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K r o n ika

urėdijose susitikime su NEPCon LT atstovu Justinu Janulaičiu aptartas Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010,
įsigaliojantis šių metų kovo 3 d., kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai
medieną ir medienos produktus, pareigos ir jo
laikymosi užtikrinimo galimybės Lietuvoje.

Kovo 1 d. Aplinkos ministras V. Mazuronis pa-

Ukmergės apygardoje LR Seimo nariu kovo 17 d. išrinktas ukmergiškis
miškininkas, Lietuvos socialdemokratų partijos narys Kazys Grybauskas. LR Seime kovo 26 d. jis davė
priesaiką.
K. Grybauskas gimė 1954 metų kovo
5 d. Ukmergės rajone, Žemaitkiemio seniūnijos Martinonių kaime,
1977 m. baigė LŽŪA Miškų ūkio fakultetą, dirbo Ukmergės miškų urėdijos Šešuolių girininkijos girininku,
vėliau vyresniuoju inžinieriumi, 19902002 m. – vyriausiuoju miškininku ir
urėdo pavaduotoju, 2002-2009 m. –
miškų urėdu, prieš išrenkant į Seimą –
medienos ruošos inžinieriumi.
Jis buvo tris kadencijas renkamas
į Ukmergės rajono savivaldybės
tarybą, nuo 2009 m. vadovauja
Lietuvos socialdemokratų partijos
rajono skyriui. Lietuvos miškininkų
sąjungos narys.

Vasario 28 d. Aleksandro Stulginskio universitete vyko šventinė konferencija, skirta
Miškininkystės katedros (šiuo metu Miško
biologijos ir miškininkystės institutas) 90-ies
metų įkūrimo bei prof. Tado Ivanausko
130-osioms gimimo metinėms paminėti.
Miškininkystės katedros 90-ies metų veiklą ir
jos ištakas apžvelgė doc. Romualdas Mankus,
buvę katedros vedėjai doc. Algirdas Navasaitis, prof. Antanas Juodvalkis, prof. Edvardas
Riepšas. Doc. dr. Gediminas Brazaitis pristatė
dabartinio Miško biologijos ir miškininkystės
instituto veiklą.
Kovo 1 d. Generalinėje miškų urėdijoje vykusiame atsakingų darbuotojų už žaliavinės medienos ruošos ir pardavimo koordinavimą miškų
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vedė Generalinei miškų urėdijai pateikti jos
administruojamų komercinės medžioklės plotų sąrašus ir nurodė optimizuoti jų skaičių. Vėliau nuspręsta, kad teisę medžioti septyniuose
komerciniuose medžioklės plotuose bus galima įsigyti skelbiamuose aukcionuose. Jau paskelbtas pirmasis aukcionas dėl teisės medžioti
Kėdainių miškų urėdijos Ąžuoloto girininkijai
priklausančiame medžioklės plote. Dalyvauti
aukcionuose ir siūlyti savo kainą gali medžiotojai ar medžioklės būreliai. Tokiu būdu bus
optimizuojamas komercinės medžioklės plotų
skaičius, tikimasi iš šių medžioklės plotų gauti
apčiuopiamos naudos, teigiama Aplinkos ministerijos informaciniame pranešime.

Kovo 1 d. Trakų miškų urėdijoje lankėsi tarp-

tautinio seminaro „Miškai – mūsų žemės
gyvos mintys“ dalyviai. Seminarą vykdė
Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras pagal
2011-2013 m. ŠMPF Grundtvig projektą ,,Miškai visiems, visi už miškus“ (,,Forests for All, All
for Forests“). Trakų miškų urėdijos vyr. miškininkas D. Taukis seminaro dalyviams bei projekto partneriams iš Graikijos, Portugalijos,
Lenkijos, Turkijos, Didžiosios Britanijos, Rumunijos bei Lietuvos pristatė miškų urėdijos
veiklą, atsakė į klausimus. Svečiai susipažino
su Varnikų gamtos taku.

Kovo 4 d. Aplinkos ministerijoje pristatytos

Miškų departamento, Generalinės miškų urėdijos ir Valstybinės miškų tarnybos 2012 m.
veiklos ataskaitos, svarstyti prioritetai šiais
metais. Ataskaitos svarstyme dalyvavo aplinkos ministras V. Mazuronis, viceministrai L. Jonauskas, D. Matonienė. Aktualiausiais šiandienos klausimais ministras įvardijo pasirengimą
nuosavybės teisėms atkurti rezervuotų miškų
perdavimui miškų urėdijoms bei žaliavos biokurui ruošą ir pardavimą Biokuro biržoje.

Kovo 7 d. Aplinkos ministerijoje vyko Miškų

ūkio konsultacinės tarybos posėdis dėl Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros
programos iki 2020 m. įgyvendinimo priemonių plano. Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros programos priemonių plano
projektą pagal sutartį 2012 m. parengė ASU
mokslininkai.

Kovo 7 d. Generalinės miškų urėdijos patalpose surengta diskusija-pasitarimas
biokuro išteklių klausimais, kuriame dalyvavo aplinkos viceministras L. Jonauskas,
Miškų departamento direktorius V. Vaičiūnas, generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas,
Lietuvos biomasės energetikos asociacijos
„Litbioma“ prezidentas R. Lapinskas, Miškų
departamento, Valstybinės miškų tarnybos,
Energetikos ministerijos, Nacionalinės žemės
tarnybos, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“ įmonių, Miškotvarkos instituto, miškų urėdijų atstovai (plačiau – 8 p.).
Kovo 8-10 d. Lenkijoje, Kielce mieste surengta
tarptautinė medienos pramonės, miškų išteklių valdymo mugė „LAS-EXPO 2013“. Joje
buvo galima susipažinti su miškų ūkio technika, daigynų priežiūros, miško sodinimo, apsaugos nuo kenkėjų įranga, miškų priešgaisrinės
apsaugos sistemomis, kompiuterių programine įranga miškininkystei, žemėlapiais.
Kovo 12 d. aplinkos ministras V. Mazuronis patei-

kė LR Seimui Administracinių teisės pažeidimų
kodekso (ATPK) pakeitimo projektą, kuriuo
siūloma suteikti aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės pareigūnams naujus įgaliojimus.

Kovo 13 d. LR Vyriausybė patvirtino Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo
2013 m. sąmatą, kurioje miškų, nacionalinių
parkų, valstybės saugomų teritorijų keliams
numatyta skirti apie 6,07 mln. litų.
Kovo 13 d. Švenčionėlių miškų urėdijoje vyko

miško savininkų konsultacinis susitikimas,
kuriame Valstybinės miškų tarnybos, Švenčionėlių miškų urėdijos specialistai konsultavo
miško savininkus miškų naudojimo, atkūrimo,
įveisimo ir apsaugos klausimais bei supažindino su galimybėmis pasinaudoti ES parama
pagal Kaimo plėtros programos priemones,
skirtas privačių miškų produktyvumui gerinti ir
naujiems miškams įveisti.

Kovo 14 d. Ūkio ministerijoje surengtas pasi-

tarimas, kuriame aptartos platesnės biokuro
panaudojimo ir plėtros galimybės, pristatyti
Europos bioenergijos klasterių sėkmės pavyzdžiai, diskutuota apie mokslo skatinimą ir
biokuro klasterio galimybes Lietuvoje. Pasitarime dalyvavo ūkio ministrė B. Vėsaitė, Žemės
ūkio ir Ūkio ministerijų, Generalinės miškų
urėdijos, Privačių miškų savininkų asociacijos,
Lietuvos biomasės energetikos asociacijos
„Litbioma“, Medienos perdirbėjų asociacijų,
Energetikos instituto ir kitų mokslo bei verslo
institucijų atstovai.

Kovo 15 d. ASU surengtas Miško auginimo

specialistų bendrijos susirinkimas, kuriame
apžvelgta bendrijos metų veikla, dikutuota
miškų atkūrimo, medžioklės ir gamtosaugos
klausimais. Prof. E. Riepšas apžvelgė miško
atkūrimo želdiniais ir žėliniais bei medžių rūšių kaitos tendencijas. Susirinkime dalyvavęs
generalinio miškų urėdo pavaduotojas P. Kanapienis informavo, kiek miškų urėdijose paliekama kirtaviečių savaiminiam atžėlimui ir
kiek rekomenduojama palikti miškotvarkos
projektuose, kodėl sulėtėjo Ąžuolynų atkūrimo
programos įgyvendinimas. Miškų instituto Miškininkystės skyriaus vedėjas dr. V. Mikšys pristatė dažniausiai taikomus atvejinius kirtimus
valstybiniuose miškuose. Diskutuota dėl saugomose teritorijose esamų KMB statuso, miškų sertifikavimo standarto bei elninių žvėrių
daromo neigiamo poveikio miško želdiniams
ir žėliniams metodikos tobulinimo. Druskininkų miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas S.
Adomavičiaus informavo apie miškininkų galimybę dalyvauti visuomeninės organizacijos
CANZUS veikloje.

Kovo 16 d. Biržų miškų urėdijoje lankėsi tarp-

tautinės miškininkystės magistrantūros studijų programos ,,EUROFOREST“ studentų ir
dėstytojų grupė iš įvairių pasaulio šalių (plačiau – 28 p.).

Kovo 18 d. visoje šalyje surengta visuomeninė

akcija „Devyniasdešimt paukščių pavasarių“,
skirta Paukščių dienos 90-osioms metinėms ir
jos iniciatoriui prof. Tadui Ivanauskui pagerbti.
Į Ukmergės miškų urėdijos Giedraičių girininkijoje Pašilių miške (Molėtų r.) vykusią inkilų kėlimo akciją buvo atvykęs LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas A. Salamakinas,
šio komiteto nariai P. Saudargas, G. Mikolaitis,
D. Ulickas bei aplinkos viceministras L. Jonauskas, Aplinkos ministerijos kancleris R. Klovas,
generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas, jo
pavaduotojas P. Kanapienis, Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas doc. E. Bartkevičius,
Ukmergės miškų urėdas V. Kraujalis, Seimo bei
aplinkos ministerijos darbuotojai, mokytojai,
moksleiviai (plačiau – 5 p.).

Kovo 18 d. Panevėžio Juozo Miltinio dramos
teatre miškininkui Jonui Rimantui Klimui
įteiktas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo
medalis „Tarnaukite Lietuvai“.
Kovo 20 d., kaip ir kasmet, Lietuvoje pažymėta
Žemės diena. Žemės vėliava tradiciškai iškelta
Vilniuje prie Seimo rūmų. Aplinkos ministerija
ir „Lututės“ leidykla surengė Kauno muzikiniame teatre šios dienos minėjimą. Jo dalyviai

lankėsi T. Ivanausko zoologijos muziejuje, Zoologijos sode ir VDU Botanikos sode.

Kovo 21-24 d. Vilniuje, Lietuvos parodų organizavimo ir kongresų centre „Litexpo“ surengta tarptautinė baldų, dizaino, interjero kūrėjų,
projektuotojų, architektų, technologų, gamintojų ir platintojų paroda „Baldai – 2013“,
o UAB ,,Ekspozicijų centras“ Kaune tuo pačiu
metu surengė specializuotą statybos, interjero,
apdailos medžiagų bei baldų parodą „Namų
pasaulis – 2013“.
Kovo 22 d. Šiaulių miškų urėdijoje vyko privačių miškų ir žemių savininkų susitikimas su
Valstybinės miškų tarnybos, Šiaulių miškų urėdijos administracijos, Nacionalinės mokėjimų
agentūros atstovais.
Kovo 22 d. Trakų miškų urėdijoje surengtas

pasitarimas sanitariniais miško apsaugos
klausimais. Jame dalyvavęs Valstybinės miškų
tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus
vedėjas Virgilijus Vasiliauskas supažindino urėdijos ir girininkijų specialistus su miško kenkėjų išplitimo 2013 m. prognozėmis, ypač žievėgraužio tipografo galimu išplitimu eglynuose;
priminė požymius, rodančius žievėgraužio
tipografo pakenkimus; akcentavo taikytiną
eglynų žvalgymą, kenkėjų apniktų medžių
suradimą ir taikytinas apsaugos priemones
(išdėstyti vabzdžių gaudykles, vabzdžiagaudžius medžius, žievinti pagamintą spygliuočių
medieną ar nupurkšti ją insekticidais, išvežti iš
miško). Miško sanitarijos specialistas V. Vasiliauskas taip pat priminė, kad naudojant chemines medienos apsaugos priemones būtina
laikytis tikslių ruošiamo tirpalo koncentracijos
bei tirpalo išpurškimo normų; patarė, kaip teisingai išdėstyti vazdžiagaudžius medžius, pademonstravo kai kurių gamintojų gaminamas
vabzdžių gaudykles ir feromonus.

Kovo 25 d. Kauno zoologijos sodo teritorijoje
surengta baigiamoji inkilų kėlimo šventė, kurioje dalyvavo miškininkai, per šimtas jaunųjų
miško bičiulių ir jų mokytojų iš įvairių Lietuvos
mokyklų. Prof. T. Ivanausko muziejuje tądien
surengtas fotografijų konkurso „Paukščiai –
mažieji draugai“ prizininkų pagerbimas. Į renginį buvo atvykęs aplinkos ministras V. Mazuronis, aplinkos viceministras L. Jonauskas,
generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas, Generalinės miškų urėdijos vyr. patarėjas A. Vancevičius, LMS prezidentas doc. E. Bartkevičius,
daugelis miškų urėdų. Visiems šio konkurso
laureatams įteiktos padėkos ir atminimo dovanėlės, o konkurso dešimčiai nugalėtojų –
diplomai bei fotoaparatai (plačiau – 6 p.).

Aplinkos ministro V. Mazuronio sprendimu
Lietuvoje neribotam laikui uždrausta kurapkų
medžioklė. ES ornitologų tyrimų duomenimis, per 30 metų šios rūšies gausa sumažėjo
82 proc. Kurapkų medžioklės uždraudimui
pritaria Lietuvos ornitologų ir Lietuvos žvejų ir
medžiotojų draugijos.
Išleistas patikslintas žemėlapis apie lankytinas vietas Lietuvos valstybiniuose miškuose.
Jame papildomai nurodytos kiekvieno lankytino objekto geografinės koordinatės Lietuvos
koordinačių sistemoje LKS-94 ir WGS sistemoje. Šis visuomenei skirtas leidinys informuoja
apie VĮ miškų urėdijų valstybiniuose.
Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyrius parengė lankstinuką apie
žalingiausią eglių liemenų kenkėją žievėgraužį
tipografą (Ips typographus L.). Jame pateikiama
trumpa informacija apie šį kenkėją, jo keliamą
pavojų, nurodomos charakteringos dauginimosi vietos, pakenkimo požymiai ir priemonės
žievėgraužio tipografo skaičiui mažinti.

Informuoja Valstybinė darbo inspekcija
Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriai vasario mėnesį daugiau nei šimte
tikrintų kirtaviečių nustatė 25 galimai
nelegaliai dirbusius asmenis, surašyti reikalavimai daugiau nei 20 darbuotojų pašalinti saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus. Šiaulių ir Alytaus apskrityse dėl
nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos
teisės aktų pažeidimų du darbdaviai
patraukti administracinėn, jiems skirtos
800 litų ir 500 litų baudos. Darbo inspektoriai 12 kirtaviečių nustatė nelegalaus
darbo atvejų. Daugiausiai nelegaliai
dirbusių asmenų nustatyta Šiaulių (9
asmenys) ir Marijampolės (7 asmenys)
apskrityse. Panevėžio apskrityje vienoje
kirtavietėje darbavosi net 4 galimai nelegalūs darbuotojai. Iš nurodytųjų galimai
nelegaliai dirbusių asmenų 4 asmenys
patraukti administracinėn atsakomybėn
už komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos
pažeidimus (miško kirtimo vykdymas
neturint verslo liudijimo užsiimti miško
ruošos veikla); jiems skirtos baudos po
250 litų. Dėl kitų galimai nelegaliai dirbusių asmenų surašyti administracinių
teisės pažeidimų protokolai perduoti
nagrinėti teismams.
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Aktualijos

Visą kovą šurmuliavo
Generalinės miškų urėdijos
organizuota visuotinė akcija
„Devyniasdešimt paukščių pavasarių“.

Moksleivių fotografijos konkurso nugalėtojai kartu su savo mokytojais ir miškininkais
iškėlė 50 inkilų Kauno zoologijos sode

Devyniasdešimt paukščių pavasarių

K

artu su miškininkais ir vaikais inkilus miške kėlė ir Seimo nariai, Aplinkos ministerijos atstovai, vietos bendruomenių
ir visos visuomenės nariai.
Baigiamasis šventės akordas kovo
25-ąją nuskambėjo Kaune, kur Tado
Ivanausko vardo zoologijos muziejuje buvo apdovanoti fotografijų
konkurso „Paukščiai – mažieji mūsų
draugai“ laureatai.
Šįmet inkilų kėlimo šventė buvo
skirta iškiliojo Lietuvos gamtininko
prof. Tado Ivanausko garbei.

iįgavo sparnus
ALDONA KVEDARIENĖ

Organizavo Generalinė miškų urėdija
Idėja šiųmetę inkilų kėlimo šventę skirti prof.
Tado Ivanausko garbei kilo Generalinei miškų urėdijai. „Kaip byloja istoriniai šaltiniai,
Paukščių diena Lietuvoje pirmą kartą profesoriaus Tado Ivanausko iniciatyva buvo paminėta 1923 m. Taigi šįmet sukako devyniasdešmt
metų“, – apie jubiliejinę sukaktį sakė Generalinės miškų urėdijos vyriausiasis patarėjas
Andrius Vancevičius.

Prof. T. Ivanauskas laikomas gamtos mokslų patriarchu, jo dėka turime
lietuviškus paukščių, kitų gyvūnų, augalų pavadinimus, įvairias gamtos tyrimo, jos apsaugos įstaigas. Tačiau bene
didžiausias profesoriaus nuopelnas tas,
jog jis mokė savo studentus mylėti ir
gerbti gamtą bei visą supančią aplinką.
Tai daryti jis skatino ir visą visuomenę,
ją traukė į įvairias gamtos apsaugos akcijas bei judėjimus. Ypač daug dėmesio
jis skirdavo jaunajai kartai – mažiausiems gamtos mylėtojams – vaikams.
„Profesoriaus T. Ivanausko entuziazmas gerokai prisidėjo prie gamtos

Dar itin šaltą dieną inkilų kėlėjus Giedraičių girininkijos (Ukmergės miškų urėdija) Pašilių miške šildė daina, laužo ugnis ir meilė gamtai
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Kaip taisyklingai iškelti inkilą vaikus
ir suaugusius mokė Ukmergės miškų urėdas
Vigantas Kraujalis

išsaugojimo ateinančioms kartoms, todėl
šiuos jo nuopelnus derėtų tinkamai paminėti“, – nutarė generalinis miškų urėdas
Benjaminas Sakalauskas.
Kiekvieną pavasarį šalies miškininkai – valstybinės įmonės miškų urėdijos –
organizuoja inkilų kėlimo šventes, medelių sodinimo akcijas, į kurias kviečiami
politikai, vietos bendruomenių atstovai
bei jaunoji karta – vietų mokyklų mokiniai, jaunieji miško bičiuliai.
Tačiau šįmet, jubiliejiniais metais,
nuspręsta daugiau akcentuoti šių švenčių
pradininko idėjas, gražius darbus gamtai
skirti jo atminčiai ir garbei. Taip gimė visuotinė inkilų kėlimo akcija, kuriai buvo
suteiktas pavadinimas „Devyniasdešimt
paukščių pavasarių“.
Devyniasdešimt paukščių pavasarių
įgavo sparnus.
Mokyklos kvepėjo medžiu
Inkilus paukščiams vaikai kaldavo kiekvieną pavasarį. Tačiau šįmet, kai miškininkai jiems skyrė daugiau dėmesio, tą jie
darė su kur kas didesniu užsidegimu.
Kaip kalamas inkilas penktokui Augustinui
parodė Giedraičių girininkas Arvydas Kasperaitis

Antai Giedraičių vidurinės mokyklos
jaunieji meistreliai (Ukmergės miškų
urėdijos globotiniai) kasmet sukaldavo
po 30 ir daugiau inkilų. Kaldavo juos iš
faneros arba iš namų atsineštų senų lentų.
Šįmet, kai į mokyklos dirbtuves girininkija atvežė šviežių neobliuotų pušinių lentų,
medžiu pakvipo visa mokykla. O jaunų
meistrelių akyse įsižiebė žiburiukai. Su
kokiu entuziazmu jie matavo, pjovė šviežias kvepiančias lentas, kaip skubėjo iš jų
sukalti kuo daugiau inkilėlių. Net penktokas Augustinas, kuris dar gerai nė staklių
nepasiekė, dirbo išsijuosęs.
Nėra abejonės, kad sukalęs pirmą inkilėlį, jis kals ir antrą. Ir niekada nepaleis
akmens į jo sukaltame inkilėlyje čiulbantį paukštį. O suaugęs–į žmogų.
Pamoka ir suaugusiems
Savo sukaltus inkilus Giedraičių jaunieji miško bičiuliai atnešė į Pašilių mišką.
Kartu su jais inkilus kėlė ir politikai bei
visuomenininkai: Algimanto Salamakino
vadovaujamas Seimo aplinkos apsaugos
komitetas, aplinkos viceministras Linas
Jonauskas, ministerijos kancleris Robertas
Klovas, generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas, jo pavaduotojas Petras
Kanapienis, LMS prezidentas Edmundas
Bartkevičius, būrys Aplinkos ministerijos,
Generalinės miškų urėdijos darbuotojų
bei Gamtosaugos projektų vystymo fondo,
vietos bendruomenės atstovai ir net šalies
miškininkus ruošiantys dėstytojai.
Kai kurie jų tai darė pirmą kartą. Bet
svarbu buvo ne tai. Svarbiau, jog pirmą
kartą į mišką atėję, jame nepasiklystų.
Šiandien dar daug kam atrodo, jog miškininkai miškus tik kerta, tik pelnosi iš jų,
kad miškininkai ir gamtosaugininkai yra
nesuderinami.
Giedraičiuose inkilus kėlė ir VšĮ Gamtosaugos projektų vystymo fondo vyriausiasis biologas Darius Stončius. Giedraičius jis pasirinko ne tik todėl, jog čia vykdo
mažojo erelio rėksnio apsaugos projektą,
bet ir todėl, kad, kaip pats sakė, Ukmergės
miškų urėdijos miškininkai yra vieni supratingiausių jo partnerių.
„Įgyvendindamas mažųjų erelių rėksnių apsaugos projektą neišvengiamai susiduriu su miškininkais. Noriu išreikšti
jiems dėkingumą už jų supratingumą ir
meilę paukščiams“, – sakė D. Stončius.
Tačiau didžiausias miškininkų, kaip
kadaise ir prof. T. Ivanausko, nuopelnas yra
tas, kad į mišką jie sugeba atvesti vaikus.

Generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas
su Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininku
Algimantu Salamakinu spėjo aptarti
ir bendruosius miškų politikos klausimus

„Dėkoju miškininkams, kad jie sugeba
tokį štai būrį paauglių atitraukti nuo kompiuterių bei kitų elektroninių tapšnoklių
ir atvesti į mišką“, – taikliai pastebėjo VšĮ
Gamtosaugos projektų vystymo fondo atstovas Darius Stončius.
Tą dieną inkilus kėlė ne tik Giedraičių
girininkija – visos Ukmergės miškų urėdijos girininkijos ir visos šalies urėdijos.
Kasmet jos iškelia apie 5 tūkst. inkilų.
Iškelti inkilą Giedraičių vidurinės mokyklos
mokiniams Augustinui ir Germanui padėjo
jų mokytojas Albertas Putna

MŪSŲ GIRIOS / 2013 / 03

■5

R. Vasiliausko ir M. Juknevičiūtės nuotraukos

Aktualijos

Baigiamasis „Devyniasdešimties paukščių pavasarių“ akordas Kaune: pirmoje eilėje (iš kairės į dešinę) – generalinės miškų urėdijos vyriausiasis
patarėjas Andrius Vancevičius, aplinkos viceministras Linas Jonauskas, generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas, aplinkos ministras
Valentinas Mazuronis ir pelėdžiukas – renginį vedusių ūkininkų iš Ignalinos rajono Laimos ir Rimanto Rakauskų šešerių metų atžala Melika

Vainikavo fotografijų paroda
Prof. T. Ivanausko pradėtą ir šiandien
mūsų miškininkų tęsiamą akciją vainikavo vaikų fotografijos darbų paroda Kauno
zoologijos muziejuje.
Gulbės – ežere, žąsų pulkai danguje,
pievoje pasiklydęs pempiukas, tarp obels
žiedų – varnėnas, ant stogo kraigo – žvirbliai, sprogstančią šaką nutūpę svirbeliai,
sniego baltume raudonuojančios sniegenos, medžio drevėje – it geltoni kamuoliukai jaunikliai... Kokių tik paukščių ir
kokių nuotraukų nebuvo.
Nuotraukos – taip pat prisilietimas
prie gamtos, kuris negali nepalikti pėdsako vaiko širdyje.
LMS prezidentas doc. E. Bartkevičius
ir doc. A. Navasaitis (dešinėje) kalbasi
su T. Ivanausko dukra Eleonora Baltuškevičiene

„Tie, kurie ateina į būrelį, myli ir gamtą. Su jais labai gera dirbti“, – pastebėjo
Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos
fotografijos būrelio vadovė mokytoja Nijolė Paškauskienė.
Arnas Pužas (Raseinių miškų urėdija), Dominykas Ginkus (Joniškio miškų urėdija), Gabija Burauskaitė (Šilutės
miškų urėdija), Greta Bolotnikovaitė
(Ukmergės miškų urėdija), Ieva Daugėlaitė (Tauragės miškų urėdija), Liepa
Emilija Skruzdytė (Panevėžio miškų
urėdija), Orinta Karosaitė (Biržų miškų
urėdija), Ūla Marija Urbašaitė (Jurbarko miškų urėdija),Valentinas Solovjovas
(Šiaulių miškų urėdija), Živilė Hofmanaitė (Radviliškio miškų urėdija) – tai
dešimt laureatų, kurių nuotraukas Generalinės miškų urėdijos komisija išrinko geriausiomis. Jie gavo konkurso
nugalėtojų diplomus ir dovanų – naujus
fotoaparatus.
Tačiau ir visi kiti konkurso dalyviai,
kurių iš viso buvo 42 (po vieną iš kiekvienos urėdijos) neliko be dėmesio – visiems
paukščių fotografams buvo įteikti padėkos raštai bei atminimo dovanėlės.
Meilė visam gyvenimui
„Noriu tarti ne sveikinimo, o padėkos
žodį“, – akcijos sumanytojams – šalies miškininkams ir jos dalyviams – jauniesiems
gamtos bičiuliams – padėkojo aplinkos
ministras Valentinas Mazuronis.
Nors žodis akcija, ministro nuomone, šiam vyksmui vadinti, nėra labai tin-
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kamas. Jį ministras pavadintų sąjūdžiu,
sambrūzdžiu, o gal meile. Meile miškui,
gamtai, taigi ir tėvynei.
„Nuo tokių dalykų prasideda tikrosios
vertybės, nuo to prasideda meilė miškams
ir tėvynei“, – tarė aplinkos ministras.
Visiems „Devyniasdešimties paukščių
pavasarių“ dalyviams ir svečiams Kaune grojo Marijampolės miškų urėdijos
medžioklinių ragų ansamblis (vadovas
Audrius Pučinskas) bei saksofonistas iš
Ignalinos Eimantas Umbrasas. Tai buvo
paskutinis šventės akordas. Bet ne meilės
gamtai. „Meilė gamtai tęsiasi visą gyvenimą“, – sakė generalinis miškų urėdas
Benjaminas Sakalauskas.
Viena iš laureatų –
Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos
devintos klasės mokinė Greta Bolotnikovaitė
bei jos mokytoja Nijolė Paškauskienė

Padovanojome sparnuočiams namus
Nemenčinėje. Prie girininkijos kovo 18-ąją atvyko būrelis Nemenčinės Gedimino gimnazijos moksleivių su mokytoja Inga Sevrukiene.
Miškininkai jų laukė: iš anksto parūpino inkilų,
užkūrė laužą pasišildyti nuo kovui neįprastos
žvarbos, pavėsinėje garavo arbata. Apšilus dalį
talkininkų Nemenčinės girininkijos girininko
pavaduotoja Dalia Jankauskienė, paėmusi
kopėčias, kitus reikalingus įrankius, pakvietė
kelti inkilų į medžius. Norintys išmokti susikalti
inkilus pasiliko prie girininkijos, kur juos mokė
į šventę atvykęs tautodailininkas Jonas Bugailiškis. Baigę darbus visi vėl susirinko prie laužo pabendrauti su atvykusia miškininke Egle
Mankevičiene iš Generalinės miškų urėdijos,
vyriausiąja miškininke Danuta Kazakevičiene,
kitais Nemenčinės miškų urėdijos miškininkais, tautodailininku Jonu Bugailiškiu.
Tokių tradicijų puoselėjimas – visiems naudingas: plėtojamas miškininkų bendravimas su

jaunaisiais miško bičiuliais, ugdoma jų meilė gamtai,
lavinami moksleivių stebėjimo įgūdžiai. Šie užaugę
perduos gražius įspūdžius iš vaikystės savo vaikams
ir taip padės formuoti visos Lietuvos visuomenės
nuostatą, kad miškai ir visa, kas juose yra, turi būti
išsaugota ateities kartoms.

Pabradėje. Tuo metu inkilų kėlimo šventė „Devyniasdešimt paukščių pavasarių“ vyko ir Pabradės „Ryto“ gimnazijoje. Atvykęs Žeimenos
girininkijos girininkas Vytis Tupkauskas suren-

gė JMB būrelio „Alksniai“ nariams viktoriną, kurioje mokiniai
turėjo atpažinti paukščius. Aktyviausi viktorinos dalyviai džiaugėsi sulaukę dovanų, kurios primins prasmingą akciją. Po viktorinos išėjome į Pabradės miestelį kelti inkilų sparnuočiams,
kurie pavasarinėmis giesmėmis džiugins gyventojus.
Taip pat mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo fotografijų
konkurse „Paukščiai – mažieji draugai“. Aktyviausiais dalyviais
pripažinti moksleiviai: Audrius Jerašius iš I bg klasės, Ieva
Savanovičiūtė iš I ag klasės bei Sandra Matiusovičiūtė iš 6 a
klasės.
Nuoširdžiai dėkojame Nemenčinės miškų urėdijos Žeimenos girininkijos girininkui Vyčiui Tupkauskui ir visiems Nemenčinės miškų urėdijos darbuotojams už suteiktas žinias apie
paukščius ir nuostabias akimirkas inkilų kėlimo šventėje.

Zigmo LaTAko nuotraukos

Nemenčinės miškų urėdijos inf.

Gabrielė Ivanauskaitė

Pabradės „Ryto“ gimnazijos 8 a klasės mokinė
sioms, mėlynosioms, pilkosioms, juodosioms
ir kuoduotosioms zylėms bei margasparnėms
musinukėms. Po darbų Zarasų miškų urėdas

R. Jurevičius paskatino jaunuosius miško bičiulius simbolinėmis dovanomis.

Zarasų miškų urėdijos inf.

Mindaugo Ilčiuko nuotraukos

Salake. Kovo 18-ją kartu su Zarasų miškų urėdijos urėdu R. Jurevičiumi, Salako girininkijos
miškininkais bei Gražutės regioninio parko atstovais, Salako pagrindinės mokyklos jaunieji
miško bičiuliai su biologijos mokytoja R. Kasparavičiene išvyko į Salako girininkijos Giteniškės
mišką kelti paukščiams inkilų. Einant iš anksto
pasirinktu maršrutu buvo apžiūrimi seniau pakabinti inkilai. Rasta inkilų su praplatinta landa – tai genio darbas. Moksleiviams papasakota, kad be gerų darbų geniai padaro ir nemažai
žalos smulkiems perintiems paukščiams. Dar
pavojingesnės už genius yra kiaunės. Tądien
iš viso buvo iškabinti 23 inkilai, skirti miško
uoksuose perintiems sparnuočiams: didžio-
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Kiek galėtume skirti medienos masės
energetikai?

V

ykdant energetinius įsipareigojimus Europos Sąjungai iki
2020 m. turėtų būti Lietuvoje
pagaminama ne mažiau 23 proc. centralizuotai tiekiamos šilumos iš vietinių atsinaujinančių energetinių išteklių. Tam
per likusius 7 metus turėtų būti instaliuota apie 700 MW bendros galios biokuro katilų arba kasmet apie 100 MW.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos
duomenimis, pernai iš viso sunaudota
per 1 mln. tne biokuro: apie 200 000 tne
centralizuotam šilumos tiekimui, 750 000
tne privačių namų šildymui ir 60 000 tne
pramonės įmonėse.
Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“ prezidentas Remigijus
Lapinskas šių metų sausį kreipėsi raštu į
aplinkos ministrą V. Mazuronį, siekdamas
atkreipti dėmesį į šiame procese susidarančias problemas ir kviesdamas ieškoti
tų problemų bendrų sprendimo būdų.
Rašte teigiama, kad užsienio valstybių
pavyzdžiu reikėtų skatinti miško kirtimo
atliekų biokuro gamybai pasiūlos didinimą iš valstybinių ir privačių miškų, tam
skiriant subsidijas už į biokuro rinką patiektą menkavertės medienos žaliavą, nes
esamos rinkos kainos kol kas gali padengti tik labai mažos miško kirtimo atliekų
dalies gamybos sąnaudas.
Neracionaliai naudojama kuro mediena privačiame namų valdų sektoriuje, kur
krosnių ir katilų šiluminis naudingumo
koeficientas tesiekia 30-40 proc., teršiamas oras, aplinka.
Generalinės miškų urėdijos patalpose
kovo 7 d. šia tema surengta apskrito stalo
diskusija – pasitarimas.
Medieninių išteklių biokurui
galimas potencialas šalies miškuose
Valstybinės miškų tarnybos darbuotojas
prof. Andrius Kuliešis pranešime ,,Lietuvos energetinės medienos ištekliai Europos miškų sektoriaus darnaus vystymosi
iki 2030 m. kontekste“ pateikė optimistines prognozes, teigdamas, kad ES šalyse iš medienos masės galima pagaminti
40 proc. ir daugiau energijos. Lietuvoje
energetikai per metus teoriškai galima
panaudoti iki 9,6 mln. m3 medienos ma8■
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sės. Praktiniais skaičiavimais šilumai
kasmet sunaudojama apie 4,5-5 mln. m3
medienos.
Energetinei medienai lig šiol nepanaudojami kirtaviečių kelmai ir šaknys
(jie sudaro apie 22 proc. medienos masės
nuo stiebų tūrio). Lentpjūvystėje susidaro apie 8 proc. žievės atliekų nuo perdirbamos medienos tūrio.
Jau 11 metų veikiančios asociacijos
„Litbioma“ skaičiavimais, iš šalies miškuose susidarančių apie 2,5 mln. m3 kirtimo
atliekų, kurių iki 1,5 mln. m3 apskaitoma
šakomis, energijai gaminti būtų galima panaudoti apie 0,8-1,1 mln. m3. Papildomu
biokuro medienos šaltiniu galėtų būti apie
11 proc. privatizavimui vis dar rezervuotų
ir nenaudojamų miškų bei baltalksnynų
mediena, ugdymo kirtimų ir degaviečių
valymo atliekos, ne miško žemėje auganti
sumedėjusi augalija. Deja, kol kas įveista
tik apie 3000 ha energetinių plantacijų,
nors šalyje yra apie 170 tūkst. ha nenaudojamos laisvos žemės.
„Litbiomos“ duomenimis, nemažai
galimos panaudoti energetikoje medienos
yra eksportuojama. Pavyzdžiui, 2011 m.
eksportuota: 415,5 tūkst. tonų medienos
atliekų, 125,1 tūkst. tonų skiedrų ir drožlių, 212,1 tūkst. tonų medienos granulių;
23,8 tūkst. tonų pjuvenų, 105,8 tūkst. tonų
malkų; 54,5 tūkst. tonų kitos medienos. Iš
eksportuotų per 200 000 tonų medienos
granulių būtų galima pagaminti daugiau
kaip 1 TWh energijos, iš eksportuotų per
100 000 tonų šiaudų granulių – 0,5 TWh
energijos.
Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškininkystės skyriaus vyr. specialistės Svetlanos Repšienės pranešime
pateiktais duomenimis, miškų urėdijose
2011 m. parduota: 527 tūkst. m3 pagamintų malkų; 218,7 tūkst. m3 malkinės
medienos nenukirstu mišku; 155 tūkst.
m3 miško kirtimo atliekų. Pernai planuota parduoti 282 tūkst. m3 miško kirtimo
atliekų. Jų vidutinė pardavimo kaina 2011
m. kirtavietėse buvo 1-20 Lt/m3; sandėlyje – 36-65 Lt/m3 .

Valstybiniuose miškuose 2011 m.
išugdyta 13,6 tūkst. ha jaunuolynų, iškertant apie 200 tūkst. m3 žabų. Vykdant nebrandžių baltalksnynų kirtimus
(rekonstrukciją), kasmet susidarytų apie
300 tūkst. m3 kirtimų atliekų. Ateityje
vienu iš energetikos atsinaujinančių rezervų galėtų būti ir bendro šalies miškingumo didinimas. Pernai įveista 4724 ha
naujų miškų, iš jų – 3780 ha įveisė privačių žemių savininkai, 944 ha – miškų
urėdijos.
Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus
plėtros 2012-2020 m. programoje numatyta įveisti mišką nenaudojamoje ir žemės ūkiui netinkamoje žemėje, taip pat
finansiškai skatinti įveisti miškus privačioje ir valstybinėje žemėje (2015 m. padidinti šalies miškingumą iki 33,7 proc.).
Procesą stabdo išliekanti problema: naujų miškų veisimui miškų urėdijoms per
mažai perduodama valstybinės žemės
(2009 m. perduota 130,79 ha, 2010 m. –
475,35 ha, 2011 m. – 32,9 ha).
Praktinio medienos panaudojimo
biokurui perspektyvos
S. Repšienė įvardino medienos naudojimo biokurui problemas: plėtrą stabdo
dideli žaliavos ruošos kaštai (išlaidos
sudaro nuo 31 iki 71 Lt/m3 ); dar didesnės sąnaudos būtų ruošiant biokurą
iš ugdymo kirtimų ir kelmų medienos;
nepakankamai efektyvi biokuro gavybos skatinimo sistema; keblu surinkti
kirtimo atliekas iš privačių miškų (apie
39 proc. šalies miškų valdo per 279 670
tūkst. miško savininkų; vidutinis miško
valdos plotas nesiekia 3 ha) ir žaliavinę
medieną biokurui iš žemių savininkų;
iki šiol neveikia energijos išteklių birža. Būgštaujama, kad joje gali dalyvauti
ir užsienio pirkėjai, kurie dar daugiau
energetinės medienos išveš iš Lietuvos.
Pranešėjos teigimu, ruošiant biokurą
galimi tokie skatinimo šaltiniai: Lietuvos
kaimo plėtros 2007-2013 m. programa;
Klimato kaitos programa; valstybės biudžeto lėšos. Kaimo plėtros 2014-2020 m.
plane reikėtų numatyti paramą visiems
biokuro gamintojams, įtraukiant ir valstybės įmones.

UAB ,,Bionovus“ generalinis direktorius Audrius Vaitkevičius informavo,
kad pastaruoju metu Lietuvoje apie 92
proc. energijos iš atsinaujinančių šaltinių gaunama kūrenant medieną, miško
kirtimų ir lentpjūvystės atliekas. Daugiausia biokuro sunaudojama Vilniaus ir
Šiaulių katilinėse, mažiau – Mažeikiuose, Alytuje bei Utenoje, Panevėžyje, Kaune, Tauragėje.
Ruošiant šalies miškuose biokurą iš
kirtimo atliekų, anot A. Vaitkevičiaus,
reikėtų daugeliui pasimokyti iš Trakų
miškų urėdijos miškininkų, jų miškuose
dirbančių rangovų. Juk praktinėje biokuro ruošoje iškyla nemažai specifinių reikalavimų. Miško kirtimo atliekų ruošos
apimtys turi atitikti naudotojų poreikius
regionuose, aktualus darbų sezoniškumas (pagrindiniai kiekiai reikalingi žiemą šildymo metu), svarbu ir technologiniai ypatumai, atsakinga ruoša (negali
būti naudojamos suvažinėtos ar iš valksmų ištrauktos atliekos, iki minimumo
sumažintas užterštumas žemėmis, ypač
akmenimis ir kitomis priemaišomis),
gabenimo atstumai, miško kelių būklė.
Biokuro kokybę lemia miško kirtimo
atliekų sandėliavimas. Skiedrų technologiniam perdirbimui miške reikia, kad
miško kelio plotis būtų toks (apie 6 m),
jog jame galėtų sustoti viena šalia kitos dvi transporto priemonės. Vienoje
krūvoje turėtų būti sukrauta ne mažiau
atliekų kaip vienos transporto priemonės krovos tūris (apie 30 m3), o jas krautuvo strėlė pasiektų iki 7 m atstumu.
Kokybei įtakos turi ir miško kirtimo
atliekų saugojimas, drėgnumas. Sukrovus
į krūvas šviežiai nukirsto miško atliekas,
jų drėgnumas būna iki 70 proc., todėl
rekomenduojama jas džiovinti iki pusės metų. Šiltuoju metų laiku pakanka ir
30-45 dienų. Likę spygliai gadina katilus.
Ilgą laiką sandėliuojamas kirtimo atliekų
krūvas reikėtų dengti specialiu popieriu-

mi, kad nepatektų drėgmė iš viršaus. Taip
sandėliuojamos atliekos yra 10-15 proc.
sausesnės, padidėja jų energetinė vertė.
Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“ prezidentas Remigijus
Lapinskas atkreipė dalyvių dėmesį į racionalesnį kuro medienos panaudojimą
šilumai privačių namų sektoriuje. Statistikos departamento 2011 m. duomenimis,
namų ūkiuose 2009 m. sunaudota 2982,5
tūkst. m3 medienos šilumai. Naudojant
senus, neefektyvius katilus, apie 60 proc.
šilumos išeina pro kaminus. R. Lapinsko
manymu, reikėtų naudoti automatizuotus
Lietuvos gamintojų biokuro katilus (pvz.,
UAB ,,Biokaitra“), kurių šiluminis efektyvumas iki 86 proc. Juose galima deginti
įvairios kilmės agro ir medienos pjuvenų
granules. Toks katilas nepertraukiamai
veikia iki 7 parų. Medienos granulių gamina UAB ,,Graanul invest“, UAB ,,Granulita“, UAB ,,Baltwood“, UAB ,,Baltic
pellets“ ir kitos įmonės.
Reikalinga šildymo sistemų namų
ūkiuose modernizavimo programa, kuri
gal būt nuo 2014 m. leistų skirti subsidijas
50 proc. katilo vertės, bet ne daugiau nei
5000 litų. R. Lapinskas pateikė keletą subsidijavimo programų pavyzdžių užsienio
valstybėse. Pavyzdžiui, Prancūzijoje taikomas sumažintas PVM mokestis biokuro katilams nuo 19,4 proc. iki 5,5 proc.,
taip pat 50 proc. grąžinama per pelno
mokesčio kompensavimus, priklausomai
nuo investicijos dydžio. Slovakijoje skiriama subsidija 30 proc. nuo biokuro katilo vertės, bet ne daugiau kaip 1000 eurų.
Belgijoje skiriama 50 proc. valstybės subsidija (ne daugiau kaip 1750 eurų) bei per
mokesčius gražinama iki 2650 eurų. Austrijoje skiriama 30 proc. subsidija nuo investicijų dydžio, bet ne daugiau kaip 4500
eurų. JAV skiriama federalinė subsidija
300 dolerių bei skirtingą paramą teikia
kiekviena valstija.

Generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas diskusijos dalyviams
pristatė miškų urėdijose esamas metines medienos ruošos ir kirtimo atliekų
gamybos ir pardavimo apimtis, turimus
mechanizmus bei atliekamų darbų apimtis samdant rangovines įmones. Nemažą
dalį įvardintų miško kirtimų atliekų kiekių miškininkams tenka palikti miškuose
dėl kirtimo technologijų, gamtosaugos,
nederlingų augaviečių atsinaujinimo pūvančia mediena. Plečiant biokuro ruošą
visuose miškuose, reikia investicijų į miško kelius, specialią biokuro ruošos techniką. Ruošiant biokurą iš ugdymo metu
iškertamos menkavertės medienos, 1 m3
savikaina siektų apie 92 litus, nes reikėtų dvigubai darbo sąnaudų, nei ruošiant
malkas. Kiek tuomet kainuotų šiluma iš
biokuro vartotojams? Miškų urėdijoms
apsimokėtų ekonomiškai įsigyti specialią
biokuro ruošos techniką tik gaunat iki 70
proc. jos kainos kompensaciją.
***
Ūkio ministerijoje kovo 14 d. surengtame pasitarime taip pat aptartos biokuro
naudojimo energetikai plėtros galimybės,
pristatyti Europos bioenergijos klasterių sėkmės pavyzdžiai, diskutuota apie
biokuro klasterio galimybes Lietuvoje.
Pasitarime nuspręsta sukurti klasterį, apjungiantį miškininkus, kaimo gyventojus, verslo bei mokslo atstovus. Klasterio
kūrimui bus pasirinkta savivaldybė, su
kuria suderinus ir gavus tos savivaldybės
tarybos pritarimą, jos teritorijoje bus planuojama atlikti pilotinį projektą, siekiant
išsiaiškinti iškylančias problemas biokuro
tiekimo ir panaudojimo grandinėje.
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Miškotyros mokslo darbų pristatymas

P

ristatyti miškotyros ir ekologijos tyrimų darbus kolegoms iš LAMMC
institutų bei miškininkų visuomenei Miškų institute vasario 20 d. surengta mokslinė ataskaitinė konferencija
„Agrariniai ir miškininkystės mokslai:
naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs
sprendimai“. Konferencijos dalyvius pasisakymuose pasveikino LMA akademikas Albinas Kusta, LAMMC direktorius,
akademikas, prof. Zenonas Dabkevičius,
Miškų instituto direktorius, habil. dr., prof.
Remigijus Ozolinčius, generalinio miškų
urėdo pavaduotojas Petras Kanapienis.
Akad. Z. Dabkevičius pasidžiaugė,
kad jau ketvirti metai nemažai mokslo
temų sprendžiama kartu su Miškų instituto, ASU mokslininkais, dalyvaujama
verslą, mokslą ir studijas jungiančioje
asociacijos „Slėnis Nemunas“ programoje, įvairiuose ES projektuose. Vyksta intensyvus bendradarbiavimas su kitų šalių
mokslininkais. Į miškotyros mokslą įsilieja jauni mokslininkai, žinias gilina 12
doktorantų. Plečiant miškotyros mokslo
ryšius su gamyba, žemės ūkio konsultavimo tarnybose teikiamos konsultacijos ir
miškininkystės klausimais.
Už mokslo žinių skleidimą visuomenei Druskininkuose vykusiuose renginiuose akad. A. Kusta įteikė padėkas ASU
prof. Dariui Danusevičiui ir dr. Lianai
Sadauskienei. Instituto mokslininkai pernai paskelbė miškininkų bendruomenei
16 straipsnių ,,Mūsų giriose“, taip pat leidžiami specializuoti žurnalai ,,Miškininkystė“, ,,Baltic Forstry“.
Taikomojo ir fundamentalaus
mokslo tyrimai
Miškų instituto mokslo darbuotojai miškininkų auditorijai pateikė 13 pranešimų
santraukas, kuriose išdėstė pavienių autorių ir kolektyvinių darbų pagrindinius
tyrimų siekius ir rezultatus. Įžanginiame
pranešime Miškų instituto direktorius
prof. Remigijus Ozolinčius pristatė iš
miškų urėdijų gautus anketinės apklausos
rezultatus, kokių taikomųjų miškotyros
mokslo tyrimų pageidautų miškų urėdijų miškininkai. Respondentų teigimu, jie
norėtų išgirsti tyrimais paremtus atsaky10 ■ MŪSŲ GIRIOS / 2013 / 03
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mus: pavyzdžiui, ar verta taikyti neplynus
miško kirtimus derlingesnėse augavietėse; kaip racionaliau panaudoti biokurui
ugdymo kirtimais pagamintą menkavertę
medieną ir baltalksnynų medieną; kaip
ugdymo kirtimais suformuoti savaiminius mišrius ąžuolų ir kitų medžių rūšių
medynuos. Turint aprobuotas mokslo rekomendacijas, gamybininkams būtų drąsiau ūkininkauti ir nusausintų augaviečių
miškuose, paukščių buveinėse, kenkėjų,
stichinių nelaimių pažeistuose medynuose. Kelta taip pat miškų sertifikavimo ekonominės naudos problema, kokias taikyti
hibridinės drebulės veisimo technologijas miške ir plantaciniuose želdiniuose.
Miškų instituto mokslininkai planuoja
šiemet Kėdainių miškų urėdijoje surengti seminarą, kuriame būtų apžvelgta šios
drebulės veisimo patirtis miškų urėdijoje
ir iškylančios problemos.
Miško išteklių, ekonomikos ir politikos skyriaus vedėja dr. Liana Sadauskienė
pristatė auditorijai du pranešimus: ,,Miškų vertės nustatymas ir jos registravimas
buhalterinėje apskaitoje“ bei ,,Kelmų medienos naudojimas kurui – užsienio šalių
patirtis“, kurie parengti pagal Aplinkos
ministerijos užsakymu 2011-2012 m. atliktus tiriamuosius darbus.
Valstybinių miškų sektoriaus veiklos
efektyvumo didinimo priemonių plane
numatyta: užbaigus valstybinių miškų
registraciją Nekilnojamojo turto registre,
mišką ir miško žemę apskaityti finansinėse ataskaitose. Siekiant įgyvendinti šį
sprendimą, reikia parengti metodikas,
kaip nustatyti konkretaus miško vertę.
Minėtame pirmame darbe dr. Liana Sadauskienė su dr. Mariumi Aleinikovu išanalizavo miškų finansinės apskaitos patirtį kitose šalyse bei, priėmus dėmesin,
kad 2003 m. Europos Komisijos nurodė
nuo 2005 m. įmonėms, įregistruotoms
ES fondų biržoje, naudotis tarptautiniais
verslo apskaitos standartais, parengė tokią metodiką Lietuvos sąlygoms.
Plečiant biokuro žaliavos panaudojimo galimybes energetikai, instituto moks-

lininkai dr. Liana Sadauskienė, dr. Marius
Aleinikovas, dr. Kęstutis Armolaitis, dr.
Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė 20112012 m. atliko užsakomąjį darbą ,,Kelmų
panaudojimo biokurui tyrimai: išteklių,
technologinis, ekonominis ir ekologinis
vertinimas“. Remiantis Skandinavijos šalių
patirtimi, nustatyta, kad kelmų su šaknimis masė sudaro apie 25-30 proc. stiebų
masės (Hakkila, 2004). Suomijoje energetikai per metus iš 15-20 tūkst. ha kirtaviečių pagaminama apie 1 mln. m3 kelmų
medienos (dažniausiai raunami eglių kelmai). Iš 1 ha vidutiniškai – po 50-66 m3
kelmų medienos.
Kitose šalyse kelmai miške raunami
daugiau mokslinių tyrimų tikslais: pavyzdžiui, Švedijoje per metus 500-2000
ha plote, šiek tiek Lenkijoje, Norvegijoje,
Anglijoje, Airijoje, Estijoje, Latvijoje. Tuo
neužsiimama visiškai Vokietijoje, Islandijoje, Lietuvoje. Pagrindinės riboto kelmų
medienos naudojimo priežastys yra ekonominės, ekologinės ir logistinės. Skeptikai įžvelgia neigiamas rovimo pasekmes:
pažeidžiamas miško dirvožemis, jis netenka maisto medžiagų, keičiasi gyvoji
dirvožemio danga, sumažėja biologinės
įvairovės gausumas ir augimas.
Pranešėja pažymėjo, jog Suomijoje
draudžiama rauti lapuočių kelmus bei
visų rūšių medžių kelmus pakrantėse,
stačiuose šlaituose, pelkėse, iš sausų dirvožemių arba mažesnius kaip 6 cm skersmens. Nederlingus dirvožemius po kelmų
rovimo rekomenduojama tręšti pelenais.
Suomijoje (Kärhä, 2009 m. duomenimis)
taikomi 3 skiedrų ruošimo iš kelmų medienos būdai: smulkinimas galutinio vartotojo kieme (apie 70 proc.), terminaluose ar tarpinėse aikštelėse (apie 28 proc. ) ir
miško aikštelėse (apie 2 proc.).
Šio užsakomojo darbo autorių teigimu, Lietuvoje miškuose kelmų medienos
ištekliai kasmet siekia 1,33 mln. m3, o atsižvelgiant į ekologinius ribojimus galima
naudoti apie 646,9 tūkst. m3 jų medienos.
Tačiau kelmų ruošos savikaina Lietuvoje
gali siekti apie 114-156 Lt/m3. Todėl kelmų rovimas Lietuvos miškuose energetinei žaliavai kol kas yra tik teorinis pasvarstymas.

reikšmė drebulės (Populius tremula L.)
ir jos hibridų morfogenezės valdymui
modeliuojamomis aplinkos sąlygomis“
(mokslinė vadovė – doc. dr. (HP) S. Kuusienė). Konferencijoje jaunasis mokslininkas pranešime ,,Etileno reikšmė paprastosios drebulės ir jos hibridų organogenezei skirtingomis augimo in vitro
sąlygomis“ supažindino su drebulaičių
augimą skatinančių cheminių medžiagų
poveikio tyrimais.
Miško augalų biotechnologijos laboratorijos vedėja doc. dr. (HP) Sigutė Kuusienė pranešime ,,Populus genties medžių
hibridizacijai ir naujų hibridų pirminis
įvertinimas laboratorijos sąlygomis“ (parengta kartu su Elena Gotoveckiene) išsamiau apžvelgė atliekamus laboratorijoje
drebulių dauginimo ir auginimo tyrimus,
paveldimas hibridų savybes.
Miškininkystės skyriaus vedėjas dr.
Virgilijus Mikšys pranešime ,,Girių augaviečių eglynų savaiminių transformacijų dėsningumai“ supažindino su jau
dešimtmetį vykdomais ilgalaikiais eglynų
tyrimais, kuriuos tuomet inicijavo prof.
Stasys Karazija. Pastebėta, kad bręstant
vienaamžiai eglynai palaipsniui transformuojasi į įvairiaamžius. Šiais tyrimais
siekiama nustatyti, kiek neplyni kirtimai,
išlikęs pomiškis ir kiti veiksniai lemia
bręstančių eglynų įvairiaamžiškumo didėjimą, jų rūšinės sudėties pokyčius.
Nemažai pranešimų konferencijoje skirta miško genetikos ir selekcijos
bei ekologiniams tyrimams apžvelgti.
Miško genetikos skyriaus vedėjas dr.
Virgilijus Baliuckas padarė pranešimą
,,Paprastosios pušies, karpotojo beržo
ir juodalksnio Lietuvos populiacijų palikuonių šeimų fenogenetinis plastiškumas bei selekcinė atranka“ (parengtas

JONO GRIGALIŪNO nuotrauka

Miško apsaugos ir medžioklėtyros
skyriaus vedėjas dr. Artūras Gedminas
pristatė su kolege dr. Jūrate Lynikiene pernai atliktą užsakytą darbą ,,Žievėgraužio
tipografo populiacijų būklė 2010 m. škvalo pažeistuose eglynuose“. Minėtas škvalas
pažeidė apie 70 tūkst. ha miškų. Naudojant feromonines gaudykles, vabzdžiagaudžius rąstus tirtas kenkėjų išplitimas
nuo škvalo nukentėjusių 7 miškų urėdijų
miškuose. Tyrėjų teigimu, nežymus žievėgraužių tipografų populiacijos išplitimas
prognozuojamas Dubravos, Valkininkų,
Alytaus ir Kaišiadorių miškų urėdijų teritorijų eglynuose. Taip pat galimas kenkėjų pagausėjimas kai kuriose girininkijose
(Prienų ir Švenčionėlių m. u.).
Šio skyriaus mokslininkė dr. Olgirda
Belova apžvelgė Šiaulių regiono miškų
urėdijų miškuose 2011-2012 m. atlikto
darbo ,,Elninių žvėrių daromo neigiamo
poveikio miško želdiniams vertinimo
analizė ir vertinimo metodikos tikslumas“ apibendrinimus. Pagal šio darbo tyrimus parengtos rekomendacijos elninių
žvėrių daromo neigiamo poveikio miško
želdiniams vertinimo metodikos tikslinimui. Autorė šia tema parengė apžvalginį
straipsnį, kuris spausdinamas šio numerio ,,Medžioklės“ skyrelyje“.
Pastaruoju metu institute daug dėmesio skiriama ,,euroamerikietiškos
tuopos“ (Populus deltoides x P. nigra)
hibridizacijai, taikant dauginimui šiuolaikines biotechnologijas. Šia tema susidomėjo ir jauni mokslininkai. Miškų
instituto buvęs doktorantas Jonas Žiauka, dirbantis Miško augalų biotechnologijos laboratorijoje, pernai spalio 5 d.
Kaune, VDU Ekologijos ir aplinkotyros mokslo taryboje apgynė disertaciją
,,Etileno, giberelino ir abscizo rūgšties

kartu su dr. Raimundu Petroku). Jauna
mokslininkė Jurata Buchovska su ASU
prof. Dariumi Danusevičiumi parengtame pranešime ,,Paprastosios pušies arealo rytinės dalies ir Lietuvos populiacijų
DNR polimorfizmas“ atkreipė dėmesį į
pušies išplitimą Eurazijos kontinente ir
jos genų migraciją (su žiedadulkėmis) į
Lietuvą. Nustatyta, kad Lietuvos paprastosios pušies populiacijos yra kilusios iš
kelių skirtingų vidurio ir pietrytinio pušies arealo dalių.
Ekologijos skyriaus vedėjas dr. Vidas
Stakėnas padarė pranešimą ,,Aplinkos
aurtofizacijos procesų poveikis miškų
ekosistemoms“ (parengtas su bendraautoriais R. Ozolinčiumi, Rasa Buožyte);
šio skyriaus mokslininkas dr. Kęstutis Armolaitis pristatė su bendraautoriais Jūrate Aleinikoviene, Jadvyga Lubyte, Vilma
Žėkaite 2011-2012 m. atliktus smėlžemių
dirvožemių našumo tyrimus miško ir žemės ūkio ekosistemose.
Dr. Jūratė Aleinikovienė supažindino
su netradicinio miško produkto – delikatesinių grybų triufelių auginimu užsienio
šalyse ir galimybe juos auginti Lietuvos
miškuose. Šis grybas gali būti auginamas
ir verslui. Žiemą dygsta šių grybų sporos,
grybai dauginasi drėgname, 7-8,5 pH miško dirvožemyje (10-20 cm gylyje), derlius
imamas spalio-lapkričio mėn. Pernai rugsėjį Latvijoje, Bauskėje surengta šių grybų
veisimo ir suradimo po žeme mokomoji paroda. Miškų instituto darbuotojai
Prancūzijoje, Bordo provincijoje detaliau
susipažino su šių grybų auginimu plantacijose, apsilankė Grybų muziejuje.
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Sumedėjusių augalų grybai ir kenkėjai

šiaurės rytinės dalies Vilniaus priemiesčio miškuose
Dr. Banga Grigaliūnaitė, dr. Antanas Matelis
Gamtos tyrimo centro Botanikos institutas

Ąžuolas

Ąžuolinis pelenis
(Microsphaera alphitoides)

Baltadėmis šeriuotaūsis
(Tischeria ekebladella)

Plokščiasis blizgutis
(Ganoderma lipsiense)

Beržas

Š

iaurės rytinės dalies Vilniaus
priemiesčio miškuose 20092012 m. stebėta sumedėjusių
augalų fitosanitarinė būklė. Miškuose vyrauja pušynai, pagal miško kelius, vandens telkinius auga
šermukšniai (Sorbus), eglės (Picea),
alksniai (Alnus), beržai (Betula), jauni
ąžuolai (Quercus), šaltekšniai (Frangula), žilvičiai (Salix), sedulos (Cornus), erškėčiai (Rosa), raugerškiai
(Berberis) ir kiti sumedėję augalai.
Nustatyta, kad brandesnio amžiaus sužaloti medžiai kenčia nuo
kempininių grybų, sukeliančių medienos puvinius. Ant išvartų, kelmų,
pūvančios medienos aptikta įvairių
medienos saprotrofų. Dėl antropogeninės veiklos pamažu džiūsta pažeistos (nužievintos) pušys, beržai,
aplaužytomis šakomis kadagiai. Nemažai aptikta ir augalų lapus griaužiančių vabalų (Coleoptera), drugių
(Lepidoptera), plėviasparnių (Hymenoptera) būrio kenkėjų.
Kiek plačiau apie paskirų sumedėjusių augalų dažniau aptinkamus ligų sukėlėjus bei kenkėjus.
Ąžuolas. Miške auga tik jauni ąžuo-

lai. Beveik visų lapai apnikti miltligės sukėlėjo ąžuolinio pelenio ir

baltadėmių šeriuotaūsių, kurie vasarą
pažeidžia jaunus ąžuolų lapus. Ant vieno ąžuolo šaknų aptiktas plokščiasis
blizgutis, kurio micelis šaknimis nuo
kelmų, nykstančių medžių plinta tolyn
prie kitų sveikų medžių. (žiūr. nuotr.).

Pušis

Šiurkštenis
(Stereum hirsutum)

Beržas. Ant jaunų beržų apatinių lapų

vasaros antroje pusėje plinta labai retas miltligės sukėlėjas – lazdyninė filaktinija. Vėliau miltligės pažeisti lapai
sukasi ir džiūsta. Ant džiūstančių, sužalotų beržų kamienų auga kelmučiai
bei kempininiai grybai. Ant trijų brandesnio amžiaus beržų auga įžulnusis
skylenis (čaga) (žiūr. nuotr.)

Raudonkraštė pintinė
(Fomitopsis pinicola)

Pušis. Aptiktos trys pušys su pušinės

kempinės vaisiakūniais. Pušinė kempinė sukelia paprastųjų pušų baltąjį su
rausvu atspalviu korozinį medienos
puvinį. Pažeistų pušų skeletinės šakos
ir viršūnės palaipsniui nudžiūsta. Vienos pušies šaknis pūdė šakninė pintis,
kuri sukelia ir kitų spygliuočių margąjį
korozinį šaknų puvinį. Tai patys žalingiausi gyvų pušų patogeniniai grybai.
Kiti kempininiai grybai, sukeliantys
medienos puvinį, aptikti ant išvirtusių
bei džiūstančių kamienų. Pavienės pušys džiūsta nuo žievėgraužių pažeidimų (žiūr. nuotr.)

Pušinė kempinė
(Phellinus pini)

Pušinės kempinės vaisiakūnio
apatinė pusė

Tinklūno (Gleophyllum sp.)
senas vaisiakūnis
ant pušų šaknų

Lazdyninė filaktinija
(Phyllactinia guttata)

Tikroji pintis
(Fomes fomentarius)

Paprastasis kelmutis
(Armillaria mellea)

Kislioji kelmiukė
(Kuehneromyces mutabilis)
Žievėgraužis graveris
(Pityogenes chalcographus)

Šiurkščioji kempė
(Trametes hirsuta)
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Beržinis pintenis
(Piptoporus betulinus)

Įžulnusis skylenis
(Inonotus obliquus)

Įžulniojo skylenio
vystymosi pradžia

Šakninė pintis
(Heterobasidion annosum)

Gauruotoji skujagalvė
(Pholiota populnea)

BangOS GrigaliūnaitėS nuotraukos

Tuopa, drebulė

Tuopinis rauplėgrybis
(Venturia tremulae)

Tuopa, drebulė. Šios genties medžių čionykščiuose miškuose nėra gausu, kai kurių jaunų
drebulių viršūnės, pažeistos rauplėgrybio,
sukasi ir džiūsta. Ant vieno kelmo aptikta
gauruotoji skujagalvė (žiūr. nuotr..)

Aptikti pavieniai sumedėję augalai: paprastoji kriaušė (Pyrus communis) pažeista
kiaušinės gleivėtrūdės (Gymnosporangium
sabinae), trešnė (Cerasus avium) – šviesmargės (Mycosphaerella), paprastasis raugerškis
(Berberis vulgaris), raudonuogis šeivamedis
(Sambucus racemosa), paprastasis šaltekšnis
(Frangula alnus), blindė (Salix caprea), gluosnis žilvitis (Salix viminalis) pažeisti milteniečių
(Erysiphe) genties grybų. Visų jaunų paprastųjų šermukšnių (Sorbus aucuparia) lapai pažeisti gleivėtrūdės (Gymnosporangium sabinae).

Horizontalios pušų šaknys

Bruknynuose plačiai išplitęs brukniagrybis (Exobasidium vaccinii). Beveik visų
aviečių lapai pažeisti margligės, kurią sukelia virusai. Tokios avietės būna be uogų.
Žolinėje dangoje vyrauja miltligių sukėlėjai.
Ant šaltekšnio, blindės, drebulės, raugerškio, kaulenio, beržo, ąžuolo, alksnio, ievos
ir kt. augalų lapų vasarą plinta vabalų (Coleoptera) būrio lapgraužiai.
Augalų grybinių ligų sukėlėjų ir kenkėjų rūšių įvairovė kiekvienais metais keičiasi,
priklausomai nuo meteorologinių sąlygų,
augalo fiziologinės būklės, antropogeninės
veiklos, mikroklimato ir kitų natūralių faktorių. Daugumos medžių, augančių Balžio
ežero pakrantėje, nuo poilsiautojų trypimo
visiškai susilpnėjusi šaknų sistema, lajos.

Geltonasis fuligas (Fuligo septica)

Pušų šaknys horizontaliai išsikerojusios,
atviros. Tokiose augimvietėse trūksta drėgmės, maisto medžiagų, kai kurių pirminė
ir net antrinė žievė nulupta ar kitaip sužalota. Pušys neatlaiko smarkių vėtrų. Visi seni
kelmai apnikti puvinių sukėlėjų, kinivarpų,
gleivūnų (žiūr. nuotr.).
Čia susidaro palankiausios sąlygos
plisti ir patogeniniams grybams. Medžiai
apsikrečia vėjo pernešamomis grybų sporomis per mechaniškai padarytas žaizdas
ar per nulūžusių šakų vietas. Išvartų, pūvančios negyvos medienos miške prie
Balžio ežero beveik nėra, nes poilsiautojai sausuolius, nukritusias šakas sudegina
laužams, o pristigus kerta, laužo ir jaunus
medelius.

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
MŪSŲ GIRIOS / 2013 / 03
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Sodžiaus jovarai
arba requiem tuopai
Povilas Vitkauskas
Ekologas

N

ors kiekvienas Lietuvos kaimas įvairiai įsivaizduoja
medį, vadinamą jovaru, bet mūsų kraštovaizdyje tvirtai į aukštį išsišovę didžiulių medžių guotai dažniausiai
būna sudaryti iš tuopų. Prieš 200 metų iš Lenkijos pradėti introdukuoti apželdinimui medžiai, tarp kurių buvo ir platanalapiai
klevai (lenkiškai – javor), liaudyje imti vadinti jovarais. Vietomis
išlikęs ir rusiškas tuopų pavadinimas – topoliai. Carinėje Rusijoje greitai augančiomis tuopomis želdytos kareivinių teritorijos,
karinių įtvirtinimų zonos. Todėl ypač daug tuopų išliko Kaune
prie fortų, kareivinių. „Užsikrėtus“ šiuo pavyzdžiu, tuopomis ir
vėliau želdytos gatvės, aikštės, stadionai, pakelės.
Geriausiai tuopos augo teritorijose su nuolydžiu, šlaituose,
kur nesilaiko aukštas gruntinio vandens lygis. Kaune šie medžiai
augo Ivinskio, Kalpoko, Kėdainių gatvių šlaituose. Per paskuMiestų tuopos kenčia ir nuo įvairių pažeidimų
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tinius dvidešimt metų Kauno mieste tuopų labai sumažėjo. Jos
buvo genimos, kertamos. Tuopų genėjimas – alternatyva jų pjovimui. Daugumai tuopų gatvėse 2-4 m aukštyje buvo nupjauti
kamienai, iš kurių išaugo storos atžalos. Taip maždaug 20-čiai
metų pratęsiamas medžio amžius.
Lietuvos miestų ir gyvenviečių gatvėse tuopų genėjimas
tapo nebegalimas, 2002 m. paskelbus naujas medžių genėjimo
taisykles. Jose draudžiamas medžio žeminimas, galima tik praretinti lają, patrumpinti šakas. Tačiau paliktas medis – milžinas
gatvėje sukelia papildomų problemų. Išimties tvarka išduodami leidimai trumpinti tokio medžio kamieną kuo aukščiau. Tai
labai klaidinga. Senų tuopų kamienuose atžalos iš miegančiųjų
pumpurų neatsiranda: jos atželia tik pjūviuose, kuriuose visame
skersmenyje tarp žievės ir medienos pavasarį susidaro išsiliejusio brazdo „žiedai“ (silikono konsistencijos piršto storio bespalviai dariniai).
Esu paskaičiavęs, kad apgenėtos tuopos turi apie 20 paliktų
pjūvių. Stambesnės šakos pjūvis gali sudaryti apie trečdalį medžio kamieno skersmens. Paliekamų pjūvių gausybė labiau nualina medį: jam tiesiog pritrūksta energijos žaizdoms užgydyti,
nupjauti šakų strampai pradeda džiūti. Pasidomėkime, ar intensyviai atželia nukirsto medžio kelmo ataugos. Tai įrodymas, kodėl tuopos kamieną reikia trumpinti, pjaunant kuo žemiau.
Gatvėse, kur dirvožemiuose nustatytas aukštas vandens
horizontas, tuopų būklė pastebimai prastesnė – jos žemesnės,
daug apdžiūvusių šakų. Miestų tuopos kenčia ir nuo įvairių
pažeidimų: jų šaknys kapojamos, vedant komunikacijas, rekonstruojant gatves, priekelminė medžio dalis užverčiama žemėmis. Apgailėtina tuopų būklė ir buvusių karinių miestelių
teritorijose.
Tuopas pelnytai galime vadinti medžiais išsišokėliais dėl jų
greito augimo. Jų amžių lengviausia „spėti“ iš kamieno ir šakų
storio. Jaunos tuopos būna su plonomis šakomis, o šimtamečių
medžių šakų skersmuo sudaro apie pusę kamieno skersmens.

įtrūkimai. Tai turėjo būti pirma, jau išryškėjusi medienos puvimo stadija. Tuopų,
kartu ir drebulių, ant žemės gulinčius kamienus dažnai užpuola ir skanūs grybai –
gluosninės kreivabudės, ypač dygstančios
šiltą, vėlyvą rudenį. Medžio kiaurymėse
kartais apsigyvena bitės ir širšės. Tai patys
drąsiausi medžio gynėjai nuo visų priešų,
net ir medkirčių. Toks medis dorojamas
kaip karo sąlygomis.
Tuopų žievė ypač stora; ji saugo medžio audinius nuo staigių temperatūrų
pokyčių, mechaninių pažeidimų, bet neapsaugo nuo menkiausio pievų gaisro.
Prieš 10 metų Girionių parke įsižiebusi
pievų ugnis apsvilino pušų ir tuopų kamienus. Po metų tuopų žievė gaisro plitimo pusėje atsilupo, o daug plonesnių
pušelių žievė beveik nenukentėjo.
Miestuose tuopos tampa varnų ir kovų
kolonijomis. Jų lizdai dažnai būna susukti iš vietinės statybinės medžiagos: beveik
vien iš aliuminio, kartais – varinių vielų,
metalinių strypų (pasitaiko ir iki 1 m ilgio), užmetant ant jų stiklo vatos gabalus.
Pietinėje Lietuvos dalyje iki pat Kėdainių
gausiai išplitę parazitiniai augalai – amalai.
Iš tolo šie tamsūs, kabantys gniužulai daž-

Autoriaus nuotraukos

Suprantama, tai nesakytina apie glaustašakius medžius. Taip pat svarbu atkreipti
dėmesį į kamieno aukštį bei nulaibėjimą.
Jauno medžio kamienas trumpas, su ryškiu nulaibėjimu, o seno – cilindrinis.
Tuopų gausioje šeimoje tik drebulė
neturi branduolinės medienos. Labiausiai Kaune paplitusios kanadinės tuopos medienos pjūvyje išryškėja tamsi,
panaši į riešutmedžio branduolinė dalis
ir šviesi balaninė. Ne kiekvienas sugeba
suskaldyti senos tuopos kaladę. Ji apdorojama ties branduolinės medienos riba
palaipsniui per visą skersmenį, sunkesniu kirviu atskeliant balaninę medieną,
o likusią dalį, kur mediena gerokai šykštesnė, dažnai tenka skaldyti su pleištais.
Ji atskeliama taip pat pagal pakraščius.
Medieną reikia skaldyti žalią, nespėjusią
nė kiek apdžiūti.
Senos tuopos apsikrečia grybinėmis
ligomis, jau pirminėse stadijose branduolinė medienos dalis parausta. Teko matyti, kaip vasarą Kaune, Sandėlių gatvėje vos
pradėjus pjauti tuopą iš jos pasipylė raudona sula, kurios galėjo būti keli kibirai.
Panagrinėjus medieną, joje rasti vertikalūs, tankūs, vietomis šepetiški medienos

Senos tuopos apsikrečia grybinėmis ligomis

nai painiojami su varninių lizdais. Amalus
galima vadinti tuopų kenkėjais: jie ne tik
siurbia medžio sultis, bet ir papildomai
nusveria šakas, padidina pasipriešinimą
vėjui, dėl to per audras jos išlaužomos.
Iki šiol tuopos buvo sodinamos daugiausia dekoratyviniais ir aplinkosauginiais tikslais. Pastaruoju metu veisiamos
ir plantacijose bioenergetikai. Europoje
laukų ir kaimų pakraščiuose ošiantys
kompaktiški tuopų plantacijų sklypai jau
yra įprastas kraštovaizdžio elementas.
Bet tokie ateities tuopų želdiniai niekada
nebeprimins mums šimtamečių sodžiaus
jovarų, buvusių fortų ir kareivinių sargybinių dvasios.

.
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
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Miškininko Rimvydo Gabrilavičiaus
gyvenimo knygą pavarčius

A

nt stalo kvietimas į kolegos Rimvydo Gabrilavičiaus
gyvenimo sukakties paminėjimą kovo 10-ąją. Atrodo taip neseniai jam buvo 60-tas kovas, o šiemet jau
70-asis. Vartant jo gyvenimo knygos lapus matome, kad Rimvydas, nežiūrint kad gimė karo metais, augo gražioje aplinkoje – prie Anykščių šilelio, Šventosios. Jau pradinėje klasėje
Rimvydas mokėjo atmintinai deklamuoti Antano Baranausko
„Anykščių šilelį“. Baigęs Anykščių J. Biliūno vidurinę mokyklą, 1960-siais jis – LŽŪA Miškų ūkio fakulteto pirmakursis.
Kaip prisimena bendramoksliai, studentų gyvenime Rimvydui
netrūko veržlumo moksle, draugiškumo ir jaunatviško polėkio. Baigęs 1965 m. LŽŪA, Rimvydas dirbo Kauno miškų ūkyje Vandžiogalos ir Karmėlavos girininkijose miško techniku,
1966-1969 m. – miško apsaugos ir miško fondo inžinieriumi.
1969 m. jis nusprendė tapti mokslo darbuotoju – perėjo dirbti į
Miškų institutą, įstojo į stacionarinę aspirantūrą. Buvo komandiruotas studijuoti į TSRS MA Miškininkystės laboratoriją.
Parengęs disertacinį darbą apie eglės formų genetinius (kariologinius) ypatumus, 1973 m. jį sėkmingai apgynė Vilniaus
valstybiniame universitete ir įgijo biologijos mokslų kandidato
laipsnį, kuris 1993 m. nostrifikuotas į gamtos mokslų daktaro
laipsnį. Tuo metu tai buvo retos krypties mokslinis darbas.
Miškų institute jis kryptingai dirbo miško genetikos ir sekcijos mokslo srityje, kilo pareigomis nuo aspiranto, jaunesniojo
mokslo darbuotojo (1972 m.) iki Miško genetikos ir atkūrimo
skyriaus vedėjo (1995-2009 m.). Kartu su žinomu selekcininku
dr. Vytautu Ramanausku tyrinėjo pagrindinių medžių rūšių populiacijų sandarą ir selekcinę vertę, įveisė daug eksperimentinių

želdinių, tyrė sėklinių plantacijų efektyvumą bei daug pasidarbavo tiriant ir saugojant vertingą miškų genofondą. Kartu su kolegomis 1994 m. Lietuvoje organizavo tarptautinį IUFRO simpoziumą pušies genetikos klausimais, rengė mokslinius pranešimus
kitose konferencijose, mokslines – metodines rekomendacijas
bei teisės aktus miškų genetinio pagerinimo klausimais.
Apie tyrimo rezultatus dr. R. Gabrilavičius parašė per 160 mokslo bei mokslo populiarinimo straipsnių, monografijoje „Eglės genetiniai tyrimai ir selekcija Lietuvoje“ (2003) su dr. D. Danusevičiumi
apibendrino atliktus ilgalaikius mokslinius tyrimus. Už atliktus miško selekcijos ir genetikos darbus kartu su bendradarbiais 2010 m.
jam skirta Lietuvos mokslo premija.
Rimvydas – įdomus pašnekovas, buvęs ilgametis Girionių
miškininkų choro dainininkas, sumaniai valdantis ir publicisto
plunksną – parengė 7 leidinius apie miškus ir miškininkus. Iš jų
paminėtini: „Anykštijos šiluose ir giriose“ (2004), „Prienų krašto miškai ir žmonės“ (2005), „Istoriniai miško selekcijos ir sėklininkystės Lietuvoje 1960-2010 m. aspektai“ (2012), ,,Vytautas
Ramanauskas – selekcininkas, dendrologas, pedagogas“. Kartu
su kitais bendraautoriais yra parengęs rankraščius monografijai
apie retas miško medžių rūšis ir jų naudą.
Ir išėjęs į pensiją kolega neužgeso. Jis palaiko ryšius su gamyboje dirbančiais miškininkais, yra Miškų instituto visuomeninis konsultantas, mokslinės metodinės komisijos narys, įvairių
renginių organizatorius ir dalyvis, rengia leidinius apie Lietuvos
miškus ir miškininkus.
Linkime kolegai negęstančio aktyvumo bei visapusiškos
sėkmės.
Dr. doc. Julius Danusevičius

Rimvydas Gabrilavičius – apie savo gyvenimą, darbus, pomėgius
Sukaktuvininką pakalbino jo darbų tęsėjas, jaunesnės kartos mokslininkas –
Miškų instituto Miško genetikos ir selekcijos skyriaus vedėjas

dr. Virgilijus BaliUckas

Miškininkystė tapo Jūsų šeimos profesija.
Kas lėmė tokį pasirinkimą?

– Viskas susiklostė natūraliai, savaime.
Esu kaimo vaikas, išaugęs labai gražios
gamtos ir miškininkų aplinkoje. Anykščių šilelis, šalia vaizdinga Šventoji, padavimais ir legendomis apipinti ežerėliai,
liūnai, akmenys iš jaunų dienų žadino
jausmus gilintis į gamtos paslaptis. Tėtis
nuo 1950 m. dirbo Anykščių šilelio Ažuožerių eiguvos eiguliu, dėdė Vladas Masiulionis – miško žvalgu, kitas dėdė Petras
Bakanas (1902-1988) buvo 1926 m. baigęs Dotnuvos žemės ūkio technikumo ir
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1932 m. Austrijoje, Vienos aukštosios žemės ūkio mokyklos Miškininkystės skyrių, po karo dirbo Pandėlio miškų urėdu,
Rokiškio miško pramonės ūkio sektoriaus
viršininku, to paties ūkio direktoriumi,
1950-1953 m. Utenos miškų ūkio direktoriumi, vėliau girininku, vyr. miškininku. Jis buvo aistringas medžiotojas, žvejys
ir turistinių kelionių mėgėjas. Pėsčiomis
išvaikščiojo ne tik Lietuvos girias, bet ir
Austrijos kalnus, domėjosi Alpių kalnų
ožiais, rudosiomis meškomis.
Taigi, supusi gimtinės gamta, įdomūs
pokalbiai su miškininkais dėdėmis, tėvu

įaugino nuo vaikystės natūralų jausmą
būti miškų prieglobstyje. Šeimoje be manęs augo dar dvi seserys ir du broliai (jiedu jau mirę). Išgyvenimui teko išmokti
ir įvairius kaimo darbus, su tėvu šienauti
skurdžias Anykščių šilelio pievas, kad
apsirūpintume gyvuliams pašaru.
1965 m. vedžiau LŽŪA baigusią miškininkę Danutę Mankevičiūtę. Jos tėvas
Petras Mankevičius buvo Raudondvario miškų urėdijos Lamankos, po karo
– Kauno miškų ūkio Kleboniškio ir Dovalgonių miškų eigulys. Uošvio brolis
Stasys Mankevičius taip pat buvo miš-

tikos ir selekcijos paskaitas ir neakivaizdinio skyriaus studentams. 1996 m. man
suteiktas docento vardas.
Nuo ko prasidėjo Jūsų publicistika ir
miško sekcijos ir genetikos mokslo
populiarinimas? Kiek tam skiriate laiko?

2010 m. LMA mokslo premijos už miško genetiką ir selekciją laureatai (pirmas iš kairės dr. R. Gabrilavičius)

kininkas, baigęs 1932 m. Alytaus aukštesniąją miškų mokyklą. Kauno miškų
ūkyje žmona Danutė dirbo ekonomiste
iki pensijos. Vienturtė dukra Gintarė
taip pasuko tėvų profesiniu keliu – baigė
LŽŪU Miškų fakultetą. Tik nuo 1994 m.
mus džiuginanti ketvirtos kartos atžala –
dvyliktokė anūkė Gerda kol kas aktyviai
domisi ir kultivuoja žirginį (konkurų)
sportą, žada studijuoti veterinariją...
Kuo patraukė Jus ilgų tyrimų reikalaujantis
miško genetikos ir selekcijos mokslas ir ką
pavyko nuveikti šioje srityje?

– Lietuvos miškų institute dirbau 41 metus, o šalies miškams paskyriau per 45
metus. Postūmį šiai mokslo sričiai davė
aspirantūros studijos tuometinėje TSRS
MA Miškininkystės laboratorijoje bei
parengtas disertacinis darbas apie eglės
formų genetinius (kariologinius) ypatumus. Toliau visa mano darbinė veikla
buvo susijusi su miškų atkūrimu, genetiniu jų pagerinimu, vertingų miško genetinių išteklių atranka, išsaugojimu, jų regeneracija, genetinės įvairovės išlaikymu
ir jos didinimu, racionaliu šių išteklių
naudojimu, miško genetikos ir selekcijos fundamentinių tyrimų paieškomis,
praktinės selekcijos pasiekimų diegimu
gamyboje. Buvau 6 planinių mokslinių
darbų atsakingu vykdytoju, trijų – iš
valstybės biudžeto finansuojamų mokslinių projektų vadovu, daugelio pagal
ūkiskaitines sutartis su ūkio subjektais
vykdomų projektų vykdytoju ir vadovu,
dviejų – valstybinių mokslo programų:
„Lietuvos naudojamųjų augalų ir žemės

ūkio gyvūnų genetinių išteklių tyrimas
ir išsaugojimas“ temos „Miško medžių
genetinių išteklių analizė, jų atrankos,
išsaugojimo ir selekcijos mokslinis pagrindimas“ (1998-2003 m.) ir „Augalų
genetinių išteklių moksliniai tyrimai“
temos „Miško medžių genetinių išteklių
tyrimai ir išsaugojimas kintančios aplinkos sąlygomis“ (2004-2008 m.) vadovu,
tarptautinio Danagro ir Lietuvos projekto „Apleistos žemės ūkio paskirties
žemės apželdinimas, paremtas tvaraus
ir subalansuoto miškų ūkio metodais“
temos „Naudotų žemdirbystės žemių
apželdinimo mišku Lietuvos patirties
analizė“ (1999-2000 m.) vadovu, parengiau nemažai rekomendacijų gamybai.
Teko organizuoti nemažai pasitarimų ir
mokslinių konferencijų, rengti mokslo ir
mokslo populiarinimo publikacijas, imtis leidinių ir monografijų rengimo.
Ši ilgametė patirtis sugulė ne tik
iį straipsnius, konferencijų pranešimus,
leidinius, bet buvo perduodama ir jaunajai
miškininkų kartai. Ką galėtumėte pasakyti
apie savo pedagoginę veiklą?

– Dirbant Miškų institute vyresniuoju
mokslo darbuotoju, 1992 m. buvau pakviestas skaityti miško selekcijos kursą
tuometiniame Kauno A. Kvedaro miškų technikume, po to 1993-1994 m. jau
Aukštesniojoje miškų mokykloje dėsčiau
miško genetikos kursą išlyginamosiose
studijose. Nuo 1993 m. iki 2008 m. vedžiau 14 metų miško genetikos paskaitas
LŽŪU Miškų fakulteto dieninio skyriaus
studentams, o nuo 1998 m. – miško gene-

– Nemažai mano mokslinių ir publicistinių straipsnių buvo skelbta „Mūsų giriose“. Bėgant metams norėjosi ir plačiau
aprašyti atskirų šalies regionų miškus,
konkrečios miškų urėdijos veiklą, miškininkų likimus. Šis ketinimas skatino
domėtis miškų istorija, Miškų departamento archyvine medžiaga, kurios žymi
dalis negrįžtamai dingusi. Artėjant 1944
m. vasarą Rytų frontui, Generalinės miškų direkcijos medžių transporto vyr. reikalų referentu 1942-1944 m. dirbęs dr.
Antanas Škėrys organizavo direkcijos
archyvo evakuaciją. Tuo metu dar buvo
naiviai galvojama, kad vokiečiai neleis
Raudonajai armijai veržtis gilyn, todėl
nutarta miškų ūkio archyvą nugabenti tik
į Karaliaučių. 1944 m. liepos 11 d. į sunkvežimį pakrautas miškų ūkio archyvas,
miškotvarkos planai ir kiti dokumentai,
surašytas aktas, kurio vienas egzempliorius įteiktas vokiečių komisariatui. Kauno prieplaukoje šis archyvas perkrautas į
laivą, kuris liepos 12 d. pavakare išplaukė
Nemunu į Klaipėdą, liepos 16 d. pasiekė
Karaliaučių. Liepos 18 d. archyvas perduotas apsaugai už 35 km nuo Karaliaučiaus vienam vokiečių miškų pareigūnui
(forstmeisteriui). Tolimesnis šio archyvo
likimas nežinomas. Po Antrojo pasaulinio
karo išlikę atskirų miškų urėdijų archyvai
vienur buvo deginami krosnių pakuroms,
kitur aplaidžiai neprižiūrimi ar dingo dėl
kitų priežasčių.
Nusprendus pateikti platesnes miškų
ūkio studijas, teko po kruopelytę rinkti
žinias iš tarpukario Lietuvoje ir išeivijoje leidžiamos miškininkystės literatūros
spaudinių, remtis prisiminimais paremtų
šaltinių duomenis, kantriai juos derinti,
lyginti ir kaupti į vieną visumą. Taip gimė
leidiniai apie Anykštiją, Prienų kraštą,
Tauragės, Kazlų Rūdos miškus, Lietuvos
pajūrį ir kt. Labai norėjosi įamžinti miško
selekcininkų Marijono Daujoto, Vytauto
Ramanausko nuveiktus darbus.
Kai pasineri į miškų istorinių įvykių
sūkurį, apie nieką kitą beveik ir nemąstai,
norisi tik kuo daugiau išryškinti faktinės
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Miškininkystė

medžiagos apie konkrečiu laikotarpiu
dirbusių miškininkų atliktus darbus. O
kai tai eina į pabaigą, tuomet susiduri su
ūkanotu horizontu: iškyla didelis rūpestis, kad paruoštas leidinys būtų išleistas ir
pasklistų tarp miškininkų.
Rinkti istorinę, archyvinę miškininkystės medžiagą yra ilgas, sudėtingas ir
kruopštus darbas, reikalaujantis praverti
ne vienos bibliotekos, archyvų ar įstaigų
duris. Už tai Miškų vadovybė bemaž nebemato reikalo padengti bent pačią minimaliausią išlaidų sumą ir, kaip minėjau,
nelabai džiaugsmingai remia tokių leidinių leidybą.
Jau daugiau kaip penkeri metai dulka
knygos „Mažosios Lietuvos gamta, miškai
ir žmonės“ rankraštis. Dažnai net iš mokslo vyrų pasigirsta aimanų, kad turime labai
mažai duomenų apie viduramžių ir vėlesnių laikų Lietuvos miškų rūšinę sudėtį,
jų paplitimą, raidos tendencijas. Minėtos
knygos rankraštyje miškų istorinė raida
prasideda nuo 1232 m., kada kryžiuočių
ordinas pradėjo Prūsijos užkariavimus.
Vokiečių pilyse kiekvienas komtūras turėjo raštininką ar kelis raštininkus, kurie
įamžindavo kryžiuočių riterių vykdomą
pagonių krikšto misiją. Šie raštininkai
gana išsamiai aprašydavo ir gamtinę aplinką bei miškus, jų rūšinę sudėtį. Todėl pagal
anoje Šešupės ir Nemuno pusėje (vadinamoje Mažojoje Lietuvoje) augusių miškų
istorinius aprašus mums belieka vesti tik
paraleles apie Didžiosios Lietuvos miškus.
Taigi, knyga apie Mažosios Lietuvos miškus laukia savo Aušros.
Kokie ateities kūrybiniai planai?

– Pirmiausia norėtųsi, kad išvystų dienos
šviesą jau parašytos knygos. Šiuo metu
kaupiama medžiaga apie miškininką Stasį Tuminauską. Intuicija šnabžda, kad
reikia rašyti ir apie kitus miškininkus.
Jeigu rankraščiai nuguls ilgam į stalčių,
rašančiajam (autoriui) daug sunkiau širdyje, negu, kad jų visai nebūtų. Ir vis tik
sunku susilaikyti nerašius, jaučiant, kad
dar tiek yra nepelnytai užmirštų iškilių
miškininkų.
Mane dominančios gyvenimo sritys ir
toliau lieka literatūra ir Lietuvos istorija.
Turėdamas laiko, daug skaitau: grožinių,
istorinių, prasiblaškymui – nuotykių, retkarčiais filosofinių knygų. Turiu sukaupęs
didelę biblioteką, kurioje yra bemaž visų
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lietuvių rašytojų raštai, įvairių kitų šalių
rašytojų knygos, istoriniai leidiniai (daugiausia iš Lietuvos istorijos), jų tarpe –
nemažai labai vertingų tarpukario Lietuvos istorinių knygų. Rašant be gilių žinių,
reikia įdėti šiek tiek ir poetinio polėkio, o
bene svarbiausia – būti dideliu savo šalies
patriotu.
O kai apsunksta galva nuo skaitymo ir
rašymo, kuo užsiimate?

– Jaunystėje, kai mokiausi vidurinėje mokykloje, užsiiminėjau sklandymo sportu.
Pačiam valdant sklandytuvą teko gėrėtis gimtojo krašto panorama iš paukščio
skrydžio. Išvykus iš Anykščių sklandymo
treniruotės nutrūko. Studijų metais LŽŪA
lankiau fechtavimo treniruotes. Išlikau
dideliu krepšinio, ypač Kauno „Žalgirio“
komandos, sirgaliumi. Šioks toks esu ir
medžiotojas. Nuo 1980 m. buvau „Girionių“ vyrų choro dalyvis ir net iškopęs į šio
kolektyvo prezidentus. Teko su Girionių
vyrų choru koncertuoti ne tik Lietuvoje,
buvome išvykę ir į Bulgariją, dalyvavome
visose Dainų šventėse, esame laimėję ne
vieną konkursą. Teko vaidinti ir saviveiklinėje scenoje kartu su prof. A. Juodvalkiu, prof. M. Vaičiu, dr. O. Pusvaškyte, dr.
E. Vaitiekumi ir kitais.
Tapęs pensininku, kompiuterį naršau
retokai, televizorių žiūriu mažai, laikraščius praverčiu be didesnio įsigilinimo į
juose spausdinamą medžiagą, išskyrus
sporto apžvalgas, nes randu labai mažai
aprašomų šviesesnių gyvenimo akimirkų
apie šiandieną. Kiek dar galima rasti, renku senovinius įrankius bei rakandus, kad
anūkai ir proanūkiai nors mažyte dalele
suvoktų praeitį ir prisiliestų prie prosenelių buities.
Dažnokai lydžiu anūkę Gerdą į treniruotes ir žirgų varžybas. Truputį pasikrapštau kolektyviniame sode, nes nemažai laiko tenka skirti namo ir kiemo Panemunėje, kur gyvenu, aplinkos tvarkymui.
Šiame name (Vaidilos 33) anksčiau buvo
įsikūrusi Dubravos miškų tyrimo stotis.
Taip pat prisidedu prie dukros Gintarės
sodybos, esančios prie Kalvių ežero, gerovės gerinimo. Sau truputėlį daugiau laisvo
laiko galiu skirti žiemos laikotarpiu.
Ačiū, kolega,
už atverstą savo gyvenimo knygą.

Pelkinių

Prof. habil. dr. Mečislovas Vaičys

A

pgynęs 1974 m. disertacinį
darbą „Pelkinių miškų dirvožemių vandens režimo pasikeitimas nusausinimo įtakoje Lietuvos Vidurio žemumoje“, 1969 m.
LŽŪA laidos miškininkas Juozas Ruseckas jau kelis dešimtmečius tęsia
pelkėtyrininkės dr. Teklės Kapustinskaitės pradėtus darbus. Jo mokytoju
galima laikyti ir rusų mokslininką
akademiką Aleksandrą Molčanovą,
kuris kuravo J. Rusecko stacionarinės
aspirantūros miško hidrologijos specialybės studijas, mokantis buvusios
TSRS Mokslų Akademijos Miškininkystės laboratorijoje. Pastaruoju
metu prof. Juozas Ruseckas yra vienas žymiausių pelkinės miškininkystės specialistų Lietuvoje.
Jaunas mokslininkas dar 1973 m.
buvo išrinktas Lietuvos miškų instituto vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. Dirbdamas dr. T. Kapustinskaitės
suformuotame kolektyve, jis surinktą
gausią medžiagą apie šlapių miškų
kitimą po nusausinimo apibendrino
daktarinėje disertacijoje „Miškų hidromelioracijos tobulinimo teoriniai
pagrindai“, kurią 1991 m. apgynė
Sankt Peterburgo Miškų technikos
akademijoje. Jam suteiktas habil. dr.
mokslinis laipsnis.
Miškų institute 1981 m įkūrus
Miško hidrologijos ir pelkinės miškininkystės sektorių, J. Ruseckui patikima būti pirmuoju jo vedėju (šiose pareigose jis dirbo 11 metų). Jo
iniciatyva pradėti nagrinėti ir miško
hidrologijos klausimai. Tai iš esmės
padėjo išaiškinti įvairiuose kraštovaizdžio elementuose augančių miškų
pelkėjimo bei sausėjimo priežastis bei
nustatyti medynų, augančių įvairiose
augavietėse, biofizinį poveikį gruntinių vandenų formavimuisi.
Miško hidrologijoje bandymų rezultatai iš esmės priklauso nuo pasirinktų tyrimo būdų ir prietaisų tikslumo. Tai suprasdamas J. Ruseckas pa-

miškų tyrėjas

tobulino nemažai hidrologinių prietaisų ir tyrimo būdų, kurie
pripažinti išradimais. Iš svarbesnių reikėtų paminėti hidraulinį
garintuvą, gruntinių vandenų sunaudojimo savirašį-kompensatorių, įrenginį dirvožemių hidrofizinėms savybėms nustatyti, drėgmės kaupimosi sušalusiuose dirvožemiuose nustatymo
būdą ir kt. Pasiūlyta ir naujų, tikslesnių formulių, pelkinių ir
gruntinių vandenų vertikalinei ir horizontalinei apykaitai nustatyti. Tai įgalino autorių sukurti iš esmės naują, gamtosauginiu požiūriu tobulesnį miškų sausinimo būdą, leidžiantį perskirstyti vandens atsargas hidrologiniame baseine.
Nepriklausomybės metais prof. J. Ruseckas dalyvauja
Valstybinėje mokslo programoje „Ekologinis tvarumas Lietuvos pavyzdžiu (ECOSLIT)“. Iškilo problema, ką daryti ir
su miškų sausinimo sistemomis: ar visas jas reikia išsaugoti
ateičiai, ar galima dalį jų renatūralizuoti. Tai padėjo išspręsti
J. Rusecko sukurti šiuolaikiški „Miškų sausinimo tinklo miškuose įvertinimo ir renatūralizacijos normatyvai“. Prakalbus
apie klimato kaitą, jis ėmėsi nagrinėti miškų dirvožemių hidrologinio režimo kaitą klimato fluktuacijų kontekste. Dar
tyrimų pradžioje (2002 m.) padaryta išvada, kad ateityje
miškai labiausiai kentės ne nuo bendro klimato atšilimo, o
dėl padažnėjusių sausringų bei lietingų periodų, pilnai pasitvirtino praktikoje. Vėliau (2008 m.) jis talkino kitų institucijų mokslininkams ruošiant Nacionalinę mokslo programą
„Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ ir
tampa šios programos bendraautoriumi.
Prof. J. Ruseckas ženkliai prisidėjo ir sprendžiant Kauno
vandenvalos įmonės dumblo panaudojimo miškų ūkyje problemą (su prof. A. Gradecku ir kitais autoriais paruoštos rekomendacijos). Neliko jis nuošalyje ir ruošiant vandens baseinų valdymo ekologinius modelius. Su kitais Lietuvos miškų instituto bei
JAV mokslininkais adaptavo Lietuvos sąlygoms JAV sukurtus
CREAMS bei WEPP modelius.

Gana svarūs prof. J. Rusecko darbai ir bendrosios miškininkystės srityje. Jis išvystė ir pagrindė teoriją išgarinimui iš
medynų skaičiuoti pagal meteorologinius, dirvožeminius, biometrinius bei hidrologinius vietovės parametrus. Su akademiku
L. Kairiūkščiu sukūrė iš esmės naują būdą medžių rievių pločiui
matuoti, pasiūlė originalias metodikas medynų papildomam
prieaugiui nustatyti, veikiančių sausinimo sistemų hidrologiniam efektyvumui vertinti bei miško kirtimo biržių erdviniams
parametrams hidrologiniu aspektu optimizuoti. 2005-2012 m.
jis ištyrė klimatinių, biotinių bei antropogeninių veiksnių įtaką pelkinių miškų fitocenozėms bei vandens apytakai. Tyrimų
išdavoje nustatė, kad pastarąjį dešimtmetį nusausinti didelio
skalsumo viksviniai-kimininiai pušynai, daug drėgmės sunaudodami evapotranspiracijai, labiau nei susidėvėję grioviai (šiuo
metu dauguma griovių nėra tvarkomi) užtikrina reikiamą sklypo nusausinimą.
Jis yra monografijos „Miško ir drėgmės sąveika“ (2002)
autorius bei monografijų „Lietuvos ąžuolynai: išsaugojimo
ir atkūrimo problemos“ (1997), „Miškų nusausinimo ūkiniai
ir bioekologiniai rezultatai“ (1979), ,,Определение норм
осушения при гидромелиорации‘‘ (1989), vadovėlio „Miško ekologija“ (2008) bendraautoris bei šešių išradimų autorius. Be to, dar yra 7-nių kolektyvinių knygų bendraautoris
(viena jų ,,Northern Forested Wetlands Ecology and Management 1997 m. išleista JAV).
Profesorius yra paskelbęs apie 180 mokslinių straipsnių lietuvių, anglų bei rusų kalbomis. Be to, jis su kitais autoriais parengė 18-ka rekomendacijų ir pasiūlymų gamybai, mokslinius
pranešimus skaitė 46-se konferencijose, iš jų IUFRO organizuotose Estijoje, Rusijoje, Suomijoje, Švedijoje, Kanadoje, JAV,
Vokietijoje, Airijoje.
Nuo 1995 m. J. Ruseckas sukauptas mokslo žinias perteikia
LŽŪU (ASU) bei VDU studentams ir magistrantams. Jam patikėta būti pirmojo Miškų institute sudaryto habilitacinio komiteto pirmininku. Jis talkino ruošiant mokslininkus net trims
mokslo bei mokymo įstaigoms. LŽŪU senatas 2004 m. jam suteikė profesoriaus vardą.
Jis buvo ilgametis IUFRO pelkinės miškininkystės sekcijos narys, LŽŪU, LMI miškotyros bei VDU, LMI ekologijos ir
aplinkotyros krypčių doktorantūrų jungtinių komitetų narys
(2003-2010 m.), tarptautinės UNESCO programos „Žmogus ir
Biosfera“ (MAB) Lietuvos nacionalinio komiteto narys, žurnalo „Miškininkystė“ redkolegijos narys, Lietuvos miškų instituto
senato pirmininko pavaduotojas (1994-1996 m.) bei ilgametis
tarybos narys. Taip pat yra LMA Miškininkystės sekcijos narys,
Miškų melioracijos problemų tarybos prie Sankt Peterburgo
MŪMTI narys, Lietuvos dirvožemių draugijos narys bei Pasaulinės dirvožemio ir vandens apsaugos asociacijos WASWC
narys (nuo 2003 m. iki dabar). Už darbų ciklą „Šlapių miškų ir
drėgmės sąveikos dėsningumai bei jų vandens režimo ir našumo optimizavimo būdai“ jam paskirta prof. P. Matulionio vardinė premija.
Kovo 29 d. šiam iškiliam mokslininkui, profesoriui sukako
70 metų. Linkime kolegai geros sveikatos, neišsenkančios energijos bei kūrybingų metų.
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Povilo Matulionio
karjera Rusijos miškotvarkoje
Prof. Romualdas Deltuvas
(Tęsinys, pradžia – 1 nr.)
Bandymas tapti girininku
Nors tarnyba miškotvarkoje P. Matulioniui sekėsi gerai, vieša paslaptis, kad
dažnai pritrūkdavo laiko šeimai. Ši problema dar paaštrėjo P. Matulioniui tapus
vyresniuoju taksatoriumi, kai reikėjo
nuolatos keliauti darbo reikalais po gubernijas. Tikriausiai skaudama širdimi,
o gal ir norėdamas sėsliai įsitvirtinti gimtajame krašte bei nuosekliai kovoti dėl jo
tautinio atgimimo, P. Matulionis 1901 m.
sausio 12 d. kreipėsi į Vilniaus ir Kauno
gubernijų Valstybės turtų valdytoją, prašydamas tarpininkauti Miškų departamente dėl leidimo jam užimti laisvą Vilniaus gubernijos Nemenčinės girininko
vietą, kartu nurodydamas, kad jo, kaip
lietuvio, paskyrimui Šiaurės Vakarų krašto vietiniu pareigūnu neprieštarautų Vilniaus generalgubernatorius. Valdytojas
įvykdė P. Matulionio prašymą. Teigiamai
charakterizavęs jo patyrimą, rašte Miškų
departamentui valdytojas nurodė, kad
Nemenčinėje ruošiama mediena geležinkelio statybai, ugdomi medynai, veisiami
želdiniai. P. Matulionis „žinomas savo
puikiu darbštumu, reikalo žinojimu ir nepriekaištingu sąžiningumu, pilnai atitiktų
tarnybos interesus ir jo, kaip lietuvio, bet
ne vietinio lenko, paskyrimas neturėtų
būti kliūtimi aukščiausiajai administracijai apsispręsti. Turiu garbės pritarti prašymui“, – rašė valdytojas. Vis tik kliūčių,
matyt, buvo, nes P. Matulionis taip ir nebuvo paskirtas Nemenčinės girininku.
Miškotvarkos revizorius
P. Matulionio tarnyba Vilniaus ir Kauno gubernijose pasibaigė 1907 m. liepos
1 d. – nuo tos dienos jis priskirtas Olonieco Žemdirbystės ir Valstybės turtų
valdybai Karelijoje ir pasiųstas vadovauti
miškotvarkos būriui Vyborgo gubernijos
Suojarvio valstybinėje girioje. Miškų departamentas, įvertindamas jo, vyresniojo
taksatoriaus, sėkmingą 10-ties metų darbą, 1907 m. lapkritį nusiuntė Jo Imperatoriškosios Didenybės kanceliarijos Ins-

pektorių skyriui teikimą dėl P. Matulionio skyrimo miškotvarkos revizoriumi.
Pastaroji pareigybė Rusijoje buvo įsteigta
1864 metais.
Departamento teikime pabrėžiama,
kad iš 11-os miškotvarkos revizorių
vietų, numatytų 1908 m. miškotvarkos
darbų sąmatoje, užimtos tik šešios, ir
kad „paskyrimas būtų pageidautinas“,
tiek aukštinant P. Matulionio „tarnybinę
padėtį“, tiek „gerinant jo materialiąją
būklę“. Kartu siūloma palikti P. Matulioniui visas turimas užduotis. Teikimas buvo palankiai priimtas ir 1907 m.
lapkričio 26 d. Aukščiausiuoju įsaku
(įsakymas Girininkų korpusui 1907 12
11) P. Matulionis paskirtas miškotvarkos
revizoriumi.
Vilniuje leistas laikraštis „Viltis“ (1908
01 06, Nr.3) ta proga kronikoje, pavadinęs
P. Matulionį „vienu seniausių ir veikliausių
Vilniaus lietuvių“, rašė: „Malonu pasveikinti tautiečius, kuriems pavyko geresnį
kelią prasiskinti. Iš p. Matulionio Lietuva
dar daugelio tikisi susilauksianti.“
Pirmaisiais jau miškotvarkos revizoriaus P. Matulionio darbo metais (1908
m.) Rusijos miškotvarka tapo vėl centralizuota: iš vietinių miškų valdymo organų
perduota valdybai Miškų departamente,
išskiriant ją kaip savarankišką, specialią
miško ūkio darbų rūšį. Miškotvarkos revizorius tapo tiesiogiai pavaldus Miškų
departamentui. Jis buvo skiriamas vadovauti miškotvarkos darbams ir prižiūrėti jų teisingą atlikimą bei sėkmingą eigą
rajone, sudarytame iš kelių gubernijų.
Miškotvarkos revizorius pasirinkdavo
gyvenamąją vietą patogiausiame savo
rajono gubernijų mieste, kuriame buvo
Valstybės turtų valdyba. Jis nebuvo pavaldus tokios Valdybos valdytojui, tačiau
pastarasis turėjo teisę jo veiklą kontroliuoti. Per tą Valdybą būdavo pervedamos
lėšos rajono miškotvarkos pareigūnams.
Rusijos imperijoje 1908-1909 m. būta
12 miškotvarkos rajonų. P. Matulionis
vadovavo miškotvarkos darbams 2-ame
rajone, kurį sudarė trys Valstybės turtų

valdybos (Olonieco, Novgorodo, Kostromos-Jaroslavlio), apėmę 4 gubernijas, ir
rezidavo Novgorode. 1910 m. darbų sezono pradžiai miškotvarkos rajonų skaičius padidintas iki 15-os. P. Matulioniui
vėl priskirtas 2-asis rajonas, į kurio sudėtį
įėjo trys Valstybės turtų valdybos (Pabaltijo, Novgorodo ir Smolensko-Vitebsko),
apėmę 6 gubernijas. Pabaltijo valdybai
priklausė Estliandijos (dabartinė šiaurinė
Estija), Lifliandijos (pietinė Estijos dalis ir
Latvijos Vidžemė) ir Kurliandijos (Kuršo
kraštas, Šventoji ir Palanga) gubernijos.
P. Matulionis su šeima apsigyveno Smolenske, kur jis sutiko ir pergyveno Pirmąjį
pasaulinį karą.
Miškotvarkos revizorių skaičius pagal Adresą-kalendorių Rusijos imperijoje
keitėsi taip: 1909 m. prie centrinės miškotvarkos valdybos buvo 10 revizorių ir
17 gubernijose; 1910 m. atitinkamai – 10
ir 25; 1911 m. – 9 ir 30; 1912 m. – 10 ir
30; 1913 m. – 9 ir 34; 1914 m. – 4 ir 22;
1915 m. – 4 ir 22.
Prasidėjus I pasauliniam karui ir
slenkant frontui į Rusijos gilumą, miškotvarkos rajonai nuolatos pertvarkyti: nuo
1913 m. iki 1918 m. P. Matulionis įvairiais
deriniais skirtas Pabaltijo, Novgorodo,
Smolensko-Vitebsko, Mogiliovo ir Černigovo valdybų miškotvarkos revizoriumi.
Kiekvienų metų pradžioje visos II
miškotvarkos rajono Žemdirbystės ir
valstybės turtų valdybos gaudavo Miškų
departamento raštą, kuriame būdavo nurodoma, kad „bendras vadovavimas ir paskirtų darbų stebėjimas“ pavedamas miškotvarkos revizoriui P. Matulioniui. Buvo
nurodomas miškotvarkos būrių, jų vadų,
taksatorių ir matininkų skaičius. Rašte
rekomenduojama miškotvarkos pasitarimuose nustatyti miškotvarkos darbų eilę,
„atsižvelgiant į miško pajamingumą ir jų
ūkinę reikšmę, neaukštinant be reikalo tų
eilių ir tuo pačiu nedidinant darbų detalumo ir pastarųjų kainos“. Tuo metu Rusijos
imperijoje buvo trys miškotvarkos intensyvumo eilės, priklausiusios nuo medienos realizacijos sąlygų: miškuose tvarkomuose pagal I ir II eiles buvo taikomi
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biržiniai kirtimai, tvarkomuose pagal III
eilę – rinktiniai kirtimai. Vilniaus, Kauno, Pabaltijo gubernijose buvo taikoma
pirmoji miškotvarkos intensyvumo eilė,
kvartalų dydis – 1,1 x 1,2 km.
P. Matulionis, kaip ir kiti miškotvarkos
revizoriai gubernijose, kiekvienų metų
pradžioje gaudavo Miškų departamento
raštą, kuriame būdavo išvardinamos į jo
rajoną įeinančios valdybos, nurodoma,
kurioje valdyboje bus asignuoti tarnybiniai ir komandiruotės atlyginimai, pateikiamos žinios apie miškotvarkos darbus
rajone, pareigūnų sąrašas, jų paskirstymas į būrius. Rašte būdavo leidžiama, reikalui esant, keisti būrių pareigūnus, bet
išsaugant nustatytąjį būrio pareigūnų ir
matininkų skaičių ir apie pakeitimus informuojant Miškų departamentą, nurodant kokiuose miškuose kiekvienas būrys
dirbs. Taip yra išlikęs P. Matulionio ranka
rašytas (1910 05 08) pranešimas Miškų
departamentui, kuriame jis informuoja, kad Rygoje, II rajonui priklausančios
Pabaltijo valstybės turtų valdybos centre,
nelaukiant jo atvykimo iš Smolensko, jau
įvyko pirmasis miškotvarkos pasitarimas
ir pareigūnai pasiskirstė į būrius kitaip,
nei siūlė Miškų departamentas. P. Matulionis, pritardamas tam pakeistajam sąrašui, „nuolankiai“ prašė pakeitimus patvirtinti arba atmesti.
Miškotvarkai skiriamos lėšos būdavo
ribotos, todėl P. Matulionis gaudavo Miškų departamento raštus, kuriuose jo būdavo prašoma miškotvarkos darbus atlikti „galimai ekonomišku būdu“, pagrindinį
dėmesį skiriant lėšų taupymui, samdant
darbininkus, nes, „patyrimas rodo, pastarųjų paprastai samdoma gerokai viršijant
normatyvus“. Ši „nuodėmė“, ko gero yra
būdinga visų laikmečių miškotvarkoms...
Miškotvarkos ataskaitų kuriozai
Rudenį miškotvarkos revizoriai miškų
tvarkymo lauko darbų ataskaitas turėdavo specialiomis siuntomis persiųsti
Miškų specialiajam komitetui, kurio pirmininkas buvo garsus rusų miškotvarkos
specialistas M. Orlovas. Komitetas patikrindavo ataskaitas, darydavo išvadas
apie miškotvarkos darbų kokybę ir jas
kartu su patikrinimo žurnalais perduodavo Miškų departamentui, o pastarasis vėl
persiųsdavo ataskaitas ir išvadas miškotvarkos revizoriams tolesniam darbui.
P. Matulionis, dažniausiai dėl pavaldinių aplaidumo, ne visada suspėdavo pa22 ■ MŪSŲ GIRIOS / 2013 / 03

teikti miškotvarkos ataskaitas laiku. Štai
1913 11 27 d. rašte Miškų departamentui
jis, greta informacijos apie persiunčiamas
miškotvarkos darbų gubernijose ataskaitas, praneša, kad „vyresniojo taksatoriaus
Zaporino miškotvarkinės ataskaitos iš
trijų Kurliandijos gubernijos girininkijų kol kas asmeniškai mano ir vyresniojo
taksatoriaus Reingardto yra taisomos,
nes G. Zaporinas, spaudžiamas nurodymo jam išvykti į Kaukazą, nepaisydamas
mano nuolatinių jam reikalavimų, nuo
pat pradžios pažinties su juo iki paskutinės
dienos, nepadarė to, kas buvo reikalinga ir,
pasinaudojęs mano išvykimu į Mogiliovą,
visas ataskaitas pačiu aplaidžiausiu būdu
suvertė į mano kambarį ir išvažiavo.“ Po
metų Miškų departamento direktoriaus
1914 10 16 d. rašte Žemdirbystės ir valstybės turtų ministrui pažymima: „Pristatydamas Jūsų Prakilnybei tvirtinti Miškų
specialiojo komiteto žurnalus, turiu garbės
pranešti, kad iš Miškotvarkos Revizoriaus
P. Matulianio bus pareikalauta pasiaiškinti dėl gerokai pavėlavusių ataskaitų.“
Pasitaikydavo ir klaidų. Štai 1909 m.
vasarą, vadovaujant miškotvarkos revizoriui P. Matulioniui, buvo atlikta miškotvarka Olonieco gubernijos (Karelija)
Vidlicos valstybinės girininkijos miško
masyve, išskirtame aprūpinti miško medžiaga Putilovo gamyklų bendrijos Vidlicos ketaus lydymo kombinatą. Miškų
specialusis komitetas, 1909 m. rudenį patikrinęs ataskaitą, rado joje rimtų medynų
tūrio nustatymo ir, atitinkamai, kirtimų
apimties projektavimo klaidų. Miškų departamentas susiruošė svarstyti ataskaitą
tik po metų – 1910 m. rugsėjo mėnesį.
Tų metų pradžioje, kaip jau minėta, pertvarkyti miškotvarkos revizorių rajonai.
Olonieco gubernija perduota kitam miškotvarkos revizoriui, o P. Matulionis apsigyveno Smolenske. Miškų departamentas
manė, kad P. Matulionį reikėtų iškviesti iš
Smolensko į ataskaitos svarstymą Petrozavodske, apmokant jam komandiruotę.
Tačiau tam pasipriešino Olonieco valdytojas. Gana nedraugiškame rašte rašoma:
„iš P. Matulianio [1910 m.] spalio 15 d.
laiško neaišku ar jis iš viso galės atvykti į
Petrozavodską. Apskritai, ar nevertėtų jam
pačiam užsimokėti už kelionę, nes jis pats
pridirbo miškotvarkos ataskaitoje klaidų“.
Valdytojas teigė, kad Miškų specialusis
komitetas labai detaliai nurodė ataskaitos trūkumus. P. Matulionis dėl naujųjų
pareigų, vargu ar turės laiko ir galimybių

atlikti papildomus taksacijos darbus ir
perrašyti ataskaitą: „Tokiu būdu, ir P. Matulianio dalyvavimas pasitarime, ir jo siūlymai, kas ir kaip turėtų atlikti miškotvarkos taisymo darbus Vidlicos misko masyve,
nebeturi reikšmės. Gal geriau pasikviesti
rajono miškotvarkos revizorių... Valdyba
yra tos nuomonės, kad P. Matulianio atvykimas būtų tikslingas tik tuo atveju, jei
miškotvarkos defektų taisymas, ataskaitos
perrašymas būtų pavesta jam, P. Matulianiui.“ Tarp kitko, iš minėto P. Matulionio
laiško Olonieco valdybai galima spręsti, kad jam sužinojus apie medynų tūrio
nustatymo netikslumus įtarimą sukėlė
1900 m. Vidlicos miškotvarkos barelių
medžiaga, kuria 1909 m. naudojosi jo
taksatoriai. Tais laikais miškotvarkos bareliai buvo pagrindinis etalonas medynų
tūriui nustatyti ir augimo eigai vertinti.
Miškų departamentas paklausė Olonieco
valdytojo – P. Matulionis liko namuose, o
į Petrozavodską dėl ataskaitos klaidų taisymo nusiųstas to rajono miškotvarkos
revizorius.
Kitu atveju, 1915 03 27 d. rašte Miškų departamentui P. Matulionis aiškina,
kad „pristatytoje Miškų Departamentui
ataskaitoje Kurliandijos gubernijos Tauerkalno miške aptikome stambią klaidą –
neteisingai nustatytas tarpinio naudojimo
plotas – atsiradusią, dalinant Tauerkalno
mišką į dvi girininkijas. Nuolankiai prašau
Miškų Departamento grąžinti ataskaitą.“
Vartant Miškų departamento susirašinėjimo su Miškotvarkos revizoriais bylas,
susidaro įspūdis, kad P. Matulionis nemėgo rašyti lauko darbų ataskaitas, jas rašė
žymiai trumpesnes nei kiti, jose „nefilosofuodavo“, kiek galėdamas tenkindavosi
plikais skaičiais. Tiesą sakant, susipažinus
su visu jo gyvenimu, tampa aišku, kad P.
Matulionis visuose savo daugialypių darbų baruose buvo veiklos, bet ne išpūsto
žodžio žmogus.
Apdovanojimai
1896 m. vasario 26 d., minint anksti mirusio caro Aleksandro III valdymą (18811894), pasižymėjusį imperijos kitataučių
sustiprintu rusinimu, nelegalios lietuviškos spaudos lotyniškomis raidėmis sugriežtintu persekiojimu, jaunesnysis taksatorius P. Matulionis buvo apdovanotas
sidabro medaliu, skirtu nešioti ant krūtinės su šv. Aleksandro Nevskio ordino
juostele. Įdomu pažymėti, kad tuo metu
P. Matulionis, kartu su „Vilniaus 12 apaš-

talų“ ratelio bendražygiais jau aktyviai darbavosi
lietuvybės vardan.
1898 m. balandžio 5 d. P. Matulionis buvo
apdovanotas Šv. Stanislovo 3 laipsnio ordinu – pirmuoju iš jo gautų keturių Rusijos imperijos ordinų.
Šv. Stanislovo ordinas Rusijos imperijoje 1831 m.
buvo perimtas, greta Baltojo Erelio ordino, iš prisijungtosios Lenkijos karalystės. Šv. Stanislovas buvo
skaitomas Lenkijos globėju. Jo vardo ordinu Rusijos caras paprastai apdovanodavo savo pavaldinius, kilusius iš buvusios Lenkijos valstybės. P. Matulionis Šv. Stanislovo 3-jo bei vėliau 2-jo laipsnio
(1904.03.28) ordiną gavo pagal jo nuostatų punktą
„už atlikimą ir paviešinimą darbų, pripažintų visuotinai naudingais.“ Vilniaus-Kauno gubernijų
Valstybės turtų valdytojas P. Matulionį, pristatymo metu dar buvusį jaunesniuoju taksatoriumi,
apdovanojimui atestavo labai palankiai: „Puikiai
žino dalyką, pareigas pildo su tinkamu veržlumu ir
pilna sėkme, vertas apdovanojimo Šv. Stanislovo 3
laipsnio ordinu.“ Valstybės turtų ministro įsakymas
Girininkų korpusui dėl apdovanojimo skambėjo
taip: „Valdovas Imperatorius, mano teikimu apie puikiai nuoširdžią tarnybą žemiau išvardintų Girininkų
Korpuso pareigūnų ir sutinkamai su Civilinės
žinybos pareigūnų tarnybos ir apdovanojimų Komiteto sprendimu, mielaširdingiausiai teikėsi skirti
tokius apdovanojimus ...Šv. Stanislovo 3 laipsnio
ordinas ...miškų žinybos Jaunesnysis taksatorius
Pavel Matulianis.“ Toks pat turinys buvo ir visų
vėlesnių įsakymų dėl P. Matulionio apdovanojimų
ordinais. P. Matulionis buvo apdovanotas ir dviem
Šv. Anos ordinais. Caras Pavlas I pastarąjį įsteigė
1797 m. Ordino devizas buvo „Mylintiems tiesą,
garbingumą ir ištikimybę.“ Šv. Anos ordinas turėjo
keturis laipsnius. Rusijos ordinų rangų sąraše jis
buvo aukštesnis už Šv. Stanislovo ordiną. P. Matulionis gavo Šv. Anos 3 laipsnio ordiną 1901.04.01d.
ir 2 laipsnio ordiną – 1907.04.02 d. Antrojo laipsnio ordinai buvo kabinami atitinkamų spalvų juostele ant kaklo, trečiojo – įsegami į švarko kilpelę.
Apskritai 1898 metai P. Matulioniui buvo sėkmingi – be minėto tarnybinio paaukštinimo į vyresniuosius taksatorius ir apdovanojimo ordinu, jis
dar buvo atžymėtas 1898.08.02 d. įsakyme Miškų
departamentui ir Girininkų korpusui Rusijos Miškų departamento 100-mečio minėjimo (įkurtas
1798.05.26) proga: „1898 m. gegužės 11 d. Valdovas
teikėsi parodyti malonę, suteikdamas teisę nešioti
kairėje krūtinės pusėje ypatingą ženklą Miškų Departamento ir Girininkų Korpuso klasiniams pareigūnams, ėjusiems 1898.05.26 d. tikrąją valstybinę
tarnybą.“ Siekiant išvengti nesusipratimų, įsakyme
buvo išvardinti visi tokie asmenys, turintys teisę tą
ženklą nešioti – jų tarpe vyresnysis taksatorius, titulinis patarėjas P. Matulionis.
(Tęsinys – kitame numeryje)

Kviečiame iį Lietuvos atvirąjiį
medkirčių čempionatą

,,MEDKIRTYS 2013“

Gegužės 11 d. Visuomenės harmonizavimo parko teritorijoje (Prienų r., Vaizgakiemis) vyks 12-asis atviras Lietuvos medkirčių čempionatas, kuris yra
vienas iš šeimos šventės – festivalio ,,Čia visa Lietuva“ renginių. Čempionatą
organizuoja Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija ir UAB ,,HUSQVARNA LIETUVA“. Rėmėjai – VšĮ ,,Combo concert“, UAB “Omniteksas“, Dubravos ir
Prienų miškų urėdijos.
Dalyvauti čempionate kviečiamos kaimyninių šalių komandos (Latvijos,
Lenkijos, Estijos), taip pat 2012 m. pasaulio čempionato antros vietos laimėtojas suomis Jukka Peramaki.
Primename, kad medkirčių čempionate gali varžytis visi pageidaujantys:
dalyviai turi turėti medkirčio kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, tvarkingą
grandininį pjūklą ir asmenines saugos priemones. Čempionato metu dalyviai
bus nemokamai maitinami.
Varžybos vyks individualioje įskaitoje tarp suaugusiųjų ir jaunių (iki
24 metų) pagal 2012 metų pasaulio medkirčių čempionato taisykles
www.ialc.ch.
Varžybose bus 5 rungtys:
Pirmoji – medžio pjovimo rungtis vyks Prienų miškų urėdijos miške paruoštoje aikštelėje, kur bus pjaunamas natūraliai augantis vidutinio storio
(28-32 cm skersmens) medis. Medkirtys, laikydamasis nustatytų medžio
kirtimo parametrų (išpjovos kampo, išpjovos gylio, užtūros pločio, aukščių skirtumo ir kt.) turės per 3 min. kuo tiksliau nuversti medį jo pasirinkta
kryptimi;
Antroji – grandinės keitimo rungtis vyks aikštelėje. Čia dalyvis turės kuo
greičiau atsukti juostos tvirtinimo veržles, nuimti seną grandinę, apversti
pjovimo juostą ir, uždėjus naują grandinę, priveržti veržles;
Trečioje – kombinuoto pjaustymo rungtyje dalyviai varžysis, kas tiksliau
ir greičiau pjausto ant ,,ožio“ uždėtus rąstus;
Ketvirtoje – tikslaus pjaustymo rungtyje medkirčiai demonstruos prezicinį pjaustymą. Čia reikės nuo rąstų, gulinčių pjuvenose ant medinio pagrindo, kuo greičiau atpjauti po nuopjovą;
Penktoji rungtis medkirčiams dažniausiai būna lemiama, o žiūrovams
bene pati įdomiausia, nes čia iš karto startuoja po keturis dalyvius. Rungtį
pradeda surinkę mažiausiai taškų ankstesnėse kovose. Nugenėti stiebui
su 30 šakų dažnam prireikia tik 20-30 sekundžių, tačiau nugali tas, kuris
šią rungtį atlieka ne tik greičiausiai, bet ir tiksliausiai.
Norinčius dalyvauti, prašome registracijai kreiptis į KMAI kolegijos dėstytoją Nerijų Marcinkevičių (n.marcinkevičius@kmaik.lm.lt ar tel. 8687 34481).
Pernai Burbiškės dvaro teritorijoje vykusiame 11-ame čempionate dalyvavo 12 medkirčių iš Lietuvos ir 9 svečiai iš Latvijos, Estijos ir Baltarusijos.
Tuomet prizininkais tapo Romas Balčiūnas (surinkęs 1550 taškų), Povilas Penkaitis (1452 taškus), Gintaras Karpavičius (1447 taškus).

Arūnas Jurkonis

Čempionato vyriausiasis teisėjas, KMAI kolegijos dėstytojas

(a.jurkonis@kmaik.lm.lt ; arunasju@delfi.lt; tel. 8682 62750)

Urėdijose

Kaip auga hibridinė drebulė miške?
Juozas Girinas

Kėdainių miškų urėdijos miškų urėdas

Plotas, kuriame bus sodinamos
hibridinės drebulės

K

ėdainių miškų urėdijos Lančiūnavos girininkijos 60 kv. 4 sklypo dalyje 2004 m. gegužės 5 d.
pasodinti pirmieji, padauginti in vitro
būdu, hibridinės drebulės klono 51 DF
1001 medeliai, paauginti vienerius metus
medelyne apribotomis šaknimis. Prieš tai
toje vietoje augo I a boniteto brandus drebulynas, kuris 2004 m. kovą plynai nukirstas. Drebulaitės sodintos į motogrąžtu paruoštas duobutes 4 x 4 m atstumais.
Ant kiekvieno pasodinto medelio užmautos individualios tinklinės apsaugos nuo
kanopinių žvėrių pakenkimo, drebulaitės
pririštos prie bambukinių kuoliukų. Per
9 metus ūkiniai darbai (nepageidaujamos žolinės ar sumedėjusios augalijos
šalinimas) nevykdyti, išskyrus hibridinių
drebulaičių perrišimą prie tvirtesnių medinių kuolų. Per tą laiką 10 proc. sodintų
hibridinių drebulaičių žuvo, dalį jų sužalojo žvėrys, dalis išgriuvo per uraganus ar
žuvo dėl nežinomų priežasčių.

Iš tokio gležno augalėlio išauga medis

Tyrinėtas 9 metų medynas, susiformavęs iš 10 metų amžiaus hibridinės
drebulės ir 9 metų savaiminio atžalinės
ir sėklinės kilmės jaunuolyno. Praėjusių
metų lapkričio – gruodžio mėn. minėtame plote atribota 60 stačiakampių 4 x
4 m dydžio aikštelių, kurių centre auga
hibridinės drebulės. Matavimai atlikti daugiau kaip 2000 medelių. Kadangi
jaunuolyno augavietė nėra vienalytė, išskirtos pereinamos 2 augavietės –Nf-Lf
ir Lf-Uf ir matavimų duomenys sugrupuoti pagal šias augavietes. Visi augantys aikštelėse medeliai suskirstyti pagal
medžių rūšis ir nustatyti jų taksaciniai
duomenys, vėliau perskaičiuojant juos
vienam hektarui.

Jaunuolynų pagrindiniai taksaciniai rodikliai

Rodikliai

Mato
vnt.

Medžių
skaičius

vnt./ha

Vidutinis
skersmuo

cm

Vidutinis
aukštis

m

Skerspločių
suma

m2/ha

Tūris

m3/ha
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Auga
vietės
Nf-Lf
Lf-Uf
Nf-Lf
Lf-Uf
Nf-Lf
Lf-Uf
Nf-Lf
Lf-Uf
Nf-Lf
Lf-Uf

Dh
625
625
12,05
5,92
14
9,12
7,3667
1,7975
51,86
8,79

D
7830
18646
3,05
2,3
6,92
5,9
6,5146
8,7196
26,25
31,48

Medžių rūšis
Bt
Sk
6684
4340
2240
2240
3,15
2,38
2,5
2,26
6,83
6,38
6
4,57
6,1425 2,2473
1,3055 1,0985
24,14
8,09
4,56
3,53

Kiti
520
625
2,76
2,39
6
5
0,2721
0,2012
0,98
0,65

Iš viso
20000
24375
3,21
2,39
6,97
5,85
22,54
13,12
111,33
49,01

Iš lentelės matome, kad Nf-Lf augavietėje visų medžių rūšių tiek vidutiniai
skersmenys, tiek vidutiniai aukščiai ir kiti
taksaciniai rodikliai yra didesni, negu šlapesnėje Lf-Uf augavietėje. Taip hibridinės
drebulės Nf-Lf augavietėje skersmuo didesnis, negu Lf-Uf augavietėje – 2 kartus,
atžalinės drebulės atitinkamai – 32 proc.,
baltalksnio – 26 proc., paprastojo skirpsto
– 5 proc. Medelių aukščiai Nf-Lf augavietėje irgi didesni: Dh – 53,5 proc., D – 17,3
proc., Bt – 13,8 proc. ir Sk – 39,6 proc.
Įdomi jaunuolyną sudarančių medžių rūšinė sudėtis. Hibridinė drebulė
Nf-Lf augavietėje tesudaro 3,1 proc. visų
medelių skaičiaus, o savaiminės kilmės
medelių rūšinė sudėtis ir jų skaičius gana
skirtingas: D – 39,2 proc., Bt – 33,4 proc.,
Sk – 21,7 proc. ir kitų (L, U, B, K, G) – 2,6
proc. visų medelių skaičiaus.
Šlapesnėje Lf-Uf augavietėje hibridinės drebulės auga tas pats medelių skaičius – 625 vnt., tačiau jos medelių procentinis skaičius sumažėja iki 2,6 proc.,
nes šioje augavietėje yra didesnis bendras
medelių skaičius. Kitų medžių rūšių procentinis medelių pasiskirstymas šiek tiek
skiriasi: D – 76,5 proc., Bt – 9,2 proc., Sk –
9,2 proc. ir kitų (U, B, Bl) – 2,6 proc. Šioje
augavietėje žymiai mažiau baltalksnio,
skirpsto, visai nebėra liepos ir klevo, nors
bendras medelių skaičius yra 22 proc. didesnis, negu Nf-Lf augavietėje. Didesnį
Lf-Uf augavietėje medelių skaičių, matyt,
sąlygoja ir tai, kad šlapesnėje augavietėje
lėčiau augant, lėčiau vyksta atžalinės drebulės savaiminis medelių išsiretinimas.

Jaunuolynų tūriai skirtingose augavietėse, m3/ha

Tos pačios medžių rūšies tūris skirtingose augavietėse, m3/ha

120
8,09

Dh (51 DF 1001)

24,14

D

26,25

Bt

80
60

3,53
4,56

40
20
0

51,86

31,48

Pirmas stulpelis Nf-Lf, antras – Lf-Uf augavietėse

51,86

31,48
26,25

Sk
Kiti

24,14

8,79

4,56

8,09
3,53

8,79
Nf -Lf

Augavietės

Lf - Uf

Esant didesniam medelių skersmens
ir aukščio matmenims Nf-Lf augavietėje,
gaunami žymiai didesni tarp augaviečių
skerspločių sumų ir tūrių skirtumai. Hibridinės drebulės skerspločių suma Nf-Lf
augavietėje 4 kartus didesnė, negu Lf-Uf
augavietėje. Dar didesnis sukaupto tūrio
skirtumas. Hibridinė drebulė Nf-Lf augavietėje 10 metų amžiuje sukaupia 5,9
karto daugiau tūrio, negu augdama Lf-Uf
augavietėje, o pačiame medyne jos tūris
sudaro 46,6 proc. viso medyno tūrio (žr.
grafikus).
Tokį tūrį duoda tik 3,1 proc. medyno medžių skaičiaus. Lf-Uf augavietėje
hibridinės drebulės tūris sudaro 17,9
proc. medyno bendro tūrio, kai jos tėra
2,6 proc. medyno medelių skaičiaus. Jeigu gautus medynų tūrius palyginsime su
pateikiamais Medynų augimo eigos lentelėse, tai Nf-Lf augavietėje medyno tūris
Motoriniu grąžtu ruošiamos duobutės sodinimui

Dh (51 DF 1001)

artėja prie I a boniteto 20 metų tūrio (83,1
proc.), o Lf-Uf augavietėje prie I boniteto
10 metų drebulynų tūrio (96 proc.).
Ryškėja hibridinės drebulės erdvinė
konkurencija. Hibridinė drebulė savo
sparčiu augimu pralenkė visas medžių
rūšis ir formuoja virš kitų medžių plačią
lają. Vidutinis lajos skersmuo Nf-Lf augavietėje jau yra 3 metrų, o Lf-Uf – tik
1,5 metro. Po kelių metų Nf-Lf augavietėje drebulės lajos susivers ir visi likę medeliai, ypač šviesinių rūšių, be pakankamos šviesos bus priversti išnykti. Ūkiniu
požiūriu tikslingiausia juos būtų iškirsti
ir panaudoti biokuro gamybai, kai tik
pilnai susivers hibridinės drebulės lajos.
Šie pirmieji 9 metų hibridinės drebulės auginimo miško aplinkoje tyrimai
parodo, kad hibridinė drebulė sėkmingai auga miško aplinkoje. Tinkamai parinktoje augavietėje jai vietinių medžių
rūšių savaiminis atžėlimas nesudaro
konkurencijos. Jau 10 metų amžiuje ji
palankiose augti augavietėse sukaupia,
esant palyginti labai nedideliam pasodintų medelių skaičiui, vos ne pusę medyno tūrio. Laikui bėgant jos tūrio dalis
medyne metai iš metų nenutrūkstamai
didės, jeigu neįvyks kokie neigiami gamtiniai reiškiniai. Beje, šie miško aplinkoje hibridinės drebulės želdiniai atlaikė
du uraganus, kurie tą patį hibridinės
drebulės kloną, pasodintą atviroje vietoje, buvusioje dirbamoje žemėje didžiąja
dalimi išvartė. Tankiame medyne uragano verčiama hibridinė drebulė atsiremia
į kitų medžių lajas ir vėjui apsilpus vėl
sėkmingai atsitiesia.
Hibridinė drebulė, kaip greitai auganti medžių rūšis, kelia nemažai klausimų,
panaudojant ją mišrių medynų formavime. Nėra visai aišku, kiek medelių reikėtų
sodinti formuojant mišrius želdinius su
kitomis greitai augančiomis medžių rū-

D

Bt

0,98

Sk

0,65

Kiti

šimis (pvz., beržu), kokiais atstumais išdėstyti sodinimo eiles, kokiais atstumais
sodinti eilėse. Dar labiau neaišku, kaip
turėtų atrodyti mišrūs želdiniai su labai
vertingomis, bet lėtai augančiomis medžių rūšimis, kaip ąžuolu, kad galėtume
hibridinės drebulės išauginti keletą rotacijų ir per palyginus trumpą laiką atsiimti ąžuolo želdinimui išleistus pinigus.
Į šiuos klausimus gali atsakymus duoti tik platūs, Valstybinės miškų tarnybos
koordinuojami bandomieji želdiniai, su
visų Lietuvoje atrinktų hibridinės drebulės rinktinių medžių vegetatyviniais
palikuonimis, pasodinus juos įvairiose
augavietėse, įvairiu sodinamų medelių išdėstymu eilėse, paliekant skirtingo pločio
tarpueilius, parenkant įvairius mišrinimo
komponentus, o ne vienokie ar kitokie
neparemti jokiais tyrimais filosofiniai pasisakymai.
Viena iš hibridinių drebulių po 10 metų
(D 1,3 – 14,7 cm)

Autoriaus nuotraukos
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Ar svarbiausia iš KMB
neišvežti medienos?

P

Vytautas Ribikauskas

erskaičius šių metų žurnalo 2 nr. išspausdintą K. Bilboko
rašinį ,,Miškų sanitarinė apsauga ir FSC. Ar įmanoma suderinti?“, noriu išsakyti ir savo pastebėjimus apie kertinių
miško buveinių tvarkymo problemą, kuri tempiasi nuo pat jų išskyrimo ir miškų sertifikavimo pradžios. K. Bilboko aprašytos situacijos miškuose susidaro po kiekvienos didesnės audros, kai kertinėse miško buveinėse išvartomos ir išlaužomos eglės ir pušys. Po
2010 m. škvalo panašūs diskusiniai miškininkų pasitarimai vyko ir
Dubravos EMM urėdijoje, kurie nedavė jokių rezultatų.
Manau, kad neteisingas sprendimas priimtas ir Anykščių miškų
urėdijoje. KMB – tai mini rezervatai, kuriuose neturėtų būti vykdoma jokia žmogaus veikla. Todėl problemą supaprastinti iki to, kad iš
KMB tik nebūtų išgabenama mediena – sprendimas nevykęs. Kaip
atrodys bioįvairovei paliktas žmogaus veikla netrikdomas miško
kampelis, kuriame vietoj gamtos stichijos natūraliai pakeistos miško aplinkos kaip plyno kirtimo biržėje tysos nugenėti ir nužievinti
medžių kamienai, nupjauti vėjalaužų stuobriai? Tai pats grubiausias įsikišimas į rezervatui prilyginamą miško teritoriją. Juk vieni
organizmai gali gyventi ir daugintis, kai irti paliekama mediena su
žieve, šakomis ir visu tuo, kas medžiui natūraliai priklauso. O nužievinta mediena tiks gyventi jau kitiems organizmams ir, manau,
kad jų rūšinė įvairovė bus nepalyginamai skurdesnė. Be to, tai bus
jau ne natūralus gamtoje turėjęs vykti procesas, o dirbtinai sukurtas
žmogaus veiklos.
Storesnes egles nužievinti, jų nesupjausčius į rastus, nepavyks.
Todėl KMB tysos ne medžių kamienai, o medienos sortimentai.
Jeigu, kiek sutirštinus spalvas, nuspręstume iš virtuolių medžių išpjauti lentas mobiliais lentpjūvystės mechanizmais arba medieną
paversti skiedromis (biokuro ar naudojamoms stogams dengti) ir
palikti neišvežus iš KMB, tai ar ir tada būtų nepažeista bioįvairovei
klestėti palikta teritorija?
Apmaudu, kad bėgant metams miškų valdžia (pavadinkime
bendru terminu) nesugebėjo teisiškai įforminti tiek KMB, tiek
miškų sertifikavimą. Teisus Valstybinės miškų tarnybos Miško
sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas Virgilijus Vasiliauskas,
teigdamas, kol KMB neįteisintos nei Miškų įstatymu, nei poįstatyminiais aktais, pirmiausia reikia vykdyti Miško sanitarinės
apsaugos taisyklių reikalavimus.
O kol KMB neturi savo teisinio statuso, geriau tas buveines,
kuriose gausu spygliuočių medžių vėjavartų ir vėjalaužų ir kur
yra grėsmė medžių kenkėjų židinių susidarymui, keisti naujo-
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Kertinė miško buveinė –
Dubravos EMM urėdijos
Šilėnų girininkijos
Žiglos upelio griova

mis atitinkamo ploto saugomomis teritorijomis, išskiriant jas
daugiau įvairių augaviečių lapuotynuose. Jeigu KMB bendras
plotas miškų urėdijoje nesumažės, neturėtų užsirūstinti ir
miškų sertifikuotojai. O valstybinių miškų valdytojai negali
būti ir toliau laikomi tokioje dviprasmiškoje padėtyje. Dubravos EMM urėdijoje vykusiuose pasitarimuose miškininkai kėlė retorinius klausimus: kokia didesnė blogybė – pažeisti Miško sanitarinės apsaugos taisykles ar sertifikuotojų
reikalavimus; kurių iš jų reikia daugiau bijoti miškų urėdijų
darbuotojams? Miškus sertifikuojame ir KMB steigiame savanoriškai, o palaikyti gerą miškų sanitarinę būklę mus įpareigoja Miškų įstatymas. Todėl manau, daug diskutuoti šiuo
klausimu nėra pagrindo.

Miškų urėdijų
2013 m. sausio mėn.

parduotų apvaliosios medienos sortimentų
vidutinės kainos, Lt/m³
Sortimentas

Pušies pjautinieji rąstai
Eglės pjautinieji rąstai
Ąžuolo pjautinieji rąstai
Uosio pjautinieji rąstai
Drebulės pjautinieji rąstai
Beržo pjautinieji rąstai
Juodalksnio pjautinieji rąstai
Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai
Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai
Eglės popiermedžiai
Pušies popiermedžiai
Beržo popiermedžiai
Drebulės popiermedžiai
Uosio popiermedžiai
Plokščių mediena (spygliuočių)
Plokščių mediena (lapuočių)
Malkinė mediena
Iš viso apvalioji mediena
Kainos be PVM ir transporto išlaidų

2013 m. sausio mėn.
vidutinė kaina

210
218
546
185
141
227
187
170
133
92
89
112
79
124
64
61
72
128
GMU inf.

Autoriaus nuotraukos
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Urėdijose

L vi
Li hu ni

cross border
cooperation programme
2007–2013

part financed by
European Regional
Development Fund

Pavasarėjant
Biržų miškų urėdijoje

Pagerbti tarptautinio
gražiausių sodybų konkurso „Žaliausia
gyvenamoji aplinka“ nugalėtojai
ir prizininkai

Biržų pilyje kovo 15 d. surengta Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną 2007-2013 m. programos
projekto LLIV-288 „Išsaugotos miesto žaliosios zonos
ir vandens telkiniai Žiemgaloje ir Šiaurės Lietuvoje“
konferencija, kuria siekta paraginti gyventojus mąstyti
„žaliai“ – saugoti ir tvarkyti privačias sodybas, viešąsias erdves, kad visiems gyventi būtų gražiau ir jaukiau.
Renginio metu Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per
sieną 2007-2013 m. programos vadovė Antra Jansonė
informavo apie projekto eigą, Biržų ir Jekabpilio (Latvija)
savivaldybių atstovai – apie gražiausiai tvarkomas sodybas, apdovanoti konkurso „Žaliausia gyvenamoji aplinka“
nugalėtojai ir prizininkai.
Konkurso nugalėtoja Lietuvoje pripažinta Biržų rajono savivaldybė, Latvijoje – Dobelės savivaldybė, kurios
visos trys konkursui pristatytos sodybos įvertintos gražiausiomis Latvijoje. Tarp įmonių ir įstaigų didele persvara konkurentus nugalėjo Biržų miškų urėdija.
Konkurso nugalėtojams įteikti išleistuose atvirukuose įamžinti jų sodybų vaizdai, kurie taip pat bus įtraukti į
edukacinį leidinį, kaip geriausi ir sektini aplinkos tvarkymo pavyzdžiai.
Biržų rajonų savivaldybės merė ir Dobelės rajono
savivaldybės mero pavaduotojas atsiėmė laureatėms savivaldybėms skirtus prizus – 3000 eurų čekius pasirinktų
miestų žaliųjų zonų sutvarkymo projektams parengti.

Autorės nuotraukos

Jaunieji talkininkai
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Biržų girioje ,,Euroforest“ studentai, dėstytojai su miškų urėdijos darbuotojais

Mūsų svečiai – tarptautinės
miškininkystės magistrantūros studijų
programos ,,EUROFOREST“ studentai ir
dėstytojai

Kovo 16 d. miškų urėdijoje buvojusios tarptautinės
miškininkystės magistrantūros studijų programos ,,EUROFOREST“ studentų ir dėstytojų grupės iš įvairių pasaulio šalių pagrindinė vizito ir jo metu vykusių diskusijų tema – miškų politika. Svečius domino Biržų krašto
gamtinis išskirtinumas ir su tuo susijusios miškininkystės technologijos, miškų urėdijos veiklos aktualijos. Jie
lankėsi Biržų girioje, diskutavo inovacijų diegimo šiandienos miško ūkyje klausimais, domėjosi gamtosaugos
aktualijomis.

Fotografijų konkurse ir inkilų kėlimo
šventėje sulaukėme aktyvaus jaunimo

Kovo 18 d. visoje šalyje vykusios gamtosauginės akcijos
metu buvo keliami inkilai sparnuočiams Biržų miesto

,,Jaunimo parke“, prie girininkijų bei Biržų girioje. Tądien
iškelta apie 300 inkilų. Džiaugiamės ir dėkojame aktyvioms Nemunėlio Radviliškio, Medeikių, Pačeriaukštės,
Vabalninko, Joniškėlio mokyklų bendruomenėms už
teisingai ir išradingai pagamintus inkilėlius, malonų bendravimą renginio metu.
Moksleiviai taip pat aktyviai dalyvavo fotografijų
konkurse ,,Paukščiai – mažieji draugai“. Pakvietę fotografuoti mus supančių sparnuočių pasaulį, sulaukėme nemažai fotografijų, kuriose įamžinta ir retesnių
paukštelių. Fotografijų konkurso dalyvių nuotraukos
eksponuojamos miškų urėdijos interneto svetainės fotogalerijoje.

Jurgita Bruniuvienė

Biržų miškų urėdijos
ryšių su visuomene specialistė

Pabiržės pagrindinės mokyklos 7 kl. mokinės
Orintos Karosaitės fotografija ,,Lesyklėlės
karalius – svilikas“

Privatūs miškai

Kas turėtų konsultuoti miško savininką?
Aldona Kvedarienė
Kaip ir kasmet, šalies miškų urėdijos metų pradžioje paskelbė, jog pradeda privačių miškų savininkų konsultacijas. Kaip ir kasmet – nemokamai. Kartu su Valstybinės miškų tarnybos specialistais miško savininkų konsultacijos
vyko 20-je miškų urėdijų.
Kaip tik tuo metu viešoje erdvėje pasirodė Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) garbės pirmininko dr.
(HP) Stasio Mizaro siūlymas Lietuvoje įkurti naują struktūrą – savarankišką privačių miškų savininkų konsultavimo sistemą. Ji turėtų būti remiama ES lėšomis.
Pastaruoju metu prašyti ES paramos pinigų įvairiems projektams tapo madinga, tačiau dr. (HP) S. Mizaras tai daro
kritikuodamas miškų urėdijas, kurios miško savininkus konsultuoja už dyką. „VMT ir GMU numatomi surengti susitikimai su privačių miškų savininkais – viena iš privačių miškų savininkų konsultavimo akcijų“,– LMSA interneto
svetainėje pareiškė šios asociacijos garbės pirmininkas dr. (HP) S. Mizaras.
Vien 2009-2011 m. miškų urėdijų darbuotojai yra surengę apie 150 kursų, kuriuos
išklausė per 2,2 tūkst. miško savininkų.
Per šį laikotarpį individualios konsultacijos suteiktos daugiau nei 37 tūkst. miško
savininkų. Ir tai jiems nieko nekainavo.
„Miško savininkus supažindiname su
pasikeitusiais miškų naudojimo, atkūrimo bei apsaugos teisės aktais, informuojame, kada kertant mišką būtini leidimai,
o kada apie ketinimą kirsti mišką užtenka
tik pranešti mūsų teritoriniams skyriams.
Taip pat paaiškiname, kaip ir kokį būdą
gali rinktis atkurdami miškus, primename, kokiais dokumentais verta pasirūpinti, siekiant ES paramos“,– mus informavo
Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Kauno teritorinio poskyrio vedėjas Voldemaras Švėgžda.
LMSA garbės pirmininkas dr. (HP)
S. Mizaras teigia: „Per privačios miškų
nuosavybės atkūrimo Lietuvoje dvidešimtmetį miškų savininkų konsultavimo
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priemonių buvo labai daug: Privačių miškų savininkų konsultavimo tarnyba Valstybiniame miškotvarkos institute; miškininkai – konsultantai Lietuvos žemės
ūkio konsultavimo tarnyboje; konsultavimo funkcijos Valstybinės miškų tarnybos
Miškų kontrolės skyriuje; privačių miškų
savininkų švietimo, mokymo ir konsultavimo perspektyvinės programos; miško
savininkų profesinio mokymo programa
(SAPARD); keletas tarptautinių projektų
dėl privačių miškų savininkų konsultavimo; Aplinkos ministerijos konsultavimo projektai, ES paramos priemonės dėl
privačių miškų savininkų konsultavimo;
miškų urėdijų konsultacijos ir nemažai
kitų“. Išvardijęs miško savininkus konsultuojančias institucijas, S. Mizaras, kaip
jis pats teigia, remdamasis savo asmenine
patirtimi, nusprendė, kad „dabartinis privačių miškų savininkų konsultavimas ir
mokymas yra epizodinis, be aiškios sistemos, todėl negali būti efektyvus“. Jo teigi-

mu, medienos verslu užsiimantys miško
savininkai pakankamai gerai žino visus
miško veisimo, priežiūros bei ruošos darbus reglamentuojančius įstatymus, miško
savininkų teises ir pareigas, tačiau nemažai smulkiųjų miško savininkų net nežino
galintys kasmet savo reikmėms iš 1 hektaro iškirsti po 3 ktm medienos. „Pirmoji
miško savininkų grupė išspręs reikalingų
žinių problemas pati, o kitoms (…) reikalinga sisteminga valstybinė konsultacinė
veikla“, – daro išvadą dr. (HP) S. Mizaras.
Buvusiam LMSA vadovui tinka ne bet
kokia „valstybinė konsultacinė veikla“.
„Miškų urėdijoms, kaip pelno siekiančioms valstybinėms įmonėms, privačių
miškų savininkų konsultavimas yra nebūdinga funkcija, juk konsultuojama dažniausiai nemokamai“, – teigia S. Mizaras.
Suprask – jei nemoki, vadinasi, ir konsultacijos prastos.
Tad iš kur nepasitikėjimas valstybiniais miškininkais? Galbūt dar iš 1991-ųjų

metų, kai tuometinis Lietuvos miškų instituto Ekonomikos laboratorijos vedėjas
dr. (HP) S. Mizaras Druskininkuose vykusioje miškininkų diskusijoje kėlė mintį
privatizuoti ką tik įkurtas miškų urėdijas?
„Įsakmiai buvo pareikšta, kad privatizavimas ir laisva rinka jau tapo Lietuvos
Respublikos ekonomine politika, ir kad
ekonomika nežino kito kelio, kaip gydyti
valstybinės nuosavybės suformuotą neefektyvų ūkininkavimą“, – apie tuometinę
dr. (HP) S. Mizaro „idėją“ savo atsiminimuose rašo jo kolega. Dvidešimties metų
istorija parodė, kad tuometinės dr. (HP)
S. Mizaro ekonominės įžvalgos buvo klaidingos – miškų urėdijos pelningai tvarkosi valstybės joms patikėtuose miškuose, o privačiuose miškų masyvuose daug
kur plyti neatsodintos plynumos ar želia
menkaverčiais medžiais.
„Klasikiniai konsultavimo ir informavimo metodai, paremti žinių poreikiu ir apmokėjimu už jų suteikimą čia
ne visuomet tinka. Reikalinga konsultacinė sistema, pati ieškanti kontaktų su
privačių miškų savininkais, aiškinanti jų
galimybes, patarianti ir padedanti ne tik
jiems rūpimais, bet ir kitais reikalingais
klausimais, siekiant miško savininkui ir
valstybei naudingo didžiulio privačių
miškų ekonominio-ekologinio potencialo efektyvaus panaudojimo“, – tokį
dabartinį konsultavimo modelį mato dr.
(HP) S. Mizaras, pabrėždamas, kad tai
turėtų būti „savarankiška privačių miškų
savininkų konsultavimo sistema“. Jo teigimu, konsultantai „neturėtų būti susiję
su miško verslais bei juos reikėtų išugdyti mokymo įstaigose pagal specialias
studijų programas“. Suprask – konsultantą turėtų paruošti aukštoji mokykla,
po to – įdarbinti specialiai tam sukurtoje
valstybinėje įstaigoje.
Dr. (HP) S. Mizaras siūlo tokį miško
savininkų konsultavimo modelį išlaikyti 2014–2020 m. ES paramos lėšomis.
ES parama – tai ne viešieji pirkimai, kuriuose reikia konkuruoti. ES parama – tai
programos ir projektai, kurių rengimą
dr. (HP) S. Mizaras yra gerai įvaldęs. Šalies miškininkai dar nepamiršo jo įvairių
projektų ir modelių, kuriais jis siūlė privatizuoti valstybines įmones šalies miškų urėdijas bei valstybinius miškus, už
miestuose turėtąją žemę, nuosavybę jos
savininkams atkurti valstybiniais miškais.
Kokią sumaištį šalies miškų ūkyje sukėlė
jo rengtos vadinamos mokslo studijos,

kuriomis buvo siūloma privatizuoti visus
ūkinius – IV grupės miškus. Vėliau paaiškėjo, jog jos buvo rengtos Skandinavijos
šalių privačių kompanijų užsakymu.
„Reikėtų iš esmės keisti nepasiteisinusią 2007-2013 m. privačių miškų savininkų konsultavimo paramos schemą ir pereiti prie teritorinių konsultavimo tarnybų
rėmimo“, – teigia Stasys Mizaras. Tiesa, jis
nepaaiškina, kas slypi už termino „savarankiška konsultavimo sistema“ – viešoji
įstaiga, uždaroji bendrovė ar asociacija?
Lietuvos miško savininkų asociacija,
oficialiai turinti 13 skyrių rajonuose, viena pirmųjų ėmėsi šviesti, mokyti privačių
miškų savininkus. To paties ėmėsi ir 2003
m. įkurta kita – Privačių miškų savininkų asociacija. Tapačioms, bet tarpusavyje ne itin sutariančioms, visuomeninėms
organizacijoms Aplinkos ministerija per
metus mokymams skirdavo net po 150
tūkst. litų.
Tačiau ministerijos parama „užtrūko“: Viešųjų pirkimų įstatymas reikalauja
visas paslaugas, tarp jų ir mokymo, pirkti
viešųjų konkursų būdu. LMSA dalyvauti šiuose konkursuose paskutiniu metu
ne itin sekasi. Viešųjų pirkimų tarny-

bos duomenimis, nuo 2008 m. rudens
LMSA buvo pateikusi paraišką vienuolikai paslaugų pirkimų, o laimėjo penkis.
Jų vertė – veik 157 tūkst. litų. Pirkimų
analizė rodo, kad pastaruoju metu miško
savininkų mokymams atsirado nemažai
konkurentų – viename iš pirkimų dalyvavo net 20 dalyvių. Ir LMSA ne visados
pasiseka nugalėti: tai jos siūloma kaina
per didelė, negu kitų konkurso dalyvių; o
gal nesugebama įrodyti savo kvalifikacijos. Matyt tai ir sunku, nes, Sodros duomenimis, asociacijoje pastaruoju metu
įdarbintas vienas, retai – antras etatinis
asmuo. Tad tegalima spėti, ar kartais ne
lėšų stoka savam kūdikiui (LMSA) dr.
(HP) S. Mizarui ir pakuždėjo mintį apie
„blogą valstybinį savininkų konsultavimą“ ir mokesčių mokėtojų pinigais išlaikomos „savarankiškos konsultavimo
tarnybos“ steigimą?
Nekilnojamojo turto registro duomenimis, 2013 m. sausio 1 d. buvo 279 670
miškų savininkų, kurie valdė daugiau nei
818 tūkst. ha miškų. Vidutinis miško privačios valdos plotas šalyje – 2,93 ha.
Ar šiandien dr. (HP) S. Mizarui jau
rūpi šie miško ,,trihektarininkai“?

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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P r of s ą ju ngų v eikla

Darbo ginčai: pliusai ir minusai
Algirdas Rauka

Lietuvos miško ir miško pramonės
darbuotojų profesinių sąjungų federacijos
tarybos pirmininkas

I

šsakyti kai kuriuos pamąstymus darbo
ginčų tema mane paskatino Darbo ginčų
komisijos (DGK) prie Valstybinės darbo
inspekcijos (VDI), kurioje atstovauju darbuotojus, vykęs posėdis.
Mūsų profesinių sąjungų federacijos
vykdomas ,,DESWOOD“ 2012/104627 trišalio bendradarbiavimo ir oraus darbo klausimais projektas, kurį finansuoja ,,Norway
grants“ fondas, orientuotas į teisėtumą, darnius santykius įmonėse bei organizacijose ir
gerą psichologinį klimatą. Ar galima kalbėti
apie orų darbą įmonėje ar organizacijoje,
kur pažeidžiamas Darbo kodekso nuostatos
ir dažni darbo ginčai?
Praktikoje dažnai abi besiginčijančios
pusės būna šiek tiek neteisios, ginčijamasi,
kaip sakoma ,,dėl ledkalnio viršūnės“. Ginčo
priežastys ir šaknys yra žymiai gilesnės: tai
tarpusavio nesutarimai, teisinis nihilizmas ir
nuolatinė įtampa. Apie tai besiginčijančios
pusės nelabai noriai kalba. Dažnai ginčo
metu viena šalis negirdi, ar nenori girdėti, ką
sako kita šalis, net ignoruojami argumentai.
Į darbo ginčus dažnai dar vis žiūrima senoviškai – statutinių santykių nuostatomis,
kur „viršininkas visada teisus“. Manau, kiltų
žymiai mažiau nesutarimų, peraugančių į
darbo ginčus, jei abi pusės (darbuotojai ir
darbdaviai) gerbtų vieni kitus ir stengtųsi
įsigilinti į vienų ir kitų situaciją. Deja, dažnai
pritrūksta tokio įsigilinimo į kitos, dažniausiai silpnesniosios, pusės situaciją, bei paprasto žmogiškumo, geranoriško požiūrio.
Tai dažnai pastebi darbuotojai, padirbėję
senosiose Europos šalyse.
Dauguma darbuotojų kreipiasi į Darbo
ginčų komisiją dėl neišmokėto, nepilnai
mokėto darbo užmokesčio, nepanaudotų
atostogų atleidžiant iš darbo bei dėl neteisėtų atleidimų, nušalinimo nuo darbo,
nors atleidimo ir nušalinimo klausimus
svarsto ne Darbo ginčų komisijos, bet
teismai. Svarstymų metu jaučiami įtempti
darbiniai santykiai, nesilaikymas elementarių teisės reikalavimų, stoka pagarbos
vieni kitiems. Galima tik pasidžiaugti, kad
tarp besikreipiančiųjų į DGK kol kas nėra
miškininkų. Bet...
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Noriu priminti, kad nuo 2013 m. sausio
1 d. įsigaliojo Darbo kodekso (DK) 19 skyriaus pakeitimo įstatymas, kuriuo pakeista
individualių darbo ginčų svarstymo tvarka.
DK numato, kad teisė nagrinėti individualius
darbo ginčus suteikta „darbo ginčų komisijai
ir teismui“. Darbo ginčų komisija yra privalomas ikiteisminis organas, nagrinėjantis individualius darbo ginčus. Ši nuostata buvo
ir anksčiau, tačiau labai formali. Skųsdavosi
tik darbuotojai. Ginčų komisijos įmonėse ir
organizacijose darbo ginčus galėjo išspręsti
tik bendru sutarimu, o darbdavio atstovai,
turėdami darbdavio įpareigojimą atstovauti
jo pusei, priimti nutarimą darbuotojo naudai neturėjo įgaliojimų. Pagrindinė institucija, sprendžiant ginčus, buvo teismai, kur dėl
didelio darbo krūvio skundų nagrinėjimas
užsitęsdavo.
Šiuo metu jau veikia visoje Lietuvoje
naujai sudarytos DGK prie VDI teritorinių
skyrių. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1556 patvirtinti DGK nuostatai ir darbo reglamentas. Patikėkite, pareiškimų netrūksta.
Įmonėse ir organizacijose gali likti buvusios
DGK, tačiau vargu ar jos taps efektyvesnės.
DGK sudarytos trišaliu principu. Kiekviena komisija susideda iš 3 narių: darbuotojų,
darbdavių atstovų ir VDI juristo – komisijos
pirmininko. Kiekvieno posėdžio sudėtis gali
skirtis, keistis darbdavių ir darbuotojų atstovai, kuriuos iš eilės pagal sąrašą rotacijos
principu posėdžiui sudaro pirmininkas. DGK
aptarnauja sekretorius, kuris priima ir registruoja prašymus, susijusius su individualiu
darbo ginčo nagrinėjimu. Jis iš tarnybų ir asmenų išreikalauja ginčui nagrinėti reikalingus dokumentus ir atlieka visus kitus DGK
pirmininko pavedimus.
Pagal Lietuvos Vyriausybės patvirtintus
nuostatus darbuotojas ir darbdavys gali
kreiptis į DGK per 3 mėn. nuo tos dienos,
kai sužinojo ar turėjo sužinoti, kad pažeistos
jo teisės. Dėl svarbių priežasčių praleidus
prašymo pateikimo terminą, jis gali būti
atnaujintas DGK sprendimu. Darbuotojas
ar darbdavys į darbo ginčų komisiją prie
VDI teritorinio skyriaus, kurio teritorijoje

yra darbuotojo darbovietė, privalo kreiptis
raštu. Komisija privalo išnagrinėti prašymą
per mėnesį nuo gavimo dienos. Motyvuotu
sprendimu nagrinėjimas gali būti pratęstas,
bet ne ilgiau kaip dar 1 mėnesiui.
Tiesiogiai be nagrinėjimo darbo ginčų
komisijoje būtina kreiptis į teismą dėl: darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo; darbuotojo nušalinimo nuo darbo darbdavio
iniciatyva; darbuotojo nušalinimo nuo darbo pareigūnų ar organų, kuriems įstatymai
suteikia nušalinimo nuo darbo teisę, iniciatyva; kitais įstatymų numatytais atvejais.
Nagrinėjant ginčą į komisijos posėdį kviečiamos dalyvauti abi šalys. Jei kuri
šalis neatvyksta, bet yra informuota apie
posėdį, komisija priima sprendimą šalims
nedalyvaujant. Sprendimas priimamas
balsų dauguma. Jei darbdavių ir profesinių
sąjungų atstovai nesusitaria, sprendimą
lemia komisijos pirmininko balsas. Sprendimo kopija įteikiama šalių atstovams. Jei
kuri nors ginčo šalis nesutinka su komisijos sprendimu, per 1 mėnesį nuo komisijos
sprendimo priėmimo dienos gali kreiptis
su ieškiniu į apylinkės teismą. Jei nei viena šalis per šį terminą nesikreipia į teismą,
komisijos sprendimas turi būti vykdomas.
Atsakovui nevykdant sprendimo, su komisijos sprendimu galima kreiptis į antstolį
dėl priverstinio neišmokėtų lėšų išieškojimo. Nebereikia kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto.

Valstybiniame miškotvarkos institute sausio 30 d. vykusiame ataskaitiniame – rinkiminiame susirinkime profesinės sąjungos pirmininku išrinktas vyresnysis taksatorius Richardas Lenkauskas.
Jis pakeitė buvusį ilgametį profesinės
sąjungos pirmininką Balį Baroniūną.
Pakruojo miškų urėdijoje profesinės
sąjungos pirmininku šių metų kovo 5 d.
išrinktas medelyno viršininkas Bronislovas Baltrūnas. Jis pakeitė šioje įmonėje
per 20 metų profesinei sąjungai vadovavusį Ramūną Valiušį.

Miškininkai išbandė
Metų visureigiį

Įgaliotas ISUZU, SUZUKI ir LADA atstovas Lietuvoje –
UAB „Autoverslo automobiliai“,
Kirtimų g. 41A, 02244 Vilnius, tel. 8-5 2602302,
el. paštas info@autoversloautomobiliai.lt,
www.autoversloautomobiliai.lt

Šešios saugos oro pagalvės ir saugos
užuolaidos, stabilumo ir traukos kontrolės
sistema (ESC+TCS), didesni avarinio stabdymo stabdžiai su vairo stiprintuvo sistema ir
elektronine stabdymo jėgos paskirstymo
sistema užtikrina saugų važiavimą net ir sunkiai pravažiuojamomis vietovėmis.
Koncerno Isuzu atstovas Lietuvoje bendrovė „Autoverslo automobiliai“ naujos kartos pikapo Isuzu D-Max technines galimybes
dar praėjusių metų gruodį demonstravo
aplinkosaugininkams, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Lesto“ darbuotojams.
Šių metų kovo viduryje UAB „Autoverslo
automobiliai“ prezidentas Anatolijus Šalgunovas ir jo komanda Isuzu D-Max pristatė
miškininkams. Pristatymo pradžioje bendrovės komercijos direktorius Tomas Ravinskas
papasakojo apie koncerno Isuzu istoriją,
analizavo pikapo D-Max technines charakteristikas. Vėliau miškų urėdai, girininkai,
miškų urėdijų techninių padalinių vadovai
ir mechanikai Grigiškių apylinkių miškuose
patys išbandė pikapus D-Max padidinto sudėtingumo keliuose. Kadangi šiemet pirmąjį
kalendorinio pavasario mėnesį miške buvo
daug sniego, bandomojo važiavimo metu
miškininkai galėjo praktiškai patikrinti pikapo Isuzu D-Max pravažumo savybes, įsitikinti
šio visureigio stabilumu, konstrukciniais privalumais bei komfortu.

MG inf.

Vytauto Knyvos nuotraukos

UAB „Autoverslo automobiliai“ prezidentas
A. Šalgunovas (dešinėje) pasakoja apie D-Max
privalumus

P

raėjusių metų gruodžio pradžioje Lietuvos žurnalistų autoklubas „Metų automobilio 2013“ rinkimuose visureigių
nominacijoje pirmąją vietą skyrė antrosios
kartos pikapui Isuzu D-Max.
Koncernas Isuzu – seniausias Japonijos
automobilių gamintojas, kurio gamykloje
surinktas pirmas japoniškas pikapas Wolseley
A9. Nuo 2002 metų rudens čia pradėta pikapų Isuzu D-Max gamyba.
Prieš paleidžiant serijinei gamybai, naujos kartos pikapas Isuzu D-Max ilgą laiką
bandytas sudėtingomis ir ekstremaliomis
sąlygomis. Siekdami nustatyti silpnąsias
naujojo pikapo vietas, gamintojai su naujuoju D-Max atliko per 4 mln. kilometrų bandomųjų važiavimų.
Naujasis modelis nuo savo pirmtako skiriasi žymiai šiuolaikiškesniu išoriniu bei vidiniu dizainu bei dydžiu. Jame naudojamas
visiškai naujas, labiau efektyvus, draugiškas
aplinkai, Euro 5 standartą atitinkantis keturių
cilindrų 2,5 l darbinio tūrio variklis (120kW/400
Nm; kuro sąnaudos vid. 7,4 l/100 km; CO2 –
194 g/km). Isuzu D-Max komplektuojamas su
6 laipsnių mechanine arba 5 laipsnių automatine Asisn pavarų dėže. Automobilis, kurio
prošvaisa 23,5 cm, varomas visais keturiais
ratais, nesunkiai pravažiuoja 60 cm gylio vandens kliūtis, lengvai įveikia 42 laipsnių įkalnę
(leistinas pakilimo kampas – net 49 laipsniai).
Be to, jis gali vilkti 3000 kg priekabą ir vežti iki
1050 kg svorio krovinį.

Medžioklė

Elninių žvėrių daromo poveikio
miško želdiniams ir žėliniams
vertinimo nūdienos problemos
Žodis
skaitytojui
Jau seniai amžiną atilsį viena mano bobutė
labai mėgdavo kartoti: vaikėl, tik gotavas durnėlis goli pykt unt Dievulio (čia mano gimtąja
skapiškėnų tarme).
Va dabar ir džiovinu savo smegeninę – kas
dedasi ,,ant Lietuvos“. Ar išmintingų bobučių
ženkliai sumažėjo? Ar ,,gatavų durnėlių“ tiek
priviso?
Visą mielą kovą visi Lietuvos piliečiai (kažin ar
visi) kartu su visa žiniasklaida (tikrai su visa),
nuplėšę vasario 28-osios kalendoriaus lapelį
ėmė keikti Dievulį: kur tas velnio neštas ir pamestas pavasaris dingo, kas per velniava – Velykos ant ledo.
Šeimų biudžetų katastrofos, visuotinė depresija, kaip ant mielių augančios savižudybės ir
avaringumas keliuose. O Sodoma, o Gomora!
Dėl visko kaltas vėluojantis pavasaris.
Sunku įsivaizduoti produktyvesnę diskusiją.
Ir staiga – blykst. Vienos rimtos lietuviškos medienos perdirbimo įmonės vienas iš rimtų vadovų man ir sako: „o mes, visas šimtinis mūsų
kolektyvas ir visa jo giminė aplinkiniuose kaimuose bei miesteliuose, kasdien meldžiamės:
kad dar bent savaitėlę šaltuko“, (kažin kodėl
visi mano vidaus organai man šnabžda: oi, ne
vienas urėdas ta pačia intencija šv. Mišias užpirkinėja; ša – tegul tauta to nežino).
O atmintis išridena nesenus prisiminimus: vos
prieš kelis metus Lietuva aidėjo nuo dūsavimų – „užkniso“ ta šilta žiema, batai pūna,
„golfukai“ ir ,,audinės“ rūdija, gripas pjauna,
,,karajiedai nedvesia“ (čia irgi mano tarme);
kad jį kur, tą ankstyvą pavasarį – viskas sudygo, susprogo – taigi vis tiek nušals.
Ech, gudri buvo ta mano bobutė, nuolat kartodama: vaikėl, prieš vėjų nepapūsi, ale nugarų
tai gali atsukt.
Tikiuosi, kad rimtos autorės rimtas straipsnis jus
labiau sudomins negu mano pafilosofavimai.
Dar kartą su pavasariu, mielieji. Šį kartą – jau
su astronominiu.

Eugenijus Tijušas
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lninių žvėrių daromo poveikio
miško želdiniams ir žėliniams
vertinimo problema yra visose
šalyse ir kontinentuose, kur esama šių
žvėrių. Būdami augalėdžiai, elniniai žvėrys negali išgyventi be miško augalijos.
Besimaitindami jie pažeidžia gyvybiškai
svarbias medžių bei krūmų dalis. Nors
tai sudaro 0,4-0,6 proc. visos bendrosios
miško fitomasės, pagrindinių rūšių medžių prieaugis į aukštį sumažėja net 40-60
proc. (Molčanov, 1971), pasikeičia augalų
įvairovė, konkurenciniai gebėjimai ir ilgainiui tos rūšys visiškai išeliminuojamos
iš medyno sudėties.
Žvėrių neigiamam poveikiui miškui
mažinti buvo imtasi priemonių visuose
ūkio lygmenyse, keičiant jų populiacijų
valdymo strategijas, kontrolės bei miško
apsaugos priemones. Jau XIX-XX a. siekta subalansuoti žvėrių gausą ir jų buveinių
mitybinę talpą pagal leistino tankio normas, atsižvelgiant į miško augalų ūglių
išteklių gausą, suvartojimo laipsnį, jų dalį
žvėrių mityboje per žiemos laikotarpį.
Elninių daromos miškui žalos įvertinimo metodologijos, o taip pat ekonominių nuostolių klausimai nagrinėjami
daugelis šalių. Berno Konvencijos pagrindu įvairiose Europos šalyse nustatytos kompensacijos dėl laukinių žvėrių
padarytos žalos gairės (Klemm, 1996),
bet nėra konkretizuotas būtent elninių
žvėrių poveikis. Šių žvėrių daromo poveikio miškui įvertinimo taisyklėmis vadovaujamasi Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Suomijoje. Rusijoje bandyta įvertinti
įvairių rūšių gyvūnų poveikį visai ekosistemai. Čia poveikis vertintas suminiu
balu, jungiančiu poveikį augalijai, kitų
rūšių gyvūnams ir kitiems ekosistemos
komponentams, poveikį vienam komponentui (pvz., augalijai vertinant 5 balais).
Iš elninių žvėrių labai ženklus poveikis
priskirtas briedžiui (29 balai), stiprus –
tauriajam elniui ir stirnai (16 balų).

Naujojoje Zelandijoje elnių poveikis
augalijai nustatomas bendrame miško
monitoringo barelių tinkle, kur barelio
plotas 20 x 20 m, paskirstant juos sistemiškai, iš dalies atsitiktinai arba atsitiktinai. Kiekviename barelyje dar išskiriama
po 16 aikštelių (5 x 5 m), kuriose įvertinama medelių būklė (Allen, 2003). Rusijoje
ir Baltarusijoje galioja priimta kanopiniųdendrofagų žvėrių daromos miškų ūkiui
žalos įvertinimo metodika (NCPI, 1998),
pagal kurią kartu atliekamas ūkinis ir ekonominis žalos vertinimas. Miško želdiniuose ir medynuose uždėtose apskritose
aikštelėse kartą per 5 metus inventorizuojama žala. Esant stipriam pažeidimui ir
reikalaujant miško naudotojui, apskaita
atliekama kasmet visuose sklypuose, kur
užregistruota žala. Jos vertinimo pagrindiniai kriterijai susiskirstomi pagal medžių
rūšis ir jų amžiaus tarpsnius (1-5, 6-10 ir
11-15 metų), išskiriant pažeidimo tipus,
laipsnius ir dažnį kiekviename amžiaus
tarpsnyje (iki 50 %, 51-70 % ir 71-100 %).
Apskaitos aikštelių skaičius priklauso nuo
sklypo dydžio ir medžių pasiskirstymo
jame tolygumo. Slovakijoje (Findo et al.,
1998) aikštelių skaičius taip pat siejamas
su sklypo dydžiu (minimalus 0,01 ha).
Suomijoje elninių žvėrių daromų pažeidimų vertinimo metodika jungia 5 pažeidimų laipsnius (klases), iš jų – nepažeistų
grupę (Anon, 2001). Latvijos atitinkamoje
metodikoje išskiriami 3 pažeidimo laipsniai palyginti su Lietuvoje galiojančios elninių daromos žalos vertinimo metodikos
1 priede nurodytais 4 pažeidimo laipsniais
(Anon, 2006). Italijoje, Prancūzijos bei jai
priklausančioje N. Kaledonijoje elninių
žvėrių žalai įvertinti taikomas vadinamasis skabymo įvertinimo (poveikio augalijai) indeksas pagal Guibert‘ą (Guilbert,
1995; 1997, Garine-Wichatitsky et al.,
2004). Pagal šį indeksą siekiantis 27 proc.
ir mažesnis skabymo lygis rodo, kad poveikis minimalus ir nereikšmingas, 27-37
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proc. – optimalus, 37-50 proc. – pažeista pusiausvyra dar galinti atsikurti, o 50
proc. ir daugiau – jau nebeatsikuria ir augalija nyksta.
Sprendžiant šią problemą, ženklus
indėlis yra prof. V. Padaigos atliktų ilgalaikių išsamių elninių ekologijos ir jų
poveikio miškui tyrimų, leidusių parengti elninių žvėrių padarytų miškų ūkiui
nuostolių įvertinimo metodiką, kuri
patvirtinta dar 1995 m. lapkričio 7 d.
Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu
Nr. 180 „Dėl kanopinių žvėrių žemės ir
miškų ūkiui padarytos žalos įvertinimo
metodikų patvirtinimo“. Ši metodika galiojo iki 2002 m. rugsėjo 23 d., aplinkos
ministro ir žemės ūkio ministro įsakymu
Nr. 486/359 patvirtinant Medžiojamųjų
gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodiką.
Metais anksčiau buvo patvirtinta Elninių
žvėrių daromo neigiamo poveikio miško
želdiniams, žėliniams vertinimo metodika (Žin. 2001-03-07, Nr. 20-677), siekiant
atsitiktinės atrankos metodu atrinkti elninių žvėrių potencialiai pažeidžiamus
miško sklypus ir juose įvertinti šių žvėrių
miško želdiniams, žėliniams daromą neigiamą poveikį, skabant ūglius bei laupant

žievę, bei šio poveikio pokytį. Atitinkamai buvo pakeistos ir Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės.
Pastarojo laikmečio gamtinių veiksnių permainos, klimato kaitos padariniai
veikia žvėris neadekvačiai, o neįprastos situacijos skatina atitinkamus elgsenos (paprastai mitybos) pokyčius. Tai apsunkina
prevencinių priemonių savalaikį taikymą,
žvėrių daromų miškų ūkiui nuostolių
mažinimą. Neįprastos aplinkos sąlygos
skatina gyvūnus kaitalioti buvimo vietas
ir telktis būtent miško želdiniuose, medynuose, kur jie gali geriausiai patenkinti
savo mitybos, saugos ir kitus poreikius.
Susidarė visiškai nauja situacija, neturinti analogų praeityje. Į tai atkreipė dėmesį miškininkai, pabrėždami, kad esama
elninių žvėrių neigiamo poveikio miško
želdiniams, žėliniams vertinimo metodika reikalauja daug laiko sąnaudų ir neparodo tikrosios padėties (Miško auginimo
specialistų išplėstinio bendrijos susirinkimo 2010 m. kovo 26 d. rezoliucija „Dėl
elninių žvėrių daromo neigiamo poveikio
miško želdiniams, žėliniams vertinimo
metodikos“). Imtis konkrečių racionalių
ir efektyvių priemonių miško želdiniams
apsaugoti yra būtina išanalizuoti elninių

žvėrių daromą neigiamą poveikį miško
želdiniams bei parengti rekomendacijas
šio poveikio esamos vertinimo metodikos
tikslinimui, ką ir atliko LAMMC Miškų
instituto darbuotojai.
Elniniai pagal jų mitybos strategiją,
specializaciją, ekofiziologines adaptacijas
bei virškinimo sistemos ypatumus priskiriami skirtingiems augalėdžių tipams – tai
skabytojai, besiganantys ir tarpinis tipas.
Mityboje tarp elninių žvėrių labiausiai laimi taurusis elnias kaip tarpinio tipo vartotojas. Palyginus su stirna, kuri kartu su
briedžiu yra skabytojai arba koncentratoriai, elniai vartoja daugiau turtingų maisto
bei kitų būtinų organizmui medžiagų turinčių jaunų medelių, krūmų ūglių, dviskilčių augalų, bet mažiau ląstelienos.
Labai svarbūs yra ir populiacijų adaptaciniai gebėjimai, buveinių pobūdis, geografiniai, ekologiniai, iš jų ir sezoniniai
gyvenamosios aplinkos ypatumai, juolab
jų buveinių mitybiniai ištekliai. Mitybos
būdo pasirinkimas labai priklauso būtent nuo žiemos sąlygų (ne tik orų, bet ir
medžioklės sezono). Ženkliausiai žvėrys
miške veikia medynus bei želdinius vėlyvo rudens – žiemos ir ankstyvo pavasario
(nevegetaciniu) laikotarpiu, kai mitybos
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reikmė yra dominuojanti ir įgyja limituojančią reikšmę (Belova, 1999, 2001). Todėl dėmesio epicentre yra nevegetacinis
laikotarpis.
Be abejo, nepaneigiama ir vasaros
laikotarpio mitybos svarba elniniams,
kas lemia jų pasirengimą žiemoti ir išlikti. Tuomet lapuočių ūglių suvartojimo
kritinis lygis yra 50 proc. Elninių žvėrių
didžiausia veisimosi ir populiacijų nuostolių kompensavimo geba būna, kai ūglių
suvartojimas vasarą siekia 40-45 proc.
(Prieditis, 1996; Prieditis A. and Prieditis
A.A, 1998). Bet skabymas vasarą aktyvuoja šaknų veiklą ir skatiną anglies kaupimąsi, o žiemą – atvirkščiai. Atitinkamai
didesniam vartojimui vasarą gyvūnai yra
labiau prisitaikę ir fiziologiškai (virškinimo sistemos atžvilgiu). Tačiau mitybos
išteklių pasirenkamumas ir gausa vasarą nelygu žiemai. Be to, skabymas žiemą
skatina vešlesnį augimą kitu vegetacijos
laikotarpiu.
Elniniai žvėrys yra gana paslankūs antropogeniniams veiksniams, bet konservatyvūs gamtiniams veiksniams. Dėmesys
sutelktinas į klimatinius veiksnius, ypač
nevegetacinio laikotarpio, kurie yra tarsi
gyvūnų elgesio paleidiklis. Elninių populiacijų demografinė struktūra, kartu ir žvėrių poveikis miško augalijai priklauso nuo
praeitų metų oro sąlygų, ypač sniego dangos storio, vasaros temperatūrų. Žiemos
terminis režimas mažiau svarbus elniams
(Demarchi, Bunnell, 1993), bet teritorijos
pasirinkimą lemia sniego dangos būklė ir
susijęs su tuo mitybos išteklių prieinamumas. Sniego dangos gylis turi ženklią įtaką
teritorijos naudojimui ir žvėrių poveikiui
miškui. Kol sniego nėra arba jo nedaug,
žvėrys minta pasirinkdami mėgstamus
augalus, apėsdami po kelis ūglius iš vienos
ar kitos pusės. Daugiau pasnigus, pablogėjus judėjimo sąlygoms, žvėrys keliais
etapais nuskabo medelį iš visų pusių.
Nepalankūs kontrastiniai orai skatina
elninius žvėris keisti buvimo vietas. Terminis režimas ypač veikia briedžius dėl
jų jautrumo ,,šiluminiam stresui“. Mokslininkų duomenimis (Renecker, Hudson,
1986; Demarchi, Bunnell, 1993; Dussault.
2004; Belova, 2008, 2012; Lowe et al.
2010), briedžiai reaguoja į temperatūros
ekvivalentą, kuris žiemos pabaigoje (o
pastaruoju metu ir žiemą) viršija terminį slenkstį (žiemą –5°C, vasarą +14°C).
Tuomet briedžiai teikia pirmenybę vyresnio amžiaus medynams nuo ,,šilu36 ■ MŪSŲ GIRIOS / 2013 / 03

minio streso“ apsisaugoti (Belova, 2008,
2012). Kita vertus, oro temperatūrų svyravimai lemia augalo skysčių būklės pasikeitimus ir pasirinkimą vienokio arba
kitokio mitybos būdo, reikalaujančio
mažesnio energijos išeikvojimo. Žiemą
mitybos nepakankamumas skatina gyvūnus keliauti į palankesnės mitybos vietas savo buveinių ribose. Tuomet vietose,
kur gausus žvėrių mėgstamų medžių bei
krūmų rūšių trakas ir yra pakankamai
žiemos laikotarpio mitybos objektų, jie
maitinasi labiausiai. Mitybos nepakankamumas žiemą skatina žvėris telktis palankesnės mitybos vietose, o dėl to nukenčia
medynai. Sąžalynuose atskiras medelis
nuskabomas mažiau, išrenkami geresnės
kokybės optimalaus skersmens metūgiai,
tačiau ploto vienete nuskaboma daugiau
medelių. Štai mišriuose jaunuolynuose
(P+D, Šm, Kr, B, nuo 1300 iki 2000 ir
daugiau medelių 1 ha) briedžiai suvartoja
daugiau pušų biomasės didėjant medelių
tankumui, ypač vietose, kur auga ir mėgiamų rūšių lapuočių medžių (Heikkilä,
Härkönen, 1996). Žvėrys keliauja į tokias teritorijas ir praleidžia jose daugiau
laiko. Labiau pažeidžiami medeliai naujai
apželdintų plotų 50 m ruože. Žvėrys, iš jų
labiau patelės, teikia pirmenybę skirtingų
buveinių sankirtos vietoms (pvz., kirtavietė-medynas, medynas-pieva ir pan.).
Ženklus pomiškio efektas reiškiasi vidutiniškai ±5 m ir silpnėja per 10 m atstumu
nuo buveinės krašto. Atstumas priklauso
nuo susikertančių sklypų pobūdžio: mažesnis kartynų ir sąžalynų sandūroje (515 m), didesnis sandūroje su I-II amžiaus
klasės želdiniais, kirtavietėmis (iki 130
m. su maksimumu 25-30 m. ruože), tankesniuose želdiniuose – 25 m. Daugiausiai žvėrys aptinkami I-II amžiaus klasės
želdinių pakraštyje, vidutiniškai 25 m
(lim 0-50 m) nuo pakraščio. Atitinkamai
labiau pažeidžiami medeliai naujai apželdintų plotų 50 m ruože. Tokiu atstumu
labiausiai pažeidžiami medžiai (laupant,
skabant) ir papildomo žėrimo žiemą vietų prieigose. Todėl šios vietos turėtų būti
įrengiamos atokiau (0,5-1 km atstumu)
nuo medynų, kuriems pavojingas žievės
laupymas (II-IV amžiaus klasė) ir nuo
potencialiai pažeidžiamų želdinių.
Kai elninių pagausėja, atitinkamai
aštrėja jų konkurencija dėl mitybinių išteklių. Aukštesnio socialinio rango patelės, pavyzdžiui briedės, atsiveda daugiau
patelių, jų dukros paprastai paveldi mo-

tinų rangą bei priėjimą prie mitybinių
išteklių. Žemesnio rango patelės atsiveda
daugiau patinėlių, kurie vėliau pasiskirsto
kaimyninėse teritorijose. Bet sumažėjus
patinėlių, didėja žvėrių poveikis augalijai (patelių ir jauniklių maisto medžiagų
poreikis yra didesnis nei patinų). Individualaus pažinimo ir išmokimo procesas
turi svarbią reikšmę pasirenkant mitybos
objektus. Mažai tikėtina, kad vengimo
faktorinė reakcija yra įgimta. Bandoma
tobulinti kvapiųjų medžiagų molekulių
tyrimo metodus, o tai būtų didelė pagalba repelentų gamyboje. Gilinantis į elninių žvėrių išmokimo tyrimus, nustatyta,
kad pojūčiai, sukelti augalų cheminės
sudėties, gali labai paveikti žvėrių reagavimą į tuos mitybos objektus ateityje.
Išmokimo ir pripratimo keliu bei dėl
atitinkamų fiziologinių pokyčių virškinimo sistemoje, žvėrys, laupę žievę kurioje
nors vietoje, vėl sugrįžta ir laupo pakartotinai, nes poreikio tenkinimo jėga labai
stipri. Atsižvelgiant į elgesio tradicijų
svarbą išgyvenimui ir pasiskirstymui,
elgesio tyrimams, susijusiems su medžių
kamienų žievės laupymu, turėtų būti skiriama daugiau dėmesio. Taip pat svarbu
paisyti vietos populiacijų struktūrą pagal
lytį, kur patelių vyravimas rodytų galimą
poveikio miškui didėjimą. Kokią buveinę
pasirenka žvėris, lemia mitybinių išteklių
ir apsauginių sąlygų išpildymas joje. Elniniai labiausiai maitinasi atželiančiose
kirtavietėse, želdiniuose ir žėliniuose, kur
randa daugiausiai prieinamos fitomasės,
o mitybiniai ištekliai greitai atsinaujina
palyginti su vyresnio amžiaus medynais.
Ši ekologinė savybė yra tapusi šių žvėrių
filogenetine savybe. Svarbu, kad jų buveinėje būtų įvairaus amžiaus medynų.
Elniams yra labai svarbu rasti savo buveinėse visas miško sukcesijos stadijas.
Ankstyvosios sukcesijos stadijos yra mitybos pagrindas augalėdžiams. Pagal optimalios mitybos modelį žvėrys maitinasi
ten, kur mitybos išteklių biomasė viršija
tam tikrą slenkstinį lygį, ir pasitraukia iš
mitybos vietos, kai išteklių tankis pasiekia šį slenkstį. Optimalios mitybos teorija atitinka pakraščio efekto teoriją. Augalėdžių bendra biomasė teritorijos vienete
tiesiogiai susijusi su augalų įvairove, lapuočių rūšių užimamu plotu, priedangos
plotu, sklypų įvairove medyno lygmenyje, mėgiamų rūšių medžių ir krūmų
trako išsivystymu. Ūkininkavimas miške labiau veikia žvėrių mitybos pobūdį,

pavyzdžiui žievės laupymą, nei elninių
vietinių populiacijų parametrai. Žvėrys
sugeba prisitaikyti prie dėl ūkininkavimo
pasikeitusios miškų struktūros, marginalinių teritorijų, bet su sąlyga, kad būtų
miško koridoriai, jungiantys suskaidytas
miško dalis. Kertant medynus plynai,
reikšmingesnis veiksnys yra ne kirtavietės plotas, bet ją supančių medynų, paliktų neiškirsto miško salų konfigūracija.
Tai ypač svarbu briedžiams dėl jų minėto
jautrumo ,,šiluminiam stresui“ ypač žiemos pabaigoje ir ankstyvą pavasarį, kuris
galimas visur, išskyrus vyresnio amžiaus
glaudesnius (0.7-0.8) medynus (Belova,
2008, 2012). Šiuo atveju svarbu žinoti
žvėrių buveinių tinkamumą, atitinkamos
vietovės pagrindinius limituojančius
veiksnius, žvėrių gausos rodiklius – tankį
ploto vienete, turintį indikatorinę reikšmę ir rodantį gyvenamųjų sąlygų palankumą. Šis rodiklis leistų atskleisti žvėrių
ekologinį rezervą ir reiškimosi galimybes
tam tikromis sąlygomis.
Medžiojamų gyvūnų ištekliai neretai
naudojami neracionaliai, kadangi žvėrių apskaita dažnai yra paviršutiniška. Jų
apskaitos pagal sumedžiojimą duomenys
gali būti taikomi populiacijų įvertinimui.
Bet ši informacija neparodo populiacijų
pokyčių, juolab negausių, retesnių rūšių
gyvūnų bei tų, kurių išteklių naudojimas
kelis iš eilės sezonus yra ribojamas ar uždraustas (pvz., briedžių). Be to, rezultatai
priklauso ir nuo medžiojimo intensyvumo, rezultatyvumo, nes medžiojimo
efektyvumas nėra standartizuotas, yra
skirtingas daugelyje medžioklės plotų
vienetų, tad pagal per dieną sumedžiotą laimikį populiacijos nepalyginamos.
Todėl šiuo atveju ir elninių žvėrių tikroji
būklė nėra aiški.
Tiriant elninius ir jų buveines, rekomenduotini kombinuoti metodai. Taikant
naujas tyrimo metodologijas, kuriant gyvūnų kompleksinio tyrimo programinę
įrangą, pagrindiniu metodu aprobuotas
gyvūnų apskaitos pagal ekskrementus
linijinėse transektose arba juostiniuose
bareliuose metodas. Tai efektyvus ir ekonomiškas metodas (Rasmusen, Doman,
1943; McCain, 1948; Neff. 1968; Coulson,
Raines, 1985; Grubešič, 1998; Marques et
al. 2001; Campbell et al. 2004, kt.), taikomas jau nuo XX a. trečiojo dešimtmečio. Pirmą kartą šio metodo pritaikymą
stambių medžiojamųjų žvėrių apskaitai
aprašė spaudoje L.J. Bennett ir kt. (Ben-

nett, English, MacCain, 1940). Mūsų
šalyje oficialiai vadinamas ‘Mak Keino –
Jurgensono’ metodu. Apskaitos metodas
pagal žvėrių ekskrementų krūveles parodo ir žvėrių buveinių mėgiamumą.
Šis metodas anaiptol nėra panacėja žvėrių apskaitoje (Neff, 1968; Lewis
1970). Siekiant žinoti tikrąją elninių žvėrių būklę tam tikroje teritorijoje, svarbu
įvertinti jų gausą. Pasirenkant apskaitos
metodus, atsižvelgtina, kad apskaita pagal
šalutinius žvėrių požymius yra tikslesnė,
negu tiesioginis žvėrių stebėjimas, kuris
labiau subjektyvus, priklausantis nuo stebėtojo. Žvėrių tikrasis vietinės populiacijos tankis silpniau susijęs su jų paliktais
pėdsakais. Be to, yra pertrauka tarp laiko, kai gyvūnas palieka pėdsaką, ir laiko,
kai šis pėdsakas užregistruojamas. Todėl
pėdsakų apskaita rodo vidutinio tankio
indeksą per tam tikrą laiką – šiuo atveju,
baigiantis medžioklės sezonui.
Žvėrių populiacinių rodiklių analizė rodo, kad elninių sumedžiojimo
uždraudimas (limitavimas) neleidžia
pasiekti vietinių populiacijų optimalios
struktūros bei gausos, atkurti bei palaikyti ekologinę pusiausvyrą ir sumažinti
miškų ūkio patiriamus nuostolius. Žinoma, kad medžiojamos elninių populiacijos yra vislesnės negu nemedžiojamos.
Todėl reikia atsižvelgti į elninių žvėrių
apskaitų rezultatus, ypač į kokybinius
rodiklius (patelių ir patinų santykį, jauniklių dalį vietinėje populiacijoje). Tai

ypač pasakytina apie briedžius, sezoniškai migruojančius į produktyviuosius
žiemojimo plotus.
Mūsų atliktais tyrimais, dėl pasikeitusių klimatinių sąlygų sezoninis migravimas (iš vasarvietės į žiemavietę) vėluoja,
todėl susitelkusių žiemojimo plotuose
žvėrių kartu su rezidentais poveikis miško
želdiniams ir medynams padidėja. Todėl
patelių ir jauniklių medžiojimo sezonas
turi būti pratęstas iki gruodžio 15 d.. kaip
ir patinų. Priminsiu, kad daugelyje Vakarų valstybių elninių žvėrių medžiojimo
sezonas tęsiasi iki gruodžio 31 d..
Vertinant elninių žvėrių daromą poveikį miško želdiniams, žėlinimas, atkreiptinas dėmesys į viršūninio ūglio ir
šoninių ūglių skabymo reikšmingumą
medžiui. Žinoma, kad skabomų medžių
augimas vėluoja. Želdiniuose augančios
paprastoji eglė (Picea abies Karst.) ir pušis (Pinus sylvestris L.) atlaiko kelių metų
skabymą, bet pakartotina žvėrių mityba
jas pražudo. Todėl vertinant elninių žvėrių daromą poveikį želdiniams svarbu
įvertinti ir repelentais apdorotus plotus.
Repelentais paprastai yra apdorojamas
viršūninis ūglis (šio netekimas skatina
miegančių ūglių augimą, stiebų formavimąsi ir tolesnę deformaciją), o šoniniai
ūgliai yra laisvai prieinami žvėrims, skabomi pakartotinai. Todėl pušies bei eglės
šoninių ūglių nuskabymas iki 20 proc.
priskirtinas silpnai pažeistų medžių kategorijai.

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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Medžioklė

Elninių žvėrių daromo poveikio miško želdiniams, žėliniams vertinimo tikslumui yra svarbus atrinktų barelių skaičius, kad vertinimo paklaida neviršytų
10-20 proc. Pasirinktina stačiakampės
transektos barelių forma, o barelio parametrai 2 x 50 m palengvina darbą, vertinant medelius ištiestos rankos atstumu į
abi puses nuo vertintojo. Juostinis barelis
labiau atitinka ir žvėrių mitybos elgseną
(priklausomai nuo sniego dangos būklės
žvėrys maitinasi eidami linijine tvarka
arba apėsdami medelį iš visų pusių). Bareliai įkuriami sklypo ilgiausioje įstrižainėje
kas 25 m vienas nuo kito. Kai įstrižainės
ilgis yra nepakankamas reikalingam skaičiui barelių įkurti, atsižvelgiant į sklypo
formą taikomas zigzago barelių uždėjimo
būdas (plačiai taikomas daugelyje šalių
vykdant miško monitoringą, inventorizavimą, miško gyvūnų apskaitoje) likusiems bareliams, tačiau nesiartinant prie
sklypo krašto mažiau kaip per 5 m. Atstumai matuojami žingsniais pagal lauko
darbuose ir topografijoje priimtą santykį
(100 m = vid. 120 žingsnių). Barelio plotis lengvai matuojamas ir vertinimo metu
patikslinamas ištiesta ranka (vid. ištiestų
rankų ilgis 1798 cm/2 = 90 cm). Barelių
skaičiaus ir dydžio žinojimas yra svarbūs
ir vertinant patirtus nuostolius. Todėl atrenkant vertinimui sklypus, nepriklausomai nuo jų dydžio ir atliekant pažeidimų
apskaitą vienoje sodinimo eilėje, neatsižvelgiant į jos parametrus ir žvėrims būdingą išrankumą (pasirenkamumą mityboje), duomenys tampa nepalyginami ir
neatspindėtų tikrosios padėties.
Elninių žvėrių neigiamo poveikio
miško želdiniams, žėliniams vertinimo
metodika nesutapatinama su Abiotinių
veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui apskaitos tvarkos
aprašu (Žin., 2008, Nr. 5 -203), pagal
kurią „įrašai apie pastebėtus pažeidimus
įrašomi ne vėliau kaip per penkias darbo
dienas, išskyrus apie žinduolių pažeidimus, kurie registruojami pagal nustatytą
kriterijų“. Reali informacija apie žvėrių
padarytus pažeidimus gaunama pasibaigus nevegetaciniam periodui, kai būtent
tada atsiskleidžia elninių žvėrių poveikis
želdiniams (kai yra galimybė susieti jų
poveikį su esama žvėrių gausa). Minėtoje
tvarkoje nėra atitinkami duomenys apie
neigiamą poveikį želdiniams kaip tik gaunami remiantis būtent elninių žvėrių neigiamo poveikio želdiniams įvertinimu.
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Suomiškos biokuro giljotinos AXER –
profesionalūs priedai ekskavatoriams
ir miško mašinoms

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!

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

Miškas ir visuomenė

Tauragės Žalgirių gimnazijoje

Giriai – mokinių inkilai

V

irš Tauragės Žalgirių gimnazijos plevėsuojanti Žalioji vėliava skelbia, kad vykdome
Gamtosauginių mokyklų programą: energingai dalyvaujame aplinkosauginėje veikloje, skiriame ypatingą dėmesį gamtos saugojimui ir puoselėjimui. Pernai mūsų
bendruomenė, bendradarbiaudama su Tauragės miškų urėdija, 40-mečio proga pasodino
Žalgirių gimnazijos girią. Šiemet sumanėme savo giraitei padirbti inkilus. Šiai idėjos įgyvendinti miškų urėdija dovanojo lentų inkilų gamybai, o III ir IV klasių moksleiviai per technologijos pamokas braižė inkilų brėžinius savo pasirinktai paukščių rūšiai, gilinosi į jų gyvenimo būdą, fizinės sandaros ir elgesio ypatumus. Per biologijos pamokas įgytas žinias moksleiviai pritaikė praktiškai, gamindami namelius paukšteliams. Moksleivių gamtosauginė
veikla, projektavimas, gamybos technologijos tiesiogiai susijusios su karjeros planavimu.
Kovo 14 d. gimnazijos fojė vyko gamtosauginės mokinių darbų parodos „Inkilai Žalgirių gimnazijos giriai“ atidarymas, skirtas Paukščių dienos 90-mečiui paminėti. Parodoje
pristatyti inkilai įvairiems paukščiams, kuriuos moksleiviai ruošė du mėnesius. Kadangi
Žalgirių gimnazijos giria dar maža, inkilai bus iškelti šalia augančiuose medžiuose.
Selvina Pečiulienė, biologijos mokytoja
Aivaras Lobinas, technologijų mokytojas

Ekologinė – sveikatinimo savaitė „Vanduo – gyvybės šaltinis“

K

asmet kovo 20 d. minima Pasaulinė žemės diena, o kovo 22 d. – Pasaulinė vandens
diena, kurios siejasi su astronominiu pavasariu. Tauragės Žalgirių gimnazijoje visą
savaitę vyko plakatų paroda, kuriuose moksleiviai informavo apie vandens svarbą
žmogui, gyvūnams, augalams. Kovo 21 d. mokytojos Gitana Banzinienė, Selvina Pečiulienė ir Sigita Polienė surengė viktoriną „ Kas yra žmogus gamtoje?“, kurioje dalyvavę gimnazijos antrokai sprendė kryžiažodžius, atsakinėjo į trumpuosius klausimus. Atlikdami
šias užduotis, jie turėjo parodyti žinias apie Lietuvoje augančius medžius, vandens svarbą
bei aplinkos taršą. Smagiausia buvo paskutinė viktorinos užduotis – sukurti eilėraštį su

pasiūlytais žodžiais. Visų grupių moksleiviai turėjo galimybę parodyti savo kūrybingumą
ir išradingumą. Visos grupės surinko labai panašų kiekį taškų. Už geras žinias, sumanumą
viktorinos dalyviai paskatinti skaniais prizais.
Taip paminėdami Žemės dieną visi smagiai praleidome laiką, sužinojome daug naujo ir supratome, kad visi turime prisidėti prie Žemės saugojimo.
Nepamirškime mylėti ir puoselėti savo planetos.

Kristina Būzytė
Tauragės Žalgirių gimnazijos III b klasės mokinė

Vielos tinklai

miškų, želdinių, žvėrinčių ir ganyklų aptvėrimui
Prekyba
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UAB „SEGRIS“ oficialus atstovas
Vilkaviškis, mob. tel.: +370 656 74 003, +370 670 64 115, el. p. uabsegris@zebra.lt

Žemės dienos minėjimas Salake

M

Mindaugo Ilčiuko nuotraukos

inint kovo 20 d. Pasaulinę žemės dieną, į Zarasų rajono Salako pagrindinę mokyklą buvo atvykę Salako girininkijos miškininkai M. Ilčiukas, J. Urbanavičius,
Gražutės regioninio parko darbuotojai V. Eidėjus, O. Visockas bei savanorės O.
Ustiužanina iš Rusijos ir M. Fokone iš Prancūzijos. Po abipusio kūrybinio prisistatymo
moksleivai įteikė svečiams rašinėlius ir kompozicijas su palinkėjimais Žemei. Pradinių
klasių mokiniams savanorės papasakojo apie Rusijos bei Prancūzijos klimato ir kultūrinius ypatumus, parodė vaizdo klipą gamtosaugine tematika. Vėliau mažieji supažindinti
su gamtos garsais, kurių klausėsi užrištomis akimis, kad galėtų geriau įsivaizduoti supantį gamtos pasaulį. Pasiklausę gamtos garsų vaikai traukė burtus, susiskirstę į komandas
turėjo nupiešti žemynams būdingus gyvūnus. Už tai visi gavo dovanų – Gražutės regioninio parko direkcijos atvirlaiškius. Salako girininkijos eigulys Mindaugas Ilčiukas papasakojo aukštesnių klasių mokiniams kada ir kodėl minima Žemės diena, kaip pasirengti

Moksleiviai piešia žemynams būdingus gyvūnus
Svečiai apdovanoti moksleivių kompozicijomis su palinkėjimais Žemei

pavasarinėms paukščių sutiktuvėms. Eigulys priminė dažniausiai pasitaikančias klaidas
gaminat ir keliant inkilus, papasakojo apie paukščius, kurie apsigyvens iškabintuose inkiluose. Gražutės regioninio parko parengta programėlė mokiniams taipogi suteikė žinių
– savanorės anglų kalba pasakojo apie savo šalių vertybes. Parodytas vaizdo klipas apie
Žemės turtų naudojimą. Drąsiausi moksleiviai pakviesti vertėjauti, įrašyti anglų kalba
eilėraštuke trūkstamus žodžius. Iš įrašytų paukščių balsų moksleiviai turėjo atspėti koks
paukštis, parodyti jo nuotrauką. Surengtos varžytuvės, kuriose susiskirstę į 4 komandas,
atstovaujančias žemę, orą, vandenį ir ugnį, moksleiviai turėjo teisingai atsakyti į pateiktus klausimus anglų kalba ir išspręsti duotus kryžiažodžius. Salako mokyklos direktorius
L. Sadauskas padėkojo Gražutės regioninio parko direkcijai ir Salako girininkijai už bendradarbiavimą.

Zarasų urėdijos inf.

M

Ačiū už parodytą dėmesiį ir pagerbimą

anau, kiekvienam darbo veteranui malonu susilaukti
viešo dėmesio asmeninės ar darbo sukakties proga. Man
75-ąjį gimtadienį ilgam primins Lietuvos miškininkų
sąjungos prezidento doc. Edmundo Bartkevičiaus ir sąjungos atsa-

Arūnės Stacevičiūtės nuotrauka

Ginkmedį sodina Vytautas Stacevičius ir LMS atsakingasis sekretorius
Jonas Ravinskas (dešinėje)

kingojo sekretoriaus Jono Ravinsko parodytas dėmesys
– praėjusį rudenį mano sodyboje Kapčiamiestyje, miško
muziejaus kiemelyje pasodintas jų padovanotas ginkmedis. Priėjęs prie šio reto medžio jaučiu gerąją aurą, kurią
padovanojo sąjungos vadovai. Ačiū LMS vadovams ir už
žurnalo „Mūsų girios“ metų prenumeratą. Šis dėmesys
maloniai sušildė.
Naudodamasis proga, noriu padėkoti už šiltus žodžius, pasakytus man, ir generaliniam miškų urėdui
Benjaminui Sakalauskui bei mūsų miškų urėdijos kolektyvui. Esu dėkingas ir televizijos žurnalistei – laidų
vedėjai Algimantai Žukauskienei už įsimintiną laidą
apie Veisiejų miškų urėdijos veiklą ir mano darbo metus
Kapčiamiesčio girioje.
Kiek leis jėgos stengsiuosi gražinti ir garsinti mūsų
šilus, juose dirbančius nuoširdžius dzūkus.
Nuoširdus visiems ačiū.
Su pagarba – miškininkas
Vytautas Stacevičius
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Laisvą minutę
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Jau kvepia pavasariu...
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Vertikaliai:
1. Kaip toj dainoj augalas, kuriuo...pražydę šilelio šlaitai. 2. Liaudiškas
kadagio pavadinimas. 3. Miškų plėšrūnas, kurio apskaitą vykdėme vasario mėn. 4. Augalas, kurio žiedlapiais buriame „Myli ar ne?“. 5. Dažniausiai pas mus aptinkamas varliagyvis. 6. Dvikojis, šiltakraujis, kiaušinius dedantis stuburinis, kurio kūną dengia plunksnos. 10. Žinduolis,
kuris sausio 25 d. verčiasi ant kito šono. 13. Daugiametis, žolinis, iki
1,5 m aukščio užaugantis „gardus“ augalas. 14. Metų laikas, ateinantis po žiemos. 16. Daugialąsčiai aukštesnieji augalai, neturintys žiedų ar sėklų, sudaro miško paklotę. 17. Nereiklus daugiametis žolinis
storalapis (Crassularia) šeimos augalas. 22. Paukštis ir žmogus, auginantis bites, vadinami tuo pačiu žodžiu. 23. Vienmetis augalas, kurio
į žiedynus susitelkę žiedai maloniai kvepia (Anthirhinum). 25. Judrus,
trumpauodegis, riestauodegis paukštis, kurio lizdas yra rutulio formos
(Troglodytes). 28. Pievagrybinių šeimos, (Leucoagaricus) genties grybų
rūšis. 29. Prašmatni kambarinė gėlė, kurios žiedas raudonas papėdlapis (panašus į kaliją). 30. Velnio sinonimas. 32. Maža, smalsi pelėda
simpatišku veideliu, vaikiško žurnalo simbolis.

8.

9.

Iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę.
Atsakymus iki balandžio 15 d. siųskite: adresu VšĮ „Mūsų girios“,
A. Juozapavičiaus g. 10 a, 09311 Vilnius arba el. paštu info@musu-girios.lt.
Žinutėje įrašykite kryžiažodžio atsakymą, vardą, pavardę.
(Pvz., Medkirtys, Vardenis Pavardenis).
Nugalėtojo, kuris bus nustatytas burtų keliu, laukia Mocevičiaus firmos „GINALAS“
įsteigtas prizas –
sekatorius.
Loterijoje dėl prizo negali dalyvauti redakcijos darbuotojai ir jų šeimų nariai.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Horizontaliai:
7. Devynbalsinių šeimos paukštis ir segtukas tuo pačiu pavadinimu.
8. Daugiametis, 50-130 cm aukščio žolinis augalas (Peucedanum). 9. Smėlynuose
dažniausiai augantis spygliuotis. 11. Vienas iš anksti pražystančių miškų augalų,
žydi baltai ir geltonai. 12. Vidutinio aukščio iš Sibiro ir Japonijos kilęs krūmas
plunksniškais lapais (Sorbaria). 15. Matas, nusakantis tam tikrą erdvės dydį.
18. Gailus pelkių augalas. 19. Metų mėnuo, anksčiau vadintas pūgų mėnesiu.
20. Pelėdinių šeimos paukštis su „ausytėmis“. 21. Uolas „skelianti“ gėlė. 24. Pupinių šeimos augalai, pasižymintys puikiomis vaistinėmis savybėmis (Trifolium).
26. Kryžmažiedžių šeimos bergždynų piktžolė, vaistinis augalas (Sisymbrium).
27. Teritorija, tankiai apaugusi medžiais, sudaranti tam tikrą gyvosios gamtos
buveinę. 31. Paprasčiausia balandos rūšis – baltoji balanda, kurios lapai baltai
miltuoti. 33. Didelis daugiametis, lapus metantis ar visžalis sumedėjęs augalas.
34. Guoteninių (Hygrophoraceae) šeimos genties grybų rūšis. 35. „Ankstyva“
žolė. 36. Augalas, sudarantis didelius ir vešlius sąžalynus upių ir ežerų pakrantėse, užliejamose pievose.
Sunkesni žodžiai: garduoklė, balsvis, žioveinis, pikulė, dryžutis.
Sudarė Ona Gylienė

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

Su 30-uoju gimtadieniu
Balandžio 5 d. šią sukaktį pažymintį Valstybinės miškų tarnybos Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus vyriausiąjį specialistą Modestą Mačiulską.
Su 40-uoju gimtadieniu
Balandžio 1 d. šią sukaktį pažymintį Šiaulių
miškų urėdijos miško darbininką Povilą Gajauską, 6 d. – Kretingos miškų urėdijos stalių
Rimvydą Vaičekauską, 13 d. – Šiaulių miškų
urėdijos miško pjovėją Arvydą Kasalauską, 23 d. – Kuršėnų miškų urėdijos Gulbinų
girininkijos girininką Raimondą Bernotą,
25 d. – Tauragės miškų urėdijos Batakių giri
ninkijos girininką Vidą Jasaitį, Tauragės miš
kų urėdijos medelyno vairuotoją Arūną Vaičį, 26 d. – Valkininkų miškų urėdijos medienos
ruošos, prekybos ir techninio padalinio trakto
rininką Gintautą Urbonavičių.
Su 50-uoju gimtadieniu
Balandžio 3 d. šią sukaktį pažymintį Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus
Vilniaus teritorinio poskyrio vyriausiąjį specialistą Henriką Pšitulskį, Joniškio miškų urė
dijos Mikaičių girininkijos eigulį Saulių Valį,
8 d. – Marijampolės miškų urėdijos buhalterę
Dianą Grockienę, Kaišiadorių miškų urėdijos
medienos ruošos, prekybos ir techninio pada
linio vairuotoją Gintautą Grybauską, Kazlų
Rūdos mokomosios miškų urėdijos Agurkiškės
girininkijos miško darbininką Vidmantą Ambrasą, 12 d. – Joniškio miškų urėdijos Beržėnų
girininkijos eigulį Egidijų Guntį, Kazlų Rūdos
mokomosios miškų urėdijos Braziūkų girinin
kijos miško darbininką Vytautą Dimpartą,
18 d. – Varėnos miškų urėdijos valytoją Aldoną Juonienę, 21 d. – Rokiškio miškų urėdijos
Sėlynės girininkijos girininką Gintarą Čypą,
22 d. – Šilutės miškų urėdijos Saugų medie

balandiį
nos ruošos, prekybos ir techninio padalinio
tekintoją-šaltkalvį Arūną Vaičiuką, 24 d. –
Šalčininkų miškų urėdijos Visinčios girininkijos
miškų ūkio darbininką Česlav Račkovskij,
25 d. – Dubravos EMM urėdijos arboretumo
miško darbininkę Dalytę Karanauskaitę,
Šakių miškų urėdijos Sutkų girininkijos miško
darbininką Edmundą Urbaitį, 26 d. – Kuršėnų miškų urėdijos Šaukėnų girininkijos girinin
ką Virginijų Mušauską, 27 d. – Telšių miškų
urėdijos Kulių girininkijos girininko pavaduo
toją Alvydą Vengalį, 28 d. – Ukmergės miš
kų urėdijos Kernavės girininkijos miško darbininką Vytolį Gelažauską.
Su 60-uoju gimtadieniu
Balandžio 3 d. šią sukaktį pažymintį Mažeikių
miškų urėdijos Žerkščių medelyno viršininką
Kazimierą Uniką, 6 d. – Šiaulių miškų urėdi
jos šaltkalvį Edvardą Kybartą, 9 d. – Jurbarko miškų urėdijos Veliuonos girininkijos eigulį
Stasį Česlovą Gerulaitį, 12 d. – Jurbarko
miškų urėdijos Veliuonos girininkijos girininką
Zenoną Kazakauską, Jonavos miškų urė
dijos valytoją Lionę Razmienę, 13 d. – Uk
mergės miškų urėdijos Giedraičių girininkijos
girininką Arvydą Kasperaitį, 14 d. – Kazlų
Rūdos mokomosios miškų urėdijos medienos
ruošos, prekybos ir techninio padalinio kūrikąsargą Valentiną Kamštaitį, 18 d. – Prienų
miškų urėdijos kasininkę Danę Liutvynskienę, 22 d. – Tytuvėnų miškų urėdijos darbų saugos inžinierių AndrĖjų Kuzminskį, 29 d. –
vilnietį miškininką Zenoną Kazlą.

Su 70-uoju gimtadieniu
Balandžio 1 d. šią sukaktį pažymintį buvusį ilgametį Kaišiadorių miškų urėdijos darbuotoją
Rapolą Mačių, 4 d. – buvusį ilgametį Jurbarko miškų urėdijos Smalininkų girininkijos girininką Zigmą Izidorių Rimkų, 10 d. – buvusią
ilgametę Panevėžio miškų urėdijos buhalterę
Aldoną Pakeltienę, 14 d. – buvusį ilgametį
Vilniaus miškų urėdijos Gegužinės girininkijos
girininką Petrą Vytautą Budrį, 18 d. – buvu
sį ilgametį Dubravos EMM urėdijos Kačerginės
girininkijos girininko pavaduotoją Algimantą Budrį, 30 d. – Tauragės miškų urėdijos me
dienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio
vairuotoją Vytautą Stasį Šidlauską.
Balandžio 2 d. sukanka 75-eri buvusiam ilga
mečiam Prienų miškų urėdijos vyresniajam
mechanikui Antanui Bakiui, 15 d. – buvusiai
ilgametei Anykščių miškų urėdijos buhalterei
DonatAI SkardžiuvienEI.
Su 80-uoju gimtadieniu
Balandžio 1 d. šią sukaktį pažymintį buvusį ilga
metį Anykščių miškų urėdijos Troškūnų girinin
kijos girininką Aloyzą Pavilonį, 8 d. – buvusį
ilgametį Ignalinos miškų urėdijos Ignalinos gi
rininkijos girininką Juozapą Šidlauską.
Balandžio 2 d. sukanka 85-eri buvusiam ilgamečiam Vilniaus miškų urėdijos Lavoriškių girininkijos girininkui ANZELMUI PUNIUI,
12 d. – buvusiam ilgamečiam ASU (LŽŪU)
Miškų ir ekologijos fakulteto Miškotvarkos katedros profesoriui Jonui Daniuliui.
Balandžio 23 d. sukaks 95-eri nusipelniusiam
šalies miškininkui, LMS garbės nariui, buvu
siam ilgamečiam miškų ūkio ir miško pramonės ministro pavaduotojui, mokslo darbuotojui dr. Vincentui Verbylai.

Naujos pareigos
Jurbarko miškų urėdijoje:
Artūras Pocius, baigęs 2009 m. LŽŪU miškininkystės studijas, dirbęs
Balandinės girininkijos girininko pavaduotoju, 2013 m. vasario 4 d.
paskirtas Panemunės girininkijos girininku;
Redas Lenktys, baigęs 2004 m. KMAI kolegiją, dirbęs Balandinės
girininkijoje eiguliu, 2013 m. vasario 4 d. paskirtas Balandinės girininkijos
girininko pavaduotoju;

Donatas Lingys, baigęs 2010 m. LŽUŪ miškininkystės studijas, 2013 m.
vasario 11 d. paskirtas Balandinės girininkijos eiguliu.
Raseinių miškų urėdijoje:
Rimvydas Mikelaitis, dirbęs miškų urėdo pavaduotoju, 2013 m. sausio
2 d. paskirtas vyriausiuoju miškininku.

Kryžiažodžio „Sniegingą vasarį“ (2013 m. Nr. 2) atsakymai:
Vertikaliai: 1. Bereinis. 2. Anika. 3. Garšva. 4. Erelis. 5. Pušis. 6. Kirlikas. 10. Grybelis. 13.
Laiškenis. 14. Žalvarnis. 16. Stulgys. 17. Šilingė. 22. Žuvininkas. 23. Griciukas. 25. Garbanius.
28. Pastaba. 29. Adresas. 30. Apuokė. 32. Bruknė.
Horizontaliai: 7. Česnakas. 8. Dryžutis. 9. Pelkė. 11. Kielė. 12. Svirbelis. 15. Linokė. 18.
Laukas. 19. Atgiris. 20. Putpelė. 21. Širdažolė. 24. Vynuogė. 26. Urėdas. 27. Šienas. 31.
Samanbudė. 33. Liepa. 34. Ardas. 35. Skroblas. 36. Asiūklis.
Pažymėtuose langeliuose – Pasaulio pelkės

R

Ovaltra

Kryžiažodžio „Sniegingą vasarį“,
išspausdinto 2013 m. Nr. 2,
UAB rovaltra įsteigtą prizą –
firminę stiukę – laimėjo Nerijus Rinkūnas.
Dėl prizo kreipkitės: el. paštu info@musu-girios.lt,
tel. 8687 10616
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Išėję negrįžti

Henrikas

Vytautas Antanas

1916 09 07 – 2013 03 13

1926 06 04 – 2013 02 25

1927 06 01 – 2013 02 27

Žvarbų kovo 15 d. vidurdienį dar įšalo tvirtai sukaustyta Zapyškio kapinių žemė amžinam poilsiui priglaudė buvusį ilgametį
Dubravos EMM urėdijos Kačerginės girininkijos girininką Henriką
Petrauską, mirusį kovo 13-ąją.

Vasario 25-ąją netekome buvusio ilgamečio Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos miškininko Vytauto Antano Martinaičio.

... Eina žmonės per gyvenimą palikdami pėdas. Vieni – gi-

Gimęs Marijampolės apskrities Senos Rūdos kaime, mažažemio
valstiečio šeimoje, Vytautas nuo mažens dirbo miške įvairius
darbus, kad padėtų išgyventi daugiavaikei šeimai. Mokytis Kazlų Rūdos pradžios mokykloje teko tik žiemomis. Paaugęs dirbo
miške padieniui samdomu darbininku. Tuometinis Kazlų Rūdos
miškų urėdas Vincas Žemaitis, gerai pažinęs darbštų kalvio vaiką,
1943 m. priėmė Vytautą dirbti etatiniu raštininku Ąžuolų Būdos
girininkijoje.

mias, bet taip pat labai reikalingas, nepakeičiamas.

Petrauskas

Ieškodami sotesnės duonos, velionio tėvai iš Lazdijų krašto
1911 m. išvyko į Rusijos gilumą, apsigyveno už Uralo kalnų,
Orenburgo gubernijos Kočkar gyvenvietėje. Čia 1916 m. rugsėjo
7 d. buvo lemta gimti Henrikui.
Petrauskų šeimai 1921 m. sugrįžus į gimtuosius Lazdijus, Henrikas,
kiek pramokęs lietuvių kalbos, mokėsi gimnazijoje, 1937-1939 m.
Alytaus aukštesniojoje miškų mokykloje. Ją baigęs pašauktas
atlikti karinės tarnybos A. Smetonos vardo karo mokykloje. Po
karinės tarnybos, tapęs atsargos karininku, H. Petrauskas 1940 m.
įsidarbino Alytaus girininkijos girininku, 1941 m. sukūrė šeimą.
Girininku dirbo iki 1945 m. Bet pokario gyvenimo aplinkybių verčiamas 1948 m. turėjo palikti Alytų. Jis laikinai įsidarbino Miškų
ūkio ministerijoje statybos inžinieriumi, 1948 m. rugpjūčio 15 d.
išsiprašė paskiriamas Kauno miškų ūkio Zapyškio girininkijos girininku. Vėliau ši girininkija priskirta Dubravos miškų tyrimo stočiai,
nuo 1968 m. pavadinta Kačerginės vardu. Čia Henrikas sumaniai
tvarkėsi iki išėjimo į pensiją 1977 m. rugsėjį.
Girininkaujant H. Petrauskui, Kačerginės girininkija pasižymėjo pavyzdiniu ūkininkavimu miškuose, daug triūso įdėta kovojant su miško pažeidėjais, brakonieriais, gražinant girininkijos
sodybos aplinką, Kačerginės miestelį. H. Petrauskas vienas iš
pirmųjų Lietuvoje pradėjo miškus tvarkyti rekreaciniu požiūriu:
1974-1975 m. pušyne prie Kačerginės įrengė pirmąsias Apuokynės ir Barsukynės poilsiavietes, kurios poilsiautojų gausiai
lankomos iki šiol.
Girininkas su Kačerginėje miestelio gyventojais įveisė parką,
apželdė panemunę, bendravo su iškiliais žmonėmis, palaikė ryšius su buvusiais bendramoksliais, buvo gerbiamas už tiesų, bet
teisingą žodį, jautrią širdį, ne vienam pagal galimybes suteiktą
pagalbą. Mėgo fotografuoti gamtą, aplinką, svarbesnius gyvenimo momentus, sukauptą dokumentiką padovanojo Lazdijų
muziejui. Kol leido jėgos, metų gausa nenuslopino domėjimosi
viskuo, noro bendrauti su kolegomis, artimais žmonėmis.

Martinaitis

1944 m. rugsėjį Vytautas mobilizuotas į Raudonąją armiją, kur
teko kęsti šaltį, badą kariniuose mokymuose Rusijos gilumoje,
1945 m. pavasarį atsidūrė Čekijoje. Po to tęstinė karinė tarnyba Čečėnijoje, Šiaurės Osetijoje. Į gimtinę Vytautas sugrįžo tik
1950 m. pabaigoje.
Antrojo pasaulinio karo veteranas įsidarbino miškų ūkyje: 19511954 m. dirbo Kazlų Rūdos miškų ūkio Sasnavos girininkijoje
žvalgu, Višakio Rūdos girininkijoje girininko pavaduotoju, 19541963 m. – plataus vartojimo gaminių cecho vedėju. 1966 m. neakivaizdžiai baigė Kauno miškų technikumą.
Nuo 1963 m. iki 1986 m. jis dirbo etatiniu profsąjungos komiteto
pirmininku. Šiose pareigose dirbant Vytautui teko daug dėmesio
skirti darbuotojų darbo ir buities sąlygų gerinimui, organizuoti
miškų ūkio gamybinių teritorijų, miškininkų gyvenviečių ir sodybų
tvarkymo apžiūras-konkursus, rūpintis darbo pirmūnų, veteranų
pagerbimu, sportu, miškininkų švietimu, meno saviveikla. Įmonėje
veikė mišrus ir vyrų chorai, vyrų vokalinis ansamblis, vaikų pučiamųjų orkestras ,,Atžalynas“. Turėdamas ne tik organizacinių, bet
ir muzikinių gabumų, Vytautas į rankas pats paimdavo armoniką,
dainuodavo su kitais saviveiklininkais.
Atėjus 60-ečiui, energijos, optimizmo nestokojantis Vytautas juto,
kad dar anksti sėdėti ant pensininko suolelio. 1987 m. jis įsidarbino
medienos perdirbimo ceche meistru, 1989 m. ėmėsi naujos veiklos – iš P. Grebliko perėmė tvarkyti miško muziejų, dabar išaugusį
į miškų urėdijos informacinį centrą, rinko naujus eksponatus, rašė
miškų urėdijos metraštį, bendravo su jaunaisiais miško bičiuliais.

Šio iškilaus miškininko šviesus paveikslas ilgam išliks bendradarbių, Kačerginės miestelio gyventojų bei visų jį pažinojusių
žmonių atmintyje.

Į užtarnautą poilsį Vytautą išleidome 2000 m. kovą. Laisvalaikiu
jis rūpinosi sodybos aplinkos tvarkymu, esant geram ūpui į rankas
paimdavo armoniką, noriai bendravo su buvusiais bendradarbiais,
kitais miškininkais.

Nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuosius.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems.

Dubravos EMM urėdijos darbuotojai

Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos kolektyvas

Bronius

Subatavičius

lias, paliekančias ilgą atminimą kartoms, kiti – mažiau žy-

Eidamas 86-uosius metus, vasario 27 d. mirė buvęs ilgametis Zarasų miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas Bronius Subatavičius.
Jis buvo kilęs iš Kupiškio rajono Šimonių apylinkės Kinderių kaimo. Mokėsi Šimonių pradinėje mokykloje, Kupiškio
gimnazijoje. Ją 1948 m. baigęs įstojo į VU Geologijos fakultetą, bet paviliojo miškai. Miškininkystės studijas baigė
1954 m. LŽŪA.
Studijų metais Bronius gamybinę praktiką atliko Sibiro
miškuose, kur gamtos išminties pamokų gavo visam gyvenimui. Baigęs LŽŪA jis 1954-1955 m. dirbo Ukmergės
miškų ūkio plataus naudojimo prekių skyriaus viršininku,
1955-1957 m. – Švenčionėlių miškų ūkio Žeimenos girininkijos girininku. Sumanus, iniciatyvus jaunas specialistas greit paaukštintas pareigomis – 1957 m. paskirtas
atkurto Zarasų miškų ūkio vyriausiuoju miškininku. Šiose
pareigose dirbo iki pensijos 1990 m.
Pokario kartos miškininkas Bronius Subatavičius dirbo
profesionaliai ir atsakingai. Kartu su miškų ūkio direktoriumi A. Gedrimu dėjo pamatus iš kelių girininkijų įsteigtam miškų ūkiui, kovojo su miško gaisrais, miškų niokotojais, želdė apleistas žemes, steigė miško daigynus,
rūpinosi rajone gamtosauga. Jis mėgo kuo daugiau laiko
būti miške, su girininkais, kitais specialistais spręsti konkrečius miškininkystės klausimus: tūrio ugdymo kirtimų,
maumedžių veisimo, sveikos drebulės išauginimo, ilgalaikių atvejinių kirtimų taikymo galimybes. Zarasų miškų
ūkyje rengti įvairiais praktinės miškininkystės klausimais
žinybiniai pasitarimai, kuriuos teko Broniui dalintis darbo patirtimi. Iškilusias naujas idėjas miškininkystėje ir
gamtos apsaugos srityje jis propagavo rajono laikraštyje
„Zarasų kraštas“, rašė į profesinį leidinį ,,Mūsų girios“.
Nemažai jo sukauptos archyvinės medžiagos apie Zarasų
kraštą, jo miškus, gamtą ir žmones panaudota rengiant
leidinį „Zarasų miškų prieglobstyje“.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio sūnui Vytautui ir
kitiems artimiesiems.

Zarasų miškų urėdijos darbuotojai
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