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Sausio 2 d. Aplinkos ministras Valentinas
Mazuronis pasirašė įsakymą, kuriuo įkainiai už neteisėtai sumedžiotus gyvūnus didinami dešimt kartų. Baudos už neteisėtai
sumedžiotą briedį, taurųjį elnią ir danielių
padidintos nuo 1750 iki 17500 Lt. Už šių
žinduolių patelę ar jauniklį – nuo 1050 iki
10500 Lt. Už nušautą šerną ir stirną teks pakloti 5000 Lt (buvo 500 Lt), šių žvėrių jauniklius – 3000 Lt (buvo 300 Lt). Dešimt kartų
padidinti įkainiai už neteisėtai sumedžiotą vilką (iki 3000 Lt), barsuką (iki 3000 Lt),
bebrą ir pilkąjį kiškį (iki 1000 Lt). Už kitus
sunaikintus žinduolius, išskyrus pelinius
graužikus ir tuos, kurie įrašyti į Invazinių rūšių sąrašą, nuo šiol teks mokėti nebe 50, o
500 Lt. Taip pat bus siekiama , kad įrankiai,
kuriais naudojantis padaromos nusikalstamos veikos (brakonierių tinklai, šautuvai, valtys ir net prabangūs automobiliai,
kuriais atvykstama brakonieriauti), būtų
konfiskuojami. Naujojo įsakymo dėl žalos
laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms
atlyginimo nuostatos įsigaliojo šių metų
sausio 15 dieną.
Sausio 9 d. ASU Studentų atstovybės
ataskaitinėje ir rinkimų konferencijoje
išrinktas naujas prezidentas. Konferencijoje pristatyta buvusio prezidento A. Girčio
veiklos ataskaita, kuri buvo įvertinta 9 balais. Naujuoju Studentų atstovybės prezidentu tapo Skomantas Rukuiža. Taip pat
išrinktas Kontrolės komitetas, patvirtinti
nauji nariai.
Sausio 16 d. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, buvo sumedžioti
45 vilkai. Aplinkos ministras sausio mėn.
pasirašė įsakymą nutraukti 2012-2013 m.
vilkų medžioklės sezoną, nes baigiamas
išnaudoti šiam sezonui nustatytas 50-ies
vilkų sumedžiojimo limitas. Kilus abejonių
dėl praėjusiais metais nustatyto vilkų sumedžiojimo limito, Aplinkos ministerija nutarė organizuoti naują šių gyvūnų apskaitą
valstybiniuose ir privačiuose miškuose. Remiantis jos duomenimis, bus daromos išvados, kokių priemonių imtis reguliuojant
vilkų populiaciją Lietuvoje. Planuojama,
kad naujoji apskaita bus atliekama vasario – kovo mėnesiais.
Sausio 17 d. Aplinkos ministras V. Mazuronis, aplinkos viceministras L. Jonauskas
susitiko su Aplinkos ministerijos Miškų
departamento direktoriumi V. Vaičiūnu,
generaliniu miškų urėdu B. Sakalausku
ir generalinio miškų urėdo pavaduotoju
G. Visalga. Susitikimo metu aptartos vie-
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tos perdirbėjų galimybės apsirūpinti medienos žaliava, 2013 m. pirmo pusmečio
aukcionų rezultatai, galimybės pusmetinėms ir ilgalaikėms medienos pirkimo sutartims sudaryti bei apvaliosios medienos
prekybos būdai kitose valstybėse (Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje), diskutuota apie
Prekybos mediena taisyklių tobulinimą.
Sausio 17 d. Vilniuje surengtas Miško genetinių išteklių, sėklininkystės ir miško
atkūrimo ekspertų komisijos posėdis,
kuriame aptartas Miško genetinių išteklių
išsaugojimo ir selekcijos plėtros priemonių 2013 m. nacionalinei miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 m. programai
įgyvendinti projektas (pristatė dr. V. Verbyla). Svarstytas ir Ilgalaikės miško selekcijos
vystymo programos sukūrimas. Siūloma
Aplinkos ministerijai užsakyti taikomąjį
mokslinį darbą dėl selekcijos plėtros uždavinių ir metodų parengimo iki 2020 m.
Komisijos narys Dubravos EMMU miškų
urėdas K. Šakūnas informavo apie Dubravos medelyne planuojamą statyti miško
sodmenų saugyklą – šaldytuvą, kuriame
būtų galima laikyti apie 2 mln. sodmenų.
Sausio 17-18 d. Salonikuose (Graikija) vykusioje Teritorinio bendradarbiavimo programos Interreg IVC projekto „Europos
miškų gaisrų stebėsena panaudojant
informacines sistemas“ baigiamojoje
konferencijoje iš LAMMC filialo Miškų instituto dalyvavo L. Sadauskienė, R. Buožytė
ir E. Kutkaitytė. Renginyje iš viso dalyvavo
projekto partnerių atstovai iš 8-ių ES šalių:
Graikijos, Ispanijos, Italijos, Bulgarijos, Slovėnijos, Lietuvos, Lenkijos ir Portugalijos.
Konferencijoje aptarti projekto rezultatai,
pristatytas leidinys „Keitimosi gerąja patirtimi vadovas“. Svarbiausia renginio dalimi
tapo projekto metu parengtų priešgaisrinės miškų apsaugos gerosios patirties
pavyzdžių perkėlimo į Regioninių veiksmų
planus. Šiuos planus pasirašė institucijų, atsakingų už priešgaisrinės miškų apsaugos
politikos formavimą ar jos įgyvendinimą,
atstovai.
Sausio 18 d. Generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas susitiko su Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentu,
A. Stulginskio universiteto Miškų ir
ekologijos fakulteto dekanu doc. dr.
E. Bartkevičiumi bei Valstybinės miškų
tarnybos direktoriumi dr. R. Prūsaičiu.
Praėjusių metų gruodžio 19 d. įvykusio
išplėstinio Generalinės miškų urėdijos kolegijos posėdžio metu pritarta miškų urė-

dijų specialistų mokymui bei kvalifikacijos
tobulinimui. Dėl šių programų sudarymo
Generalinė miškų urėdija kreipėsi į ASU
Miškų ir ekologijos fakultetą. Susitikimo
metu aptartos valstybinių miškų ūkio aktualijos, ateities veiklos gairės, LMS siūlymai dėl miškų urėdijų specialistų mokymo
– kvalifikacijos tobulinimo ir vertinimo
programų, jų prioritetinių klausimų, periodiškumo bei tvirtinimo teisės aktų nustatyta tvarka.
Sausio 18 d. ASU administracijos atstovai
ir mokslininkai pagerbė trečiojo tuometės Žemės ūkio akademijos rektoriaus
profesoriaus V. Vilkaičio atminimą minint 70-ąsias mirties tremtyje metines.
Aplankę V. Vilkaičio paminklą Universiteto
rektorių alėjoje, ASU atstovai vyko į Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutą, kuriame buvo pristatyta
V. Vilkaičio mokslinių darbų paroda, dar
kartą prisimintas Jo gyvenimas ir nuveikti
darbai.
Sausio 18 d. Anykščių miškų urėdijos Pavarių girininkijoje esančiame miško medelyne rangovai pridavė eksploatacijai naują
miško sodmenų rūšiavimo ir laikymo
saugyklą – šaldytuvą, kuriame rudenį
bus galima sudėti iki 1 mln. surūšiuotų
spygliuočių sodmenų. Apžiūrėti naujosios
saugyklos atvyko generalinio miškų urėdo
pavaduotojas P. Kanapienis, Dubravos, Kupiškio, Panevėžio, Biržų miškų urėdijų atstovai, Anykščių rajono savivaldybės meras
S. Obelevičius, anykštėnas LR Seimo narys
S. Jovaiša (plačiau – 24 p.).
Sausio 21 d. Europos Sąjungos Tarybos
Miškų ūkio darbo grupės posėdyje
Briuselyje dalyvavo Aplinkos ministerijos
Miškų departamento direktorius V. Vaičiūnas ir Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas
N. Kupstaitis.
Sausio 21-22 d. Europos Komisijos Nuolatinio miškų ūkio komiteto posėdyje
Briuselyje dalyvavo Aplinkos ministerijos
Miškų departamento Miškų ūkio plėtros
skyriaus vedėjas N. Kupstaitis.
Sausio 23 d. Anykščių miškų urėdijoje surengtas pasitarimas ,,Dėl audros padarinių likvidavimo saugomose teritorijose”. Jame dalyvavo Anykščių rajono meras
S. Obelevičius, Anykščių regioninio parko
vyrausioji biologė D. Barčkutė, Lietuvos
gamtos fondo atstovas D. Augutis, Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės

apsaugos skyriaus vedėjas V. Vasiliauskas,
Anykščių miškų urėdijos specialistai. Išvykoje į girininkijas aptarta, kaip praktiškai
tvarkyti 2012 spalio vėtros pažeistus miškus saugomose teritorijose.
Sausio 26 d. Kaune, Lietuvos sporto universiteto manieže surengta tradicinė
11-oji Aukštųjų mokyklų mugė. Joje realizuojamas studijų programas pristatė ASU
ir KMAI kolegijos atstovai.
* Smulkiajam ir vidutiniam verslui skatinti
„Verslo žinių“ teikiamus sertifikatus „Gazelė 2012“ šiemet gavo 458 bendrovės,
tarp jų – Kaišiadorių, Kazlų Rūdos, Panevėžio ir Šilutės miškų urėdijos.
* Europos Parlamentas kviečia kovoti
su biologiniu piratavimu. 70 proc. skurstančių pasaulio gyventojų išgyvenimas ir
gerovė tiesiogiai priklauso nuo biologinės
įvairovės. Europos Parlamentas priimtoje
rezoliucijoje ragina kovoti su „biologiniu
piratavimu“ – reiškiniu, kai tarptautinės
bendrovės privatizuoja ir užpatentuoja
čiabuvių tradicinėmis žiniomis arba biologiniais ištekliais paremtus produktus,
negavusios jų leidimo ir neatlyginusios jų
kilmės šalims. 90 proc. pasaulio biologinės
įvairovės paveldo randama besivystančiose šalyse, o dauguma patentų suteikta išsivysčiusiose šalyse. Esamos gamtos išteklių ir tradicinių žinių naudojimo taisyklės
yra dviprasmės, daug bendrovių naudojasi šiuo teisiniu netikrumu. ES turi prisi-

imti dalį atsakomybės ir užtikrinti teisingą
naudos paskirstymą.
*Aplinkos ministerija informuoja, kad
parengtas ir patvirtintas konkrečių antikorupcinių priemonių 2013-2014 m.
planas, skirtas veiksmingai įgyvendinti
Aplinkos ministerijos sistemos kovos su
korupcija programą. Vienas svarbiausių
būdų siekiant užkirsti kelią galimoms korupcijos apraiškoms – taip tobulinti teisės
aktus, kad neliktų landų piktnaudžiavimams. Antikorupcinių priemonių 20132014 m. planas numato tobulinti ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę. Bus
keičiama leidimų kirsti mišką išdavimo
servituto turėtojams tvarka, tobulinama
priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos
inspektorius tvarka. Planuojama sukurti ir
įdiegti regionų aplinkos apsaugos departamentų elektroninį registrą aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų
reidams ir ūkinės veiklos objektų patikrinimams registruoti. Taip pat bus parengtos ūkio subjektų, mokančių mokesčius už
gamtos išteklius ir taršą, rizikos vertinimo
aplinkos apsaugos požiūriu metodikos,
nustatyti kriterijai, pagal kuriuos reikėtų
planuoti ūkinės veiklos objektų patikrinimus. Vykdant ūkinės veiklos objektų kontrolę, regionų aplinkos apsaugos departamentų aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės pareigūnams 2013-2014 m. numatyta taikyti rotacijos principą. Siekiant
skatinti visuomenės nepakantumą korupcijai, numatoma surengti kūrybinį konkur-

są „Žiniasklaida prieš korupciją aplinkosaugoje“, atlikti viešosios nuomonės apie
skaidrumą valstybinių miškų sektoriuje
tyrimą, įgyvendinti kitas korupcijos prevencijos priemones.
* Iki lapkričio 15 d. vyks pakartotinė
kertinių miško buveinių inventorizacija, kurios metu bus įvertinta ne mažiau nei 4,7 tūkst. miško buveinių apie
13 tūkst. ha valstybinių ir privačių miškų
plote. Valstybinės miškų tarnybos skelbtą
konkursą jai atlikti laimėjo ASU Miško bio
logijos ir miškininkystės instituto specialistai. Atliekant pakartotinę inventorizaciją sudaroma galimybė miško savininkams
ir kitiems miškų valdytojams pageidaujant steigti naujas KMB, peržiūrėti esamų
KMB statusą. Norintys teikti pasiūlymus
gali kreiptis iki 2013 m. gegužės 1 d. į
projekto vadovą Gediminą Brazaitį elektroniniu paštu gediminas.brazaitis@asu.lt
(plačiau – 22 p.).
* Aplinkosaugos prevencijai nuo šių metų
aštuoniose šalies saugomose teritorijose
dirba vyriausieji specialistai, pasaulyje
vadinami reindžeriais. Manoma, kad galėtų dirbti 34 tokie pareigūnai. Jų darbo rezultatus tikimasi pajusti po 2-3 metų.
* Valstybinės miškų tarnybos Miškotvarkos skyriaus vedėjui L. Deltuvai už
betarpišką ir dalykišką bendradarbiavimą
įteiktas Nacionalinės žemės tarnybos
Padėkos raštas.

Valstybinė miškų tarnyba išleido leidinį „Lietuvos miškų ūkio statistika 2012“
Tai 13-asis kasmetinis leidinys apie
Lietuvos miškų išteklius, miškininkystę, saugomas teritorijas, miškų
apsaugą, medienos, įskaitant baldus, pramonę, prekybą mediena ir
jos gaminiais, ekonomiką.
Pirmuose dviejuose skyriuose
pateikiami statistiniai duomenys
2012 m. sausio 1 d. apie Lietuvos
miškus. Kituose skyriuose informuojama apie miškų sektoriaus
būklę 2012 m. sausio 1 d. ir įvykusius pokyčius per 2011 metus (pateikiami duomenys paveiksluose ir lentelėse).
Miškų išteklių charakteristikai panaudoti LR Miškų valstybės
kadastro (SMI) ir nacionalinės miškų inventorizacijos (NMI) duomenys. Lietuvos miškų plotai pateikiami pagal SMI duomenis.
Informacija apie Lietuvos miškuose sukauptus medžių stiebų
tūrius, jų prieaugius, balansus, pasiskirstymą pagal nuosavybę,

miškų grupes, medžių rūšis pateikta pagal NMI ir tik atskirų miškų
urėdijų charakteristikai panaudoti SMI duomenys. Prekinės medienos, iškirstos valstybiniuose miškuose, apimtys nustatytos pagal miško valdytojų ataskaitas, o privačiuose miškuose įvertintos
pagal išduotus kirtimų leidimus, taip pat sunaudotos medienos
pramonėje, energetikoje ir eksporto-importo balansų analizės
rezultatus.
Miško plotų ir medienos išteklių balansai, charakterizuojantys
miškų naudojimą, jų atkūrimą, medžių stiebų medienos su žieve
prieaugį, jo kaupimą, savaiminį retinimąsi ir iškirstą tūrį, pateikiami pagal NMI duomenis, gautus pastovių apskaitos barelių tiesioginių matavimų būdu.
Neretai leidinyje pateikiami skaičiai yra suapvalinti, dėl ko
tokiais atvejais atskirų dėmenų suma gali nesutapti su pateikiama suma.
Visas leidinys skelbiamas Valstybinės miškų tarnybos svetainėje http://www.amvmt.lt
Leidinio rengėjai dėkoja visoms organizacijoms bei įmonėms,
pateikusioms duomenis ir padėjusioms parengti leidinį.
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Aktualijos

Lietuva pirmininkaus
Europos Sąjungos Tarybai
Pirmininkavimas ES Tarybai –
didelė atsakomybė
Mūsų šalis pusę metų: nuo 2013 m. liepos
1 d. iki gruodžio 31 d. – pirmininkaus Europos Sąjungos Tarybai, t.y., bus atsakinga už tai, kad 27 valstybės narės sutartų
dėl bendrų sprendimų. Šiuos sprendimus
siūlys Europos Komisija, savo žodį tars ir
Europos Parlamentas – su abiem šiomis
institucijomis ir su daugeliu kitų partnerių Lietuvai, kaip pirmininkei, teks glaudžiai bendradarbiauti.
Pirmininkauti ES Tarybai yra kiekvienos valstybės narės pareiga. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybos
renginiai prasidės liepos 5-ąją. Tą dieną
į Vilnių atvyks Europos Komisijos atstovai. Iš viso per Lietuvos pirmininkavimo
pusmetį Lietuvoje bus surengta apie 200
susitikimų ir kitų renginių, dalyvaus per
25 tūkst. svečių. Mūsų šalyje įvyks pirmą
kartą Vidurio Europoje organizuojama
informacinių ir komunikacinių technologijų konferencija, į kurią kviečiami
garsiausių pasaulio informacinių technologijų kompanijų atstovai. Vilniuje bus
surengtas ES ir Rytų Partnerystės šalių
vadovų susitikimas, suburti energetikos
ekspertai iš visos Europos Sąjungos į konferenciją „ES energetikos vidaus rinka”,
organizuoti kiti renginiai.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, sausio viduryje susitikusi su LR Seimo Europos reikalų komiteto
nariais, dar kartą aptarė Lietuvos pasiruošimą pirmininkauti ES Tarybai. Lietuva
yra pirmoji iš Baltijos šalių, kuriai tenka ši
atsakomybė, todėl, pasak šalies vadovės,
labai svarbu užtikrinti sklandų teisėkūros
procesą ir būti gera tarpininke tarp ES narių. „Pirmininkavimas Europos Sąjungai –
tai šalies diplomatinių ir administracinių
gebėjimų patikrinimas. Tam, kad darbai
vyktų sklandžiai, būtinas geras pasirengimas, veiksmų koordinavimas ir sklandus
institucijų: Vyriausybės, Prezidentūros ir
Seimo – bendradarbiavimas. Užtikrinę
kokybišką pirmininkavimą sustiprinsime savo šalies autoritetą ir pateisinsime
tarptautinės bendruomenės pasitikėjimą
Lietuva,” – sakė Respublikos Prezidentė.

į ES energetikos vidaus rinką, išorinių
sienų apsaugai, Baltijos jūros strategijos
įgyvendinimui ir ES Rytų partnerystei.

Šalies vadovė Dalia Grybauskaitė pabrėžė, kad pirmininkavimo metu Lietuva
turės tarpininkauti ES narėms, derantis
dėl 2014-2020 m. biudžeto, bendro bankų priežiūros mechanizmo, priemonių
ekonominės krizės pasekmėms įveikti.
Lietuva ne tik sieks užbaigti jau pradėtus
darbus, bet ir daug dėmesio skirs Lietuvai bei visam Baltijos regionui svarbiems
klausimams: Baltijos šalių integracijai

Džojos Gundos Barysaitės nuotrauka

LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Seimo Europos reikalų komiteto nariais (2013 01 18)
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Kas yra Europos Sąjungos Taryba?
Tikriausiai ne visi mūsų žurnalo skaitytojai detaliai žino, kokia tai institucija –
ES Taryba. Todėl trumpai informuosime
apie šią svarbiausią sprendimų priėmimo
instituciją Europos Sąjungoje.
Kartu su Europos Komisija bei Europos Parlamentu ES Taryba yra viena
iš trijų pagrindinių institucijų, dalyvaujančių priimant sprendimus. Pagrindinė
Tarybos funkcija, kartu su Europos Parlamentu, yra Europos Sąjungos teisės aktų
inicijavimas bei priėmimas. Taryboje nėra
nuolatinės sudėties – jos posėdžiuose,
atsižvelgiant į svarstomą klausimą, dalyvauja po vieną ministrą iš kiekvienos šalies narės. Jei, tarkime, Tarybos posėdyje
svarstomas klausimas, susijęs su švietimo
politika, jame dalyvauja švietimo ministrai. Taryboje yra 10 sudėčių: Bendrųjų
reikalų taryba, Užsienio reikalų taryba,
Ekonomikos ir finansų taryba, Teisingumo ir vidaus reikalų taryba, Darbo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryba, Konkurencingumo taryba,
Transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryba, Žemės ūkio ir žuvininkystės
taryba, Aplinkos taryba, Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto reikalų taryba.
Dažniausiai Taryboje priimami kompromisiniai sprendimai, dėl kurių sutariama
po ilgų diskusijų tarp valstybių atstovų.
Generalinis Tarybos sekretoriatas
yra įsikūręs Briuselyje. Pagrindinė šio
sekretoriato užduotis – užtikrinti efektyvų bei sklandų Tarybos funkcionavimą.
Nors į Europos Parlamentą renkame
12 narių, jis atstovauja ne valstybėms
narėms, o ES rinkėjų politinėms pakraipoms – išrinkti parlamentarai buriasi į
grupes pagal pažiūras, o ne pagal valstybes. Taryboje – priešingai: atstovaujama 27
valstybėms narėms, kovojačioms už savo
interesus ir mėginančioms juos derinti su
kitų šalių interesais. Čia jau kalbamasi ir
diskutuojama ne politinių pažiūrų pagrindu, o konkrečių šalių interesų pagrindu.

Rimondo Vasiliausko nuotrauka

ir ministrai turės būti pasirengę užbaigti
darbą, kurio nesugebės padaryti specialistai. Be to, Lietuvai teks atsakomybė
daugelyje kitų tarptautinių organizacijų
ir pasaulinių renginių atstovauti ir visos
Europos Sąjungos pozicijai.

Europos Sąjungos Tarybos būstinė Briuselyje

Kaip pirmininkausime?
Lietuva pirmininkaus iki naujų Europos
Parlamento rinkimų likus mažiau negu
metams. Todėl mūsų šaliai pirmininkaujant teks pasirūpinti, kad visos 27 šalys
susitartų dėl daugiau kaip 80-ies Komisijos siūlymų ir kad jie taptų ES įstatymais.
Tai keliskart daugiau, negu tenka valstybėms, pirmininkaujančioms tuo metu,
kai 5-erių metų laikotarpis tik prasideda
ar įsibėgėja.
Lietuva daug dėmesio žada skirti
4-iems prioritetams: kad ES labiau rūpintųsi energetiniu saugumu, kad glaudžiau bendradarbiautų su Rytų kaimynais, tokiais kaip Gruzija ar Ukraina,
kad stiprintų išorinių sienų apsaugą, kad
stiprintų ryšius Baltijos jūros regione.
Tačiau svarbiausia, kad pirmininkaujanti šalis užtikrintų visiems bendrų,
Komisijos suplanuotų ir pasiūlytų teisės
aktų priėmimą. Lietuva turės ne tik ginti
savo siekius, bet ir derinti kitų valstybių
narių interesus. Be to, pirmininkaujanti
šalis turi pasirūpinti, kad Europos Sąjunga deramai atsakytų į nenumatytus
įvykius, gamtos katastrofas ir krizes.
Prieš Lietuvą pirmininkaja Airija, po
Lietuvos – Graikija. Su šiomis valstybėmis
mūsų šalis sudaro vadinamąjį „trejetą” ir
drauge planuoja darbus. Be to, ko nespės
viena šalis, turės perimti kita. Kai prie
stalo sėdi 27 valstybių atstovai, suderinti interesus dažnai nelengva (o Lietuvos
pirmininkavimas tikriausiai prasidės nuo
28-osios narės – Kroatijos – priėmimo).
Lietuvos valstybės tarnautojai ir diplomatai pirmininkaus posėdžiams, per
kuriuos teks siekti kompromisų, kartais
sudėtingų. Kiekviena Europos Sąjun-

gai svarbia tema, nuo miškininkystės
iki pašto, valstybių narių atstovai posėdžiauja darbo grupėse, kurių yra apie
250. Vienos renkasi kas kelis mėnesius,
kitos – kelis kartus per savaitę. Taigi per
Lietuvos pirmininkavimo pusmetį mūsų
šalies atstovai pirmininkaus daugiau
kaip tūkstančiui posėdžių. Pirmininkaujantieji turės ne tik puikiai mokėti
anglų ir prancūzų kalbas – posėdžiai
vyksta be vertimo – bet ir išmanyti visas formalias ir neformalias sprendimų
priėmimo taisykles, žinoti, kokie yra
kitų valstybių narių interesai, kas kalbama koridoriuose, kur galima tikėtis
nuolaidų, o kur valstybių atstovai „nesitrauks“. Svarbiausia – nuodugniai išmanyti visų klausimų esmę ir detales.
Jei nepavyktų dėl ko nors susitarti
Klausimais, dėl kurių nesugebės susitarti valstybių narių atstovai grupėse, turės
tartis jų ambasadoriai. Dėl ko nepavyks
suderinti ir ambasadorių pozicijų – teks
spręsti ministrams. Europos Sąjungos
Ministrų Taryba renkasi dažniausiai bent
kartą per mėnesį, posėdžiauja užsienio
reikalų, ekonomikos bei finansų ir vidaus reikalų bei teisingumo ministrai, bet
dažniau ar rečiau susitinka ir kitų sričių
ministrai. Tad ministrų posėdžiams turės
pirmininkauti ir beveik visų Lietuvos ministerijų vadovai. Didžioji dalis visų šių
renginių vyks Briuselyje, bet daugiau kaip
pusantro šimto planuojama ir Lietuvoje.
Mūsų šalis turės būti parengusi aukščiausios kvalifikacijos specialistų – darbo grupių pirmininkų, jų pavaduotojų ir kt. Stebint ne tik Europos Sąjungos šalims, bet
ir visam pasauliui, Lietuvos ambasadoriai

Pagrindiniai 3 uždaviniai pirmininkaujančiai valstybei:
1. Vadovauti ES Tarybai ir jos parengiamiesiems organams (darbo grupėms
ir komitetams), įsiklausyti į kiekvienos
valstybės narės ir kitų ES institucijų nuomones, jų pagrindu suformuoti kompromisinius pasiūlymus. Pirmininkavimas
didžiajai daliai ES Tarybos darbo grupių
ir komitetų reiškia atsakomybę bei įsipareigojimą organizuoti daugelį formalių ir
neformalių susitikimų Briuselyje bei pirmininkaujančioje šalyje.
2. Atstovauti ES Tarybai santykiuose su
kitomis ES institucijomis, ypač su Europos
Komisija ir Europos Parlamentu, formuoti
jos santykius su kitomis ES institucijomis.
3. Laikytis neutralumo/nešališkumo
principo, moderuoti ES Taryboje vykstančias diskusijas ir pirmininkauti posėdžiams,
siekiant kuo platesnio narių sutarimo svarstant klausimus ir priimant sprendimus.
Lietuva sieks užtikrinti efektyvų ES Tarybos darbą ir veiklos tęstinumą, sustiprinti Lietuvos pozicijas ES, skatinti
Lietuvos kaip patikimos ES narės įvaizdį.
Pirmininkavimo eilės tvarka
2007 m. – Vokietija ir Portugalija
2008 m. – Slovėnija ir Prancūzija
2009 m. – Čekija ir Švedija
2010 m. – Ispanija ir Belgija
2011 m. – Vengrija ir Lenkija
2012 m. – Danija ir Kipras
2013 m. – Airija ir Lietuva
2014 m. – Graikija ir Italija
2015 m. – Latvija ir Liuksemburgas
2016 m. – Nyderlandai ir Slovakija
2017 m. – Malta ir Jungtinė Karalystė
2018 m. – Estija ir Bulgarija
2019 m. – Austrija ir Rumunija
2020 m. – Suomija ir ...
Pagal Užsienio reikalų ministerijos informaciją parengė
Jūratė Rečiūnienė – Kuusienė
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Dr. Rimantas Prūsaitis

Valstybinės miškų tarnybos direktorius

pavyzdinę. Antžeminėje šalies miškuose
augančių medžių dalyje, įskaitant ir šakas, sukaupta 125 mln. tonų anglies, dar
apie 25 mln. tonų – šaknyse. Taigi mūsų
šalies miškuose augantys medžiai yra užkonservavę 150 mln. tonų anglies. Tiek
pat anglies sukaupta ir miško dirvožemiuose, o kartu su negyva mediena bei
paklote miško žemėje užkonservuota 370
mln. tonų anglies. Nacionalinės miškų
inventorizacijos duomenys objektyviai ir
patikimai rodo, jog kasmet miško žemėje
absorbuojama 6 mln. tonų anglies.
Anglis kaupiama visoje sumedėjusioje
augmenijoje. Nacionalinės inventorizacijos metu 2012 m. pirmą kartą nustatyta,
jog, be miškuose augančių medynų, Lietuvoje sumedėjusios augalijos kiekis sudaro
mažiausiai 26 mln. m3, iš jų 2 mln. m3 –
kirtavietėse, aikštėse, kitoje miško žemėje
augančių medžių tūris, 3 mln. m3 – besiformuojanti medynų augmenija ne miško
žemėje, 2 mln. m3 – krūmynai, menkmiškis, 8 mln. m3 – medžiai miestuose ir gyvenvietėse, 11 mln. m3 – medžiai, augantys kitose vietose.
Pagal 2012 01 01 valstybinę miškų
apskaitą, privatūs miškai Lietuvoje užima

844,5 tūkst. ha, nuosavybės teisei atkurti
rezervuotų miškų turime 252 tūkst. ha, iš
jų parengta grąžinti 107 tūkst. ha, nesiribojančių su valstybiniais miškais yra 86
tūkst. ha, besiribojančių – 44 tūkst. ha, įsiterpusių į valstybinius miškus – 15 tūkst.
ha. Vidutinis privačios miško valdos plotas – 3,3 ha, didžiausios 2012 m. – 5583
ha. Šalyje yra 246390 miško savininkų. Su
jais daugiausia ir dirba valstybinės miškų
tarnybos teritorinių padalinių specialistai.
Vienam teritorinio padalinio specialistui
vidutiniškai tenka 3000 miško savininkų
ir 9600 ha privačių miškų.
Valstybinėje miškų tarnyboje 2012 m.
buvo suderintas ir užregistruotas 2851
privačios miško valdos miškotvarkos
projektas 23 tūkst. ha plote. Už nustatytus pažeidimus, rengiant miškotvarkos
projektus, 9 projektų autoriai nubausti
administracinėmis baudomis. Per pastaruosius 3-ejus metus projektų užregistruojama maždaug vienodas skaičius.
Vidutinis valdos plotas, kuriai parengtas
projektas, yra kiek didesnis nei 8 ha. Iš
viso 2003-2012 m. parengta ir užregistruota 32,3 tūkst. projektų 220 tūkst. ha
miškų plotui, o tai sudaro 26 proc. visų
privačių miškų. Šioje miškų teritorijoje
kasmet projektuojama pagrindiniais kirtimais iškirsti vidutiniškai po 8,4 tūkst.

VMT archyvo nuotrauka

P

ernai patikslinti Valstybinės miškų
tarnybos nuostatai, pagal kuriuos
svarbiausias tarnybos veiklos tikslas – prižiūrėti, kaip laikomasi LR Miškų
įstatymo bei įgyvendinti valstybės politiką miškų valdymo srityje. Tarnybos veikla apima visus šalies miškus, įregistruotus valstybės miškų kadastre.
Bendras šalies miškų plotas – 2,23 mln.
ha, iš kurių 2,06 mln. ha apaugę mišku; 56
proc. miškų – spygliuočių, 40 proc. – minkštųjų lapuočių ir 4 proc. – kietųjų lapuočių
medynai. Valstybiniai miškai užima 49,5
proc. viso miško žemės ploto. Šalies miškuose sukaupta 501,3±7,0 mln. m3 medienos. Kasmet jos priauga 17,2 mln. m3: apie
45 proc. – valstybiniuose, 43 proc. – privačiuose ir 12 proc. – rezervuotuose nuosavybės teisėms atkurti miškuose. Valstybinės reikšmės miškuose brandžių medynų
plotai gana stabilūs – apie 200 tūkst. ha,
o privačių miškų kartu su rezervuotais
brandžių medynų plotas per pastaruosius
5-erius metus padidėjo net 32 tūkst.: dabar
jų – net 217 tūkst. hektarų.
Praeitais metais Valstybinė miškų
tarnyba nustatė Lietuvos miškų vertę:
bendra miškų vertė – 15,33 mlrd. Lt, iš jų
miško žemės – 1,37 mlrd. Lt, medynų –
13,96 mlrd. Lt. Vidutinė miško vertė – 7,2
tūkst. Lt/ha. Valstybinės reikšmės miškai
buvo įvertinti 7,76 mlrd. Lt, privatūs ir
kiti – 7,57 mlrd. litų.
Įgyvendindama Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvenciją ir jos
Kioto protokolą, Lietuva įsipareigojo
kontroliuoti šiltnamio efektą sukeliančių
dujų (ŠESD) emisijas, 2008-2012 m. jas
sumažinti 8 proc. lyginant su baziniais
1990 m. Valstybinė miškų tarnyba atsakinga už anglies dvideginio balanso apskaitą Lietuvos miškininkystės sektoriuje,
anglies dvideginio pokyčius dėl žemės
naudmenų kaitos visoje šalyje. Pernai
Valstybinė miškų tarnyba iš esmės išplėtė Nacionalinės miškų inventorizacijos
tinkle atliekamus matavimus, kad būtų
užtikrinta patikima ŠESD apskaita jai priskirtose srityse. Jungtinių Tautų klimato
kaitos ekspertai sukurtą Lietuvoje ŠESD
apskaitos sistemą 2012 m. įvertino kaip

ha, apželdinti 5,9 tūkst. ha, išugdyti 1000
ha jaunuolynų.
Keičiasi Valstybinės miškų tarnybos
požiūris į prevencinių priemonių ir baudų skyrimą miško valdų savininkams.
Miškų kontrolės teritorinių padalinių
specialistai daugiau dėmesio skiria teisės
aktams aiškinti, metodinei pagalbai, o ne
prasižengusiųjų ieškojimui ir baudimui.
Kasmet yra patikrinama iki 10 proc. visų
privačių valdų, konsultuojama apie 40
tūkst. savininkų. Nubaustųjų savininkų
per metus sumažėjo net keliais šimtais.
Dėl nuolatinių ir nuoseklių Valstybinės
miškų tarnybos specialistų pastangų pastaraisiais metais labai sumažėjo neteisėtai
iškertamos medienos: pernai privačiuose miškuose jų sumažėjo iki 6 tūkst. m3,
valstybiniuose – iki 2 tūkst. m3.
Siekiant efektyvesnės neteisėtų miško
kirtimų prevencijos, rengiamas viešas internetinis leidimų kirsti mišką dislokacijos žemėlapis. Jis bus skelbiamas ir nuolat
atnaujinamas Valstybinės miškų tarnybos
tinklapyje.
Pernai miškų kontrolės teritorinių
padalinių specialistai patikrino, kaip pirmais metais 2850 ha prigijo miško savininkų įveisti ne miško žemėse sodinukai
bei kiek jų išliko trečiais metais 2216 ha
plote bei išdavė miško savininkams 3580
pažymų apie miškų įveisimą ir jų registraciją miškų kadastre.
Pernai išduoti 2675 leidimai kirsti
mišką valstybinių miškų valdytojams. Iš
privačių miškų savininkų gauta ir išnagrinėta 11 906 pranešimai apie ketinimus
kirsti mišką (leista kirsti 11 869 atvejais).
Valstybinių miškų kontrolės poskyris,
pradėjęs darbą 2012 m. balandžio 16 d.,
pernai atliko patikrinimus 6-iose miškų
urėdijose: Vilniaus, Šalčininkų, Alytaus,
Tauragės, Pakruojo bei Šakių. Taip pat
patikrinta Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija. Už aplaidų pareigų atlikimą
5 valstybiniai miškų pareigūnai nubausti
administracinėmis baudomis.
Miško želdinimo ir žėlimo projektų
kokybė patikrinta 5-iose miškų urėdijose:
Anykščių, Alytaus, Tytuvėnų, Švenčionėlių ir Zarasų. Už Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimų pažeidimus 5
valstybiniai miškų pareigūnai nubausti
administracinėmis baudomis.
Pernai Valstybinė miškų tarnyba išanalizavo paraiškas miško žemę paversti
ne miško žeme 102,62 ha plote. Išnagrinėti 38 prašymai ir pateiktos 135 pažy-

mos apie kompensacijos dydžius. Kompensuojant miško žemės pakeitimus, į
valstybės biudžetą pagal VMT pažymas
sumokėta 3,4 mln. Lt (vidutiniškai 18,5
tūkst. Lt 1 ha, arba 17,6 tūkst. Lt 1 ha – 4
grupės miškuose, 40,6 tūkst. Lt 1 ha – 3
grupės miškuose ir 54,7 tūkst. Lt 1 ha –
2 grupės miškuose), įveista 9,9 ha naujų
miškų. Daugiau nei 90 proc. visų pakeitimų atlikta IV grupės miškuose. Išvadų rengimas, kad parduodami laisvos
valstybinės miškų ūkio paskirties žemės
sklypai, nepriskirti valstybinės reikšmės
miškams viršytas 1,5 karto, t. y. parengta 6980 teigiamų išvadų (26,8 tūkst. ha)
ir parengta 415 neigiamų (priklausymas
valstybiniams miškams) išvadų 2,4 tūkst.
ha plote arba 8 proc.
Valstybinėje miškų tarnyboje atliekamas didžiulis darbas, tikslinant valstybinės reikšmės miško plotų ribas, rengiant
miškų priskyrimo miškų grupėms projektus. Parengta, suderinta ir pateikta
Aplinkos ministerijai Molėtų, Kėdainių,
Kretingos, Vilniaus, Šiaulių, Trakų, Šilalės, Švenčionių, Utenos, Jonavos, Jurbarko, Tauragės, Alytaus, Kauno, Klaipėdos,
Šilutės, Radviliškio ir Lazdijų rajono bei
Kazlų Rūdos, Rietavo, Druskininkų, Visagino, Kauno miesto, Birštono savivaldybių valstybinės reikšmės miško plotų
schemų tikslinimo projektai, taip pat
Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Šilutės,
Anykščių, Utenos rajonų bei Klaipėdos ir
Palangos miestų, Neringos savivaldybių
miškų priskyrimo miškų grupėms sąrašų
ir schemų projektai. Pernai vietoje patikrinus pateiktos 78 išvados dėl LR miškų valstybės kadastro objektų atitikimo
Miškų įstatymo 2 str. nustatytus miško ir
miško žemės reikalavimus.
Svarbus mūsų tarnybos darbo baras –
sanitarinės miškų būklės sekimas, prognozės ir reikalingų bei efektyvių priemonių
organizavimas. Pernai sanitarinės miškų
apsaugos specialistai patikrino 1064 ha
blogos sanitarinės būklės didesnių nei 1
ha dydžio 440 biržes, iš jų trečdalį privačiuose miškuose, konstatuodami, kad
jas reikia kirsti plynai. Tarnybos specialistai nustatė, kad apie 3 kartus pagausėjo
žievėgraužių tipografų populiacija, o kai
kuriuose medynuose – ir keliolika kartų.
Didžiausia galimybė naujiems žievėgraužio tipografo židiniams kilti šiemet – nuo
2010 m. škvalo metu nukentėję miškai,
laiku nesutvarkytos pirminių židinių vietos, atrankiniais kirtimais išretinti me-

dynai, be to, medynai prie plyno kirtimo
ribų, nusilpę ir vyresnio amžiaus eglynai,
2012 m. vėtrų pažeisti eglynai.
Valstybinės miškų tarnybos specialistai pataria visiems miško valdytojams ir
naudotojams 2013 m. nuolat tikrinti padidintos rizikos miškus, operatyviai identifikuoti pažeistus medžius, juos nukirsti ir
išgabenti iš miško kartu su besivystančiais
kenkėjais. Sausuolių gausėja visų nuosavybės formų miškuose: 1998-2002 m. kurui
tinkančių stiebų 1 ha buvo apskaityta 6,6
m3, o 2007-2011 m. – jau 10,8 m3. Todėl
ateityje daugiau dėmesio reikėtų skirti ir
laiku atlikti sanitarinius kirtimus ir pakankamai ugdyti jaunuolynus.
Siekiame, kad ateities miškai būtų
tvaresni, produktyvesni, juose augantys
medžiai brandintų geresnės techninės
savybės medieną. VMT specialistai nuolat vykdo miško medžių ir krūmų sėklų
kokybės tyrinus, kaupia informaciją apie
dauginamosios medžiagos būklę, ją analizuoja, teikia pasiūlymus dėl jos naudojimo, priežiūros ir atkūrimo, užtikrina jos
valstybinę kontrolę. Pernai vykdant paprastojo uosio genetinių išteklių išsaugojimo priemonių planą, šešiose paprastojo
uosio populiacijose atrinkta po 16-40 atspariausių genotipų. Jie klonuoti ir įveisti
Biržų, Kėdainių, Kuršėnų, Šakių, Radviliškio miškų urėdijų sėklinėse plantacijose
(9,8 ha). Nuo 36 atspariausių genotipų
surinkus sėklas, trijuose kilmių rajonuose
įveista 3,4 ha paprastojo uosio bandomųjų
želdinių. Be to, pernai įveistos dvi paprastosios pušies (11,1 ha) ir viena juodalksnio (2,5 ha) sėklinė plantacija. Pastaraisiais metais apie 56 proc. miškų atkuriami
sodmenimis, išaugintais iš sėklų, surinktų miško sėklinėse plantacijose. Nuolat
ruošiami sėklų pavyzdžiai genetiniams
ištekliams išsaugoti miško medžių genų
banke. Ilgalaikiam sėklų saugojimui genų
banke pernai paruošta 40 sėklų pavyzdžių
iš genetinių draustinių, sėklinių medynų,
rinktinių medžių, rinktinių medžių klonų
ir pirmos selekcinės grupės medynų.
Iš viso miško medžių genų banke saugomi 1383 sėklų pavyzdžiai.
Atėjus žiemai, analizuojame 2012 m.
veiklos rezultatus, tiksliname darbų metodikas, rengiame mokymus. Miškuose
vyksta intensyvi medžiapjūtė, todėl pagausėjo miško savininkų, rengiančių ir
derinančių miškotvarkos projektus. Ne
už kalnų ir pavasaris su miškų atkūrimo,
apsaugos darbais. ☐
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Plantacinė miškininkystė pasaulyje
ir jos perspektyvos Lietuvoje
Smulkiadantės tuopos 7 metų plantacija
Dubravos EMM urėdijoje

A

leksandro Stulginskio universitetas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos
priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės
ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio
produktų perdirbimo ūkyje mokslo
žinių ir inovacinės praktikos sklaida“
vykdo projektą „Naujų selekcinių medžių rūšių – trešnių ir tuopų – plantacinių miškų veisimo inovatyvių technologijų ir mokslo žinių taikymas bei sklaida“ (2012-2014 m.). Projektą įgyvendina
ASU ir LAMMC Miškų instituto mokslininkai dr. Edmundas Bartkevičius (projekto vadovas), dr.(HP) Alfas Pliūra ir
dr. Vytautas Suchockas.
Projektas aktualus įgyvendinant Lietuvos miškų ūkio politikos ir jos įgyvendinimo strategijoje, nustatančioje svarbiausias miškų ūkio politikos įgyvendinimo priemones laikotarpiui iki 2015 m.,
apibrėžtus miškų ūkio plėtros strateginius
tikslus. Projekto darbai prisideda ir prie
LR Aplinkos ministerijos 2003 m. patvirtintos ilgalaikės Lietuvos Miško selekcijos
plėtros programos įgyvendinimo
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Dr. Edmundas Bartkevičius
Dr. (HP) Alfas Pliūra
Dr. Vytautas Suchockas
Aleksandro Stulginskio universitetas
LAMMC Miškų institutas

Siūlomų diegti pažangiausių inovatyvių intensyviosios miškininkystės technologijų platus panaudojimas privačiame
ir valstybiniame sektoriuje leistų ženkliai
padidinti žemės ūkio ir miškų ūkio intensyvumą, našumą ir konkurencingumą.
Projekto rezultatai viešinami; tai prisideda skleidžiant mokslo žinias ir inovacijas,
skatinant ūkininkus ir miško savininkus,
žemės ūkio bendroves bei miškų urėdijas sparčiau diegti mokslo naujoves ir
pažangiausias inovatyvias technologijas,
kuriant konkurencingą ūkį ir gerinant
gyvenimo kokybę kaime.

Kasmet pasaulyje sunaudojama apie
2 mlrd. m3 medienos, jos poreikis kasmet
padidėja 1,7 proc., prarandama 12 mln.
ha miškų (daugiausia tropinių), o pasodinama tik apie 2,8 mln. ha (daugiausia vidutinio klimato šalyse). Miškai pasaulyje
sparčiai nyksta – po 9,2 mln. ha kasmet.
Ateities medienos poreikius patenkinti
bus įmanoma tik intensyvinant miškininkystę – veisiant sutrumpintos ir trumpos
rotacijos plantacinius miškus. Prognozuojama, kad šio dešimtmečio pabaigoje
apie 40 proc. industrinio medienos pluošto bus gaunama iš pasodintų miškų. Šioje
srityje pirmaujančiose šalyse (Brazilijoje,
Argentinoje ir Čilėje) 8,6 mln. ha plantaciniuose miškuose, kurie veisiami naudojant intensyviai selekcionuotą medžiagą,
jau dabar išauginama 180 mln. m3 medienos. Plantacinė miškininkystė intensyviai
vystyti pradėta Kinijoje – pasodinta per 4
mln. ha hibridinių tuopų plantacinių miškų. Jie veisiami visoje Europoje ir Šiaurės
Amerikoje. Prognozuojama, kad 2050 m.
pasodinti miškai, kuriuose bus intensyviai ūkininkaujama, pasaulyje sudarys
10-15 proc. viso miškų ploto ir tenkins

80 proc. medienos industrijos poreikių.
Šiuo metu Europos Sąjungos valstybėse
tik 8 proc. miškų yra natūralūs, 85 proc. –
pusiau natūralūs ir 10 proc. – intensyvaus
ūkininkavimo miško želdiniai. Medienos
gavyba sodintuose miškuose turėtų sumažinti natūralių miškų eksploatavimą ir
padidinti natūralių miško sistemų tvarumą. Perkėlus medienos gavybą į trumpos
apyvartos intensyviai tvarkomus sodintus
miškus, 50 proc. miškų galėtų būti palikta
rezervatiniais miškais.
Plantacinių miško želdinių veisimas dažniausiai siejamas su priklausomybės nuo kuro importo, klimato
šiltėjimo, anglies dvideginio išmetimo,
žemės ūkio produkcijos problemomis.
Medienos energijos produkcija prisideda
prie klimato šiltėjimo mažinimo, kadangi
želdiniai patys konservuoja CO2. Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas padėtų saugoti iškasenų kuro rezervus, išlikti
mažiau priklausomais nuo iškasenų kuro
importo. Savo prigimtimi plantaciniai
miško želdiniai, esant efektyvioms auginimo ir deginimo technologijoms, teršia
aplinką minimaliai. Medienos sudėtyje
yra minimalus sieros, azoto oksidų kiekis,
todėl iškasenų kuro energijos pakeitimas
medienos energija taip pat padėtų sumažinti rūgščių kritulių. Iš visų biokuro gavybos rūšių plantaciniai miško želdiniai,
remiantis tyrimų rezultatais ir įvertinus
subsidijas, reikalingas atitinkamai biokuro
rūšiai, būtų konkurencingiausi naftos produktams; tai yra geriausias būdas energijai
gauti žemės ūkyje. Šiuo metu didžiausia
plantacinių miško želdinių rinka – celiuliozės ir popieriaus pramonė, kurios plėtros perspektyvos gana didelės, kadangi
naujos technologijos įgalina konkuruoti
rinkoje be žymesnės aplinkos taršos.
Plantaciniai miško želdiniai siejami
su naujų darbo vietų sukūrimu žemės
ūkyje ir kaimo teritorijose, apleistų žemių
ekonominio efektyvumo kėlimu, dirbamos žemės ir žmonių išlaikymu kaimo
teritorijose. Tačiau regionuose su labiau
išvystyta žemės ūkio veikla gali net sumažėti darbo vietų, o plantaciniai miško
želdiniai galėtų sukurti daugiau darbo
vietų negu tradicinis miškų ūkis, bet mažiau negu žemės ūkis, bent jau produkcijai sukurti. Šie želdiniai turėtų sumažinti
nedarbo problemą kaimo vietovėse, ypač
šaltuoju metu, nes sudaro prielaidas pramonei vystyti, sukurti pelningas vietos
įmones, gaminančias elektrą, šilumą, ža-

liavą pramonei. Atsirastų daugiau darbo
vietų medelynuose, būtų sudaromos darbo sutartys sodinti želdinius, nuimti derlių, aptarnauti smulkiąją pramonę.
Daugiausia plantaciniai miško želdiniai sodinami vietoje javų arba pakeičia
buvusias ganyklas, todėl didžiausias poveikis pasireiškia kraštovaizdžiui, dirvožemiui ir vandens resursams, augalams
bei laukinei gyvūnijai. Šie želdiniai pagerina mikroklimato sąlygas, sudaro priedangą žemės ūkio pasėliams. Kartais jie
atlieka filtro vaidmenį (apvalo pro juos
tekančius vandenis), apsaugo nuo dirvožemio ardymo, pustymo, gali netgi pagerinti dirvožemio derlingumą (kai kurios
plantacinių želdinių rūšys absorbuoja
atmosferos azotą). Biomasės plantacijos
turi labiau uždarą maistmedžiagių ciklą
negu pasėliai ar ganyklos.
Plantacinių miško želdinių neigiamas
poveikis vandens kokybei yra mažesnis
negu intensyviai eksploatuojamos ariamosios žemės ar ganyklų. Tikėtinas ir
mažesnis nitratų išplovimas iš dirvožemio
negu ariamoje žemėje ar pievoje. Medžių
šaknys sumažina vėjo ir vandens eroziją,
tačiau pjūčiai naudojama sunkesnė technika gali labiau suspausti dirvožemį.
Trumpos apyvartos plantaciniai miško
želdiniai – perspektyvi veiklos alternatyva žemės ūkiui nenaudojamuose plotuose. Beveik visose Europos šalyse (išskyrus
Portugaliją) žemės ūkio produkcijos pagaminama per daug. Dar 1988 m. tuometinėje Europos Bendrijoje buvo konstatuotas didesnis nei 15 mln. ha žemės
ūkio naudmenų perteklius. Apie 5 mln.
ha žemės ūkiui nenaudojamų žemių buvo
laikomos potencialiai tinkamos trumpos
apyvartos želdiniams veisti. Žemės ūkiui
nenaudojamų žemių alternatyvus panaudojimas ženkliai sumažintų ūkiams skirtas subsidijas. Jos galėtų būti teikiamos ir
plantaciniams miško želdiniams įveisti.
Šios subsidijos būtų mažesnės, negu teikiamos žemės ūkiui, ir gali būti reikalingos tik iki pirmojo derliaus (pirmosios
pjūties).
Plantaciniams miško želdiniams turi
būti parinktos tokios vietos, kuriose šių
želdinių produkcija siektų ne mažiau kaip
10 t orasausės masės 1 ha per metus. Egzistuoja tvirta nuomonė, kad, vadovaujantis
biomasės pardavimo celiuliozės įmonėms
ir energijai kainomis, šie želdiniai ekonomiškai gali apsimokėti, kuomet pasiekiamas apie 12 t orasausės masės/ha metinis

prieaugis. Lyginant įvairių pasėlių auginimą, užsienio šalių patirtį, prieinama prie
apibendrintos išvados, kad tinkamose
vietose galima pasiekti 10-12 t orasausės
masės prieaugį per metus. Šiaurės vakarų
Europoje metinis prieaugis svyruoja apie
10-12 t orasausės masės 1 ha per metus
(tik Airijoje 13-17 t 1 ha per metus.).
Tuopų hibridų (Populus deltoides x
P. nigra) klonų sutrumpintos apyvartos
želdinių metinis prieaugis Kanadoje –
8-15 m3 1 ha, o Šiaurės centrinėje JAV dalyje – 27-45 m3 1 ha. Pietinėje Europos
dalyje eukalipto plantacijose galima užauginti 17-30 t 1 ha per metus, tuopų
plantaciniai želdiniai Italijoje pasiekia
14 t 1 ha per metus (per 26 metų rotacijos
želdiniuose). Drėkinamuose smėlynuose
greitai augančios rūšys (pvz., Platanus)
pasiekia 15 t 1 ha per metus. Mažiau derlingose augavietėse kartais tikslingiau
veisti ilgesnės – 6-20 metų – rotacijos vieno stiebo plantacinius želdinius faneros,
pjautinės medienos gamybai.
Plantaciniai miško želdiniai turėtų
būti veisiami pakankamai lėkštose teritorijose, kuriose palankesnės sąlygos
mechanizuotai priežiūrai ir derliaus nuėmimui. Individualūs plantacijų plotai turi
atitikti dydį, optimalų auginamai produkcijai. Ūkininkui, auginančiam miško
biomasę savo reikmėms, gali apsimokėt ir
1-2 ha plantacinių želdinių plotas, o komerciniams biomasės želdiniams investicijos retai atsiperka mažesniuose kaip 10
ha plotuose.
Plantaciniai miško želdiniai rekomenduojami veisti pirmiausia žemės ūkio paskirties „atliekamoje“, žemės ūkiui netinkamoje ar apleistoje, tačiau pakankamai
derlingoje žemėje. Šioje žemėje tikslingas
intensyvus žemės naudojimas, taip pat
santykinai lengviau įveisti plantacinius
miško želdinius. Trumpos apyvartos mišHibridinės tuopos 5 metų eksperimentiniai
plantaciniai želdiniai Kėdainių miškų urėdijoje
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mą. Tam turėtų būti nustatomi griežtesni
reikalavimai minimaliam klonų skaičiui,
nei ne miško žemėje veisiamiems plantaciniams miškams (ne mažiau kaip 3-5
klonai 1 ha) ir dauginamosios medžiagos
kategorijai (išbandyta).
Neigiama visuomenės nuomonė apie
plantacinius miškus, kaip labiau palankius miško gaisrams, kaip mažinančius
kraštovaizdžio vaizdingumą bei dirvožemio derlingumą ir trikdančius vandens
režimą, tačiau šių miškų įtaką aplinkai
labai daug lemia ir pačios vietovės sąlygos. Apibendrinant galima pasakyti, kad
plantacinių želdinių poveikis aplinkai
yra daugiau neutralus, gal net šiek tiek
labiau teigiamas, palyginus su tradiciniu
žemės ūkiu.

Hibridinės drebulės 12 metų eksperimentiniai plantaciniai želdiniai Latvijoje

kininkystė galėtų būti vystoma ir eroduojamose žemėse, natūralia augalija apaugusiuose plotuose, renovuojant esamus,
tačiau apleistus krūmynus, sąžalynus, kur
ši miškininkystės sistema gali būti pelninga derlingose ir lengvai pasiekiamose
vietose.
Siekiant intensyvinti miškų ūkį,
plantacinius miškus būtų galima veisti
ir derlingesnėse miško žemėse. Tačiau
Aplinkos ministerija nepagrįstai uždraudė plantacinių miškų veisimą miško žemėse, taip blokuodama pažangiausių ir
intensyviausių miškininkystės technologijų: hibridizacijos, kloninės selekcijos,
introdukcijos bei biotechnologijos diegimą miškų ūkyje. Plantacinių miškų ir
hibridinės drebulės veisimo draudimas
ūkiniuose miškuose neparemtas jokiais
užsienio ar Lietuvoje atliktais tyrimais,
kurie įrodytų šios rūšies hibridų pavojingumą miško ekosistemoms. Be to, žinant,
kad tik 1 proc. drebulių savaime dauginasi
sėklomis, baimė, kad P. tremuloides genai
išplis miškuose, yra nepagrįsta, o pavojus
minimalus. Lyginant su kitomis medžių
rūšimis, net įprastų drebulynų, augančių
tinkamose augavietėse, vidutinis pajamingumas per metus yra didžiausias. O
10 ■
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selekcinė hibridinė drebulė auga dvigubai
sparčiau. Todėl draudimas veisti hibridinę drebulę ūkiniuose miškuose riboja
viso miškų ūkio našumą ir pelningumą.
LAMMC Miškų institute pernai rugsėjo 26 d. vykusioje Žemės ūkio ministerijos Mokslinės tarybos posėdyje šios ministerijos specialistai išsakė susirūpinimą,
kad dėl apleistų žemių mažo derlingumo,
dėl didėjančio jų pavertimo žemės ūkio
naudmenomis bei dėl daugelyje plotų
esančios melioracinės sistemos, tinkamo
plantaciniams želdiniams našumo plotų
Lietuvoje nėra daug ir jų nuolat mažėja.
O ūkiniuose miškuose sparčiai auganti selekcinė hibridinė drebulė labai tiktų
iškertamiems supuvusiems drebulynams
apželdinti, kaip ir žuvusių uosynų plotams, iškertamiems baltalksnynams, nebenaudojamoms miško pievoms ir kt. Be
to, hibridinę drebulę veisiant miškuose
daug mažesnis vėjavartų pavojus, nei veisiant vėjui atviruose žemės ūkio plotuose.
Turėtų būti įvedami ne apribojimai, bet
griežtesni reikalavimai sodinamajai medžiagai. Šie reikalavimai turėtų garantuoti pakankamą veisiamų plantacinių arba
neplantacinių hibridinės drebulės miškų
genetinę įvairovę ir kartu tvarumą, našu-

Veiksniai, lemiantys trumpos apyvartos plantacinės miškininkystės sėkmę:
• tinkamas medžių rūšies parinkimas
augavietės, planuojamos tikslinės pro
dukcijos ir kirtimų apyvartos atžvilgiu;
• intensyviai selekcionuotos medžiagos naudojimas (hibridinės, kloninės,
veislinės);
• gera sodmenų kokybė (tinkami parametrai, konteinerizuotos šaknys);
• tinkamos augavietės ir didelio našumo dirvožemiai;
• tinkamas dirvos paruošimas;
• kokybiškas sodinimas laiku;
• patikima apsauga nuo žvėrių pažeidimų;
• rūpestinga želdinių priežiūra (kova su
konkuruojančia augmenija, tręšimas,
ligų ir kenkėjų naikinimas)
• laiku atliekami kirtimų ciklai.
Tinkamiausios medžių rūšies parinkimą lemia klimato sąlygos, numatomos išauginti produkcijos pobūdis ir numatoma
jos paklausa, augaviečių derlingumas ir
drėgnumas, gamtosauginiai reikalavimai,
tradicijos ir kiti veiksniai. Bet kuriuo atveju naudojama intensyvios daugiapakopės
selekcijos metu gauta selekcinė dauginamoji medžiaga, dažniausiai – klonuota, o
dėl to galima pilnai panaudoti selekcijoje
pasiektą selekcinį genetinį efektą. Selekcionuotos medžiagos potencija (selekcinis
efektas) geriausiai panaudojama plantacinius želdinius auginant našiose augavietėse, papildomai tręšiant ir taikant kitas
intensyvias agrotechnines priemones.
Pasaulyje, priklausomai nuo klimato
zonų, plantaciniams miškams veisti naudojamos šios medžių rūšys:

•
•
•

eukaliptai (Ecalyptus grandis, E. globus);
pietinės pušys (Pinus radiata, P. taeda, P. elliottii ir kt.);
tuopų hibridai (Populus trichocarpa x P. deltoides, P. deltoides x P.
nigra ir kt.);
• eglės (Picea sitchensis, P. abies);
• drebulių hibridai (P. tremuloides x P. tremula);
• kėniai (Abies grandis ir kt.);
• alksniai (Alnus incana, A.rubra ir kt.);
• klevai (Acer pseudoplatanus ir kt.).
Lietuvos klimato sąlygomis plantaciniams miškams veisti tinkamiausi
šių rūšių medžiai:
• drebulių hibridai (P.tremuloides x P.tremula, P. tremula x P. alba);
• tuopų hibridai (Populus deltoides x P. nigra, P. trichocarpa x P. deltoides, ir kt.;)
• eglės (Picea sitchensis, P.abies);
• europinis (lenkinis) maumedis ir maumedžių hibridai (Larix decidua
var.polonica, L. leptolepis x L. decidua (L.eurolepis));
• baltalksnis ir jo hibridai su juodalksniu (Alnus incana, A. incana x A.
glutinosa);
• karpotasis beržas (Betula pendula);
• miškinė trešnė (Prunus avium);
• karklai (Salix spp.).
•

•
•

Plantaciniai miškai pagal išauginamą produkciją skirstomi:
biomasė energijai (gaminami smulkesni stiebai, kurie supjaustomi į
skiedras; yra tendencija šiek tiek ilginti šių plantacijų rotacijos trukmę
(nuo 2-3 iki 5-7 metų) ir gaminti stambesnius stiebus, sumažinant
pradinį sodinimo tankumą (nuo 10-15 tūkst. iki 3 tūkst. sodinimo
vietų 1 ha), kadangi šiuolaikinė rinka daugiau pritaikyta gaminti skiedras iš stambesnių stiebų; taikant 2-3 metų rotaciją, greičiau susilpnėja
kelmelių atauginė galia ir sumažėja jų sveikatingumas);
popiermedžiai plokščių gamybai, celiuliozės pramonei (laja ir kitos
atliekos supjaustomos į skiedras energijai ar kitoms reikmėms);
plantacinių miško želdinių produkcija, naudotina plaušų plokščių,
faneros gamybai, pjautinei medienai, vietos reikmėms (apsauginiams
želdiniams, tvoroms, pynimui ir t.t.).

Pagal rotacijos trukmę plantaciniai želdiniai skirstomi į trumpos, vidutinės ir sutrumpintos apyvartos (žr. lentelę):
Lentelė. Plantacinių miško želdinių skirstymas pagal rotacijos trukmę ir paskirtį
Rotacijos
Želdinių
trukmė,
Paskirtis
Auginamos rūšys
tipas
metais
Gluosniai (4-10 m.),
hibridinės tuopos ir drebulės (5-10 m.),
Energetinei žaliavai
alksniai (9-12 m.),
(kurui)
Trumpos
beržai (12-15 m.),
6- 15
apyvartos
robinijos (12-15 m.)
Hibridinės tuopos ir drebulės, alksniai,
Medienos masei,
beržai,
popiermedžiams
robinijos (12-15 m.)

Vidutiniškai
trumpos
apyvartos

16-30

Medienos masei,
popiermedžiams,
fanermedžiams,
pjautinei medienai

Hibridinės tuopos ir drebulės, beržai,
alksniai, miškinė trešnė

Sutrumpintos
apyvartos

40-50

Popiermedžiams,
pjautinei medienai

Eglės, maumedžiai, pocūgės, miškinė
trešnė

Plantacinius želdinius galima sodinti skirtingo tankumo. Sodinimo schema ir rotacijos ilgumas priklauso iš dalies nuo rinkos bei nuo įrengimų, mechanizmų priežiūrai
ir pjūčiai, rūšies augimo greičio. Šių miškų našumas ir juose išauginamų stiebų parametrai priklauso nuo sodinimo
tankio. Pvz., 10000 tuopų kelmelių 1 ha maksimalią produkciją pasiekia po 2-3 metų, o auginant 6-7 metus maksimali produkcija gaunama esant 3000 vnt. 1 ha pradiniam
tankumui. Labai tankūs plantaciniai želdiniai nerekomenduojami nei ekonominiu aspektu (nebent energetiniuose
želdiniuose), nei sveikatingumo aspektu. Optimalus sodinimo tankis – kuomet pasiekiamas savaiminis išretėjimas
rotacijos pabaigoje. Tik energetinėse miško plantacijose
optimalus sodinimo tankumas 4000-10000 (15000) vnt.
1 ha, o rotacija trumpesnė – 4-6 metai. Smulkių stiebų
nupjovimas, saugojimas ir džiovinimas mažiau patogus ir
brangesnis nei stambesnių. Popiermedžiams gauti dažnai
taikomas 1000-2500 vnt. 1 ha sodinimo tankis, rotacija –
8-14 metų. Retesnis sodinimo tankumas sumažina įveisimo išlaidas, stambesni stiebai (popiermedžiai) pasižymi
santykinai mažu žievės procentu.
Plantacinių miško želdinių sodinamajai medžiagai,
skirtingai nei tradiciniams miškams, keliami kiti tinkamumo kriterijai: labai didelis biomasės prieaugis; labai
greitas augimas jauname amžiuje; didelis atžėlimo ataugomis potencialas net po kelią rotacijų; mažas atkritimas
(kadangi tankiuose želdiniuose sudėtinga papildyti);
didelis atsparumas kenkėjams ir ligoms, esant labai artimiems sodinimo atstumams.
Jei biomasė auginama kitiems tikslams, atrenkant rūšis, provenencijas, variatetus, klonus, gali būti svarbios ir
kitos sodinamosios medžiagos savybės – plaušo ilgis, medienos tankis ir kitos.
LAMMC Miškų institutas ir ASU, bendradarbiaudamas su Valstybine miškų tarnyba ir miškų urėdijomis,
2008-2012 m. įveisė 7 eksperimentinius plantacinius želdinius skirtingose kilmės rajonuose, esančiose Dubravos,
Tytuvėnų, Anykščių ir Kėdainių miškų urėdijose. Juose
išbandoma tuopų hibridų bei drebulės hibridų skirtingų
kryžminimo kombinacijų tipų (Populus deltoides x P. nigra, P. deltoides x P. trichocarpa, P. trichocarpa x P. nigra,
P. trichocarpa x P. deltoides, P. maximowiczii x P. trichocarpa, P. x canadensis, P. tremuloides x P. tremula, P. tremuloides x P. alba, P. tremula x P. canescens, P. tremula
x P. alba, P. alba x P. tremula bei kontroliniai P. tremula
ir P.tremuloides) 109 klonai ir veislės iš 8 šalių (Islandijos,
Švedijos, Lietuvos Nyderlandų, Jungtinės karalystės, Serbijos, Italijos, Graikijos), o taip pat miškinės trešnės (Prunus avium) 25 kilmės iš 10 šalių. Po 5-7 metų selekcinių
bandymų numatoma atrinkti ir rajonuoti pagal kilmės rajonus plantaciniams želdiniams veisti tinkamiausių 15-20
klonų ir veislių. ☐
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Miškininkystė

Koordinacinės tarybos miško sanitarinės
apsaugos klausimais posėdžio dalyviai

Pasvarstymai,

kol medžių kenkėjai giriose po sniegu žiemoja...
Apie kai kurias šalies miškų sanitarijos aktualijas, išsakytas praėjusių metų gruodžio
11 d. Dubravos EMM urėdijoje surengtame Koordinacinės tarybos miško sanitarinės
apsaugos klausimais posėdyje.
Ar nuslops savaime Dzūkijos pušynų
spyglius graužiančių kenkėjų židiniai?
Valstybinių miškų apsaugos darbuotojams 2011 m. rudenį pastebėjus Druskininkų ir Marcinkonių girininkijose pušų
spyglių apgraužimus, nustatyta, kad per
pastaruosius 20 metų trečiąkart suaktyvėjo paprastojo pušinio pjūklelio (Diprion
pini) dauginimasis, ypač Druskininkų
pušynuose, bei padidėjo kitų spygliagraužių kenkėjų (gelsvojo pjūklelio, pušinio
sprindžio, pušinio verpiko) žala Marcinkonių miškuose.
Druskininkų miškų urėdijos Miško
muziejuje – mokymo ir informacijos centre „Girios aidas“ 2011 m. gruodžio 1 d.
vykusiame Koordinacinės tarybos miško
sanitarinės apsaugos klausimais išplėstiniame posėdyje Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus
specialistai prognozavo, kad susidariusiuose šių kenkėjų židiniuose 2012 m. pušynai
gali netekti 30 proc. ir daugiau spyglių:
pavasarį paprastasis pušinis pjūklelis gali
pakenkti 1275 ha pušynų Druskininkų girininkijos teritorijoje, o rudenį visi minėti spygliagraužiai kenkėjai – iki 5-7 tūkst.
ha pušynų Druskininkų ir Varėnos miškų
urėdijose (kartu su privačiais miškais).
Šiai prognozei pagrįsti Valstybinės
miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus specialistai pernai pakenktuose pušynuose vykdė peržiemojusių
12 ■
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pušinio pjūklelio ir kitų spygliagraužių
kenkėjų lėliukių gyvybingumo apskaitą
(peržiemojo apie 70 proc. jų), sekė jų tolimesnį vystymąsi. Priimtas sprendimas:
jeigu šių kenkėjų židiniai masiškai plis,
juos naikinti valstybiniuose ir privačiuose miškuose preparatu ,,Dimilin SC 48“
(Dimilin 0,15 l + vanduo 2,2 l + Ikarus
0,7 l), taikant aviopurškimą AN-2 lėktuvu. Planuota 2012 m. pavasarį aviopurškimus taikyti 1100 ha, o rudenį – iki 7000
ha pušynų.
Sekant kenkėjų vystymąsi, nustatyta, kad 2012 m. pavasarį ,,diapauzavo“
per 90 proc. pušinių pjūklelių ir gelsvųjų
pjūklelių lėliukių, o vasarą išryškėjo apie
50 proc. intensyvumo diapauzuojančių
kokonų pažeidimas (jie buvo parazituoti
ir ligoti) bei paprastųjų pušinių pjūklelių
antros generacijos galimi lajų pažeidimai
tik iki 10 proc. intensyvumo. Todėl aviopurškimų neprireikė.
Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus duomenimis,
2012 m. lapkritis buvo nepalankus pušinio verpiko ir kitoms spygliagraužių kenkėjų lėliukėms žiemoti. Prognozuojama,
kad šių metų pavasarį pušiniai verpikai
(Dendrolimus pini) ir pušiniai sprindžiai
(Bupalus piniarius) gali pakenkti Druskininkų girininkijos teritorijoje 800 ha
pušynų, kuriuose bus apie 30 proc. ir net
didesnė pušų spyglių defoliacija.

Koordinacinės tarybos posėdyje diskutuota, taikyti ar ne pavasarį šiame miško
plote spygliagraužių kenkėjų naikinimo
priemones. Valstybinės miškų tarnybos
Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjo Virgilijaus Vasiliausko prielaidomis,
jeigu pušynai 2011 m. buvo netekę 50-60
proc. spyglių, pakartotinė 50-75 proc. jų
defoliacija gali sukelti apie 25 proc. pušų
džiūtį, kurią dar gali paskatinti kiti neigiami veiksniai (klimato kaita, liemenų
kenkėjai, grybinės ligos). Medžiams pakartotinai išauginant nugraužtus spyglius
mažėja medienos prieaugis.
Bet galimas iki pavasario ir apie 30
proc. žiemojančių pušinio verpiko lėliukių žuvimas netolygiai išsidėsčiusiuose
židiniuose, o joms žuvus vasarą spyglių
nugraužimas bus nežymus, todėl taikyti
aviopurškimą netikslinga.
Be to, nuo 2012 m. liepos 1 d. priimta nauja Augalų apsaugos įstatymo
redakcija dar labiau sugriežtino chemikalų naudojimą miškuose, saugomose
teritorijose, iškelti nauji kvalifikaciniai
reikalavimai aviopurškimo paslaugų
vykdytojams. Aviopurškimus su senais
rusiškais AN-2 lėktuvais atliekanti Klaipėdos avioįmonė naudojo ultramažakiekius purkštukus, kuriems dabar būtina
techninė apžiūra (ji atliekama Kauno rajone, Domeikavoje). Tas pat pasakytina
ir apie aviopurškimo paslaugas teikiančią ,,Oro vilko“ firmą. Taikyti miškuose
šią kovos priemonę sunkina ir tai, kad
avioįmonėms neapsimoka teikti vienkartinio purškimo paslaugą nedideliame
miško plote.

Paprastojo pušinio pjūklelio pažeistos
pušų lajų viršūnės

Koordinacinės tarybos narys, Dubravos EMMU miškų urėdas Kęstutis Šakūnas siūlė kasmet purkšti ir nedidelius
kenkėjų apniktus miško plotus, kad būtų
sveikatingesni miškai. Žinodamos, kad
bus kasmetinių užsakymų, avioįmonės
labiau būtų suinteresuotos vykdyti paslaugas pagal ES reikalavimus.
Prof. Albertas Vasiliauskas pasiūlė nedidelius kenkėjų židinius soduose,
parkuose apipurkšti iš apačios miškų
urėdijose turimais traktoriniais purkštuvais. Tačiau gamybiniu požiūriu tai būtų
brangiau ir mažiau efektyvu, negu aviopurškimas.
Esant ir visuomenės negatyviai reakcijai į chemikalų naudojimą Druskininkų
rekreaciniame komplekse, saugomose
teritorijose, siūlyta spygliagraužius kenkėjus naikinti ekologišku bakteriniu preparatu ,,FORAY 76 B“. Tačiau šis nepigus
biopreparatas netinka naikinti pušinius
pjūklelius. Be to, jis naudotinas tik 1 metus, o per tą laiką nepanaudojus vartotojai
patirtų nuostolį.
Koordinacinės tarybos narys, Kėdainių miškų urėdijos miškų urėdas Juozas
Girinas domėjosi, ar Druskininkų miškų urėdijoje buvo taikytos ne cheminės
augalų apsaugos priemonės (pvz., vabzdžialesių paukščių gausinimas, veisiant
ornitochorinius augalus, keliant inkilus),
siekiant išvengti spyglius graužiančių
kenkėjų masinių židinių susidarymo.
Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus
pavaduotojas dr. Paulius Zolubas pažymėjo, kad profilaktinės biologinės apsaugos priemonės efektyvios tik tuomet, kai

spygliagraužių kenkėjų nėra daug – jos
gali židinį atitolinti ar šiek tiek sumažinti
jo mastą. O gausinti šias priemones Dzūkijos pušynuose sunku dėl skurdžių Na
augaviečių, be to, ne visi paukščiai lesa šių
kenkėjų vikšrus.
Nutarta pavasarį ar vasaros pradžioje
informuoti visuomenę apie Druskininkų girininkijoje susiformavusius pušinio
verpiko židinius, galimas grėsmes ir pasekmes. Valstybinės miškų tarnybos Miško
sanitarinės apsaugos skyriaus specialistai
toliau vykdys spyglius graužiančių kenkėjų monitoringą.
Miškų sanitarija – visų grandžių
specialistų miškų urėdijose rūpestis
Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas V. Vasiliauskas, pristatęs 2012 m. stebėto žievėgraužio tipografo populiacijos monitoringo duomenis iš 9 miškų urėdijų ir juos
palyginęs su 2011 m. duomenimis, pažymėjo, jog šių medienos kenkėjų populiacija pernai pagausėjo didžiojoje Lietuvos
dalyje, išskyrus Žemaitiją. Gaudyklėse šių
vabalų sugauta vidutiniškai 3 kartus daugiau negu 2011 m. Didžiausia šiemet šių
kenkėjų židinių kilimo rizika – 2010 m.
rugpjūčio škvalo pažeistuose miškuose
bei nesutvarkytose 2012 m. pirminių židinių vietose, atrankiniais kirtimais iš
retintuose medynuose, skydamarių nusilpnintuose senesniuose eglynuose ir
2012 m. vėtrų pažeistuose medynuose.
Todėl pavasarį būtina girininkijose ir privačių miškų valdose išžvalgyti pusamžius
ir vyresnius eglynus.
Miško patologo V. Vasiliausko įsitikinimu, židinių kilimo grėsmę didina ir kai
kurie negatyvūs ūkiniai faktoriai, kai iki
orų atšilimo pavasarį nesutvarkomos žiemos vėjavartos – vėjalaužos, iškirsta mediena neišgabenama ir neapsaugoma (netinkamai purškiama insekticidais, aplaidžiai išdėstomi vabzdžiagaudžiai medžiai,
nelupama nuo rąstų žievė, nedrėkinama,
neapdengiama insekticidiniu tinklu) šių
kenkėjų vystymosi metu, kiti pasitaikantys sanitarinės apsaugos trūkumai, kurie
nustatyti, pernai patikrinus 5 miškų urėdijas. Už miškų sanitarinę apsaugą urėdijose
turėtų būti atsakingi ne tik girininkai, bet
ir miškininkystės bei medienos ruošos, realizavimo specialistai, nuo kurių bendros
veiklos priklauso miško sanitarijos sprendimų įgyvendinimas miške. Dabar gi, anot
Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus

pavaduotojo dr. Pauliaus Zolubo, miško
sanitarijos pažeidimų aktas dažniausiai
surašomas girininkui. Ar jis visuomet yra
kaltas? Ar nuo to kas pasikeičia miškų sanitarijoje urėdijos mastu?
Posėdyje išsakyta mintis, kad būtinas
ir aukštesnės grandies miškų ūkio specialistų, įmonių vadovų kvalifikacijos kėlimas miškų sanitarijos klausimais, gal net
pareigybinių instrukcijų peržiūrėjimas,
kad visi jaustų atsakomybę už miškų sveikatingumą.
Miško patologo Kęstučio Grigaliūno manymu, medžių liemenų kenkėjų
židiniams susidaryti ir išplisti visada
palankios sąlygos yra kertinėse miško
buveinėse, kuriose apstu įvairių kenkėjų
ir grybinių ligų pažeistų eglių. Atliekant
šiemet pakartotinę kertinių miško buveinių inventorizaciją, reikėtų tiksliau
įvertinti liemenų kenkėjų plitimo grėsmę
jose. Anot K. Grigaliūno, miškų urėdijos,
nenorėdamos turėti problemų su miškų
sertifikuotojais, kertinėse miško buveinėse vengia vykdyti sanitarinius kirtimus, jos tampa mini rezervatais. Antra
vertus, čia vykdoma ūkinė veikla – gesinami miško gaisrai.
Sanitariniu požiūriu padidintos rizikos zona yra ir rezervuoti privatizacijai
miškai, kur sanitariniams kirtimams reikia gauti rajonų žemėtvarkos darbuotojų
leidimą.
VMT Miško sanitarinės apsaugos skyriaus darbuotojai 2011 m. lankėsi 597-iuoMiško paklotėje žiemoti susiruošusios
paprastojo pušinio pjūklelio lėliukės
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VMT Miško sanitarinės apsaugos skyriaus ir ,,Mūsų girių“ archyvo nuotraukos

Miškininkystė

apsaugos priemonių registracijos mokestį, kai tų priemonių poreikis praktinėje
miškininkystėje bus nedidelis?

Medienos kenkėjus masina nesutvarkytas
vėtrų pažeistas miškas

se prastos būklės privačių miškų medynuose (1615 ha), pernai – 440-yje tokių
medynų (1064 ha), kur sprendė, ar tikslinga didesnius nei 1 ha pažeistus medynus
kirsti plynais sanitariniais kirtimais.
Susidarius prastai medynų būklei, šie
kirtimai taikomi ir girininkijų miškuose.
Kaip pastebi miško sanitarijos specialistai, iškyla keblumų likviduoti tais pačiais
metais atsiradusius nedidelius kinivarpų
židinius.
Vokiečių, čekų miškininkai pagamintai medienai rietuvėse apsaugoti nuo
žievėgraužių kenkėjų pavasarį sėkmingai
naudoja insekticidines tinklines apsaugas, o Lietuvos miškuose į šią priemonę
žiūrima dar atsainiai. Vieniems medienos
gamintojams ji per brangi, kiti teisinasi,
kad tokia apsauga nepriimtina miškų sertifikuotojams (apdorota cheminėmis medžiagomis, kurios esą gali pakenkti miškų
lankytojų sveikatai).
Pasiūlyta Valstybinei miškų tarnybai
raštu informuoti Generalinę miškų urėdiją
ir Lietuvos miško savininkų asociaciją apie
galimą eglių liemenų kenkėjų židinių išplitimą 2013 m. kai kuriuose šalies regionuose ir rekomenduojamas taikyti priemones,
mažinančias židinių kilimo grėsmę ir žalos mastą. Koordinacinė taryba taip pat
pasiūlė Valstybinės miškų tarnybos miško
sanitarijos specialistams sanitarinės miškų
apsaugos klausimais parengti rekomendacinio pobūdžio leidinuką.
Ilgas kelias augalų apsaugos priemonių
registracijai reikalingo sertifikato link
Jau kelinti metai Koordinacinės tarybos
posėdžiuose aptariama Lietuvos miškų
ūkyje trūkstančių augalams apsaugoti
priemonių įvežimo ir registracijos problema. Priminsime, kad 2011 m. kovo
22 d. Kaune vykusiame šios tarybos po14 ■
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sėdyje dr. P. Zolubas pažymėjo, jog Lietuvoje nėra nė vienos organizacijos, kuri
galėtų išbandyti įvežamus chemikalus
lauko sąlygomis pagal Geros eksperimentinės praktikos (GEP) reikalavimus.
Jis siūlė kreiptis į Aplinkos ministeriją
dėl finansinio parėmimo ir patiems parengti dokumentaciją GEP sertifikatui
gauti. Pernai prieita prie išvados, kad realiausiai tai atlikti galėtų Miškų institutas,
nes tokį sertifikatą gali gauti tik mokslo
įstaiga. Bet šio instituto Miško apsaugos
ir medžioklėtyros skyriaus darbuotojai atsikalbinėjo, jog nepajėgūs parengti
šūsnių dokumentacijos sertifikatui gauti
ir nėra labai suinteresuoti tai daryti, nes
dokumentų paruošimas užima labai daug
laiko, o augalų apsaugos priemonių bandymai nėra moksliniai darbai, už kuriuos
mokslo institucija yra vertinama.
Valstybinės miškų tarnybos ir
LAMMC darbuotojams atlikus lėšų skaičiavimus dokumentacijai parengti, pernai
„įšalas“ šia linkme buvo pralaužtas. Miškų institutas pateikė prašymą Valstybinei
augalininkystės tarnybai dėl Geros augalų
apsaugos produktų veiksmingumo ir atrankumo bandymų praktikos sertifikatų
gavimo.
Posėdyje Miškų instituto Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyriaus vedėjas
Artūras Gedminas pristatė procedūras,
kurias būtina atlikti iki kovo 1 d., norint
gauti šį sertifikatą, trumpai išdėstė veiksmingumo ir atrankumo bandymams
vykdyti keliamus reikalavimus. Sertifikatą rengianti mokslo įstaiga privalo turėti
lauko poligoną įvežamų chemikalų išbandymams atlikti. Institutui reikėtų sudaryti sutartis su miškų urėdijomis, kad galėtų
panaudoti jų medelynus. Tačiau ir gavus
tokį sertifikatą, ar atsiras firmų, kurios
sutiks mokėti nemažą įvežamų augalų

Uosių džiūtis išplito
22-ose Europos šalyse
VMT Miško sanitarinės apsaugos skyriaus
vyriausioji specialistė Alma Gustienė supažindino su praėjusių metų lapkričio
13-14 d. Vilniuje vykusioje tarptautinėje
konferencijoje pateikta informacija apie
22-ose Europos šalyse išplitusią uosių
džiūtį, kuri 1992 m. prasidėjo Lenkijoje, 1996 m. persimetė į Lietuvos miškus,
2012 m. žiemą išplito 291 vietoje Anglijoje. Paskelbtas karantinas įvežamiems
sodmenims. A. Gustienė trumpai pristatė Europos mokslininkų bandymus nustatyti 6 uosių rūšių džiūtį sukeliančios
grybienos Chalara fraxinea dauginimosi
ypatumus, infekcijos išplitimo ciklą, vykdytų tyrimų rezultatus. Danijoje atsiradus
džiūčiai atsparių uosių, nuo kurių renkamos sėklos, galime turėti vilties, kad
uosis netaps reliktiniu medžiu Lietuvos
miškuose (plačiau apie tai skaitykite šio
žurnalo 16 p.).
MG inf.

parduodami

liepų
sodinukai
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Uosių džiūties problematika šiandien:

ką naujo sužinojome?
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Alma Gustienė

Valstybinės miškų tarnybos
Miško sanitarinės apsaugos skyrius

Dr. Vaidotas Lygis

Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas

Commission) salyne jau užregistravo 323
šio patogeno radimvietes: 17 atvejų – medelynuose, 143 atvejus – įveistuose želdiniuose bei 163 – miškuose. Kilus daug
triukšmo dėl pavojaus šalies uosynams,
D. Britanija H. pseudoalbidus nedelsiant
įtraukė į šalies karantininių patogenų
sąrašą, o užsikrėtusius uosio sodmenis
nurodyta sudeginti arba giliai užkasti.
Taip pat uždraustas bet koks uosio sėklų,
sodmenų ir medžių importas bei judėjimas šalies viduje. Deja, nepaisant ankstyvos diagnostikos ir griežtų ligos kontrolės priemonių, procesas įgavo pagreitį ir
vargu ar galima jį sustabdyti. Žinodami
skaudžius uosių džiūties padarinius Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse, galime
prognozuoti liūdną D. Britanijai labai
svarbios medžių rūšies – uosio, ateitį.

Europoje pandemine pripažinta paprastojo uosio džiūtis Lietuvoje tęsiasi
jau daugiau kaip penkiolika metų, tačiau
racionalių kovos su šia liga priemonių iki
šiol nerasta. Neaiškios uosio, kaip miško
medžio, auginimo perspektyvos. H. pseudoalbidus sukelta liga mūsų šalyje yra
įgavusi chronišką pobūdį: beveik nebeliko nė vieno nepažeisto medyno, serga ir
seni, ir jauni medžiai (Gustienė, 2010).
Nustatyta, kad ligos pasireiškimas nepriklauso nei nuo augavietės sąlygų, nei nuo
medynų rūšinės sudėties, nei nuo geografinės padėties (Juodvalkis, Vasiliauskas,
2002).
Valstybinės miškų tarnybos (VMT)
duomenimis, iš 1995 m. (kol neprasidėjo džiūtis) fiksuoto 50,8 tūkst. ha uosynų ploto (2,7 proc. bendro šalies miškų
ploto), pastaruoju metu Lietuvoje likę tik
apie 36 tūkst. ha (mažiau nei 1,8 proc.)
uosynų. Uosynams džiūstant ir toliau,
labiausiai pažeisti nuolat kertami sanitariniais kirtimais, o ir likusiųjų būklė pastebimai blogėja (Riepšas, 2009).

1 pav. Grybo Hymenoscyphus pseudoalbidus (nelytinė
stadija – Chalara fraxinea) sukelti vytimo simptomai
uosio lapuose bei lapkočiuose

2 pav. H. pseudoalbidus sukeltos nekrozės
siauralapio uosio (Fraxinus angustifolia)
kamienuose

Thomas Kirisits, Michaela Matlakova, IFFF-BOKU
nuotrauka

Uosių džiūtis toliau plinta
Apie patogeninio grybo Hymenoscyphus
pseudoalbidus (nelytinė stadija – Chalara
fraxinea) vaidmenį uosių džiūties procese
ir daromos žalos mastą jau ne kartą buvo
rašyta žurnale ,,Mūsų girios“. Nepaisant
miško apsaugos specialistų, miškininkų
bei mokslo visuomenės pastangų suvaldyti ligą, uosių džiūtis per paskutiniuosius du dešimtmečius Europoje pasiekė
pandemijos lygį. Nuo pirmojo pranešimo
apie pastebėtus uosių džiūvimo požymius
1992 m. Lenkijoje šis reiškinys jau užregistruotas 22-ose Europos šalyse. Uosynus pažeidžiantis patogeninis grybas
H. pseudoalbidus (tuomet tik jo nelytinė
stadija C. fraxinea) pirmą kartą aprašytas
2006 m. lenkų mokslininko prof. T. Kovalskio (T. Kowalski). Dėl šio mikroskopinio organizmo keliamos grėsmės uosiams, 2007 m. jis įtrauktas į EPPO (Europos ir Viduržemio jūros regiono augalų
apsaugos organizacijos) įspėjamąjį sąrašą
,,Alert List“ (galimai pavojingų (nekarantininių), galinčių kelti fitosanitarinį pavojų visam EPPO regionui, rūšių sąrašas)
bei NAPPO (Šiaurės Amerikos augalų
apsaugos organizacijos) fitosanitarinės
apsaugos įspėjamąjį sąrašą.
Importavus keletą tūkstančių apkrėstų paprastojo uosio (Fraxinus excelsior)
sodinukų iš Olandijos ir išplatinus juos
užsakovams Anglijoje, pernai pasirodė
pirmieji pranešimai ir šioje šalyje apie
pastebėtus ligos simptomus plantacijose
bei aplinkiniuose medynuose. Šiam faktui iškilus į viešumą, Europos žiniasklaida ėmė skambinti visais varpais, sukėlė ir
visuomenės susirūpinimą uosių džiūtimi.
Paskutiniaisiais duomenimis, Didžiosios
Britanijos Miškų Komisija (GB Forestry

A

B

C

D

Nuo 2002 m. VMT Miško sanitarinės
apsaugos skyriaus vykdomas kasmetinis
uosių būklės monitoringas parodė, kad
kasmet nudžiūsta apie 11 proc. uosių, o
per paskutinius ketverius metus (20092012 m.) įvairiose Lietuvos vietovėse
išdėstytuose pastoviuose apskaitos bareliuose nudžiūvo net 45 proc. uosių. Stipriai ligų pažeistuose uosynuose grėsmingai mažėja efektyvusis populiacijos dydis
bei paprastojo uosio genetinė įvairovė.
Jos gali nebepakakti rūšies fiziologinei
bei genetinei adaptacijai, populiacijų tvarumui ir genetiškai pilnaverčiam atsikūrimui užtikrinti, ypač keičiantis klimatui.
Iškilo realus pavojus kai kurių populiacijų
ir paprastojo uosio, kaip rūšies, išlikimui
(Pliūra et al., 2011).
Dar iki 2000 m. paprastojo uosio genetinių išteklių išsaugojimui Lietuvoje
turėjome įsteigtą genetinį uosio rezervatą (202 ha), 10 genetinių draustinių (120
ha) bei sėklinį 6 ha medyną. Šiuo metu
beliko tik 3 džiūstantys genetiniai draustiniai. Ieškant išeities, įveistos 6 sėklinės
uosio plantacijos, surinkta 4 populiacijų
šeimų sėklos bei atrinkta po 37-45 rinktinius medžius 6-iose uosio populiacijose.
Deja, dėl tebesitęsiančios džiūties visų šių
objektų perspektyvos gana miglotos.

se nėra iki galo aiški. Manoma, kad lytinio
dauginimosi cikle dalyvauja ant lapkočių
išaugę spermaciai (piknosporos), kurie
apvaisina moterišką askogonę. Apoteciai
išauga vasarą, kitą vegetacijos sezoną, ir taip
inicijuoja naują infekcijos ciklą.
Įdomesni H. pseudoalbidus infekcijos
biologijos faktai:
H. pseudoalbidus yra universalus patogenas, gebantis kolonizuoti įvairius uosio
audinius – lapus, lapkočius, žievę, stiebą
(medieną), šaknis. Švedų mokslininkai
(Cleary et al., 2013) įrodė, kad ligos sukėlėjo pradai gali būti pernešami ir su uosio
sėklomis (tyrimo metu grybo užkratas
rastas net ant 8 proc. sėklų);
uosių džiūtis – ne medžių vandens
indų liga: nėra tiesioginio ryšio tarp šakų
ir stiebo infekcijų, kas parodo, kad užkratas vandens indais nepernešamas (Husson et al., 2011);
kolonizuodamas uosio audinius, H. pseudoalbidus išskiria fitotoksiną viridiolį, kuris
stipriai pažeidžia gyvas augalo ląsteles (Andersson et al., 2009, 2010);
grybo vaisiakūniai (apoteciai, 4 pav.)
susiformuoja ant nukritusių uosio lapkočių, sporos subręsta ir barstomos birželio – rugsėjo mėn.;
lytinės sporos (aukšliasporės) plinta
pernešamos vėjo; infekcija patenka per
lapus (žaizdos nėra būtinos); lapkočiais
plinta į ūglius, kur suformuoja išorinius
požymius – tipiškas nekrozes (Kirisits et
al., 2009);
ligos simptomai (1, 2 pav.) pasireiškia
trumpiau nei per metus (dažniausiai užtenka kelių mėnesių);
užkrėstame augale liga progresuoja ne
vegetacijos periodu – nekrozės sparčiai
vystosi ir žiemą (Kirisits et al., 2012);
uosio monokultūrose H. pseudoalbidus
infekcijos rizika daug didesnė nei miš-

riuose medynuose dėl ypač didelio infekcinio fono (Schumacher, 2011);
ne visi medžiai nudžiūsta nuo infekcijos; kai kurie pasižymi genetiškai paveldimu atsparumu (McKinney et al., 2011;
Pliūra et al., 2011; Stener, 2012).

•

Uosių džiūties tyrimams skirta nauja
COST programos veikla ‚,FRAXBACK‘‘
Dauguma Europos šalių jau yra parengusios ar rengia nacionalines uosynų
džiūties tyrimo programas, orientuotas į
patogeno bio-ekologinių savybių tyrimus
ir į ligos kontrolės būdus bei uosio genofondo išsaugojimą. Deja, paskirų valstybių iniciatyvos ilgą laiką buvo nekoordinuotos, trūko bendros atliekamų tyrimų
sistemos, galinčios užtikrinti maksimalų
proveržį. Uosių patologiniams tyrimams
koordinuoti 2011 m. Europoje inicijuota
programos COST (European Cooperation in Science and Technology – Europos
bendradarbiavimo programa mokslui ir
technologijoms) veikla ,‚FRAXBACK‘‘
(Fraxinus dieback in Europe: elaborating
guidelines and strategies for sustainable
management – Uosio džiūtis Europoje:
tvaraus ūkininkavimo gairių ir strategijos parengimas). Pagrindinis inicijuotos
,,FRAXBACK“ veiklos tikslas – perprasti
uosynų džiūties fenomeną ir nustatyti gaiGrybo Hymenoscyphus pseudoalbidus
res tvariam ūkininkavimui ligos pažeisinfekcijos biologija
tuose (ar potencialiai pažeidžiamuose)
Šveicarų mokslininkai dr. A. Gross ir kiti
uosio medynuose, pasinaudojant konkresudarė hipotetinį ligos vystymosi ciklą (3
čiose Europos valstybėse sukauptomis ir
pav.). Schema rodo, kad grybo lytinės sposusistemintomis žiniomis. Veikla įgyvenros (aukšliasporės) susidaro vaisiakūniuose
dinama koordinuojant skirtingų mokslo
(apoteciuose, 4 pav.), iš kurių vėjo pernešakrypčių atstovų – miško patologų, medžių
mos ant uosio lapų ir pastaruosius apkrečia.
selekcijos ir genetikos bei miškininkystės
Po kolonizacijos fazės grybiena skverbiasi
specialistų – veiksmus. Pažymėtina, kad
į lapkočius. Lapams nukritus, ant lapkočių
,‚FRAXBACK“ veikloje aktyviai dalyvauja
formuojasi nelytinio dauginimosi organai
ir Lietuvos mokslininkai bei miško sani– konidijos, kurių reikšmė infekcijos procetarinės apsaugos specialistai.
Pernai (lapkričio 133 pav. Hipotetinis ligos vystymosi ciklas
4 pav. H. pseudoalbidus vaisiakūniai (apoteciai), susiformavę ant nukritusių
14 d.) Vilniuje įvyko
(Gross et al., 2012)
uosio lapkočių
pirmasis COST veiklos
,,FRAXBACK“ valdymo komiteto ir darbo
grupių susitikimas –
mokslinė konferencija,
kurioje dalyvavo net
102 atstovai iš 30-ies
Europos šalių. Susitikimo dalyviai pranešimuose apžvelgė dabartinę kiekvienos šalies
uosynų būklę, ligos plitimo tendencijas ir pro-
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gnozes, uosių džiūties srityje vykdomus
mokslinius tyrimus ir naujų tyrimų perspektyvas. Pažymėta, kad iš „FRAXBACK“
veikloje dalyvaujančių Europos valstybių
uosių džiūtis kol kas nenustatyta tik Graikijoje, Turkijoje ir Ispanijoje.
Daug dėmesio ligos sukėlėjo tyrimams skiriama Šveicarijoje, Švedijoje,
Belgijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Norvegijoje, Slovėnijoje.
Atsparių uosių selekciją ir genetinius
uosio tyrimus intensyviai vykdo Danija,
Švedija, Vokietija, Olandija, Prancūzija,
Airija, Suomija, Norvegija, Lietuva. Ilgalaikes džiūties pasekmes medynams
bei uosynų atsikūrimą tiria Lietuvos ir
Latvijos mokslininkai. Estų tyrėjų grupė
nustatė, kad H. pseudoalbidus pažeidžia
ne tik paprastąjį (Fraxinus excelsior), bet
ir siauralapį (F. angustifolia), pensilvaninį (F. pensylvanica), juodąjį (F. nigra),
amerikinį (F. americana), mandžiūrinį
(F. mandshurica) uosius.
Neseniai sukurtas naudingas ir funkcionalus internetinis ,‚FRAXBACK“ veiklos puslapis (www.fraxback.com, www.
fraxback.eu), nuolat papildomas aktualia
informacija apie šią COST veiklą ir jos
dalyvius; čia galima rasti praktiškai visus mokslinius straipsnius uosių džiūties
klausimais, foto ir video galerijas, įvairias aktualias nuorodas.
Svarbiausi Lietuvoje vykdomi uosių
džiūties tyrimui skirti moksliniai
projektai
Gamtos tyrimų centro (GTC) Botanikos instituto mokslininkai kartu su
partneriais iš Šveicarijos Federalinio
miškų, sniego ir kraštovaizdžio tyrimų
instituto vykdo Lietuvos – Šveicarijos
bendradarbiavimo programos projektą
,,Mikovirusų paplitimas epideminėse
ir poepideminėse uosių džiūties sukėlėjo Chalara fraxinea populiacijose
ir šių virusų panaudojimo galimybės
džiūties biologinei kontrolei (‚CONTROLDIEBACK‘)“, kurį finansuoja
Lietuvos mokslo taryba (projekto trukmė – 2012-2016 m., sutarties Nr. CH3-ŠMM-01/12). Tiriamos epideminės
(Šveicarijos) ir poepideminės (Lietuvos) uosių džiūties sukėlėjo H. pseudoalbidus (C. fraxinea) populiacijos,
išskirtų grybo izoliatų virulentiškumas
(agresyvumas), nustatoma jų genetinė
įvairovė bei mikovirusų pasireiškimas
juose. Vykdomi tyrimai suteiks:
18 ■
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– naujų žinių apie pavojingo invazinio patogeno H. pseudoalbidus, keliančio
didžiulį pavojų uosio egzistencijai didžiojoje Europos dalyje, epidemiologiją ir populiacinę genetiką;
– galimybę pritaikyti novatoriškus
H. pseudoalbidus virulentiškumo (individų agresyvumo) tyrimų metodus,
atskleidžiant intra- ir interpopuliacinius virulentiškumo skirtumus poepideminėse ir epideminėse ligos sukėlėjo
populiacijose;
– originalią informaciją apie iki šiol
netyrinėtą mikovirusų pasireiškimą grybe H. pseudoalbidus;
– naujų žinių apie grybuose aptinkamų virusų ekologinę reikšmę;
– galimybę įvertinti mikovirusų panaudojimo potencialą uosių džiūties biologinei kontrolei;
– įgalins sukurti ekstensyvią H. pseudoalbidus transkriptomų duomenų bazę.
Apibendrintai galime pasakyti, kad
šio projekto rezultatai sudarys prielaidas
kurti ir išbandyti naujus būdus šios niokojančios ligos kontrolei.
LAMMC filialo Miškų instituto kartu
su GTC Botanikos instituto mokslininkais
vykdo Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą mokslinių tyrimų projektą ,,Paprastojo uosio atsparumo patogenui Chalara fraxinea eko-genetinis sąlygotumas
(‚UOSIS‘)“, kurio trukmė – 2012-2014
m. (sutarties Nr. MIP-040/2012). Šis projektas apima paprastojo uosio atsparumo
ligoms genetinės kontrolės ir atsparumo
aktyvavimo mechanizmų, fiziologinės ir
genetinės adaptacijos, atsparumo didinimo bei praktinės selekcijos galimybių
tyrimus. Numatoma parengti fitopatalogines ir selekcines rekomendacijas uosynų būklei stabilizuoti bei jiems atkurti. Be
to, gautų rezultatų pagrindu bus atrinkti
atspariausi uosio genotipai masiniam
dauginimui uosynų atkūrimui Lietuvoje.
Tiriamas paprastojo uosio skirtingos kilmės populiacijų, šeimų ir genotipų adaptyvumas ir atsparumas ligoms (ypač H.
pseudoalbidus infekcijai). Nustatyta, kad
visos testuotos užsieninės kilmės uosio
populiacijos Lietuvos sąlygomis nepasižymi nei geru augimu, nei atsparumu, ir
tik nedaugelis lietuviškų populiacijų pasirodė perspektyvios. Tačiau išskirtinis
kai kurių populiacijų, šeimų ar genotipų
atsparumas parodė, kad šis požymis yra
paveldimas, ir tai sudaro pagrindą uosio
praktinei selekcijai.

GTC Botanikos instituto mokslininkai neseniai baigė vykdyti tarptautinį
projektą ,,Decline of Fraxinus excelsior
in northern Europe“, finansuojamą Šiaurės Europos bendradarbiavimo miškotyros srityje komiteto (SNS – SamNordisk
Skogforskning; projekto koordinatorius
– Švedijos agrarinių mokslų universitetas
(SLU); projekto trukmė – 2010-2012 m.;
sutarties Nr. SNS-109). Lietuvos tyrėjams
iškelta užduotis – įvertinti paprastojo uosio savaiminio atsikūrimo potencialą ir
fitosanitarinę būklę džiūties pažeistuose
Lietuvos uosynuose po plynųjų sanitarinių kirtimų. Įvertintas natūralus miško
atsikūrimas dvidešimtyje 1-10 metų amžiaus biržių (Raseinių ir Biržų miškų urėdijų teritorijoje), kuriose transektų metodu atlikta detali visų želiančių medžių
rūšių apskaita, įvertinta uosio kelmų bei
atžalų būklė. Pagrindinė šio tyrimo išvada: uosio natūralus atžėlimas pastaruoju
metu yra nepatenkinamas visų tirtų amžiaus grupių biržėse; jis mažai priklauso
nuo augavietės sąlygų, biržių geografinės
padėties, uosio procento iki kirtimo buvusioje medyno sudėtyje. Uosių būklė dėl
daugybinių H. pseudoalbidus sukeltų pažeidimų taip pat nepatenkinama.
Mūsų šalyje paprastojo uosio genetinius tyrimus vykdo LAMMC Miškų
institutas, ligos sukėlėjo H. pseudoalbidus
bio-ekologines savybes tiria GTC Botanikos instituto mokslininkai, LAMMC
Miškų instituto ir ASU doktorantė Diana
Marčiulynienė (disertacijos tema ,,Grybo
Chalara fraxinea T. Kowalski vaidmuo
uosių džiūvime“). ☐
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Povilo Matulionio
karjera Rusijos miškotvarkoje
Vietoje iįžangos
Pastaruoju metu kelis kartus lankiausi
Sankt Peterburge, kur valstybiniame istoriniame archyve, Rusijos nacionalinėje
bibliotekoje ieškojau medžiagos apie įžymųjį mūsų tėvynainį prof. Povilą Matulionį. Paieškos buvo sėkmingos: radau gana
daug niekur iki šiol neskelbtos įdomios
medžiagos, autentiškų dokumentų, kurie
padės užpildyti P. Matulionio gyvenimo
aprašymo spragas, pataisyti jo amžininkų
prisiminimuose išlikusius netikslumus,
pajusti tolimo laikmečio dvasią. Šios medžiagos pagrindu parengėme straipsnį,
kuriame išvardinama: Rusijoje P. Matulionio eitos pareigos, titulai ir apdovanojimai, darbas miškotvarkoje.
Kartu noriu pareikšti padėką ASU
Miškų ir ekologijos fakulteto dekanui
doc. E. Bartkevičiui, skatinusiam mano
išvykas į Sankt Peterburgą ir kukliame
fakulteto biudžete suradusiam lėšų toms
kelionėms paremti.
Studijos Miškų institute
Povilas Matulionis 1881 m. birželio 10 d.
gavo Dinaburgo (dabar – Daugpilis) realinės mokyklos baigimo atestatą, kuriame pažymėta, kad jis 1874 m. lapkritį – 1881 m. birželį, „būdamas puikaus
elgesio, išėjo pilną pagrindinio skyriaus
kursą“. Pagal tuometinę tvarką tokio
atestato nepakako, norint stoti į techninę
universitetinę mokyklą – atestate nebuvo
chemijos pažymio. Todėl P. Matulioniui
teko dar metus lankyti Dinaburgo realinės mokyklos papildomos klasės chemijos skyrių ir laikyti chemijos egzaminą.
1882 m. birželio 4 d. gautame liudijime
patvirtinta, kad „Pavelas Matulianis, remiantis realinių mokyklų statuto 95-uoju
straipsniu, gali stoti į aukštąsias specialiąsias mokyklas ir būti kviečiamas tik tikrinamajam egzaminui“.
Dėl nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių P. Matulionis į Peterburgo Miškų institutą įstojo tik po trejų metų –
1885-aisiais. Prieš stodamas į šį institutą,
jis mokė dvarininkų vaikus Vitebsko gubernijoje. Sankt Peterburge apsigyveno
Podjačeskaja gatvėje (10-o namo 8-ame
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bute), vėliau persikėlė į Vasilevskij ostrov
(10 linija, 37/2namas, 55 butas.).
Prašyme Miškų instituto direktoriui
(1885 08 09) P. Matulionis rašė: „Norėdamas gauti išsilavinimą Jūsų Prakilnybei
patikėtame institute, turiu garbės nuolankiausiai prašyti leidimo į tikrinamąjį
egzaminą.“ Kartu instituto kanceliarijai
P. Matulionis įteikė Vitebsko gubernatoriaus, kunigaikščio Dolgorukovo pasirašytą liudijimą, kad jis „niekuo politiniu
požiūriu smerktinu nebuvo pastebėtas“.
Aukšto valstybės pareigūno pasirašytas liudijimas ir kiti pateikti dokumentai rodo, kaip atidžiai carinėje Rusijoje
buvo sekamas jaunų žmonių elgesys.
Tikrinamojo egzamino rašiniui P. Matulionis pasirinko temą „Miestas ir kaimas“. Gavęs teigiamą rašinio įvertinimą
ir 1885 m. rugsėjo 18 d. pasirašęs įsipareigojimą „pildyti visas instituto taisykles
bei potvarkius“, P. Matulionis tapo Miškų
instituto I kurso klausytoju.
Artėjant Kalėdų atostogoms, pasiilgęs
tėviškės, P. Matulionis 1885 m. gruodžio
12 d. pasiprašė išleidžiamas į Kupiškį.
Prašyme jis privalėjo nurodyti ir kelionės
traukiniu bilieto numerį bei datą. Instituto direktorius išleido P. Matulionį atostogų, bet pasiuntė Kauno gubernatoriui
raštą su prierašu „Slaptai“: „Turiu garbės
Jums pranešti, kad aš leidau Miškų instituto klausytoją Pavelą Stanislavovičių
Matulianį į Kauno gubernijos, Vilkomiro
apskrities, Kupiškio gyvenvietę atostogų

iki 1886 m. sausio 15 d. laikotarpiui, pagal
gruodžio 12 d. bilietą Nr. 328.“
P. Matulionis per atostogas turėjo tokio
turinio raštą, pasirašytą instituto klausytojų
inspektoriaus: „Bilietas Nr. 328. Šio pateikėjas, S.-Peterburgo Miškų Instituto klausytojas Pavel Stanislavovič Matulianis išleistas
atostogų į Kauno gubernijos, Vilkomiro apskrities, Kupiškio gyvenvietę iki 1886 m. sausio mėnesio 15 dienos, todėl šis bilietas turi
tarnauti dokumentu nurodyto M. I. klausytojo asmens tapatybės pripažinimui ir laisvam jo pravažiavimui į atostogų vietą ir atgal.“ Atvykus į atostogų vietą, bilietą reikėjo
pateikti vietos policijai, o grįžus iš atostogų,
jį nedelsiant pristatyti instituto klausytojų
inspektoriui. Antroje bilieto pusėje turėjo
būti Kauno gubernijos Vilkomiro (Ukmergės) apskrities policijos pristavo įrašas apie
bilieto registraciją ir antspaudas. Po to buvo
tik P. Matulionio vasaros atostogų prašymai
(1887, 1888, 1889 m.) ir leidimą patvirtinantys instituto direktoriaus slaptieji raštai
Kauno gubernatoriui.
Negaudamas finansinės pagalbos iš
namų, P. Matulionis, šiaip taip išgyvenęs
pirmuosius studijų metus, antrojo kurso
rudens semestro pradžioje (1886 09 09)
kreipėsi į instituto direktorių: „Būdamas
labai reikalingas lėšų pragyvenimui, turiu
garbės nuolankiausiai prašyti Jūsų Prakilnybės tarpininkauti Miškų instituto taryboje dėl suteikimo man paramos“. Paramą jis
gavo. Po to tokius prašymus teikė kiekvieno naujo semestro pradžioje.

Dinaburgo (vėliau – Dvinskas, dabar – Daugpilis) realinės mokyklos, kurią baigė P. Matulionis, pastatas

Baigus 1889 m. rudenį Miškų institutą, P. Matulioniui suteiktas II klasės
mokslingo miškininko vardas. Pasikeitė ir jo socialinis statusas. Pagal kilmę
P. Matulionis buvo Kauno gubernijos
Ukmergės apskrities Kupiškio valsčiaus
valstietis. Miškų instituto direktorius
nusiuntė raštą Kauno gubernijos Mokesčių valdybai, kuriame, pranešęs, kad
P. Matulioniui 1889 m. rugsėjo mėnesį
„bus suteiktas II klasės mokslingo miškininko vardas, kuris yra lygiavertis dalykas tikrojo studento vardui universitetuose“, rašė: „Turiu garbės nuolankiausiai prašyti Kauno gubernijos Mokesčių
valdybos parengti priklausantį parėdymą
dėl P. Matulionio išbraukimo iš valstiečių
skaičiaus ir apie tai nepalikti be žinios
institutą.“ Kauno gubernijos Mokesčių
valdyba 1889 m. rugpjūčio 12 d. raštu
instituto direktoriui pranešė, kad P. Matulionis „išbrauktas iš Kupiškio valsčiaus
apmokestinamųjų sąrašo.“
Tapęs miškininku ir pradėjęs gauti
algą, P. Matulionis nepamiršo, kad yra
daug sunkiai besiverčiančių studentų.
Jis tapo Paramos teikimo reikalingiems
Sankt Peterburgo Miškų institute draugijos tikruoju nariu. Juo buvo tampama,
suteikus ne mažesnę kaip 50 rublių paramą (asmenys, suteikę paramą nuo 50-ies
rublių, buvo laikomi nuolatiniais nariais;
be jų, dar buvo ir garbės nariai). 1902 m.
duomenimis, šioje draugijoje buvo 360
tikrųjų narių, kurių sąraše P. Matulionis
įrašytas 182-uoju numeriu.
Paskyrimas iį darbą
Baigę aukštąjį mokslą mokslingi miškininkai iš karto tapdavo Rusijos imperijos Girininkų korpuso nariais. Šis korpusas buvo įkurtas 1839 m. Valstybės
turtų ministerijoje, įsteigtą 1837 m., o
1894 m. reorganizuotą į Žemdirbystės
ir valstybės turtų ministeriją. Girininkų
korpusas buvo griežtai centralizuota, o
1839-1867 m. netgi sukarinta miškų žinybos pareigūnų grupė, skirta valstybinių miškų apsaugai, valdymui ir pavyzdinės tvarkos juose įvedimui. Korpuso
veiklą reguliavo Valstybės turtų ministerijos Miškų departamentas.
P. Matulionis dėl paskyrimo į darbą turėjo rašyti prašymą Valstybės turtų ministro vardu. Tuo metu Lietuvos
vardas Rusijos imperijoje buvo išnykęs.
Lietuviškos Vilniaus ir Kauno gubernijos su Gardino, Minsko, Mogiliovo ir

Vitebsko gubernijomis buvo imperijos
Šiaurės – Vakarų krašto sudėtyje. Lietuviai, baigę universitetus, į lietuviškas
gubernijas dirbti nebuvo skiriami. Norėdamas būti arčiau gimtinės, P. Matulionis pasiprašė skiriamas bent į kurią nors
kaimyninę guberniją: „...norėdamas stoti
Valstybės turtų ministerijos tarnybon,
turiu garbės nuolankiausiai prašyti Jūsų
Prakilnybės atlikti reikalingą potvarkį dėl
mano įskaitymo į Girininkų korpusą ir
mano paskyrimo į atitinkamas pareigas,
esant galimybei, vienoje iš šiaurės vakarų gubernijų“. Į šį prašymą iš dalies atsižvelgta. P. Matulionis 1889 m. lapkričio
2 d. gavo iš Miškų departamento raštą:
„1889 m. lapkričio 1 dienos įsakymu Girininkų Korpusui, Jūs paskirtas Girininko
padėjėju S. Peterburgo – Pskovo Valstybės
turtų valdybos žinion. Jums tai pranešdamas, Miškų departamentas siūlo Jums
nedelsiant vykti pas Valstybės turtų valdytoją gauti tolimesnių nurodymų.“
Valstybės turtų ministerijos padaliniai – Valstybės turtų valdybos, kuravusios miškų reikalus vietose, buvo ne
kiekvienoje gubernijoje. Taip buvo ir
skiriant P. Matulionį į darbą (viena valdyba Sankt Peterburgo ir Pskovo gubernijoms, viena – Vilniaus bei Kauno gubernijoms).
P. Matulionis, visą gyvenimą buvęs
labai pareigingas, nedelsdamas nuvyko
pas Miškų departamento rašte nurodytąjį valdytoją. 1889 m. lapkričio 9 d.
buvo paskirtas Pskovo gubernijos Opočkos girininkijos girininko padėjėju. Lapkričio 16 d. jis atvyko į girininkiją. Pagal
tuomet galiojusią tvarką jis pasirašė ištikimos tarnybos miškų žinyboje priesaiką, kuri kartu su jo paskyrimo į darbą
liudijimu persiųsta Miškų departamentui. Pastarasis pristatė abu dokumentus
Vyriausybės senatui, kurio posėdyje
P. Matulionis, patvirtintas pareigūnu,
tapo pilnateisiu Rusijos imperijos Girininkų korpuso nariu.
Klasinis pareigūnas
P. Matulionio paskyrimo į Girininkų korpusą diena – lapkričio 1-oji – buvo labai
svarbi visą jo darbo Rusijos imperijos
miškų žinyboje laiką. Tą dieną įsigaliodavo visi Miškų departamento įsakymai
dėl jam suteikiamos valstybinės tarnybos pareigūnų klasės (rango). Pareigūnų
klasių sistemą Rusijoje įvedė caras Petras
Pirmasis 1722 m. sausio 24 (vasario 4) d.,

patvirtinęs Rangų tabelį. Pastarajame išskirtos trys pareigūnų tarnybos kategorijos (karinė, civilinė, rūmų tarnyba), kurių kiekvienoje pareigūnai suskirstyti į
14 klasių arba rangų. Kiekvienos klasės
(rango) pareigūnas gaudavo atitinkamą
titulą. Eilinis rangas būdavo suteikiamas
už ištarnautus žinyboje metus. Rangas
rodė pareigūno vietą valstybinės tarnybos hierarchijoje ir tam tikru mastu suteikdavo galimybę gabiems žemesniųjų
visuomenės sluoksnių žmonėms kilti
karjeros laiptais. „Kad tokiu būdu suteikti
tiems potraukį tarnybai ir garbę jiems, bet
ne akiplėšoms ir veltėdžiams, gauti“, buvo
aiškinama Petro I įsake. Rusijos imperijoje nuo 1834 m. buvo 12 valstybės pareigūnų klasių. Visi pareigūnai, priskirti vienai
iš dvylikos klasių, sudarė klasinių (rangų)
pareigūnų grupę, kurią šiandienine terminologija galėtume vadinti nomenklatūriniais pareigūnais. Kiti pareigūnai, nors
ir buvę valstybinėje tarnyboje, bet pagal
savo statusą buvę žemiau nei XII klasės
pareigūnai, priklausė „neklasinių“ grupei. Norint užimti pareigas, reikėjo turėti
atitinkamą rangą. Pirmenybė teikta aukštesnio rango pareigūnui, o esant vienodiems rangams lemdavo pareigūno rango
įsigaliojimo data. Todėl įsakymuose dėl
rangų suteikimo visada būdavo nurodoma ir įsigaliojimo data. Pvz., įsakymas dėl
miškų žinybos žemiausiosios, XII klasės
pareigūno – gubernijos sekretoriaus rango suteikimo P. Matulioniui pasirašytas
1890 m. liepos 13 d., nurodant, kad tas
rangas jam skaičiuojamas nuo 1889 m.
lapkričio 1 d. (nuo paskyrimo į Girininkų
korpusą). P. Matulionis pareigūnų rangų
lentelėje per 20 metų pasiekė V klasę:
1889 m. jam suteikta XII klasė – gubernijos sekretoriaus rangas, 1892 m. – X klasė ir kolegijos sekretorius, 1895 m. – IX
klasė ir titulinis patarėjas, 1898 m. – VIII
klasė ir kolegijos asesorius, 1902 m. – VII
klasė ir rūmų patarėjas, 1906 m. – VI klasė ir kolegijos patarėjas, 1909 m. – V klasė
ir valstybės patarėjo rangas. Klasiniams
pareigūnams iki V klasės imtinai buvo
suteikiama asmeninė bajorystė, I-IV klasės pareigūnams – paveldimoji bajorystė.
Aukščiausias rangas – I pareigūno klasė – civilinėje valstybės tarnyboje vadinosi kancleris. Pareigūnų rangai Rusijoje
buvo panaikinti po 1917 m. ir vėl įvesti
dabartinėje Rusijos Federacijoje.
(Tęsinys – kitame numeryje)
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Saugomos teritorijos

Šiemet pakartotinai vertinsime
kertines miško buveines

I

ntensyviame miškų ūkyje labiausiai pažeidžiama ir nyksta seniems medynams būdinga biologinė įvairovė. Siekiant išsaugoti sengirėms būdingus organizmus, pirmiausia siekiama palaikyti šiai sukcesinei stadijai
būdingą miško aplinką. Kertinių miško buveinių steigimas – svarbus uždavinys, siekiant
bent nedidelėje dalyje išsaugoti sengirėms
būdingą miško struktūrą, rūšis bei funkcijas.
Šių elementų praradimas nuskurdina miško
ekosistemas.
Kertinių miško buveinių koncepcija buvo
sukurta Skandinavijoje. 1993 m. Švedijoje
įvyko pirmoji šių teritorijų inventorizacija. Vėliau inventorizacijos atliktos Estijoje, Latvijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Danijoje, pradėtos
Baltarusijoje, Rusijoje. Kertinė miško buveinė (toliau KMB) – nepažeistas miško plotas,
kuriame didelė tikimybė aptikti nykstančių,
pažeidžiamų, retų ar saugotinų specializuotųjų buveinių rūšių. Potenciali kertinė miško
buveinė (toliau (P)KMB) – teritorija, kuri turi
didelį potencialą tapti kertine miško buveine.
Kertinės miško buveinės inventorizuojamos
ieškant natūraliems seniems medynams būdingų elementų. Tai specializuotos, indikatorinės, saugomos ir retos rūšys, biologiniai
ir kraštovaizdžio kertiniai elementai, būdingi
seniems ir natūraliems medynams. Pirmoji
kertinių miško buveinių inventorizacija Lietuvoje atlikta 2001-2005 m., jos metu išskirta
daugiau kaip 8,9 tūkst. miško buveinių, apimančių apie 26,4 tūkst. ha plotą.
Šiais metais Lietuvoje atliekamos kertinių
miško buveinių inventorizacijos tikslas – įvertinti Lietuvoje esančių KMB ir (P)KMB būklės
pokyčius, palyginti juos su pradinės inventorizacijos duomenimis. Šiuo tikslu bus atliekami kameriniai darbai bei lauko tyrimai.
Kameriniai darbai apims visas (P)KMB, o
lauko tyrimų metu bus įvertinta ne mažiau
nei 4,7 tūkst. miško buveinių bendrame apie
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ASU Miškų ir ekologijos fakultetas
13 tūkst. ha plote. Projektas yra didelis,
jame numatytos įvairiapusės veiklos,
todėl šiame straipsnyje apžvelgsime
aktualiausias problemas valstybinių
miškų miškininkams.
Kameriniai darbai bus atliekami
visuose valstybiniuose bei privačiuose
miškuose, juos sudaro įvairiapusės informacijos apie (P)KMB medyno pokyčius ir būklę surinkimas. Bus (a) lyginami nuotoliniai vaizdai (visos teritorijos);
(b) iš VMT duomenų bazių renkama informacija apie projektuotus ar atliktus
kirtimus bei medynų ženklius taksacinius pasikeitimus (privatūs miškai); (c)
apklausos būdu surenkama informacija apie visų teritorijų apsaugos statusą,
atliktas tvarkymo ir ūkines priemones
po šių teritorijų steigimo, būklę (valstybiniai miškai). Su miškų urėdijomis
planuojama pradėti bendradarbiauti
2013 m. pradžioje. Kamerinių darbų
metu taip pat bus vertinamos (P)KMB
ribos, kurias esant reikalui numatoma
koreguoti kamerinių ar lauko darbų
metu.
Kamerinių darbų metu sudaroma
galimybė miško valdytojams ar savininkams pageidaujant steigti naujas
KMB, peržiūrėti ir galbūt panaikinti
esamų KMB statusą. Projekto vykdymo
eigoje bus įvertinamas gautų pasiūlymų tikslingumas ir lauko darbai šiose
vietose atliekami pirmiausia. Miško savininkai, norintys teikti pasiūlymus dėl
savo valdoje galimai esančios KMB inventorizacijos ar statuso peržiūrėjimo
gali kreiptis iki 2013 m. gegužės 1 d. į

projekto vadovą Gediminą Brazaitį elektroniniu paštu gediminas.brazaitis@asu.lt, o miško
valdytojai šią galimybę turės, teikdami duomenis apie jų teritorijoje esančias (P)KMB.
Numatytas lauko darbų eiliškumas. Pakartotinis buveinių vertinimas privalomai
bus atliekamas visose KMB esančiose privačiuose miškuose (siekiant nustatyti jų būklės
pokyčius dėl gamtinių ar antropogeninių
veiksnių) bei visose (P)KMB (siekiant įvertinti
aplinkos pokyčius, įvykusius po pirminės inventorizacijos bei šių miško buveinių atitikimą kertinių miško buveinių reikalavimams).
KMB vertinimas, kuriose ribos koreguotinos
lauko darbų metu, taip pat privalomas. Valstybiniuose miškuose esančiose KMB bus
įvertinta apie 25 proc. buveinių, siekiant, kad
bendras projekto metu vertinamas kiekis nebūtų mažesnis nei 4,7 tūkst. KMB 13 tūkst. ha
plote. Planuojant pastaruosius darbus, pirmenybė teikiama ženkliai pakitusioms KMB
ir vietoms pagal miško valdytojų ar savininkų
pageidavimus.
Numatoma, jog į projekto veiklas bus
įtrauktas nemažas būrys žmonių, nes lauko
darbų apimtys labai didelės. Tikimasi, jog
lauko darbuose talkins gamtosaugos specialistai, taip pat dalis labiau patyrusių bei pirminėje KMB inventorizacijoje dalyvavusių miškų urėdijų specialistų. Tikėtina, jog lauko darbų metu dalis potencialių kertinių buveinių
taps „tikromis“ KMB. Taip pat inventorizacijos
metu bus patikslintas KMB tipas, iš duomenų
bazės pašalintos sunaikintos KMB. Surinkti
duomenys bus išanalizuoti, pateiktos išvados
apie P(KMB) būklės pokyčius bei to priežastis
po jų identifikavimo, pateiktos tvarkymo rekomendacijos ir pasiūlymai bei rekomendacijos tolimesniems vertinimo, monitoringo
darbams, o taip pat ir KMB įregistravimo, išregistravimo, palaikymo, tvarkymo ir atnaujinimo tvarkos aprašas. ☐

Urėdijose

Ketvirta miško sodmenų laikymo saugykla –

Anykščiuose

M

iškų urėdijose taikant naujas miško sodmenų auginimo ir miškų atkūrimo technologijas, prieš kelerius
metus miško sodmenims laikyti žiemos metu saugyklas – šaldytuvus įsirengė Raseinių, Panevėžio, Kretingos miškų
urėdijos. Šiemet sausio 18-ąją statybos rangovas UAB „Anrestas“ pridavė eksploatacijai naują miško sodmenų rūšiavimo ir
laikymo saugyklą – šaldytuvą Anykščių miškų urėdijos Pavarių medelyne. Į šio gamybinio objekto projektavimą ir statybą
Anykščių miškų urėdija investavo daugiau nei 700 tūkst. litų.
Naujojoje saugykloje įrengta erdvi sodmenų rūšiavimo patalpa
(105 m2) ir dvi 6 m aukščio šaldymo kameros (iš viso 183 m2). Jau
kitą žiemą šiose šaldymo patalpose bus galima sandėliuoti iki 1 mln.
surūšiuotų sodmenų. Kad būtų naudingiau panaudotas šaldymo
kamerų tūris ir patogiau iš jų transportuoti sodmenis, jie bus sudėti į medinius konteinerius (viename – iki 2500 vnt. sodmenų), o šie
sukrauti vienas ant kito. Automatizuota sistema kamerose palaikys
pastovią -2° C temperatūrą, o vienoje šaldymo kameroje įrengtas
oro drėkintuvas užtikrins aukštą santykinę oro drėgmę. Taip per
žiemą laikyti sodmenys bus kokybiški, o pavasarį miškų sodintojai
galės lanksčiau prisitaikyti prie kintančių klimato sąlygų.

Miško sodmenų saugyklos atidarytuvės

Apžiūrėti šio anykštėnų statinio atidarymo proga atvyko
generalinio miškų urėdo pavaduotojas Petras Kanapienis,
Dubravos, Kupiškio, Panevėžio, Biržų miškų urėdijų atstovai, Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius,
anykštėnas LR Seimo narys Sergejus Jovaiša, kiti svečiai. Statinys domino ir atvykusius Anykščių miškų urėdijos partnerius
– miško sodmenų pirkėjus iš Estijos firmos „Systemseparation Limited Company“, su kuriais anykštėnai bendradarbiauja
nuo 2011 m. pavasario, yra sudarę ilgalaikę prekybos sutartį.
Už sodmenų saugyklos pastato techninio projekto parengimą, įrengimą (pastatyta per 6 mėn.) bei technologinių
klausimų sprendimą Anykščių miškų urėdas Sigitas Kinderis
ir šios miškų urėdijos valdybos pirmininkas Petras Kanapienis įteikė padėkas projekto architektui Žymantui Lipskiui,
rangovams – UAB „Anrestas“ vadovui Jakovui Leonovui,
šios bendrovės statybos direktoriui Kęstučiui Juškai, darbų
vykdytojui Vidmantui Pilkauskui bei Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centro vadovui Vytautui Liutkui,
urėdijos vyriausiajam miškininkui Kęstučiui Bilbokui, Pavarių medelyno viršininkui Ričardui Juozapavičiui.
Anykščių miškų urėdijos archyvo ir autoriaus nuotraukos

Pavarių medelyne priduota eksploatacijai miško sodmenų rūšiavimo ir laikymo saugykla

Saugyklos atidarymo metu Anykščių miškų urėdas Sigitas
Kinderis informavo, kad 24,5 ha dydžio miškų urėdijos medelyne
(produkuojantis plotas – 20,1 ha) auginama apie 4 mln. įvairių medžių rūšių sodmenų, iš kurių kasmet apie 1,5 mln. vnt. pateikiama
realizacijai. Apie 40-50 proc. išaugintų miško sodmenų sunaudojama Anykščių miškų urėdijos reikmėms (miškų atkūrimui ir įveisimui), o likusieji parduodami Kupiškio, kitoms miškų urėdijoms,
miško savininkams, eksportuojami į užsienį (apie 300 tūkst. vnt.
sodinukų).
Pastačius saugyklą, per 2-3 metus medelyne tikimasi išauginti
iki 1 mln. vnt. eksportui tinkančių sodmenų (iš viso bus auginama
apie 5 mln. vnt. miško sodmenų).
Aptariant miško sodmenų išauginimo darbus, medelyno viršininkas Ričardas Juozapavičius pažymėjo, jog paklausiausia produkcija eksportui – eglės sodinukai. Jo teigimu, užsienio pirkėjams
svarbu ne parduodamų eglaičių amžius, o kokybė: stiebo tiesumas,
aukštis, skersmuo ties šaknies kakleliu, šaknų sistemos išsivystymas. Siekdami mažinti eglės pikirantų išauginimo sąnaudas, medelyno darbuotojai tikisi eksportui tinkamus eglių sodinukus išauginti per trejus metus. Žinoma, jų savikainą šiek tiek gali padidinti
Anksčiau rekonstruotas Pavarių medelyno administracinis pastatas

laikymas saugykloje, brangstant elektros energijai,
bet išlaikytus šaldytuvuose sodmenis tikimasi brangiau parduoti.
Prieš trejus metus Pavarių medelyne įsisavinta
hibridinės drebulės sodmenų auginimo technologija, Kavarsko girininkijoje įveistas 1 ha jos bandomųjų želdinių. Pernai išauginta apie 70 tūkst. vienmečių
hibridinės drebulės sodinukų, kuriuos veisti energetinėms plantacijoms nupirko ES paramą gaunantys
žemių ir miškų savininkai. R. Juozapavičiaus pastebėjimu, išauginti šiuos sodmenis medelyne reikia
nemažai darbo rankų, nes drebulaites reikia dauginti
gyvašakėmis. Joms pernai skirtas apie 0,50 ha žemės
sklypas, į kurį reikėjo privežti durpių, suformuoti
lysves, jose – vagutes sodinti gyvašakes. Sodinimui
naudojamos vietinės hibridinės drebulės ir iš Latvijos atsivežtų 6 klonų gyvašakės. Jos mirkomos įsišaknijimą skatinančiuose tirpaluose. Per vasarą laistomos gyvašaknės išauga iki 0,5-2 m aukščio. Medelyne kasmet talkina būrys moterų iš darbo biržos.
R. Juozapavičius džiaugiasi, kad sulaukia pirkėjų skambučių,
dėkojančių už gerus hibridinės drebulės ir kitus sodmenis. Pavarių medelyne išauginti hibridinės drebulės sodinukai yra pigesni už atvežtus iš Latvijos, Estijos, Lenkijos medelynų.
Privačiose žemėse 1 ha sodinama 1100-1500 hibridinės drebulės vienmečių sodinukų. Pirmais metais jie „sėdi“, o antraisiais „pabunda“ ir sparčiai stiebiasi į saulę. Bet drebulaites reikia
saugoti, kad neapgraužtų peliniai graužikai, kad elniniai žvėrys
nenuskabytų ūglių, kad nenupjautų bebrai.
Šiemet planuojama dar 7 ha padidinti medelyno plotą. Sėklinei bazei kurti miškų urėdijoje įveistos 7 sėklinės
plantacijos: paprastosios pušies (6,1 ha), paprastosios eglės
(5 ha), juodalksnio (3 ha), mažalapės liepos (2,5 ha), paprastosios vinkšnos (2,6 ha), miškinės obels (0,9 ha) ir miškinės
kriaušės (0,7 ha).
Atvykęs susipažinti su anykštėnų užmojais medelynų ūkyje Dubravos EMMU miškų urėdas Kęstutis Šakūnas sakė, kad
planuojama kiek didesnę miško sodmenų saugyklą – šaldytuvą
statyti ir Dubravos medelyne.
Vaclovas Trepėnaitis
Iš gyvašakių išaugusios vienmetės hibridinės drebulaitės
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parduodami

ąžuolo

Suomiškos biokuro giljotinos AXER –
profesionalūs priedai ekskavatoriams
ir miško mašinoms

sodinukai

UAB „MMC Forest“

Nausodžio k., Vėžaičių sen., 96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 673 51506
El. paštas info@mmc.lt
www.miskui.lt

AXER - Skandinavijos rinkos lyderis.

Įdarbink savo ekskavatorių biokuro gamybai!
UAB „SEGRIS“
Vilkaviškis
Mob. tel.: +370 656 74 003,
+370 670 64 115
El. p. uabsegris@zebra.lt

Miškų urėdijų 2012 m. gruodžio mėn.
parduotų apvaliosios medienos
sortimentų kainos, Lt/m³

Sortimentas

Pušies pjautinieji rąstai

2012 m.
sausio 2012 m.
Indeksas
gruodžio
gruodis mėn. 2012 m.
mėn.
vidutinė kaina sausis=100
vidutinė
kaina
195
103.6
189

Eglės pjautinieji rąstai

201

100

201

Ąžuolo pjautinieji rąstai

468

97.9

482

Uosio pjautinieji rąstai
Drebulės pjautinieji
rąstai
Beržo pjautinieji rąstai
Juodalksnio pjautinieji
rąstai
Pjautinieji spygliuočių
smulkieji rąstai
Pjautinieji lapuočių
smulkieji rąstai
Eglės popiermedžiai

175

74.5

202

130

97.7

132

207

96.3

208

173

82.4

189

159

103.9

156

126

103.3

125

80

89.9

81

Pušies popiermedžiai

83

90.2

82

Beržo popiermedžiai

98

86.7

101

Drebulės popiermedžiai

74

89.2

77

Uosio popiermedžiai
Plokščių mediena
(spygliuočių)
Plokščių mediena
(lapuočių)
Malkinė mediena
Iš viso apvalioji
mediena

115

79.9

125

59

76.6

66

57

77

62

70

82.4

76

116

81.7

Kainos be PVM ir transporto išlaidų		

126
GMU inf.

Atstovas Lietuvai

UAB „MMC Forest“

Nausodžio k., Vėžaičių sen., 96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 673 51506
El. paštas info@mmc.lt
www.miskui.lt
www.mmc.lt

.
LIKMERE

DIDELIAIS KIEKIAIS
superkame beržo rąstus
nuo 14 cm skersmens
Informacija apie supirkimo kainas ir sąlygas
internete www.likmere.lt
telefonu 8 340 60054
el. paštu info@likmere.lt

UAB „MMC Forest“
Nausodžio k., Vėžaičių sen., 96215 Klaipėdos r.
Tel./faks. 8 448 68054
Mob. tel. 8 673 51506
El. paštas prekyba@miskui.lt
www.mmc.lt
www.miskui.lt

Privatūs miškai

Kokie iššūkiai laukia privačių miškų

K

2013-aisiais?

asmetinėje LMSA konferencijoje
„Miškas – žmogui, žmogus – miškui“, surengtoje praėjusių metų
gruodžio 7 d. Trakuose, aptariant privačios
miškininkystės darbus, bendrą LMSA veiklą su partneriais, ES paramos įsisavinimą
privataus miškų ūkio sektoriuje, padidėjusius medienos poreikius vietinei pramonei ir energetikai, kitus laikmečio iššūkius
šalies miškams, gausioje auditorijoje vyko
dialogas „ne į vienus vartus“. Konferencijoje dalyvavęs Aplinkos ministerijos Miškų
departamento direktorius dr. Valdas Vaičiūnas informavo, kokias miškų politikos
aktualijas teks spręsti šių metų antrą pusmetį, Lietuvai perėmus pirmininkavimą
Europos Tarybai, kokie rengiami nauji europiniai miškų teisės aktai, kas bus daroma
Miškų darbo grupėje. Miškų departamento
Privačių miškų skyriaus vedėja Vilija Masaitienė priminė, kokią paramą iš valstybinio miškų sektoriaus ir ES gauna miško
savininkai, kaip organizuojamas jų mokymas, konsultavimas, kokios galima tikėtis
ES paramos miškininkystei 2014-2020 m.
Valstybinės miškų tarnybos direktorius
dr. Rimantas Prūsaitis, remdamasis statistikos duomenimis, palygino valstybinių ir
privačių miškų medienos išteklius, miškų
vertę pinigine išraiška, abiejų miškų sektorių bendrumus, apžvelgė įdiegtos miškų
kontrolės sistemos veiklą (kasmet patikrinama iki 11 proc. miškų), kokią gali teikti
informaciją Valstybinė miškų tarnyba miško savininkams. Apie medienos poreikius
28 ■
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vietinei pramonei, jos sukuriamą vertę
informavo asociacijos ,,Lietuvos mediena“
direktorius dr. Raimondas Beinortas, kiek
reikėtų biokuro energetikai – Lietuvos biomasės energetikos asociacijos prezidentas
Remigijus Lapinskas.
LMSA laukiančius iššūkius apžvelgė
valdybos pirmininkas, VU Ekonomikos
fakulteto docentas dr. Algis Gaižutis, privačia miškininkavimo patirtimi ir kylančiomis problemomis pasidalijo LMSA
valdybos pirmininko pirmasis pavaduotojas, miško savininkas Kazimieras Šiaulys.
Konstitucijoje įtvirtintas teisės nuostatas į
nuosavybę, visuomenės lūkesčius ir miško
savininkų teises apžvelgė žurnalistas dr.
Algimantas Šindeikis. Konferencijoje kalbėjo Žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo
narys Linas Balsys, Valstybinės saugomų
teritorijų tarnybos direktorė Rūta Baškytė,
Generalinės miškų urėdijos vyriausiasis
patarėjas Andrius Vancevičius, Trakų miškų urėdijos miškų urėdas Vygandas Mierkis, LMSA Medžioklės komiteto narys
Paulius Rakštys, kuriam įteiktas ir LMSA
nario pažymėjimas.
Truputis privačių miškų statistikos
Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus
R. Prūsaičio pranešime pateiktais šalies
miškų apskaitos (2012 01 01) duomenimis,
bendra šalies miškų (2230,2 tūkst. ha) vertė – 15 326,3 mln. litų, iš jų privačių miškų – 7 570,3 mln. Lt. Žemės ir kito nekilnojamojo turto registre įregistruota 810,4

tūkst. ha privačių miškų, kurie priklauso
247,7 tūkst. savininkų. Apie 95 proc. privačių miškų valdo fiziniai asmenys, likusius
– juridiniai. Nuosavybės grąžinimui rezervuota 107 tūkst. ha miškų.
Po 71 proc. valstybinės reikšmės ir
privačių miškų yra ūkiniai (IV grupės),
20 proc. privačių – III grupės, 9 proc. – II
grupės. Apie 33 proc. savininkų valdo po
1-3 ha miško, 13 proc. – 3,1-5 ha, 10 proc.
– 5,1-10 ha, 4 proc. – 10,1-20 ha ir 1 proc.
didesnes kaip 20 ha valdas. 17 valdų yra
didesnės nei 500 ha, didžiausia valda –
4875,1 ha. Vidutinis miško valdos plotas –
3,3 ha. Pagal 2002-2011 m. parengtus miškotvarkos projektus, ūkininkaujama apie
214,7 tūkst. ha privačių miškų. Valstybinės
miškų tarnybos interneto tinklapyje šiemet
bus skelbiamas leidimų kirsti mišką dislokacijos žemėlapis, kuriuo siekiama ir efektyvinti neteisėtų miško kirtimų prevenciją.
LMSA iįžvelgia 4 spęstinus iššūkius
Apžvelgdamas LMSA veiklą, valdybos
pirmininkas Algis Gaižutis įvardijo bene
4 iššūkius, kuriuos būtina neatidėliojant
spęsti. Pirmu iššūkiu jis pavadino vertybių krizę Lietuvoje, kai privačių miškų
savininkų teisės ir toliau yra neproporcingai suvaržytos, ypač taikant Medžioklės,
Miškų, Saugomų teritorijų įstatymus. Antruoju iššūkiu jis laiko skatintiną privačių
miškų savininkų savivaldos ir kooperacijos
plėtojimą, kurių Lietuvoje kol kas – dar tik
užuomazgos. Iš įregistruotų 20-ies miš-

ko savininkų kooperatyvų realiai veikia tik keli.
Iš visų miško savininkų kooperuotų nėra nė 0,1
proc. Apie 28 proc. visų privačių miško valdų yra
valdomos bendrosios nuosavybės teise, dauguma
miško valdų smulkios, jų savininkams miškas nėra
pagrindinis pajamų šaltinis. Kaimo gyventojai
mažoje valdoje dažniausiai siekia tik apsirūpinti
malkomis, nėra pasirengę investuoti į mažo pelningumo miško darbus. Tokia situacija nepalanki
kooperacijos plėtrai, reikia, kad valstybė rastų papildomų skatinimo priemonių, kurios padidintų
privačių miškų ūkio ekonominį efektyvumą ir
konkurencingumą. Trečias iššūkis būtų: ES fondų
ir nacionalinis miškų ūkio priemonių finansavimas bei veiklos reglamentavimas 2013-2020 m.;
Nacionalinės miškų ūkio plėtros programos ir
jos įgyvendinimo priemonių plano 2012-2013 m.
bei ES miškų strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 2013 m. realizavimas; nuo šių metų
kovo 1 d. įsigaliojanti ES medienos pateikimo
rinkai nauja tvarka. Pagal šį reglamentą į ES rinką
draudžiama tiekti neteisėtai paruoštą medieną ir
iš tokios medienos pagamintus medienos produktus; medienos ir jos produktų tiekėjai turės įrodyti
medienos produktų legalumą (kilmę). Iki reglamento įsigaliojimo Lietuvoje turi būti parengta
šalies rinkai pateikiamų medienos ir jos produktų
kontrolės sistema. Ketvirtasis iššūkis – medienos
rinkos aspektai ir medienos poreikiai vietinei pramonei ir energetikai.
Kam teikti prioritetą vartojant vietinę medieną?
Asociacijos ,,Lietuvos mediena“ direktorius
R. Beinortas informavo, jog 2011 m. Lietuvos
medienos perdirbėjai sunaudojo 1,9 mln. m3 žaliavinės medienos, 2012 m. – apie 2 mln. m3. Realizavus medienos gaminius 2011 m. gauta 7 mlrd.
Lt, 2012 m. – 8 mlrd. Lt pajamų. Maždaug tiek pat
žaliavinės medienos buvo išvežama ir į užsienio
šalis – Latviją, Lenkiją, Vokietiją, Švediją Suomiją,
net Kiniją. Iš Klaipėdos uosto į Kiniją plukdant
laivais žalią žaliavinę medieną, ją pakrovus į jūrinius konteinerius, suprastėjo medienos kokybė.
Plečiantis Lietuvoje biomasės energetikai,
plokščių gamintojai dėl žaliavinės medienos konkuruoja su biokuro gamintojais. Pasak R. Beinorto,
Lenkijos ūkio ministras, norėdamas subalansuoti
vietinės žaliavinės medienos vartojimą vidaus
rinkoje, 2012 m. spalio 18 d. įsakymu uždraudė
biokurui naudoti medieną, tinkančią medienos
perdirbimo ir baldų pramonei. Šis apribojimas
turėjo įsigalioti nuo šių metų pradžios. Baigdamas pasisakymą, R. Beinortas pristatė optimalaus
miško resursų naudojimo koncepciją, kuri suformuota bendradarbiaujant LMSA ir ,,Lietuvos mediena“ asociacijoms.
Lietuvos biomasės energetikos asociacijos
prezidentas Remigijus Lapinskas pasisakyme pa-

žymėjo, jog didėjant importuojamų dujų,
naftos kainoms ir dėl to brangstant būstų
šildymui, reikėtų pirmenybę teikti vietinei
biomasės energetikai. Jo teigimu, Lietuvoje privatus namų sektorius per metus
sudegina apie 3 mln. m3 malkinės medienos. Daugelyje privačių namų naudojama
sena, neekonomiška šildymo įranga, kurią
būtina renovuoti.
Biokuro gamybai kol kas nuperkama
tik maždaug pusė siūlomo miško kirtimo
atliekų kiekio, mažai jų panaudojama iš
privačių miškų. Nuostolis valstybei – nenaudojami miškai, rezervuoti nuosavybei atkurti. Priešingai nei tikėtasi, žemių
ir miškų savininkai nesiima plačiai veisti
karklų ir kitų energetinių plantacijų biokurui. Vietos energetikai beveik nenaudoja žemės ūkio (šiaudai, dirvonų žolė) ir
komunalinių atliekų, biodujų. Daugeliui
jaunų verslininkų labiau patrauklūs valstybės remiami vėjo ir saulės energijos panaudojimo elektrai gaminti projektai, nes
nereikia nei sėti, nei pjauti.
Generalinės miškų urėdijos vyriausiasis patarėjas Andrius Vancevičius pažymėjo, jog dėl vietinės žaliavinės medienos
resursų varžantis stambiam verslui reikėtų
nepamiršti, kad rinkos partneris yra ir privataus miško valdos savininkas, kuriantis
smulkų verslą. Kaip subalansuoti visas
verslo sritis? Reikėtų sakyti ne tiems, kurie nori ,,susikombinuoti“ naudos svetimo
gero sąskaita, ir sveikinti tuos, kurie siekia
atsakingai ūkininkauti.

Valstybės parama miškų savininkams
Aplinkos ministerijos Miškų departamento Privačių miškų skyriaus vedėja Vilija
Masaitienė pranešime priminė, kad iš
valstybinės Bendrųjų miškų ūkio reikmių
programos lėšų finansuojamos ir kai kurios privačių miškų sektoriaus reikmės:
privačių miškų inventorizacijos ir apskaitos darbai, priešgaisrinė ir sanitarinė miškų apsauga, miško savininkų švietimas ir
konsultavimas (nemokamai organizuojami savaitiniai miško savininkų mokymo
kursai, platinami informaciniai leidiniai,
per dvejus metus bus sukurta 10 vaizdinių
mokomųjų informacijų). Įvairiais miškininkavimo klausimais paslaugas teikia
Valstybinė miškų tarnyba, miškų urėdijos.
Be to, privačios miškininkystės plėtrai nuo
2007 m. teikiama ES fondų parama. Pvz.,
2012 m. žemės ūkio paskirties žemės apželdinimui mišku pateiktos 436 paraiškos
44,1 mln. Lt sumai, ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės apželdinimui – 580
paraiškų 66,3 mln. Lt sumai; yra 49 mln.
Lt lėšų likutis žemės ūkio paskirties žemės
apželdinimui ir 10,1 mln. Lt – ne žemės
ūkio paskirties ir apleistos žemės apželdinimui. Numatyta apie 10 proc. dydžio
parama miškų sektoriui nuo visos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 20142020 m. programą.
Egzistuojantys iššūkiai – tai kartu ir
galimybė aktyviems miško savininkams
veikti, ieškoti sprendimų ir juos praktiškai
įgyvendinti.
MG inf.

SIP PROTECTION – didžiausias dirbantiems miške rūbų, avalynės
ir darbo saugos priemonių gamintojas Europoje

UAB „MMC Forest“

Nausodžio k.,
Vėžaičių sen., 96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 673 51506
El. paštas info@mmc.lt
www.miskui.lt
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Čia surenkamos Ponsse miško mašinos

G

rupė Baltijos šalių (Estijos, Latvijos, Lietuvos) žurnalistų šių metų
sausio viduryje Suomijos kompanijos Ponsse Oyj kvietimu lankėsi
šios įmonės gamykloje, susitiko su jos vadovais, dalyvavo pagamintos technikos demonstravime miške.

Ištakos

Kompanijos Ponsse įkūrimo ištakos siekia praėjusio šimtmečio šeštąjį dešimtmetį, kuomet įmonės įkūrėjas Einari Vidgrén, būdamas vos keturiolikos
metų, ėmė dirbti medienos ruošos darbininku. Savo karjerą jis pradėjo turėdamas tik rankinį pjūklą, o būdamas 27-erių pats įdarbino 25 miško darbininkus. Tačiau nepatenkintas to meto miško mašinų našumu bei kokybe,
Einari nutarė sukurti medvežę, kuri atitiktų jo ir bendradarbių poreikius. Po
ilgų bandymų kiek grubokų formų savos gamybos mašina iš Vieremä kaime esančių nedidelių gamybinių dirbtuvių išriedėjo 1969 m. pradžioje. Tai
buvo diena, kai gimė pirmoji Ponsse medvežė, kurios pavadinimas įamžino
šeimininko nuolatinio palydovo – mylimo šuns vardą. Šią medvežę nusipirPrie pirmosios medvežės Ponsse PAZ (iš kairės) Jarmo Vidgrén, N. Schalkx,
G. Cicėnas, Juha Vidgrén, Ponsse Oyj generalinis direktorius Juho Nummela

ko gretimo kaimo medienos ruošos įmonė, kuri, įsitikinusi mašinos patikimumu, tais pačiais metais užsakė dar vieną. Vėliau sulaukta dar kelių
užsakymų. Tai paskatino E. Vidgrén pradėti miško mašinų gamybą Vieremä kaime. Neturėdamas pakankamai lėšų gamybos plėtrai, jaunasis
verslininkas kreipėsi į vietos savivaldybę, prašydamas padėti dėl investicijų. Savivaldybės taryba priėmė palankų sprendimą – suteikė paskolą
būsimajam miško technikos gamintojui. Nedidelė miško mašinų gamykla pastatyta labai greitai – 1970 m., kurie ir laikomi oficialiais Ponsse įkūrimo metais. Pirmoji serijinė medvežė Ponsse PAZ pamažu ėmė skintis
kelią į Suomijos rinką. Nepaisant pradžios nesėkmių, finansinių sunkumų, įmonė plėtėsi, šiame regione sukurdama daug darbo vietų.
Aštuntajame dešimtmetyje įvyko lūžis Ponsse miško mašinų gamyboje. Kompanija 1983 m. pristatė naują medvežę S15 ir padidino
savo patikimumo reitingą ne tik tarp pirkėjų, bet ir tarp konkurentų.
Medvežės S15 važiuoklės gamybai konstruktoriai panaudojo aliuminines detales, todėl ji buvo daug lengvesnė bei manevringesnė nei kitų
gamintojų medvežės. Kitas svarbus etapas Ponsse istorijoje – pirmosios
originalios kirtimo galvutės H520 sukūrimas. Naujai sukonstruota kirtimo galvutė davė pradžią medkirčių gamybai 1986 m. Plėsdama gaminių asortimentą 1990 m. Ponsse kompanija ėmė tiekti miško mašinas
su pažangia medienos matavimo ir informacijos sistema Ponsse Opti.
Kompanija Ponsse iki šiol laikoma viena iš sortimentinių technologijų
diegimo medienos ruošimo procese pradininkių.

Ponsse šiandien

Pastaraisiais metais kompanija Ponsse sėkmingai padidino miško technikos pardavimus beveik visuose žemynuose. Iš viso pagaminta apie 8500
miško mašinų, kurios įgijo pripažinimą visame pasaulyje bei išsikovojo
deramas pozicijas tarp panašių mašinų gamintojų. Miško mašinų asortimentą sudaro: šeši medkirčių, aštuoni medvežių modeliai, kombinuotos
miško kirtimo ir ištraukimo mašinos (du viename – dual), šeši kirtimo
galvų modeliai, informacinės sistemos bei įvairūs kranai. Kaip teigė kompanijos pardavimų ir marketingo direktorius Jarmo Vidgrén, daugiausia
technikos parduodama Šiaurės Europoje (54,5 proc.), maždaug po lygiai
– Centrinėje ir Pietų Europoje (17,9 proc.), Šiaurės ir Pietų Amerikoje (14
proc.) bei Rusijoje ir Azijoje (13,5 proc.). Populiariausios Ponsse Ergo (6W
ir 8W) medkirtės bei Ponsse Buffalo medvežės. Aštuonių ratų mašinos
sudaro apie 70 proc. visos parduodamos produkcijos. Ponsse mašinos
užima didžiausią Suomijos rinkos dalį (50,9 proc.).
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Autoriaus nuotraukos

Dėsningas kelias iį sėkmę

Ponsse grupę sudaro pagrindinė bendrovė Ponsse Oyj, vienuolika filialų
įvairiose pasaulio šalyse bei Seinäjoki (Suomija) mieste įmonė Epec Oyj, kurioje gaminamos integruotos miško mašinų valdymo sistemos. Be to, įmonė turi
26 pardavimo atstovus bei apie 150 serviso centrų visame pasaulyje. Ponsse
group ir filialuose dirba apie 1000 darbuotojų. Per 70 proc. gamybos komponentų pagaminama vietoje – Vieremä gamykloje, likusi dalis kitose įmonėse
Suomijoje ir Vokietijoje (Mercedes varikliai, NAF rėmai ir kt.). Jau pagamintos
medvežės ir medkirtės nuodugniai testuojamos netoli gamyklos esančiame
miške ir tik tuomet perduodamos klientui.
Nors per krizę naujos technikos pardavimai sumažėjo beveik perpus ir tik
nuo 2012 m. pamažu ėmė siekti ikikrizinį lygį, Ponsse kompanija visada skyrė
lėšų gamybai modernizuoti bei išleidžiamai produkcijai tobulinti. Gamyklos
vadovybė puikiai supranta, kad bet koks atsilikimas technologiniame procese
kompaniją gali nublokšti kelerius metus atgal. Paskutiniaisiais metais Ponsse
per 50 mln. eurų skyrė naujoms surinkimo linijoms modernizuoti, naujiems
komplektavimo cechams, serviso centrams bei sandėliams statyti, šiuolaikiniams suvirinimo robotams įsigyti, kirtimo galvų testavimo laboratorijai
įrengti. Šiemet numatoma atidaryti naują logistikos centrą.
Daug lėšų skiriama moksliniams tyrimams, jų diegimui gamybos procese.
Didelis dėmesys skiriamas mechanikų ruošimo bei tobulinimo centrui Ponsse
Academy, kuriame miško mašinų valdymo paslapčių semiasi ne tik operatoriai iš Suomijos, bet ir kitų kraštų, tarp jų ir iš Lietuvos. Būsimų Ponsse mašinų
operatorių centrai dabar atidaromi paskirų šalių regionuose. Baltijos šalių mechanikai mokosi tokiame centre Rygoje.
Per 60 procentų kompanijos Ponsse akcijų priklauso Vidgrén šeimai. Prieš
dvejus metus netikėtai mirus įmonės įkūrėjui Einari Vidgrén, Ponsse direktorių
tarybos pirmininku išrinktas Juha Vidgrén. Jis – vienas iš keturių Einari sūnų,
perėmusių kompanijos valdymą.
Kompanijos akcijos įtrauktos į Nasdaq OMX Nordic vertybinių popierių
biržos prekybos sąrašus ir gana aukštai kotiruojamos.

Verslo filosofija

Ponsse vertybės ir darbo metodai grindžiami pagrindiniais kompanijos įkūrėjo Einari Vidgrén verslo principais. Diegdama bet kokias naujoves Ponsse atsižvelgia į vartotojų poreikius bei reikalavimus, todėl ir savo klientams pateikia
optimalius sprendimus, kurie padidina miško darbų efektyvumą. Pagamintose medkirtėse ir medvežėse neretai realizuojami ir klientų pasiūlyti konstrukciniai pakeitimai, apie kuriuos gamyklos atstovai sužino tiesiai iš pirkėjų.
Nieko nestebina, jei gamyklos konstruktoriai, inžinieriai ar direktoriai atvyksta
pas Ponsse mašinos savininką išklausyti jo pastabų, pageidavimų, atsiliepimų
apie medkirtės ar medvežės darbą. Vykstama beveik į visas pasaulio šalis, kuriose dirba kompanijos mašinos, ir tiesiogiai bendraujama su operatoriais.
Ypač daug dėmesio skiriama operatorių mokymams, pakartotiniam kvalifikacijos kėlimui. Neretai gamyklos atstovai lankosi įmonėse, kurios įsigijo
Ponsse techniką, stebi operatorių darbą bei moko juos vietoje. Dažnai ne tik

firmų savininkai, bet ir operatoriai kviečiami apsilankyti Viaremä gamykloje bei susipažinti su naujovėmis, stebėti mašinų darbą bandomajame
poligone. Sąžiningumas, patikimumas, nuoširdumas, atvirumas – tai tik
keli žodžiai iš viso Ponsse kompanijos pateikto vertybių sąrašo, kurie, matyt, ir sudaro jos sėkmės formulės pagrindą.

Įsitvirtino Lietuvos rinkoje

Kompanijos Ponsse miško mašinos Lietuvos rinkoje pasirodė tik nuo
2006 m. „Startas išties buvo nelengvas, – sakė oficialaus Ponsse miško
technikos atstovo Lietuvoje UAB Konekesko Lietuva Statybinės, komunalinės ir miško technikos departamento direktorius Giedrius Cicėnas.
– Pradžioje parduodavome po kelias mašinas per metus. Laikui bėgant,
kada Ponsse medkirtės ir medvežės mūsų šalyje užsirekomendavo kaip
kokybiškos ir efektyvios miško mašinos, ledai pajudėjo. Pirkėjai įvertino
šios technikos patikimumą, pranašumus, lankstų, laiku atliekamą techninį aptarnavimą. Malonu, kad dabar būsimieji klientai dažnai mus pasirenka patys.“
UAB Konekesko Lietuva turi net keturis aptarnavimo centrus: Vilniuje,
Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Kad miško darbai nesitrukdytų, atsarginės dalys pristatomos per parą, o, esant reikalui, technika remontuojama
ne tik servisuose, bet ir miške.
„Dabar Lietuvoje darbuojasi 50 įvairių modifikacijų Ponsse miško mašinų, iš kurių 40 yra mūsų tiesioginiai klientai,“ – teigė Ponsse Oyj pardavimų direktorius Baltijos šalims, Japonijai, Azijai ir Pietų Afrikai Norbert
Schalkx. „Ypač džiugina, kad pardavimai ženkliai padidėjo 2011-2012 m.,
o Ponsse mašinos Lietuvoje tarp stambių šios kategorijos gamintojų jau
antrus metus užima lyderių pozicijas. Belieka palinkėti, kad ir šiemet
mūsų atstovai išlaikytų tokius tempus ir būtų pirmaujantys.“

RIMONDAS VASILIAUSKAS
Prekybos direktorius Antti Räsänen (dešinėje)
informuoja apie technikos demonstravimo eigą

Medžioklė

Ar gyvūnus išgelbėsime
Selemonas Paltanavičius

Žodis skaitytojui
Nepamenu, kada tai atsitiko.
Pamenu, kad vaikystėje nebuvo smagesnio užsiėmimo, kaip siausti su draugeliais ant pusnimis ir ledu
apdengto kalnelio.
Pamenu, kad būnant pirmokėliu ar antrokėliu, per
saldžiausią ryto miegą labiausiai laukdavau, kad
mama, išklausiusi radijo pranešimą, ateitų prie lovos ir pasakytų: šiandien į mokyklą nereikės – šalta.
Valio!!! Vėl visą dieną rogės, slidės, sniegas, šaltis ir
bendrai.
Pamenu, kaip trinant šeštos klasės suolą, apsiginklavęs neįtikėtina fototechnika, vardu ,,Smena“ (čia
tokia anų laikų ,,muilinė“), iškaulinau iš tėvo leidimą
pasikinkyti į roges arklį, ir spirginant speigui, sniego keliu, tiesiai per laukus, šeštadienį išvažiavau į
Skapagirį fotografuoti briedžių. Dievulėliau, koks
žiemos miško grožis. Tą ,,ekspediciją“ dar ir dabar
mena išblukusi nuotrauka, kurioje, labai norint, galima įžiūrėti ir penkis briedžius.
Pamenu patį skaniausią pasaulyje valgį – į kaulą
sušalusius lašinius ir rupią naminę duoną, kuriuos
tėvas, eigulys, iš po šieno rogėse ištraukdavo per
pietus, kai apšarmojusio miško keliuko pakrašty jau
šviesdavo daili šviežios, nuo šalčio net skambančios,
medienos rietuvė.
Pamenu, kaip, pamiškėje gyvenančio giminaičio rudenį pabėgusi telyčia sėkmingai peržiemojo miške,
o pavasarį, sugrįžusi pas šeimininką, visus stebino
įspūdingu gauruotu kailiu.
Pamenu, kaip išūždavau tėvams ausis, kad išleistų
varovaut, ir, kaip ,,kaifuodavau“ iki klyno brisdamas
mišku per sniegą.
Pamenu, jau studentišką ekspediciją su ,,kursioku“
į tėviškės mišką, speiguotą viduržiemį prie šėryklos,
naktį stebėti elnių.
Pamenu pirmąjį ,,kaifą“ žiemą atsisėdus į tykojimo
bokštelį.
,,Juodai“ nepamenu, kada žiema Lietuvoje virto
bomžų, išlepusių gulbių, beglobių šunų, ristūnų
žirgų ir visų vargšų Lietuvos gyventojų (čia jau politiniame lygmenyje) gelbėjimo vajumi.
Gal atsakymą rasite Selemono Paltanavičiaus
straipsnyje.

Eugenijus Tijušas
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P

o paskutinio apledėjimo prasidėjęs
holoceno periodas, besitęsiantis
iki šiol, per 10-11 tūkst. metų ženkliai pakeitė mūsų gamtinę aplinką – kintantis, ne tik šiltėjantis, bet ir retkarčiais
atvėstantis klimatas veikiamas ne tik ilgalaikių ciklų, bet ir mums jau įprasto keturių metų laikų cikliškumo. Kiekvienas
metų laikas turi savo „užduotis“, tačiau
visų metų laikų funkcija viena – gamtą
išlaikyti gyvybingą, o augalus ir gyvūnus – atsparius, gebančius palaikyti gerą
savo populiacijų būklę. Žiema jiems yra
toks pat metų laikas, kaip ir kiti. Tiesa, jai
gamtoje skirtas atrankos vykdytojo vaidmuo, kuris mums, žmonėms, ne visada
suprantamas. Visi silpnieji, netinkantys
Kanopinių žvėrių mitybai nukirstos drebulės

populiacijos gyvavimui užtikrinti, nesulaukia pavasario, tačiau jų žūtis nebūna
beprasmė – tapdami kieno nors maistu,
jie padeda išlikti ne vienam gyvūnui. Žiemos atrankos „instrumentai“ – šaltis, gilus sniegas, badas, žinoma, ir ligos, kurios
dažnai būna pirmųjų priežasčių rezultatas. Matydami silpstančius, ligotus gyvūnus, skubame jiems padėti. Pamaitiname
visus, kurie gali priimti tokią mūsų globą,
dalis šio maisto tenka ir tiems, kuriuos norime išsaugoti ne gamtai, o sau. Dar dažniau tikime, kad galime kaip nors pakeisti
šią gamtos logiką, įsiterpti į ją ir gamtos
vyksmą pakreipti „gera“ – gyvūnijos gausėjimo – linkme. Ar taip gali būti? Jei ne,
kodėl mes globojame gyvūnus?

nuo žiemos?

Po stora sniego danga miške sunku stirnoms surasti maisto

valia. Prie tokios šėryklos paprastai laikosi tam tikras stirnų, šernų skaičius. Globa – veiksmas, prie kurio gyvūnai turi priprasti,
mokėti „priimti“ mūsų siūlomą pašarą. Sunku įsivaizduoti, kad
jie pradėtų domėtis papildomu jiems pilamu pašaru tik tada,
kai tampa labai blogai. Todėl tiems gyvūnams, kurie potencialiai „priima“ mūsų globos priemones, jas siūlyti reikia nuo pat
rudens. Paukščiai ir žvėrys turi žinoti, kur galima rasti pašaro
ir lesalo tada, kai jo pritrūks. Vienkartinės akcijos, kartais vykdomos miškuose, paprastai laukto rezultato nepasiekia, nes gyvūnai nesupranta tų gerų norų; maža to, apie tai žinantys mūsų
visuomenės nariai gali suabejoti ne akcijų, bet apskritai visos
globos piemonėmis.
Šiandien vis daugiau gamtininkų siūlo iš naujo svarstyti
žvėrių šėrimo miškuose ne tik žiemą, bet ir kitais metų laikais
principus ir poreikį, nes šie veiksmai neturi nieko bendro su
gyvūnų globa. Gyvūnams reikia papildo prie natūralaus mais-

Pakelėse išdėstytos šieno gniūžtės kiškiams ir stirnoms

Kažkada miškuos statytos tokios ėdžios žvėrims šerti
Autoriaus nuotraukos

Kas yra laukinių gyvūnų globa? Kada galime ir turime
jiems padėti? Ar mūsų pagalba nepažeis natūralios gamtos
pusiausvyros ir nepakenks patiems gyvūnams?
Visi žiemoti liekantys gyvūnai tikrai nėra atsidūrę jiems ekstremalioje situacijoje. Jie visi turi maisto ir geba jo susirasti, visiems gamta yra paruošusi vietas pasislėpti. Tiesa, kartais ištinka
nelaukti gamtos stichijos proveržiai, kuriuos gyvūnams iškęsti
sunku. Mums, viską matantiems ir galvojantiems (ar gali būti kitaip?) žmogiškai, gyvūnams tenkantys išbandymai atrodo žiaurūs. Ką mes darome? Puolame vežti pašarą, rengiame stogines,
daugelį paliegusių priglaudžiame, kol orai vėl taps „normalūs”.
Galvojame, kad esame teisūs, tai darydami.
Žiemą nelengva visiems, tačiau paukščiai ir žvėrys kuo puikiausiai išgyvena. Turime žinoti – miške, natūralioje gamtoje
šiaip sau šerti gyvūnus nebūtina. Tik įprastose šėryklose, kurias
pastatė medžiotojai, reguliariai papilamas pašaras turi prasmę,
nes čia susiformavo tradicija, pasitikėjimas, kurio ignoruoti ne-

Medžioklė

to, bet ne kalnų kombinuotųjų pašarų,
šakniavaisių, grūdų. Apie tokią šėryklą
susikaupusius kanopinius žvėris vargu ar
galėtume priskirti prie natūraliai gyvenančių; mūsų veiksmai jų atžvilgiu turbūt nevadintini pagalba žiemos metu.
Nors tokiose šėryklose pramisti galėtų daugelis gyvūnų, tačiau jau už kilometro ar dviejų nuo šėryklos gyvenantys
žvėrys joje nesilanko. Vadinasi, tokia
šėrykla neatlieka visai giriai svarbaus
vaidmens, už ją būtų svarbesnės mažos,
lokalios šėrimo vietos.
Panaši padėtis ir prie lesyklų. Prie
namų esančioje lesinimo vietoje nuo rudens susibūrę paukščiai dabar toli nuo
lesyklos nekeliauja. Atradus kuo nors iš
kitų išsiskiriančius paukščius, galima įsitikinti tokiu jų sėslumu. Ne mažiau svarbi
informacija, kad vos už pusės kilometro esančiose lesyklose beveik nesilanko
paukščiai, nors lesalo ten papilta. Žinoma, gali būti, kad tokios lesyklos buvo
įrengtos per vėlai, jau žiemą, kai paukščių
„žiemojimo pulkeliai“ jau buvo suradę
nuolatines žiemavietes. Sunku tikėtis, kad
lesykloje dabar atsiras daug naujų paukščių – tokiu metu jie beveik nekeliauja,
nesiblaško, gyvena prie esančių lesyklų
ar ten, kur gausu natūralaus lesalo. Visų
šėryklų ir lesyklų efektyvumą sunku įvertinti, bet jose minta tik labai nežymi dalis
žiemojančių gyvūnų.
Šiai gyvūnų daliai ir skirtas mūsų
rūpestis. Tiesa, yra ir susirgusių, nusil-

pusių, atėjusių, atskridusių prie mūsų
namų; mes tiesiog negalime jiems nepadėti. Kiekvienas globos prašantis gyvūnas
turėtų išgirsti mūsų atsaką. Lietuvos miškininkai, medžiotojai ir ūkininkai jiems
visada padeda – paliegę, nusilpę, bado
nukamuoti žvėrys priglaudžiami ūkininkų sodybose, šeriami ir globojami. Jų nesiruošiama pratinti prie žmonių, jaukinti,
jie turi išgyventi ir atšilus orams iškeliauti
atgal į gamtą. Ypač žiemos išbandymams
jautrios stirnos, kurias gelbėti tada, kai
jos ateina prie mūsų namų, tiesiog būtina. Tokia pagalba gali būti pašaras, plikos
žemės plotas gulėti, stoginė. Kadangi žiemą gyvūnai kenčia nuo benamių (o kartais – ir nuo kiemą saugančių, bet po laukus laisvai bėgiojančių) šunų, turėtume
užtikrinti, kad to nebūtų. Žiemą žvėrys
ir paukščiai turi daug natūralių pavojų,
grėsmių, todėl kurti naujus išbandymus
neetiška ir neteisinga.
Jeigu atėjęs prie jūsų namų žvėris serga, būtinai praneškite veterinarijos gydytojui. Galbūt dar galima jam padėti. Jeigu
neturite, kur priglausti, praneškite medžiotojų klubui ar būreliui, šie tarsis su
Gyvūnų globėjų asociacija.
Dažnai pamirštame, kad žiemą pagelbėti gali paprasta priemonė: ramybė.
Miške žiemojantys nebauginami gyvūnai
nesitrauks iš savo žiemavietės, nesiblaškys, nesusižalos kojų. Dabar klajoti ir rasti naujas vietas maitintis bei gyventi jiems
būtų tikrai per sunku.

Antano Truskausko PĮ

Felis

Tel.: 8 5 2330009,
8 5 2337780
Faks. 8 5 2130200
Mob. 8 698 89240
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
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Daugiau kaip prieš penkis dešimtmečius pirmą kartą buvo panaudotas terminas „baltasis badas“, kuris kaip niekas
kitas taikliai įprasmino gilios, sniegingos
ir šaltos žiemos įtaką gyvajai gamtai. Atsakas „baltajam badui” visada buvo aktyvios globos priemonės. Negalime abejoti,
kad jos gali išsaugoti labai daug gyvybių.
Tačiau jos turi būti nepažeidžiančios gyvūnų natūralių įparočių ir nedarančios
įtakos jų elgsenai. Išsaugoti gyvūnai gamtoje bus „tikrinami“ dar ne kartą. Būtume
taip pat neteisūs, jei suteiktume vilties
tiems, kurie gamtoje išlikti negali.
Ar visus gyvūnus įmanoma globoti ir
maitinti, įruošti jiems priebėgas nakvynei?
Žinoma, ne, to iš mūsų „nepriims“ jūroje
žiemojantys tūkstančiai ančių (nuodėgulių, juodųjų, ledinių, sibirinių gagų),
miško vištiniai paukščiai (kurtiniai, tetervinai, jerubės), daugelis genių. Sunkiai
įsivaizduojamos globos priemonės ir pelėdoms – tiesa, labai naudingos gali būti
vadinamos „pelių duobės“, kurių reikšmės
daug kas dar vis nesupranta. Tokios iš dalies žemėje, iš dalies – virš žemės įrengtos
buveinės, kuriose visus metus gali daugintis ir gausiai gyventi pelės ir pelėnai, išmaitina ne tik pelėdas, bet ir smulkiuoius
kiauninius žvėrelius (šermuonėlius ir žebenkštis), suopius, kiaunes. Prie jų lankosi
lapės, mangutai ir lūšys. Pelėdoms svarbia
apsaugos priemone žiemą gali tapti inkilai.
Žvirbliniai paukščiai – nykštukai, alksninukai, juodagalvės sniegenos, lipučiai išsiverčia be žmogaus pagalbos. Tačiau neturėtume keisti savo nuostatų – tą nedidelę
dalį visų žvėrių ir paukščių, kuri skrenda,
eina prie mūsų, kuri gali naudotis mūsų
gera valia teikiama pagalba, turėtume
globoti. Ši globa, kaip papildomo žiemos
šėrimo dalis (bet ne visas maistas), kita
pagalba sunkiausiu žiemos metu (bet ne
visą žiemą) – mūsų kompensacija už tas
netektis, kurias gyvūnai patyria dėl mūsų
veiklos. Gali būti, kad dalis jų jau seniai
buvo pripratinti, patikėjo mumis. Tiesa,
tai galėjo susiformuoti ir esant neapgalvotiems sprendimams. Tačiau šiandien
negalime jiems leisti žūti dėl dar vieno
staigaus ir neapgalvoto mūsų sprendimo –
atsisakymo globoti.
Svarbiausias gyvūnų globos principas turėtų būti grįstas žinojimu, kad mes
jų nesaugome nuo žiemos – tai neįmanoma, to niekam nereikia! Tiesiog galime padėti jiems įveikti kai kurias žiemos
negandas. ☐

Miškas ir visuomenė

Smagus susitikimas Trakų miškų urėdijoje

Danos Buinickaitės – Zacharevičienės nuotraukos

T

rakų miškų urėdijoje pernai gruodžio
17-osios popietę vyravo šventinė nuotaika. Susirinkęs didelis būrys jaunųjų
miško bičiulių ir jų vadovų bei globėjų grožėjosi kompozicijomis, kurios buvo pateiktos
šventinių floristinių kompozicijų konkursui
„Kalėdinis vainikas“.
Konkurse dalyvavo moksleiviai iš 7 rajono
mokyklų, pateikta 15 kompozicijų, sukurtų iš
įvairiausių gamtos medžiagų. Originalią kompoziciją sukūrė Paluknio „Medeinos“ vidurinės
mokyklos JMB „Lukna“. Jų vainikas nupintas iš
linų stiebų. Daug kruopštaus darbo įdėjo Aukštadvario vidurinės mokyklos JMB „Verkniukai“,
sukurdami vainikus iš ąžuolo gilių ir pušies
kankorėžių. Žaismingai, stilingai ir šventiškai
sukurtos kompozicijos Semeliškių vidurinės
mokyklos JMB „Geniukai“, Rūdiškių gimnazijos JMB „Miškiniai“, Bijūnų vidurinės mokyklos JMB „Giriukai”, Keturiasdešimt totorių –
JMB „Jaunasis gamtininkas”. Tačiau didžiausią
įspūdį renginio dalyviams ir svečiams paliko
bei pirmąją vietą laimėjo JMB „Ateitis“ iš Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos (vad.
L. Sabolevskienė) nupintas kalėdinis vainikas
„Žiemos dovana“ dydžiu ir panaudotų medžiagų originalumu, kartu ir paprastumu pralenkė
kitus parodos – konkurso dalyvius.
Laimėtojai keliavo į Kauno miškų ir aplinkos
inžinerijos kolegiją, kur su šia kompozicija dalyvavo Respublikinėje parodoje – konkurse „Žiemos puokštės“ ir užėmė garbingą 3-ąją vietą.
Renginio koncertinę dalį pradėjo jaunoji
smuikininkė Lentvario Motiejaus Šimelionio
gimnazijos moksleivė Julita Filko. Pasirodymus tęsė dar pirmuosius žingsnius žengianti
šios gimnazijos moksleivių (Gabijos, Gabrielės,
Agnės ir Igno) šokių grupė. Lopšelio – darželio „Ežerėlis“ mažieji nykštukai ne tik pašoko ir
padainavo, bet ir mielai talkino Kalėdų seneliui,
kuris stebino ir linksmino magiškais triukais.
Kalėdinių kompozicijų konkursai Trakų
miškų urėdijoje organizuojami jau daug metų,
todėl jauniesiems miško bičiuliams tai yra ir
tradicinė kalėdinė šventė, kurioje jie pademonstruoja savo meninius gebėjimus, susitinka
su savo draugais ir bendraminčiais iš kitų mokyklų pasikeisti idėjomis, žiniomis, pasveikina
vieni kitus su artėjančiomis šventėmis.
Auksė Komičienė

Trakų miškų urėdijos ryšių su visuomene
ir miško rekreacijos specialistė
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Uteniškių poilsiui
rekonstruoti miesto želdynai
Utenos miesto želdynų panorama

P

ernai spalį minint Europos kraštovaizdžio konvencijos ratifikavimo
Lietuvoje dešimtmetį Aplinkos
ministerija surengė konkursą, kuriame
dalyvavo 27 įstaigos, tvarkančios šalies
kraštovaizdį. Konkurso nugalėtoja tapo
Utenos savivaldybė, kuriai už pavyzdingą ir išradingą miesto parkų kūrimą bei
tvarkymą Aplinkos ministerija skyrė diplomą ir skulptūrinį prizą ,,Už Lietuvos
kraštovaizdžio puoselėjimą“. Vilniuje,
,,Dainavos“ konferencijų centre vykusia-

me renginyje uteniškiai savo darbus pristatė videofilmu; apdovanojimai įteikti
Utenos rajono savivaldybės merui Alvydui Katinui.
Utenos miesto želdynai profesionaliai
tvarkyti pradėti 1994 m., kai šio darbo,
padedant kolegoms, ėmėsi savivaldybėje
specialiste paskirta Vilniaus dailės akademijos absolventė kraštovaizdžio architektė Jūratė Paragytė. Kraštovaizdžio
architektas Regimantas Pilkauskas ir urbanistas Alvydas Žickis parengė Utenos

Utenos rajono savivaldybei įteikiamas apdovanojimas ,,Už kraštovaizdį“
(iš kairės: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininkė Vaiva Deveikienė, Utenos
savivaldybės vyr. specialistė – kraštovaizdžio architektė Jūratė Paragytė, rajono meras Alvydas
Katinas, Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius
Vidmantas Bezaras ir tuometinio ministro patarėjas Remigijus Zabulėnas)
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miesto specialųjį želdynų planą (schemą),
kuriuo remiantis vėliau nustatytos parkų
ribos, pateikti jų tvarkymo sprendiniai.
Parkų teritorijos (apie 140 ha) suderintos
su miesto bendruoju planu. Į šias teritorijas pateko miesto aikštės, buvę želdynai
ir per miestą srovenantys upeliai, jų užliejami slėniai, pelkėjančių ežerų pakrantės. Per 18 metų parkams skirtos apleistos vietos išvalytos, apželdytos, nutiesti
pėsčiųjų takai, įrengti tilteliai. Pvz., 2009
m. neatpažįstamai pasikeitė Krašuonos
upelio pakrantės – išvalyti, sutvarkyti
jose žėlę menkaverčiai želdiniai, įrengti
pėsčiųjų takai, pastatyti jiems du tilteliai.
Krašuonos ir Vyžuonų upelių santakoje
pagal architektų Regimanto Pilkausko
ir Alberto Lamausko projektą atnaujintas Miesto sodas (2,65 ha), įkurtas apie
1930 metus. Įrengus tiltą, sodas sujungė
apie 1933 m. pastatytus Šaulių namus, augantį prezidento A. Smetonos atminimui
pasodintą ąžuolą, kitus objektus. Šiame
uteniškių lankomame parke pasodinta
ir naujų vietinių medžių rūšių želdinių:
ąžuolų, juodalksnių, liepų, klevų; įrengti
gėlynai.
Tų pačių architektų sumanymu išradingai sutvarkytos miesto Utenio ir Rinkos aikštės.
Vos ne sąvartynu buvusi Vyžuonos ir
Utenėlės upelių santaka nuo 2008 m. tapo
35 ha dydžio Vyžuonos parku. Išvalius

Adolfo Sinkevičiaus nuotrauka

Miškas ir visuomenė

Manto Pilkausko nuotraukos

Miesto sodo vaizdai

Miesto parkų projektuotojas –
kraštovaizdžio architektas Remigijus Pilkauskas

mobilių stovėjimo aikštelės. Gamtosaugai
nemažoje ežero pakrančių dalyje palikta
buvusi natūrali augalija, joje peri vandens
paukščiai.
Konkurso nugalėtojai Utenos rajono savivaldybei suteikta teisė atstovauti
Lietuvai 2013-2014 m. Europos Tarybos
rengiamame kraštovaizdžio tvarkymo
konkurse.
Konferencijoje Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio
departamento direktorius Vidmantas
Bezaras pažymėjo, kad iki 2014 m. pabaigos numatyta parengti nacionalinį
kraštovaizdžio tvarkymo planą, želdynų
projektavimo ir želdinių priežiūros, kraštovaizdžio formavimo metodikas, aptarti
želdynų tvarkumo prie kelių ir geležinkelių koncepciją. Išleistas leidinys ,,Europos
kraštovaizdžio konvencija. Susiję dokumentai“. Atkreiptas dėmesys į istorinius
želdynus ir jų tvarkymą Lietuvoje, kuriais
privalo rūpintis Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Miesto parkų projektuotojai
Vytautas ir Euchrida Sipavičiai

tovaizdžio tvarkymą, kaip Lietuvos kandidatę Europos Tarybos apdovanojimui
už kraštovaizdį.
Parengta pagal Lietuvos kraštovaizdžio
architektų sąjungos Žinių leidinio (Nr. 6869) informaciją

Aplinkos ministerija pristatė Utenos
rajono savivaldybę, pernai pelniusią ministerijos įsteigtą apdovanojimą už kraš-

Adolfo Sinkevičiaus nuotrauka

šių upelių vagas, pašalinus iš jų pakrančių virtėlius medžius, kelmus, įrengus per
upelius 7 tiltelius, nutiesus paupiais 2,5
km takų pėstiesiems ir dviratininkams,
riedutininkams, šis parkas dabar yra mėgiama įvairaus amžiaus uteniškių poilsio
vieta. Gamtos prieglobstyje galima pereiti
beveik visą miestą.
Verta paminėti ir pagal architektų Vytauto ir Euchridos Sipavičių projektą nuo
2005 m. aplink Dauniškio ežerą kuriamą
poilsio parką (11 ha), pavadintą šio ežero
vardu. Gavus ES paramos lėšų, ženklūs
postūmiai kuriant parką įvyko 2009 m.:
sutvarkyta vakarinė pakrantė, aplink ežerą įrengti takai, vaikų žaidimo aikštelės,
nutiestas lieptas į ežerą. Įrengtos 3 auto-
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Vertikaliai:
1. Kikilinių šeimos paukštis, kurio pilvas ryškiai raudonas ir gerai matomas ant sniego. 2. Mūsų miškų nuodingosios gyvatės.
3. Gailus pelkių augalas, nuo kurio įskausta galvą. 4. Stambiausias
mūsų miškų plėšrūnas, kurio apskaitos atliekamos vasario mėnesį.
5. Nuolat šlapia žemė su durpių klodu. 6. Gėlė „liūto pėda“. 10. Anties jauniklis. 13. Nuodingas, vaistinis ir dažinis augalas (Mercurialis), augantis drėgnuose miškuose. 14. Varpinių šeimos stambus
miškų augalas, kuris įsikuria kirtimuose. 16. Kurtinio pati. 17. Vandens išplauti grioviai ar gilios provėžos. 22. Miškinink, vadovaujantis girininkijai. 23. Ankštinių šeimos augalas geltonais žiedais
(Oxytropis). 25. Judrus, tarškus krūmynų paukštelis riesta uodegyte (Troglodytes). 28. Kikilinių šeimos paukštelis giesmininkas
raudona kakta ir gerkle (Carduelis). 29. Baltų dribsnelių pavidalo
krituliai. 30. Pavasario miškų gėlytė, kurios ieškoti našlaitę žiemą
išvarė pamotė. 32. Daržų ir laukų augalas aukštu stiebu ir dideliais
spalvingais žiedais.
Sudarė Ona Gylienė

10.

11.

Horizontaliai:
7. Egzotinis žolinis augalas, nokinantis sultingus, panašius į didelį kankorėžį vaisius. 8. Devynbalsių šeimos paukštelis, turintis balsą, panašų
į žiogo (tuo pačiu vardu vadinamas ir segtukas). 9. Paukštis ir žiemą ir
vasarą kalantis medžiuose uoksus ir ieškantis kirminų. 11. Lede iškirsta
skylė, kad nedustų žuvys. 12. Kikilinių šeimos paukštis raudonu viršugalviu, Lietuvoje pasirodo traukimo metu ir žiemą. 15. Paukščio galvos
ragininis darinys. 18. Paukštis – proto ir išminties simbolis. 19. Paukštis, kuriam žiemą reikalinga žmogaus pagalba – lesinimas slėptuvėse iš eglišakių ar kitos medžiagos. 20. Moteriškos giminės pūkuotas
padaras. 21. Geltonas tamprus skiauterėta kepurėle valgomas grybas.
24. Baltos .... sukasi ratu. 26. Įbrėžimas, žaizda, randas. 27. Paukštis pilkomis ir juodomis plunksnomis. 31. Balandinių šeimos piktžolė, lapinė
daržovė. 33. Didelis miškų masybas, Labanoro .... 34. Lietuvių šventoji,
sauganti nuo ugnies. 35. Kitas žibutės vardas. 36. Agurkinių šeimos
pailgas daržų augalas.
Sunkesni žodžiai: laiškenis, skrodės, drugišius, čimčiakas, balandūnė.

Iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudėkite žodį.
Atsakymus iki vasario 15 d. siųskite: adresu VšĮ „Mūsų girios“, A. Juozapavičiaus g. 10 a, 09311 Vilnius; el. paštu info@musu-girios.lt.
Žinutėje įrašykite kryžiažodžio atsakymą, vardą, pavardę. (Pvz., Medkirtys Vardenis Pavardenis).
Nugalėtojo, kuris bus nustatytas burtų keliu, laukia UAB Husqvarna Lietuva įsteigtas prizas.
Loterijoje dėl prizo negali dalyvauti redakcijos darbuotojai ir jų šeimų nariai.
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Išėję negrįžti

Vladas Viktoras Kavaliauskas
1927 08 05 – 2012 12 23

Praėjusių metų gruodžio 23 d. netekome miškininko Vlado Viktoro Kavaliausko, visą gyvenimą
skyrusio Lietuvos miškams – dauguma darbinės
veiklos metų buvo susieta su Kuršėnų kraštu.
V. Kavaliausko vaikystė prabėgo gimtajame
Kėdainių rajono Josvainių kaime: mokėsi Josvainių pradinėje mokykloje, vėliau – Kėdainių gimnazijoje. Baigęs 1948 m. Vilniaus miškų technikumą, paskirtas Švenčionių miškų ūkio inžinieriumi, 1949-1950 m. – to paties ūkio Pabradės,
1950-1953 m. – Švenčionėlių girininkijos girininku. Jauną girininką įvertino tuometinė miškų
sistemos vadovybė: 1953-1955 m. paskirtas Nemenčinės miškų ūkio, 1955-1973 m – Kuršėnų

miškų ūkio direktoriumi. Įsteigus Kuršėnų miškų
ūkio gamybinį susivienijimą, 1973-1990 m. paskirtas jo generaliniu direktoriumi. Po 1990 m.
reorganizacijos – Kuršėnų miškų urėdijos urėdas. Tais pačias metais išleistas į užtarnautą poilsį, pasinėrė į visuomeninę veiklą.
Vlado gyvenime tarnystė gamtai ir miškui
buvo jo pašaukimas. Jis geranoriškai patardavo
jauniems darbuotojams, buvo dėmesingas ir
jautrus paprastam žmogui. Laisvalaikiu buvo aistringas medžiotojas.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems.
Kuršėnų miškų urėdijos kolektyvas

Petras Zimblys
1938 01 02 – 2013 01 19

Egle – sese, paduok žalią šaką, –
Mirštant noriu prie jos prisiglaust...
PROSTA SPORINNI

Žiemiškai gražią, vaiskią ir šaltą sausio 19 d. pavargo plakus miškininko Petro Zimblio širdis. Net
negalėjome pagalvoti, kad sausio 2 dieną 75metį atšventusiam žvaliam ir linksmam, kupinam
gyvenimo džiaugsmo bei energijos miškininkui
Petrui ranką spaudžiam paskutinį kartą...
Jis gimė ir augo Ukmergės rajono Mikėnų
kaime valstiečių šeimoje. Baigęs 1957 m. Siesikų vidurinę mokyklą, įstojo į LŽŪA Miškų ūkio fakultetą.1962 m.
gavęs miškininko diplomą, paskiriamas Jonavos miškų ūkio Jonavos girininkijos girininko pavaduotoju, po pusmečio – naujai
besikuriančios Girelės girininkijos girininku.
Gabus ir pareigingas jaunas girininkas buvo pastebėtas ir
įvertintas – 1972 m. ministras A. Matulionis paskyrė Petrą Zimblį Pakruojo miško pramonės ūkio vyriausiuoju miškininku. Kaip
girios ąžuolas, Petras tvirtai įleido šaknis į Žiemgalos žemę ir niekur iš jos nebepajudėjo. Čia užaugo jo dukros Gerda ir Aurika, čia
kolegos ir kaimynai tapo savais, artimiausiais žmonėmis.

Miško darbuose prabėgo kūrybingiausios
Petro darbo dienos, sukaupusios pagrindinį jo
turtą – kolegų pagarbą bei įvertinimą, artimųjų
meilę ir supratimą.
Keitėsi laikai, keitėsi pareigų pavadinimai,
tačiau iki paskutinės gyvenimo dienos kolegos
į Petrą kreipėsi garbingu žodžiu miškininke...Tai
tikras, nesumeluotas profesinis įvertinimas.
Pakruojiečiai mena Petrą kaip principingą,
savo argumentuotą poziciją drąsiai ir be kompromisų ginantį žmogų, pilietį. Mena Jį ir kaip
aistringą medžiotoją, bitininką, aktyvų visuomenininką, nuoširdžiai besidomintį respublikos miškininkų, rajono žmonių gyvenimo aktualijomis.
Dėkojame likimui, kad galėjome būti ir dirbti su Juo.
Tegul išauginti medžiai ošia Tau, Petrai, amžinąją girių giesmę.
Skaudų amžinojo išsiskyrimo metą liūdime kartu su velionio
žmona Vladislava, dukromis Gerda ir Aurika, broliu Jonu, seserimis
Genute, Onute ir Monika bei visais Miškininką mylėjusiaisiais.
Pakruojo miškų urėdijos darbuotojai

Kryžiažodžio „Atėjus žiemai“ (2012 m. Nr. 12) atsakymai:
Vertikaliai: 1. Riešutinė. 2. Obelis. 3. Kikilis. 4. Briedis. 5. Lizdas. 6. Skamainis.10. Bruknė. 13. Lanksvūnė. 14. Šaltinutė. 16. Grandis. 17. Sabalas.
22. Pintis. 23. Česnakūnė. 25. Progailis. 28. Vištelė. 29. Kapoklė. 30. Pasaka. 32. Kanapė.
Horizontaliai: 7. Svirbelis. 8. Griciukas. 9. Agutis. 11. Vanagė. 12. Čiobrelis. 15. Gandras. 18. Taukius. 19. Brantas. 20. Gaisrena. 21. Baltikas.
24. Kiminas. 26. Rietena. 27. Atgiris. 31. Čimčiakas. 33. Kragas. 34. Kamanė. 35. Bandkielė. 36. Klumpaitė.
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S v e i k i n a m e g i m
 u s i u s

Su 30-uoju gimtadieniu
Vasario 6 d. šią sukaktį pažymintį Pakruojo miš
kų urėdijos Rozalimo girininkijos miško darbininką dainių Rudakovą, 17 d. – LAMMC
Miškų instituto Miško genetikos ir selekcijos
skyriaus jaunesniąją mokslo darbuotoją Juratą Buchovską.
Su 40-uoju gimtadieniu
Vasario 6 d. šią sukaktį pažymintį Biržų miškų
urėdijos medienos ruošos, prekybos ir techni
nio padalinio viršininką Liną Brunių, Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus
Panevėžio teritorinio poskyrio vyriausiąjį specialistą Saulių TolpežninkĄ, 10 d. – Druskininkų miškų urėdijos Latežerio girininkijos girinin
ką Artūrą Pavalkį, 17 d. – Šalčininkų miškų
urėdijos elektriką Vladimir Igumnov ir šios
urėdijos Poškonių girininkijos eigulį Zenon
Sinkevič, 20 d. – Šiaulių miškų urėdijos miško
pjovėją Romualdą Bielskį, 22 d. – Anykščių
miškų urėdijos Pavarių girininkijos girininką
Audrių Motiejūną, Šakių miškų urėdijos Šakių girininkijos miško darbininką Saulių Vaičekauską, 24 d. – Kretingos miškų urėdijos
Grūšlaukės girininkijos miško darbininką Antaną Pečiulį, 26 d. – Jurbarko miškų urėdijos
Mantvilių girininkijos eigulį Antaną Samuilį,
27 d. – Telšių miškų urėdijos medienos ruošos,
prekybos ir techninio padalinio pjūklų remontininką Darių Metrikį.

vasariį
Su 50-uoju gimtadieniu
Vasario 1 d. šią sukaktį paž ymintį Jurbar
ko miškų urėdijos medienos ruošos, pre
kybos ir techninio padalinio traktorininką Praną Pauparį, 4 d. – Nemenčinės
miškų urėdijos Arvydų girininkijos eigulį
Viktor Simanovič, 5 d. – Pakruojo
miškų urėdijos medienos ruošos, preky
bos ir techninio padalinio sargą Saulių
Šulčių, 8 d. – Varėnos miškų urėdijos
energetiką Juozą Kratavičių, 9 d. –
Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdi
jos medienos ruošos, prekybos ir techni
nio padalinio meistrą Alių Jankauską,
10 d. – Ignalinos miškų urėdijos stalių
Gintautą Šimėną, 13 d. – Druskininkų miškų urėdijos Merkinės girininkijos
girininką Vytautą Živulską, 15 d. –
Anykščių miškų urėdijos medienos ruo
šos, prekybos ir techninio padalinio traktorininką Rimantą Baukį, 16 d. – Zarasų miškų urėdijos Dusetų girininkijos
medelyno traktorininką dalių Viliūną,
18 d. – Zarasų miškų urėdijos Antazavės girininkijos girininką Gaudentą

Umarą, 23 d. – Valstybinės miškų tarnybos
Miškų kontrolės skyriaus Šiaulių teritorinio
poskyrio vyriausiąją specialistę Egidiją ErmAnienę.
Su 60-uoju gimtadieniu
Vasario 1 d. šią sukaktį pažymintį Dubravos
EMM urėdijos Šilėnų girininkijos eigulį Antaną Bukauską, 5 d. – Kretingos miškų urė
dijos vyriausiosios buhalterės pavaduotoją
Zitą Baltmiškienę, 6 d. – Ukmergės miškų
urėdijos Balelių girininkijos miško darbininką
Algimantą Miknevičių, 11 d. – Pakruojo
miškų urėdijos medienos ruošos, prekybos
ir techninio padalinio sargą Vincą Klupšą,
12 d. – Šilutės miškų urėdijos Šilutės giri
ninkijos miško darbininkę Zosę Dvylienę,
19 d. – Rokiškio miškų urėdijos medienos
ruošos, prekybos ir techninio padalinio vai
ruotoją-šaltkalvį Valentiną Balsevičių.
Su 80-uoju gimtadieniu
Vasario 9 d. šią sukaktį pažymintį buvusį ilga
metį Šakių miškų urėdijos Gerdžių girininki
jos eigulį Bronislovą Aleknavičių.
Vasario 5 d. sukanka 85-eri buvusiam ilga
mečiam Valstybinio miškotvarkos instituto
darbuotojui Jonui Stankevičiui, 25 d. – bu
vusiam ilgamečiam Valstybinio miškotvarkos
instituto darbuotojui Antanui Pautieniui.

Naujos pareigos
Dubravos EMM urėdijoje:
Nuo 2013 m. sausio 2 d. pasikeitė šios pareigybės:
Gediminas Kazlovas, dirbęs miškų urėdo pavaduotoju, paskirtas vyriausiuoju miškininku;
Pranas Abalikšta, dirbęs vyriausiuoju inžinieriumi, paskirtas medienos ruošos ir darbų saugos
inžinieriumi;
Darius Jankauskas, dirbęs medienos ruošos,
prekybos ir techninio padalinio viršininku, paskirtas vyriausiuoju inžinieriumi;
Leonas Tamulevičius, dirbęs mechaniku –
energetiku, paskirtas medienos ruošos, prekybos
ir techninio padalinio viršininku;
Valdas Vilkinis, dirbęs medienos ruošos, pre
kybos ir techninio padalinio meistru, paskirtas
mechaniku;
Julius Kurlavičius, dirbęs Vaišvydavos girininko
pavaduotoju, paskirtas šioje girininkijoje eiguliu;
Aivaras Audėjaitis, g. 1983 m., baigęs 2006 m.
KMAI kolegijoje miškininkystės studijų programą,

paskirtas Vaišvydavos girininko pavaduotoju. Prieš tai
dirbo šioje girininkijoje eiguliu;
Mindaugas Petrauskas, dirbęs Pajiesio girininkijoje
eiguliu, neakivaizdžiai mokosi ASU MEF, paskirtas šios
girininkijos girininko pavaduotoju;
Algimantas Graužinis, dirbęs Pajiesio girininko
pavaduotoju, nuo 2013 m. sausio 4 d. šalių susitarimu
atleistas iš šių pareigų.
Tauragės miškų urėdijoje:
Nuo 2013 m. sausio 2 d. pasikeitė šios pareigybės:
Edvardas Bielskis, dirbęs miškų urėdo pavaduotoju,
paskirtas vyriausiuoju inžinieriumi;
Raimondas Matemaitis, dirbęs vyriausiuoju inžinieriumi, perkeltas viešųjų pirkimų inžinieriumi;
Irena Remeikienė, dirbusi personalo inspektore-sekretore, paskirta juriskonsulte.
Joniškio miškų urėdijoje:
Jonas Čepaitis, dirbęs miškų urėdo pavaduotoju,
2013 m. sausio 2 d. paskirtas vyriausiuoju miškininku;

Jonas Vitkauskas, dirbęs Joniškio girininkijos
girininku, 2013 m. sausio 3 d. išleistas į pensiją;
Gediminas Vitkauskas, įgijęs 2010 m. LŽŪU
MEF ekologo bakalauro laipsnį bei Mykolo Riomerio universitete 2012 m. aplinkosaugos politikos mokslų magistro laipsnį, 2013 m. sausio 4
d. paskirtas Joniškio girininkijos girininku. Prieš
tai dirbo Skaistgirio girininkijoje girininko pavaduotoju;
Laimonas Marijauskas, dirbęs Skaistgirio gi
rininkijoje eiguliu, 2013 m. sausio 4 d. paskirtas
Skaistgirio girininkijos girininko pavaduotoju.
Utenos miškų urėdijoje:
Petras Stasytis, dirbęs miškotvarkos inžinieriumi, 2013 m. sausio 11 d. atleistas iš šių pareigų;
Tomas Zaleckis, g. 1989 m., baigęs ASU MEF
miškininkystės krypties universitetinių pirmosios
pakopos studijų programos bakalauro studijas,
2013 m. sausio 11 d. paskirtas miškotvarkos inžinieriumi.
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