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Gruodžio20d. Lietuvos mokslų akademijoje 
visuotiniame narių susirinkime miškinin-
kams – LMA tikrajam nariui prof. R. Ozolin-
čiui, LMA nariams emeritams prof. L. Kai-
riūkščiui ir prof. S. Karazijai įteikti LMA 
skiriamieji ženklai. Šie ženklai taip pat buvo 
įteikti LAMMC mokslininkams – LMA ti-
kriesiems nariams prof. Z. Dabkevičiui, 
prof. V. Staniui bei LMA nariui emeritui 
prof. L. Kadžiuliui.

Sausio 6-16 d. šalies 12 miestų ir miestelių 
(Vilniuje, Klaipėdoje, Širvintose, Šilutėje, Ne-
ringoje, Kazlų Rūdoje, Vilkaviškyje, Varėnoje, 
Lazdijuose, Lentvaryje, Trakuose ir Pagėgiuo-
se) jau šeštą kartą surengta ekologijos verslo 
bendrovės „Ecoservice“ ir Aplinkos minis-
terijos globojama akcija „Kalėdinė eglutė – 
namų šilumai“. Į šios akcijos lipdukais pažy-
mėtus „Ecoservice“ konteinerius prie didžių-
jų prekybos centrų, kultūros namų ir kitose 
gyventojams patogiose vietose buvo galima 
sunešti nupuoštas kalėdines eglutes, kurios 
išvežtos į biokuro gamybos įmones. 

Sausio 11 d. Kaune, viešbutyje „Europa 
Royale“ vyko LAMMC Žemdirbystės insti-
tuto organizuotas seminaras „Biomasės 
bioenergetikai plėtros perspektyvos ir 
iššūkiai“, kuriame pranešimą apie miško 
biomasę ir jos panaudojimą skaitė Miš-
kų instituto direktoriaus pavaduotojas 
dr. Marius Aleinikovas.

Sausio 11 d. Anykščių miškų urėdijoje vy-
kusiame susitikime su Gamtosaugos pro-
jektų vystymo fondo  atstovais (projekto 
vadove I. Ringailaite, biologijos ekspertais 
R. Treiniu, L. Raudonikiu, S. Skuja ir teri-
torijų planavimo specialistu G. Brazaičiu) 
pristatyti Šimonių girios biosferos poligo-
ne 2011 m. atlikti mažojo erelio rėksnio 
inventorizacijos tyrimų rezultatai. Prista-
tyme bei diskusijoje dėl bendrųjų buvei-
nių ir  paukščių apsaugai svarbių teritorijų 
dalyvavo taip pat Anykščių miškų urėdijos 
bei Anykščių regioninio parko direkcijos 
specialistai.

Sausio12-13d. Druskininkuose ,,Grand SPA 
Lietuva” vyko Žemės ūkio ministerijos 
inicijuotas seminaras „Žemės ūkio prisi-
taikymas prie klimato kaitos“, kuriame 
Miškų instituto direktorius prof. R. Ozolin-
čius skaitė pranešimą „Klimato kaita ir miš-
kų ekosistemos“. 

Sausio12d. Girionyse vyko LAMMC Miškų 
instituto ir Aleksandro Stulginskio univer-

siteto leidžiamo mokslo žurnalo ,,Miški-
ninkystė” redakcinės kolegijos posėdis, 
kuriame pristatyta nauja suformuota re-
dakcinė kolegija, aptarta tolimesnė žurna-
lo plėtra ir leidybos klausimai. 

Sausio 13 d. vyko Aplinkos ministerijos 
Miškų departamento, Generalinės miškų 
urėdijos ir Lietuvos biomasės energeti-
kos asociacijos „Litbioma“ atstovų pasita-
rimas dėl biokuro ruošos valstybiniuose 
miškuose. Pasitarime dalyvavo Aplinkos 
ministerijos Miškų departamento direkto-
rius V. Vaičiūnas, generalinis miškų urėdas 
B. Sakalauskas, generalinio miškų urėdo 
pavaduotojas G. Visalga, Biomasės ener-
getikos asociacijos LITBIOMA prezidentas 
R. Lapinskas, UAB „Bionovus“ generalinis 
direktorius A. Vaitkevičius ir gamybos va-
dovas N. Narbutas. Aptarti biokuro ruošos 
metodai ir principai, biokuro kaupimo bei 
sandėliavimo kritiniai aspektai, miško kir-
timo atliekų kaip biokuro panaudojimo di-
dinimas, miško kirtimo atliekų kiekinio pa-
naudojimo regioninis pasiskirstymas, mal-
kinės medienos bei kirtimo atliekų ruošos 
poreikio pasikeitimai artimiausiais metais.

Sausio13d. Kauno miškų ir aplinkos inži-
nerijos kolegijoje vyko renginys, skirtas 
Laisvės gynėjų dienai paminėti. Jame li-
teratų būrelio nariai eilėmis, dainomis ir 
filmuota 1991 m. sausio 13 d. medžiaga 
priminė kolegijos studentams bei dėsty-
tojams šių įvykių svarbą. 

Sausio19d. Miškų institute vyko mokslo 
žurnalo „Baltic Forestry“ institucijų – 

steigėjų vadovų pasitarimas, kuriame ap-
tartas žurnalo esamas statusas, tolimes-
nė plėtra bei Francis & Taylor leidyklos 
pasiūlymai tapti šio žurnalo leidėju. Su-
sitikimo metu nuspręsta sukurti mokslo 
žurnalo „Baltic Forestry“ platinimo inter-
netu sistemą bei atsisakyti Francis & Ta-
ylor leidyklos pasiūlymo, kuris nėra pa-
trauklus institucijoms – steigėjams, tapti 
šio žurnalo leidėju. 

Sausio22d. Kaune, istorinėje prezidentū-
roje pašventinta Tado Ivanausko medžio-
tojų būrelio vėliava. Iškilmėse dalyvavo 
prof. T. Ivanausko šeimos nariai, medžio-
tojai, inteligentijos atstovai, miškininkai, 
gamtininkai.

► Aplinkos ministerija kartu su LAMMC 
Miškų institutu 2011 m. publikavo šias 
rekomendacijas: Miško kirtimo rekomen-
dacijos (paruošė prof. A. Juodvalkis, prof. 
S. Karazija, dr. V. Mikšys); Miško želdinių vei-
simas žemės ūkiui naudotose žemėse (pa-
ruošė dr. A. Malinauskas, dr. V. Suchockas, 
dr. G. Urbaitis); Ūkininkavimo rekomenda-
cijos savaime besiželdančiose ir atsiželdžiu-
siose žemės ūkiui naudotose žemėse (pa-
ruošė dr. A. Malinauskas, dr. V. Suchockas, 
dr. G. Urbaitis); Rekomendacijos medkirčių 
darbo našumui ir kaštams nustatyti (pa-
ruošė dr. (HP) S. Mizaras, dr. L. Sadauskienė, 
dr. D. Mizaraitė). 

► Generalinė miškų urėdija įgyvendino pro-
jektą „Intelektuali miškų ūkio elektroninių 
paslaugų informacinė sistema“ (IMŪEPIS), 
kuris finansuotas ES 2007-2013 m. struktū-
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rinės paramos lėšomis pagal Ekonomikos 
augimo veiksmų programos prioriteto „In-
formacinė visuomenė visiems“ priemonę 
„Intelektualios valdymo sistemos“. Įgyvendi-
nus šį projektą, sudaryta galimybė geoinfor-
macinių sistemų sprendimų pagalba surasti 
informaciją apie valstybinių miškų būklę, 
miško ir dekoratyvinius sodmenis, miškų 
atkūrimą, priešgaisrinę padėtį, rekreacinius, 
lankytinus, saugomus objektus, prekybą me-
diena bei kitą su miškų urėdijų veikla susiju-
sią informaciją. Tai didina valstybinių miškų 
vertę bei svarbą visuomenės gyvenime. In-
telektualios miškų ūkio elektroninių paslau-
gų informacinė sistemos prieiga visuomenei 
pasiekiama adresu www.valstybiniaimiskai.lt. 
Pirmoji valstybiniame sektoriuje sukurta 
mobilioji aplikacija „Valstybiniai miškai“ iš-
maniųjų telefonų vartotojams (Symbian, 
Android, iOS operacinėms sistemoms) lei-
džia bet kuriuo metu prisijungus internetinį 
ryšį surasti susistemintą, aktualią informa-
ciją apie valstybinius miškus. Interaktyvaus 
žemėlapio pagalba galima rasti informaciją 
apie miškų urėdijų svarbiausius objektus ir 
lankytinas vietas. 

► Siekiant užkirsti kelią galimiems piktnau-
džiavimams, Aplinkos ministerijos sistemoje 
pernai parengta per 100 teisės aktų pakeiti-
mų. Vienas svarbiausių parengtų teisės aktų – 
Teritorijų planavimo įstatymo pataisos, kurios 
pateiktos Seimui svarstyti. Priėmus šias patai-
sas, sutrumpės teritorijų planavimo proce-
sas, sumažės privalomų teritorijų planavimo 
dokumentų skaičius, o už pažeidimus juos 
rengiant, derinant ar tvirtinant juridiniams 
asmenims bus numatyta atsakomybė. Patai-
sų projekte siūloma atsisakyti nuostatos, kad 
tvirtinant vietovės lygmens teritorijų planavi-
mo dokumentus turi dalyvauti savivaldybių 
tarybos. Tai užtikrintų greitesnį ir skaidresnį 
teritorijų planavimo procesą. 
Aplinkos ministerija peržiūrėjo teisės aktais 
įtvirtintus ūkinės komercinės veiklos leidi-
mus ir nustatė, kurių galima atsisakyti ir šiuo 
tikslu parengti būtinus teisės aktų pakeiti-
mus. Atsisakyta reikalavimo gauti leidimus 
kirsti mišką kai kuriais kirtimais, taip pat at-
sisakyta nebūtinų dokumentų, kuriuos ūkio 
subjektas turėdavo pateikti, kad gautų leidi-
mą naudoti žemės gelmių išteklius. 
Siekiant skaidrumo ir kokybės vykdant aplin-
kos apsaugos valstybinę kontrolę, pernai pir-
mą kartą taikytas rotacijos principas RAAD-ų 
pareigūnams. Tokiu principu patikrinta 113 
ūkio subjektų. 
Užkirsti kelią galimiems pareigūnų piktnau-
džiavimams padės jau pradedama įgyven-

dinti elektroninė aplinkosaugos leidimų 
išdavimo sistema. Elektroniniu būdu bus 
išduodami 17 rūšių leidimai. 

aM inf.

► Pagal Aplinkos ministerijos 2008 m. pa-
rengtą apleistų statinių likvidavimo progra-
mą Lietuvoje yra daugiau nei 9000 apleistų, 
griautinų statinių, kitų aplinką darkančių 
objektų. Šalies saugomose teritorijose likvi-
duoti apleistus pastatus ir aplinką darkan-
čius objektus 2011 m. vykdytas 12,6 mln. 
litų vertės projektas, kuriam per 10 mln. litų 
skirta iš ES paramos lėšų. Projekte buvo nu-
matyta nugriauti 170 apleistų statinių, kurie 
kelia pavojų žmonėms, užsilikę lankomose 
vietose, gyvenviečių centruose. Intensyvūs 
griovimo darbai 2011 m. rudenį vyko Višty-
čio, Asvejos, Anykščių ir Labanoro regioni-
niuose parkuose. Juose nugriauti 33 apleisti 
statiniai. Vištyčio regioniniame parke likvi-
duota 15 objektų, jų teritorijos sutvarkytos, 
statybinės atliekos susmulkintos į skaldą ir 
panaudojamos keliams tiesti. 
Gruodyje apleistų statinių griovimo darbai 
intensyviai vyko Dieveniškių istoriniame regi-
oniniame parke, Nemuno deltos, Varnių, Pa-
nemunių regioniniuose parkuose. Bet pavojų 
keliančius pastatus, kurių savininkai nežino-
mi ar išvykę, galima nugriauti tik tuo atveju, 
jeigu teismas pripažino juos bešeimininkiais.

► Viešvilės valstybiniame gamtiniame re-
zervate rasta kerpė baltagyslė meškapėdė, 
kuri buvo įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą 
kaip išnykusi. 

► Europos ekologinio tinklo Natura 2000 
teritorijose, įgyvendinant Buveinių direkty-
vos nuostatas, įsteigti 8 valstybiniai gam-
tiniai draustiniai (Jurgelionių, Margupio 
botaniniai bei Adomiškio, Smiltynės, Svir-
plinės, Rūžo, Šaltuonos ir Žaliosios pievų 
botaniniai – zoologiniai), kurių bendras 
plotas yra 279,27 ha.

► Lie tu vos or ni to lo gų drau gi ja kiek vie nais 
me tais skel bia „Me tų paukš čio“ ak ci ją, siek-
dama at kreip ti dė me sį į spar čiai nyks tan-
čias spar nuo čių rū šis, ku rioms rei ka lin gas 
iš skir ti nis žmo nių dė me sys ir rū pes tis, taip 
pat nustatyti šių rū šių po pu lia ci jos būk lę. 
Taip vi suo me nė labiau su pa žin di na ma su 
saugotinų paukš čių bio lo gi ja ir eko lo gi jos 
ypa tu mais, or ga ni zuo ja mos ap sau gos prie-
monės – mai ti ni mas, liz da vie čių įren gi mas, 
bu vei nių tvar ky mas ir kt. Šių metų globoti-
nu paukščiu paskelbta kurapka.

► Po Alek san dro Stul gins kio uni ver si te-
te rudenį vykusios pa ro dos ,,Spren di mų 
ra tas“ ir tarp tau ti nės kon fe ren ci jos „Lau-
ki nių gy vū nų, miš ko ir žmo gaus san ty kis“ 
Miš kų ir eko lo gi jos fa kul te to Me džiok lė-
ty ros la bo ra to ri jo je su reng ta nuo trau kų 
pa ro da – kon kur sas apie lau ki nę gy vū ni-
ją. Tokie kon kur sai rengiami nuo 2010 m. 
Pastarajame konkurse dalyvavo 12 foto-
grafų, iš jų pateiktų 54 nuo trau kų parodai 
at rink tos 34-ios. Nustatyti šio konkurso 
prizininkai. Balsuojant dau giau sia balų 
su rin ko Ukmergės miškų urėdijos Želvos 
girininkijos girininko pavaduotojo Kęs tu-
čio Jarmalavičiaus nuo trau ka ,,12 oran ži-
nių ap skri ti mų“ (šio miškininko nuotrau-
ka „Pavasario šauksmas“ pelnė pirmąją 
vietą 2011 m. miškininkų kūrybos kon-
kurse, jo nuotraukos įtrauktos į albumą 
„Gamtos fotografija“), 2 vie ta įvertinta 
Ta do Ma ruškos nuo trau ka ,,Gy ve ni mo tą-
sa“, 3 vie ta – Me dar do Sei bu čio nuo trau-
ka ,,Va ka ruška“. 
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Skelbiamaskonkursas„MIŠKAS–ŽMONĖMS“
Nuo vasario1d. iki balandžio1d. Lietuvos radijo laida „Gamta – visų namai“ kartu 
su žurnalu „Mūsų girios“ skelbia konkursą „Miškas – žmonėms“. Rašykite, kuo jums 
miškas mielas, viliojantis, naudingas, ką apie jį žinote, pastebite, kuo džiaugiatės, o 
gal esate nusivylę. 
Laiškus siųskite laidai „Gamta visų namai“ adresu:
Lietuvos radijas, Konarskio g. 49, 03123 Vilnius.

Trims konkurso „Miškas – žmonėms“ nugalėtojams bus skiriama žurnalo „Mūsų girios“ 
prenumerata iki šių metų pabaigos.
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NaujiValstybinėsmiškųtarnybos 
tikslai,uždaviniai,iššūkiai

Dr. RimantaS PRūSaitiS
Prof. anDrius Kuliešis

1 pav. Valstybinės miškų tarnybos organizacinė struktūra

LR Seimas, 2011 m. gruodžio 21 d. pri
imdamas Miškų įstatymo 5 str. pataisą, iš 
esmės išplėtė Valstybinės miškų tarnybos 
funkcijas. Pagal Miškų įstatymo 5 str. 3 
dalį Valstybinė miškų tarnyba yra įstaiga 
prie Aplinkos ministerijos, skirta valsty
bės politikai aplinkos ministrui pavestoje 
gamtos išteklių (miškų) valdymo srityje 
įgyvendinti. Šiai tarnybai pavesta:

tvarkyti Lietuvos Respublikos miša) 
kų kadastrą;
atlikti valstybinę miškų inventorizab) 
ciją atrankos metodu ir miškų aps
kaitą;
atlikti valstybinę visų nuosavybės c) 
formų šalies miškų būklės, naudoji
mo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos 
kontrolę;
Aplinkos ministerijos nustatyta d) 
tvarka išduoti leidimus kirsti mišką 
miško valdytojams ir naudotojams;
kontroliuoti miškotvarkos darbų e) 
kokybę;
kontroliuoti miško dauginamosios f) 
medžiagos kilmę, kokybę, augini
mą, prekybą ir naudojimą;
atrinkti ir aprobuoti miško genetig) 
nius išteklius, organizuoti sėklinės 
miško bazės kūrimą ir palaikymą, 
vertinti ir kontroliuoti jos kilmę ir 
kokybę;
kontroliuoti miško sanitarinės aph) 
saugos priemonių taikymą;
konsultuoti miško valdytojus ir naui) 
dotojus miško naudojimo, atkūrimo, 
priežiūros ir apsaugos klausimais;
atlikti kituose teisės aktuose numaj) 
tytas funkcijas.

Daugelį funkcijų ši tarnyba vykdė ir 
iki šiol. Kai kurios funkcijos buvo papil
dytos jau minėta Miškų įstatymo pataisa. 
Tai visų šalies miškų būklės, naudojimo, 
atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolė. 
Iki šiol Valstybinė miškų tarnyba meto
diškai vadovavo tokiai kontrolei arba ją 
vykdė šalies lygmenyje pagal apibendrin
tus nacionalinės miškų inventorizacijos ar 
kitus duomenis. Miškų tarnybai perduotas 
leidimų kirsti mišką valdytojams ir naudo
tojams išdavimas. Šios tarnybos informa
tikai prieš keletą metų sukūrė programinę 
įrangą miško kirtimų leidimams išduoti, 
leidimuose esančiai informacijai apdoroti, 

ataskaitoms rengti. Dabar jie administruo
ja išduotų leidimų duomenų bazę, užtikri
na šios sistemos informacinį aprūpinimą. 
Miškų tarnybai patikėtas miško valdytojų 
ir naudotojų konsultavimas miško nau
dojimo, atkūrimo, priežiūros ir apsaugos 
klausimais. 

Valstybinei miškų tarnybai nuo 2012 m. 
sausio 1 d. perduoti Aplinkos ministerijos 
RAAD Miškų kontrolės skyriuose ir rajonų 
agentūrose dirbę miškų kontrolės pareigū
nai. Nuo šiol Valstybinės miškų tarnybos 
Miškų kontrolės skyrius užsiims ne tik me
todiniu vadovavimu, bet ir tiesiogine miš
kų ūkinės veiklos kontrole visuose šalies 
miškuose. Miškų kontrolės skyriuje įsteig
tas valstybinių miškų kontrolės poskyris. 
Valstybinė miškų tarnyba pasipildė 108 
naujais darbuotojais, dirbančiais įvairiuose 
šalies rajonuose. Išsiplėtus veiklos funkci
joms, darbuotojų skaičiui, miškų tarnybos 
administracija sustiprinta ir viešųjų pirki
mų specialistu, teisininku, buhalteriu, per
sonalo specialiste. 

Valstybinei miškų tarnybai deleguo
toms funkcijoms įgyvendinti įsteigta 11 
skyrių su 177 darbuotojais, iš jų 91 dir
bančiu periferijoje (1 pav.). Pagal darbo 
kryptis visus skyrius galima sugrupuoti į 
4 sektorius: miškotvarkos, miškininkystės, 
miškų kontrolės ir bendrųjų reikalų. 

Miškotvarkos sektoriuje veikia 4 sky
riai: Miškų kadastro, Nacionalinės miškų 
inventorizacijos, Miškotvarkos, Miško 
naudojimo ir statistikos. Miškininkystės 
sektoriuje – 3 skyriai: Miško genetinių iš
teklių, Miško sėklų ir sodmenų kokybės ir 
Miško sanitarinės apsaugos. Miškų kont

rolės sektoriuje dirba vienas skyrius su 
9 poskyriais – vienu centre ir aštuoniais 
periferijoje. Skyriuje dirba 98 specialistai. 
Bendrųjų reikalų sektoriuje yra Bendrųjų 
reikalų, Finansų ir Informatikos skyriai. 

Miškotvarkos sektorius atsakingas už 
miškotvarkos ir miškų inventorizacijos 
plačiąja prasme organizavimą visuose ša
lies miškuose, šių darbų kontrolę, gautų 
duomenų registravimą miškų valstybės ka
dastre, miškų funkcinį suskirstymą, vals
tybinės reikšmės miškų ribų tikslinimą, 
įvairių pažymų ar kitos informacijos apie 
turimus miškus gyventojams ir organizaci
joms teikimą, miško naudojimo skaičiavi
mą, miškų apskaitą, duomenų apie Lietu
vos miškus teikimą FAO, Jungtinių Tautų 
Ekonominei Komisijai Europai, Eurostatui, 
Ministrų konferencijai Europos miškams 
išsaugoti. Šio sektoriaus specialistai vykdo 
nacionalinę miškų inventorizaciją, miškų 
sveikumo monitoringą, tvirtina ir regis
truoja privačių miškų miškotvarkos pro
jektus, organizuoja konkursus sklypinės ir 
brandžių miškų inventorizacijos atrankos 
metodu paslaugoms pirkti, kasmet leidžia 
statistinį leidinį apie Lietuvos miškus. 

Nuo metų pradžios Nacionalinės miškų 
inventorizacijos skyriuje įsteigtas Šilumos 
efektą sukeliančių dujų apskaitos sektorius. 
Šio padalinio užduotis – sukurti žemės 
naudojimo ir žemės naudojimo kaitos bei 
miškininkystės sektoriuje šilumos efektą 
sukeliančių dujų apskaitos sistemą, užti
krinti šiam tikslui įgyvendinti reikalingą 
informacijos surinkimą ir atitinkamų atas
kaitų parengimą pagal Kioto protokolo ir 
Klimato kaitos konvencijos reikalavimus. 

Nuo 2011 m. vidurio Miškų kadastro 
skyriui pavesta nauja funkcija – įvertinti 
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miškų įveisimo ir auginimo kaštus bei nuostolius dėl prieaugio 
netekimo, kai miško žemė yra verčiama kitomis naudmenomis. 
Šių metų pradžioje skyrius įpareigotas rengti pažymas apie vals
tybinių miškų sklypus paskirai išsimėčiusiuose mažuose miškų 
masyvuose, kuriuos netikslinga administruoti valstybei, o geriau 
būtų parduoti aukciono tvarka. 

Miškotvarkos skyrius papildytas 3 specialistais, kurie tiesio
giai vykdys valstybinės miškų inventorizacijos ir miškotvarkos 
darbų kontrolę, tikrins valstybės miškų kadastrui teikiamų duo
menų teisingumą. 

Pagal Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros programos iki 
2020 m. projektą planuojama sudaryti prielaidas nepertraukiamai 
miškotvarkai įgyvendinti. Pereinant prie nepertraukiamos miško
tvarkos, miškų tarnybos specialistų laukia nauji iššūkiai: organi
zuoti georeferencinio pagrindo valstybiniuose miškuose sukūrimą, 
integruoti atskirų savininkų ar valdytojų pateikiamus bei nustaty
tus reikalavimus atitinkančius inventorizacijos duomenis į miškų 
valstybės kadastrą, sukurti ir įdiegti miško savininkų ir valdytojų 
išlaidų, patirtų inventorizuojant miškus, kompensavimo sistemą.

Miškininkystės sektoriaus specialistai, siekdami užtikrinti tva
rų miško ekosistemos funkcionavimą visų nuosavybės formų miš
kuose, organizuoja miško medžių selekciją, genetinio fondo išsau
gojimą, organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos miško sėklininkystės 
gerinimą, dauginamosios medžiagos išauginimą bei platinimą, 
kont roliuoja sanitarinę miškų būklę, planuoja ir koordinuoja profi
laktines ir naikinamąsias miško sanitarines apsaugos priemones. 

Miško genetinių išteklių skyriaus specialistai, siekdami padi
dinti miškų atsparumą ir produktyvumą, atrenka, aprobuoja ir 
saugo miško genetinius išteklius, vykdo miško medžių selekcijos 
darbus, atrenka ir aprobuoja sėklinės miško bazės objektus, ren
gia jų įveisimo projektus ir vadovauja įveisimo darbams, nustato 
sėklinės miško bazės objektų genetinę ir selekcinę vertę, būklę, 
vertina šių objektų derėjimą ir naudojimą, rengia rekomendacijas 
jiems tvarkyti, saugoti, naudoti ir atkurti bei atlieka šių rekomen
dacijų vykdymo kontrolę.

Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus specialistai, siekda
mi užtikrinti miškų veisimą ir atkūrimą tik žinomos kilmės bei 
patikrintos kokybės dauginamąja medžiaga, registruoja miško 
dauginamosios medžiagos tiekėjus, tvarko Lietuvos miško sėkli
nės bazės sąvadą, nustato miško ir dekoratyvinių medžių 
bei krūmų sėklų kokybę, jų galimą užkrėtimą grybinėmis 
ligomis, miško sėklų rezervo kokybę, išduoda kokybės ser
tifikatus.

Miško sanitarinės apsaugos specialistai seka ir pro
gnozuoja abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir žvėrių pa
kenkimus miškuose, planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja 
profilaktines ir naikinamąsias miško sanitarinės apsaugos 
priemones, teikia konsultacijas ir rekomendacijas miško 
sanitarinės apsaugos klausimais.

Miškų kontrolės skyrius su vienu poskyriu centre, skirtu vals
tybinių miškų kontrolei, ir Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijam
polės, Panevėžio, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus teritoriniais posky
riais yra pats skaitlingiausias (2 pav.). Kiekvienas poskyris turi 
jam priskirtą teritoriją, kurioje, dažniausiai suskirstytoje pagal 
savivaldybes, dirba miškų kontrolės pareigūnai. Kiek vienai savi
valdybei, priklausomai nuo jos dydžio, miškingumo, tenka iki 6 
pareigūnų. Vienas pareigūnas kontroliuoja vidutiniškai 9,6 tūkst. 
ha privačių miškų, daugiau – didesnio miškingumo regionuose: 2 pav.

Alytaus – 13 tūkst. ha, Utenos – 11 tūkst. ha, mažiau – Marijam
polės – 7,2 tūkst. ha. Miškų kontrolės pareigūnų darbo vietos pagal 
galimybes išliko tos pačios, kaip ir dirbant RAAD pavaldume, kiti 
persikėlė į savivaldybes ar miškų urėdijas.

Miškų kontrolės skyriui tenka atsakinga užduotis – kontroliuoti 
teisės aktų reikalavimų laikymąsi visose miškų ūkio planavimo bei 
įgyvendinimo ar veiklos srityse. Jiems pavesta išduoti miško kirti
mų leidimus, kontroliuoti ir laiku užkirsti kelią neteisėtiems miško 
žemės pavertimo kitomis naudmenomis atvejams. Šio skyriaus spe
cialistai kontroliuoja ir teikia išvadas apie miškų tvarkymo schemų 
rengimo procedūrų atitiktis nustatytiems reikalavimams, atlieka 
miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos patikrinimus visų 
nuosavybės formų miškuose. Išduodami leidimus kirtimams, spe
cialistai kontroliuoja neteisėtus kirtimus, analizuoja ir apibendrina 
miškų apsaugos nuo neteisėtų kirtimų kontrolės rezultatus šalies 
miškuose ir organizuoja bei koordinuoja prevencinių priemonių, 
mažinančių neteisėtų kirtimų apimtis, vykdymą.

Miškų kontrolės skyriaus pareigūnai vietose atlieka privačių 
miškų miškotvarkos projektų kokybės, miško savininkų atliekamų 
ūkinių priemonių priežiūrą ir kontrolę. Dirbantiems vietose specia
listams teks daugiau dėmesio skirti miško savininkų konsultacijoms, 
mokymui, atrandant ir iškeliant geros miškininkystės praktikos pa
vyzdžius ir pristatant juos miško savininkams, neturintiems dar to
kios patirties. Miškų kontrolės skyriaus pareigūnams, dirbantiems 
periferijoje, iškyla vienas iš svarbiausių uždavinių – užtikrinti ryšį 
su centre dirbančiais specialistais, sprendžiant opiausias privačių 
miško savininkų problemas, siekiant pažangaus miškininkavimo 
visuose miškuose. Miškų kontrolės pareigūnai, be įprastų kuruo
jamų sričių, palaipsniui turės integruotis ir padėti kompleksiškai 
spręsti vietose kitų skyrių – genetinių išteklių, sodmenų kokybės, 
sanitarinės apsaugos – specialistų kuruojamų sričių problemas.

Nauji iššūkiai laukia ir Informatikos skyriaus specialistų. Sie
kiant operatyvumo darbe, būtina pertvarkyti Miškų tarnybos in
formacinę sistemą, įtraukiant į ją visas teritorinių kontrolės pada
linių veiklos sritis. Šiuo metu pakankamai gerai veikia tik kirtimų 
leidimų informacinė sistema. Analogiškos sistemos turėtų būti 
sukurtos, apimant visas kitas teritorinių kontrolės padalinių vei
klos sritis, maksimaliai automatizuojant visų informacinių srautų 
perdavimą, apdorojimą ir ataskaitų parengimą. ☐
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M i š k i n i n k y s t ė

Šiais metais Lietuvos miškotvarka pažymi 90metį. Minint 
veiklos sukaktis išleistos dvi knygos – Fausto Jončio „Pusė 
amžiaus girių takais‘‘ (1972) ir autorių kolektyvo „Lietu

vos miškotvarka ir jos raida“ (2002) bei 6 apžvalginiai straipsniai 
žurnaluose „Mūsų giriose“ ir „Lesnoe chozeistvo“. Be to, miš
kotvarkos darbai Lietuvoje, pradedant nuo XVI a. viduryje Gri
gorijaus Valavičiaus atliktos LDK girių ir žvėrių perėjų revizijos 
iki XX a. pabaigoje pradėtos nacionalinės miškų inventorizacijos 
atrankiniais metodais, detaliai nagrinėti leidinyje „Lietuvos miš
kų ūkio metraštis. XX amžius“ bei įvairiose kitose publikacijose. 
Todėl skirtingų kartų Lietuvos miškininkai turėjo ir turi galimy
bę pažinti miškotvarkos raidą mūsų šalyje, vertinti jos pasieki
mus bei trūkumus, objektyviai polemizuoti apie esamą būklę ir 
ieškoti tiesiausių kelių jos tolimesnei plėtrai bei atsirandančių 
problemų sprendimui.

Pagalvojome, kad 90mečio proga vertėtų daugiau pakalbėti 
apie žmogiškąjį faktorių miškotvarkoje. Istorija tapo ne tik pir
mųjų miškotvarkų technologijos, šalies miškus charakterizuo
jantys duomenys bei žemėlapiai, bet ir išėję Anapilin lietuviškos 
miškotvarkos kūrėjai, vėlesnių laikotarpių jos vykdytojai. 

Pirmiejitarpukariomiškotvarkininkai
Priėmus sprendimą 1922 m. Miškų departamente įkurti miš
kotvarkos skyrių ir neatidėliojant pradėti miškotvarkos darbus 
miškų urėdijose, jų vykdymui paimta pusė (14 iš 29) 1921 m. 
Panevėžio miškų technikų kursuose (nuo 1924 m. mokyklo
je) parengtų specialistų. Pagal Miškų Tarybos sprendimą pats 
prof. Povilas Matulionis, nepaisant užimtumo, paruošė „Miš
kotvarkos būrių statutą“. Pagal jį tiesiogiai miškotvarkos dar
bams vadovavo ne Miškų departamento miškotvarkos skyrius, 
o miškotvarkos inspektorius, tiesiogiai pavaldus Miškų de

partamento direktoriui ir įeinantis į aukščiausio kolegialaus 
valstybinių miškų valdymo organo – Miškų departamento ta
rybos sudėtį. Be to, pagal statutą buvo nustatyta, kad ...,,visos 
reikalingos piniginės sumos, numatytos miškotvarkos darbams, 
iš anksto asignuojamos Miškų departamento miškotvarkos ins-
pektoriui, kurios eikvojamos sulig jo nurodymais. Miškotvarkos 
inspektorius nustato technikos darbą ir veda ataskaitą“. Taigi, 
miškotvarkos vadovas buvo tiesiogiai pavaldus Miškų departa
mento direktoriui ir savarankiškai tvarkė finansinius reikalus. 
Panašių teisių neturėjo joks kitas departamento skyrius. 

Pirmuoju miškotvarkos inspektoriumi (ir jos vadovu) tapo 
patyręs miškotvarkininkas Mykolas Konkulevičius, baigęs 
1904 m. Sankt Peterburgo miškų institutą. Iki 1921 m. jis dirbo 
Rusijoje, Vologdos ir Smolensko gubernijose. Grįžęs į Lietuvą, 
M. Konkulevičius užsiėmė daugiaplane valstybės kūrimo veikla: 
paskirtas Panevėžio krašto miškų inspektoriumi, organizavo 
miško technikų kursus Panevėžyje, buvo jų pagrindiniu dėsty
toju, nuo 1922 m. tapo faktiškuoju miškotvarkos vadovu. Susi
doroti su tokiu darbų krūviu padėjo ne tik įgyta patirtis Rusijoje, 
bet ir tvirtas charakteris, užsispyrimas, organizaciniai gabumai 
bei racionalumas. Esant tokiam užimtumui, techninių naujovių 
paieškoms paprasčiausiai neliko laiko, dėl ko jaunosios kartos 
aktyvūs miškininkai M. Konkulevičių laikė pernelyg konservaty
viu. Dėl to kildavo nesusipratimų ar nedidelių konfliktų. Išleidęs 
230 miško technikų ir pastatęs ant kojų miškotvarką, 1934 m. 
jis išėjo į pensiją, ne už ilgo atgulė amžinam poilsiui gimtinė
je, Naujamiesčio kapinėse. Jo darbai įvertinti carinės Rusijos Šv. 
Stanislovo ir Šv. Annos ordinais, Lietuvoje – dviem Gedimino 
ordinais ir Nepriklausomybės kūrėjo medaliu.

1922 m. pradžioje suformuoti 2 miškotvarkos būriai jau pa
vasarį pradėjo miškotvarkos darbus Kauno ir Kazlų Rūdos miškų 
urėdijose. Pirmaisiais būrių vedėjais (tuomet vadintais vyresniais 
taksatoriais) paskirti iš Rusijos sugrįžę miškininkai Jokūbas Piotū
chas ir Balys Rūzas. Kiekviename būryje buvo po du taksatorius ir 
6 matininkus, tarp kurių vienas turėjo vyresniojo matininko (geo
dezininko) statusą. Po lauko darbų abu būriai grįžo į Panevėžį, kur 
gyveno inspektorius M. Konkulevičius bei dauguma iš Panevėžio 
ar jo apylinkių kilusių jaunų specialistų. 1924 m. įsteigtas trečias, 
1931 m. – ketvirtas miškotvarkos būrys, egzistavęs tik 4erius me
tus. Nuo 1933 m. vienas būrys po vasaros darbų sugrįžo į Kauną, 
o iki 1936 m. visų būrių buveine tapo Kaune, prie Kęstučio ir Dau
kanto gatvių sankirtos skirtas namas.

Išėjus M. Konkulevičiui į pensiją, Lietuvos miškotvarkos va
dovu 1934 m. paskirtas Jonas Vilčinskas, per 12 metų profesinėje 
veikloje sužibėjęs kaip gabus, darbštus, aktyvus ir ambicingas, 
talentingas girinis dzūkas iš Lynežerio kaimo. Jis 1921 m. buvo 
baigęs Panevėžio miško technikų kursus, 1925 m. Dotnuvoje – 
ŽŪA. J. Vilčinskas buvo iš tų jaunosios kartos miškininkų, ga
linčių „kibti į atlapus“ bet kuriam senesnės kartos miškų auto
ritetui ir atkakliai, labai argumentuotai ginti savo nuomonę. Jis 

Lietuvos miškotvarkininkų kolektyvas 1922 m. (pirmoje eilėje sėdi: iš kairės 
trečias – būrio viršininkas Jokūbas Piotuchas, ketvirtas – būrio viršininkas 
Bronius Rūzas, penktas – miškotvarkos inspektorius Mykolas Konkulevičius, 
septintas – taksatorius Zenonas Koronkevičius, baigę miškininkystės mokslus 
carinėje Rusijoje, kiti – baigę pirmąją Panevėžio miško technikų kursų laidą)
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tapo vienu iš aktyviausių Lietuvos miškininkų sąjungos steigėjų, 
19341938 m. rinktas jos pirmininku, bet visuomeninėje veiklo
je bendra politika jo beveik nedomino.

Be praktinio darbo miškotvarkoje, J. Vilčinskas dėstė miš
kų taksavimo bei miškotvarkos disciplinas 19381943 m. Dot
nuvos ŽŪA ir Vilniaus universiteto Miškų mokslo fakultete, 
žurnale „Mūsų girios“ paskelbė 34 straipsnius (keletas jų turi 
išliekamą mokslinę vertę), reiškėsi ir pasaulietinėje spaudoje. 
Artėjant frontui 1944 m. J. Vilčinskas pasitraukė į Vokieti
ją, kurį laiką dirbo Tarandto miškų akademijoje, vėliau buvo 
Neuffeno ir Schwaebish Gmueend pabėgėlių stovyklų pirmi
ninku. 1948 m. kovo pabaigoje J. Vilčinskas emigravo į JAV, kur 
rugpjūčio antroje pusėje žuvo darbe, užgriuvus lentų rietuvei. 

Už nuopelnus Lietuvai jis buvo apdovanotas LDK Gedimino 
3 laipsnio ordinu. 

Lietuvos miškotvarkoje 19241939 m. dirbo 2737 specia
listai. Sugrąžinus 1939 m. rudenį Vilniaus kraštą Lietuvai, miš
kotvarkos pajėgos nukreiptos privačių dvarų nacionalizacijai. 
1940 m. visi miškotvarkos specialistai perkelti į Vilnių, kur su
jungti su 30ies lenkų miškininkų grupe, dirbusioje lenkiškoje 
Vilniaus krašto valstybinių miškų direkcijoje. Vadovauti šiam 
apie 70 žmonių kolektyvui paskirtas miškotvarkininkas My
kolas Jankauskas. Visas kolektyvas intensyviai dirbo, tęsdamas 
Vilniaus krašto miškų, įskaitant ir naujai nacionalizuotus, inven
torizaciją, kameraliai tvarkė naujai performuotų miškų urėdijų 
bei girininkijų taksacinę ir kartografinę medžiagą, o atskirai su
daryta grupė vykdė ir sovietinę žemės reformą. Pagal 1941 m. 
planus miškotvarkos darbai pradėti net 280 tūkst. ha miškų. Ki
lus 1941 m. birželio 22 d. karui, kraštą okupavę vokiečiai nutrau
kė sisteminius miškotvarkos darbus, būriai buvo paleisti. Vėliau 
Generalinėje miškų direkcijoje suformuota Miškų tvarkymo ir 
tyrimo direkcija tvarkė einamuosius reikalus.

Miškotvarkosbumaspokaryje
Frontui nusiritus į Vokietiją, LTSR miško pramonės komisaro 
pavaduotoju paskirtas miškininkas Antanas Kvedaras 1944 m. 
lapkričio 15 d. pasirašė įsakymą dėl Lietuvos TSR Aerofoto miš
kų tvarkymo kontoros įsteigimo. Jos vadovu paskirtam M. Jan
kauskui nuo 1945 m. pradžios reikėjo kurti įstaigą „tuščioje“ vie
toje. Iš tarpukario miškotvarkininkų į ją 1945 m. atėjo tik trys – 
Antanas Laužadis, Jonas Kripas ir Justas Gudonis (iki 1928 m. 
vadinęsis Radzevičiumi). Ši miškininkų grupė su buhalteriu 
Vladu Laurišu ir sekretore Karolina Rinkevičiūte sudarė pirmąjį 
naujos įstaigos branduolį. Pirmus du miškotvarkininkų būrius 
pavyko sukomplektuoti artėjant 1945 m. rudeniui, kai atvyko 
grupė praktikantų iš Borisoglebsko miškų technikumo. 

Nuo 1945 m. lapkričio 28 d. šios įstaigos vadovu paskirtas 
demobilizuotas kariškis rusas Josifas Kuzminas. Mūsų laimei, jis 
turėjo miškotvarkininko darbo patirties, buvo padorus žmogus, 

todėl, pasinaudodamas savo didesnėmis galimybėmis, ėmėsi 
kartu su vyr. specialistu M. Jankausku intensyviai formuoti lietu
višką miškotvarką. 19461948 m. į Lietuvos miškotvarką sugrį
žo dar keli tarpukario miškotvarkininkai ar buvę gamybininkai: 
Stasys Jakubauskas, Juozas Juozakas, Abraomas Kadišas, Jonas 
Konkulevičius (M. Konkulevičiaus jaunesnysis brolis), Anato
lijus Kosuchinas, Jonas Medelis, Vincas Norkūnas, Marijonas 
Rašytinis, Jonas Toliušis, Jurgis Tovstenka, Edvardas Velavi
čius, Zbignevas Vidugiris, atėjo per 10 Vilniaus miškų techni
kumo absolventų, vienas kitas Vilniaus universiteto auklėtinis. 
Nuo 1946 m. pradžios pačioje miškotvarkos kontoroje pradėti 
ruošti matininkai, o kiek vėliau netgi taksatoriai 6 mėn. trukmės 
kursuose. Juos per 3ejus metus baigė 70 jaunų žmonių, kurie ir 
sudarė pirmojo pokarinio dešimtmečio miškotvarkininkų dau
gumą. Prie šių kursų sėkmės prisidėjo aktyvi tuometinio miškų 
ūkio ministro Algirdo Matulionio pagalba, komplektuojant ka
drus iš miškų ūkių, bei galimybė jauniems vyrams, įsidarbinus 
miškotvarkoje, bent laikinai pasislėpti nuo tarybinio saugumo 
persekiojimų, trėmimo, kitų grėsmių.

Nuo 1946 m. lauko darbų pradžios suformuoti 5 miškotvar
kos būriai (4 – Kaune ir 1 – Panevėžyje) sugebėjo atlikti darbus 
170 tūkst. ha miškų. 1948 m. miškotvarkoje dirbo net 136 žmo
nės. Lietuvoje tais metais buvo sutvarkyta per 370 tūkst. ha miškų 
ir dar suteikta pagalba Karelijai, sutvarkant 91 tūkst. ha. Per visą 
Lietuvos miškotvarkos istoriją tokios apimties darbai mūsų šalyje 
nebuvo vykdyti. Ir tai buvo praėjus vos 4eriems metams po karo.

Lietuvos miškotvarkos toks staigus iškilimas sąjunginės „Miš
ko projekto“ vadovybės akyse iškėlė J. Kuzmino prestižą ir šiam 
1948 m. buvo pasiūlyta keltis į Novosibirską, kurti didžiulį Vaka
rų Sibiro miškotvarkos trestą. Jam išvykus nuo 1948 m. rugsėjo 
1 d. į direktoriaus kėdę pasodintas kitas demobilizuotas kariškis 
M. Jegorovas, tačiau dėl girtuokliavimo, pomėgio gąsdinti lanky
tojus pistoletu ir visiško nesugebėjimo tvarkyti miškotvarkos rei
kalus po 4 mėnesių jis buvo atleistas. Tuometinė valdžia patikėti 
miškotvarkos vairą lietuviui dar nesiryžo – po ilgų paieškų direk
toriumi paskyrė Lietuvos rusą Anatolijų Kosuchiną, prieš karą 
dirbusį miškotvarkos matininku. Miškotvarkos įmonei jis vado
vavo iki mirties (1968 02 15). Keičiantis vadovams, M. Jankauskas 
atsisakė 1949 m. vyriausiojo miškotvarkos specialisto pareigų ir 
likusį gyvenimą paskyrė mokslinei bei pedagoginei veiklai. 

 (Tęsinys – kitame numeryje)

Tarpukario Lietuvos miškotvarkininkai laisvalaikiu Panevėžyje

XX a. 6-7 dešimtmečio miškotvarkininkai su pokarinės miškotvarkos 
organizatoriumi prof. Mykolu Jankausku (sėdi trečias iš kairės)
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Latvijoje, Ikškile lapkričio 10-11 d. 
vykusiame OSCAR2 (Operating Sys-
tems for Centre of Advanced Rese-
arch) darbinės grupės „Miškų atkūri-
mo ir priežiūros darbų mechanizavi-
mo vystymas“ susitikime mokslinin-
kai iš Švedijos, Suomijos, Norvegijos, 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos pristatė, 
kokie atliekami miškų atkūrimo ir 
priežiūros darbų mechanizavimo tyri-
mai, aptarė Baltijos šalių mokslininkų 
galimybes bendradarbiauti, inicijuoti 
bendrus projektus.

Pažymėta, kad mechanizuotas miškų 
įveisimas vis dar yra ribotas daugumo
je Baltijos regiono šalių (mechanizuotai 
miško želdinius daugiau sodina suomiai 
ir švedai). Šioje srityje pirmaujantys Suo
mijos miškų atkūrėjai mechanizuotai pa
sodina tik 24 proc. želdinių. Pagrindinė 
priežastis – ekonominė, nes mechanizuo
tas sodinimas yra brangesnis. Suomijoje ir 
Švedijoje atliekami tyrimai, kaip padidinti 
sodinimo mašinų darbo našumą ir atitin
kamai sumažinti miško atkūrimo darbų 
savikainą. Daugiausia dirbama siekiant au
tomatizuoti sodinimo kasečių pakeitimą.  
Kita įdomi tyrimų kryptis yra automati
zuoti sodinimo vietų parinkimą. Aptarti 
sodinukų kokybės reikalavimai naudo
jant mechanizuotą sodinimą: kaip so

BaltijosmokslininkųsusitikimasLatvijoje
Dr. liana SadauSkienė, dr. GintautaS uRbaitiS, doktorantas anDrius norVila

laMMC filialo miškų institutas

dinukai turi būti laikomi, priklausomai 
nuo to, kokiu metu jie bus sodinami.  
Visose šalyse dirvos paruošimas yra daro
mas mechanizuotai, naudojami panašūs 
įrengimai. Pažymėta, kad reikėtų naudoti 
labiau dirvos sąlygas atitinkančius įrengi
mus, o ne vieną visoms miško augavietėms. 

Želdinių priežiūrai pristatyti du įren
gimai. Vienas jų „Naarva uprooter“ skir
tas želdinių šviesinimams (iki 1 metro 
sodinukams). Įrenginys montuojamas 
ant manipuliatoriaus, turi vaizdo kamerą, 
kuri padeda tarp žolių ar kitos augmeni
jos surasti saugomą medelį. Aplink jį iš
raunama nepageidaujama augmenija.

 

Vyresnių želdinių priežiūrai skirtame 
įrenginyje ,,UW brushwood cutter“ krū
mus ir kitą augmeniją pjaunantis peilis 

taip pat sumontuotas ant manipuliato
riaus. Bet mechanizuota želdinių prie
žiūra sudaro tik apie 1 proc., nes tai yra 
brangus darbas. 

 
Latvijoje, Estijoje atliekami tyrimai, 

kai ruošiant dirvą želdinių sodinimui kar
tu raunami ir kelmai (kelmų vietos tampa 
želdinių sodinimo vieta), jie naudojami 
energetikai. Latvijoje tyrimai parodė, kad 
skiedrų iš kelmų medienos naudojimas 
energetikai nėra konkurencingas dabarti
nėmis rinkos sąlygomis dėl didelės ruošos 
savikainos. Suomijoje ir Švedijoje kelmų 
mediena pradėta naudoti kurui maždaug 
prieš 10 metų, jų kiekiai nuolat auga. 

Antrą susitikimo dieną surengta išvy
ka į eksperimentinius objektus. 

Latvijoje, Rygoje 2012 m. spalio 24
26 d. planuojamoje OSCAR konferen
cijoje bus pristatyti naujausi pasiekimai 
miško darbų mechanizacijos srityje. ☐

„Naarva uprooter“ įrenginys, skirtas želdinių 
priežiūrai

Įrenginys ,,UW brushwood cutter“, skirtas 
vyresnio amžiaus želdinių priežiūrai
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Kirtavietėje išrauti kelmai bus naudojami biokurui
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Į Valstybinės miškų tarnybos Miško 
sanitarinės apsaugos skyrių per
nai rugsėjo pradžioje paskambinęs 

Druskininkų miškų urėdo pavaduotojas 
Saulius Adomavičius pranešė, kad Drus
kininkų girininkijos pusamžiuose, pri
bręstančiuose ir brandžiuose pušynuo
se (apie 1500 ha plote) pastebėta 1060 
proc. spyglių defoliacija. Atvykę į vietą 
nustatėme, kad pušų spyglius apgraužė 
paprastojo pušinio pjūklelio antrosios 
generacijos lervos. Apklausus artimiau
sias miškų urėdijas, spyglių nugraužimai 
dar pastebėti Varėnos miškų urėdijos 
Marcinkonių girininkijoje. 

Iš 40 metų stebėjimų (19682011) 
istorijos galima teigti, kad paprastojo 
pušinio pjūklelio grėsmės Dzūkijos miš
kams periodiškai kartojasi kas keleri me
tai. Šiems spygliagraužiams kenkėjams 
masiškai išplitus, sanitarinės miškų ap
saugos tarnybos ruošdavosi taikyti avia
chemines kovos priemones, bet židiniai 
sunykdavo savaime, nusistovėjus šiems 
kenkėjams vystytis netinkamoms orų 
sąlygoms ir prisidauginus parazitinių 
vabzdžių.

Kąparodėspygliagraužiųkenkėjų
apskaita
Druskininkų, Varėnos, Veisiejų miškų 
urėdijose pernai rudenį, kai šie kenkėjai iš 
lajų nusileido žiemoti į miško paklotę, or
ganizavome detalias apskaitas, paruošėme 
apskaitų metodiką. Nustatėme, kad pušų 
spyglius graužiančių kenkėjų pagausėjo 
šių miškų urėdijų administruojamų teri
torijų miškuose. Nauja tai, kad komplek
sinius židinius kartu sudarė paprastasis 
pušinis pjūklelis (Diprion pini), gelsvasis 
pjūklelis (Gilpinia pallida), pušinis sprin
dis (Bupalus piniarius) ir pušinis verpikas 
(Dendrolimus pini). Tai pirmas kartas (40 
metų stebėjimų duomenimis), kai vie
nu metu masinio kenkimo židinį sudaro 
pagausėjusios kelios spyglius graužiančių 
kenkėjų rūšys. Židinyje vyrauja pušiniai 
pjūkleliai (8090 proc.). Iš pjūklelių du 
trečdalius sudaro paprastasis, vieną treč
dalį – gelsvasis pjūklelis.

Išskirtini pušinių pjūklelių biologiniai
ypatumai
Šie kenkėjai išvaizda kiek panašūs į muses 
ar vapsvas. Pjūklelių lervos pušų ūglius 

graužia bendrijomis: kol mažos – kelios 
vieną spyglį, paaugusios – keliolika visą 
ūglį. Pagrindinis skirtumas nuo kitų 
spyg lių kenkėjų – per metus išsivysto dvi 
generacijos. Pavasarinė generacija graužia 
pernykščius spyglius, rudeninė – šviežius 
spyglius, juos pabaigę – ir senesnius. Pa
vasarinės generacijos kokonai būna pušų 
lajose, dalis ant pomiškio, todėl labai sun
ku vykdyti jų apskaitas. Rudenį žiemoji
mui lervos virsta kokonais po medžių la
jomis paklotėje. Pernai rudenį pastebėta, 
kad dauguma pjūklelių kokonų susiruošė 
žiemoti ne paklotėje po pušimis, bet jų 
stiebo priekelminės dalies žiauberinės 
žievės plyšiuose, kuriuos dengia paklotė 
ir samanos.

Pušiniai pjūkleliai dėl gebėjimo per 
metus vystytis dviem generacijomis yra 
vieni pavojingiausių pušynų kenkėjų. Jie 
pasižymi ypač staigiais populiacijos gau
sumo pokyčiais – per metus skaitlingu
mas gali pagausėti šimtais kartų, net jei 
vystytis būna vidutiniškai palankios orų 
sąlygos. Be to, šių kenkėjų vystymosi ko
kono fazėje galima diapauzė: suaugėliai 
vadzdžiai iš kokoko gali išsiristi vėluo

SpygliusgraužiančiųkenkėjųDzūkijoje 
grėsmės,žalairnaikinamosiospriemonės

Virgilijus VasiliausKas
valstybinės miškų tarnybos

miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas

Pušinių pjūklelių lervų bendrija ūglyje Pušinių pjūklelių kokonai ant šakelės Paprastojo pušinio pjūklelio suaugėlis
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Pušies spygliai, apgraužti 2011 m. rudenį
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dami pusę metų, metus ar net kelerius 
metus arba laiku išsirita tik dalis, kiti – 
vėliau. Taip pat kenkėjas jautrus klimato 
veiksnių poveikiui, dėl to gali sutrikti jų 
lervų vystymasis.

Pakenkimoprognozės
Remiantis apskaitų duomenimis, Drus
kininkų girininkijoje šių metų pavasarį 
nuo pjūklelių pirmos generacijos ir puši
nių verpikų pakenkimo prognozuojama 
tokia pušynų lajų defoliacija: 3050 proc. 
intensyvumo 400 ha plote, 5075 proc. – 
370 ha ir 75100 proc. – 500 ha (iš viso 
1270 ha pušynų defoliacija virš 30 proc.). 
Antroji generacija gali išplisti labiau.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių 
girininkijos pušynuose spygliagraužių 
žalą prognozuoti sudėtinga, nes pavasa
rį spyglius čia pradės graužti pjūkleliai 
ir verpikai, o vasaros pabaigoje – rudenį 
prisijungs sprindžiai ir pjūklelių antroji 
generacija. Todėl šių metų pavasarį 400
500 ha laukiama 1030 proc. medynų 
defoliacija, o rudenį ji gali padidėti bei 
ženkliai išsiplėsti židinio plotas.

Druskininkų, Varėnos, Veisiejų miškų 
urėdijų teritorijose šių metų rudenį antra 
pjūklelių generacija kartu su pušiniais 
sprindžiais ir pušiniais verpikais gali ap
imti 57 tūkst. ha pušynų arba persikelti 
ir į 2013 m. pavasarį.

Šių metų pavasarį laukia nemažai dar
bų: masinio išplitimo židinyje reikės pa
tikslinti prognozę, atsižvelgiant į faktorius 
(diapauzė, klimato įtaka, parazitavimas), 
ir pagal situaciją pakoreguoti numatyto 
purkšti medyno plotą. Vėliau reikės sekti 
kenkėjų židinių dinamiką, laiku taikyti jų 
plitimą mažinančias priemones.

Siūlomosnaikinimopriemonės
Pagal miškininkystės teisės aktus spyglius 
graužiančių kenkėjų židinius turime nai
kinti, kai vidutinė spyglių defoliacija yra 
ar prognozuojama didesnė nei 30 proc. 
Veiksmingai naikinti galima medžių lajas 
apipurškiant insekticidais iš lėktuvo. Kitų 
alternatyvų nėra, nes pradinėse masinio 
dauginimosi židinio stadijose kenkėjai 
gyvybingi, parazitų ir kitų natūralių prie
šų yra nepakankamai, kitomis techninė
mis priemonėmis neįmanoma pasiekti 
medžių lajų. Daugiametė patirtis rodo, 
kad pasiekiamas geriausias efektas ir ma
žiau reikia lėšų, kai židiniai naikinami jų 
pirminėse kilimo fazėse, esant mažam iš
plitimo plotui. 

Druskininkų girininkijoje spyglia
graužių kenkėjų židinį 1100 ha plote 
siūlome purkšti insekticidu „Dimilin“ 48 
SC (veiklioji medžiaga diflubenzuronas 
480g/l), naudojant aviaciją. Apipurkšti 
1 ha reikėtų 3 litrų darbinio skysčio („Di
milin“ 0,15 l + vanduo 2,2 l + „Ikar“ alyva 
0,7 l) ultramažakiekiais purkštukais. Pre
paratas registruotas miškuose spyglius ir 
lapus graužiantiems kenkėjams naikinti 
aviacine arba antžemine aparatūra. Tai 
hormoninis preparatas, sutrikdantis chi
tino formavimąsi lervai vystantis į suau
gėlį. Jis naikina lervas ir kiaušinius, bet 
neveiksmingas suaugusiems vabzdžiams, 
nekenkia parazitiniams ir plėšriems vabz
džiams, bitėms, todėl priskiriamas selek
tyvaus veikimo insekticidų grupei.

Rekomenduotina purkšti gegužės pa
baigoje – birželio pradžioje, priklausomai 
nuo šių kenkėjų vystymosi, kol lervutės 
yra mažiausių ūgių. Dėl gamtosauginių 
reikalavimų nepurškiami kurortų miš
kai, vandens telkinių apsaugos juostos 
ir zonos. Antrosios pjūklelių generacijos 
lervas reiktų naikinti liepos antroje pusė
je – rugpjūčio pradžioje.

Biologinio bakterinio preparato ,,Fo
ray“, kuriuo 2010 m. Dzūkijoje buvo 
sėkmingai sunaikintas pušinio verpiko 
židinys, dabar panaudoti negalima, nes 
jis naikina tik drugių vikšrus, o pušinis 
pjūklelis nėra drugys.

Druskininkų girininkijoje purkšti 
numatyti pušynai jau netekę 2060 proc. 
spyglių, šiemet pavasarį pirmos genera
cijos pjūklelių vikšrai tikėtina nugrauš 
dar intensyviau. Netaikant naikinimo 
priemonių, apie 1000 ha plote per kelis 
metus gali išdžiūti 2025 proc. medžių, jei 
spyglių netekusias pušis apniks medžių 
liemenų kenkėjai ir grybinės ligos. 

Dėl pakartotinės 75100 proc. pušų 
lajų defoliacijos (2012 m. pjūklelių antro
ji generacija) gali prasidėti masinis pušų 
džiūvimas, todėl kelių šimtų hektarų plote 
tektų atlikti plynus sanitarinius kirtimus. 

Be to, intensyvi lajų defoliacija sukels me
dienos prieaugio netekimą, dėl to galimi 
apie 0,81,3 mln. Lt nuostoliai. Nieko ne
darant, kenkėjų pažeisti Druskininkų ku
rortiniai rekreaciniai miškai gali sukelti 
negatyvią visuomenės reakciją, miškinin
kai bus kaltinami dėl neveiklumo miškų 
apsaugoje, kurortinių miškų kirtimo. 

Pušinio pjūklelio židinių naikinimui 
2012 m. pavasarį reikėtų apie 110 tūkst. 
Lt. Į šią sumą įeitų „Dimilin“ 48 SC kaina 
(68 tūkst. Lt), alyvos „Ikar“ kaina (9,24 
tūkst. Lt) ir aviapurškimo darbai (apie 
33 tūkst. Lt). Spyglius graužiančių ken
kėjų židinių galimam naikinimui 7000 
ha plote šių metų vasarą arba 2013 m. 
pavasarį reikėtų numatyti dar 690 tūkst. 
Lt rezervą.

BendrakenkėjųžalaDzūkijospušynams
Norėčiau atkreipti dėmesį ir į bendrą 
Dzūkijos pušynų sanitarinę būklę, ken
kėjų daromą žalą nederlingų augaviečių 
miškuose. Skurdūs vyresnio amžiaus pu
šynai ypač jautriai reaguoja į lajų spyg lių 
defoliaciją ir klimato pokyčius. Dėl to 
medžiai jaučia gilius stresus, lėtai atsista
to, sumažėja ilgaamžiškumas, dalis neiš
gyvena. Lietuvos pušynuose per pasku
tiniuosius metus daug kur lajas pažeidė 
ūglių ir šakų vėžys (Gremmeniella abie-
tina kitaip Scleroderis lagerbergii), Spha-
eropsis sapinea, cenangiozė (Cenangium 
abietis). Šios ligos išretina pušų lajas, o 
Sphaeropsis gali inicijuoti medžių džiūtį. 
Pastaruoju metu pušynuose labai padau
gėjo ožiaragių (Monochamus) ir blizgių 
(Buprestidae) bei stabiliai gausios kirpikų 
(Blastophagus) populiacijos. Tai fiziolo
giniai kenkėjai, galintys nudžiovinti dar 
žalius, tačiau dėl įvairių sąlygų (spyglių 
netekimas, lajų ligos, klimato pokyčiai) 
apsilpusius medžius, o juose pasidauginę 
sudarys liemenų kenkėjų židinius. Šie pa
žeidimai labiausiai alins intensyviausiai 
spyglius graužiančių vabzdžių pakenktus 
pušynus. ☐

Pušies spygliai, apgraužti 2011 m. rudenį
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Guobiniai medžiai priskiriami 
prie vertingesnių kietųjų la
puočių, o jų medienos poreikis 

didėja dėl augančio bendro miško pro
duktų suvartojimo ir dėl stiprėjančio 
aplinkosauginio, prekybinio bei politi
nio spaudimo apriboti aukštos kokybės 
medžių kirtimus natūraliuose miškuo
se. Pastaruoju metu daugelis moksli
nių tyrimų pasaulyje sutelkti guobinių 
medžių maro kontrolei ir natūraliam 
balansui tarp šeimininko (kurios nors 
guobinių medžių rūšies) ir patogeno 
(grybo Ophiostoma novo-ulmi) atsta
tyti. Vietinio trikdymo pašalinimas bei 
vietinių populiacijų atsparumo puose
lėjimas miško ūkinės veiklos priemo
nėmis yra didžiausias įnašas guobinių 
medžių rūšių (ir kalninės guobos) ge
nofondo stabilumui užtikrinti.

Kalninei guobai reikalinga nuolat 
drėgna, bet pralaidi žemė. Ji neatspari 
sausrai, nepakenčia druskingo dirvo
žemio. Poreikis dirvožemio rūgštingu
mui – pHKCl 7,18,0. Lietuvoje ji daž
niausiai auga derlingame velėniniame 
karbonatiniame dirvožemyje. Ekologiš
kai optimalios augavietės joms Lietuvo
je yra šilti upių slėnių šlaitai, taip pat tų 
šlaitų raguvos. Miškuose 2030 cm sto
rio kalninės guobos dažniausiai užima 
antrąjį medyno ardą po uosiais, drebulė
mis arba kitais lapuočiais. Kadangi joms 
svarbi aukštesnių medžių priedanga, 
kertant mišką kalnines guobas reikėtų 
palikti kartu su aplinkiniais medžiais. 
Vertėtų išsaugoti kiekvieną miško skly
pą, kuriame esančiose tipiškose augavie
tėse (ŠdsLfp) aptinkamos sveikų sėkli
nių guobų grupės.

Sparčiai kintančiomis ekologinėmis 
sąlygomis svarbu ne tik puoselėti kalni
nės guobos savaiminį atsikūrimą, bet ir 
identifikuoti išskirtinius fenotipus, kur
ti jų kolekcijas bei sėklines plantacijas. 
Miškų institute atlikto kalninės guobos 
atviro apsidulkinimo jaunatvinių pali

Apiekalninęguobąišarčiau
Dr. raiMunDas PetroKas

lammc filialo miškų instituto miško genetikos ir selekcijos skyrius

kuonių genetinių rodiklių ir selekcinių 
parametrų tyrimo eksperimentiniuose 
želdiniuose duomenimis, populiacijų 
įtaka adaptacinių ir augimo požymių 
kintamumui statistiškai nereikšminga. 
Genetiniai skirtumai šeimų lygmenyje 
gana aiškiai išreikšti tik pagal dalį adap
tacinių požymių – lapinių pumpurų 
sprogimo nesutartinumą bei medelių 
aukštį želdinių įveisimo metais. Taigi, 
kalninės guobos požymių raiškos ypa
tumus svarbu nagrinėti ir stiebo formos, 
šakojimosi pobūdžio, augimo ritmo bei 
spartos, t.y. paveldimų morfogenetinio 
ciklo kitimų, einančių per visas augalų 
šeimų rūšis ir gentis, sąvokos pagrindu.

Dėl adityviojo augimo būsima medžio 
morfologija yra nulemiama jo dabartinės 
morfologijos. Todėl svarbu žinoti požy
mių ryšius, ypač tų, kurie susiję su ver
tingiausios ekonominiu požiūriu medžio 
dalies – bešakio kamieno – ypatybėmis. 

Guobiniams medžiams būdingas 
viršūninis atmirimas bei stiprus šoninis 
šakojimasis (1 pav.), o nusivalymas nuo 
šakų laikytinas vienu svarbiausių medžių 
būklės požymiu. Medžio adaptyvumą 
dažnai nulemia tai, kaip užgyja žaizdos, 
atsiradusios metant šakas. Kadangi čia 
daugiausia kalbama apie kalninės guo
bos vegetatyvinės reprodukcijos ypatu
mus, rekomenduoju žemiau pateiktas 
tyrimų išvadas turėti omenyje. Atliekant 
medžių vegetatyvinį dauginimą, rezul
tatą gali lemti trys nepakankamai ištirti 
reiškiniai: 

1) skirtingo išsivystymo medžių (jų 
šakų, ūglių, lapų, vaisių) toje pačioje au
gavietėje (lajos dalyje) efektas, 

2) to paties išsivystymo medžių (jų 
šakų, ūglių, lapų, vaisių) skirtingose au
gavietėse (lajos dalyse) efektas, 

3) trikdymo (pavyzdžiui, gruntinių 
vandenų lygio svyravimo, minimalios 
temperatūros žiemą arba maksimalios 
temperatūros vasarą pokyčių ir kt.) ir 
perkėlimo (arba poskiepio) efektas.

Remiantis prielaida, kad medžių 
aukščio pranašumas susijęs su šakoji
mosi parametrais, minėtuose eksperi
mentiniuose lauko želdiniuose ištyrus 
septynmečius 6ių Lietuvos populiacijų 
kalninės guobos palikuonis, buvo gau
tos ir mokslinėje spaudoje paskelbtos 
tokios išvados:

1) beveik 3 kartus didesnė galimybė, 
kad guobų, turinčių bazinių pumpurų, 
aukščio augumas bus didesnis už ben
drąjį vidurkį, nei tokių pumpurų netu
rinčių; baziniai (nepažastiniai) pumpu
rai – smulkūs miegantys lapiniai pum
purai viršūninių vegetatyvinių metūglių, 
kuriais baigiasi stipriausios pagrindinės 
šakos arba stiebas (t.y. skaitlingiausios 
kilminiųatžalinių ašių sekos) – proksi
malinėje dalyje (storgaliuose);

2) tris kartus didesnė galimybė, kad tų 
guobų, kurių dauguma atžalinių šakų (ir 
ūglių) auga iš kilminių šakų šonų (žr. 2 pav. 

1 pav. Guobinių rūšių simpodinė šakojimosi 
sistema (Troll 1937): taškinės linijos žymi 
savaime nukritusias šakas, x – viršūninis 
atmirimas
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4 – užgijusios šakos (randai), 
5 – nukritusių šakų žymių nėra; tirtų 

septynmečių guobų iškritusiomis sau
somis šakomis stiebų matmenys buvo 
didžiausi ir viršijo eksperimentinių žel
dinių vidurkį: skersmens šaknies kaklely
je – 2 cm, aukščio – 1m.

Taigi, didesnis už bendrąjį vidurkį 
septynmečių guobų aukštis reiškia bazi
nių pumpurų buvimą, amfitoniją, stiebo 
ašies dominavimą ir gerą nusivalymą 
nuo sausų šakų, kurį neretai rodo bukas 
šakų augimo būdas (t.y. plintančios šakos, 
žr. 3 pav.) ir švari, sveika žievė ties lajos 
pradžia. Taip pat nustatyta, kad didesnis 
stiebų skersmuo siejasi su ankstyvesniu 
lapų metimu vegetacijos pabaigoje ir 
ankstyvesniu lapinių pumpurų sprogimu 
vegetacijai prasidedant, o vyraujanti me
delių stiebo dominavimo kategorija – do
minavimo nėra – sutampa su vyraujančia 
(vidutine) lapinių pumpurų sprogimo ka
tegorija. Selekcijos požiūriu pageidauti
nos anksti sulapojančios bei anksti lapus 
numetančios guobos. Be to, yra manoma, 
kad ankstyvosios guobos atsparesnės ma
rui dėl imlumo užkratui ir užkrato perne
šimo periodų skirtumo.

Valstybinė miškų tarnyba kartu su 
autoriumi 2010 m. eksperimentiniuo
se želdiniuose surinko 25 medžių (visi 
skirtingų šeimų) šakeles klonų archyvui 
sudaryti. Veisiant plantacijas, siūlau nau
dotis žemiau išvardytų sėklinių guobų 
ir jų palikuonių dauginamąja medžiaga, 
esančia Valstybinės miškų tarnybos ži
nioje: Trakai10, Trakai15 ir Telšiai6. 
Pažymėtina, kad renkant sėklas tirtų eks
perimentinių želdinių įveisimui paminė
tos sėklinės guobos buvo sveikos ir sausų 
šakų neturėjo. ☐

iš kylančių ar plintančių šakų – žr. 3 pav.); 
galimas daiktas, kad tos guobos, kurių 
dauguma atžalinių ašių prasideda kilmi
nių ašių šonų apatinėje dalyje (žr. 2 pav. 
amfitonijahipotonija), yra nepatrauklūs 
maro užkrato (grybo Ophiostoma sporų) 
pernešėjams – balangraužiams (Scolytus), 
tačiau iš Lietuvos guobinių toks aptiktas 
tik vinkšnos medis;

3) daugiau kaip 2 kartus didesnė gali
mybė, kad guobų, turinčių dominuojantį 
stiebą, aukščio augumas bus didesnis už 
bendrąjį vidurkį nei tokio stiebo netu
rinčių; čia stiebo forma (4 pav.) įvardi
jama kaip: 

1 – multidominavimas: grupė stiebų 
prasideda ties šaknies kakleliu, 

2 – kodominavimas: keli panašūs stie
bai, kurių skersmenų suma tokia, kaip 
stiebo skersmuo žemiau išsišakojimo, 

3 – dominavimo nėra: vyrauja žemes
nioji tariamo stiebo atšaka arba yra dviša
kumas, trišakumas, 

4 – tariamas dominavimas: stiebo iš
sišakojimuose vyrauja viena kuri nors 
atšaka, 

5 – ryškus dominavimas: nėra ryškių 
stiebo išsišakojimų; tas pats stiebas vy
rauja iki pat viršūnės;

4) beveik 4,5 karto didesnė galimybė, 
kad tų guobų, kurių sausos šakos iškritu
sios arba apaugusios, aukščio augumas 
bus didesnis už bendrąjį vidurkį nei tų, 
kurios turi sausų šakų; stiebo nusivaly
mas nuo šakų nustatomas ties lajos pra
džia taip: 

1 – sausos (supuvusios) įaugusios 
šakos, 

2 – sausos (supuvusios) iškritusios 
šakos, 

3 – apaugusios šakos (gumbai), 

amfitonija), aukščio augumas bus didesnis 
už bendrąjį vidurkį, nei tų, kurių dauguma 
atžalinių šakų (ir ūglių) auga iš kilminių 
šakų šonų viršutinės dalies (žr. amfitoni
jaepitonija); kadangi amfitonija (atžalinės 
ašys, prasidedančios kilminių ašių šonuo
se) dažniau pasitaikanti medžių tiesiomis, 
linijiškomis šakomis ypatybė, apie guobų 
šoninio šakojimosi polinkį galima spręsti 
ir iš jų šakų augimo būdo (šiuo atveju ir 

2 pav. Kalninės guobos šoninis šakojimasis 
(Autoriaus nuotr.; Girelės miškas, Kaišiadorys): 
amfitonija-epitonija (viršuje), amfitonija 
(viduryje), amfitonija-hipotonija (apačioje)

3 pav. Kalninės guobos šakų augimo būdas (iš 
kairės į dešinę): glaustos, kylančios, plintančios, 
kabančios, svyrančios šakos

1 2 3 4 5

4 pav. Kalninės guobos stiebo forma septynerių metų eksperimentiniuose želdiniuose: 1 – multidominavimas, 
2 – kodominavimas, 3 – dominavimo nėra, 4 – tariamas dominavimas, 5 – ryškus dominavimas
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StasiuiMizarui–70metų. 
tegul kalba faktai

Dr. liana SadauSkienė
lammc filialo miškų instituto miško išteklių, 

ekonomikos ir politikos skyriaus vedėja

S. Mizaras biokuro ruošos baltalksnynuose 
eksperimento metu (2006 m.)

Miškininkų bendruomenėje 
profesorius, dr. (HP) Sta
sys Mizaras pažįstamas kaip 

miškų ūkio ekonomistas, ilgametis 
Miškų instituto Miško resursų ir eko
nomikos skyriaus vedėjas, instituto di
rektoriaus pavaduotojas mokslui, ASU 
Miškų ir ekologijos fakulteto Miško
tvarkos katedros profesorius, o taip pat 
LMSA valdybos pirmininkas (dabar 
garbės pirmininkas) – įdomi, spalvin
ga, kūrybinga ir ambicinga asmenybė. 
Šių metų pradžioje kolegai sukako 70 
metų. Prabėgę metai nuspalvinti sodria 
gama įvairių darbų, pasiekimų, profesi
nės ir visuomeninės veiklos. 

Tegul apie tai kalba faktai. 

Gamybininko, mokslininko kelias
Stasio Mizaro vaikystė prabėgo tarp 
Kazlų Rūdos miškų, jo tėtis – Vincas 
Mizaras dirbo eiguliu. Būdamas penke
rių metų, Stasys pradėjo lankyti Višakio 
Rūdos vidurinę mokyklą. Jau tada for
mavosi nepriklausoma asmenybė: kai 
nusibosdavo jam sėdėti pamokose, su
sikraudavo daiktus ir, nieko neklausęs, 
išeidavo namo. Tėtį perkėlus 1956 m. 
eiguliauti į Veisiejų miškų ūkį, viduri
nę mokyklą Stasys baigė 1959 m. Šeš
tokuose. 19591964 m. studijavo miš
kininkystę LŽŪA. Baigęs Miškų ūkio 
fakultetą, paskirtas į Šiaulių miškų ūkį, 
kur dirbo Bubių girininkijos meistru, 
vėliau – Strazdų ir Kurtuvėnų girinin
kijų girininku. Čia girininkaudamas 
1965 m. įstojo į Vilniaus universiteto 
Ekonomikos fakultetą, kurį neakivaiz
džiai baigė 1970 m., įgydamas ekono
misto kvalifikaciją. Bestudijuojant teko 
vienerius metus (19651966) tarnauti 
armijoje. 

Grįžęs 19671968 m. dirbo Veisie
jų miškų ūkio Baltašiškės girininkijos 
girininku. 1968 m. paskirtas Ignalinos 
miškų ūkio vyriausiuoju miškininku. 

Baigęs VU, Stasys 1970 m. įstojo į 
aspirantūrą Voronežo miško technikos 

institute, 1973 m. šio instituto moksli
nėje taryboje apgynė kandidatinę diser
taciją. Tais pačiais metais jam suteiktas 
ekonomikos mokslų kandidato moksli
nis laipsnis, 1993 m. – socialinių moks
lų daktaro laipsnis. 

Nuo 1973 m. gruodžio iki 1976 m. 
rugsėjo S. Mizaras dirbo LŽŪA Miško
tvarkos katedroje vyresniuoju moksli
niu bendradarbiu, mokslinių tiriamųjų 
darbų grupės vadovu. Nuo 1976 m. spa
lio perėjo dirbti vyresniuoju moksliniu 
bendradarbiu į Lietuvos miškų ūkio 
mokslinio tyrimo institutą, kur dirba 
jau 35erius metus. Čia greitai kilo kar
jeros laiptais: 1978 m. tapo Ekonomikos 
laboratorijos, vėliau – skyriaus vedėju, 
1997 m. paskirtas direktoriaus pavaduo
tojas moksliniam darbui. Šias pareigas 
ėjo iki 2009 m. sausio 6 d. Pataraisiais 
metais institute dirbo vyresniuoju, vy
riausiuoju mokslo darbuotoju. 

Pedagogas,visuomenininkas
Nuo 2009 m. S. Mizaras dėsto miškų 
ekononikos pagrindus LŽŪU (dabar 
ASU) Miškų ir ekologijos fakulteto 

studentams, 2009 m. balandžio 22 d. 
LŽŪU atliko ekonomikos mokslo kryp
ties habilitacijos procedūrą, tapo profe
soriumi. 

Praleisčiau didelę dalį kolegos gy
venimo, jei nepaminėčiau jo visuome
ninės veiklos, kuriant Lietuvos miško 
savininkų asociaciją, nuo 1993 m. jai 
dešimtmetį vadovaujant. Tapęs LMSA 
garbės pirmininku, Stasys renkamas 
LMSA valdybos nariu, rūpinasi priva
čios miškininkystės plėtra. Jam vado
vaujant suaktyvėjo LMSA veikla, įkurti 
skyriai rajonuose, pradėtas miško savi
ninkų konsultavimas, vykdyti kai kurie 
projektai. Nesumeluosiu sakydama, kad 
ypač daug jėgų jam reikėjo įdėti ren
giant siūlymus teisės aktų tobulinimui, 
ginant miško savininkų interesus. Kad 
privačių miškų tvarkymą ir naudoji
mą reglamentuojantys teisės aktai tapo 
daug liberalesni, nemažas ir S. Mizaro 
indėlis. 

Indėlis  mokslą,švietimą
Apie kolegos mokslinę veiklą kalba 
faktai: vienas ar su bendraautoriais 
parašė ir išleido 4ias knygas, per pas
taruosius 2 dešimtmečius vadovavo 
45 moksliniams projektams, išspaus
dino apie 50 straipsnių moksliniuo
se leidiniuose, skaitė 75 pranešimus 
mokslinėse konferencijose bei parašė 
120 mokslo populiarinimo straipsnių. 
Nemažai jo straipsnių publikuota ir 
„Mūsų giriose“. 

Kelių pastarųjų dešimtmečių veikla 
atsispindi habilitacijos procedūrai tei
kiamų mokslo darbų apžvalgoje „Miš
kų ūkio valdymo ekonominių metodų 
tobulinimas“. Joje autorius rašo: „Po 
Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos 
miškų ūkyje prasidėjo perėjimas į rin
kos ekonomiką. Atsirado naujų reiški
nių. Todėl buvo reikalinga kurti spe
cifiškus miškų ūkiui ekonominius jo 
valdymo metodus bei aktualizuoti juos 
besikeičiančioms situacijoms.“ 
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Iš įdomesnių visuomenei S. Mizaro darbų galima paminėti 
Lietuvos miškų bendrosios ekonominės vertės tyrimus. Miš
kų ekonominės vertės nustatymas yra aktualus, sprendžiant 
daugelį miškų ūkio uždavinių: perkant ir parduodant, sie
kiant išaiškinti auginimo prioritetus, pagrindžiant saugomų 
teritorijų išskyrimą, vertinant gamtinei aplinkai padarytus 
nuostolius, nustatant mokesčius bei miškų vertės dalį šalies 
nacionalinio turto sudėtyje. Nauja miškų vertinimo moksli
nių tyrimų ir praktinio panaudojimo kryptis yra miškų vie
šosios naudos komercializavimas. 

S. Mizaras apskaičiavo, kad preliminari Lietuvos miškų 
metinė bendroji vertė siekia 1410,7 mln. Lt. 

Dažnai girdime, kad Lietuvoje saugoma per mažai miš
kų, tačiau yra ir kita nuomonė, kad saugoma per daug ir 
neracionaliai. S. Mizaro manymu, dėl apribojimų saugomų 
teritorijų miškuose sumažėja jų savininkų ir valdytojų pini
ginės pajamos, mažėja miškų ūkio BVP. Didžiausią povei
kį turi pagrindinių miško kirtimų uždraudimas ir kirtimų 
amžiaus padidinimas. Tyrimų rezultatai rodo, kad opti
mizavus saugomas teritorijas ir medienos naudojimą jose 
atsirastų nemažos galimybės didinti Lietuvos miškų ūkio 
pajamas ir BVP be ženklesnių nuostolių socialinei bei eko
loginei miškų reikšmei.

Kolegųnuomonė
Keletas instituto bendradarbių pastebėjimų apie S. Mizarą 
kaip apie vadovą, mokslininką, kolegą. 

Habil. dr. Jonas Grigaliūnas, ilgametis LAMMC Miškų 
instituto mokslininkas: 

– Miškų ekonominės veiklos tyrimo srityje S. Mizaras iš
ryškėjo savo aktyvumu ir sprendimų racionalumu, paruošė 
nemažai miškų urėdijų ir viso sektoriaus ekonominio vertini
mo metodikų ir normatyvų. Jo iniciatyva buvo pradėti priva
čių miško savininkų veiklos tyrimai. 

S. Mizaras rūpinosi Miškų institute vykdomais privačių 
miškų sertifikavimo sistemos (PEFC) kriterijų paruošimo 
darbais. Paruošta sistema pilnai atitiko miškuose vykdo
mų darbų vertinimo ekologiniu bei miškininkavimo po
žiūriais reikalavimus. Šią sistemą teigiamai įvertino Šve
dijos specialistai, ji galėjo būti įdiegta ne tik privačių, bet 
ir valstybinių miškų sertifikavimui. Visos sertifikavimui 
skirtos lėšos būtų likusios Lietuvoje. Deja, dėl lėšų stokos 
paruoštas projektas liko neperduotas recenzavimui ir neį
gyvendintas. 

Pastaruoju metu S. Mizaro mokslinė veikla apėmė ir kitą 
ekonominiu požiūriu svarbią sritį – inovacijų diegimo anali
zę ir jų efektyvumo miškų ir medienos pramonės sektoriuose 
vertinimus.

Pranė Danusevičienė, buvusi ilgametė Miškų instituto 
darbuotoja: 

– Tai ne raidės, o proto žmogus, vertinantis atliktą darbą, 
o ne prasėdėtą darbe laiką. Nestokojantis idėjų ir jas įgyven
dinantis, todėl dirbti su juo buvo įdomu. Jo subtilus humoras 
darbo kolektyve visada sudarydavo gerą darbinę atmosferą.

Įdomusasmeninisgyvenimas
Su žmona Prima užaugintas sūnus Remigijus ir dukra Diana. 
Žmona – taip pat ekonomistė, ilgą laiką dirbusi miškų urė
dijose. 

Dukra Diana pasuko tėvo pėdomis – pasirinko miškinin
kės, mokslininkės kelią. Pastaruoju metu visas laisvalaikis 
atiduodamas Lazdijų rajone, Krikštonių kaime turimai sody
bai – Mizarų šeimos pasididžiavimui: pačių rankomis sodinti 
vaismedžiai ir dekoratyviniai medžiai bei krūmai, gėlynai (čia 
jau šeimininkės nuopelnas), didžiuliai akmenys, įrėminantys 
keliuką sodybos link, tvenkinys, apie dešimt įvairiaspalvių 
avilių. O šalia didžiausias Stasio turtas – daugiau nei prieš de
šimtmetį sodintas miškas. Įdomus jis tuo, kad buvo įveistas, 
vykdant projektą kartu su danais. Jame nedideliais ploteliais 
po 1030 arų pasodinta per 10 medžių rūšių: visos Lietuvoje 
augančios pagrindinės, taip pat įveista maumedžių, pocūgių, 
klevų ir kt. Stasys ilgai gali pasakoti apie šį mišką – įdėta daug 
darbo, bet rezultatas to vertas. 

Dar vienas S. Mizaro pomėgis – kelionės. Per atostogas 
su automobiliu apvažiuota beveik visa Europa. O prieš kele
tą metų pabuvota ir Amerikoje. Prisiminimus apie įdomias 
atostogas primena šimtai nuotraukų. Tačiau jam Lietuva – 
mieliausia. Beveik kiekvienas savaitgalis praleidžiamas so
dyboje. ☐

S. Mizaras su žmona Amerikoje
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Žemaitijos nacionaliniame parke 
vykdoma nemažai gamtotvarkinių 
projektų. Vienas iš jų – Plokščių 

kaime norima Platelių ežere esančią už
tvanką (šliuząreguliatorių) pakeisti nauja 
slenkstine užtvanka. Pernai rugsėjį spau
doje pasirodęs informacinis pranešimas 
kvietė Žemaitijos nacionalinio parko di
rekcijoje susipažinti su šio Platelių ežero 
hidroįrenginio rekonstrukcijos atrankos 
išvada dėl poveikio aplinkai. Man teko 
dalyvauti keliuose posėdžiuose. Tęsiant 
,,Mūsų girių“ žurnalo 2011 m. 7 nr. iš
spausdintame straipsnyje ,,Kokia Platelių 
ežero ateitis: ežeras ar tvenkinys?“ išsa
kytą mano susirūpinimą šia ekosistema, 
noriu informuoti skaitytojus apie šios už
tvankos reikšmę ir įtaką Platelių ežerynui 
bei planuojamus pasikeitimus Platelių 
ežere artimiausias metais. 

Ne daugelis žino apie alternatyvas 
šiai rekonstrukcijai. Jos tokios: užtvankos 
pašalinimas, grąžinant Babrungui iki pa
tvankos buvusias ištakas; užtvankos per
kėlimas prie Babrungėnų malūno, atku
riant iki 1960 m. buvusią situaciją, kai dar 
nebuvo užtvankos; nieko nedaryti. 

Kodėl atsisakyta Babrungo upės išta
kų renatūralizacijos, paaiškėjo perskaičius 
Gamtos paveldo fondo atliktą tyrimą ,,Pla
telių ežero vandens režimo kaita ir poveikis 
ežero ekosistemai“. Išskiriami du patvankos 
etapai: XVIIXVIII amžių sandūroje įreng
ta Platelių dvaro malūno Babrungėnų už
tvanka ir Plokščių kaime 1960 m. užtvanka 
Babrungo upės ištakose iš ežero. 

Kiek nagrinėjau šį veikalą, taip ir ne
pavyko rasti jame pateiktų pagrįstų įrody
mų, kad ši Babrungėnų malūno užtvanka 
galėjo 1,52 m pakelti viso Platelių ežero 
vandens lygį. Tyrimo autoriai surinko be
veik visas nuo XIX a. pabaigos kariškių 
atliktus topografinius žemėlapius, tačiau 
juose užfiksuoto 1,52 ežero lygio paki
limo čia nėra. Tyrime minimas ne visai 
įvardytas topografinis žemėlapis Kar
te des westlichen Russlands KdWR. Tai 
XIX a. pradžioje dažniausiai ankstesnių 
žemėlapių pagrindu paruošti vokiečių 
kartografų darbai, kur ežero vandens ly
gis nurodomas 144 metrai. Šį aukštį mini 
ir Gaidamavičius (1936). Su tyrėjais su
tinku, kad tai labai abejotini duomenys.

Daugiau patyrinėjęs nuotraukas, pa
stebėjau panašius aukščių skirtumus sau
sumoje, kalvų aukštumose. Pavyzdžiui, 
kalva, esanti prieš kelio posūkį į Plokš
čius (pabraukta raudonai), turi tokius 
aukščius: 1917 m. KdWR žemėlapiuose – 
166 m, 1948 m. tarybiniame – 168,8 m, 
1980 m. – 169,3 m.

Jei tiek ,,svyruoja“ matuojama sau
suma, tai ką galime kalbėti apie ežerą su 

savo potvyniais, atoslūgiais, patvanko
mis? Gali būti, kad, atėmę iš paskutinio 
užfiksuoto aukščio, iki 1960 m. patvan
kos, 146,1 m., KdWR žemėlapyje nuro
dytą aukštį 144 m, gausime tuos tyrėjų 
minimus mistinius 1,52 metrus. 

Ar Babrungėnų malūno užtvanka ga
lėjo sukelti ir išlaikyti 1,52 m aukščio pa
tvanką ežere, išplėsti ežero plotą iki beveik 
1200 ha, sukaupti milžinišką vandens tūrį 
bei suvaldyti potvynius, ledonešį? Ar ne 
per didelis iššūkis XVII a. pabaigos medi
nio vandens rato technologijoms? 

Reikšmingiausias yra 1948 m. tarybi
nis žemėlapis, kur nurodytas ežero lygis 
146,1 m (mėlyna spalva), o malūno pa
tvenktų Babrungo ištakų – 145,6 m (ža
lia spalva). Šis 0,5 m skirtumas patvirti
na, kad malūno užtvanka buvo žemiau 
ežero lygio (ką jau bekalbėti apie 1,52 m 
patvanką).

Norint galutinai įsitikinti, būtina at
likti buvusio malūno Babrungo tvenkinio 
dubens krantų matavimus. Tuomet paaiš
kėtų, kokia buvo reali malūno patvankos 
įtaka ežerui, upei. Juolab, kad gerai išsi
laikęs Babrungėnų malūno pastatas ir 
dabartinis jo savininkas Leonardas Čer
niauskas gali parodyti vandens rato ašies 
tvirtinimo vietą.

Galbūt kai kam pasirodys, kad be rei
kalo kapstausi šio malūno istorijoje. Bet 
paaiškėjus, kad Babrungėnų malūno už
tvanka nesukėlė šios tyrėjų minimos pa
tvankos arba jos įtaka buvo nežymi (pa
vyzdžiui, tik laikinai polaidžio metu su
jungdavo užtvanką su ežeru vienu lygiu), 
radikaliai keičiasi patvankos vertinimas. 
Iš 221 metų lieka 51 metai Plokščių kai
me įrengtos patvankos. Nuo paskutinio 
ledynmečio gyvuojančiam mūsų ežerui, 
kiek daugiau nei pusė amžiaus patvankos 
jo gyvavimo laiko skalėje tėra tik akimirka 
ir teiginiai, kad grąžinti natūralų vandens 
lygį jau neįmanoma, visiškai nepagrįsti.

Kartu su Platelių girininkijos giri
ninko pavaduotoju Vidmantu Balsiu 
pabandėme profesionaliu GPS prietaisu 
dabartinį ežero vandens lygį ,,atidėti“ ant 
malūno akmeninės sienos. Pasitvirtino 
įtarimas, kad išlikę tvenkinio krantai yra 
žemiau; be to, kad telkiniui banguojant 
vanduo nepersipiltų, reikalingas dar 1 

XIX a. žemėlapio fragmentas

1948 m. žemėlapio fragmentas (mėlynai 
pabraukta žymė – ežero lygis, žaliai – 
tvenkinio lygis, raudonai – kalva prie posūkio 
į Plokščius)

KokiaPlateliųežeroateitis:
ežerasartvenkinys?

VyganDas Kungys
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Svarstant užtvankos projektų varian
tus paaiškėjo, kad atsisakyta žuvitakio. 
Ateityje reiks tvarkyti ir šios užtvankos 
bendraamžę Gondingos HE užtvanką. 
Kas garantuos, kad šios užtvankos re
konstruotojai žuvitakio neatsisakys todėl, 
kad Babrungo aukštupio užtvanka šio 
įrenginio neturės?

Daugelis žmonių bijo net pagalvoti, 
kaip atrodytų ežeras, pašalinus užtvanką ir 
grąžinus tikrąjį ežero lygį. Nedaug kas be
pamena ežerą prieš 1960 metų užtvenkimą, 
todėl daugumai parko lankytojų Platelių 
ežeras su natūraliai svyruojančiu vandens 
lygiu, vasarą atsidengusiomis pakrantėmis, 
salomis, būtų neįprastas vaizdas. 

Nemanau, kad renatūralizavimas 
pakenktų Platelių ežero rekreaciniam 
patrauklumui. Laikui bėgant sparčiai eu
trofikuojantis ežeras su apaugusiais kran
tais, sunykusiais be smėlio paplūdimiais, 
praradusiu švarą, skaidrumą vandeniu, be 
vertingų žuvų, vargu ar būtų patrauklus 
parko lankytojams. 

Kaip tik dabar yra galimybė palaips
niui grąžinti ežerą į natūralią savo gyveni
mo vėžę, atkurti tikrąjį gyvenimą ežere ir 
jį supančiose pelkėse, žuvų migracijos ke
lius, susigrąžinti prarastą pakrantėse smė
lį. Gal ir kalbininkai pastebės, kad laikas 
ištaisyti rusišką Babrungo pavadinimą, 
kur bebrai stato savo rungus – užtvankas 
ir galbūt kada nors Bebrungas vėl galės 
laisvai gimti Platelių ežeryno gelmėse.

P. S. Kiek drastišku rašinio pavadini
muklausimu siekiau sudominti skaity
tojus ežero problemomis. Pabaigoje į jį 
norėčiau atsakyti: du ežerai, sudarantys 
dabartinį Platelių vandens telkinį, nuo 
seno turi Virkšto ir Balsio pavadinimus. 
Išlikęs ir senasis žemaitiškas Lamalenkų 
(liet. laumių lankos) pavadinimas. Tai 
pie tinėje ežero apsemtoje dalyje vieta, kur 
buvo lankos, kurios pavasario polaidžio 
ar potvynio metu pakilus vandens lygiui 
laikinai sujungdavo šiuos du ežerus. Pa
tvenkus Babrungo upės ištakas, iš jų susi
darė Platelių patvankinis ežeras. ☐

Vargu ar šis kelias tiktų atitinkamai nepa
siruošus atstatyti buvusį natūralų vandens 
lygį ežere, žinant, kad įrengiant šią užtvan
ką buvo iškastas kanalas vandens nuotė
kiui padidinti ne tik Babrungos ištakose, 
bet ir pietinėje ežero dalyje.

Geriausias būdas nuraminti įsismarka
vusią ežero ekosistemą būtų grįžimas į iki 
1960 m. situaciją, atkuriant Babrungėnų 
malūno užtvanką, kaip laikiną nuosėdų 
filtrą; vėliau ir jos pašalinimas, leidžiant 
Babrungui laisvai gimti ežero gelmėse. Šis 
renatūralizacijos būdas efektyviai veiktų 
pietinėje ežero dalyje – Laumalenkose, 
kur intensyviausia eutrofikacija. 

Aišku viena, kad Babrungo upės išta
kų renatūralizacijos šalininkai, šalindami 
užtvanką, susidurs su daug problemų ir 
dėl jų neišvengs kritikos. Daug paprasčiau 
būtų pakeisti užtvanką, eutrofikacijos 
problemos sprendimą nukeliant kitoms 
kartoms, bet ar nebus per vėlu? 

Didžiavomės, kad Platelių ežeras ne 
tik didžiausias Žemaitijoje, bet ir švariau
sias. Tačiau 2011 m. vasarą atlikti vandens 
užterštumo matavimai prie poilsio namų 
,,Linelis“ esančios maudyklos parodė, 
kad vandens kokybė neatitiko mikrobi
ologinių reikalavimų ir 1,3 karto viršijo 
nustatytą normą. Naivu tikėtis, kad nieko 
nedarant situacija toliau gerės. 

Beje, pačiame tyrime surinkta infor
macija verčia sunerimti dėl dabartinės 
ežero būklės. Iki patvankos ežero pakran
tėse augusios nendrės, viksvos, švendrai 
nesiekė nė procento, dabar beveik visos 
pakrantės užaugusios. Apie pusmetrį 
pakėlusi ežero vandens lygį 1960 m. už
tvanka, kol atliko savo paskirtį, privertė 
ežero lygį intensyviai svyruoti, o vandens 
kaupimas ir išleidimas didele amplitude 
Gondingos HE maitinimui sukėlė krantų 
erozijas. Nepriklausomybės metais nusta
čius fiksuotą vandens lygį, per 20 metų 
lazda atsisuko kitu galu – sparčiai įsibėgė
jusia eutrofikacija. 

Pats blogiausias variantas – nieko ne
daryti, paliekant dabar esančią užtvanką 
su dabartiniu fiksuotu ežero lygiu.

m užtvankos. Tokiu atveju kelio sankasa 
per užtvankos tiltą būtų dengusi malū
no langus. O kur dar tiesinant Babrungo 
upės vagą iškastas gruntas. 

Reikėtų skaitytojams priminti, kad 
1960 m. Plokštinės miške šalia ežero 
buvo pradėta statyti požeminė balistinių 
raketų su termobranduoliniais užtaisais 
bazė. Tuo pat metu statyta ir Gondingos 
upelio hidroelektrinė Prūsalių kaime. Pi
etiniame ežero gale vietoje medinio tilto, 
Babrungo upės ištakose pastatyta dabar
tinė užtvanka su šliuzureguliatoriumi 
vandeniui kaupti ežere. Patvenkto ežero 
vanduo patikimai dengė vandens paėmi
mo įrenginį ežere, iš kurio vamzdynais 
buvo tiekiamas vanduo raketų paleidimo 
aikštelių aušinimo sistemoms.

Šią sovietinę užtvanką ir ruošiamasi 
Europos regioninės plėtros fondo ir mūsų 
valstybės biudžeto lėšomis ,,rekonstruoti“. 

Pats naujosios užtvankos pavadi
nimas „slenkstinė užtvanka“ nusako 
kliūtį – slenkstį, kuris trukdo ežero van
deniui laisvai tekėti į Babrungą ir plauti 
nuosėdas žemyn. Manoma, kad dėl nau
jos užtvankos atsiradę ežero vandens ly
gio pseudosvyravimai pristabdys sparčią 
ežero eutrofikaciją, tačiau ar to pakaks?

Gamtos paveldo fondo atliktame ty
rime neradau duomenų apie susikaupu
sį ežere nuosėdų kiekį, jo pasiskirstymą. 
Neminima patvankos įtaka Platelių eže
rynui ir apie jį esančioms pelkėms, per 
gruntinius vandenis greta esančių Ilgio, 
Beržoro, Žiedelio ežerų vandens lygiui. 
Rimtai nesvarstytas ir XVIII amžiaus pa
baigos situacijos atkūrimas, užtvankos 
grąžinimas prie Babrungėnų malūno. 
Nenumatyta, ką reiks daryti, jei naujoji 
užtvanka nepateisintų lūkesčių. Tokio dy
džio ežerams, esant griežtiems aplinko
sauginiams apribojimams, vargu ar išvis 
įmanomas dumblo šalinimas žemsiurbe, 
mikroorganizmų preparatų, skaidančių 
dumblą pačiame ežere, naudojimas.

 Galbūt kai kam kiltų noras iš karto pa
šalinti šią sovietmečio užtvanką, tikintis, 
kad viskas savaime renatūralizuosis – van
duo pats išsivalys upės ištakas, atstatys na
tūralų ežero lygį, jo sezoninius svyravimus. 
Realiausias scenarijus, kad dalis išnešto 
dumblo užterštų Babrungą ir gal net atsi
durtų vadinamoje ,,Plungės jūroje“, Gon
dingos HE tvenkinyje. Sumažėjus ežero 
vandens lygiui, likusios nuosėdų sankau
pos imtų sparčiai irti, taip dar labiau suin
tensyvintų eutrofikaciją. Kol viskas grįžtų į 
savo vėžes, truktų ne vienas dešimtmetis. 

Užtvanka šliuzas, statyta 1960 m
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Pasirūpinkime
mūsųgamtosgrožiu!



 

Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo 
aplinkos ministro Gedimino Kaz
lausko patvirtintos naujos Preky

bos apvaliąja mediena taisyklės, kurios iki 
šiol galiojančias pakeitė iš esmės. Naujose 
numatyta, kad didmeninei prekybai skirta 
mediena (apie 90 proc. visos valstybiniuose 
miškuose pagamintos medienos) bus par
duodama aukcione per elektroninę pardavi
mo sistemą, o mažmeninei prekybai skirtą 
medieną (apie 10 proc.), kaip ir anksčiau, 
pirkėjai galės įsigyti tiesiogiai iš pardavėjų.

Iki šiol pirkėjai dalyvaudavo miškų 
urėdijų organizuojamuose konkursuose ir 
uždaru pasiūlymu pateikdavo planuoja
mos įsigyti medienos kainas, kurių nebuvo 
galima pakeisti. Pagal naująsias taisykles 
mediena bus parduodama aukcionuose su 
galimybe didinti kainą ir kiekį. Apvaliosios 
medienos elektroninė pardavimo sistema 
(AMEPS) ateityje taip pat bus suintegruota 
su „Miško skaita“.

Miškų urėdijos aukcionus organizuos 
ilgalaikėms (nuo 3 iki 10 metų trukmės), 
pusmetinėms ir trumpalaikėms sutartims 
sudaryti. Trumpalaikės sutartys bus sudaro
mos tik tam kiekiui, kuris bus neparduotas 
ilgalaikėmis ir pusmetinėmis sutartimis. 

Siekiant užtikrinti, kad aukcionai vyktų 
sklandžiai bei sudrausminti neatsakingus 
jų dalyvius, prieš aukcioną pirkėjai privalės 
sumokėti pradinį įnašą į miškų urėdijos sąs
kaitą arba pateikti banko draudimo garantą, 
kurio dydis priklausys nuo numatytos įsigy
ti medienos kiekio. Garanto originalą būtina 
iš anksto pateikti miškų urėdijai iki registra
vimosi aukcione pradžios.

Nauja apvaliosios medienos parda
vimo tvarka pradėta diegti palaipsniui. 
Elektroninę medienos pardavimų sistemą 
administruojanti Generalinė miškų urėdija 
miškų urėdijų atsakingiems specialistams 
ir medienos pirkėjų asociacijų atstovams 

sausio pradžioje organizavo praktinius už
siėmimus. Kiekviena miškų urėdija sausio 
antroje pusėje papildomai organizavo mo
kymus visiems apvaliosios medienos pirkė
jams, kurie numato pirkti žaliavą pasirink
toje urėdijoje. 

Šių metų vasario–kovo mėnesiais pagal 
naująją tvarką bus parduodamas medienos 
kiekis trumpalaikėms sutartims sudaryti. 
Nuo balandžio numatoma organizuoti aukci
onus pusmetinėms sutartims, o nuo spalio – 
aukcionus ilgalaikėms sutartims sudaryti.

Vykdant aplinkos ministro praėjusių 
metų gruodžio 16 d. įsakymo nr. DI984, 4.2 
punkto reikalavimą, generalinio miškų urėdo 
š. m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1B4 sudaryta 
darbo grupė Prekybos mediena taisyklių tai
kymo praktikoje įvertinimui. Šią darbo grupę 
sudaro generalinio miškų urėdo pavaduo
tojas Gintaras Visalga (vadovas), Miškų de
partamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vyr. 
specialistas Gediminas Jasinevičius, GMU 
Miško resursų ir prekybos mediena skyriaus 
vyr. specialistas Tomas Norvaiša (sekreto
rius), Dubravos EMM, Panevėžio, Rokiškio, 
Trakų miškų urėdai – Kęstutis Šakūnas, Dau
girdas Lukoševičius, Rimantas Kapušinskas, 
Vygantas Mierkis, Kaišiadorių miškų urėdo 
pavaduotojas Saulius Tamonis, Asociacijos 
„Litbioma“ konsultantas Renaldas Auguta
vičius, Medienos prekybos asociacijos direk
torius Robertas Ašmonas, Asociacijos „Lie
tuvos mediena“ direktorius Raimondas Bei
nortas, Vakarų Lietuvos medienos perdirbėjų 
ir eksportuotojų asociacijos administratorius 
Arvydas Urbis bei Medienos perdirbėjų 
asociacijos direktorius Juozupas Zimnickas. 
Darbo grupė iki 2012 m. kovo 1 d. privalo 
aplinkos ministrui pateikti pasiūlymus, kas 
tobulintina arba keistina jau patvirtintose 
Prekybos apvaliąja mediena taisyklėse.   

Kadangi vertinant Prekybos apvaliąja 
mediena taisyklių taikymą praktikoje darbo 

grupės nariams, ypač medienos pirkėjų at
stovams, iškilo nemažai spręstinų klausimų, 
pasitarimus nutarta organizuoti kiekvieną 
savaitę. 

Pirmajame darbo grupės posėdyje sau
sio 12 d. atsitiktinės atrankos būdu nustaty
ta, kokia eilės tvarka bus vykdomi šių metų 
antro pusmečio paskirų medienos sortimen
tų aukcionai. Šiemet jie bus pradedami nuo 
malkų pardavimo, vėliau seks miško kirti
mo atliekų; plokščių medienos; pjautinųjų 
rąstų; popiermedžių; pjautinųjų spygliuočių 
ir lapuočių smulkiųjų rąstų aukcionai. Kie
kvieno sortimento (abėcėlės tvarka) koky
bės klasės pardavimo aukcionui numatoma 
skirti 15 minučių su galimybe pratęsti iki 
vienos valandos (t.y. 15+45 min.). Minima
lus kainos kėlimo žingsnis – 0,50 Lt.

Svarstant naują medienos pardavimo 
tvarką, darbo grupėje daug diskusijų sukėlė 
pirkėjų atstovų nuogąstavimai dėl galimybės 
susekti perkamos medienos kainų ir kiekio 
kitimą. Ypač, jų manymu, tai gali išryškėti 
vykdant būsimus aukcionus pusmetinėms 
ir ilgalaikėms sutartims sudaryti, o kebliau
sia bus tiems aukciono dalyviams, jei pirki
muose dalyvaus daug pirkėjų ir bus norima 
pirkti iš daug miškų urėdijų. Todėl antrojo 
pasitarimo metu nutarta aplinkos ministrui 
siūlyti papildyti taisyklių 42 p. numatant, 
kad ilgalaikių sutarčių kaina būtų derina
ma, kai siūlomo sortimento aukcione pus
metinėms sutartims sudaryti nuperkama ne 
mažiau kaip 50 proc. Be to bus prašoma ap
svarstyti galimybę, esant situacijai, kai pir
moje vietoje esantis pirkėjas nenuperka viso 
kiekio, būtų varžomasi ir dėl likusio, o auk
cionus pusmetinėms ir ilgalaikėms sutar
tims sudaryti organizuoti ne kainų kėlimo 
principu, bet aukščiausios pasiūlytos kainos 
principu, kuri teikiama vieną kartą. Taip pat 
siūloma koreguoti Taisyklių 25 p. nustatant, 
kad būsimo po neįvykusio aukciono metu 
kaina gali būti mažinama iki 30 proc. bei 
patikslinti 40 p., kad pradinė kaina būtų nu
statoma pagal praėjusio pusmečio aukciono 
pusmetinėms sutartims sudaryti atitinkamų 
sortimentų vidutines svertines kainas. 

Medienos pirkėjų atstovai siūlė kore
guoti Prekybos taisyklių 26 p. įrašant, jog 
Pardavėjai aukcioną tam pačiam sortimen
tui trumpalaikėms sutartims sudaryti gali 
organizuoti ne dažniau kaip vieną kartą per 
mėnesį.

Mg inf. 
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Dubravos girioje 1976 m. įsteig
ti ir reguliariai kas 5eri metai 
permatuojami 188 pastovūs aps

kaitos bareliai 4741 ha plote leidžia ope
ratyviai ir objektyviai įvertinti miško di
namiką, vykstančius pokyčius dėl ūkinės 
veiklos, stichinių nelaimių, pažeidimų, 
natūralaus augimo (Kuliešis 1999, Kulie
šis, Kulbokas, 2008). 

Girioje 1991 m. buvo užfiksuotas di
džiausias tūrio prieaugis ir sukauptas 
stiebų tūris per visą stebėjimo laikotarpį. 
19861991 m. kasmet priaugdavo po 10 
m3/ha, stiebų tūris pasiekė 323 m3/ha, o 
visoje girioje buvo sukaupta daugiau nei 
1,5 mln. m3 stiebų medienos. Iki 1991 m. 
girioje buvo labai stabili medynų rūšinė 
sudėtis: vienodai buvo išplitę eglynai ir 

pušynai – po 3537 proc., likusiame 2628 
proc. plote – lapuočių medynai (1 pav.).

Po 19921996 m. vėjavartų, sausrų ir 
kenkėjų pažeidimų eglynų plotas suma
žėjo iki 28 proc., o pušynų padidėjo iki 41 
proc., lapuočių medynų plotai praktiškai 
nepakito bei atsirado 27 proc. neapaugu
sių mišku plotų. 

Visų medžių rūšių medynų vidutiniai 
tūriai per 19761991 m. padidėjo 2030 
proc. (2 pav.). Per vėlesnius 20 metų didėjo 
tik pušynų tūriai – 13 proc. 

Kitų medžių rūšių medynų tūriai, 
didėjant jaunuolynų plotams, mažėjo. 
Dėl 19921996 m. pažeidimų viduti
nis medynų tūris 2001 m. sumažėjo iki 
279 m3/ha arba 44 m3/ha, tūrio prieau
gis 19962001 m. sumažėjo iki 7,2 m3/ha 
(Kuliešis, Kulbokas, 2008). Mažiausiai 
šiame laikotarpyje nukentėjo pušynai ir 
juodalksnynai. Kai eglynų tūris 1991
1996 m. kasmet mažėjo vidutiniškai po 
9 m3/ha, pušynų ir juodalksnynų viduti
nis tūris didėjo po 23 m3/ha. Prasidėjęs 
2001 m. normalus atkurtų medynų augi
mas, saikingas išlikusių medynų naudo
jimas, atitinkantis dabartinį valstybinės 
reikšmės miškų naudojimo lygį, truko ne
pilną dešimtmetį – iki 2010 m. rugpjūčio 
8 d. škvalo, prasidėjusio Pietų Lietuvoje ir 
,,nurimusio“ Dubravos girioje. 

2 pav. Medynų vidutinio tūrio kaita 1976-2011 m.

Kiek šis škvalas pažeidė Dubravos 
girią ir kaip tai atsiliepė medynų būklei, 
augimui, naudojimui ateityje? 2011 m. 
inventorizacijos metu nustatyta, kad 
škvalas pažeidė 1,9 tūkst. ha arba 39 proc. 
visų Dubravos girios medynų (1,2 lent.). 
Pažeidimai dažniausiai pasireiškė medžių 
išvertimu arba nulaužimu. Labiausiai 
buvo pažeista pietvakarinė girios dalis 
ir Kauno marių pakrančių medynai. Jų 
pažeidimo intensyvumas kito nuo silp
no iki pilno sunaikinimo. Silpnai (iki 5 
proc. visų medžių) buvo pažeista 578 ha 
medynų, vidutiniškai (630 proc. augan
čių medžių stiebų tūrio) – 629 ha, stipriai 
(3160 proc. medžių) – 351 ha plote. Visai 
sunaikinti medynai 301 ha. 

1 pav. Medynų ploto pasiskirstymo pagal medžių 
rūšis kaita
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3 lentelė. 2006-2011 m. kirtimais apimtas plotas (P), iškirstas iš miško ploto vidutinis metinis 
medžių tūris (M) ir jo struktūra

Laikotarpis
Pagrindiniai Tarpiniai Iš viso Pušis Eglė Beržas Drebulė Juodal. Kitos

P, ha M,m3/ha P, ha M,m3/ha P, ha M,m3/ha m,m3/ha

Iki škvalo 250 4,53 1080 2,18 1330 6,71 0,89 2,39 1,34 0,37 1,25 0,47
Po škvalo 305 25,11 935 23,34 1240 48,45 15,63 21,99 5,68 1,17 0,32 3,67
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Pušies buvo kertama 18 kartų, eglės – 9 
kartus, beržo – 4 kartus daugiau, lyginant 
su šio penkmečio kirtimais iki 2010 m. 
rugpjūčio škvalo (3 lent.). 

Dubravos EMM urėdijos duomeni
mis, šalinant škvalo padarinius iki 2011 m. 
spalio 1 d. pagaminta 93,2 tūkst. m3 pre
kinės medienos plynais ir 77,3 tūkst. m3 – 
atrankiniais sanitariniais kirtimais. Ly
ginant urėdijos duomenis su atrankinės 
inventorizacijos duomenimis, nustatėme, 
jog plynų sanitarinių kirtimų biržėse pre
kinė mediena sudarė 78,3 proc., o atran
kiniuose sanitariniuose kirtimuose – 69,9 
proc. stiebų tūrio. Įvertinant tai, kad šk
valo metu daug stiebų buvo laužti ir pre
kinių sortimentų išeiga daug mažesnė bei 
dalis taip sugadintos medienos liko miš
ke, prekinės medienos išeigą galima įvar
dinti kaip gana aukštą pasiekimą.

Kaip dėl škvalo pasikeitė Dubravos 
girios medynai ir kokios įtakos tai turės 
Dubravos girios tvarkymui ir išaugin
tos medienos naudojimui ateityje? Per 
5erius metus pušynų plotai sumažėjo 
201 ha, iš jų dėl škvalo 176 ha arba 9 proc. 
Eglynų plotai dėl škvalo sumažėjo 100 ha 
arba 6 proc., tačiau iš viso per pastarąjį 
penkmetį jų sumažėjo tik 27 ha, kadangi 
didesnioji dalis buvusių kirtaviečių buvo 
atkurtos eglynais (1 lent.). Neatkurtas 
miško plotas padidėjo iki 250 ha. Dėl 
škva lo spygliuočių medynų dalis Dubra
vos girioje sumažėjo net 8 proc. (1 pav.). 
Atkūrus kirtavietes, medynų rūšinė su
dėtis gali išlikti panaši kaip ir buvusi iki 
škvalo. Žymiai ryškesni yra medžių stiebų 

Atrankinės inventorizacijos metu 
2011 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. nusta
tyta, jog 20062010 m. plyni pagrindiniai 
kirtimai girioje buvo atlikti 250 ha, rinkti
niai sanitariniai bei kiti kirtimai – 675 ha ir 
ugdomieji kirtimai – 405 ha. Likviduojant 
20102011 m. škvalo padarinius, iškirs
ta plynai 305 ha, rinktiniais sanitariniais 
kirtimais – 935 ha, atitinkamai iškertant 
119,1 tūkst. m3 ir 110,7 tūkst. m3 stiebų 
tūrį. Plynai iš 1 ha 20062011 m. viduti
niškai buvo kertama 369 m3 stiebų, škva
lo pažeistame 305 ha plote – 390 m3/ha. 
Sanitariniais rinktiniais kirtimais 935 ha 
škvalo pažeistame plote kirsta vidutiniš
kai po 118 m3/ha, kai 20062010 m. sa
nitariniais ir ugdomaisiais kirtimais buvo 
kertama po 38 m3/ha. 

Iki škvalo, 20062010 m. Dubravos gi
rioje kasmet buvo kertama vidutiniškai po 
6,7 m3/ha stiebų. Tvarkant škvalo padari
nius, iki 2011 m. spalio 1 d. iš 1 ha miško 
ploto iškirsta vidutiniškai 48,5 m3 arba 7 
kartus daugiau, negu kasmet kirsta per vi
sus 4erius analizuojamo penkmečio me
tus. Likviduojant škvalo padarinius beveik 
pusė medienos iškirsta iš pušynų, trečdalis 
iš eglynų, po dešimtadalį – iš beržynų ir 
kitų lapuočių medynų (3 pav.). 

Škvalas suniokojo 39 proc. visų Dubra
vos girios medynų, o stipriai ir pilnai pa
žeidė 14 proc. medynų. Labiausiai nuken
tėjo pušynai – beveik pusė (904 ha) visų 
Dubravos girios pušies medynų (1 lent.). 
Taip pat pažeista 38 proc. visų eglynų 
(617 ha), 62 proc. beržynų (288 ha). Stip
riai ir pilnai dažniausiai buvo pažeisti 
pušynai (19 proc.) ir beržynai (27 proc.), 
eglynuose tokie pažeidimai sudarė tik 
8 proc. jų ploto. Taigi, šioje girioje 2010 m. 
nuo škvalo labiausiai nukentėjo pušynai, o 
19921996 m. labiau pažeisti eglynai. 

Medynai iki 40 metų ir 4160 metų 
pažeisti mažiausiai – atitinkamai 21 proc. 
ir 34 proc. šių medynų ploto. Iki 40 metų 
medynai pažeisti tik silpnai ir vidutiniškai, 
o 4160 metų medynų silpnai – vidutiniš
kai ir stipriai – pilnai pažeista po 17 proc. 
nuo bendro šio amžiaus medynų ploto 
(2 lent.). Nuo škvalo nukentėjo 60 proc. 
6180 metų ir 44 proc. vyresnių nei 80 
metų amžiaus medynų. Stipriai ir pilnai 
pažeisti tik 23 proc. 6180 metų ir 15 proc. 
81 metų ir vyresnio amžiaus medynų.

Silpnai ir vidutiniškai pažeistuose me
dynuose Dubravos EMM urėdija apsiribo
jo rinktiniais sanitariniais kirtimais. Pilnai 
pažeisti medynai iškirsti plynais sanitari
niais kirtimais. Stipriai pažeisti medynai 
pirmame etape tvarkyti rinktiniais sani
tariniais kirtimais, vėlesniame etape šiuos 
medynus, ypač jų pakraščius, teks papil
domai tvarkyti, iškertant susiformavusias 
ir toliau besiformuojančias retmes. 

1 lentelė. Škvalo pažeistų medynų plotų pasiskirstymas pagal medžių rūšis ir pažeidimo intensyvumą

Būklė
Pažeidimo 

intensyvumas, proc. 
nuo medynų tūrio

Ploto pasiskirstymas pagal medžių rūšis, ha

Pušis Eglė Beržas Kitos Neapaugę 
mišku Iš viso

2006.01.01 - 1916 1530 492 705 98 4741
2010.08.07 - 1891 1603 467 730 50 4741

Silpnai pažeisti ≤ 5 226 252 100 - - 578
Vidut.pažeisti 6-30 326 240 63 - - 629

Stipriai pažeisti 31-60 176 25 100 50 - 351
Pilnai pažeisti (plynai 

iškirsti) >60 176 100 25 - - 301

Iš viso pažeisti 904 617 288 50 - 1859
Nepažeisti 987 986 179 680 50 2882

2 lentelė. Škvalo pažeistų medynų ploto pasiskirstymas pagal amžių ir pažeidimo intensyvumą

Būklė
Pažeidimo 

intensyvumas proc. 
nuo medynų tūrio

Ploto pasiskirstymas pagal amžių, ha

Iki 40 41-60 61-80 >80 Neapaugę 
mišku Iš viso

2006.01.01 - 932 1638 1291 782 98 4741
2010.08.07 - 1182 1320 1191 998 50 4741

Silpnai pažeisti ≤ 5 176 50 226 126 - 578
Vidut. pažeisti 6-30 75 176 213 165 - 629

Stipriai pažeisti 31-60 - 151 100 100 - 351
Pilnai pažeisti (plynai 

iškirsti) >60 - 75 176 50 - 301

Iš viso pažeisti 251 452 715 441 - 1859
Nepažeisti 331 868 476 557 50 2882
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pušynai eglynai beržynai 
juodalksnynai ąžuolynai kiti medynai

3 pav. 2010-2011 m. plynais ir atrankiniais 
sanitariniais kirtimais iškirsto stiebų tūrio 
(1000 m3) pasiskirstymas pagal vyraujančias 
medžių rūšis
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į stipriai ir pilnai pažeistų medynų 150 ha 
plotą ir paskutiniame penkmetyje vykdy
tus kirtimus, nustatėme, jog 80 metų ir vy
resnių medynų plotas galiausiai padidės 66 
ha, lyginant su plotu pagal 2006 m. inven
torizacijos duomenis (2 lent.). Įvertinę tas 
pačias aplinkybes 6180 metų medynams, 
nustatėme, jog šių medynų plotas, lyginant 
su 2006 m., sumažės 29 proc., bet išliks di
desnis už medynų, vyresnių nei 80 metų, 
plotą. Tai reiškia, jog likviduojant škvalo 
padarinius 7erių metų kirtimo normos 
sunaudojimas per 1erius metus gali būti 
išlygintas per 3040 metų, o dėl to susida
ręs naudojimo sumažėjimas gali būti kom
pensuotas, intensyvinant ugdomuosius 
kirtimus. ☐

(5 pav.). Tačiau dabartinė šios girios medy
nų rūšinė sudėtis ir amžiaus struktūra yra 
žymiai palankesnė medienos prieaugiui ir 
naudojimui. 20062011 m. miško plote, 
įskaitant ir neapaugusį plotą, kasmet pri
augo 20 proc. medienos daugiau nei prieš 
30 metų. 2010 m. škvalo ištisiniai ar labai 
stiprūs medynų pažeidimai nebuvo sutelk
ti vien brandžiuose medynuose, bet gana 
tolygiai pasiskirstė visuose 41100 metų 
medynuose. Girios brandžių medynų po
tencialas artimiausiam dešimtmečiui išli
ko praktiškai nepakitęs – 2011 m. atran
kinės inventorizacijos metu nustatyti labai 
panašūs brandžių medynų ištekliai, kaip 
ir iki škvalo 2006 m. Išanalizavus 2011 m. 
inventorizacijos duomenis bei atsižvelgus 

tūrio pasiskirstymo pagal medžių rūšis 
pokyčiai. Pagal atrankinių inventorizaci
jų duomenis nustatėme, jog eglės stiebų 
tūrio dalis, sukaupta Dubravos girios me
dynuose 19912011 m., sumažėjo nuo 43 
proc. iki 28 proc., o pušies stiebų padidėjo 
nuo 29 proc. iki 44 proc. (4 pav.). 

Paskutiniame penkmetyje taip pat 
stebimas pušies stiebų tūrio dalies didė
jimas Dubravos girios medynuose nuo 40 
proc. iki 44 proc., nors pušies medynai 
intensyviausiai buvo pažeisti škvalo. Tai 
gali būti paaiškinama tuo, jog Dubravos 
girioje vyrauja vidutinio amžiaus ir pri
bręstantys našesnėse nei vidutinio našu
mo augavietėse augantys pušynai su labai 
intensyviu prieaugiu. Atskirų medžių 
rūšių stiebų medienos tūrių kaita, esant 
gana stabiliam plotų pasiskirstymui pa
gal medžių rūšis, rodo medynų amžiaus 
struktūros kaitą – stabilų pušynų senėji
mą ir eglynų jaunėjimą, labai reikšmingai 
didėjant eglynų pasiskirstymo pagal am
žių tolygumui. 

Dubravos girios medžių stiebų tūrio 
ir prieaugio dinamikoje (5 pav.) išsiskiria 
trys ryškūs periodai: 

– 19761991 m. intensyvaus augimo, 
kai prieaugis du ir daugiau kartų viršijo 
kirtimą ir medžių savaiminį išsiretini
mą, dėl to labai (45 m3/ha per metus) 
ženkliai didėja medienos tūriai; 

– 20012006 m. tolygaus ir saikingo 
naudojimo, kai prieaugis viršijo kirtimus 
ir savaiminį išsiretinimą apie 20 proc. – 
vyksta reikšmingas (12 m3/ha ) tūrio 
kaupimas;

– 19912001 m. ir 20062011 m., kai 
kirtimai dėl pažeidimų ir savaiminio 
retinimosi 1,41,7 karto viršijo prieau
gį ir dėl to medžių stiebų tūris girioje 
kasmet mažėjo po 2030 tūkst. m3 arba 
47 m3/ha.

Dubravos giria pagal sukauptą medy
nuose tūrį 2011 m. „sugrįžo“ į 1976 m. lygį 
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4 pav. Medynų rūšinės sudėties kaita pagal tūrį
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5 pav. Medienos tūrio, jo struktūros ir bendrojo tūrio prieaugio dinamika 1976-2011 m. Dubravos girioje

Po škvalo likusios retmės

Atkurti eglynų džiūties išretinti medynai
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Diskusija apie neplynų kirtimų taikymą Šimonių girioje
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Miško atkūrimo ir įveisimo nuos
tatai (patvirtinti 2008 04 14 ir 
pataisyti 2010 10 18) iš esmės 

pakeitė miško atkūrimo dokumentaci
jos tvarkymą. Daugelį naujai atsiradusių 
nuostatų tiek aš, tiek, manau, dauguma gi
rininkų supranta taip, kaip jie užrašyti. Bet 
ne visi. Todėl Nuostatai turėtų būti tikslūs, 
kaip kelių eismo taisyklės, kuriose nėra 
neaiškumų ar dviprasmybių, arba tik re
komendacinio pobūdžio, kur pagal vietos 
sąlygas atkursime miškus ne blogesnius, 
negu laikantis griežtų normų. Pastarasis 
teiginys kol kas dar yra tik siekis, todėl be
lieka tobulinti neseniai tobulintus griežtus 
Nuostatus. Su miškų urėdijos specialis
tais ir kolegomis girininkais ne kartą teko 
spręsti galvosūkius, kaip suprasti vieną ar 
kitą šio „šventojo rašto“ punktą, arba, nu
mojus ranka, daryti „kaip visada“ ir tikėtis 
prasmukti pro tikrintojus. 

Toliau aptarsiu keletą šių Nuostatų 
punktų, kuriuos siūlyčiau taisyti.

Nuostatų 3 punkte ne visai tiksliai 
aprašyta, kas yra želdiniai, kas – žėliniai. 
Siūlau papildyti tokia redakcija: miško 
želdiniai – žmogaus pasodinti arba įveisti 
sėjant sėklas miško medžiai ir krūmai ne 
mažesniame kaip 0,1 ha plote atkuriant 
arba įveisiant mišką (terminas dažniau 
vartojamas kalbant apie jauną mišką). 
Mišriu miško atkūrimo ir įveisimo būdu 
atkurtas arba įveistas miškas priskiria-
mas želdiniams, kai želdinti medeliai 
arba krūmai sudaro 50 proc. ir daugiau 
šių Nuostatų priede Nr. 4 nustatyto me-
delių skaičiaus; 

miško žėliniai – savaime sužėlę miško 
medžiai ir krūmai ne mažesniame kaip 0,1 
ha plote, atsikuriant miškui arba apželiant 
mišku žemėms, kuriose miškas prieš tai 
neaugo (terminas dažniau vartojamas kal-
bant apie jauną mišką). Miško žėliniams  
priskiriamas miškas, kai savaime išaugę 
medeliai sudaro daugiau kaip 50 proc.  
šiuose Nuostatuose priede Nr. 4 nustaty-
to medelių skaičiaus;

Skaitant pažodžiui, Nuostatų punktas 
Nr.14 sukelia neaiškumo jausmą, todėl 
įterpus tik vieną žodį bent man tapo aiš
ku, kad atkurti mišką žėlimo būdu galima 
ir ne tik, kai jau turime žemiau minimą 
savaiminukų skaičių, bet kai dar tikimės 
jų atsiradimo: „Projektuojant žėlinius, 

Kviečiudiskusijaimiškųatkūrimoklausimais
kęStutiS kakaniS 
Jonavos miškų urėdijos 

Svilonių girininkijos girininkas

normatyvinis jų tankis, atsižvelgiant į kie-
kvienos medžių rūšies kiekį žėlinių sudė-
tyje, turi būti ne mažesnis kaip: pušies Pa 
augavietėje – 1000 vnt./ha (iki 0,5 m aukš-
čio) arba 0,5 tūkst. vnt./ha (daugiau kaip 
0,5 m aukščio); pušies ir beržo Pb augavie-
tėje – 3 tūkst. vnt./ha (iki 0,5 m aukščio) 
arba 2 tūkst. vnt./ha (daugiau kaip 0,5 m 
aukščio); visose eglės ir liepos augavietėse – 
4 tūkst. vnt./ha (iki 0,5 m aukščio) arba 3 
tūkst. vnt./ha (daugiau kaip 0,5 m aukš-
čio); visose ąžuolo augavietėse – 5 tūkst. 
vnt./ha (iki 0,5 m aukščio) arba 4 tūkst.
vnt./ha (daugiau kaip 0,5 m aukščio); li-
kusiose pušies, beržo ir visose juodalksnio, 
baltalksnio augavietėse – 6 tūkst. vnt./ha 
(iki 0,5 m aukščio) arba 4 tūkst. vnt./ha 
(daugiau kaip 0,5 m aukščio); visose uosio, 
klevo, drebulės ir guobinių augavietėse – 
6 tūkst. vnt./ha (iki 1 m aukščio) arba 4 
tūkst. vnt./ha (daugiau kaip 1 m aukščio). 
Jeigu žėlinių pradinis tankis mažesnis nei 
nurodytasis, jie želvietėje auga netolygiai 
ir nėra galimybės jiems atsirasti, reikia pa-
pildomai želdinti“.

Manau, ne vien Jonavos miškų urėdi
joje sodiname miškų atkūrimui didesnį, 
negu normatyvinis (priedas Nr.4) medelių 
skaičių, bet iš Nuostatų punkto Nr. 21 ga
lima suprasti, kad, jeigu ir pasodinai dau
giau, o prigijimas siekia mažiau 85 proc., 
vis tiek turi papildyti želdinius. Pavyzdžiui, 
eglės sodiname 4000 vnt/ ha, prigijimas 
yra 84 proc. arba 3360 vnt/ha, nors sodini
mo tankis (priedas Nr. 4) ir želdiniai ver
tinami (priedas Nr. 9) gerais, kai medelių 
yra virš 3000 vnt/ha. Todėl punktą Nr. 21 

siūlau pataisyti taip: ,,21. „Miško želdiniai 
ir žėliniai turi būti atsodinami, kai tikslinių 
medžių rūšių gyvybingų medelių tankis žel-
diniuose pirmaisiais jų augimo metais yra 
mažesnis kaip 85 proc., trečiaisiais – mažes-
nis kaip 80 proc. projektuoto tankio, nuro-
dyto priede Nr. 4. Želdiniai ir žėliniai taip 
pat atsodinami, kai jie sklype auga netoly-
giai arba dalyje sklypo (0,3 ha ir didesniame 
plote) yra ištisai žuvę.“ Žėliniai atsodina-
mi, jei trečiaisiais augimo metais jų išli-
ko ar atžėlė mažiau, negu punkte Nr. 14 
nurodytas medelių skaičius.

Kad neliktų neaiškumo ir Nuostatų 
punkte Nr. 27, siūlau tokią redakciją: 

,,Miško želdinimo darbų kokybė ver-
tinama želdiniuose pagal šiuos rodiklius: 
miško sodmenų kokybę, jų pasodinimo 
kokybę, želdinių tankį ir želdinių apsau-
gos kokybę. Bendra miško želdinių kokybė 
įvertinama pagal žemiausią vieno iš visų 
rodiklių įvertinimą.“ 

Esu neplynų kirtimų šalininkas, todėl 
Svilonių girininkijoje dažnai vykdau atve

Svilonių girininkas Kęstutis Kakanis

24 ■ MŪSŲ GIRIoS / 2012 / 01



 MŪSŲ GIRIoS / 2012 / 01 ■ 27

miškų urėdijų gruodžio mėn. parduotų 
apvaliosios medienos sortimentų kainos, lt/m³

Sortimentas
2011 m. 

gruodžio mėn. 
vidutinė kaina

Indeksas               
2011 m. 

sausis=100

2011 m. 
1-12 mėn. 
vidutinė 

kaina

Pušies pjautinieji rąstai 180 107.1 172

Eglės pjautinieji rąstai 192 94.6 191

Ąžuolo pjautinieji rąstai 390 92 422

Uosio pjautinieji rąstai 220 108.9 209

Drebulės pjautinieji rąstai 133 95 137

Beržo pjautinieji rąstai 201 104.1 197

Juodalksnio pjautinieji rąstai 192 107.3 187

Pjautinieji  spygliuočių smulkieji rąstai 152 100.7 149

Pjautinieji  lapuočių smulkieji rąstai 130 100 131

Eglės popiermedžiai 107 87.7 125

Pušies popiermedžiai 99 84.6 120

Beržo popiermedžiai 115 85.8 130

Drebulės popiermedžiai 105 105 102

Uosio popiermedžiai 151 116.2 139

Plokščių mediena (spygliuočių) 90 105.9 89

Plokščių mediena (lapuočių) 83 100 86

Malkinė mediena 99 108.8 95

Iš viso apvalioji mediena 142 102.2 140

Kainos be PVM ir transporto išlaidų  GMU inf.

jinius kirtimus, net ir tuose plotuose, kurių miškotvarka nepro
jektavo. Todėl diskutuotinas yra ir miško atžėlimo po atvejinių 
kirtimų klausimas. Plotai po atvejinių kirtimų dažnai pamirš
tami, atželia savaiminukais netolygiai, o vėliau nuo užstelbimo 
ir žūva. Atlikus atvejinius kirtimus, dažnai darome paramą sa
vaiminiam žėlimui (ruošiant dirvą, kai kada sodinant), bet di
džioji darbų dalis (pomiškio priežiūra) atliekama retai. Viena 
to priežasčių – mišku apaugusiame plote pomiškio priežiūra 
nepriskiriama prie želdinių ir žėlinių priežiūros darbų apimčių, 
tam neskiriamos lėšos. Miškų urėdijos šiuos darbus kai kada at
lieka tik po B. Labanausko atvejinių kirtimų pušynuose. Turbūt 
nereikia įrodinėti, kad laiku atlikę priežiūros darbus savaiminio 
atžėlimo plotuose ne tik sutaupysime želdymui skirtas lėšas, pa
greitinsime miško rotaciją, išvengsime rekonstrukcijos, sukursi
me įdomesnius ir įvairesnius medynus, bet ir sudarysime sąlygas 
miškui atsikurti savaiminiu būdu, išvengiant plynų kirtimų. 

O negi niekas jau nebesodina miško po laja, nors ir po B. La
banausko atvejinių kirtimų? Tuomet kaip su jų priežiūra? Nau
jos Miško kirtimo taisyklės leidžia jaunuolynų ugdymo kirtimus 
vykdyti puoselėjant pomiškį, todėl reikėtų įteisinti ir priežiūrą. 

Siūlau Nuostatų punktą Nr. 20 papildyti sakiniu: ,,Miško žel-
dinių ir žėlinių priežiūrai priskiriami darbai, susiję su savaimi-
nukų priežiūra po atvejinių kirtimų, išretėjusiuose medynuose 
bei prižiūrint pasodintus po laja želdinius“.

Tiek želdinių ar savaiminukų, atsiradusių po medynų laja, 
priežiūros, tiek ugdymo darbai turėtų būti projektuojami miško
tvarkos, tam turi būti numatomos lėšos, kurios grįš su kaupu. 

Kviečiu kolegas diskutuoti šiais ir kitais klausimais, o kritiką 
priimu tik su pasiūlymais. ☐

Dideliaiskiekiaissuperkame
beržoirjuodalksniorąstus

nuo 14 cm skersmens

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

.



Miškininkųšeima– 
vienaskitąsuprantaišžvilgsnio

SiGita obelevičiūtė
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Anykščių miškų urėdijoje Mikie-
rių girininkijoje dirba miški-
ninkai Laimis ir Daina Trum-

pickai. Miškus jie puoselėja jau dvide-
šimt metų, panašiai tiek laiko pora jie 
yra ir gyvenime.

Suvedėmeilėgamtaiiruniversitetas
Laimis ir Daina Trumpickai susipažino 
studijuodami LŽŪA (dabar ASU). Abu 
profesinę ateitį siejo su gamta, miškais.

„Mokėmės Miškų fakultete, tame 
pačiame kurse, tik skirtingose grupė

se“, – pažintį su būsimąja žmona prisi
mena Laimis. „Po vienuoliktos klasės 
apsisprendžiau, kad ateitį siesiu su gam
tos mokslais. Buvo minčių stoti į Gamtos 
fakultetą, bet patraukė miškai. O meilė 
miškams atsiranda tuomet, kai jais pra
dedi domėtis“, – sako nuo 1993 m. Mi
kierių girininkijoje girininku dirbantis 
rokiškėnas L. Trumpickas.

Daina Trumpickienė, kilusi iš Pa
kruojo rajono, Žeimelio, su miškais 
savo gyvenimą sieti nusprendė pana
šiai: „Nors rinkausi tarp kelių dalykų, 
kuriuos norėčiau studijuoti, nugalėjo 
trauka miškui. Tokiu mano pasirinkimu 
labai stebėjosi artimi žmonės, draugai 
klausė, ką aš, moteris, juose veiksiu“. 

Anykščiųrajone–pusėjųgyvenimo
Paklausti, kaip atkeliavo į Anykščių 
miškų urėdiją, Šimonių girią, Trumpic
kų pora sako: „Baigus 1991 m. LŽŪA, 
Anykščių miškų urėdijai reikėjo specia
listų. Atėjom čia keturi kursiokai. Mes į 
Anykščius ėjom su ta mintim, kad sie
sim kartu ir gyvenimus“.

Anykščių kraštas L. Trumpickui ne
buvo svetimas: „Gal ketvirtame kurse 
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suorganizavau žygį – pro šias apylinkes 
vasarą Šventąja plaukėme baidarėmis. 
Man padarė didelį įspūdį upėje didžio
sios Mikierių kilpos“. Laimis prisiminė, 
kad būsimoji žmona tąkart stebėjosi, 
kaip gražu šiose apylinkėse ir būtų visai 
smagu čia įsikurti. ,,Mikieriuose ne iš 
karto atsiradome – dirbome Svėdasų ir 
kitose girininkijose. Dainai ši girininki
ja – trečioji. Jau 10 metų dirbame kartu 
Mikieriuose“, – sako girininkas. 

Mikierių girininkijoje yra ką veikti ir 
girininko pavaduotoja dirbančiai Dainai 
Trumpickienei. 

Dirbantkartu–daugpliusų
Paklausti, ar ta pati darbovietė turi dau
giau pliusų ar minusų, sutuoktiniai sako: 
„Abu gyvename mišku – grįžti namo, o 
kalbos vis tiek apie darbą sukasi.“

,,Net ir pikta kartais – Dainai pa
sakau: viskas, mes jau namie, apie dar
bą nebekalbam. Bet taip įsivažiuoji į tą 
darbą, kad nebejauti. O dirbant tą patį, 
ir pasitikėjimas didesnis, ir rūpesčiai 
tie patys. Jau iš žvilgsnio vienas kitą su
prantam, nereikia nė žodžio sakyti, kad 
reikia tą ar aną padaryti. Per tiek laiko 
viskas labai gražiai atsistojo į savo vietas 
ir atrodo, kad taip ir turi būti“, – bendru 
darbu džiaugiasi girininkas Laimis. 

Didžiausias bendro darbo minusas, 
pasak jo žmonos Dainos, yra tai, kad 
kartu su vyru negali išeiti atostogų. „Bet 
urėdijos vadovybė visuomet savaitę pa
atostogauti išleidžia mus abu“, – sako 
moteris.

Anot Laimio, jųdviejų su žmona ir 
pomėgiai pasidarė panašūs. Žinoma, jie 
susiję su gamta, su mišku. Girininkas 
anksčiau žaidė krepšinį, intensyviai me
džioja, o jo žmona mėgsta medžioklėje 

kartu pabūti, taip pat slidinėti, užsiima 
rankdarbiais. Vasarą Trumpickai rū
pinasi savo sodyba Svėdasuose – prieš 
kelerius metus jie gavo apdovanojimą 
už gražiausiai tvarkomą sodybą Utenos 
apskrityje.

Iratžalossiejagyvenimąsumišku
Trumpickų šeimoje – du sūnus. Vy
resnysis jau vienuoliktokas, jaunėlis 
mokosi šeštoje klasėje. „Abu neabe
jingi gamtai. Vyresnėlis tik apie gamtą 
ir miškus šneka, sako, kad be jų savęs 
neįsivaizduoja. Nieko keista – juk miš
ke gimęs, miške užaugęs. Buvo nuva
žiavęs į universitetų atvirų durų dienas, 
domėjosi studijomis. Taip pat mėgsta 
fotografuoti, dalyvauja biologijos olim
piadose, važinėjo į Vilnių, ornitologų 
mokyklą, kurią neseniai baigė“, – taip 
sūnus apibūdino jų tėtis. 

Paklausta, ar džiaugiasi, kad sūnus 
suka tėvų keliais, D. Trumpickienė šyp
sojosi: „Aš su sūnumi kalbėjau, galbūt 
būtų geriau studijuoti kažką lengvesnio, 
perspektyvesnio nei miškininkystę, bet 
jis į tai nekreipia dėmesio. Jai antri
no vyras: „Jei žmogus to labai nori, jis 
vis tiek kur nors „užsikabins“. Iš tiesų 
džiaugiamės sūnaus pasirinkimu. Mūsų 
mažesnysis, kol kas dar nežino, ko nori, 
bet jei yra galimybė jį pasiimti į darbą, 
sūnui tai būna didžiausia šventė. Į mo
kyklą keltis – problema, o į darbą su 
mumis – jokių“,

Urėdaspatenkintasgirininkodarbu
Paklaustas, ką manantis apie Mikierių 
girininkijos girininką L. Trumpicką, 
Anykščių miškų urėdas Sigitas Kinde
ris sako: ,,Girininkas – kompetentingas, 
puikiai išmano miškininkystę, jaučia di

delę meilę miškui ir jam atiduoda savo 
širdį.“ Urėdas dar priduria, kad Mikierių 
girininkija – pakankamai didelė, nema
žai pušynų, juose daugiau pavojų kilti 
gaisrams. Trumpickai nevengia darbe 
naujovių. Pernai Lietuvos miškininkų 
sąjungos surengtame konkurse girinin
kijų grupėje, kuriose vyrauja eglynai ar 
mišrūs medynai, Mikierių girininkija 
pripažinta geriausiai atliekanti neply
nus pagrindinius miško kirtimus. Šioje 
girininkijoje pernai vasarą surengtame 
pasitarime girininkas L. Trumpickas pa
sidalijo darbo patirtimi, kaip neplynais 
kirtimais paspartinti savaiminį medynų 
atsikūrimą. 

Be kasdienių miško darbų reikia 
rūpintis ir girininkijos miškuose įsteig
tu „Danielynu“. Dalyvaudami žvėrių 
gausinimo programoje, Anykščių miš
kininkai prieš kelerius metus iš Vokie
tijos parsigabentus danielius įkurdino 
Šimonių girioje, aptvaruose. Kasmet 
net kelių tūkstančių lankytojų sulau
kia atskirame 2,5 ha aptvare įkurdintas 
prijaukintas šernas Henrikas, kuris la
bai mėgsta maudynes ir pasmaguriauti 
žuvimi. Jam miškininkai iškasė aptvare 
net tvenkinį. Šernas ateina pašauktas 
vardu, už tai nesigėdydamas prašo ska
nėstų. Prie Šventosios prigludę miškai 
gausiai lankomi poilsiautojų, vandens 
turizmo mėgėjų.

Mikierių girininkijos miškininkai 
Trumpickai kuruoja ir Anykščių ra
jono Viešintų pagrindinės mokykloje 
veikiantį jaunųjų miško bičiulių būrelį 
„Atžalynas“, kurio nariai rudenį Len
kijoje vykusiame konkurse ,,Jaunimas 
Europos miškuose“ pristatė Lietuvos 
miškus. Todėl nuobodžiauti Mikieriuo
se nėra kada. ☐
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Tarptautiniams miš
kų metams pažymė
ti Generalinė miškų 

urėdija 2011 m. rudenį or
ganizavo miškininkų foto
grafijų konkursą „Pasaulio 
miškai Lietuvos miškininkų 
akimis“. Šiame konkurse 
dalyvavo 45 šalies miški
ninkai, pateikę 141 fotogra
fiją apie Lietuvos ir pasaulio 
miškus bei jų išskirtinumą. 
Mums buvo džiugu, kad 
konkurse pirma vieta įver
tintas Tauragės miškų urė
dijos Šilinės girininkijos gi
rininko Bronislovo Ambrozo 
fotografijų ciklas „Švedijos 
legendų lopšys“. Manau, tai 
ne atsitiktinumas.

Bronislovas pelnė prizines vietas ir ankstesniuose konkur
suose. Druskininkų miškų urėdijoje 2011 m. gegužę vykusioje 
miškininkų kūrybos parodoje „Paslaptingas miško grožis“ foto
grafijų tematikoje ,,Paslaptingas miškas“ jo fotografija „Atleisk 
broli“ užėmė trečią vietą, o 2008 m. organizuotame miškinin
kų fotografijų konkurse fotografija ,,Miškas ūkanose“ laimėjo 
pirmąją vietą. Bronislovo fotografijos puošia ir Tauragės miškų 
urėdijos internetinę svetainę www.taumu.lt. 

Ambrozų šeima gyveno miškų apsuptame Tauragės rajono 
Šaukėnų kaime, kurį juosia Jūros upės lankos. Bronislovas nuo 
vaikystės matė, stebėjo išskirtinį gamtos grožį, kurį fotografuoti 
pradėjo gal nuo 12 metų. Šis pomėgis, kaip ir miškas, pamažu 
tapo jo gyvenimo dalimi. Kol nebuvo šiuolaikinių fotografijos 
technologijų, daug vakarų ir naktų jam teko praleisti užsidarius 

GirininkasB.Ambrozas: 
fotografuojunuovaikystės 

raiMonDas MateMaitis
tauragės miškų urėdijos vyriausiasis inžinierius

vienam, ryškinant foto juos
teles, darant nuotraukas. 
Bronislovui patinka foto
grafuoti viską, bet labiausiai, 
žinoma, mišką. 

Baigęs 8 klases, Bronis
lovas įstojo į Kauno A. Kve
daro miškų technikumą, 
kurį 1989 m. baigė tuomet 
vadinamu „raudonu diplo
mu“. Sugrįžęs į gimtinę, jis 
įsidarbino Tauragės miš
kų urėdijos Obelyno giri
ninkijoje meistru. Atėjus 
1989 m. rudeniui, išvažia
vo studijuoti į LŽŪA Miškų 
fakultetą. Baigęs 1994 m. 
čia studijas taip pat su pa
gyrimu, vėl grįžo į gimtinę. 
Tiesa, ne vienas – su miški

ninke žmona Ilona, iš Mažeikių krašto kilusia kursioke. 
Savo gyvenimus su mišku susiejo ir jo trys broliai. Baigęs 

1988 m. Kauno miškų technikumą, Jonas dabar vadovauja miš
ko savininkų kooperatyvui Tauragėje. Įgijęs LŽŪU bakalauro 
diplomą ir Suomijoje tapęs miškų magistru, Juozas dirba Šal
čininkų rajono miškuose miškotvarkininku. Tėvų sodyboje 
gyvenantis Antanas, nebaigęs miškininkystės mokslų, Tauragės 
miškų urėdijoje įsidarbino miško pjovėju.

Mūsų urėdijoje Bronislovui teko ,,praeiti“ vadinamąją ,,Tra
nelio mokyklą“ – paskirtas girininko pavaduotoju pas ilgame
tį, patyrusį Sakalinės girininkijos girininką Joną Tranelį keletą 
metų sėmėsi praktinės miškininkystės patirties. Kaip prisimena 
Bronislovas, senasis girininkas leido jam kaip specialistui atsi
skleisti, netrukdė naujoviškai dirbti, bet buvo reiklus darbuose. 

Fotografas B. Ambrozas Švedijos miškuose
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Iš ciklo ,,Švedijos legendų lopšys“ Kertinių buveinių vartai

28 ■ MŪSŲ GIRIoS / 2012 / 01



 MŪSŲ GIRIoS / 2012 / 01 ■ 31

Kartu dirbo Sakalinėje iki 2000 metų. Šią girininkiją sujungus 
su Šilinės girininkija, jungtinė girininkija buvo pavadinta Šilinės 
vardu. Joje Bronislovas beveik trejetą metų dirbo kartu su giri
ninku Arūnu Gendroliumi. Šiam 2003 m. pavasarį išėjus dirbti 
į Tauragės rajono savivaldybę, Šilinės girininkijai vadovauti pa
tikėta Bronislovui.

Tauragės miškų urėdo P. Martinavičiaus žodžiais, per 17 dar
bo metų urėdijoje Bronislovas užsirekomendavo kaip sumanus, 
gabus, į perspektyvą žiūrintis girininkas. Jam patikėta Šilinės gi
rininkija yra viena iš didžiausių urėdijoje (užima 4511 ha miškų 
plotą), priemiestinė, gausiai lankoma tauragiškių. Todėl nuolat 
turi būti atnaujinami ir rekreaciniai objektai, juose palaikoma 
švara. Girininkijoje rūpestingai vykdomi privalomieji miškų 
ūkio bei miško ruošos darbai, bendram darbui sutelktas girinin
kijos nedidelis kolektyvas. Džiugu, kad aktyviai dirbama ir su 
jaunaisiais miško bičiuliais, kitais moksleiviais, mokoma darniai 
sugyventi su gamta, mišku.

Bronislovas palaiko ryšius ir su kaimo bendruomenėmis, ku
rių girininkijos teritorijoje net trys – Dauglaukio, Baltrušaičių ir 
Pajūrio. Bendromis Šilinės girininkijos ir Dauglaukio bendruo
menės jėgomis įrengtas pažintinis miško takas, pastatyti laiptai į 

kalvą bei informaciniai stendai. Ilgesnė tako trasa skirta dvirati
nininkams, trumpesnė – pėstiesiems. Šilinės girininkas jau kuria 
planus, kaip įgyvendinti Pajūrio bendruomenės norą – Pajūrio 
pušyne įrengti poilsio zoną, kaip suderinti miško ūkinius darbus 
su gyventojų interesais.

Su grožio kūrimu susijusi ir girininko žmona Ilona – dirba 
Tauragės miesto seniūnijoje gėlynų ir želdynų priežiūros specia
liste. Jos suplanuoti ir įrengti gėlynai ir želdynai puošia Tauragės 
miestą. Ambrozai augina keturias atžalas: sūnus Marijų, Eugeni
jų, dukras Violę, Juliją. Šeimoje tėčiu seka ir vyresnieji vaikai – 
jau trys fotografuoja. Bronislovas sako nedarysiantis vaikų pro
fesiniame orientavime įtakos – tegul profesijas pasirenka laisvai. 
Žinoma, jeigu kuris iš vaikų pasirinktų miškininko kelią, jis tuo 
labai džiaugtųsi, galėdamas perduoti sukauptą profesinę patirtį.

Paklaustas, kuo norėtų save matyti po dešimties ar daugiau 
metų, Bronislovas atsakė: dirbti toje pačioje Šilinės girininkijo
je girininku ir surengti visuomenės dėmesio vertą fotografijų 
parodą.

Toks yra šis fotografuojantis miškininkas Bronislovas Am
brozas, savo plačia veikla paliekantis ryškų pėdsaką ir visoje 
Tauragės rajono bendruomenėje.
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Saulėdydis Sakalinėje Miško styga

Atleisk, broli Miškas ūkanose
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Minėjimo dalyviai

Kokia graži ta laiko juosta
Mintim, juoku, dainom išausta ...

Zarasų miškų urėdijos darbuotojai, 
Dusetų krašto žmonės, artimie
ji šių metų sausio 6ąją susirinkę 

į Dusetas paminėjo šalies nusipelniusio 
miškininko (nuo 1971 m.), buvusio ilga
mečio Dusetų girininkijos girininko, me
delyno meistro (19521992) Kazimiero 
Simanavičiaus 100ąsias gimimo metines. 
Gimusiam Molėtų krašte 1912 m. Trijų 
Karalių dieną likimas Kazimierui lėmė 
per 97ius metus nugyventi prasmingą 
gyvenimą, elgesiu ir darbais pelnyti žmo
nių pagarbą. 

Už šį iškilų miškininką Dusetų Švč. 
Trejybės bažnyčioje buvo aukojamos šv. 
Mišios, po jų visi paminėjimo dalyviai rin
kosi į Dusetų meno mokyklos salę. Zarasų 
miškų urėdas Rimantas Jurevičius apžvelgė 
K. Simanavičiaus gyvenimo biografiją, per 
40 metų darbus Dusetų girininkijoje, kur 
girininkas atsiskleidė ir kaip didelis gamtos 
bičiulis, aplinkos gražintojas, sodininkas, 
bitininkas. Prie girininkijos įveistą nedidelį 
vaismedžių medelynėlį jis savo iniciatyva iš
plėtė iki 6 ha, rankomis įrengė drenažą, ėmė 
auginti dekoratyvinius sodmenis apželdini
mui. Pradžioje liepaičių savaiminukus kasė 
Girios miške ir valtimis plukdė per Sartų 
ežerą į medelyną. Prie girininkijos sodybos, 
dirbamoje žemėje, įveistas 2,5 ha maume
dynas. Vėliau Dusetų girininkijos medelyne 
buvo auginama per 40 rūšių medžių ir krū
mų, jiems išauginti sėklos rinktos daugu
moje Lietuvos parkų. Girininkijos medelyne 
išauginti dekoratyviniai sodinukai papuošė 
Dusetų valstybinio žirgyno gamybinių cen
trų aplinką, darbininkų sodybas. 

Buvęs ilgametis Zarasų miškų ūkio 
vyriausiasis miškininkas Bronius Suba

Prisimintas 
DusetųgirininkasK.Simanavičius

tavičius pasidalino autentiškais prisimi
nimais apie Dusetų girininkijos istoriją, 
bendrus darbus, draugystę su Kazimieru 
ir jo šeima, linksmus nutikimus darbe ir 
medžioklėse. Iki 1960 m. Dusetų girinin
kijai priklausė ir Girios, Jūžintų miškai 
(iš viso 4229 ha miškų plotas). Girinin
kui K. Simanavičiui sunkiausia buvo, kai 
1960 m. reikėjo perduoti patį įdomiausią 
ir gražiausią 1000 ha Girios mišką, kuria
me šlamėjo aukščiausia respublikoje ( 34 
m aukščio ) liepa. Jos kamienui apjuosti 
reikėjo 5,5 m virvės). Palei Šventosios 
upę ir Sartų ežerą augo nemažai vandens 
apsauginių miškų. Netekęs Girios miško, 
girininkas saugojo, neleido kirsti apie 150 
metų Sruogiškių pušyną, kad žmonės pa
sigrožėtų medžių galybe, pajustų pasidi
džiavimą gimtąja žeme. Girininkijos pla
taus vartojimo gaminių ceche išpjautomis 
lentelėmis 1959 m. uždengta Stelmužės 
bažnytėlė.

Girininkaudamas Kazimieras dviračiu 
ar pėsčiomis išvaikščiojo visas patikėtų miš
kų kerteles, todėl mintinai žinojo kokiam 
miško sklypai reikia ūkinės pagalbos. Kai 
iš girininkijų mediena buvo pradėta vežti 
automašinomis, jis rūpinosi, kad arkliu 

pravažiuojami miško keliai ir kvartalinės 
linijos būtų išplatinti, medinius tiltelius per 
brastas keitė gelžbetoninėmis pralaidomis. 
Todėl miškų ūkio vairuotojai džiaugėsi ge
rais keliais Dusetų girininkijoje. Girininkas 
noriai bendravo su Dusetų vidurinės mo
kyklos moksleiviais. Į Dusetų girininkiją 
mėgo užsukti ir tuometinis miškų ūkio mi
nistras A. Matulionis, domėjosi girininko 
darbais, sengirėmis, pameškeriodavo Sartų 
ežere. Buvęs girininkas aprašė Dusetų giri
ninkijos istoriją, išsaugojo prieškarinę Lie
tuvos vėliavą, kurią iškėlė atgavus Lietuvai 
nepriklausomybę.

Salės ekrane keitėsi nuotraukos, ku
riose matėme Kazimierą ir jauną, gražų, 
energingą, vieną ir draugų, bendradar
bių apsuptyje, šeimos rate. Šiltais prisi
minimais pasidalino viešnia iš Degučių, 
buvusi girininkė Nijolė Tomkienė, du
setiškis, vaikystės draugas Viktoras Na
vickas, buvusi Kazimiero kaimynė Janė 
Grigėnienė. Kazimiero atminimui ji pa
skyrė savos kūrybos eiles, prisiminė jį 
buvus labai dorą, draugišką, bitininkys
tės puoselėtoją, Lietuvos patriotą, dainų 
mylėtoją. Visi sudainavome mėgiamas 
Kazimiero dainas ,,Aš verkiau parimus“, 
„Pjaun broliukai žalioj lankoj“...

Minėjimo dalyviai klausėsi J. Grigė
nienės ir A. Antonovos atliekamų dainų, 
grojo Dusetų meno mokyklos mokslei
viai Rusnė Kaškauskaitė, Indrė Pupeikytė, 
broliai Eitvydas ir Mantvydas Merkiai. 

Girininko duktė Regina padėkojo vi
siems, šiltai paminėjusiems jos Tėtį, prisi
dėjusiems prie šio renginio. 

Zarasų miškų urėdas Rimantas Ju
revičius padėkos raštais ir asmeninėmis 
dovanomis paskatino 70mečio proga 
buvusius miškų urėdijos girininkus – Ri
mantą Šeduikį iš Smalvų ir Mykolą Dainį 
iš Antazavės girininkijos. 
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Zarasų miškų urėdas Rimantas Jurevičius 
apžvelgia girininko K. Simanavičiaus 
gyvenimo biografiją

Prisiminimais dalijasi 
miškininkas Bronius 
Subatavičius

Girininkas Kazimieras Simanavičius (1972 m.)
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valstybinė miškų tarnyba parengė ir išleido 
kasmetinį leidinį ,,lietuvos miškų ūkio statis-
tika 2011“. tai jau 12-is leidinys apie šalies 
miškų išteklius, miškininkystę, saugomas teri-
torijas, medienos pramonę, prekybą mediena, 
ekonomiką. lyginant su ankstesniais metais, 
šis leidinys papildytas 7 lentelėmis, kuriose 
pateikiama informacija apie lietuvos miškuo-
se sukauptus medžių stiebų tūrius, jų prieau-
gius, miško plotų, tūrių ir prieaugių balansus 
bei pasiskirstymą pagal nuosavybę, miškų 
grupes ir medžių rūšis. tokie rodikliai leidžia 
patikimai įvertinti miško naudojimą bei atkūri-
mą tiesioginių matavimų būdu. 

leidinyje be miškų valstybės kadastro duomenų, atnaujintų 2011 01 01 
datai, atsižvelgiant į kirtimus, atkūrimą, medynų augimą ir pasikeitimus, už-
registruotus miškotvarkos metu, nacionalinės miškų inventorizacijos duome-
nų yra panaudoti ir vĮ „Registrų centras“ bei lietuvos žemės fondo apskaitos 
duomenys. taip pat publikuojama aplinkos ministerijos, lietuvos statistikos 
departamento, Generalinės miškų urėdijos, valstybinės saugomų teritorijų 
tarnybos bei mokslo, mokymo, kitų įstaigų ir organizacijų pateikta ir apiben-
drinta oficiali informacija.

Pirmuose dviejuose leidinio skyriuose pateikiami statistiniai duomenys 
apie lietuvos miškus 2011 m. sausio 1 d. be to, pateikiami duomenys apie: 
saugomas teritorijas ir biologinę įvairovę; miškų sveikatingumą; miškų atkū-
rimą bei apsaugą; miškų naudojimą: medienos ruošą, medžioklę, parduo-
damus grybų ir uogų kiekius; prekybą mediena, medienos pramonę; miškų 
sektoriaus darbuotojus, mokslą.

Pastaruoju metu lietuvoje padaugėjo miško žemės, padidėjo miškin-
gumas, medynų plotas bei medienos tūris. miško žemės plotas per metus 
nuo 2159,8 tūkst. ha padidėjo iki 2169,8 tūkst. ha. Šalies miškingumas 
yra 33,2 proc. Privatiems miško savininkams priklausantis miško žemės 
plotas nuo 829 tūkst. ha išaugo iki 837 tūkst. ha ir sudarė 38,6 proc. visos 
miško žemės. 

Per metus medynų plotai padidėjo 6,6 tūkst. ha – iki 2057,5 tūkst. ha. Per 
aptariamąjį laikotarpį valstybinės reikšmės miškuose brandžių medynų plotai 
išaugo 1000 ha, privačiuose miškuose – 5,7 tūkst. ha. bendras medienos tū-
ris 2011 m. sausio 1 d. įvertintas 489,8 mln. m³ arba 10,4 mln. m³ daugiau nei 
2010 m. sausio 1 d. vidutinis metinis tūrio prieaugis valstybiniuose miškuose 
siekė 7,5 m³/ha, privačiuose miškuose – 8,5 m³/ha. 

kasmet lietuvos miškuose užauga 16,6 mln. m³ medienos (su žieve). 
4,4 mln. m³ prieaugio kaupiama miške, iš jų 1,4 mln. m³ – i-ii gr. miškuose. 
Rezervuotose nuosavybės teisių atkūrimui miškuose kaupiama 1,2 mln. m³. 
intensyviai ūkininkaujamuose iii-iv gr. valstybinės reikšmės miškuose kas-
met kaupiama 1,1 mln. m³, privačiuose – 0,9 mln. m³. beveik 3,9 mln. m³ 
prieaugio sudaro savaime išsiretinusių ar kitaip žuvusių medžių tūris, kas in-
dikuoja nepakankamo intensyvumo ugdomuosius kirtimus šalies miškuose. 

leidinyje rasite informaciją apie kaimyninių šalių miškų išteklius pagal 
naujausius ministrų konferencijos europos miškams išsaugoti (SoeF.2011) 
duomenis. iš viso europoje yra 213 mln. ha miško žemės, miškų dalis nuo 
žemės ploto užima 32 proc. Pusę europos miškų valdo privatūs miškų sa-
vininkai. 
išsamesnę leidinio informaciją galima rasti valstybinės miškų tarnybos sve-
tainėje: www.amvmt.lt

violeta dumčienė 
vmt miško naudojimo ir statistikos skyriaus vyresnioji inžinierė

        
     



M e d ž i o k l ė

Nauji Metai – nauji lapai.
Kažin?
Ne ne! Medžiai tikrai bus su naujais lapais, 
nepaisant to, kad vienas, labai mėgstantis 
lipt ant bačkos ir garbinamas žiniasklaidos 
visų gamtos reikalų ,,ekspertas“, didžiai nu-
sipelnęs ne tik Lietuvos, bet ir visos Baltijos 
vilkams (kokio galo tie vilkai brukasi į Balti-
ją – gal dėl to, kad ten ryklių nėra) gruodžio 

pabaigoje ištrimitavo naują pavojų mūsų vargšui, ,,ekspertų“ nustekentam, 
kraštui. SIC miškininkai, jeigu pražiopsojote! Nelaimė jau už durų. DAR TRYS 
TOKIOS ŽIEMOS (tokios, kaip iki sausio vidurio) IR LIETUVOJE NEBELIKS EGLY-
NŲ. ,,Eksperto“ žiniomis – Pietinėje Suomijoje jau nebeliko. Kaip sako patyrę 
žurnalistai, ,,eksperto“ pavardė man žinoma.
Na, bet čia jau Jūsų, miškininkų, rūpestis. Ne mano kiaulės, ne mano pupos. 
Grįžtu prie savo lapų.
Taigi, Nauji Metai – nauji lapai. Kažin?
Ištrauka iš dienoraščio, kurio aš nerašau.
2012
Penktadienis. Skambina molėtiškiai. Gelbėkit! Vilkai tarp Videniškių ir Alan-
tos baigia išpjauti šunis. Patariu kreiptis į Prezidentūrą. Kreiptis į ministrą ne-
bėra prasmės. Patarlė – belskis ir bus atidaryta – nepasitvirtino.
Šeštadienis. Graži medžioklė Suvalkijoje. Nei vilkų, nei lapių. Bet zuikeliai, 
atrodo, dėl to neverkia.
Sekmadienis. Pirmą kartą lankausi Prezidentūroje. Ne, ne toje, apie kurią 
pagalvojote. Istorinėje, Kaune. Tado Ivanausko medžiotojų būrelio, kurį kaž-
kada subūrė pats profesorius, vyrai nusprendė tokioje iškilmingoje vietoje 
pašventinti savo vėliavą. 
Šneki istorinės Prezidentūros rūbininkė, pirmą kartą gyvenime pamačiusi 
tokį būrį medžiotojų, drąsiai dėsto savo pažiūras. Ji beveik nevalgo mėsos, 
jai labai gaila stirninų, nelabai gaila tų kiaulių šernų, bet ypač gaila vilkų. De-
likačiai paklausta, kaip tą savo vilkų gailestį paaiškintų Videniškių parapijos 
bendraamžei, vilkų sudraskyto šunelio šeimininkei – didžiai nustemba. Ką! 
Nejaugi dar ir šiais laikais vilkai tebepjauna naminius gyvulius?
Pirmadienio rytas. Skambina vieno, ne paties kukliausio dienraščio žurna-
listė. Prašo pakomentuoti jos būsimo straipsnio temą. Pilietis skundžiasi, 
kad medžiotojai jo žemėje suvarė žvėris į aptvarą ir juos sušaudė !!!??? Ir vėl 
delikačiai klausinėjant, ryškėja vaizdelis. Žurnalistė nežino, kaip ir kam žmo-
gelis aptvėrė tą aptvarą, kaip medžiotojai į jį suvarė žvėris ir patys įsibrukę 
ten išpleškino juos. Maža to, žurnalistė pirmą kartą girdi, kad egzistuoja Me-
džioklės taisyklės, jose nustatyti medžioklės terminai, būdai, priemonės ir t.t. 
ir aplamai – medžioklė jai visiškai svetima ir nepažįstama. Bet tema įdomi, 
redaktorius liepė ir ji rašys............ . Tiesa, už labai vertingą informaciją, kad 
egzistuoja Medžioklės taisyklės, padėkojo.
Pirmadienio vakaras. Per kažkurią lietuvišką TV stebiu jausmingai graudu-
lingą reportažą. Apsnigtos sodybos fone gonglinėja gandras. Fatališką žur-
nalisto, pranešančio sensacingą naujieną balsą, papildo emocingas bobutės 
pasakojimas apie vargšą, žiaurių tėvų išmestą iš lizdo gandriuką, kurį bobutė 
dabar globoja ir laukia nesulaukia pavasario ir valdžios paramos. Visažinis 
žurnalistas, deja, pats nežinojo ir bobutei pasakyti negalėjo, kad gamta (bo-
butei reikėtų sakyti Dievulis) tūkstančius metų tobulino nuostabią harmo-
niją, kad žioplas gandriukas, iškritęs iš lizdo, užuot pasiklydęs skrisdamas į 
tolimąją Pietų Afriką, iš karto atitektų lapei arba bent jau bobutės katinui. Ir 
nėra ko lenda į Dievulio daržą!
Antradienis..........
Kažin, ar daug dar liko žmonių, kurie moka tiesiog džiaugtis Gamta, jos tobu-
lybe, jos dovanomis, nebandydami gamtos gelbėti, pataisyti, patobulinti?
Pažadame – šiais metais mes jų ieškosime.

EUGENIJUS TIJUŠAS

Raseinių miškų urėdijos Viduklės girininkijoje eiguliu 
dirbančiam Eduardui Šneideriui patikėta prižiūrėti 
Jūkainių pažintinįrekreacinį parką, Blinstrubiškių 

miške esančią poilsinę aikštelę su pažintiniu taku bei apie 
1000 ha profesionalios medžioklės plotų ir Blinstrubiškių 
miške įkurdintą žvėrių aptvarą, kuriame veisiami danieliai 
ir muflonai. 

Eduardas kilęs iš Jurbarko rajono Eržvilko miestelio. Paklaus
tas, kodėl pasirinko šį profesinį užsiėmimą, kai tėvai susiję su 
medicina, jis sako: ,,Tėvas yra medžiotojas. Gal jau nuo 78 metų 
įsiprašydavau į medžiokles varovu. Medžiotoju tapau 1987 m., 
būdamas 18 metų, todėl ir mintys apie miškininko profesiją ne
paleido. Baigęs 1988 m. Kauno miškų technikumą, praktinės 
miškininkystės mokiausi iš šviesios atminties Ariogalos girinin
kijos girininko Aloyzo Kaltenio. Vėliau 9 metus dirbau Viduklės 
grininkijos girininku, 6 metus – privačių miškų tarnyboje. Jau 
keletą metų vėl triūsiu Viduklės girininkijoje, esu išrinktas Pryš
mančių medžiotojų klubo pirmininku. Klube – 52 medžiotojai“.

Eduardas prižiūrimuose medžioklės plotuose aprodo tvar
kingus, patogiai įrengtus medžioklės bokštelius. Jie sandarūs, 
neprapučiami vėjų, pakankamai šviesos ir erdvės, su atveria
mais langais į laukymę, kur ateina žvėrys. Komercinių medžio
klių įkainis priklauso nuo suteiktų paslaugų, jų kokybės. Jei iki 
bokštelio atvažiuoja medžiotojas savo transportu, mokestis vie
noks, jei atvežamas – kitoks. 

Pasak Eduardo, pastaruoju metu medžiotojais nori būti 
jauni pasiturintys žmonės. Gal kad sutrumpintas stažuotės lai
kas – užtenka vienerius metus pabūti varovu. Medžioklės bilie
tui gauti egzaminai išliko gana rimti: reikia atsakyti beveik į 100 
klausimų apie medžioklės saugumą, etiką ir gyvūnų biologiją. 
Visiems medžiotojams kas treji metai būtina perlaikyti me
džioklės saugumo egzaminą. Bet Eduardo manymu, negerai, 
kai neturintiems 3 metų mežioklės stažo ir patirties jauniems 

Įmiškąžvelgiantis
medžiotojoirfotografo 

akimis 
PRanaS lauRinavičiuSŽodisskaitytojui

Miškininkas Eduardas Šneideris Raseinių miškų urėdijos paviljone (2011 m.)
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Tel.: (8-5) 233 00 09,
(8-5) 233 77 80
Faks. (8-5) 213 02 00
Mob. +370 698 89 240
el. paštas: felis@takas.lt
skype: felishunting

Geriausios medžioklės 
visuose Pasaulio kontinentuose 
pagal Jūsų pageidavimus

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

Skambinkite ir mes pasiūlysime 
geriausius variantus!

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

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

medžiotojams leidžiama medžioti su graižtviniais šautuvais. 
‚,Jei būtų mano valia, uždrausčiau medžioti ir su prožektoriais 
nakties metu. Niekur pasaulyje tokia medžioklė nevyksta“.

Nuo 2004 m. Raseinių miškų urėdija vykdo projektą ,,Da
nielių aklimatizacija miškų urėdijoje“. Todėl Viduklės girinin
kijos Blinstrubiškių miške įrengė 24 ha aptvarą, į jį iš Vokietijos 
ir kitų vietovių voljerų atgabenta 17 danielių ir 5 muflonai. Pri
minsiu, kad pirmieji danieliai į Lietuvą buvo atvežti 1976 m., o 
muflonai – 1977 m.

Pagausėjus jų bandai, urėdijos miškininkai į laisvę paleido 
15 danielių. 2010 m. sumedžioti 5 danieliai, pernai leista sume
džioti 7 danielius. Šiuo metu aptvare gyvena 29 danieliai ir 23 
muflonai. ,,Anksčiau aptvare laikėme ir šernų, bet jie prakniso 
tinklo apačią ir išsilakstė, – sako prižiūrėtojas Eduardas Šnei
deris. – Kažkas buvo iškirpęs aptvaro tinklo dalį, todėl galėjo 
pabėgti ir raguoti augintiniai. Aptvarus privalu nuolat stebėti 
ir dėl žvėrių elgsenos, ypač jų rujos metu. Kai pradeda siautėti 
hormonai, randu ne tik patinų išlankstytas tinklo tvoras, bet ir 
įplėštas. Todėl būtina nuolatinė priežiūra ir pastabumas“.

Sakoma, kad kiekvienas medžiotojas yra mėgėjas pasigirti, 
todėl paprašiau Eduardą pasidalinti įsimintinesniais medžio
klės įspūdžiais, papasakoti apie klubo veiklą. ,,2002 metais su 
draugu buvome išvykę 10 dienų į egzotinę medžioklę Rusijoje, 
Karelijos miškuose. Vykau sumedžioti mešką, o pataikiau tik 
į vilką. Įsimintiniausia iš iš kelionės liko tai, kad 10 parų gy
venome nuostabioje laukinėje gamtoje, neturėjome jokio ryšio 
su pasauliu, net duonos pritrūkome. Lietuvoje esu sumedžiojęs 

stirniną, kurio ragai įvertinti aukso medaliu, lapės kaukolė – sida
bro, bronzos medaliais. Džiaugiuosi, kad Pryšmančių medžiotojų 
klube jau 4 metai turime savas tradicijas, kad gerėja medžiotojų 
kultūra ir medžioklės etika“. 

Pamiškių keliukais grįžtant namo, kai ant miškų ir laukų leidos 
juoda nakties tamsa, tai vienoje, tai kitoje pusėje matėme besiga
nančių stirnų pulkelius, o prie vienos pamiškės lyg karvių banda 
ganėsi ir tauriųjų elnių nemažas pulkas. Pasigėrėjus šiais tauriais 
žvėrimis, kalba pakrypo apie vieną iš didžiausių medžiojamų gy
vūnų populiacijų – bebrus. Jie mažiausiai Lietuvoje medžiojami, o 
žalą daro didžiulę – užtvenkia miškų sausinimo griovius, vanduo 
apsemia želdinius. ,,Tokių medžioklės plotų medžiotojų klubams 
yra išsiuntinėti įspėjamieji raštai, kad būtų intesyviai medžiojami 
bebrai, ardomos jų užtvankos“, – sako pašnekovas.  

Eduardui kasdieniniame darbe kartais labiau praverčia ne 
medžioklinis šautuvas, o fotoaparatas, ypač kai tenka susidurti su 
miškų niokotojais. Pernai pavasarį Jūkainių parke jis nufografavo 
informacinius stendus laužusius jaunuolius, Blinstrubiškių poilsio 
aikštelėje siautėję motorizuoti jaunuoliai pakluso tik tada, kai buvo 
nufotografuoti. Pastabi jo akis fiksuoja ir įdomesnius gamtos, miško 
faunos vaizdus. Eduardas 2006 m. kovą tapo miškininkų meninių 
nuotraukų konkurso ,,Kur giria žaliuoja, ten mano namai“ trečiosios 
vietos prizininku (jo darbai išsiskiria muzikalumu). Tenepritrūksta 
ir toliau pastabumo ir taiklios akies, laikant medžioklinį šautuvą ar 
fotoaparatą, įamžinantį žmogaus ir gamtos harmoniją. ☐

Į laisvę paleidžiami šernai
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Panevėžio miškų urėdijos Pašilių 
stumbryne gyvenančių europi
nių stumbrų banda pagausėjo 

trimis patinėliais ir viena patele. Miškų 
urėdija kartu su UAB „Omnitel“ buvo 
paskelbusi konkursą „Išrink stumbriu
kui vardą“. Pagal daugiametę tradiciją 
Pašilių stumbryne gimstantiems stum
briukams vardus renka vaikai, o pagal 
tarptautinį susitarimą duodami vardai, 
prasidedantys raidėmis GI. 

Konkurse dalyvavo Panevėžio mies
to ir rajono mokyklų bei kitų ugdymo 
įstaigų 16 klasių mokiniai, pasiūlę per 
600 vardų. Nugalėtojais išrinkti: Pane
vėžio rajono Karsakiškio Strazdelio pa
grindinės mokyklos Tiltagalių skyriaus 
ketvirtokas Povilas Šaparnis, pasiūlęs 
jaunėlei stumbro patelei GIMTINĖS 

Stumbriukųvardynos

vardą; Krekenavos Mykolo Antanaičio 
gimnazijos 4 a klasės mokinys Rūtenis 
Mačiūnas, sugalvojęs GIJAUS vardą.  
Iš konkurse dalyvavusių Panevėžio 
miesto ugdymo įstaigų nugalėtojais pri
pažinti: Panevėžio Ąžuolo pagrindinės 
mokyklos 5 b klasės mokinys Deividas 
Banionis, pasiūlęs stumbriuką pavadinti 
GIGANTU bei Panevėžio Vilties pagrin
dinės mokyklos 4 b klasės mokinys Mo-
tiejus Stankus, parinkęs GIFRIO vardą. 

Konkurso komisijos nariai šių metų 
sausio 11 d. nugalėtojams jų mokyklose 
įteikė Panevėžio miškų urėdijos patvir
tinančius sertifikatus ir UAB „Omnitel“ 
įsteigtus prizus, saldžias dovanas. 

Ačiū visiems vaikams, aktyviai daly
vavusiems konkurse.

Panevėžio miškų urėdijos inf.
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Apdovanotas GIJAUS vardo sumanytojas Rūtenis Mačiūnas iš Krekenavos 
Mykolo Antanaičio gimnazijos Tortas už pasiūlytą GIFRIO vardą

Prizas GIMTINĖS vardo sumanytojui Povilui 
Šaparniui, Panevėžio rajono Karsakiškio 
Strazdelio pagrindinės mokyklos Tiltagalių 
skyriaus ketvirtokui
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Trakų rajono jaunieji miško bičiuliai jau lapkričio pabaigoje 
ėmė ruoštis kalėdinių kompozicijų konkursui, kurį kasmet 
organizuoja Trakų miškų urėdija. Kad ši tradicija netaptų 

nuobodžia, kaskart parenkama nauja tema. Pernykštis konkursas 
buvo skirtas Tarptautiniams miškų metams pažymėti. 

Gruodžio 19 d. į Trakų miškų urėdiją iš visų pusių rinkosi 
svečiai ir, žinoma, pagrindiniai šventės dalyviai – jaunieji miško 
bičiuliai. Jau išvakarėse atgabenti čia puikavosi didesni ir ma
žesni jų darbeliai, laukė komisijos vertinimų. 

Šventėje dalyvavęs Trakų miškų urėdas Vygantas Mierkis 
pasveikino konkurso dalyvius ir svečius, pristatė jiems urėdijos 
miškininkų 2011 m. nuveiktus darbus. Valstybinio miškotvar
kos instituto darbuotojas Nerijus Pivoriūnas, rengiantis Trakų 
miškų urėdijai naują miškotvarkos projektą, papasakojo, kaip 
vertinti per praėjusį vykmetį urėdijos miškuose atlikti darbai, 
pateikė jų įvykdymo kokybinę analizę, supažindino, kaip pro
jektuojami nauji miško darbai. 

Šventinėskompozicijos–miškui

Trakų rajono Onuškio vidurinės mokyklos  JMB būrelio „Bebriukai“ 
kalėdinės kompozicijos ir jų  autorės

Trakų rajono Aukštadvario vidurinės mokyklos  JMB būrelio ,,Verkniukai“ 
kalėdinės kompozicijos ,,Eglutė ir kiškis“
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Žinoma, jaunieji mūsų svečiai su nekantrumu laukė, kaip bus 
įvertintos konkursui pateiktos 22 kompozicijos. Po ilgų komisijos 
narių diskusijų, kuri kompoziciją verčiausia aukščiausių įvertinimų, 
nuspręsta padėka ir 200 litų dovanų čekiu paskatinti Onuškio vidu
rinės mokyklos jaunųjų miško bičiulių būrelį „Bebriukai“ ir jų vado
vę mokytoją Almą Žukauskienę. Už kūrybines kompozicijas taip pat 
paskatinti padėkomis bei prizais ir kiti konkurse dalyvavę būreliai. 

Teatro laboratorijos „Atviras ratas“ aktoriai surengė improvizuo
tą kalėdinį spektaklį ,,Senelės pasaka“, kuris suteikė daug smagių aki
mirkų bei privertė daugumą bent trumpam sugrįžti į nerūpestingą 
vaikystę. Renginį pratęsė pačių mažiausiųjų – tuntukų nuotaikinga 
programėlė su dainelėmis ir šokiais. 

Nors 2011ųjų Tarptautinių miškų metų misija ėjo į pabaigą, šiuo 
renginiu dar kartelį stabtelėjome apibendrinti nuveiktus darbus ir pa
sakyti, kur reikėtų dar pasitempti puoselėjant ir saugojant miškus.

aukSė komičienė 
trakų miškų urėdijos ryšių su visuomene specialistė

Trakų rajono Aukštadvario vidurinės mokyklos  JMB būrelio 
,,Verkniukai“ darbų autoriai Trakų rajono lopšelio – darželio „Ežerėlis“ JMB tuntukų šventinis pasirodymas
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Lietuvos girių puošmena – 
šimtamečiai ąžuolai
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Kodėl nuo senovės tvirtybės ir amži
numo simboliu Lietuvoje laikomas 
ąžuolas? Dėl ko šis plačialapis medis 

pelnė tokią didelę žmonių pagarbą ir meilę? 
Mūsų reiškiamą pagarbą ąžuolui pastebėjo ir 
kitos tautos, nors to jausmo niekas negali pa
aiškinti. Antai Vokietijoje gyvenančios nedi
delės sorbų tautos sūnus Jurgis Zauervainas 
lietuvį lygino su ąžuolu, o suomių rašytoja 
Maila Talvio praėjusio šimtmečio pabaigoje 
Lietuvą vadino ąžuolų ir lakštingalų šalimi. 

Ką žinome apie ąžuolų išplitimą Balti
jos šalyse? Estų mokslininkai nustatė, kad 
jų šalyje ąžuolai atsirado maždaug prieš 10 
000 metų nutirpus ledynams, o didžiausias 
jų išplitimas buvo prieš 5000 metų. Tuomet 
dabartinės Estijos teritorijoje ąžuolai su
darė apie 45 proc. augusių miško medžių. 
Lietuvojos teritorijoje ąžuolai ėmė žaliuoti 
prieš 1112 tūkst. metų. Poledyninėje epo
choje ąžuolo buvimas Lietuvos teritorijoje 
konstatuotas Joldijos jūros ir Ancylaus lai
kotarpyje, o pradedant nuo 6000 metų prieš 
mūsų erą ąžuolai jau nuolat augo lietuvių 
gyventose žemėse. Todėl šis medis negalėjo 
nepalikti pėdsakų baltų buityje, kultūroje, 
mąstysenoje. 

Didelė pagarba ąžuolui reikšta ir kai
myninėje prūsų žemėje. Motiejus Pretorijus 
1690 m. parašytame veikale „Prūsijos įdo
mybės“ daug dėmesio skyrė vietos ąžuolams 
ir jų gerbimo papročiams. Prūsai buvo įtikė
ję, kad palietus ar nuskriaudus šventą ąžuolą 
gali susilaukti nelaimės, bausmės. Romovės 
ąžuolas laikytas garsiausiu Prūsijos ąžuolu, 
apie kurį rašė net keli to meto autoriai. Šis 
ąžuolas, anot Hennebergerio, stovėjo Ryka
joto vietovėje – Natangų žemės viduryje. Jis 
buvęs 6 mastų storumo skersai, o viršūnė 
tokia plati ir tanki, kad pro ją negalėjo nei 
pralyti, nei prasnigti, nes ir žiemos metu tas 
ąžuolas likdavo lapuotas ir žaliuojąs. Kitas 
įsimintinas ąžuolas minimas Heiligenbeilio 
(Šventapilės) vietovėje prie Aistmarių. Tai 
buvo prūsų dievaičio Kurko buveinė. Dar ži
nomi ąžuolai ties Bajorgaliais, ant Mažuikų 
kalno Lazdynų apylinkėje. 

Ąžuolas – patrauklus ne tik savo didin
ga išvaizda, tvirta mediena. Mūsų protėviai, 

Kodėlnepoąžuolu 
sutinkameNaujuosiusmetus? 

ŠaRūnaS laužadiS 
nemenčinės miškų urėdijos ryšių su visuomene specialistas

matyt, pajuto ir akiai nematomas jo gerąsias, 
net antgamtines savybes. Todėl neatsitik
tinai prie senolių ąžuolų buvo rengiamos 
šventyklos, o ąžuolų giraitės pagonybės lai
kais skelbtos net šventomis. Gal būt anais 
laikais tikėta, kad žuvusių karžygių vėlės 
įsikūnija į ąžuolus. Pasak senųjų kronikinin
kų, net Lietuvos karalius Mindaugas ir po 
krikščioniškojo krikšto tokiose giriose ne
drįsdavęs net šakelės nulaužti. Todėl ąžuo
las lietuviui – daugiau negu medis. Tai baltų 
praeitis ir tvirtybė, vaisingumas ir užuovėja, 
tai – baltų gentainis.

Neprarado savo sakralinės reikšmės 
ąžuolai ir įvedus krikščionybę. Iškirtus šven
tąsias jų giraites, šis medis įkūnytas gausy
bėje vietovardžių. Lietuvos žemėlapyje mi
nimas net 74 vietose. Labiausiai paplitęs vie
tovardis – Ąžuolynė (taip vadinama 15 kai
mų). Apie 10 kaimų vadinami Paąžuoliais, 
9 kaimai – Ąžuolyte, 7 kaimai – Ąžuolija, 5 
kaimai – Paąžuole. Iš Lietuvos miškų teka 
trys upeliai Ąžuolynai, dvi Ąžuolupės, girių 
apsuptyje telkšo keturi „ąžuoliniai“ ežerai. 
Tai Ąžuolijos ežeras Žemaitijoje netoli Vai
guvos, Ąžuolyno ežeras Kaišiadorių rajone, 
Zarasų krašte – Ąžuolinio ežeras prie Vaja
siškio Degučių apylinkėse ir Ąžuolo Kelmo 
ežeras Dusetų apylinkėse. Šį vardą išsaugojo 
graži Dubravos giria. 

Ąžuolas mūsų protėviams buvo ir mai
tintojas. Ąžuolynuose visad buvo gausu žvė
rių, vyko sėkmingos medžioklės. Ąžuolų gi
lėmis šertos kiaulės, o badmečiais džiovintų 
gilių miltai buvo naudojami duonai kepti. O 
kokia skani piene pamirkytų ir paskrudintų 
gilių kava. Jaunų ąžuoliukų žievė naudota 
odų rauginimui, lininių drobių marginimui, 
liaudies medicinoje. Aukštai vertintos ir da
bar tebevertinamos ąžuolo medienos savy
bės: ji gražios tekstūros, gerų techninių cha
rakteristikų, todėl buvo brangi, naudota tik 
laivų, tiltų, šventovių statybai. Teigiama, kad 
ant ąžuolinių polių buvo pastatytas pelkėto
je Baltijos jūros pakrantėje prie Nevos upės 
žiočių beveik visas Sankt Peterburgas. 

Dėl šių savybių Lietuvoje ąžuolai buvo 
kertami sparčiausiai. Jų kirtimą skatino ir 
lydiminės žemdirbystės plėtra, kaimų kū
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rimąsis. XVI a. ąžuolynai Lietuvoje sudarė 
1520 proc. visų miškų, o XX a. viduryje – 
tik 1,3 proc., pokaryje – vos 0,8 proc. mišku 
apaugusio ploto. Šiuo metu ąžuolynų plotai 
užima apie 30 tūkst. ha arba 1,7 proc. šalies 
miškų ploto. 

Ąžuolų kraštu vadinama vidurio Lietu
voje esanti derlinga Nevėžio žemuma: apie 
Raudondvarį, Babtus, Vandžiogalą, Kėdai
nius, Pilsupius, Surviliškį, Šėtą, Lančiūnavą, 
Ramygalą, Krekenavą, Vadaktus ir Gustonis. 
Kiek mažiau ąžuolynai paplitę apie Žiežma
rius, Semeliškes, Vievį, Trakus, Lentvarį, Ru
daminą, Riešę, Maišiagalą, Musninkus, Gie
draičius, Švenčionis, Vilnių, kur išlikęs apie 
350 ha Dūkštų ąžuolynas. Pietinėje šalies 
dalyje ąžuolai auga apie Virbalį, Pajevonį, 
Vištytį, Bartninkus, Alytų, Alovę, Daugus. 
Kitur savaiminės kilmės ąžuolynų tegalima 
rasti mažais ploteliais. Įdomi sodintų ąžuolų 
alėja išlikusi prie Smalininkų, kurioje seniau 
augo net 191 ąžuolas.

Visuomenei įdomūs ir pavieniai ąžuo
lai – gamtos, istorijos paminklai, apipinti 
tautosakos padavimais. Visi žinome Zarasų 
krašto senolį Stelmužės ąžuolą. Teigiama, 
kad daugiau nei prieš 300 metų Nemunė
lio Radviliškio apylinkėse buvo pasodin
tas Sandariškių ąžuolas taikos sutarčiai su 
švedais atminti. Jurbarko rajono Raudonės 
gyvenvietėje auga kunigaikščio Gedimino 
laikus menantis ąžuolas, po kuriuo būk tai 
ilsėjęsis šis kunigaikštis. Kėdainių rajone 
prie Šaravų ąžuolo rinkdavęsi 1863 m. suki
lėliai, o žuvusieji čia palaidoti. Biržų rajono 
Purniškių kaime augusiame ąžuole knygne
šys Jurgis Bielinis buvo įsirengęs slėptuvę 
lietuviškoms knygoms. 

Dabar skubėdami į XXI a. urbanizuotos 
civilizacijos glėbį net nepagalvojame, kad 
kai kurie mūsų bėgimo žingsniai priside
da prie Gamtos niokojimo, kad naikiname 
savo tautos dvasinį pagrindą. Ar praradimus 
kompensuos inicijuoti ąžuoliukų sodinimo 
vajai, XX a. pirmoje pusėje pradėti kunigo 
rašytojo J. TumoVaižganto, pokario metais 
tęsti ąžuolų tyrinėtojo, miškininko doc. M. 
Lukino, kurio iniciatyvą palaikė tuometinis 
miškų ūkio ministras A. Matulionis. Nau
ja ąžuolų sodinimo banga kilo prasidėjus 
Lietuvoje tautiniam Atgimimui. Simbolinę 
ąžuolų giraitę ant Tauro kalno Vilniuje so
dino Pirmojo Lietuvos persitvarkymo sąjū
džio suvažiavimo dalyviai, 1989 m. balandį 
Jono Basanavičiaus tėviškėje Vilkaviškio ra
jone, Ožkabaliuose kaime pradėtas sodinti 
Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas. Tris 
savaitgalius važiavo sodintojai iš visų Lietu

vos regionų, kol parkui skirtas 30 ha plotas 
buvo apsodintas. Čia pasodinti ir persona
liniai nusipelniusių tautai žmonių atmini
mo ąžuoliukai. Ukmergės rajone 1989 m. 
pasodinta 500 ąžuolų giraitė Pabaisko mū
šiui paminėti, kuriame 1435 m. rugsėjo 1 d. 
susikovė Vytauto brolio Žygimanto ir Jo
gailos brolio Švitrigailos kariuomenės dėl 
šalies valdymo. Nepriklausomybės metais 
pasodinta 125 ąžuolų alėja Raseinių rajone, 
Pasandravyje – Maironio gimimo sukak
čiai paminėti, 200 ąžuolų giraite įamžinta 
Simono Daukanto sukaktis Lenkimuose, 
Šiauliuose sužaliavo ąžuolynas Saulės mū
šiui prisiminti. Alfonso Bajarsko iniciatyva 
Kauno rajone, Cinkiškyje prie Žemaičių 
plento sodintas Žalgirio mūšio memoriali
nis parkas. Trikampiame 10 ha sklype įsi
kūnijo gyvas Atgimimo sąjūdžio ženklas, 
susidedantis iš pasodintų 580 ąžuolų. 

Pavienių ąžuolų ir jų giraičių sodinimui 
koordinuoti 1992 m. rudenį tuometinio 
miškų ūkio ministro Rimanto Klimo inici
atyva buvo įkurta ąžuolų globėjų bendrija 
„Ąžuolynas“. Pirmuoju bendrijos vadovu 
išrinktas miškininkas, rašytojas, ėjęs miškų 
ūkio ministro pavaduotojo pareigas Jonas 
Tauginas. Bendrijos skyriai įsikūrė Vilniuje, 
Kaune, Kėdainiuose, net LR Seime, kurio 
skyriui vadovavo seimo narys Leonas Mil
čius. Į bendrijos veiklą įsijungė ir Rašytojų 
sąjunga, SKAT’o vyrai. Susilaukta svarios 
Vilniaus, Nemenčinės, Švenčionėlių, Kau
no, Kėdainių ir kitų miškų urėdijų miški
ninkų paramos.

Per keletą bendrijos veiklos metų buvo 
pasodintas Signatarų ir Seimo narių ąžuo
lynas prie Dūkštų, ąžuolynai Švenčionių 
krašto rezistentams bei šio krašto šviesuo
liams Cirkliškio parke, ąžuolų alėja Medi
ninkų aukoms prie šio miestelio bažnyčios. 
Ąžuolų globėjų bendrija tarsi pratęsė Vaiž
ganto idėją matyti Lietuvą gražią iš išorės 
ir dvasia, prisiminti mūsų istorijos šaknis. 
Šiai veiklai propaguoti įsteigtas laikraštis 
„Ąžuolas“.

Reikia pripažinti, kad kiek besodinsime 
pavienių ąžuolų ar nedidelių proginių girai
čių, ąžuolynų būklės šalies mastu tai ne daug 
tepagerins. Akivaizdu, kad ąžuolynų atkū
rimą iš esmės lems, kaip miškininkams pa
vyks įgyvendinti priimtą Lietuvos ąžuolynų 
atkūrimo programą. Jai startas duotas 1997 
metais. 

Viliuosi, kai bus baigtas ąžuolynų Lietu
voje atkūrimas, mes galėsime ir Naujuosius 
metus sutikti ne prie žaliaskarės eglės, o po 
ąžuolu galiūnu. ☐ 
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I š ė j ę  n e g r į ž t i

JONASStUKŠyS
19291215–20120108

Eidamas 83-uosius šių metų sausio 8 d. 
mirė buvęs Dubravos EMM urėdijos Vaišvy-
davos girininkijos girininkas bei miškininkų 
mokslinės techninės draugijos valdybos 
pirmininko pavaduotojas Jonas Stukšys.

Gimęs ir augęs tarpukaryje Kazlų 
Rūdos girios apsuptame Šakių apskri-
ties Jankų valsčiaus Sasnavos kaimo 
vienkiemyje, nagingo valstiečio šeimoje, 
Jonas nuo vaikystės pažinojo vietos miš-
kininkus, matė jų darbus, padėjo gesinti 

miško gaisrus, o lankyta Karčrūdės pradžios mokykla buvo įsikūrusi šalia 
girininkijos sodybos. Baigęs 1950 m. Šakiuose vidurinę mokyklą, jis ne-
dvejodamas įstojo į LŽŪA Miškų ūkio fakultetą. 

Jonas mėgo keliauti, jį traukė tolimi kraštai, todėl studijų metais per 
atostogas noriai vykdavo padirbėti į Rusijos federacijos Vakarų Sibiro miško-
tvarkos ekspedicijas, Karelijos miškus. Gavęs 1955 m. miškininko diplomą, 
jis sutiko dirbti Karelijoje organizuotame lietuviškame Lubozersko miško 
pramonės ūkyje miško ruošos meistru, o šį ūkį sujungus su Kliušnigorsko 
miško pramonės ūkiu, paskirtas vyresniuoju inžinieriumi.

Po trejų metų grįžęs į Lietuvą, Jonas 1958-1961 m. įsidarbino gimtinė-
je –naujai įkurtame Šakių miškų ūkyje vyriausiuoju inžinieriumi. Bet miško 
pramonė buvo ne jo pašaukimas – 1961 m. persikėlė į Dubravos miškų ty-
rimo stotį, kur iki 1974 m. dirbo Vaišvydavos girininkijos girininku. Čia jis 
įdėjo daug pastangų, įveisiant prie Girionių gyvenvietės miško parką, rū-
pinosi Kauno marių pakrančių sutvirtinimu nuo vandens erozijos, sodino 
apsauginius želdinius, rengė poilsiavietes. 

Turėdamas miško pramoninės veiklos patirties, J. Stukšys pirmasis 
Dubravos tyrimo stotyje paruošė Vaišvydavos girininkijos miškų tech-
nologinio sutvarkymo projektą, vykdė miškininkystės mokslinių reko-
mendacijų praktinius bandymus, veisė bandomuosius miško želdinius. 
Darbe pasižymėjo išskirtiniu kruopštumu, sąžiningumu, pareigingumu, 
nenuolaidžiavo miškų pažeidėjams, teršėjams. 

Laisvalaikiu jis domėjosi gamta, stacionariai stebėjo vandens erozi-
jos eigą Kauno marių pakrantėse, pastebėjimais dalinosi su „Mūsų girių“ 
žurnalo skaitytojais.

Sukauptą miškų mokslo diegimo gamyboje patirtį tuo metu skleidė 
visuomeninė Lietuvos miško pramonės ir miškų ūkio mokslinė – techni-
nė draugija, kurios valdybos pirmininko pavaduotojo etatinės pareigos 
1974-1990 m. buvo patikėtos J. Stukšiui. Draugija vienijo visus miškų 
ūkio specialistus, kiek leido galimybės, pratęsė tarpukario Miškininkų 
sąjungos veiklą. Šešiolika metų eidamas šias pareigas, Jonas rūpinosi 
draugijos praktine veikla miškų ūkiuose, ant jo pečių gulė įvairių respu-
blikinių ir zoninių pasitarimų, konkursų bei apžiūrų organizavimas. Į ran-
kas paimdavo ir plunksną – vien ,,Mūsų girių“ žurnale yra paskelbęs 43, o 
kituose spaudos leidiniuose – 20 straipsnių.

Išėjęs į pensiją kurį laiką dar dirbo budėtoju Kauno aukštesniojoje 
miškų mokykloje.

Su Jonu buvo malonu bendrauti ir ne darbe: judrus, energingas, vi-
sad geros nuotaikos, mėgo nekandų humorą, meno saviveiklą – dainavo 
Miškų instituto vyrų chore, vyko į Lietuvos dainų šventes, domėjosi gim-
tojo krašo dainomis. Išliekamąją vertę turi Jono išleistas apie 500 dainų 
rinkinys ,,Mūsų jaunystės dainos“, kuriame surinktos prieškario ir vėles-
nių metų liaudies dainos. 

Dėl skaudžios netekties reiškiame užuojautą velionio žmonai Aidai, 
dukrai bei sūnui.

dubravos emm urėdijos darbuotojai
,,mūsų girių“ redakcija

ALBeRtASKIRKLyS
 19261022–20120118

Šių metų sausio 18 dienos ryte sunkios 
ligos nualinta sustojo plakusi miškų žel-
dymo specialisto, mokslininko Alberto 
Kirklio širdis. Baigęs 1951 m. LŽŪA Miškų 
ūkio fakultetą, Albertas per 40 metų dirbo 
Lietuvos miškų institute mokslo darbuo-
toju, daug atidavė jėgų, rengiant miškų 
atkūrimo ir įveisimo teorinius pagrindus 
bei mokslines rekomendacijas, jas diegiant 
praktikoje karo sudarkytiems miškams at-
kurti, vėliau jų našumui didinti.

Šią miškininkystės sritį pasirinko galimai dėl to, kad augęs Žemaitijoje, ne-
toli Kulių, Plungės miškų urėdijos Peklynės miško eiguvos pasodoje, kur per 
40 metų eiguliavo tėtis, nuo mažens Albertas gerai pažino miško gyvenimą, 
kasdienius miškininkystės darbus, kartu juos su tėvu dirbo, matė, kur reikia 
labiau mokslo žinių. 

Ryškūs Alberto mokslinės veiklos pėdsakai įsimynė Neringoje, kur kartu 
su nusipelniusiu miškininku Marijonu Daujotu ėmėsi tirti karo pažeistus pus-
tomus smėlynus bei pajūrio iki Šventosios kopas, jas tvirtinti, želdinti. Jis tyrė 
ir pasiūlė: kaip apmiškinti eroduojamas žemes ir šlaitus; kaip kelti pušynų na-
šumą, rekonstruojant pušies keružynus; kaip didinti pušynų tvarumą, veisiant 

mišrius želdinius, eglių antrąjį ardą. Kiek vėliau su M. Daujotu, susižavė-
ję Lenkijoje Vyslos pakrančių žilvyčių želdiniais, Kauno dailės kombinato 
užsakymu parengė technologijas ir Nemuno pakrantėje ties Seredžiumi 
įveisė vytelių pynimo dirbiniams bandomąją žilvyčių plantaciją. 

Dirbdamas drauge su doc. M. Lukinu, Albertas parengė technologijas 
Lietuvos ąžuolynams atkurti. 

Prieš išeidamas į pensiją jis tyrė miško sodmenų išauginimo techno-
logijas: parengė miško sodmenims auginti dengto grunto augynuose re-
komendacijas, veisė eksperimentinius bandomuosius želdinius, kurie šiuo 
metu teikia mokslinę informaciją. 

Jis yra miškininkystės knygų, žinynų, miško želdinimo vadovėlio ben-
draautoris, paskelbęs per 60 mokslinių straipsnių. Miškų instituto muzieju-
je yra daug Alberto darytų nuotraukų, menančių Miškų instituto gyveni-
mo ir miškininkystės mokslo raidos akimirkas.

Albertas tarp kolegų pasižymėjo išlaikytu taktiškumu, kuklumu, gera-
noriškumu ir kantrybe, todėl buvo gerbiamas.

Keičiantis laikmečiams, kintant klimatui, Kuršių nerija ir Baltijos pajūris 
vėl šaukiasi miškininkų pagalbos, todėl pasigesime Alberto darbščių ran-
kų, siūlomų išmanesnių būdų, kaip sutvirtinti jūros audrų talžomą pajūrį, 
atkurti uraganų ir škvalų niokojamus miškus. Šio darbo turi imtis jaunesnių 
miškininkų karta, panaudodama velionio Alberto Kirklio patirtį ir palikimą.

Viliamės, jog mūsų užuojautos žodžiai sušvelnins artimiesiams – sū-
nui, anūkams, sesei ir broliui šios netekties skausmą.

Dr. doc. JuliuS danuSevičiuS
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Miškų 
takais

Vertikaliai:
1.Valgomas grybas, mėgstantis augti po beržais. 

2. Paukštis su ilga uodega ir baltomis plunksnomis. 
3. Dažniausia miškininkų gyvenamoji vieta. 4. Didžiau-
sias mūsų miškų plėšrūnas. 5. Miško ruožas bei plotas, 
atmatuotas kirsti, sakinti ar pan. 6. Vieta, kur auga daug 
kadagių. 10. Didellis plėšrus kalnų paukštis. 13. Miško 
plotas, kurį atriboja kvartalinės linijos. 14. Kielių šeimos 
žvirblio dydžio paukštis. 16. Valerijoninių šeimos ne-
didelis augalas mėlynais žiedeliais. 17. Status upės ar 
ežero krantas. 22. Arklio uodegos ar karčių plaukas. 23. 
Upelis, jungiantis ežerus; pertakas. 25. Kikilinių šeimos 
sodybų ir miestų smulkus paukštelis. 28. Brangiakailis 
vandens žvėrelis žvynuota uodega. 29. Vandens riešu-
tas. 30. Karklo, gluosnio, liepos plėšiama apatinė žievė, 
vartojama pynimo darbams. 32. Miškas, Labanoro...

Horizontaliai:
7. Vaistinis miškų augalas ilgu išsidriekusiu stiebu, tankiai lapotomis 

šakutėmis. 8. Karvelio didumo pelkių ir vandenų pakrančių paukštis ilgu 
snapu. 9. Nuolat šlapia žemė, dažnai su durpių klodu. 11. Dygliuoti miš-
ko gyvūnėliai. 12. Grybas, grybų pulkaunykas. 15. Eiguliui priskirtas miškų 
plotas. 18. Drėgnų vietų sporinis augalas su šakniniais plaukelias vietoje 
šaknų.19. Periodinio leidinio „Mūsų girios“ skyriaus pavadinimas rašomas 
virš straipsnio antraštės. 20. Laukų ir krūmų paukštis, pas mus gyvena gel-
tonoji ir pilkoji rūšys. 21. Stiprus, plėšrus vanagų šeimos paukštis, paprastai 
Lietuvos urėdijų miškuose gyvena net kelios jo rūšys (rėksnys, žuvininkas). 
24. Pailgas kelių sėklų vaisius iš dviejų geldelių. 26. Miškų ūkio pareigūnas, 
urėdijos vadovas. 27. Smulkus gegužraibinių šeimos augaliukas, augantis 
pelkėse. 31. Vaisinis miškų augalas (meškos uoga). 33. Gilią žiemą miško 
gyvūnijai gresia „baltasis ….“. 34. Kaip dar vadinama jerubė? 35. Sodybų ir 
sodų juodas žvilgantis paukštis. 36. Iš žemės tekanti versmė.

Atsakymai kitame numeryje. 

Parengė Ona Gylienė
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vasarSU30-UOJUGIMtADIeNIU
Va sa rio 5 d. šią su kak tį pa žy mintį Valkininkų 
miškų urėdijos Pirčiupių gi ri nin ki jos miš ko 
pjovėją DARIŲ BANEVIČIŲ, 8 d. – Aleksandro 
Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos 
fakulteto studijų administratorę LINĄ 
VAIDELIENę, 10 d. – Aleksandro Stulginskio 
universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto 
Miškininkystės katedros asistentę JURGITĄ 
BARANAUSKAITę, 18 d. – Aplinkos ministerijos 
Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus 
vyriausiąjį specialistą GEDIMINĄ JASINEVIČIŲ, 
22 d. – Dubravos EMM urėdijos medelyno meistrą 
DAINIŲ KAPOČIŲ, Anykščių miš kų urė di jos 
meistrą MINDAUGĄ GRAŽĮ, 24 d. – Šven čio nė-
lių miš kų urė di jos Sarios ir Gelednės gi ri nin ki jų 
patalpų prižiūrėtoją RAMUNę MILAŠEVSKIENę. 

SU40-UOJUGIMtADIeNIU
Va sa rio 2 d. šią su kak tį pa žy mintį Šiau lių miš kų 
urė di jos vai ruo to ją TOMĄ PALIŠKĮ, 4 d. – Kė dai-
nių miš kų urė di jos medelyno viršininkę INGĄ 
RYLIENę, Jur bar ko miš kų urė di jos Veliuonos gi-
ri nin ki jos girininko pa va duo to ją ALIŲ URBUTĮ, 
11 d. – Pa ne vė žio miš kų urė di jos Krekenavos 
gi ri nin ki jos vai ruo to ją ARŪNĄ KRIKŠČIŪNĄ, 
16 d. – Ra sei nių miškų urėdijos me die nos, pre ky-

bos ir tech ni nio pa da li nio medienvežio vairuotoją 
ARŪNĄ BANĮ, 24 d. – Aleksandro Stulginskio 
universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto mokslo 
prodekaną, Miškininkystės katedros lektorių dr. 
REMIGIJŲ ŽALKAUSKĄ. 

SU50-UOJUGIMtADIeNIU
Va sa rio 13 d. šią su kak tį pa žymintį Mažeikių 
miškų urėdijos Kairiškių gi ri nin ki jos gi ri nin-
kės pa va duo to ją ADOLFĄ GRICIŲ, 14 d. – Telšių 
miš kų urėdijos medelyno meistrą ALGIRDĄ 
JAŠINSKĄ, 17 d. – Varėnos miš kų urė di jos Gluko 
girininkijos gi ri nin ką VYTĄ VAŽGĮ, 18 d. – Tra kų 
miš kų urė di jos Aukštadvario gi ri nin ki jos ei gu lį 
RIČARDĄ KęSTUTĮ KAMINSKĄ, 26 d. – Dubravos 
EMM urėdijos mechaniką LEONĄ TAMULEVIČIŲ, 
28 d. – Šakių miš kų urė di jos Šakių girininkijos 
eigulį ROMUTĮ SUTKAITĮ. 

SU60-UOJUGIMtADIeNIU
Va sa rio 8 d. šią su kak tį pa žy mintį Biržų miš kų 
urė di jos Kriklinių gi ri nin ki jos girininko pa va duo-
to ją POVILĄ VAITEKŪNĄ, Prie nų miš kų urė di jos 

Balbieriškio gi ri nin ki jos ei gu lį ROMĄ VAINAUSKĄ, 
15 d. – Kauno miš kų urė di jos me die nos ruo šos, 
pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio me dien ve žio vai-
ruo to ją VACLOVĄ ŠPILIAUSKĄ, 18 d. – Dubravos 
EMM urėdijos medelyno meistrą RIMVYDĄ 
KAREIVĄ, 19 d. – Uk mer gės miškų urėdijos 
Taujėnų girininkijos gi ri nin ką JUOzĄ BAGDONĄ, 
29 d. – Ro kiš kio miš kų urė di jos dispečerę VIDĄ 
ANTONOVĄ. 

SU70-UOJUGIMtADIeNIU
Va sa rio 7 d. šią su kak tį pa žy mintį Generalinės miš-
kų urė di jos Informacinių technologijų skyriaus 
vyriausiąjį specialistą ANTANĄ ŽILĖNĄ, 17 d. – 
bu vu sį il ga me tį Varėnos miš kų urė di jos Dubičių 
girininkijos eigulį ALEKSANDRĄ BANEVIČIŲ. 

Va sa rio 21 d. su kaks 75-ri bu vu siam il ga mečiui 
Lietuvos miškų instituto vyresniajam mokslo 
darbuotojui dr. EUGENIJUI BARNIŠKIUI, 25 d. – bu-
vu siam il ga mečiam Veisiejų miš kų urė di jos Krosnos 
girininkijos gi ri nin kui KAzIMIERUI ŠATUI. 

SU80-UOJUGIMtADIeNIU
Va sa rio 21 d. šią su kak tį pa žymintį bu vu sį il ga-
me tį Varėnos miš kų urė di jos zervynų girininkijos 
eigulį BRONIŲ ČIRĄ.

S v e i  k i  n a  m e  g i  m u  s i u s

Ji ėmė ir užmigo...
Lengvai kilnojos jos kartūninė suknelė,
Šiek tiek pridengdama standžias krūtis...
Mačiau, kaip per miegus virpėjo 
Lyg drugio mėlyno sparnai
Jos ilgos, kerinčios blakstienos...
Suvirpo man sena širdis 
Kažkur giliai, giliai,
Po šaknimis, akmenimis, po kalnu.
Dar tokio grožio matęs nebuvau, 
Nors jau palaidojau visus – 
Ir priešus savo, ir draugus,
Ir pats nebežinau, kiek metų aš turįs...

O varge! Pajudėjo mano šaknys,
Ir aš žengiau...
Staiga pabudo jos drugiai
Ir virptelėję nuplasnojo slėnin,
Prie ganomų avių...
Nors aš prašiau, dangaus meldžiau,
Kad vėjas į manas šakas – bures papūstų,

Kad laivas mano – ne uola –
Pakiltų ir nuskristų ten,
Kur pievoj ganosi banda... 

Ne, nenugriaudėjo griaustinis,
Nebuvo debesų, lietaus,
Nei uragano, nei menkiausio vėjo dvelksmo...
O aukštas kalnas pajudėt neleido
Ir laikė apkabinęs uolomis...
Nė krust...

• • • •

Ant aukšto šlaito, prie melsvų uolų,
Plačiai šakas – rankas išskėtęs,
Tarsi Rio de Žaneiro Kristus ant Korkovado kalno,
Vis tebestoviu vienas aš. Toks vienišas vienišius.
Nors saulė apjuosia mane lyg Graikijos Olimpą 
Gryniausio aukso vainiku,
Bet klausiu aš savęs, kas man iš to?

PROSTA SPORINNI

Ant aukšto šlaito, prie melsvų uolų,
Plačiai šakas – rankas išskėtęs
Tarsi Rio de Žaneiro Kristus 

ant Korkovado kalno,
Sau stoviu vienui vienas aš. 
Tik saulė apjuosia mane 

lyg Graikijos Olimpą 
Gryniausio aukso vainiku...
Nuo jo čia švyti visas slėnis –
Laukai ir akmenys, avių banda,
Trobelės mažos, net puodynės
Ant varganos tvoros,
Ir net aryko trykštantis vanduo,
Nešąs gyvybę žemei... 

Tą kaitrią liepos dieną
Labai gerai menu...
Po vasaros skėčiu žaliu
(Kaitroj po juo – gaivus šešėlis sklinda)
Atsigulė jaunystė...
Padėjus galvą ant akmens,

kedrai pasižymi puikia figūra ir grožiu bei labai 
gera sveikata. drąsūs, dinamiški, pasitikintys 
savimi, šiek tiek nervingi. Prisitaiko prie bet kokių 
aplinkybių. mėgsta imponuoti ir turi kuo, nes yra 
darbštūs, gabūs ir visada pasiekia užsibrėžtus 
tikslus. nesėkmės jų nepalaužia. Puikiausiai iš-
sprendžia sudėtingiausius klausimus. nebijo pavojų, tačiau būna netoliaregiš-
ki ir todėl dažnai patenka į nenumatytas ekstremalias situacijas. dažnai elgia-
si neatsakingai dalykiniuose reikaluose ir asmeniniame gyvenime. laimei, 
moka iš jų lengvai išsisukti. darbe pasižymi įgimtais vadovo sugebėjimais ir 
skubiais sprendimais. Savo energija duoda bendradarbiams impulsą dirbti 

geriau. Gimę nuotykiams, trokšta jų. todėl gyve-
na judrų profesinį gyvenimą. tai labai muzikalūs, 
jautrūs, sentimentalūs žmonės. meilėje yra gan 
išrankūs ir visą gyvenimą laukia vienintelio(ės), 
tačiau dažnai įsimyli, vis manydami, kad tai jų 
tikroji gyvenimo meile. Partneriai jaučia jų opti-

mizme tvirtą užnugarį ir jų energijos šešėlyje susikuria ramų gyvenimą. 

Šiame ženkle gimė G. Galilėjus, b. brechtas, č. darvinas, J.v. Getė, t. kos-
ciuška, v. Skotas, k. debiusi, a. linkolnas, b. Pasternakas, kleopatra, m. bot-
vinikas, i. krylovas, m. Formanas, ž. Simenonas, F. Šaliapinas, madona.

Kedras
vasario9–vasario18,

rugpjūčio14–rugpjūčio23

Dru idų horoskopas
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