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K r o n i k a

Kovo 24-28 d. Madride (Ispanija) vyko tarp-
tautinė konferencija „Early Stage Resear-
cher Visibility Initiative at the 2013 COST 
Forests their Products and Services Annual 
Progress Conference”. Iš LAMMC Miškų ins-
tituto joje dalyvavo doktorantai A. Norvila ir 
P. Žemaitis. Konferencijoje pristatyti metiniai 
ataskaitiniai pranešimai apie vykstančius ar 
jau įvykdytus darbus, susijusius su miškų pro-
duktais ir paslaugomis COST veikloje, pabrėž-
ta jaunųjų mokslininkų įtaka ir svarba ateities 
mokslui. Doktorantai pristatė savo vykdomų 
mokslinių tyrimų stendinius pranešimus.

Kovo 26 d. Generalinėje miškų urėdijoje įvyko 
Generalinės miškų urėdijos darbo grupės 
dėl biokuro iš miško kirtimo atliekų ir neli-
kvidinės medienos iš jaunuolynų ugdymo 
kirtimų biokurui gaminti ruošos, prekybos 
ir teisinės bazės tobulinimo susitikimas su 
Energijos išteklių biržos UAB „Baltpool“ 
atstovais. Posėdyje dalyvavo Respublikos 
Prezidentės patarėjas N. Rasburskis, GMU 
vyriausiasis patarėjas, darbo grupės vadovas 
A. Vancevičius, miško resursų ir prekybos me-
diena vyriausiasis specialistas G. Paltanavi-
čius, miškų urėdai, UAB „Baltpool“ Verslo lini-
jos vadovai V. Jurkevičius ir V. Jonutis, LITBIO-
MA prezidentas R. Lapinskas. Posėdyje UAB 
„Baltpool“ atstovai pristatė galimybių studiją 
„Miškų urėdijos ir „Baltpool“ biokuro biržos 
bendradarbiavimo galimybės“. A. Vancevi-
čius pažymėjo, kad miškų urėdijos galėtų da-
lyvauti Energijos išteklių biržoje („Baltpool“), 
kaip biokuro miško kirtimo atliekų tiekėjas, 
tačiau reikia pakeisti Prekybos mediena taisy-
kles ir pasiūlė galimus variantus: a) taisyklėse 
numatoma teisė pirkti miško kirtimo atliekas 
pačioms urėdijoms iš savęs per AMEPS (pirki-
mo kaina atitiktų rinkos kainą), b) taisyklėse 
numatoma teisė pirkti miško kirtimo atliekas 
urėdijoms vienoms iš kitų per AMEPS, c) (al-
ternatyvus) nustatomi principai, kokia dalis 
miško kirtimo atliekų gali būti neparduoda-
ma iš miškų urėdijos per AMEPS. Darbo gru-
pės vadovas pažymėjo, jog būtina suvieno-
dinti biržos bei miškų urėdijose naudojamus 
matavimo vienetus. V. Jurkevičius paaiškino, 
kad siekiant sėkmingesnės biokuro biržos 
veiklos bus keičiamas LR Vyriausybės 2003 
03 03  nutarimas Nr. 277 „Dėl įmonių, veikian-
čių energetikos srityje, energijos ar kuro, ku-
rių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, 
pirkimų tvarkos patvirtinimo“, Centralizuotos 
prekybos biokuru taisyklės bei Energijos ište-
klių biržos reglamentas.

Kovo 29 d. Kuršių nerijos nacionalinio parko 
direkcijoje vyko viešas šio parko vidinės 
miškotvarkos projekto svarstymas, kuria-
me dalyvavo atstovai iš Aplinkos ministerijos 
Miškų departamento, Valstybinio miškotvar-
kos instituto ir Neringos savivaldybės admi-
nistracijos. Vidinės miškotvarkos projektą 
pristatė A. Brukas.

Nuo balandžio 1 d. įsigaliojus žemės ūkio 
ir miškininkystės paslaugų teikimo kvi-
tams, sezoniniams, aukštos kvalifikacijos 
nereikalaujantiems žemės ir miškų ūkio 
darbams galima įdarbinti asmenis supapras-
tinta tvarka. Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija ir Žemės ūkio ministerija patvir-
tino žemės ūkio bei miškininkystės paslau-
gų kvito formą ir pildymo tvarką. Paslaugų 
kvitų knygeles paslaugų gavėjai gali įsigyti 
„Sodros“ teritoriniuose skyriuose. 

Balandžio 4-6 d. Aleksandro Stulginskio uni-
versitete vyko kasmetinė tarptautinė žemės 
ūkio paroda ,,Ką pasėsi...2013“. Jos metu 
surengtos ASU atvirų durų dienos; pristatyta 
paroda ,,Šveicarijos kraštovaizdžio architek-
tūros bruožai“ (vadovai – M. Jakob, Harvardo 
universitetas; M. Pilkauskas, ASU) bei per 30 
teminių pranešimų. ASU Miškų ir ekologijos 
fakulteto prof. G. Brazaitis ir dr. Ž. Preikša pri-
statė pranešimą ,,Pakartotinė kertinių miško 
buveinių inventorizacija: tikslai, eiga ir tikėti-
ni rezultatai“. 

Balandžio 4 d. Aleksandro Stulginskio 
universitete organizuotas Lietuvos miš-
kininkų sąjungos Girininkų bendrijos 
tarybos posėdis, kuriame dalyvavo LMS 
prezidentas doc. E. Bartkevičius, generali-
nis miškų urėdas B. Sakalauskas, Girininkų 
bendrijos tarybos pirmininkas R. Juzikis, 
Girininkų bendrijos tarybos nariai. B. Sa-
kalauskas pristatė GMU veiklos prioritetus 
2013-2014 m.: dalyvavimas Nacionalinės 
miškų ūkio sektoriaus plėtros programos 
priemonių plano rengime ir patvirtinto 
plano vykdyme, žaliavos biokurui valstybi-
niuose miškuose gamybos apimčių didini-
mas, nurodė prioritetinius ateinančių metų 
uždavinius: bendros centralizuotos miškų 
ūkio veiklos informacinės sistemos sukūri-
mas ir įdiegimas, miško sanitarinės apsau-
gos priemonių prieš žievėgraužį tipografą 
įgyvendinimas, apvaliosios medienos, pa-
gamintos valstybiniuose miškuose, elek-
troninės pardavimų sistemos tobulinimas. 
E. Bartkevičius pristatė girininkų kvalifika-
cijos kėlimo mokymo programų projektus, 
Jurbarko miškų urėdijos Kalvelių girininki-
jos girininkė I. Petrošienė pasidalino Jaunų-
jų miško bičiulių sambūrio veiklos koordi-
navimo ir darbo su vaikais gerąja patirtimi, 
aptarė girininkų mokymo programą. Posė-
dyje diskutuota dėl miškų urėdijų darbuo-
tojų darbo apmokėjimo tvarkos, medienos 
gabenimo dokumentų pildymo tvarkos, dėl 
girininkų aprūpinimo kompiuteriais, ryšio 
priemonėmis, transportu, dėl kirtimo atlie-
kų pardavimo bei biokuro paruošimo tvar-
kos, dėl „Miško atkūrimo ir įveisimo nuosta-
tų“ pakeitimo bei naujo Miško želdinimo ir 
žėlimo projekto išaiškinimo.

Balandžio 5 d. Valstybinės miškų tarnybos 
Miško genetinių išteklių skyriaus specialistai 

V. Verbyla, V. Kundrotas ir R. Bakys dalyvavo 
mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Miš-
ko medžių sėklinės plantacijos Baltijos 
regiono valstybėse – įveisimas, priežiūra, 
žydėjimo stimuliavimas“, vykusioje Rygo-
je. Jie pristatė pranešimą „Sėklinių plantacijų 
genėjimas Lietuvoje“. Po apžvalginių prane-
šimų surengtas seminaras praktiniais miško 
sėklinių plantacijų įveisimo klausimais. 

Balandžio 5 d. Aleksandro Stulginskio univer-
sitete surengtas LMS valdybos posėdis.  

Balandžio 8-19 d. Stambule (Turkija) vyko JT 
Miškų forumo sesijos renginiai. Pirmojoje 
dalyje dalyvavo Aplinkos ministerijos Miškų 
departamento direktorius V. Vaičiūnas, an-
trojoje – Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas 
N. Kupstaitis.

Balandžio 8 d. Efektyviausiai energiją var-
tojančiose Danijos įmonėse lankėsi ES 
valstybių narių pramonės ir viešojo sekto-
riaus atstovai iš 10-ties šalių, siekdami pa-
sidalinti patirtimi ir informuoti apie tai, kad 
aktyvesnė kova su klimato kaita gali būti 
ekonomiškai naudinga ir pagerinti gyveni-
mo kokybę.

Balandžio 8 d. Ukmergės miškų urėdijoje 
surengtos naujai išrinkto LR Seimo nario, 
buvusio miškų urėdijos medienos ruo-
šos inžinieriaus K. Grybausko palydos į 
LR Seimą. Renginyje Seimo narys padėkojo 
kolegoms už bendrą sąžiningą darbą, puo-
selėjant valstybinius miškus bei pažadėjo 
to nepamiršti ir Seime. Dalyvavo LR Seimo 
Aplinkos apsaugos komiteto narys A. Dudė-
nas, Ukmergės miškų urėdijos valdybos pir-
mininkas, generalinio miškų urėdo pavaduo-
tojas P. Kanapienis, Vilniaus RAAD Ukmergės 
rajono agentūros vedėjas J. Čyvas,  buvę il-
gamečiai miškų urėdijos darbuotojai.  

Balandžio 10 d. nutarimu Nr. 304 LR Vy-
riausybė patvirtino 2014-2018 metams 
metinę valstybinių miškų pagrindinių 
miško kirtimų normą – 11 168 hektarų 
plotą, apskaičiuotą pagal plynojo miško 
kirtimo ekvivalentą, ir jame leido iškirsti iki 
3 145 tūkst. m3 likvidinės medienos.

Balandžio 10 d. Vilniuje, Litexpo parodų rūmų 
konferencijų salėje surengtas Lietuvos me-
džiotojų ir žvejų draugijos narių suvažia-
vimas. Jame  draugijos pirmininku išrinktas 
Seimo narys B. Bradauskas.

Balandžio 11 d. Anykščių miškų urėdijoje or-
ganizuotas seminaras ir lauko dienos miški-
ninkams, miško savininkams pagal ASU vyk-
domą Lietuvos kaimo plėtros 2007-213 m. 
programos priemonės „Profesinio mokymo 
ir informavimo veikla“ veiklos srities „Žemės 
ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produk-
tų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inova-
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cinės praktikos sklaida“ projektą „Naujų 
selekcinių medžių rūšių – trešnių ir tuo-
pų – plantacinių miškų veisimo inovaty-
vių technologijų ir mokslo žinių taikymas 
bei sklaida“. Pranešimus skaitė ASU doc. 
V. Suchockas.

Balandžio 15-19 d. Tartu (Estija) surengta Eu-
ropos šalių miškininkų sąjungų konferencija 
„Miškininkystė ir kaimo plėtra“.

Balandžio 17 d. LR Seimo Ekonomikos ko-
mitete vykusiame posėdyje dalyvavo 
generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas 
ir jo pavaduotojas G. Visalga. B. Sakalaus-
kas pristatė pranešimą „Lietuvos valstybinių 
miškų išteklių panaudojimo galimybės, pers-
pektyvos, problemos“. Posėdyje pagrindinis 
dėmesys skirtas aptarti valstybinių miškų 
2012 m. veiklos rodiklių įgyvendinimą bei 
2013 m. prioritetų vykdymą, diskutuota dėl 
valstybinių miškų sektoriaus kapitalo grąžos, 
dėl sumokamų valstybei mokesčių iš valsty-
binių ir privačių miškų, kalbėta apie biokuro 
žaliavos gamybą valstybiniuose ir priva-
čiuose miškuose bei galimybes didinti šios 
žaliavos pasiūlą, svarstyta dėl 2012 m. Kelių 
priežiūros ir plėtros programos finansavimo 
įstatymo įgyvendinimo eigos. 

Balandžio 17 d. LR Seimo Aplinkos apsau-
gos komitete buvo diskutuojama dėl re-
zervinių miškų pardavimo aukcione pers-
pektyvų. LRS Aplinkos apsaugos komiteto 
posėdyje dalyvavo Aplinkos ministerijos 
Miškų departamento direktorius V. Vaičiū-
nas, generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas 
bei Valstybinės miškų tarnybos direktorius R. 
Prūsaitis. Posėdyje LR Seimo narys L. Balsys 
pristatė LRS Aplinkos apsaugos komitetui 
pateiktą pareiškimą, kuriame išdėstyta nuo-
monė dėl Vyriausybės 2011 03 09 nutarimo 
bei jo pakeitimo, kuriame nuspręsta miškų 
urėdijoms perduoti tik įsiterpusius tarp vals-
tybinės reikšmės miškų sklypus, o likusius 
nuosavybės teisėms atkurti rezervuotus 
miškus, į kuriuos nėra pretendentų (neatsi-
žvelgiant į konkrečių miško sklypų perdavi-
mo miškų urėdijoms proceso stadiją), priva-
tizuoti.

Balandžio 17 d. Trakų miškų urėdijoje įvyko 
pasitarimas neteisėtos veiklos valstybi-
niuose miškuose prevencijos stiprinimo 
klausimais (plačiau – 11 p.).

Balandžio 19 d. Konferencijų centre „Daina-
va“ įvyko Lietuvos šilumos tiekėjų asoci-
acijos visuotinis ataskaitinis susirinkimas, 
kuriame dalyvavo 32-jų asociacijos įmonių 
vadovai, ministrai, Seimo nariai. Susirinki-
me  apžvelgta šilumos ūkio būklė, aptarti 
aktualiausi klausimai, pristatyta ataskaita 
apie praėjusių metų veiklą, pateikta šių 
metų veiklos programa. Susirinkimo metu 
Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos 

komiteto pirmininkas R. Juozaitis ge-
neraliniam miškų urėdui B. Sakalaus-
kui įteikė Lietuvos energetikų garbės 
ženklą, ant kurio įamžintas užrašas „At-
kaklus darbas viską nugali“. Šis apdova-
nojimas B. Sakalauskui įteiktas Pasaulio 
energetikos tarybos Lietuvos komiteto 
tarybos 2013 m. balandžio 12 d. nutarimu. 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezi-
dento V. Stasiūno teigimu, rinkoje išsaugo-
jus 500 tūkst. m3 medienos, biokuro kaina 
išliko stabili: nekilo šilumos kainos vietiniu 
kuru šildomuose miestuose, dėl valstybinio 
požiūrio mediena nebuvo pusvelčiui ati-
duota plokštinės medienos gamintojams, 
o skaidriai parduota ir panaudota šildymui. 
Tai Lietuvai davė du kartus didesnę pridėti-
nę vertę ir leido sukurti dvigubai daugiau 
darbo vietų. Pasak V. Stasiūno, 500 tūkst. 
m3 medienos per metus, kuri neskaidriomis 
sąlygomis neatiteko VMG, pakako aprūpinti 
pigesne šiluma tokius miestus kaip Mažei-
kiai, Tauragė, Utena, Šilutė, Raseiniai ir Varė-
na. Generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas 
teigė, kad labai svarbu, jog ši žaliava atiteko 
miestams, o ne tenkino tik kelių asmenų in-
teresus. V. Stasiūno įsitikinimu, jeigu Lietuva 
pasuks prie biokuro, tai duos papildomų 
įplaukų į valstybės biudžetą. Bus sukurta 
apie 10 tūkst. papildomų darbo vietų.

Balandžio 19 d. Lietuvos miško savininkų 
asociacija Vilniaus Universiteto Botanikos 
sode surengė Generalinę Asamblėją vei-
klos 20-mečiui paminėti (plačiau – kitame 
numeryje). 

Balandžio 25 d.  LR Seimo plenariniame po-
sėdyje  priimtos Medžioklės įstatymo pa-
taisos (projektas Nr. XP-3116(5), už kurias 
balsavo 67 Seimo nariai, susilaikė 4 parla-
mentarai.

Balandžio 25-26 d. Šveicarijoje vyko Europos 
miško savininkų asociacijų federacijos 
(CEPF) Generalinė Asamblėja.

 Miškų urėdijoms siūloma perduoti 183 
ha žemės miškams įveisti. Vyriausybės nu-
tarimo projekte nurodoma, kad Šilutės miš-
kų urėdijai būtų perduota 70,2 ha, Kaišiado-
rių – 52,2 ha, Anykščių – 31,7 ha, Rokiškio – 
25,7 ha, Tauragės – 3 ha valstybinės žemės. 
Dokumente nurodoma, kad valstybinė žemė 
urėdijoms perduodama, siekiant užtikrinti 
miškų sektoriaus programos įgyvendinimą. 
Pagal ją 2012-2020 m. Lietuvos miškingumą 
numatyta padidinti iki 34,2 proc., įveisiant 
30 tūkst. ha naujų miškų. Aplinkos ministeri-
jos duomenimis, valstybinės žemės, kurioje 
būtų galima veisti naujus miškus, yra apie 
100 tūkst. ha.

 Lietuvos miškuose vykdytos vilkų apskai-
tos duomenimis, Valstybinės miškų tarnybos 
sudaryta komisija, kurios darbe dalyvavo ir 

gamtos apsaugos asociacijos „Baltijos vilkas“ 
nariai, skelbia, jog apskaityta 208 plėšrū-
nai; pagal apskritis: Alytaus – 33, Kauno – 20, 
Klaipėdos – 10, Marijampolės – 10, Panevė-
žio – 27, Šiaulių – 32, Tauragės – 23, Telšių – 
10, Utenos – 17, Vilniaus – 26.

 Dėl vėluojančio pavasario šeštą kartą Lie-
tuvoje organizuojama visuotinė švarinimo 
akcija „Darom 2013“ iš balandžio 27 d. 
perkeliama į gegužės 11 d. 

 Vilniaus rajono Marijampolio vidurinės 
mokyklos 5 klasės mokinė, JMB būrelio 
narė G. Taučiūtė šiemet tapo trijų konkur-
sų nugalėtoja: tarp Vilniaus miškų urėdijos 
globojamų JMBB ir šalies mastu vykusiuose 
konkursuose.

Lietuvos atviro medkirčių čempionato
„Medkirtys 2013“ programa 

Visuomenės Harmonizavimo parkas  
(http://www.harmonypark.lt)

Prienų r. 2013 06 01
Kada ? Kas? Kur ?

Gegužės 31 d. (penktadienis)

Iki 
2100val. Atvykimas 

Girionys, 
KMAI kolegijos bendrabutis 

(svečiams iš užsienio)
Birželio 1 d. (šeštadienis)

700 - 730 Pusryčiai 
Girionys, 

KMAI kolegijos valgykla 
(svečiams iš užsienio)

730 - 915

Atvykimas, registracija, 
starto numerių 

traukimas, medžių 
apžiūra

Prienų m. u. miškas*     

915-1215 Medžio pjovimo 
rungtis Prienų m. u. miškas*     

1215-1245 Atvykimas į 
Harmonizavimo parką Harmonizavimo parkas

1245-1330 Pietūs Harmonizavimo parkas
1330-1340 Varžybų atidarymas Harmonizavimo parkas

1340-1630

Grandinės keitimo, 
kombinuoto 

pjaustymo, tikslaus 
pjaustymo rungtys 

Harmonizavimo parkas

1630- 1700 Šakų genėjimo rungtis Harmonizavimo parkas

1730 -.....
Varžybų uždarymas, 

apdovanojimai, 
vakarienė

Harmonizavimo parkas

Prienų m. u. miškas* - vėliau bus nurodyta tiksli vieta ir pridėta 
nuvykimo schema    

Vyriausiasis teisėjas KMAI Kolegijos dėstytojas 
A. Jurkonis, tel. 868262750

DėMeSIO!
Lietuvos 12-asis atviras medkirčių čempio-
natas „Medkirtys 2013“ nukeliamas iš gegu-
žės 11 d. į birželio 1 d. Čempionatas vyks 
Visuomenės harmonizavimo parko teritori-
joje (Vaizgakiemis, Prienų r. ). 

Organizatoriai
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Praėjo bemaž pusę metų, kai esate paskirtas aplinkos ministru. 
Per tą laiką jau susipažinote su Lietuvos miškų būkle. kaip vertinate 
ūkininkavimą šalies valstybiniuose ir privačiuose miškuose?

Valstybinių miškų būklę vertinu teigiamai. Manau, kad tai pasa-
kytina apie visus rodiklius, tarp jų – ir miško plotų bei medienos 
prieaugio nuolatinį didėjimą. Teigiamai mūsų miškai įvertinti ir 
pasauliniu mastu: Jungtinių Amerikos Valstijų Jeilio universi-
teto, kuris yra vienas iš žinomiausių pasaulyje. Mokslininkams 
paskelbus kasmetinį Aplinkos gerovės indeksą, pagal miškų iš-
saugojimo vertinimą Lietuva pripažinta geriausiai miškus sau-
ganti valstybė pasaulyje. 

Teigiamai vertinu ir pačią valstybinių miškų valdymo sistemą. 
Galbūt laikui bėgant ir pribręs  vienokie ar kitokie pakeitimai, bet 
nemanau, kad jie bus esminiai. Schema yra gera, sudaranti prie-
laidas efektyviai dirbti. 

Kas kita, kalbant apie privačius miškus. Čia yra valdymo pro-
blema, nes neturime bendros struktūros, todėl apie 240 tūkst. 
miško savininkų daugiausia pasklidę kas sau. Medienos preky-
boje paskiras miško savininkas tikrai negali realiai konkuruoti 
su valstybiniais miškininkais. Valstybinių miškų valdytojos gali 
pasiūlyti atitinkamus kiekius tam tikrų parametrų medienos, ką 
sunkiai, turėdamas didesnį ar mažesnį miško plotą, gali padaryti 
privatus asmuo. 

Teko susitikti su privačių miškų savininkų atstovais. Palaikau 
nuomonę, kad daug plačiau reikėtų organizuoti ir palaikyti koo-
peracijos pagrindus. O gal kitokią formą, kad tas didelis savinin-
kų skaičius vis tik turėtų bendrą valdymo struktūrą. 

Norėčiau matyti aiškesnį miško savininkų santykį su valsty-
bės įmonėmis miškų urėdijomis. Žinau, kad kai kur tie santykiai 
ir dabar labai geri, tačiau dažniausiai jie priklauso nuo bendraž-

mogiškų dalykų, o turėtų būti numatyta įstatymų. Manau, kad 
gyvenimas padiktuos tam tikras korekcijas. Reikėtų atsižvelgti 
ir į kitose valstybėse egzistuojančias privačių miškų valdymo 
schemas bei apie tai rimtai pagalvoti. 

Asociacijos yra daugiau visuomeninės organizacijos, o ne 
valdymo struktūros. Jos atstovauja tik dalį ir tik savo narių inte-
resams, dalyvauja tam tikruose projektuose, tačiau ne valdyme. 

Iniciatyvą sukurti platesnio masto privačių miškų valdymo 
struktūrą turėtų reikšti patys savininkai. Privačios nuosavybės 
turėtojams nevertėtų visko tikėtis iš valstybės (tiek struktūros 
organizavimo, tiek jos finansavimo) – tai būtų neteisinga. Fi-
nansuoti tokią valdymo sistemą galbūt būtų galima šiuo tikslu 
atskaičius tam tikrą procentą nuo gautų pajamų už parduotą 
medieną. Tačiau pirmiausia reikia sudaryti pačią schemą, nu-
statyti principus, kaip tai bus daroma. 

Noriu dar kartą pabrėžti, kad naujoji struktūra neturėtų 
apsunkinti šalies biudžeto. Iš valstybinių miškų valstybė gauna 
naudos įvairių mokesčių pavidalu. Ir su privatininkais diskuta-
vome apie jiems reikalingos sistemos išlaikymą. 

Lietuvos valstybinių miškų sektoriaus nuosavo kapitalo grąža yra vie-
na didžiausių tarp es valstybių. Miškų urėdijos ženkliai papildo mūsų 
šalies biudžetą. Tačiau neretai pasigirsta prieštaringų vertinimų, kad 
valstybinių miškininkų indėlis yra per mažas. kokia jūsų nuomonė?

Diskutuojame su Generalinės miškų urėdijos vadovais ir atsa-
kingais specialistais, su miškų urėdais, kad dabartinis apmokes-
tinimas yra per didelis. O tai jau tampa stabdžiu miškų tvarky-
me. Miškams atkurti lėšų netrūksta. Bet štai su kelių priežiūra, 
kitomis investicijomis problematiškiau, nes didelė pinigų dalis 
per mokesčius atskaitoma į valstybės biudžetą ir kai kuriems 
tikslams urėdijoms pritrūksta lėšų. Manau, kad kartu su Finan-
sų ministerija šiuo klausimu reikia ieškoti optimalios išeities. 
Reikia rasti išmintingą kompromisą, kad miškų tvarkymas ir 
priežiūra ateityje nenukentėtų, bet ir šalies biudžetas iš miškų 
gautų kuo daugiau lėšų kitoms veiklos sritims. Šiais klausimais 
svarstymai bus tęsiami. Diskusijose su finansų ministru aš bū-
čiau miškininkų pusėje. Esant tokiai situacijai, gali strigti ir ilga-
laikiai įsipareigojimai. Nebus kelių, nebus galima eksploatuoti 
miškų, žmonės negalės lankytis miškuose. 

suaktyvėjo privataus kapitalo „žvalgyba“ į valstybinių miškų gelmė-
se glūdinčius žvyro ir kitų naudingųjų iškasenų klodus. Turime nema-
žai karčių pavyzdžių, kai visiškai išeksploatavus karjerus, paliekamos 
dykynės, kuriose ne tik miškai neatsodinami, bet ir bet kokia augalija 
sunkiai atsigauna. kokia, jūsų nuomone, turėtų būti valstybės pozi-
cija šiuo klausimu?

Karjerų, požeminių gamtos išteklių iš miškų klausimas yra gana 
aštrus. 

Miškas yra visų mūsų turtas
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Esant galimybei, siūlyta tokias iškasenas, kaip žvyras, smėlis, 
gauti iš kitur, tuomet nebūtina plėsti karjerų miškuose. Manau, 
kad reikėtų leisti jau pradėtų eksploatuoti karjerų veiklą miško 
sąskaita, mišką atsodinant kitoje vietoje. Ir tai turėtų būti tik 
paskiri atvejai, nes miško išsaugojimas yra pirmaeilis uždavinys. 
Pasikartosiu: jeigu valstybei tai naudinga, galbūt retais atvejais ir 
reikėtų ieškoti kompromiso, nes iškasenas, kurių turime patys, 
būtų neprotinga pirkti kaimyninėje Lenkijoje ar Latvijoje. Verslo 
ketinimai turi būti griežtai kontroliuojami. Negalima įžūlių sava-
naudiškų interesų iškelti aukščiau už valstybinius. 

Pagal Lietuvos įstatymus naudingosios iškasenos, esančios 
po privačiam asmeniui priklausančia žeme, yra valstybės nuo-
savybė. Parduodami žemę (mišką) su visu „požeminiu“ turtu 
savininkai akivaizdžiai užkelia kainą. Manau, kad tai turėtų būti 
labiau reglamentuota įstatymais. Čia – valstybės prerogatyva. 
Jei prasideda, švelniai tariant, reketas, išeitis lieka viena – paim-
ti žemę valstybės poreikiams, sumokant už ją savininkui pagal 
nustatytus normatyvus. Žinoma, yra valstybių, kur savininkui 
priklauso žemė su visomis iškasenomis. Pas mus įstatymai to ne-
numato. Akivaizdu, kad reikia keisti įstatymą arba sistemą, kad 
nebūtų galimybės piktnaudžiauti.        

ėmėtės kardinalių veiksmų medžioklės ir žūklės brakonierių atžvilgiu. 
neseniai pateikėte Lr seimui administracinių teisės pažeidimų ko-
dekso (aTPk) pakeitimo projektą, kuriame siūloma suteikti aplinkos 
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams naujus įgaliojimus. o 
koks šioje aplinkosaugos srityje, ypač taikant prevencines priemones, 
galėtų būti valstybinių miškų pareigūnų vaidmuo?

Kodeksą pakeitėme, tęsiame priemonių kompleksą. Padidinome 
kompensavimą už žalą gamtai, tačiau vien ši priemonė veiksmin-
ga nebus. Reikia pakeisti administracinės teisės pažeidimų ko-
dekso nuostatas; apibrėžėme būtinybę konfiskuoti brakonieriavi-
mo priemones (šautuvus, valtis, tinklus ir transporto priemones, 
su kuriomis atvyko į brakonieriavimo vietą). Kartu peržiūrėjome 
baudų dydžius pagal 3 punktus. Baudos didinamos 2-3 kartus. 
Siūlome Seimui, kad medžiotojas, kuris brakonieriaujantis buvo 
pagautas pirmą kartą, turėtų netekti teisės medžioti nuo 3 iki 5 
metų. Jei po 3 metų vėl pagaunamas brakonieriaujant, teisė me-
džioti būtų atimama 15-ai metų. Šių pakeitimų tikslas – kad bra-
konieriai neprisidengtų sąžiningų medžiotojų vardu, kurių yra 
didžioji dauguma, kurie myli gamtą, prižiūri žvėris. Pagal statis-
tiką, didžioji dalis pagautų brakonierių turi medžiotojo bilietus. 
Taip jie pateisina oficialų ginklų laikymą.   

Neseniai pasirašiau įsakymą, kad už brakonieriavimą įkliuvę 
žmonės negalėtų būti visuomeniniais inspektoriais. Taip užker-
tamas kelias į neetatinių inspektorių gretas įsilieti brakonieriams 
arba asmenims iš jų aplinkos. Vieša paslaptis, kad iki šiol tokių 
asmenų pasitaiko. Jie, naudodamiesi savo pareigomis ir gaunama 
informacija, gali perspėti bendrininkus apie planuojamus reidus 
ar patikrinimus, taip niekais paversdami inspektorių pastangas. 
Svarstome ir skatinimo galimybes už brakonierių pagavimą. Jei 
bus įgyvendintos mūsų numatytos priemonės, dalį lėšų siūlysi-
me skirti aktyviems inspektoriams skatinti. 

Dėl automobilių statymo miškuose nieko nepakeitėme. Ap-
ribojimai išlieka tie patys. Baudų nedidinome, bet siekėme, kad 
būtų pakeistas nusižengimo fiksavimas. Iki šiol, kad inspektorius 
galėtų surašyti protokolą nusižengusiajam, jis visą dieną turėjo 

tūnoti prie ne vietoje pastatyto automobilio ir laukti  jo savinin-
ko. Mūsų siūlymu, inspektorius privalės nufotografuoti, užfik-
suoti pažeidimą ir išsiųsti savininkui pranešimą  apie baudos 
skyrimą.          

Per metus iki šiol šalyje tokių baudų buvo skirta apie 400. 
Tačiau matydami, kas darosi miškuose ir paežerėse, aiškiai suvo-
kiame, kad toks skaičius yra neadekvatus nusižengimams.  

ap lin kos mi nis te ri ja pa ra gi no vi sų mies tų sa vi val dy bes ir generalinę 
miš kų urė di ją spręs ti, kas pa ti kė ji mo tei se val dys ir tvar kys vals ty bi-
nius miš kus mies tų te ri to ri jo se. savivaldybės tokių įsipareigojimų 
kratosi. Tačiau didžioji dauguma miškų urėdijų administruojamų 
valstybinių miškų plotų net nesiriboja su miesto miškais. koks spren-
dimas, jūsų nuomone, šioje situacijoje priimtiniausias?

Šiuo metu vyksta konsultacijos ir tariamasi, kurie miestai miš-
kus perims, kurie – ne. Mano principinė nuostata, kad miestų 
teritorijoje esantys miškai turėtų būti prižiūrimi ir eksploatuo-
jami miestų savivaldybių. Tačiau aplinkosaugininkai sunerimę, 
jog, atidavus miestams miškus, pastarieji bus išskaidyti sklypais, 
užstatyti namais ir pan. Kad taip nenutiktų, būtini įstatyminiai 
saugikliai. 

Dažniausiai miestų savivaldybės nenoriai perima miškus dėl 
lėšų stygiaus. Jeigu prie geranoriško susitarimo nebus prieita, 
reikės administracinio įsikišimo. Vienu ar kitu atveju, šiuo klau-
simu turėtų būti priimtas Vyriausybės nutarimas, perduodantis 
miškus miestų savivaldybių žiniai.   

rajonų savivaldybės reiškia susirūpinimą dėl vietinės ir miško kelių 
būklės, jų dangos galimo sugadinimo vežant medieną pavasarinio 
polaidžio metu. Ypač susirūpinta keliais privačiuose miškuose. ar pri-
tartų aplinkos ministerija savivaldybių siūlymui sugriežtinti miško 
savininkų ir medienos vežėjų atsakomybę už vietinės reikšmės kelius, 
įpareigojant miško savininkus, gavus leidimą kirsti mišką, informuoti 
seniūnijas ir rajono kelininkus apie medienos gabenimą tos vietovės, 
kur kertamas miškas, keliais? 

Manau, reikėtų įvesti labai aiškias taisykles: tai galėtų būti pri-
valoma sutartis tarp seniūnijų ir šiame regione kertančių mišką 
miškų urėdijų bei privačių medienos ruošos įmonių. Turėtų būti 
labai aiškiai išdėstyta, kaip ir kokiais atvejais, kada ir kas atstato 
sudarkytus kelius. Dabar šioje srityje daug neaiškumų, girdėti 
kaltinimų iš abiejų pusių. 

Vieni seniūnai ženklus stato, kiti į tai ranka numoja. 
Ši situacija – iki šiol neišspręstas klausimas. Arba miško val-

dytojai medieną išvežę turėtų kompensuoti už kelio sutvarkymą, 
arba patys atstatyti. Turi būti apibrėžta, kaip, kada ir kokiomis 
sąlygomis bus sutvarkyti keliai, kad nebūtų galimybės piktnau-
džiauti nei vienai, nei kitai pusei.    

Miško masyve tai yra privačių asmenų ir miškų urėdijų ben-
dradarbiavimo klausimas. Miškų urėdijos iki šiol tvarko kelius, 
nepaisydamos nuosavybės formos, tačiau tuo turėtų užsiimti abi 
pusės. Ir finansavimas turėtų būti pakankamai aiškus. Reikėtų 
sudaryti sutartis tarp seniūnijų ir vežėjų (privačių ir valstybi-
nių), jose konkrečiai aptarti finansavimą, terminus, darbų eigą 
ir kitus dalykus.

dėkoju už atsakymus.
Kalbėjosi rimondAs vAsiliAuskAs
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Dažnai manoma ir teigiama, kad pirmi-
ninkavimo metu Lietuva turės galimybę 
inicijuoti mūsų valstybei svarbius klau-
simus, į pirmą vietą iškelti vienokius ar 
kitokius šalies interesus. Iš tiesų Lietuva, 
kaip ir bet kuri kita pirmininkaujanti ša-
lis, pirmininkavimo darbotvarkei turės 
tik minimalios įtakos. Pirmininkavimo 
esmė – laikantis kuo neutraliau, suderinti 
visų ES šalių narių interesus ir rasti kom-
promisinius sprendimus, svarstant jau 
anksčiau ES Komisijos ar kitų ES instituci-
jų inicijuotus klausimus. Pagrindiniai rei-
kalavimai pirmininkaujančiam – objekty-
vumas, nešališkumas, sąžiningas tarpinin-
kavimas, gera komunikacija, pasitikėjimo 
sukūrimas ir išlaikymas. Visa tai taikytina 
ir Miškų ūkio darbo grupei.

Darbas ne vien Briuselyje
Svarbiausia ES Tarybos Miškų ūkio darbo 
grupės veiklos forma – posėdžiai Briusely-
je. Lietuvos pirmininkavimo metu iš viso 

Koks darbas laukia miškininkų, 
Lietuvai pirmininkaujant eS tarybai

nerijus kupstAitis
Aplinkos ministerijos Miškų departamento

Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas

,,Mūsų girių“ pirmajame šių metų numeryje trumpai buvo pristatyta bendroji informacija apie Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai, 
užsimenant apie tai, kad pagrindinis pirmininkavimo darbas koncentruosis ES Tarybos darbo grupių, kurių iš viso yra maždaug 250, 
posėdžiuose. Numatyta surengti daugiau kaip 1000 posėdžių. Visi svarbiausi miškų ūkio klausimai bus svarstomi ES Tarybos Miškų 
ūkio darbo grupėje. Būtent šiai darbo grupei 2013 m. antrame pusmetyje ir pirmininkaus Aplinkos ministerijos sudaryta pirmininkavi-
mo komanda, kurios pagrindą sudaro Miškų departamento darbuotojai.

numatomi 5 posėdžiai. Iš pirmo žvilgsnio 
vienas posėdis per mėnesį – ne toks jau 
didelis darbo krūvis pusmečiui. Tačiau ne 
mažiau svarbus darbas vyksta tarp posė-
džių. Tai ne tik organizaciniai parengia-
mieji darbai, bet ir neformalūs bendravi-
mai ar derybos visais darbotvarkės klau-
simais tarp konkrečių šalių narių atstovų 
ir pirmininkaujančios šalies komandos. 
Be to, dar ir svarstytinų klausimų derini-
mas raštu, ES pozicijų miškų klausimais 
formulavimas, derinimas ir pristatymas 
tarptautiniuose renginiuose, kur pirmi-
ninkaujančios šalies atstovai turi kalbėti 
jau ne Lietuvos, o visos ES vardu. Nuo lie-
pos 1 d. į ES įstoja ir Kroatija, todėl mūsų 
šaliai teks pirmininkauti ir atstovauti 28-
oms Europos Sąjungos valstybėms.

Pirmininkaujančios šalies darbui įtakos 
turi iš anksčiau susiformavusios tradicijos. 
Viena iš jų – kiekvienos pirmininkaujan-
čios šalies rengiamas neformalus ES miškų 
direktorių susitikimas. Jis suburia ES vals-

tybių narių institucijų (ministerijų, tarny-
bų, agentūrų ir kt.), atsakingų už miškų 
politikos klausimus, direktorių lygmens 
vadovus aptarti aktualiausius miškų ūkio 
klausimus Europos Sąjungos lygmeniu. 
Lietuvoje toks susitikimas bus organizuo-
jamas pirmą kartą, jis numatomas rugsėjo 
11-12 dienomis. Žvelgiant iš nacionalinės 
pusės, neformalus ES miškų direktorių 
susitikimas – tai puiki galimybė pristatyti 
Lietuvos miškus, juose vykdomus darbus, 
supažindinti su Lietuvos miškų ūkio poli-
tika, miškų ūkio plėtros tikslais, pasidalinti 
patirtimi. Į renginį kviečiamos delegacijos 
iš visų ES šalių. Taip pat susitikime kviečia-
mi dalyvauti Europos Komisijos atsakingi 
už miškus pareigūnai, Tarybos generalinio 
sekretoriato, Europos nevyriausybinių or-
ganizacijų atstovai. Pirmąją renginio dieną 
planuojamos darbinės sesijos, kurių metu 
bus aptariami aktualūs ES miškų politikos 
klausimai, pristatomi renginio dalyvių pra-
nešimai. Taip pat numatoma skirti dėme-



sio prezentacijos pristatymui apie Lietuvos 
miškus ir miškų ūkį. Antrąją susitikimo 
dieną renginio dalyviams planuojama or-
ganizuoti ekskursiją į profesinio pobūdžio 
demonstracinius objektus, kur svečiams 
bus pristatyti praktiniai miškininkavimo 
Lietuvoje pavyzdžiai. 

Svarbiausi miškų srities klausimai
Grįžkime prie ES Tarybos Miškų ūkio dar-
bo grupės veiklos. Kaip jau minėjau, svar-
biausi svarstytini klausimai dažniausiai 
susiformuoja iš anksto. Jau dabar galima 
teigti, kad Miškų ūkio darbo grupei Lietu-
vos pirmininkavimo metu teks ne mažiau 
kaip du tokie klausimai.

Pirmasis – teisiškai įpareigojantis su-
sitarimas Europos miškams Forest Euro-
pe proceso metu (galimai Europos miškų 
konvencija) arba derybų užbaigimas dėl 
šio susitarimo (konvencijos). Briuselio 
kalboje šiam klausimui įvardinti vartoja-
ma santrumpa LBA (nuo žodžių Legally 
Binding Agreement). Oficialiai šis klau-
simas ES institucijų, kartu ir ES Tarybos 
Miškų ūkio darbo grupės posėdžių dar-
botvarkėse, atsirado po 2011 m. Osle įvy-
kusios atsakingų už miškus Europos šalių 
ministrų konferencijos. Būtent šioje Forest 
Europe ministrų konferencijoje ir priimtas 
sprendimas pradėti derybas dėl teisiškai 
įpareigojančio susitarimo miškų srityje 
(LBA) ir įsteigti Tarpvyriausybinį derybų 
komitetą (INC). 2012-2013 m. iš viso su-
planuoti INC derybų 4 etapai. Pirmieji du 
etapai įvyko 2012 m. Pagal planą derybos 
turėtų būti baigtos šių metų birželį. Tačiau 
užsitęsė trečiasis derybų etapas, todėl dar 
neaišku, ar ketvirtasis bus užbaigtas, kaip 
numatyta. Net ir užbaigus derybas per 
6 mėn. numatoma organizuoti neeilinę 
ministrų konferenciją. Jei derybos bus 
baigtos laiku, tikėtina, kad Lietuvos pir-
mininkavimo ES Tarybai metu gali būti 
organizuojama ši ministrų konferencija, 
planuojama Madride. Tokiu atveju Lietu-
vai reikėtų koordinuoti ES pozicijos ren-
gimą ir derinimą prieš konferenciją bei 
dalyvauti ministrų konferencijoje kaip 
pirmininkaujančiai ES Tarybai valstybei 
narei. Jei derybos užsitęstų, Lietuvai tektų 
koordinuoti ES pozicijų rengimą ir derini-
mą derybų susitikimams ir renginiams.

Antrasis klausimas – naujoji ES miškų 
strategija. Iki 1998 m. nebuvo ES lygmens 
dokumento, skirto specialiai miškų ūkio 
strateginėms nuostatoms. Po diskusijų 
atmetus siūlymus įtvirtinti Bendrąją miš-
kų ūkio politiką, 1998 m. gruodžio 15 d. 

Taryba patvirtino šiuo metu galiojančią 
ES Miškų ūkio strategiją. Jos pagrindinis 
tikslas – skatinti tvarų miškininkavimą ES 
šalyse, koordinuojant nacionalines šalių 
narių miškų ūkio politikas (strategija nėra 
teisiškai privalomas susitarimas). Strategija 
paremta tarptautiniais, ES ir šalių narių įsi-
pareigojimais (Jungtinių Tautų ir Ministrų 
dėl Europos miškų apsaugos konferencijų 
sprendimais ir pan.). Įgyvendinant strate-
giją, 2006 m. birželio 15 d. Komisija patvir-
tino penkerių metų (2007-2011) miškams 
skirtą ES veiksmų planą. 2010 m. baigiantis 
šio plano įgyvendinimo laikotarpiui Komi-
sijoje (Nuolatiniame miškų ūkio komitete) 
pradėtos diskusijos dėl strategijos tobulini-
mo. Komisija pasiūlė dvi alternatyvas: ne-
žymiai tobulinti galiojančią strategiją arba 
peržiūrėti strategiją iš esmės ir inicijuoti 
jos pakeitimą. Šalys narės pritarė antrajai 
alternatyvai, todėl po 2011 m. balandžio 
15 d. vykusio Komisijos organizuoto se-
minaro ES miškų ūkio strategijos peržiūrai 
inicijuoti, Komisija įsteigė ekspertų darbo 
grupę prie Nuolatinio miškų ūkio komi-
teto dėl ES Miškų ūkio strategijos peržiū-
ros, kuri pateikė ataskaitą dėl strategijos 
ateities. Ši ataskaita apsvarstyta 2012 m. 
liepos 4 d. vykusio Komisijos organizuoto 
seminaro dėl ES naujosios miškų strategi-
jos metu. Nuolatinis miškų ūkio komitetas 
2012 m. rugsėjo 14 d. posėdyje patvirtino 
nuomonę dėl ES naujosios miškų strate-
gijos. Nuomonės esmė – naujoji ES miškų 
strategija turi išlikti teisiškai neprivalomu 
ES lygmens miškų politikos instrumentu, 
paremtu subsidiarumo principu ir pagarba 
nacionalinėms kompetencijoms. Šios nuo-
monės pagrindu ES Komisija 2013 m. pir-
mą pusmetį numato parengti patį strategi-
jos dokumentą, suderinti jį ES Komisijoje 
nustatyta tvarka ir pateikti ES Tarybai ir ES 
Parlamentui. Taigi Lietuvos pirmininkavi-

mo ES Tarybai metu šis dokumentas grei-
čiausiai atsidurs Miškų ūkio darbo grupės 
darbotvarkėje ir bus pradėtas svarstyti. Čia 
įvardinau tik du svarbiausius ir jau dabar 
žinomus klausimus, kuriuos Lietuvos va-
dovaujama Miškų ūkio darbo grupė svars-
tys 2013 m. antrąjį pusmetį. Bet tai tikrai 
nebus vieninteliai svarstomi klausimai. 
Reikia paminėti ir tai, kad kai kurie su miš-
kais susiję labai svarbūs klausimai svarsto-
mi ne minėtoje Miškų ūkio darbo grupėje, 
o kitose darbo grupėse, kur miškininkai 
dalyvauja tik netiesiogiai – formuluodami 
pasiūlymus, kuriuos pristato jau tų darbo 
grupių nariai. Kaip pavyzdį pateiksiu šiuo 
metu svarstomą naujojo finansinio laiko-
tarpio (2014-2020 m.) kaimo plėtros regla-
mentą, pagal kurį bus teikiama ES parama 
miškų ūkiui per ateinančius septynerius 
metus. Šis reglamentas svarstomas Žemės 
ūkio ir kaimo plėtros darbo grupėje, tačiau 
dėl miškų ūkio paramos priemonių mes 
aktyviai teikiame pastabas ir pasiūlymus, 
kuriuos Briuselyje pristato jau Žemės ūkio 
ministerijos atstovai. Šis pavyzdys parodo, 
koks svarbus yra bendradarbiavimas tarp 
konkrečių darbo grupių atstovų, taip pat 
tarp – pirmininkavimo komandų. 

Apibendrindamas tai, kas paminėta 
šiame straipsnyje, dar kartą norėčiau ak-
centuoti ES politikos miškų srityje speci-
fiką: tai, kad ES lygmeniu nėra bendrosios 
miškų (ūkio) politikos ir svarbiausi miškų 
ūkio politikos klausimai paliekami šalių 
narių kompetencijoje, leidžia šalims na-
rėms pačioms formuoti miškų politiką na-
cionaliniame lygmenyje. Tuo pačiu tampa 
sudėtingesnė bendrų miškų politikos ins-
trumentų paieška ES lygmenyje, o tai savo 
ruožtu sunkina pirmininkaujančios šalies 
vaidmenį, surandant kompromisus, kai 
reikia kalbėti visų ES šalių narių, visos Eu-
ropos Sąjungos vardu. 
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Kaune, ASU kovo 15 d. surengtame Miško auginimo spe-
cialistų bendrijos prie LMS metiniame susirinkime, da-
lyvaujant LMS prezidentui doc. Edmundui Bartkevičiui, 

generalinio miškų urėdo pavaduotojui Petrui Kanapieniui, prof. 
Edvardui Riepšui, Miškų instituto Miškininkystės skyriaus ve-
dėjui dr. Virgilijui Mikšiui, apžvelgta praėjusių metų bendrijos 
veikla, diskusijose aptartos kelios svarbios miškų atkūrimo ir 
gamtosaugos aktualijos.

Šios bendrijos narys, Druskininkų miškų urėdijos vyriausia-
sis miškininkas Saulius Adomavičius informavo apie vykstantį 
miškininkų ir miško savininkų pasaulinį visuomeninį bendra-
vimą (CANZUS), kurio dalyviai internetu susirašinėja, disku-
tuoja su kitų šalių kolegomis įvairiais miškininkystės klausimais, 
pristato savo šalies miškus, keičiasi miškų sertifikavimo ir kita 
informacija.

 
Kuo pernai užsiėmė Miško auginimo specialistų bendrija
Bendrijos pirmininkas Šakių miškų urėdijos vyriausiasis miški-
ninkas Romas Kupstaitis ataskaitiniame pranešime pažymėjo, 
kad pagrindinį dėmesį bendrija skyrė miškininkystės normi-
niams aktams tobulinti, teikdama aukštesnėms institucijoms 
praktikoje išbandytus ir pasiteisinusius siūlymus. Pavyzdžiui, 
Aplinkos ministerijos Miškų departamentui 2012 m. kovą pa-
teiktas siūlymas keisti Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų 10-
11 priedus (pagrindu paimtas Kretingos ir Šakių miškų urėdijų 
specialistų siūlymas), pritarta Girininkų bendrijos siūlomiems 
Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų pakeitimams. Kreiptasi į 
Aplinkos ministeriją dėl briedžių sumedžiojimo limito koregavi-
mo (parengė Šiaulių ir Šakių miškų urėdijos). 

Patvirtinus pernai Nacionalinę miškų ūkio sektoriaus plėtros 
programą iki 2020 m., neteko juridinės galios buvusi Ąžuolynų 
atkūrimo valstybiniuose miškuose programa. Bet galiojant gene-

Ieškant 
miškininkavimo praktika pagriįstų sprendimų

ralinio miškų urėdo 2011 m. liepos 8 d. išleistame įsakyme nuro-
dytoms kai kurioms ąžuolynų atkūrimo valstybiniuose miškuo-
se rekomendacijoms, miško auginimo specialistai diskutavo dėl 
ąžuolynų tolimesnio atkūrimo bei jų želdinių apsaugos būdų. 

Užsitęsė 2009 m. kovą vykusiame bendrijos narių susirinki-
me priimtos rezoliucijos „Dėl elninių žvėrių daromo neigiamo 
poveikio miško želdiniams, žėliniams vertinimo metodikos to-
bulinimo“ praktinis įgyvendinimas. Ši rezoliucija buvo pateikta 
LMS prezidiumui bei valdybai, Aplinkos ministerijos Miškų de-
partamentui, Generalinei miškų urėdijai.

Generalinei miškų urėdijai pritarus Šiaulių regiono miškų 
urėdijų iniciatyvai prašyti Miškų instituto mokslininkus atlikti 
šia tema mokslinį tiriamąjį darbą, 2011-2012 m. jį Šiaulių re-
giono miškuose atliko dr. O. Belova ir kiti mokslininkai. Nors 
darbas buvo baigtas pernai, Generalinei miškų urėdijai tik šių 
metų vasario 18 d. pateiktos darbo autorių rekomendacijos. 
Girininkijų miškuose elninių žvėrių daromą neigiamą poveikį 
miško želdiniams, žėliniams šiemet teko vertinti vėl pagal senąją 
metodiką, o tuo nepatenkinti miškų šeimininkai.

Elninių žvėrių daroma žala miško želdiniams ir žėliniams 
nustatoma apskaitų metu tik valstybiniuose miškuose, nors dėl 
žalos skundžiasi ir privačių miškų savininkai.

Įstrigus elninių žvėrių daromo neigiamo poveikio miško žel-
diniams ir žėliniams vertinimo metodikos tobulinimo tolimes-
nei eigai, Miško auginimo specialistų bendrija pavedė sudarytai 
darbo grupei susitikti su užsakomąjį darbą atlikusiais Miškų 
instituto mokslininkais ir kartu aptarti bei patikslinti pateiktas 
rekomendacijas.

Šilutės miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas Viktoras Auž-
bikavičius atkreipė dėmesį į tai, kad, sprendžiant elninių žvėrių 
kiekio sureguliavimo problemą, painiavos įneša ir pasitaikantis 
nesusikalbėjimas su vietos RAAD-ų pareigūnais. Pavyzdžiui, Ši-
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sėkmingai savaime atsiželdo. Galėtų būti iškertamos ir nedidelės 
aikštelės. S. Adomavičius siūlė tokį miškų atkūrimo būdą išban-
dyti ir Lietuvoje.

Prof. Edvardas Riepšas apžvalginiame pranešime priminė 
nuo 1921 m. miškininkystės literatūroje fiksuotą miško atkūrimo 
būdų raidą ir įžvalgas apie medžių rūšių kaitą, esamus medynus. 
Jo pateiktais duomenimis, 1921-2009 m. Lietuvos miškuose buvo 
pasodinta apie 773 tūkst. ha miško želdinių, kurie (2010 m. duo-
menimis) sudarė 499 tūkst. ha arba apie 65 proc. per minėtą lai-
kotarpį atkurtų medynų ploto.

Per 80 metų šalies miškuose sumažėjo 6 proc. pušynų, 9,4 
proc. – eglynų, 2,8 proc. – drebulynų, bet 9,4 proc. padidėjo ber-
žynų, 5,1 proc. – baltalksnynų, 1,4 proc. – juodalksnynų bei po 
0,7 proc. – ąžuolynų ir kitų medžių rūšių medynų.

Prof. E. Riepšo pateiktais duomenimis, per pastarąjį dešim-
tmetį valstybiniuose miškuose didėjo savaiminį miško žėlimą 
skatinančių priemonių taikymas. Profesorius įžvelgė tendenciją: 
didėjant natūralaus miško atsikūrimo apimtims, neišvengiamai 
mažėja spygliuočių ir kietųjų lapuočių vyravimas būsimuose me-
dynuose. Jis kvietė bendrijos specialistus detaliau paanalizuoti 
galimas rūšių kaitos tendencijas miškų urėdijose ir pamąstyti, ar 
tikrai pasirenkami geriausi miško atkūrimo būdai?                                                 

Generalinės miškų urėdijos duomenimis, 2008 m. miškų 
urėdijose atkurta 9356,8 ha medynų, iš jų – 61,1 proc. želdiniais. 
2009 m. atkurta želdiniais – 60,1 proc., 2010 m. – 61,7 proc., 
2011 m. – 67,7 proc. medynų. Pernai miškų urėdijose pagal miš-
kotvarkos projektus numatyta atkurti 62,9 proc. medynų žel-
diniais, 33 proc. – žėliniais ir 4 proc. – mišriu būdu. Faktiškai 
atkurta 68,7 proc. želdiniais ir 31,3 proc. – žėliniais.

Šakių miškų urėdijos vyriausiojo miškininko Romo Kupstai-
čio pastebėjimu, ankstesnių metų miškų atkūrimo būdų apskai-
tos statistiniai procentai ne visuomet atspindi realią miškų atkū-
rimo situaciją kiekvienoje miškų urėdijoje, nes to meto miškų 

lutės miškų urėdijai buvo parengtas medžioklėtvarkos projektas, 
kai dar drausta medžioti briedžius. Dabar situacija kita, bet vie-
tos aplinkosaugininkai toliau vadovaujasi senstelėjusio projekto 
rekomendacijomis.

Nemažai bendrijos narių pernai beveik du vasaros mėnesius 
dalyvavo, vertinant konkurso „Geriausiai ugdomuosius kirtimus 
atliekančiai girininkijai išaiškinti“ dalyvius ir zonų nugalėtojus.

Susiformavo graži tradicija pasveikinti jubiliejinių amžiaus su-
kakčių proga bei išleidžiamus į pensiją bendrijos narius, prisiminti 
išėjusius Anapilin pasižymėjusius miško auginimo specialistus.   

                                           
Kiek miškų būtų optimalu kirsti neplynai ir atkurti žėliniais?
Pernai LAMMC Miškų institutui kartu su Generaline miškų 
urėdija atlikus anketinę miškų urėdijų miškininkų apklausą pa-
aiškėjo, kad net 34 miškų urėdijos aktualiausia miškininkystės 
problema, kuriai spręsti reikia ir mokslo darbuotojų paramos, 
laiko neplynų kirtimų parinkimą, taikymą ir po to laukiamą sa-
vaiminį medynų atžėlimą. Tai, galima sakyti, yra kasdienė miško 
augintojų aktualija ir galvosūkis.

Miškų instituto Miškininkystės skyriaus vedėjo dr. Virgilijaus 
Mikšio pastebėjimu, natūralaus miško atsikūrimo būdo idėjos į 
Lietuvą atėjo iš Vakarų Europos, kur praktikuojama žėlimu at-
kurti bukynus ir kitų lapuočių medynus. Atžėlimo sėkmė pri-
klauso nuo klimato sąlygų, augaviečių derlingumo, pasirinktų 
neplynų kirtimų būdų ir metodų.

Nacionalinėje miškų ūkio sektoriaus plėtros programoje iki 
2020 m. siūloma 2015 m. neplynus kirtimus taikyti 30 proc., o 
2020 m. – 35 proc. kasmet pagrindiniais kirtimais kertamame me-
dynų plote.

Anot dr. V. Mikšio, šis rodiklis – kirtimų ploto dalis nuo viso 
pagrindiniais miško kirtimais apimamo ploto – nėra ekvivalen-
tiškas realiai neplynai kertamų medynų daliai. Todėl neplynai 
kertant apie 20 proc. medynų, minėto rodiklio reikšmės būtų ar-
timos Nacionalinėje miškų ūkio sektoriaus plėtros programoje iki 
2020 m. nurodytam skaičiui.

Šio mokslininko manymu, neplynų kirtimų taikymo norma-
tyviniai procentai neturėtų didėti aritmetine progresija visose 
miškų urėdijose, vien vadovaujantis aplinkosauginiais ar politi-
niais motyvais, neatsižvelgus į miškų augavietes, hidrotopus, me-
dynų rūšinę sudėtį.

Praktinėje miškininkystėje sėkmingai taikomi B. Labanausko 
dviejų atvejų atvejiniai kirtimai: apie 55 proc. jų įvertinama tei-
giamai, 32 proc. – sąlyginai teigiamai. Bet LMS skelbtų konkursų 
apžiūrose dalyvavę bendrijos nariai pastebėjo, jog ne visuomet 
pasiekiama lauktų miškų atkūrimo rezultatų, taikant šiuos ir kitus 
neplynus kirtimus.

Kaišiadorių miškų urėdijos vyriausiojo miškininko Marijono 
Bernotavičiaus teigimu, šios miškų urėdijos pušynai skiriasi nuo 
Druskininkų miškuose Nb augavietėje augančiųjų. Kaišiadorių 
miškų urėdijoje išretintuose pušynuose suvešėjusi gausi žolinė 
augalija neleidžia natūraliai atsikurti pušims – tokias kirtavietes 
tenka želdyti. Tad ar verta daugiau jų kirsti neplynai?

Druskininkų miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas Saulius 
Adomavičius patikino, kad ir skurdžiose pušynų augavietėse ne-
labai pasiteisina B. Labanausko atvejiniai kirtimai. Šioje srityje 
galėtume pasimokyti iš Baltarusijos miškininkų. Jie nederlin-
guose pušynuose praktikuoja juostinius (koridorinius) kirtimus, 
iškertant medyne plynai 30-50 m pločio biržių juostas, kurios 
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statistikoje nebuvo atskirai išskiriamas kombinuotas (mišrus) 
miško atkūrimo būdas. 

Pasak kitų miškų urėdijų specialistų, per paskutiniuosius 
5-erius metus įprastinį miškų atkūrimo ciklą pakoregavo ir eko-
nominė krizė, 2010 m. škvalas, teisės aktų pasikeitimai, kitos 
priežastys. 

Bendrijos posėdyje dalyvavusio generalinio miškų urėdo 
pavaduotojo Petro Kanapienio manymu, žėlinių apimtys turėtų 
neviršyti numatytų miškotvarkos projekte. Jeigu vykmečio metu 
miškų urėdijų tvarkomuose miškuose pasikeitė situacija, vertėtų 
patikslinti vidinės miškotvarkos projektą dėl neplynų kirtimų, 
miško atkūrimo įvairiais būdais apimčių, glaudžiau bendrauti su 
projektą rengiančiais miškotvarkininkais.

                                                                      
Atkreiptas dėmesys iį tolimesniį ąžuolynų atkūrimą 
Pernai įsigaliojus Nacionalinei miškų ūkio sektoriaus plėtros pro-
gramai iki 2020 m. ir nustojus galioti buvusiai Ąžuolynų atkūrimo 
valstybiniuose miškuose programai, pasak generalinio miškų urė-
do pavaduotojo P. Kanapienio, kai kuriose miškų urėdijose vyriau-
sieji miškininkai nuleido rankas, atkuriant ąžuolynus. Laukiama, 
kada bus patvirtintas Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 
iki 2020 m. programos įgyvendinimo priemonių planas. 

Šiai situacijai spręsti Generalinė miškų urėdija 2013 m. kovo 
26 d. patvirtino ąžuolynų plotų didinimo 2013-2014 m. užduo-
tis visoms miškų urėdijoms, kuriose numatyta per dvejus metus 
ąžuolynų plotus padidinti 1859,8 ha. Daugiausiai ąžuolų plotų 
želdiniais ar žėliniais turėtų padidėti Pakruojo (137,2 ha), Kauno 
(123,3 ha), Alytaus (102 ha), Ukmergės (96 ha), Radviliškio (90 
ha) miškų urėdijose.

Einant ES paramos miškų įveisimui 2007-2013 m. baigia-
miesiems metams, sukruto veisti ąžuolų želdinius žemės ūkiui 
nenaudojamose žemėse šių žemių savininkai. Bet nesudarius 
išankstinių pirkimo sutarčių su miškų urėdijų medelynais, kai 
kuriuose regionuose šį pavasarį ėmė stigti laisvai parduodamų 
ąžuolų sodmenų, atsirado siūlančių sodinti ir vienmečius ąžuolų 
sodinukus ar įsivežti ąžuolų sodmenų iš Lenkijos medelynų. Bet 
iš Lenkijos įvežtiniai ąžuolų sodinukai ne visuomet būna koky-

biški, o atgabenti iš pietinių Lenkijos regionų mūsų miškuose 
dažnai apšąla, prastai auga. Valstybinė miškų tarnyba išduoda 
leidimus įvežti lenkiškus ąžuolų sodmenis tik į pietinėje Lietu-
vos dalyje esantį Dzūkų – Sūduvos aukštumos ąžuolo kilmės 
rajoną LT/Ąp4. 

Kad nesutriktų minėtas ES paramos įsisavinimas dėl so-
dmenų stygiaus, nebūtų sodinama nekokybiškais įvežtiniais 
ąžuolų sodmenimis, šiame bendrijos posėdyje, o balandžio 
17 d. ir Miškų urėdų tarybos posėdyje rekomenduota miškų 
urėdijų medelynams pirmiau aprūpinti ąžuolų sodmenimis 
ES projektus vykdančius privačių žemių savininkus. Taip pat 
nuspręsta pernai medelynuose išaugintus vienmečius ąžuoliu-
kus šiemet paauginti per vasarą ir jais veisti rudenį želdinius. 
Kur susidarė didelis ąžuolų sodmenų poreikis, rekomenduota 
miškų urėdijoms atidėti dalį ąžuolynų sodinimo projektų vals-
tybinėje žemėje šių metų rudeniui, tam panaudojant būsimus 
dvimečius ąžuolų sėjinukus.

Saugant ąžuolų želdinius nuo galimų žvėrių pakenkimų, ne-
pasiteisino naudotos vien individualios ąžuoliukų apsaugos prie-
monės. Miškų urėdijoms nurodyta ąžuolų želdinius, kur ąžuolas 
rūšinėje sudėtyje sudaro 6 dalis ir daugiau, aptverti tvoromis, o 
kur ąžuolų rūšinėje sudėtyje – 5 dalys ir mažiau, ąžuoliukus ap-
saugoti individualiomis apsaugomis ar repelentais. 

Kelta miškų sanitarijos, sertifikavimo ir gamtosaugos siekių 
suderinimo problema
Bendrijos posėdyje aktyviai diskutuota Anykščių miškų urėdijos 
vyriausiojo miškininko Kęstučio Bilboko šių metų ,,Mūsų girių“ 
2 nr. iškelta praktinėje miškininkystėje aktualia tema: miškų sa-
nitarinė apsauga, kertinės miško buveinės (KMB) ir miškų ser-
tifikavimas (FSC) – ar įmanoma tai suderinti? Diskusijose pasi-
sakiusieji klausė: kieno statusas svarbesnis ir aukštesnis: KMB, 
miškų sertifikavimo FSC standarto ar Miško sanitarinės apsau-
gos taisyklių? Kodėl nepraktikuojama perkelti į kitą vietą KMB, 
jei esamą suniokojo audros, kenkėjai, ji degradavo? Ar reikėtų 
KMB suteikti, kaip rezervatams, teisinį statusą, draudžiantį ūki-
nę veiklą, kur joms negalios ir Miško sanitarinės apsaugos taisy-
klės? Ką daryti miškininkams, kol taip nėra?

Klausimai kol kas – be aiškaus atsako. Tik nuomonės. Kai ku-
rių miškininkų manymu, gal reikėtų inicijuoti keisti miškų serti-
fikavimo standartų reikalavimų pakeitimus, jeigu jie prieštarauja 
kai kuriems nacionaliniams teisės aktams, yra per griežti? Kiti 
siūlė laukti šiemet šalies miškuose atliekamos pakartotinės KMB 
inventorizacijos pabaigos, kurios vykdytojai turėtų pateikti api-
bendrintas išvadas.

Bendrijos susirinkime sudaryta komisija, vadovaujama 
Anykščių miškų urėdijos vyriausiojo miškininko Kęstučio Bil-
boko, pateikė siūlymus dėl ūkinių priemonių taikymo saugo-
mose teritorijose, siekiant užtikrinti sanitarinę miškų apsaugą. 
Tikimasi, kad, apibendrinus pakartotinės inventorizacijos KMB 
duomenis, bus aptartos ir bendrijos narių iškeltos problemos.

mG. inf.                                                   

Patikimesnė miško želdinių apsauga – vielos tinklo tvoros
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Trakuose Generalinės miškų urėdijos ir Trakų miškų urėdijos balan-
džio 17 d. organizuotame pasitarime aptarti neteisėtos veiklos vals-
tybiniuose miškuose prevencijos stiprinimo klausimai. Pasitarime 

dalyvavo generalinio miškų urėdo pavaduotojas Petras Kanapienis, Vals-
tybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus vedėjas Artūras Balčius, 
Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas Virginijus Vasiliauskas, Gene-
ralinės miškų urėdijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedėjas Darius 
Stonis, šio skyriaus vyriausiasis specialistas Dainius Adžgauskas, miškų urė-
dai, miško apsaugos inžinieriai.

Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus vedėjas Artūras 
Balčius pranešime apžvelgė neteisėtų kirtimų raidą Lietuvos miškuose nuo 
1919 m. iki šių dienų, pažymėdamas, kad neteisėtų kirtimų ,,pikas“ buvo 
2001-2004 m. Bet keletą metų taikant bendras prevencines priemones, kaip, 
pavyzdžiui, akcija „Miškas“, neteisėtų kirtimų pavyko ženkliai sumažinti 
(žr. lent.). 

Generalinės miškų urėdijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedė-
jas Darius Stonis pateikė 10-ies metų neteisėtų kirtimų ir medienos grobimų 
iš valstybinių miškų statistiką ir tendencijas. 

Aptartas 
neteisėtos veiklos miškuose prevencijos stiprinimas

Trakų miškų urėdas Vygantas Mierkis informavo apie 
valstybinių miškų apsaugą nuo neteisėtos veiklos Trakų 
miškų urėdijoje. Jis nurodė kelis atvejus, kai pavyko išaiš-
kinti stambaus masto medienos grobimus iš girininkijų, o 
pagrobta mediena surasta Alytaus ir Jonavos rajonuose. 
Buvo nustatyta, kad nusikaltėliai medieną grobė ir iš kitų 
miškų urėdijų. 

Siekiant pagerinti miškų apsaugą, pa siūlyta organi-
zuoti daugiau mokymų miš kų pareigūnams teisės aktų 
taikymo ir spec. priemonių panaudojimo klausimais. 
Vykdant pažeidimų tyrimus vienoje miškų urėdijoje, soli-
dariai reikėtų vykdyti paieškos priemones ir kaimyninėse 
miškų urėdijose, keistis tyrimui reikalinga informacija, 
tobulinti miškų urėdijose turimas informacines sistemas 
apie miško pažaidas padariusius asmenis, išnagrinėti pri-
sijungimo galimybę prie aplinkos apsaugos pažeidimų in-
formacinės sistemos. 

Apie administracinės atsakomybės taikymo aspektus 
praktikoje pranešimą skaitė Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo teisėjas Ramūnas Gadliauskas. Jis akcen-
tavo, kad geriausia nusikaltimo prevencija – jų išaiškini-
mas ir nuobaudos neišvengiamumas. Labai svarbu, tiriant 
pažeidimus, teisingas pirminių dokumentų įforminimas, 
specialiųjų priemonių ir ATPK straipsnių taikymas. Būtina 
prisiminti, kad pareigūnas privalo įrodyti pažeidėjo kaltę, 
o ne pažeidėjas apginti savo nekaltumą. Pranešėjas detaliai 
išnagrinėjo būtinų pirminio tyrimo dokumentų svarbą.

Kauno technologijos universiteto profesorius Vytautas 
Markevičius pasitarimo dalyviams pristatė sukonstruotą 
mobilųjį prietaisą, skirtą medienos apsaugai nuo grobimo. 
Prietaisas paslepiamas miške pagamintos medienos rietu-
vėje ir mobiliu ryšiu gali teikti informaciją apie pagrobtos 
miško produkcijos judėjimą, be papildomo energijos šal-
tinio veikia iki 90-ies parų. Pristatyti ir kiti elektroniniai 
medienos žymėjimo įrenginiai, kuriuos naudojant galima 
atpažinti pagrobtą medieną.

Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsau-
gos skyriaus vedėjas Virginijus Vasiliauskas informavo 
apie liemenų kenkėjų židinių kilimo grėsmės 2013 m. ten-
dencijas. Jis akcentavo, kad pagrindinę grėsmę žievėgrau-
žio tipografo išplitimas kelia 2010 m. škvalo pažeistuose 
miškuose. Prevencijai svarbu tinkamai vykdyti ūkines 
priemones: stebėti eglynus, laiku pašalinti kenkėjų apnik-
tus medžius, iki pavasario sutvarkyti žiemos vėjavartas, 
laiku apsaugoti ar išvežti pagamintą medieną. Jai apsaugoti 
įregistruotas insekticidas „Mavrik“, kurį reikia naudoti lai-
kantis teisingų koncentracijos ir išpurškimo normų. V. Va-
siliauskas priminė feromoninių gaudyklių ir vabzdžiagau-
dės medienos svarbą, prognozuojant kenkėjo išplitimą. 

Pranešėjai atsakė į pasitarimo dalyvių pateiktus klau-
simus.

Gmu inf. 

2 lentelė. Administracinės priemonės, taikytos už neteisėtus miško kirtimus 
ir kitas miško pažaidas, valstybiniuose ir privačiuose miškuose (2009-2012 m.)  

Miškų nuosavybės 
forma Metai

Administracinės baudos Žala aplinkai Žala miško valdytojų 
ir naudotojų turtui, Lt 

Nubausta 
asmenų

Skirta 
baudų, 

tūkst. Lt

Išieškota 
baudų, 

tūkst. Lt

Apskaičiuota 
žala, 

tūkst. Lt

Išieškota 
žala, 

tūkst. Lt

Apskai-
čiuota, 

tūkst. Lt
Išieškota, 
tūkst. Lt

Valstybiniuose 2009 897 132 105 78 38 133 84
Privačiuose 1764 390 349 317 197 - -
Valstybiniuose 2010 667 120 116 38 31 97 90
Privačiuose 1619 437 378 197 160 - -
Valstybiniuose 2011 381 99 96 125 72 133 111
Privačiuose 1125 288 281 149 131 - -
Valstybiniuose 2012 247 41 41 54 43 58 57
Privačiuose 451 137 108 171 109
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* Valstybinės miškų tarnybos duomenys
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M i š k i n i n k y s t ė

žievėgraužių plitimo sąlygos
Sveikame eglyne žievėgraužiui tipografui vystytis tinkamiausi 
medžiai yra šviežios vėjavartos ir vėjalaužos bei šaknų – stiebo 
puvinių pažeistos eglės. Jis koncentruojasi kirtavietėse, vėjavar-
tų – vėjalaužų susidarymo vietose, kituose pažeistuose medy-
nuose, kur yra nusilpusių, išverstų ir išlaužtų medžių, nenužie-
vintos miško produkcijos. Medyne susirasti vystymuisi tinka-
miausius medžius naudoja išvystytą signalinę sistemą. 

Užpultame medyje pažeidžia gyvybiškai svarbius audinius, 
kuriais apsirūpinama vandeniu ir maistinėmis medžiagomis. To-
dėl tik laiko klausimas, kada pažeistas medis nudžius. Šie kenkėjai 
platina ir patogeninius grybus iš Ophiostoma ir Ceratocystis šei-
mų, kurie dar labiau pagreitina medžio džiūtį, sukelia medienos 
mėlynavimą ir puvinius bei gerina lervučių gyvenimo sąlygas. Per 
vieną vegetacijos sezoną gali išvystyti 2 pagrindines ir 2-3 sese-
rines generacijas, kai būna palankios sąlygos: daug vėjavartų – vė-
jalaužų, sausi ir šilti orai bei netinkamas ūkininkavimas. 

Medynuose visada yra liemenų kenkėjų foninis kiekis. Todėl 
nuolat išsilaiko rizika per 1-2 metus jiems pagausėti iki masinio 
židinio plitimo pradžios. Židiniai apima vėjo, šaknų puvinių, drė-

žievėgraužis tipografas 
gali egzaminuoti miškininkus

virGilijus vAsiliAuskAs
Valstybinės miškų tarnybos 

Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas

Žievėgraužis tipografas (Ips typographus L.) priskiriamas ypač pavojingiems miško kenkėjams. Jam plisti palankiausi našūs mūsų 
eglynai: nuo 50-60 metų ir vyresni, I-II boniteto, 0,7 ir aukštesnio skalsumo, gryni ar su nedidele kitų medžių rūšių priemaiša. Nuo XX a. 
pradžios Lietuvoje eglynų džiūvimai kartojosi po 4-5 kartus per šimtmetį. Vienas didžiausių iš visų registruotų buvo 1993-1997 m.
Valstybinės miškų tarnybos vykdomas žievėgraužio tipografo monitoringas rodo, kad vėl susidarė prielaidos šio kenkėjo masiniams 
židiniams. Jų vystymosi eiga primena prieš 20 metų buvusio eglynų džiūvimo pradžią.

gmės deficito, užmirkimo ir įvairiais kirtimais ,,nuvargintus“ bei 
vyresnius sveikus medynus. Žievėgraužis tipografas eglių – pušų 
vėjavartų pažeistuose nesutvarkytuose miškuose kartu su kirpi-
kais gali sudaryti kompleksinius plitimo židinius su dar apie 20 
palydovinių rūšių. Lietuvoje gali apnikti visų rūšių egles, rečiau – 
pušis, maumedžius.

Staigų žievėgraužių židinių plitimą kažkas vaizdžiai pavadino 
,,šaltuoju“ gaisru, kurie Lietuvoje gerokai lenkia tikruosius gaisrus 
pagal kasmet apimamus plotus bei žalos dydį.

Gerai dirbti nelengva    
Žievėgraužių naikinimo būdas žinomas nuo XIX a., paremtas 
vabzdžio vystymosi ciklais ir yra labai paprastas. Reikia tik lai-
ku aptikti šių kenkėjų šviežiai apniktus medžius, juos nupjauti 
ir paruoštą medieną su joje besivystančiais žievėgraužiais išga-
benti iš spygliuočių medynų. Svarbu į mišką nepaleisti naujos 
žievėgraužių kartos. Tai privalome vykdyti, laikydamiesi miškų 
priežiūrą ir sanitarinę apsaugą deklaruojančių teisės aktų. 

Praktinėje miškininkystėje pažeistos eglės dažniausiai sa-
nitariniais kirtimais kertamos pavėluotai, kai kenkėjai jau būna 

Pavojingas kenkėjas – 
žievėgraužis tipografas

Plitimo požymis – rudos išgraužos
  prie eglių

12 ■ MūSŲ GIRIOS / 2013 / 04



jas palikę ir pasklidę miške. Kai nurodau 
pavėluotus kirtimus, įvairias pareigas už-
imantys valstybiniai miškininkai dažnai 
teisinasi, kad privatininkai savo miškus 
prižiūri blogiau. Bet ar turime lygintis į 
blogiausius? Taip pat skundžiamasi, kad 
,,sunku ir neįmanoma“ vykdyti miško 
sanitarinės apsaugos teisinius reika-
lavimus. Bet kaip visuomenei pasakyti, kad 
miškininkui pasidarė ,,sunku“ vaikščioti 
miške ir stebėti jo būklę? Tokiu požiūriu 
į miškų apsaugą valstybiniai miškininkai 
patys atiduoda kozirius tiems, kas nori 
griauti esančią valstybinių miškų priežiū-
ros sistemą, motyvuojant jos neveiksmin-
gumo pavyzdžiais. 

Keiskime požiūrį į sanitarinius kirtimus
Sanitarinių kirtimų pagrindinis tikslas 
turi būti ne medienos gamyba, bet šali-
nimas iš miško tų medžių, kurie yra arba 
gali būti pavojingų vabzdžių ir grybinių 
ligų platinimo šaltiniu. Žievėgraužio tipo-
grafo atveju, tai eglės, kuriose vystosi šio 
kenkėjo naujoji karta. Kol ji vystosi, egles 
turime surasti, nupjauti ir išgabenti iš miš-
ko. Nuo pastebėjimo praktiškai būna likę 
2-4 savaitės apniktų eglių sutvarkymui. 
Kitas sanitarinių kirtimų tikslas – šalinti iš 
miško žalias eglių vėjavartas – vėjalaužas, 
kad jos netaptų žievėgraužių dauginimosi 
ir plitimo šaltiniu.

Jeigu apniktų eglių nesugebėjome iš-
kirsti laiku, suvėluotas kirtimas sanitari-
niu požiūriu yra betikslis, jokios teigiamos 
įtakos medynų sveikatingumui jis nebetu-
ri. Bet dažnokai tenka matyti skubant iš-
kirsti egles, kuriose dar yra ,,likučiai“ ligų 
ir parazitų pažeistų žievėgraužių. Sveika 
žievėgraužių karta tokias egles jau palikusi 
ir pasklidusi miške. Iškirtę ,,likučius“, ku-
riuose baigia vystytis žievėgraužius para-
zituojantys vabzdžiai, tik sumažiname žie-
vėgraužių natūralių priešų skaitlingumą ir 
didiname židinių sveikumą. Sutinku, kad 
iš tolo ,,akis bado“ eglės be spyglių ar ru-

dais byrančiais spygliais, be žievės, genių 
baigiama nulupti žieve. Pagal Miško sa-
nitarinės apsaugos taisykles, sausuolius 
kirsti neprivaloma. Tokių eglių kirtimas 
yra tik neūkiškumo ir aplaidžios miško sa-
nitarinės apsaugos reikalavimų laikymosi 
maskavimas. Sausuolių kirtimas man pri-
mena sodininką, laiku neskinantį obuolių, 
laukiantį, kol sunokę jie patys nubyrės. 
Nukritusius surinkti lengviau, bet kokia iš 
to nauda?

Pamatyti nematomus požymius
Žvalgant medynus reikėtų pamatyti po 
žalių eglių žieve pasislėpusias kinivarpas. 
Tipografo židinius aptikti sunku dėl to, 
kad šių kenkėjų apniktos eglės savo lajo-
mis gali ilgai išoriškai niekuo nesiskirti 
nuo sveikų. Sausą vasarą lajose džiūstan-
tys spygliai gali blykšti ir birti žali, net ne-
įgavę gelsvos ar rudos spalvos. Kenkėjus 
išduoda tik rudos išgraužos, byrančios iš 
po eglių žievės. Tai pagrindinis išorinis 
požymis. Žvalgyti pavėlavus, išgraužos 
patamsėja, dalį jų nuplauna lietus, jos 
tampa sunkiau pastebimos. 

Papildomas požymis – vabalų įsigrau-
žimo angos, kurios slepiamos po žievės 
žvynais ir nelygumuose. Patašius tokių 
eglių žievę, išgraužtuose takuose randama 
kenkėjų. Jei žievės paviršiuje matosi daug 
ovalių ir apskritų angelių, tai požymis, kad 
medį pažeidusių kenkėjų naujoji karta jį 
jau paliko. Jei lupasi žievė, tai medis jau 
žuvo, nesvarbu, kokia yra spyglių spalva ir 
kiek jų esama lajoje. Beveik 100 proc. tiki-
mybė, kad medis apniktas vabzdžių, jei jo 
kamieną stuksena geniai. 

Skiriant medynus atrankiniam ar ply-
nam kirtimui, kiekvieną medį individua-
liai įvertinti reikia laiko bei kvalifikacijos. 

Prieš žievėgraužius – 
visas miškų urėdijos kolektyvas
Su masiniais žievėgraužių židiniais vieni 
girininkijų ir urėdijų miško apsaugos dar-

buotojai ,,susidoroti“ niekada nepajėgs. 
Tam visas miškų urėdijos kolektyvas turi 
dirbti kaip vieninga komanda – lyg ,,švei-
cariškas laikrodis“. Girininkijų specialistų 
pagrindinė užduotis – eglynų žvalgymas 
(laiku surasti žievėgraužių apniktas egles ir 
jas pažymėti). Toliau atsakomybę turi per-
imti miško kirtimo organizavimu ir medie-
nos realizacija – prekyba užsiimantys spe-
cialistai. Atsižvelgiant į eglynuose staigiai 
didėjančias sanitarinių kirtimų apimtis, 
operatyviai turi būti perorganizuojamas 
ar stabdomas plynų pagrindinių ir retini-
mų bei einamųjų kirtimų vykdymas. Turiu 
pažymėti, kad žievėgraužių žvalgymui ir 
operatyviam kirtimui palankiausias laikas 
būna gegužė – rugsėjis, o labiausiai įtempti 
mėnesiai – birželis ir rugpjūtis. Palankūs 
sausi, šilti – karšti orai, kai tinkamiausias 
laikas atostogauti ir gaisrams kilti.

Taikant žievėgraužių mažinimo prie-
mones, efektui pasiekti reikia reguliarių ir 
laiku vykdomų priemonių, o ne vienkarti-
nių ,,vajų“. Be to, būtini veiksmai tuo lai-
ku, kurį „diktuoja“ žievėgraužių vystymosi 
specifika ir židinių susidarymo gamtiniai 
ciklai. Svarbiausia, labai operatyviai rea-
guoti ir medynuose sanitariniais kirtimais 
skubiai iškirsti šviežiai kenkėjų apniktas 
egles kartu su besivystančiais kenkėjais.

Patirtis ateina dirbant
Nesutinku su teigiančiais, kad neįmano-
ma laiku pastebėti ir iškirsti žievėgrau-
žių šviežiai apniktų eglių. Prieš 20-25 m. 
per masinį eglynų džiūvimą dirbau giri-
ninkijoje, nuo pradžios iki galo mačiau 
žievėgraužių masinių židinių vystymosi 
procesą natūroje, tai sekiau su ,,kleimu“ 
rankoje. Praktiškai įsitikinau, kad laiku 
pašalinę apniktų eglių židinius sustab-
dėme 1-1,5 metų anksčiau už kaimynus. 
Tuomet į tuos pačius kvartalus per metus 
tekdavo grįžti po 2-3 kartus. Nors sklido 
kalbos, kad gali nubausti už sanitariniais 
kirtimais kertamas žalias egles, joks ti-

Eglių vėjavartos dažnai tampa žievėgraužių plitimo šaltiniu
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krintojas manęs nenubaudė. Be to, nepa-
togiose vietose (pvz., šlaituose) nemažai 
apniktų eglių buvo leista išsikirsti vietos 
gyventojams ir besikuriantiems ūkinin-
kams. Prisimenu tik tokią problemą: dėl 
medienos realizacijos sunkumų dalis žie-
vėgraužių grįžo į mišką iš laiku neišvežtos 
medienos rietuvių. Tuo metu girininkijo-
se trūko informacijos apie šį kenkėją, jo 
elgseną ir veiksmingas priemones jo žalai 
mažinti. Todėl patirties teko įgyti iš židi-
nių priežiūros praktikos. Vabzdžiagaudės 
medienos ir feromoninių gaudyklių dės-
tymas bei jų priežiūra leido sekti kenkėjų 
gausą ir vystymosi ypatybes.

Iš darbo girininkijoje metų teigiamai 
vertinu praktiką, kai kiekvieno mėnesio 
pabaigoje atliktų darbų kiekį ir kokybę 
patikrindavo miškų urėdijos inžinierius. 
Tik tuomet būdavo galima pildyti pasky-
ras – aktus, o nuo įvertinimo rezultatų 
priklausė miško darbininkų mėnesio ir gi-
rininkijos specialistų ketvirtinės premijos. 
Mano supratimu, tai buvo realiai įgyven-
dintas vidinis auditas, kuris vertė nuolat 
pasitempti. Be to, miškininkystėje kelių 
dešimčių metų praktinio darbo patirtį tu-
rinčio specialisto patarimai buvo vertingi 
jaunesniems kolegoms.

Laikas ruoštis ateities kovoms
Turtingos šalys, tokios, kaip JAV ir Japo-
nija, vykdo visuomenės ir atitinkamų tar-
nybų civilinės saugos mokymus tornadų 
ir žemės drebėjimų atvejui. Mūsų šalies 
miškininkai taip pat turėtų numatyti savo 
veiksmus ateičiai, kad gausus žievėgraužių 
apniktų eglių atsiradimas miškų urėdijose 
netaptų netikėta stichine nelaime. Genera-
linei miškų urėdijai reikėtų visoms miškų 
urėdijoms paruošti tipinius veiksmų pla-
nus, o urėdijos turėtų juos prisitaikyti prie 
savo specifinių vietos sąlygų. 

Turimos informacinės priemonės, 
GPS technika leidžia tiksliai orientuotis ir 
nustatyti medynų plotus, informaciją gauti 
ir perduoti visą parą. Todėl nelabai įtikina 
išsakomas argumentas, kad etatų sumaži-
nimas trukdo laiku atlikti būtinas miško 
sanitarinės apsaugos priemones. Tai gali 
kompensuoti geresnis darbų organizavi-
mas ir motyvacija dirbti.

Mokykimės iš kaimynų patirties ir klaidų
Europinėje Rusijos dalyje žievėgraužiai 
masiškai išplito 2010-2011 m. dėl gamti-
nių ir ūkinių priežasčių, pernai buvo pa-
žeisti vyresni eglynai. Labiausiai nuken-

tėjo Maskvos srities miškai, kur kenkėjai 
apėmė 100 tūkst. ha. Ekstremalios gamtos 
sąlygos (2008-2010 m. uraganai, sniego-
laužos, lediniai lietūs, 2010 m. anomali 
kaitra ir sausra) sudarė sąlygas greitai vys-
tytis žievėgraužių židiniams. Pokyčiai miš-
kų ūkyje nesudarė sąlygų laiku reaguoti ir 
tvarkyti židinių, nes dėl Miškų kodekso ir 
kitų teisinių aktų pakeitimų ankstesnioji 
miškų priežiūros sistema nebeveikia. Miš-
kų ūkinėms priemonėms vykdyti būtini 
ilgi, keletą mėnesių trunkantys derinimai, 
todėl nebėra galimybės laiku atlikti nea-
tidėliotinus miško sanitarinės apsaugos 
darbus ir kenkėjų židinių vystymasis buvo 
paliktas savieigai.

Baltarusijoje eglynų džiūvimas suin-
tensyvėjo 2010 m. Plynais sanitariniais kir-
timais iškirsta 791 tūkst. m³, 2011 m. – 59 
tūkst. m³, 2012 m. – 1,5 mln. m³ pažeistų 
eglynų. Šių metų pirmą pusmetį progno-
zuojamas 800 tūkst. m³ džiūvimas. Pasak 
ministerijos vyr. specialistės V. Filippo-
vič, eglynai, kai prasidėjo ankstesnysis 
jų džiūvimas, nuo 1996 m. nuolat miško 
pramonės vadovybės kontroliuojami ir 
taip išliks ateityje. Per tą laiką ministerija 
eglynų džiūvimo problemai spręsti užsa-
kė 8 mokslo tyrimų darbus, pasitelkdama 
svarbiausias miško profilio mokslo įstai-
gas. Pagal jų rezultatus papildė ir pakeitė 
normatyvinius techninius teisės aktus ir 
miško apsaugos reglamentus. Ministerija 
nuolat kontroliuoja eglynų būklės duo-
menis ir jų sveikatingumui taikomas prie-
mones. Kas mėnesį visuose miškų ūkiuose 
vykdomi vyresnių kaip 40 metų eglynų 
žvalgymai. Pažeistų eglynų tvarkymas 
atitinka jų džiūvimo tempus, pažeidimo 
židiniai likviduojami per mėnesį, nelei-
džiamas neįvykdytų sanitarinių priemo-
nių plotų didėjimas. 2012 m. birželį egly-
nų džiūvimo klausimai detaliai išnagrinėti 
ministerijos kolegijoje. Nustačius 
eglynuose nepalankią situaciją, 
nurodyta plyniems kirtimams lei-
dimus išduoti per 7 dienas, o me-
dynus sutvarkyti per mėnesį nuo 
jų gavimo.

Didelės eglynų džiūvimo ap-
imtys yra Ukrainos Karpatuose. 
Ši nelaimė palietė ir Slovakiją. 
Ten vykdomas eglynų atgaivini-
mo procesas, nes manoma, kad 
eglės buvo sodinamos jų augimui 
nebūdingose vietovėse. Prie to-
kių išvadų linksta ir Baltarusijos 
mokslininkai.

Dalyvaujant tarptautiniuose pasitari-
muose, stebina Lenkijos regioninių miškų 
urėdijų vadovų ir siauresnės specializacijos 
specialistų, girininkijų darbuotojų aukštas 
profesionalumas miško kenkėjų masinio 
išplitimo židinių sekimo, prognozavimo 
ir naikinimo srityje. Tai galima pasiekti tik 
daugiametės praktikos dėka. 

Lietuvoje trūksta iliustruotos šiuolaiki-
nės literatūros miško ir sumedėjusių augalų 
sanitarinės apsaugos bei priežiūros klausi-
mais. Originalius leidinius išleisti nelengva 
ir užtrunka. Per kelerius paskutiniuosius 
metus Lenkijoje, Slovakijoje, Čekijoje, Vo-
kietijoje, Austrijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, 
Ukrainoje, Latvijoje išleista nemažai šios 
srities žinynų, atlasų, apibūdintojų, vado-
vėlių, mokomosios ir verstinės literatū-
ros. Mano galva, kam vargti kuriant naują 
,,dviratį“, jei galima pasirinkti iš geriausių 
pasaulio modelių ir jį ,,tautiškai“ perdažy-
ti – išversti į lietuvių kalbą.

Gamtos pokyčiai verčia stengtis
Didžiosios Britanijos sinoptikai progno-
zuoja, kad šių metų vidutinė temperatūra 
viršys 2012 m. lygį, o tokios sąlygos būtų 
palankios žievėgraužių židiniams stai-
giai gausėti. Todėl reikėtų būti pasiruo-
šusiems užkardyti šio kenkėjo plitimą – 
laiku iš eglynų šalinti kinivarpų šviežiai 
apniktas egles. Ir ekonominės naudos 
turės operatyviausi, realizuojant kenkė-
jų nesugadintą medieną. O neraciona-
liai dirbantiems teks tenkintis kinivarpų 
puotos likučiais – sausuoliais. 

Jeigu susidarys palankios sąlygos ma-
siniams židiniams kilti, gamtinių pokyčių 
mes nenugalėsime, tačiau kryptingomis 
sutelktomis pastangomis galima suvėlinti 
masinių židinių kilimo pradžią, taip pat 
žymiai sumažinti jų mastą ir pagreitinti 
„užgesimą“. 

Valstybinės miškų tar-
nybos Miško sanitarinės 
apsaugos skyrius šiemet 
parengė lankstinuką apie 
žalingiausią eglių liemenų 
kenkėją – žievėgraužį ti-
pografą. Jame pateikiama 
trumpa informacija apie šį 
kenkėją, jo keliamą pavo-
jų, nurodomos būdingos 
dauginimosi vietos, paken-
kimo požymiai ir priemo-
nės žievėgraužio tipografo 
skaičiui mažinti. 
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Iš gyvašaknių išauginti 
hibridinės drebulės vienerių metų sodinukai 
Anykščių miškų urėdijos medelyne

M i š k i n i n k y s t ė

Daugiausiai hibridinės drebulės ir kitų 
hibridinių tuopų medienos ateityje reikės 
popieriaus pramonėje. Specializuotoms 
popieriaus rūšims gaminti reikia vieno-
dų savybių ir reikalaujamų charakteris-
tikų drebulės medienos. Vegetatyvinių 
dauginimo metodų panaudojimas leidžia 
maksimaliai išnaudoti genetinį efektą ir 
želdiniuose sodinti maksimaliai išreikš-
tų pageidaujamų savybių gryną kloninę 
medžiagą. Jeigu sodmenys auginami iš 
sėklų, tarp jų gali pasireikšti didelė gene-
tinė ir fenotipinė variacija. Vegetatyviškai 
padaugintos drebulės yra identiškos se-
lekcionuotiems pranašiausiems motin-
medžiams.

Masiškai auginant sodmenis gamybos 
kaštai yra labai svarbūs.  Mikrovegetaty-
vinis drebulės dauginimas in vit ro – grei-
tas metodas, tačiau brangus, jo panau-
dojimas reikalauja sudėtingos įrangos, 
laboratorijų ir aukštos kvalifikacijos spe-
cialistų. Hibridinės drebulės dauginimas 

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI:
EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES
PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

dr. eDMunDAS BArTKeVIčIuS
dr. AlfAS PlIūrA

dr. VyTAuTAS SucHocKAS
Aleksandro Stulginskio universitetas

lAMMc Miškų institutas

Hibridinės drebulės sodmenų 
išauginimas iš gyvašaknių

Aleksandro Stulginskio universitetas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. pro-
gramos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir 
miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės 
praktikos sklaida“ vykdo projektą „Naujų selekcinių medžių rūšių – trešnių ir tuopų – 
plantacinių miškų veisimo inovatyvių technologijų ir mokslo žinių taikymas bei sklaida“ 
(2012-2014 m.). Pagrindinis šio projekto tikslas – skleisti pažangias technologijas ir ino-
vacijas, ypač intensyvios plantacinės miškininkystės srityje.

sumedėjusiomis stiebelio dalimis taip pat 
gali būti taikomas, tačiau augūnai įsiša-
knija labai sunkiai ir lėtai. Atlikti ban-
dymai dauginti nesumedėjusias stiebelio 
dalis, tačiau miškininkystėje šis metodas 
netaikomas. 

Skirtingai negu mikrovegetatyvinis 
dauginimas in vitro, drebulės ir jos hibri-
dų dauginimas gyvašaknėmis – šaknų at-
karpomis  nereikalauja specialios įrangos, 
sterilios aplinkos, yra ekonomiškesnis. 
Priešingai nei mikrovegetatyvinis daugi-
nimas in vitro, gyvašaknėmis padaugin-
tos hibridinės drebulės išaugina geriau 

išvystytą ir stipresnę šaknų sistemą, me-
deliai mažiau išvartomi vėjo. Dauginimas 
gyvašaknėmis gali būti alternatyva bran-
giam ir sudėtingam mikrovegetatyviniam 
dauginimui.

Sodmenų išauginimo sėkmė iš šaknų 
atkarpų priklauso nuo kelių faktorių, o 
šiam procesui skatinti naudojamos įvai-
rios priemonės. Drebulės ir jos hibridų 
šaknų atkarpų įsišaknijimui svarbus yra 
motinmedžio amžius. Iš vyresnio am-
žiaus motinmedžio galima gauti daugiau 
dauginti tinkančių šaknų atkarpų, negu 
nuo jaunų medžių. Tačiau jaunų medelių 
šaknys lengviau įsišaknija. Medžio fizio-
loginė būklė taip pat turi įtakos įsišakniji-
mui. Pumpurų skleidimosi periodo metu 
labai sumažėja šaknų atžalinė galia. Ją 
sustiprina hormonai, tačiau auginant so-
dmenis pramoniniu būdu hormonai retai 
naudojami. 

Medienos savybės taip pat gali turėti 
įtakos vegetatyvinio dauginimo sėkmei ir 

Iš gyvašaknės išaugintas 
hibridinės drebulės sodinukas
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ne visi klonai gali būti masiškai dauginami 
šaknų atžalomis. Hibridinės drebulės klo-
nai pasižymi plačia ūglių ir šaknų sistemų 
augimo variacija, o taip augimo produkty-
vumu. Tokia pat variacija pasižymi šie klo-
nai, dauginant juos gyvašaknėmis. 

Dauginant hibridinę drebulę gyva-
šaknėnis, įšaknijimą labai lemia klono 
genetinės savybės – genotipo įtakos va-
riacija siekia 94 proc. Geriausiai besidau-
ginančių klonų įsišaknijimas siekia 67 
proc., blogiausiai – tik 28 proc. Produkty-
viausių klonų įsišaknijimas gali 2 kartus 
viršyti mažiau produktyvių klonų įsiša-
knijimą. Taip pat nustatyta, kad gyvaša-
kėms įsišaknyti svarbus ir motinmedžio 
amžius. Kiek geriau įsišaknija jaunesnių 
motinmedžių gyvašakės. Iš kitos pusės – 
nuo vyresnių motinmedžių galima gauti 
daugiau gyvašakių, tačiau tai gali būti ne 
visada ekonomiškai pateisinama priemo-
nė dėl menkos sodmenų išeigos. Kaip 
galutinę savo tyrimų išvadą, rekomen-
duojame hibridinės drebulės dauginimui 
gyvašakėmis naudoti 2-ejų metų motini-
nius medžius.

Gyvašaknių įsišaknijimui turi įtakos ir 
kiti faktoriai, tokie kaip augalo hormonai 
(auksinų ir citochininų santykis), anglia-
vandenių kiekis, fiziologinė augalo būklė, 
aplinkos sąlygos. 

Iš aplinkos sąlygų didžiausią įtaką hi-
bridinei drebulei įsišaknyti turi substrato 
temperatūra. Jos pakėlimas dirbtinai pa-
šildant substratą – plačiai naudojama prie-
monė sodininkystėje, įšaknydinant gyva-
šakes ir augūnus. Geriausiai drebulė įsiša-
knija, esant substrato temperatūrai +300C. 
Šviesa nėra esminis faktorius, tačiau ji bū-
tina ūglių augimui po jų pasirodymo. Kai 
kurie autoriai nurodo, kad šviesa yra netgi 
inhibitorius įsišaknijimo procese. 

Medžio fiziologinė būklė taip pat turi 
reikšmės įsišaknijimui. Pumpurų skleidi-
mosi metu labai sumažėja šaknų atžalinė 
galia. Hibridinės drebulės gyvašaknes 
ruošti geriausia įveistoje motininėje plan-
tacijoje.

 
Gyvašaknių motininės plantacijos 
iįveisimas
Gyvašaknių plantacija veisiama naudojant 
selekcionuotus Lietuvos miško sėklinės 
bazės sąvade įregistruotų drebulės hibri-
dų sėklinės kilmės arba in vitro metodu 
padaugintus medelius. Genetinei įvairo-
vei užtikrinti gyvašaknėms skirtoje plan-
tacijoje turėtų būti išsodinta 10-20 klonų. 

Minimaliai kiekvieno klono turėtų būti 
po 3 medelius (rametas). Plantacijos dydis 
priklauso nuo gyvašaknių poreikio. Miškų 
urėdijos poreikiams pakaktų 100 medelių 
plantacijos, kuri užimtų 0,4 ha plotą.

Prieš sodinant hibridinės drebulės 
medelius, paruošiamos sodinimo vietos. 
Plantacijai parenkamas lygaus reljefo 
plotas. Dirvos paviršius, jeigu to reikia, 
papildomai išlyginamas.  Pradžioje dir-
vos paviršius padengiamas šaknų augimą 
stabdančia medžiaga (keli sluoksniai po-
lietileno plėvelės). Po to ant jos pasklei-
džiamas ne plonesnis kaip 50 cm durpių 
sluoksnis, kuris sumaišomas su kalkėmis 
ir trąšomis arba laistomas skystų trąšų 
tirpalu. Naudotina paviršinio 20-30 cm 
storio sluoksnio šviesios durpės. Opti-
mali substrato tūrio masė 70 kg/m3. Pilno 
drėgmės imlumo durpių svoris 550 g/l. Į 
1 m3 durpių įterpiama 2 kg kalkių, kurių 
sudėtyje 5 proc. magnio, ir 0,8 kg trąšų. 
NPK santykis 16-8-16, kai NO3-N = 2,5 
proc., NH4-N = 7,5 proc., lėtai tirpstantis 
azotas – 6 proc. Durpės, trąšos ir kalkės 
kruopščiai sumaišomos kultivatoriais. 
Optimali paruošto durpinio substrato 
vandens ištraukos cheminė sudėtis pa-
teikta lentelėje.

Lentelė. Optimali paruošto durpinio substrato 
vandens ištraukos cheminė sudėtis, mg/l 

ph Ec, mS/cm N P K ca Mg S B cu Fe Mn Mo zn

4.3 1,5 120 90 150 50 25 50 0,2 0,07 1,3 0,5 0,01 0,13

Sodinimui iškasama duobutė, mede-
liai sodinami 5 cm giliau, negu durpių 
paviršius. Durpių sluoksnis vėliau slūgs-
ta ir palaipsniui šio sluoksnio paviršius 
susilygina su medelių šaknies kakleliu. 
Pasodinti medeliai tuoj pat pririšami prie 
kuolų. Pirmaisiais auginimo metais me-
deliai labai ploni, lajos galingos, augimas 
spartus, o mediena labai trapi. Nepritvir-
tinus jie gali išlinkti netgi nuo drėgmės, 
susikaupiančios lajoje, ir nulūžti.

Medeliai sodinami tokiais atstumais 
vienas nuo kito, kad būtų racionaliai pa-
naudota erdvė, tačiau ne per tankiai, kad 
visi medeliai gautų pakankamai šviesos. 
Eilėse medeliai sodinami kas 1,5-2 m, o 
tarp eilių paliekamas 2 m tarpas.

Gyvašaknių ruoša
Taip įveistoje motininėje plantacijoje gy-
vašaknių ruošą galima atlikti jau antrą 
vegetacijos sezoną. Dauginimui imamos 
šoninės šaknys, kurių skersmuo yra nuo 

0,3 iki 1,5 cm. Gyvašaknių ruošą reikia 
pradėti kuo anksčiau, vos tik išėjus paša-
lui, iki pumpurų brinkimo. Nuo medelio 
sekatoriumi nukirptos šaknys lengvai 
išsitraukia iš durpinio substrato. Ruo-
šiant gyvašaknes, medelio šaknų sistema 
neturėtų būti sumažinama daugiau kaip 
per pusę. Per vegetacijos sezoną drebulės 
šaknų sistema atsistato ir kitais metais gy-
vašaknes vėl galima ruošti.

Iškastos šaknys sudedamos į polietile-
no maišus arba sumaišomos su durpėmis 
ir iki sodinimo gali būti saugomos drėg-
nuose vėsiuose rūsiuose, kur temperatūra 
neviršija 4 laipsnių. Prieš pat sodinant, 
šaknys išimamos iš maišų ir sukarpomos 
3 cm ilgio atkarpomis. Galima sukarpyti 
ir prieš sudedant laikyti rūsyje. 

Gyvašaknių sodinimas
Jos sodinamos į lysves šiltnamiuose arba 
į konteinerius. Geriau auginti konteine-
riuose (0,35 litro talpos), nes tuomet į žel-
domus plotus drebulė gali būti sodinama 
vegetacijos sezono metu, nelaukiant jos 
pabaigos.

Lysvės ruošiamos iš durpės ir smėlio 
mišinio santykiu 1:1. Tokio pat substrato 
mišinio pripilami ir konteineriai, jeigu 
juose numatoma auginti drebulę. Lysvėse 
gyvašaknės dedamos horizontaliai viena 
prie kitos eilutėmis, paliekant tarp eilučių 
7-10 cm tarpus. Eilutės užberiamos 3 cm 
storio substrato sluoksniu.

Į konteineriuose substrate padarytas 
skyles gyvašaknės gali būti smeigiamos 
ir vertikaliai, nes tai neturi įtakos joms 
įsišaknyti. 

Laistymas
Pasodintos gyvašaknės gausiai laisto-
mos – tai viena iš pagrindinių įsišakni-
jimo sąlygų. Esant palankioms sąlygoms 
įsišaknijimas gali būti net 95 proc. Au-
ginant daigus optimali substrato drėgmė 

Šaknys prieš sodinant sukarpomos 3 cm ilgio 
atkarpomis
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yra 80 proc. ribinio dirvos drėgmės im-
lumo. Laistymo dažnumas priklauso nuo 
meteorologinių sąlygų ir esamos sėjinukų 
augimo fazės. Esant sausam ir karštam 
orui, daigus reikėtų laistyti dažniau. Vi-
dutinė paros laistymo norma pirmas 3 
savaites po pasodinimo 3-5 l/m2. Praėjus 
3 savaitėms, 6 savaites trunkančios so-
dinukų intensyvaus augimo fazės metu 
laistymo norma sumažinama iki 2-3 l/m2, 
nes gyvašakės jau būna išleidusios šak-
neles, ir jos pasiekia gilesnius dirvos 
sluoksnius. Tuo metu daigų augimo spar-
tą pradeda neigiamai veikti ne drėgmės 
trūkumas, bet perteklius. Dėl drėgmės 
pertekliaus lysvės pasidengia samanomis 
ir dumbliais, substrate pablogėja aeracija, 
sulėtėja šaknų augimas ir maistmedžiagių 
įsisavinimas, išsiplauna dalis maistinių 
medžiagų. Daigai pradeda skursti, dalis jų 
žūna nuo ligų. Dėl užmirkimo hibridinės 
drebulės sodinukai gali visai nebeaugti. 
Kai sodinukų lapai pilnai uždengia lysvių 
paviršių, laistoma kas antrą – trečią dieną. 
Laistymo periodiškumas ir intensyvumas 
antroje vegetacijos sezono pusėje regu-
liuojamas, atsižvelgiant į 10 cm sluoksnio 
substrato išdžiūvimo laipsnį. 

Nuo rugpjūčio vidurio nudengiamas 
šiltnamis; 6 savaites trunka grūdinimo 

Lysvėse gyvašaknės dedamos horizontaliai viena prie kitos eilutėmis, paliekant tarp eilučių 7-10 cm 
tarpus

fazė, kurios metu laistoma retai – kartą 
per savaitę (jei per tą laiką nelijo).

Priežiūra
Papildomas tręšimas. Vegetacijos eigoje 
drebulės daigus reikėtų papildomai pa-
tręšti per lapus: 1 ha 150-160 kg N, 10-15 
kg P, 100-120 kg K ir 15-20 kg Mg trąšų. 
Pirmą kartą tręšiama mažos koncentraci-
jos azotinių trąšų tirpalu praėjus 2 savai-
tėms po sėjos. Tam geriausiai tinka kar-
bamido 0,2 proc. koncentracijos tirpalas. 
Po 2-jų savaičių tręšiama kalio trąšomis – 
kalio sulfato 0,5 proc. koncentracijos tir-
palu. Dar po 2-jų savaičių kartojamas 
tręšimas azotinėmis trąšomis. Paskutinį 
kartą tręšiama fosforo trąšomis (jų nau-
dojimo instrukcijose nurodytomis daržo-
vėms tręšti koncentracijomis). Patręšus 
skystomis trąšomis, drebulės daigai vieną 
dieną nelaistomi, kad trąšos įsigertų per 
lapus. Sausomis trąšomis tręšti negalima, 
nes nudeginami daigų lapai ir stiebeliai 
ties šaknies kakleliu.

Ravėjimas. Vegetacijos periodo metu 
piktžolės ravimos 4-5 kartus. Ravima ran-
komis, vos sudygus piktžolėms, nes ravint 
jau paaugusias žoles, kartu išsirautų ir da-
lis sodinukų.

Apsauga nuo ligų ir kenkėjų
Siekiant apsaugoti drebulės medelius nuo 
rauplių, lapų rūdžių ir juodulių, būtina 
laikytis nustatyto drebulės sėjinukų augi-
nimo tankumo ir optimalaus laistymo re-
žimo. Masinio ligų išplitimo auginant dre-
bulės sodinukus paprastai nebūna, todėl 
cheminės kovos priemonės netaikomos.

Didžiausią žalą drebulės sodinukams 
daro kurkliai, įvairūs lapgraužiai ir strau-
bliukai. Pastebėjus pirmuosius kurklių 
veiklos požymius (išraustus takus, išvar-
tytus daigus), reikėtų tuojau pat imtis 
kovos priemonių: į urvelius išdėlioti kur-

Įsišaknijusios hibridinės drebulės gyvašaknės 
ir pradėję augti jauni ūgliai

kliams nuodyti skirtų medžiagų porcijas. 
Jų galima pasigaminti ir patiems: į 1 kg 
virtų kviečių grūdų įdėti 0,3 l saulėgrąžų 
aliejaus ir 50 g chlorofoso. 

Pastebėjus ant drebulės daigų lap-
graužių vikšrus arba suaugėlius, reikėtų 
sėjinukus nupurkšti insekticidais (Deciu 
2,5 proc. k.e., Fastaku 10 proc. k.e., Šerpa 
25 proc. k.e ir kt.) instrukcijose nurody-
tomis koncentracijomis. Purškiama nu-
gariniu purkštuvu.

Iškasimas
Rekomenduotina hibridinės drebulės 
sodinukus iškasti kuo anksčiau pavasarį 
(kovo – balandžio mėn.), kol neišsprogę 
pumpurai. Kadangi drebulės sodinukai 
išauga gana dideli (60-100 cm, o kai ku-
rie pasiekia ir 2 m aukštį),  juos iškasti 
mechanizmais nėra galimybių. Prieš 
pradedant kasti rankiniu būdu, būtina 
įsitikinti, kad iš durpių substrato išėjęs 
įšalas. Hibridinės drebulės sodinukai 
gana jautrūs persodinimui. Substrate jie 
išvysto gana plačią šaknų sistemą, kuri 
lengvai pažeidžiama, iškasant tankiai au-
gančius sodmenis. Kasant reikia stengtis 
nutraukyti kuo mažiau šaknų ir nenu-
purtyti nuo jų daug žemių. Pradžioje 
kastuvu atkertamos šaknys tarpuose tarp 
eilučių, po to kastuvas kuo giliau įsmei-
giamas po šaknimis ir pakeliama žemė: 
daigeliai raunami suėmus rankomis už 
kelių stiebelių. Iškasti sodmenys sude-
dami į baltus matinius polietileninius 
maišus (1,5-2 m aukščio ir 0,5 m pločio). 
Jie užrišami ir sudedami į rūsį – ledainę 
arba sniego duobę. Tai įgalina suvėlint 
pumpurų sprogimą ir augimo pradžią, 
pagerinti sodmenų prigijimą bei pailgin-
ti jų išsodinimo į želdomus plotus termi-
nus. Hibridinės drebulės sodinukai gali 
būti iškasami ir rudenį (rugsėjo – spalio 
mėn.), surišami į ryšulius po 40-60 vnt. ir 
prikasami tranšėjoje pavėsingoje vietoje, 
kur laikomi iki pavasario. 

Įveisus trumpos apyvartos (iki 15 me-
tų) plantacinius želdinius arba sutrum-
pintos apyvartos (25-35 metų) įprastus 
želdinius žemės ūkio paskirties arba ne 
žemės ūkio paskirties bei apleistoje žemės 
ūkio paskirties žemėje, naudojant gyva-
šaknėmis padaugintus selekcionuotų ir 
Lietuvos miško sėklinės bazės sąvade įre-
gistruotų drebulės hibridų sodmenis, pa-
gal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. 
programą skiriama ženkli Europos Sąjun-
gos finansinė parama. 

M i š k i n i n k y s t ė
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M i š k i n i n k y s t ė

Geram veisiamų želdinių augi-
mui ypač didelę reikšmę turi 
palankus dirvožemio drėgmės 

ir aeracijos režimas. Optimalus oro ir 
vandens režimas yra tada, kai drėgmės 
šaknų mitybos zonoje yra 60-80 proc. 
nuo pilno dirvos drėgmės imlumo arba 
apie 65-100 proc. nuo mažiausio lauko 
dirvožemio drėgmės imlumo, o oras 
užima ne mažiau kaip 15 proc. bendro 
porų tūrio, išskyrus juodalksnį, kuriam 
optimalios drėgmės intervalas yra apie 
70-120 proc. nuo mažiausio lauko dir-
vožemio drėgmės imlumo. Toks vandens 
kiekis optimalus ne tik augalams augti, 

Mažoji melioracija: 
reikalingumas ir galimybės Lc, Ld ir Lf augaviečių kirtavietėse

dr. AntAnAs mAlinAuskAs

Todėl dirvožemio drėgmės režimo re-
guliavimas reikalingas jau daugelyje žel-
daviečių, tai atliekant jų paruošimo metu. 
Šlapesnėse augavietėse prieš dirvos įdir-
bimą reikia įrengti papildomą sausinimo 
tinklą, siekiant pažeminti gruntinio van-
dens lygį.

Įvairios medžių rūšys yra prisitai-
kiusios prie skirtingo gruntinio van-
dens lygio. Eglės normaliai auga, jeigu 
gruntinio vandens lygis vegetacijos se-
zono pradžioje yra giliau kaip 25-30 cm, 
o birželio – liepos mėn. – giliau kaip 60 
cm. Veisiant europinio ar hibridinio 
(europinis x japoninis) maumedžių žel-

bet ir celiuliozę ardantiems mikroorga-
nizmams. Per didelis vandens kiekis dir-
voje neigiamai veikia medžiagų apykaitą 
augalų šaknyse, trukdo patekti į augalą 
maisto medžiagoms, stabdo šaknų au-
gimą ir mikorizės vystymąsi, dalis arba 
visa šaknų sistema gali apmirti. Vasa-
rą užtvindyti pušies, eglės ar karpotojo 
beržo medeliai žūsta po 25-30 dienų; 
pavasarį ir rudenį šis laikas kiek ilgesnis. 
Pastebėta, kad juodalksniai užtvindymą 
pakenčia daug ilgiau ir žūsta antrais ar 
trečiais metais. Miškininkų pastebėjimu, 
drėgmės perteklius žiemą nemažai daliai 
medžių rūšių taip pat yra žalingas.
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dinius, gruntinio vandens lygis normalų pagal kritulių kiekį 
vegetacijos sezoną turi būti giliau negu 90 cm. Juodalksniui 
gruntinio vandens lygis pavasarį turėtų būti apie 10 cm, va-
sarą – apie 60 cm.         

Pagal miško želdinimo ir žėlimo pro jektų duomenis buvo 
tirtas želdinių pri gijimas, išsilaikymas ir augimas, priklausomai 
nuo Lc, Ld ir Lf augaviečių želdaviečių dirvožemių drėgnumo 
ir nuo dirvos paruošimo būdo bei vertinamas želdaviečių nu-
sausinimo reikalingumas ir galimybės. Želdaviečių drėgnu-
mas turi įtakos želdinių prigijimui, išsilaikymui, atsodinimų 
apimtims ir želdinių rūšinei sudėčiai jų vertinimo metu. 
Pirmaisiais želdinių augimo metais (iki jų inventorizacijos) 
želdaviečių drėgnumas didesnės įtakos želdinių prigijimui 
neturi, nors Lc ir Ld augaviečių sklypuose prigijimas 1,8-2,2 
proc. mažesnis negu neužmirkusių dirvožemių želdavietėse 
(1 lentelė). 

Priešingas rezultatas Lf augavietės želdavietėse gali būti 
atsitiktinis dėl mažo želdaviečių skaičiaus. Neigiama drė-
gmės įtaka išryškėja antrais – trečiais želdinių augimo me-
tais. Trečiais želdinių augimo metais dėl medyno iškirtimo 
užmirkstančių dirvožemių sklypuose želdinių išsilaikymas 
Lc augavietėje buvo mažesnis 28,9 proc., Ld – 26,4 proc. ir 
Lf – 26,8 proc., lyginant su želdavietėmis, kuriose dėl medy-
no iškirtimo dirvožemių drėgnumas ženkliau nepasikeitė. 
Dėl blogesnio želdinių išsilaikymo tenka didinti atsodinimo 
apimtis. Kirtavietėse, kuriose dirvožemių drėgnumas po me-
dyno iškirtimo žymiau nepasikeičia, priklausomai nuo au-
gavietės sąlygų atsodinimai sudaro vidutiniškai 422-634 vnt. 
ha-1, o kirtavietėse, kuriose po medyno iškirtimo dirvožemiai 
užmirksta, atsodinimas vidutiniškai siekia 567-1191 vnt. ha-1, 
kartais net viršija pradinį želdinių tankumą.

Želdinių išsilaikymas vertinimo metu Lc, Ld ir Lf au-
gaviečių sklypuose, kurių nusausinimas reikalingas, siekia 
30-44,3 proc., kur dirvožemiai neužmirko – 48,8-63,5 proc. 
Reikia pažymėti, kad želdinių vertinimo metu prie kultūri-
nės kilmės medelių dažniausiai priskaičiuojami medžių rūšių 
savaiminukai (dažniausiai eglė, beržas ir juodalksnis), kurių 
želdavietėse dažnai būna išlikę po kirtimų (eglė) arba užsisėja 
paruošus dirvą miško želdiniams (beržas ir juodalksnis). 

Laikinai užmirkstančių ar užmirkusių dirvožemių želda-
vietėse želdinių išsilaikymui ypač svarbią reikšmę turi dir-
vos paruošimas. Želdiniai buvo veisiami neruoštoje dirvoje, 
kauburėliais, freza, plūgu PKL-70 ir cheminiu būdu paruoš-
toje dirvoje (2 lentelė). 

Blogiausiai želdiniai išsilaikė neruoštoje ir cheminiu būdu 
paruoštoje dirvoje. Neruoštoje dirvoje įveistų želdinių išsilai-
kymas vertinimo metu buvo 44 proc., cheminiu būdu paruoš-
toje – 32 proc. Geriausiai želdiniai išsilaikė kauburėliais ruoštoje 
dirvoje. Želdinių išsilaikymas 3-ejų metų amžiuje – 85 proc., žel-
dinių vertinimo metu – 59 proc. Kauburėliais ruoštoje dirvoje 
buvo mažiausios želdinių papildymų apimtys (vidutiniškai 567 
vnt. ha-1), o kitais būdais – 706-1229 vnt. ha-1. Dirvos paruoši-
mas freza ir plūgu PKL-70 pagal želdinių išsilaikymą ir priežiū-
ros apimtis užima tarpinę padėtį, lyginant su anksčiau paminė-
tais dirvos paruošimo (neruošimo) būdais.

Pagal Lc, Ld ir Lf augaviečių 386 sklypų duomenis, iškirtus 
mišką dirvožemio drėgmės režimas labai nepasikeitė ir galima 
veisti eglės, ąžuolo ar beržo želdinius 47 proc. sklypų, o dirvo-
žemiai užmirko ir prieš veisiant želdinius želdavietes reikėtų nu-
sausinti 53 proc. sklypų (3 lentelė). 

Lengvai nusausinti būtų galima (sklypai yra arti vandens su-
rinktuvų, dažniausiai – melioracinio griovio) 31 proc. sklypų, 
nusausinti nėra galimybių – 56 proc. ir nusausinti būtų galima 
įrengus pralaidą per sankasą – 13 proc. Želdavietės, kurios įver-
tintos, kad nusausinti nėra galimybių, yra toli arba labai toli nuo 
vandens surinktuvų ir nusausinti būtų labai brangu. Jas sausi-
nant patektų ir miško sklypai, kuriuos sausinti netikslinga, o nu-
leidžiamieji grioviai būtų gilesni negu 1 metras. 

Kaip byloja pateikti duomenys, želdiniai, įveisti želdavietė-
se, kurias prieš želdinimą reikėjo nusausinti, išsilaiko blogiau, 
daugiau reikia atsodinti, pakinta rūšių sudėtis, lyginant su pro-
jektuota. Dirvos paruošimas kauburėliais gerokai sumažina per 
didelio dirvožemių drėgnumo neigiamas pasekmes miško želdi-
niams, bet jų vaidmuo, reguliuojant dirvožemio drėgmės režimą 
sodinimo vietose, nepakankamas. Be to, šlapiose žemėse augina-
mų medynų dėl mažesnio atsparumo vėjui išauginimo rizika yra 
žymiai didesnė negu auginamų sausesnėse. Tuo būdu šlapiose 
žemėse želdinius ne tik sunkiau išauginti, bet ir jų produkty-
vumas bus mažesnis. Vis dėlto, kaip rodo atliktas L hidrotopo 
želdaviečių vertinimas, tik apie 50 proc. reikalingų nusausinimo 
želdaviečių yra galimybė nusausinti įrengiant paviršinio nusau-
sinimo tinklą. 

3 lentelė. Želdaviečių nusausinimo reikalingumas ir galimybė

Nusausinimo 
reikalingumas ir galimybė

Želdavietės, 
vnt

Plotas, 
ha

Proc. 
nuo ploto

Nereikia 197 447,4 47
Reikia 189 500,5 53
Yra galimybė 53 152,2 31
Nėra galimybės 108 282,0 56
Reikėtų įrengti pralaidą per sankasą 28 66,3 13
Iš viso 386 947,9 100

1 lentelė. Želdinių išsilaikymas, augimas ir priežiūros apimtys priklausomai 
nuo želdaviečių dirvožemių drėgnumo

Au
ga

vi
et

ė Nusau-
sinimo 

reikalin-
gumas

Sodinimo 
tankumas, 

vnt. ha-1

Prigi-
jimas, 

%

Atsodi-
nimas, 
vnt.ha-1

Išsilai-
kymas 
3-iais 

metais, 
%

Išlikusių 
kultūrinės 
kilmės me-

džių skaičius, 
vnt. ha-1

Išsilaiky-
mas ver-
tinimo 

metu, %

Savai-
minukų 
skaičius, 
vnt. ha-1

Lc reikia 3467 83,0 1191 49,1 1256 30,0 2148
nereikia 3149 84,8 436 78 1751 48,8 1865

Ld reikia 2984 85,3 924 56,1 1688 43,2 1425
nereikia 2826 87,5 385 82,5 1602 49,9 1247

Lf reikia 3500 91,0 567 58,2 1800 44,3 1250
nereikia 2812 89,8 259 85 1950 63,5 717

2 lentelė. Želdinių išsilaikymas, augimas ir priežiūros apimtys 
priklausomai nuo dirvos paruošimo būdo Lc, Ld, Lf augaviečių sklypuose

Dirvos paruo-
šimo būdas

Želda-
viečių 
skai-
čius, 
vnt.

Sodi-
nimo 

tanku-
mas, 

vnt. ha-1

Prigiji-
mas,%

Papil-
dymas, 

vnt. 
ha-1

Išsi-
laiky-
mas, 

%

Prie-
žiūros 
apim-

tys, 
kartais

Išlikusių 
kultūrinės 

kilmės 
medžių 
skaičius, 
vnt. ha-1

Savai-
minukų 
skaičius, 
vnt. ha-1

Neruošta 62 2088 78,2 842 52,0 1,3 1297 1337
Kauburėliais 155 3103 88,6 567 85,3 0,5 2183 1507

Freza 91 3285 84,5 933 61,5 0,5 1753 1700
Plūgu PKL-70 163 3181 87,4 706 58,3 1,1 1715 1904

Cheminiu 21 3364 82,4 1229 51,7 1,0 1468 1820
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(Tęsinys, pradžia – 1 nr.)

zakreto (Vingio) parko tvarkytojas
P. Matulioniui 1900 m. dirbant vyres-
niuoju taksatoriumi pavesta tvarkyti ir 
prižiūrėti Vilniaus imperatoriškąjį šilą 
Zakret – dabartinį Vingio parką. Jo pa-
stangomis šile įvestas parko ūkis, nors kai 
kurie valdininkai norėjo šilą kirsti rink-
tiniais kirtimais, taip iškertant geriausius, 
stambiausius medžius.

J. Basanavičiui kartu su P. Matulioniu 
įkūrus Lietuvos Mokslo Draugiją (LMD, 
1907), pastarasis manė, kad jai derėjo 
perimti Zakreto (Vingio) šilą, kuriame 
su valdžios subsidija būtų galima tyri-
nėti krašto florą ir fauną. P. Matulionis 
1911 m., jau gyvendamas Smolenske, 
parengė sumanymą, „kaip reikėtų su tuo 
Zakretu apsieiti“, jį nusiuntė Vilniaus ge-
neralgubernatoriaus Turtų valdybos val-
dytojui A. Stankevičiui ir (1912 01 20) 
LMD pirmininkui J. Basanavičiui. 

P. Matulionio projektas yra meile per-
sunkta poema „beveik pirmykščiam“ 150 
dešimtinių (1 dešimtinė – 1,0925 ha) dy-
džio šilui, kuris snaudžia „ant aukštumos, 
iš trijų pusių apsuptas Vilijos upės“,  ir 

Povilo Matulionio 
karjera Rusijos miškotvarkoje

prof. romuAldAs deltuvAs

kurio „medžių atskiros grupės yra pasiekę 
200 metų vidutinį amžių, o kai kurie gi-
gantiškų matmenų 50 m aukščio medžiai 
350 metų ir daugiau“. Šiuo projektu P. 
Matulionis tapo miestų miškininkystės 
pradininku. Jis apibūdino Vingio šilą kaip 
gamtos istorinį paminklą, krašto istorijos 
paminklą, gamtininkų ir mokinių eks-
kursijų objektą, miesto gyventojų sveika-
tingumo punktą, nuostabaus grožio vietą 
bei kartu ūkinį vienetą, būtiną išsaugoti 
„mokslo ir estetikos interesams kaip trupi-
nėlį pirmykštės gamtos“, pavedant „kokiai 
nors mokslo institucijai arba draugijai su 
nedideliais nario įnašais“. Jo nuomone, 
Vingio šilas būtų galėjęs tarnauti kaip 
„puikiausia vieta sanatorijai“, kaip „gydo-
masis kampelis“, kuris „išlieka sausas ir po 
didžiausių liūčių“ ir yra „milžiniško kiekio 
ozonuoto oro šaltinis“. 

P. Matulionio aprašė ir savąjį indėlį, 
išsaugant parką, kuris jau „buvo atiduotas 
galvijų, arklių bandoms, galima sakyti, su-
naikinimui, nudrengimui dangos samanų, 
renkamų tų gyvulių žiemos pakratams“: 
„su vargais per pastaruosius 11 metų pa-

vyko šilo augmenijos bendrijas apginti 
nuo gyvulių, buvo įveistos ąžuolų ir eglių 
grupės, sustabdytas ardantis upės povei-
kis 10-13 sieksnių gylio smėlio griovoms, 
upės farvateris sugrąžintas į pirmykštę, 
nekenksmingą parkui vagą, nuošliaužos 
pasidengė miško augmenija“. 

Gelbstint parką P. Matulioniui teko 
daryti nepopuliarius sprendimus ir „už-
gyventi priešų“, bet jis negalėjęs „neišstoti 
puikaus, didžio, o todėl ir švento man daly-
ko gynybai“. Nurodęs, kad ateityje reikėtų 
aptverti parką gyvatvore, apželdinti tuš-
čius plotus, suremontuoti baseiną ir fon-
taną prie liepų alėjos, išlaikyti du eigulius, 
o vasarą – ir dar šešis sargus, P. Matulio-
nis apskaičiavo galimas metines parko 
išlaidas ir pajamas. Pastarosios turėjo 2 
kartus viršyti išlaidas, nes „netgi suma-
terialėjusi žydų jaunuomenė noriai moka 
penkines, kad ištisomis dienomis drybso-
tų po medžiais, dar ir pietaudami miške“. 
„Drąsinu ir raginu Tamstas prie to darbo“, 
viską reikia pateikti „ant rašto“, skatino 
LMD vadus P. Matulionis, tačiau jiems 
trūko „gaspadoriškumo“ bei pajėgų. Tad 
nieko nebuvo padaryta.

Politinė iįtampa Rusijoje
Prasidėjęs 1914 m. I pasaulinis karas at-
nešė į Rusiją sumaištį. Iš vakarinių im-
perijos gubernijų plūstelėjo pabėgėlių 
srautas. P. Matulionis aktyviai įsitraukė 
į Komiteto pabėgėliams lietuviams rem-
ti veiklą Smolenske. Po 1917 m. vasario  
revoliucijos miškininkai, pajutę veiklos 
laisvę, 1917 m. balandžio 28 – gegužės 
2 d. Petrograde, Miškų institute, susirin-
ko į visos Rusijos miškininkų suvažiavi-
mą. P. Matulionis šį suvažiavimą aprašė 
straipsnyje „Rusijos revoliucija ir miškai“ 
(Lietuvių laikraštis, 1917, Nr.47-48). Bene 
didžiausią ir, atrodo, teigiamą įspūdį jam 
paliko Rusijos miškininkų pritarimas 
miškų nacionalizacijai: „Rusijoje įsigalėjus 
liaudžiai, visi miškai taptų liaudies nuosa-
vybe. Tai nereiškia, kad miškų savininku 
liks kiekvienas Jaška, Petka arba Matroš-

P. Matulionis su šeima
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ka, bet bus jų visų bendra nuosavybė.“ 
Remdamasis 1529 m. Lietuvos Statutu, 
P. Matulionis straipsnyje teigė, kad „taip 
būta ir Lietuvoje prieš Algirdo viešpatavi-
mą, kurs pradėjo dalyti savo bendradar-
biams tautos žemę, nors ne vison nuosavy-
bėn.“ Įsigalėjusi bajorija 1588 m. Statute 
jau „nebetalpino nuosavybės plėtojimo, nes 
tauta liko nusmaugta ir iš visų pusių vergi-
jos pančiais sukaustyta.“ 

P. Matulionio samprata, didžiausia 
Rusijos problema, miškui tapus tautos 
nuosavybe, būsiąs naudojimosi lygiavos 
užtikrinimas (,,ir kas gyvena pamiškėje, ir 
kas užu 300 varstų“). 

Apie tuo metu Rusijoje įsigalinčią be-
tvarkę, kai kairė nelabai žinojo, ką daro 
dešinė, liudija Aleksandro geležinkelio 
valdybos Miško paruošų skyriaus susira-
šinėjimas su Miškų departamentu. Miško 
paruošų skyriaus viršininkas 1917 10 16 
rašė departamento direktoriui: „Prašau 
Jūsų potvarkio, jei tam nebus kliūčių, ko-
mandiruoti į patikėtą man skyrių II rajono 
Miškotvarkos revizoriaus P. Matulianio, 
vykdančio Nezabytovskio miško taksaciją 
Bielsko valsčiuje Smolensko gubernijoje, 
žinion Smolensko žemės komiteto mati-
ninką I. I. Azarjevą.“ Sunerimęs Miškų 
departamentas 1917 10 21 prašo pranešti, 
kieno leidimu miškotvarkos revizorius 
P. Matulionis taksuoja Nezabytovskio 
mišką. Smolensko – Vitebsko Žemdirbys-
tės ir valstybės turtų valdyba 1918 01 04 
laišku pranešė, kad P. Matulionis vykdo 
darbus paties Miškų departamento lei-
dimu, išduotu 1917 09 19. Kitas betvar-
kės Rusijoje liudijimas yra Visos Rusijos 
miškininkų sąjungos Novgorodo skyriaus 
(Novgorodo valstybės turtų valdyba buvo 
P. Matulionio miškotvarkos rajone) ta-
rybos posėdžio, įvykusio 1917 12 15-18, 
protokolas, kuriame pažymima, kad „gi-
rininkai, net labiausiai norėdami, negali 
išpildyti Miškų departamento aplinkraščių 
reikalavimų, nes neteko bet kokios valdžios 
vietose ir išsiplėtus neteisėtai gyventojų ir 
net kai kurių valsčių apskričių žemės ko-
mitetų veiklai“.

Kad „Miškų departamentas dirbo savo 
darbą, nepaisydamas karo ir revoliucijos 
sukeltos sumaišties“, pripažino 1918 04 
01 pasirodęs miškų politikos žurnalas 
„Liesa respubliki“ (Nr. 1). Bolševikinėms 
taryboms paėmus valdžią, vietoje buvu-
sio carinio Miškų departamento įsteigtas 
Centrinis miškų skyrius Žemdirbystės 

liaudies komisariato sudėtyje, o guberni-
jose įsteigti miškų skyriai. Nuo 1918 04 
19 panaikinta miškotvarkos revizoriaus 
pareigybė, kurią P. Matulionis užėmė 
daugiau kaip 10 metų. Paskelbus privačių 
miškų nacionalizaciją, parengtos ir 1918 
04 23 patvirtintos „Buvusių privačių miš-
kų apskaitos ir aprašymo taisyklės“. Miškų 
skyriams, o tuo pačiu ir miškotvarkai gu-
bernijose, iškeltas uždavinys 1918 m. va-
saros darbų periodu atlikti buvusių pri-
vačių miškų medynų sudėties ir būklės 
apskaitą bei aprašymą. „Miškų skyrius, 
kuris neatliks tokio darbo, yra beviltiškas 
veiksmingumo prasme“, – grėsmingai pri-
minė žurnalas ,,Liesa respubliki“ (1918 
08 01; Nr.8/9). Techniniam visų gamy-
binių darbų sujungimui vietose Žemdir-
bystės komisariatai turėjo komandiruoti 
į kiekvienos gubernijos deputatų tarybą 
miškotvarkos komisarą, kaip lauko ir ka-
merinių darbų techninį vadovą. Miško-
tvarkos komisaras, pasibaigus lauko dar-
bams, privalėjo pateikti Centrinei miškų 
valdybai ataskaitą pagal kiekvieną val-
dą. Suvestiniai buvusių privačių miškų 
duomenys turėjo būti pateikti ne vėliau 
kaip 1918 11 01. Be senųjų miškotvarkos 
profesionalų šis uždavinys būtų buvęs 
neįveikiamas. P. Matulionis 1918 m. ba-
landį paskirtas Vitebsko gubernijos miš-
kotvarkos komisaru, atsakingu už nacio-
nalizuotų miškų inventorizaciją. Jis buvo 
išrinktas ir delegatu į II-ąjį visos Rusijos 
miškininkų suvažiavimą, vykusį 1918 m. 
birželio 2-6 d. Maskvoje. Jame dalyvavo 
115 delegatų iš 31 miškų skyriaus (tarp 
jų buvo 60 mokslingų miškininkų). Su-
važiavimas baigė svarstyti klausimus 
apie Miškininkų sąjungos uždavinius ir 
tikslus. P. Matulionis išrinktas į Miški-
ninkų sąjungos Revizijos komisiją. Pri-
imtas sprendimas kuo greičiau sušaukti 
Rusijos miškotvarkininkų suvažiavimą. 
Jo dalyviai atsistojimu pagerbė 1918 m. 
gegužės 30 d. mirusio rusų socializmo 
kūrimo pradininko G. V. Plechanovo at-
minimą.

Visi Rusijos miškų žinybos darbuoto-
jai privalėjo iki 1918 06 10 užpildyti Miš-
ko anketas, nurodydami gimimo metus, 
užimamas pareigas, miškininkystės išsi-
lavinimą, tautybę, partinę priklausomy-
bę (atsakymas nebūtinas). „Neatsiuntu-
sieji anketų negali tikėtis valstybės išlai-
kymo“, perspėjo „Liesa respubliki“ (1918 
05 15; Nr. 4).

Siekis griįžti iį Lietuvą
Kuriantis 1918 m. Lietuvos valstybingu-
mui, P. Matulionis laiške J. Basanavičiui 
(rašytame 1918 08 19 iš Smolensko) ža-
dėjo „pribūti Vilniun apie rugsėjo pusę“, 
prašė paieškoti buto „iš 3-4 kambarių su 
daržu“. Laiške jis iš anksto džiūgavo: „Tai 
kad sudrošime dirbę Lietuvai!“ Deja, opti-
mizmas buvo ankstyvas, nes reikėjo gauti 
leidimą išvykti iš pilietinio karo niokoja-
mos Rusijos.

Rugsėjo mėnesį P. Matulionis tebesi-
blaškė tarp Smolensko, kur gyveno šei-
ma, ir darbo Vitebske. Šio miesto įgulos 
lietuvių kareivių organizacijoje tuo metu 
dirbo Juozas Grigaitis, Rusijos Lietuvių 
seimo (vykusio 1917 06 9-16 Peterburge) 
dalyvis. Jam kilo mintis, kad P. Matulionis 
galėtų atrinkti ir perimti iš bolševikų val-
džios likviduojamų Vilniaus – Kauno bei 
Gardino Valstybės turtų ir žemdirbystės 
valdybų dokumentus, turinčius istorinę 
vertę Lietuvos valstybei. J. Grigaitis dėl to 
laišku kreipėsi į Rusijos Lietuvos reikalų 
komisariato darbuotoją Vladą Požėlą, bū-
simąjį Lietuvos vidaus reikalų ministrą. 
Likvidacinio skyriaus vedėjas 1918 09 26 
rašte Nr. 88 pripažino, kad P. Matulionio 
pagalba būtų „labai pageidautina“, ir pa-
žymėjo, kad „likvidacija turi būti užbaigta 
maždaug per du mėnesius“. Bet Likvida-
cinio skyriaus vedėjas apie P. Matulionio 
pakvietimą dirbti negalėjo pasakyti „nie-
ko konkretaus, nes Lietuvos reikalų komi-
saras drg. Kapsukas išvykęs tam tikram 
laikui į Vilnių.“ P. Matulioniui sutikimas 
dirbti būtų reiškęs dar vėlesnį grįžimą į 
Lietuvą, o ir darbo sėkmė buvo abejotina. 
Likvidacinio skyriaus vedėjas rašė, jog „tų 
Valdybų bylos yra labai apverktinoje padė-
tyje: Vilniaus – Kauno Valdybos suvers-
tos vyno sandėlio patalpose Kostromoje, 
Gardino, atrodo, kiek geresnėje padėtyje, 
yra Kalugoje. Kauno ir Vilniaus guberni-
jų Žemėtvarkos komisijos likviduotos, bet 
visas jų turtas yra paimtas Tulos ir Tverės 
vietinių Deputatų tarybų.“ Taip idėja liko 
neįgyvendinta.

P. Matulioniui 1918 m. lapkričio 22 d. 
pavyko išvykti iš Rusijos į nepriklauso-
mybę kuriančią Lietuvą. Grįžus abu jo 
sūnūs įsirašė į kuriamos Lietuvos kariuo-
menės savanorius, o paties P. Matulionio 
laukė darbai gimtosios šalies miškų ūkio 
valdymo, švietimo sistemai bei lietuviškai 
miškotvarkai kurti. 
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Metų pradžioje ASU Miškų ir eko-
logijos fakultete buvusi Miškinin-
kystės katedra paminėjo raidos 90-metį – įkurta ji 

buvo 1923 m. sausio 15 d. Kaune, tuometinio Lietuvos universi-
teto Matematikos – gamtos fakultete. 

Pirmieji studentai į Lietuvos universiteto Miškininkystės 
skyrių stojo, vos jį atidarius. Tarp jų 1922 m. buvo vėliau žymiu 
dendrologu tapęs Juozas Rauktys bei miškotvarkos specialistu – 
Jonas Vilčinskas.

Įsteigus 1924 m. Dotnuvoje Žemės ūkio akademiją, pirmasis 
šios katedros vedėjas prof. Povilas Matulionis katedros vairą per-
davė į doc. Antano Rukuižos rankas. Per 90 katedros gyvavimo 
metų būta tik 12 vadovų. Ilgiausiai, 13 metų, katedrai vadovavo 
prof. Edvardas Riepšas (1993-2006 m.), po 12 metų – doc. Vladas 
Vaitkus (1938-1950 m.) ir doc. Vincas Stinskas (1955-1967 m.), 
11 metų – doc. Pranas Jakas (1977-1988 m.), 10 metų – doc. Al-
girdas Navasaitis (1967-1977 m.).

Miškininkystės katedros pavadinimas keistas ne kartą, kai 
kuriais  metais (iki 1942 m.) egzistavo po 2 katedras. Paskutinės 
reformos metu, 2012 m. spalio 8 d. Miškininkystės katedra su-
jungta su Medžioklėtyros laboratorija ir pavadinta Miško biolo-
gijos ir miškininkystės institutu. Jo direktoriumi paskirtas prof. 
Gediminas Brazaitis  (katedros vedėju dirbo nuo 2006 m.). 

Šiuo metu buvusioje Miškininkystės katedroje (institute) yra 
19 etatų. Pagrindinėse pareigose dirba 3 profesoriai, 6 docen-
tai bei 2 lektoriai, valandininkais – 4-5 LAMMC mokslininkai 
ir mūsų instituto doktorantai. Apie 80 proc. šių dėstytojų turi 
mokslinius laipsnius.

Katedros kuruojamų studijų dalykų profilis išliko toks pat. 
Nuo įsikūrimo išliko mažai keitę pavadinimus 5 studijų dalykai: 
dendrologija, bendroji miškininkystė (miško ekologija), miško 
kultūros (atkūrimas ir įveisimas), miško žvėrių ir paukščių bi-
ologija, medžioklės ūkis (medžioklėtyra) ir miškininkystė AF 
studentams. Katedros (instituto) dėstytojai skaito iki 20 studijų 

Miškininkystės katedra laiko tėkmėje...
doc. JAnInA ŠePeTIenė dalykų bakalaurams bei iki 15 dalykų magis-

trantams.
Institutas kuruoja dvi bakalauro studijų programas: miški-

ninkystę (kartu su Miškotvarkos ir medienotyros institutu) bei 
miestų miškininkystę ir 2 programas magistrantūrai: miškinin-
kystę bei laukinių gyvūnų išteklius ir jų valdymą.

Pagrindinės dėstomų studijų dalykų grupės: 1 – dendrologi-
ja ir dekoratyvinė želdininkystė; 2 – miško ekosistemų, augalų 
ir gyvūnų biologija, ekologija ir apsauga; 3 – miško genetika, 
selekcija ir sodmenų išauginimas; 4 – miško atkūrimas, medynų 
formavimas ir kirtimai; 5 – medžioklystė ir laukinės gyvūnijos 
resursų valdymas; 6 – miško hidrologija.

Studijų reikmėms per katedros gyvavimą paruošta 17 vado-
vėlių bei 25 mokomosios knygos.

Mokslinė veikla apima 4 sritis: 1 – miško ekosistemų tvaru-
mas ir būklė, genetinių išteklių ir biotechnologijų naudojimas; 
2 – miestų ir rekreacinė miškininkystė; 3 – miško biologinė įvai-
rovė; 4 – medžiojamųjų gyvūnų populiacijų tvarkymas, medžio-

Miško biologijos ir miškininkystės instituto pedagoginis – 
mokslo personalas 2013 m.

Leidinių parodoje
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klystė. Ši veikla neatsiejama nuo doktorantūros. 
Doktorantų skaičius per dešimtmetį pakito nuo 
2 iki 12 asmenų. Per šį laikotarpį 7 doktorantai 
apgynė disertacijas, o 4 iš jų liko dirbti dėsty-
tojais (G. Brazaitis, J. Bačkaitis, L. Straigytė, 
R. Špinkytė – Bačkaitienė).

Vykdomų mokslinių tyrimų propagavimui 
per 10 metų skaityti pranešimai per 240 kon-
ferencijų užsienyje ir Lietuvoje, paruošta 12 
straipsnių, cituojamų ISI WOS duomenų bazė-
je, 57 – kitose bazėse. Darbų sklaidai paskelbta 
daugiau nei 260 populiarių straipsnių.

Katedros dėstytojai žinomi ir kaip visuome-
ninės veiklos atstovai. Prof. Edvardas Riepšas 
2002-2008 m. buvo LMS prezidentu, nuo 2008 
m. šioms pareigoms išrinktas doc. Edmundas 
Bartkevičius. Prof. emeritas Antanas Juodval-
kis – ilgametis LMS viceprezidentas, įvairių 
konkursų ir seminarų vadovas. Prof. Darius 
Danusevičius – miškotyros krypties doktoran-
tūros pirmininkas. Doc. Kęstutis Pėtelis – tarp-
tautinės kategorijos medžioklės trofėjų eksper-
tas, žurnalo „Medžiotojai ir medžioklė“ vyr. 
redaktorius.

Katedros kolektyvas kiekvieną pavasarį or-
ganizuoja dalykines išvykas į miškų urėdijas. 
Jų metu aptariami diskusiniai miškininkavimo 
klausimai, aplankomi įdomūs objektai. Tokių 
išvykų metu pabuvojome Biržų, Jurbarko, Kaz-
lų Rūdos, Šalčininkų, Pakruojo, Tauragės ir Kė-
dainių miškų urėdijose.

Miškininkystės katedros jubiliejui pažymėti 
Aleksandro Stulginskio universitete organi-
zuota konferencija bei išleistas leidinys „Miško 
biologijos ir miškininkystės instituto ištakos ir 
dabartis“ (1923-2013 m.), kurio sudarytojas – 
prof. G. Brazaitis. Leidinyje apibūdinami 5 ka-
tedros veiklos etapai, pateikiamos žinios apie 
vadovus bei detaliau pristatomi visi šiuo metu 
dirbantys dėstytojai ir  doktorantai.

Kartu su katedros jubiliejumi paminėtos 
prof. T. Ivanausko 130 gimimo metinės. Jis 
1952-1955 m. buvo Miškininkystės katedros 
vedėju bei ilgamečiu miško žvėrių ir paukščių 
biologijos su medžioklės pagrindais disciplinos 
dėstytoju (1924-1928; 1949-1970 m.). Prisimi-
nimais apie prof. T. Ivanauską pasidalino doc. 
A. Navasaitis, G. Tursa, L. Baltuškevičienė.

Sukakčiai ASU surengta Miškininkystės ka-
tedros dėstytojų paruoštų vadovėlių bei T. Iva-
nausko išleistų knygų parodėlė. Svečiai galėjo 
susipažinti su ASU bibliotekoje veikiančiu prof. 
T. Ivanauskui skirtu muziejumi.

Tęsdamas mokymo tradicijas, Miško biolo-
gijos ir miškininkystės institutas laukia naujų 
studentų, pasiryžusių studijuoti miškininkystę 
ar taikomąją ekologiją ir susieti savo ateitį su 
miškais, gamtosauga. 

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

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

Suomiškos biokuro giljotinos AXER – 
profesionalūs priedai ekskavatoriams 
ir miško mašinoms

AXER - Skandinavijos rinkos lyderis. 
Įdarbink savo ekskavatorių biokuro gamybai!
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Šiaulių miškų pristatymas senjorams – 
rimtas išbandymas ir malonumas 

nIJolė GrIGAITė

Jos pasirodymas visuomet – lyg gaivaus 
vėjo gūsis, nes jokie metai ir sunkumai 
neįveikia šios moters energijos. Links-
mą, neieškančią žodžio kišenėje moterį 
prisimena miškų urėdijoje visi, kam teko 
kartu su ja dirbti. Todėl ir šį kartą Laima 
greitai rado kiekvienam žodį, nusistebėjo, 
kad senjorai nė kiek nepajaunėję... Užtat 
buvusiems bendradarbiams komplimen-
tų negailėjo personalo inspektorė Roma 
Caparienė, kuri ne tik puikiai prisimena 
kiekvieną senjorą, bet yra ir patyrusi tą 
nelengvą laiką, kai reikėjo su jais atsisvei-
kinti, išleidžiant į užtarnautą poilsį.

Trumpą pokalbį keičia išvyka po miš-
kų urėdiją, senjorams neišduodant visų 
parengtų šiai dienai staigmenų.

turtingas Gulbino miškas
Kelionė prasideda nuo Gruzdžių giri-
ninkijos Gulbino miško. 2700 ha plotą 
užimantis miškas – vienas turtingiausių 
žvėrimis, pilnas paslapties dėl daugybės 
pelkių, tankmių ir klaidžių žvėrių take-
lių. Tankus ir sunkiai praeinamas miškas 
buvo puikus prieglobstis ir Lietuvos par-
tizanams. Šiandien partizanų kovas mena 
atkurtas bunkeris, kurį prižiūrint prisi-
deda ir Šiaulių miškų urėdija. Senjorai 

savo apsilankymu irgi pagerbė partizanų 
atminimą. 

Miške įrengtos poilsiavietės suteikia 
galimybę apsilankiusiems trumpam pa-
ilsėti ar pasislėpti nuo lietaus. „Turime 
jums parodyti nors vieną mūsų poilsia-
vietę“, – pakvietė trumpai atokvėpio va-
landėlei buvusius ir esamus bendradar-
bius miškų urėdas S. Pališkis. 

Medkirtė pribloškė pajėgumais
Stabtelėjimas prie galingos medkirtės ne-
paliko abejingų buvusių girininkų Česlo-
vo Sungailos ir Jokūbo Margenio. Anot 
jų, anksčiau apie tokias galingas mašinas 
buvo galima tik pasvajoti, daugybė miško 
darbų atlikta rankomis. „Net patiems da-
bar kartais sunku suprasti, kaip galėjome 
dirbti be tokios galingos technikos. Bet 
viskam savas laikas, galime jums tik pa-
vydėti ir kartu pasidžiaugti“, – sakė buvęs 
girininkas J. Margenis.

„Ši miškakirtė atstoja 20 pjūklininkų, 
gali kirsti nuo 7 cm iki 78 cm skersmens 
medžius. Kirsti ja plonus medžius nee-
konomiška, tad ji darbuojasi tik prie sto-
rų. Mašinos našumas – 200 m3 per parą. 
Įvertinant, kad trys operatoriai dirba su 
šia mašina visą parą, galima įsivaizduoti, 
kiek paruošiama medienos“, – sakė miškų 

Gulbino miške prie atkurtos partizanų slėptuvės 
(iš kairės: miškų urėdas Stasys Pališkis, buvę 
miškų urėdijos darbuotojai Giedrė Pangonienė, 
Česlovas Sungaila, Laima Lukošaitienė, 
Jokūbas Margenis)

Graži tradicija tęsiama: šiemet Šiaulių 
miškų urėdija vėl surengė susitikimą 
su senjorais, anksčiau dirbusiais miški-
ninkais, pristatė jiems miškų urėdijos 
pasiekimus, aprodė naujausią techniką, 
statomą kelią Varčiulių miške. 

„Šie susitikimai reikalingi ne tik senjo-
rams, jie būtini ir mums, nes buvę ben-
dradarbiai kaip niekas kitas gali nuošir-
džiai pasakyti, gal ką darome ne taip, be 
to, jie gali nuoširdžiai pasidžiaugti mūsų 
pasiekimais, nes puikiai išmano ir žino, 
kaip nelengvai viskas pasiekiama“, – sakė 
Šiaulių miškų urėdas Stasys Pališkis, su-
laukęs miškų urėdijoje brangių svečių.

Kaip įprasta šiuose susitikimuose, 
visi susirinko į miškų urėdijos pasitari-
mų kambarį, kur pokalbis prasidėjo prie 
puodelio arbatos. Ryšių su visuomene 
specialistė Loreta Mejerienė senjorams 
pateikė nedidelę staigmeną – kiekvienam 
padovanojo po prieš porą metų įvykusio 
susitikimo nuotrauką.

Šiemet kalba ėmė suktis apie naują-
ją medkirtę, miške įrengtas stebėjimo 
kameras, naujai tiesiamą kelią, kai kiek 
vėluodama į susitikimą atskubėjo dau-
gybę metų girininko pavaduotoja Bubių 
girininkijoje dirbusi Laima Lukošaitienė. 
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Varčiulių miške tiesiamą kelią apžiūri buvęs Gruzdžių girininkijos girininkas Česlovas Sungaila 
(kairėje) ir jo auklėtinis – dabartinis šios girininkijos girininkas Algirdas Černauskas

Giedriaus pagalba Giedrei – vyr. miškininkas 
Giedrius Tamošiūnas padeda buvusiai ekonomistei 
Giedrei Pangonienei iškelti inkilą

miško ruošos darbai. Dabartinis 1,9 km 
kelias pasitarnaus, kad būtų galima visai 
kitaip ūkininkauti. Jis eina ir per privačius 
miškus, tad naudos bus visiems. Anksčiau 
net atsitikus nelaimei ar kilus gaisrui, šito 
miško nebūtų buvę įmanoma pasiekti. 
Dabar išspręsime daug problemų“, – sakė 
vyr. miškininkas G. Tamošiūnas.

Anot jo, tiesti kelią šlapioje vietoje itin 
sunku, vien vandens pralaidoms įreng-
ti reikėjo per 56 tūkst. litų. Bendra kelio 
projekto vertė – daugiau kaip 0,5 mln. 
litų, miškų urėdijos lėšos sudaro beveik 
200 tūkst. litų. Šis kelias – puikus pavyz-
dys, kaip valstybė padeda privačių miškų 
savininkams, kuriems pravažiuojamas 
miško kelias yra labai reikalingas. Prie ke-
lio statybos miškų urėdija prisidėjo savo 
lėšomis, gavo paramą iš Europos Sąjun-
gos – ir kitų metų pabaigoje jau planuo-
jama baigti kelio, kuriuo naudosis visi, 
statybą. 

Na, o kad kelias būtų gražesnis ir gy-
vesnis, dabartiniai miškų urėdijos dar-

urėdijos vyriausiasis inžinierius Romual-
das Zebčiukas. Anot jo, tik gegužę, kada 
pradeda luptis medžių žievė, miškakirtė 
nedirba. 

„Anksčiau tokios mašinos kirto tik 
tiesius skandinaviškus spygliuočius, o da-
bar jau pritaikytos ir mūsų kraštams, gali 
dirbti ir lapuočių miškuose“, – pastebėjo 
vyr. inžinierius. 

Varčiulių miško kelias ir ... staigmena
Didžiuodamiesi miškų urėdijos darbuo-
tojai parodė senjorams naujai tiesiamą 
miško kelią Varčiulių miške. Šiam pro-
jektui įgyvendinti daug laiko ir jėgų skyrė 
miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas 
Giedrius Tamošiūnas. Jis neslepia, kad 
dabar malonu žiūrėti, kaip sparčiai vyksta 
darbai, nes nelengva buvo pasiekti, kad 
jie prasidėtų. 

„Visais laikais Šiaulių miškų urėdija 
daug dėmesio skyrė keliams. Pelkėti miš-
kai kažkada buvo labai sunkiai pasiekiami, 
pražūdavo daug medienos, sunkiai vyko 

buotojai senjorams parengė malonią stai-
gmeną – atvežė inkilų, kuriuos visi kartu 
ir iškėlė Varčiulių miške. 

Meškuičių girininkija neatpažiįstamai 
pasikeitusi
,,Na, šį kartą tikriausiai norėjote mus ga-
lutinai priblokšti“, – sakė daugelį metų 
miškų urėdijoje ekonomiste dirbusi Gie-
drė Pangonienė, kuomet kelionės po miš-
kų urėdiją pabaigai visi buvo pakviesti 
apsilankyti Meškuičių girininkijoje. Sen-
jorai girininkijos pastatą prisiminė kaip 
didžiulį ir nejaukų, visai netinkantį tokiai 
įstaigai. O dabar jo vietoje stovi nedidelis, 
puikiai suplanuotas, taupus ir modernus 
pastatas. 

„Iš senosios girininkijos nedaug kas 
liko – pastatas rekonstruotas iš esmės, ne-
atpažįstamai. Anksčiau vien patalpų šildy-
mas atimdavo daug laiko ir lėšų, o dabar 
viskas ekonomiška. Ir Meškuičių miestelį 
mūsų pastatas puošia“, – džiaugėsi Meš-
kuičių girininkas Vigilijus Urbonas.

 Diena su senjorais prabėgo lyg trum-
pa akimirka. Nuotraukos, nesibaigian-
čios kalbos ir prisiminimai, palinkėjimai 
ir atsisveikinimas... Su didele viltimi vėl 
susitikti. 

„Mums tie susitikimai – tikra do-
vana. Jaučiamės, kad vis dar esame ko-
lektyvo dalis. Juk miškininku buvęs, juo 
būsi visą gyvenimą, nesvarbu, kad nebe-
reikia į mišką kasryt. Ateisime susitikti, 
kada tik pakviesite“, – sakė vienas per 
kitą išsiskirdami senjorai, o miškų urė-
dui S. Pališkiui neliko nieko kito, kaip tik 
pažadėti, kad tų susitikimų bus dar daug 
ir malonių. 

Galinga miškakirtė pakeitė 20 medkirčių pjūklininkų
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PATIKSLINIMAS
Žurnalo šių metų 3 nr. išspausdintame dr. O. Belovos straipsnyje ,,Elninių žvė-
rių daromo poveikio miško želdiniams ir žėliniams vertinimo nūdienos 
problemos“ įsibrovė netikslumų: 37 p. 3 skiltyje (2 pastraipa) skaityti taip: To-
dėl patelių medžiojimo sezonas turėtų būti pratęstas iki gruodžio 15 d., kaip 

patinų bei jauniklių; 38 p. straipsnis turėtų baigtis tokiu sakiniu: Minėtoje 
tvarkoje nėra aprašyta poveikio įvertinimo metodika (atlikimo laikas, eiga) 
ir atitinkami duomenys apie neigiamą poveikį želdiniams kaip tik ir gauna-
mi, remiantis elninių žvėrių neigiamo poveikio želdiniams įvertinimu. 
Atsiprašome už netikslumus.

Miškų urėdijų 2013 m. kovo mėn. 

parduotų apvaliosios medienos sortimentų 
kainos, Lt/m³

sortimentas 2013 m. kovo mėn. 
vidutinė kaina

indeksas 2013 m. 
sausis=100

2013 m. sausio – 
kovo mėn. 

vidutinė kaina
Pušies pjautinieji rąstai 205 97.6 208
Eglės pjautinieji rąstai 216 99.1 217
Ąžuolo pjautinieji rąstai 538 98.5 536
Uosio pjautinieji rąstai 208 112.4 201
Drebulės pjautinieji rąstai 139 98.6 141
Beržo pjautinieji rąstai 222 97.8 224
Juodalksnio pjautinieji rąstai 187 100 187
Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai 173 101.8 171
Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai 132 99.2 133
Eglės popiermedžiai 92 100 92
Pušies popiermedžiai 90 101.1 90
Beržo popiermedžiai 111 99.1 111
Drebulės popiermedžiai 77 97.5 78
Uosio popiermedžiai 124 100 126
Plokščių mediena (spygliuočių) 65 101.6 64
Plokščių mediena (lapuočių) 62 101.6 61
Malkinė mediena 74 102.8 73
iš viso apvalioji mediena 130 101.6 129
Kainos be PVM ir transporto išlaidų  GMU inf.

DIDeLIAIS KIeKIAIS
superkame beržo rąstus

nuo 14 cm skersmens

LIKMERE
.

Informacija apie supirkimo kainas ir sąlygas 
internete www.likmere.lt

 telefonu 8 340 60054
el. paštu info@likmere.lt

SIP PROteCtION – didžiausias dirbantiems miške rūbų, avalynės 
ir darbo saugos priemonių gamintojas europoje

Pasirūpink 

saugiu ir komfortabiliu darbu 

miške...

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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ir darbo saugos priemonių gamintojas europoje







P r o f s ą j u n g ų  v e i k l a

Kovo 14 d. Dubravos EMM urėdijoje ir balandžio 5 d. Ra-
dviliškio miškų urėdijoje darbuotojų kolektyvai pritarė 
kolektyvinėms sutartims (KS), kurios yra vienas iš ins-

trumentų, siekiant oraus darbo ir jo įvertinimo. Tai skatina ir 
mūsų federacijos su socialiniais partneriais – Generaline miškų 
urėdija bei Norvegijos industrijos ir energetikos „IE“ profesinės 
sąjungos – vykdomas „Norway Grants“ finansuojamas „DES-
WOOD“ 2012/104627“ projektas. 

Kolektyvinė sutartis miškų urėdijoje yra svarbus juridinis 
aktas įmonės darbuotojams. Joje suderėtos konkrečios normos, 
nedraudžiamos įstatymų, nesureguliuotos arba įstatymais nu-
matyta, kad dėl jų reikia susitarti, patikslinti, papildyti kolekty-
vinėse sutartyse. 

Pasirašius šią sutartį, konkretūs susitarimai įgauna įstatymi-
nę galią. Štai kodėl labai svarbu, kad besiderančios šalys derybų 
metu vadovautųsi Darbo kodekse įtvirtinta nuostata: „veikti sąži-
ningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, 
draudžiama piktnaudžiauti savo teise“. Ką tai reiškia kasdieninė-
je kalboje ir derybose? Tai, kad nei viena, nei kita derybų pusė 
negali reikalauti neįmanomo ar to, kas prieštarauja įstatymams. 
Norai, siūlymai turi būti argumentuoti ir pagrįsti galimybėmis. 
Derybose dėl KS nuostatų ypač svarbus etapas – pasiruošimas, 
susipažinimas su įmonės ekonominėmis galimybėmis. Žinoma, 
darbuotojų padėtis šioje derybų fazėje yra sunkesnė, nes jiems 
reikia prašyti darbdavį ekonominių įmonės rodiklių. Dažnai jie 
būna neskelbtini. Todėl iki darbuotojų susirinkimo jų atstovai – 
profesinės sąjungos renkamų organų pirmininkai – ne kartą su-
sitinka su įmonės vadovais. Taip elgiasi ir Dubravos EMM urėdi-
jos profesinės sąjungos tarybos pirmininkas, urėdijos inžinierius 
Evaldas Vaitkevičius ar Radviliškio miškų urėdijos profesinės 

Kolektyvinė sutartis – iįmonės iįstatymas
AlGirdAs rAukA

lietuvos miško ir miško pramonės 
darbuotojų profesinių sąjungų federacijos tarybos pirmininkas

sąjungos komiteto pirmininkas, medelyno viršininkas Dainius 
Dapkus. Jie dar iki darbuotojų susirinkimo ne kartą susitiko ir 
aptarė su miškų urėdais įmonės ekonominę – finansinę padėtį, 
galimybes dėl konkrečių darbuotojų pasiūlymų įtraukimo į ko-
lektyvinę sutartį. Taip vyksta ir kitose miškų urėdijose, kur yra 
profesinės sąjungos. 

Tapo norma, kai prieš naujos kolektyvinės sutarties projek-
to svarstymą aptariamas buvusios sutarties vykdymas. Miškų 
urėdai, profesinių sąjungų atstovai informuoja visus urėdijos 
darbuotojus apie gamybinę, ekonominę situaciją, pasiektus re-
zultatus, darbuotojų lūkesčius ir reikalavimus, svarsto realias jų 
įgyvendinimo galimybes. Pvz., Dubravos miškų urėdas Kęstutis 
Šakūnas apžvelgė praeitos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus 
ir tai, kas buvo įgyvendinta. Pasidžiaugė, kad per pastaruosius 
3-ejus metus daug ir tikslingai investuota, gerinant darbuotojų 
darbo sąlygas, ypač girininkijose. Dubraviškiams pavyko atstatyti 
per ekonominę krizę sumažintus atlyginimus ir sutelkti kolektyvą 
darniam darbui, tvarkant 2010 m. škvalo pažeistus medynus. Kal-
bėdamas apie darbuotojų atlyginimus, miškų urėdas nebuvo pa-
tenkintas esančia darbo apmokėjimo sistema, kai prie atlyginimų 
nėra numatytų priedų, kuriais galima būtų skatinti darbuotojus 
geriau dirbti. Už nekokybišką ar nepilnai atliktą darbą būtų gali-
ma priedus mažinti ar visai nemokėti. Miškų urėdas K. Šakūnas 
buvo iniciatorius, siūlydamas sudaryti miškų urėdijos komisiją, 
kuri nagrinėtų priedų mažinimą ar nemokėjimą darbuotojams. Į 
jos sudėtį sutarta įtraukti profesinės sąjungos tarybos narį. Apie 
tolesnį darbuotojų darbo užmokesčio kėlimą, išmokų iš pelno 
galimybes miškų urėdas kalbėjo atsargiai: viskas priklauso nuo 
ekonominės situacijos ir medienos rinkos kainų. 

Radviliškio miškų urėdas Juozas Eismontas, kalbėdamas apie 
kolektyvinės sutarties vykdymą, pabrėžė, kad miškų urėdijoje 
atliekami darbai brangsta, o pajamos už parduotą medieną ma-

Kolektyvinės sutarties svarstymas Radviliškio miškų urėdijoje
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Radviliškio miškų urėdijos darbuotojų 
lūkesčius išsako profesinės sąjungos 
komiteto pirmininkas, medelyno 
viršininkas Dainius Dapkus
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                         žėja, didėja savikaina ir administracinės išlaidos. 
Sumažėjus medienos poreikiams, dalis technikos 
nėra pakankamai panaudojama, bet be jos išsi-
versti irgi negalima. Miškų urėdas atkreipė dėme-
sį į padarinės medienos rūšingumą: padidinus jį 
bent 1 proc., pajamos didėja keliomis dešimtimis 
tūkstančių litų. Tai nemažas vidinis rezervas. Bet 
ir rangovinės įmonės turėtų būti suinteresuotos 
didinti tą rūšingumą... Miškų urėdas J. Eismontas 
pakomentavo ir Radviliškio miškų urėdijos moka-
mus nemažus mokesčius. Miškų urėdija daugiau 
kaip 50 proc. gauto pelno perveda į valstybės biu-
džetą, kasmet per 1 mln. litų sumoka Valstybiniam 
socialinio draudimo fondui. Atėjus ekonominei 
krizei, urėdijų miškininkai susimažino atlygini-
mus vidutiniškai 27 proc., kai šalies mastu, buvu-
sio premjero teigimu, atlyginimai buvo sumažinti 
vos 4-5 proc. 

Krizė lyg ir baigėsi. Bet mažai miškų urėdijų 
gali pasigirti, kad darbuotojų atlyginimai jau pa-
siekė prieškrizinį lygį. Pasiaukojamai dirbę žmo-
nės tikisi, kad gyvenimas nors po truputį turi ge-
rėti, didėti atlyginimai, nes ekonomika auga. Ne-
jaučiant pokyčių darbo vertinimo srityje, apima 
netikrumo jausmas, dingsta suinteresuotumas. 
Darbo užmokestis, lyginant su Europos Sąjungos 
valstybėmis, Lietuvoje yra „prizinėje vietoje“ – tik 
ne nuo pradžios, o nuo galo. 

Siekiant rentabilumo, miškų urėdijose maži-
namas darbuotojų skaičius, bet darbų nemažėja. 
Darbuotojams dažnai sugretinamos darbų funk-
cijos, reikalaujančios specialių žinių ir specialaus 
pasiruošimo, kurio jie neturi. Be to, infliacija, 
nuolatinis būtiniausių prekių ir paslaugų kainų 
augimas mažina darbo užmokesčio perkamąją ga-
lią. Todėl galima sakyti, kad darbo užmokestis ma-
žėja. Tai patvirtina ir Europos Sąjungos statistikos 
agentūros „Eurostat“ duomenys: 2008-2012 m. 1 
val. darbo sąnaudos iš visų ES valstybių sumažėjo 
tik Lietuvoje. 

Manau, kad Generalinės miškų urėdijos va-
dovai išmintingai pristabdė darbuotojų darbo su-
tarčių perrašinėjimą, dalį atlyginimo paverčiant 
priedais, kitaip tariant, mažinant atlyginimą, nes 
priedai už kažką skiriami ir mažinami arba ne-
mokami. Generalinis miškų urėdas Benjaminas 
Sakalauskas, atsižvelgdamas į mūsų federacijos 
bei Girininkų bendrijos tarybos pateiktus siū-
lymus, pavedė Generalinės miškų urėdijos Eko-
nomikos, finansų ir apskaitos skyriui išnagrinėti 
pateiktus miškų urėdijų darbuotojų darbo apmo-
kėjimo tvarkos aprašų projektus ir pateikti išva-
das. Nurodyta: „Tobulinti Pavyzdinį VĮ miškų 
urėdijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos 
aprašą, kad jo įgyvendinimas įtvirtintų socialinio 
teisingumo ir oraus darbo principus ir užtikrin-
tų VĮ miškų urėdijai nustatytų veiklos rodiklių 
įvykdymą“. 

Jaunimas domisi 
profesinių sąjungų veikla

InGA ruGInIenė
 lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų 

federacijos tarybos pirmininko pavaduotoja

Į sniegu užpustytoje Ignalinoje kovo 15-16 d. LMPF surengtą moko-
mąjį seminarą „Jaunimo integracija į darbo rinką ir profesinių sąjun-
gų vaidmuo“ susirinkęs jaunimas iš Ukmergės, Kauno, Radviliškio, 

Švenčionėlių, Trakų miškų urėdijų aptarė profesinių sąjungų veiklos, 
jaunimo nedarbo bei mažėjančios narystės problemas, susipažino su pa-
grindiniais darbo ir kitais teisės aktais. Susitikimas vyko pagal Norway 
Grants finansuojamo „Deswood 2012/104627“ projekto programą.

Seminare Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) jau-
nimo pirmininkė Goda Neverauskaitė pristatė LPSK struktūrą ir LPSK 
jaunimo veiklas, vėliau pristatytas projektas „Deswood 2012/104627“ ir 
aptarta LMPF struktūra ir veikla. Diskutuota, kuo profesinė sąjunga gali 
padėti įmonių darbuotojams; kaip profesinė sąjunga gali dalyvauti jauni-
mo integracijoje į darbo rinką ir koks yra jaunimo požiūris; kaip galėtu-
me skatinti socialinį dialogą darbovietėje; kas yra kolektyvinė sutartis. 

Šie sudėtingi klausimai miškininkų jaunimo neišgąsdino: jų atstovai 
meistriškai narpliojo iškeltas užduotis, kiekvienas galėjo detaliai išana-
lizuoti rūpimą problemą ir pristatyti bendram aptarimui. Džiugina tai, 
kad kaskart rengiant tokius mokymus atsiranda naujų idėjų ir pasiūly-
mų. Tai vienas iš būdų, kaip galima indentifikuoti įmonių profesinėse 
organizacijose esančias problemas. Jaunimas savo pristatymuose sakė, 
jog norėtų gauti kuo daugiau informacijos apie profsąjunginę veiklą bei 
aktyviai dalyvauti toje veikloje. Taip pat išsakyta nuomonė, jog mokymai 
mažose grupėse įgalina lengviau atsiskleisti ir išreikšti savo nuomonę, 
nes bendruose susitikimuose ne visi išdrįsta viešai kalbėti. Visi sutarė-
me, kad panašiu modeliu vadovausimės rengdami ir kitas diskusijas bei 
mokymus. Manau, kad susitikimo forma buvo sėkminga. Tokią nuomo-
nę dalyviai išreiškė ir savo anoniminiuose atsiliepimuose, kuriuos prašė-
me užpildyti po renginio. 
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Miško valdos miškotvarkos projektus turintys teigė 46 proc. ap-
klaustųjų, kurių dauguma valdo daugiau nei 20 ha miško. Iš respon-
dentų, kurie miškotvarkos projektus turi arba juos rengia, daugiausia 
pagrindine projekto parengimo priežastimi nurodė galimybę atlikti 
kirtimus. 12 proc. apklaustųjų miškotvarkos projektą rengė siekdami 
pasinaudoti ES parama.

Miškininkavimo žinių stygius ir mokymo kursų poreikis
Iš apklausos paaiškėjo, kad daugiau kaip pusė respondentų (54 proc.) 
yra baigę kursus, bet didesnė jų dalis planuoja mokymo kursus lan-
kyti ir ateityje. Net 94,6 proc. apklaustųjų nurodė, kad jiems trūksta 
vienokių ar kitokių žinių ūkininkaujant savo miško valdoje. 40 proc. 
baigusių kursus respondentų teigė, kad trūksta žinių apie miško tvar-
kymą ir priežiūrą, 20 proc. – apie miško atkūrimą ir įveisimą. Peršasi 
išvada, kad mokymo kursuose, be teorinių žinių, turėtų būti suteikiama 
daugiau į praktiką orientuotos informacijos.

Baigusių mokymo kursus respondentų analizė pagal amžių parodė, 
kad daugiau besimokiusiųjų buvo vyresnio amžiaus miško savininkų: 
18-24 metų grupėje mokymo kursus yra baigę 40 proc., per 65 metų – 
65,3 proc. Mokymo kursus labiau lanko didesnes miškų valdas turintys 
miško savininkai.

Miško savininkai informacijos pirmiausia 
kreipiasi į miškų urėdijas
Per pastaruosius trejus metus net 94,4 proc. 
respondentų nurodė kreipęsi į įvairias insti-
tucijas konsultacijos miškininkystės tema. 
Apie 38 proc. respondentų miškininkystės 
klausimais konsultavosi artimiausiose miškų 
urėdijose, 29 proc. – valstybinėse institucijose 
(Valstybinėje miškų tarnyboje, Aplinkos bei 
Žemės ūkio ministerijose), 19 proc. – miško 
savininkų asociacijoje, 19 proc. kreipėsi į pri-
vačius asmenis.

Ar jums svarbūs šie ūkininkavimo tikslai/veiklos jūsų miško valdose?
Kita

Aktyvi veikla (pramogos, laisvalaikis su šeima ir pan.)
Galimybė medžioti

Gamtos apsauga ir jos įvairovės apsauga
Kita nauda – grybai , uogos, vaistažolės ir pan.

Estetinė nauda – miško grožis, poilsis miške
Noras pelningai investuoti pinigus į mišką – vėliau parduoti, kai pakils jo vertė

Mediena savo reikmėms (malkos, rąstai)
Medienos ruoša pardavimui

 Labai svarbu  Greičiau svarbu  Nei svarbu, nei nesvarbu  Greičiau nesvarbu  Visiškai nesvarbu

29%

 

Kokių žinių Jums trūksta ūkininkaujant savo miško valdoje?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Kita

Mokestinė sistema miškų savininkams

Privačių miškų ūkio teisinis reglamentavimas

Miško apsauga

Europos sąjungos parama miškų ūkiui

Miškų atkūrimas ir įveisimas

Miško tvarkymas ir priežiūra

Miško kirtimas

Bendrieji reikalavimai miškininkystei

 Baigę kursus   Nebaigę kursų

Aplinkos ministerijos užsakymu UAB „Eurosprendimai“ atliko miškų 
savininkų apklausą, kuria siekta surinkti informaciją apie privačiuo-
se miškuose vykdomą ūkinę veiklą, ūkininkavimo intensyvumą, sa-

vininkų miškininkystės žinių lygį, konsultavimo, kooperavimosi, informaci-
jos apie Europos Sąjungos paramą miškų ūkiui ir kitus poreikius. 

Šiek tiek statistikos apie respondentus. Apklausoje daly-
vavo 1040 miškų savininkų iš visų šalies savivaldybių: didžioji 
dalis respondentų (70 proc.) buvo vyrai; pagal amžių daugiau 
kaip pusę apklaustųjų sudarė 35-54 metų asmenys, tik 0,96 
proc. – jaunimas (priklausantis 18-24 metų grupei). Apie 48 
proc. apklaustųjų nurodė turintys aukštąjį išsilavinimą. Anali-
zė parodė, kad 22 proc. respondentų yra įgiję miškininkystės 
krypties išsilavinimą, daugiau nei 2 proc. – agronomijos, inži-
nerijos, mechanikos srities. 

Siekis iš privačios miško valdos apsirūpinti mediena savo 
reikmėms, pažymint ir nekomercinę miškų svarbą
Apklausos duomenimis, 44 proc. respondentų miško valdoje 
ūkinę veiklą vykdo norėdami apsirūpinti mediena savo rei-
kmėms. Tai jie pažymėjo, kaip labai svarbų tikslą. 81 proc. ap-
klaustųjų kurui naudoja malkas, o 74 proc. šią kuro rūšį ruošia 
savo miško valdoje. Tik apie trečdalis (29 proc.) respondentų 
labai svarbiu ūkinės veiklos savo miške tikslu įvardino medie-
nos pardavimą.

Vertinant miškų funkcinę paskirtį ir miškininkavimo tiks-
lus, estetinę – rekreacinę miškų reikšmę išskyrė 50 proc. res-
pondentų, o gamtosauginę savo miško svarbą ir biologinės įvai-
rovės apsaugą paminėjo 39 proc. apklaustų miško savininkų.

Miškų savininkai, valdantys 
daugiau kaip 20 ha miško, ūkininkauja intensyviau
Kaip ir buvo galima tikėtis, miškų ūkio veiklos analizė pagal 
privačių miškų savininkų turimų miško valdų dydį rodo, kad 
miško kirtimus intensyviausiai vykdo miško savininkai, kurie 
valdo daugiau nei 20 ha, o mažiausiai aktyvūs – turintys iki 5 ha 
miško. Per pastaruosius trejus metus respondentų miško valdo-
se dažniausiai vykdytos ūkinės veiklos buvo kirtimai: 40 proc. 
jų atliko pagrindinius, 44 proc. – sanitarinius, 42 proc. – ugdo-
muosius, 42 proc. – specialiuosius. 

Miškų savininkų 
apklausos rezultatus apžvelgus

rūTA VIžlenSKIenė
Aplinkos ministerijos Miškų departamento

Privačių miškų skyrius vyriausioji specialistė
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Prieš dešimtmetį UAB „Baltijos tyrimai“ atliktoje apklausoje 52 
proc. respondentų nurodė, kad prieinamiausias informacijos šaltinis 
yra miškų urėdijos bei bendravimas su jų darbuotojais. Šioje apklau-
soje 63 proc. respondentų teigė, kad populiariausias informacijos šal-
tinis apie privačių miškų tvarkymą, teikiamas paslaugas miškų ūkio 
srityje yra internetas, toliau būtų respublikinė spauda, televizija, regi-
oninė spauda.

Kooperuotis norėtų didesnes miško valdas turintys savininkai
Apklausos duomenimis, miškų savininkai nejaučia didelio poreikio 
vienytis į kooperatyvus: tik 23 proc. respondentų atsakė teigiamai, o 
net 49 proc. – neigiamai. Labiau į kooperatyvus vienytis norėtų dau-
giau miško turintys savininkai: 47 proc. respondentų, turinčių dau-
giau nei 20 ha miško, nurodė norintys vienytis, o net 58 proc. respon-
dentų, valdančių iki 5 ha miško, teigė nenorintys kooperuotis.

Norintys kooperuotis nurodė priežastis pagal svarbumą: lengvesnis valdy-
mas, kolektyvinis veikimas, didesnės finansavimo galimybės.

eS parama naudojasi turintys didesnes miško valdas
Net 56 proc. respondentų, turinčių daugiau nei 20 ha, yra pasinaudoję ES 
parama ir 78,5 proc. planuoja naudotis ateityje. Tik apie 7 proc. savininkų, 
valdančių mažesnes nei 5 ha miško valdas, yra naudojęsi ES parama. Taip pat 
pastebima, kad ES parama aktyviau naudojasi miško savininkai, priklausantys 
savininkų asociacijoms: 61 proc. pasinaudojusiųjų ir 37,5 proc. planuojančių 
naudotis parama priklauso asociacijoms. Iš visų respondentų, planuojančių 
pasinaudoti ES parama miškų ūkiui, net 35 proc. yra išbandę šią paslaugą.

Pagrindinės miškų savininkų problemos: sudėtingas įvažiavimas į miško 
valdą ir informacijos apie ūkininkavimą miško valdoje stoka 
Viena pagrindinių ir dažniausiai minimų problemų miškų savininkai nuro-
dė sudėtingą įvažiavimą į miško valdą (net 48 proc. apklaustųjų), panašus 
skaičius apklaustųjų minėjo ir informacijos apie ūkininkavimą miško val-
doje stoką. Kitos vardintos problemos buvo: per didelis ūkininkavimo teisi-
nis reglamentavimas, biurokratija, dažnai besikeičiantys reikalavimai, teisės 
aktų atitrūkimas nuo praktikos, savininko teisių suvaržymas, statybų apribo-
jimai, medienos vagystės, kaimynų aplaidumas. 

Pabaigai norėtųsi pasidžiaugti, kad Lietuvos miško savininkai savo nuo-
savybę vertina kaip ilgalaikę investiciją ir didžioji dalis ketina ją perduoti 
ateinančioms kartoms bei plėsti turimas miško valdas. Džiugina miškų sa-
vininkų noras gilinti miškininkystės žinias, domėjimasis miško atkūrimu ir 
įveisimu. Tikimės, kad šios apklausos rezultatų analizė padės spręsti miškų 
savininkams iškylančias problemas, sudarys prielaidas efektyviau koordi-
nuoti jų švietimo, mokymo bei konsultavimo procesą. 

 

Ar Jūs esate kreipęsi konsultacijos per pastaruosius 3 metus 
miškininkystės tema į...

Konsultavausi pas privatų asmenį

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Žemės ūkio konsultavimo tarnybą

Miško savininkų asociaciją

Privačią įmonę

Miško savininkų kooperatyvą

Miškų urėdiją

Kita

Valstybinę instituciją (Valstybinę miškų tarnybą, 
Aplinkos ministeriją, Žemės ūkio ministeriją)

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

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



Štai ir pasibaigė taip nevienaprasmiš-
kai vertinta vilkų apskaita, kuri 2013 
m. žiemą pirmą kartą atlikta ir pri-

vačiuose miškuose. Kas bus toliau: įrodi-
nėjimai, kad apskaita atlikta (ne)teisingai, 
ginčai, ar patikimai interpretuojami gauti 
rezultatai. Ir galiausiai, ar vilkai Lietuvoje 
išnyks. Ko gero, pirmą kartą džiaugiuosi, 
kad tiesiogiai tame nedalyvauju. 

Norėčiau pasidalinti teorinėmis ir prak-
tinėmis žiniomis, sukauptomis ne vienos 
šalies mokslininkų apie plėšrūnų apskaitų 
ir monitoringo problemas. Didžiausia pro-
blema: ES šalyse iki šiol nėra vieningos ir 
visose šalyse taikomos stambių plėšrūnų 
apskaitų ir monitoringo metodikos. Plėš-
riųjų žvėrių monitoringo metodų moks-
liniam pagrindimui atspausdinta apie 400 
straipsnių ir monografijų. Tačiau tai nereiš-
kia, kad bent viename iš jų yra nediskutuo-
tinų metodų, naudotinų Lietuvos sąlygo-
mis. Tai patvirtinta ir 2005 m. Osilnicoje 
(Slovėnija) vykusiame seminare „Tarpvals-
tybinis stambiųjų plėšrūnų populiacijų val-
dymas“ (Seminar on Transboundary Ma-
nagement of Large Carnivore Populations). 
Kiekvienas metodas beveik visuomet bus 
nepakankamas vienu ar kitu atžvilgiu. Jei 
iš pėdsakų sniege apskaitos galima įvertinti 
vilkų skaičių ir jo kitimo trendą, tai lieka 
neaiškūs besidauginančių porų skaičius ir 
vados dydis. 

Bene esminis stambių plėšrūnų mo-
nitoringe bus jų populiacijos dydžio (arba 
gyvūnų skaičiaus) nustatymas. Būtent to, 

Plėšrūnų apskaita 
ir monitoringas  

lInAS BAlčIAuSKAS

„kiek mes turime vilkų“, – klausia ir visuo-
menė, ir gamtosaugininkai, ir aukščiausio 
lygio valdymo grandies atstovai. Žinant 
skaičių, o tuo pačiu ir jo kitimo trendus, iš 
esmės atsakoma net į 6 klausimus arba po-
puliacijos dydžio žinojimas yra svarbus dėl 
6 priežasčių:

1. Tik žinant populiacijos dydį galima 
numatyti apsaugos priemonių kompleksą 
populiacijai išsaugoti.

2. Kartotinas populiacijos dydžio įver-
tinimas būtinas siekiant nustatyti, ar popu-
liacija mažėja, didėja ar yra stabili.

3. Tokie įvertinimai yra būtini, norint 
žinoti naudojamų populiacijos valdymo 
priemonių poveikį ir mastą.

4. Nežinant populiacijos tankumo, sun-
ku komentuoti kitų ekologinių tyrimų re-
zultatus.

5. Be populiacijos dydžio žinojimo 
sunku įvertinti, kiek individų galėtų būti 
sumedžiojama, nepažeidžiant populiacijos 
gyvybingumo.

6. Ten, kur stambūs plėšrūnai daro 
žalą, ypač naminių gyvūnų augintojams, 
žinios apie populiacijos dydį ir plėšrūnų 
pasiskirstymą yra esminės, planuojant ir 
įgyvendinant kompensacijų už patirtą žalą 
sistemą.

Deja, tai vienas sunkiausių uždavinių. 
Teigiama, kad neretai populiacijos dydis 
įvertinamas su tokia paklaida, kuri yra tos 
pačios eilės, kaip ir nustatytasis dydis. Arba, 
jei metodai tikslesni, jiems reikia gyvūnų 
žymėjimo, brangios įrangos ir didelių išlai-

M e d ž i o k l ė

žodis skaitytojui
Seku, seku pasaką, vilkas rijo ašaką ...

Ar norite sužinoti, kaip sukurpti pasaką, kuri jus išgarsintų?

Tada skaitykite. Visų pirma reikia sugalvoti baubą, kuris gąs-
dintų žmones. Šiais laikais geriausi baubai – piktosios jėgos, 
skriaudžiančios kokį nabagėlį. Šiam personažui tinka vaikai, 
nevykėliai, gailaujantys banditėliai, vilkai, gamta, valstybė, 
ypatingu atveju – pasaulis. Piktųjų jėgų pasirinkimas didžiu-
lis: teisėjai, prokurorai, urėdai, medžiotojai, mafija...

Reikia ir geriečių, kuriems kova su visu pasaulio blogiu – 
duona kasdienė. Tai, žinoma, Jūs ir nedidelė arba didelė Jūsų 
pasaka įtikėjusi minia arba minelė.

Jūs kreipiatės į tautą ir valstybės lyderius. Pastarieji išrašo 
„papeikimus“ valstybės institucijoms. Pastarosios susirieja, 
besiaiškindamos, kas kaltesnis. Žiniasklaida springsta iš lai-
mės. Tauta „kaifuoja“. Jūs mėgaujatės šlove. Tiesa, trumpalai-
ke. Ilgalaikei reikės kitos pasakos ir ne vienos. 

PS. Baltijos vilkų atsiliepimo į V. Kvedaro straipsnį lzinios.lt 
,,Reveransas Baltijos vilkams“ ištrauka:

„Baltijos vilkas“: vilkų apskaitos rezultatas – paslaptingų or-
ganizacijų sąmokslas?

www.GRYNAS.lt

2013 m. balandžio 22 d. 18:05

„Ekspertų pasisakymai“

Straipsnyje pasisako ir du įprasti vilkų ekspertai – L. Bal-
čiauskas ir E. Tijušas. Pasisakymų leitmotyvai tie patys, kaip 
ir visada.

Pirma, teigiama, kad Lietuvoje vilkams negresia išnykimas. 
Nuostabu, kaip šiedu ekspertai jau kelis metus tai kartoja, 
nors niekas, be jų pačių, apie išnykimą nešneka nuo 2006 m. 
GAA „Baltijos vilkas“ seniai kelia klausimus apie populiaci-
jos ilgalaikį gyvybingumą, stabilumą, socialinės struktūros 
išsaugojimą ar ekologinį efektyvumą, apie patikimas ir tiks-
lias apskaitas. Tačiau, matyt, ekspertams paprasčiau „disku-
tuoti“, kai į oponento lūpas įdeda išgalvotus ar pasenusius 
teiginius.

(GAA „Baltijos vilkas“ informacija“)

Še tau, boba, ir devintinės. Pasirodo, Baltijos vilkai visiškai 
nesiruošia gelbėti Lietuvos vilkų. Aš jau įsijaučiau į blogiečio 
rolę, o pasirodo dviese pergyvenam dėl vilkų išnykimo. Ką gi, 
dabar pradėsiu rūpintis šeimyniniais vilkų reikalais (socialine 
struktūra) ir bandysiu išsiaiškinti, ką garbūs vilkų specialistai 
paslėpė po grėsmingu terminu ekologinis efektyvumas.

Trečią kartą su pavasariu, mielieji. Gal šį kartą jau su tikruoju.

euGenIJuS TIJuŠAS
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dų lauko darbams. Stambūs plėšrūnai – aukščiausia ekosistemos 
mitybinė grandis, todėl jų tankumas būna labai nedidelis – nuo 
kelių iki keliolikos gyvūnų 1000 kvadratinių kilometrų. Tai reiš-
kia, kad daugybė tiriamųjų barelių bus tušti (nei gyvūnų, nei kokių 
nors jų veiklos pėdsakų) ir būtent dėl to labai padidėja vertinimo 
paklaida. Dar daugiau: dėl daugumos plėšrūnų naktinio ir slapaus 
gyvenimo jų galima neaptinkti net ten, kur jie iš tikrųjų gyvena. 
Kita problema – dauginimosi greitis. Jis nedidelis, todėl, laiku ne-
nustačius, populiacijos mažėjimo pasekmės per gana trumpą laiką 
gali tapti katastrofiškos. 

Stambiųjų plėšrūnų, tarp jų vilkų bei lūšių, apskaitai ir vėles-
niam monitoringui naudojami tokie parametrai:

1. Paplitimo įvertinimas. Tai pati paprasčiausia informacija 
apie rūšį. Jei duomenys renkami nuolat, jie tinka ir monitoringui.

2. Populiacijos indeksai skirti santykinio gausumo įvertinimui. 
Vilkams – tai pėdsakų skaičius maršrute, ekskrementų skaičius tam 
tikrame plote. Kai paieškos metodas yra standartinis ir nesikeičia, 
galima tvirtinti, kad A teritorijoje vilkų yra daugiau, nei B teritori-
joje, arba kad nuo XXXX metų iki XXXX+1 metų vilkų sumažėjo 
apie N... kartų. Visa tai pagrįsta teiginiu, kad indeksai tiesiogiai pri-
klauso nuo populiacijos dydžio. Indeksų naudojimas pateisinamas, 
kai populiacijos valdymo tikslams reikalingos informacijos kitais 
būdais negaunama arba jos gavimas yra per brangus;

3. Minimalus populiacijos įvertinimas (angl. minimum popula-
tion count). Tai tradicinis stambių plėšrūnų apskaitos ir monitoringo 
metodas, individus suskaičiuojant du ar daugiau kartų. Vilkų buvi-
mo vieta ir skaičius dažniausiai įvertinama sekant pėdsakais sniege. 
Apdorojant duomenis eliminuojami pasikartojantys stebėjimai. Nu-
statoma, kiek mažiausiai gyvūnų rasta tiriamojoje teritorijoje. Patiki-
mo būdo įrodyti, kad iš tikrųjų gyvūnų nėra daugiau ar mažiau, negu 
teigiama, nėra, nes neaišku, kiek gi jų liko nesuskaičiuota;

4. Populiacijos tankumo įvertinimas. Šiuo būdu ne bandoma 
suskaičiuoti visus teritorijoje esančius gyvūnus, bet populiacija da-
lijama į duomenų imtis ir stengiamasi sužinoti, kokia gyvūnų dalis 
liko nesuskaičiuota. Šiam metodui priklauso visi žymėjimo ir kar-
totinio gaudymo būdai ir schemos. Gautas rezultatas turi žinomą 
paklaidą ir iš tikrųjų išreiškiamas intervalu, o ne skaičiumi. Plėšrū-
nų monitoringui šis metodas per brangus;

5. Dauginimosi rodikliai. Pageidautina žinoti ne tik individų 
skaičių populiacijoje, bet ir jos amžiaus ir lyčių sudėtį bei kaip 
efektyviai gyvūnai dauginasi. Tokie duomenys apie vilkus lauko 
sąlygomis sunkiai surenkami, o iš sumedžiojimo duomenų gali 
būti nustatomi su nedidele paklaida. Žinant vislumą ir mirtingu-
mą, populiacijos pokyčiai gali būti modeliuojami net nežinant jos 
tikrojo dydžio.

Lietuvoje nuo 2006 m. vykdant vilkų apskaitas sniege pagal 
pėdsakus gaunamas minimalus populiacijos įvertinimas. Minima-
lus šis įvertinimas yra dėl to, kad dalis vilkų neišvengiamai lieka 
nesuskaičiuoti. Vykdant apskaitą pirmą parą po snigimo, vilkai 
vengia judėti ir neretai lieka apskaitos teritorijos viduryje arba ša-
lia, nepalikę pėdsakų, kuriuos surastų skaičiuotojai. Antroji prie-
žastis – vilkai juda pėda pėdon ir nebūtinai pėdsakai išsiskiria, 
parodydami tikrąjį praėjusių gyvūnų skaičių. Tačiau neginčijamai 
toks rodiklis parodo tiek paplitimo pokyčius, tiek populiacijos kiti-
mo trendus. Pateikti žemėlapiai tikrai nerodo, kad vilkų paplitimas 
Lietuvoje mažėtų, tuo labiau, kad jie nyktų.

(Tęsinys – kitame numeryje)

2004 m. 2005 m.

2006 m. 2007 m.

2008 m. 2010 m.

2011 m. 2012 m.

Geriausios medžioklės 
visuose Pasaulio kontinentuose 
pagal Jūsų pageidavimus

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

Skambinkite ir mes pasiūlysime 
geriausius variantus!

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

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

Tel.: 8 5 2330009,
8 5 2337780
Faks. 8 5 2130200
Mob. 8 698 89240
el. paštas felis@takas.lt
skype felishunting

Vilkų paplitimo pokyčiai Lietuvoje 2004-2012 m. (2004-2005 m. – 
apklausos rezultatai, 2006-2012 m. – apskaita pagal pėdsakus sniege)
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M e d ž i o k l ė

Šakių miškų urėdijoje balandžio 10 d. 
vyko jau tradiciniu tapęs miško apsau-
gos pareigūnų ir Šakių rajono medžiotojų atstovų susiti-

kimas, kuriame aptarti miškų tvarkymo ir žvėrių daromos žalos 
miškams mažinimo bei prevencijos klausimai.

Susitikime dalyvavo LR Seimo narys Mindaugas Bastys, Šakių 
rajono Policijos komisariato viešosios policijos skyriaus viršininkas 
Vidmantas Skeirys, rajono aplinkos apsaugos agentūros vedėjas Kęs-
tutis Lopeta, ASU Miškų ir ekologijos fakulteto Medžioklėtyros labo-
ratorijos vedėjas Kęstutis Pėtelis, Veterinarijos tarnybos, medžiotojų 
atstovai. 

Seimo narys M. Bastys pristatė Medžioklės įstatymo projektą, 
kuriame įtvirtinta, kad privačios žemės sklypo savininkas, kuris turi 
medžiotojo bilietą ir kuriam konkrečiame medžioklės plotų viene-
te nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 100 ha miško arba 
žemės ūkio paskirties žemės, turi teisę tapti medžioklės plotų nau-
dotojo medžiotojų kolektyvo nariu. Be to, privačios žemės sklypo 
savininkas, kurio žemę numatoma priskirti arba jau yra priskirta 
medžioklės plotų vienetui, medžioklės plotų vienetų sudarymo ar 
jo ribų pakeitimo metu, taip pat bet kuriuo metu vėliau turi teisę 
uždrausti medžioti jam priklausančiame žemės sklype, panaikinti 
ankstesnį draudimą medžioti arba nustatyti papildomas medžioji-
mo jam priklausančiame žemės sklype sąlygas. Seimo narys pagei-
daujantiems išdalino svarstomo įstatymo projektą, pasiūlė su tuo 
susijusiais klausimais kreiptis į jį tiesiogiai. Aplinkos apsaugos agen-
tūros vedėjas K. Lopeta papildomai pristatė svarstomo Medžioklės 
įstatymo projekto niuansus bei žvėrių apskaitą, kuri rodo, kad žvė-
rių skaičius Šakių miškų urėdijos teritorijoje didėja. Jis taip pat infor-

Kasmetinis miškininkų ir medžiotojų 
susitikimas Šakiuose

                             
VIlMA KuBIlIūTė mavo apie būsimą medžioklės trofėjų apžiūrą ir 

Medžioklės taisyklių pakeitimus, susijusius su 
piniginių baudų už Medžioklės taisyklių pažeidimus didėjimu. 

Veterinarijos tarnybos specialistai supažindino medžiotojus, kaip 
iš pakitimų žvėrių organizme atpažinti užsikrėtusius maru, kitomis 
ligomis, mokė, kaip tinkamai paimti organų pavyzdžius tyrimams, 
aptarė serologinių ir virusologinių kraujo tyrimų atlikimo specifiką 
bei tinkamą ir laiku pavyzdžių pristatymą ištyrimui, saugojimą ir 
transportavimą.   

Viešosios policijos skyriaus viršininkas V. Skeirys priminė ginklų 
ir šaudmenų laikymo sąlygas, leidimų ginklui įsigijimo bei pratęsimo 
tvarką bei atsakomybę už neteisėtą ginklų laikymą ir naudojimą. 

Šakių miškų urėdas Sigitas Tamošaitis nurodė, kad kanopinių 
žvėrių daroma žala urėdijos miškuose 2012 m., lyginant su 2009-
2011 m. duomenimis, nepadidėjo, nors kanopinių žvėrių pagausėjo. 
Šakių miškų urėdija 2012 m. žvėrių žalos miškuose prevencijai skyrė 
nemažai lėšų, iš kurių apie 15 proc. buvo kompensuotos. Minėtos lė-
šos skirtos medelių apsaugoms bei tvoroms, repelentams ir jų tepi-
mui, druskai miško žvėrims įsigyti.

ASU Miškų ir ekologijos fakulteto Medžioklėtyros laboratorijos 
vedėjas K. Pėtelis supažindino su pagrindiniais žvėrių šėrimo princi-
pais, akcentavo, kad Lietuvoje vis dar gaji bloga šėrimo kultūra. Ne-
subalansuotas žvėrių šėrimas yra pirmoji infekcinių ir invazinių ligų 
plitimo priežastis, todėl medžiotojai turi skirti daug dėmesio tvarkin-
goms šėrykloms įrengti, tiekti kokybišką ir žvėrims tinkantį pašarą.

Miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas Romas Kupstaitis pakvie-
tė visus medžiotojų būrelių ir klubų narius dalyvauti aplinkos tvarky-
mo akcijoje „Darom 2013“. 

Praėjus net keletui savaičių 
nuo kalendorinių gandrinių, 
balandžio 16 d. Juodkrantėje, 

Gintaro įlankoje paleistas savaran-
kiškam gyvenimui jau kelinti metai 
Kuršių nerijoje žiemoti liekantis gan-
dras. Pripratęs prie žmonių ir atsisky-
ręs nuo kitų gandrų, jis neišskrenda 
į šiltus kraštus. Vietiniai gyventojai 
paukštį praminė Juozu, o nustačius, K
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Gandro sugriįžtuvės iį gamtą

kad tai patelė,  tapo Juze.  Pernai spustelėjus žiemos 
šalčiams, žymųjį gandrą Smiltynėje priglaudė Kuršių 
nerijos nacionalinio parko direkcijos biologė Jūratė 
Zarankaitė. Čia jis ir peržiemojo. 

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos darbuo-
tojai išlydėti ilgakojį pakvietė Juodkrantės lopšelio - dar-
želio „Vyturėlis“ mažuosius ir jų pedagogus. Vaikai turė-
jo unikalią galimybę iš arti pamatyti didžiulį, įspūdingą 
paukštį, netgi jį paglostyti, o iš gamtininkės Jūratės lūpų 
daugiau sužinoti apie šį paukštį ir jo prisitaikymą gyven-
ti prie žmonių.

 JolITA GeDžIuVIenė 
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos

Turizmo ir informacijos skyriaus vedėja 
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M e d ž i o k l ė

Vieno rudagalvio kiro (lot. Larus ridibun-
dus) klajonės pradėtos sekti nuo 2008 m. 
spalio 25 d., kuomet Juodkrantėje ornito-

logas Vytautas Pareigis paukštį apžiedavo ne tik 
tradiciniu metaliniu, bet ir spalviniu plastikiniu 
žiedu P000. Per 4,5 gyvenimo su žiedu metus šis 
kiras beveik 70 kartų užfiksuotas bent 20-ties 
paukščių stebėtojų, o tai – labai retas atvejis. 
Žiedavimas papildomais spalviniais žiedais lei-
džia lengviau ir iš toliau per monoklį ar net per 
žiūronus perskaityti paukščio žiedo įrašą.

Įžymybe tapęs kiras į ornitologo V. Pareigio 
rankas pateko 2008 m. spalio 25 d. Juodkrantė-
je atsitiktinai: ant molo žvejojantiems žvejams 
metant spiningą, praskrendančio kiro sparnai 
įsipynė į valą. Žvejai iškvietė ornitologą sužie-
duoti... Po žiedavimo maždaug po pusantro 
mėnesio kiras pastebėtas prie Dunojaus upės 
Vienoje. Tą žiemą Austrijoje paukščių stebė-
tojų kiras užfiksuotas net 11 kartų. 2009 m. 
spalį skrajūnas ilsėjosi Juodkrantėje, o žiemai 
migravo į Austriją. 2010 m. rudenį jis vėl atsi-
dūrė Juodkrantėje, kur ornitologų pastebėtas 
10 kartų.

Tradiciškai 2011 m. sausį ir vasarį kiras 
praleido Austrijoje, o visą rudenį žvejojo Juod-
krantėje. 2012 m. pradžioje žiemojimo vietą 
pasirinko arčiau – Lenkijoje, Vroclave. Čia ke-
liauninkas užfiksuotas dukart.

Praėjusių metų pavasarį, balandžio pra-
džioje, paukštis pastebėtas Utenoje. Šis faktas 
rodo, kad kiras gali būti ir ne pajūrio krašto gy-
ventojas. Pasak ornitologo V. Pareigio, šiaip ru-

Rudagalvio kiro klajonės po europą

Rudagalvio kiro kelionių schema 
(parengė Jolita Gedžiuvienė)

Lenkijoje (Wrocław, 2012 01 15)
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dagalviai kirai žiemoja visoje Europoje. Todėl ir 
šis kiras yra tipinis migrantas. Praėjusį rudenį jis 
vėl stebėtas Juodkrantėje. Šio vėluojančio pa-
vasario dienas kiras, pasipuošęs vestuviniu ap-
daru, leido ant tvenkinio ledo Klaipėdoje, dau-
giaaukščių gyvenamųjų rajonų kaimynystėje.  
Surinkti duomenys apie rudagalvį kirą P000 
rodo, kad jis žiemos sezono metu atrado geras 
mitybos sąlygas Austrijoje ar Lenkijos pietva-
kariuose (kartu su kitais miestuose lesinamais 
vandens paukščiais) ir yra ištikimas pasirink-
tos kelionės maršrutui. Turimi P000 stebėjimo 
duomenys neišduoda, kur šis paukštis leidžia 
laiką nuo balandžio vidurio iki liepos vidurio.

Atskleista rudagalvio kiro kelionių istorija 
įrodo paukščių žiedavimo tikslus ir mokslinę 
naudą. Kad šio kiro kelionių dienoraštis nenu-
trūktų, galite prisidėti kiekvienas: pastebėję 
rudagalvį kirą ar kitą žieduotą paukštį, užfik-
suokite tikslią datą, vietą, jei galite, nufotogra-
fuokite, kad būtų matomas žiedas su numeriu, 
nurodykite savo vardą, pavardę, kontaktus ir 
perduokite Kuršių nerijos nacionalinio parko 
direkcijai el. p. info@nerija.lt. 

Informacija parengta pagal buvusio Kauno 
Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Juod-
krantės paukščių žiedavimo stoties vedėjo Vy-
tauto Pareigio pateiktus duomenis 

 JolITA GeDžIuVIenė 
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos

Turizmo ir informacijos skyriaus vedėja

Kryžiažodžio ,,Jau kvepia pavasariu“ (2013 m. Nr. 3) atsakymai  
Vertikaliai: 1. Žibuoklė. 2. Ėglis. 3. Vilkas. 4. Ramunė. 5. Varlė. 6. Paukštis. 10. Barsukas. 13. Garduoklė. 
14. Pavasaris. 16. Samanos. 17. Šilokas. 22. Bitininkas. 23. Žioveinis. 25. Karetaitė. 28. Balsvis. 29. Anturis. 
30. Biesas. 32. Lututė.

Horizontaliai: 7. Žiogelis. 8. Saliavas. 9. Pušis. 11. Plukė. 12. Lanksvūnė. 15. Plotas. 18. Gailis. 19. Vasaris. 
20. Apuokas. 21. Uolaskėlė. 24. Dobilas. 26. Pikulė. 27. Miškas. 31. Balandūnė. 33. Medis. 34. Guotė. 
35. Ankstyvė. 36. Dryžutis.

Pažymėtuose langeliuose – Pavasario pranašai

Už kryžiažodžio ,,Jau kvepia pavasariu“ 
(išspausdinto 2013 m. Nr. 3) atsakymus 
Mocevičiaus firmos ,,Ginalas“ 
įsteigtą prizą Fiskars sekatorių laimėjo 
Eldaras Šlikas. 
Dėl prizo kreipkitės el. paštu info@musu-girios.lt 
arba tel. 8687 10616

Balandžio 10 d. šalies ornitologus, gamtosaugininkus, miškininkus 
sukrėtė skaudi žinia – balandžio 9-ąją stebėdamas parskrendančius kirus, 
kitus vandens paukščius, Klaipėdos rajono Dovilų seniūnijos Ketvergių 
kaimo tvenkinyje, įlūžus patirpusiam ledui, nuskendo Juodkrantės orni-
tologinės stoties vedėjas Vytautas Pareigis. Žymiam ornitologui, paukš-
čių žieduotojui buvo 58-eri.  Kam teko susidurti su šiuo Žmogumi, prieš 
akis iškyla energingo, geraširdžio, gamtą mylinčio Vytauto veidas.

Ši aprašyta jo žieduoto rudagalvio kiro istorija tegul būna skirta orni-
tologui V. Pareigiui atminti. Ornitologija buvo jo gyvenimo būdas ir aistra: 
sužieduotus paukščius, neskaičiuodamas darbo valandų, stebėdavo pro 
žiūronus, pagal žieduose užfiksuotą informaciją nustatydavo sparnuočių 
migracijos kelius.

Netekties akivaizdoje nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuosius.

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos kolektyvas



L a i s v ą  m i n u t ę

Iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę.
Atsakymus iki gegužės 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 S. Videikos įmonės „SANTERA“ 

įsteigtas prizas –  kirvis. 

Loterijoje dėl prizo negali dalyvauti redakcijos darbuotojai ir jų šeimų nariai.

Pavasariui vėluojant...

Vertikaliai:
1. Daugiametis, visžalis, sporinis augalas, kurio stiebas driekiasi žeme. 
2. Daugiametis žolinis, vaistinis, maistinis augalas, kuris dar vadina-
mas kaulažole. 3. Bailus miškų gyvūnas, kuris mėgsta pagraužti jau-
nas obelaites. 4. Ankstyva mėlynažiedė lapuočių, mišrių ir spygliuočių 
miškų gėlė. 5. Augalas, kuris prilimpa prie drabužių ir jį labai sunku 
iškrapštyti. 6. Žolinis stiebo neturintis pakelių augalas su siūliško-
mis, kuokštinėmis šaknimis ir trumpu, storu šakniastiebiu (Plantago). 
10. Gėlė, primenanti „liūto“ pėdą. 13. Samana, kuri auga šile. 14. Sa-
mana, auganti vejomis arba nedideliais kupsteliais. 16. Nedidelis kiki-
linių šeimos paukštis, aplink snapo pamatą turintis juostelę. 17. Grai-
žažiedžių šeimos dekoratyvinis augalas (Callistephus). 22. Automobi-
lis, kuriuo iš miško išvežama mediena. 23. Augalas, balandžio mėnesį 
vienas iš pirmųjų pasveikinantis gamtą geltonais žiedais, – natūralus 
„kosulio tramdytojas“. 25. Viksvuolinių šeimos užaugančių ežerų pa-
kraščių, pelkių aukštas laibas augalas (Cladium). 28. Vienas iš gražiau-
sių Lietuvos paukščių su išskleidžiamu kuoduku. 29. Reta, nykstanti 
kerpių rūšis, auganti ant senų lapuočių medžių kamienų senuose ir 
drėgnuose miškuose. 30. „Ankstyvas“ augalas. 32. Medingas ir vaisti-
nis daugiametis žolinis augalas, kvepiantis citrina.

Horizontaliai:
7. Pavasario mėnuo ir paukštis tuo pačiu pavadinimu. 8. Pelkėtų vietų nuodin-
gas augalas dideliais širdiškais lapais, žiedas baltas papėdlapis (Calla). 9. Varni-
nių šeimos Lietuvoje gana įprastas, kuosos dydžio paukštis, turintis ilgą uode-
gą. 11. Paukštelis, kurį pasak padavimo, gandras atsineša ant sparnų, ledspira. 
12. Varpinių šeimos smulkus smėlėtų bei žvirgždėtų vietų pašarinis augalas (Di-
gitaria). 15. „Gailus“ pelkių augalas. 18. Ant negyvų lapuočių, dažniausiai ant ber-
žų, augantis daugiametis grybas, kurio vaisiakūniai yra kanopos, vėduoklės for-
mos. 19. Lietuvos nacionalinis paukštis. 20. Gegužraibinių šeimos daugiametis 
žolinis augalas su gana dideliais pailgais šakniagumbiais (Platanthera). 21. Vištos 
padedamas gemalas su maisto medžiagų atsargomis ir lukštu. 24. Šį kikilinių šei-
mos paukštelį nesunku pažinti iš baltų juostelių sparnuose ir giesmės. 26. Stam-
bi, labai plaukuota bendruomeninė bitė su ilgu straubleliu. 27. Paukščio raginis 
darinys, susiformavęs iš pailgėjusių žandinių lankų. 31. Į varputį panašus, skaniai 
kvepiantis prieskoninis augalas, kuriuo pagardinama naminukė. 33. Skani ... kas-
dieninė. 34. Didelis daugiametis lapus metantis ar visžalis sumedėjęs augalas. 
35. Vienmetis atneštinis smėlynų, šlaitų varpinių šeimos žolinis augalas. 36. Di-
džiausias tetervininių šeimos vištinis paukštis, gyvenantis miškuose. 

Sunkesni žodžiai: anisanta, taukė, minkštūnė, pirštuotė, ratainytė.
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I š ė j ę  n e g r į ž t iI š ė j ę  n e g r į ž t i

Remigijus 

Ozolinčius 

1956 11 14  – 2013 04 10 
Nežinau, kas buvai –  
Senas ąžuolas, beržas ar uosis, 
Gal paklydusi guoba 
Mano girios melsvam pakrašty,  
O gal eglė – vėjo paguoda,  
O gal tik lemtis,  
Kažkieno kažkada dovanota ...

Netekome puikaus žmogaus, miškininko, mokslininko, 
profesoriaus, habilituoto gamtos mokslų daktaro Remi-
gijaus Ozolinčiaus, vieno iš žymiausių Lietuvos mokslinin-
kų miškininkų, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 
Miškų instituto direktoriaus, Lietuvos mokslų akademijos 
tikrojo nario. 

Jis mus paliko staiga ir netikėtai 2013 m. balandžio 10 
d.: tai labai skaudi netektis miškotyros bei aplinkotyros 
mokslui ir visai šalies miškininkų bendruomenei. Neteko-
me išskirtinių gabumų, plataus akiračio, didelės erudici-
jos, aktyvaus ir darbštaus žmogaus. 

Remigijus Ozolinčius gimė 1956 m. lapkričio 14 d. Klai-
pėdos r. Skomantų kaime. 1975 m. aukso medaliu baigė 
Tauragės 2 (dabar „Šaltinio“) vidurinę mokyklą, 1980 m. 
LŽūA Miškų ūkio fakultete įgijo aukštąjį miškų ūkio inži-
nieriaus išsimokslinimą.

Gavęs paskyrimą į Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo 
institutą, pradėjo dirbti jaunesniuoju moksliniu bendra-
darbiu, įsitraukė į mokslinius tyrimus, o po kelių mėnesių, 
akademiko L. Kairiūkščio paskatintas, įstojo į aspirantūrą 
ir ėmė rengti disertacinį darbą. Visa tolimesnė Remigijaus 
veikla neatsiejama nuo Miškų instituto. Jis nuosekliai kilo 
mokslinės karjeros laiptais ir tik artimiausi bendradarbiai 
žino, kiek pastangų, energijos ir laiko jam tai kainavo. 
1985 m. apgynė gamtos mokslų daktaro (tuo metu – 
mokslų kandidato) disertaciją, 1987 m. tapo vyresniuoju 
moksliniu bendradarbiu, 1994 m. – instituto direktoriaus 
pavaduotoju mokslui, 1997 m. apgynė habilitacinį darbą 
ir tapo habilituotu gamtos mokslų daktaru, vyriausiuoju 
mokslo darbuotoju. Tais pačiais metais jis išrenkamas 
instituto direktoriumi. 2010 m. institutui įsitraukus į 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMc) su-
dėtį, paskiriamas šio centro direktoriaus pavaduotoju ir 
LAMMc Miškų instituto direktoriumi.

R. Ozolinčius nuo pat mokslinės veiklos pradžios pasirin-
ko biologinę – ekologinę miškų tyrimų kryptį. Jo atliktų 
mokslinių tyrimų rezultatai labai svarbūs, sprendžiant 
medynų formavimosi, miško ekosistemų tvarumo, me-
džių būklės diagnostikos ir miškų monitoringo, klimato 
kaitos poveikio miškams problemas. Jis paskelbė per 400 
mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių, yra daugiau 
nei 30-ies knygų bei monografijų autorius. Tarp daugelio 
jo mokslinės veiklos rezultatų įvertinimų yra Britų Tary-
bos (1992 m.) ir Lietuvos mokslo (2004 m.) premijos.

2004 m. Jis išrenkamas Lietuvos Mokslų akademijos na-
riu ekspertu, 2011 m. – tikruoju nariu, aktyviai dalyvavo 
Mokslų akademijos veikloje. 

Nors Remigijaus mokslinių tyrimų problematika ir rezul-
tatai ne visada tiesiogiai siejosi su konkrečia miškų ūkio 
veikla, tačiau jų rezultatai miškų ūkio praktiką dažniau pa-
siekdavo jau integruoti į kitus tyrimus. Jis visuomet laikėsi 
nuostatos, kad miškotyros – iš esmės regioninio mokslo 
– svarbiausias uždavinys – spręsti savos šalies problemas. 
Dėl to jis neigiamai vertino miškotyros mokslui nepalan-
kius mokslo rezultatų vertinimo sistemos pokyčius, ne-
skatinančius vykdyti šalies miškų ūkio poreikiams svarbių 
ir labiau praktinio pobūdžio tyrimų ar eksperimentinės 
veiklos darbų, o verčiančios mokslininkus orientuotis į 
tyrimus, kurių rezultatus būtų galima publikuoti tarp-
tautiniuose mokslo leidiniuose. Nors ir skatino instituto 
darbuotojus prisitaikyti prie šios sistemos reikalavimų, ne 
kartą yra pasakęs: „Darome ne tai, ko reikia Lietuvai“. 

Einant instituto direktoriaus pareigas, Remigijui teko 
spręsti ir daugelį mokslo organizavimo, kartais – ir stra-
teginio pobūdžio problemų. Mokslo institucijų reforma, 
nepastovus mokslo finansavimas ilgą laiką kėlė net 
Lietuvos mastu nedidelio instituto sunykimo grėsmes. 
Ieškodamas sprendimų, R. Ozolinčius stengėsi galvoti 
ne vien apie dabartį, bet ir apie perspektyvas: išsaugoti 
darbuotojus, tyrimų kryptis. O kai tekdavo tiesiog „išgy-
venti“, visuomet vadovavosi solidarumo principu: jei jau 
tenka „veržtis diržus“, tai – visiems. Toks jo požiūris daug 
prisidėjo prie to, kad institutas išliko iki šių dienų.

Jam dažnai tekdavo atstovauti miškotyros mokslą, spren-
džiant įvairias miškų ūkio problemas. Visada laikėsi prin-

cipinės nuostatos, kad mokslininkas turi sakyti tik tiesą. 
Kartais jo išsakytos mintys ne visiems patikdavo, ypač 
kai jos nesutapdavo su valdžios institucijų vyraujančia 
nuomone.

R. Ozolinčius nuo 1995 m. dėstė Vytauto Didžiojo ir 
Aleksandro Stulginskio universitetuose. 1997 m. jam 
suteiktas docento, 2000 m. – profesoriaus pedagoginis 
vardas. Pedagoginiame darbe ieškojo naujų žinių patei-
kimo formų, sudėtingesnius dalykus stengėsi paaiškinti 
paprastai, susiedamas su gyvenimiškais reiškiniais, todėl 
buvo studentų mėgiamas. Jis aktyviai rengė mokslinin-
kus – vadovavo daugeliui doktorantų, buvo jų moksliniu 
konsultantu. Dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo dau-
gelio draugijų, žurnalų redakcijų ir kitų organizacijų na-
rys. Nuo 2010 m. tapo tarptautinio mokslo žurnalo „Baltic 
Forestry“ vyriausiuoju redaktoriumi.

Dar Jam besimokant mokykloje, susiformavo polinkis kū-
rybiniam darbui. Turėdamas literato „gyslelę“, būdamas 
plataus akiračio, gebėjo populiariai pateikti tiek moksli-
nių tyrimų rezultatus, tiek ir kitas žinias. Ši jo veikla buvo 
įvertinta Švietimo ir mokslo ministerijos premijomis. Kai 
kuriuos šios veiklos rezultatus – iliustruotus leidinius apie 
medžius, miškus ir miško gyvūnus – jis pats vertino net 
labiau nei mokslinių tyrimų rezultatus. Mėgo fotogra-
fuoti, rasdavo laiko eilėraščiams kurti. Buvo aistringas 
keliautojas, su draugų grupele aplankęs daugelį tolimų 
ir egzotiškų šalių.

Remigijus Ozolinčius visuomet buvo darbštus, kruopštus, 
aktyvus, principingas, kartu ir nuoširdus, draugiškas bei 
rūpestingas jį supantiems žmonėms. Su žmona Gina 
išaugino dvi dukras ir sūnų. Labai džiaugėsi vieninteliu 
anūku. 

Deja, toks ankstyvas išėjimas paliko nebaigtų darbų, ne-
spėtų realizuoti idėjų; skambina leidyklų atstovai, teirau-
jasi Jo paskutinių darbų, gal parašytų, bet jiems nespėtų 
pateikti...

Jo gyvenimas tiksliausiai galėtų būti apibūdintas žodžiu 
„degė“. Toks jis ir liks buvusių bendradarbių ir kitų jį paži-
nojusių žmonių atmintyje.

Su giliu liūdesiu ir nuoširdžia užuojauta šeimai ir artimie-
siems – 

lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 
darbuotojai

Mirus LAMMc Miškų instituto direktoriui, ASU 
Miškų ir ekologijos fakulteto profesoriui Remi-
gijui Ozolinčiui, skaudžią netekties ir liūdesio 
valandą nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir arti-
muosius.  

lietuvos miškininkų sąjunga

Skaudžią netekties valandą, mirus žurnalo „Mūsų 
girios“ redkolegijos nariui bei aktyviam autoriui 
prof. Remigijui Ozolinčiui, reiškiame nuoširdžią 
užjautą jo šeimai, artimiesiems, visiems, kuriems 
teko su juo bendrauti ir išgyventi nesugrąžinamą 
netektį. 

„Mūsų girių“ redakcijos kolektyvas 
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I š ė j ę  n e g r į ž t i

Valentinas 
Senavaitis

1957 06 02 – 2013 03 21

Kovo 21 dieną, eidamas 56-uosius metus, netikėtai mirė Prienų miškų urėdijos Meška-
pievio girininkijos girininkas Valentinas Senavaitis.

Jo gimtinė – netoli Prienų esantis Rūdupio kaimas. Baigęs 1975 m. Prienų I-ą vidurinę 
mokyklą, Valentinas nusprendė tapti miškininku – mokėsi LŽūA. Baigusį 1980 m. stu-
dijas, jauną specialistą paskyrė tuometinio Švenčionėlių miškų ūkio gamybinio susivie-
nijimo Januliškio girininkijos girininku. Bet Valentiną traukė gimtinė. 1984 m. grįžęs į 
tėviškę jis įsidarbino Prienų komunalinių įmonių kombinate apželdinimo meistru, rūpi-
nosi miesto želdynais.

1989 m. vasarį perėjo dirbti į Prienų miškų urėdiją, o tų metų birželį paskirtas Meškapie-
vio girininkijos girininku, kur sumaniai ir kūrybiškai tvarkėsi iki paskutinės savo gyveni-
mo valandos. Sunku ir suskaičiuoti, kiek per tuos metus buvusio girininko pastangomis 
įveista ir pasodinta naujo miško, išugdyta jaunuolynų, atlikta kitų miškui augti būtinų 
darbų. Valentinas buvo aktyvus žmogus, kolektyvo siela: viskuo besidomintis, mėgs-
tantis keliauti, bendrauti su bendradarbiais, kitais kolegomis, nuoširdžiai besidalijantis 
profesinėmis žiniomis. Jis sutarė su kaimo bendruomenės nariais, geranoriškai teikė 
miškininkavimo konsultacijas privačių miškų savininkams. Pats kėlė savo kvalifikaciją 
kursuose ir seminaruose. Už gerą ir kūrybingą darbą 2006 m. rugsėjį jam buvo suteikta 
pirma kvalifikacinė girininko klasė.

Pernai aplinkos ministras jam pareiškė padėką už reikšmingą indėlį siekiant aplinkos 
gerovės indekso rezultatų ir Lietuvos vardo garsinimą miškų išsaugojimo srityje. Būti 
miškininku Valentinui reiškė nuolat kurti, domėtis, atrasti.

Valentiną pažinojome ir kaip šeimos žmogų: dėmesingą vyrą ir rūpestingą tėvą savo šei-
moje bei gerą sūnų tėvams.

Būti miškininku – tai tas pat, kas būti menininku, kuriančiu rytojų šiandieną. Išėjus amži-
nybėn lieka miškuos su meile sodinti medžiai, kurie ilgus metus oš amžiną melodiją apie 
buvusį tarp mūsų kolegą, draugą, principingą, nuoširdų, darbštų ir dorą žmogų. 

Nuoširdžiausią užuojautą reiškiame velionio žmonai Janinai, mūsų kolektyvo darbuoto-
jai, jų sūnums bei tėvams, broliui ir kitiems artimiesiems.

Prienų miškų urėdijos darbuotojai 

Vincas
 tamulis

1915 10 24 – 2013 03 23

Gyvenimo keliu eidamas 98-uosius metus, kovo 23 d. mirė miškininkas, pedagogas Vin-
cas Tamulis.

Jis buvo kilęs iš dabartinio Jurbarko rajono Šimkaičių seniūnijos apylinkių. Baigė 1935 m. 
Raseinių gimnaziją, 1938 m. – Alytaus aukštesniąją miškų mokyklą ir Kauno A. Smetonos 
karo mokyklą. Iki karo dirbo girininku be girininkijos Jurbarko, Baisogalos miškų urėdijo-
se, tęsę miškininkystės studijas Dotnuvoje, ŽūA ir Vilniaus universitete. Karo metais dirbo 
Naujosios Vilnios lentpjūvėje techniniu vadovu, baldų fabrike. Pirmais pokario metais or-
ganizavo darbus Klaipėdos krašte be šeimininkų likusiose medienos apdirbimo įmonėse. 
Vėliau dirbo Vilniaus miško pramonės treste, Kaišiadorių miško pramonės ūkyje. 

Nuo 1949 m. V. Tamulis ėmėsi pedagoginės veiklos: vadovavo Jašiūnų ir Vilniaus mo-
kymo kursų bazėms, kuriose buvo ruošiami miško ruošos meistrai, brokeriai, traktori-
ninkai, 1957-1975 m. dirbo dėstytoju Vilniaus ir Kauno miškų technikumuose. Dėstė 
miško darbų mechanizacijos, medienos prekių disciplinas. Kaip aukštos kvalifikacijos ir 
didžiulę patirtį turintis specialistas, buvo kviečiamas vadovauti LŽūA Miškų ūkio fakul-
teto studentų praktikoms, padėjo Lietuvos miškų instituto doktorantams, renkantiems 
medžiagą moksliniams darbams.

Keli dešimtmečiai bendro darbo ir gyvenimo kaimynystėje leido šį žmogų gerai pažinti. 
Tvirtas žemaitiškas charakteris, ramiai pasakyti taiklūs pastebėjimai su santūraus humo-
ro gyslele dėl vienų ar kitų negerovių ne visiems patikdavo. Be to, nepriklausomoje Lietu-
voje įgytas išsilavinimas, išsiugdytos moralinės vertybės trukdė jam būti lojaliu naujoms 
ideologijoms okupacijų metais. Gal todėl už gerą darbą ir padėkų sulaukdavo mažiau. Tik 
iš šalies žiūrint, atrodė, kad jam tai nebuvo labai svarbu. 

Gamtoje praleistos valandos, medžioklė, žvejyba, kelionės su kuprine ant nugaros, ben-
dravimas kultūriniuose renginiuose užpildydavo laisvalaikį. Su jaunystėje pamėgta dai-
na nesiskyrė iki garbaus amžiaus. 

Prasmingi anglų poeto Džono Dono dar prieš keturis šimtmečius pasakyti žodžiai: 
„Žmogus nėra sala, atskirta nuo visų. Kiekvienas esame gabalėlis kontinento. Bet kurio 
žmogaus mirtis nusineša ir dalelę manęs, nes aš priklausau Žmonijai. Todėl niekada ne-
klausk, kam skamba varpas. Jis skamba tau.”

Vidmantas Markevičius
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gegužę
S v e i  k i  n a  m e  g i  m u  s i u s

Su 30-uo ju gim ta die niu
Gegužės 9 d. šią su kak tį pa žy mintį Dubravos 
EMM urėdijos Vaišvydavos gi ri nin ki jos ei gu lį 
AIVARą AUDĖJAITĮ, 11 d. – ASU Miškų ir ekolo-
gijos fakulteto Miško biologijos ir miškininkys-
tės instituto doktorantę GERDą ŠILINGIENę, 
15 d. – Kėdainių miš kų urė di jos Dotnuvos gi-
ri nin ki jos eigulį RIMANTą MICKų, 24 d. – Uk-
mer gės miš kų urė di jos prekybos vadybininkę 
SILVIJą AŠTRAUSKIENę, 29 d. – Šiaulių miš kų 
urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni-
nio pa da li nio viršininką SIMONą VAITEKūNą. 

Su 40-uo ju gim ta die niu
Gegužės 3 d. šią su kak tį pa žy min tį Šalčininkų 
miš kų urė di jos dar bi nin ką MAREK SUŠINSKI, 
4 d. – Rietavo miš kų urė di jos personalo ins-
pektorę GAIVą STONČIUTę, 10 d. – Panevėžio 
miš kų urė di jos miško apsaugos inžinierių KOR-
NELIJų ALEKNą, Kaišiadorių miš kų urė di jos 
Palomenės gi ri nin ki jos gi ri nin ką LINą KAZA-
KEVIČIų, 12 d. – Valstybinės miškų tarnybos 
Miškų kontrolės skyriaus Klaipėdos teritorinio 
poskyrio vedėją ERNESTą LUČAUSKą, 22 d. – 
Kaz lų Rū dos mo ko mo sios miš kų urė di jos me-
delyno darbininkę VAIDą ŽEMAITIENę, 25 d. – 
ASU Miškų ir ekologijos fakulteto Miško biolo-
gijos ir miškininkystės instituto direktorių dr. 
GEDIMINą BRAZAITĮ, Šiaulių miš kų urė di jos 
informatiką ALGIMANTą ČEPAUSKą, Veisiejų 
miš kų urė di jos Veisiejų gi ri nin ki jos girininko 
pavaduotoją RIMą DZEMYDą. 

Su 50-uo ju gim ta die niu 
Gegužės 5 d. šią su kak tį pa žy min tį Panevėžio 
miš kų urė di jos Gustonių gi ri nin ki jos gi ri nin ko 
pa va duo to ją VIRGINIJų SADAUSKą, 9 d. – Vil-
niaus miš kų urė di jos medelyno viršininkę REDą 

KONSTANTINAVIČIENę, 10 d. – Ignalinos miš kų 
urė di jos urėdą ALFREDą AŠKELĖNą, Rietavo 
miš kų urė di jos vy riau si ą ją bu hal te rę VIRGINI-
Ją ŠTULPINIENę, 11 d. – Prienų miš kų urė di jos 
kiemsargį-kūriką ROMą JASKUTĖLĮ, 13 d. – Kre-
tin gos miš kų urė di jos Palangos gi ri nin ki jos giri-
ninką STANISLOVą JONAITĮ, Radviliškio miš kų 
urė di jos Šeduvos gi ri nin ki jos miško darbininką 
JUOZą VITKų, 15 d. – Radviliškio miš kų urė di-
jos sekretorę BIRUTę INDIENę, 19 d. – Valkinin-
kų miš kų urė di jos Pirčiupių gi ri nin ki jos miško 
pjovėją STASĮ GRIEŽę, 23 d. – Kau no miš kų 
urė di jos vyriausiosios buhalterės pavaduotoją 
DALę DABAŠINSKIENę, 27 d. – Ša kių miš kų 
urė di jos Kidulių gi ri nin ki jos miško pjovėją VITą 
JAKAITĮ, 28 d. – Vals ty bi nio miš kot var kos ins-
ti tu to duomenų bazės operatorę DANGUOLę 
ŠUOPYTę, Tauragės miš kų urė di jos me die nos 
ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio degalų 
sandėlininką-šaltkalvį VYTAUTą EŽERINSKĮ.

Su 60-uo ju gim ta die niu 
Gegužės 4 d. šią su kak tį pa žy minčią Valkininkų 
miš kų urė di jos bu hal te rę RITą SAULĖNIENę, 
5 d. – Kuršėnų miš kų urė di jos bu hal te rę LAIMę 
SKUKAUSKIENę, 7 d. – Tytuvėnų miš kų urė di-
jos Tytuvėnų gi ri nin ki jos eigulį PETRą MORKū-
Ną, 8 d. – Alytaus miš kų urė di jos Sudvajų gi ri-
nin ki jos gi ri nin ką RIMGAUDą ALEKNAVIČIų, 
16 d. – Švenčionėlių miš kų urė di jos me die nos 
ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio valyto-
ją SOFIJą KUKULSKIENę, 20 d. – Ša kių miš kų 
urė di jos Lekėčių gi ri nin ki jos valytoją ELENą 

DOBILIENę, Kupiškio miš kų urė di jos me die nos 
ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio medienve-
žio automobilio vairuotoją-krovos mašinos opera-
torių VYTAUTą GARNĮ, 27 d. – Švenčionėlių miš kų 
urė di jos sekretorę ONUTę LAPINIENę, 28 d. – Val-
kininkų miš kų urė di jos prekybos vadybininką VY-
TAUTą ANDRIULIONĮ. 

Su 70-uo ju gim ta die niu 
Gegužės 12 d. šią su kak tį pa žy min tį bu vu sį il ga me-
tį Šiaulių miš kų urė di jos Meškuičių gi ri nin ki jos giri-
ninką ČESLOVą SUNGAILą, 15 d. bu vu sį il ga me tį 
Biržų miš kų urė di jos vyriausiąjį in ži nie rių RIMVYDą 
MAČIUKą, 17 d. – bu vu sią il ga me tę Biržų miš kų 
urė di jos vyriausiąją buhalterę BIRUTę BARONIENę, 
19 d. – bu vu sį il ga metį Ša kių miš kų urė di jos Jančių 
gi ri nin ki jos eigulį ROMUALDą GUOGą. 

Gegužės 14 d. sukanka 75-eri bu vu siai ilgametei 
Utenos miš kų urė di jos buhalterei-kasininkei VALE-
RIJAI RUZGIENEI, 15 d. – bu vu siam ilgamečiam Ša-
kių miš kų urė di jos urėdui KSAVERUI VAIČIūNUI. 

Su 80-uo ju gim ta die niu 
Gegužės 1 d. šią su kak tį pa žy mintį bu vu sį il ga-
me tį Valkininkų miš kų urė di jos Šalčios gi ri nin ki jos 
girininką ANTANą TAMULEVIČIų, bu vu sį il ga me tį 
Šiaulių miš kų urė di jos Bubių gi ri nin ki jos girininką 
ALBINą ALGIRDą BORUSEVIČIų, 5 d. – bu vu sį Ro-
kiškio miš kų urė di jos vairuotoją LIONGINą JASIN-
KEVIČIų, 16 d. – bu vu sį il ga me tį Vals ty bi nio miš-
kot var kos ins ti tu to darbuotoją JUOZą VAITKų. 

Gegužės 8 d. sukanka 85-eri ilgamečiam buvu-
sios Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos 
darbuotojui VYTAUTUI KUČINSKUI, 10 d. – bu vu-
siam Rokiškio miš kų urė di jos vairuotojui ANTA-
NUI PLANIUI.

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijoje:
TOMAS TUKAČIAUSKAS, dirbęs šio parko direkcijos direktoriumi, 
paties prašymu 2013 m. sausio 11 d. atleistas iš šių pareigų; 
AUŠRA FESER, g. 1986 m., Vilniaus universitete įgijusi geografijos 
dėstytojos specialybę, 2013 m.  balandžio 5 d. laimėjusi konkursą, 
nuo balandžio 17 d. dirba šio parko direkcijos direktore.  

tauragės miškų  urėdijoje:
IVETA VACHOVIAK,  baigusi 2009 m. Kauno  technologijos universi-
tetą, 2013 m. balandžio 2 d. paskirta ekonomiste;
AUŠRA NOREIKIENĖ, baigusi 2010 m.  Vytauto Didžiojo universitete 
viešojo administravimo studijų programą, 2013 m. kovo 1 d. paskir-
ta urėdijos sekretore;
VIDAS JASAITIS, dirbęs Batakių girininkijos girininku, 2013 m. vasa-
rio 8 d. perkeltas Balskų girininkijos girininku;

EUGENIJUS AURILA, dirbęs Balskų girininkijos girininku, pačiam prašant 
2013 m. vasario 8 d. atleistas iš šių pareigų; 
GINTARAS STANKEVIČIUS, dirbęs Tauragės girininkijos girininko pava-
duotoju, 2013 m. vasario 11 d. paskirtas Batakių girininkijos girininku;  
RAIMUNDAS IVINSKIS, dirbęs Balskų girininkijos girininko pavaduotoju, 
šalių susitarimu 2013 m. sausio 31 d. atleistas iš pareigų;
VIDMANTAS PAKALNIŠKIS, baigęs 1986 m. Kauno A. Kvedaro miškų 
technikumą, 2013 m. balandžio 2 d. paskirtas Balskų girininkijos girinin-
ko pavaduotoju. Anksčiau dirbo UAB ,,Tauragės Vika“ direktoriumi; 
AIDAS GAUDIEŠIUS, dirbęs Eičių girininkijos girininko pavaduotoju, 
2013 m. vasario 22 d. perkeltas Tauragės girininkijos girininko pava-
duotoju;
ARūNAS GENDROLIUS, baigęs 1985 m. Kauno A. Kvedaro miškų tech-
nikumą, 2013 m. balandžio 3 d. paskirtas Eičių girininkijos girininko pa-
vaduotoju. Anksčiau dirbo UAB ,,Tauragės šilumos tinklai“ vyresniuoju  
kontrolieriumi.   
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