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K r o n ika

Lapkričio mėnes Aleksandro Stulginskio
universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto Medžioklėtyros laboratorijoje vyko
intensyvūs tarptautiniai magistrantų
kursai „Laukinių gyvūnų apsauga ir
valdymas“. Juose dalyvavo 20 studentų
iš Latvijos, Vokietijos, Brazilijos, Ispanijos,
Suomijos, Estijos universitetų.
Lapkričio 9 d. šie studentai, lydimi tarptautinių kursų vadovo assoc. prof. dr.
K. Pėtelio, lankėsi Anykščių miškų urėdijoje. Išvykos į mišką metu svečiai apžiūrėjo
laukinių gyvūnų aptvarą, želdinių ir žėlinių
apsaugos priemones nuo kanopinių žvėrių pažeidimų (repelentų tepimą, tvoras).
Lapkričio 10 d. LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje aptartas pasirengimas svarstyti Medžioklės įstatymo
7, 8, 11, 12, 13 ir 22 straipsnių pakeitimo ir
papildymo įstatymo projektą XP-3116.
Lapkričio 10 d. LR Seimo plenariniame
posėdyje aplinkos viceministras A. Spruogis pristatė Miškų įstatymo 5 str. pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIP-3634, kuriuo
siekiama patobulinti Aplinkos ministerijos
sistemos institucijų valstybinį valdymą, iš
regionų aplinkos apsaugos departamentų perduodant visų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos
kontrolės funkcijas Valstybinei miškų
tarnybai ir taip koncentruojant su Miškų
įstatymo priežiūra susijusių funkcijų atlikimą vienoje įstaigoje. Miškų įstatymo 5
str. pataisoms pritarta. Šio klausimo tolimesnis svarstymas numatomas gruodžio
6 d. plenariniame posėdyje.
Lapkričio 10 d. LR Seime nuspręsta už
valstybės išperkamą žemę atlyginti piniginėmis išmokomis, panaikinta galimybė atlygį gauti ekvivalentinės
vertės miško sklypais kaimo vietovėje.
Atkuriant nuosavybę miestuose susigrąžinti 17,2 tūkst. ha žemės natūra pageidavo daugiau nei 14 tūkst. piliečių.
Miestuose nuosavybės teisės atkurtos į 72
proc. piliečių prašymuose nurodytą plotą,
kaimo vietovėje – net 98 proc. Iš esmės užbaigti žemės grąžinimą Vyriausybė žada iki
2012 m. pabaigos.
Lapkričio 10 d. Aplinkos ministras G. Kazlauskas įsakymu D1-865 patikslino briedžių medžiojimo terminus: briedžius patinus leista medžioti nuo rugsėjo 1 d. iki
gruodžio 15 d. (tik medžiotojams selekcininkams); pateles – nuo spalio 1 d. iki
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lapkričio 15 d.; jauniklius – nuo spalio
1 d. iki gruodžio 15 d.
Lapkričio 10 d. Generalinėje miškų urėdijoje įvyko pasitarimas prekybos apvaliąja
mediena klausimais. Pasitarime dalyvavo Generalinės miškų urėdijos vadovybė,
Aplinkos ministerijos atstovai, Generalinės
miškų urėdijos kolegijos koordinatoriai regionuose bei asociacijų atstovai. Apžvelgta
prekyba apvaliąja mediena 2011 m., pristatytos rengiamos naujos redakcijos prekybos apvaliąja mediena taisyklės. Daug dėmesio skirta apvaliosios medienos taisyklių
tobulinimui, siekiant geresnio Lietuvos perdirbėjų apsirūpinimo žaliava perdirbimui iš
valstybinių miškų.
Lapkričio 10 d. Miškų institutas organizavo
mokslinių tyrimų projekto „Vietinių medžių rūšių pažeidžiamumas ir jų arealų
kaitos prognozės klimato kaitos sąlygomis” seminarą.
Lapkričio 10-11 d. Latvijoje, Ikškile vyko OSCAR2 (Operating Systems for Centre of
Advanced Research) darbinės grupės
„Miškų atkūrimo ir priežiūros darbų mechanizavimo vystymas“ susitikimas. Grupė mokslininkų iš Švedijos, Suomijos, Norvegijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos susirinko
pristatyti, kas vyksta jų šalyse, kokie atliekami
miškų atkūrimo ir priežiūros darbų mechanizavimo tyrimai, aptarti šalių galimybes bendradarbiauti, inicijuoti bendrus projektus. Iš
lietuvos susitikime dalyvavo L. Sadauskienė,
G. Urbaitis ir A. Norvila.
Lapkričio 12 d. Trakuose, viešbučio „Trasalis”
konferencijų centre partija „Lietuvos žaliųjų
sąjūdis” surengė konferenciją miškų politikos aktualijoms aptarti. Joje dalyvavo ir
miškininkai (Miškų urėdų valdybos pirmininkas, Trakų miškų urėdas V. Mierkis, LMSA
valdybos pirmininkas A. Gaižutis, šios asociacijos valdybos nariai V. Čaikauskas, J. Budriūnas), miško savinininkai, aplinkosaugininkai.
Lapkričio 16 d. Vyriausybė patvirtino
Aplinkos ministerijos parengtas valstybinės reikšmės miškams nepriskirtų valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų
pardavimo taisykles ir jų pardavimo aukcionų organizavimo taisykles. Organizuoti
valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimą pavesta Nacionalinei žemės
tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.
Lapkričio 16 d. Rygoje vyko mokslo žurnalo
„Baltic Forestry” redkolegijos posėdis.
Posėdžio metu svarstyta tolimesnė žurna-

lo plėtra ir leidybos klausimai, aprobuoti
moksliniai straipsniai, kurie bus spausdinami antrajame šių metų numeryje.
Lapkričio 17 d. Žemės ūkio ministerijoje vyko
tarpžinybinės darbo grupės problemoms,
susijusioms su miško įveisimu žemės ūkio
paskirties žemėje, spręsti pasitarimas dėl
KPP 2007-2013 m. priemonių „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas
mišku” ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku” įgyvendinimo.
Pirmininkaujant žemės ūkio viceministrui
E. Raugalui, svarstyta problema dėl įveistų
didelių ąžuolynų plotų aukštą našumą turinčios žemės ūkio paskirties žemėse Ignalinos rajone.
Aplinkos ministerijai šioje darbo grupėje atstovaujanti AM Miškų departamento
Miškininkystės skyriaus vyr. specialistė
Z. Bitvinskaitė informavo, kad savo iniciatyva kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl
kaltininkų ir galimos korupcijos išaiškinimo.
Aplinkos ministerija planuoja inicijuoti patikrinimus dėl netinkamų miško įveisimo
projektų tvirtinimo.
Lapkričio 22 d. miškų urėdijose vyko
medienos I-ojo pusmečio pusmetinių
pardavimų ir pardavimų pagal ilgalaikes sutartis konkursai.
Lapkričio 23 d. Valstybinėje miškų tarnyboje vyko Nepriklausomų medienos matuotojų atestavimo komisijos posėdis.
Lapkričio 24 d. įvyko išplėstinis Generalinės miškų urėdijos kolegijos posėdis
(plačiau – 6 p.).
Lapkričio 25 d. Kretingos rajone vyko LMSA
valdybos išvažiuojamasis posėdis. Jo
metu privačioje P. Lipskienės miško valdoje
susipažinta su įrengta viešo naudojimo rekreacine infrastruktūra pagal ES priemonę
,,Pelno nesiekiančios investicijos miškuose”; miško savininko A. Garbačausko ūkyje
demonstruotos mažosios miško technikos
galimybės miško darbuose; apžiūrėta kalėdinių medelių plantacija.
Lapkričio 25 d. Telšių urėdijos miškuose į
laisvę išleistos pirmosios dvi „Žvėrinčiuje“
užaugintos ir savarankiškam gyvenimui
paruoštos lūšys.
Įgyvendinant 20112013 m. iš ES paramos fondų ir Lietuvos
biudžeto finansuojamo „Lūšių ir didžiųjų
apuokų veisimo programa“ projektą, į
laisvę bus išleista ne mažiau 20 didžiųjų
apuokų ir 14 lūšių. Dalis gyvūnų pažen-

klinti siųstuvėliais, todėl galima sekti jų
judėjimą, žinoti laikymosi vietas (žr. nuotrauką viršelyje).
Lapkričio 27-28 d. naktį Lietuvoje kilusi smarki vėtra valstybiniuose miškuose (miškų
urėdijų preliminariais duomenimis) išvertė
ir išlaužė per 50 tūkst. m3 medžių, padaryta
daugiau nei 2 mln. litų žala. Labiausiai nuo
vėtros gūsių nukentėjo ankstesnių audrų
pažeisti medynai. Po 4 000 m3 išvartytų
medžių yra Dubravos, Trakų, po 3000 m3 –
Kauno, Prienų, Tauragės ir Valkininkų miškų
urėdijose.
►Aplinkos ministerija informuoja, kad
Valstybinė miškų tarnyba pradėjo skaičiuoti pinigines kompensacijas už miško
žemės pavertimą kitomis naudmenomis.
Pažymos, kokio dydžio kompensaciją reikės sumokėti už miško žemės pavertimą
kitomis naudmenomis, parengtos Druskininkų savivaldybės administracijos,
planuojančios plėsti miesto kapines, ir
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos, numačiusios padidinti AB „Lifosa“
fosfogipso sąvartyną, prašymu. Kompensaciją už kitomis naudmenomis paverstą
valstybinę miško žemę sudaro tos žemės
sklypo vertė rinkos kainomis, jame augančio medyno įveisimo ir išauginimo iki
amžiaus, kurį šis medynas pasiekė pavertimo kitomis naudmenomis metu, išlaidos
ir prarasto medienos prieaugio, kurį šis
medynas sukauptų iki nustatyto pagrindinių kirtimų amžiaus, vertė nenukirsto
miško kainomis. Miško žemę kitomis naudmenomis paverčiant III grupės miškuose
reikia mokėti dvigubo dydžio piniginę
kompensaciją, II grupės miškuose – trigubo. Privačios miško žemės savininkai,

organizuojantys privačios miško žemės
pavertimą kitomis naudmenomis, tai turi
kompensuoti įveisdami mišką nuosavybės teise jiems priklausančioje žemėje
ir ne mažesniame plote negu kitomis
naudmenomis paverčiamas miško žemės
plotas arba valstybės biudžetui sumokėti
piniginę kompensaciją.
►Žemės ūkio ministerija renka paraiškas nuo stichinių nelaimių nukentėjusių
miškų atkūrimui nuo lapkričio 14 d. iki
gruodžio 16 d.
►Bendrovės „SGS Poland“, įgaliotos
„SGS Qualifor“ programos atstovės, sertifikavimo auditoriai 2011 m. gruodžio
mėn. septyniose miškų urėdijose atliks
FSC miškų tvarkymo sertifikavimo
priežiūros trečiuosius auditus. Pagrindinis revizijų tikslas – patikrinti sertifikavimo sąlygų vykdymą bei įsitikinti, kad
miškų urėdijų miško tvarkymo veikla
faktiškai tebeatitinka tarptautinius FSC
reikalavimus. Patikrinimų metu bus vykdoma dokumentų peržiūra, pokalbiai su
miškų urėdijų darbuotojais ir suinteresuotais asmenimis, lankomi konkretūs
objektai miške ir aptariami patikrinimų
rezultatai.
Artimiausių auditų grafikas:

Miškų urėdija

Audito data

Vilniaus

2011 m. gruodžio 2 d.

Jurbarko

2011 m. gruodžio 5-6 d.

Tauragės

2011 m. gruodžio 6-7 d.

Dubravos

2011 m. gruodžio 8-9 d.

Prienų

2011 m. gruodžio 1213 d.

Alytaus

2011 m. gruodžio 13-14 d.

Druskininkų

2011 m. gruodžio 15-16 d.

►Energetikos ministerija planuoja, kad
nuo kitų metų Lietuvoje pradės veikti biokuro birža. Jos sukūrimo pagrindinis tikslas – užtikrinti sąlygas elektros energijos
ir šilumos gamybos įmonėms skaidriai ir
visiems vienodais principais įsigyti biokurą,
atsirasti realiai konkurencijai tarp biokuro
tiekėjų ir sąlygoti biokuro kainų mažėjimą.
Tikimasi, kad LR Seimas tai įteisins iki Naujųjų metų.
►Po kelių savaičių šalies medelynai pradės
pirkėjams siūlyti kalėdines eglutes.
Aplinkos ministerija ir Generalinė miškų
urėdija visoje Lietuvoje gruodžio 21 d. nuo
14 val. organizuos tradicinę akciją „Parsinešk Kalėdas į savo namus“. Jos metu šalies miškų urėdijų darbuotojai dovanos gyventojams eglių šakas. Akcija vyks didžiųjų
miestų ir miestelių aikštėse. Apie šakų
dovanojimo vietas iš anksto bus paskelbta Generalinės miškų urėdijos tinklapyje.

Valstybės kontrolės
apeliacinis skundas atmestas
Dvejus metus truko teisminiai procesai
nuo tada, kai Valstybės kontrolierius,
atlikdamas finansinį (teisėtumo) auditą Aplinkos ministerijai pavaldžioje
įstaigoje – Generalinėje miškų urėdijoje, neva nustatė nepagrįstą darbo
užmokesčio ir kitų lėšų panaudojimą
dėl neteisėto atleidimo iš tarnybos.
Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas, vykdydamas Valstybės kontrolės
įstatymo 18 straipsniu suteiktas teises,
2009 m. birželio 4 d. priėmė sprendimą
Nr. SP-9 „Dėl reikšmingų teisės aktų pažeidimų Lietuvos Respublikos Aplinkos
ministerijoje”, kurio 2 punktu įpareigojo
aplinkos ministrą Gediminą Kazlauską
įstatymų nustatyta tvarka išieškoti GMU
padarytą žalą.
Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartimi
Lietuvos Respublikos vardu nurodė, kad
jis 2008 m. spalio 23 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A442-2681/2008
pažymėjo, kad B. Sakalauskas turėjo teisę skirti tarnybines nuobaudas V. Ažukaitienei, todėl sprendžiant žalos atlyginimo klausimą, nėra pagrindo pripažinti
neteisėtais veiksmais jo įsakymą, kuriuo
V. Ažukaitienei buvo paskirta tarnybinė
nuobauda – atleidimas iš darbo.
GMU inf.
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Aktualijos

Penkiolika tempto darbo metų

L

apkričio 19-ąją sukako penkiolika metų, kai Lietuvos Res
publikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr.
1353 buvo įsteigta Generalinė miškų urėdija prie Miškų
ūkio ministerijos. Dar iki to (lapkričio 5 d.) LR Prezidentas pasirašė Miškų įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymą, kuriuo
valstybinių miškų ūkinio valdymo funkcijas, miškų atkūrimo,
priežiūros, apsaugos bei miško išteklių naudojimo organizavimą perdavė Generalinei miškų urėdijai; po nepilnų dvejų metų
(1998 m. birželio 2 d.) ji ėmė funkcionuoti prie Aplinkos ministerijos. 2001 m. liepos 1 d. Miškų įstatymo pakeitimais Generalinei miškų urėdijai perduotos visų šalies miškų urėdijų steigėjo
funkcijos. Šis įstatymas aiškiai suformulavo tuomet veikusių trijų
sudedamųjų valstybės valdymo grandžių funkcijas: Miškų departamentas formuoja miškų politiką ir vykdo valstybinio valdymo
funkcijas, Valstybinė miškų kontrolė atsakinga už Miškų įstatymo principų laikymąsi, Generalinė miškų urėdija – už valstybinių miškų valdymą,naudojimą, tvarkymą, atkūrimą, apsaugą,
ekonominį stabilumą.

Pradžia

Pirmojo atkurtos Lietuvos miškų ministro profesoriaus Vaidoto
Antanaičio pastangomis, pasinaudojus pažangia užsienio šalių
patirtimi, priimti radikalūs sprendimai lėmę, kad miškininkystės
sektorius nebebūtų finansuojamas iš biudžeto. Dirbti savarankiš
kai ir bandyti ne tik save išlaikyti, bet ir duoti naudos valstybei –
toks buvo žinybos siekis. Laikas parodė, kad eita teisingu keliu.
Vėlesniais metais atliktas reikšmingas darbas – miškų urėdijoms
perduoti buvę kolūkių ir tarybinių ūkių miškai, pradėtas miškų
grąžinimas savininkams.
Šviesios atminties buvęs generalinio miškų urėdo pavaduo
tojas Zdislovas Truskauskas, daug jėgų ir laiko pašventęs Miš
kų įstatymo daugelio pataisų ir nutarimų projektų parengimui,
2006 m. lapkritį „Mūsų giriose“ rašė: „Prisimenant Generalinės
miškų urėdijos ištakas, pagrindinis jos įsteigimo motyvas buvo
tas, kad reikėjo atskirti valstybinių miškų ūkinio tvarkymo ir
reguliavimo funkcijas nuo miško politikos formavimo ir vals
tybinio valdymo funkcijų. Miškininkai tuo metu liko bene vie
ninteliai šalyje, kurių ministerija dar nebuvo atsisakiusi ūkinio
reguliavimo. Ministras skirdavo miškų urėdus, patvirtindavo
gamybines užduotis, Miškų ūkio ministerijai urėdijos pateikda
vo metines ir net ketvirtines ataskaitas.
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Stiprus buvo ir subjektyvusis faktorius – miškininkų ben
druomenė nuo pat pokario laikų tapatino save su miškų mi
nistru, kuris ir turi būti už viską atsakingas. Būtent dėl atsako
mybės dvilypumo priimant Miškų įstatymą 1994 m. tuometi
nės Aplinkos ministerijos iniciatyva net 5 labai svarbios miškų
valdymo funkcijos buvo deleguotos ne Miškų ūkio, o Aplinkos
ministerijai: tai miškingumo didinimo kontrolė, miškų naudo
jimo programų ekspertizė, pagrindinio naudojimo apimčių de
rinimas, miškotvarkos projektų derinimas ir t.t.“
Įsteigus Generalinę miškų urėdiją, jai buvo pavesta užtikrin
ti, kad valstybiniai miškai būtų tvarkomi, tinkamai organizuo
jant miškų atkūrimą, apsaugą, priežiūrą, miško išteklių raciona
lų naudojimą, rūpinantis valstybinių įmonių ekonominiu gyvy
bingumu (tuo metu buvo 43 miškų urėdijos).
GMU įkūrimas sutapo su politinių jėgų kaita. Panaikinus
miškų ūkio ministeriją, jos pastatas perduotas Europos reikalų
ministerijai. Gamybiniai skyriai perėjo į Generalinę miškų urė
diją, miškų politikos formavimo – į Miškų departamento nau
jai įkurtoje Žemės ir miškų ūkio ministerijoje. Netekus patalpų,
Generalinei miškų urėdijai teko nuomotis kabinetus įmonėje
„Unksna”. GMU kolektyvas iš pradžių buvo nedidelis, suformuo
tas Prekybos skyrius, o Ekonomikos ir Miško atkūrimo skyrius
teko kurti ilgokai.
1997-ųjų vasarį generaliniu miškų urėdu paskirtas Benja
minas Sakalauskas. Tuomet suformuoti Miškų atkūrimo, Me
dienos ruošos ir prekybinių ryšių, Ekonomikos, Medžioklės
skyriai. Teisės ir Audito skyriai įsteigti gerokai vėliau. 1998 m.
sujungus Aplinkos ir Statybos ministerijas, miškai iš Žemės
ir miškų ūkio ministerijos perduoti Aplinkos ministerijai. Tai
įgyvendinta, įsteigus Miškų ir saugomų teritorijų departamentą
prie Aplinkos ministerijos.

Nuveikti darbai

Lietuvos valstybinių miškų valdymo modelis dabar laikomas
vienu iš efektyviausių Europoje. Šalies valstybinių miškų val
dytojai ne tik save finansuoja, bet ir sumoka didelius mokes
čius valstybei. Geriems rezultatams pasiekti daug įtakos turi
kompleksinis miškininkavimas, grįstas principu „nuo sėklos iki
produkcijos“. Valstybės įmonės miškų urėdijos vykdo visas su
miškais susijusias funkcijas: miškų atkūrimą ir įveisimą, apsau
gą ir priežiūrą, miško kirtimą ir prekybą pagaminta mediena,

GMU įkūrimo sukakties proga generalinį miškų urėdą B. Sakalauską
sveikina Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas J. Šimėnas ir šio
komiteto narys J. Urbanavičius

ruošia kirtimo atliekas biokuro gamybai, tiesia ir prižiūri miško
kelius, augina miško sodmenis, teikia paslaugas privačių miškų
savininkams, tvarko rekreacinės paskirties miškus bei pritaiko
juos visuomenės poilsiui.
Kitas svarbus veiksnys – valstybė neperskirsto pinigų. Miš
kininkystės veikla gali tapti nuostolinga, jei mokesčiai už mišką
patenka į biudžetą ir po to perskirstomi, kaip tai daroma kai
kuriose šalyse.
Radikalios pertvarkos, siekiant ekonominio efektyvumo ir
veiklos skaidrumo, pradėtos 1997 m.
Generalinės miškų urėdijos ir Miškų departamento pastan
gomis nuo tų metų liepos 1 d. panaikinta nuostata, kad už mies
tų žemę galima kompensuoti valstybiniais miškais. Toks ydin
gas kompensacinis mechanizmas kilnoti miškus, grąžinant juos
už miesto žemes, galiojo nuo 1993 m. liepos 15 d.
Tuo metu apvaliosios medienos buvo kertama apie 30 proc.
daugiau negu dabar. Nors gauta papildomai 120 mln. litų, tačiau
nebuvo sugebėta pradėti miškų registracijos bei surinkti net 5
kartus mažesnių išteklių mokesčių.
Priėmus naują Miškų įstatymo redakciją 2001 m. ir įstei
gus valstybės įmones miškų urėdijas, aiškiai atskirtos miškų
politikos formavimo ir ūkinio reguliavimo funkcijos.
Prasidėjo pažangus laikotarpis tiek investicijų, tiek per
tvarkos prasme, nes iki tol visa valstybinių miškų sistema
skendėjo milijoninėse skolose. Pertvarkos davė rezultatų – kai
kurių medienos perdirbėjų skolos per trejus metus sumažėjo
nuo 46 mln. iki 5 mln. litų. Atsisakyta medienos perdirbimo
veiklos – miškų urėdijose buvę 36 medienos perdirbimo ce
chai perduoti Valstybės turto fondui arba likviduoti.
Nuo 2004 m. miškų urėdijoms priskirti nacionalinių par
kų miškai (išskyrus Kuršių Neriją). Įdiegus „skandinaviškąją“
medienos ruošos technologiją, medienos ruošos sąnaudos
sumažėjo net 25 mln. litų. Per šį laikotarpį valstybinės reikš
mės miškų medynų tūris padidėjo 47 mln. kub. m, valstybinių
miškų plotas per dešimtmetį padidėjo 63 tūkst. hektar, arba 6
proc., o jų vertė – daugiau nei 1 milijardu litų.
Visi valstybiniai miškai 2006 m. buvo sertifikuoti pagal
griežčiausią tarptautinį FSC miškų tvarkymo sertifikavimo
standartą.
Nuo 2006 m. gegužės valstybinius miškus imta įregistruoti
Nekilnojamo turto registre. Vyriausybės nutarimu, kiekviena
miškų urėdija privalo saugoti, prižiūrėti ir naudoti jai priskirtus
miškus, be to, miškininkus bei apskričių viršininkų adminis

tracijas įpareigojo atlikti valstybinės reikšmės miškų geodezinius
matavimus, pažymėti juos natūroje ir valstybės vardu įregistruoti
sklypus nekilnojamo turto registre. Deja, iki tol buvusi miškų žiny
bos vadovybė tokių darbų nedrįso imtis.
Per penkiolika metų modernizuoti visi medelynai. Juose
įrengta daugiau nei 60 laistymo įrenginių, iš esmės atnaujinta čia
naudojama technika. Šioms investicijoms skirta daugiau nei 60
mln. litų. Dabar medelynuose išauginami geros kokybės sodme
nys, turintys paklausą ne tik mūsų šalyje, bet ir tarp Švedijos bei
Latvijos miškininkų.
Toliau vykdoma Lietuvos miškingumo didinimo programa,
kurios pagrindinis tikslas – iki 2020 m. šalies miškingumą pa
didinti trimis procentais. Didelis dėmesys skiriamas Ąžuolynų
atkūrimo valstybiniuose miškuose programai. Deja, labai lėtai
vyksta laisvos žemės fondo valstybinių žemių, skirtų miško įveisi
mui, perdavimas miškų urėdijoms.
Pasiteisino modernių medienos kirtimo ir traukimo mašinų
bazės sukūrimas. Šiandien miškų urėdijos su rangovų organizaci
jomis gali varžytis kaip lygios su lygiais. Joms niekas negali diktuo
ti medienos ruošos įkainių, nes urėdijų mechanizmais atliekamų
darbų kaina yra mažesnė. Kad vykdoma politika yra teisinga, pa
tvirtino 2010-ųjų metų škvalo padarinių tvarkymo efektyvumas.
Tokios taktikos reikėtų laikytis ir ateityje. Kad valstybinių miškų
valdytojai galėtų sėkmingai konkuruoti rinkoje, ateityje reikėtų
pirkti dar daugiau naujos technikos (iki 50 proc. ruošos darbų).
Pastaruoju metu žinyboje diegiama valstybinio miškų ūkio aps
kaitos informacinė sistema, kompiuterizuojama girininko darbo vie
ta. Europos Sąjungos lėšomis iš pagrindų pradėta pertvarkyti miškų
urėdijų priešgaisrinė sistema – padidinto gaisringumo urėdijose
montuojami antžeminiai automatiniai gaisrų stebėjimo įrengimai.

Povandeninės srovės

Laikotarpis nuo GMU įkūrimo kupinas įvairių bandymų reor
ganizuoti valstybinių miškų ūkio sistemą. Neretai viešai ar pa
slapčia buvo svarstomi įvairūs pertvarkos projektai, siūlomos
Kėdainių miškų urėdijoje
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darniai veikiančios sistemos išdraskymo metodikos (tendencingus
siūlymus teikia ir kai kurie miškininkai). Taip, pavyzdžiui, viena
me 1999 m. pasirodžiusiame darbe buvo siūloma miškų urėdijas
reorganizuoti į AB ar UAB (ne mažiau kaip 90 proc. esamo urėdijų
personalo ir turto). Jei būtų įgyvendintas siekis dirbtinai padidinti
medžių kirtimo amžių, dalis miškų urėdijų neabejotinai būtų žlu
gusios. Miškų institutui ir Generalinei miškų urėdijai 2003 m. pa
sipriešinus, šių užmačių nepavyko įgyvendinti. Žiniasklaidos prie
monėse ne kartą siūlyta privatizuoti valstybinius miškus ir teigta,
jog toks privatizavimas būtų naudingas ir valstybei, ir miškams,
ir visiems Lietuvos žmonėms. Praėjusių metų rugsėjį visuomenės
informavimo priemonėse išplatintas tendencingas atviras laiškas,
kuriame eskaluojamas Generalinės miškų urėdijos ir Valstybinės
miškų tarnybos funkcijų dubliavimasis.
Tapo populiaru lyginti valstybinių miškų veiklos efektyvumą
su kitų ūkinę veiklą vykdančių įmonių veiklos efektyvumu, visai
nekreipiant dėmesio į tai, kad miškų urėdijos patiria dideles ūkinės
veiklos išlaidas, užtikrinančias grįžtamąsias pajamas įmonei tik po
60-100 metų miškų atkūrimui, įveisimui ir apsaugai, o taip pat –
miško gamtosauginio bei rekreacinio potencialo išsaugojimui.
Didžiąja dalimi nuopelnus, jog Lietuvos valstybiniai miš
kai dar neišdalinti, vertėtų priskirti ir iki šiol dirbusiems kai
kuriems ministrams, Seimo Aplinkos komitetams, Seimo na
riams, visuomeninėms organizacijoms ir, žinoma, daugumai
miškininkų, miškų urėdijų vadovų ir specialistų.

Nauda valstybei

Minėtu laikotarpiu valstybinės reikšmės miškų medynų tūris
padidėjo 47 mln. kub. m, o jų vertė – daugiau nei 1 milijar

du litų. Valstybinių miškų plotas per dešimtmetį išaugo 63
tūkst. hektarų, arba 6 procentais.
Valstybinių miškų sektoriaus sumokami į valstybės biu
džetą mokesčiai per 15 metų padidėjo 11 kartų: nuo 1,3 iki
14,2 litų už kietmetrį medienos, t. y. „dividendai“ valstybei
išaugo nuo 7 mln. (1995 m.) iki 51 mln. (2010 m.) litų, arba
daugiau nei 7 kartus.
Per pastaruosius trejus metus valstybinių miškų sektoriaus
mokamų į valstybės biudžetą veiklos ir pelno mokesčiai pa
didėjo daugiau nei 300 proc., kai kitiems valstybės turtą nau
dojantiems sektoriams specialūs mokesčiai nekito. Nuo 2008
m. valstybinių miškų sektoriaus mokami į valstybės biudžetą
mokesčiai už miško išteklių naudojimą padidėjo 2,5 karto, pa
siekė 30 proc. šių išteklių (atnaujinamų) vertės ir yra 6 kartus
didesni nei mokestis už kitų gamtos išteklių naudojimą. Šie
mokesčiai didžiausi tarp visų miškų sektorių Europoje. Be to,
miško išteklių atnaujinimui kasmet panaudojama 90-95 mln.
litų, t.y. 55 proc. šių išteklių vertės – iš viso 85 proc. vertės.
Miškas yra ypatingas Lietuvos turtas, turintis didžiulę eko
nominę, ekologinę bei socialinę vertę, kurių nesumenkino net
ekonominė krizė. Tik pasireiškus pirmiesiems ekonominės
krizės požymiams, GMU 2008 m. rugpjūtį viena pirmųjų pasi
tvirtino krizių valdymo planą, su kuriuo pavyko suvaldyti eko
nomikos nuosmukį, nedarant skriaudos miškui. Nors iš dalies
sumažinti atlyginimai, nepirmaeilės išlaidos, tačiau medely
nams, miškų ūkio darbams, priešgaisrinei apsaugai ir kitoms
reikmėms skirta lėšų tiek, kiek reikėjo. Todėl dabar visuomenė
gali įsitikinti, jog miškininkystė ne žlunga, o, atvirkščiai, dirba
efektyviai, su nauda valstybei ir jos žmonėms.

Aktualiais žinybos klausimais

Generalinė miškų urėdija lapkričio 24 d.
organizavo išplėstinį kolegijos posėdį, kurio
darbe dalyvavo GMU vadovybė ir darbuo
tojai, Valstybinės miškų tarnybos direktorius
R. Prūsaitis, Miškų kontrolės skyriaus vedė
jas A. Balčius, LMS prezidentas, ASU Miškų
ir ekologijos fakulteto dekanas dr. E. Bartke
vičius, šakos darbuotojų profesinių sąjungų
federacijos pirmininkas A. Rauka, Girinin
kų bendrijos pirmininkas R. Juzikis, miškų
urėdijų vadovai. Renginyje aptarti preli
minarūs apvaliosios medienos ir kirtimo
atliekų 2012 m. pirmo pusmečio pardavimo
konkurso rezultatai, kalbėta apie lėšų kon
solidavimą Integruotos miškų ūkio veiklos
informacinei apskaitos sistemai įsigyti, apie
ateinančių metų miškų urėdijų darbuotojų
atlyginimų skaičiavimo metodiką, kvalifika
cinius reikalavimus buhalterinės apskaitos
specialistams, diskutuota kitais klausimais.
Darbinėje aplinkoje pažymėta Genera
linės miškų urėdijos penkiolikos metų vei
klos sukaktis. Pranešimą apie savarankiškos
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valstybinių miškų sistemos veiklą tuo lai
kotarpiu padarė generalinis miškų urėdas
Benjaminas Sakalauskas.

Prognozuojamos mažesnės kainos

Generalinio miškų urėdo pavaduotojas
Gintaras Visalga apžvelgė preliminarius
ateinančių metų I-ojo pusmečio pusme
tinių pardavimų ir pardavimų pagal il
galaikes sutartis rezultatus. Analizuojant
duomenis, gautus po lapkričio 22 d. miš
kų urėdijose įvykusių apvaliosios medie
nos pardavimo konkursų, paaiškėjo, kad
nenumatoma sudaryti sutarčių 8-9 proc.
(apie 96 tūkst. m3) pasiūlytos pardavimui
medienos. Daugiausia pusmetinių ir ilga
laikių sutarčių nepasirašyta malkinei me
dienai ir popiermedžiams pirkti.
Kainos šiems sortimentams ir smul
kiajai padarinei medienai smuktelėjo la
biausiai. Pvz., popiermedžių vidutinė pa
siūlyta kaina 15-30 proc., malkinės me
dienos 14–15 proc. mažesnė, lyginant

su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.
Atsižvelgiant į tokį kainų pokytį, bus per
skaičiuotos ir nenukirsto miško kainos.
Vis dėlto bendras norimos įsigyti apvalio
sios medienos kainų sumažėjimas ne toks
ženklus. Pjautinųjų rąstų pasiūlytos kainos
(pušiniai, egliniai, ąžuoliniai, beržiniai,
alksniniai) yra netgi 3-5 proc. didesnės, ly
ginant su 2011 m. 1-10 mėn. kainomis.
Įvertinus bendrą parduodamos medie
nos kiekį kitiems metams, numatoma, kad
2012-ųjų metinė vidutinė svertinė kaina
sieks 130 Lt/m3 (negalutiniais š. m. II-ojo
pusmečio duomenimis, 2011 m. – apie 139
Lt/m3). O tai reiškia, kad ateinančiais me
tais miškų urėdijų pajamos gali sumažėti
35-40 mln. litų.
G. Visalga informavo, kad lapkričio
pabaigoje aplinkos ministras G. Kazlaus
kas patvirtins naujas Prekybos apvaliąja
mediena taisykles. Nuo kitų metų visa
pagaminta mediena bus parduodama
atviruose aukcionuose elektroniniu būdu.

Lėšas reikės konsoliduoti

Techninis projektas Integruotai miškų
ūkio veiklos informacinei sistemai sukurti
buvo parengtas dar 2009 m. Tačiau dėl lėšų
stygiaus sistemos projektavimo ir diegimo
darbai praktiškai nepasistūmėjo. Ieškota
būdų, kaip šį projektą būtų galima įgyven
dinti. Viena iš realiausių galimybių – kon
soliduoti miškų urėdijų lėšas informacinei
sistemai sukurti. Tuo tikslu parengtas LR
Miškų įstatymo 7 straipsnio papildymo
įstatymo projektas Nr. XIP-2624. Juo bus
nustatytas specialus teisinis reglamentavi
mas, kuris leis valstybės įmonėms miškų
urėdijoms konsoliduoti nuosavas lėšas il
galaikiam turtui. Tuomet miškų urėdijos
LR civilinio kodekso nustatyta tvarka, pri
tarus valdymo organui – valdybai, jungti
nės veiklos sutarties pagrindu galės kon
soliduoti lėšas ilgalaikiam turtui, būtinam
saugoti miškus nuo gaisrų, kitų stichinių
nelaimių, miško kenkėjų, ligų, kitų veiks
nių, darančių žalą miškams, jų gyvūnijai
ir augalijai, miškų ūkio veiklos integruo
toms informacinėms sistemoms įsigyti.
Jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimo
kontrolė bus vykdoma Aplinkos ministe
rijos nustatyta tvarka.
Kaip teigė generalinio miškų urėdo
pavaduotojas G. Visalga, tokiai projekto
redakcijai jau pritarė Seimo Aplinkos ap
saugos ir Audito komitetai.
Integruota miškų ūkio veiklos infor
macinė sistema skirta užtikrinti miškų
urėdijų valdymo procesų optimizavi
mą, visų reikiamų duomenų kaupimą ir
saugojimą vieningoje duomenų bazėje,
duomenų analizę, duomenų mainus bei
perdavimą Valstybinei miškų tarnybai,
Lietuvos statistikos departamentui, Inte

RIMONDO VASILIAUSKO nuotrauka

Pradedant kovu prekyba šalių susitarimu
(naujoje redakcijoje patvirtintas kitas pa
vadinimas einamieji pardavimai) bei nuo
liepos 1 d. pusmetiniai pardavimai bus
vykdomi jau aukcione elektroniniu būdu.
Pagal ilgalaikes sutartis 2013 ir vėles
niems metams taip pat bus prekiaujama
aukcionuose elektroniniu būdu. Gruo
džio-sausio mėn. numatoma organizuoti
mokymus miškų urėdijų specialistams.
Generalinio miškų urėdo pavaduo
tojas atkreipė dėmesį į esminį taisyklių
pakeitimą – nuo ateinančių metų vietoj
banko garantinių raštų pirkėjai, priklau
somai nuo perkamos medienos kiekio, į
kiekvienos miškų urėdijos kasą privalės
įmokėti atitinkamą pinigų sumą.

lektualiai miškų ūkio elektroninių paslau
gų informacinei sistemai bei organizuoti
vieningą buhalterinę apskaitą.
„Miško skaitos“ programos pagrindu
sukurta informacinė sistema bus antro
saugumo lygio, pagrindiniai serveriai
stovės Aplinkos ministerijos patalpose.
Realus šio projekto realizavimo termi
nas – 2014 metai.

Didelių pokyčių nenumatyta

Apžvelgdamas miškų urėdijų specialis
tų pareiginių algų dydžius ateinantiems
metams, G. Visalga sakė, kad didelių
pokyčių nenumatyta. Viskas priklausys
nuo miškų urėdijų ekonominių rodiklių
bei visos šalies ekonominės padėties. Pa
didinti specialistų atlyginimus ir bendrą
darbo užmokesčio fondą 3 proc. bus leis
ta tik toms miškų urėdijoms, kurių dar
bo krūvio koeficientas yra didesnis negu
miškų urėdijų vidurkis (19 miškų urėdi
jų) ir vidutinis darbuotojų darbo užmo
kesčio atlyginimas yra mažesnis už šalies
vidurkį. Be to, nutarta miškų urėdijų va
dovaujančiųjų darbuotojų mėnesinės al
gos kintamąją dalį nustatyti iki 45 proc.
nuo mėnesinės algos pastoviosios dalies
bei nurodyti papildomus rodiklius kinta
mosios dalies nustatymui.
Pritarta į specialistų grupę „6. Miškų
urėdijos administracijos specialistas“ per
kelti pareigybes „vyr. buhalterio pavaduo
tojas, ekonomistas, vadybininkas, preky
bos vadybininkas, juristas“, paliekant esa
mą pareiginį atlyginimą, arba nustatant
minimalią 6 grupės ribą. Nepritarta siū
lymui koreguoti pareiginės algos dydžio
viršutinę ribą girininkui (struktūrinio
padalinio vadovui) bei miškų urėdijos
administracijos specialistui ir palikti iki

šiol galiojančią. Kai kurie miškų urėdijų
vadovai papildomai siūlė informatiko ir
mechaniko pareigybes perkelti į 6 speci
alistų grupę. Šis prašymas bus svarstomas
ir galutinis sprendimas priimtas metų pa
baigoje.

Dėmesys kvalifikacijos kėlimui

Kaip teigė Miškų ir ekologijos fakulte
to dekanas dr. Edmundas Bartkevičius,
po 5-erių metų įgytos žinios pasensta ir
sumažėja per pusę, todėl sistemingas jų
atnaujinimas labai svarbus kiekvienam
miškų žinybos specialistui. Kvalifikaci
jos kėlimą sudaro dvi dalys: savišvieta ir
specializuoti kvalifikacijos kėlimo kur
sai. Miškų ir ekologijos fakultetas tokius
kursus pasiryžęs organizuoti nuo atei
nančių metų.
GMU vyriausiasis patarėjas Andrius
Vancevičius supažindino su projektu
specialiesiems kvalifikaciniams reikala
vimams miškų urėdijų vyriausiajam bu
halteriui, jo pavaduotojui, ekonomistui,
buhalteriui ekonomistui bei buhalteriui.
✳ ✳ ✳
Apie sausinimo sistemų valstybiniuo
se miškuose priežiūros darbų apimtis bei
problemas kalbėjo GMU Miško atkūri
mo ir apsaugos skyriaus vyr. specialistas
Raimundas Peleckas. Diskutuota apie
nenukirsto miško pardavimus mažme
ninėje prekyboje; žvyro ir smėlio karjerų
įrengimo miško žemėje galimybes; šalies
valstybinių miškų valdytojų dalyvavimą
EUSTAFOR veikloje; apie gražia tradicija
tapusio renginio „Parsinešk Kalėdas į na
mus“ organizavimą.
MG inf.
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Darnaus miškininkavimo keliu
Prof. Andrius Kuliešis
Dr. Rimantas Prūsaitis

V

ienas iš svarbiausių Europos, o
kartu ir viso pasaulio miškinin
kavimo principų yra darnaus
ūkio principas. Reikalavimai darniam
miškų ūkiui buvo suformuluoti 1993 m.
Helsinkio Ministrų konferencijoje Euro
pos miškams išsaugoti, o darnaus miškų
ūkio kriterijai ir indikatoriai Europoje
priimti 1998 m. Lisabonos konferencijoje
ir patikslinti 2003 m. Vienos konferenci
joje. Miškų ūkio pasiekimai, jų atitikimas
darnaus ūkio reikalavimus reguliariai
nagrinėjami ir vertinami, atlikus miškų
apskaitas, apibendrinami aukščiausio
lygio miškininkystės specialistų, politi
kų forumuose. 2011 m. birželio 14-17 d.
Osle vykusioje Ministrų konferencijoje
Europos miškams išsaugoti✳ buvo kons
tatuota, jog per 20 metų Europos (be Ru
sijos Federacijos) miškų plotas padidėjo
17 mln. ha, arba 8 proc. Medienos tūriai
padidėjo 7 mlrd. m3, arba 22 proc. Lietu
va į šiuos pokyčius įnešė gana reikšmin
gą indėlį: mūsų šalies miškų plotai per
tą patį laikotarpį padidėjo 220 tūkst. ha,
arba 10 proc., medienos tūriai padidėjo
66 mln. m3, arba 14 proc.
Pastarojoje konferencijoje Lietuvai
atstovavo Aplinkos ministras Gediminas
Kazlauskas, Miškų departamento direkto
rius Valdas Vaičiūnas ir Valstybinės miškų
tarnybos direktorius Rimantas Prūsaitis.
Oslo konferencijoje pirmą kartą buvo
pabandyta konkrečius Europos regionus,
šalis surikiuoti pagal miškų ūkio darnu
mui įvertinti naudojamus 6 kriterijus ir
35 kiekybinius indikatorius. Šalių pasie
8 ■ MŪSŲ GIRIOS / 2011 / 11

kimai buvo vertinami pagal kiekvieną iš
35 indikatorių 5 balų (eglučių) sistema;
1 balu vertinami mažiausi pasiekimai, 5
balais – didžiausi. Visos Europos miškų
ūkio pasiekimai įvertinti vidutiniškai 3
balais. Šalys suskirstytos į 6 grupes, atski
rai išskiriant Rusijos Federaciją, Šiaurės,
Centrinės Vakarų, Centrinės Rytų, Pie
tvakarių ir Pietryčių Europos šalis. Lietu
va kartu su Latvija, Estija, Švedija, Suomi
ja, Norvegija, Danija ir Islandija sudaro
Šiaurės šalių regioną.
Šiaurės šalių miškų ūkio pasiekimai
pagal visus šešis kriterijus įvertinti trim
balais (nuo 2.6 iki 3.5) . Centrinės Vakarų
Europos miškų ūkio pasiekimai, didinant
produktyvumą (kriterijus 3) įvertinti ke
turiais, o jų apsauginės funkcijos (5) – tik
dviem balais. Centrinės Rytų, o taip pat
Pietvakarių Europos miškų ūkio pasieki
mai, gerinant miškų išteklius ir kaupiant
anglį (1) įvertinti keturiais balais. Prie to
kio vertinimo žymiu mastu prisidėjo šio
regiono miško išteklių patikslinimas, įdie
gus pažangesnius miško inventorizacijos
metodus. Centrinės Rytų Europos miškų
ūkio pasiekimai, įgyvendinant socialines
ekonomines funkcijas (6), įvertinti tik
dviem balais. Žemiausiai įvertinti Pietry
čių Europos šalių pasiekimai. Pagal 4 kri
terijus: miškų sveikumą ir gyvybingumą
(2), produktyvumą (3), biologinę įvairo
vę (4) ir socialinių ekonominių funkcijų
įgyvendinimą (6) Pietryčių Europos šalių
miškų ūkio pasiekimai įvertinti tik dviem
balais, pagal kitus 2 kriterijus (1 ir 5) –
trim balais. Vertinimui daug įtakos galėjo

turėti informacijos patikimumas. Kai ku
rios šalys konkrečiais klausimais iš viso
nepateikė informacijos arba pateikė ne
tikslią. Informacijos nepateikimas rodo
nepakankamą šalių dėmesį miško ūkiui ir
buvo vertinamas žemu balu.
Kokie pagrindiniai reikalavimai buvo
keliami vertinant miškų ūkio pasieki
mus pagal atskirus indikatorius ir kokie
iššūkiai laukia Europos miškų ūkio, pa
nagrinėsime analizuodami Baltijos šalių
miškų ūkio pasiekimus (žr. lent.). Balti
jos šalių miškų ūkio pasiekimai įvertinti
kiek aukštesniu nei vidutiniu – 3.3 balo.
1. Miškų ištekliai ir anglies kaupimas vertinami pagal 4 indikatorius.
Lietuva, kaip ir kitos Baltijos šalys, pa
sižymi žymiai didesniais, nei vidutiniai
regiono, medynų tūriais bei reikšmingais
teigiamais jų pokyčiais. Miškingumas
Lietuvoje ir Latvijoje didėja sparčiau, nei
vidutiniškai regione, kai Estijoje per pas
taruosius 20 metų praktiškai nepasikeitė.
Anglies kaupimo kaita Latvijoje ir Estijoje
yra vidutinio intensyvumo. Medynų pa
siskirstymas pagal amžiaus klases visose
regiono šalyse artėja prie tolygaus.
2. Miško ekosistemų sveikumas ir
gyvybingumas vertinami pagal 4 indika
torius. Regiono miškai pagal teršalų kiekį,
dirvožemio sąlygas ir miškų pažeidimus
įvertinti trim, defoliaciją – keturiais ba
lais. Baltijos šalys iš regiono išsiskiria
didžiausiu iškrentančių teršalų kiekiu
(1-2 balai). Pagal anglies ir azoto santykį
dirvožemyje Lietuva ir Estija įvertintos
aukščiausiu balu – 5. Lietuva tarp regiono

Baltijos šalių darnaus miškų ūkio 1990-2010 m. indikatoriai

Eil.
Nr.

Kriterijus

Miško ir sukauptos
1. anglies miške
ištekliai

Miško ekosistemų
2. sveikumas ir
gyvybingumas

3.

Miškų
produktyvumas

Miško ekosistemų
biologinės įvairovės
4.
palaikymas,
konservavimas

Eil.
Nr.

Indikatorius

Vidutinės reikšmės
intervalas Europoje
(balas = 3)

1.1. Miško plotas. Miškingumo metinis pokytis, 1990- 2010 m, % punktais

0,18

0,13

0

0,0-0,10

0,45

2.35

1.05

0,0-1,0

1.3. Medynų amžiaus struktūra. Vienaamžių medynų iki 40 m. ploto, %, 2010 m.

31,9

42,2

41,1

–

1.4. Anglies ištekliai miške. Metinis anglies pokytis gyvoje biomasėje, 1990-2010 m.

0,8

2,02

0,9

0,0-1,0

2.1. Teršalų iškritimas. Ekosistemų plotų, pasiekusių eutrofikacijos rizikos ribą dėl teršalų, %

100

99

57

50-20

2.2. Dirvožemio sąlygos. C/N vidutinė reikšmė

1,72

1,02

1,7

1,2-1,3

2.3. Defoliacija. 2+3+4 klasės apskaitos medžių, %

17,7

13,8

7,2

50-20

2.4. Miškų pažeidimai. Pažeisto miško, be gaisrų, ploto, %

4,8

0,2

0,8

4.0-1,0

3.1. Prieaugis ir kirtimai. Kirtimų ir netto prieaugio santykis, 2005 m., %

83,2

71,8

58,6

<95

439

ND

423

390-870

7,4

ND

2,2

5,0-30,0

3.4. Patarnavimai. Vertė, EUR/ha

0,4

ND

ND

<6

3.5. Miškotvarkos projektai. Ploto, kuriame ūkininkaujama su miškotvarkos projektais, %

100

89

69

41-60

4.1. Rūšinė sudėtis. Grynų medynų ploto 2005 m., %

26

16,8

22,4

20-40

4.2. Atkūrimas. Natūraliai atkurtų – savaiminių medynų plotas, %

76

81

93

50-80

Apvalioji mediena. Prekinės apvaliosios medienos vertė, tenkanti 1000 m³ augančių
3.2.
stiebų tūrio, EUR
3.3. Nemedieniniai produktai, vertė, EUR/ha

0

0,1

0,1

20.0-6,0

4.4. Introdukuotos medžių rūšys. Introdukuotų medžių rūšių medynų ploto dalis, %

4.3. Natūralumas. Plantacinių miškų ploto dalis, %

0,18

0,04

0,04

2.0-1,5

4.5. Negyva mediena. Tūris m³/ha

23,3

17,7

14

<7

4.6. Genetiniai ištekliai. Miško plotas genetinių išteklių konservavimui, %

0,17

0,16

0,14

0,08-0,25

4.7. Landšafto tipas. Indeksas

2,75

3

3,5

2,5-3,49

2

1

3

2,5-3,49

17,3

14,8

22,2

15-20

5.1. Dirvos ir vandens apsauginiai miškai. Indeksas

4

3*

4

3

5.2. Infrastruktūros apsaugos miškai. Indeksas
6.1. Miškų valdos. Informacijos prieinamumo indeksas

4
4

3
4

4
3

3
3
0,7-1,5

4.9. Saugomi miškai. I ir II klasių pagal MCPFE miškų ploto dalis, %

6.2. Miškų sektoriaus indėlis į BVP, 2010 m., %

Socialinių-eko6. nominių funkcijų
vykdymas

Estija

1.2. Medžių stiebų tūris. Tūrio 1 ha metinis pokytis 1990-2010 m, m³

4.8. Pažeidžiamos medžių rūšys. Informacija apie pažeidžiamas medžių rūšis
Miško apsauginių
5.
funkcijų vykdymas

Lietuva Latvija

2

3,3

2,8

6.3. Pajamos, EUR/ha

37,3

ND

22,1

35-80

6.4. Išlaidos patarnavimams, EUR/ha

0,29

ND

ND

10,0-20,0

6.5. Miškų sektoriaus darbo jėga, % nuo gyventojų skaičiaus

1,4

2,4

1,8

0,4-0,9

6.6. Darbų sauga. Nelaimingų atsitikimų skaičius /1000 darbuotojų
Medienos sunaudojimas. Apvaliosios medienos ekvivalentas 2007-2009 m.
6.7.
vienam gyventojui, m³
6.8. Prekyba mediena. Netto importo nuo sunaudojimo 2007 m, %.

ND

0,8

2,7

35-5

1,6

2,1

3,3

0,8-1,6

7,6

-66,9

-11,7

+20÷-20

6.9. Energija iš medienos. % nuo pagaminamos šalyje energijos

20,7

85,3

12,8

5,0-20,0

6.10. Miškų prieinamumas rekreacijai. Metinis vizitų skaičius / ha

61,5

ND

0,3

50-150

3

ND

3

3

6.11. Kultūrinės ir dvasinės vertybės. Duomenų prieinamumo indeksas
*3 – formaliai miškai nepriskirti atitinkamai funkcijai
4 – miškai priskirti atitinkamai funkcijai
ND – duomenys nepateikti

šalių išsiskiria didžiausiais miškų pažeidi
mais ( 2 balai).
3. Miškų produktyvumas vertinamas
pagal 5 kriterijus. Pagal prieaugio ir kirti
mų santykį, paimamą iš miško apvaliosios
medienos kiekį ir vertę bei miškotvarkos
planus regiono šalys įvertintos 4 balais.
Atsižvelgiant į tai, jog dauguma šalių pa
teikė nepilną informaciją apie nemedie
ninius išteklius ir patarnavimus, ši veikla
regione buvo įvertinta 2 balais. Lietuvos
pasiekimai pagal paimtos iš miško apva
liosios medienos kiekį ir jos vertę įvertin
ti 3 balais, o pagal miškotvarkos projektų
taikymą – 5 balais.
4. Miško ekosistemų biologinės
įvairovės palaikymas, konservavimas
vertinami pagal 9 kriterijus. Aukštesniu

nei vidutinis balu (4) įvertintos regio
no šalys dėl mažo introdukuotų medžių
rūšių kiekio regione ir dėl landšafto fra
gmentiškumo. Žemesniu nei vidutinis
balu (2) šalys įvertintos pagal apsaugi
nių miškų plotą ir dėl nepakankamai
išsamios informacijos apie nykstančias
medžių rūšis miškuose. Pagal apsauginių
miškų plotą Lietuva įvertinta 3, Estija –
netgi 4 balais. Grynų medynų plotai ne
daug skiriasi visose šalyse: Lietuvoje – 26
proc., Latvijoje – 17, Estijoje – 22 proc.
nuo bendro medynų ploto. Dirbtinai
įveisti medynai Lietuvoje sudaro 24, La
tvijoje – 19, o Estijoje – tik 7 proc. Visos
Baltijos šalys išsiskiria iš regiono šalių ir
įvertintos aukščiausiu balu pagal miškų
natūralumą (plantaciniai miškai sudaro
mažiau nei 0,1 proc.), introdukuotų me

džių rūšių medynų plotus miškuose (ma
žiau nei 0,2 proc.) ir didžiausią negyvos
medienos kiekį (14-23 m3/ha).
5. Miško apsauginių funkcijų palaikymas ir stiprinimas įvertintas pagal
2 kriterijus. Vertinimas atliktas pagal
tai, ar miškų priskyrimas dirvos ir van
denų apsaugai, taip pat infrastruktūros
apsaugai yra konkretus, identifikuojant
atskirus sklypus, ar be tokio identifika
vimo. Lietuvoje ir Estijoje sklypai pri
skirti atitinkamų funkcijų vykdymui,
kai Latvijoje tokio priskyrimo nėra.
Didžiausi vandens ir dirvos apsauginių
miškų plotai yra Lietuvoje – 10,2 proc.,
mažiausi Estijoje – 4,2 proc. ir Latvijo
je – 4,8 proc. Infrastruktūros objektų
apsaugos miškai išskirti tik Lietuvoje –
0,9 proc. viso miškų ploto.
MŪSŲ GIRIOS / 2011 / 11

■9

Miškininkystė

6. Socialinių – ekonominių funkcijų
palaikymas buvo įvertintas pagal 11 indi
katorių. Regiono miškų ūkio pasiekimai
socialinių – ekonominių funkcijų vykdy
mo srityje net pagal 7 indikatorius įver
tinti 4 balais, pagal du – trimis ir dviem
balais. Regiono miškų ūkio sektoriaus in
dėlis į bendrą šalies vidaus produktą kinta
nuo 0,3 proc. (Islandija) iki 5,1 proc. (Suo
mija). Lietuvos miškų sektoriaus indėlis į
BVP sudaro 2, Latvijos 3,3 ir Estijos – 2,8
proc. Pajamos, gaunamos iš 1 ha miško,
regione kinta nuo 22,1 (Estija) iki 73,1
EUR (Suomija), Lietuvoje jos sudaro 37,3
EUR. Dirbančiųjų skaičius miškų sekto
riuje kinta nuo 0,3 (Islandija) iki 2,4 proc.
(Latvija). Lietuvoje ši dalis lygi 1,4 proc.
Sunaudojamas 1 gyventojo ekvivalentinis
apvaliosios medienos kiekis kinta nuo 1.1
m3 (Islandija) iki 4.8 m3 (Suomija). Lietu
voje 1 gyventojas sunaudoja 1,6, Latvijoje
2,1, Estijoje – 3,3 m3. Lyginant medienos
produktus, sunaudojamus šalies viduje su
eksportuojamais, produktų importuoto
jos yra Lietuva (7,6 proc.) ir Islandija (100
proc.), kai tuo tarpu kitos šalys yra eks
portuojančios, Estija – 11,7, Latvija – 66,9,
o daugiausia Suomija – 233 proc.
Europos gyventojai kasmet sunaudo
ja apie 1.1 mlrd. m3 ekvivalentinės apva
liosios medienos produktų, iš Europos
miškų gaunama tik apie pusė reikalingos
medienos šiems produktams pagaminti.
Išanalizavus miškų būklę bei siekiant pa
tenkinti įvairiapusius vartotojų poreikius,
Europos miškų sektoriui buvo suformu
luotos gairės darnaus miškų ūkio kelyje.
Dabar išskirtini 4 pagrindiniai iššūkiai
Europos miško ūkiui: švelninti klimato
kaitą, restruktūrizuoti energijos gamy-

bą, išsaugoti biologinę įvairovę ir plėtoti žaliąją ekonomiką.
Miškas yra svarbiausias objektas,
kaupiantis atmosferos anglį, tokiu būdu
galintis sušvelninti klimato pokyčius,
todėl iš miškininkų tikimasi maksimalių
pastangų, įgyvendinant šią funkciją. Tai
yra susiję iš vienos pusės su miškų pro
duktyvumo didinimu, iš kitos pusės – su
išaugintos medienos investavimu į ilga
laikius produktus, taip ilgam konservuo
jant anglį. Energijai gaminti turėtų būti
panaudota mediena, gaunama iš miško ir
iš medienos pramonės. Iš miško tiesiogiai
gaunama mediena naudotina energijos
gamybai mažiausiai tinkanti kitiems ga
miniams – smulkūs stiebai, šakos, vir
šūnės, kelmai. Susidariusios medienos
pramonėje atliekos panaudojamos kaska
diniu principu – pirmiausia lentpjūvėse,
plokščių, celiuliozės pramonėje pagrin
diniams produktams gauti ir galiau
siai – žievė, drožlės su žieve, lignino atlie
kos – energijos gamybai. Taip įmanoma
išvengti konfliktų su medienos pramone,
kuri dirba patenkinant ne mažiau svar
bius kitus gyventojų poreikius medienos
produktais. Bet kokiu atveju medienos
kainos bus siejamos su medienos pluošto
energetine verte ir labai priklausys nuo
degalų kainų. Iki 2020 m. planuojama su
stabdyti biologinės įvairovės galimą ma
žėjimą Europos miškuose. Be abejonės,
galimas konfliktas tarp produktyvumo
didinimo, anglies kaupimo ir biologinės
įvairovės saugojimo bei gausinimo, kurį
būtina spręsti visoms suinteresuotoms
pusėms bendru sutarimu. Negalima bea
todairiškai siekti negyvos medienos didė
jimo miškuose, kai yra aišku, jog sukaup
ta medienoje anglis vėl išsiskirs į atmosfe

rą, didindama šiltnamio efektą vietoje to,
kad ji galėtų būti panaudota rezultatyviai
energetinėms reikmėms ir sėkmingai pri
sidėti prie klimato kaitos švelninimo.
Europos miškų būklės 2011 m. anali
zė rodo, jog pats miškų sektorius atitinka
žaliosios ekonomikos kriterijus: mažina
anglies emisijas, kaupdamas atmosferos
anglį, efektyviai naudoja išaugintus ište
klius tenkinant visuomenės poreikius ir
yra socialiai patrauklus, jame dalyvauja
daugybė privačių savininkų, gyventojai
turi rekreacijos galimybes. Keičiant me
dienos produktus kitais, žymiai padidė
tų energijos poreikis jiems pagaminti.
Artimiausioje ateityje būtina įtvirtinti
pasiekimus, skatinti privačius miško savi
ninkus teikti patarnavimus, susijusius su
gamtinių vertybių, genofondo, biologinės
įvairovės išsaugojimu, jų apsauga.
Su leidiniu „State of Europe‘s Forests
2011“ plačiau galima susipažinti inter
neto svetainėje www.foresteurope.org/
publications

M i e las skait y to j au ,
Primename, kad lapkrit prasideda miškininkystės žurn al o
,,MŪSŲ GIRIOS“ pren um er at a 2012 met ams.
Žurnalą galite užsiprenumeruoti vis uos e ,,Liet uv os pašt o“ skyr iuos e
arba paskambinę red akc ij ą.
Žurn al o ind eks as – 5057, su nuol aid a – 5058. Pren um er at os kain a mėn es iui
(su pris tat ym u ir PVM): dirb ant iems – 11,00 Lt (met ams – 132 Lt),
stud ent ams, pens in ink ams, neį gal ies iems – 7,50 Lt (met ams – 90 Lt).
REDAKCIJA
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Priešgaisrinė miškų apsauga:

modernios technologijos ir gerosios patirties sklaida
Dr. Liana Sadauskienė
LAMMC Miškų institutas
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Evelinos Kutkaitytės nuotrauka

V

ykdant Tarpregioninio bendra
darbiavimo programos INTER
REG IVC projektą „Europos
miškų gaisrų stebėsena panaudojant
informacines sistemas“ (European Forest Fire Monitoring using Information
Systems, EFFMIS) (Nr. 1000C3) Kaune
rugsėjo 28-30 d. vyko projekto partnerių
susitikimas bei konferencija, kurią orga
nizavo LAMMC Miškų institutas.
Šis renginys buvo ketvirtasis organi
zuotas vykdant projektą, jo tikslas, kaip ir
ankstesnių (vykusių Graikijoje, Bulgarijo
je ir Ispanijoje), – pristatyti gerąją praktiką
vykdant miško gaisrų stebėjimą, gesinimą
bei priešgaisrinę apsaugą. Daugiausia dė
mesio buvo skirta mūsų šalies patirčiai.
Pranešimą apie teisinius aspektus vyk
dant priešgaisrinę miškų apsaugą ir gaisrų
gesinimą skaitė Aplinkos ministerijos Miš
kų departamento Miškininkystės skyriaus
vyriausiasis specialistas Z. Glazko. Jis pa
brėžė, kad vadovaujantis Miškų įstatymo
reikalavimais (18 str.), Lietuvoje sukurta
vieninga priešgaisrinė miškų apsaugos
sistema, apimanti stebėjimo, profilaktinės
ir priešgaisrinės apsaugos priemones. Sistema veikia valstybiniuose ir privačiuose
miškuose, ją rengia bei jos įgyvendinimą
organizuoja Generalinė miškų urėdija,
miškų urėdijos bei valstybinių parkų direkcijos kartu su savivaldybėmis. Miško
valdytojai ir savininkai savo lėšomis įgyvendina profilaktines priešgaisrines priemones (įrengia priešgaisrines juostas ir
laužavietes, valo užšlemštą mišką ir kita).
Detaliau priešgaisrinės miško apsaugos
organizavimas bei reikalavimai pateikti
Valstybinėje miškų priešgaisrinės apsaugos programoje bei Priešgaisrinės miško
apsaugos taisyklėse.
Generalinės miškų urėdijos Miško at
kūrimo ir apsaugos skyriaus vyriausiasis

Konferencijoje dalyvavo 42 dalyviai iš 9 šalių

specialistas R. Peleckas papasakojo apie
GMU veiklą priešgaisrinės miškų apsau
gos srityje, kad GMU rengia ir organizuo
ja vieningą priešgaisrinę miškų apsaugos
sistemą, dalyvauja rengiant teisės aktus,
koordinuoja priešgaisrinę apsaugą miškų
urėdijose, organizuoja miškų gaisringumo
prognozių sudarymą, informuoja miškų
valdytojus bei visuomenę apie gaisrų ki
limo riziką, rengia seminarus, mokymus
ir pan. Pranešėjas įformavo konferencijos
dalyvius, kad kasmet Lietuvoje kyla apie
600-800 gaisrų, kurių metu išdega apie
300 ha miškų. 2001-2010 m. vidutinis
gaisrų plotas svyravo nuo 0,2 iki 0,8 ha.
Priešgaisrinei miškų apsaugai urėdijos
kasmet išleidžia nuo 3 iki 5 mln. Lt, ne
skaitant investicijų. Iki 2010 m. Lietuvoje
žmonės gaisrus stebėdavo tik iš prieš
gaisrinių bokštų. Miškų urėdijose dabar
yra 112 priešgaisrinio stebėjimo bokštų.
2010 m. šešiose urėdijose ir Kuršių Ne
rijos NP buvo įdiegtos automatizuotos
gaisrų stebėjimo sistemos „Firewatch“ ir
dar bus įdiegtos 24 urėdijose.
Lietuvos hidrometeorologijos tarny
bos vyresnysis meteorologas D. Valiukas
supažindino su miško gaisrų prognoza
vimui naudojamais rodikliais, jų skaičia
vimo principais. Šiuo metu miškų gais

ringumui prognozuoti naudojami trys
rodikliai: oro temperatūra 15 val., rasos
taško temperatūra 15 val. ir rasos taško
deficitas. Gaisringumo rodikliai sumuo
jami pradedant pirma diena be kritulių
bei koreguojami atsižvelgiant į kritulių
kiekį. Priklausomai nuo kritulių kiekio,
rodiklis arba skaičiuojamas iš naujo (kai
iškrenta >10 mm kritulių per parą), arba
atitinkamai sumažinamas. Miškų gais
ringumo rodiklis skaičiuojamas kasdien
šiltuoju periodu ir skelbiamas Lietuvos
hidrometerologijos tarnybos svetainėje
(www.meteo.lt). Kaip žinoma, gaisrų rizi
ka priklauso nuo miškų gamtinio degu
mo bei vėjo stiprumo, todėl gaisringumo
rodiklio skaičiavimo metodika galėtų būti
patobulinta įtraukiant šiuos rodiklius.
Kita konferencijos dalis buvo skirta
užsienio svečių pranešimams, jų patir
ties pristatymui. Pranešimus skaitė La
tvijos valstybinės miškų tarnybos Miš
kų ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja
L. Suveizda, Lenkijos miškų instituto
Priešgaisrinės miško apsaugos skyriaus
mokslininkas dr. J. Piwnicki, Romos „La
Sapienza“ universiteto prof. G. Laneve,
Ispanijos Kastilijos ir Leono regiono So
rijos aplinkos apsaugos tarnybos direk
torius J. A. Lucas.

,,Musų girių“ archyvo nuotrauka

Latvijoje miško gaisrų stebėjimą
ir gesinimą atlieka Latvijos valstybinė
miškų tarnyba. Pastarąjį dešimtmetį
Latvijoje per metus kildavo nuo 200 iki
2000 gaisrų, kurių metu išdegė nuo 130
iki 3,8 tūkst. ha miškų. Vidutinis gaisrų
plotas svyruoja nuo 0,3 iki 2 ha. Gaisrų
priežastys daugelyje šalių yra panašios.
Latvijoje pagrindinė gaisrų priežastis
yra neatsargus poilsiautojų ir kitų miško
lankytojų elgesys (57 proc.), gana didelę
dalį (24 proc.) sudaro padegimai. Kitos
priežastys – geležinkeliai, elektros linijos,
žemės ūkio veikla, miškų ūkio darbai,
žaibai. Daugiausia gaisrų kyla netoli di
džiųjų miestų. Priešgaisrinės priemonės
panašios kaip ir Lietuvoje: miško ma
syvų skaidymas į kvartalus, kvartalinių
mineralizavimas, priešgaisrinių juostų
įrengimas. Miško gaisrus žmonės stebi
iš bokštų, kurių iš viso yra 179. Miškų
tarnyba turi gaisrų gesinimo techniką
(gaisriniai automobiliai, siurbliai ir kt.).
Esant reikalui, bendradarbiauja su Latvi
jos priešgaisrine gelbėjimo tarnyba bei
karinėmis pajėgomis. Taigi, galima teig
ti, kad situacija Latvijoje yra labai panaši
kaip ir Lietuvoje.
Lenkijoje 2001-2010 m. gaisrų skai
čius siekė nuo 4,5 tūkst. iki 17 tūkst., ku
rių metu išdegė nuo 3,0 iki 28,5 tūkst. ha
miškų. Vidutinis gaisrų plotas svyruoja
nuo 0,3 iki 1,6 ha. Lenkijoje miško teri
torijos suskirstytos pagal gaisrų riziką,
įvertinant keturias rodiklių grupes: gais
rų tikimybę (skaičiuojama pagal gaisrų
skaičių, tenkantį 10 km2), medyno ro

Miško gaisrų gesinimas Lietuvoje

diklius, klimatinius bei antropogeninius
(gyventojų tankumas) veiksnius. Kie
kvienas rodiklis apskaičiuojamas pagal
tam tikrą formulę. Visi rodikliai susu
muojami ir pagal tai miškai skirstomi į
didelės, vidutinės ir mažos gaisrų rizikos
zonas. Kaip ir Lietuvoje, šiltuoju periodu
yra prognozuojamas miško gaisrų kilimo
rizikos laipsnis, tačiau naudojami kiti ro
dikliai: paklotės drėgnumas, santykinis
oro drėgnumas ir per parą iškritusių kri
tulių kiekis. Nuo šio rodiklio priklauso
priešgaisrinių komandų parengties lygis
ir organizacinės priemonės. Miško gais
rų stebėjimas Lenkijoje vykdomas trimis
būdais: antžeminiu (bokštuose), patru
liuojant žemėje ir ore. Stebėjimo sistemą
sudaro 646 priešgaisriniai bokštai, iš jų

Vytauto Ribikausko nuotrauka

Užsieniečius domino L. Tamulevičiaus privataus muziejaus senoviška gaisrininkų atributika

193-uose sumontuotos TV kameros, ir
9 malūnsparniai. Gaisrams gesinti, be
mums įprastų priemonių, naudojami
ir malūnsparniai. 2010 m. priešgaisri
nei miškų apsaugai valstybinius miškus
valdanti įmonė išleido 16 mln. EUR (55
mln.Lt).
Italijos miškų priešgaisrinę sistemą
apibūdinti labai sunku. Už priešgaisrinę
apsaugą (ir miškų) atsakingi regionai. Pa
gal susitarimą Valstybinė miškų tarnyba
vykdo prevencines priemones, pasiruo
šimą, koordinavimą bei išdegusių plo
tų apskaitą. Miškus gesina Nacionalinė
priešgaisrinė tarnyba. Pasak G. Laneve,
dėl labai skirtingų sąlygų regionuose tai
komos skirtingos priemonės. Kai kuriuo
se regionuose gaisrų stebėjimui naudoja
mos automatizuotos vaizdo bei terminės
kameros, kitur – stebėjimas iš bokštų.
Kaip svarbi priemonė nurodomas speci
alus trumpasis telefono numeris, kuriuo
piliečiai gali pranešti apie kilusį gaisrą.
Italai gaisrų stebėjimui taip pat naudoja
geostacionarius palydovus. Nepaisant tu
rimos modernios gaisrų stebėjimo įran
gos, gaisrų statistika šioje šalyje gerokai
skiriasi nuo Lietuvos, Latvijos ar Lenki
jos. Vien Lazio regione, kuris yra daugiau
nei 3 kartus mažesnis už Lietuvą, kasmet
išdega nuo 0,6 iki 13 tūkst. ha miškų. Vi
dutinis gaisrų plotas siekia daugiau nei
10 ha. Reikia nepamiršti, kad gaisrų pli
timui, kaip ir jų gesinimui, didelės įtakos
turi gamtinės sąlygos.
Su Ispanijos miškų priešgaisrine sis
tema projekto dalyviai galėjo susipažin
ti ne tik šios konferencijos metu, bet ir
birželį vykusiame susitikime šioje šalyje.
MŪSŲ GIRIOS / 2011 / 11
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Todėl šiek tiek informacijos iš renginio,
vykusio Sorijos provincijoje, Castilla y
Leon regione. Šios provincijos plotas –
10287 km2 (1/6 Lietuvos ploto), o miš
kingumas – 61 proc. Šiuo metu 20-tyje
gaisrų stebėjimo bokštų Sorijos provin
cijoje sumontuotos terminės bei vaizdo
kameros (abi kameros montuojamos
kartu). Kameroms užfiksavus gaisrą (ši
lumos šaltinį ar dūmus), valdymo cen
tras gauna pavojaus signalą. Tada bu
dintys darbuotojai patikrina vaizdo me
džiagą ir įsitikinę, kad gaisras yra tikras,
organizuoja jo gesinimą. Kaip minėjo
centro darbuotojai, siekiant sumažinti
klaidingų pranešimų skaičių, sistemos
derinimo darbai vyko dvejus metus.
Šiuo metu yra pasiekta, kad per dieną
centras gauna iki 4 klaidingų praneši
mų. Gaisro vietos nustatymo tikslumas
priklauso nuo skaitmeninių žemėlapių
tikslumo. Vizito metu kamerų stebimoje
zonoje buvo imituotas gaisras (užkurtas
laužas) ir turėjome galimybę stebėti visą
procesą – gaisro aptikimą, vaizdus kom
piuterių monitoriuose užfiksavus gaisrą,
gaisrinės komandos išsiuntimą į gaisro
vietą, jų padėties fiksavimą (žemėlapiuo
se buvo matoma jų vieta), gaisro užge
sinimą bei gaisro protokolo pildymą ir
perdavimą centrui. Taip pat centro kom
piuteryje galėjome stebėti gaisro plitimo
prognozę, jeigu jis nebūtų gesinamas.
Gaisro plitimo prognozės programa
sukurta atsižvelgiant į meteorologines
prognozes (temperatūra, vėjas, drėgmės

kiekis), taip pat į degiųjų medžiagų kiekį
(tam buvo sudaryti specialūs žemėlapiai
(duomenų bazės). Paminėtina ir tai, kad
ispanai gaisrų gesinimui naudoja ir ma
lūnsparnius. Minėta Sorijos provincija
miško gaisrams gesinti turi 12 gaisrinių
automobilių bei 1 malūnsparnį. Miško
gaisrų stebėsena bei gesinimas vykdo
mas valstybės lėšomis.
Konferencijos pranešimus anglų kal
ba galima rasti Miškų instituto interneti
nėje svetainėje www.mi.lt.
Antroji renginio diena buvo skirta
praktiškai susipažinti su Lietuvoje įdieg
ta priešgaisrine sistema. Pirmiausia ren
ginio dalyviai apsilankė LAMMC Miškų
institute, kur direktoriaus pavaduotojas
dr. M. Aleinikovas trumpai supažindino
su instituto struktūra, vykdomais moksli
niais tyrimais, leidyba, projektais. Svečiai
taip pat apsilankė miško augalų biotech
nologijos ir Miško apsaugos ir medžiok
lėtyros skyriaus laboratorijose.
Dubravos EMM urėdijoje miško
apsaugos inžinierius D. Bielevičius pa
demonstravo, kaip veikia automatizuo
ta miško gaisrų stebėjimo „FireWatch“
sistema, o miškų urėdo pavaduotojas
G. Kazlovas papasakojo, kaip urėdijoje
organizuojamas gaisrų gesinimas, ko
kia technika naudojama. Didelį įspūdį
svečiams paliko muziejinė miško gaisrų
gesinimo technika, senovinė gaisrininkų
apranga, įrankiai, kuriuos iš savo priva
čios senovinės technikos kolekcijos atve
žė urėdijos medienos ruošos ir techninio

padalinio vadovas L. Tamulevičius. Vė
liau buvo pademonstruota priešgaisrinių
juostų įrengimo technika miške.
Druskininkų miškų urėdijoje detaliau
susipažinta su gaisrų stebėjimo sistemos
„FireWatch“ veikimu. Ši urėdija jau turi
patirties dirbant su minėta sistema, nes
ji buvo įdiegta 2010 m. Miško želdymo
ir miško apsaugos inžinierius A. Norkū
nas papasakojo apie šis sistemos privalu
mus ir trūkumus, apie urėdijoje kylančių
gaisrų statistiką bei priešgaisrines prie
mones.
Pagrindinis „FireWatch“ sistemos
trūkumas – daug klaidingų pranešimų,
todėl sistema turi būti tobulinama. Ga
lima paminėti ispanų patirtį, kad įdiegę
termines kameras, jie dvejus metus tobu
lino sistemą, kol pasiekė, kad per dieną iš
20 bokštų būtų gaunama tik iki 4 klaidin
gų pranešimų.
Vėliau svečiams pristatyta urėdijos
turima gaisrų gesinimo technika, o prak
tinių užsiėmimų diena užbaigta muzieju
je „Girios aidas“.
Pakeliui į Druskininkus svečiai lan
kėsi Degsnės maumedyne, kur Prienų
miškų urėdijos Balbieriškio girininkijos
girininkas G. Žukauskas papasakojo apie
šį unikalų medyną.
Renginio organizatoriai dėkoja vi
siems, padėjusiems organizuoti šį renginį,
bei jo dalyviams ir kviečia sekti projekto
naujienas Miškų instituto tinklapyje bei
projekto svetainėje www.effmis.eu.

Vielos tinklai

miškų, želdinių, žvėrinčių ir ganyklų aptvėrimui
Prekyba
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Svetimkraščiai medžiai Lietuvos miškuose

P

astaruoju metu pradėjus vykdy
ti valstybinę nacionalinę mokslo
programą „Lietuvos ekosistemos:
klimato kaita ir žmogaus poveikis“, suin
tensyvėjo svetimkraščių augalų tyrimai.
Sukurdami savitą aplinką ir mikrokli
matą, svetimkraščiai medžiai ir krūmai
keičia įprastines miško žolinių augalų ir
samanų bendrijas, ima net dominuoti
prieš vietines rūšis. Lietuvos miškų sta
tistikos analizė rodo, kad mūsų miškuo
se svetimkraščiai medžiai kai kuriuose
miško masyvuose dažniau sudaro miš
rius medynus, auga antrame arde ar pas
kirais individais.
Lietuvos miškuose, dr. L. Januškevi
čiaus (2006) duomenimis, auga apie 53
svetimkraščių sumedėjusių augalų rūšys.
Iš spygliuočių seniausiai Lietuvoje
pradėti auginti maumedžiai – aptinka
mos 9-ios jų rūšys (M. Navasaitis, 2004).
Dažniau miškuose auginami europinis
bei jo lenkinis porūšis, sibirinis, rusinis
bei hibridinis maumedžiai. Europinis
maumedis (Larix decidua Mill.) paplitęs
Vidurio ir Rytų Europoje, Alpių, Karpa
tų, Sudetų kalnuose nuo 400 m iki 1800
m virš jūros lygio. Europinio maume
džio lenkinio porūšio (Larix decidua
Mill. ssp. polonica Ostenf. et Syrach) are
alas driekiasi Lenkijoje, Slovakijoje, Ru
munijoje, Ukrainoje, vakarinėje Baltaru
sijos dalyje. Sibirinis maumedis (Larix
sibirica Lebel.) auga Vakarų Sibire, nuo
Šiaurės Uralo iki Baikalo ežero, Altajaus
kalnuose, Mongolijos ir Kinijos šiaurės
Raudonojo ąžuolo medynas

16 ■

MŪSŲ GIRIOS / 2011 / 11

Doc. Vitas Marozas
ASU Miškų ir ekologijos fakultetas

vakaruose. Rusinis maumedis (Larix archangelica Lawson) paplitęs Šiaurės rytų
Europoje, Urale ir siaurame Vakarų Si
biro ruože.
Maumedžio veisimas dėl jo spartaus
augimo ir patvarios medienos nuo seno
rūpėjo Lietuvos miškininkams. Jau 1849
m. Degsnės miške (Prienų miškų urėdi
ja) įveisti pirmieji europinio maumedžio
lenkinio porūšio želdiniai. Tokio amžiaus
europinio maumedžio medynas auga
šalia Alytaus Vidzgirio miške, Nemuno
viršutinėje terasoje. Europinis maume
dis miškuose buvo veisiamas ir pokario
metais daugiausiai Dubravos, Alytaus ir
Prienų urėdijų miškuose.
Žiedadulkių tyrimai rodo, kad europi
nis maumedis Lietuvoje augo dar priešis
toriniu laikotarpiu (M. Jankauskas, 1954).
Europinio maumedžio šiaurinė arealo riba
pagal 1911 m. žemėlapius XIV a. ėjo iš va
karų į rytus, pagal Nemuną iki Kauno, o
toliau – nuo Kauno per Aukštadvarį Lydos
link (Brokgauz, Efron, 1911-1916). Pagal
lenkų miškų apžvalgininką A. Polujanskį
(1854), XIX a. maumedis natūraliai augo
nedidelėmis giraitėmis Užnemunėje, Kal
varijos ir Marijampolės apskrityse apie
Prienus, Vištytį bei kitose vietose.
Po II pasaulinio karo apie 3000 ha
plote kartu su rusiniu maumedžiu buvo
įveistas sibirinis maumedis, bet daug
kur dėl ligų sunyko. Geriausiai Lietuvoje
auga europinio maumedžio lenkinis po
rūšis (L. decidua Mill. ssp. polonica Os
tenf. et Syrach.).
Bukynas su pušimis

Pagal Lietuvos miškų metraštį (2003)
iki 2000 m. buvo įveista apie 4,4 tūkst. ha
maumedžio želdinių (vidutiniškai po 87
ha per metus). Daugiausia maumedžio
įveista šiose miškų urėdijoje: Veisiejų –
per 240 ha, Vilniaus ir Šilutės – po 200
ha, Trakų – per 160 ir Prienų – apie 150
ha. Pastebėta, kad želdiniai iš Degsnės
maumedyno sėklų auga žymiai sparčiau
už kitų kilmių želdinius.
Be europinio maumedžio lenkinio
porūšio Lietuvoje neretai auga hibri
dinis maumedis, kuris susidaro kryž
minantis europiniam maumedžiui su
japoniniu. Jis pasižymi spartesniu au
gimu nei tėvinės rūšys. Lietuvos miškų
institute išvesti sudėtiniai šių maume
džių hibridai (V. Ramanauskas, S. Tu
minauskas, 1978).
Pajūrio kopų apželdinimui ir sutvir
tinimui plačiai auginama kalninė pušis
(Pinus mugo Turra). Kuršių Nerijos kopo
se ji veisiama nuo XIX a. vidurio. Iš viso
Lietuvos pajūryje apželdyta daugiau kaip
2500 ha (M. Navasaitis, 2004). Negausiai
pajūrio smėlynuose auginama ir juodoji
pušis (Pinus nigra J. F. Arnold) (V. Cirtau
tas, 2000, 2001). Ji miškuose buvo įveista
dar prieš Antrąjį pasaulinį karą.
Dr. L. Januškevičius (2006) nurodo,
kad nemažas medynas auga Ariogalos
apylinkėse Barsukynės miške (Paliepių
girininkija); Vilniaus rajone Vyžulionių
miške (keletas medžių); 1978 m. želdiniai
įveisti Dubravos EMM urėdijos Vaišyda
vos girininkijos Rokų Kelmyno miške.
Juodoji pušis

Lietuvoje po II pasaulinio karo plačiai
miškuose buvo veisiama Bankso pušis
(Pinus banksiana Lamb.) (J. Kobeckis,
1962;1966), bet vėliau pasirodė, kad miš
kuose auginti netinkama, nes auga lėtai
ir jos mediena menkavertė. Bankso pušis
sodinta vietomis Kuršių nerijoje kopoms
sutvirtinti.
Iš kitų spygliuočių miškuose dažniau
auginamos pocūgės. Prieš II-ąjį pasau
linį karą didžioji pocūgė (Pseudotsuga
menziesii (Mirb.) Franco) nedidelėmis
grupėmis įveista vakarinės Lietuvos
miškuose (M. Navasaitis, 2004). Kelio
lika 90-ies metų medžių yra Ramby
no girininkijos 27 kv., kur auga kartu
su melsvąja didžiąją pocūge mišriame
eglės, pušies ir lapuočių medyne (Žei
mavičius, 1993, 1995, 1999, 2002). Po
kario metais bandymų tikslais apie 40
ha pocūgių įveista miškuose. L. Januš
kevičius (2006) nurodo, kad jų auga Pa
gėgių girininkijos Bitėnų miške (apie 30
medžių grupė) ir Pagėgių miške (1 ha
medynas pasodintas 1935 m.).
Europinis kėnis (Abies alba Mill.)
daugiausia sutinkamas parkuose. Sibi
rinis kėnis (Abies sibirica Ledeb.) buvo
bandomas veisti miškuose prieš II-ąjį
pasaulinį karą, tačiau neatlaikė savaimi
nių medžių konkurencijos ir pastarieji
juos nustelbė (M. Navasaitis, 2004).
Baltoji eglė (Picea glauca (Moench)
Voss) veista miške ties Juodkrante ir
Nida retame pušies ir eglės medyne, kur
palaipsniui nyksta. Baltosios eglės me
dynėlis (2,5 ha) taip pat yra pasodintas
Alytaus girininkijoje (46 kv.) (M. Nava
saitis, 2004). Dygioji eglė (Picea pungens
Engelm.) miškuose auginama retai. L.
Januškevičius (2006) nurodo, kad auga
prie Naujosios Vilnios, Ąžuolijos miške.
Plintanti miške robinija

Iš pušų daug kur Lietuvos miškuo
se veista veimutinė pušis (Pinus strobus
L.) (J. Repšys, 1961, 1964). Pastaruoju
metu dėl veimutrudės daromos žalos
ši pušis miškuose neveisiama (M. Na
vasaitis, 2004). L. Januškevičius (2006)
nurodo, kad auga Vilniaus rajone Vyžu
lionių miške (0,2 ha pasodinta 1910 m.);
Radviliškio girininkijos Bebrųjų miške
(0,13 ha medynas); Jurbarko miškų urė
dijos Kalvelių girininkijos Viešvilės miš
ke (0,4 ha medynas – geriausias šalyje);
Nemenčinės miškų urėdijos Magūnų
(buv. Žaliašilio) girininkijos miškuose
šalia Nemenčinės.
Suktaspyglė pušis (Pinus contorta
Douglas ex Loudon) miškuose augina
ma tik bandymų tikslais (M. Navasaitis,
2004). Geltonoji pušis (Pinus poderosa
Dougl. ex P. et Laws.) pradėta auginti
prieš 50-60 metų (M. Navasaitis, 2004).
Šiurkščioji pušis (Pinus rigida Mill.)
negausiai buvo auginama prieš Antrąjį
pasaulinį karą. Bandymų tikslais gelto
nosios bei šiurkščiosios pušų želdiniai
1978 m. įveisti Dubravos EMM urėdijos
Vaišydavos girininkijos Rokų Kelmyno
miške bei 1997 m. pasodinti Kazlų Rū
dos MM urėdijos Ąžuolų Būdos girinin
kijoje (J. Danusevičius, 2000).
Iš lapuočių Lietuvoje bene daugiau
siai auginamas raudonasis ąžuolas (Quercus rubra L.). Pagal sklypinės miškų
inventorizacijos duomenis, Lietuvos
miškuose yra 79 sklypai su raudonuoju
ąžuolu (apie 116 ha). Grynųjų šio ąžuolo
medynų turime apie 9 ha; medynų, kur
raudonasis ąžuolas vyrauja, – apie 33
ha. Daugiausiai šio ąžuolo medynų yra
Jonavos, Šilutės, Dubravos, Alytaus, Ne
menčinės ir Tytuvėnų miškų urėdijose
(L. Straigytė, 2007).

Paprastasis bukas (Fagus sylvatica L.)
šalies miškuose auginamas negausiai,
dažniau sutinkamas vakarinėje ir šiauri
nėje Lietuvos dalyje. Rytų Lietuvoje šal
tomis žiemomis bukai apšąla arba žūsta
( M. Navasaitis, 2004). Grynų, didesnių
nei 1 ha, buko medynų Lietuvoje nėra.
Bet nedidelių mišrių medynėlių, kuriuo
se bukai auga I arde, yra Šilutės miškų
urėdijos Norkaičių girininkijos terito
rijoije (Kliošių, Ašpurvių miške) ir prie
Klaipėdos, Girulių miške. Sutinkamas
taip pat Žagarės parke ir Kauno apylin
kėse (apie 20 ha). Kiek didesnį plotą už
ima medynai, kuriuose paprastieji bukai
auga pušynų ir ąžuolynų antrame arde.
Tokių medynų yra Šilutės miškų urėdi
jos Norkaičių girininkijoje (apie 35 ha)
ir Jurbarko miškų urėdijos Jūravos bei
Viešvilės girininkijose.
Iš kitų svetimkraščių lapuočių miš
kuose negausiai veista baltažiedė robinija
(Robinija pseudoacacia L.) Jonavos rajo
ne, Kuršių Nerijoje. Daug kur sulaukėja
ir plinta savaime (M. Navasaitis, 2004).
Vėlyvoji ieva (Padus serotina (Ehrh.)
Borkh.) anksčiau buvo veisiama sausuose
pušynuose Kuršių Nerijoje, Pietryčių Lie
tuvoje. Didžialapės liepos (Tilia platyphyllos Scop.), platanalapio klevo (Acer pseudoplatanus L.) miškuose pasitaiko paskiri
medžiai, vietomis plinta savaime.
Pastaruoju metu daug diskutuojama
apie svetimkraščių medžių veisimą miš
kuose. Pirmiausia būtina įvertinti ne tik
svetimkraščių medžių galimybes augti
mūsų miškuose, jų produktyvumą, bet ir
invaziškumą – galimybę išplisti natūra
liose ekosistemose.
tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba
(sutarties Nr. LEK-19/2010).

Kalninės pušies sąžalynai
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Bendraminčių kelionės po Europos
dendrologinius objektus
Zita Bitvinskaitė

Liuksemburgo sodas

L

ietuvos dendrologų draugija – su
medėjusiais augalais besidominčių
profesionalų ir mėgėjų bendrija,
kurios narius vienija bendri pomėgiai ir
tikslai. Draugijos entuziastai ne tik orga
nizuoja seminarus, susitikimus, konfe
rencijas, talkas, bet ir pažintines keliones
po įdomiausius šalies ir Europos gamtos
objektus, parkus, arboretumus, botanikos
sodus, parodas. Labiausiai laukiame vasa
ros atostogų, kai galime vėl susitikti, kartu
pailsėti, įgyti patirties, dendrologinių žinių
ir malonių įspūdžių visiems metams.
Apkeliavę įspūdingiausius Lietuvos
dendrologinius objektus – botanikos so
dus, gražiausias ir turtingiausias augalais
sodybas, dendrologines kolekcijas, pasta
raisiais metais keliaujame po kitas Euro
pos šalis – Latviją, Lenkiją, Čekiją, Olan
diją, Vokietiją, Italiją ir kt.
Šiemet nutarėme aplankyti Šiaurės
ir Vidurio Prancūziją, pakeliui už
sukti į Belgiją, Liuksemburgą ir Vo
kietiją. Kadangi kasdienių rūpesčių
sūkury metai prabėgo akimirksniu,
buvo smagu vėl matyti pažįstamus, su
kuriais kelionėse daugybę kartų da
lintasi lietuviškais lašiniais, kelionės
džiaugsmais ir sunkumais...
Per Lenkiją, Vokietiją ir Olandiją
atvykome į Antverpeną, antrąjį pagal
dydį Belgijos miestą, kuris šiandien
garsus kaip prekybos deimantais
centras (čia įvyksta apie 70 proc.

pasaulio deimantų pirkimo – pardavimo
sandorių). Bet mums rūpėjo kitos bran
genybės – žymiausi Antverpeno ir jo apy
linkių parkai ir dendrologinės kolekcijos.
Vos atvykus į miestą, apstulbino neįpras
ta žydų ortodoksų kultūros apraiška – lyg
sename, juodai baltame kine gatvėmis ir
dviračių takais, plevėsuodami ilgais juo
dų apsiaustų skvernais, plačiabrylėmis
juodomis skrybėlėmis ir nuo smilkinių
besidriekiančiomis ilgomis, pagarbanoto
mis plaukų sruogomis, skubėjo daugybė
žydų, neišskiriant jaunimo ir visai mažų
berniukų, tačiau jų moterų beveik ir ne
matėme. Antverpeno miesto parkas, kaip
ir visi Europos parkai, pritaikytas žmonių
poilsiui – daugybė vaikų žaidimų aikšte
lių, tvenkinių su vandens paukščiais, daug
sportuojančių miestiečių ir ...triušių.
Antverpeno botanikos sodas įsikū
ręs Saint Elizabeth ligoninės medicinos
sode. Jam daugiau kaip 200 metų. Prieš
daugiau kaip 125 metus čia atlikta svar
bių botanikos mokslo tyrimų. Ir dabar,
be sumedėjusių augalų, čia auginama
apie 2000 įvairių žolelių.
Kalmthouto arboretumas sužavėjo
ne tik augalų gausa: nors 12 ha plote
auga apie 7000 įvairių rūšių augalų,
niekur kitur neteko matyti tokio sko
ningo, subtilaus medžių ir gėlynų
išdėstymo, spalvų derinių, suku
riančių natūralumo ir harmonijos
jausmą. Į didžiules erdves subtiliai

įsilieja gėlynų spalvos, kurios išryškina
parko medžių grožį. Arboretumą prieš
150 metų įkūrė Antverpeno dendrologas
Charles Van Geertas, tačiau stebuklu jį
pavertė broliai Žoržas ir Robertas De Bel
der, 1952 m. jį nusipirkę iš A. Kort.
Kitas dendrologinis objektas – Belgi
jos nacionalinis botanikos sodas, vienas
didžiausių pasaulio botanikos sodų, įkur
tas 1938 m. netoli Briuselio, 92 ha plote.
Jame auga 18000 rūšių augalų. Sodo teri
torijoje yra XII a. Bouchout pilis, kurioje
vyksta įvairios parodos, veikia dendro
loginės ekspozicijos. Mūsų apsilankymo
metu vyko begonijų paroda. Kaip ir vi
suose soduose, veikia dižiulė oranžerija.
Aišku, viso sodo apeiti nepavyko, tačiau
turėjome galimybę pasigėrėti įspūdingu
kraštovaizdžiu, dendrologinėmis kolek
cijomis ir gėlynais. Trumpam užsukome
ir į Briuselio centrą. Labiausiai nustebi
no šalia daugiabučių gyvenamųjų namų
mini daržuose augančios lietuviškos
nasturtos ir ...Briuselio kopūstai.
Apsilankėme Hiuzingeno arboretu
me, įsikūrusiame 91 ha prie to paties
pavadinimo XIX a. pilies. Tai ne tik
arboretumas, bet ir pramogų po atviru
dangumi parkas: poilsiautojų malonu
mui veikia baseinai, sporto aikštynai,
teniso kortai, žvejybos pramogos, įspū
dingos vaikų žaidimų aikštelėses, zoolo
gijos sodas, pažintiniai takai, nuostabūs
alpinariumai.

Lietuvos dendrologai Paryžiuje

kai, vertikalieji sodai, puodelis kavos, taurė
vyno ar svogūnų sriuba – visa tai šiame
meilės mieste turėjo ypatingą skonį ir kva
pą. Ne mažiau už istorines vertybes žavėjo
Paryžiaus miesto gėlynai. Nemačiau rožių
ar kitų brangių gėlių, kaip pas mus įpras
ta. Parkuose, gatvėse – kompozicijos iš
paprastų, įvairių spalvų, formų ir aukščio
mūsų močiučių darželiuose taip dažnai au
ginamų gėlių – taip profesionalai kuria pra
bangius spalvų derinius ir kompozicijas.
Grožėjomės Versalio rūmais ir so
dais – baroko ir klasicizmo šedevru. Šiek
tiek gaila, kad tuo metu neveikė fontanai,
buvo uždarytas ir Marijos Antuanetės
sodas, tačiau tai kompensavo įspūdin
gos įvairių augalų kompozicijos, gausybė
marmurinių skulptūrų ir jų kompozici
jų – tai tarsi muziejus po atviru dangu
mi.Susipažinome su medžių karpymo
technologijomis. Tačiau šalia XV-XVII a.
meno šedevrų kėpsojo ir kelios metalinės
konstrukcijos, šiuolaikinio meno kūri
niai, primenantys tuos, kurie prieš kele
rius metus buvo pastatyti Vilniuje, kai jis
dar buvo Europos kultūros sostinė.
Keliavome Luaros upės slėniu, gar
sėjančiu įspūdingomis pilimis į Chau
mont-sur-Loire pilies peizažinį parką,
kuriame vyko kasmetinis tarptautinis
šiuolaikinių sodų festivalis. Jame daly
vauja įvairių šalių dizaineriai, meninin
kai ir kraštovaizdžio architektai. Tai labai
įdomi šiuolaikinė 26 sodų ekspozicija po
atviru dangumi – tikras idėjų lobis ap
želdinimo specialistams.
Manau, kad įspūdingiausias kelionės
objektas – Villandry pilies sodai. Ši pilis –
viena iš daugelio Luaros slėnio Renesanso
epochos pilių, pastatyta XVI a.
Pilies parko centre yra didelis tvenki
nys, toliau – įvairiais ornamentais išdėsty
ti dekoratyvinių krūmų, gėlių, vaistažolių
ir įvairių žolelių, daržovių sodai ir van
dens sodas. Jo centre – didelis, veidrodžio
formos ežeras, apsuptas žalumos. Sodus
galima apžiūrėti ir iš pilies terasos; joje
gyvenama iki šiol, tačiau nustatytu laiku
čia gali lankytis turistai.
Barres arboretumas – vienas turtin
giausių ne tik Europos, bet ir pasaulio
arboretumų. Ypač įdomus dendrolo
gams: jame auga 2700 taksonų sume
dėjusių augalų ir įrengta daugybė lauko
žaidimų ir pramogų ne tik vaikams, bet
ir suaugusiems.
Nuo įspūdžių įkaitusias galvas atvėsi
nome Šampanės regiono sostinės Epernay

Šiuolaikinių sodų paroda Chaumont-sur-Loire pilyje
(Prancūzija)

Kalmthonto arboretume (Belgija)

Villandry pilies sodai (Prancūzija)

Autorės nuotraukos

Prancūzijoje pirmiausia apsilankėme
įspūdingoje, uolomis – drambliais garsė
jančioje Atlanto vandenyno pakrantėje,
kur paminėjome kelių kolegų gimtadie
nius. Nors buvo pakankamai vėsu ir lie
tinga, kol sveikuoliai maudėsi, lauktu
vėms prisirinkome įspūdingų pakrantės
akmenų ir nuo kalvų gėrėjomės vande
nynu ir jaukaus Normandijos kurortinio
miestelio Etretato stogais. Šį miestelį labai
mėgsta ne tik eiliniai prancūzai: jį mėgo
ir savo kūriniuose įamžino tapytojas
C. Monet, rašytojai V. Hugo, A. Diuma,
G. De Mopasanas. Čia gyveno ir buvę
Prancūzijos prezidentai. Miestelyje yra
keletas medinių namų, kurių amžius –
net keli šimtai metų.
Mūsų aplankytas Giverny miestelis,
apie 80 km nutolęs nuo Paryžiaus, gar
sus C. Monet muziejumi – sodu. Gėlių
sode lysvėse žaidžia visos dailininko pa
letės spalvos, kurdamos džiugią nuotaiką
ir nerūpestingumo jausmą. Gėlės auga
laisvai, įvairuoja tik jų aukštis ir spalvos.
Vaikštant tarp gėlynų išnyksta realybės
jausmas – jautiesi lyg C. Monet paveiks
luose, kurie pilni nenusakomo spalvų
sukelto jaudulio. Už namo – rytietiškas
vandens sodas, kuriame dominuoja vin
giai, lenktų formų tilteliai, tvenkiniuose
ir aplink juos žydi ryškiaspalviai Rytų
kraštų augalai, visur pilna harmonijos ir
ypatingos, šviesios auros. Galbūt todėl čia
taip gausu turistų iš Rytų šalių. Šioje vie
toje dailininkas impresionistas C. Monet
su šeima gyveno 1883-1926 m., iki savo
gyvenimo pabaigos.
Vos atvykę į Paryžių trumpo atokvėpio
metu aplankėme miniatiūrinį Kvapų so
delį. Jame kelių arų plote auga vaistingieji
ir prieskoniniai kvapieji augalai. Apsigy
venome Monmartro pašonėje, agresyvio
je juodaodžių kaimynystėje. Vairuotojai
įspėjo saugoti daiktus. Bet ar tai svarbiau
sia, kai gali nuo aukščiausios Paryžiaus
kalvos (130 m virš Senos) gėrėtis gęstan
čia saule ir pamažu įsižiebiančiomis Ei
felio bokšto šviesomis? Kalvą karūnuoja
Sacre-coeur (Šventosios širdies) bazilika.
Kristaus statula bažnyčios fasade tarsi
laimina kalvos papėdėje plytintį miestą.
Su niekuo nepalyginama ir naktiniame
Monmartro šurmuly išgerta vyno taurė,
nes tik čia gali pajusti V. Gogo, P. Pikaso,
A. Modigliani ar H. De Touluse-Lautrec‘o
dvasią, tiesa, šiuolaikiniame kontekste.
Paryžiaus botanikos sodas, Liuksem
burgo sodai, Triumfo arka, Eliziejaus lau

Čilinė araukarija (Araucaria araucana K. Koch)
Antverpeno botanikos sode

Miškininkystė

Prancūzijoje, Villandry pilies sodai

Belgijos nacionaliniame botanikos sode

šampano gamyklos ,,Mercier“ šampano
rūsiuose, kur ragavome dviejų rūšių šam
pano, nuo kurio šviesėja galva ir nesipina
kojos. Aplankėme Šampanės miestą ir jo
jaukų parką, pažiūrėjome gatvės teatro
spektaklį.
Nancy botanikos sodas – paskutinis
kelionės Prancūzijoje objektas, sužavėjęs
ne tik alpinariumais, sumedėjusių auga
lų, vaismedžių ir daržovių kolekcijomis,
20 ■
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C. Monet muziejaus sodo tvenkinių želdiniai

bet ir originaliomis kompozicijomis iš
piktžolių, ne blogesnėmis už gėlynus.
Kadangi laikas ,,spaudė“ grįžti,
Liuksemburge aplankėme tik įspūdingą,
raiškiais augalų ornamentais išsiskirian
tį uolų įrėmintą ir Petrusse bei Alzette
upių slėniuose besidriekiantį E. Andrė
1871 m. suprojektuotą miesto parką, o
jaukiame senamiestyje dar spėjome iš
gerti kavos.

Paskutinė nakvynės vieta – nuosta
baus grožio Vokietijos St. Goaro mieste
lyje prie Reino, pilių apsuptyje. Vėliau –
Lenkija, Kaunas, Vilnius...
Liko įamžinta šimtai vaizdų, malonių
prisiminimų ir naujų kelionių nostalgija.
Dėkinga Likimui, kuris jau keliolika
metų padeda surasti pačius gražiausius
medžius ir žmones – tų kelionių bendra
keleivius. ☐

Miškininkas – kūrėjas, eksperimentatorius
Zita Bitvinskaitė

Autorės nuotraukos

M

iškininkų bendruomenėje Kėdainių miškų urėdijos
urėdas Juozas Girinas – išskirtinė ir neeilinė asmeny
bė. Tai tarsi miškininkystės Don Kichotas – idealistas
ir optimistas, gamyboje bandantis pakeisti įprastinį, dažnai su
stabarėjusį profesinį mąstymą. Tai miškininkas – kūrėjas, savo
idėjas kantriai tikrinantis praktikoje, vienas iš nedaugelio tarp
mūsų profesijos amatininkų. Tuo įsitikinau su šiuo miškininku
jau daugiau kaip 15 metų bendraudama miškininkystės klau
simais tiesioginiame darbe bei Miško genetinių išteklių, sėkli
ninkystės ir miško atkūrimo ekspertų komisijoje, ,,Žaliuojan
čios Vilnijos“ ir Lietuvos dendrologų draugijos narių kelionėse.
Daugiau kaip prieš 10 metų kartu mokėmės atpažinti ,,ateities
medžius“, stažuodamiesi Vokietijos Saksonijos miškuose. Tada
Vokietijos kolegos miškininkai stebėjosi Juozo užsispyrimu, sie
kiant namo parsivežti kuo daugiau žinių, ypač miško selekcijos
srityje, o aš – jo savybe beveik visas laisvalaikio valandas praleisti
turtinguose knygomis Drezdeno knygynuose.
Dėl savo nepretenzingo ir paprasto būdo, kūrybiškumo, su
kauptų žinių ir plačiai žinomų praktinės veiklos rezultatų, sau
gant ir gerinant šalies miškų, ypač ąžuolynų, genofondą, propa
guojant jų gausinimo idėjas, Juozą mėgsta ne tik kolegos. Teko
ne kartą patirti, kad jį gerbia, vertina šalies dendrologai, bota
nikai, aplinkosaugininkai, miškininkai, ypač tie, su kuriais Juo
zas kasmet nukeliauja ne vieną tūkstantį kilometrų, ieškodamas
įspūdingiausių medžių ir įdomiausių dendrologinių kolekcijų.
Padedant miškininkui Jonui Ravinskui iš ASU Miškų ir ekolo
gijos fakulteteto, jis ieško įspūdingiausių ąžuolų, platanalapių
klevų (ir ne tik jų) Kėdainių miškų urėdijoje kuriamoms kolek
cijoms ir selekciniams tyrimams. Rudenį, kai po kelionių visi vėl
susirenkame pabūti kartu, Juozo per vasaros karščius tūkstan
čius kilometrų į Kėdainius atkeliavę įskiepiai jau būna prigiję.
Per pastaruosius metus Kėdainių miškų urėdijoje entuziasto
miškų urėdo J. Girino pastangomis įveista didžiausia Lietuvoje
(21 ha) geriausių paprastojo ąžuolo palikuonių ir pirmoji šalyje
dabar gausiai deranti juodalksnio plantacija. Jis surinko ir įvei
sė apie 2 ha (per 120 klonų) daugelio Europos šalių platanalapių

klevų rinkinį, nemažai hibridinės drebulės ir paprastojo ąžuolo
bandomųjų želdinių, daug prisidėjo veisiant ,,Neregėtos Lietu
vos“ parką ir J. Basanavičiaus ąžuolyną, kitus proginius želdinius.
Miškų urėdijos medelyne augina ir platina geriausių Kėdainių
krašto ąžuolų palikuonis, vykdo įvairiausius selekcinius bandy
mus, kurių neįmanoma išvardinti ir aprašyti.
Manau, kad kolega Juozas, kaip ir visi žmonės, savyje turi
visokių asmenybės spalvų ir atspalvių, kuriuos ne visiems lemta
pažinti. Tačiau džiaugiuosi, kad margame miškų urėdų būryje jis
išsiskiria ne tik profesionalia miškininkystės veikla, neeiliniais
šalies miškų genofondo išsaugojimo ir turtinimo darbais. Kai
Juozas praveria Miškų departamento Miškininkystės skyriaus
kabineto duris, pamatau paprastą ir laisvą žmogų, kupiną fan
tastiškų idėjų, visišką priešingybę tiems, po kurių nenatūraliai
pareigybės išpūstu autoriteto burbulu slepiasi blyški asmenybė.
Kol jaunas, žmogus gražus tuo, ką jam davė gamta, vėliau –
tuo, ką jis jai už tai atlygino – darbais. Kėdainių miškų urėdui
Juozui Girinui rugsėjį sukako 60 metų. Ąžuolui – tik jaunystė,
žmogui – gyvenimo prasmės ir atliktų darbų įvertinimas. Aki
vaizdu, kad Juozo skiepyti ir jo rūpesčiu išauginti geriausių ir
atspariausių Lietuvos ir Europos medžių palikuonys seniai pra
augo jį patį.
Esu įsitikinusi, kad kiekvieno mūsų atliktus darbus teisin
giausiai įvertina ne valdžia, bet Kūrėjas per likimo skirtas malo
nes ar išmėginimus, todėl tikiu, kad už išsaugotą Lietuvos ąžuolų
genetinį fondą Jis nepašykštės Juozui stiprybės ir ilgaamžiškumo.
Kolegai Juozui Girinui norėtųsi palinkėti kuo daugiau šviesių
idėjų ir prasmingų darbų Žmogui ir Medžiui – ,,tikėki ąžuolais
ir tai – tik jų viršūnėmis...“ (A. Churginas). ☐
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Kormoranai ir miškas – žvilgsnis iš arčiau

T

urbūt kiekvienas, kuris lankėsi
Kuršių Nerijoje, matė ties Juod
krante įsikūrusią didžiųjų kor
moranų (Phalacrocorax carbo sinensis)
koloniją. Palieka įspūdį kormoranų pa
likti pėdsakai, miręs miškas, o perėjimo
metu – ir netylantis paukščių choras.
Kontinentinio didžiųjų kormoranų porū
šio paukščiai Lietuvoje yra svetimžemiai,
kurie, kaip manoma, į Baltijos regioną at
keliavo tarp XVI a. ir XVIII a.
Mūsų krašte jie žinomi nuo XVIII a., ta
čiau praėjusio amžiaus pradžioje jų koloni
jos sunyko. Dabartinė Juodkrantės kolonija
pradėjo kurtis 1989 m. sename pušyne.
Iki pastarojo meto Lietuvoje buvo
žinomas tik pats akivaizdžiausias kor
moranų kolonijos poveikis – brandaus
miško, ypač senų pušų žūtis. Kokia kolo
nijos įtaka miško dirvožemiui, augalams,
kitiems ekosistemos komponentams,
šalyje niekas netyrė, o ir Europoje kor
moranų kolonijų paveiktų ekosistemų
tyrimų yra nedaug.
Lietuvos mokslo taryba 2010 m. fi
nansavo nacionalinės mokslo programos
„Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir
žmogaus poveikis“ projektą „Invazinės
rūšies sukelti biotinių ir abiotinių ekosis
temos komponentų pokyčiai: kormoranų
atvejis“, kuris suteikė galimybę pažvelgti į
kormoranų koloniją iš arčiau.
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Dr. Jurga Motiejūnaitė

Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas

Mokslininkų grupė tiria įvairius eko
sistemos komponentus: dirvožemio, me
dienos ir medžių žievės cheminę sudėtį,
dirvožemio mikroorganizmus ir mikros
kopinius nariuotakojus, makroskopinius
ir mikroskopinius grybus, kerpes ir glei
vūnus, induočius augalus bei paukščius,
gyvenančius ar mintančius kolonijos te
ritorijoje. Nors tyrimai dar toli gražu ne
baigti, jau ryškėja įdomus paveikslas. Kaip
ir buvo tikėtasi, dirvožemio cheminiai
pokyčiai akivaizdūs. Nors kolonija išsidės
čiusi labai banguotame reljefe, kur šlaito
nuotėkis stipriai veikia cheminių elementų
pasiskirstymą, vis tik akivaizdu, kad visoje
kolonijos teritorijoje itin padidėjęs fosforo
kiekis dirvožemyje. Ypač jis didelis apati
nėje, seniausioje kolonijos dalyje, kur jau
nebėra lizdų ir sužėlę krūmynai. Kolonijos
veikla padidino natūralų šlaito nuotėkį, nes
nunykus miškui ir žoliniams miško auga
lams, atsidengė miško paklotė ir vietomis
plikas smėlingas dirvožemis (plika miško
paklotė užima apie 50 proc. ploto). Nuotė
kio padidėjimą parodė ir žymus chloridų
kiekio sumažėjimas šlaite bei itin didelė jų
koncentracija šlaito apačioje, tarpkopyje.
Chloridų koncentracija čia buvo žymiai
aukštesnė, nei analogiškos įdubos dirvože
myje esančiame už kolonijos ribų.

Esant tokiems pokyčiams dirvožemy
je, keičiasi ir jame gyvenančių organizmų
gausa ir įvairovė. Aktyviojoje kolonijos
dalyje (kur daugiausia lizdų) bei koloni
jos centre (plote su negyvais medžiais,
kur kormoranai lizdų jau nebesuka ar jų
yra tik vienas kitas) tarp mikroskopinių
dirvožemio nariuotakojų didelę dalį uži
ma organinės medžiagos gausą mėgstan
čios kolembolės ir akaridinės erkės. Jų
natūraliuose pušynų dirvožemiuose būna
nedaug, o natūralių ekosistemų dirvože
miams būdingų oribatidinių erkių ko
lonijos centre ir aktyviausioje jos dalyje
rasta labai nedaug. Šiose kolonijos dalyse
taip pat gerokai sumažėjusi ir mikrosko
pinių dirvožemio grybų gausa, mažesnė
ir paklotę ardančių mikroskopinių grybų
įvairovė, ženkliai pasikeitusi pagrindi
nių dirvožemio mikroorganizmų grupių
(bakterijų, streptomicetų ir miksomicetų)
sudėtis bei jų santykis. Drastiškai į koloni
jos veiklą reagavo ir makroskopiniai gry
bai – kolonijos teritorijoje, ypač viršutinė
je kopos viršaus dalyje itin sumažėjo tiek
grybų įvairovė, tiek gausa, labai sumažėjo
ir jų funkcinių grupių – visai neliko mi
korizinių grybų, įsivyravo saprotrofai –
negyvos medžiagos ardytojai. Specifiškai
kolonijos teritorijoje elgiasi bakterijomis
mintantys, į grybus panašūs organizmai
gleivūnai: ant miško paklotės jų įvairovė

Jurgos Motiejūnaitės, RičardO Taraškevičiaus, Ernesto Kutorgos,
Dalytės Matulevičiūtės nuotraukos

Saugomos teritorijos

[
padidėjo, o ant pušų žievės – nuskurdo.
Abiem atvejais išplito gleivūnų rūšys, ne
būdingos natūraliems pušynams. Kerpės
taip pat neigiamai sureagavo į paukščių
veiklą: jų rūšių įvairovė sumažėjo kelis
kartus (aktyviausioje kolonijos dalyje jų
praktiškai visai neliko). Visiškai pasikei
tė kerpių rūšys – įprastines miško kerpes
pakeitė eutrofinės geltonkerpių ir žiau
beruočių rūšys. Ant vertikalių negyvų
bežievių pušų kamienų išsivystė būtent
paukščių kolonijoms būdingos vienos
kerpių rūšies – kandeliarinės geltonker
pės (Xanthoria candelaria) bendrijos. Tuo
tarpu medieną ardančių mikroskopinių
grybų įvairovė buvo didesnė kolonijos
teritorijoje nei už jos ribų, išskyrus patį
kolonijos centrą, kur žuvus medžiams
ir esant retam krūmų ardui saulė greitai
išdžiovina medieną ir tuo pablogina sąly
gas grybams vystytis. Dideli organizmų,
susijusių su žieve ir mediena, pokyčiai
darosi savaime suprantami, pamačius
šių substratų cheminę sudėtį. Pavyzdžiui,
azoto kiekis pušų žievėje kolonijos terito
rijoje iki 1,5 karto viršijo jo kiekį už kolo
nijos ribų, o fosforo buvo rasta iki 5 kartų
daugiau, žievės pH buvo 7,5-8 kolonijos
viduje ir 3,5-6 už jos ribų (beje, laiko
ma, kad pH 8 yra mirtinas šarmingumo
lygmuo kai kuriems organizmams, pvz.,
kerpėms). Pastebėjome ir labai neįprastų
reiškinių: dėl paukščių ekskrementų po
veikio pakito kai kurių substratų savybės
ir jų tinkamumas kai kuriems organiz
mams. Medienoje ir spygliuose pradėjo
kurtis grybų ir gleivūnų rūšys, kurios
aptinkamos ant gyvūnų ekskrementų,
bet ne ant spyglių ar medienos; ant šeiva
medžio žievės buvo aptiktas zigomicetas
Rhopalomyces elegans var. elegans, kuris
įprastai gyvena dirvožemyje; ant rąstų
buvo aptikta kerpė dirvinis mėsūnis (Sarcosagium campestre), kuri paprastai auga
dirvožemyje.
Pakitusi dirvožemio, miško paklotės
struktūra, mineralinio dirvožemio sluoks
nio biologinio aktyvumas (kvėpavimo

]

greitis bei fermentiniai substratų irimo
procesai susiję su dirvožemio organizmų
veikla) veikia ir augalinę dangą. Kormo
ranų kolonijos įtaka augalijai matoma ne
tik kolonijos užimtame plote, bet ir už jo
ribų – šių paukščių skraidymo zonoje. Se
niausioje kolonijos dalyje, esančioje tarp
kopyje, miško fitocenozė yra sunaikinta.
Jos vietoje išsivystė miškui nebūdinga
augalija (miškui nebūdingos rūšys sudaro
apie 60 proc. visų augalų rūšių). Visi spyg
liuočiai medžiai yra žuvę, išlikę tik paskiri
mažai gyvybingi ąžuolai ar beržai. Naujai
susiformavusį krūmų aukštą dažniausiai
sudaro svetimžemiai juoduogis ir raudon
uogis šeivamedžiai. Tarp žolinių augalų
dažniausiai aptinkamos ir vyrauja ugnia
žolės, kurios laikomos prieraišiomis ru
deralinėms ir urbanizuotoms buveinėms.
Iš miškui būdingų augalų gausiai auga tik
didžialapiai šakiai. Didelis plotas tebelie
ka neapaugęs augalais. Kolonijos centre
kopos viršuje taip pat išplitę šeivamedžiai
ir ugniažolės bei kiti eutrofiniai augalai,
tokie kaip daržinės žliūgės, o miško auga
lų čia praktiškai nėra, išskyrus skurdžias
šluotsmilges. Aktyviausioje kolonijos da
lyje, po gausiausiais lizdais vystosi panaši
augalija, kaip ir kolonijos centre. Nors čia
dar randama pušynui būdingų rūšių, jos
nebevyrauja, susiformavęs nebūdingas
gana tankus krūmų aukštas. Kolonijos
teritorijoje išplitę svetimžemiai augalai,
kurie neauga natūraliose miško bendrijo
se – smulkiažiedės sprigės.
Pažeistos augalų bendrijos skatina ir
augalų patogenų plitimą. Kolonijos teri
torijoje masiškai plinta du patogeniniai
grybai: fakultatyvinis parazitas Nectria
cinnabarina ant šermukšnių ir net ant
nebūdingų jam šeimininkų kadagių
bei obligatinis parazitas Microsphaera
vanbruntiana, sukeliantis šeivamedžių
miltligę (pažeidžia nuo 60 iki 100 proc.
šeivamedžių lapijos). Nectria cinnabarina kolonijos teritorijoje pažeidžia nuo
80 iki 100 preoc. jaunų šermukšnių me
delių, o už kolonijos ribų pažeidimai

Kolonijoje išplitę svetimžemiai augalai – smulkiažiedės sprigės

Kormoranų lizdai žuvusioje pušyje

siekia ne daugiau 10-20 proc. Kartu su
šeivamedžiais kormoranų kolonijoje
gausiai išplito svetimžemis grybas pa
prastasis ausiagrybis (Auricularia auricula-judae).
Vienareikšmiškai teigiamai į kor
moranų kolonijos sukeltus ekosistemos
pokyčius sureagavo migruojantys paukš
čiai, kurie apsistoja kolonijos ribose iš
sivysčiusiuose krūmynuose. Migracijos
metu užregistruota nemažai paukščių
rūšių – karetaitės, liepsnelės, juodieji
strazdai, mėlynosios ir didžiosios zylės,
paprastieji kikiliai.
Kaip rodo įvairių mokslininkų ty
rimai, vietovėse dėl žmogaus veiklos ar
gamtinių faktorių ekosistemose susi
kaupus mitybinių medžiagų pertekliui,
tokio pobūdžio pokyčiai yra ilgalaikiai
ir netgi kormoranų kolonijai sumenkus
dėl natūralių priežasčių, net pradinėms
buvusio miško stadijoms atsistatyti pri
reiks nemažai laiko. Kadangi neįmano
ma suderinti netrukdomos paukščių
kolonijos plėtros ir vertingo miško bei
jam būdingos ekosistemos išsaugojimo,
reikėtų vis tik intensyviau reguliuoti
paukščių skaičių, kad jie bent jau kuo
ilgiau suktų lizdus esamose kolonijos
ribose, nesiplėsdami už jos. Be to, jokiu
būdu nerekomenduojama šalinti negy
vos medienos iš kolonijos teritorijos –
irdama ji ne tik reguliuoja maisto me
džiagų balansą, yra prieglobstis gyvū
nams ir grybams, bet ir apsaugo šlaitus
nuo dar stipresnės erozijos. ☐

Ant šeivamedžių šakų auga svetimžemis grybas – paprastasis ausiagrybis

Saugomos teritorijos

Parodoje –

Kuršių nerijos miškininkų portretai
Jolita Gedžiuvienė

U

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos Turizmo ir informacijos skyriaus vedėja

nikaliame Kuršių nerijos kraš
te miškininkystė jau daugiau
kaip 200 metų vaidina svarbų
vaidmenį – čia dirbę žmonės didžiąją
laiko dalį skyrė tarp vandenų įsiterpu
sio siauro smėlio ruožo sutvirtinimui ir
apželdinimui mišku. Miškininkų ran
komis ir pastangomis sukurtas miškas
išlaikė smėlio kopas, neišpustytas vėjų
ir nenuplautas galingų jūros bangų.
Miškininkų misija nesikeičia jau
daugelį amžių, nors istoriniu požiūriu
miškų plotai čia nuolat kinta. Miški
ninko profesija neatsiejama nuo gam
tosaugos, švietėjiškos ir kultūrinės
veiklos. Yra manančių, kad miškinin
kas – ne profesija, o gyvenimo būdas.
Dažniausiai šie gamtą puoselėjantys
žmonės pasižymi dvasingumu, meile

Miškininkų portretų autorės
V. Bružaitės prisistatymas parodoje

Viktoro Kolokšanskio
portretas
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miškui. Miškininkas ne tik dirba miš
kui, jis gyvena juo.
Buvęs aplinkos ministras A. Kundro
tas miškininko portretą piešė, kaip ypa
tingos profesijos žmogaus, o dr. K. Jas
kelevičius miškininką, radusį savo tikrąjį
pašaukimą, įsivaizduoja visada mąstantį
apie miško darbus, atsidavusį miškui ir
pareigai. Yra miškininko profesiją prilygi
nančių kitų profesijų atstovams (I. Čičely
tė, 2007): „Miškininkai – savotiški medi
kai. Medikai atlieka planines ir neplani
nes operacijas, o miškininkai – planinius
ir neplaninius miško kirtimus. Kartais
miškininkai dirba kaip gaisrininkai. O
kartais kaip policininkai – saugo medieną
nuo vagių. Neretai jie tampa ir mokyto
jais. Kas geriau už juos supranta ir kitiems
gali paaiškinti miško gyvenimą?“

Kuršių nerijos NP direkcijos direktorius
Tomas Tukačiauskas parodoje

Romo Andrusevičiaus
portretas

M. K. Čiurlionio menų mokyklos
ir Vilniaus dailės akademijos auklėtinė
dailininkė – architektė Violanta Bružai
tė miškininko portretą piešia tokį, koks
jis yra.
Spalio 14 d. Nidos kultūros ir turiz
mo informacijos centre „Agila“ ji pristatė
Kuršių nerijos miškininkų portretų par
odą „Pasišventę miškui“. Pasak parodos
autorės, „...parodos portretuose vaizduo
jami žmonės, atsidavę miškui. Miškas
jiems šventa, darbas jame – šventė. Miš
kas Neringoje – vertybė, suvienijant, at
rodytų, itin skirtingus žmones, kilusius iš
įvairiausių Lietuvos vietų, žmones, kurių
amžiaus skirtumas siekia net iki pusšim
čio metų“. Menininkės pristatytuose por
tretuose įamžinti Kuršių nerijoje dirbusių
ir dirbančių miškininkų veidai. ☐

Algimantas Laurinaitis ir Jurgita Mikšytė prie savo portretų

Gedimino Virgilijaus Dikšo
portretas

Vlado Lakavičiaus
portretas

Svajūno Karunkevičiaus
portretas

[
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Anykščių šilelyje vingiuos medžių lajų takas

Autorės nuotraukos

Sigita Obelevičiūtė

„Žalčio tako“ projekto autoriai pristatė lajų tako idėją

A

nykščių šilelyje šalia Puntuko
akmens jau 2013-aisiais tikimasi
išvysti medžių viršūnėmis vin
giuojantį „Žalčio taką“. Toks takas būtų
ne tik pirmasis Lietuvoje, bet ir visoje
Rytų Europoje.

Statinys – iš trijų dalių
Anykščiuose medžių lajų takas bus įren
giamas medžių lajų lygyje, statomas pa
žintiniais tikslais – einant taku galėsime
pažvelgti į Anykščius, šilelį iš viršaus, taip
pat pažinti medžius, gamtą.
Anykščių regioninio parko direkcija
rengė atvirą lajų tako konkursą, kuriam
buvo pateikta 15 idėjų, iš jų trys geriau
sios apdovanotos piniginiais prizais.
Pirmąją vietą laimėjo Džiugo Kisieliaus,
Igno Lukausko, Gintarės Gumenikovai
tės ir Karolio Radiūno projektas „Žalčio
takas“. Jaunuolių pristatyta idėja pasirodė
priimtiniausia pagal architektūrinį spren
dimą, tinkamiausia siūlomai vietai.
„Žalčio tako“ projektas susideda iš
trijų dalių: Anykščių šilelyje išdygtų di
delis informacinis centras, kuriame ar
chitektai siūlo įrengti ekspozicijų salę,
administraciją, kavinę. Informacinį cen
trą ir visas kitas konstrukcijas siūloma
statyti iš medžio, kad statiniai susilietų
su gamta. Pats lajų takas pagal projektą
turėtų būti apie 250 m ilgio, susidėtų iš
trikampių, taip pavaizduodamas žalčio
vingiavimą. Šalia lajų tako architektai
suprojektavo apie 40 m aukščio metali
nės ir medinės konstrukcijos apžvalgos
bokštą – jis būtų ažūrinis, su tarpinėmis
aikštelėmis. Iš apžvalgos bokšto būtų

matyti ne tik Anykščiai, bet ir aplinki
niai miesteliai, kaimai.
Manoma, kad šis statinys kainuotų
apie 4,3 mln. litų, projektui numatoma
skirti 5 mln. litų, gaunant ES paramą.
Šilelis – tinkamiausia vieta statyboms
Anykščių šilelis medžių lajų tako staty
boms pasirinktas ne atsitiktinai – čia yra
didžiausia medžių rūšių įvairovė. Kadan
gi takas statomas pažintiniais tikslais,
medynai yra viena svarbiausių sąlygų.
Anykščių regioninio parko direktoriaus
Kęstučio Šerepkos teigimu, labai svarbu
ateinančioms kartoms išsaugoti vertybes,
išmokti gamtoje lankytis nedarant jai ža
los. Lajų takas yra puiki išeitis patraukliai
susipažinti su gamta, jai darant minimalią
žalą.
Valstybinės saugomų teritorijų tarny
bos direktorė Rūta Baškytė taip pat teigia,
kad statant lajų taką kitoje vietoje, jis pra
rastų pusę savo paskirties.
Visuomenės nuomonės prieštaringos
Medžių lajų tako statybomis šilelyje
džiaugiasi ne visi anykštėnai: lapkričio
pradžioje vykusiame projekto pristatyme
visuomenei buvo išsakytos mintys, kad
toks statinys sudarkys A. Baranausko ap
dainuotą Anykščių šilelį.
Peržvelgęs projektą „Žalčio takas“,
prof. habil. dr. Paulius Kavaliauskas gyrė
informacinio centro bei apžvalgos bokš
to idėją, tačiau nepritarė tako statybai
šilelyje, kadangi tai jam nepriimtina ide
ologiškai. Profesorius norėtų taką matyti
Anykščiuose, tačiau ne šilelyje.

Konkurso nugalėtojų projektų eskizai

Prieš medžių lajų tako statybas akty
viai pasisakė ir Anykščių rajono tarybos
narė mokytoja Aldona Daugilytė, kurios
teigimu, šilelis – šventa vieta ne tik anykš
tėnams, bet ir kiekvienam lietuviui, todėl
jos niokoti negalima.
Anykščių rajono tarybai beveik vien
balsiai balsavus už projekto įgyvendini
mą, medžių lajų tako statybas aktyviai
palaikė rajono meras gamtininkas Sigutis
Obelevičius, pats tyrinėjęs šilelio augaliją.
Jis teigė, kad statybos šilelio nenuniokos,
atvirkščiai, takas virš žemės leis išsaugoti
augalus, miško paklotę.
Iš pradžių priešinęsis „Žalčio takui“
Anykščių šilelyje, už statybas šioje vietoje
pasisakė ir A. Baranausko ir A. Vienuo
lio – Žukausko memorialinio muziejaus
direktorius Antanas Verbickas. Jo nuo
mone, atėjo laikas pradėti pažinti žymųjį
Anykščių šilelį, nes iki šiandien to pada
ryti niekas neskubėjo.
Medžių lajų takai – ne naujiena pasaulyje
Medžių lajų tako idėja pasirodė patraukli
ne vienai savivaldybei: iš pradžių tokį sta
tinį galvota įrengti Neries regioniniame
parke, vėliau projektu susidomėjo ir kitos
savivaldybės. Viena paskutinių – Molėtų
savivaldybė, kuri taką mielai statytų La
banoro regioniniame parke.
Panašūs lajų takai pradėti statyti nuo
2003 m. Pirmasis jų atsirado Vokietijo
je. Pasaulyje yra statomi lajų ir viršūnių
takai (šie yra pačiose medžių viršūnėse).
Anykščių šilelis – ne pirmasis pasaulyje
draustinis, kuriame įrengiamas toks pa
žintinis takas. ☐
MŪSŲ GIRIOS / 2011 / 11

■ 25

Urėdijose

Miškų atkūrimas

perteklinio drėgnumo augavietėse
Raimondas Matemaitis

Seminaro dalyvių diskusija Tyrelių miškuose

Atkreiptas dėmesys miškų
sausinimo svarbą
Tauragės miškų urėdijoje spalio 6 d. vy
kusiame seminare ,,Paviršinio vandens
nuleidimas užmirkusiose perteklinio
drėgnumo augavietėse“ šalies miškų at
kūrimo specialistai aptarė aktualias van
dentvarkos problemas šlapiuose miškuo
se. Mūsų miškų urėdija buvo pasirinkta
kaip tipiškas tokių miškų pavyzdys, kur
sukaupta ilgametė perteklinio vandens
nuleidimo patirtis.
Seminare dalyvavęs generalinio miš
kų urėdo pavaduotojas Petras Kanapienis
pažymėjo, jog sunkmečiu taupant lėšas
daug kur miškuose melioracijos grioviai
apaugo krūmais ir menkaverčiais me
džiais. Vykdant miškų urėdijose priva
lomuosius miškų ūkio darbus galima iki
5 proc. viršyti išlaidas, prižiūrint melio
racijos įrenginius, atliekant perteklinio
vandens nuleidimą šlapiuose medynuose.
Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vy
resnysis specialistas Nerijus Smaidžiūnas
priminė Miško atkūrimo ir įveisimo nuos
tatų reikalavimą, įpareigojantį paruošiant
želdavietę ar želvietę, atsižvelgiant į sąly
gas, nuleisti paviršinį vandenį, pašalinti
nepageidaujamus medžius ir krūmus,
atžalas, ataugas. Generalinio miškų urėdo
2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakyme nurody
ta, kad paruošiant želdavietę ar želvietę L
ir U hidrotopo augavietėse, specialiomis
drenavimo vagomis būtų nuleidžiamas
paviršinis vanduo.
Valstybinių miškų pirminis sausini
mas nevykdomas nuo 2008 m. miškų urė
dijose. šiemet paviršinis vanduo nuleistas
972 ha L hidrotopo ir 142 ha U hidrotopo
želdavietėse ir želvietėse iš bendro 4945 ha
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L hidrotopo ir 972 ha U hidrotopo želda
viečių ir želdviečių ploto.
Miškų užmirkimą didina bebrų pa
tvenkimai: 2010 m. jie užregistruoti
daugiau kaip 1800 ha valstybinių miškų,
šiemet naujai užregistruoti ir ankstesni
patvenkimai užima 2205 ha.
Miškų instituto vyriausiasis mokslinis
bendradarbis prof., habil. dr. Juozas Ru
seckas pažymėjo, kad anksčiau miškotvar
kos projektuose buvo įvertinama sausini
mo griovių būklė, dabar tai palikta miškų
urėdijų nuožiūrai, vietoje melioracijos liko
tik paviršinio vandens nuleidimas.
Vakarų Europos šalyse pelkėti miškai
buvo sausinami ir krizių metais, siekant
duoti darbo žmonėms. Estijoje nusau
sinta apie 50 proc. miškų (470 tūkst. ha),
apie 15 tūkst. ha kasmet rekonstruojama
ar atnaujinama sausinimo sistema.
Lietuvoje miškų sausinimą riboja ir
taikomi FSC miškų sertifikavimo nuos
tatai. Pranešėjo nuomone, nesausinant
šlapių medynų valstybiniuose miškuose,
daroma žala valstybės turtui. Dirvožemio
drėgmės perteklius dažniau susikaupia
banguoto reljefo miškuose, pažemėjimo
vietose bei dėl žmogaus veiklos padari
nių – plynų kirtimų, neteisingai nutiestų
kelių (tiesiant kelią, griovius reikia kasti
iš abiejų pusių), perkertant vandens tė
kmės linijas. Todėl miškuose susilaiko
vanduo – per metus 1 ha susikaupia iki
2 tūkst. m3 vandens, o pagal nuotekį gali
būti ir 10 tūkst. m3. Medžių šaknys labiau
bijo ne vandens, bet deguonies trūkumo.
Šiltėjant klimatui, vandenyje deguonies
mažėja. Dėl klimato kaitos tampa dar
svarbiau sureguliuoti drėgmės režimą
medynuose.

Broniaus Ambrozo nuotrauka

Tauragės miškų urėdijos vyriausiasis inžinierius

Tauragiškių patirtis sausinant
ir atkuriant šlapius miškus
Tauragės miškų urėdas Paulius Martina
vičius apžvelgė ilgametę urėdijos patirtį,
auginant našius miškus. Pasodinti perte
klinio drėgnumo augavietėse sodinukai
išmirksta, jų vietoje želia drebulės ar ber
žai su negausia eglių priemaiša.
Klaipėdos krašto miškus tvarkę vokie
čių miškininkai drėgnose augavietėse žel
dinius sodindavo į aukštai supiltas lysves.
Vanduo iš tarplysvių buvo nuleidžiamas
į negilius griovius. Pušų ir ąžuolų medy
nuose veistos liepos, bukai ir eglės antram
ardui sudaryti.
Po Antrojo pasaulinio karo Tauragės
miškų urėdijos teritorijoje drėgnose au
gavietėse neapgalvotai sodinta, atvertus
velėną į vandens perteklingas aikšteles.
Sodinukai „prigerdavo“, o išlikę reti eglių
želdiniai apaugdavo savaiminiais lapuo
čiais. Jų laiku neišugdžius, eglutės žūdavo.
Susidarė ištisi lapuočių medynai.
Nuo 1959 m. pradėjus miško želdinius
projektuoti pagal augaviečių dirvožemines
tipologines savybes, drėgnose dirvose imta
ruošti mikropakilimus. Tauragės regiono
miškų ūkiuose ženkliai pagerėjo miškų at
kūrimo darbų kokybė ir medynų sudėtis.
Prisimenant tuos laikus, pasak miškų
urėdo P. Martinavičiaus, reikėtų padėkoti
nagingiems miško želdintojų talkinin
kams. Tauragės miškų ūkio mechanizato
riai E. Šleifendorfas ir P. Auryla 1963 m. su
konstravo prie vilkiko traktoriaus TDT-40
verstuvą neaukštiems pylimėliams ruošti,
kurį vėliau imta vadinti „skaptu“. Patobu
linus jis naudotas ir kituose miškų ūkiuo
se. Kauburėlių 1 ha buvo galima paruošti
nuo 800 iki 1500. Pradžioje ant „kalnelio“

buvo sodinama po 1 sodinuką, vėliau – po
2. Sodinant stambesnius eglių sodinukus,
pradžioje jų nestelbia ne tik žolės, bet ir
atžalos. Laiku atlikus šviesinimo kirtimus,
suformuojami mišrūs eglių jaunuolynai.
Lemiamas posūkis miškų atkūrime
įvyko 1965-1970 m. Nepaisant didžiulių
išlaidų, Tauragės miškuose vyko platūs
šlapių miškų sausinimo darbai. Drėgno
se Lcl ir Lcs augavietėse augantis miškas
neleidžia augavietei ir kirtaviečių pakraš
čiams užpelkėti. Todėl biržės neturėtų būti
kertamos platesnės kaip 50-60 metrų. Kad
pasodinti sodinukai neišmirktų, sodini
mo vietas buvo stengiamasi beveik visur
„paaukštinti“ kauburėliais. Ši nuo 1963 m.
taikoma praktika pasiteisino: ją įvertino ir
kolegos, ir mokslininkai 1989 m. ir 2003
m. Tauragėje vykusiuose seminaruose. Su
sipažinę su Dabrupinės, Žygaičių, Balskų
ir Ringių girininkijose eglių želdinių būkle
daugelyje sklypų, kurie buvo įveisti įvai
riais būdais paruoštose dirvose, konstata
vo, kad kertant plačiomis biržėmis vyksta
intensyvus jų užpelkėjimas. Melioracijos
grioviai sutraukia tik netoliese esantį dir
vožemio vandenį, o pasodintos ant kaubu
rėlių eglutės geriau išsilaiko ir auga. Pavyz
džiui, Dabrupinės girininkijoje 15 metų
eglučių aukštis ant kauburėlių buvo dvigu
bai didesnis, negu augančių šalia. Skaptu
paruošiami 0,7x0,7x0,3 m dydžio kaubu
rėliai išlieka miške iki 20-25 metų. Kirta
vietės 1 ha jų galima paruošti nuo 800 iki
1500 (per dieną apie 600-1000). Šalia kau
burėlių tikslinga sodinti lapuočius (beržą,
juodalksnį, liepą, klevą, uosį) ar skatinti
savaime juos želti. Ugdant suformuojamas
mišrus eglių – lapuočių jaunuolynas.
Dabrupinės, Žygaičių, Balskų ir Ringių
girininkijose šlapiose Lcl augavietėse 2003
m. įvertinus 103 ha įveistų eglių želdinių
įvertinimą, konstatuota, kad 15-30 m. am
žiuje išliko 29-62 proc. eglučių (tik 25-30
proc. jų buvo sodinta ant kauburėlių). O
pasodintų ištisai ant kauburėlių išliko 8095 proc. Kai 1 ha daryta nuo 820 iki 1700
kauburėlių, eglučių išliko nuo 1000 iki
2500. Šio kiekio pakaks mišriems jaunuo
lynams suformuoti. Be to, eglučių stiebų
skersmuo 30 m. amžiuje ant kauburėlių
buvo didesnis iki 70 proc., aukštis – iki 34
proc., lyginant su augančiomis greta jų.
Svarbus eglių jaunuolyno tvarumo
rodiklis – eglučių „ištįsimo“ laipsnis. Jis
geresnis ant kauburėlių augančių eglučių.
Kauburėlių efektas labai priklauso nuo
augavietės drėgmės režimo, dirvožemio

mechaninių – fizinių savybių, kirtaviečių
dydžio, kauburėlių ruošimo lauko ir jų
dydžio. Lcl augavietėse nustatyti žymiai
geresni rezultatai nei Lcs, lyginant su Ucl
augaviete. Dabrupinės girininkijoje (Ucl
augavietėje) 1972 m. minkštųjų lapuočių
biržėje paruošus 1 ha 950 kauburėlių ir
1973 m. pasodinus eglutes, po 30-ies metų
jų rasta tik ant kauburėlių. Žygaičių giri
ninkijoje (Ubl augavietėje) 1977 m. įveisti
eglių želdiniai augo prastai ir ant kaubu
rėlių. Darytina išvada, kad Ub augavietes
prieš želdant būtina nusausinti.
Analizuojant miškų atkūrimo rezul
tatyvumą, reikia pasakyti, kad 1966-1977
m. buvo palikta atželti 23 proc. kirtaviečių,
1978-1987 m. – 25 proc., iš jų neatželdavo
apie 10-13 proc. Taikytas ir dalinis želdini
mas (po 20-50 ha), menkaverčių medynų
rekonstrukcija, 1978-1987 m. – polajinis
želdymas. Netinkamos žemės ūkiui žemės
želdytos 1967-1976 m. ir 1981- 1990 m.
Žėlimu 1991-2011 m. buvo atkuriama
tik 11 proc. kirtaviečių. Per pastaruosius
21-erius metus žuvo tik 4 proc. želdinių
(dėl užmirkimo, žvėrių bei nuo gaisrų ir
vabzdžių pakenkimų). 2005-2011 m. žėli
mu urėdijoje atkurta 30 proc. kirtaviečių.
Miškotvarka siūlo žėlimui palikti 20 proc.
Statitikos duomenimis, šalies miškų urė
dijose 2004-2010 m. žėlimu buvo atkurta
37,5 proc. kirtaviečių.
Tauragės miškų urėdijoje 1958 m.
įveistų medynų buvo 8,2 proc., 2002 m. –
beveik 35 proc. Kultūrinės kilmės medžių
rūšys dabar vyrauja daugiau kaip 37 proc.
miško ploto. Staigus 1980-1990 m. įveistų
medynų kiekio padidėjimas sietinas ne tik
su želdymo apimčių didėjimu, bet ir su
želdinių geresniu išsilaikymu. Pavyzdžiui,
1957-1966 m. žuvo 26 proc. įveistų želdi
nių, vėlesniais metais – po 4-6 proc. Dirb
tinai įveistų medynų padaugėjo beveik 10
Po dalinės melioracijos 2005 m. įveisti želdiniai

proc., 1980-1990 m. pasodinus po 10001500 eglučių 1 ha ant kauburėlių ir šalia jų
želdant lapuočius. Taip formuojami ir at
sparūs vėjams medynai. Pageidautina, kad
lapuočių ir eglės apyvartos amžiai sutaptų.
Tauragės miškų urėdijoje 1946-1957 m.
kasmet vidutiniškai atkurta ir įveista po
284 ha miško želdinių, 1958-1966 m. – po
389 ha, 1991-2011 m. – po 306 ha. Iš viso
urėdijos miškuose 1946-2011 m. atkur
ta ir įveista 21 763 ha želdinių ir žėlinių,
arba kasmet vidutiniškai po 330 ha.
Pastaruoju metu paviršinio vandens
nuleidimui želdavietėse ir želvietėse,
esančiose L ir U hidrotopo augavietėse,
naudojame 2009 m. lapkritį įsigytą vikš
rinę medkirtę – ekskavatorių ,,New Holland Kobelco“ ir vikšrinį ekskavatorių ET16. Iki šių metų paviršinį vandenį kasmet
nuleisdavome 15-25 ha šlapių medynų,
šiemet planuojame – 60 ha. Todėl tenka
didinti investicijas mechanizmams, rū
pintis operatorių darbo organizavimu.
Kadangi dauguma (82 proc.) augavie
čių Tauragės urėdijos miškuose yra perte
klinio drėgnumo, užmirkusios ar šlapios,
jose turėtų vyrauti tik siaurabiržiai 50-70
m pločio plyni kirtimai iki 2-5 ha sklypais.
Tokiose augavietėse atvejiniai – rinktiniai
kirtimai dėl vėjavartų pavojaus taikytini
apgalvotai. Siekiant įveisti vėjams atspa
rius ir vertingus medynus, šiose augavie
tėse turi būti taikomas dalinis paviršinis
vandens nuleidimas, derinant jį su kelių
įrengimu, dirvos paruošimu mikropakili
mais arba vagomis (sodinant į vagos gū
brį ar mikropakilimą). Rekomenduotinos
paramos priemonės žėlimui pagerinti.
Iki 3-4 amžiaus klasės tokiose augavietė
se medynai turėtų būti auginami mišrūs,
priklausomai nuo drėgnumo laipsnio.
Dirvą paruošti reikėtų iki lapkričio,
1 ha sodinti pakankamai sodinukų, nuo

Autoriaus nuotraukos

Urėdijose

Diskutuota dėl paviršinio vandens nuleidimo
griovių gylio

lat juos prižiūrėti, apsaugoti, esant reika
lui – papildyti, jaunuolynus ugdyti reikia
mo intensyvaus kirtimais.
Pasidalinta kitų miškų urėdijų patirtimi
Rokiškio miškų urėdo pavaduotojas Gin
tautas Baronas:
– Anksčiau urėdijoje buvo kasami 1 m
gylio grioviai, paaukštėjimo vietose – dar
gilesni. Nusausintose augavietėse sodinti
gryni eglių želdiniai. Dabar Rokiškio miš
kų urėdijoje 24 proc. valstybinių miškų
nusausinta. Siaurose ir mažose kirtavie
tėse sudėtingiau vykdyti kirtimus, tačiau
jos užpelkėja mažiau. Praeitame šimtme
tyje, kai biržių plotis siekdavo 200 metrų,
nusausinti jas būdavo sudėtinga, o įveisti
medynai kirtavietėse su aukštu gruntinio
vandens lygiu tapdavo neatsparūs vėja
vartoms. Dabar urėdijoje sausinamos L
hidrotopo kirtavietės, kur numatoma so
dinti eglės sodinukus.
Nusausintuose P hidrotopo augavietė
se įveisti eglės medynai prieš 3-4 metus dėl
skydamario pakenkimų pradėjo džiūti, o
ant mikropakilimų įveistas egles verčia vė
jas. Reikėtų auginti mišrius medynus. Jei
gu aplink kirtavietę yra ne mažesnio kaip
II boniteto beržynų, galima auginti sodin
tos eglės ir savainimio beržo medynus.
Rokiškio miškuose apie 37 proc. kirta
viečių paliekama atželti. Tokia miškų atkū
rimo tendencija turėtų išlikti ir ateityje.
Šiaulių miškų urėdo pavaduotojas
Giedrius Tamošiūnas:

– Laikinai perteklingo dirvožemių
miškų turime apie 51 proc., užmirkusių
ir pelkinių – 22 proc. Jau prieš 100-120
metų Šiaulių krašte grafo Naryškino val
domuose miškuose buvo kasami grioviai,
nuleidžiant paviršinį vandenį. Dar ir da
bar ženklios tų griovių liekanos, jomis
tebeteka perteklinis vanduo.
Pastaruoju metu iš užmirkusių ar per
teklingo drėgnumo augaviečių perteklinį
vandenį nuleidžiame specialiomis drena
vimo vagomis. Tai atliekame su išsinuo
motu vikšriniu ekskavatoriumi. Šiemet
paviršinis vanduo nuleistas iš 20 ha želda
viečių. Darbai vykdyti Šiaulių ir Gruzdžių
girininkijose.
Diskusija Tyrelių miškuose
UAB ,,Nepcon LT“ atstovas Evaldas
Blaževičius diskusijoje pažymėjo, jog
melioracija nėra sveikintinas dalykas
miškuose, išskyrus gal trumpalaikį pa
viršinio perteklinio vandens nuleidimą
ūkiniuose IV grupės miškuose. Tai da
rant turi būti ryški takoskyra tarp ūki
nių ir saugomų teritorijų miškų. Ūki
niuose miškuose tai reikėtų įforminti
sertifikavimo standarte, kuris yra susi
tarimo dalykas. Jį galima keisti. Deja,
miškininkai neparodė iniciatyvos jį pri
imant, kad miško melioracija ūkiniuose
miškuose būtų įteisinta.
Šilutės miškų urėdijos vyr. miškinin
kas Viktoras Aužbikavičius klausė serti
fikuotojo, ar būtina rašyti dėl kiekvieno
smulkaus darbelio poveikio aplinkai raš
tus aplinkosaugos institucijoms? E. Bla
ževičiaus manymu, kad nebūtų piktnau
džiavimo, aktus rašyti būtina.
Tyrelių miškų masyve, Dabrupinės ir
Balskų girininkijose susipažinta su pavir
šinio vandens nuleidimu iš kirtaviečių ir
dirvos ruošimu medkirte – ekskavatoriu
mi ,,New Holland Kobelco“.
Nors sertifikuotojų atstovas E. Bla
ževičius laikėsi nuomonės, kad bet koks
įsikišimas į natūralią gamtą yra blogybė,
dauguma seminaro dalyvių pripažino,
kad užmirkusiose augavietėse perte
klinio vandens nuleidimas yra būtinas.
Dabrupinės girininkijos girininko Jono
Kalvaičio teigimu, šiose vietose žmonės
nuo senų laikų iš laukų ir miško pavirši
nį vandenį nuleisdavo, kasdami griovius
rankomis.

Apibendrindami seminaro dalyvių i
nuomones, generalinio miškų urėdo pa
vaduotojas P. Kanapienis ir prof. J. Rusec
kas pažymėjo, jog galima diskutuoti apie
mažosios miškų melioracijos būdus, bet
norint atkurti šlapiose augavietėse me
dynus, perteklinį vandenį nuleisti būtina,
kitaip gali prasidėti erozija, paviršinio
dirvožemio nuplovimas. Bioįvairovę tiks
linga saugoti apsauginiuose miškuose.
Seminaro dalyviai pasiūlė laikytis to
kių nuostatų:
• prieš paruošiant želdavietę ar žel
dvietę L ir U hidrotopo augavietėse, pa
viršinį vandenį nuleisti tik tose kirtavie
tėse ar želdaviečių dalyse, kur dėl laikino
vandens pertekliaus miško atkūrimas
tikslinėmis medžių rūšimis negalimas
arba problematiškas;
• paviršinį vandenį nuleisti negiliais
grioveliais, laikantis Miško atkūrimo ar
įveisimo nuostatų bei aplinkosauginių
reikalavimų;
• nuleidžiant miške paviršinį van
denį, šio darbo kokybe turėtų rūpintis
miško atkūrimo projektą sudarantis ir jį
įgyvendinantis girininkas. ☐
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Pelningai miškininkauti

galima ir lapuočių miškuose
Vaclovas Trepėnaitis
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urėdijos mechanizmų

Ukmergės urėdijos miškuose vyrauja
mišrūs medynai

duoti aukcione. Praėjusių metų pabaigoje
įsigijus naują medienvežį Volvo, aukcione
parduoti dar 2 rusiški miškavežiai. Dabar
mediena iš miško sandėlių vežama opti
maliu iki 100 km atstumu (toliausiai – iki
Kazlų Rūdos, Grigiškių) tik 4 medienve
žiais, su kuriais dirba 5 vairuotojai.
Medienvežiu Ural teikiamos ir medie
nos krovos miške paslaugos pirkėjams.
Skaičiuojama kiekvieno reiso 1 m3 medie
nos pervežimo savikaina. Šių metų rugsė
jo mėn. duomenimis, Volvo medienvežiu
ji buvo mažiausia – 17 Lt/m3.
Su šiuo medienvežiu dirbama 2 pa
mainomis (vairuotojai – Vidmantas Ger
vė ir Arvydas Paulauskas). Vienu reisu iš
vežama po 24-27 m3 medienos. Stengiasi
neatsilikti ir su rusiškais medienvežiais
Kamaz, Ural dirbantys vairuotojai Arvy
das Misiūnas, Alvydas Žukauskas, Niko
lajus Morozovas.
Miškų urėdija sava technika ištraukia
iki 52 proc. iškertamos medienos. Anks
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Sunkmetis privertė
kardinaliai reformuotis
Vadovauti Ukmergės miškų urėdijai
2009 m. lapkričio 9 d. pradėjusio Viganto
Kraujalio svarbiausias siekis buvo stabili
zuoti ir subalansuoti urėdijos ūkinę – fi
nansinę veiklą, kuo greičiau išbristi iš abi
pusių skolų, sutelkti kolektyvą našesniam
darbui. Naujajam vadovui tai pavyko pa
siekti, keičiant darbo organizavimo tvar
ką, mažinant valdymo išlaidas, didinant
darbuotojų užimtumą, mechanizmų dar
bo našumą, keičiant seną miško ruošos
techniką nauja.
Dar 2009 m. lapkritį buvo nuspręsta
reorganizuoti centrinį medienos ruošos
ir prekybos padalinį, atsisakyti jam ne
būdingos veiklos – miško kelių statybos,
biokuro ruošos.
Iš urėdijos valdomų miškų kasmet
išvežama iki 150 tūkst. m3 žaliavinės me
dienos, apie trečdalį šio kiekio – urėdijos
transportu. Iki 2010 m. pabaigos medie
na vežta rusiškais Kamaz, Ural markės
miškavežiais, kurie dažnai gedo, naudojo
daug degalų. 2009 m. remonte šios maši
nos prastovėjo 7500 darbo valandų, todėl
iš 13 tokių automobilių 2010 m. palikti
tik 5 – techniškai tvarkingiausi. Kiti par

čiau nenauja miško traukimo technika
trečdalį darbo laiko dėl gedimų prasto
vėdavo remonte. Tad vietoj dviejų gero
kai pasenusių medvežių Timberjack 1010
ukmergiečiai 2010 m. gruodį įsigijo naują
medvežę Valmet 840 TX. Ja dirbti patikė
ta operatoriams Otto Folmer, Rimantui
Pauliukoniui ir Vytautui Balakauskui.
Dirbant 3-mis pamainomis, per šių metų
10 mėnesių medveže ištraukta 45 033 m3
medienos. Pasak miškų urėdo V. Krauja
lio, nepigus pirkinys turėtų per kelerius
metus atsipirkti – ištraukti 1 m3 nauja
medveže kainuoja 11,98 litų, o rangovams
reikia mokėti 15,92 lito (plius PVM). Ap
valiosios medienos 1 m3 gamybos tiesio
ginės išlaidos pernai sumažėjo nuo 37,3
lito iki 31, 6 lito.
Palyginus su 2009 m., urėdijoje per
nai 246,5 tūkst. litų sumažintos valdymo
išlaidos. Miškų urėdo V. Kraujalio nuo
mone, kiekvienoje įmonėje turi dirbti
tiek žmonių, kiek jų reikia iškeltiems tiks
lams įgyvendinti. Per 2010 m. atsisakius
32 darbuotojų, dabar urėdijoje dirba 176
žmonės. Centriniame medienos ruošos
ir prekybos padalinyje anksčiau dirbo 70
žmonių, dabar – 39.
Ukmergiečiai jau skaičiuoja pelną
Per praėjusius metus Ukmergės miškų
urėdijai pavyko medienos pirkėjų įsisko
linimą sumažinti iki 655850 litų, o savo
įsiskolinimus – iki 1,38 mln. litų. Suvedus
metų rezultatus, paaiškėjo, kad įmonė
gavo apie 0,91 mln. litų gryno pelno. Į
valstybės biudžetą 2010 m. miškų urėdija
sumokėjo 5,89 mln. litų mokesčių, atliko
visus privalomuosius miškų atkūrimo
darbus, apie 529,4 tūkst. litų išleido vals
tybinės reikšmės miško žemių sklypų ka
dastriniams matavimams, kuriuos atliko
urėdijos specialistai ir rangovai. Šiemet
šie darbai tęsiami.

ištrauktos medienos kiekiai, ktm
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rieš trejus metus šalyje prasidė
jusios ekonominės krizės pase
kmės bene skaudžiausiai 2009 m.
pasireiškė vienoje iš didžiausių šalyje –
Ukmergės miškų urėdijoje, valdančioje
37 222 ha valstybinės reikšmės miškų.
Juose kasmet galima iškirsti iki 160 tūkst.
m3 medienos. Miškų urėdijai 2009 m.
rudenį medienos pirkėjai buvo įsiskolinę
1559 tūkst. litų, o urėdijos skola paslau
gų ir kitiems tiekėjams siekė 1,849 mln.
litų. Susidarius tokiai finansinei situaci
jai, buvo pakeista miškų urėdijos vado
vybė.
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Ukmergės miškų urėdijos inf.

Urėdijose

Miškų urėdas V. Kraujalis patenkintas šiemet rangovų įrengtu nauju žvyrkeliu Žaliosios girininkijoje

Po škvalo pernai Ukmergės miškų urė
dija padėjo sutvarkyti 18 tūkst. m3 vėja
laužų Varėnos, Kaišiadorių ir Prienų urė
dijose, pati tvarkė Kernavės girininkijoje
pernai liepos 22 d. praūžusio škvalo pada
rinius (išlaužta 2,7 tūkst. m3 medienos).
Subalansavę urėdijos ūkinę veiklą,
šiemet ukmergiškiai galėjo įsigyti naujos
technikos už beveik 2 mln. litų, planuoti
naujus pirkimus.
Stingant rangovinėms įmonėms med
kirčių, pernai urėdijoje liko neiškirsta apie
10 000 m3 medienos biržėse. Ta pati situ
acija gali pasikartoti ir šiemet. Todėl šių
metų rugsėjį, pritarus steigėjui – Genera
linei miškų urėdijai, Ukmergės miškų urė
dija įsigijo naują medkirtę Komatsu 911.5.
Ši mašina gali dirbti ir šlapiuose miškuose,
nes pravažumui padidinti ant ratų uždeda
mos specialios grandinės bei vikšrai. Med
kirtėje sumontuotas galingas 185 kW va

riklis, jos darbo strėlės užgriebis siekia 10
metrų, gali nupjauti iki 65 cm skersmens
medžius. Komatsu 911.5 miškas kertamas
3 pamainomis, dirbama ir šeštadieniais
iki pietų. Tikimasi per metus šia medkirte
iškirsti iki 50 tūkst. m3 medienos. Dirbti
šia mašina patikėta buvusiems urėdijos
darbuotojams Antanui Švedui, Arūnui
Jakimavičiui bei su panašia technika dir
busiam uteniškiui Gintarui Karaliui. Prieš
tai jie savaitę stažavosi Suomijoje, rudenį
gilino įgūdžius, kirsdami pušynus Pašilės
ir Žaliosios girininkijose.
Lapkritį lankantis Žaliosios girinin
kijoje, šia medkirte dirbęs operatorius
Gintaras Karalius atvejiniu kirtimu kirto
pušyną. Jo teigimu, neįgudusiam ope
ratoriui medkirte sunkiau dirbti tamsiu
paros metu. Kad operatorius atskirtų at
rinktus kirsti medžius, neišvažiuotų už
biržės ribų, eiguliams teko papildomam

Žaliosios girininkijoje prie naujos medkirtės Komatsu 911.5: operatorius Gintaras Karalius
(pirmas iš kairės), miškų urėdas V. Kraujalis ir girininkas V. Pašukonis
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medžių ženklinimui išpurkšti ne vieną
raudonų dažų flakoną.
Objektyvumo dėlei reikėtų pridurti,
kad per dvejus metus išbristi iš ekono
minės duobės persitvarkiusiam urėdijos
kolektyvui padėjo ne tik sumani, lanksti
miškų urėdo vadyba, bet ir atsigavusi po
sunkmečio medienos rinka, padidėju
sios žaliavinės medienos kainos. Antai
2009 m. vidutinė medienos pardavimo
kaina šioje urėdijoje buvo 77,7 Lt/m3,
2010 m. – 98,9 Lt/m3, per šių metų 10
mėn. – 138,5 Lt/m3. Pernai vykdant ilga
laikes prekybos mediena sutartis urėdija
pardavė 75,2 tūkst. m3, pusmetiniuose
pardavimuose – 28 tūkst. m3 ir šalių susi
tarimu – 18,3 tūkst. m3. Pardavusi šią me
dieną ir apie 7000 m3 malkinės medienos
nenukirstu mišku, Ukmergės miškų urė
dija pernai gavo 12,54 mln. litų pajamų.
Šiemet planuojama gauti dar daugiau.
Medvežės Valmet 840 TX
operatorius Otto Folmer Pašilės girininkijoje

Išdžiūvus urėdijos miškuose uosiams,
apnykus ąžuolams, pagrindine medienos
preke tapo fanerinio beržo, juodalksnio
ir eglės rąstai. Pelningai ūkininkauti ga
lima ir lapuočių miškuose, nes pirkėjams
tiekiamų fanerinių beržų 1 m3 šiemet
kainavo vidutiniškai apie 208 litų (plius
PVM), juodalksnio rąstų 1 m3 parduotas
už 202 litus, eglės – 186, pušies – 172 li
tus. Šoktelėjo ir malkų kainos – 1 m3 ru
denį urėdijos miškuose kainavo nuo 87,9
lito iki 115 litų. Tai kompensuoja ir ribotą
ūkinę veiklą 9626 ha valstybinių miškų,
kurie priskirti saugomoms teritorijoms
(25 objektai). Be to, Taujėnų – Užulėnio
miškų masyve išskirtas 12242,5 ha bios
feros poligonas paukščių buveinei.
Būtinos investicijos miško kelius
Kasmet išvežti iš kertamų biržių iki 160
tūkst. m3 medienos būtų neįmanoma be
visais metų laikais išvažiuojamų kelių.
Urėdijos teritorijoje nutiesta 3330 km
kelių, iš jų (2009 m. miškotvarkos duo
menimis) per miškus nutiesta 105 km
magistralinių, 120 km krašto ir apie
650 km rajoninių kelių. Be to, girinin
kijose įrengta 242 km su žvyro danga ir
702 km grunto kelių (100 ha miško ten
ka vidutiniškai 1,64 km miško kelių, iš
jų – 1 km žvyruotų). Žinoma, jų tinklas
nėra tolygiai išsidėstęs visuose urėdijos
valdomuose miškuose. Pavyzdžiui, prie
miestinėje Pašilės girininkijoje 100 ha
miško tenka vidutiniškai po 3,4 km ke
lių, o rečiausias jų tinklas yra šlapiuose
Siesikų, Balelių ar Giedraičių girininkijų
miškuose.
Atvejinis kirtimas Pašilės girininkijoje

Apie 1890 km vietinės reikšmės vidaus
miško kelių Ukmergės urėdijai reikia kas
met prižiūrėti, atnaujinti savo ir Valstybi
nių kelių direkcijos skiriamomis lėšomis.
Šių kelių priežiūrai ir remontui urėdija šie
met skirs 1037 tūkst. litų savų lėšų, apie 250
tūkst. litų gavo iš Valstybinių kelių direkci
jos Kelių priežiūros ir plėtros programos.
Gautomis šios programos lėšomis
2009 m. buvo rekonstruota 1,08 km,
2010 m. – 1,55 km miško kelių. urėdijos
samdyti rangovai suremontavo 21,7 km
miško kelių Giedraičių, Želvos, Balelių,
Užulėnio, Siesikų girininkijų miškuose. Iš
vietinių miško karjerų žvyrą, smėlį keliams
tenka vežti vidutiniškai 22-26 km. Dalį lėšų
reikia skirti jų priežiūrai žiemą – vien snie
go valymui pernai išleista 36,8 tūkst litų.
Šiemet rangovai su žvyruota danga,
pralaidomis atnaujino 1,2 km miško ke
lio Žaliosios girininkijoje. Miškų urėdas
V. Kraujalis sako, kad samdant kelių tie
simui rangovus, urėdijai kainavo pigiau,
negu būtų tiesę ūkiniu būdu (projektas
įgyvendintas už 160 tūkst. litų). Žvyrkelio
atkarpa šiemet kapitaliai suremontuota ir
Giedraičių girininkijoje.
Urėdijos teritorijoje esančiais miško ke
liais naudojasi ir privačių miškų savininkai,
kaimų gyventojai, medžiotojai, miškų lan
kytojai. Deja, kaip mačiau rudenį Deltuvos
girininkijoje, ne visuomet atsakingai.
Girininkijose žemės reformos metu
buvo privatizuoti ištisi miškų kvatalai,
per kuriuos ėjo įrengti žvyrkeliai. Dabar
privačių miškų kirtėjai ir samdyti me
dienos vežėjai nesuka galvos, kad sun
kiasvorės medienvežės šlapymečiu slidi

Sugadintas žvyrkelis prie privačių miškų
(Deltuvos girininkijos teritorijoje)

nėja ir ,,kasa“ griovius žvyrkeliuose, kad
daug kur jie tapo sunkiai pravažiuojami.
Kadangi pagal nustatytą tvarką miškų
urėdija negali savo lėšomis remontuoti
kelių, nesančių valstybinėje miško žemė
je, bendrame miško kelių tinkle susidarė
neprižiūrimos, giliai išmaltos atkarpos.
Tokių žvyrkelių neprižiūrimos pakelės
užželia krūmais, medžiais, ,,lipančiais“
iš griovių ant kelio sankasos. Taip nie
ko nedarant privačių žemių ir miškų
naudotojams, rajonų savivaldybėms, po
kelerių metų išmaltų ir apžėlusių krū
mynais žvyrkelių atkarpos prie privačių
miškų gali gerokai patrumpinti esamą
miško kelių tinklą, atkirsti kaimus nuo
susisiekimo su rajono įstaigomis. ☐

Kėdainių miškų urėdijos
Josvainių girininkijai reikalingas

girininkas.

Aprūpinama gyvenamuoju plotu.
Kreiptis: tel. 8-686 1717 7

Miškų urėdijų spalio mėn. parduotų apvaliosios
medienos sortimentų kainos, Lt/m³
Sortimentas
Pušies pjautinieji rąstai
Eglės pjautinieji rąstai
Ąžuolo pjautinieji rąstai
Uosio pjautinieji rąstai
Drebulės pjautinieji rąstai
Beržo pjautinieji rąstai
Juodalksnio pjautinieji rąstai
Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai
Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai
Eglės popiermedžiai
Pušies popiermedžiai
Beržo popiermedžiai
Drebulės popiermedžiai
Uosio popiermedžiai
Plokščių mediena (spygliuočių)
Plokščių mediena (lapuočių)
Malkinė mediena
Iš viso apvalioji mediena
Kainos be PVM ir transporto išlaidų		

2011 m.
spalio mėn.
vidutinė
kaina
178
190
436
213
137
203
195
152
133
131
126
130
107
144
92
91
98
143

Indeksas
2011 m.
sausis=100
106
93.6
102.8
105.4
97.6
105.2
108.2
100.7
102.3
107.4
107.7
97
107
110.8
108.2
109.6
107.7
102.9

2011 m.
1-10 mėn.
vidutinė
kaina
171
191
424
207
137
196
185
148
131
125
121
132
101
138
88
86
94
139
GMU inf.

Ponsse – naujas lyderis

Lietuvos miško technikos rinkoje
Darbuojasi telšiškių Ergo

S

uomijos kompanijos Ponsse Oyj gaminama miško ruošos technika gerai žinoma
visame pasaulyje. Pernai atšventusi veiklos
keturiasdešimtmetį ši stambi medkirčių ir medvežių gamintoja metai po metų vis labiau plečia pardavimų geografiją. Ponsse mašinos gerai
vertinamos ne tik Europoje, bet Šiaurės ir Pietų
Amerikoje, Azijos šalyse. Lietuvoje pirmosios
Ponsse medvežės pasirodė dar 90-ųjų viduryje,
o naujos kartos miško ruošos mašinos mūsų
rinkai pristatytos prieš 6-erius metus. Kaip sakė
oficialaus Ponsse Oyj atstovo Lietuvoje – UAB
Konekesko Lietuva Statybinės, komunalinės ir
miško technikos departamento direktorius Giedrius Cicėnas, įsilieti į nedidelę mūsų rinką bei
joje įsitvirtinti nebuvo lengva. „Tačiau ilgo, atkaklaus darbo dėka šiandien jau galime pasigirti

pirmaisiais rezultatais – remiantis preliminariais
statistiniais duomenimis, pagal šių metų 10-ies
mėnesių miško technikos pardavimų skaičių
šalyje tarp stambių gamintojų esame lyderių
pozicijoje, nes apie 37 proc. medkirčių ir apie
32 proc. medvežių, importuotų į Lietuvą, sudaro
Ponsse mašinos. Dabar svarbu tas pozicijas išlaikyti.“ – teigė G. Cicėnas.

Pristatytos pačios paklausiausios

UAB Konekesko Lietuva šių metų lapkričio pradžioje suorganizavo Ponsse miško technikos
pristatymą Kazlų Rūdos mokomosios miškų
urėdijos Braziūkų girininkijos 11 kvartale, greta
kelio Zapyškis – Griškabūdis. Renginyje dalyvavo
miškų urėdijų bei miško ruošos įmonių darbuotojai, Ponsse gamyklos, Konekesko Lietuva serviso

atstovai. Demonstravimo metu pristatytos Lietuvoje paklausiausios ir šiemet pargabentos mašinos: Šakių miškų urėdijai priklausanti medvežė
Ponsse Wisent, Telšių miškų urėdijai – medkirtė
Ponsse Ergo bei UAB Zenasta – medvežė Ponsse
Elk ir aštuonių ratų medkirtė Ponsse Fox.
Gerą pusdienį trukusios prezentacijos metu
renginio dalyviai iš arti galėjo stebėti, kaip mašinomis medžiai kertami, sortimentuojami, o vėliau išvežami iš kirtavietės. Smalsiausieji turėjo
galimybę kartu su operatoriumi įsėsti į kabiną ir
iš jos stebėti gamybos procesą.
Lauko stenduose buvo galima įsigyti reklaminių leidinukų apie Ponsse miško techniką,
prie staliukų pasivaišinti kava, arbata, o renginiui įpusėjus, pertraukoje tarp demonstravimų – pasistiprinti karšta sriuba, cepelinais.

RIMONDO VASILIAUSKO nuotraukos

Ponsse technikos pristatymą stebėjo daug medienos ruošos specialistų

UAB Zenasta savininkas Z. Juodžbalis didžiuojasi nauju pirkiniu – medveže Elk

Ponsse Fox ir Ponsse Ergo technines galimybes pademonstravo specialiai į šį renginį atvykęs operatorių instruktorius iš Suomijos.
Konekesko Lietuva departamento direktorius G. Cicėnas renginio metu pasakojo apie
demonstruojamų mašinų technines savybes,
privalumus, užsakymų priėmimo galimybes
bei pristatymo sąlygas. Renginyje dalyvavęs
kompanijos Ponsse Oyj pardavimų direktorius
Baltijos šalims, Japonijai ir Pietų Afrikai Norbert
Schalkx noriai atsakinėjo į dalyvių klausimus. Jo
teigimu, Lietuvos rinka specifinė ir skiriasi nuo
mūsų kaimynų latvių ir estų, nes mūsų šalies
miškuose dirba beveik visų Ponsse išleidžiamų
modifikacijų medkirtės ir medvežės. Kaimynai
gi daugiausia renkasi kelis modelius.
Beje, Norbert Schalkx Lietuvoje lankosi ne
pirmą kartą. Pirmoji jo pažintis su mūsų šalimi įvyko tada, kai jis, studentas miškininkas, iš
Olandijos pagal Erasmus programą kelis mėnesius mokėsi LŽŪA Miškų fakultete.

Įgyvendinti klientų pageidavimai

Įmonės Ponsse vertybės ir darbo metodai grindžiami pagrindiniais kompanijos įkūrėjo Einari
Vidgren verslo principais. Diegiant bet kokias
naujoves Ponsse būtinai atsižvelgia į vartotojų
poreikius bei reikalavimus, todėl kompanija
savo klientams pateikia optimalius sprendimus, kad miško darbai būtų vykdomi kuo
efektyviau.
Kaip teigė Giedrius Cicėnas, medkirtėje
Ponsse Fox įdiegta nemažai klientų pasiūlytų
konstrukcinių sprendimų. Pavyzdžiui, konstruktoriai šiame modelyje manipuliatorių perkėlė
arčiau kabinos, taip užtikrindami geresnį regėjimo lauką, greitesnį manipuliatoriaus darbą atliekant miško retinimo darbus bei optimalesnį
svorio paskirstymą. Be to, šioje medkirtėje sumontuotas patikimas rėmo hidraulinis blokavimo mechanizmas. „Medkirtė Ergo yra Ponsse
vizitinė kortelė, o Fox, galima sakyti, –klientų
kūrinys,“ – pabrėžė G. Cicėnas.
Tiek Ergo, tiek Fox modeliuose kirtimo galvutėse naudojami daugiafunkciniai genėjimo

Prie naujojo Fox‘o (iš kairės) N. Schalkx ir G. Cicėnas

ritinėliai. Dėl šio techninio sprendimo medkirtė
gali suimti ir traukti mažo skersmens medžius.
Jei nukertamas nedidelio skersmens medis
(galvutės gali kirsti nuo 4 cm skersmens), jis
nededamas ant žemės, bet laikomas dviejų peilių. Operacijos kartojamos tol, kol surenkamas
smulkių medžių pundas. Ypač tai aktualu retinimo kirtimuose – taupomas kuras bei didinamas
darbo efektyvumas.
Kai kurie klientai nuogąstauja, kad medkirčių kirtimo galvutės pritaikytos daugiau spygliuočiams. „Jokia kompanija neturi specialiai
pagamintos kirtimo galvos lapuočių medienai.
Skiriasi tik varomieji ritinėliai: jų dantys kitokie.
Ponsse kirtimo galvutėse taip pat yra keturi judantys ir du fiksuoti genėjimo peiliai, fiksuojami
viršuje ir apačioje. Sugebėjimas dirbti lapuočių
miškuose daug priklauso nuo mašinos operatoriaus kvalifikacijos ir patirties. Tik jis, atsižvelgdamas į medžio rūšį, gali nustatyti kiekvieno peilio
spaudimo jėgą. O tai ir lemia tinkamą medžio
apdorojimą,“ – tęsė Konekesko Lietuva departamento direktorius Giedrius Cicėnas.
Kaip teigė Ponsse atstovai, šios kompanijos medvežių ir medkirčių variklio, hidraulikos
ir transmisijos suderinamumas yra vienas geriausių tarp tokio tipo kitų gamintojų mašinų.
Todėl su silpnesniu varikliu galima pasiekti didesnę galią, tačiau su žymiai mažesnėmis kuro
sąnaudomis.
Kompanija Ponsse suinteresuota ne vien
tik parduoti miško techniką. Daug dėmesio skiriama operatorių apmokymams, kvalifikacijos
kėlimui. Be įprastų būsimųjų operatorių mokymų, prieš įsigyjant mašiną, Ponsse pakartotinai
organizuoja papildomus kvalifikacijos kėlimo
kursus mokymo centre Rygoje arba gamykloje
Viaremoje. Neretai gamyklos atstovai lankosi
įmonėse, kurios įsigijo Ponsse techniką, stebi
operatorių darbą, moko vietoje, išklauso pastabas ir pasiūlymus.

Medienos versle – ne naujokas

Prezentacijoje demonstruotas medkirtę Fox ir
medvežę Elk UAB Zenasta įsigijo šių metų vasa-

rą. „Medienos versle darbuojamės jau daugiau
kaip 15 metų. Kaip ir visi, pradėjau tradiciškai – vienas pjūklas, vienas darbuotojas – tai
aš,“ – pasakojo UAB Zenasta savininkas iš Kazlų
Rūdos Zenas Juodžbalis. „Pamažu darbų apimtys didėjo, tad, laikui bėgant, įsigijome MTZ
traktorių, vėliau – prie jo priekabą, kad galima būtų medieną išvežti iš kirtavietės.“ Iki šiol
įmonė turėjo kelis traktorius su priekabomis,
nedidelį ekskavatorių Kobelco, ant kurio pritaisoma kirtimo galvutė. „Tačiau šių pajėgumų
neužteko. Nors galime įdarbinti apie 16 miško
kirtėjų, tačiau jų nuolatos trūksta. Šiemet ryžomės vienu pirkimu įsigyti medkirtę ir medvežę.
Svarstėme ilgai, klausinėjome jau dirbančių su
stambia miško technika nuomonės, išgirdome
gerų atsiliepimų apie Konekesko Lietuva serviso
darbą. Apibendrinę visus „už“ ir „prieš“, įvertinę
kainos ir kokybės santykį, pasirinkome Ponsse
techniką. Žvelgiant su perspektyva, manau, kad
tai labai teisinga investicija. Su medkirte Ponsse
Fox kertame dvigubai daugiau nei su anksčiau
turėta Kobelco ir su mažesnėm kuro sąnaudom
tenkančiom iškirstam 1m3 medienos“ – tvirtino
Z. Juodžbalis. „Daugiausia darbuojamės Kazlų Rūdos miškų urėdijos miškuose. Šiemet dar
teko tvarkyti vėjavartas Dubravos EMM urėdijoje. Ekskavatorių Kobelco neretai naudojame
sausinant šlapius miškus. Ir dabar mūsų Kobelco darbuojasi Kazlų Rūdos miškų urėdijoje prie
melioracijos darbų. Su šia urėdija mus sieja geri,
partneriški santykiai nuo pat įmonės įkūrimo.“

Visada suteiks pagalbą

Oficialus Ponsse miško technikos atstovas Lietuvoje UAB Konekesko Lietuva klientų patogumui įkūrė keturis aptarnavimo centrus: Vilniuje,
Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. „Iškilus problemoms, jas stengiamės spręsti operatyviai.
Per trumpiausią laiką aprūpiname atsarginėmis
dalimis, esant reikalui, techniką remontuojame
mūsų servisuose arba tiesiog miške“, – sakė Giedrius Cicėnas. Jo žodžius patvirtino ne vienas
eksploatuojantis Ponsse mašinas miškų urėdijų
ar medienos ruošos įmonės atstovas. ☐
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Privatūs miškai

Lapuočių vaidmuo

medienos pramonėje auga

Edgaras Kastenholcas

Pasak Edgaro Kastenholco (Edgar
Kastenholz) iš Europos miškų ūkio
įmonių tinklo (ENFE) Baltijos pietų
regione esantis aukštas lapuočių miškų
potencialas pramonėje išnaudojamas
nepakankamai. Šiame regione, jo įsiti
kinimu, labai palankios gamtinės sąly
gos lapuočių augimui, daugelyje vietų
miškai valdomi puikiai, be to, egzistuo
janti prekybos ir transporto infrastruk
tūra yra labai palanki vystyti tarpregio
ninę medienos prekybą.
Tikrai aukštos kokybės kietmedžio
medienos regione nėra itin daug. Miš
ko savininkai įpratę naudą sieti tik su
kietmedžiu, todėl neturėdami daug
šių išteklių nesitiki iš lapuočių gauti
daug naudos. E. Kastenholcas atkreipė
dėmesį, kad ne visur regione yra nau
dojami efektyviausi medienos ruošos
metodai. Dėl šios priežasties lapuočių
34 ■
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kirtimo ir medienos ruošimo kaštai yra
nepagrįstai dideli, dėl ko ši mediena
negali efektyviai konkuruoti tarptauti
nėje rinkoje.
Siekiant sustiprinti lapuočių medie
nos pramonę regione, E. Kastenholcas
primygtinai siūlė tarptautiniu ir vieti
niu mastu tarpusavyje bendradarbiauti
miškų valdytojams, medienos ruošos ir
transporto įmonėms bei medienos ap
dorojimo įmonėms. Miško savininkus
reikia informuoti, šviesti, suteikti jiems
daugiau žinių, kad šie žinotų, kaip išau
ginti geresnės kokybės lapuočių medie
ną. Medienos ruošos bei apdorojimo
įmonės turi investuoti į moderniausias
technologijas, kad medieną iš miš
ko būtų galima paimti nepažeidžiant
aplinkosauginių reikalavimų bei suku
riant kuo įmanoma vertingesnį galutinį
produktą.
Oskaras Hultakeris (Oscar Hulta
ker) iš Švedijos žemės ūkio mokslų uni
versiteto nuogąstauja, kad vystant la
puočių medienos pramonę regione gali
pritrūkti kvalifikuotų medienos ruošos,
transportavimo ir medienos perdirbi

mo specialistų. Pasak jo, mūsų regione
nepakankama specialistų kompetencija
darbui su lapuočiais, ypač medienos
ruošos srityje. Sukurti vieningą sistemą,
užtikrinančią specialistų kompetenciją
visame regione, būtų labai sudėtinga,
nes šiuo metu skirtingose šalyse egzis
tuoja skirtingi reikalavimai medienos
ruošos specialistų kompetencijai. Net
toje pačioje šalyje skirtingos sertifikatus
išduodančios institucijos neretai taiko
skirtingus reikalavimus. O. Hultake
ris įsitikinęs, kad tokie skirtumai tarp
nacionalinių įstatymų, nacionalinių ir
regioninių vertinimo priemonių, nor
mų labai apsunkins bendros sistemos
sukūrimą ir vienodų reikalavimų nu
statymą.
Švedams aktyviau panaudoti lapuočius
padeda stipri kooperacija
Švedijoje labai aktyvi kooperacija tiek
tarp žemės, tiek tarp miško savinin
kų. Mokėdami veikti kartu, jie randa
metodų, kaip iš savo miškuose užau
gintos medienos išspausti maksimalią
naudą.
Autorės nuotraukos

L

apuočių medžių teikiama nauda ir
verslo galimybės apžvelgtos spalio
pabaigoje Vilniuje vykusioje konferencijoje. Mokslininkai, verslininkai,
valstybinių ir privačių miškų institucijų
atstovai iš Lietuvos, Švedijos, Lenkijos,
Vokietijos, Kaliningrado srities diskutavo apie lapuočių vaidmenį medienos
pramonėje. Tarptautinę konferenciją
„Lapuočių medžių teikiama nauda –
verslo galimybės“ organizavo Lietuvos
miško savininkų asociacija ir Švedijos
miškų agentūra.

Vitalija Dabkevičienė

Lietuvos medienos rinka gyvena krizės
atgarsiais
Lietuvos medienos rinką apžvelgęs
prof. Antanas Morkevičius pastebėjo,
kad medienos žaliavų ir medžiagų pre
kyba su užsieniu yra palyginti maža,
tačiau medienos produkcijos gamyba ir
eksportas užima nemažą Lietuvos ūkio
dalį. Ekonominė krizė šiam sektoriui
labiausiai pakenkė 2009 m. pradžioje,
dabar jau akivaizdžios jo atsigavimo
tendencijos, tačiau pasekmės vis dar
jaučiamos. Be ekonominės krizės nei
giamą poveikį šalies medienos sekto
riui turėjo ir 2010 m. rugpjūčio škvalas,
sugadinęs netoli 1 mln. m3 medienos.
Anot prof. A. Morkevičiaus, didė
jantys miškų protai ir juose augantys
medienos ištekliai bei dabartinis me
dienos kirtimų dydis leidžia kaupti
medienos atsargas toliau ir planuoti
tolimesnį didėjantį jų panaudojimą.
Išteklių iš privačių miškų sektorių pa
naudojimą sunkina savininkų gausa.
Didžiausi medienos žaliavų pirkė
jai yra vietinės medienos produkciją
gaminančios įmonės. Jos atsigauna po
krizės, didėja vertingesnę produkciją
(baldus) gaminančių įmonių. Krizė at
sijojo daug mažų, tik pjautinę medieną
gaminusių įmonių, kurios, mokslinin
ko įsitikinimu, buvo neperspektyvios ir
todėl anksčiau ar vėliau turėjo išnykti.
Jų buvo pernelyg daug, neretai atsitik

Prof. Antanas Morkevičius

tinai įsteigtų ir nerentabiliai dirbusių.
Atkreipiamas dėmesys, kad paskuti
niais metais sektoriaus veikloje auga
didžiųjų įmonių vaidmuo: 2008 m. jos
pateikė 23,6 proc. visos medienos pro
dukcijos, 2010 m.– 31,2 proc. A. Mor
kevičiaus žiniomis, sektoriaus lyderės
yra „Swedspan Girių bizonas“ ir „Vil
niaus baldai“.
Apvaliosios žaliavinės medienos
eksportas iš Lietuvos didėja dėl kai
myninių šalių, turinčių labiau išvystytą
perdirbimo pramonę, konkurencijos.
Eksportuojamos medienos kainos da
bar ženkliai didesnės už parduodamos
vietinėje rinkoje, atotrūkis kasmet
didėja. Medienos medžiagų (kaip ir
žaliavų) rinka vis dar išgyvena krizės
pasekmes – paklausa sumažėjusi dėl
sumažėjusių statybų apimčių. ☐
vaclovo trepėnaičio nuotrauka

Švedijos miško savininkų ekonominė
asociacija SÖDRA vienija 51 tūkst. narių.
Vidutinė miško valda – 50 ha. Lapuočiai
sudaro apie 17 proc. ploto. Iš viso per
metus sunaudojama 12,5 mln. m3 me
dienos, iš jos pagaminama 150 tūkst. m3
pjautinės medienos, iš likusios gami
nama celiuliozė ir išgaunama energija.
Asociacija turi nuosavą medienos apdir
bimo pramonę: veikia 3 medienos pro
duktų gamyklos Švedijoje, 2 – Norvegi
joje; 9 spygliuočių medienos lentpjūvės,
2 – lapuočių; taip pat gaminamos namų
apdailos, interjero detalės. Papildomas
pajamas asociacija gauna nekokybišką
medieną panaudodama elektros ir šilu
mos kogeneracijai. Praėjusiais metais šio
ekonominio susivienijimo pelnas siekė
2 027 mln. SEK ( apie 7682 mln. Lt).
Asociacijos miškai sertifikuoti, dau
gelis jų – dvigubu FSC ir PEFC serti
fikatu. Miško savininkai patiria naudą,
nes mediena su šiuo dvigubu sertifikatu
parduodama 20 SEK (7,6 Lt) brangiau.
Šis sertifikatas skiriamas miškams, ku
riuose didesnis lapuočių kiekis, ribo
jamas chemikalų naudojimas, taikomi
nebūdingų medžių rūšių apribojimai, 5
proc. – saugomas miškas; palaikomos
buveinės vietovėje vertingoms rūšims.
Pasak asociacijos atstovo Anderso
Ekstrando (Anders Ekstrand), ruošti
lapuočių medieną sudėtingiau jau vien
dėl to, kad būtent lapuočių miškuose
koncentruojasi turtingiausia biologinė
įvairovė, daugelyje šalių taikomi griež
tesni aplinkosauginiai ribojimai. Kitas
klausimas – medienos pramonės pri
taikymas. Mūsų regione lapuočių įvai
rovė yra kur kas platesnė nei spygliuo
čių – egzistuoja kur kas daugiau skir
tingų medžių rūšių ir porūšių. Pagal tai
tenka pritaikyti medienos apdirbimo ir
perdirbimo technologijas.
Iš lapuočių gaminami labai įvairūs
produktai: aukštos kokybės baldai ir in
terjero detalės, masyvios grindys, lauko
baldai, parketo grindys ir žaliuzės. Apie
70 proc. ąžuolo medienos sunaudojama
saviems produktams, likusi parduoda
ma švediškų grindų gamybai. Kitų me
džių rūšių maždaug 30 proc. medienos
panaudoja savų produktų gamybai, li
kusi dalis eksportuojama į Aziją. Šakos
ir kitos medienos atliekos vis didesniais
kiekiais eksportuojamos kaip kuras.
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Husqvarna pristato

naujuosius 560 XP ir 555 grandininius pjūklus
®

Aidas Lebeda

Didelė patirtis ir šiuolaikiškumas
Neseniai HUSQVARNA pristatė naują
pjūklų seriją, skirtą profesionalams, dir
bantiems miške. Tai naujausi pjūklų mo
deliai 560 XP® ir 555.
Dar prieš pradėdami kurti šiuos pjūklus
(o tai buvo seniau, nei prieš 5-erius metus),
įmonės specialistai daug bendravo su būsi
mųjų pjūklų naudotojais – profesionaliais
medkirčiais. Buvo tartasi ir su mūsų šalies
miškų kirtėjais, išklausyti jų pageidavimai.
Tai pravertė konstruktoriams, kuriant pjū
klus, kurie atitiktų reikliausių medkirčių
poreikius visame pasaulyje. Sukurti šiuos
puikius gaminius įgalino ir turtinga, dau
giau nei per 50 metų sukaupta patirtis.

Tačiau to nepakanka gaminio patva
rumui patikrinti. Vėliau, prieš pradedant
serijinę gamybą, atliekami bandymai lau
ko sąlygomis. Jie vykdomi keliose pasau
lio šalyse, kad pjūklo darbas bei kokybė
būtų kuo detaliau patikrinti. Lietuva taip
pat patenka tarp tų šalių ir, galima sakyti,
atstovauja Rytų Europai.
Mūsų šalis pasirinkta ne atsitiktinai,
nes Lietuvos medkirčiai dirba labai in
tensyviai, maksimaliomis apkrovomis ir
dažnai su minimalia priežiūra.
Bandymų rezultatai, kol gaminys yra
kūrimo stadijoje, gamintojams labai svar
būs, nes trūkumai pašalinami mažiausio
mis sąnaudomis ir per trumpiausią laiką.

Ir štai po kelerių įtempto ir kruopš
taus darbo metų HUSQVARNA pateikė
vartotojams naujuosius pjūklus. Nors šie
pjūklai – dar naujas gaminys, bet jau gali
ma teigti, kad visi, kas tik pabandė su jais
dirbti, įvertino jų ergonomiškumą, akce
leraciją, puikų svorio ir galios santykį.
HUSQVARNA visada skyrė ir skiria
daug dėmesio šioms savybėms, o su nau
jausiais modeliais „padarė revoliuciją“ ir
gerokai išsiveržė į priekį pažangių spren
dimų srityje.

Mažieji „harvesteriai“ –
akceleracija ir galia
Pirmieji naujųjų modelių (555 ir 560 XP®)
testavimo pjūklai Lietuvoje pasirodė jau
2009 m. Nemažai medkirčių patys išban
dė šiuos pjūklus arba bent jau girdėjo apie
jų privalumus. Išbandžiusiųjų naujuosius
pjūklus medkirčių atsiliepimai apie juos
labai geri. Profesionalus medkirtys iš Prie
nų Gintaras Karpavičius, vienas iš pirmųjų
Lietuvoje pabandęs 560 XP® pjūklą, jį pava
dino „harvesteriu“ (miško kirtimo mašina).
Pasak kito profesionalaus medkirčio iš Ra
seinių Mindaugo Dobrovolskio, tokių pjū
klų laukėme seniai ir darbas su juo žymiai
našesnis, efektyvesnis ir ekonomiškesnis.
Norintieji tiesiogiai pabendrauti su
šiais medkirčiais, jų kontaktus gali suži
noti, paskambinę ar užsukę į redakciją.

Kokybė ir patvarumas
Kuriant naują gaminį, pirmiausia atlieka
mi įvairūs jo išbandymai laboratorijose
(pritaikant specialiai sukurtus robotus).
Tai daroma tam, kad išryškėtų naujojo ga
minio darbo pranašumai ir galimi trūku
mai. Pastarieji nedelsiant yra ištaisomi. La
boratorijose su gaminiu dirbama įvariais
režimais, kartais net ir 24 valandas ištisai.
Kartu fiksuojami variklio darbo rodikliai.
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Testavimo rezultatai puikūs
Dalyvaudami gaminio kūrimo procese
Lietuvoje (atliekant testavimą lauko sąly

gomis), ne tik kruopščiai ir atsakingai pati
kriname gaminio kokybę, bet ir sukaupia
me žinių bei patirties iš praktikos. Džiugu,
kad jau turime ne vieną pjūklą, kuris yra
ištuštinęs daugiau kaip 1200 kuro bakelių.
Patikrinę cilindrinės grupės dalis, labai
nustebome, kad variklio stūmoklis apnašo
mis buvo padengtas minimaliai (žr. 1 pav.).
Taip yra dėl to, kad naujųjų pjūklų vari
klis sukonstruotas taip, kad galėtų dirbti
maksimaliomis apkrovomis (AutoTune™).
Ši aplinkybė ir lėmė tokį puikų rezultatą.
Svarbų vaidmenį suvaidino ir tai, kad buvo
naudota Husqvarna HP dvitaktė alyva ir 95
oktaninio skaičiaus benzinas. Puikių rezul
tatų pasiekiama ir naudojant Husqvarna
XP® dvitaktę alyvą.

1 pav. Taip atrodo 560 XP ® stūmokliai po 470 bakelių
(kairėje) ir 1180 bakelių (dešinėje)

AutoTune ™ – elektroninė kuro valdymo
sistema
Kas gi yra ta stebuklinga AutoTune™ , už
tikrinanti sklandų ir našų variklio darbą?
Tai integruotu mikroprocesoriumi
valdomas karbiuratorius (nėra regulia
vimo adatų), automatiškai reguliuojantis
variklio veikimą, atsižvelgiant į oro tem
peratūrą ir drėgnumą, atmosferos slėgį,
kuro kokybę, oro filtro užterštumą, bei
darbo pobūdį (šakų genėjimas, stiebo
pjovimas, laisva eiga).

AutoTune™ sistemą sudaro 2 pagrin
dinės dalys: blokas (mikroprocesorius,
montuojamas prie karbiuratoriaus) ir
elektroninis uždegimo modulis su inte
gruotų apsukų ribotuvu (2, 3 pav.) Abi
šios dalys tarpusavyje yra sujungtos. Elek
troninis uždegimo modulis siunčia infor
maciją apie variklio darbą (aps/min.) į
mikroprocesorių, o šis elektromagnetinio
vožtuvo pagalba valdo kuro padavimą į
karbiuratorių. AutoTune™ sistema nuolat
reguliuoja kuro mišinio tiekimą, kad va
riklyje būtų optimalus kuro ir oro mišinio
santykis. Tuomet variklis dirba sklandžiai
ir našiai. Mikroprocesoriuje įmontuotas
temperatūros daviklis ir akceleratoriaus
sensorius, kad mikroprocesorius parink
tų tinkamą kuro padavimą, priklausomai
nuo darbo režimo: genime šakas ar pjau
name medį ir pan.
Be visų „tiesioginių“ funkcijų, AutoTune™ sistema turi ir atmintį, kurioje
fiksuojami tokie duomenys, kaip darbo
valandos, kuro nustatymo parametrai,
serviso atžymos ir t.t

2 pav. AutoTune ™ sitemos pagrindinės dalys

3 pav. Karbiuratorius su AutoTune ™ bloku

HUSQVARNA servisas
apmokytas ir pasiruošęs
Įsigijusio gerą daiktą bet kurio pirkėjo
teisėti lūkesčiai – geras bei patikimas ap
tarnavimas, o reikalui esant – ir
kokybiškas remontas. HUSQ
VARNA supranta teisėtus var
totojų reikalavimus ir užtikrina
puikų aptarnavimą. Visi HUSQVAR
NA serviso atstovai Lietuvoje jau yra

apmokyti ir įsigiję specialią diagnostinę
įrangą, su kuria gali nuskaityti AutoTune™
bloke sukauptą informaciją: išdirbtų va
landų ir užvedimų skaičių, patikrinti kuro
padavimo nustatymus, atlikti sistemos
diagnostiką, padaryti serviso įrašus ir t.t.
Tik įgaliotieji HUSQVARNA prekybos
ir serviso atstovai turi reikiamą įrangą
ir žinias, reikalingas šiems pjūklams ap
tarnauti. Todėl kreiptis į kitus servisus ar
privačius specialistus – gana nepatikima,
o gal net ir rizikinga. To savo gaminių pir
kėjams daryti nerekomenduojame.

X-torq ® – variklio technologija

HUSQVARNA šią technologiją pirmą
kartą serijinėje gamyboje panaudojo dar
2004 m. Tad daugelis mūsų klientų patys
patyrė jos pranašumus ir naudą. Labiau
siai norėtume akcentuoti, kad šios tech
nologijos dėka sunaudojama iki 20 proc.
mažiau kuro ir 75 proc. mažiau išmeta
ma teršalų. Praktika rodo, kad varikliai
su šia technologija yra ir patvaresni, ir
ilgaamžiškesni, žinoma, jeigu gaminio
vartotojas pasirūpina, kad techninė prie
žiūra ir aptarnavimas būtų atliekami lai
ku ir tik HUSQVARNA specialistų.

Revoliucija ergonomikoje
Medkirčio darbas priskiriamas prie sun
kių darbų. Be to, jis reikalauja didelio
atidumo ir susikaupimo. Labai svarbu,
kad darbo priemonės, kuriomis dirba
medkirtys, būtų kuo lengviau valdomos,
t.y., ergonomiškos. Todėl, kaip ir visuose
HUSQVARNA grandininiuose pjūkluo
se, daug dėmesio, konstruojant šiuos
pjūklus, buvo skiriama ergonominiams
sprendimams.
Pjūklo svorio centras pasislinko arčiau
priekinės rankenos – taip pjūklą galime žy
miai lengviau valdyti (ypač genint šakas)
(žr. 4 pav.). Sumažinus smagračio svorį ir
skersmenį, gerokai sumažėjo išcentrinė
jėga, tai irgi turi įtakos greitesnei akceleraci
jai ir lengvesniam pjūklo valdymui.
Žodžiais gal patikėti ir sunkiau, bet
tereikia paimti pjūklą į rankas, nugenėti
eglę ir viskas bus aišku.
A – 146 mm. (560 XP ®)

A

Kiti konstrukcinai sprendimai

Kuro bakelio langelis

Patogi asimetriška
galinė rankena

Veržlės laikosi
prie dangtelio
Ilgi slydimo bėgeliai
pjūklo apačioje
palengvina darbą genint

Kuro pompa
pagreitina pjūklo
užvedimą

Kombinuotas
išjungimo/įjungimo
ir oro sklendės jungiklis

Už naujas inovacijas – sidabro medalis
Vokietijoje kas dveji metai vyksta viena
didžiausių Europoje aplinkos tvarkymo
parodų po atviru dangumi „Demopark“.
Šiemet Eisenache vykusioje „Demo
park“ parodoje pjūklui 560 XP® buvo
įteiktas sidabro medalis už įdiegtas ino
vacijas.
Vokiečių ekspertai labiausiai įvertino
įdiegtas naujausias technologijas, er
gonomiką bei pjūklo galios ir svorio
santykį: 560 XP® – 3,5kW, 5,6kg; 555 –
3,1kW, 5,6kg.
B – 150 mm. (357 XP ®)

B

4 pav. Aukščiau esantis svorio centras palengvina pjūklo valdymą
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Žodis skaitytojui

A

r mums reikia švarios, pigios, atsinaujinančios energijos? Žinoma!
Tai statom vėjo jėgainę. Valio!!!... ...
... tik ne šalia mano namo. Žinote, mano
uošvė labai jautri aplinkos dirgikliams.
Pakilkim į mūšį su pakelių, paežerių,
paupių, miškų šiukšlynais. Pirmyn! Įrenkim modernų sąvartyną. Taip... ... ..., bet
ne prie mūsų kaimo. Bijau traumuoti
savo vaikus. Įsivaizduokit – tėviškė prie
sąvartyno!
Neleiskim užgriozdinti mūsų krašto
sąvartynais, statykim šiuolaikišką atliekų
deginimo fabriką. Puiki idėja! ... ... ..., bet
geriau ne mūsų mieste. Pas mus ir taip
sunku kvėpuoti.
Kapinėms trūksta vietos! Lietuva –
paskutinis Europos aborigenų kraštas
be krematoriumo! Statom šiuolaikišką laidojimo įstaigą. Nuostabu, šaunu,
šiuolaikiška, bet ... ... ... geriau ne mūsų
rajone. Supraskite – gyventi šalia krematoriumo...
Gelbėkime vilkus! Taip, taip, taip ir dar
kartą taip. Nuostabus, didingas žvėris.
Beje, ar tuos plėšrūnus gelbėsime ir tame
miške, kur aš mėgstu grybauti? Taip!!!!!!
Tada aš susilaikau. Ne, ne. Aš nesusilaikau,
aš kategoriškai prieš. Kodėl negalima gelbėti tų vilkų Baltarusijoje? Na, galų gale,
nors Žemaitijoje? Aš aukštaitis, beje.
Išsaugokime visoje Europoje baigiančią išnykti ąžuolinę miegapelę! O čia
kas per žiurkė!? Ne, ,,nu pavaro“ tie gamtosaugininkai, peles saugot pradėjo.
PS. Vietoje ąžuolinės miegapelės gali
būti įrašyta 123 vabzdžių, 80 paukščių, 22
žinduolių ir dar beveik pusė tūkstančio kitų
gyvūnų, augalų ir grybų rūšių – nykstančių,
įrašytų į Lietuvos Raudonają knygą.
Liūdna, bet tūlas vilkų gelbėtojas
apie absoliučią jų daugumą nė girdėti
nėra girdėjęs.
Eugenijus Tijušas
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Vilkai ir žmonės
Dr. MARTYNAS KAZLAUSKAS

M

aždaug prieš dešimtmetį pa
aštrėjusios diskusijos apie
vilkus – jų daromą žalą, me
džioklę, gausumą šalyje ir pageidautiną
skaičių netyla iki šiol. Be abejo, tai gerai,
nes procesas yra žodžio laisvės ir kasdie
ninius poreikius gebančios patenkinti ir
skirti laiko pamąstymams apie etiką ir
vertybes, visuomenės įrodymas. Vis dėl
to, lietuviams trūksta gebėjimų supran
tant oponentus, korektiškai diskutuoti,
siekiant visus tenkinančio rezultato. Daž
niau apsiribojama kalbomis, o ne darbais,
pasidžiaugiama galimybe pabūti dėmesio
centre. Situaciją sunkina atitrūkimas nuo
ekologinės ir ekonominės realybės bei no
ras padaryti įspūdį – papasakoti gerokai
„pagražintą“ situaciją tiek kaimynui, tiek
spaudoje. Gyvūnijos apsauga – atsakinga
veikla, reikalaujanti ne tik monitoringo,
apsaugos taisyklių kūrimo, bet ir akty
vaus darbo su visuomene, kurį „pasakos“
apsunkina.
Stambieji plėšrūnai, dalindamiesi gy
venamąja teritorija ir ištekliais su žmo
gumi, yra linkę išnykti, nes jų buvimas
ar veiklos žymės nelieka nepastebėti,
konkuruoja su žmogumi dėl medžioja
mų ar naminių gyvūnų, yra medžioklės
trofėjai, kelia baimę, o kai kurie gali būti
net mirties priežastis. Lietuvoje vilkai gy
vena nuo neatmenamų laikų, po antrojo
pasaulinio karo buvo intensyviai naiki
nami – už jų sumedžiojimą buvo moka
mos premijas, bet neišnyko. Ir neišnyks,
kol Lietuvoje bus miškų ir kol bus beveik
keturis tūkstančius individų turinčios

Baltijos vilkų populiacijos dalimi. Viena
problema susijusi su vilkais – tai nesuta
rimai visuomenėje dėl to, ką su jais daryti,
jų per mažai ar per daug; kita – neigia
mas visuotinis požiūris, kuris tikėtinas,
jei vilkų daromos žalos bus labai daug,
visi apie tai žinos ir vilkas iš susižavėjimą
sukeliančio plėšrūno bus pradėtas laikyti
kenkėju. Tokia situacija gali susidaryti, jei
vilkų populiaciją bus nustota reguliuoti.
Pagrindinė konfliktų priežastis – faktų
nepripažinimas. Dėl to konfliktai tampa
sunkiai sprendžiami. Šio straipsnio tiks
las – supažindinti su kai kuriais faktais
apie vilkus Lietuvoje ir visuomenės nuo
monę apie juos. Duomenys apie visuo
menės požiūrį buvo surinkti anketinės
apklausos būdu šiaurės vakarų Lietuvoje.
Gyventojai buvo apklausiami miestuose,
miesteliuose, kaimuose ir vienkiemiuose.
Apklausoje nuomonę išreikšti galėjo visi,
vyresni nei penkiolikos metų amžiaus.
Vilkų padaryta žala buvo vertinama,
vykstant pas nukentėjusius.
Rezultatai parodė, kad visuomenė tei
giamai vertina vilkus – per 85 proc. ap
klaustųjų sutiko, kad vilkai turi tokią pat
teisę egzistuoti Lietuvoje, kaip ir visos ki
tos rūšys ir daugiau kaip 76 proc. sutiko,
kad pamatyti vilkus gamtoje jiems būtų
labai jaudinantis įvykis. Vis dėlto dau
guma apklaustųjų vilkų bijo – 80 proc.
respondentų pripažino, kad jei miške
gyventų vilkai, lankantis ten, jiems būtų
neramu dėl šeimos saugumo.
Apklausoje respondentų buvo klau
siama esminio dalyko: „Ką reikėtų daryti

Selemono Paltanavičiaus nuotraukos

Medžioklė

Amžiaus grupė

sumažinti
>65
55–64
55–64
55–64
55–64
55–64

1 pav.

0%

20%

išlaikyti

40%

60%

padidinti

80%

100%

Natūralus klausimas – dėl ko respon
dentai norėtų sumažinti vilkų skaičių Lie
tuvoje? Gal dėl galimų finansinių nuos
tolių? Pateikėme klausimą „Ar dėl stam
biųjų plėšrūnų buvimo jūsų apylinkėse
netektumėte pinigų?“ Bent mažiausių
nuostolių tikisi 33 proc. vienkiemio, 21
proc. kaimo, 15 proc. miestelio ir net 12
proc. miesto gyventojų. Rezultatų analizė
parodė, kad laukiama žala lemia šį pasi
rinkimą (2 pav.). Grafike matyti, kad kai
kurie net ir žalos nesitikintys žmonės no
rėtų, kad vilkų būtų mažiau. Taigi ne vien
piniginės netektys gali neraminti žmones,
bet ir nuogąstavimai dėl savo šeimos na

rių augintinių saugumo, ūkininkų supra
timas (užjautimas) ar kitos priežastys.
sumažinti

0%
2 pav.

išlaikyti

padidinti
Dėl vilkų

Prarasčiau daug
Nebent trupučio
Ne
Nežinau
Prarasčiau daug
Nebent trupučio
Ne
Nežinau

Dėl lūšių

su vilkų populiacija Lietuvoje?“. Rezul
tatai parodė, kad dauguma siūlo išlaiky
ti esamą skaičių (>40 proc.), padidinti
siūlė <20 proc., sumažinti – beveik 40
proc. Vadinasi, valstybės politika atitinka
visuomenės lūkesčius – neleidžiant popu
liacijai augti, stengiamasi išlaikyti esamą
skaičių. Nustatyta, kad beveik pusė kaimų
ir vienkiemių gyventojų norėtų, kad vilkų
populiacija būtų sumažinta, to norinčių
miestų gyventojų buvo tik trečdalis. Ne
tik gyvenamoji vieta lemia pasiūlymus
populiacijai valdyti, bet ir amžius – jau
nesni respondentai linkę nepritarti vilkų
populiacijos mažinimui (1 pav.).

20%

40%
60%
80%
Respondentų dalis

100%

Nors čia pristatomi tik duomenys apie
visuomenės požiūrį į vilkus, tiriamajame
darbe buvo klausiama ir apie lūšis. Grafi
ke pateikiama informacija susijusi su jo
mis, nes situacija neramina: žmonės, be
sitikintys nuostolių dėl plėšrūnų t. y. vil
kų, nes tik jie daro žalą mūsų šalyje, siūlo
mažinti ir lūšių skaičių, kurioms iš tiesų
gresia išnykimas. Vadinasi, didėjant vilkų
populiacijai ir jų daromos žalos atvejų,
lūšių palaikymas visuomenėje mažės. Tai
apsunkintų šių buveinių kokybei reiklių,
į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų plėš
rūnų apsaugą, kurių šalyje yra 5-10 kartų
mažiau nei vilkų.
Apklausoje siekta sužinoti, kokių prie
monių imtis siūlo respondentai galimose
situacijose, jei vilkai:
1) gyvena toli nuo žmonių,
2) yra aptinkami netoli gyvenviečių,
3) pjauna galvijus,
4) pjauna šunis ir kates,
5) kelia grėsmę žmonėms.
Atsakymai buvo įvairūs: pirmuoju
atveju dažniausia buvo siūloma nesiim
ti jokių priemonių, antruoju – atbaidyti,
trečiuoju ir ketvirtuoju – perkelti kitur,

paskutiniuoju – nušauti. Lietuvai yra reali
ir daugiausia problemų kyla dėl trečiosios
situacijos. Visuomenė dažniausiai rinkosi
vilkų perkėlimą kitur, sumedžioti tokius
gyvūnus – tik trečdalis. Perkėlimas, be
abejo, humaniškiausias ir gana efekty
vus būdas išvengti nuostolių, tačiau jis
mažai įmanomas. Pirma – sugauti „ken
kiančius“ gyvūnus yra itin sudėtinga, an
tra – tai kainuoja labai brangiai, trečia –
Lietuvoje nėra kur jų perkelti, nes nuo
pačios nuošaliausios vietos iki artimiau
sių galvijų vilkui vos pusvalandis kelio ...
Vienintelė efektyvi ir pigi priemonė yra
vilkų medžioklė. Sumedžioti vilką – lai
mės dalykas, todėl kalbėti apie atrankinę
medžioklę, kai medžiojami tik „nusikal
tę“ individai, nėra prasmės. Individai iš
populiacijos išimami atsitiktinai, nors ne
bijančių pjauti galvijus vilkų lieka, naujų,
bado priverstų eiti į ganyklas sumažėja,
nes konkurencija dėl grobio miške tampa
mažesnė.
Siekdami išsiaiškinti, ar visuomenė
toleruoja vilko nušovimą, suskaičiavome,
kokia dalis visuomenės nesiūlė šauti vilko
bet kokiomis aplinkybėmis (nė vienoje
situacijoje iš 5 aukščiau nurodytų). Api
bendrintų rezultatų pateikti neverta, nes
šie siūlymai priklausė nuo gyvenamo
sios vietos. Tokių žmonių vienkiemiuose
buvo 35 proc., o miestuose – net 55 proc.
Taigi vilkas yra vertybė daugumai miesto
gyventojų, kurie nuostolių dėl šių žvėrių
veiklos nepatiria.
Tyrimas parodė, kad didelė dalis ap
klaustųjų nenorėtų, kad arti jų gyvena
mosios vietos gyventų vilkų: 60 proc. ap
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Medžioklė

% visų įvykių

klaustųjų nenorėtų, kad vilkai gyventų arčiau kaip 10 km nuo jų
gyvenamosios vietos, o 35 proc. nenorėtų jų net savo rajone. Jei
daugiau kaip pusė respondentų nepalaiko vilkų buvimo arti žmo
nių, tuomet ar Lietuvoje yra pakankamai tokių vietų, kur žmonės
negyvena, ir galėtų gyventi tik vilkai? Tikriausiai – ne. Vadinasi,
kuo daugiau vilkų bus, tuo didesnėje Lietuvos teritorijos dalyje jie
gyvens ir svarbiausia, tuo daugiau bus nepasitenkinusių žmonių.
Be to, nustatyta, kad priimtinumas priklauso nuo respondento gy
venamosios vietos – miesto gyventojai (dažniausiai pasisakantys
už vilkų populiacijos didinimą, prieštaraujantys jų medžioklei)
vilkus toleruoja mažiau nei kaimo žmonės. Pvz., vilkų buvimas
mažesniu kaip 10 km atstumu priimtinas 35 proc. kaimo gyvento
jų, bet tik 27 proc. miestiečių; net 16 proc. vienkiemių ir 14 proc.
kaimo gyventojų neprieštarautų, kad vilkai gyventų 1-5 km atstu
mu nuo jų namų, tačiau su tuo susitaikytų tik 7 proc. miestiečių.
Tokie skaičiai netikėti ir leidžia teigti apie „tik ne mano kieme“
(angl. NIMBY – „not in my backyard !“) reiškinio buvimą. Tai
atvejis, kai žmogus pasisako už rūšies apsaugą, kartu norėdamas,
kad ji būtų vykdoma ne arti jo namų, o kur nors kitur. Tačiau kur
yra „kitur“? Prie kito žmogaus namų?
Tikras vilkas pjauna tuos gyvūnus, kurie idealiai tinka pagal
jo mitybą – vidutinius ir stambius žolėdžius, ne tik laukinius. Vie
šoje erdvėje pasirodo komentarų, jog kaimo žmonės netenka gy
vulių, nes juos palieka prie miško, toli nuo namų. Atlikus nuken
tėjusiųjų nuo vilkų ūkininkų apklausą, paaiškėjo, kad tai – tik iš
dalis tiesa. Pirmiausia toli nuo namų nakčiai dažniausiai palieka
mi suaugę galvijai – karvės, jaučiai, kuriuos vilkai pajėgia papjauti
ar sužaloti itin retai. Dažniausiai buvo papjaunamos avys ir jauni
galvijai. Nustatyta, kad dauguma vilkų išpuolių įvyko arčiau kaip
500 m nuo gyvenamojo namo (3 pav.), taigi, ūkininkams mato
moje vietoje. Dauguma nukentėjusių ūkininkų – smulkieji. Viena
pagrindinių netekties priežasčių yra ekonominis veiksnys – ūki
ninkai dėl lėšų stokos nebuvo investavę į gyvulių apsaugą: nebuvo
įrengę plėšrūnams neįveikiamų tvorų, neturėjo specialiai gyvulių
apsaugai dresuotų šunų, nebuvo apsidraudę. Be to, galvijus puo
lę vilkai, kaip daugelio manoma, nėra baikštūs, jiems nesutrukdė
keliai ar pastatai, vilkai puolė net naminius šunis. Užfiksuota, kad
palanki aplinka vilkų puolimams įvykti – vandens telkiniai ir dre
nažo grioviai, arčiau kaip 2 km atstumu nuo įvykio vietos esantis
miškas (3 pav.). Tokiose vietose ūkininkai turėtų stengtis nepalikti
jaunų galvijų ir avių per naktį ganykloje, net jeigu ji yra arti namų:
saugiausia vieta – aptvaras.

3 pav.

80
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40
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Felis

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
0–49 m 50–99 m 100–49 m 500–1999 m 0–49 m
Atstumas

Šiame situacijos aprašyme negalima neužsiminti apie medžio
tojus, nes kai kuriems besidomintiems gamta jauniems miestų
žmonėms jie yra „kraugeriai“, siekiantys viską, kas juda, pakabinti
ant trofėjų sienos, o nuo vilkų žalos kenčiantiems žmonėms – iš
gelbėtojai. Tiesa, kad kai kurie medžiotojai sunerimę dėl per di
delio vilkų skaičiaus savo medžioklės plotuose ir atėjus vilkų me
džioklės sezonui jų gretas sumažina. Tiesa ir tai, kad medžiotojui
nušauti vilką yra laimė ir garbė. Tačiau reikia nepamiršti faktų:
1) tik nedaugelio medžiotojų plotuose yra tiek vilkų ar apskri
tai jų praeina,
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2) visi medžiotojai pripažįsta, kad vilkai, misdami silpnai
siais, gerina medžiojamų gyvūnų bandos kokybę, todėl laiko
juos naudingais,
3) kiekvienas medžiotojas norėtų pamatyti vilką medžioklės
metu ar laisvalaikiu gamtoje,
4) nėra nė vieno medžiotojo, kuris norėtų, kad Lietuvoje ne
gyventų vilkai,
5) jie skiriasi nuo brakonierių ir yra nelinkę nusižengti, nes
šis užsiėmimas nėra pajamų šaltinis, o pamėgtas laisvalaikio
praleidimo būdas.
Reikia įvertinti, kad pagal nustatytas kvotas veikiantys me
džiotojai sureguliuoja vilkų skaičių šalyje ir visuomenei ši pa
slauga nekainuoja. Taigi kritika medžiotojų atžvilgiu mažų ma
žiausiai nepelnyta.
Ką galima padaryti, kad vilkų nesumažėtų iki gamtai pavo
jingos ribos? Mokslininkai, žinodami aukščiausio lygmens plėš
rūno reikšmę ekosistemoms, jau daro – seka vilkų populiacijos
dydį Lietuvoje, kad vilkų medžioklė būtų sustabdyta, jei populia
cija būtų per maža savo funkcijoms atlikti. Taip pat tęsia neseniai
pradėtus vilkų genetikos tyrimus, kurie padės išsiaiškinti vilkų
populiacijos grynumo klausimą/galimą hibridų problemą. Šia
me mokslininkų darbe talkina medžiotojai, be kurių laisva valia
tiekiamų vilkų mėginių DNR tyrimams grynumo klausimas ne
būtų atsakytas. Vilkų populiacijos reguliavimo oponentai galėtų
pasidomėti galimybėmis įsteigti fondą, į kurį žmonės galėtų au
koti pinigus vilkų padarytiems ūkininkų nuostoliams padengti.
Renkant pinigus į tokį fondą, galima remtis kitų šalių patirtimi,
kai daromi gaminiai su vilkų simbolika, pvz., sūris su vilko pė
dos formos įspaudu; toks sūris būtų brangesnis dėl antkainio, iš
kurio surinktos lėšos patektų į fondą vilkų padarytiems nuosto
liams padengti. Taip vilkų skaičius Lietuvoje galėtų būti palaiko
mas didesnis. Bet tik tai, nes kol naminiai gyvūnai vilkams bus
prieinami, ekologinė talpa populiacijai nebus pasiekta ir ji augs,
todėl be medžioklės apsieiti nebus įmanoma. Lėšų surinkimas ir
nukreipimas vilkų žalos prevencijos priemonėms įsigyti ir ne tik
stambių ūkininkų apmokymui jomis naudotis būtų tikra meilė
vilkams. Tuo pačiu ne tik jiems, bet ir sunkiai dirbantiems kai
mo žmonėms. ☐
			
(8-5) 233 00 09,
A n t a n o T r u s k a u s k o P Į Tel.:
(8-5) 233 77 80
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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

Miškininkų fotografijų konkursui pasibaigus

Iškilmingame parodos atidaryme da
lyvavo Seimo Aplinkos apsaugos komite
to pirmininkas Jonas Šimėnas, Seimo na
rys Petras Luomanas, GMU vyriausiasis
patarėjas Andrius Vancevičius, rašytojas
Romas Sadauskas, konkurso dalyviai, ži
niasklaidos atstovai.

Komisijos pirmininkas A. Vance
vičius sakė, kad šios parodos tikslas –
parodyti, kaip mūsų šalies miškininkai
mato kitų valstybių miškus. Jonas Šimė
nas, atidarydamas parodą, pabrėžė, jog
daugumoje pateiktų fotografijų atsispin
di autorių profesinė meilė miškui. Ver
tinimo komisijos narys, fotomenininkas
Jonas Danauskas sakė, jog konkurso
tema suvienijo nuostabius dalykus –
kelionę ir fotografiją. Jis džiaugėsi, kad
miškininkai sugeba rasti laiko fotogra
favimui. „Malonu, kad parodos inicia
torius – generalinis miškų urėdas Ben
jaminas Sakalauskas laisvalaikiu neretai
paima į rankas fotoaparatą, o kai kurios
jo nuotraukos vertos apdovanojimo,“ –
pabrėžė J. Danauskas.
Rašytojo Romo Sadausko nuomo
ne, gražiausios nuotraukos tos, kuriose
pavaizduoti gimtosios Lietuvos miškai.
Mišką sudaro ne tik medžiai, gyvūnai,
upės, bet ir žmonės. Todėl ateityje miš
kininkų fotografijose jis norėtų matyti
daugiau žmonių.
Vertinimo komisija pirmąją vietą
skyrė Tauragės miškų urėdijos Šilinės
girininkui Bronislovui Ambrozui už fo
tografijų ciklą „Švedijos legendų lopšys“.
Antrąją vietą pelnė Raseinių miškų urė

Pirmosios vietos laimėtojas B. Ambrozas prie savo darbų

dijos Padubysio girininkijos eigulys Sau
lius Jocius už fotografiją „Palikti likimui“
(Vidurio Sibiras), trečiąją – Prienų miškų
urėdijos atstovė spaudai Stasė Asipavičie
nė už „Nepakartojamą vaizdą pro uolos
langą“ (Čekija) ir Biržų miškų urėdijos
miškotvarkos inžinierius Tadas Maruška
už „Gyvenimą ant akmens“ (Krymas).
Specialiuoju prizu už geriausiai at
skleistą šviesos žaismą miške apdova
notas Jurbarko miškų urėdijos ilgametis
eigulys Andrius Čeponis, fotografijos
„Vakaras miške“ autorius, už dėmesį for
mai – Rokiškio miškų urėdijos Obelių
girininko pavaduotojas Redas Leonas,
fotografijos „Jis“ autorius. Nominaciją
„Fotomedžiotojo sėkmė“ laimėjo Rokiš
kio miškų urėdijos Vyžuonos girininki
jos eigulys Nerijus Smalskys, fotografijos
„Su mama saugiau“ autorius. „Parodos
dalyvių simpatijos“ nominacija skirta
Rokiškio miškų urėdijos Kamajų giri
ninkui Sigitui Markevičiui už fotografiją
„Rudens spalvos“.
Renginio metu savo eiles skaitė Val
kininkų miškų urėdijos miškotvarkos
inžinierė, ryšių su visuomene specialistė
Eugenija Strazdienė bei Biržų miškų urė
dijos Biržų girininkas Pranas Jonkus.
MG inf.

Antrąją vietą pelniusiam S. Jociui (dešinėje) apdovanojimą įteikia (iš kairės) –
A. Vancevičius, P. Luomanas, L. Sindaraitė

RIMONDO VASILIAUSKO nuotraukos

T

arptautiniams miškų metams pa
minėti Generalinė miškų urėdija
šiemet organizavo miškininkų
fotografijų konkursą „Pasaulio miškai
Lietuvos miškininkų akimis“. Jame da
lyvavo 45 autoriai, pateikę 141 nuotrau
ką su mūsų šalies bei pasaulio vaizdais.
Konkurso komisija, įvertinusi prista
tytus darbus, spalio pabaigoje susuma
vo rezultatus ir išaiškino nugalėtojus.
Penkiasdešimt geriausiųjų (tarp jų – ir
nugalėtojų) atrinktų darbų buvo ekspo
nuojama Seimo Europos informacijos
biure. Vėliau visos konkursui pateik
tos fotografijos bus demonstruojamos
Druskininkų miškų urėdijos Miško mu
ziejuje – mokymo ir informacijos centre
„Girios aidas“, kitų miškų urėdijų in
formaciniuose centruose. Nuotraukose
užfiksuoti Latvijos, Suomijos, Švedijos,
Šveicarijos, Juodkalnijos, Kroatijos, Vo
kietijos, Slovakijos, Indijos, Indonezijos,
Rusijos ir kitų šalių miškų vaizdai.
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MNi šakuajsi i rl ev i sduionmi eani ė

Atnaujinta Nacionalinė
darnaus vystymosi
strategija

A

plinkos ministerija parengė ir
rudenį atskiru iliustruotu leidiniu
išleido atnaujintą nacionalinės
darnaus vystymosi strategiją. Lietuvos
nacionalinė darnaus vystymosi strategija buvo patvirtinta 2003 m. Atnaujinus 2006 m. ES darnaus vystymosi
strategiją, Lietuvos Vyriausybė 2009 m.
patvirtino gerokai atnaujintą nacionalinę strategiją. Šis dokumentas numato šalies darnaus vystymosi prioritetus ir principus, tikslus ir uždavinius, nustato tokio vystymosi stiprybes ir silpnybes, galimybes ir grėsmes, nusako valstybės misiją, pateikia atnaujintą nacionalinių darnaus
vystymosi rodiklių sąrašą su nurodytomis atsakingomis institucijomis.
Pagrindinis ilgalaikis tikslas – iki 2020 m. pagal ekonominius, socialinius, gyventojų sveikatos ir taupaus gamtos išteklių naudojimo
rodiklius pasiekti ES šalių vidurkį, užtikrinti švarią ir sveiką aplinką. Tai pasiekti galima tik diegiant naujausias, aplinkai palankesnes
technologijas. Atnaujintoje strategijoje skiriama daugiau dėmesio
mokslo pažangai, žinioms ir privačių įmonių socialinei atsakomybei
bei platesniam visuomenės įtraukimui į darnaus vystymosi procesą.
Su atnaujinta pasaulines ir regionines aktualijas atitinkančia Nacionaline darnaus vystymosi strategija Lietuva galės laukti kitų metų birželį
Rio de Žaneire vyksiančios Jungtinių Tautų rengiamos darnaus vystymosi konferencijos.

Antanas Olšauskas –
žmogus, girininkas,
kūrėjas

V

eisiejų miškų urėdija, įamžindama ilgamečio šios
urėdijos girininko, nusipelniusio šalies miškininko Antano
Olšausko atminimą, jo 100-ųjų
gimimo metinių proga neseniai išleido leidinį ,,Antanas Olšauskas –
žmogus, girininkas, kūrėjas“. Jame
pateiktos paties girininko užrašytų
prisiminimų santraukos, atliktų įsimintinų miško darbų apibendrinimai, surinkti buvusių bendradarbių, artimai bendravusių su juo amžininkų bei sūnų, kitų artimųjų prisiminimai apie šį iškilų Dzūkijos
miškininką, neeilinę asmenybę, parinktos archyvinės nuotraukos.
Antanas Olšauskas iš prigimties buvo apdovanotas stipria sveikata, gera muzikine klausa, dainininko balsu, polinkiu į mokslą. Galėjo būti sportininku, karininku, profesionaliu dainininku, bet save
pašventė miškui, stengėsi jame dirbti profesionaliai, sąžiningai. O
kiti gebėjimai tapo laisvalaikio pomėgiu, kūryba. Girininko indėlį į
miškininkystę, šalies kultūrą dabar gali įvertinti skirtingų profesijų žmonės, lankydamiesi jo įveistuose želdiniuose, klausydamiesi
dainavimo įrašų, žiūrėdami teležurnalisto R. A. Urbono videojuostą
,,Pertako girininkas“. Buvęs kuklus savam gyvenime žmogus išliks
didis darbais miškininkų atminty.

AM inf.

MG inf.

Naujos pareigos
Kauno miškų urėdijoje:
Juozas Jermalavičius, buvęs miškų urėdas, 2011 m. rugsėjo 8 d. paskirtas vyriausiuoju miškininku;
Brigita Ramelytė, g. 1976 m., baigusi
1999 m. LŽŪU Ekonomikos fakultetą, laimėjusi konkursą, 2011 m. spalio 10 d. paskirta
vyriausiąja buhaltere. Prieš tai dirbo vyriausiąja buhaltere UAB ,,Medaus pirkliai“;
Aldona Volbekienė, dirbusi vyriausiąja
buhaltere, 2011 m. rugpjūčio 29 d. išleista į
pensiją;
Mindaugas Petkevičius, g. 1982 m., baigęs 2004 m. LŽŪU MF miškininkystės bakalauro ir 2006 m. magistrantūros studijas,
2011 m. rugsėjo 22 d. paskirtas miško želdinimo inžinieriumi. Prieš tai dirbo šioje urėdijoje inžinieriumi.
Zarasų miškų urėdijoje:
DALIUS ŽUKAUSKAS, dirbęs Antazavės girininkijos girininku, 2011 m. rugpjūčio 25 d.
išleistas į pensiją;
VYTAUTAS VALINSKAS, dirbęs Salako girininkijos girininko pavaduotoju, 2011 m. rugpjūčio 25 d. išleistas į pensiją;
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GAUDENTAS UMARAS, g. 1963 m., baigęs
2005 m. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos
kolegiją (miškininkystės krypties studijas),
2011 m. rugsėjo 6 d. paskirtas Antazavės
girininkijos girininku. Prieš tai dirbo šioje
girininkijoje girininko pavaduotoju;
ARŪNAS MERKYS, g. 1976 m., baigęs
1997 m. Kauno aukštesniąją miškų mokyklą, 2008 m. VPU biologijos bakalauro studijas, 2011 m. rugsėjo 6 d. paskirtas Antazavės girininkijos girininko pavaduotoju.
Prieš tai dirbo šioje girininkijoje eiguliu;
JUOZAS URBANAVIČIUS, g. 1975 m., baigęs
1996 m. Kauno aukštesniąją miškų mokyklą, 2009 m. LŽŪU MEF miškininkystės
bakalauro, 2011 m. – LŽŪU MEF miškininkystės magistro studijas, 2011 m. rugsėjo
6 d. paskirtas Salako girininkijos girininko
pavaduotoju. Prieš tai dirbo šioje girininkijoje eiguliu;
ALINA KAČIULYTĖ, g. 1987 m., baigusi
2010 m. LŽŪU MEF ekologijos ir aplinkotyros bakalauro studijas, 2011 m. rugsėjo
6 d. paskirta Antazavės girininkijos eigule.
Prieš tai dirbo Salako girininkijoje eigule.

KAIŠIADORIŲ MIŠKŲ URĖDIJOJE:
Vladas Štarevičius, g. 1956 m., baigęs
LŽŪA MF, 2011 m. spalio 3 d. paskirtas miškų
urėdijoje ekonomistu. Prieš tai dirbo vidaus
audito tarnybos vadovu;
Aurimas Aleksėjūnas, g. 1989 m., baigęs 2011 m. KMAI kolegijoje miškininkystės studijų krypties miško ūkio programą,
2011 m. birželio 28 d. paskirtas Palomenės
girininkijos girininko pavaduotoju;
Nerijus Marcinkevičius, g. 1985 m.,
baigęs 2011 m. LŽŪU miškininkystės krypties studijų miškininkystės programą,
2011 m. birželio 28 d. paskirtas Palomenės
girininkijos eiguliu;
Gediminas Vaitkevičius, g. 1985 m., baigęs 2011 m. KMAI kolegijoje miškininkystės studijų krypties miško ūkio programą,
2011 m. liepos 4 d. paskirtas Žiežmarių girininkijos eiguliu;
Dovilė Maleravičiūtė, g. 1989 m., baigusi 2011 m. KMAI kolegijoje kraštotvarkos
studijų krypties želdynų dizaino studijų programą, 2011m. spalio 4 d. paskirta medelyno meistre.

Valerija Baronienė

Dar nebaltas lapkričio grožis...
Vėl ruduo
Ruduo –
Ankstyvas rūkas,
Voratinkliai reti
Ir gervių klyksmas tolumoje.
Suvirpo klevo lapas,
Pajutęs rudenio šalnas.
Kokie jausmai širdyje?
Gal nerimo
Nenugalima aistra?
Ar ilgesys?
Širdyje – tuštuma.
Ar Žemė jaučia,
Kaip vasara praskrieja
Ir akis užmerkia
Tūkstančiai gėlių?
Praskrieja daug
Praradimų ir vilčių,
Beprasmių nemigo naktų.
Jei tik galėčiau
Surinkti rudenio spalvas,
Pakilčiau paukščių taku,
Nes rudens spalvose
Ir miško ošime –
Tiek daug neišsipildžiusių
Svajonių ir rudenio vilčių.
Marytė Skutonienė

DRUIDŲ HOROSKOPAS:

skroblas

gruodžio 2 – gruodžio 11,
birželio 4 – birželio 33
Skroblai palieka gerą įspūdį, nors ir nėra itin išvaizdūs.
Gimusių po skroblo ženklu bruožai: pareigingumas, atsakomybė, intelektualumas, intuicija, fantazija, polinkis į
artistiškumą, konservatyvumas, smulkmeniškumas. Šie
žmonės žiūri į juos supanlį pasaulį iš viršaus, šiek tiek pašaipiai. Tai esteto tipas. Mėgsta rodytis aukštuomenėje,
nuolat galvoja apie garbę, labai nori, kad kiti jais žavėtųsi.
Priimdami sprendimus bijo suklysti, turi atsakomybės ir
teisingumo jausmą. Nemėgsta nukrypimų nuo visų priimtų taisyklių. Į naujas idėjas žiūri atsargiai.
Meilėje labai dori, mylimam žmogui ištikimi, atsakingi.
Meilė jiems – ne pramoga, o svarbus ir atsakingas dalykas. Jie meilūs, rūpestingi partneriai. Bet jeigu gyvenimas
jiems pasiūlo pasirinkti meilę ar pareigą, paprastai pasirenka antrąją.
Po skroblo ženklu gimė: T. Manas, V. Disnejus, G. Lorka,
P. Gogenas, R. Šumanas, Ž. Kusto, G. Berliozas, K. Dug
las, F. Franko, A. Solženycinas.

Styro lapai geltoni kaip Kristus, prikaltas Gogeno...
Temsta mano diena, dar nespėjus net rytui išaušti.
Laikas sau atsakyt, kam priklauso gyvenimas mano:
Šiaurės vėjui? Gal žiemai? Gal nežinios mėlynai
paukštei?
Palieku suviskam tau akių – palazdėlių gerumą,
Ir iš drebančios girios brendu abejonių takais...
Kaip nupiešt tau ir saulei gimtos girios ilgesio rūką
Ir atsiųsti sapne, kad primintų mane vakarais?
O, dangau, iš kur man pasisemt įkvėpimo?
Iš linksmybės šaltinio? Iš Tehuros krūties?...
Noriu meilę nupiešti kaip saulę Taičio...
Bet kas gruodyje meile mana patikės?
Šerkšnas graibsto pavargusį kūną
Ir geltonus lapus... Gal žinai –
Čia sušalusios gėlės Tehurai
Ar geltoni teptuko dažai?
Išsikaišė jais gruodis
Laukų murzinus plaukus.
Pamiškėj styrau nuogas
Ir pavasario laukiu.
Na, tai kas,
Kad ant kojų
Sopa sifilio votys,
Speigas kloja man taką,
Baltą taką po kojom...
Prosta Sporini

Sveikiname gimusius

gruod

Su 30-uoju gimtadieniu
Gruodžio 6 d. šią sukaktį paž y
minčius – Valstybinio miškotvarkos
instituto Planavimo skyriaus vedėją
Dianą Lankininkę, Valkininkų miš
kų urėdijos informatikos specialistą
Dainių Muzikevičių, 18 d. –
Kėdainių miškų urėdijos Labūnavos
girininkijos girininko pavaduotoją
Vaidą Balsevičių, 21 d. – Valstybi
nio miškotvarkos instituto jaunesniąją
specialistę
Iną
Kazlauskienę,
23 d. – Kuršių nerijos NP Juodkrantės
girininkijos girininko pavaduotoją
Tomą Jukną, 29 d. – Panevėžio miš
kų urėdijos medienos traukimo trak
torininką-šaltkalvį Ramūną Janulį,
30 d. – Biržų miškų urėdijos Spalviškių
girininkijos girininką Mindaugą
Verygą.

Su 40-uoju gimtadieniu
Gruodžio 4 d. šią sukaktį pažymintį
Tauragės miškų urėdijos Ringių giri
ninkijos eigulį Viktorą Pukelį, 5 d. –
Kazlų Rūdos mokomosios miškų urė
dijos Novos girininkijos miško darbi
ninką Darių Stasiukyną, 6 d. – Biržų
miškų urėdijos medelyno darbininką
Darių Šinkūną, 8 d. – Tytuvėnų miš
kų urėdijos miško kirtėją Rolandą
Antanavičių, 14 d. – Veisiejų miš
kų urėdijos valytoją Ingridą
Želionienę, 17 d. – Ignalinos
miškų urėdijos Minčiagirės
girininkijos eigulį Ramūną
Mameniškį, 23 d. –
Kaišiadorių miškų urėdijos
medienos ruošos, preky
bos ir techninio padali
nio vyresnįjį mechaniką
Arvydą
Gudonį,
26 d. – Valkininkų miš
kų urėdijos vairuotoją
Darių
Sinkevičių,
31 d. – Radviliškio miš
kų urėdijos Aukštelkų
girininkijos
girininko
pavaduotoją
Kęstutį
Špoką.
Su 50-uoju gimtadieniu
Gruodžio 7 d. šią sukaktį pažymin
tį Joniškio miškų urėdijos medienos

ruošos, prekybos ir techninio padalinio
medvežės operatorių Pavel Mitičkin,
8 d. – Telšių miškų urėdijos buhalterę
Rimą Bertauskienę, 20 d. – Radviliškio
miškų urėdijos medienos ruošos ir
darbų saugos inžinierių Valentą
Judicką, 21 d. – Rokiškio miškų
urėdijos Juodupės girininkijos miš
ko darbininką Arkadijų Osipovą,
22 d. – Šilutės miškų urėdijos vyriausi
ąją buhalterę Birutę Kaupienę, Kuršė
nų miškų urėdijos darbininką Algirdą
Bačanską, 24 d. – Kaišiadorių miškų
urėdijos medelyno viršininkę Reginą
Vitkauskienę, Utenos miškų urėdijos
medienvežio automobilio vairuotoją
Antaną Rakauską, 28 d. – Ukmergės
miškų urėdijos medelyno darbininką
Vytą Babelį.
Su 60-uoju gimtadieniu
Gruodžio 5 d. šią sukaktį paž ymintį
Kėdainių miškų urėdijos vairuotojąšaltkalvį Henriką Činiką, 7 d. –
Jurbarko miškų urėdijos Jūravos gi
rininkijos traktorininką Algimantą
Rakauską, 10 d. – Druskininkų miškų
urėdijos Grūto girininkijos girininką
Stasį Stoškų, 11 d. – Zarasų miškų
urėdijos Gražutės girininkijos girininko
pavaduotoją Vidmantą Egidijų
Motiekaitį, 12 d. – KMAI kolegijos
laborantę
Birutę
Adomienę,
19 d. – KMAI kolegijos direktorių doc.
dr. Albiną Tebėrą, Šilutės miškų urė
dijos Vainuto girininkijos girininko
pavaduotoją Alfonsą Jankauską.
Gruodžio 12 d. sukaks 75-eri buvusiam
ilgamečiui Nemenčinės miškų urėdijos
darbuotojui Henrik Voitkevič.
Su 80-uoju gimtadieniu
Gruodžio 3 d. šią sukaktį pažymintį
buvusį ilgametį Šilutės miškų urėdi
jos Saugų medienos ruošos, preky
bos ir techninio padalinio vairuotoją,
,,Mūsų girių“ žurnalo talkininką praną
Jurjoną.
Lapkričio 10 d. šią sukaktį pažymėjusią
buvusią ilgametę Veisiejų miškų urėdi
jos medienos išvežimo baro dispečerę
Zofiją Sabaliauskienę.

PONS S E

Geriausias

medkirčio draugas
Ponsse Elk

Pramonės g. 8A/28,
LT-91100 Klaipėda

Verslo g. 9, Kumpių k.,
LT-54311 Kauno r.

KONEKESKO

Kniaudiškių g. 149,
LT-37374 Panevėžys

Savanorių pr. 193,
LT-02300 Vilnius

oficialus PONSSE atstovas Lietuvoje

miško technikos pardavimas: tel. 8 610 27218
servisas: tel. 8 700 55100
Atsarginės dalys: tel. 8 614 03734

www.ponsse.com

UAB Konekesko Lietuva | Savanorių pr. 193, LT-02300 Vilnius | Tel. 8 5 247 7400 | Faks. 8 5 247 7420 | info@kesko.lt | www.konekesko.lt

