveisimo aktualijas

Puoselėdamas gražiosios Neringos
pušynus, Edvardas gilino žinias LŽŪA
Miškų fakultete, kurį baigė 1970 m.
„Daugokai eksperimentavau želdant,
vykdant ugdymo bei kraštovaizdžio formavimo kirtimus. Į tai atkreipė dėmesį
MŪMT (vėliau LMI) institutas. Buvau
kviečiamas pereiti dirbti į šį institutą.
Buvęs direktoriaus pavaduotojas Vytautas Ramanauskas galutinai „suagitavo“,
pasiūlęs iš karto dirbti želdinimo autoriteto M. Daujoto skyriuje ir tais pačiais
metais vykti studijuoti stacionarinėje
aspirantūroje Maskvos miško technikos
institute. Taip baigėsi mano „gamybininko“ karjera, prasidėjo mokslų „kopinėjimas“, – sako Edvardas.
E. Riepšas prieš nustatytą terminą parengė ir 1973 m. apgynė disertacinį darbą „Pušų želdiniai Pietų Pabaltijo pajūrio
eoliniuose smėlynuose“. Įgijęs mokslo
kandidato laipsnį tęsė tyrimus ir parengė
daktaro (habilituoto) disertaciją „Rekreacinio miško naudojimo optimizavimo
ekologiniai – miškininkystės pagrindai“,
kurią 1989 m. sėkmingai apgynė.
Surinkęs aukštus diplomus, 1993 m.
Edvardas pakviečiamas į LŽŪA Miškininkystės katedrą vedėjo pareigoms
užimti. Jis taip pat pakviečiamas ir į
Klaipėdos universitetą rekreacinės srities disciplinoms dėstyti.
Kaip sakoma, E. Riepšas – ne „popierinis“ dėstytojas. Jis aktyvus mokslo
darbininkas, kuris savo darbus paskelbė
4-ose monografijose, 18-oje brošiūrų bei
176-uose moksliniuose ir mokslo populiarinimo straipsniuose. Yra daugelio knygų bendraautoris. Parengė teisinių dokumentų (nuostatų, taisyklių, metodikų) bei
per 15 mokslinių rekomendacijų miško
želdymo bei rekreacinės miškininkystės
srityje. Vadovavo rengiant Lietuvos miškingumo didinimo programą ir Rekreacinės infrastruktūros plėtros, tvarkymo ir
organizavimo miškuose programą (20102013 m.). Už Kuršių nerijos nacionalinio
parko generalinio plano parengimą apdovanotas prezidento V. Adamkaus diplomu bei medaliu. Be to, parengė Dzūkijos
nacionalinio parko principinio planavimo
schemą. Edvardas yra parengęs gyvenvie-

čių apželdinimo bei parkų rekonstrukcijos
projektų, tarp jų – ir Girionių.
Edvardas širdimi ir protu gyvena Neringoje, tęsia ir plėtoja Marijono Daujoto darbus. Jis tebetiria Neringos pušynų
biologinius ir ekologinius ypatumus,
jų įveisimo agrotechniką, priežiūrą bei
pritaikymą rekreacijai, rengia projektus
sunaikintiems želdiniams ir medynams
atkurti. Paklaustas, kaip vertina šalia
Juodkrantės pušų sengirės sunaikinimą
kormoranais, jis atsakė: „Tai diletantų
darbas. Šiuo metu dėl kormoranų gausos
jau yra 15 ha išdžiūvusio šimtamečio gra-

žaus pušyno šalia Ievos (Raganų) kalno.
Tariami gamtosaugininkai paaukotų ir
Raganų kalną su visomis skulptūromis,
kad tik atrodytų mylintys gamtą“.
Be tiesioginių pareigų, E. Riepšas,
kaip sumanus ir taktiškas specialistas,
buvo renkamas ir dalyvavo įvairių organizacijų veikloje. Turi nemažai vyriausybinių apdovanojimų, pasižymi žmonių,
studentų trauka, tad studentai nemažai
metų jį rinkdavo geriausiu dėstytoju.
Taktiškas ir atkakliai su žemaitišku užsispyrimu siekiantis tikslo. Su juo lengva bendrauti. Edvardo motto: nesielk

su kitais taip, kaip tu nenorėtum, kad su
tavimi būtų elgiamasi.
Didelį susirūpinimą jam kelia praeities miškininkų pasiekimų kvestionavimas ir jų darbo reikšmės menkinimas
dabartiniame Kuršių nerijos nacionaliniame parke.
Edvardo graži ir darni šeima. Žmona
Regina Laimutė buvo ilgalaikė matematikos dėstytoja Miškų technikume, duk
ra Banga – pedagogė, sūnus Marius –
ekonomistas. Pulkelis vaikaičių. Gyvena
Girionyse, todėl rūpinasi Girionių gyvenvietės želdiniais bei parku. ☐

Pedagogas, visuomenininkas
Darbas su studentais man patrauklus. Turiu beveik 9 metų darbo girininkijoje ir beveik 40 metų mokslo institucijose patirtį, todėl nesunku diskutuoti
ne tik su studentais, bet ir su įvairių žinybos rangų bei institucijų specialistais
miško atkūrimo ir įveisimo bei rekreacijos plėtros miškuose klausimais.

Papasakokite apie savo pedagoginę
veiklą LŽŪU, kitose aukštosiose mokyklose.
Miškų fakulteto studentams paskaitas skaityti pradėjau 1991 m., įdarbintas 0,25 etato antraeilėse pareigose, o
1993 m. buvau pervestas į pagrindines
pareigas LŽŪA. Dėsčiau miško atkūrimo
ir įveisimo dalykus. Vėliau magistrantams – miško atkūrimo ekologizaciją
ir rekreacinę miškininkystę. Klaipėdos
universitete dirbu nuo pat jo įsikūrimo
iki šiol – skaitau rekreacinių teritorijų
planavimo ir tvarkymo discipliną Gamtos ir matematikos mokslų fakultete bei
rekreacinių teritorijų vadybą Sveikatos
mokslų fakultete.
Kasmet vadovauju 2-4 magistrantų baigiamiesiems darbams bei esu 1-2
doktorantų moksliniu vadovu. Šeši iš jų
jau yra apgynę daktaro disertacijas.

Pagal prof. E. Riepšo sudarytą projektą Nemenčinės miškuose 2010 m. rudenį pradėtas sodinti
miško parkas Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms pažymėti

,,Mūsų girių“ archyvo nuotraukos

Į „Mūsų girių“ redakcijos klausimus
atsako prof. habil. dr. Edvardas Riepšas

Dirbdamas pedagogin darbą, aktyviai
dalyvavote ir rengiant miškų atkūrimo
teisės aktus bei praktinius miškų atkūrimo projektus (pvz., Kuršių nerijos
gaisravietės atkūrimas), projektavote
miško rekreacinius objektus (pvz., būsimo parko prie Nemenčinės, skirto
Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms,
bei kitus). Kaip pavyko gyvendinti savo
sumanymus?
Greta pedagoginio visą laiką teko dirbti
ir mokslinį tiriamąjį darbą. Beveik kas-

met laimėdavau konkursus užsakomiesiems mokslinio tyrimo bei taikomiesiems darbams. Šiam darbui tekdavo
aukoti ir didesnę atostogų dalį. Dažnai
jas praleisdavau miške, atlikdamas įvairiausius matavimus, vertinimus bei dalyvaudamas seminaruose ir konferencijose. Tai padėjo neatitrūkti nuo realybės, kaupti žinias, tobulinti gebėjimus
rūpimais miškininkystės klausimais ir
parengti kai kurių teisės aktų projektus
(Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatus
(2000), Miško sodmenų, želdinių ir žėlinių apskaitos ir vertinimo metodikas
(2000), Lietuvos miškingumo didinimo
programos (2002), Lietuvos standarto
Miškotyra. Miško žėlimas ir želdinimas.
Terminai ir apibrėžtys, Rekreacinės infrastruktūros plėtros, tvarkymo ir organizavimo miškuose programos 20102013 m. ir kt.).
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Per netrumpą mokslinės ir pedagoginės veiklos laikotarpį parengta nemažai rekomendacijų ir teritorijų tvarkymo
projektų. Svarbesni šie: „Miško želdinimo ir žėlimo skatinimo technologiniai
modeliai žemės ūkiui nenaudojamose
žemėse“ (2005), „Dzūkijos nacionalinio
parko principinė planavimo schema“ (su
kitais, 1991), Kuršių nerijos nacionalinio parko generalinis planas“ (su kitais,
1993), keleto valstybinės reikšmės parkų
(Kazitiškio, Dotnuvos akademijos, Girionių) tvarkymo projektų. Parengtos kelios
dešimtys gyvenviečių apželdinimo, pažintinių ir sveikatingumo takų, poilsiaviečių projektų. Vienas iš vėliausių ir įdomiausių projektų – 2010 m. Nemenčinės
miškų urėdijoje iš želdinių suformuotas
memorialinis užrašas „Žalgiris 600“.
Miškininkų bendruomenei simintini
Jūsų vadovavimo Lietuvos miškininkų
sąjungai metai. Jūsų manymu, koks
turėtų būti šios sąjungos vaidmuo,
formuojant miškų ūkio politiką, miškininkystės plėtros kryptis, kitą veiklą?
Miškininkų sąjunga negali likti nuošalyje,
kai rengiami su miškų ūkiu, miškininkyste ir miškotyra susiję teisės aktai ar jų
pakeitimai, plėtros koncepcijos ir programos. Sąjunga dalyvauja dažniausiai tik tobulinant kai kurias šių dokumentų dalių
formuluotes, siekiant, kad jos labiausiai
atitiktų Lietuvos žmonių, valstybės ir miškininkų interesus. Per tris mano LMS prezidentavimo kadencijas (2002-2008) ne
kartą teko kreiptis į žinybos vadovus, politines partijas, apskričių viršininkus, šalies Vyriausybę, Seimą, net ir į Prezidentą
dėl iškilusių grėsmių miškams (privatizavimo problemos), siekimo keisti valstybinių miškų valdymą (dėl miškininkavimo
kompleksiškumo ir urėdijų stambinimo),

šalies miškingumo didinimo (biurokratinių barjerų mažinimo) ir kt.
Kiekviename miškininkų sąjungos
suvažiavime buvo priimama po keletą rezoliucijų, kurias nukreipdavome
valstybės valdymo institucijoms ir net
visuomenei. Daugelio šių pastangų dėka
pavyko pasiekti pozityvių rezultatų,
ypač kai šie siekiai sutapdavo su dalies
valstybinio miškų ūkio valdymo institucijų nuostatomis.
Daug dėmesio buvo skiriama ryšių
su visuomene gerinimui, ekologinio
švietimo propagavimui, darbui su jaunaisiais miško bičiuliais, konferencijų
seminarų, konkursų ir Miškininko dienos švenčių organizavimui, ryšiams su
kitų šalių miškininkais, dalyvaujant ir
organizuojant Europos šalių orientacinio sporto čempionatus bei asmeninių
LMS narių problemų sprendimui (ne
visada sėkmingai) ir kt.
LMS vadovo pareigos yra nelengvos,
susijusios su gana didele fizine ir dvasine
įtampa, stresais. Būtina vykdyti LMS suvažiavimo ir prezidiumo nutarimus. Neretai tai susiję su oponavimu žinybos valstybinio valdymo institucijų nuostatoms.
Kad jie būtų įgyvendinti, reikia kompromiso ar net visuomenės palaikymo.
Kaip surandate laiko dalyvauti ir kitų
visuomeninių organizacijų veikloje?
Dvi kadencijas (1999-2003) buvau išrinktas LŽŪU profesorių klubo „Sciania“ prezidentu. Diskutuodavome universiteto teisyno, mokslo ir mokymo
programų tobulinimo klausimais ir
teikdavome siūlymus rektoriui, senatui ir kt. Organizuodavome laisvalaikio
renginius, susitikimus su kitų universitetų profesorių klubais, žymiais meno ir
mokslo žmonėmis.

Esu Aplinkos ministerijos konsultacinės tarybos bei Miško genetinių išteklių,
sėklininkystės ir atkūrimo ekspertų komisijos narys, dalyvavau dviejų tarptautinių visuomeninių organizacijų: Europos
krantosaugos organizacijos ir Tarptautinėje biopolitikos organizacijos veikloje.
Nemažai recenzavau mokslinių darbų, ataskaitų, rekomendacijų, projektų,
teisinių dokumentų bei straipsnių, vadovėlių ir monografijų.
Vieną kadenciją (2003-2008) buvau
išrinktas į Lietuvos Mokslo tarybą. Darbo buvo daug, bet reikšmingesniais rezultatais pasigirti negaliu. Dažniausiai į
šios tarybos siūlymus Vyriausybė neatsižvelgdavo arba atsižvelgdavo tik iš dalies.
Po šalies nepriklausomybės atkūrimo
buvau išrinktas taip pat į pirmąją Kauno
rajono tarybą, kur aktyviai dalyvavau
aplinkosaugos komisijos darbe.
Visą darbo LŽŪ universitete laiką buvau Senato ir jo mokslo komisijos narys,
kurį laiką – universiteto statuto priežiūros bei etikos komisijos narys. Tarpais
buvau net trijų mokslo žurnalų („Miškininkystė“, „Vagos“, „Baltic Forestry“) bei
„Mūsų girios“ redkolegijos narys.
Kaip praleidžiate laisvalaik ? Žinome,
kad mėgstate keliones.
Papasakote apie tai.
Beveik visą laisvą nuo tiesioginio darbo
laiką sunaudoju mokslui ir visuomeniniam darbui. Keliones mėgstu tik pažintines. Įdomiausios iš jų buvo į Čiukotką, Kamčiatką, Užpoliarę (dabartinėje Rusijoje), Vidurinę Aziją (kalnai,
dykumos, stepės), Vietnamą, Meksiką,
Pietų Afriką ir kt. Neįdomių kelionių
nepasitaikė.
Dėkojame už atsakymus.

Mielas skaitytojau,
Primename, kad artėja žurnalo ,,MŪSŲ GIRIOS“ prenumerata 2012 metams. Žurnalą galėsite užsiprenumeruoti
visuose ,,Lietuvos pašto“ skyriuose ir paskambinę į redakciją.
Žurnalo indeksas – 5057, su nuolaida – 5058. Prenumeratos kaina mėnesiui (su pristatymu ir PVM):
dirbantiems – 11,00 Lt (metams – 132 Lt), studentams, pensininkams, neįgaliesiems – 7,50 Lt (metams – 90 Lt).
REDAKCIJA
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P

er keliolika metų sukauptą miško
sanitarijos patirtį, saugant nuo ligų
ir kenkėjų miško sodmenis urėdijų medelynuose, miško želdinius bei nuo
1998 m. rūpinantis bendra šalies miškų
sanitarija, Valstybinėje miškų tarnyboje
dirbantis Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėju Virgilijus Vasiliauskas noriai
ir profesionaliai perteikia šalies miškininkams įvairias rekomendacijas, patarimus, kelia esamas problemas miškininkų
pasitarimuose, spaudoje, siekdamas, kad
miškų sanitarijai būtų skiriama daugiau
dėmesio, nestigtų miškų ūkyje cheminių
preparatų, vyktų tinkama prevencinė veik
la. Vien šiemet ,,Mūsų giriose“ spausdiname jau ketvirtąją jo išsamią publikaciją.
Praėjęs rugsėjis mūsų aktyviam talkininkui, ,,miškų daktarui“ (kaip vadina kolegos) Virgilijui Vasiliauskui buvo 50-asis.
Linkėdami jam ir toliau nenuilstančios
energijos, kryptingo, profesionalaus darbo miškų sanitarijoje, gebėjimo apibend
rinti ir viešai išreikšti iškylančias prob
lemas, pristatome skaitytojams šį aktyvų
miškininką ir jo profesionalią veiklą.
Nors gimė ir augo Kaune, Virgilijų
traukė miškas – 1985 m. jis baigė LŽŪA
Miškų ūkio fakultetą, profesinę karjerą
pradėjo tuometiniame Kauno miškų ūkyje nuo žemiausių pareigų. Dirbo miško
rekreacijos meistru, vyresniuoju miško
techniku Kulautuvos girininkijoje, me16 ■
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dienos brokeriu miško ruošos punkte.
1987 m. rugsėjį jį, kaip atsargos karininką, mobilizavo dvejiems metams į karinę
tarnybą, kurią atliko Rusijos federacijos
Ivanovo srityje. Grįžęs 1989 m. rudenį, jis
vėl įsidarbino Kauno miškų ūkyje miško
ruošos punkte meistru, 1990 m. žiemą
buvo paskirtas šio punkto viršininku.
Virgilijus neslepia: ,,Darbas miško pramoninėje ruošoje netraukė ir jaučiau, kad
tam netinku. Todėl išdirbęs apie metus paprašiau tuomečio miškų urėdo Juozo Jermalavičiaus vėl perkelti į Kulautuvos girininkiją girininko padėjėju, kur iki 1998 m.
birželio buvau atsakingas už miško sod
menų auginimą baziniame medelyne“.
Čia rūpinantis miško sodmenų apsauga nuo grybinių ligų jam teko nemažai
bendrauti su tuometinės Sanitarinės miško
apsaugos stoties vadovu Zigmu Milišausku, prieš tai dirbusiu Kauno miškų ūkio
direktoriumi. Jis žinomą žingeidų specialistą 1998 m. liepos pradžioje pakvietė
dirbti vyriausiuoju miškininku – patologu
į įsteigtą VšĮ ,,Miško apsaugos stotis“.
,,Ėmęs dirbti miško sanitarinėje apsaugoje, atradau tikrąją savo profesinę
vietą“, – sako Virgilijus, kur jis kryptingai
darbuojasi jau 14 metų, tapo šios srities
žinovu, darbų vadovu.
2002 m. rugpjūčio pradžioje V. Vasiliauskas buvo paskirtas VšĮ ,,Miško apsaugos stotis“, nuo 2003 m. vasario vidurio – Miško sanitarinės apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotoju. Nuo 2010
m. įsteigus Valstybinę miškų tarnybą, jam
patikėta vadovauti joje Miško sanitarinės
apsaugos skyriui.
Bendramokslių teigimu, studijų metais Virgilijus įsiminė kaip kuklus, draugiškas, visiems linkęs padėti, kiek pedantiškas, mėgstantis tvarką, šeimos žmogus.
Vedęs kurso bendramokslę Ritą, užaugino dukrą Vytautę ir sūnų Joną.
Pasak bendradarbių, darbe Virgilijų
daugelis pažįsta kaip labai darbštų, pa
reigingą, kiek smulkmenišką, reiklų sau
ir kitiems pareigūną, kuris nepalieka nebaigtų darbų, to reikalauja ir iš skyriaus
darbuotojų. Didžiąją dalį savo gyvenimo
jis atiduoda darbui, studijuoja kaimyninių šalių patirtį.
Įvairiapusis darbas Kauno miškų urėdijoje suteikė Virgilijui reikiamos gamy-

binės patirties, kuri praverčia sprendžiant
miškų urėdijoms iškylančias miškų apsaugos problemas. Kelerių metų praktinis
darbas Kulautuvos miško medelyne, savarankiškas specializavimasis grybinių ligų
sukėlėjų diagnostikoje ir kovos priemonių
prieš juos taikyme vėliau labai pravertė
diagnozuojant miško sodmenų grybines
ligas, teikiant apsaugos priemonių rekomendacijas visiems urėdijų medelynams.
Didžioji dalis Virgilijaus darbų ir dabar
yra susiję su miško sodmenų išauginimu
ir apsauga miškų urėdijų medelynuose.
Pastaraisiais metais jis parengė patarimus
komposto ruošimui, sodmenų laikymui
šaltose saugyklose, kaip apsaugoti miške pasodintus medelius mechaninėmis
apsaugomis, išbandė ne vieno fungicido
efektyvumą prieš įvairias grybines ligas.
Be to, Virgilijui ne kartą teko organizuoti
ir prižiūrėti masinių kenkėjų židinių naikinimą aviacijos pagalba.
Žinoma, pakilus pareigose, tenka vis
daugiau laiko skirti ir ,,popieriniam“ darbui – atsakinėti į įvairių institucijų raštus,
teikti siūlymus rengiamiems teisės dokumentams, susijusiems su sanitarine miško
apsauga, rašyti rekomendacijas. Neretai jis
atvyksta į darbovietę ir išeiginėmis dienomis, kai neišspręstų klausimų ar problemų
,,kirminas“ neleidžia ramiai užmigti.
Bendradarbiai myli Virgilijų už labai
subtilų ir kartais ne visiems suprantamą
humoro jausmą. Mažiau pažįstančiam jį
kartais juokais pasakyta frazė gali pasirodyti gryna tiesa, nes dažniausiai tai būna
išsakoma labai rimtu veidu, be menkiausios užuominos į pokštą. ☐
Rengiat miško kenkėjų išplitimo prognozes,
tenka pasikapstyti ir po miško paklotę
VMT Miško sanitarinės apsaugos skyriaus archyvo nuotrauka

Vaclovo Trepėnaičio nuotrauka

Patyręs, kruopštus, pareigingas

Pesticidų naudojimas:
Miškininkai ir piliečiai nori miškų,
medelynų, dekoratyvinių augalų
apsaugai gauti iš anksto paruoštus veiksmingus receptus, geras
technologijas, kur lentelių ir instrukcijų pavidalu trumpai ir tiksliai būtų išdėstyta, kada ir kokias
taikyti augalų apsaugos priemones, o tiksliau – purkšti. Stebisi
ir pyksta, kad niekas nesukūrė
universalių nurodymų su detaliais purškimų grafikais. Noriu šią
problemą paaiškinti, remdamasis
natūralios žemdirbystės propaguotojo N. I. Kurdiuvovo mintimis
ir savo patirtimi.
Priprasta galvoti, kad sanitarinė apsauga – tai rinkinys naikinančių preparatų ir apsauginių metodų su paruoštais
receptais ar instrukcijomis. Preparatų
gamintojai ir tiekėjai, puikiai išmanydami
marketingą, savo produktų reklama įtikina naudotojus, kad preparatai puikiai veikia – saugo augalus nuo visų ,,blogybių“ ir
garantuoja gerą jų augimą. Susigundžius
reklaminiais teiginiais, šventai tikima, kad
purškimu galima ,,išgydyti‘‘ visus negerumus. Bet netinkamai naudojant preparatus, augalų nepavyksta apsaugoti nuo ligų
ir kenkėjų, todėl reikalaujama naujų apsaugos produktų. Tarp naudotojų vyrauja
tvirta nuomonė, kad ,,gerų“ preparatų yra,
tik niekas jų ,,nepateikia“ ir ,,nesistengia“
leisti naudoti. Kodėl taip yra?
Realios augalų apsaugos esmė – ne
paskiri preparatai ir metodai, o mokėjimas jais produktyviai naudotis. Šio mokėjimo labiausiai ir trūksta praktiniame
pesticidų naudojime. Sąvoka ,,preparatas“
daugumos vartotojų suprantama labai
paprastai: praskiedei chemikalą vandeniu, pamaišei ir gali purkšti, daugiau apie
nieką negalvodamas.
Bet nėra taip paprasta! Preparatas nelygu preparatui. Nesigilinant į naudojimo
niuansus, gaunami apgailėtini rezultatai.
Reikia daug žinoti apie pesticidą, saugomą
augalą ir naikinamą žaladarį: kokie preparatai veiksmingi; kokie leidžiami naudoti;
kaip veikia; kiek laiko tęsis preparato efektas; kokia jo įtaka augalams; kaip paruošti
darbinį tirpalą; kaip geriausia preparatą
paskleisti; kaip teisingai nupurkšti augalus;
kokiame patogeno išplitimo lygyje nai-

norai
ir realybė
Virgilijus Vasiliauskas

Valstybinės miškų tarnybos
Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas

kinimas būtinas, kokiame – netikslingas;
kokiu laiku, kokioje patogeno vystymosi fazėje efektas maksimalus; kaip tą fazę
įvertinti; kokios sąlygos efektą didina, kokios – mažina; kokios turi būti orų sąlygos
apdorojimo metu ir t.t.
Kiekvienas miškas yra skirtingas, nes
sudarytas iš įvairių ir kasdien besikeičiančių organizmų. Lentelės ir technologijos
gali atsižvelgti į augalo rūšį, dirvą, klimato juostą, tačiau informacija jose pateikiama apibendrintai ir visų pokyčių neįmanoma aprėpti. Norint tinkamai apsaugoti
mišką, nepakanka vien lentelių informacijos. Būtina matyti esamą augalų būklę,
žinoti realią žaladarių grėsmės ir aplinkos
veiksnių situaciją. Augalų būklė, kenkėjai
ir ligos nuolat kinta, priklausomai nuo
aplinkos sąlygų ir ūkininkavimo, o orai
kasmet būna skirtingi ir ,,nukrypsta“ nuo
daugiamečių vidurkių. Todėl būtina stebėti kenkėjų ir ligų vystymąsi ir gausą,
iš tos informacijos spręsti apie purškimų
reikalingumą, laiką, preparato pasirinkimą. Gamybininkas pasakys: ,,Sakyk kuo
ir kada purkšti, nes įvairūs miško darbai
laukia, nėra kada žvalgytis“. Jis nenori
pats stebėti augalus, aplinką, kenkėjų ir
ligų gausą ir jų vystymosi fazes.
Kovą be žaladarių stebėjimo galima
pailiustruoti kariniu pavyzdžiu. Sakykime,
kad visi armijos padaliniai be žvalgybos
kasmet tomis pačiomis dienomis šaudo
į priešo pusę pagal išankstinį susitarimą,
nesiaiškindami, kur priešo pajėgos ir kokio gausumo. Išeikvojama daug amunicijos. Garsas toli girdėti. Visi mato – kovojama. Ataskaitose galima parodyti aršų
mūšį ir mažas netektis. Tačiau ar toks aklas
šaudymas priešą sunaikins? Dėl nesėkmės
galima kaltinti ginkluotę ir svajoti apie galingesnio ginklo panaudojimą. Tačiau kalti
ne ginklai, bet bloga vadų taktika. Panaši

situacija būna su žaladarių naikinimu, jei
vietos specialistai neseka jų gausos, nevykdo apskaitų, plitimo stebėjimų.
Praktikoje daromos šios augalų apsaugos produktų naudojimo praktinės
klaidos:
1. Nesilaikoma augalų apsaugos produktų naudojimo reglamentų (paskirties,
koncentracijos, kiekio, paskleidimo laiko,
naudojimui tinkamų aplinkos sąlygų, apdorojimų dažnumo);
2. Stokojama žinių apie žaladarius ir
preparatus (specialistams nepakanka mokymo įstaigose gautų žinių, nėra tradicijų
pastoviai domėtis naujovėmis ir savarankiškai kelti savo kvalifikaciją);
3. Preparatų paskleidimo technika netvarkinga, pasenusi techniškai ir morališkai, nepritaikyta miškų ūkio technologijoms (netolygus preparatų paskleidimas,
neatliekama purkštuvų techninė apžiūra,
nesureguliuoti ir sudilę purkštukai, netinkamas lašelių dydis, netinkamas purškimo aukštis, didelis tirpalo nunešimas,
naudojama žemės ūkio technologijoms
skirta technika, nėra išmanymo apie naujas preparatų paskleidimo technologijas);
4. Nevykdomas žaladarių monitoringas, todėl nežinoma, kada ir ką naudoti
(purškiama ,,profilaktiškai“ arba augalams ėmus nykti, žaladariams pasiekus
žalingumo bei gausumo piką);
5. Naudojama be reikalo (dairantis į
kaimynus, daroma kaip visi);
6. Purškiama pavėluotai (kai žaladarių jau nebėra arba produktas nebeveikia
žaladarių esamos vystymosi stadijos, kai
nuo pažeidimo augalas jau žūsta ir jo nebeįmanoma išgelbėti);
7. Nesilaikoma darbų saugos (nėra
motyvacijos, žinių stoka, aplaidumas).
Mūsų supratimu, nuodas pavojingas tada,
kai staigi mirtis ištinka įkvėpus, prarijus,
apsipylus. Jei staiga nemirštama – nieko
blogo, galima naudoti, „saugosi tik bailiai
ir apsidraudėliai“.
Netikslus apsaugos priemonių
vykdymas nepasiteisina
Praktiniame ūkininkavime darbams palengvinti dažnai taikomas technologinių
procesų supaprastinimas ir ,,racionalizacija“. Tai matome medelynuose, miško
želdinime, jaunuolynų ir medynų sanitaMŪSŲ GIRIOS / 2011 / 09

■ 17

Vaclovo Trepėnaičio nuotrauka

VMT Miško sanitarinės apsaugos skyriaus archyvo nuotrauka

Miškininkystė

Miško daktarai dr. P. Zolubas ir V. Vasiliauskas
vertina miško sodmenų sveikatingumą miško daigyne

rinėje apsaugoje. ,,Palengvintai“ dirbant
netenkina sanitarinės apsaugos priemonių ir purškimų rezultatai. Todėl laukto
apsauginio efekto dažnai neduoda rekomendacijos, patarimai, instrukcijos ir reikalaujama naujų – veiksmingų. O jei kartą
atlikta priemonė nedavė norimo rezultato,
kitais kartais ji vykdoma atmestinai, tik
,,dėl plano“, kad tikrintojas neprikibtų, nes
laikoma neveiksminga. Profilaktinės sanitarinės apsaugos priemonės labai dažnai
prastai atliekamos todėl, kad iškart nesimato jų poveikio efekto. Pavyzdžiui, nesigilinama į vabzdžiagaudės medienos išdėstymo, gaudomųjų duobelių straubliukams
naudojimo reikalavimus. Pernai kiekvienai girininkijai buvo paruošta padalomoji
medžiaga su rekomendacijomis, bet daug
kur ir šiemet šios priemonės vykdomos
netinkamai. Panašiai elgiamasi naudojant pesticidus. Nurodžius, kad darbas ar
procesas atliktas nepilnai ar paviršutiniškai, atsakymas dažnai būna toks – viskam
padaryti trūksta žmonių, laiko, lėšų, žema
darbininkų kvalifikacija, reiktų drausmei
palaikyti ,,šlubo vokiečio“...
Laukiama neįmanomo augalų apsaugos
produktų panaudojimo efekto
Preparatais siekiama greitai ,,išgydyti“
blogai augančius ar žūstančius augalus
dėl agrotechnikos ir auginimo technologijų pažeidimų, netinkamos dirvos,
klimato neigiamo poveikio. Mūsų medelynuose medeliai labiau serga augdami
bestruktūrėje ir nualintoje dirvoje. Ligos
ir kenkėjai pirmiausia apninka tankiausiai augančius, netinkamai tręšiamus ir
prastai prižiūrimus sodmenis. Dėl blogo
sodmenų ir želdinių augimo dabar kaltinamas pesticidų trūkumas. Manau, kad
trūksta ne tik augalų apsaugos preparatų,
bet domėjimosi ir žinių apie infekcinių
ligų ir kenkėjų vystymąsi ir plitimą, apie
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tinkamą augalų apsaugos priemonių naudojimą. Miškų urėdijose nepavyksta įtikinti specialistų, kad nuo infekcinių ligų
profilaktiniai purškimai būna veiksmingi
tik tuomet, jei teisingai taikomas visas
agrotechninių priemonių kompleksas.
Realybė tokia: jei nepakeisime auginimo
sąlygų, tai sodmenų ir želdinių augimas
nepagerės, net jei preparatų ir bus pakankamai. Visiems augintojams sunkiausia
pripažinti, kad dėl prasto augalų augimo
kalčiausi jie patys, bet ne preparatai.
Pavyzdys – mūsų požiūris į savo sveikatą. Gyvename nesveikai. Visagalė reklama dažną įtikina, kad veiksmingą pagalbą
suteiks bereceptiniai vaistai, maisto papildai. Rinkos tyrimų bendrovės „IMS Health“ duomenimis, vien šių metų gegužę
– liepą Lietuvoje pačių populiariausių 15
pavadinimų bereceptinių vaistų parduota
2,4 mln. pakuočių. Tai apie 18 mln. litų!
Gelbstimės „nekaltais“ vaistukais, užuot
keitę gyvenimo būdą sveikesniu. O kai
rimtai susirgsime, kaltinsime gydytojus
prastai gydant. Tai visiška analogija su
supratimu apie augalų apsaugą: norima
preparatų pagalba panaikinti visas augalų „blogybes“, o jas sukeliančių priežasčių
pašalinti nesistengiama.
Augalų apsaugos realybė – situacijos
nežinojimas
Mūsų cheminės apsaugos praktika – realios situacijos nežinojimas. Purškiama
aklai, nes vietose nevykdomi žaladarių
stebėjimai, apskaitos. Praktikoje susirūpinama apsauga, teisingiau – cheminiais
purškimais, kai pamatomi pakenkti augalai: išgraužti, nugraužti lapai ir spygliai,
keičiasi jų spalva, augalai džiūsta, neauga. Tuomet kova būna suvėluota arba
neveiksminga, o preparatai apkaltinami
neveiksmingumu. Pavyzdžiui, augančius medelius sudėtinga apsaugoti nuo

pušinių straubliukų ar grambuolių lervų pakenkimo. O kodėl neišsiaiškinome
kenkėjų gausos iki sodinimo ar sėjimo ir
tuomet nesiėmėme apsaugos priemonių?
Juk veiksmingiausia apsauga – atidėti sodinimą ar sėjimą 1-2 metams, kol šių kenkėjų sumažės iki žalingumo ribos. Įprastas atsakymas – nebuvo kitų želdomų
plotų, darbai buvo iš anksto suplanuoti. Iš
tiesų miško sodintojas jautė kenkėjų grėsmę, bet nesiėmė profilaktinės apsaugos
priemonių, nes tai – papildomas darbas,
gaišatis, išlaidos. Nepasodinsi miško –
nubaus. Jei kenkėjai nugrauš želdinius,
paaiškinsi, kad nėra preparatų, kad želdinius papildysi po metų, vėl grauš – dar po
metų atsodinsi.
Visi kenkėjai labiau pažeidžiami, kuo
jaunesni. Jų vystymosi vyresnėse fazėse
nuodų efektyvumas sumažėja kelis kartus,
o silpni preparatai gali visai nesuveikti.
Sunkiausia apsiginti nuo ligų. Jų sukėlėjai, lyginant su vabzdžiais kenkėjais,
yra nematomi, sekti ypač sudėtinga. Ligos paūmėja kintant orams ir plinta vėjo
greičiu. Poveikis kinta priklausomai nuo
įvairių veikiančių faktorių. Retas gamybininkas miškininkas sugeba realiai apsisaugoti – turi būti šioje srityje patyręs
meistras, stebėtojas ir žinovas. Pagrindinė sąlyga – augalų apsaugos produktai
būna veiksmingi pradiniais ligų plitimo ir
augalų apkrėtimo etapais. Kai ligos įsigali ir augalai stipriai serga, jų naudojimas
negelbsti, tinka tik šeimininko nusiraminimui ir pasiaiškinti viršininkui – nesėdėjau rankų sudėjęs, kažką dariau.
Labiausiai ligos ir kenkėjai „mėgsta“
mūsų išlepintus augalus: sodrius, pritręštus azotu ir prilietus vandeniu, nes audiniai purūs, vandeningi, ląstelių sienelės
plonytės, o jų sultys maistingos – parazitams tikra palaima. Pasitvirtina tiesa: kuo
geriau augalui, tuo geriau parazitui. Yra

kitas kraštutinumas – stresai. Ne mažiau
serga silpni, per tankiai augantys, auginami suslūgusioje dirvoje, apnuodyti trąšomis, dirvoje jaučiantys oro ir vandens
deficitą, netekę dalies šaknų, trikdomi
dažnais purenimais augalai.
Reali apsauga pagal darbų apimtis
turi sudaryti 80-90 proc. stebėjimų bei
analizių ir tik 10-20 proc. tiesioginio
naikinimo. Gamybininkams tai nepatiks,
jie argumentuos: ,,Duokite mums preparatus ir sakykite, kada purkšti, o stebėjimai – mokslininkų ir miško sanitarų reikalas“. Bet Valstybinės miškų tarnybos
miško sanitarinės apsaugos specialistai
neturi pajėgų prižiūrėti visų nuosavybių
šalies miškuose kiekvieno miško sklypo
ir medelynų lauko, o miško sanitarine
apsauga pastoviai užsiimančių mokslininkų – praktikų išvis nėra. Miškų valdytojams nelengva vykdyti nuolatinį
kenkėjų ir ligų stebėjimą (monitoringą),
nes tam būtina rasti laiko šalia kitų neatidėliotinų darbų, o kenkėjai ir ligos
atostogų, išeiginių ir nedarbingumo neturi. Taip pat reikia turėti daug specifinių
žinių ir patirties, nes turime pastebėti
nematomą ar sunkai pastebimą procesą: sekti ligų pradų ir kenkėjų vystymosi
ciklus, gausą, žinoti vystymosi priklausomybę nuo aplinkos sąlygų, sudaryti
prognozes. Miškų urėdijų specialistams
trūksta žinių ar ir noro tą tinkamai atlikti. Tačiau norėdami vykdyti veiksmingą
apsaugą, jie neapsieis be pavojingų kenkėjų skaitlingumo ir ligų plitimo sekimo.
Gali pakakti vienos šiltos žiemos, vienų
sausringų metų, keliolikos lietingų dienų, kad įvyktų koks nors kenkėjų ar ligų
protrūkis miškuose.
Valstybinės miškų tarnybos ,,miško sanitarai“ sudaro bendras prognozes
ir plitimo tendencijas šalies mastu, gali
konsultuoti ir patarti. Kas vietose turi
organizuoti ir vykdyti miško sanitarinę
apsaugą, deklaruoja įstatymai, teisiniai
aktai, veiklos nuostatai, tarnybinės instrukcijos.
Preparatų naudojimo bendrieji principai:
1. Joks nuodas nepakeis geros agrotechnikos ir profilaktikos. Jei liga augale
jau įsigalėjusi, jei augalas nusilpęs ir normaliai nebeauga, – iš jo gero sodmens
nebebus, nors ištisai jį laistyk chemija.
Jei medeliai prastai auga dėl mūsų taikomos agrotechnikos, nėra prasmės nau-

doti apsauginius preparatus, jie augimo
nepagerins;
2. Niekada nepasiteisina neveiksmingo preparato dozės viršijimas, tik labiau
nuodijame save ir aplinką. Jei preparatas
neveikia, reikia ieškoti priežasčių: ar neteisingai naudojame, ar žaladariai įgijo
atsparumą;
3. Racionaliausia naudoti pačius
efektyviausius ir naujausius preparatus.
Ekonomija šioje srityje vėliau atsieina
brangiau;
4. Preparato veiksmingumas priklauso ir nuo tikslaus naudojimo. Net 10 proc.
paklaida parenkant dozę, išpurškimo kiekį, apdorojimo laiką gali labai sumažinti
ir gero preparato veiksmingumą. Prieš
naudojimą būtina išstudijuoti preparato
naudojimo etiketę ir pasiruošti purškimui. Ši gaišatis atsiperka;
5. Visada būtina išlaikyti aukštą augalų apdorojimo kokybę. Prekyboje yra
aukštos klasės purkštuvų. Galima patobulinti savo purkštuvą, pakeitus purkštukus kokybiškesniais;
6. Jei vieno sezono metu reikia kelių
purškimų, tai kaskart būtina naudoti preparatus iš skirtingų cheminių grupių ar
skirtingo veikimo tipo. Naudojant tik vieną preparatą, per kelerius metus galima
prarasti jo veiksmingumą. Kas tada? Vėl
laukti naujų preparatų?;
7. Faktiškai įrodyta, kad chemija efektyviausiai veikia kompleksinėje apsaugoje, kai pesticidai kaitomi su biologinės
apsaugos metodais ir priemonėmis;
8. Chemikalų naudojimas įgavo manijos lygį, nesistengiant mažinti jų naudojimo. Pesticidai neturi būti agrotechnikos pagrindinis elementas ir ne augalų
auginimo būdas. Tai kraštutinė, labiausiai nepageidaujama, pati agresyviausia
ekstremalios apsaugos priemonė, pateisinama tik neturint kitų galimybių.
Praktinės nuorodos augalų apsaugai:
1. Nuodas tampa neefektingas tuose pat
plotuose, jį nuolat naudojant 2-3 metus;
2. Atspariam žaladariui senas nuodas
neveiksmingas;
3. Nekokybiškai naudojamas nuodas
neveiksmingas jokiam žaladariui. Nekokybiški ar pasikartojantys silpnų nuodų
purškimai sukelia tik patogenų atsparumo stiprėjimo pagreitintą evoliuciją;
4. Kuo preparatas veiksmingesnis,
tuo protingiau ir rečiau reikia stengtis jį
vartoti. ☐
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ilnietis, nusipelnęs šalies miškininkas Zenonas Petras Vaškevičius įvairiose pareigose
miškininku dirbo apie 50 metų. Pasak
jo, gyvenime ir profesiniame kelyje lemtingiausi jam buvo 1957-ieji, kai dirbant
Šiaulių miškų ūkyje inžinieriumi viengungį pakvietė dirbti miško ruošos inžinieriumi į tuometinę Vyriausiąją miškų
ūkio valdybą (kitaip būtų nepatekęs į
Vilnių), ir 1959-ieji, kai beveik neturintį
supratimo apie pušynų sakinimą, 28-ių
metų vyresnįjį kadrų inspektorių paskyrė vadovauti Vilniaus miško chemijos
ūkiui, sakinusiam pušynus nuo Druskininkų iki Zarasų, Anykščių. Šis paskyrimas sutapo su vienturtės dukros Jūratės
gimimu, tais metais jaunai Vaškevičių
šeimai Vilniuje, Žvėryne skirtas žinybinis butas – pirma sava pastogė.
Taip ignalinietis Z. Vaškevičius (g.
1931 m.), kilęs iš Dūkšto-Rimšės apylinkių, baigęs 1952 m. Vilniaus miškų
technikumą ir 1977 m. neakivaizdiniu
būdu LŽŪA, paskyrė 34 metus Lietuvos
pušynų sakinimui ir miško chemijos
pramonei.
Jis mena nemažai įdomių tuometinio miškininkų gyvenimo faktų, kurie
buvo žinomi ne visiems. Gerai pažinojo miškų ūkio ministrą Algirdą Matulionį, kuris buvo reiklus pavaldiniams,
nedangstė nusižengusių miško įmonių
vadovų ir specialistų. Apie tai byloja ir
iki 1959 m. buvusi dažna Vilniaus miško
chemijos ūkio direktorių kaita.
Antai šio ūkio direktoriui Baliui
Lučinskui 1955 m. nuvežus į Kareliją, 1954 m. čia įsteigtą Kliušinogorsko
miško pramonės ūkį, dirbusiems miško
darbininkams lietuviams bulvių ir jas
susigundžius realizuoti turgaus kaina,
skundas greit pasiekė Vilnių, ministeriją.
Parvykus ūkio direktoriui, buvo griežtai
sureaguota – patyrusį, bet tiems laikams
per daug verslų įmonės vadovą ministras
atleido iš pareigų. Arba 1959 m. žuvus
Latežerio dervos-terpentino varykloje
trims darbininkams, ministras atleido kitą ūkio direktorių Marijoną Kairį.
Pasak Zenono, tais laikais tokia griežta

Vaclovas Trepėnaitis

Zenonas Vaškevičius

miško įmonių vadovų ir specialistų rotacija buvo įprasta ministro A. Matulionio vadyba – prasižengusius vadovus jis
keitė jaunais, pareigingais specialistais.
Paskirtam 1959 m. rudenį Vilniaus miško chemijos ūkio direktoriumi Z. Vaškevičiui darbinę veiklą teko
pradėti nuo statybų rūpesčių. Vilniuje, Žvėryno mikrorajono Pušų gatvėje
miškininkams buvo leista statytis ūkio
būdu žinybinį šešių butų gyvenamą
namą. Smolensko gatvėje reikėjo baigti
administracinio pastato statybas, pastatyti transportui garažus. Anot pašnekovo, ,,ant gatavo“ čia vėliau panoro
įsikurti ir Vilniaus miškų ūkis (dabartinė miškų urėdija), perpus padalintos
patalpos.
– Rajonuose ir kaimo vietovėse ūkiniu būdu statėme administracinius miško sakinimo ruožų, meistrijų pastatus,
daugiabučius namus su ūkiniais pastatais
ar pavienes sodybas darbininkams ir specialistams, – sako Z. Vaškevičius. – Išaugo nauji daugiabučiai namai Rūdiškėse,
Pirčiupiuose, Valkininkuose, Merkinėje,
Latežeryje, Miškonyse, Antaliedėje, Varėnoje, kitur. Tarybiniais metais miškų
ūkio paskirties objektų ir butų statyboms lėšas per ministeriją skyrė Maskvos
valdininkai. Viešint Lietuvoje vienam
aukštam miškų žinybos valdininkui iš
Maskvos, aplankėme Ignalinos krašte
Šuminų kaime gyvenantį darbštų sakin-

toją Igną Šuminą. Svečiui čia labai patiko
rami gamta, ežeras, nutarė šiame kaime
atšvęsti savo 50-metį. Manėme, kad pajuokavo. Bet įsitikinus, kad jis šios idėjos neatsisako, teko prie Šuminų kaimo
miške buvusiame sakų sandėlyje įrengti
nelegaliai nedidelę vasarvietę, į ją įvesti
elektrą, rūpintis vaišėmis. Valdininkas
čia atvykdavo ir vėliau su šeima pabūti
ramioje lietuviškoje gamtoje.
Dalį ūkio pastatytų butų, ypač prie
miestų, nustatyta tvarka perimdavo savo
žinion rajonų vykdomieji komitetai, ministerija. Pavyzdžiui, Vilniaus rajone,
Miškonių kaime 1976 m. pastačius prie
Nemenčinės miškų ūkio Antavilių girininkijos aštuonbutį namą su ūkiniais
pastatais, ūkiui liko tik pusė butų. Dėl
neteisėtai užimto žinybinio buto Druskininkų miško chemijos ruože teko kovoti net su Varėnos rajono ,,partkomu“.
Jį atgavome tik ryžtingai įsikišus minist
rui A. Matulioniui. Iki butų privatizacijos 1991 m. teko rūpintis visų žinybinių
butų komunaliniais reikalais, jų remontu, – prisimena Zenonas.
Planinė sakų gavyba žymiu mastu
priklausė nuo klimato sąlygų, pušynų
sakingumo, taikomų sakinimo technologinių ypatumų bei darbininkų kvalifikacijos, sąžiningumo. Dzūkijos kerpšiliuose iš išrėžto rėžio vos varvėjo sakai, o
Labanoro, Ignalinos pušynai buvo sakų
aruodas. Bet įsteigus čia įvairių draustinių, 1974 m. nacionalinį parką, sakinami pušynų plotai ženkliai sumažėjo.
Padidinti sakų išeigą kolegos iš Baltarusijos, Rusijos rekomendavo naudoti
biostimuliatorius. Taip į mišką atėjo sie
ros rūgštis, chlorkalkės, įvairūs sulfitiniai žlaugtai, kiti cheminiai preparatai.
Bet koncentruota sieros rūgštis giliai
pažeisdavo pušų medieną, ji mėlynuodavo, kuo buvo nepatenkinti medienos
naudotojai. Šis stimuliatorius naudotas
baigiant sakinti pušynus – tik dvejus
metus iki pušų iškirtimo. Sakinti su
sieros rūgšties tirpalais buvo nesaugu
rėžėjams, todėl nuo 1976 m. drausta
su sieros rūgšties pasta dirbti sakinime
moterims.

priimtas ministerijos sprendimas nuo
1994 m. pradžios nutraukti valstybinių
miškų sakinimą ir likviduoti paskutinįjį Vilniaus miško chemijos ūkį užbaigė
Lietuvos pušynų XX amžiaus sakinimo
verslą, kurį 1933 m. Alytaus šile entuziastingai buvo pradėjęs diegti dr. J. Kripas.
Po sakinimo likvidavimo Z. Vaškevičius dar iki 2003 m. dirbo Vilniaus miesto apželdinimo įmonės ,,Zunda“ Lazdynų girininkijoje eiguliu, girininku.
– Gyvenimo ir profesijos kelias galėjo pakrypti ir kita linkme, – prisimena
Zenonas. Baigęs Vilniaus miškų technikumą, jis tarnavo kariuomenėje, įgijo
atsargos artilerijos karininko kvalifikaciją. Kviestas likti kariuomenėje. Grįžęs
į Lietuvą, jis dirbo Druskininkų miškų
ūkio Merkinės girininkijos girininku,
nuo 1955 m. – Šiaulių miškų ūkyje.
Tuometinis šio ūkio direktorius Z. Gudonis nenorėjo prarasti jauno specialisto – 1957 m. pavasarį kurį laiką nesakė
Zenonui apie kvietimą keltis į Vilnių.
Išėjęs į pensiją, Zenonas su žmona Bronislava (ekonomiste, baigusia
VU) apsigyveno Vilniaus priemiestyje, Vanaginės kolektyviniuose soduose pastatytame namelyje. Butą mieste
paliko anūko šeimai. Sako įgyvendinęs
jaunystės svajonę – gyventi gamtos
prieglobstyje. Visad žvalus, geros nuotaikos, nestokojantis humoro Zenonas
dar nepakabino ant sienos dekoracijai
medžioklinio šautuvo. kas mėnesį praveria ir mūsų redakcijos duris – čia prenumeruoja ,,Mūsų girias“, domisi miškininkų darbais, reikalais, nors rugsėjį
jau pažymėtas garbus gyvenimo kelio
aštuoniasdešimtmetis. ☐

Buvusi dervos – terpentino varykla Druskininkų miškuose, Latežeryje

Leono Grubinsko nuotrauka

Pušynų sakinimas

tojams buvo įrengtos kultūrinės pievos
Merkinės apylinkėse.
Dažnai pušynų sakintojais dirbo
visa šeima: vyras rėžė rėžius, žmona su
vaikais iš rinktuvėlių surinko (sėmė) išbėgusius sakus, juos pylė į statines. Sakintojų uždarbis priklausė nuo surinktų
sakų kiekio. Kad statinės būtų pilnesnės
ir sunkesnės, Merkinės krašte pasitaikė
nesąžiningų atvejų, kai į jas buvo pilamas smėlis, o ant jo užpilama sakų. Nemažai žalos sakintojams padarydavo ir
nedrausmingi uogautojai, grybautojai,
kurie nudaužydavo nuo pušų rinktuvėlius, o sakų pilnus rinktuvėlius pasiimdavo į namus litavimo darbams.
Lietuvoje 1955-1990 m. vystyta ir
,,mažoji“ miško chemijos pramonė, vadinta dervuolių medienos pirolize, – iš
sakingų pušų kelmų gamintas terpentinas, kanifolija, medžio anglys. Todėl sakintojams teko užsiimti ir sakingų pušų
kelmų rovimu kirtavietėse, durpynuose.
1969-1974 m. pušų kelmams rauti naudoti sprogmenys. Tai buvo pavojinga.
Nuo 1974 m. pušų kelmai rauti specialia
technika su traktoriais.
Pradžioje dervos varyklų buvo net
18, vėliau liko Pabradėje, Latežeryje,
Rūdiškėse, Valkininkuose ir Šalčininkų
rajone (Voiroje).
Nepriklausomybės metais sumažėjus
sakų paklausai, surinktus sakus sakintojai vežė į Alytų, dervą – į Taliną bei ją
pirko kelininkai asfaltui gaminti (maišė
su bitumu), į Rusiją pardavė medžio anglį. Alytaus chemijos gamykloje gaminta
kanifolija ir terpentinas. Vilniaus miško
chemijos ūkis buvo sudaręs prekybinę
sutartį su Lenkijos sakų perdirbėjais. Bet

Zenono Vaškevičiaus archyvo nuotrauka

– Vilniaus miško chemijos ruožo
Miškinių meistrijoje 4 metus tyriau uždėtuose bareliuose stimuliatorių poveikį
sakų išeigai didinti, gautus rezultatus
apibendrinau diplominiame darbe, neakivaizdžiai 1977 m. baigdamas LŽŪA, –
sako Zenonas. – Tuo metu Lietuvoje iki
70 proc. sakinamų pušynų naudoti sakų
cheminiai stimuliatoriai. Mažėjant sakinamų pušynų plotams, sakinimo verslas
žinybai didelių pajamų neduodavo, o
gamybos išlaidos buvo nemažos. Kad
nereikėtų jų kompensuoti iš medienos
ruošos, iš Nemenčinės miškų ūkio Purviniškių girininkijos mums perduotame
Padubingės pagalbiniame ūkyje teko
verstis ne tik žemės ūkiu, bet vienu metu
laikėme ir tuntus nutrijų, nors nebuvo
joms realizuoti rinkos. Vėliau įveisėme
apie tūkstantį didžiųjų triušių, kurie visi
iškrito nuo maro. Pagalbiniame ūkyje
buvo nemažas sodas, todėl jame imta ir
bitininkauti. Vienu metu turėjome apie
50 bičių šeimų. Bet išlaikyti bitininko
etato negalėjome, todėl palaipsniui bites perėmė mėgėjas – ūkio inžinierius
Vytautas Petruškevičius. Jis ten ir dabar
bitininkauja.
Dirbdami pavieniui, pušynų sakintojai į sakinamus plotus metalines sakų
statines išvežiojo ir surinkinėjo arkliniais vežimais. Arkliams išlaikyti reikėjo
pašarų, o jų trūko, ypač Dzūkijoje. Todėl Padubingės pagalbiniame ūkyje centralizuotai sušienautas šienas sunkvežimiais vežtas į Druskininkų, Rūdiškių,
kitus miško chemijos ruožus ir pagal
normas dalintas miško sakintojams, laikantiems valdiškus arklius. Augintos ir
avižos arkliams. Vėliau Dzūkijos sakin-
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Urėdijose

Sukantis gamtos
2002 m. miškotvarka numatė, kad
Jonavos urėdija turi kirsti apie 12 proc.
ploto rinktiniais kirtimais, o mes šiemet
šiais kirtimais kertame apie 19 proc. Kokie gali būti priekaištai?
Aplamai siekiame, kad miške visų
amžiaus grupių medynų būtų maždaug proporcingai, nes miškas auga 100
metų, jis turi daryti apyvartą, visuomenė – gauti medienos produktų, o iškirsti
miškai yra atkuriami. Gamtos ir gyvenimo ratas sukasi.

J

onavos miškų urėdijoje teko lankytis
tuo metu, kai buvo želdomi iš sovietinės armijos perimti buvusio karinio
poligono plotai. Vaizdas išliko visam gyvenimui: kiek akis užmato – geltoni karinės
technikos išmalti smėlynai, kur ne kur augantis lapuočių gojelis, vienas kitas viržių
plotelis ir naujo miško sodintojai. Jonaviškiai perėmė apie 90 proc. buvusio poligono
ploto, 1992-1995 m. apželdė 800 ha – daugiausia pušimi. Dumsių girininkijos Vadų
miške 1,5 ha paliko natūraliai atsikurti.
Čia dabar akivaizdžiai matosi, kaip gamta tvarkytųsi pati, be žmogaus įsikišimo
(nuotrauka apačioje). O aplinkui – žali lyg
rūta pušų jaunuolynai. Net sunku patikėti,
kad „mėnulio paviršius“, kurį andai mačiau, tapo žaliuojančia žeme.
Buvusiame poligone apsilankėme daugiau dėl mano smalsumo, gi su Jonavos miškų urėdu Vytautu Daukševičiumi
kalbamės apie artėjančią miškotvarką ir apie
tai, kokią ateitį jis prognozuoja Jonavos miškų urėdijai.
Padėtį miške realiausiai įvertina miško
fondo inventorizacijos duomenys. Kas 10
metų vykdant miškotvarką, aiškūs tampa ir
ekonominiai rezultatai, ir miško fondo pasikeitimai į vieną ar į kitą pusę. Imkim tokį pasakymą, kad esą mažai ugdoma jaunuolynų,
kad, palyginus su prieš 30-40 metų buvusiomis apimtimis, dabar jos ženkliai sumažėjo.
Bet visada būtina atsižvelgti į objektyvias
priežastis, kodėl taip yra. O yra dėl to, kad
šie darbai tuo metu buvo vykdomi pokario
metais apsodintuose plotuose. Antra vertus,
1991-1992 m. priėmus Restitucijos įstatymą,
miškininkai rezervuotuose grąžinimui miškuose jau nebegalėjo ūkininkauti.
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Šiame procese ne paskutin vaidmen
vaidina ir ekonomika, t. y. valstybei miškų urėdijos duodama nauda.
Dabartinė situacija rodo tai, kad mokėdama nustatytus 15 proc. mokesčius (10
proc. – į valstybės biudžetą ir 5 proc. –
bendrosioms reikmėms), mūsų urėdija
įvykdo visus privalomuosius darbus.
Bet reikia atsižvelgti į tai, kad kainos
darbo rinkoje, palyginus su kitomis ES
valstybėmis, yra palyginus žemos: tiek
rangovų, tiek ir specialistų, dirbančių
miškų urėdijoje.
Antras aspektas, kad Lietuvos miškuose užaugintos medienos tik nedidelė
dalis patenka betarpiškai Lietuvos vartotojui.
Tačiau lyginant apvaliosios medienos
eksportą su kaimyninėmis šalimis,
pagal Statistikos departamento duomenis, iš Lietuvos eksportuojama
mažiausiai.
Kalbu ne tiek apie apvaliąją medieną, kiek apie pirminį jos perdirbimą
bei kitus pagamintus produktus. Rinka mūsų šalyje yra labai susiaurėjusi:
buvusiame poligone veši jaunuolynai

žmogus pirmiausia galvoja kaip patenkinti savo kasdienines reikmes,
mažindamas nebūtiniausius poreikius. Todėl didžioji dalis medienos
produktų (atlikus pirminį ir tolimesnį
perdirbimą) išvežama į užsienį. Medienos kaina, kadangi esame Europos
sąjungoje, yra gana normali.
Toliau kalbantis apie ekonomiką, kaip
išgyvenote dvejus krizės metus?
Jie, kaip ir visoms šalies miškų urėdijoms, buvo sunkūs. 2007 m. miškų urėdijos 1 m3 apvaliosios medienos pardavė
po 147 Lt, o 2009 m. – tik po 87 Lt. Todėl, savaime suprantama, kad miškuose buvo atliekami tik būtiniausi darbai.
2010 m. 1 m3 medienos kaina pakilo iki
110 Lt, o šiemet tikimės ir 140 Lt vidutinės apvaliosios medienos kainos. Tačiau,
vargu, ar pasieksime 2007 m. kainų lygį.
Be to, prisiminkime, kad tais metais nemokėjome apyvartos mokesčio.
Jeigu nebus antrosios krizės bangos,
mes priartėsime prie buvusios situacijos su
mažesnėmis pajamomis. Be to, galiu prognozuoti, kad ateity atotrūkis tarp medienos kainos ir darbo jėgos kainos ženkliai
keisis į pastarosios pusę, tuomet situacija
kis ir reikės daug ką permąstyti. Nes miškas reikalauja kasdieninės priežiūros, tam,
kad ne tik išlaikytume, bet ir padidintume
jo našumą bei kokybę.
Kitąmet miškų urėdijoje vyks miškotvarka.
Ji įvertins mūsų 10-ies metų darbą: kaip
pasikeitė miškų fondas, medynų rūšinė
sudėtis, kokios medienos atsargos, kiek
„įdėjome“ į mišką pinigų, kaip pagerė-

ir gyvenimo ratui
jo kelių struktūra, ar neužmirko mūsų
miškai, kokia būsimo laikotarpio kirtimų
apimtis. Turėdami šiuos duomenis, galėsime drąsiai sakyti, jog per praėjusį laikotarpį padarėme darbus, kuriuos turėjome
padaryti. Ir tai pagrįsti skaičiais.
Bet jau dabar galiu konstatuoti, kad
per praėjusį dešimtmetį urėdijoje kelių
būklė ženkliai pagerėjo. Gerų, kokybiškų kelių yra apie 500 km. Nors ši vasara
buvo lietinga, su privažiavimu prie miško sandėlių problemų nekilo. Medienos
likučių mėnesio pradžioje visoje urėdijoje būna ne daugiau kaip 3-4 tūkst. kubinių metrų. Per mėnesį realizuojame 6-7
tūkst. kubų. Taigi dėl gero privažiavimo
„užsigulėjusios“, suprastėjusios kokybės
medienos nėra.
Miško žemėse nepanaudotų plotų yra
minimaliai. Net biržes neretai atželdome
tais pačiais metais, kuriais iškertame.
Brandžių medynų turime 18,3 proc.,
nors nemažai yra ir jaunuolynų dėl Dumsių poligono apželdymo. Gerėja miškų
rūšinė sudėtis, nes sodiname ąžuolynus
(per 2009-2011 m. pasodinome 60 ha).
Vietoj grynų drebulynų dabar auga mišrūs miškai su eglėmis ir beržais.
Medynų našumas, neabejotinai, miškotvarkos bus nustatytas didesnis.
Šie rodikliai parodo ūkininkavimo
efektyvumą ir jie yra objektyvūs. Noras
sumenkinti miškininkų darbą neretai tėra
tik noras, nepagrįstas jokiais objektyviais
skaičiavimais.

Kaip gamybininkas ir įmonės vadovas,
kokias matote ateities tendencijas?
Susiduriame su tuo, kad aukštesnės
kvalifikacijos darbininkų pradeda trūkti,
nes jie išvyksta ten, kur jų sugebėjimai ir
pastangos apmokami geriau. Jeigu darbo
jėgos kaina liks tame lygyje, kaip yra dabar, kvalifikuotų darbininkų dar labiau
stigs. Manau, kad jau kitais metais darbo
rinkoje pokyčių bus.
Dar vienas netolimos ateities iššūkis –
biokuras.
Kirtimo atliekų biokurui gamybos
savikaina su ištraukimu iki miško sandėlio – apie 40 Lt už 1 m3. Be to, ne iš visų
kirtaviečių atliekas galima paimti. Jų turi
likti nederlingose kirtavietėse, šlapiose augavietėse didelė dalis sunaudojama valksmams sutvirtinti, dalis paliekama bioįvairovei. Pagrindinis biokuro žaliavos šaltinis
mūsų urėdijoje – jaunuolynai. Jau dabar
kai kur iš 1 ha galima iškirsti 50-100 m3.
Bet čia 1 kubo gamybos kaštai dėl didelio
darbo imlumo (be ištraukimo) jau siekia
50 Lt. Pridėkime dar ištraukimo išlaidas, ir
kubinio metro paruošimo savikaina išeina
apie 70 Lt. Taigi, ateityje norint turėti šio
kuro, turės būti balansuojama tarp valstybės dotacijų, mokesčių mažinimo už šią
gamybą ir neišvengiamai – kainos didinimo. Kaip teigia vadybos mokslas, kiekvienas vadovas apie 70 proc. veiklos turi numatyti į priekį. Taigi mano samprotavimai
dėl biokuro ir išplaukia iš šios nuostatos.
Kai gamta tvarkosi pati
Autorės nuotraukos

Miškų urėdijoms nustatyta 5 proc. pelningumo norma. Ar, Jūsų nuomone, šiemet ją vykdysite?
2011-aisiais ši norma tikrai bus įvykdyta.
Kaip bus ateityje, parodys laikas – prog
nozuoti sunku. Aišku, tam bus dedamos
visos pastangos. Ir dar noriu pabrėžti, jog
turime atlikti visus darbus, ne tik būtinus
šiandien, bet esant lėšų bei galimybių, eiti
ir į rytdienos darbus: retinimus, jaunuolynų ugdymus, greičiau apželdyti kirtavietes, ten kur yra biologiškai leistina.
Juk jau girdime apie antrąją krizės
bangą. Tokiu atveju medienos kainos vėl
gali sumažėti. Tendencijas pamatysime
jau lapkričio viduryje, vykstant medienos
pirkimo – pardavimo konkursams. Tuo-

met jau galima detaliau planuoti ir ateinančių metų darbus.

Jonavos miškuose įrengta apie 500 km žvyruotų
kelių

Esame gavę iš Generalinės miškų urėdijos
užduotis įruošti miške biokurui sandėlius,
jų turime kelias dešimtis. Šiemet pagal sutartis biokurui parduosime apie 3,5 tūkst.
m3 kirtimo atliekų ir dar 2,5 tūkst. m3 –
vietos gyventojams. Ateity, žinoma šie kiekiai didės.
Ir pabaigai – apie girininkų darbo reg
lamentavimą. Mano nuomone, girininko
darbą reikėtų mažiau varžyti, taisyklės
turėtų būti rekomendacinio pobūdžio.
Pateiksiu netipinį pavyzdį. Pageležių girininkijoje, durpingoje augavietėje, kurioje
miško želdiniams šalnos labai pavojingos,
pagal visas taisykles pašalinus lapuočius,
kad neva jie negožtų pušaičių ir eglaičių,
šios iššalo. Teko želdyti iš naujo.
Todėl ir sakau, kad pats miškas parodys, gerai ar blogai dirba girininkas, nes
niekas geriau už šį pareigūną nežino specifinių vietos sąlygų.
Ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi Jūratė Rečiūnienė – Kuusienė

Urėdijose

Girios oš, žolynai šnarės
Algirdas Dačkevičius

D

ar neošė Petraitinės giria Nevarėnų krašte – vietoj jos žolynai
šnarėjo, kur piemenys karves
ganė, kai 1951-aisiais per Žolinę Antaninos ir Kosto Banių šeima sulaukė „pagranduko“ Bronislovo. Niekas tuomet
nenutuokė, kad jis taps žinomu miškininku ne tik Žemaitijoje.
Žalias mūras augino svajones
Petraičių kaime buvo bendros Petraitinės
ganyklos nuo neatmenamų laikų. Jose
smagiai su kolūkio piemenimis siautė,
ant arklių jodinėjo jauniausioji Banių
atžala. Bet neilgai – jose pasirodė miškininkai. Jie kirto kapliais žemę ir sodino
eglaites, pušaites. „Su jomis augau ir aš.
Dar septintoje klasėje nusprendžiau tapti
miškininku“, – prisimena nevarėniškių
išleistoje knygoje „Nevarėnai: istorija ir
dabartis“ savo vaikystę Telšių miškų urėdas B. Banys. Keletas klasės draugų įkalbinėjo Bronislovą stoti į A. Kvedaro miškų technikumą, bet jis nusprendė baigti
vidurinę mokyklą.
„Negaišk pats ir netrukdyk kitų!“
Kaip vėjas pralėkė studijų metai LŽŪA
Miškų ūkio fakultete. 1975-ųjų liepos
1-ąją jaunas specialistas B. Banys pravėrė
pirmosios darbovietės – Kuršėnų miškų
ūkio gamybinio susivienijimo Gedinčių
girininkijos duris. Paskirtas čia girininko pavaduotoju nenujautė, kad patenka
pas ypatingą miškininką Ipolitą Vilčinską. Jis buvo pats darbštus ir nepaprastai
reiklus kitiems. „Sklido pasakojimai, jog
girininkas, nenorėdamas, kad klientai jį
trukdytų, pasikabino virš stalo šūkį: „Negaišk pats ir netrukdyk kitų“. Jeigu atėjęs
24 ■

MŪSŲ GIRIOS / 2011 / 09

į girininkijos kontorą klientas bandydavo
šiaip paplepėti, girininkas pažiūrėdavo į
jį pro akinių viršų ir parodydavo šūkį“, –
prisimena B. Banys. Dirbdamas girininko pavaduotoju, jis tiesiogiai girininko
,,kieto“ vadovavimo nepatyrė, bet vėliau,
pačiam tapus Gedinčių girininkijos girininku, labai pravertė „kietojo“ pirmtako
patirtis ir išmintis.
Po 2,5 metų jaunajam Gedinčių girininkui buvo pasiūlyta vadovauti Kuršėnų MŪGS miško ruošos punktui. Vos
peržengusiam 25-erių metų slenkstį reikėjo rūpintis ne tik centralizuotu miško
kirtimu ir medienos išvežimu iš visų girininkijų, kelių statyba, remontu, bet ir
120 miškininkų ir medkirčių buitiniais
reikalais, būti jų nuodėmklausiu ir taikytoju, teisėju ir policininku.
Gedinčiai ir dabar šildo Bronislovo sielą. Čia – šeimyninio gyvenimo su
išrinktąja Zofija pradžia, vaikų Jurgos,
Tomo ir Kosto gimtinė.
Kraštiečius vadavo iš sąstingio
Tuomet, 1987-aisiais, niekas neklausė,
kokie tavo ateities planai. Gerai užsirekomendavusiam Kuršėnuose jaunam miškininkui B. Baniui „atėjo pasiūlymas“
keltis į Telšių miškų ūkį direktoriumi.
Tuomet šis miškų ūkis tebuvo nedidelis
Kretingos miškų ūkio gamybinio susivienijimo filialas.
Tapęs direktoriumi Bronislovas vis
mąstydavo, kodėl tokia neteisybė: Telšių
miškininkai dirba gerai, taupiai (rentabilumas siekdavo net 60 proc.), o sąstingis
laiko sukaustęs. Nutarė veikti ryžtingai.
Tuo labiau, kad netrukus atėjo palankus
metas – atsikūrė nepriklausoma Lietuva,
subyrėjo susivienijimai, įsikūrė savarankiška Telšių miškų urėdija. Miškų ūkio
ministru paskirtas prof. Vaidotas Antanaitis ragino miškų urėdus telktis ir šeimininkauti miškuose atsakingai ir pelningai. ,,Atsirado galimybė uždirbtus pinigus panaudoti miškų ūkyje“, – prisimena B. Banys. Sparčiai buvo rekonstruotas
senasis miškų ūkio administracinis pastatas, kilo gamybinės patalpos, šiuolaikiškomis sodybomis atkurtos daugelis giri-

ninkijų. Telšiškiai drąsiai pradėjo diegti
naujas miško kirtimo technologijas:
giriose burzgia moderni žinomų firmų
John Deere, Valmet, Timberjack, Ponsse,
HSM technika. Medienos ruošos padalinyje dirbama centralizuotai, pamainomis, sukuriant nenutrūkstamą gamybos
procesą. Šiemet planuojama pagaminti
ir parduoti 85 tūkst. m3 medienos. Pasak
urėdo, valstybiniuose miškuose kertama
iš hektaro vos ne mažiausiai – 2,5 m3, kai
Lietuvoje – 3,6 m3. Todėl kiekvieną dieną
reikia sukti galvą, kaip dirbti racionaliau
ir gauti daugiau pajamų.
Tūkstantasis naujo miško hektaras
Telšiškiams miškininkams rūpi ne vien
kirtimai. Jie daugiausia iš šalies miškų
urėdijų apleistose žemės ūkio žemėse
įveisė naujo miško. Kitais metais bus
įveistas 1000-asis hektaras. Kai pradėjo
nuo 2002-ųjų įveisti vidutiniškai po 100
ha per metus, taip spėriai sukasi visą
dešimtmetį. Urėdo planuose – pavasarį
surengti gražią 1000-ojo hektaro įveisto
naujo miško šventę.
Pragmatikas ir girių patriotas
Kitais metais sukaks 25-eri, kai B. Banys
sėkmingai vadovauja Telšių miškų urėdijai. Per tą laiką keitėsi urėdijos plotas ir
girininkijų skaičius. Sujungtos 2000-aisiais Plungės ir Telšių miškų urėdijos. Po
ketverių metų Telšių urėdijai perduoti
Žemaitijos nacionalinio parko miškai.
Šiuo metu urėdijos veiklos zonoje – apie
90 288 ha miškų, iš jų apie 35 tūkst. ha –
valstybinės reikšmės. Visus pasikeitimus
miškų urėdas priėmė kantriai dirbdamas,
pragmatizmą suderindamas su tikro
miškininko patrioto pašaukimu. „Urėdas – sumanus ekonomistas, viskas jo
paskaičiuota ir, matyt, ne kartą permąstyta, pasverta, todėl ir mūsų gamybos,
kiti rodikliai visuomet geri“, – pastebi
urėdijoje 31-erius metus dirbantis Justinas Norvilas, darbų saugos ir rekreacijos
inžinierius.
Svarbus urėdo bruožas – nesidairyti
atgal, o gyventi perspektyva. Pastebėjo,
kad senasis medelynas netenkina urėdijos poreikių – įkūrė naują 70 ha plote
Tausalo ežero pakrantėje. Urėdas – iš tų

Tiltas tarp dabarties ir ateities
Kai prasidėjo JMB kūrimasis, miškų urėdas B. Banys entuziastingai pritarė šiai
veiklai ir pats skiepijo moksleivijoje meilę gamtai ir miškui. Didžiausia jaunųjų
miško bičiulių dovana Žemaitijos kraštui – 2002-ųjų balandį šalia Germanto
ežero pasodintas Lietuvos 1000-mečio
parkas. Jį papuošė įspūdingas tautodailininko Vytauto Konstantino Savickio stogastulpis. Jauniesiems miško bičiuliams
sveikinimą atsiuntė tuometis šalies Prezidentas Valdas Adamkus.
Be jaunų rankų neapsieita ir 2004-aisiais sodinant šalia plento Šiauliai – Palanga Europos mišką. Akcijos organizatorius ir sumanytojas B. Banys sodinti šį
mišką į talką pakvietė kartu su moksleiviais, mokytojais ir apskrities administracijos, savivaldybės ir kitų įstaigų darbuotojus. Pirmieji Europos miško medelių pumpurai susprogo Lietuvos stojimo
į Europos Sąjungą išvakarėse.
Gražiai lapoja ir Lietuvos valstybės
atkūrimo 90-mečiui pasodinta giraitė. Į
jos sodinimo talką telšiškius kvietė irgi
urėdija su iniciatyvų nestokojančiu vadovu.
Visuomenei – rekreacijos objektai
Daugiau nei 40 proc. Telšių miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškų turi
saugomų teritorijų statusą, veikia nacionalinis ir du regioniniai parkai. Urėdijoje
yra 26 rekreaciniai objektai su unikaliu

Vaclovo Trepėnaičio nuotrauka

miškininkų, kurie į mišką žiūri kaip į
nuolat atsinaujinančią gyvastį. Jam skaudu pamačius, kaip „šeimininkauja“ kai
kurie privačių miškų savininkai, miške
elgdamiesi tarsi žvyro karjere, nesukdami galvos dėl miško atkūrimo bei jo
atliekamų ekologinių ir socialinių funkcijų. Tačiau urėdijos miškininkai mielai
bendradarbiauja su tikraisiais miškų savininkais: organizuoja nemokamus kursus, rūpinasi sanitarine ir priešgaisrine jų
miškų sauga.
B. Banys neįžvelgia jokios priešpriešos tarp valstybinių ir privačių miškininkų. Ta priešprieša tvyro pareigūnų kabinetuose Vilniuje. Pasak B. Banio, gerai,
kad atsiranda sveiko proto valdininkų,
Seimo narių, kurie sugeba tariamuose
kaltinimuose, jog valstybiniai miškininkai ūkininkauja neefektyviai, įžvelgti suinteresuotų asmenų užslėptą norą kėsintis į didžiulį valstybės turtą.

Varnių regioniniame parke

Žverinčiumi. Žmonės pamėgo Ilgio ežero poilsiavietę ir pažintinį taką. Urėdas
mano, kad, sujungus Ilgio ir Germanto
ežerus pėsčiųjų taku, bus sudarytos geresnės sąlygos poilsiautojams. „Tai sena
svajonė, gimusi gal prieš 15 metų. Šią
idėją siūlėmė visoms rajono ir apskrities valdžioms, bet niekas nepajudėjo.
Nusprendėme veikti patys“, – sako B.
Banys. Jau parengtas techninis projektas
Nacionalinei mokėjimo agentūrai gauti
ES paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros
programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“. Pagal minėtą
paramos priemonę rekonstruota Platelių
girininkijos Šeirės stovyklavietė.
Bendradarbiaujant su Varnių regioniniu parku, 2007-ųjų rudenį atidarytas
keturių kilometrų Jomantų pažintinis
miško takas, leidžiantis efektyviau panaudoti šio parko gamtinius išteklius poilsio bei turizmo plėtrai.
Didžiausias Telšių miškų urėdijos
simbolis – „Žvėrinčius“ – kitąmet švęs
15-ąsias įkurtuves. Į jį atvyksta ekskursantų iš visos Lietuvos. Laukstėnų kaime
įrengtame 14,7 ha miško aptvare kriuksi
šernai, liuoksi danieliai ir muflonai, vilkams atitvertas atskiras 2,4 ha miško sklypas. Lankytojai domisi lūšimis, apuokais,
o ilgiausiai stabteli prie meškino Timo
trobelės ir stebi, kaip medinčius Petras
Dabrišius vaišina smaližių medumi.
„Jame slypi gėrio fluidas“
Taip apie Telšių miškų urėdą B. Banį kalba Lietuvos rašytojų sąjungos narys poetas Vytautas Stulpinas. Fluidas tarptau-

tinių žodžių žodyne apibūdinamas kaip
srovė, spinduliuojanti iš žmogaus kūno.
Vaizdžiai ir tiksliai pastebėjo poetas. To
nepastebėti negalėjo ir kiti, rekomendavę urėdą B. Banį komisijai Telšių miesto
Garbės piliečio vardui suteikti. Daugel
iškalbingų rekomendacijų, kurias parašė kraštiečiai, bendradarbiai, pedagogai,
sportininkai, menininkai, valdžios žmonės sugulė į storą segtuvą, kuris saugomas urėdijoje.
Miškų urėdui nesvetima atjauta. Jis
remia visas geras iniciatyvas, o ir pats nestovi nuošalėje. Atgimimo metais buvo
renkamas Telšių rajono savivaldybės tarybos nariu, vadovavo rajono medžiotojams, subūrė miškų urėdijos medžiotojų
klubą, buvo renkamas LMS viceprezidentu, miškų urėdų tarybos nariu.
Įsimintina Telšių miškų urėdui buvo
2005-ųjų liepa. Tada Valstybės dienos
proga Prezidentas V. Adamkus apdovanojo jį ordino „Už nuopelnus Lietuvai“
medaliu. Tautodailininkas, Telšių miesto
Garbės pilietis Vytautas Savickis, gražinąs urėdijos aplinką, geriausiai pastebėjo:
„Vandeningas upes maitina ne audringos
liūtys, o tykios versmės“.
***
Žemaitiška ramybė, pasitikėjimas,
užsispyrimas ir tolerancija gražiai dera
šiame Žmoguje, atėjusiame pasaulin ne
prastą, o šventą dieną, kai šnarantys Petraitinės žolynai buvo šventinami Praamžiaus niekam nematant, o paskui vietoj jų
ošianti giria stojos. ☐
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Urėdijose

Biržiečių dabartis, gr sta praeities darbais

Š

ie metai Biržų miškų urėdijos miškininkams įsimintini – po Pirmojo
pasaulinio karo kuriantis Lietuvos
valstybei suvalstybintiems miškams tvarkyti prieš 90 metų buvo įsteigta Biržų miškų urėdija. Ji 1921 m. pradėjo savo veiklą,
turėdama apie 41 tūkst. ha miškų, pasiskirsčiusių 14 girininkijų. Dar Rusijos carų
laikais, 1887 m. buvo atlikta detali Biržų
girios inventorizacija, suprojektuotas miškų naudojimas. Po 1922 m. žemės reformos šiame krašte per 90 proc. miškų tapo
valstybiniais. Nuo tų laikų pasikeitė kelios
miškininkų kartos, siekusios, kad Biržų
giria ir kiti šiai urėdijai priskirti miškai
būtų sausinami, įvažiuojami, atkuriami,
racionaliai naudojami, veisiami nauji miškų plotai. Prie šio krašto miškų tvarkymo,
saugojimo, darbų organizavimo daugiau
ar mažiau prisidėjo 16 miškų urėdų ar
pokario direktorių, iš kurių ženkliausias
pėdas tarpukario metais yra palikęs miškų urėdas Stasys Šenferis, 1960-1994 m. –
nusipelnęs šalies miškininkas Visvaldas
Cemnolonskas, nuo 1994 m. urėdaujantis
Romanas Gaudiešius.
Biržų girią išilgai ir kas pusę kilometro skersai dalina 450 km kelių ir 700
km melioracijos griovių tinklas. Iš viso
urėdijos miškuose per daugiau kaip 40
metų nutiesta 1209 km kelių, iš kurių
611 km – žvyruoti. Ji buvo ir tebėra įdomi šalies miškų mokslininkams – 1957 m.
čia įsteigtas Lietuvos miškų instituto tyrimų punktas. Savo biologine įvairove giria
išliko unikali ir laiko tėkmėje – 2004 m.
įsteigtas biosferos poligonas, išskirta 141
kertinė miško buveinė.
Šiemet rugpjūčio 24-26 d. miškų urėdijoje vyko FSC sertifikavimo auditas, kurį
atliko UAB ,,NEPCon LT “ auditoriai.
Miškininko dienos išvakarėse, rugsėjo 9-ąją Biržų miškų urėdijoje surengtame miškininkų ir visuomenės susitikime prisimintas nueitas kelias, apžvelgti
šiandienos darbai, diegiamos naujovės,
pagerbti darbštuoliai, nusipelnę miškininkai, pristatyti nuo 2001 m. jau trečią
kartą šiame krašte UAB ,,Baltijos tyrimai“ darbuotojų atliktų visuomenės apklausų sociologiniai tyrimai apie kintantį
požiūrį į mišką, jo reikšmę žmonių gyvenime, miestų ir kaimų gyventojų ryšius
su miškininkais.
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Šventei parengtas urėdijos fotometraštis ,,Istorijos vingiuose“, leidykla
,,Lututė“ išleido leidinuką ,,Gamtos pavilioti“, kur pagal gimimo mėnesį žyminčių medžių horoskopus pasveikinti
ir nuotraukomis pristatyti urėdijos darbuotojai. Sukurtas Biržų miškų urėdijos
himnas. Nuo 1982 m. Biržų girininkijos
girininku dirbantis telšiškis Pranas Jonkus šia proga išleido savo eilėraščių rinktinę ,,Lyrinės akimirkos“.
Apie Biržų miškininkų gerus ryšius
su profesijos kolegomis, valdžios, verslo
atstovais, visuomene bylojo į susitikimą
atvykęs gausus svečių būrys iš įvairių institucijų, kuriuos ir saviškius miškininkus
minėjimo rengėjai apgobė šventiniais
žalsvais šaliais su urėdijos sukaktį žyminčiu ženkleliu, įteikė išleistus leidinius.
Linksmai nusiteikę svečiai pasisakymuose geru žodžiu minėjo Biržų miškininkų iniciatyva užsimezgusį ilgametį
bendradarbiavimą, nuveiktus darbus. Iš
Biržų krašto Gajūnų kaimo kilęs Seimo
narys Voldemaras Valkiūnas perdavė LR
Seimo pirmininkės Irenos Degutienės
sveikinimą – padėką Biržų miškininkams
už kryptingą miškų puoselėjimą.
Seimo narys Antanas Matulas prisiminė, kaip pirmais nepriklausomybės
metais kai kurie Pasvalio krašto garbūs
miškininkai bei jų įtakojami politikai kėlė
mintį Pasvalio rajone buvusio miškų ūkio
Sveikina Biržų savivaldybės vadovai

pagrindu įkurti Pasvalio miškų urėdiją.
Teigta, kad mažesnė įmonė geriau prižiūrės, tvarkys čionykščius miškus. Bet laikas
parodė, jog Biržų miškų urėdija sėkmingai gali tvarkyti ir per du rajonus išsidėsčiusius miškus. Juolab, kad ji – ne vienintelė šalyje, administruojanti valstybinius
miškus ne vieno rajono teritorijoje.
Skaitant UAB ,,Baltijos tyrimai“ darbuotojų atliktų 2001 m., 2005 m. ir šiemet
pavasarį Panevėžio, Pasvalio ir Biržų rajonų gyventojų sociologinių apklausų duomenis, taip pat nesimato, kad apklaustų
pasvaliečių respondentų nuomonė apie
miškiningumo didinimą, miškų administravimą, tvarkymą, socialines reikmes
ryškiau skirtųsi nuo biržiečių ar panevėžiečių respondentų, kur yra miškų urėdijų administraciniai centrai.
Bet miškų reformų užkrato ,,bacila“ tebeklaidžioja po šalį. Pristatydamas
Biržų miškų urėdijos veiklą, urėdas Romanas Gaudiešius pažymėjo: ,,Nors dirbame pelningai, per pastarąjį penkmetį
nuolat girdime įvairius siūlymus ir ketinimus reformuoti valstybinių miškų
valdymo sistemą, privatizuoti dalį valstybinių miškų, atskirti komercinę miškų
urėdijų veiklos funkciją nuo miškų priežiūros bei atkūrimo ir pan.“
Po paskutinės miškotvarkos Biržų
miškų urėdijai priskirta administruoti
30 867 ha valstybinių miškų, juose kasmet
iškertama iki 140 tūkst. ktm medienos, atkuriama po 350-400 ha miškų. Kai aplink
lyg viesulas kaimus retina ekonominė migracija, Biržų miškų urėdijos šventėje tarp
veteranų matėsi dar nemažai jaunų veidų – čia darbuotojų vidutinis amžius yra
46-eri metai. Miškų privatizacija, ekonominė krizė, kitos priežastys verčia spaustis
ir Biržų miškininkus. Miškų urėdo pateiktais duomenimis, per paskutinįjį penkmetį iš vienuolikos girininkijų liko devynios
(reorganizuotos Šilų ir Saločių girininkijos), urėdijoje dirba 84 darbuotojai.
Urėdijos centro ir girininkijų specialistų
darbą palengvino įdiegta informacinė sistema ,,Eglutė“, atrėžiamų biržių, kitų plotų
matavimus – nešiojami GPS imtuvai, kitos
naujovės, kurioms imlūs biržiečiai.
Pagrindinius miško darbus atlieka
rangovai, o apie 60 proc. medienos ištraukiama ir išvežama dar miškų urėdi-

Šventinės akimirkos

Simbolinis pasodintos sidabrinės eglės
palaistymas (laisto buvęs ir dabartinis miškų
urėdai)

įsteigtas pasižymėjimo ženklas ,,Už nepriekaištingą tarnybą“. Dauguma urėdijos
darbuotojų paskatinti materialiai.
Biržų miškuose mokslinius tyrimus
vykdė dabartinis akademikas Leonardas
Kairiūkštis, prof. Antanas Juodvalkis, tirdama juodalksnynus, po pelkynus braidžiojo dr. Teklė Kapustinskaitė, kiti Miškų instituto mokslininkai. Čionykščius
miškus ir miškininkus gerai pažįstantis
rokiškėnas akademikas L. Kairiūkštis yra
2006 m. išleistos monografijos ,,Biržų
krašto miškai ir miškų ūkis“ bendraautoris. Remdamasis sukaupta istorine informacija, jis padarė apžvalginį pranešimą,
kuriame į pokyčius Lietuvos miškuose
pažvelgė per paskutinį tūkstantmetį kitusio klimato ir medienos poreikio pjūvį. Jis
apgailestavo, kad nemažą dalį neapdirbtos žaliavinės medienos nepriklausomybės metais tenka eksportuoti, kai 38-erius
metus kasmet į Lietuvą buvo įvežama po
1 mln. ktm padarinės medienos vietinės
pramonės ir ūkio reikmėms.
Prisiminimais susitikimo metu dalijosi akademikas S. Karazija, profesoriai
R. Ozolinčius, A. Juodvalkis, A. Vasiliauskas.
Miškų urėdijoje nemažai dėmesio
skiriama visuomenės informavimui, miškininkų darbų įamžinimui, girininkijose
rengiamos miško dienos, bendri kolektyvo renginiai laisvalaikiui paįvairinti. Antai praėjusių metų Miškininko dieną dauguma kolektyvo žmonių su šeimos nariais
plaukė baidarėmis Nemunėlio upe. Prieš
keletą metų urėdijos užsakymu sukurtas
videofilmas apie Biržų girią ,,Tu – kasdieninis miškininko kelias“.
Pranešimų, sveikinimų, prisiminimų
monotoniją paįvairino renginį vedusios
Loretos Gasiūnaitės ir vilniečio smuikininko Sigito Rubio atliekami muzikiniai

intarpai, girininko P. Jonkaus skaityti eilėraščiai, kiti šventiniai akcentai.
Miškų urėdijos aplinką papuošė Dub
ravos EMMU miškininkų padovanota
nemaža sidabrinė eglė, tautodailininkų
biržiečių Algirdo ir Vaidoto Butkevičių
bei Vido Jakutavičiaus (iš Vabalninko) išskobtos 4 nykštukų skulptūros. Nykštukai
buvo priimti į Biržų miškininkų šeimą –
pasveikinti ir apgobti šventiniais šaliais.
Vakarėjant šventę vainikavo įspūdingas ugnies šou. ☐

Nauji biržiečių ,,kolegos“ – nykštukai

Jurgitos Bruniuvienės nuotraukos

jos technika. Todėl ir šventėje parodytas
dėmesys medienos ruošėjams. GMU
vyriausiasis patarėjas Andrius Vancevičius įteikė generalinio miškų urėdo
B. Sakalausko padėkas keliems miškų
urėdijos centrinio medienos ruošos ir
technikos skyriaus darbuotojams: po
LŽŪA baigimo nuo 1993 m. šiame padalinyje meistru dirbančiam Audroniui
Rasiukevičiui, nuo 1982 m. miško ruošoje vairuotoju – Virgilijui Vaičiulioniui
bei nuo 1998 m. tekintoju – Rimvydui
Tabakui. Už nepriekaištingai atliekamus
darbus urėdas R. Gaudiešius padėkojo
ir įteikė iš reliktinės, 1999 m. rudenį iškasto medelyne seno ąžuolo medienos
pagamintą vardinį suvenyrą ,,Už profesionalų miškų ugdymą“ rangovui Raimondui Vaisiūnui.
Už Biržų miškams skirtą 35 metų triūsą darbo veteranui Visvaldui Cemnolonskui įteiktas Generalinės miškų urėdijos
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Urėdijose

Grąžinta neteisėtai parduota
valstybinė miško žemė

T

ikslinant Anykščių rajono valstybinės reikšmės miškų ribų schemą
Puntuko kadastro vietovėje atsirado UAB „Anšilas“ nuosavybės teise priklausantis 0,63 ha miško žemės sklypas,
esantis priemiestinėje Anykščių miškų
urėdijos Pavarių girininkijoje. Paaiškėjo,
kad prieš penkerius metus Utenos apskrities administracija, remdamasi Utenos
apskrities viršininko įsakymu, pardavė
už 11 114 litų šį valstybinės miško žemės
sklypą UAB „Anšilas“. Siekdama apginti
viešąjį interesą, Anykščių miškų urėdijos
administracija kreipėsi į Panevėžio apygardos prokuratūrą inicijuoti minėtos
valstybinės miško žemės pirkimo ir pardavimo sutarties panaikinimą.
Panevėžio apygardos prokuratūra dėl
šio sandorio kreipėsi su ieškiniu į Anykščių rajono apylinkės teismą. Neseniai šio
rajono apylinkės teismo sprendimu buvo
panaikintas minėtą miško žemės pirkimo
sandorį leidęs Utenos apskrities viršininko įsakymas. Teismas taip pat patenkino

prokurorų prašymą dėl restitucijos taikymo ir nutarė įpareigoti UAB „Anšilas“
grąžinti neteisėtai įsigytą žemės sklypą
valstybei. Taip Anykščių miškų urėdijai
teismo sprendimu grąžintas neteisėtai
parduotas valstybinės žemės sklypas su
mišku ir mineralinio vandens gręžiniu
Jurzdiko kaime (žr. nuotrauką). Prokuratūra nustatė, kad prieš įsigydama Puntuko
kadastro vietovėje minėtą miško žemės
sklypą su šimtamečiais medžiais UAB
„Anšilas“ eksploatavo čia inžinerinius tinklus (buitinį ir gamybinį vandentiekius)
ir su Utenos apskrities viršininko administracija buvo sudariusi nuomos sutartį.
Pakeitus šios žemės naudojimo paskirtį,
anksčiau buvusi naudingų iškasenų kasinių ir gręžinių teritorija tapo komercine,
tinkama smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti. Nustatyta, kad naudodamasi valstybiniu miško žemės sklypu UAB
„Anšilas“ nemokėjo jokių mokesčių.
Anykščių miškų urėdijos inf.

.
LIKMERE

DIDELIAIS KIEKIAIS
superkame beržo ir juodalksnio rąstus
nuo 14 cm skersmens

Informacija apie supirkimo kainas ir sąlygas internete: www.likmere.lt
telefonu: +370 340 60054
el. paštu: info@likmere.lt

VĮ miškų urėdijų siūlomi parduoti be išankstinių sutarčių 2011 metų ruden miško sodmenys, tūkst.vnt.
MauĄžuolo Uosio Uosio Klevo Klevo Beržo
Juod
Juod
Pušies Pušies
Eglės
Eglės medžio Ąžuolo
Beržo alksnio
Miškų urėdijos sėjinukai
sodi- sėjinu- sodi- sėjinukai sodi- sėjinukai sodinukai
alksnio
sodinukai sėjinukai sodinukai sodinu- sėjinukai nukai kai nukai
nukai
sėjinukai sodinukai
kai
Alytaus
150.0
5.0
120.0
170.0
10.0
50.0
10.0
Anykščiai
40.0
Biržų
Druskininkų
Dubravos
600.0
50.0
100.0
10.0
Ignalinos
5.0
10.0
Jonavos
50.0
100.0
Joniškio
3.0
100.0
5.0
Jurbarko
240.0
10.0
Kaišiadorių
400.0
100.0
450.0
15.0
100.0
30.0
Kauno
600.0
50.0
46.0
1.0
Kazlų Rūdos
140.0
Kėdainių
150.0
130.0
1000.0 34.0
56.0
25.0
31.0
Kretingos
40.0
50.0
40.0
20.0
30.0
Kupiškio
Kuršėnų
50.0
50.0
Marijampolės
Mažeikių
30.0
20.0
40.0
Nemenčinės
10.0
15.0
3.0
15.0
5.0
Pakruojo
15.0
10.0
5.0
5.0
Panevėžio
50.0
Prienų
20.0
Radviliškio
20.0
100.0
50.0
Raseinių
70.0
50.0
13.6
70.0
50.0
Rietavo
196.0
48.0
2.0
12.0
60.0
12.0
Rokiškio
20.0
220.0
6.0
Šakių
3.6
Šalčininkų
Šiaulių
20.0
50.0
15.0
10.0
Šilutės
50.0
50.0
150.0
2.0
5.0
Švenčionėlių
17.0
10.0
20.0
1.0
4.0
170.0
10.0
Tauragės
50.0
30.0
100.0
5.0
20.0
Telšių
40.0
100.0
300.0
100.0
6.0
200.0
100.0
Tytuvėnų
145.0
75.0
400.0
4.0
Trakų
60.0
50.0
30.0
34.0
80.0
Ukmergės
50.0
Utenos
150.0
20.0
Valkininkų
40.0
310.5
3.0
70.0
20.0
Varėnos
400.0
20.0
20.0
30.0
Veisiejų
700.0
321.0
30.8 24.0
5.8
321.0
58.0
15.0
61.0
Vilniaus
205.0
313.0
270.0
11.0
4.0
18.0
14.0
Zarasų
50.0
60.0
3.0
3.0
20.0

Iš viso

2985.0

300.0

2199.0

3379.5

4.0

1094.8 58.0

49.0

Naujos pareigos
Generalinėje miškų urėdijoje:
Petras Kanapienis, dirbęs Miško atkūrimo ir apsaugos
skyriaus vedėju, 2011 m. rugsėjo 6 d. perkeltas generalinio
miškų urėdo pavaduotoju.
Valstybinėje miškų tarnyboje:
Ričardas Matyženok, dirbęs šios tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriuje vyriausiuoju specialistu, paties prašymu 2011 m. rugpjūčio 22 d. atleistas iš šių pareigų.
Kauno miškų urėdijoje:
EDmundas Jonas KOVALČIKAS, g. 1957 m., baigęs 1978 m.
Kauno A. Kvedaro miškų technikumą, 1989 m. LŽŪA Miškų
ūkio fakultetą bei 2010 m. LŽŪU miškininkystės magistrantūros studijas, laimėjęs konkursą, 2011 m. rugpjūčio 26 d. paskirtas šios miškų urėdijos urėdu. Prieš tai dirbo šioje miškų
urėdijoje urėdo pavaduotoju.

2.0

238.0

62.0

1535.0

544.0

175.0

251.0

Liepos Liepos Kiti lap. Kiti lap.
sėjinu- sodi- sėjinu- sodinu- Krūmai
kai nukai
kai
kai
2.0

7.0

40.0

1.5

8.0

97.5

18.0

15.0

30.0

2.0

2.6

7.2

3.1

2.1

10.3

4.3

4.4
2.0

2.2
6.8

10.0

5.0

0.5
1.5

4.0
9.0
18.0
0.9

0.3
5.0

4.0

15.0

30.0
2.5

6.7
14.0
23.9

1.1

15.1
1.0

3.0
84.9

29.1

165.6

Viso
525.5
40.0
0.0
0.0
823.0
15.0
150.0
108.0
250.0
1222.5
697.0
140.0
1446.0
180.0
0.0
100.0
0.0
90.0
50.6
35.0
50.0
20.0
170.0
253.6
357.1
246.0
16.9
0.0
107.5
263.5
236.0
214.0
570.0
957.5
273.9
50.0
193.9
462.5
470.0
1571.1
847.5

10.5

18.3
1.0

65.3

139.0
121.4 13342.6

Miškų urėdijų parduotos apvaliosios medienos kainos
2011 m. rugpjūtį

2011 m. rugpjūčio Indeksas
mėn. vidutinė
2011 m.
kaina, Lt/m³
sausis=100
Pušies pjautinieji rąstai
174
103.6
Eglės pjautinieji rąstai
184
90.6
Ąžuolo pjautinieji rąstai
420
99.1
Uosio pjautinieji rąstai
239
118.3
Drebulės pjautinieji rąstai
138
98.6
Beržo pjautinieji rąstai
200
103.6
Juodalksnio pjautinieji rąstai
198
110.6
Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai
150
99.3
Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai
133
102.3
Eglės popiermedžiai
132
108.2
Pušies popiermedžiai
127
108.5
Beržo popiermedžiai
131
97.8
Drebulės popiermedžiai
106
106
Uosio popiermedžiai
149
114.6
Plokščių mediena (spygliuočių)
93
109.4
Plokščių mediena (lapuočių)
91
109.6
Malkinė mediena
100
109.9
Iš viso apvaliosios medienos
142
102.2

Sortimentas

Kainos be PVM ir transporto išlaidų

Iš viso 2011 m.
vidutinė kaina,
Lt/m³
170
192
420
205
137
194
183
147
130
124
120
133
100
135
88
85
94
139
GMU inf.

Privatūs miškai

„Miško dienos – 2011“
vyko į Latviją

V

ėžaičiuose, miškininko Antano
Garbačausko ūkyje nuo 2004 m.
vasaros pabaigos kasmet rengtos
„Miško dienos“. Pradžioje buvo sukviečiami įvairių sričių miškininkai iš Lietuvos, vėliau ir iš kitų šalių. Siekiant labiau
susipažinti ir su kaimyninių šalių miškais, juose dirbančiais žmonėmis, pernai
nuspręsta „Miško dienas“ perkelti į Estiją. Būnat Saaremos saloje nutarta šiemet
„Miško dienas“ organizuoti Latvijoje.
Jas surengti padėjo Latvijos valstybinių miškų sėklų ir sodmenų padalinys
(„Latvijas Valsts Mėži“ Seeds and Plants),
o renginys vyko ilgąjį Žolinės savaitgalį,
rugpjūčio 13-15 d. Pabaltijyje didžiausiame Kalsnavos arboretume.

Miško daigynas

Patys aktyviausi dalyviai iš Lietuvos,
Estijos rinkosi dar penktadienio vakare
ir padėjo šeimininkams įkurti stovyklavietę. Žinoma, už tai jie galėjo įsikurti
„geriausiose“ vietose. Surengtas diskusijų
vakaras „Slodas“ informaciniame centre.
Daug kam teko prisiminti primirštas užsienio kalbas.
Šeštadienį prasidėjo konferencija Lat
vijos valstybinių miškų sėklų ir sodmenų padalinio būstinėje Jaunkalsnavoje.
Konferencijos metu šio padalinio vadovas Guntis Grandans pristatė kompaniją ir naujausius projektus bei nuveiktus
darbus. Po konferencijos surengta išvyka į šio padalinio bazę, kur apžiūrėjome
Kalsnavos miško sėklų centro naujauMiško sodmenų kokybė
nenuginčijama

Apžiūrimas miško daigynas šiltnamyje

antano garbačausko nuotraukos

Beržo sėklinė plantacija šiltnamyje

Vygandas Kungys

sius švedų kompanijos BCC kankorėžių džiovyklas, sėklų valymo įrengimus
ir saugyklas, beržų sėklinę plantaciją
šiltnamiuose, dekoratyvinių augalų ir
hibridinių drebulių medelyną. Po pietų
surengta ekskursija po Kalsnavos arboretumą, kur jo vedėjas Janis Zilinš pristatė turtingą retų augalų kolekciją.
Vakare visi dalyviai buvome pakviesti prie laužo. Čia dendrologai, miško
sodmenų auginimo specialistai, miško
kirtimo ir priežiūros įrangos prekybos
atstovai, valstybiniai ir privatūs miškų
specialistai neoficialioje aplinkoje galėjo
palyginti savo šalių miškų pasiekimus,
problemas, pasidalinti idėjomis, informacija, kuri dažnai lieka oficialiosios
dalies užkulisiuose. Tradiciškai didžiuliame katile visiems dalyviams buvo verdama vakarienė su avinu, atgabentu iš
Vėžaičių ūkio.
Sekmadienį visi išvykome į Podinu
medelyną, didžiausią medelyną Latvijoje,
auginantį sodmenis uždara šaknų sistema, kur buvo pristatytos įdiegtos miško
sodmenų išauginimo technologijos, medelyno infrastruktūra ir produkcijos realizavimo ypatumai.
Kadangi man ne kasmet tenka dalyvauti šiose Miško dienose, džiugu, kad
„Miško dienos“ neišsisemia, tampa ilgamete tradicija, ieško būdų pažinti kitų šalių miškininkystę neformalaus miškininkų bendravimo gamtos apsuptyje.
Kitais metais „Miško dienos“ kartu su
pereinamuoju didžiuoju katilu organizatoriams vyks į Lenkiją. ☐

Dalyvaukime kasmetiniame konkurse „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda 2011“
Lietuvos miško savininkų asociacija šį rudenį organizuoja kasmetinį konkursą „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda 2011“. Iš specialistų miškininkų ir pareigūnų sudarytos komisijos, kurioms vadovaus LMSA įgaliotas atstovas, spalio 3-31 d. atliks į konkursą užsiregistravusių miško savininkų valdų vertinimus, išskirs regionuose (apskrityse) 30 pavyzdingai tvarkomų ir prižiūrimų miško valdų. Iš jų bus atrinktos 3 geriausios miško valdos šalies mastu (išskirtos I-III vietos).
Metų pabaigoje bus apžvelgti konkurso rezultatai, nugalėtojams įteikti pasižymėjimo diplomai, vertingi prizai.
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Medžioklė

Žodis skaitytojui

2008 metų pavasarį, suskambus mano
mobiliajam, ekranėlyje užsidegė užrašas –
A. Brazauskas. Nors tai ir nebuvo pirmas jo
skambutis man, priminsiu, kad, dabar jau
amžiną atilsį, Prezidentas buvo Lietuvos
medžiotojų ir žvejų draugijos Garbės pirmininkas, – adrenalinas vis tiek pliūptelėjo
į kraują. Juolab, kad pašnekesys buvo visiškai netikėtas.
Jo ekscelencija pasiūlė imtis iniciatyvos mūsų draugijai dalyvauti naujame
Lietuvos žemės ūkio universiteto (dabar
Aleksandro Stulginskio universiteto) žemės ūkio mokslo ir technologijų parko
projekte – miško, medžioklės ir aplinkos
parodoje ,,Sprendimų ratas“.
Tada, prieš beveik penkerius metus,
mums, medžiotojams, kelią į viešus renginius tekdavo pramušti kakta daužant
mūro sienas. O čia, po Prezidento skambučio, atvyko du malonūs ponai iš Kauno:
Birutė Steikūnienė ir Virginjus Venskutonis
ir ėmė įkalbinėti tapti Lietuvai unikalios
parodos partneriais. Kartu su Aplinkos ministerija, Generaline miškų urėdija...
Prisipažinsiu, buvau ,,išverstas iš koto“.
Ačiū Dievui, tik trumpam. Todėl šiemet
įvyko jau ketvirtoji paroda, kurios vaizdus
ir siūlome skaitytojui, o kitąmet tikrai įvyks
penktoji, kurios programos vinys bus XIV
Europos elnių šauklių čempionatas ir Tarptautinė medžioklės trofėjų paroda.
Maloniai kviečiame jau dabar.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija
jau ketvirtus metus sveikina „Sprendimų
rato“ lankytojus, kaip pilnateisė parodos
rengėjų partnerė

Parodos talismanas – Vilniaus medžiotojų
draugijos medžioklinių ragų orkestras

Eugenijus Tijušas
Kiekvienam, šiame pasaulyje gimusiam,
ateina laikas iškeliauti į geresnį pasaulį. Likusiems artimiausiems žmonėms
sunku susitaikyti su netektimi. Guodžia
tik prisiminimai apie išėjusįjį ir artimųjų, pažįstamų, draugų, bendradarbių
supratingumas ir palaikymas. Užjaučiame nuoširdų ir aktyvų mūsų žurnalo
autorių Eugenijų Tijušą, mirus tėvui,
kartu su Jumis tikėdami, kad laikas užgydys visas žaizdas.
„Mūsų girių“ redakcijos kolektyvas
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Šiemet parodos lankytojai galėjo gėrėtis dzūkų medžiotojų trofėjais

Auksinė taisyklė: tiesiausias kelias ne tik į vyrų, bet ir į parodos
organizatorių, svečių ir lankytojų širdis – per sriubos katilą

Aleksandro Valento nuotraukos

Unikali galimybė – pamatyti geriausius pastarojo dešimtmečio
mūsų medžiotojų medžioklės trofėjus, birželio mėnesį eksponuotus
tarptautinėje parodoje Bratislavoje

Susitiko du šiuolaikinės Lietuvos medžioklės grandai – Telšių miškų urėdija
su savo Žvėrinčiumi ir Vilniaus medžiotojų draugija su savo medžiokliniais
ragais

Antrus metus parodoje publiką intriguoja seniausio žmonijos šaunamojo
ginklo gerbėjai – lankininkai

Antano Truskausko PĮ

Felis

Tel.: (8-5) 233 00 09,
(8-5) 233 77 80
Faks. (8-5) 213 02 00
Mob. +370 698 89 240
El. paštas: felis@takas.lt
skype: felishunting
Geriausios medžioklės
visuose Pasaulio kontinentuose
pagal Jūsų pageidavimus
Legalus trofėjų įvežimas:
gamtosauginių leidimų
ir veterinarijos sertifikatų
parūpinimas, muitinės
procedūrų sutvarkymas
Skambinkite ir mes pasiūlysime
geriausius variantus!
Kai kurias mūsų medžioklių
programas rasite:
www.hunting-world.com

Čia buvo galima pasiruošti ir artėjančiam šildymo kainų šuoliui
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Vielos tinklai

miškų, želdinių, žvėrinčių ir ganyklų aptvėrimui
Prekyba

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

Aidas Rinkevičius

Gyva gamta

Miškas ir visuomenė

Keturi

„Girios aido“ veiklos dešimtmečiai

Š

Gedimino Maliukevičiaus nuotrauka

io originalaus kultūros židinio –
miško muziejaus veiklą galima nusakyti jo populiarumu ir indėliu į
bendrąjį miškininkų darbų aruodą. Nuo
idėjos, minties iki realaus įgyvendinimo
nueitas sudėtingas ideologinės, kultūrinės ir ūkinės veiklos kelias.
Prieš 40 metų energingam miškininkui Algirdui Valavičiui reikėjo
tuometiniam miškų žinybos vadovui
Algirdui Matulioniui ir kitiems valdininkams įrodyti naujo kultūrinio,
informacinio židinio steigimo būtinybę Druskininkuose. Subūręs nagingų
meistrų grupę ir ant „ąžuolo kamieno“
pastatęs originalų namelį su jaukiomis
miniatiūrinėmis miško menėmis, jį pavadino „Girios aidu“. Jame kaupti įvai-

jūratės Rečiūnienės – kuusienės nuotrauka

Po 1992 m. gaisro atstatomas ,,Girios aidas“
Druskininkuose
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Dr. Antanas Lankelis

rūs miško eksponatai. Nagingas jaunas
meistras Antanas Česnulis, pirmasis
pradėjęs kurti medžio drožybos darbus,
jais papuošė ,,Girios aido“ aplinką. Medyje įgyvendinti personažai iš pasakos
„Eglė – žalčių karalienė“ iki šiol žavi
lankytojus. Muziejus tapo ne tik kurorto svečių lankomu objektu.
Sprendžiant muziejaus egzistencines
problemas, keitėsi „Girios aido“ pavaldumas ir priklausomybė: buvo Vilniuje
esančio eksperimentinio biuro padalinys,
individuali įmonė – miško namai, viešoji
įstaiga, kurios steigėjas – Lietuvos miškininkų sąjunga. Nelemtas gaisras 1992 m.
sunaikino dviejų dešimtmečių kauptus
eksponatus, biblioteką. Bet čia iš dalies
tiktų posakis „Nėra to blogo, kad neišeitų
į gerą“. Socialiniai pokyčiai mūsų šalyje iš
esmės pakeitė šio miško muziejaus veiklą. Būdamas atkurtos Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentu, A. Valavičius
kreipėsi paramos į miškų urėdijas, geros
valios žmones atstatyti miško muziejaus
pastatą. Pamažu pakilo iš pelenų naujas,
erdvesnis ir įdomesnis ,,Girios aidas“. Šalia jo išplėtota atitinkama infrastruktūra.
Triaukštė „Eigulio klėtelė“ panaudota informavimo reikmėms. Joje bent trumpai
buvo apsigyvenę menininkai, poetai ir
liaudies meistrai, įvairių plenerų dalyviai.
Mokomųjų praktikų metu šurmuliuodavo studentai, stovyklaudavo jaunieji
miško bičiuliai. Muziejaus
pagalbininkas A. Česnulis
demonstruodavo gamtininko, kino operatoriaus
Petro Abukevičiaus filmus.
Labai atraktyviu objektu
tapo įsteigtas ,,žvėrynėlis“,
kuriame ganėsi stirnos, elniai, muflonai, poni arkliukai ir kiti smulkesni žvėreliai, dekoratyviniai paukščiai. Deja, šis žvėrynėlis
gyvavo tik dešimtmetį.
Pastaruoju metu „Girios aidas“ yra Druskininkų miškų urėdijos
padalinys – mokymo ir

informacijos centras. Pastatas dar kartą rekonstruotas, atnaujintas. Pagal
veiklos pobūdį „Girios aidas“ šiuolaikiniais metodais skleidžia miško apsaugos svarbą, formuoja nuomonę apie
miškininkų veiklą. Meniniais darbais,
teminėmis ekspozicijomis parodome,
kodėl reikia saugoti ir puoselėti žaliąjį
turtą – mišką. Per keturis dešimtmečius
čia 37 autoriai sukūrė 87 įvairaus meninio lygio medžio drožybos, kalvystės,
juvelyrikos ir kitus darbus. Pvz., tautodailininko A. Česnulio pristatoma 11
monumentalių darbų, po penkis darbus sukūrę G. Akstinas, B. Dabrukas ir
T. Česnulevičius. M. Lukaševičienė yra
sukūrusi originalų darbą iš ąžuolo „Raigardas“. 2003 m. vykusio plenero metu
net 11 tautodailininkų naujais darbais
praturtino „Girios aidą“.
Šalia skulptūrų tako įgyvendintas
KMAI kolegijos dekoratyvinių žemaūgių
augalų pažintinis takas. Tai gera priemonė JMB sambūrio narius mokyti pažinti,
pasodinti ir prižiūrėti augalus. Dabar čia
žaliuoja per 150 įvairių spygliuočių, lapuočių rūšių ir formų.
Minint LMS įsikūrimo 80-metį,
skulptūrų take paruošti ir pastatyti monumentalūs darbai iš ąžuolo, skirti pirmiesiems nepriklausomos Lietuvos miškininkams prof. P. Matulioniui, A. Rukuižai, J. Kuprioniui.
Kartais atsitiktiniai susitikimai tampa impulsu atnaujinti muziejaus ekspozicijas. Taip atsitiko ir prie prof. T. Ivanausko stendo. Iš Pietų Afrikos respublikos atvykęs į Lietuvą muziejuje lankėsi
vyriausias profesoriaus sūnus Jurgis Ivanauskas. Jis papasakojo daug įdomaus
apie sudėtingus šeimos gyvenimo vingius per karus ir okupacijas.
Neeiliniai lankytojai iš Sidnėjaus
buvo sužavėti „Girios aido“ ekspozicijų originalumu, kartu ir dėmesiu
gamtai. Išeivijos lietuvė O. Kapočienė padovanojo originalią kolekciją
„Grybai“. Šią ekspoziciją pristatome
greta „Miško gaisrai“. Prie jos vyksta teminės pamokos. Kai vaikai savo

Užsimezgęs bendradarbiavimas

tęsiamas
Vilma Kubiliūtė

Rimondo Vasiliausko nuotrauka

Š

Tautodailininko A. Sakalausko sukurtas
stogastulpis Tarptautiniams miškų metams
pažymėti

rankomis paliečia apdegusius medžius, natūraliai, tikroviškai visa tai
perkelia į savo vaizduotę. Taip gimė
konkursui „Liepsna – miško priešas“
vaikų sukurti paveikslai, kompozicijos, kur išreikštas nuoširdus susirūpinimas mūsų miškų likimu.
Smalsūs lankytojai būriuojasi prie
naujos profesionaliai įrengtos diaramos „Dainavos šilai“, kur jaunimas
geriau pažins mūsų miškų fauną, gal
nors maža dalele bus prisidėta, kad
būtų mažiau juodųjų miško dėmių.
Gaila, kad didžiausiame Dainavos
miškų masyve reti svečiai yra studentai miškininkai, ekologai.
Generalinė miškų urėdija inicijuoja ,,Girios aide“ miškininkų kūrybos renginius. Šiemet jau vyko trečias
toks renginys – „Paslaptingas miško
grožis“, kuriame kolegos miškininkai pristatė savo naujus kūrybinius
darbus. Renginyje buvo atidengtas
tautodailininko prieniškio Algimanto Sakalausko sukurtas originalus,
specialiai Tarptautiniams miškų metams – 2011 skirtas darbas. Jame tobulai pavaizduota žmogaus, augalo ir
gyvūno harmonija.
Šių metų 40-oji „Girios aido“ vasara
gražiai sutapo su M. K. Čiurlionio jubiliejiniais metais. Neatsitiktinai tradicinio renginio „Vasara su M.K. Čiurlioniu“ dalis vyko ir mūsų pastogėje. ☐

Šakių miškų urėdijos personalo inspektorė

akių miškų urėdijos miškininkai bei Šakių rajono policijos
komisariato pareigūnai, siekdami prasmingai paminėti savo profesines šventes, jau ne pirmą kartą suvienija
savo jėgas, pasikviesdami į bendrus renginius ir daugiau bendraminčių. Ankstyvą rugsėjo 21 d. rytą būrys rajono policijos komisariato pareigūnų, miškininkų,
teismo, prokuratūros, pasienio užkardos
atstovų išsirengė į dviračių žygį pašešupiais knygnešių keliu – taip prisiminta
rajono istorija bei pagerbti šio krašto
šviesuoliai.
Po pietų per šimtas šakiečių, tarp
kurių buvo ir rajono savivaldybės administracijos, apylinkės teismo, prokuratūros, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos,
Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio, Rociškių ir Šilgalių užkardų, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus
ir Girėno 2-osios rinktinės 205-osios
kuopos, VšĮ „Gerumo ąžuolas“ atstovų,
vaikų globos namų auklėtinių, susirinko
į Šakių miškų urėdijos Batiškių mišką,
kur auga miškininkų Atminimo ąžuolynas. Miškų urėdas Sigitas Tamošaitis
bei policijos komisaras pakvietė visus
prisidėti prie miško tvarkymo bei jauno
ąžuolyno puoselėjimo. Pernai rajono policijos pareigūnai ėmėsi gražios iniciatyvios – pasodino 2010 ąžuoliukų. Prie jų
vėliau prisijungė ugniagesiai gelbėtojai,
pasodindami 2011 ąžuoliukų. Šiemet

nuspręsta patalkinti miškininkams kitais darbais: surinkti šiukšles, suremontuoti sulaužytas poilsiavietes, sutvarkyti
įveistus ąžuolynus. Susiskirstę į 8-ias
komandas, talkininkai su miškininkais
išvyko į numatytas vietas Šakių, Kidulių,
Plokščių, Sutkų, Lekėčių, Gelgaudiškio
girininkijose. Pabaigę miškuose paskirtus darbus, renginio dalyviai sugrįžo į
Šakius, miškininkų Atminimo ąžuolyno
poilsiavietę, prie jų prisijungė knygnešių
keliais žygio dalyviai. Čia visų laukė bendromis miškininkų ir policijos pajėgomis išvirta garuojanti sriuba, košė, prie
bendro stalo aptartas tolimesnis bendradarbiavimas. ☐
Miškų urėdas Sigitas Tamošaitis (dešinėje)
ir vyr. inžinierius G. Bacevičius

Sutkų girininkijoje tvarkomos poilsiavietės
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Išėję negrįžti

Skaudi
netektis
2011 m. rugpjūčio 31 dieną staiga mirė infarktu Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos generalinio miškų urėdo pavaduotojas Zdislovas Truskauskas.
Velionis gimė 1948 m. sausio 26 dieną Utenos apskrityje, Tauragnų valsčiuje.
Rukšteliškių kaime. 1962 m. baigė Ignalinos
vidurinės mokyklos 8 klases. Miškininko išsilavinimą gavo Kauno miškų technikume
(baigė 1966 m.) ir Lietuvos Žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultete, kurio neakivaizdinį skyrių baigė 1979 m. Jo diplominio
darbo tema „Kazlų Rūdos bandomojo miško
pramonės ūkio produkcijos kokybė ir priemonės jai gerinti“. Miškų žinyboje pradėjo
dirbti, baigęs Kauno Miškų technikumą.
1966-1969 m. dirbo Lietuvos miškotvarkoje
techniku. 1969 m. persikėlė gyventi į Vilnių,
kur iki 1971 m. dirbo ekonomistu Miškų ūkio
ir miško pramonės ministerijos Darbo mokslinio organizavimo ir ekonominių tyrimų laboratorijoje. 1971-1973 m. tarnavo armijoje,
1974 m. grįžo į paskutinę darbovietę, kuri
buvo pakeitusi pavadinimą – Eksperimentinis projektavimo, konstravimo ir technologijos biuras. Ten vyresniuoju inžinieriumi
dirbo nepilnus metus. Kaip stropų specialistą
tuometinis Miškų ūkio ir miško pramonės ministras A. Matulionis pakvietė jį į ministeriją.
Čia jis dirbo nuo 1974 m. iki pat ministerijos
uždarymo (1996 m. gruodžio 12 d.). Taigi ministerijoje Z. Truskauskas darbavosi 22-ejus
metus įvairiose pareigose – inžinierius, vyresnysis inžinierius, vadovaujantysis inžinierius,
1991-1993 m. – Kadrų, darbo organizavimo ir
darbo užmokesčio skyriaus viršininkas.
1990-1992 m. man teko nemažai su Zdislovu bendrauti, ruošiant ministerijos nuostatus, įgyvendinant miškų žinybos ekonominę
reformą, organizuojant saugomų teritorijų
tinklą, parenkant specialistus į vienas ar kitas pareigas. Įsiminė jo pareigingumas, racionalus požiūris į nagrinėjamus klausimus.
1993-1994 m. jis – miškų ūkio ministro pavaduotojas. Nuo 1994 iki miškų ministerijos
uždarymo dirbo jos sekretoriumi.
Įsteigus Generalinę miškų urėdiją, skiriamas generalinio miškų urėdo pavaduotoju.
Tose pareigose darbavosi iki mirties. Tiesa,
2006-2008 m. Z. Truskauskas buvo Aplinkos
ministerijos viceministras.
Nuo Valstybės atkūrimo iki pat savo mirties Z. Truskauskas buvo aktyvus Lietuvos
valstybingumo įtvirtintojas. Tačiau ryškiau-
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siai Zdislovo talentas atsiskleidė dirbant
Generalinėje miškų urėdijoje ir viceministru
Aplinkos ministerijoje. Minėtina jo veikla,
rengiant Miškų įstatymą ir jo pakeitimo įstatymą bei poįstatyminius aktus, reglamentuojančius Lietuvos miškų ūkio politiką bei
strategiją. Zdislovas koordinavo miškų urėdijų ekonominius ir finansinius klausimus.
Todėl, stojant į Europos Sąjungą, jam nesunku buvo suderinti Lietuvos miškų ūkio teisinius aktus su Europos Sąjungos teisės aktų
reikalavimais.
Z. Truskauskui buvo būdingas platus požiūris į miškus ir su jais susijusias problemas.
Pripažino tik patikrintus argumentus, paremtus skaičiais. Jo mąstysena buvo valstybinė, kas būdinga tik nedaugeliui miškininkų. Neveltui po jo mirties artimiausi kolegos
teigė, kad panašaus žmogaus su tokiu plačiu
ir giliu mąstymu, sąžiningo, darbštaus, atviro
ir padoraus, sulauksime negreit.
Greta tiesioginio darbo Z. Truskauskas
buvo aktyvus visuomenininkas. Jis buvo Lietuvos Jaunųjų miško bičiulių sambūrio pirmininkas, ilgametis Lietuvos miškininkų sąjungos prezidiumo narys, Generalinės miškų
urėdijos kolegijos narys, leidinio „Lietuvos
miškininkai“ redaktorių tarybos narys. Zdislovas aktyviai bendravo su Mokslų akademija, Rašytojų sąjunga ir rašytojų klubu.
Dalyvavo šių organizacijų rengiamuose pokalbiuose – diskusijose apie miškus.
Supažindino rašytojus ir mokslininkus bei
dalyvaujančius visuomenės atstovus su miškininkų aktualijomis ir problemomis. Gerai
prisimenu jo susitikimus su Pirmosios vyriausybės nariais jų klube. Čia jam tekdavo
atsakyti į daugybę aštrių klausimų. Klausytojai likdavo patenkinti Zdislovo pateikiamais paaiškinimais. Man sakė: „Štai kur tikras

miškų žinovas ir patriotas“. Tokių ir panašių
nuomonių teko girdėti ne vieną kartą.
2002 m. Z. Truskauskui pareikšta Lietuvos Respublikos Prezidento padėka. 2008 m.
Prezidento dekretu apdovanotas ordino „Už
nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.
Zdislovo artimieji: mama – Zofija
Truskauskienė, žmona – Regina; sūnus – Tomas; marti – Jurga, dukra – Inga, žentas – Vitalijus, anūkai – Karolina, Paulius, Kazys, Justina, Smiltė, brolis – Stasys, sesuo – Kristina
Blynienė, sesuo – Liucina Truskauskaitė. Brolis
Stasys ir sūnus Tomas – miškininkai.
Taip prisimena Zdislovą žmona Regina ir
vaikai:
„Pats tvirčiausias šeimos medis, po savo
šakomis glaudęs mus visus, didelius ir mažus,
buvo jis – vyras, tėtis arba tiesiog Zdislovas.
Taip vadinome jį visi. Teisingas, sąžiningas
jo elgesys vertė pasitempti, paprastumas ir
santūrumas padėjo pažinti didžiausias gyvenimo vertybes – pagarbą žmogui, darbui.
Gera nuotaika ir linksmos jo dainos sukeldavo šypsenų lietų. Didžiąją laisvo laiko dalį
praleisdavo su šeima. Jo dėka pažinome gražiausias Lietuvos vietas. Ilgi pasivaikščiojimai
gamtoje kartu buvo medžių ir įvairių augalų
pažinimas. Kur bebūtumėm, visuomet jautėme tylų rūpestį ir ypatingą jo dėmesį“.
Generalinės miškų urėdijos kolektyvas jį
taip apibūdina: santūrus, atidus, besišypsantis ir nenuilstantis, visada pasirengęs suteikti
pagalbą, gerbiamas kolegų – tokį mes prisiminsime Zdislovą ir jo atminimą saugosime
savo širdyse. Visi, kurie su juo dirbo, jį gerai
pažinojo, gerbė ir mylėjo, šiandien liūdi kartu su jo šeima ir artimaisiais.

Prof. Vaidotas Antanaitis

Mums rašo

Padėka

Staigi mirtis išplėšė iš mūsų tarpo puikų žmogų, patyrusį miškininką, generalinio miškų urėdo pavaduotoją Zdislovą Truskauską. Ir darbe, ir šeimoje jis
buvo ir visada liks tikro pasiaukojimo
valstybei pavyzdys. Sunkią valandą
pajutome, kad nesame vieni: atsiliepė,
nuoširdžiu žodžiu užjautė, padėjo ir
artimi Zdislovo bičiuliai, ir visai mums
nepažįstami žmonės. Visiems jiems
dėkojame.
Ypatingai norime padėkoti LRS
Aplinkos apsaugos komitetui, Aplinkos ministerijai, Generalinei miškų
urėdijai ir asmeniškai generaliniam
miškų urėdui Benjaminui Sakalauskui
bei jo vyriausiajam patarėjui Andriui
Vancevičiui, Kaišiadorių miškų urėdijai bei visoms miškų urėdijoms, VSA
tarnybos prie VRM specialiųjų užduočių rinktinei, Lazerinės technologijos
centrui, LSDP vadovams ir bičiuliams,
aplinkosaugos, miškininkų organizacijoms, mokslo bei mokymo įstaigoms,
gausiems Zdislovo ir jo artimųjų draugams bei bendradarbiams. Nuoširdžiai
visiems ačiū už paramą palydint į paskutiniąją kelionę vyrą, tėvą, brolį ir tikrą
Lietuvos pilietį Zdislovą Truskauską.
Žmona su šeima ir artimieji
Dėl generalinio miškų urėdo pavaduotojo Zdislovo Truskausko mirties
nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą, artimuosius ir kolegas.
Aleksandro Stulginskio universiteto
bei Miškų ir ekologijos fakulteto
bendruomenė

Negailestinga lemtis palietė visus,
daugelį asmeniškai, ir yra skausminga netektis visai mūsų girininkų bendruomenei. Netekome tikro mokytojo,
patarėjo ir tiesiog draugo Zdislovo
Truskausko. Su širdgėla ir liūdesiu
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą
šeimai, artimiesiems ir draugams.
Girininkų bendrijos tarybos
pirmininkas Raimondas Juzikis

Nuoširdžiai užjaučiame Nemenčinės
miškų urėdijos miškų urėdo pavaduotoją DANUTĄ KAZAKEVIČIENĘ mylimai
mamytei mirus.
LMS miško auginimo
specialistų bendrija

Mintys „nugriuvus tvorai“
Užverčiau paskutinį dr. Eugenijaus Barniškio knygos „UŽ TVOROS“ puslapį ir
susimąsčiau. Prieš akis praslinko tų baisių
dienų vaizdai: kaimynas kraunasi daiktus,
rengia vaikus, palydinčiųjų akyse – ašaros.
Tylus mokytojos pasakymas penktos
klasės vaikams: ,,Eikit, atsisveikinkit su
Aldute, ji į mokyklą neateis“.
Nubėgome...Prie namų stovi stribas
su ilgu šautuvu, neleidžia. Ar pamatė, ar
kas pakvietė – Aldutė atbėgo pati. Sunku
atsisveikinti amžiams... Stribas „paspartina“ atsisveikinimą ir liepia grįžti į mokyklą.
Iš mokyklos – namo. Kaip baisu eiti
pro namus be langų ir durų. Šeimininkai
ten, toli, toli, o langai ir durys kažkam
buvo reikalingi.
Kai sustiprėję kolūkiai pradėjo statyti
pastatus raštinėms, kultūros reikmėms,
piršosi įkyri mintis: „Kam reikėjo sugriauti dvarus, kad paskui statytų naujus“.

Tokios politikos iki
šiol nesuprantu.
Daug ko nesupranta ir Eugenijus. Prokurorai jam rašo:
,,Jūs kaip mažametis, vykote kartu su
tėvais į pastarąją nutrėmimo vietą. Tėvų
nutrėmimo vietoje ištremtųjų įskaiton paimti nebuvote, jokie apribojimai Jums taikomi nebuvo. Kadangi nesiskaitė, kad Jūs
buvote represuotas, todėl ir reabilitavimas
jums nereikalingas“.
Tai kodėl reikėjo praeiti tokius baisius Golgotos kelius?
O ir grįžus namo buvo ne pyragai. Ir
tik po Atgimimo – Plungės miškų urėdas, miškų inspektorius, privačių miškų
savininkų konsultantas.
Džiaugiausi skaitydamas, kad tokie
brangūs mano kursioko prisiminimai
išliks ateinančioms kartoms.
Vytautas Stacevičius

Po 20 metų vėl kartu Girionyse
Girionyse rugpjūčio 6 d. vyko
1991 m. Kauno aukštesniąją miškų
mokyklą baigusios 18 laidos B grupės
absolventų susitikimas. Jame dalyvavo dėstytojas Evaldas Survila ir buvusi
grupės auklėtoja Raimonda Janickienė.
Šioje grupėje 1991 m. mokyklą baigė 28
miškininkai, deja du jau išėję Anapilin.
Iš 26 miško techniko
specialybę įgijusiųjų
šiuo metu miškų sistemoje dirba 14 miškininkų, 4 padeda tvarkyti privačius miškus.
Dėkojame dabartiniam KMAI kolegijos
direktoriui Albinui Tebėrai ir kitiems administracijos darbuotojams bei dėstytojams
už šiltą priėmimą,
nuoširdžius pasakojimus. Po 20-ties metų
buvo labai smagu pasidalinti prisiminimais

su bendramoksliais bei pamatyti toliau
gražėjančią ir tobulėjančią mūsų mokyklą, tapusią kolegija.
Grupės seniūnas
Raimondas Bernotas
Susitikimo dalyviai (centre – dėstytojas
E. Survila ir auklėtoja R. Janickienė) prie
mokyklos baigimo proga 1991 m. Girionių parke
pasodinto ąžuoliuko
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DRUIDŲ HOROSKOPAS:

klevas

spalio 14 – spalio 23,
balandžio 11 - balandžio 20
Šie žmonės primena dailiai nuaugusius klevus,
tokie pat išpuoselėti, tokie pat koketiški, ypač moterys. Klevų bruožai: patikimumas, draugiškumas,
gyvas būdas, humoro jausmas, analitiškas mąstymo būdas, iniciatyvumas, valios stoka baigti pradėtus darbus. Labai smalsūs, mėgsta būti visur, kur
tik vyksta kas nors nepaprasto. Kupini energijos,
žvalumo, nepavargstantys, nuolat ieško pažinčių
su vis naujais žmonėmis. Paprastai nuolat turi daugybę planų ir sumanymų, dažnai nesuprantamų,
ekstravagantiškų. Mėgsta įvairias naujoves, su entuziazmu gina įvairias naujas idėjas. Jie nemėgsta
ir nebijo visuomenės nuomonės. Tai individualistai,
itin rūpinasi savo išvaizda, vaikosi madų.
Meilėje jie labai sudėtingi, eina neįprastais ir
nenuspėjamais keliais. Bet tai nereiškia, kad jie
negalės rasti laimės. Mylinčiam žmogui su jais gali
būti sunku dėl nenuspėjamo charakterio, blaškymosi, pomėgio būti kompanijoje.
Šiame ženkle gimė Da Vinčis, A. B. Nobelis,
D. Eizenhaueris, U. Raitas, A. Hitleris, G. Kasparovas, O. Vaildas, N. Pševalskis, Č. Čaplinas,
N. Michalkovas, Pelė, M. Kabalje, K. Kardinalė,
A. Pugačiova.
Dovanoju tau tūkstantį lapų
Įvairiausių paletės spalvų...
Juos man vakar rugsėjis nudažė
Akvarelės gelsvu teptuku...
Tu palauki parkely, prie kiosko,
Kur pavargusi „Kauno diena“,
Prisispaudus prie stiklo kaip skruosto,
Tyliai miega kaip meilė mana...
Aš atbrisiu per šnarančią jūrą –
Vėjas klevui nudraskė lapus –
Ir atnešiu tau gelsvą jaukumą
Į atvėsusius mūsų namus...
Židiny suksis liepsnos kaip lapai
Ir kvepės vėl namai dangumi –
Susirinkę jausmai iš anapus
Vėl pernakt neužmigs su tavim...
Prosta Sporinni

Sveikiname
gimusius
Su 30-uoju gimtadieniu
Spalio 3 d. šią sukaktį pažymintį ASU
Miškų ir ekologijos fakulteto Miškotvarkos katedros asistentą, doktorantą marių Kavaliauską, 8 d. – Tau
ragės miškų urėdijos Obelyno girininkijos girininko pavaduotoją Povilą
Joniką.
Su 40-uoju gimtadieniu
Spalio 1 d. šią sukaktį pažymintį Kė
dainių miškų urėdijos informatikos
specialistą Kastytį laurinaitį,
Švenčionėlių miškų urėdijos Aukštagirio girininkijos girininko pavaduotoją
Remigijų Urbelį, 3 d. – Šiaulių miškų
urėdijos Gruzdžių girininkijos girinin
ko pavaduotoją Laimoną Leščinską, 4 d. – Radviliškio miškų urėdijos
miško atkūrimo ir apsaugos inžinierių
Giedrių Zabulį, 18 d. – Vilniaus miš
kų urėdijos elektriką Kęstutį Skystimą, 22 d. – Joniškio miškų urėdijos
medienos ruošos, prekybos ir techni
nio padalinio vairuotoją Darių Žiūką, 26 d. – Anykščių miškų urėdijos
Troškūnų girininkijos eigulį Edgarą
Račį, 31 d. – Anykščių miškų urėdi
jos Troškūnų girininkijos eigulį Darių Sabaliauską, Ukmergės miškų
urėdijos medienos ruošos, prekybos
ir techninio padalinio suvirintoją Vladimirą Pokrovskį.
Su 50-uoju gimtadieniu
Spalio 3 d. šią sukaktį pažymintį Taura
gės miškų urėdijos Balskų girininkijos
eigulį Joną Zevecką, 15 d. – Trakų
miškų urėdijos Paluknio girininkijos
girininko pavaduotoją Boleslovą
Davidavičių, 22 d. – Kauno miškų ir
aplinkos inžinerijos kolegijos lektorę,
projektų vadovę Kristiną Butkienę, Tauragės miškų urėdijos Žygaičių
girininkijos eigulį Romą Jušką, Šiaulių miškų urėdijos medelyno traktorininką Robertą Česnauską, 31 d. –
Kauno miškų urėdijos medienos ruo
šos, prekybos ir techninio padalinio
ūkvedį Ričardą Pučką.
Su 60-uoju gimtadieniu
Spalio 1 d. šią sukaktį pažymintį Ne
menčinės miškų urėdijos Žeimenos

spalį

girininkijos priešgaisrinės saugos
meistrą Valentin Bykovskij, 3 d. –
Pakruojo miškų urėdijos medienve
žio automobilio vairuotoją Ramūną
Matą Valiušį, 10 d. – Utenos miškų
urėdijos Rudesos girininkijos girinin
ką Vitalį Aleksyną, 11 d. – Šiaulių miškų urėdijos medienos ruo
šos, prekybos ir techninio padalinio
sargą-kūriką Antaną Kačinską,
12 d. – Ignalinos miškų urėdijos Kaltanėnų girininkijos eigulį Rimantą
Lazauską, 16 d. – Kauno miškų ir
aplinkos inžinerijos kolegijos sargę
Birutę Ruzgienę, 18 d. – Panevėžio
miškų urėdijos personalo inspektorę Angelę Barauskienę, Anykščių
miškų urėdijos vairuotoją-šaltkalvį
Joną Šerėną, 20 d. – Rokiškio miškų
urėdijos Rokiškio girininkijos girinin
ką Ričardą Mieliauską, Ukmergės
miškų urėdijos Žaliosios girininkijos
girininko pavaduotoją Francą Arlauską, 27 d. – Švenčionėlių miškų
urėdijos medienos ruošos, prek ybos
ir techninio padalinio eksk avato
riaus mašinistą Česlavą Kalecką,
Rok išk io miškų urėdijos medienos
ruošos, prek ybos ir techninio pada
linio medvežės vairuotoją-šaltk alvį
Valdimantą Gasiūną.
Spalio 28 d. sukaks 65-eri buvusiai
Utenos miškų urėdijos prekybos vadybininkei Marytei Čepurnienei.
Su 70-uoju gimtadieniu
Spalio 10 d. šią sukaktį pažymintį
buvusį Varėnos miškų urėdijos urėdo
pavaduotoją medienos ruošai ir prekybai Juozą Stramkauską, buvusį
ilgametį Šakių miškų urėdijos darbuotoją, ornitologą Antaną AleknonĮ,
29 d. – buvusį ilgametį Šiaulių miškų
urėdijos darbuotoją Rimantą Ajutį.
Spalio 25 d. sukaks 75-eri buvusiam
ilgamečiam Trakų miškų urėdijos urė
do pavaduotojui miškininkystei Antanui Tervydžiui.
Spalio 23 d. sukaks 85-eri buvusiam
ilgamečiam Utenos miškų urėdijos
eiguliui Jonui Razgūnui.

