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K r o n ika

Balandžio 29 d. – gegužės 3 d. LAMMC Miškų instituto doktorantai G. Čapkauskas ir
P. Žemaitis dalyvavo Vokietijoje, Neuschönau mieste vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Natural Disturbance Conference“. Po pranešimų įvairia tematika surengtos išvykos į Bavarijos nacionaliniame parke
esančius tyrimų objektus, kur po žievėgraužių kenkėjų ir vėjavartų sukeltų pažeidimų
miškai palikti natūraliam vystymuisi.
Balandžio 30 d. Lietuvos mokslų akademijos
didžiojoje salėje Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pristatė neseniai išleistus penkis
Lietuvos etnografinių regionų tradicinės
kaimo architektūros katalogus.
Gegužės 2 d. LR Seimas patikslino Saugomų teritorijų įstatymą: nustatyta, kokiais
atvejais bus galima keisti žemės naudojimo
paskirtį, atidalyti sklypus.
Gegužės 3 d. Telšiuose miško sodinimo talka
paminėtas Žemaitijos krikšto ir Žemaičių
vyskupystės įsteigimo 600 metų sukaktis
(plačiau – 7 p.).
Gegužės 6-10 d. Hanoveryje (Vokietija) surengta tarptautinė miškų ir medienos pramonės mugė LIGNA.
Gegužės 6-10 d. startavo pasaulinė miškų
apskaita ,,FRA - 2015“ ir Europos – ,,SOEF
- 2015“. Tailande, Chiang Mai mieste įvykusiame susitikime dalyvavo beveik 140
nacionalinių korespondentų, specialistų ir
ekspertų iš daugiau nei 100 pasaulio šalių
bei tarptautinių organizacijų. Lietuvai atstovavo Valstybinės miškų tarnybos Miško
naudojimo ir apskaitos skyriaus vyriausiasis
specialistas, nacionalinis korespondentas
prof. A. Kuliešis. Lietuvos specialistai pateikė
pasiūlymą, tobulinant miškų produktyvumo ir jo panaudojimo apskaitą. Svarstytos
ir aprobuotos planuojamų apskaitų metodikos, apskaitomų rodiklių apibrėžimai. Nacionaliniai korespondentai pasidalino atliktų
bandomųjų pilotinių apskaitų patirtimi, susipažino su FAO parengta FRIMS – miško išteklių informacijos tvarkymo sistema, skirta
miškų apskaitai tiesioginiame režime atlikti.
Nuo gegužės 6 d. KMAI kolegijoje vyko kvalifikacijos tobulinimo kursai asmenims,
kurie turi ne miško ūkio aukštojo mokslo
(kolegijos ar universiteto) diplomą ir nori
patobulinti kvalifikaciją miško ūkio srityje.
Pagal Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos
kolegijos informaciją, išklaususieji kursus galės tęsti studijas šioje kolegijoje, įgy-
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jant miškininkystės profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį.
Gegužės 7 d. organizuotame Miškų urėdų
tarybos valdybos posėdyje aptarti prekybos apvaliąja mediena, biokuro žaliavos
gamybos pasiruošimo 2014 m., miško kirtimo atliekų, dengtų specialiu popieriumi, gamybos klausimai. Taip pat diskutuoti miškų
urėdų mėnesinės algos pastoviosios ir kintamosios dalies nustatymo pakeitimai, aptarti
siūlymai dėl miškų urėdijų vadovaujančiųjų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos
aprašo pakeitimo, priešgaisrinių budėjimų
miškų urėdijose, Kuršių nerijos NP, Čepkelių, Kamanų, Viešvilės valstybinių gamtinių
rezervatų bei Žuvinto biosferos rezervato direkcijose tvarkos patikslinimai. Miškų urėdų
tarybos valdyba pritarė bendradarbiavimui
su Biokuro birža ir tikisi per ją prekiauti miškų urėdijose turimomis miško kirtimo atliekomis, o ateityje – ir medienos skiedromis.
Gegužės 8 d. Generalinėje miškų urėdijoje
surengtas pasitarimas su IKEA atstovais.
Jame dalyvavo generalinis miškų urėdas
B. Sakalauskas, jo pavaduotojas G. Visalga,
vyriausiasis patarėjas A. Vancevičius, LMS
prezidentas doc. E. Bartkevičius, UAB „IKEA
Trading Services“ atstovas V. Lisauskas. Aptarti Lietuvos medienos perdirbėjų apsirūpinimo žaliava klausimai, akcentuota, kad Generalinė miškų urėdija daug metų inicijavo
sudaryti su medienos perdirbėjais ilgalaikes
sutartis, kurios būtų apsirūpinimo žaliava
garantas dešimtmečiui į priekį. Šiais metais
jų sudaryta apie 55 proc. Posėdyje pabrėžta,
kad Lietuvoje apvaliosios medienos eksportas iš valstybinių miškų, palyginus su kitomis
Baltijos valstybėmis, yra mažiausias. Aptartos prekybos apvaliąja mediena sistemos
Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje. Konstatuota,
kad Lenkijos prekybos apvaliąja mediena
sistema yra analogiška lietuviškajai, o Latvijos – orientuota į dvidešimties Latvijos monopolinių fabrikų poreikius. Pažymėta, kad
2012-2013 m. pusmetiniuose aukcionuose
apvaliosios medienos pirkėjai nenupirko visos pasiūlytos medienos: 2012 m. nupirkta
29 proc., o 2013 m. – tik 10 proc. medienos.
Gegužės 8 d. surengta apskritojo stalo diskusija„Parama miškams – paraiškų teikimo ir
administravimo aktualijos“. Joje dalyvavo
Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų, Generalinės miškų urėdijos, Žemės ūkio informacijos
ir kaimo verslo centro, LMSA, Nacionalinės
mokėjimo agentūros atstovai. Nuo gegužės
13 d. renkamos paraiškos pagal keturias ES
paramos miškininkystei priemones.

Gegužės 8 d. LR Vyriausybės rūmuose įvyko
Lietuvos laukinės gamtos fotografijų konkurso „Gintarinis žaltys 2012“ finalinis renginys. Visuomenei pristatytas fotoalbumas
„Lietuvos laukinės gamtos fotografija 2012“,
paskelbti konkurso nominacijų ir specialiųjų
prizų laimėtojai. Atidaryta geriausių darbų
paroda (plačiau – 40 p.).
Gegužės 9-12 d. Latvijoje, Ogrės mieste vyko
tradicinės Baltijos šalių miškininkystės
studentų ir dėstytojų profesinio meistriškumo bei sportinės varžybos. Jose dalyvavo KMAI kolegijos delegacija.
Gegužės 14-17 d. Albanijos sostinėje Tiranoje vyko IUFRO organizuojama tarptautinė
konferencija ,,Legal Aspects of European
Forest Sustainable Development“, kurioje
dalyvavo daugiau kaip 50 dalyvių iš įvairių
šalių. Perskaityta per 30 pranešimų miškų
ūkiui aktualiomis temomis, tarp jų pranešimą skaitė Miškų instituto vyresnioji mokslo
darbuotoja dr. D. Mizaraitė. Konferencijos
dalyviai lankėsi Albanijos Kthella bendruomenei priklausančiuose miškuose.
Gegužės 15 d. Aplinkos ministerijoje vyko
vienas iš baigiamųjų pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai konsultacinių renginių. Jame dalyvavo ES Tarybos Generalinio
sekretoriato padalinių, atsakingų už aplinkosaugos ir klimato kaitos klausimų koordinavimą, vadovai M. Marotta ir W. Ploch‘as.
Ekspertai iš Briuselio kartu su ministerijos
specialistais, kuriems jau po pusantro mėnesio teks vesti darbo grupių posėdžius, aptarė
praktinius pasirengimo pirmininkavimui aspektus.
Gegužės 16-18 d. Ukmergės miškų urėdijoje, Pašilės girininkijos miške vyko
miškininkystės paroda ,,Baltijos miškai
2013“. Joje pristatyta per 100 firmų gaminama šiuolaikinė miško ūkio technika,
įrengtos valstybinių ir privačių miškų ekspozicijos.
Gegužės 17 d. Lietuvos mokslų akademija,
Miškų institutas, Žemės ūkio ministerija,
Generalinė miškų urėdija organizavo seminarą „Žemės želdinimo greitai augančiais medžiais galimybės ir geroji patirtis
pasinaudojant Lietuvos kaimo plėtros
2007-2013 m. programa“. Jame skaitytuose pranešimuose plačiau aptarti hibridinės
drebulės dauginimo in vitro ir gyvašaknėmis
būdai. Šios drebulės bandomųjų želdinių
veisimo eksperimentine praktika pasidalijo
Dubravos, Kazlų Rūdos, Kėdainių, Radviliš-

kio, Šiaulių, Švenčionėlių miškų urėdijų miškininkai (plačiau – kitame nr.).
Gegužės 21 d. Aplinkos ministerijoje surengtas seminaras „Lietuvos kraštovaizdžio
politikos įgyvendinimas 2013“. Jame
Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir
kraštovaizdžio departamento Kraštovaizdžio skyriaus bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos darbuotojai pristatė Lietuvos kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo
2012 m. ataskaitą, aptartos savivaldybių ir
bendruomenių kraštovaizdžio veiklos, pateikta informacija apie ES ir kitų tarptautinių
institucijų paramos sulaukusių projektų eigą
ir rezultatus. Pristatyti 2012-2013 m. išleisti
leidiniai „Lietuvos kraštovaizdžio konvencija. Susiję tekstai“ ir „Lietuvos kraštovaizdžio
įvairovė“.
Gegužės 21 d. Generalinės miškų urėdijoje vyko kasmetinis pasitarimas prekybos
apvaliąja mediena klausimais. Jame apžvelgta prekybos mediena situacija 2013 m.,
diskutuota apie Prekybos apvaliąja mediena
taisyklių pakeitimus ir Apvaliosios medienos
elektroninę pardavimų sistemą (AMEPS) bei
kitais klausimais.
Gegužės 22 d. LR Seimo Aplinkos apsaugos
komitete, aptarus Viešųjų pirkimų tarnybos
keliamą klausimą dėl įdiegtos miško gaisrų
stebėjimo elektroninės įrangos efektyvumo,
siūloma šalies Vyriausybei vertinti Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) veiklą. Generalinės miškų urėdijos diegiamą Vieningos
antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos projektą nagrinėti VPT pradėjo pernai vasaros pradžioje. Vertinime ši
tarnyba teigia, kad Generalinė miškų urėdija
pažeidė įstatymą, įsigydama beveik 44 mln.
litų kainavusią gaisrų stebėjimo sistemą.
Aplinkos ministras V. Mazuronis dėl šių išvadų kreipėsi į prokurorus bei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. Generalinė miškų
urėdija su pateiktomis išvadomis kategoriškai nesutinka. Komiteto posėdyje dalyvavęs
generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas
patvirtino, jog ši sistema veikia gerai, o VPT
išvados yra nepagrįstos. Viešai paskelbtas išvadas kritiškai vertina ir technikos tiekėjai, ir
bandymus atlikę ekspertai.
Gegužės 22 d. ASU organizuotas seminaras
„Europos Sąjungos medienos reglamento taikymas Lietuvoje“, kuriame dalyvavo
UAB ,,NEPcon LT“, ASU Miškų ir ekologijos
fakulteto, Valstybinės miškų tarnybos, Generalinės miškų urėdijos specialistai bei
pakviesti atstovai iš Valstybinės ne maisto

produktų inspekcijos ir koncerno ,,IKEA“. Seminare pristatyti pagrindiniai ES medienos
reglamento reikalavimai, kas yra neteisėta
mediena; medienos srautai ir jų kontrolė;
aptartas miškų sertifikavimo vaidmuo įgyvendinant šį reglamentą; medienos ir miško
sodmenų kilmės identifikavimo pagal DNR
galimybės.
Gegužės 22 d. pasaulio bendruomenė pažymėjo Tarptautinę biologinės įvairovės
dieną. Ta proga Vilniaus universitetas ir
Aplinkos ministerija gegužės 18 d. surengė
pažintinę išvyką į VU botanikos sodą Kairėnuose.
LR Seimo Aplinkos apsaugos komitete
svarstytas rezervinių miškų pardavimo
aukcione klausimas. Posėdyje dalyvavo
Aplinkos ministerijos Miškų departamento
direktorius V. Vaičiūnas, Valstybinės miškų
tarnybos direktorius R. Prūsaitis, generalinis
miškų urėdas B. Sakalauskas. Seimo narys
L. Balsys pristatė pareiškimą „Dėl rezervinių
miškų pardavimo aukcione“, kuriame išdėstyta nuomonė dėl rezervuotų nuosavybės
teisių atstatymui miškų sklypų perdavimo
miškų urėdijoms ir dalies tokių miškų pardavimo aukcione. Seimo Aplinkos apsaugos
komiteto nariai pritarė nuomonei, kad tikslinga perduoti miškų urėdijoms įsiterpusius
arba besiribojančius su valstybinės reikšmės
miškais sklypus (apie 60 tūkst. ha), taip pat
nutolusius, 10 ha ir didesnius, prie kurių yra
privažiavimas, sklypus (apie 15 tūkst. ha), o
apie 70 tūkst. ha miško sklypų siūlyti parduoti aukcione.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
2013 m. gegužės 28 d. posėdyje nusprendė,
kad Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius
Žydrūnas Plytnikas pažeidė Įstatymo reikalavimus. Nustatyta, kad Viešųjų pirkimų
tarnybos (VPT) direktorius Žydrūnas Plytnikas, būdamas privataus pobūdžio konflikte
su Egle Sakalauskaite, priiminėjo tarnybinius sprendimus dėl jos tėvo Benjamino Sakalausko vadovaujamos Generalinės miškų
urėdijos (GMU). Konstatuota, kad savo veiksmais Ž. Plytnikas pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio
1 dalies 1, 2 punktų (pareiga vengti viešųjų ir
privačių interesų konflikto) bei 11 straipsnio
1 ir 2 dalių (prievolė nusišalinti tokiam konfliktui iškilus) reikalavimus. Taip pat nustatyta, kad Ž. Plytnikas nustatyta tvarka nedeklaravo kilusio privataus pobūdžio ginčo su
buvusia savo pavaduotoja E. Sakalauskaite
kaip aplinkybių, dėl kurių gali kilti interesų

konfliktas. Komisijos nuomone, tokia įstatyminė prievolė Viešųjų pirkimų tarnybos
vadovui buvo kilusi. To nepadaręs Ž. Plytnikas pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų
ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 2 dalies ir 7
straipsnio 2 dalies reikalavimus. (VTEK inf.).
Balandžio pabaigoje pradėti Nacionalinės miškų inventorizacijos lauko darbai. Lietuvos teritorijoje per 7 mėn. bus
išmatuotas 3281 pastovus apskaitos barelis. Darbus vykdys 4 lauko darbo grupės:
2 grupės atliks matavimus miško žemėje,
kitos – matavimus likusioje šalies teritorijoje. Nuo 2010 m. pagal Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos ir Kioto
protokolo reikalavimus Nacionalinės miškų
inventorizacijos duomenys naudojami šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitai
Žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje. Tuo tikslu 2012 m. gruodžio
27 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D11107 buvo papildyti Nacionalinės miškų
inventorizacijos atrankos metodu nuostatai ir vadovaujantis 2012 m. spalio 9 d.
aplinkos bei žemės ūkio ministrų įsakymu
Nr. D1-819/3D-790 patvirtinta Duomenų
surinkimo ir absorbuojamų bei išmetamų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio
skaičiavimo žemės naudojimo keitimo ir
miškininkystės sektoriuje harmonizuotos
metodika; pradėta vykdyti žemės naudmenų ir jų naudojimo pakeitimo stebėsena
visoje šalies teritorijoje. Tuo būdu nacionalinės miškų inventorizacijos darbai yra vykdomi miško ir ne miško žemėje išskirtuose
pastoviuose apskaitos bareliuose.
Su Valstybinės miškų tarnybos parengtu
Plungės rajono savivaldybės valstybinės
reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo
projektu galima susipažinti Plungės rajono
savivaldybėje, kur šių metų birželio 7 d. 11
val. vyks viešas šio projekto svarstymas.
Šiais metais aplinkos tvarkymo akcijoje
,,DAROM – 2013“ visuomenė daugiau dėmesio skyrė miškų švarinimui, tai džiugino
visų miškų urėdijų miškininkus. Vilniaus
miškų urėdijos Verkių girininkijos priemiestinių miškų švarinime dalyvavo aplinkos ministras V. Mazuronis, viceministrai, kancleris
bei Miškų departamento, Generalinės miškų
urėdijos, kitų šios sistemos įstaigų atstovai.
Akcijos metu konstatuota, kad labiausiai
miškai užšlamštinti prie didžiųjų miestų, kolektyvinių sodų ir seniūnijų teritorijose, kur
nėra konteinerių.
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Aktualijos

Estijoje
buvę skalūnų karjerai
atželia mišku

Europos miškų tinklo
kasmetiniame susitikime
Dr. DIANA MIZARAITĖ

LAMMC Miškų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja

E

stijoje Otepää miestelyje balandžio
15-19 d. vyko Europos miškų tinklo
(European Forest Network) kasmetinis susitikimas. Jį organizavo Estijos miškų
sąjunga. Europos miškų tinklo pagrindinis
tikslas – informacijos apie miškus, miškų ūkį
ir miško politiką sklaida tarp Europos nacionalinių miškininkų sąjungų ir miško įmonių
asociacijų šio tinklo narių. Susitikime dalyvavo Estijos, Islandijos, Lietuvos, Suomijos,
Škotijos ir Vengrijos šalių atstovai, iš mūsų
šalies – ASU Miškų ir ekologijos fakulteto
dekanas doc. Edmundas Bartkevičius, Kauno miškų urėdas Edmundas Kovalčikas,
pranešimus skaitė Generalinės miškų urėdijos atstovė Lina Sindaraitė ir LAMMC Miškų
instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr.
Diana Mizaraitė. Iš viso perskaityti 9 žodiniai
pranešimai, kuriuos galima rasti interneto
svetainėje http://www.metsaselts.ee.
Estijos aplinkos informacijos centro miškų statistikos skyriaus vadovas Mati Valgepea renginio dalyviams pateikė išsamų pranešimą apie šalies miškus, miškų ūkio bei
medienos pramonės plėtrą. Šiandien miško
žemė Estijoje sudaro 50,6 proc. visos šalies
teritorijos; tai apie 2,2 mln. ha. Dominuojančių rūšių medžiai yra pušis (30,3 proc.),
eglė (23,4 proc.) ir beržas (22,9 proc.). Apie
34 proc. (757,3 tūkst. ha) miško žemės valdo
privačių miškų savininkai, juridiniams as-
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menims (įmonėms) priklauso apie 11 proc.
(254 tūkst. ha) šalies miškų, Valstybinių
miškų centras prižiūri 37 proc. (806,1 tūkst.
ha) miško žemės, apie 15 proc. (327,9 tūkst.
ha) miško žemės skirta miškų privatizavimo fondui, likusiųjų 3 proc. (75,7 tūkst. ha)
miškų priežiūra pavesta įvairioms valstybės
institucijoms. Miškų statistikos duomenimis, 2012 m. Estijoje iškirsta apie 11 mln. m3
medienos. Valstybiniuose miškuose plynųjų
miško kirtimų plotas sudaro vos 17,6 proc.,
o iškertamas tūris – 65,4 proc. Privačiuose
miškuose – plynieji miško kirtimai sudaro
30,7 proc. viso kertamo miško ploto, o iškertamas medienos tūris – 79 proc. Miškų
sektoriaus dalis bendroje pridėtinėje vertėje 2012 m. sudarė 4,7 proc., tarp to miškininkystė – 1,3 proc. Didžiausios medienos
pramonės eksporto pajamos gaunamos iš
baldų eksporto, kurios 2011 m. sudarė 18
proc. visų medienos pramonės eksporto
pajamų. Pagrindiniai eksportuojamų medienos gaminių pirkėjai – Skandinavijos
šalys, kurioms medienos gaminių eksportas
sudaro daugiau nei 50 proc. visos eksportuojamos produkcijos.
Estijos atstovė Kristi Teppo skaitė pranešimą apie Estijos miškų sąjungą. Ji įsteigta
1991 m. Tai visuomeninė organizacija, kurios nariai yra Estijos miškų ir medienos pramonės asociacija (Estonian Forest and Wood

Industries Association), Valstybinių miškų
centras (State Forest Management Centre),
Estijos privačių miškų sąjunga (Estonian
Private Forest Union), Estijos gyvybės mokslų universitetas (Estonian University of Life
Sciences) ir kitos organizacijos. Tai skėtinė
organizacija, vienijanti privačių miškų savininkus, valstybinių miškų valdytojus, medienos pramonės įmones bei miškų mokslo
ir studijų organizacijas. Pagrindinis tikslas
– informacijos apie miškų ūkį ir medienos
pramonę sklaida, narių interesų atstovavimas, jų reprezentacija nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu bei bendradarbiavimo
plėtra. Estijos miško sąjunga organizuoja
ir aktyviai dalyvauja organizuojant Estijos
miško dienas, įvairius sklaidos apie miškų

Atkurtas miškas

ūkį ir medienos pramonę renginius, rengia
leidinius ir publikacijas apie miškų ūkio ir
medienos pramonės aktualijas.
Svečias iš Vengrijos Gergely Lomniczi
pristatė pranešimą apie savo šalies miškų
ūkio asociaciją (Hungarian Forestry Association). Ji įsteigta 1851 m. Tai tipiškas profesinės miškininkų sąjungos pavyzdys. Šioje
asociacijoje yra dviejų tipų narystė: tikrasis
narys ir narys rėmėjas. Šiandien asociacijoje
yra 3500 tikrųjų narių. Sudarius bendradarbiavimo sutartį galima tapti šios organizacijos nariu rėmėju. Kasmet tikrasis asociacijos
narys moka 35 EUR nario mokestį (taikomos
nuolaidos nariams pensininkams (13 EUR) ir
studentams (4,3 EUR). Asociacija turi 36 padalinius šešiuose šalies regionuose. Pagrindinė organizacijos veikla susijusi su informacijos apie miškų ūkį sklaida – įvairių renginių organizavimas (Miško savaitė, Metų
medis ir kt.), publikacijų rengimas, miškininkystės bibliotekos plėtra, profesinio žurnalo
leidyba ir kt. Vengrijos miškų ūkio asociacija
atstovauja miškų sektoriaus interesams nacionaliniame lygmenyje, teikdama siūlymus
teisinei bazei tobulinti, bendradarbiauja su
užsienio partneriais slovakais, rumunais,
serbais, austrais ir vokiečiais.
Juhani Karvonen, atstovaujantis Suomijos miško asociacijai, supažindino su
Suomijos miško asociacijos veikla ir pagrindinėmis šalies miškų ūkio plėtros tendencijomis. Suomijos miško asociacija įsteigta
1887 m. Tai pagrindinė organizacija, atstovaujanti miškų ūkio sektoriaus interesams.
Vienas iš pagrindinių šios organizacijos tikslų – užtikrinti darnaus miškų ūkio plėtrą ir
daugiatikslį miškų naudojimą. Organizacija

vienija daugiau nei 50 įvairių organizacijų, atstovaujančių privačių miškų savininkams, medienos pramonei, valstybinėms
miško įmonėms, profesinėms miškų ūkio
darbuotojų sąjungoms, mokslo ir mokymo
institucijoms, prekybos mediena įmonėms,
nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms
su miškų ūkiu ir medienos pramone susijusioms institucijoms. Pagrindinė asociacijos
veiklos sritis – informacijos apie Suomijos
miškų ūkį ir medienos pramonę sklaida
tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu, tarptautinis bendradarbiavimas ir asociacijos
narių interesų atstovavimas. Suomijos miško asociacija organizuoja miško forumus
Lietuvos miškininkų delegacija

sprendimus priimantiems pareigūnams ir
politikams, moksleiviams skirtus mokymus
apie gamtą, informacines miško dienas, leidžia informacinius mokomuosius leidinius
ir informacinius lankstukus, administruoja
ir tvarko miškų ūkio naujienų portalą (interneto svetainę) www.forest.fi bei asociacijos
interneto svetainę www.smy.fi. Asociacijos
darbuotojai organizuoja seminarus ir spaudos konferencijas, atlieka visuomenės nuomonės apie miškų ūkį ir medienos pramonę
tyrimus, leidžia medienos ir jos gaminių vartotojams skirtą laikraštį „Lehtikuusi“.
Renginio dalyviams buvo organizuota
ekskursija, kurios metu jie lankėsi medienos apdirbimo įmonėje, gaminančioje
klijuotos medienos konstrukcijas langų
rėmams bei privačių miškų savininkų kooperatyve, esančiame Põlvamaa apskrityje, turinčiame viešosios įstaigos statusą ir
vienijančiame beveik 500 privačių miškų savininkų. Kooperatyve dirba 4 etatiniai darbuotojai. Pagrindinė kooperatyvo funkcija
– privačių miškų savininkų konsultavimas
ir miškų ūkio paslaugų teikimas (nuo miško želdinimo iki medienos pardavimo). Privataus miško savininkas kooperatyve gali
užsisakyti visas miškų ūkio paslaugas arba
parduoti miško žemę ar medieną tarpininkaujant kooperatyvo specialistams aukcione. Kooperatyvo nariai moka 20 EUR metinį
nario mokestį. Konsultavimo ir miškų ūkio
paslaugos teikiamos ne tik kooperatyvo nariams, bet ir kitiems pageidaujantiems šio
regiono privačių miškų savininkams.

Aktualijos

Kaišiadoryse tęsiama

Kaišiadorių miškų urėdijos Paparčių girininkiją gegužės 11 d. atvyko LR
Seimo nariai ir Seimo kanceliarijos darbuotojai su šeimomis pratęsti dar
2004 m. pavasarį pradėtą tradiciją – sodinti Europos mišką. Šia talka pažymėti pirmojo Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metai.
Miškasodžio talkoje netoli Mikalaučiškių kaimo dalyvavo per šimtas
talkininkų. Kaišiadorių miškų urėdas Stasys Truskauskas pasidžiaugė, kad
Europos miško sodinimas tampa gražiu politikų, Seimo kanceliarijos darbuotojų ir miškininkų bendradarbiavimo akcentu. Talkoje dalyvavo LR Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas, pirmininko pavaduotojas Petras Auštrevičius, Seimo kancleris Jonas Milerius, Kaišiadorių rajono meras Romualdas
Urmilevičius, generalinio miškų urėdo pavaduotojas Petras Kanapienis,
Generalinės miškų urėdijos vyriausiasis patarėjas Andrius Vancevičius.
Bendromis jėgomis didesniame nei 3 ha sklype pasodinta 9600 europinių maumedžių, 1100 juodalksnių bei Lietuvos Respublikos teritorijos
kontūrus pasodintame sklype žyminčių 1900 karpotųjų beržų. Pateiktoje
vaizdinėje medžiagoje talkininkai susipažino su Kaišiadorių miškų urėdijos atliekamais darbais, ankstesnių metų Seimo miško sodinimo talkomis
Kaišiadorių miškų urėdijoje. Siekiant kuo prasmingiau pažymėti Lietuvos
įstojimą į Europos Sąjungą, 2004 m. pavasarį šioje vietoje 5 ha plotas buvo
apsodintas pušimis, beržais, ąžuolais, eglėmis. Europos mišką tuo metu sodino laikinai einantis Prezidento pareigas Artūras Paulauskas, Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas, laikinai einantis Seimo Pirmininko pareigas
Česlovas Juršėnas, Seimo nariai. Amžinai žaliuojančių eglių lauke įsiterpiantys beržai, kurių lapai rudenį pagelsta, simbolizuoja Europos Sąjungos vėliavos žvaigždes. O rudenį pagelsiančių beržų, žaliuojančių eglių ir raudonųjų
ąžuolų laukas tampa Lietuvos trispalve.
Talkininkai pasivaikščiojo po jau 9 metus žaliuojantį aukštą ir tankų
jaunuolyną. Prie užrašo padaryta bendra nuotrauka. 2005 m., žymint Lietuvos narystės ES pirmąsias metines, graži miškasodžio tradicija pratęsta:
buvusioje 3,6 ha kirtavietėje pasodinti pušų, eglių, juodalksnių sodinukai,
pastatytas Europos miško vietą žymintis ženklas. Talkos dalyvius nuotaikingomis melodijomis linksmino Vilniaus miškų urėdijos folkloro ansamblis „Nalšia“.

Parengta
pagal Kaišiadorių miškų urėdijos inf.
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Sodina LR Seimo pirmininkas V. Gedvilas ir (dešinėje) – LR Seimo pirmininko
pavaduotojas P. Auštrevičius
Miškų urėdas S. Truskauskas (centre) tarp sodintojų
gražinos petrauskienės nuotraukos

Į

Europos miško sodinimo tradicija

kosto radlinsko nuotrauka

Talkininkai – prie Europos miško, pasodinto 2004 metais

Ąžuolų giraitės sodinimas iš paukščio skrydžio

Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejus
iįamžintas ąžuolų giraite

Atvykusius talkininkus sodinti ąžuolų giraitės pasitiko Telšių muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras (vadovas Robertas Surblys), renginio vedėja
Telšių kultūros centro režisierė Alina Mišeikytė bei folkloro ansamblio
„Spigėns“ vadovė Diana Bumblauskienė su pagalbininkais. Talkininkus
pasveikino Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva ir miškų
urėdas, Telšių miesto Garbės pilietis Bronislovas Banys. Jis sakė, kad kiekvienam talkininkui yra paskirtas ąžuolas. Pirmąjį sodinti patikėta Telšių
vyskupui ir Telšių miesto Garbės piliečiui Jonui Borutai SJ bei jo pagalbininkams. Antrasis ąžuolas skirtas parapijai, jį pasodino prelatas Juozas
Šiurys ir monsinjoras Rimantas Gudlinkis. Trečiąjį ąžuolą – meras V. Kleiva
su talkininkais, už jų rikiavosi LR Seimo nariai, Generalinės miškų urėdijos
atstovai, kiti svečiai.
Kapsulę su testamentu – palinkėjimu ateinančioms kartoms, švęsiančioms Žemaičių Krikšto tūkstantmetį, į paruoštą ertmę šalia kryžiaus
įdėjo Bronislovas Banys, Vytautas Kleiva ir Jonas Boruta SJ.
Telšių vyskupas J. Boruta SJ priminė lietuvišką tradiciją – kryžių ir koplytėlių statymą svarbiausiems įvykiams atminti. Vyskupas pašventino
iš galingo ąžuolo išskaptuotą kryžių ir ąžuolų giraitę. LR Seimo nariai Valentinas Bukauskas ir Saulius Bucevičius už iniciatyvą Žemaičių Krikšto
600 metų jubiliejui sodinti ąžuolus padėkojo V. Kleivai ir B. Baniui, perdavė jiems LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto Padėkos raštus.
Generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas Padėkos raštus
įteikė Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Telšių agentūros vedėjui Algirdui Petrikui, už proginių giraičių sodinimą padėkojo
Telšių girininkijos girininkui Egidijui Kęsminui.
Jonauskių kaime ąžuolų giraitėje pastatytą kryžių skaptavo tautodailininkas Steponas Kaminas, tačiau, kaip sakė autorius, prie kryžiaus
atsiradimo prisidėjo visi miškininkai.

Danutė Jackutė
„Kalvotoji Žemaitija“

Mečislovo Šilinsko nuotraukos

Telšių miškų urėdija į ąžuoliukų giraitės sodinimo akciją, skirtą Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui, pakvietė
Telšių vyskupijos dvasininkus, LR ministerijų atstovus, Telšių miesto Garbės piliečius, Telšių rajono savivaldybės
administracijos vadovus ir Tarybos narius, visuomeninių organizacijų atstovus. Jonauskių kaime, šalia ąžuolinio
kryžiaus, pasodinta šešiasdešimt ąžuoliukų, apjuostų eglaitėmis.

Telšių vyskupas J. Boruta prie pastatyto tautodailininko S. Kamino
išskobto kryžiaus

Giraitės sodintojai

Aktualijos

Tarptautinės talkos dalyviai Suvalkų miškų urėdijoje

Tęsiasi bendradarbiavimas su kaimynais

J

au ketvirti metai Marijampolės ir Suvalkų (Lenkijos) miškininkai puoselėja tradiciją pavasarį surengti bendrą
miškasodžio talką. Vienais metais proginį mišką sodiname Marijampolės miškų
urėdijos teritorijoje, kitais metais – Lenkijoje, Suvalkų miškų urėdijoje. 2011 m.
sodinome draugystės mišką Lietuvos,
Lenkijos ir Rusijos valstybių sienų sandūroje. Pernai sodintojų susitikimas vyko
mūsų miškų urėdijoje, šiemet gegužės
8 d. vykome į Suvalkų miškų urėdiją. Ten-

Ramūnas Mažėtis

Marijampolės miškų urėdijos
miško želdinimo ir apsaugos inžinierius

ka apgailestauti, kad šiemet prie Lietuvos
ir Lenkijos miškininkų negalėjo prisidėti
Rusijos kolegos iš Kaliningrado srities.
Į šiųmetį susitikimą atvykusius talkininkus iš Lietuvos (talkoje dalyvavo
ir miškininkai iš Aplinkos ministerijos
Miškų departamento, Generalinės miškų
urėdijos) pasveikino Lenkijos Bialystoko
regioninės miškų direkcijos direktorius
Ryszard Ziemblicki bei Suvalkų miškų

Antras ąžuolas pasodintas lietuvių lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno
skrydžio per Atlantą 80-mečiui pažymėti

AUTORIAUS nuotraukos

Sodinamas lietuviškas ąžuolas, skirtas 1863 m. sukilimo 150 metinėms

urėdijos urėdas Wojciech Rodak. Suvalkų
miškų urėdijos Bondziszki girininkijos
girininkas Tomasz Olszewski visus pakvietė į plyno kirtimo biržę, kur 0,35 ha
plote pasodinome 2000 ąžuolų. Baigiantis talkai pasodinti trys vardiniai ąžuolai.
Lietuvos miškininkai pasodino du Lietuvoje išaugintus ąžuolus, skirtus 1863 m.
sukilimo 150 metų bei S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80 metų sukaktims paminėti.
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Medelynų priežiūra be herbicidų
Aukštos prošvaisos savaeigė važiuoklė Rath Mastertrac
Padargai montuojami
tarp traktoriaus ašių
ir yra puikiai matomi traktorininko.
Nebereikia antro žmogaus,
vairuojančio kultivatorių dulkėse
ir karštyje. Didesnis tarpueilių
ir eilių įdirbimo tikslumas ir kokybė,
didesnis greitis, didesnis našumas,
mažesnė savikaina
Dėl didelės prošvaisos
nebraukiamos sodinukų viršūnėlės

Labai aukštos prošvaisos savaeigė važiuoklė Rath Highlander

Tinka aukštų medelių
(vaismedžių, dekoratyvinių)
bei žilvyčių plantacijų priežiūrai
Hidrauliškai keičiama vėžė leidžia
įvažiuoti į skirtingus tarpueilius

Šepetinis tarpueilių ravėtuvas FOBRO

Tarpueilių freza (rotovatorius)

Ravi piktžoles negiliai
smigdamas į dirvą,
taip nepažeisdamas
sodinukų paviršinės
šaknų sistemos, ardo
dirvos plutą
jos nesustumdamas
ant sodinukų
Įdirba tarpueilius bei sunaikina piktžoles,
susmulkina dirvos plutą jos nestumdama ant sodinukų

Būgninis kultivatorius Kress

Elastiniai pirštai ravėjimui eilėse Kress

Visiškai pašalina rankinį darbą ravint eilėse.
Ravi eilėse nepažedžiant sodinukų stiebų ir šaknų.
Gali būti naudojami kaip priedas prie tarpueilių kultivatoriaus

Ardo dirvos plutą jos nesustumdamas ant sodinukų,
išmeta piktžoles ant žemės paviršiaus ir jos žūna

UAB

Balžuva

Kalvarijų g. 125, 08221 Vilnius
Tel. 8 5 2342559 faks. 8 5 2325358
www.balzuva.lt

•

• mob. 8 699 10701 • el. paštas info@balzuva.lt

Miškininkystė

Darbai ateities miškams
Paprastosios pušies
sėklinė plantacija
Kurtuvėnuose

LORETOS MEJERIENĖS nuotrauka

N

acionalinėje miškų ūkio sektoriaus
plėtros 2012-2020 m. programoje numatyta, kad iki 2020 m. spygliuočių medžių rūšių miško dauginamosios medžiagos dalis, išauginama iš miško
sėklinėse plantacijose surinktų sėklų, sudarytų 70 proc. Paprastosios pušies Žemaičių
aukštumos kilmės rajone yra tik viena sėklinė plantacija Mažeikių miškų urėdijoje. Tai
neužtikrina šiame kilmės rajone esančių
miškų urėdijų apsirūpinimo aukštos selekcinės vertės paprastosios pušies sėklomis.
Valstybinės miškų tarnybos ir Šiaulių miškų
urėdijos specialistai Kurtuvėnų girininkijoje gegužės 9 d. pradėjo įgyvendinti pirmąjį
paprastosios pušies sėklinių plantacijų plėtros etapą – pasodino 312 vnt. 29 klonų
paprastosios pušies skiepytų medelių. Klonų skaičius parinktas vadovaujantis Miškų
instituto mokslininkų rekomendacijomis.
Klonai plantacijoje išdėstyti pagal Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių
išteklių skyriaus specialistų rekomenduotą tvarką. Apsaugai nuo kanopinių žvėrių
plantacija bus aptverta 2 m aukščio cinkuoto vielos tinklo tvora. Priklausomai nuo
būsimų gamtinių sąlygų, įveistoje plantacijoje Kurtuvėnų girininkija atliks sodinukų

Pušies sėklinės plantacijos sodinime dalyvavo ir Valstybinės miškų tarnybos direktorius
Rimantas Prūsaitis bei Šiaulių miškų urėdas Stasys Pališkis

priežiūros darbus. Pagal Valstybinės miškų
tarnybos pateiktas rekomendacijas ateityje
medeliai bus tręšiami, formuojamos lajos.
Plantacijai pradėjus derėti, Žemaičių
aukštumos kilmės rajono miškų urėdijos
bus aprūpintos aukštos selekcinės vertės

paprastosios pušies sėklomis. Tikimasi, kad
iš šios plantacijos sėklų išauginta miško
dauginamoji medžiaga ateities medynų
produktyvumą padidins iki 20 procentų.

Šiaulių miškų urėdijos inf.

Paprastosios pušies sėklinė plantacija Kuršių nerijoje

L

ietuvos miškų mokslininkams 1971 m.
pradėjus tirti Kuršių nerijoje paprastosios pušies populiacijas, išskirta aukšto produktyvumo ir kokybės autochtoninės
(vietinės) kilmės populiacija Juodkrantės
girininkijoje. Šioje populiacijoje išskirti pirmieji rinktiniai medžiai, kurių klonai (skiepijimu padauginti medeliai) panaudoti
miško sėklinėms plantacijoms veisti įvairiose Lietuvos vietose. Vėliau Miškų institute
inicijuoti išsamesni paprastosios pušies
populiacijų tyrimai: įvairiose Lietuvos paprastosios pušies populiacijose atsitiktiniu
principu atrinkta po 30 medžių, surinkti jų
kankorėžiai ir išauginta sodinamoji medžiaga. 1983 m. skirtinguose gamtiniuose regionuose šešiose Lietuvos vietose įveisti bandomieji želdiniai, mišrinant įvairių Lietuvos
populiacijų sėklinės kilmės palikuonis. Į
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Plantacijos įveisimo darbus pristato Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių
skyriaus specialistai

Erikos Lukoševičiūtės nuotraukos

bandymus pateko ir Juodkrantės pušų populiacija. Gauti rezultatai parodė,
kad Kuršių nerijos paprastosios pušies populiacija nuo kitų žemyninės kilmės
populiacijų skiriasi genetine struktūra. Kai kurie palikuonys buvo žymiai selekciškai pranašesni (net iki 40 proc.) derlingesnėse žaliašilio tipo augavietėse.
Kuršių nerijos paprastosios pušies medžių sėkliniai palikuonys jauname amžiuje pasižymėjo didesniu atsparumu grybinei ligai – pušiniam spygliakričiui.
Tačiau kai kam atrodė, kad įveista sėklinė plantacija ir aptverta tvora bus svetimkūnis unikaliame Kuršių nerijos landšafte. Miškininkų brandintas sumanymas įveisti paprastosios pušies sėklinę plantaciją Kuršių nerijos nacionaliniame parke išsipildė šių metų balandžio 25-ąją. Nidos girininkijoje, netoli
dviračių tako Nida – Preila parinktame 2,6 ha plote įveista paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) sėklinė plantacija. Jai vieta parinkta buvusio medelyno
teritorijoje, Nbl augavietėje. Vadovaujant Valstybinės miškų tarnybos Miško
genetinių išteklių skyriaus specialistams V. Statkui ir S. Urbonavičiui, parko
direkcijos darbuotojai ir miškininkai pasodino beveik 500 įskiepytų pušies
sodinukų. Plantacijai įveisti Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus specialistai iš Juodkrantės ir Nidos girininkijose esančių sengirių
sėklinių medynų 2010 m. kovą atrinko 39 rinktinių medžių klonus, 2011 m.
pavasarį jų šakelės (įskiepiai) buvo įskiepytos į Juodkrantės daigyne augusias
pušeles. Skiepytų sodinukų plantacijai išauginimo procesą labai apsunkino
identifikuotų naujų patogenų – spyglinio rutulgrybio (Mycosphaerela dearnesii) ir pušyninio rutulgrybio (Dothistroma septosporum) išplitimas Kuršių
nerijos teritorijoje. Dėl karantino sąlygų, miško dauginamąją medžiagą (šiuo
atveju skiepūglius) buvo uždrausta įvežti į žemyno teritoriją, todėl skiepijimo darbus reikėjo atlikti vietiniame miško daigyne atviro grunto sąlygomis.
Praėjusį rudenį sėklinės plantacijos teritorijoje pradėti paruošiamieji darbai – pašalinta sumedėjusi augalija, sužymėtos sodinimo vietos. Dirva ruošta
7 x 7 m atstumais išdėstytomis aikštelėmis. Konkrečių klonų sodinimo vietos
parinktos taip, kad to paties klono rametos būtų pasodintos kuo didesniais
atstumais viena nuo kitos. Apsaugai nuo galimų žvėrių pakenkimų plantaciją nuspręsta aptverti medine tvora bei naudoti repelentus. Nuo gaisrų
pavojaus sėklinėje plantacijoje įrengtos mineralizuotos juostos. Šios sėklinės
plantacijos priežiūros ir įrengimo darbai finansuojami Bendrųjų miškų ūkio
reikmių finansavimo programos lėšomis. Tikimasi, kad ši paprastosios pušies
sėklinė plantacija tarnaus ne tik kaip pagerintos selekcinės vertės vietinės
populiacijos sėklų šaltinis, išsprendžiantis vietinės kilmės sėklų gavybos
problemą, bet ir kaip vertingiausių vietinių genetinių išteklių išsaugojimo
objektas. Paprastosios pušies plantacija ateityje bus naudojama tolimesnei
miško selekcijai vykdyti kaip išskirtinės genetinės struktūros populiacija bei
vidurūšinės hibridizacijos darbams.
    VMT, Kuršių nerijos NP direkcijos inf.

Dotnuvos girininkijoje veisiami paprastojo ąžuolo ir platanalapio klevo
bandomieji želdiniai

Paprastojo ąžuolo ir platanalapio
klevo bandomieji želdiniai Dotnuvoje

V

alstybinės miškų tarnybos ir Kėdainių miškų
urėdijos specialistų pastangomis gegužės 2 d.
Dotnuvos girininkijoje įveista 2,6 ha paprastojo ąžuolo ir platanalapio klevo bandomųjų želdinių
(pasodinta 2500 paprastojo ąžuolo ir tiek pat platanalapio klevo sodinukų su medelyne gerai suformuota laisva šaknų sistema). Ateityje čia bus atliekami įvairių šeimų medžių augimo eigos tyrimai.
Prieš želdymą kirtavietėje kirtimo atliekos buvo sukrautos į valksmas, tarpuvalksmėse frezeriu sunaikinta
nepageidaujama augalija. Dirva paruošta su dvidiske
freza 2 metrų pločio juostomis šiaurės pietų kryptimi.
Atstumai tarp eilių – 4,5 m, medeliai eilėse sodinti kas
1 metrą. Sklype palikti augti bioįvairovės medžiai, todėl
apie juos 3-5 m atstumu neželdinta. Platanalapis klevas
yra gajus, atsparus oro taršai, druskai, todėl tinka sodinti miestuose, pakelėse. Šio klevo mediena labai dekoratyvi, naudojama baldų, muzikos instrumentų, parketo
gamybai – dabar Europoje tai brangiausia mediena.
Platanalapis klevas yra natūralizuotas visoje šiaurinėje
Europos dalyje.
VMT inf.
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Miškininkystė

Biržiečių pavasario darbai
Ąžuolų sodinimas Kriklinių girininkijoje

Būsimųjų miškininkų viešnagė

Balandžio 30 d. miškų urėdijoje lankėsi ASU
Miškų ir ekologijos fakulteto 4 kurso studentai, lydimi profesoriaus Romualdo Deltuvo ir
lektoriaus Gintauto Čingos. Tai buvo miškotvarkos studijų programos dalykinė išvyka,
kurios metu studentai detaliai susipažino su
Biržų – Pasvalio miškų sutvarkymo istoriniais
aspektais, miškotvarkos darbų raida, technologiniu miškų sutvarkymu, turima planine
medžiaga. Studentai taip pat domėjosi miškų urėdijos informacine sistema bei informacinių technologijų taikymu praktikoje.

Ąžuolų sodinimo talka Krikliniuose

Pernai talkindami miškininkams Biržų ir
Pasvalio rajonų savivaldybių tarybų nariai, savivaldybių darbuotojai pasodino
daugiau kaip tūkstantį ąžuoliukų Biržų
miškų urėdijos Būginių girininkijoje. Šiemet nuspręsta tokią bendrą talką surengti
Pasvalio žemėje – gegužės 3 d. pasodinti
tūkstantį ąžuoliukų visi rinkosi Kriklinių
girininkijoje. Čia prie rajonų politikų prisidėjo ir LR Seimo narys Antanas Matulas.
Vietomis dar šlapioje plynoje kirtavietėje talkininkai, pasiskirstę grupelėmis po
keturis, plušo iš peties: vienas specialiuoju įrankiu kasė duobę medeliui, antras
sodino ąžuoliuką, trečias kalė kuolą jam
pririšti, ketvirtas medelį apgaubdavo specialiu tinkliniu audiniu ir pritvirtindavo

jį vielomis prie kuolo. Vienoje komandoje sodindami ąžuoliukus sutartinai dirbo
Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas ir Biržų rajono merė Irutė Varzienė.
Po talkos miškų urėdas Romanas Gaudiešius ir Kriklinių girininkijos girininkas Regimantas Vegys pakvietė talkininkus į Moliūnų miške įrengtą poilsiavietę „Jaunystė“. Čia
užvalgius kareiviškos šiupininės atsipūtusiems politikams pasiūlyta surengtose varžybose pademonstruoti sportinę formą ir
komandinį darbą. Rajonų merai I. Varzienė
ir G. Gegužinskas, užsilipę ant kelmų, šieno prikimštais maišais ,,talžė“ vienas kitą,
bandydami nuversti varžovą nuo kelmo.
Džentelmeniško Pasvalio rajono mero dėka
rungtis pasibaigė lygiosiomis. Po rajono vadovų „mūšio“ ant kelmų su maišais lipo ir kiti
rajonų politikai, vieni juokais, kiti gana rimtai bandė priešininką nuversti nuo kelmo.
Po individualių rungčių talkininkams teko
įrodyti ir gebėjimą dirbti komandoje. Šeši
žmonės, sustoję ant vienų slidžių, turėjo sutartinai žengdami koja kojon įveikti kelių dešimčių metrų atstumą. Geresnį susiklausymą
ir sklandesnį komandinį darbą pademonstravo pasvaliečiai. Po „slidinėjimo“ rungties norintys dar galėjo pamušinėti tinklinio kamuolį. Netrukus nekaltas kamuolio mušinėjimas
virto„bulve“, kai oponentai, nepaisydami partinės ir teritorinės priklausomybės, stengėsi
pataikyti į ratelio viduje tupinčius politikus.

ASU Miškų ir ekologijos fakulteto studentams pristatomi
miškų tvarkymo darbai
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Po šiukšliarinkio talkos

Merų dvikova

Į azartišką žaidimą įsitraukė ir miškininkai.
Merai I. Varzienė ir G. Gegužinskas bei
Seimo narys A. Matulas padėkojo Biržų
urėdijos darbuotojams už suorganizuotą
talką bei suteiktą galimybę susitikti abiejų rajonų politikams neformalioje aplinkoje, o miškininkai dėkojo talkininkams už
tūkstantį kirtavietėje pasodintų ąžuoliukų.

,,Darom 2013“ dienos
Biržų krašto miškuose

Kartu su Biržų miškų urėdijos miškininkais
šioje akcijoje dalyvavę 98 talkininkai BiržųPasvalio rajonų miškuose švarino pamiškes,
pakelių griovius, iš jų ridendami atvežtas sudėvėtas automobilių padangas, surinkdami
šiukšles. Miškų urėdijos miškininkai dėkingi
moksleiviams, mokytojams, medžiotojams,
jauniesiems šauliams, dalyvavusiems tvarkant ir švarinant šio krašto miškus. Miškininkus labai džiugintų mažėjančios akcijos
metu surenkamų šiukšlių bei atliekų tonos.
Tačiau tuo pasidžiaugti, deja, dar negalima.
Biržų miškų urėdijos inf.

Miškininkystė

Nestigo norinčių sodinti mišką
Šarūnas Laužadis

Nemenčinės miškų urėdijos
ryšių su visuomene specialistas

N

emenčinės miškų urėdijoje, kaip ir
visoje Lietuvoje, miškasodis dėl vėlyvo pavasario šiemet prasidėjo vėliau, tačiau miškininkai savo
išaugintais sodinukais, iki medžiams sulapojant, pasodino per 200 ha
miško. Jau nuo balandžio pradžios miškų urėdui Eligijui Ryškui skambindavo žmonės, klausdami, kada galės atvykti į talką. Šiuo įtemptu
metu miškininkams talkino verslininkai ir moksleiviai, gaisrininkai, visuomeninių organizacijų atstovai, kiti neabejingi miškams žmonės.

Pirmoji talka – Purviniškių giriose

Pirmieji į miško sodinimo talką sekmadienį, balandžio 28-ąją atvyko
prekybos tinklo ,,MAXIMA“ dirbantieji. Kas užsakytu autobusu, kas
nuosavu transportu, kai kurie net darželinukus vaikus atsivežė. Nors iš
apniukusios padangės kartkartėmis lengvai nulynodavo, Purviniškių
girininkijos miškuose klegėjo linksmi talkininkų balsai. Malonu buvo
žiūrėti, kaip penkerių metukų mergaitė mokė savo trimetę seserį sodinti, o ką jau kalbėti apie vyresnius... Per pusdienį buvo apsodintas
Purviniškių girininkijos girininko Arūno Jociaus su pavaduotoju Andrejumi Jakubovskiu parinktas sodinimui miško plotas.
Prie bendro pietų stalo daug klausimų apie miškininkų darbus, jų
kasdienybę ir apie pačius miškus sulaukė miškų urėdas Eligijus Ryškus, jo pavaduotoja Danuta Kazakevičienė ir kiti miškininkai. Juk visai
kitokį mišką mato miesto žmogus, jame pabuvęs, o dar padirbėjęs.
Kad geriau prisimintų vietas, kuriose pabuvojo, talkos dalyviams įteikti kompaktiniai diskai apie Nemenčinės miškų urėdiją bei suvenyrai
su urėdijos atributika.

Šv. Florijono pagalba reikalinga ir mūsų šaliai

Sakoma, kad Airijoje itin populiari ugniagesių globėjo Šv. Florijono,
sergstinčio nuo gaisrų, diena. Šv. Florijono pagalba reikalinga ir mūsų
šaliai – kiekvieną pavasarį Lietuvoje tyčia ar netyčia padegami nemaži
sausos pernykštės žolės plotai, didindami pavojų kilti miško gaisrams.
Ši problema ypač aktuali Vilniaus apskrityje. Generalinė miškų urėdija su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu, norėdami
atkreipti visuomenės dėmesį į pernykštės žolės deginimo žalą, ugniagesių profesinės šventės išvakarėse Asvejos regioninio parko ir Purviniškių girininkijos teritorijoje surengė medelių sodinimo talką. Įspūdingai atrodė viduryje miškų atvykusius talkininkus pasitikęs Vidaus
reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras. Talkininkus
pasveikino generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius vidaus
Pabradės girininkijos girininko Giedriaus
Grincevičiaus pamokos jauniesiems talkininkams
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Pabradės „Ryto“ gimnazijos „Alksniukai“

Nemenčinės miškų urėdijos prižiūrimuose miškuose balandžio 30 d.
plušėjo ir Pabradės „Ryto“ gimnazijos JMB būrelio „Alksniukai“ ir gimnazijos gamtosauginio komiteto nariai, atvykę su biologijos mokytoja
Daiva Moroziene bei geografijos mokytoja Zita Čičiurkiene. Įspūdžiais
apie šią talką rašinyje pasidalijo ,,Ryto“ gimnazijos 8 a klasės mokinė
Julita Vainickaitė.
„...Atidžiai išklausę Nemenčinės miškų urėdijos vyriausiosios miškininkės Danutos Kazakevičienės ir Pabradės girininkijos girininko
Giedriaus Grincevičiaus paaiškinimų, kibome į darbą. Vieniems sekėsi
puikiai, kitiems iškilo sunkumų – jie sulaukdavo miškininkų patarimų
ir pagalbos. Pasodinus pušų sodinukus, girininkas pavaišino saldumynais. Pailsėję ėmėmės sodinti berželių. Pasirodžiusi saulutė tarsi
džiaugėsi mūsų darbu. Pasodinę medelius, prie sukurto laužo urėdijos
darbuotojai papasakojo apie miškininko profesiją, įgūdžius ir asmenines savybes, kurių reikia šiai profesijai. Grįždami namo pagalvojome,
kad ir mes prisidėjome prie Lietuvos miškų gausinimo. Dėkojame už
nuoširdų bendravimą mūsų globėjams miškininkams“.

Savanoriai iš asociacijos „Baltijos vilkas“

Ar esate kada nors sodinę mišką? – klausia Gamtos apsaugos asociacijos „Baltijos vilkas“ aktyvistai Minara Matulionytė ir Andrius Laurinavičius svetainėje www.vilkai.lt patalpintame reportaže apie talką
Nemenčinės miškų urėdijos Pabradės girininkijos miškuose. Pasak jų,
asociacijos „Baltijos vilkas“ artimesnė pažintis su miškininkais prasidėjo žiemą vykdytose vilkų apskaitose.
Gegužės pradžioje Pabradės girininko Giedriaus Grincevičiaus
pakviesti vilkų apskaitininkai traukiniu atvyko į Pabradės girininkiją sodinti miško. Šiai akcijai tereikėjo suburti draugų ratą ir susitarti
su miškininkais. Svetainėje jie rašo, kad bendraudami su girininku
G. Grincevičius sužinojo nemažai įdomios informacijos apie miškus,
miškininkavimą juose, medienos ruošą ir pardavimą, biokuro ruošą.
Talkininkai rado girioje ir pavasarinių gėrybių – bobausių. Darbas
gamtos prieglobstyje dovanojo džiaugsmą. Asociacijos „Baltijos vilkas“ nariai tikisi, kad tokios medelių sodinimo talkos taps gražiu pavyzdžiu, skatinančiu kiekvieną nedvejojant prisidėti prie darbų gamtos labui.

Šv. Florijono giraitės sodintojai

zigmo latako nuotrauka
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tarnybos generolas Remigijus Baniulis. Priešgaisrinės apsaugos pareigūnai ir miškininkai
pasodino per 6000 pušaičių – Šv. Florijono giraitę, simbolizuojančią
miškininkų ir gaisrininkų pastangas išsaugoti šalies žaliąjį rūbą.

Miškininkystė

Vėlyvas pavasaris nesutrikdė miškasodžio
Gegužę miško sodinimo darbai paprastai jau būna baigti, o šie
met vėluojantis pavasaris gerokai pristabdė miškininkų darbus.
Tad nenuostabu, kad tik gegužės 7 d. į miško sodinimo talką Vilniaus miškų urėdijos Juodšilių girininkijoje atvyko 17 užsieniečių
studentų. Tai pagal tarptautinių mainų programą Vilniaus ir Vilniaus Gedinimo technikos universitetuose besimokantys studentai iš Ispanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Kroatijos, Slovakijos,
Lenkijos ir Azerbaidžano, kuriuos organizacija „ESN Lithuania“ pakvietė dalyvauti viename iš socialinių projektų „Erasmus Forest“.
Po Juodšilių girininkijos girininko Genadij Josif Moroz instruktažo, padedant girininkijos darbuotojams, per pusdienį buvo apsodintas parinktas plotas.
Juodšilių girininkijos darbuotojai iš smalsių studentų sulaukė daugybės klausimų apie miškininkų darbus ir Lietuvos miškus.
Anykščių miškų urėdijos Kavarsko girininkijoje gegužės 7 d. sodinti miško buvo atvykę Anykščių Dariaus ir Girėno  1-osios kuopos
jaunieji  šauliai. Kai kurie iš jų medelius sodino pirmą kartą. Juos Kavarsko girininkijos girininkas Valdas Juodviršis pamokė, kaip teisingai
pasodinti medį, kokio dydžio tarpus palikti tarp eglaičių, kad jos gražiai
augtų ir nestelbtų viena kitos. Medelis po medelio – ir iki pietų buvo
apsodinta nemaža kirtavietės dalis. Jaunieji talkininkai su miškininkais
prie laužo aptarė miško augimo ypatumus, dalinosi įspūdžiais.
Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškių girininkijos girininkas Juozas
Kašelionis balandžio 25 d. pakvietė Alytaus rajono Miroslavo vidurinės mokyklos jaunuosius miško bičiulius ir Talokių pradinio ugdymo
skyriaus mokinukus į miško sodinimo talką, kurioje jaunieji talkininkai
pasodino apie 2000 pušies sodinukų.
Druskininkuose, Ratnyčios parapijos kultūros parko upelio slėnyje Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio 25-mečio proga pasodinti 25
ąžuoliukai. Druskininkų fotografų klubo ir parapijos klebono kunigo
Žydriaus Kuzino iniciatyva surengtoje talkoje dalyvavo Druskininkų
savivaldybės, Druskininkų miškų urėdijos, fotografų klubo atstovai,
parapijos bendruomenė. Druskininkų miškų urėdijos Grūto girininkijoje, šalia Vieciūnų, balandžio 29 d. pasodino 0,3 ha miško JMB būrelio
„Sakalėliai“ nariai, Latežerio girininkijoje „Atgimimo“ mokyklos kolektyvas pasodino 1,6 ha miško.
Kiekvieną pavasarį gausaus miškasodžio talkininkų būrio sulaukia Dubravos EMM urėdijos miškininkai. Šį pavasarį numatyta
atkurti apie 160 ha miško, apie 80 ha papildyta ankščiau sodintų
želdinių. Vaišvydavos girininkijoje balandžio 27 d. surengtoje miškasodžio talkoje medelius sodino Nacionalinės mokėjimo agentūros
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darbuotojai, gegužės 3 d. – Saulės gimnazijos gimnazistai ir Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Panemunės policijos
komisariato bei Kelių policijos valdybos Tarptautinės policijos asociacijos Kauno poskyrio darbuotojai. Kasmet šioje girininkijoje girininkas Kęstutis Bacvinka, eiguliai Julius Kurlavičius bei Saulius Bučys
sulaukia talkininkų ir iš Kauno RAAD, NMA Kauno rajono skyriaus,
Panemunės bendruomenės. Ežerėlio girininkijoje gegužės 3 d. mišką
sodino klinikinių tyrimų kompanijos UAB ,,Odintiles“ darbuotojai.
Kauno miškų urėdijoje šiemet bus atkurta 217,8 ha ir 3,5 ha įveista naujo miško. Kauniečiams talkino kelios dešimtys savanorių iš
Kauno rajono seniūnijų, Kauno rajono policijos komisariato, Kauno
TU gimnazijos, Juozo Urbšio katalikiškosios mokyklos, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos ir Kauno auklėjimo darbų kolonijos.
Kazlų Rūdos MM urėdijos Kazlų Rūdos girininkijoje balandžio
26 d. surengtoje miško sodinimo talkoje dalyvavo LR Seimo narys,
krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, divizijos generolo S. Raštikio
Lietuvos kariuomenės mokyklos Kazlų Rūdos poligono, Marijampolės
rajono apylinkės prokuratūros, Marijampolės RAAD Kazlų Rūdos agentūros, Kazlų Rūdos savivaldybės darbuotojai, Kazlų Rūdos klebonas
Renaldas Janušauskas, Kazlų Rūdos švietimo įstaigų atstovai, dabartiniai ir buvę miškų urėdijos darbuotojai. Pasodinta 2 ha mišraus miško.
Šiemet miškų urėdija numačiusi pasodinti 135 ha miškų, iš jų – 18 ha
įveisti ne miško žemėse.
Kupiškio miškų urėdijos Kupiškio, Alizavos ir Subačiaus girininkijose miško sodinimo savaitės renginiuose miškų urėdijos darbuotojai su talkininkais – rajono policijos darbuotojais, ugniagesiais,
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos vietos skyriaus nariais, jaunaisiais miško
bičiuliais pasodino 1,9 ha mišraus miško, iš jo – 1,6 ha įveisė miško
žemėje.
Rokiškio miškų urėdijoje miškasodis startavo balandžio 22 d., o
balandžio 29 d. jau buvo įsibėgėjęs visose girininkijose. Pavasarį
miškų urėdijoje atkurta 198,8 ha miško ir 9,3 ha įveista perduotuose
žemės ūkiui netinkamuose plotuose. Šiemet 5,1 ha kitų medžių rūšių
kirtaviečių bus atkurta ir ąžuolynais.
Šalčininkų miškų urėdijos Visinčios girininkijoje gegužės 7 d. į
miškasodžio talką buvo atvykę Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos ,,Šalčios žemės“ tunto skautai su mokytojais Kęstučiu
Pilecku ir Gintautu Norkūnu bei Šaulių sąjungos Vilniaus apskrities
karaliaus Mindaugo šaulių 10 rinktinės Šalčininkų 11 kuopos šauliai.
Urėdijos vyriausiasis miškininkas Darius Žutautas ir Visinčios girininkas Giedrius Jasionis, girininko pavaduotoja Anželika Matulevič,

eigulys Rišard Voitechovič supažindino talkininkus su ąžuoliukų ir eglaičių sodinimo
ypatumais. Bendromis jėgomis pasodinta
apie 1500 ąžuoliukų ir eglaičių. Tikimasi,
kad po kelerių metų čia sužaliuos ąžuolynas. Urėdijos miškininkai, atsidėkodami už
nelengvą darbą, talkininkus pavaišino keptomis ant laužo dešrelėmis, saldumynais,
kiekvienam įteikė po knygą ,,Žalieji Šalčios
žemės debesys“.
Tauragės miškų urėdija šiemet 12-oje girininkijų atkurs 365 ha miško ir pasodins
12 ha ten, kur jis anksčiau neaugo. Tam šį pavasarį urėdijai prireikė per 1,1 mln. sodmenų.
Tradiciškai Tauragės miškų urėdijos Šilinės
girininkijai sodinti mišką padėjo girininkijos
teritorijoje įsikūrusio Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuoto pėstininkų
bataliono kariai, apsodinę 1,4 ha biržę.
Šių metų kovą pasirašius bendradarbiavimo sutartį tarp Tauragės miškų urėdijos
ir Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios
bibliotekos, į Balskų girininkiją gegužės
2-osios popietę atvyko 20 bibliotekininkų
su direktoriumi Sigitu Kancevyčiumi. Miško kirtavietėse jų laukė želdinimo darbams
pasirengę Balskų girininkijos girininkas Vidas Jasaitis, jo pavaduotojas Vidmantas Pakalniškis, eiguliai Jonas Zeveckas, Vaidotas
Garbenis. Dviejose kirtavietėse talkininkai
pasodino 300 ąžuoliukų ir per 2000 eglaičių.
Tikimasi, kad bendradarbiavimas tarp miškų
urėdijos ir viešosios bibliotekos plėsis ir bibliotekininkų talkininkavimas sodinant mišką taip pat taps gražia kasmetine tradicija.
Trakų miškų urėdijos Ropėjų girininkijoje
gegužės 3 d. popietę Lietuvos žaliųjų partijos nariai, prisidėdami prie miškų išsaugojimo, kartu su miškų urėdu Vygantu Mierkiu,
vyriausiuoju miškininku Dainiumi Taukiu, girininku Kęstučiu Mikulsku organizavo medelių
sodinimo akciją. Žalieji pasodino apie 2 000
pušų sodinukų.
Valkininkų miškų urėdijoje šiemet planuojama atkurti apie 253 ha kirtaviečių. Dėl vėlyvo pavasario tik balandžio 26
d. pradėti kasti šiltnamyje išauginti beržo ir
juodalksnio sodmenys ir ruošti sodinimui. Į
Vėžionių girininkiją sodinti miško buvo atvykęs Varėnos rajono savivaldybės meras Vidas
Mikalauskas ir per 30 talkininkų iš savivaldybės, kitų organizacijų. Talkininkai apsodino
pušaitėmis 1,6 ha škvalo išverstų kirtaviečių.
Pirčiupių girininkijoje talkininkai pasodino
2,5 ha eglynų ir juodalksnynų biržių.
Varėnos miškų urėdija šiemet atkurs
201,7 ha miško: 184,2 ha želdiniais,
16 ha – žėliniais ir 1,5 ha mišriu būdu. 63,7 ha
kirtaviečių bus atkurta ES fondų lėšomis. Šį
pavasarį atsodinti škvalo nuniokoti plotai.
Pirmoji miškasodį pradėjo Glūko girininkija,

Tauragiečių talkininkai Balskų girininkijoje

kurioje reikėjo apželdyti 132,2 ha kirtaviečių. Padėti balandžio 30 d. popietę atvykęs
gausus būrys talkininkų iš Vilniaus RAAD
apsodino 1,3 ha biržę. Tikimasi tęsti bendrų miškasodžio talkų tradicijas su aplinkosaugininkais.
Veisiejų miškų urėdijoje planuojama
atkurti 106 ha kirtaviečių ir įveisti 10 ha
naujo miško. Miškasodis pradėtas balandžio
22 d. Mišką sodino UAB ,,Loginta“, ŽŪB ,,Ančia“, UAB ,,Lupus“, Artūro Virbicko įmonės,
Vitalio Aleknavičiaus individualios įmonės ir
Virginijaus Borutos medienos ruošos įmonės
darbuotojai. Miškasodžio metu medelyne
dirbo 3 girininkijos darbuotojai bei apie 40
samdomų įmonių darbininkų
Prienų miškų urėdijos Verknės girininkijoje gegužės 10 d. atsodintas paskutinis sklypas, nukentėjęs nuo 2010 m.
rugpjūčio 8-osios škvalo. Šioje įsimintinoje miškasodžio talkoje dalyvavo LR Seimo
nariai Andrius Palionis, Vytautas Kamblevičius, Valstybinės miškų tarnybos, Prienų
savivaldybės, Jiezno ir Stakliškių seniūnijų
seniūnai, Pienų miškų urėdijos bei Alytaus RAAD Prienų agentūros darbuotojai.
Talkininkai pasodino 1 ha miško. Prienų miškų urėdijos urėdas Robertas Judickas įteikė
padėkos raštus Jiezno seniūnui Algiui Bartusevičiui ir Stakliškių seniūnui Gintautui Kaminskui už bendradarbiavimą, likviduojant
škvalo padarinius.
Ukmergės miškų urėdijoje į Pašilės miške
įkurdintą 24 ha medelyną buvo galima
įvažiuoti tik balandžio 25 d. Iki to laiko medelyne laikėsi įšalas. Per 70 proc. želdintinų kirtaviečių taip pat buvo šlapios, kai kur neįvažiuojamos. Todėl balandžio pabaigoje miškasodis dar nebuvo prasidėjęs. Šturmuoti visu
tempu teko atšilus orams gegužės pradžioje.
Prieš sodinimą sodinukai dar merkiami į hidrogelio vonią, kad jų šaknys, kol pasieks mišką, neapdžiūtų. Kaip ir kasmet, miškų urėdi-

joje nestingo talkininkų. Siesikų girininkijoje
balandžio 30 d. 0,5 ha miško pasodino rajono
Policijos komisariato darbuotojai, Šešuolių
girininkijoje gegužės 2 d. talkino parduotuvių tinklo „Rimi“ darbuotojai. Želvos girininkijoje gegužės 9 d. surengta bendra Ukmergės
miškų urėdijos ir UAB „Likmerė“ talka, kurioje
dalyvavo daugiau nei 100 talkininkų. Taujėnų girininkijoje gegužės 10 d. mišką sodino
miškų urėdijos administracijos darbuotojai,
gegužės 14 d. – šalies žiniasklaidos atstovai.

Parengta pagal miškų urėdijų informaciją
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Miškininkystė

Aštuntoji Miško diena

UAB „Likmerė“ gen. direktorius M. Kasmauskis su „Latvijas Finieris“ atstovais
Talkoje dalyvavo LMS prezidentas
doc. E. Bartkevičius ir doc. E. Petrauskas

Gerai nusiteikęs
Ukmergės miškų urėdas V. Kraujalis

Vielos tinklai

miškų, želdinių, žvėrinčių ir ganyklų aptvėrimui
Prekyba

UAB „SEGRIS“ oficialus atstovas
Vilkaviškis, mob. tel.: +370 656 74 003, +370 670 64 115, el. p. uabsegris@zebra.lt

Rimondo Vasiliausko nuotraukos

Gegužės pradžioje UAB „Likmerė“ organizavo tradicinę
miško sodinimo talką. Koncerno „Latvijas Finieris“ dukterinės įmonės Miško dienos vėliava Ukmergės miškų
urėdijos miške šiemet suplevėsavo jau aštuntą kartą. Želvos girininkijoje mišką sodino UAB „Likmerė“, koncerno
„Latvijas Finieris“ darbuotojai, Želvos vidurinės bei Šilo
pagrindinės mokyklos mokiniai, Ukmergės verslo kolegijos auklėtiniai. Padėti atvyko Miškų departamento, Generalinės miškų urėdijos atstovai, LMS prezidentas, ASU
Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas doc. Edmundas
Bartkevičius, KMAIK direktorius doc. Albinas Tebėra, Dubdavos EMMU miškų urėdas Kęstutis Šakūnas, kiti miško
mylėtojai.
Diena pasitaikė vasariška, nuo pat ryto svilino kaitri
saulė. Nepaisydami to į miškosadžio talką Vaisgėliškio
miške susirinko per šimtas UAB „Likmerė“ talkininkų.
„Malonu matyti jus talkinančius Ukmergės miškų
urėdijos miškuose“,– pagalbininkus Vaisgėliškio miške pasveikino Ukmergės miškų urėdas V. Kraujalis.
UAB „Likmerė“ yra latviško kapitalo įmonė, tačiau
ji, anot V. Kraujalio, medienos iš mūsų šalies neišveža, ją perdirba Lietuvoje ir dar ukmergiškiams sukuria nemažai darbo vietų. Su šia medienos pirkėja
Ukmergės miškų urėdiją sieja draugiški ryšiai.
Talkininkus pasveikino ir naujasis Ukmergės rajono meras Vydas Paknys. Jam teko garbė pakelti Miško dienos vėliavą.
2,5 ha biržė, kurioje darbavosi „Likmerės“ talkininkai,
buvo paruošta iš rudens. Miškas atkuriamas toks, koks ir
augo – mišrus – eglių su beržais.
Nors dauguma tokioje talkoje dalyvavo ne pirmą
kartą, tačiau Želvos girininkas Gintautas Povylius, eiguliai
Romualdas Remeikis, Kazys Nadelka nuolat patardavo,
kaip taisyklingai iškasti duobutę bei pasodinti medelius.
Ukmergės miškų urėdija šįmet turi atkurti apie 322 ha
miškų, iš jų – 260 ha mišriu būdu, 35 ha miško numatyta
palikti atželti.
MG inf.

iekvienas pažįstame lazdynus ir
žinome jų teikiamą naudą. Dauguma mano, kad lazdynai yra
miško priedėlis, specialistų vadinamas
traku. Retais atvejais lazdynai gali sudaryti
želdinius, vadinamus lazdynynais. Tokie
želdiniai priskiriami krūmynų kategorijai.
Pamiškių pievose lazdynai sudarydavo gyvuliams pavėsį, žmonėms teikdavo riešutus, smulkią medieną.
Mano tėviškėje, pusiaukelėje tarp Pasvalio ir Vabalninko, vieškeliu ėjo riba tarp
Pasvalio ir Biržų rajonų. Šiame užkampyje išliko praėjusių laikų reliktas – lazdynų
pievos. Kelių hektarų plote ganėsi gyvuliai, šienauta, žmonės plėšė sulaukėjusius
apynius alui gaminti. Ta vietovė nuo amžių buvo vadinama Lasasiekais. Kadangi
lazdynai pievoje augo, beveik iš visų pusių
saulės apšviesti, jų riešutų kekės užderėdavo didelės, po 5-12 riešutų. Dažnai jie būdavo dvilypiai. Bet prieš 40 metų visuotinė
melioracija laukų lazdynus, kaip menkaverčius krūmynus, nušlavė.
Literatūroje radau duomenų, kad Estijoje lazdynynai sudaro 2 proc. miškų
ploto. Lietuvoje lazdynynai minimi, kaip
Europos buveinių klasifikacijos (EUNIS)
dalis. Tai dažniausiai žvyringuose šlaituose
dominuojantys krūmynai su šermukšniu,
blinde, skroblu, katuoge. Kol kas žinių apie
šių buveinių apsaugą ir išsaugojimą nėra.
Matyt, todėl, kad lazdynynų pievų plotai
visai išnykę. O miškuose po kirtimų suželiantys lazdynai tampa miško atkūrimo
priešais. Eksperimento tvarka būtų galima
suformuoti nedidelius lazdynynus. Bet ar
yra poreikis?
Europoje gamtininkai susirūpino nyks
tančių buveinių atkūrimu. Lietuvos miškininkų ir gamtininkų būrys, dalyvavęs
miško kertinių buveinių inventorizacijos
darbuose, 2004 m. dalyvavo ekspedicijoje
Švedijos Olando saloje. Ten buvo parodyta
prižiūrima (šienaujama) lazdynynų pieva.

Povilas Vitkauskas

Vaclovo Trepėnaičio nuotrauka

ir lazdynų. Seniau nei prieš 10 metų labai
karštą vasarą ėjau pagal Kauno pakraštį,
Palemono pakrante. Aukštai šlaituose lazdynų krūmai buvo visai išdžiūvę, rasti riešutų nesitikėjau. Nusileidęs prie vandens,
pamačiau šimtais riešutų kekių aplipusius
lazdynų krūmus. Juos iš aukštai kartu su
didžiuliais žemės sluoksniais nuplukdė pavasarinės nuošliaužos. Šie lazdynai, amžinai kamuojami drėgmės nepritekliaus, pakliuvę į drėgną pamarį, pasijuto kaip katalikas rojuje. Deja, po kelerių metų lazdynų
neberadau – juos išskalavo netvarkingai
reguliuojami Kauno marių vandenys.
Gamtinės bioįvairovės tyrinėtojui lazdynai įdomūs ir dėl to, kad prie jų randama retų grybų. Pvz., Rumšiškių miškuose
esu radęs lazdyninių kelmenių, augančių
ant apdžiūvusių lazdyno stiebelių. Šie grybai – mažos kempinės, įrašytos į Raudonąją knygą, labai retos. Juos sunku pastebėti
ir atskirti nuo kitų rūšių.
Dainelė „Lazdyn, lazdynėli, oi, žydėk
greičiau“ ne vieną gamtos mylėtoją paskatina pavasarį ieškoti apdainuotų rausvų
lazdyno žiedų. Jų galima ir nepamatyti,
bet tiesūs lyg žvakės arba gyvatiškai išsiraitę lazdynai pakels nuotaiką, sužadins
meilę gamtai.

Ekologas

Jos didžiausia vertė – botaninė, nes augo
daug retų, saugomų augalų. Kitas objektas – miško tipo lazdynynai. Tai aukštais
krūmais išaugę tankūs, susivėrę lazdynai.
Savaiminius miško atsinaujinimo procesus Lietuvoje galime stebėti rezervatuose. Pvz., Dubravos EMM urėdijos rezervacinėje apyrubėje po praūžusios žievėgraužio tipografo invazijos eglynuose atsirado
nedideli lazdynynų ploteliai. Vietomis po
1 ha ir daugiau užimančiuose lazdynynuose nėra jokio pomiškio, jokios eglutės. Žolinė danga – tik samanos, šliaužiančiosios
šilingės, rečiau – geltonžiedžiai šalmučiai,
baltažiedės plukės. Tarp lazdynų pasitaiko
paskirų baltalksnių ir blindžių.
Vykdant miško kertinių buveinių inventorizaciją, buvo išskirti 10 cm storio
lazdynų krūmai, kurie pažymimi kaip
vertingi kertinių buveinių elementai. Apyrubėje dažnai sutinkami lazdynai, storesni
kaip 15 cm. Ypač galingi lazdynų krūmai
auga prie apžvalginiame apyrubės take pastatyto stendo, skirto sengirės paukščiams.
Deja, lankytojų domėjimasis nematomais
paukščiais trukdo atkreipti dėmesį į ranka pasiekiamus galingus lazdynų krūmus.
Tik už keliasdešimties metrų nuo šio stendo, prie apžvalginio tako auga lazdyno
krūmas, kurio kamieno skersmuo – net 23
cm. Tapti rekordininku šiam krūmui buvo
lemta dėl mažos kitų kamienų konkurencijos. Krintantys medžiai aplaužo arba
išlanksto lazdynų kamienus. Išlankstytos
lazdynų šakos lyg žvakidės į viršų kelia
jaunas atžalas. Teko stebėti lazdynus, išaugusius prie pat eglių ir beržų kamienų.
Lazdynų kamienai čia tiesiog prisispaudę
prie medžio, nekrypsta į šonus.
Vaikščiodamas Kauno marių pakrantėmis dažnai matau su šlaitų nuošliaužomis numestus krūmus, tarp jų pasitaiko

Lazdynai Dubravos girioje

Autoriaus nuotrauka
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Lazdynai ir lazdynynai
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Augęs ir brendęs kartu su valstybe

N

usipelniusiam šalies miškininkui
dr. Vincentui Verbylai šių metų
balandžio 23-ąją sukako 95-eri.
Neperdėtai galima sakyti: jis yra bendraamžis su nepriklausomybę 1918 m. atgavusia Lietuvos valstybe – gimė tų metų
balandį per Jurgines tuometinės Marijampolės apskrities Liudvinavo valsčiaus
Želsvos kaime, augo ir brendo kartu su
valstybe.
Žvelgiant į šį garbų senjorą, neatrodo, kad baigiamas šimtmetis labai slėgtų
jo pečius. Žvalus, bendraujantis, menantis prabėgusių metų svarbesnius darbus
ir įvykius. Iš didmiesčio buto kartu su
dukterimi Živile persikėlė gyventi arčiau
miško – į Vilniaus priemiestį, buvusiame
Riešės girininkijos medelyne įsikūrusį kolektyvinį sodą. Čia ir sveikintojus priėmė.
Trumpai priminsime skaitytojams
šio garbaus miškininko svarbesnius gyvenimo kelio momentus. Augo žemdirbių šeimoje. Baigęs 1940 m. Marijampolės gimnaziją, jis pasirinko miškininko

Vincentą Verbylą (kairėje) sveikina žemiečiai
miškininkai Algirdas Brukas
ir prof. Romualdas Deltuvas

profesiją – įstojo į tuometinę Dotnuvos
žemės ūkio akademiją. Prasidėjusios
okupacijos sujaukė jaunystę ir studijas:
jas baigė 1943 m. Vilniaus universitete, bet tarybiniais metais nepripažinus
to meto diplomo, teko antrąkart neakivaizdžiai studijuoti miškininkystę tary-

vaclovo Trepėnaičio nuotraukos

Su kolegomis užmiesčio sode
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binėje LŽŪA. Profesinis kelias prasidėjo
1943 m. toli nuo gimtinės – Vilniaus,
1944 m. – Rokiškio, vėliau – Šimonių,
Troškūnų giriose. Frontas, pirmi pokario
metai. Dieną – tarybinė valdžia, naktį – iš
miško ateinančiųjų. Kaip išlikti, išgyventi,
kai tavo darbo vieta – miškas?
Vincentas 1946 m. grįžo į gimtąją Suvalkiją, kur iki 1958 m. rūpinosi
Vilkaviškio, Kazlų Rūdos miškų atkūrimu, apsauga, medelynų steigimu.
Šią miškininkystės sritį jis kuravo ir
1958-1984 m., dirbdamas tuometinėje
Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijoje ministro pavaduotoju. Kaip ir
tarpukario Kazlų Rūdos miškų urėdas
Vincas Žemaitis, V. Verbyla domėjosi
Kazlų Rūdos girioje ir kitur augančiais
juodalksnynais, siekė padidinti jų našumą, tyrė medienos kokybę. Šia tema
1958 m. parengė LŽŪA diplominį darbą, 1974 m. apgynė ir mokslinę disertaciją. Dėl vietos ministerijoje buvusiam politiniam darbuotojui išstumtas
į pensiją, dr. V. Verbyla nespėtus įgyvendinti sumanymus tęsė 1984-1990 m.
dirbdamas ramesnėje aplinkoje – Lietuvos miškų institute. Savo pastabas,
rekomendacijas profesionaliai išsakė
miškininkystės spaudoje ir leidiniuose, žinynuose, rinko istorinę medžiagą
apie Lietuvos miškus ir miškininkus.
Pergyveno, kai leidiniuose vieni kiti
faktai buvo ne taip pateikiami, interpretuojami, kad jaunesniosios miškininkų
kartos vis mažiau rašo į profesinę spaudą, diskutuoja profesiniais klausimais.
1968 m. V. Verbylai suteiktas nusipelniusio respublikos miškininko vardas,
1994 m. – LMS garbės nario vardas. Bet
tuo nesipuikavo, stengėsi išlikti kuklus,
santūrus. Liaupsių nemėgsta ir dabar.
,,Mūsų girioms“ duotuose interviu ne
kartą yra sakęs: ,,Nemėgau pataikauti,
sveikinti bet kuriomis progomis savo
viršininkų ir pavaldinių. Suvalkietiškas
charakteris vertė visiems sakyti teisybę
į akis...Gal ir negerai dariau...“
Visgi šia proga sunku susilaikyti nuo
jubiliatui išsakytų kolegų palinkėjimų.
Vaclovas Trepėnaitis

L

ietuvos miškininkų bendruomenė prisimena Jus kaip kvalifikuotą specialistą,
atidų žmonėms vadovą, sumaniai ir pasiaukojamai po Antrojo pasaulinio karo tvarkiusį ir atkūrusį sudarkytus šalies miškus, ypač
apželdant didžiules plynumas, saugant miškus
nuo gaisrų ir žaladarių. Su suvalkietišku racionalumu Jūs saugojote Kazlų Rūdos ir kitus
miškus nuo per didelio naudojimo, naikinimo
ir kolegiškai globojote iš tremties, įkalinimo
vietų grįžusius tarpukario miškininkus.
Dirbdamas miškų ūkio ir miško pramonės
ministro pavaduotoju, daug padarėte, intensyvinant Lietuvos miškininkystę: didėjo miškingumas, didėjo medynų našumas ir kokybė.
Jūsų dėka padėti pagrindai šiuolaikinei miško sėklinei bazei, medelynuose imta auginti
sodmenis su uždara šaknų sistema, vykdyti
medynų tręšimo darbai, nusausinta daug užpelkėjusių miškų, nutiesta kelių. Jūs įžvalgiai
įvertinote miškų genofondą – gražiausi ir vertingiausi medynai priskirti genetiniams bei
sėkliniams draustiniams, sudarantys pagrindą dabar naujiems miškams veisti.
Dirbdamas sudėtingu laikmečiu vadovaujantį darbą, suradote laiko moksliniams
tyrimams ir parengėte rekomendacijas našių
juodalksnynų auginimui. Būdamas Lietuvos
miškų instituto mokslinės tarybos narys, aktyviai prisidėjote prie mokslinių tyrimų plėtotės. Taip pat daug dėmesio skyrėte miškininkų
centrui Girionyse kurti.
Pasitraukęs iš aktyvios veiklos, kūrybinį
darbą tęsėte ir išplėtėte jį daugeliu aspektų.
Pagal Jūsų sumanymą ir pasiūlymus gimė
veikalas „Lietuvos miškų ūkio metraštis XX
amžius“ (2004 m.), kuriame be išankstinės
politinės konjunktūros nuostatų nagrinėjama Lietuvos miškų ir miško ūkio raida nuo
seniausių laikų iki XX a pabaigos. Galima tik
pasidžiaugti, kad šiame leidinyje daugiausia
tekstų parašyti Jūsų ranka.
Naujausias Jūsų sumanymas – surinkti
informaciją ir aprašyti visų Lietuvos miškų
ūkio darbuotojų, įskaitant eigulius ir miškų
darbininkus, netektis bei sudėtingus likimus
per didžiąsias XX a. audras, siautusias 19391953 m. laikotarpiu, itin svarbus tiek profesine, tiek kultūrine prasme. Tad laukiame šį
darbą vainikuojančio žinyno pasirodymo.
Priimkite mūsų nuoširdžius linkėjimus – ąžuolo sveikatos, beržo ištvermės ir
sėkmės toliau darbuojantis Tautos ir mūsų
girių labui.
Senosios kartos miškininkų vardu –

Suomiškos biokuro giljotinos AXER –
profesionalūs priedai ekskavatoriams
ir miško mašinoms

UAB „MMC Forest“

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

AXER - Skandinavijos rinkos lyderis.

Įdarbink savo ekskavatorių biokuro gamybai!

Atstovas Lietuvai

UAB „MMC Forest“

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

Dr. Julius Danusevičius,
Algirdas Brukas
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Urėdijose

Ministerijos vadovybę
domino miškininkų darbai

Autoriaus nuotraukos

Vytautas Ribikauskas

Miškų urėdas K. Šakūnas (antras iš kairės) pristato medelyno produkciją

D

ubravos eksperimentinėje mokomojoje miškų urėdijoje gegužės
10 d., lydimas viceministrų Daivos Matonienės ir Lino Jonausko bei
ministerijos kanclerio Roberto Klovo, lankėsi aplinkos ministras Valentinas Mazuronis, žiniasklaidos atstovai.
Dubravos miškų urėdas Kęstutis Šakūnas supažindino svečius su miškų urėdijos veikla, vykdomais įprastiniais darbais.
Susitikime aptartos kai kurios visuomenėje didesnio atgarsio susilaukusios aktualijos. Dienraščio „Ūkininko patarėjas“ korespondentas Polikarpas Ragožis klausė ministrą apie vykdomą tyrimą dėl 44 mln. litų kainavusios automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos pirkimo skaidrumo. Į šį
klausimą ministras pažadėjo atsakyti tik tada, kai baigsis tyrimas. Miškų
urėdijos miško apsaugos inžinierius Darius Bielevičius svečiams pademonstravo automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos veikimą. Dubravos miškų urėdas K. Šakūnas sakė šiai sistemai priekaištų neturintis, tokią
pačią veikiančią sistemą yra matęs Vokietijoje.

Medelyne ministerijos vadovybė supažindinta su mechanizuotu sėjinukų
persodinimu, kitais darbais
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Miškų urėdijos ryšių su visuomene specialistas Vytautas Ribikauskas diskutavo su ministru ir jo palyda medžioklės reguliavimo
klausimais bei dėl šį pavasarį sudėtingai vykdytos vilkų apskaitos.
Pasak ministro, medžioklės srityje – viskas tvarkoje. Bet ministras ir
jo palydovai pažadėjo išsiaiškinti, kodėl Aplinkos ministerija ženkliai
sumažina arba visiškai nubraukia rajonų medžiojamųjų žvėrių sumedžiojimo limitų nustatymo komisijų aprobuotus briedžių sumedžiojimo limitus. Medžiotojai gali pasidžiaugti dėl to, jog nežadama
didinti mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų naudojimą, nors įvykę
aukcionai dėl miškų urėdijų profesionaliosios medžioklės plotų išnuomojimo parodė, kokios gali būti realios medžioklės plotų nuomos kainos.
Vakarop svečiai apsilankė miškų urėdijos gamybiniuose objektuose: selekcinių sodmenų išauginimo padalinyje, arboretume, me
delyne, kankorėžių aižykloje ir miško sėklų sandėlyje šaldytuve bei
miško bandomųjų želdinių plotuose.
Aplinkos ministrą V. Mazuronį domino selekcinių sodmenų išauginimas, beržo sėklinė plantacija, auginama izoliuotai nuo aplinkos
įtakos, berželių auginimas su uždara šaknų sistema. Jis ypač gėrėjosi
dekoratyviniais medeliais arboretume, medelyne stebėjo medelių
sėjinukų sodinimą sodinamąja mašina, apžiūrėjo 1994-1996 m. kinivarpų nusiaubtų eglynų vietoje vešliai augančius miško jaunuolynus. Miškų urėdas K. Šakūnas informavo ministrą apie projektuojamą statyti šaldytuvą miško sodmenims sandėliuoti bei kompleksą
įrenginių miško sodmenis auginti su uždara šaknų sistema.
Dubravos, kaip ir visos Lietuvos, miškininkų darbais ministras
V. Mazuronis liko patenkintas, žadėjo, kiek nuo jo priklauso, mažinti
pastaruoju metu padidintus valstybinių miškų valdytojų mokamus
mokesčius į valstybės biudžetą.

Miškų urėdijų 2013 m. balandžio mėn.
parduotų apvaliosios medienos
sortimentų kainos, Lt/m³

Sortimentas

2013 m. balandžio
mėn. vidutinė
kaina

Indeksas
2013 m.
sausis=100

2013 m. sausio balandžio mėn.
vidutinė kaina

Pušies pjautinieji rąstai
Eglės pjautinieji rąstai
Ąžuolo pjautinieji rąstai
Uosio pjautinieji rąstai
Drebulės pjautinieji rąstai
Beržo pjautinieji rąstai
Juodalksnio pjautinieji rąstai
Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai
Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai
Eglės popiermedžiai
Pušies popiermedžiai
Beržo popiermedžiai
Drebulės popiermedžiai
Uosio popiermedžiai
Plokščių mediena (spygliuočių)
Plokščių mediena (lapuočių)
Malkinė mediena
Iš viso apvalioji mediena

206
217
511
190
141
220
187
169
132
92
89
105
77
126
65
62
74
134

98.1
99.5
93.6
102.7
100
96.9
100
99.4
99.2
100
100
93.8
97.5
101.6
101.6
101.6
102.8
104.7

207
217
531
198
141
223
187
171
133
92
90
110
77
126
65
61
73
130

Kainos be PVM ir transporto išlaidų

GMU inf.

Antrojoje miškininkystės parodoje

Diskutuoja aplinkos ministras V. Mazuronis, generalinis miškų
urėdas B. Sakalauskas, Ukmergės miškų urėdas V. Kraujalis

Š

Rimondo Vasiliausko nuotraukos

alia Ukmergės, Pašilės miške gegužės
16-18 dienomis veikė tarptautinė miškininkystės paroda „Baltijos miškai 2013“,
kurioje eksponuota per 100 firmų gaminama
šiuolaikinė miško ūkio technika.
Tris dienas veikusią parodą apžiūrėjo valstybinių ir privačių miškų miškininkai bei medienos ruošos specialistai.
Pirmąją dieną atidarymo metu dalyvavo
bei parodą apžiūrėjo aplinkos viceministras Linas Jonauskas, Aplinkos ministerijos kancleris
Robertas Klovas, Generalinės miškų urėdijos vyriausiasis patarėjas Andrius Vancevičius, Ukmergės rajono meras Vydas Paknys, Ukmergės miškų urėdas Vigantas Kraujalis, kiti svečiai.
Paroda „Baltijos miškai“ organizuojama
jau antrą kartą, ir antrąkart – Ukmergės miškų
urėdijos administruojamų miškų teritorijoje.
Miško palaukėse įvairiai technikai sustatyti prireikė net trijų kilometrų ilgio miško kelio, o visa
ekspozicija užėmė 7 hektarų teritoriją.
Penkiuose parodos sektoriuose buvo išrikiuota technika nuo miško įveisimo iki medienos apdirbimo įrangos: traktoriai, medvežės,
medkirtės, krautuvai, medelynuose naudojama įranga, miško valymo bei medienos smul-

kinimo mašinos ir įrenginiai, biokuro ruošimo
technika, benzininiai pjūklai ir kt.
Pirmoji parodos diena buvo skirta biokurui. Jos metu demonstruota technika – nuo
medžio nupjovimo iki išvežimo, rąstų pjovimo
ir skaldymo iki medienos atliekų paruošimo
deginant ją kaip biokurą. Lankytojai galėjo stebėti agregatą, kuris pakavo šakas bei plonus
medelius į ryšulį. Ritiniuose išdžiovintos kirtimo atliekos panaudojamos biokurui.
Parodoje galima buvo apžiūrėti ir itin įdomių eksponatų. Antai Dubravos EMMU inžinierius Leonas Tamulevičius atvežė jo paties
atkurtą, lietuvių prieš Pirmąjį pasaulinį karą
išrastą ir sukurtą aštuonratę važiuoklę.
Gražiu parodos akcentu tapo kūrybinio
rašinių konkurso „Mano pasaulis miške“ baigiamoji šventė, kurią jauniesiems kūrėjams dovanojo Ukmergės miškų urėdija. Ukmergės miškininkai sulaukė net 77 darbų, kuriuose miesto
bei kaimų mokyklų ir gimnazijų auklėtiniai
pasakojo apie savo jausmus ir meilę miškui,
atskleidė savo santykį su gamta.
Tad penktadienį miškas plyšavo nuo
linksmų vaikų balsų, žilvičio švilpynių. Gausiai susirinkę vaikučiai kantriai atlaikė ne tik

didelį šventės tempą, bet ir šiam metų laikui
nebūdingą karštį. Į dangų kilo aitvarai, lauko
scenoje ūbavo pelėda, zvimbė ratuotos bitutės, kriuksėjo šernas, šakas lingavo ąžuolas,
spalvingus apdarus demonstravo pelkė bei kiti
inscenizuoti literatūriniai herojai.
Paskelbti devyni konkurso laureatai, jiems
įteikti diplomai ir dovanos.
Gamtai ir miškui neabejingą jaunimą sveikino aplinkos ministras Valentinas Mazuronis,
generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas, konkurso sumanytojas Ukmergės miškų urėdas Vigantas Kraujalis, Ukmergės rajono
savivaldybės administracijos direktorius Stasys
Jackūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Irena Lukoševičienė.
„Džiugu, kad nesate abejingi miškui ir
gamtai. Jūs – pavyzdys savo bendraamžiams
ir mūsų viltinga ateitis“, – akcentavo aplinkos
ministras V. Mazuronis.
Rašytojas ir publicistas, gamtininkas, fotografas, 45 knygelių vaikams apie gamtą autorius Selemonas Paltanavičius bei knygų apie
mišką leidėja Irena Šalkauskienė jauniesiems
kūrėjams papasakojo, kaip gimsta knygos apie
gamtą ir mišką.
MG inf.

Urėdijose

Atnaujintas

girininkijos pastatas – ir miestelio puošmena
NIJOLĖ GRIGAITĖ

Šiaulių miškų urėdijos Meškuičių girininkijos pastatas, kuris prieš porą metų buvo renovuotas, leidžia miškų urėdijai
sutaupyti eksploatacines išlaidas ir tapo Meškuičių miestelio puošmena.

Renovacijai reikėjo ryžtis

Senojo Meškuičių girininkijos pastato jau
niekas nenori net prisiminti – didžiulė,
nejauki ir visuomet šalta girininkija liko
atmintyje kaip slogus sapnas. Girininkijos miškininkai jame dirbo nuo 2005-ųjų,
kuomet beveik Meškuičių miestelio centre buvo nupirktas 1981 m. iš silikatinių
plytų statytas per 200 m2 ploto gyvenamasis namas.
„Girininkijas tradiciškai visi įsivaizduoja kaip gražiai tvarkomas sodybas gamtos prieglobstyje ar išskirtinius pastatus
gyvenvietėse. Keletas mūsų girininkijų
įsikūrę miesteliuose, kurios įsivaizduojamų standartų gal ir neatitinka. Meškuičių
girininkijos pastatas mums kėlė rūpesčių ir
dėl brangaus išlaikymo: apšildymui reikėjo
labai daug kuro, o šildėme tuščias ir nesandarias patalpas, kurių tiek nebereikėjo. Tačiau renovuoti girininkijos pastatą nėra pigus dalykas, reikia laiko, bet ryžtis reikėjo.
Esame dėkingi Generalinei miškų urėdijai,
kuri pritarė mūsų sumanymui. Kaip matome dabar – nesuklydome: turime visiškai
kitokią girininkiją, kuri atitinka dabartinius
gyvenimo reikalavimus“, – sako Šiaulių
miškų urėdijos urėdas Stasys Pališkis.
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Atnaujintoje girininkijoje – jau treti metai

Atnaujintose patalpose Meškuičių miškininkai
pradėjo dirbti 2011-aisiais. Anot Meškuičių girininkijos girininko Vigilijaus Urbono, net sunku
dabar lyginti ankstesnes darbo sąlygas su dabartinėmis. „Po renovacijos turime apie 130 m2
dydžio patalpas. Sienos apšiltintos, modernus
kieto kuro katilas nekelia jokių šildymo rūpesčių ir savaitgaliais žiemą – nereikia bėgioti
Girininkijos kolektyvas: iš kairės –
eigulys Mantas Bielskis, girininkas Vigilijus Urbonas,
girininko pavaduotoja Rūta Merkelienė

kūrenti katilo, nes tuomet pastato šildymui
naudojama sukaupta šiluma,“ – sako girininkas V. Urbonas.
Nė viena kita Šiaulių miškų urėdijos girininkija nėra tiek „klaidžiojusi“ iš vietos į vietą,
kaip ši. Pradžioje Meškuičių girininkija buvo
įsikūrusi bute, paskui iškelta į pamiškėje esančią sodybą. Ją susigrąžinus ūkininkui, vėl reikėjo kraustytis. Girininkiją nubloškė net į miškų vidurį, buvusias karinio dalinio patalpas.
Jaukūs darbo kabinetai

Loretos Mejerienės nuotraukos

Atnaujinto
girininkijos pastato
aplinka skendi gėlėse,
kuriomis rūpinasi
girininko pavaduotoja
R. Merkelienė

Kadangi jos visiškai netiko girininkijos paskirčiai, 2005-aisiais nuspręsta grįžti į Meškuičius.
„Matyt, kompensacijai už visas klajones dabar
turime tai, ko nori visi darbuotojai – puikias
darbo sąlygas“, – pastebi girininkas.
Meškuičių girininkijai dar reikėtų sutvarkyti ūkinį pastatą kurui laikyti.

Girininkija puošia Meškuičius

Urėdijos planuose – Gruzdžių girininkijos
renovacija

Šiaulių miškų urėdijai Meškuičių girininkija
tapo geru ir įtikinamu pavyzdžiu, kad reikia
imtis renovacijos darbų ten, kur jie būtini. Iš
septynių miškų urėdijos girininkijų dabar blogiausia situacijoja liko Gruzdžių girininkija, kuri
irgi įsikūrusi labai neekonomiškame pastate.
„Miškų urėdija – didelė ir atsakinga organizacija, darbų turime visokių visokiausių,
tačiau tarp jų niekada neužmirštame savo
žmonių: jeigu darbo sąlygos geros, turėsi ir
lojalių darbuotojų, ir darbo rezultatų. Tai jokia
atrasta tiesa, tai patvirtins kiekvienas įmonės
vadovas. Gyvenimas parodys, ką dar galėsime
nuveikti, tačiau labai atsakingai galiu pasakyti, kad tokios investicijos, kurios pagerina darbuotojų darbo sąlygas ir sutaupo didžiulius
pinigus pastatų eksploatacijai, visuomet pasiteisina“,– įsitikinęs miškų urėdas S. Pališkis.

Prie naujos ,,Ponsse Buffalo Dual“: iš kairės – UAB ,,Konekesko Lietuva“ atstovas Robertas
Naudžiūnas, „PONSSE“ atstovas Jussi Lappi ir Dubravos urėdijos darbuotojai

Dubravos EMM urėdija
iįsigijo naują medkirtę Ponsse
Vytautas Ribikauskas

Š

į pavasarį Dubravos eksperimentinė –
mokomoji miškų urėdija įsigijo naują
suomių gamybos kombinuotą miško
kirtimo ir ištraukimo mašiną „Ponsse Buffalo Dual“.
Senoji 2008 m. pirkta miško kirtimo ir
ištraukimo mašina „Ponsse Wisent Dual“,
dirbant ištisą parą, atitarnavo 5-erius metus.
Ypač miško kirtimo mašina pravertė likviduojant 2010 m. rugpjūčio audros padarinius. Dar gana geros techninės būklės senąją „Ponsse“ tikimasi parduoti. O naujoji miško kirtimo mašina yra modernesnė. Mašinos
medžių pjovimo galvutė pritaikyta pjauti
ir kiek storesnius medžius. „Ponsse Buffalo
Dual“ turi 8 ratus vietoj senojoje buvusių
6, todėl sumažėja miško dirvos suslėgimas,
pagerėja pravažumas šlapiose augavietėse,
mašinai ropščiantis per kelmus mažiau kratomas operatorius, mašina yra daug stabilesnė, kertant stambesnius medžius.
Dubravos EMMU miškų urėdas Kęstutis
Šakūnas įsitikinęs, jog miškų urėdijoms tiksEžerėlio girininkijoje

linga turėti modernią miško eksploatavimo
techniką, kad sudarytų konkurenciją miškakirčių rangovinėms firmoms. Pasak miškų
urėdo, stambiosioms miškų urėdijoms, kur
didelės miško kirtimo apimtys, tikslingiau
turėti atskiras miško kirtimo ir ištraukimo
mašinas, tačiau mažosioms miškų urėdijoms
pakanka ir kombinuotų miško kirtimo-ištraukimo mašinų. Tokią kaip tik ir įsigijo Dubravos
EMM urėdija. „Ponsse Buffalo Dual“ per metus
pajėgi nukirsti ir ištraukti apie 20 tūkst. ktm
medienos.
Nesant galimybių įsigyti modernios miško kirtimo – ištraukimo technikos mažosioms
miškų urėdijoms, anot miškų urėdo K. Šakūno, stichinių nelaimių atveju joms visada padeda ir padės stambieji kaimynai. Tai akivaizdžiai pademonstruota, likviduojant 2010 m.
rugpjūčio škvalo padarinius.
Dubravos EMM urėdijos įsigyta miško
kirtimo – ištraukimo mašina „Ponsse Buffalo
Dual“ demonstruota gegužės 16-18 d. Ukmergėje vykusioje miškų technikos parodoje.
Autoriaus nuotraukos

Meškuičiai – nedidelis, per 2,5 tūkst. gyventojų turintis Šiaulių rajono miestelis. Šios seniūnijos teritorijoje yra lankomas Kryžių kalnas,
seniūnijai priklauso ir televizijos seriale išgarsėjusi Naisių gyvenvietė.
„Stengiamės, kad miestelis gražėtų. Neseniai parke įrengėme Meilės salą, tvarkome
miestelio skverus ir aikštes. Žodžiu, gražinamės, kiek leidžia mūsų jėgos. Girininkija – mūsų miestelio neatskiriama dalis, todėl
renovuotas pastatas yra pastebimas, tapo
miestelio puošmena. Be to, smagu ir patiems
girininkijos darbuotojams po darbų miške sugrįžti į šiltą, jaukią girininkiją. Miškų urėdijos
rūpestis savais žmonėmis yra geras pavyzdys
ir kitiems. Puikiai sutariame su miškų urėdijos
darbuotojais, todėl džiaugiamės, kai jiems
sekasi. Štai Meškuičių girininko pavaduotoja
Rūta Merkelienė yra augalų mylėtoja, tad girininkija skendi gėlių, gražių augalų apsuptyje“, – džiaugiasi pasikeitusia girininkija ir Meškuičių seniūnė Jolanta Baškienė.
Anot jos, tokios racionalios šildymo sistemos, kokia įrengta girininkijoje, norėtų savo
namuose ne vienas meškuitiškis. „Mūsų miestelio žmonės irgi stengiasi renovuoti savo būstus, kiek išgali. Galime tik pasigirti, kad itin aktyviai dalyvaujame stogų keitimo programoje.
Visi stengiamės kad gyventume kuo gražiau ir
taupiau“, – sako seniūnė J. Baškienė.

Erkės platina pavojingas ligas
Jūratė Rečiūnienė – Kuusienė

Jau įsisiubusi

P

avasaris ir vasara sukelia ne tik nenumaldomą visų mūsų
norą pabūti gamtoje, miške ar parke, bet sukelia ir tam
tikrų pavojų, kurių, kruopščiai saugodamiesi, galime išvengti. Tai mažų voragyvių – erkių – pabundančių anksti pavasarį, platinamos ligos: erkinis encefalitas ir Laimo liga. Kol esame
daugiau apsirengę, nors šie voragyviai ir labai alkani po žiemos,
įsisiurbti į mūsų kūną jiems galimybių mažiau. Tačiau vasarą, kai
prasideda karščiai ir atvirų žmogaus kūno vietų yra gana daug, o
galva dažniausiai nepridengta, erkėms – tikras rojus.
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro medicinos entomologė
dr. Milda Žygutienė informuoja, kad Europoje, o kartu ir Lietuvoje, erkiniu encefalitu apsikrėtusių erkių yra 1 proc., Laimo
liga – 14 proc.
Žmonės „pasigauti“ erkę gali ir miesto skvere, parke, kolektyviniame sode. Šiuos nelemtus voragyvius (tiesa, ne visada
būtinai užsikrėtusius) perneša šunys, katės, smulkūs graužikai,
paukščiai, miško žvėrys.
Tad jeigu kyla pavojus užsikrėsti šiomis rimtomis ligomis net
mieste, ką jau bekalbėti apie tuos, kurie nuolat arba bent jau dažnai dirba arba tiesiog būna miške. Todėl nieko nuostabaus, kad
miškų urėdijų centrų, girininkijų, kitų padalinių darbuotojai,
taip pat ir atsiųstieji iš darbo biržos, miškų urėdijų lėšomis pagal
grafiką privalomai skiepijami nuo erkinio encefalito.
Radviliškio miškų urėdas Juozas Eismontas sakė, kad jų urėdijos dirbantieji, jeigu pageidauja, gali pasiskiepyti ir nuo gripo:
tai miškų urėdijai atsieina pigiau, negu mokėti pašalpą darbuotojui susirgus už pirmas dvi nedarbingumo dienas. Svarbus ir
socialinis aspektas – žmogus išvengia ligos.
Tačiau miškų urėdas sakė, jog yra darbuotojų, kurie atsisako
skiepytis nuo erkinio encefalito – tokią savo valią jie privalo pareikšti raštiška forma.
Skiepytis verta
Erkinio encefalito viruso (EEV) pernešėjai, taip pat ir viruso
rezervuaras yra erkės. Europoje ir Lietuvoje erkiniu encefalitu
dažniausiai užsikrečiama įkandus Ixodes ricinus erkei. Jų yra
visuose Lietuvos rajonuose. Didesnį pavojų susirgti erkiniu encefalitu turi rizikos grupių žmonės: miško ir laukų darbininkai,
žemdirbiai, keliautojai, sportininkai, grybautojai, uogautojai.
Beje, užsikėsti galima ir per pieną, vartojant jį ar jo produktus
termiškai neapdorotus. Virinant pieną EEV žūsta per 2 minutes,
veikiant 70 ºC temperatūrai – per 5 minutes.
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Erkė laukia savo aukos

Gegužė – pats erkių aktyvumo pikas. Tačiau aktyvusis jų periodas Lietuvoje trunka nuo kovo iki lapkričio pabaigos. Erkėms
labiausiai tinkanti aplinka – lapuočių ir mišrūs miškai, kuriuose
yra pakankamai drėgmės ir gera paklotė. Pušynuose erkių paplitimas mažesnis. Daugiausia erkių yra Vidurio Lietuvoje. Tačiau
dr. M. Žygutienė konstatuoja, jog erkinio encefalito teritorijų žemėlapyje „švarių teritorijų“, kuriose nebūtų encefalitinių erkių,
Lietuvoje nebeliko.
Erkinis encefalitas pavojingas tuo, kad jį sukelia virusas, kurio negali „neutralizuoti“ joks vaistas. Susirgus gydomi tik simptomai, slopinamas skausmas, o pati liga dažnai progresuoja.
Erkinis encefalitas pažeidžia galvos ir nugaros smegenis.
Mirštamumas nuo EE siekia 0,5-4 proc. Maždaug trečdalis žmonių, persirgusių erkiniu encefalitu, ne visai pasveiksta, negali
susikaupti, sutrinka miegas, nuolat skauda galvą, kartais ištinka
paralyžius ar net mirtis.
ULAC medicinos entomologė dr. Milda Žygutienė

Laimo ligos požymis – ryškus paraudimas

Todėl skiepytis tikrai verta. Skiepai – tai veiksmingiausia erkinio encefalito profilaktikos priemonė. Vakcinavimo
schemos yra dvi: įprastinė ir pagreitinta.
Įprastinės skiepijimo schemos pirmosios
dvi dozės įskiepijamos 1-3 mėn. intervalu; trečiosios ir sustiprinančiųjų dozių
skiepijimo intervalai gali būti skirtingi,
priklausomai nuo vakcinos gamintojo,
ir nurodomi vakcinos informaciniame
lapelyje. Po pilnos vakcinacijos (3 dozių)
apie 97 proc. skiepytų asmenų susidaro
apsauginis antikūnų titras. Pradėti skiepytis reikia ankstyvą pavasarį, kol dar neprasidėjęs erkių aktyvumas.
Pagreitinta skiepijimų nuo erkinio
encefalito schema taikoma prieš pat erkių
aktyvumo sezoną ar jam jau prasidėjus.
Skiepijantis pagreitinta schema kitais metais reikės dar vienos – ketvirtos dozės,
tam, kad būtų garantuota ilgalaikė apsauga. Tačiau nereikia tikėtis, kad pagreitinta
vakcinavimosi schema padės po to, kai rasite įsisiurbusią erkę. Tai klaidinga nuostata. Anot entomologės, tą nelemtą dieną,
kai radote įsisiurbusią erkę, savo kalendoriuje apsibrėžkite raudonai ir nuo tada visą
mėnesį atidžiai stebėkite savo organizmą.
Erkinio encefalito simptomai
Inkubacinis šios ligos periodas trunka 2-28
dienas, vidutiniškai 7-14 dienų. Maždaug
80 proc. atvejų ligos eiga būna dvibangė.
Pirmoji ligos fazė trunka 1-8 dienas.
Žmogus karščiuoja, skauda kaulai, raumenys, galvą, vargina bendras silpnumas, rečiau – dispepsiniai ar viršutinių kvėpavimo takų kataro požymiai.
Po pirmosios stadijos eina ,,tariamo pasveikimo“ periodas, kuris trunka 1-33
dienas, dažniausiai 5-8 dienas. Jeigu laiko
tarpas tarp pirmosios ir antrosios ligos

Miesto parko takelyje gali tykoti erkės

fazės yra labai trumpas (mažiau kaip 24
valandos) ir žmogus tiesiog nepajaučia
klinikinio pagerėjimo bei tuo atveju, kai
pirmos fazės požymiai yra labai neryškūs,
EE eiga tampa tariamai ,,vienbangė“.
Antrosios ligos fazės, kuri išsivysto
20-30 proc. užkrėstų asmenų, metu nustatomi centrinės nervų sistemos pažeidimo simptomai ir uždegiminiai pakitimai smegenų skystyje.
Laimo liga gydoma antibiotikais
„Sergančiųjų Laimo liga iš tikrųjų yra
kur kas daugiau, tačiau nėra jokios jos
prevencijos, tik bendros priemonės,
kuriomis galima apsisaugoti nuo erkės
įkandimo. Skirtingai nei erkinis encefalitas, Laimo liga aiškiau pasireiškia ir yra
išgydoma antibiotikais. O maždaug 30
proc. visų erkiniu encefalitu persirgusių
žmonių patiria vienokių ar kitokių liekamųjų reiškinių“, – sako dr. Milda Žygutienė.
Laimo ligos sukėlėjas – bakterija Borelia, kuria apsikrėtusi dalis erkių. Ligos
inkubacinis periodas (nuo sukėlėjo patekimo į žmogaus kūną, erkės įkandimo iki
pirmųjų simptomų atsiradimo) gali trukti iki 30-ies dienų. Raudona klaidžiojanti
odos dėmė atsiranda vidutiniškai po 3-5
dienų nuo įkandimo. Tai vienas iš pagrindinių Laimo ligos požymių. Žinoma,
kiekvieną kartą, erkei įsisiurbus, vyksta
vietinė odos reakcija, todėl gali atsirasti

nedidelė rausva dėmelė. Tačiau jei dėmė
didėja ir pasiekia bent 5 cm skersmenį,
išryškėja nusimaudžius po karštu dušu,
verta sunerimti ir kreiptis į gydytoją.
Anksti pradėta gydyti Laimo liga nėra
pavojinga. Ligos pradžia neretai būna
nepastebima, o ir pasireikšti ji gali tik po
mėnesio ar net metų.
Medikai primena, kad vakcina nuo
Laimo ligos dar tik kuriama, todėl, įsisiurbus erkei, net ir pasiskiepijus nuo
erkinio encefalito, reikėtų atlikti laboratorinius diagnostinius kraujo tyrimus dėl
Laimo ligos.
Specialistų patarimai
Eidami į mišką apsivilkite šviesiais drabužiais ilgomis rankovėmis, rankogaliai ir
kelnių apačia turi būti gerai prigludę prie
kūno. Galvą apsiriškite skarele arba užsidėkite gerai priglundančią kepurę. Repelentais (nariuotakojus atbaidančiomis
medžiagomis) nupurkškite atviras kūno
vietas: veidą, kaklą, rankas; nepakenks,
jei apipurkšite ir drabužius.
Grįžę iš vietų, kur gali būti erkių,
atidžiai apžiūrėkite kūną, o drabužius
palikite negyvenamoje patalpoje. Radę
prisisiurbusią erkę, kuo skubiau, bet atsargiai ištraukite ją pincetu kuo arčiau
galvos, nesuspausdami pilvelio. Ištraukus
įsisiurbimo vietoje pravartu 15 minučių
palaikyti spiritu suvilgytą vatos ar binto
tamponėlį.
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Mokymas

Varžybų atidarytuvės

Įsimintinos studentų žaidynės Ogrėje

Š

iemet Latvijoje, Ogrės mieste gegužės 9-12 d. surengtos tradicinės
Baltijos šalių miškininkystės mokyklų studentų žaidynės, kurių ištakos siekia
1961 metus. Žaidynių šeimininkai pakvietė Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentus pasivaržyti tradicinėse
rungtyse – lengvosios atletikos keturkovėje, profesinio meistriškumo medkirčių varžybose, miškininkystės estafetėje ir naujai
įtrauktoje į varžybų programą – grindų riedulio rungtyje. Pirmąją žaidynių dieną studentai rungtyniavo lengvosios atletikos
keturkovėje: 100 m bėgime, šuolyje į tolį,
ieties metime, 400 m bėgime merginoms
ir 800 m vaikinams. 100 m bėgime trečiąją vietą iškovojo mūsų kolegijos atstovas
Lukas Gedvilas, antrą vietą – Vaidas Labinas, čempionu tapo latvis Ritvarks Štarks.
Kolegijos studentas Tomas Taujinskas liko
penktas. Merginų grupėje 100 m bėgime
nugalėtoja tapo latvė Dana Lepste, antrą
vietą pelnė irgi latvė Elina Rudneva, trečia
buvo estė Kairi Randoja. Apmaudu, kad
užtikrintai pirmavusi mūsiškė Justina Pavilonytė suklupo prieš pat finišą.
Ieties metimo rungtyje nugalėjo latvė
Elina Rudneva, antra buvo estė Hanna
Eluse-Lepp, trečia mūsiškė Justina Pavilonytė. Vaikinų ieties varžybas vainikavo Vaido Labino pergalė, antru liko estas Henri
Mentalo, trečiu – latvis Artūrs Kiploks.
Šuolio į tolį rungtyje Justina Pavilonytė turėjo galimybę iškovoti 3-ią vietą, bet
paskutiniu bandymu ją aplenkė estė Kairi
Randoja, antra vieta atiteko latvei Dianai
Stolerovai, pirma – latvei Elinai Rudnevai.
Tik vienas centimetras lėmė, kad geriausio
šuolininko vardas tektų latviui Ritvarksui
Štarksui, o Tomui Taujinskui – vicečempiono. Tas pats vienas centimetras skyrė Vaido Labino trečiąją vietą nuo Luko Gedvilo
ketvirtosios.
Atkakli kova vyko tarp merginų 400 m
bėgime. Čia tik viena sekundė skyrė Viktoriją Babenskaitę nuo čempionės estės
Kairi Randoja, trečia liko latvė Daba Leps-
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Petras Vyšniauskas

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
te. Vaikinų 800 m bėgimo rungtyje pirmasis finišavo Lukas Gedvilas, antras – Tomas Taujinskas,
ketvirtas – Vaidas Labinas.
Medkirčių varžybose grandinės keitimo rungtyje mikliausias buvo Andrius Mockus, antras liko
latvis Vilcanis Janis. Trečiąją vietą, pasiekę vie-

Grindų

riedulio

varžybo

se teko

gintis

KMAIK studentų miško pjovėjų trio

Apdovanojamas šuolio rungties vicečempionas
Tomas Taujinskas

nodą rezultatą, pasidalino lietuvis Julius
Gricius ir estas Ranet Sildoja. Kombinuoto
pjaustymo rungtyje pasirodė nepralenkiamas lietuviškas trio: pirmas – Julius Gricius,
antras – Andrius Mockus, trečias – Šarūnas
Alesius. Tiksliajame pjovime pergalę šventė
latvis Ranet Sildoja, antru liko estas Meelis
Rus, trečiu – Andrius Mockus. Medžio pjovimo rungtyje pranašesni buvo estai: pirma
vieta – Taavi Soosaar, antra – Meelis Rus,
trečias liko Andrius Mockus. Šakų genėjime
taip pat pirmavo estai: pirma vieta – Ranet
Sildoja, antra – Meelis Rus, trečias buvo
Julius Gricius. Susumavus visas rungtis pjovėjų daugiakovės nugalėtoju tapo estas
Ranet Sildoja, antras – Julius Gricius, trečias – estas Ranet Sildoja.
Antrąją varžybų dieną studentai išbandė jėgas grindų riedulio varžybose. Turėdami šio žaidimo patirtį, latviai laikyti šių
varžybų favoritais. Tai jie pateisino – tapo
nugalėtojais, antri – lietuviai, treti – estai.
Visas varžybas užbaigėme miškininkystės įgūdžių estafetėje. Čia reikėjo ne
tik greitai bėgti, bet ir pademonstruoti
savo išprusimą miškininkystės srityse, atliekant daugybę užduočių (gyvūnų, augalų, jų kenkėjų, medžių ir medienos rūšių
atpažinimas, atstumo, nuolydžio, medžio
aukščio, skersmens nustatymas, medžių
kiekio ploto vienete, skerspločių sumos,
tūrio apskaičiavimas ir kt.). Šioje rungtyje dalyvavusi vienintelė mergina – latvė
Esmeralda Kalderauska tapo nugalėtoja.
Antrąją ir trečiąją vietas taip pat užėmė latviai Edgaras Kaspars ir Rihards Cerrauksts.
Mūsų komandai atstovavo Vaidas Labinas,
Viktoras Praspaliauskas, Ernestas Tacionis
ir Marius Plukas.
Visų rungčių nugalėtojus ir prizininkus
šeimininkai apdovanojo medaliais, diplomais ir prizais
Varžytuvių dalyvius šeimininkai pakvietė į dvi įdomias ekskursijas, atrakcionų
vakaronę, diskotekas, visi bendravome,
domėjomės mokymo procesu. Kitų metų
varžytuvės rengiamos Estijoje.

.
LIKMERE

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

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

Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų
profesinių sąjungų federacijos pirmininko pavaduotoja

L

ietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija ankstyvą balandžio 30 d. rytą į Vilnių sukvietė organizacijų darbų saugos ir sveikatos specialistus aptarti
medienos dulkių poveikį sveikatai bei prevencines priemones. Seminarą vedė Europos statybos ir miško pramonės federacijos darbų
saugos specialistas Rolf Gehring. Patirtimi pasidalino Belgijos, Italijos ir Olandijos specialistai. Dalyviai turėjo galimybę išanalizuoti ir
padiskutuoti apie konkrečias situacijas bei pasidalinti patirtimi.
Lietuvos padėtį pristatė Valstybinės darbo inspekcijos nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų vyriausioji darbo inspektorė Rita Zubkevičiūtė. Europos statybos ir miško pramonės federacijai pasiūlius
organizavome „Mažiau dulkių“ leidinio vertimą į lietuvių kalbą, kuris
birželį pasirodys Lietuvoje. Visoje Europoje kelis milijonus žmonių
darbo vietose nuolat vargina medienos dulkės. Medienos apdirbimo pramonėje ir iš dalies statybų sektoriuje medienos dulkės yra pagrindinė grėsmė sveikatai. Tai įrodo Heseno žemės (Vokietija) socialinių reikalų ministerijos atliktas tyrimas. Pvz., šlifuojant smėlio srove
išmatuota vidutinė 3,6 mg/m³ dulkių koncentracija, pjaustant medieną – 2,4 mg/m³, tekinant – 8,1 mg/m³. Didžiausia dulkių neigiama įtaka darbininkams nustatyta medinių baldų gamybos bei stalių

dirbtuvėse, ypač ten, kur naudojamos šlifavimo mašinos ir panašūs
įrenginiai. Medienos dulkių neišvengia medžio grindų klojėjai bei
šlifuotojai, šablonų ir modelių gamintojai, celiuliozės ir popieriaus
fabrikų darbuotojai, statybų dailidės bei miško kirtėjai.
Dulkių koncentracija darbo vietose dažnai daug didesnė nei
kitose mūsų gyvenimo srityse. Dulkės – tai dujose esančių kietų
smulkių dalelių suspensija. Darbuotojas įkvepia tik dalį visų ore
esančių dalelių (dulkių). Jos vadinamos įkvepiamąja frakcija. Įkvepiamos dulkės toliau skaidomos į skirtingas frakcijas. Didelė dulkių
dalis lieka nosyje, kita frakcija patenka į bronchus, o vadinamosios
alveolių frakcijos smulkios 5 µm (5/1000 milimetro) arba mažesnio
skersmens dalelės gali patekti į alveolėmis vadinamas smulkiausias plaučių atšakas.
Kokią įtaką dulkės daro žmogaus sveikata, lemia dulkių cheminė sudėtis, dydis, forma, koncentracija bei poveikio intensyvumas.
Norint įvertinti įkvėptų arba ant odos patekusių dulkių keliamą pavojų, būtina atsižvelgti į toliau nurodytus veiksnius:
dulkių koncentracijos dydį;
dulkių dalelių dydį ir formą;
dulkių sudėtį.

Seminarą vedė Europos statybos ir miško pramonės federacijos
darbų saugos specialistas Rolf Gehring iš Belgijos

Seminaro darbe dalyvavęs darbų saugos specialistas Fabio Strambi iš
Italijos, Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų vyriausioji darbo inspektorė
Rita Zubkevičiūtė ir AB ,,Grigiškės“ profesinės sąjungos pirmininkė
Diana Raitelaitienė
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Darbo vietose susidariusios dulkės kenkia sveikatai

Visi darbo medicinos specialistai pripažįsta, jog medienos žaliavos paruošimas
bei medžio dirbinių gamybos procesai gali
padidinti profesinį sergamumą. Neigiamą
medienos dulkių poveikį sveikatai sukelia
įvairios medžių rūšys ir medienos medžiagos. Pagrindinės sveikatos problemos nurodytos Europos profesinių ligų sąraše:
ūmus toksinis kontaktinis dermatitas
(ūmus toksiškų medžiagų sukeltas odos
uždegimas);
kontaktinė dilgėlinė (smarkų niežėjimą sukelianti alerginė reakcija);
dirginantis kontaktinis dermatitas;
alerginė rinopatija (alerginio pobūdžio nosies gleivinės liga);
astma;
išorinis alerginis alveolitas;
nosies ertmės ir nosiaryklės vėžys.
Medienos apdirbimo bei medžio amatų pramonės darbuotojai serga odos bei
kvėpavimo takų ligomis, kurias gali sukelti
daugiau kaip 100 įvairių rūšių medžiuose
esančių medžiagų (pvz., fenoliai, terpenai,
benzochinonai, naftochinonai). Jų ypač
daug tropiniuose kietmedžiuose, tačiau
minėtų nusiskundimų priežastis gali būti ir
kai kurios vietinės medžių rūšys. Medienos
dulkėse yra ir kitų ligų sukėlėjų: bakterijų,
pelėsių, grybelių bei samanų sporų. Dulkių
savybė sugerti vandenį taip pat sustiprina
dulkėse esančių toksiškų ir erzinančių medžiagų poveikį.
Kadangi dulkių sluoksnis sugeria vandenį, oda arba gleivinė išdžiūna ir paspartėja medienos dulkėse esančių medžiagų
įtaka žmogaus organizmui. Jau praėjusio amžiaus šešto dešimtmečio viduryje
buvo įtariamas kancerogeninis medienos

dulkių poveikis žmogaus organizmui.
Nuo tada daugumoje Europos ir kitų
šalių atlikti tyrimai patvirtino padidėjusią riziką susirgti adenokarcinoma. Kaip
pagerinti gamyklose taikomų prevencijos priemonių veiksmingumą? Praktinėje veikloje atskirti įvairių medienos
tipų dulkes paprastai sunku, kartais net
neįmanoma. Tai ypač aktualu mažose
amatininkų dirbtuvėse, kuriose nuolatos keičiasi atliekami darbai, medienos
rūšys bei darbo medžiagos, o daugybė
įvairių darbų atliekama mažose patalpose. Tai dar viena priežastis sutelkti
priemones bendram dulkių lygiui mažinti. Šio tikslo reikia siekti ne vien tik
dėl galimų vėžinių susirgimų rizikos;
dulkės apskritai kelia pavojų sveikatai,
daro blogą įtaką darbuotojų savijautai,
gali pakenkti darbo našumui ir gaminių
kokybei. Prieš imantis veiksmų, visada
reikia atlikti tikslią esamos rizikos analizę. Jos sudedamoji dalis – visų įtakos
turinčių veiksnių nustatymas bei darbuotojų apklausa dėl esamos padėties,
jų patirtis ir pasiūlymai. Remiantis analizės rezultatais galima nustatyti darbo
aplinkos gerinimo priemones. Pirmenybę visada reikia teikti ne asmeninėms apsaugos priemonėms, o dulkių
pašalinimui jų susidarymo vietoje. Tokia veiksmų seka atitinka pagrindinius
Europos pagrindų direktyvoje nurodytus reikalavimus (direktyva 89/391/EEB,
6 str.). 6 straipsnyje yra pateikta toliau
nurodyta priemonių seka:
rizikos rūšių, kurių neįmanoma išvengti, įvertinimas;

rizikos šalinimas jos atsiradimo vietoje;
derinimas su technikos pažanga;
nuoseklios bendros prevencijos politikos, apimančios technologiją, darbo organizavimą, darbo sąlygas, socialinius santykius
ir su darbo aplinka susijusių veiksnių poveikį,
sukūrimas;
pirmenybės suteikimas kolektyvinėms
apsaugos priemonėms, palyginti su asmeninėmis apsaugos priemonėmis;
atitinkami nurodymai darbuotojams.
Geroji praktika, mažinant dulkių poveikį
įvairiose srityse, apima techninius sprendimus, taip pat darbo organizavimo gerinimą
arba paprastą (tačiau sunkiai taikomą veikloje) požiūrio į valymo darbus keitimą. Už
prevencijos priemones paprastai atsakingas
darbdavys, tačiau siekiant darbo aplinkos gerinimo svarbų vaidmenį atlieka ir darbų saugos atstovai bei kiti darbuotojai. Tinkamas
socialinis dialogas įmonėje – tai geriausias
būdas gero tvarkymo uždaviniams nustatyti
ir juos spręsti. Darbuotojų dalyvavimas yra
sėkmingą profesinės sveikatos apsaugos valdymą lemiantis veiksnys, kuris taip pat labai
svarbus ir mažinant sergamumą profesinėmis ligomis.
Geras tvarkymas gali būti bendrovėje
vykstančio socialinio dialogo dalis. Socialinis
dialogas gali apimti šiuos elementus: prevencijos gairių kūrimą, medienos dulkių sukeltų
problemų nustatymą (remiantis žodine apklausa, anketomis bei vizualiniu nustatymu),
bendradarbių mokymą bei informavimą apie
įrangos gedimus ir reikalavimų nepaisymo
pasekmes. Socialinį dialogą dėl medienos
dulkių prevencijos galėtų remti darbo medi-

cinos tarnybos.
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Išaugusi iš privačios iniciatyvos
Vaclovas VidUgiris

NUEITO KELIO APŽVALGA
Atbundančios gamtos aplinkoje paminėti LMSA įsikūrimo 20metį, aptarti esamas privačių miškų veiklos aktualijas, pabendrauti
su socialiniais partneriais į balandžio 19-osios popietę Kairėnuose,
VU Botanikos sodo Muziejaus salėje surengtą Generalinę asamblėją atvyko apie 130 delegatų bei svečių. Tarp jų – LR Seimo narys K. Grybauskas, LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto biuro
vedėjas D. Lygis, aplinkos viceministras L. Jonauskas, Valstiečių ir
žaliųjų sąjungos partijos pirmininkas R. Karbauskis, žemės ūkio
viceministrė L. Počikovska, NMA direktorius S. Silickas, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė R. Baškytė, Generalinės
miškų urėdijos vyriausiasis patarėjas A. Vancevičius, Miškų instituto, Žemės ūkio rūmų, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos, kitų
LMSA socialinių partnerių, bendradarbiaujančių įmonių, asociacijų atstovai. Pasveikinti kaimynų atvyko Latvijos miško savininkų
asociacijos prezidentas Arnis Muiznieks.
Šventinis renginys prasidėjo besirenkančių delegatų ir svečių pažintine ekskursija po VU Botanikos sodą, kurios gidu buvo šio sodo
direktorius dr. Audrius Skridaila.
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Po Valstybinio styginių instrumentų orkestro muzikinio pasveikinimo Botanikos sodo Muziejaus salėje, LMSA Garbės pirmininkas dr. Stasys Mizaras tradiciškai danų 1993 m. padovanoto varpelio skambesiu visus pakvietė į jubiliejinę Generalinę
asamblėją.
Apžvelgdamas asociacijos nueitą kelią, jis pažymėjo, jog, sudėjus krūvon per LMSA gyvavimo 20-metį visas priimtas rezoliucijas, surašytus kreipimusis, siūlymus ir gautus biurokratinius atsirašinėjimus iš valdžios institucijų, būtų įdomi studija ne tik privačios
miškininkystės Lietuvoje tyrinėtojams, bet ir to meto šalies politinio, ekonominio ir socialinio gyvenimo realistinis atspindys. Tuo
metu reikėjo įdėti nemažai pastangų, kad paveldėtojams grąžinamų miškų norma nuo 25 ha būtų padidinta iki 80 ha, priimti liberalesni miškų naudojimo, tvarkymo ir atkūrimo teisės aktai. Dr.
S. Mizaro teigimu, mintis vienyti paveldėtojus, pagal Restitucijos
įstatymą atgaunančius miškus, kilo grupei Lietuvos miškų instituto mokslininkų, kurie 1992 m. gruodžio 3 d. susibūrė į iniciatyvinę
grupę. Žemės ūkio rūmų salė 1993 m. žiemą nesutalpino visų susirinkusių būsimųjų miško savininkų: reikštas nepasitenkinimas dėl
lėtai vykstančio miškų grąžinimo, atstatomos nuosavybės tik iki 25
ha miško valdoms. Valdžios institucijose svaresnį žodį miško savininkų vardu galėjo tarti visuomeninė organizacija. Taip 1993 m.
balandžio 23 d. Kaune, Žemės ūkio rūmuose buvo įsteigta LMSA.
Sveikinimo kalboje LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto biuro
vedėjas Danius Lygis sakė: „Matydamas amžinoje konkurencinėje
kovoje besivaržančius visuomenės intereso gynėjus, gamtos saugotojus, valstybinių miškų tarnautojus ir miško savininkus, dažnai
galvoju: o kas, jeigu Lietuvoje nebūtume grąžinę miškų jų savininkams ir paveldėtojams? Jei dunksotų vien valdiški miškai? Gal pagerėtų miško apsauga, gal gausiau pasipildytų valstybės biudžetas,
pagausėtų žvėrių ir paukščių, pagražėtų kraštovaizdis? Ir pats sau
atsakau – ne. Daug pavyzdžių, patvirtinančių mano teiginį, kai

Autoriaus nuotraukos

Ištakos
Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje pradėjus vykdyti restitucinę žemės reformą, 1992 m. buvusiems savininkams grąžinta
678 627 ha žemės, iš jos – 47 648 ha miškų. Ypač sparčiai gausėjo privačių miškų Plungės, Telšių, Šilalės, Kelmės, Utenos, Zarasų,
Anykščių, Rokiškio rajonuose. Bet tuo metu buvo leista paveldėtojams grąžinti tik iki 25 ha turėto miško, daugelis miško savininkais
tapusių žmonių neturėjo supratimo, ką daryti su atgautu tėvų ar
senelių mišku.
Prieš 20 metų ,,Mūsų girių“ 6 nr. buvo išspausdinta kukli žinutė, kad 1993 m. balandžio 23 d. Kaune, Žemės ūkio rūmų salėje
susirinkę apie 200 aktyvesnių miško savininkų besikuriančio privataus miškų ūkio sektoriaus veiklai koordinuoti įsteigė Lietuvos miško savininkų asociaciją. Išrinkta 11-os narių valdyba, kurios pirmininko pareigos patikėtos tuometiniam Lietuvos miškų instituto
Ekonomikos laboratorijos vedėjui dr. Stasiui Mizarui. Valdybos
pirmininko pavaduotojais buvo išrinkti Valstybinio miškotvarkos
instituto darbuotojas Balys Baroniūnas ir buvęs Miškų ūkio ministerijos darbuotojas Povilas Cechanauskas, sekretoriumi – Algis
Gaižutis. Asociacijos steigiamajame suvažiavime dalyvavusi Danijos miško savininkų asociacijos delegacija pasidalijo savo veiklos
patirtimi.
Bet kas tuo metu tiko nusistovėjusiame Danijos gyvenime, tas dar
nebuvo priimtina neseniai valstybingumą atgavusioje postkomunistinėje Lietuvoje. Įsikūrusi LMSA neturėjo tarpukario Lietuvos veiklos
tradicijų tęstinumo, skyrių rajonuose, reikiamo valdžios ir valstybinių miškininkų palaikymo, teko augti kartu su atsikūrusia valstybe,
ieškoti savo vietos visuomenės socialiniame ir politiniame gyvenime.
Tuomet sapnu ar erezija būtų pavadintas teiginys, kad po 20-ies metų
šalyje bus beveik 280 tūkst. privačių miškų savininkų, kurie valdys per
0,82 mln. ha šalies miškų.

LMSA 20-mečio proga sveikina Aplinkos ministerijos ir VSTT darbuotojai

žymėjo, jog pagal Aplinkos ministerijos
užsakymu UAB ,,Eurosprendimai“ atliktos miško savininkų apklausos duomenis, 38 proc. respondentų nurodė, kad
miškininkavimo klausimais pirmiausia
pasikonsultuoti eina pas artimiausios girininkijos ar miškų urėdijos specialistus.
Tai yra ilgamečio bendradarbiavimo su
miško savininkais įdirbis. Jis įteikė generalinio miškų urėdo B. Sakalausko padėkas: Ukmergės rajono LMSA skyriaus
pirmininkui Antanui Hofmanui, zarasiškui UAB ,,Aukštaitijos girios“ direktoriui
Faustui Matiukui ir miško savininkui Stanislovui Kaupui iš Trakų rajono.
LMSA padėkomis paskatinti: privačią
miškininkystę kuravę ir teisės aktus rengę pirmieji Miškų departamento Privačių
miškų skyriaus vadovai: Dainius Taukis
ir Nerijus Kupstaitis; už miško savininkų
asocijavimosi plėtrą Aukštaitijoje – Gražina Keraminienė, dabar dirbanti Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės
skyriaus Utenos teritorinio poskyrio vyriausiąją specialiste Molėtų rajonui.
Už bendradarbiavimą su asociacija,
jos veiklos aktyvų plėtojimą regionuose
LMSA vadovybė pareiškė padėkas dar per
10-iai žmonių.
Žemės ūkio rūmų pirmininko A. Stanciko padėkomis paskatinti – LMSA valdybos narys Kęstutis Tubis ir buvusio Priva-

čių miškų plėtros centro direktorė Jūratė
Jankauskienė.
LMSA Garbės nario vardai suteikti
asociacijos skyrių steigėjams – biržiečiui
Visvaldui Cemnolonskui ir plungiškiui
dr. Eugenijui Barniškiui. Atsistatydinus
LMSA valdybos nariams V. Cemnolonskui ir F. Matiukui, naujais valdybos
nariais išrinkti Miškų instituto mokslo
darbuotoja dr. Diana Mizaraitė ir žurnalistas, leidėjas Algimantas Šindeikis.
Asamblėjos metu į LMSA narius įstojo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos partijos
pirmininkas, miško savininkas Ramūnas
Karbauskis.
Baigdamas Generalinę asamblėją,
LMSA vadovas dr. Algis Gaižutis pažymėjo, jog daugelį miško savininkams aktualių klausimų LMSA pavyko išspręsti
ar sprendžiama, jaučiant politikų, Žemės
ūkio rūmų paramą, bendradarbiaujant
su valstybinėmis institucijomis, bendrų
siekių turinčiomis asociacijomis, socialiniais partneriais. Po kelerių metų įtemptų
debatų šiemet LR Seime pajudėjo ilgai vilkinto Medžioklės įstatymo koregavimas.
Tolimesnė asociacijos ateitis priklausys
nuo to, kiek jos veikloje dalyvaus socialinių
partnerių, aktyvių miško savininkų.
Asociacijos 20-mečio sukaktį primins
VU Botanikos sode pasodinta LMSA padovanota juodoji pušis bei suolelis šio sodo
lankytojams.

Generalinės asamblėjos dalyviai
VU Botanikos sode
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matau savininką su meile puoselėjantį savo
mišką, kuriame užtenka vietos ir žmogui, ir
gamtai“.
D. Lygis įteikė LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko A. Salamakino padėkas LMSA valdybos pirmininkui
dr. Algiui Gaižučiui, MSK ,,Aukštaitijos
šilas“ direktoriui Sauliui Tirevičiui ir UAB
,,Dzūkijos miškas“ direktoriui Sergėjui
Lavrenovui.
Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius dr. Valdas Vaičiūnas
pasisakyme pažymėjo, kad susiformavo konstruktyvus bendradarbiavimas su
LMSA, nebeliko nesutarimų dėl privačią
miškininkystę reglamentuojančių teisės
aktų rengimo ir taikymo praktikoje. Antrą
šių metų pusmetį Lietuvai pirmininkaujant
ES Tarybai, LMSA, kaip visuomeninė organizacija, galės Miškų ūkio darbo grupėse
išsakyti savo poziciją bendros miškų ūkio
politikos strategijos, pernai patvirtintos
Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros programos iki 2020 m. įgyvendinimo
klausimais, pristatyti Lietuvos privačius
miškus, svarstyti kitus aktualius miškų politikos klausimus.
Už konstruktyvų bendradarbiavimą
aplinkos ministras V. Mazuronis pareiškė
padėkas S. Mizarui, A. Gaižučiui ir marijampoliečiui V. Jusui, kurį žinome kaip patyrusį konsultantą, įsisavinant ES paramą
miškų ūkiui, mokantį miškų savininkus
praktinio miškininkavimo. Šias aplinkos
ministro padėkas įteikė aplinkos viceministras L. Jonauskas.
NMA direktorius S. Silickas pripažino,
kad LMSA suburti kvalifikuoti specialistai
pagrįstais argumentais išmokė NMA jaunus darbuotojus įsiklausyti, gerbti miško
savininkus – ES paramos paraiškų teikėjus, keisti šios paramos administravimo
tvarką ir kontrolę.
Seimo narys, miškininkas K. Grybauskas pasisakyme išsakė susirūpinimą dėl
privatizacijai rezervuotų ir nenaudojamų
miškų. Per tą laiką juose išdžiūvo uosiai,
yra kitų problemų. Pasak Seimo nario, apie
70 tūkst. ha šių miškų būtų galima parduoti
aukcionuose, racionaliai naudoti. Jis įteikė
savo padėką LMSA vadovui A. Gaižučiui,
kvietė asociacijos veikloje dalyvaujančius
miškininkus, miško savininkus būnant
Vilniuje užeiti į Seimą ir kolegiškai padiskutuoti apie visų šalies miškų tvarkymą bei
jų ateitį.
Generalinės miškų urėdijos vyriausiasis patarėjas Andrius Vancevičius pa-
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Įsigaliojo

žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitai

Į

sigaliojus nuo šių metų balandžio 1 d.
žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo kvitams, sezoniniams,
aukštos kvalifikacijos nereikalaujantiems
žemės ir miškų ūkio darbams galima įdarbinti asmenis supaprastinta tvarka. Anksčiau pagal Darbo kodekso reglamentavimą trumpalaikiam, dažnai vienkartiniam
darbui samdyti asmenį, žemės ar miško
savininkui reikėjo atlikti nemažai biurokratinių procedūrų ir sugaišti daug laiko.
Galimybė žemės ūkio ir miškininkystės
paslaugų teikimui samdyti žmones pagal
paslaugų kvitą leis įdarbinti asmenis paprasčiau, teikti darbo paslaugas skatins ir
tuos žmones, kurie neturi profesinės kvalifikacijos. Jie galės gauti legalių pajamų,
nenutolti nuo darbo rinkos, stiprinti motyvaciją ieškant ilgalaikio darbo.
Panašaus pobūdžio darbo paslaugų
reguliavimas praktikuojamas Austrijoje, Italijoje, Prancūzijoje, kitose šalyse.
Socialinės apsaugos ir darbo bei Žemės
ūkio ministerijos patvirtino šių paslaugų
kvito formą ir pildymo tvarką. Paslaugų
kvitų knygeles paslaugų gavėjai turi įsigyti „Sodros“ teritoriniuose skyriuose.
Paslaugų kvitas iš dalies bus užpildomas
prieš pradedant teikti paslaugas. Kvite
įrašomi paslaugų gavėjo ir teikėjo asmens
duomenys, paslaugų teikimo data, atlygio
mokėjimo būdas. Toks iš dalies užpildyto
kvito antrasis egzempliorius įteikiamas
paslaugos teikėjui. Paslaugų gavėjas privalo sumokėti paslaugų teikėjui kvite nurodytą atlygį, pasibaigus dienai arba šių
paslaugų teikimo terminui, kuris negali
būti ilgesnis kaip kalendorinė savaitė, taip
pat mokėti už jį sveikatos draudimo įmokas. Kai darbo paslaugos baigiamos teikti,
paslaugų gavėjas užpildo abu paslaugų
kvito egzempliorius.
Pilnai užpildytą antrąjį egzempliorių
grąžina paslaugų teikėjui, o pirmąjį egzempliorių saugo pats. Paslaugos gavėjas
už kiekvieną paslaugas per mėnesį teikusį asmenį ne vėliau kaip iki kito mėnesio
15 d. turi sumokėti privalomo sveikatos
draudimo įmokas – 9 proc. nuo per mėnesį kiekvienam paslaugas teikusiam as-
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meniui apskaičiuoto atlygio sumos. Nuo
šių pajamų valstybinio socialinio draudimo įmokos mokamos nebus: gaunamas
atlygis nebus laikomas draudžiamosiomis pajamomis ir stažas draudimui nebus
skaičiuojamas. Atkreiptinas dėmesys, kad
Darbo biržoje užsiregistravę bedarbiais
asmenys, pradėję teikti paslaugas pagal
kvitus, bedarbio statuso ir gaunamų pašalpų nepraras. Taip pat nebus nutraukiamas piniginės socialinės paramos
gavimas. Skaičiuojant piniginę socialinę
paramą, į gaunamų pajamų sumą bus
įskaitoma tik ta iš paslaugų teikimo gauta
pajamų dalis, kuri viršija 6000 Lt per einamuosius kalendorinius metus.
Paslaugų teikėjas turi teisę teikti paslaugas vienam paslaugų gavėjui ne ilgiau
kaip 60 dienų, o jeigu paslaugos teikiamos
keliems paslaugų gavėjams, ne ilgiau kaip
90 dienų per kalendorinius metus, neatsižvelgiant į per dieną teiktų žemės ūkio ir
miškininkystės paslaugų valandų skaičių.

Kad šie santykiai netaptų darbo santykių pakaitalu, numatyta, kad tik tam tikros paslaugos bus teikiamos pagal šiuos
kvitus, taip pat numatytas darbo dienų
ribojimas tiek pas vieną, tiek pas kelis
paslaugų gavėjus, ne mažiau svarbi yra
ir gaunamų pajamų suma per metus, nes
viršijus 6000 Lt, bus privalu susimokėti
gyventojų pajamų mokestį.
Dėl miškininkystės paslaugų konsultacijas teikia Aplinkos ministerija tel. 852663661, el. p. info@am.lt; dėl paslaugų
kvitų knygelių įsigijimo, paslaugų kvitų
pildymo, informacijos pateikimo – ,,Sodros“ informacijos centras tel. 1883; dėl
pajamų pagal kvitus apmokestinimo, deklaravimo – Valstybinė mokesčių inspekcija tel. 1882; dėl gyventojų draustumo
sveikatos draudimu – Valstybinė ligonių
kasa tel. 8-700 88888.
Parengta
pagal Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos
bei Žemės ūkio ministerijos informaciją

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

UAB „MMC Forest“

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

Plėšrūnų apskaita
ir monitoringas
Žodis skaitytojui

Genys margas, pasaulis dar margesnis. Kartais sveika tuo
įsitikinti iš naujo.
Nemedžiokim daugiau, negu turim. Toks kvietimas nuskambėjo iš vieno pranešėjo lūpų šių metų CIC generalinės
asamblėjos Budapešte metu (CIC – pasaulinė medžiotojų
ir gamtosaugininkų organizacija). Pasirodo, pasaulyje dar
yra vietų, kur tai aktualu. O mes save neretai plakame, kad
esam antrarūšiai. Ta proga tikrai smagu pasidžiaugti neseniai
Aplinkos ministerijos paskelbtais šių metų medžiojamųjų
gyvūnų apskaitų duomenimis ir praėjusio medžioklės sezono
laimikiais.
Smagios vasaros!

Eugenijus Tijušas

2013 m. medžiojamųjų žvėrių
APSKAITA
(medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudotojų pateikti duomenys)
Palyginti su 2012 m. (vnt.)
Eil.
2013 m.
Rūšies pavadinimas
(+) padidėjo
Nr.
vnt.
(-) sumažėjo
1.
Briedis
9375
+709
2.
Taurusis elnias
28137
+2465
3.
Stirna
118179
+8472
4.
Danielius
1977
+346
5.
Šernas
61798
+5595
Žvėrių ir paukščių, sumedžiotų
iki 2013 m. balandžio 15 d., per 2012–2013 m.
medžioklės sezoną,
APSKAITA

Eil.
Nr.

Rūšies
pavadinimas

1.
Briedis
2.
Taurusis elnias
3.
Stirna
4.
Danielius
5.
Šernas
6.
Barsukas
7.
Bebras
8.
Vilkas
9.
Lapė
10.
Mangutas
11.
Pilkasis kiškis
12.
Kiaunė
13. Kanadinė audinė
14.
Ondatra
15.
Kurapka
16.
Slanka
17.
Didžioji antis
18. Kuoduotoji antis
19. Rudgalvė antis
20. Dryžgalvė kryklė
21. Rudgalvė kryklė
22.
Klykuolė
23.
Laukys
24. Želmeninė žąsis
25. Baltakaktė žąsis
26.
Fazanas

Palyginti
Sumedžiota iki 2013 m. su 2011 – 2012 m.
balandžio 15 d. (vnt.) medžioklės sezonu (vnt.)
(+)-padidėjo
(-)-sumažėjo
397
+128
2075
+473
16179
+2001
75
42263
+8341
152
+16
11778
-8813
48
+36
13585
-859
4156
-635
4760
+1910
1455
+369
153
+5
148
-82
42
-9
759
+208
13496
+338
118
+5
280
+9
122
+21
101
+21
83
+50
106
-25
130
-88
14
-7
2814
+1529

Užregistruota nuo sezono pradžios:
žuvusių automobilių keliuose gyvūnų – 830 (+89);
atvejų, kai vilkai sudraskė naminius gyvulius – 177 (+63).
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Linas Balčiauskas

(Tęsinys, pradžia – 4 nr.)

P

anagrinėkime plėšrūnų monitoringo
problemas. Iš esmės, monitoringu galima būtų vadinti reguliariai pasikartojančią apskaitą, atliekamą tuo pačiu būdu,
tose pačiose vietose – tuomet rezultatai yra
palyginami. Pagal atlikimo būdą monitoringas gali būti: netiesioginis (1) be lauko darbų
ir tiesioginis, (2) kai lauko darbų metu individai neidentifikuojami, bei (3) monitoringas,
pagrįstas individo identifikavimu.
Monitoringas be lauko darbų yra pigiausias, tačiau jo tikslumas nepakankamas.
Tokiam monitoringui priskiriama:
Apskaita (monitoringas) pagal anketinius duomenis, surenkamus iš vietos
gyventojų. Dažniausiai klausiama apie vilkų ar kitų stambių plėšrūnų buvimą ir apie
spėjamą jų skaičių. Nors šis būdas plačiai
taikomas Europoje ir Šiaurės Amerikoje,
žinomi ir trūkumai, lemiantys per didelius
ar per mažus įverčius: žmonės neteisingai
apibūdina pėdsakus, ekskrementus ir matomus gyvūnus; netgi patyrę stebėtojai
gali klaidingai įvertinti gyvūnų skaičių; dalis visuomenės suinteresuota didesniu ar
mažesniu populiacijos įverčiu, todėl sąmoningai nepateikia tikslių duomenų; neretai
plėšrūnai lieka nepastebėti ir nesuskaičiuoti dėl savo gyvensenos; ten, kur rūšis nėra
įprasta, stebėjimai pranešami dažniau. Vis
dėlto, jei tokių stebėjimų yra labai daug,
tam tikros taisyklės leidžia gauti ir minimalų įvertį.
Žalos apskaita. Visi plėšrūnai pjauna naminius gyvulius. Specialistas plėšrūno rūšį iš
grobio liekanų gali nustatyti beveik visada, tačiau tai reiškia kiekvieno žalos pranešimo tikrinimą. Ten, kur mokamos kompensacijos, tokia
procedūra tampa rutinine. Registruojant visus
žalos atvejus, gaunama duomenų ne tik apie
plėšrūnų pasiskirstymą, bet ir apie jų skaičių.
Deja, žalos atvejų skaičius į plėšrūnų skaičių
neekstrapoliuotinas, nes vadinamieji probleminiai vilkai šią priklausomybę gali iškreipti.
Be to, daug kas priklauso nuo gyvulininkystės
masto ir gyvulių laikymo.
Medžioklės ir sumedžiotų plėšrūnų
analizė. Jei plėšrūno rūšis medžiojama, sė-

kmingos medžioklės įverčiai atspindi jo populiacijos gausumą, jei tik yra pritaikomos
atitinkamos pataisos medžiotojo pastangų
apimčiai. Medžiotojas gali registruoti individo amžių, lytį ir kai kuriuos morfometrinius
rodiklius. Šie parametrai gali būti nustatomi
ir vėliau, jei išsaugomas lavonas arba bent
jau dantys ir dauginimosi organai. Kaip monitoringą papildantis šis metodas labai reikalingas ir efektyvus, tačiau vien juo grįsti vilkų
monitoringą Lietuvoje nerekomenduotina,
nes: yra sunkumų surenkant lavonus; duomenų imtis gali būti per maža; nevienodai
sumedžiojama įvairios amžiaus klasės ir lyties
individų, taigi pavyzdys nėra atsitiktinė populiacijos imtis; gautą pasiskirstymą galima
interpretuoti nevienareikšmiškai.
Nepaisant to, tik iš medžioklės laimikio
galima surinkti vadinamuosius nepaneigiamus duomenis (angl. hard data), kurie vėliau
leidžia modeliuoti populiacijos valdymą be
realaus įsikišimo gamtoje. Pastarasis metodas
Lietuvoje menkai naudojamas, tačiau labai
perspektyvus.
Tiesioginis monitoringas, neidentifikuojantis individų. Tai apskaitos, kai surenkami trijų lygių duomenys: individų buvimas
ar nebuvimas, populiacijos indeksai ir galiausiai nustatomas populiacijos tankumas. Plačiau apie juos.
Populiacijos indeksai. Metodas pagrįstas prielaida, kad įmanoma suskaičiuoti įvairias plėšrūnų gyvybinės veiklos žymes; kad
šių žymių skaičius atspindi tikrąjį individų
skaičių arba populiacijos tankumą. Iš tikrųjų, iš pėdsakų skaičiaus maršruto kilometrui
galima įvertinti populiacijos tankumą, bet
jis neteikia jokios informacijos apie plėšrūnų
skaičių. Taigi, indeksai tinka įvertinti populiacijos kitimui laike arba kelių vietų skirtumams. Jei tyrimas kartojamas, galima gauti
ir statistinius rodiklius. Indeksai gaunami įvairiais būdais:
Naudojant kvapo stotis. Tai bet koks
kvapas, pritraukiantis plėšrūnus, ir būdas, leidžiantis registruoti jų buvimą (smėlis, specialūs padėklai, identifikavimas pagal plaukus,
filmavimas, stebėjimas ir kt.). Visi nurodytieji
būdai patvirtina ne tik rūšies buvimą ar nebu-

vytauto knyvos nuotrauka

vimą teritorijoje, bet leidžia spręsti apie santykinį populiacijos tankumą. Vilkui tirti metodo
efektyvumas neaiškus, ypač ten, kur jie medžiojami ir jiems pažįstamas žmogaus kvapas.
Veiklos žymių apskaita. Tai dažniausiai
naudojamas būdas, gerai tinkantis ir vilkui. Pėdsakai ar ekskrementai registruojami
transektose (maršrutuose) arba bareliuose, neretai įvertinant ir jų kaupimosi greitį,
pvz., pėdsakų skaičius kilometrui maršruto
per dieną. Jei plėšrūnų nedaug, dėl tuščių
barelių metodo jautrumas mažėja. Siekiant
priimtinos statistinės paklaidos, reikia didžiulės lauko darbų apimties. Kadangi plėšrūnai,
tarp jų ir vilkai, teritoriją naudoja ne atsitiktinai, parenkant maršruto vietas galima gauti
aukštesnes indekso reikšmes, tačiau taip prarandama galimybė lyginti vietovių indeksus.
O jei maršrutai pastovūs, jų neatsitiktinumas
netrukdo lyginti reikšmių pokyčius laike.
Atkreiptinas dėmesys, kad šis būdas labai
priklauso nuo tyrėjų kvalifikacijos, ypač, kai
pėdsakai registruojami ne sniege. Dar žinotina, kad šis metodas mažiems pokyčiams
nustatyti ne itin palankus, tačiau gerai tinka
dideliems populiacijos pokyčiams registruoti. Aišku, kad indeksai neparodo tikrojo plėšrūnų skaičiaus.
„Suomių trikampiai“. Tai intensyviausias
ir sistemiškiausias pėdsakų indekso taikymas
pasaulyje. Suomijoje kasmet ištiriama apie
15 000 trikampio formos maršrutų (kraštinės ilgis – 4 km), kuriuose registruojami visų

medžiojamųjų žvėrių pėdsakai. Maršrutais einama žiemos viduryje, pasnigus. Indekso dimensija – pėdsakų skaičius 1 km maršruto per
dieną po snigimo. Rezultatai leidžia palyginti
regionus arba sekti jų dinamiką laike, taip pat
tirti rūšių prieraišumą pagal biotopus. Metodo privalumas tas, kad maršrutai apima visą
šalį, tačiau didžiulės darbo sąnaudos kartu
yra ir metodo trūkumas.
Medžiotojų atliekami stebėjimai. Jei registruojami ne tik stebėjimai, bet ir patyrusių
stebėtojų tam sugaišto darbo apimtis, metodas tampa patikimas. Medžiotojų stebėjimai
plačiai naudojami kanopinių monitoringui.
Kanadoje tokiu būdu tiriami ir vilkai. Kvebeke medžiotojai registravo pačių vilkų stebėjimo faktus, pėdsakus ir ekskrementus, naktų
skaičių, kai buvo girdėti vilkų kaukimas. Nuo
1998 m. medžiotojai registruoja vilkų stebėjimus ir Švedijoje.
Pabrėžtina, kad indeksų ekstrapoliavimas
į absoliučiuosius individų skaičius susijęs su
ypač didele lauko darbų apimtimi, metodinėmis paklaidomis, todėl be specialių mokslinių
ir praktinių tyrimų yra neleistinas.
Minimalus populiacijos įvertis (angl.
minimum count). Visais šiais būdais bandoma
nustatyti individų skaičių: tiek stebint juos
tiesiogiai, tiek ir pagal pėdsakus. Taikomos
įvairiausios taisyklės, kad tas pats individas
nebūtų priskaičiuotas antrą kartą. Rezultatas –
minimalus individų skaičius tiriamojoje teritorijoje. Nebandoma įvertinti, kiek individų lieka

nesuskaičiuota, metodas neturi statistinės paklaidos. Tačiau įvertinant, kiek metodologinių
problemų kyla tiriant vilkus, šis metodas dažniausiai lieka vienintelis įmanomas ir pakankamai priimtinas. Naudojami šie būdai:
Kaukiančių vilkų apskaita. Vilkai kaukia
ne tik bendraudami tarpusavyje – jų kaukimas gali būti išprovokuotas mėgdžiojant
arba transliuojant įrašą. Žmogus gali išgirsti
vilko kaukimą, atsklindantį net 3 km atstumu.
O tai reiškia, kad didelėms teritorijoms ištirti
reikia daugybės transliacijų. JAV, Minesotoje,
naudojant šį metodą žinomo dydžio vilkų
populiacijai tirti, paaiškėjo, kad rezultatai
nėra tikslūs, o jų variacijos koeficientas labai
didelis. Nedidelėms teritorijoms tirti šis metodas tinka – gaunami gana patikimi minimalūs įverčiai.
Apskaita pagal pėdsakus sniege. Šiuo
metodu dažniausiai atliekama vilkų apskaita
Europoje ir Azijoje. Taip atlikta 2006-2013 m.
vilkų apskaita ir Lietuvoje. Tą patį metodą
naudoja Latvija. Jei išpildytos abi prielaidos,
kad (a) – plėšrūnai pakankamai nesunkiai aptinkami ir (b) – individai nesuskaičiuojami 2
kartus, tai metodas pakankamai objektyvus.
Aiškus ir šio metodo trūkumas: kuo daugiau
laiko praėjo nuo paskutinio snigimo, tuo
daugiau šansų rasti vilkų pėdsakus. Tačiau
atsekti juos vis sunkiau, todėl nukenčia individų skaičiaus įvertinimas. Galima apsiriboti
besidauginančių grupių, o ne individų skaičiaus nustatymu.
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Genetiniai metodai. Tai nauja metodika, įgalinanti iš plaukų ar
ekskrementų identifikuoti individo lytį ir jį atskirti nuo kitų individų.
Metodas itin brangus ir labiau tinka mažoms, ribotame plote gyvenančioms populiacijoms.
Irštvų apskaita. Šis metodas tinka kitoms plėšrūnų rūšims, nes
vilkų gyvenimas per daug slapus, kad jų irštvos būtų randamos sistemingai, o ne atsitiktinai.
Besidauginančių šeimų ar grupių nepasikartojanti apskaita. Jei
ilgą laiką kaupiami duomenys apie individų arba jų pėdsakų stebėjimus, galima, remiantis individualaus ploto dydžiu, judėjimo duomenimis, įvertinti minimalų individų skaičių. Tai pigiau, nei vienu metu
atliekama apskaita, tačiau sunkiau surenkama, kai teritorija didelė.
Efektyviausia būtų šeimų – patelių su jaunikliais – apskaita, nes tokios
grupės mažiausiai juda. Taisyklė: patelės su jaunikliais stebėjimai atstumu, kuris dvigubai viršija individualaus ploto dydį, arba vienu metu
užregistruoti dviejose vietose, priskiriami skirtingoms grupėms. Šis
metodas tinka mažiau vilkams, nes vilkiukai dažnai eina motinos pėdomis ir gali likti neužregistruoti.
Populiacijos individų skaičiaus įvertinimas. Minimalaus populiacijos įverčio nepakankamas tikslumas yra statistinės paklaidos nebuvimas. Tai ypač svarbu, jei reikia nustatyti trendo patikimumą. Nežymint individų, tik du metodai neturi šio trūkumo:
Linijinės transektos – maršrutai. Šio metodo patikimumas pademonstruotas kanopiniams ir jūros paukščiams. Deja, dėl blogo matomumo ir slapumo netinka daugumai plėšrūnų, išskyrus nebent lokius
poliarinėse platumose.
Pėdsako kirtimo tikimybės įvertinimas (angl. track intercept probability estimator – TIP). Tai bene vienintelis plėšrūnų monitoringui
sukurtas metodas. Jo esmė: esant tinkamoms sąlygoms pėdsakų apskaitai sniege, praeinama ar prašliuožiama serija lygiagrečių transektų.
Visi joje kertami pėdsakai atsekami atgal – iki gyvūno buvimo vietos
prieš sningant ir į priekį, nustatant, kur gyvūnas yra apskaitos metu.
Tuo būdu nustatomas minimalus individų skaičiaus įvertis. Be to, apskaičiuojama, kiek gyvūnų galėjo likti nesuskaičiuota, todėl įvertis
gaunamas su statistine paklaida. Metodas užsienyje lauko sąlygomis
išbandytas vilkui, rudajai lūšiai ir erniui.

Antano Truskausko PĮ

Felis

Tel.: 8 5 2330009,
8 5 2337780
Faks. 8 5 2130200
Mob. 8 698 89240
El. paštas felis@takas.lt
skype felishunting
Geriausios medžioklės
visuose Pasaulio kontinentuose
pagal Jūsų pageidavimus
Legalus trofėjų įvežimas:
gamtosauginių leidimų
ir veterinarijos sertifikatų
parūpinimas, muitinės
procedūrų sutvarkymas
Skambinkite ir mes pasiūlysime
geriausius variantus!
Kai kurias mūsų medžioklių
programas rasite:
www.hunting-world.com
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Tiesioginis monitoringas, identifikuojantis individus. Jei individus galima skirti pagal natūralias žymes arba jei jie sužymimi, apskaitoms taikomi kitokie statistiniai metodai, kurie užtikrina gerokai
didesnį rezultato tikslumą:
Minimali apskaita. Neretai netgi skiriant individualius gyvūnus
naudojami ne statistiniai įverčiai, o minimali apskaita:
„Žinomų individų“ suma. Žinios apie nepažymėtus individus sukaupiamos per ilgesnį laiką. Kitas atpažinimo būdas nereikalauja žymėjimo, jei individai turi individualių žymių, kurios skiriamos nuotraukose ir gali būti panaudotos identifikavimui lauko sąlygomis.
Individų atpažinimas pagal pėdsakus. Nepaisant daugelio tyrinėtojų tvirtinimo, kad jie iš pėdsako identifikuoja individus, šis metodas
patikimu laikytinas tik tuo atveju, jei: (a) – pėdsakai turi nepaneigiamų individualių žymių, pavyzdžiui, pirštų trūkumą, arba (b) – pėdsakai
daug kartų matuojami standartiniu būdu ir esant geroms sąlygoms, o
šie matavimai apdoroti daugiamatės statistikos metodais.
Žymėjimas su pakartotinu stebėjimu fotografuojant. Pakartotini žymėtų individų stebėjimai atliekami naudojant automatines
fotokameras, dažniausiai paslėptas prie maisto šaltinio. Šis metodas sėkmingai naudotas grizliams Montanoje ir tigrams Indijoje.
Visų trijų paminėtų metodų naudojimo tikslingumas Lietuvoje labai abejotinas.
Pėdsakų individualizavimas. Šis metodas pagrįstas genetiniu
individų identifikavimu (naudojant mikrosatelitus arba mitochondrinę DNR) iš plaukų arba išmatų. Derinant apskaitą pagal pėdsakus (žr.
aukščiau) su genetiniais metodais, leidžiančiais identifikuoti individą, galima pasiekti labai tikslų skaičiaus įvertinimą. Lietuvoje tai tiktų
lūšiai, tačiau tokia metodų kombinacija reikalauja daug laiko ir yra
brangi.
Radioaktyvusis žymėjimas. Praeityje ypač plačiai taikytas metodas, kuriam žvėrį reikia sugauti tik vieną kartą. Įmanoma parinkti radioaktyviųjų medžiagų derinį, įgalinantį identifikuoti individą pagal šių
medžiagų likutį ekskrementuose.
Žymėjimas tetraciklinu. Skirtingai nuo kitų žymėjimo metodų,
tetraciklinas gali būti sušeriamas, ir nesugavus žvėries. Tačiau žymėtas
gyvūnas nustatomas tik po mirties tiriant kaulus, kuriuose tetraciklinas kaupiasi. Metodas tinka tik toms rūšims, kurios gana intensyviai
medžiojamos.
Vertinant monitoringu gaunamų rodiklių patikimumą, skiriami 3
lygmenys:
Neginčijami įrodymai (angl. hard evidences) – lavonai, gyvūno
nuotraukos, sugavimo faktai.
Patvirtinti pranešimai – specialistų patikrinti pėdsakų radimo
faktai, papjautų gyvulių ar laukinių gyvūnų lavonai, rūšiai būdingi
ekskrementai (pastarieji gali būti priskirti ir pirmajai grupei, jei atliktas
DNR tyrimas).
Nepatvirtinti pranešimai – visuomenės atstovų stebėjimai, rasti
pėdsakai, ekskrementai, kiti pranešimai, nepatvirtinti specialistų.
Apibendrinta J. D. C. Linnello (1998) darbe daugelio vilkų tyrimų
patirtis įgalina teigti, kad priimtiniausias monitoringo rodiklis – tai
minimalus populiacijos įvertis, gaunamas gana įvairiais metodais.
Europoje įprastas monitoringo metodas – apskaita iš pėdsakų sniege, papildyta kitais rodikliais: žinomų individų suma ten, kur vilkų
labai nedaug, visuomenės ir medžiotojų apklausomis ten, kur tiriami
plotai labai dideli, ir žalos duomenimis ten, kur nuostoliai kompensuojami. Įvairių metodų tinkamumas vilkų tyrimui ir monitoringui
nėra vienodas. Lietuvos sąlygomis jis galėtų būti toks, kaip nurodyta
lentelėje.

Išėję negrįžti

Vilkų tyrimo metodų pritaikomumas Lietuvos sąlygoms

Duomenų šaltinis

Rodiklis

Žalos duomenų bazė
Medžiotojų pranešimai
Visuomenės pranešimai
Šeimų stebėjimai
Irštvų apskaita
Apskaita pagal pėdsakus
Tyrimo stacionarai
Žymėjimas ir gaudymas
Medžioklės analizė*

P
P/I
P
P/MPĮ
P/MPĮ
P/I/MPĮ/PD
P/MPĮ/PĮ
P/PĮ
P/PD/PK

Tinkamumas pagal
dabart. duomenis
R ++
N
N
N
N
++
+
N
N

Galima svarba
ateityje
? ++
?+
?
+
+++
+++
+
?+
? +++

Paaiškinimai:
* – įskaitant sumedžiotų individų lavonų ištyrimą; P – paplitimas; I – populiacijos indeksas; MPĮ –
minimalus populiacijos įvertis (angl. MC, minimum count); PĮ – populiacijos individų skaičius (angl.
PE, population estimate); PD – populiacijos dinamika, PK – populiacijos kokybė (angl. HC, health and
condition); N – netirta; R – ribotas pritaikymas; ? – perspektyva neaiški; + – tinkamumas, nuo 1 iki
3 balų.

Estijoje lygiagrečiai atliekama stambių plėšrūnų apskaita suomių
trikampių metodu ir monitoringas, įvertinantis besidauginančių vilkų
porų (grupių) skaičių. Monitoringą atlieka specialiai sukurtas padalinys. Monitoringo metodologijos žinios Estijoje įstatymu privalomos
visų medžioklės plotų naudotojams. Tai įrašoma ir į medžioklės plotų
naudojimo leidimą, išduodamą Aplinkos ministerijos. Visi stebėjimai
kartografuojami. Analizuojant tokius duomenis nustatomas vilkų
šeimų (besidauginančių grupių paplitimas ir dydis).
Latvijoje monitoringo pagrindas – vienu metu visoje šalies teritorijoje atliekama vilkų apskaita iš pėdsakų sniege. Už monitoringą ir
už populiacijos valdymą atsakinga Valstybinė miškų tarnyba Rygoje.
Tarnybai priklauso 26 urėdijos ir 197 girininkijos, kuriose dirba apie
800 miškininkų. Visi jie yra apmokyti ir žino lauko darbų metodiką.
Apskaita iš pėdsakų sniege atliekama žiemą, vasarį, kartojama 2 kartus.
Atsižvelgiant į tekste išdėstytus faktus, kitų šalių patirtį bei vilkų
apskaitų ir monitoringo Lietuvoje patirtį ir klaidas, tolesniam vilkų
populiacijos vertinimui ir monitoringui Lietuvoje rekomenduotini
šie būdai:
Miškininkų kasmet atliekama visuotinė vilkų apskaita, įvertinant
vilkų, apskaitos metu užregistruotų girininkijos teritorijoje, skaičių.
Apskaitoje gali dalyvauti ir saugomų teritorijų darbuotojai, patyrę
medžiotojai. Minimalus maršruto ilgis – 10-12 km, orientuojantis į
vietas, kuriose žinomas vilkų buvimas. Pageidautina pateikti schemą
su maršruto išdėstymu ir rastų pėdsakų vieta, skaičiumi ir kryptimi.
Šiuo būdu gaunamas gana tikslus minimalus populiacijos įvertis, nes
apskaita atliekama vienu metu visoje Lietuvos miškingoje teritorijoje, o pasikartojantys stebėjimai atmetami.
Apskaitos rezultatus apdoroja ir vertina nepriklausoma mokslo
ar mokymo įstaiga.
Kas antri – treti metai atliekama ribotos apimties kontrolinė vilkų
apskaita, siekiant patikslinti vilkų skaičių ir pagal galimybes nustatyti
besidauginančių porų skaičių.
Kontrolinei apskaitai – monitoringui naudojamas tas pats apskaitos iš pėdsakų sniege metodas. Minimalus maršruto ilgis apskaitos
vienete – 20-30 km. Vienu metu miške dirba ne mažiau kaip du vykdytojai.
Kontrolinę apskaitą atlieka nepriklausomos mokslo arba mokymo įstaigos, pageidautinas ir kitų kompetentingų organizacijų,
aplinkosaugos institucijų ir NVO dalyvavimas.
Apskaitą atliekančių specialistų skaičius turi būti toks, kad apskaita visame miško masyve būtų atliekama per dieną. Masyvo skaldymas į dalis ir kartu apskaitos vykdymas kelias dienas viename masyve neleistinas.
Kontrolinės apskaitos – monitoringo rezultatus apdoroja ir vertina nepriklausoma mokslo ar mokymo įstaiga.

Aldona Valiukienė
1958 08 06 – 2013 05 20

Tu niekad nematysi, kai rytuose vėl saulė kelsis,
Tu niekad nematysi, kai tūkstančiai žiedų žydės.
Tu niekad negirdėsi liūdno vyro balso, anūkų klegesio ir juoko.
Pavasariui barstant žiedus, gegužės 20 dieną, savo gyvenimo viduryje, eidama 55-uosius,
po ilgos ir sunkios ligos mirė Švenčionėlių miškų urėdijos Adutiškio girininkijos girininko
pavaduotoja Aldona Valiukienė.
Aldutė gimė ir augo Januliškio kaime, tarp miškų ir vandenų: tikra Labanoro girios dukra.
Nuo pat gimimo netoli buvo ir Eimutis. Gimė jie vienoje palatoje dviejų dienų skirtumu.
Mamos pajuokavo, kad turėtų būti svočios. Švenčionėlių I vidurinėje mokykloje vėlgi mokėsi kartu. Ir jau tada ko gero gimė ir pirmoji meilė.
Augdama tarp miškų, Aldutė pamilo mišką ir ta meilė miškui po vidurinės atvedė ją į
LŽŪU Miškų ūkio fakultetą, kur studijavo ir Eimutis. Baigę mokslus, abu grįžo į į gimtąjį
Švenčionių rajoną. Senajam girininkui išėjus į pensiją, du jauni, ką tik susituokę miškininkai gavo paskyrimą į Švenčionėlių miško pramonės ūkio Adutiškio girininkiją, labiausiai
nutolusią nuo urėdijos centro. Aldona paskiriama vyr. technike – miškininke. Iš jai įprastų
pušynų ji pateko į visai kitokius miškus: sunkiai įžengiamus, užmirkusius ir šlapius. Darbas
girininkijoje nebuvo lengvas, bet jaunų ir energingų tai negąsdino.
Adutiškio girininkijoje Aldona dirbo 32-ejus metus. Gražiausią gyvenimo etapą šeima
praleido kartu: gražiai ir skoningai įsirengė sodybą, gimė ir užaugo dukra Lina ir sūnus
Laimis, kuris pasekė tėvų pėdomis, tapo miškininku ir dirba Vilniaus miškų urėdijoje. Dukra pasirinko medicinos mokslus, dabar dirba užsienyje. Didžiausias Aldonos džiaugsmas
buvo anūkėliai, apie kuriuos džiugiai pasakodavo kolegoms. Aldutė buvo linksma, tikra
girininko pagalbininkė, be to, puiki mama ir močiutė. Ji ilgai kovojo su ją užklupusia liga...
Tačiau žmogus bejėgis prieš lemtį ir mirtį.
Amžino poilsio vietą Aldona Valiukienė pasirinko Medinų kapinaitėse, esančiose netoli
šeimos statomų namų, pradėtų, bet nebaigtų...
Išėjus artimam žmogui, lieka skausmas ir tuštuma; lai bent šiek tiek užpildo ją nuoširdi
mūsų užuojauta ir palengvina praradimo skausmą kolegai Eimučiui, dukrai, sūnui ir visiems, kuriems Aldona buvo brangi...
Švenčionėlių miškų urėdijos darbuotojai

Jono Barzdėno nuotraukos

Miškas ir visuomenė

Smalsutė

Generalinė miškų urėdija šiame konkurse globojo nominaciją „Žmogus ir gamta“. Geriausiu darbu pripažinta fotografija
„Šeštadienis“; jos autorius Rimantas Bikulčius. Išskirta ir fotografija „Rytas“, kurios
autorė Normantė Ribokaitė. Padėkas laureatams įteikė Generalinės miškų urėdijos
vyriausiasis patarėjas Andrius Vancevičius.
Šių metų konkurse dalyvavęs miškininkas
Švenčionėlių miškų urėdijos Antaliedės
girininkijos girininkas Jonas Barzdėnas už
fotografiją „Skrajojančios pušys“ pelnė specialųjį Lietuvos miškininkų sąjungos prizą už
geriausią miško fotografiją. Medinę gervę ir
diplomą nugalėtojui įteikė Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas doc. Edmundas
Bartkevičius. J. Barzdėnas šiame konkurse
dalyvauja jau trečią kartą ir kasmet jo nuotraukos sulaukia didelio susidomėjimo bei
įvertinimo. Konkurse „Gintarinis žaltys 2012“
Jonas Barzdėnas taip pat pelnė daugiausia
DELFI skaitytojų simpatijų už pelėdos lututės nuotrauką „Smalsutė“.

Skrajojančios pušys

Gintarinis žaltys 2012

G
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do, kaip reikia mylėti gamtą. Tačiau, kaip tarp tų
nuostabių nuotraukų jūs išrenkate geriausią, vis
dėlto nesupratau.“
Laukinės gamtos fotografijų konkursas „Gintarinis žaltys 2012“ – tai jau trečias, kurį organizuoja Gamtos fotografų klubo naturephoto.
lt ir „Žurnalas apie gamtą“ redakcijos. Šių metų
konkursui gamtos fotografai atsiuntė per 2000
nuotraukų. Į finalinį konkurso etapą pateko 200
nuotraukų.
Parodos atidaryme apdovanota daugiau kaip
20 fotografų. Jie varžėsi net 14-oje nominacijų, 7
apdovanoti specialiaisiais prizais. Skirtingomis
nominacijomis įvertinti ir gyvąją gamtą, ir kraštovaizdį, ir augalus ftografuojantys menininkai.

MG inf.
LMS prizu apdovanotas J. Barzdėnas (centre)
su J. Šepetiene ir E. Bartkevičiumi

Rimondo Vasiliausko nuotrauka

A. Vancevičius (dešinėje) apdovanoja R. Bikulčių

Eglės Mankevičienės nuotrauka

egužės pradžioje Vyriausybės
rūmuose atidaryta Lietuvos laukinės gamtos fotografijų konkurso „Gintarinis žaltys 2012“ geriausių
darbų paroda. Iškilmingoje aplinkoje
labiausiai pasižymėję nuotraukų autoriai apdovanoti diplomais bei atminimo
dovanomis.
Geriausiu šio konkurso „Metų fotografu“ pripažintas Marius Čepulis. Šią
nominaciją globojo LR Ministras Pirmininkas. Parodos atidarymo metu padėką
nugalėtojui įteikė Vyriausybės kancleris
Alminas Mačiulis. „Šiemet, po ilgai užsitęsusios šaltos žiemos, kai ypač esame
pasiilgę gamtos, turime galimybę pasidžiaugti sustabdytomis akimirkomis,
kurios iš fotografų pareikalavo daug kūrybiškumo, kantrybės bei kojų darbo“, –
sakė A. Mačiulis. Jis teigė, kad parodos
ekspozicija Vyriausybės rūmuose praskaidrins jos darbuotojų kasdienybę.
Nominacijoje „Geriausia metų fotografija“, kurią globojo LR Aplinkos ministerija, laurai atiteko M. Čepuliui už
nuotrauką „Tylus pagalbos šauksmas“.
Diplomą nugalėtojui įteikė aplinkos
ministras Valentinas Mazuronis. Prieš
įteikdamas apdovanojimą, aplinkos ministras juokavo: „Du dalykus supratau, o
vieno – ne. Pirma, kad šios nuotraukos
yra nuostabios. Antra, kad tokios parodos yra būtinos, nes jos geriausiai paro-

Tarptautinio konkurso respublikinis etapas

Abiejų konkursų dalyviai

Antrojoje dalyje komandų nariai atliko
testą anglų kalba apie Europos miškus, kurį
sudarė 50 klausimų, iš jų 12 – apie visos Europos miškus ir po 2 klausimus – apie kiekvienos dalyvaujančios šalies miškus.
Kol konkurso „Jaunimas Europos miškuose“ dalyviai sprendė testą, auditorijoje
vyko konkurso „Tiriamieji darbai miške“ prisistatymai. Šį konkursą inicijuoja Rusijos Federalinė miškų ūkio agentūra, respublikinį
etapą – LR Aplinkos ministerija.
Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos JMB būrelio „Atžalynas“ nariai Rytis
Bauža, Lukas Lubas ir Edvinas Paukštys
pristatė „Jurbarko miškų urėdijos Kalvelių
girininkijos paprastosios sėklinės plantacijos atskirų medžių augimo ir derėjimo“
tyrimus. „Kodėl mano miške auga amūrinis
kamštenis?“ – aiškino Kauno r. Lapių pagrindinės mokyklos JMB būrelio „Juodasis
gandras“ nariai Ugnė Pociūtė, Raminta Barkauskaitė ir Žygimantė Rinkevičiūtė. Nuo
ko priklauso grybų gausos kaita, pasakojo
Trakų r. Onuškio Donato Malinausko vidurinės mokyklos JMB būrelio „Bebriukai“ narė
Ieva Kudarauskaitė. Pažinti Lietuvos miegapeles mokė Kupiškio r. Šepetos Almos
Adamkienės pagrindinės mokyklos JMB
būrelio „Pelkinukai“ narės Miglė Urbonaitė
ir Aistė Daukaitė. Brandžiausią pranešimą
„Nerėplos upelio ekologinės būklės nustatymas“ pristatę darbo autoriai Evelina
Eimontaitė ir Povilas Raila sulaukė puikių
komisijos komentarų, pelnė pirmą vietą
ir užsitikrino kelionę į Rusiją, kad tiriamąjį darbą pristatytų gausiam į tarptautinį

Konkurso „Jaunimas Europos miškuose“ nugalėtojai

konkursą sugužėjusiam tyrėjų ratui. Kupiškio r. Šepetos
Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos JMBB „Pelkinukai“ narės pelnė trečią vietą.
Paskelbus konkurso „Jaunimas Europos miškuose“
rezultatus, paaiškėjo, kad sėkmė lydėjo Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos narius. Jie
atstovaus Lietuvai europiniame etape Portugalijoje (numatoma data – 2013 m. rugsėjo 26 d. – spalio 1 d.), kur
susirinks Europos šalių nugalėtojų komandos.
Visi šių konkursų dalyviai gavo pakvietimą vasarą
vieną savaitę praleisti stovykloje „Mūsų žalioji vasara“
Karklėje prie Baltijos jūros, o pirmos – trečios vietų prizininkai buvo paskatinti dovanomis.
Po konkursų dalyviai buvo pakviesti pakeliauti po
universiteto Miškų ir ekologijos fakultetą. Šviesi diena,
puiki nuotaika bei pasiekti aukši įvertinimai džiugino
Kupiškio r. jaunuosius miško bičiulius „Pelkinukai“ ir įpareigojo nuolat tobulinti žinias bei gebėjimus.

Janina Daukienė

JMB būrelio „Pelkinukai“ vadovė

Jūratės Morkvėnaitės – Paulauskienės nuotraukos

T

arptautinio konkurso „Jaunimas Europos miškuose“ respublikinis etapas gegužės 5 d. vyko Aleksandro
Stulginskio universitete. Šventės dalyvius,
susibėgusius iš įvairių Lietuvos kampelių,
nuoširdžiai pasveikino renginio vedantysis
VŠĮ „Nepriklausomi projektai“ atstovas R.
Ambrazevičius, ASU Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas doc. E. Bartkevičius, Generalinės miškų urėdijos vyriausioji specialistė
E. Mankevičienė. Pristatyta komisija: ASU
Biologijos ir miškininkystės instituto doc.
Janina Šepetienė, Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas doc. Edmundas Bartkevičius,
Generalinės miškų urėdijos vyriausioji specialistė Eglė Mankevičienė, komisijos narys
Mindaugas Maksvytis ir VŠĮ „Nepriklausomi
projektai“ direktorė Jūratė Morkvėnaitė –
Paulauskienė.
Į konkursą atvyko 6 komandos: Raseinių r. Viduklės S. Stanevičiaus gimnazijos
JMBB „Gamtos vaikai“, Anykščių r. Troškūnų
Kazio Inčiūros vidurinės mokyklos JMBB
„Girinukas“, Elektrėnų r. Semeliškių vidurinės mokyklos JMBB „Geniukai“, Kupiškio r.
Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės
mokyklos JMBB „Pelkinukai“, Kauno r. Kulautuvos vidurinės mokyklos JMBB „Kultuvėlė“
ir Vilniaus r. Juodšilių „Šilo“ gimnazijos JMBB
„Juodšiliečiai“.
Mokiniai dainavo, grojo, vaidino, deklamavo ir rodė meistriškai susuktus temą atskleidžiančius siužetus. Miela buvo stebėti
įdomius pasirodymus. Geriausias pristatymas išrinktas slaptu visų dalyvaujančių mokinių ir komisijos balsavimu.
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,,Girios aide“ – jaunųjų tyrėjų
„Gamtos paslaptys 2013“

D

ruskininkų miškų urėdijos Mokymo
ir informacijos centre – muziejuje
,,Girios aidas“ balandžio 19 d. surengta respublikinė pradinių klasių mokinių gamtamokslinė konferencija „Gamtos
paslaptys 2013“. Ją organizavo Druskininkų
„Saulės“ pagrindinės mokyklos pavaduotoja
ugdymui L. Vanagaitienė ir pradinių klasių
mokytojos M. Kašėtaitė, A. Keturkienė, V.
Marcinonienė. Jau antrą kartą šioje mokykloje organizuojamas toks renginys, kuriuo
siekiama skatinti vaikų domėjimąsi supančia
gyvąja aplinka, didinti užimtumą, tenkinti
saviraiškos poreikius.
Šiais metais į konferenciją sugužėjo mažieji gamtos mylėtojai ir tyrinėtojai iš Alytaus,
Kazlų Rūdos, Lazdijų ir Druskininkų savivaldybių mokyklų.

Konferencijos dalyvius sveikina Druskininkų
miškų urėdas Zenonas Naujokas

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorė R. Siliūnienė ir Druskininkų
miškų urėdas Z. Naujokas sveikinimo kalbose
pasidžiaugė, kad vis daugiau mokinių įsitraukia į gamtai neabejingų žmonių būrį, noriai
tyrinėja gamtos paslaptis, pagal galimybes
atlieka stebėjimus ir juos apibendrina.
Konferencijoje perskaityta 10 pranešimų. Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokiniai Julius Gvozdiovas ir Austėja
Kleponytė pranešimuose pademonstravo,
kaip galime pakeisti augalo spalvą, pasitelkę įvairiaspalves medžiagas. Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos mokinės Ieva
Matulevičiūtė ir Toma Kaušakytė supažindino su balinių vėžlių gyvenimu, Alytaus
Dzūkijos pagrindinės mokyklos mokinės
Gabrielė Tertelytė ir Gabrielė Gajauskaitė papasakojo, kaip perinti ir auginti bute
putpeles, kokios reikia įrangos (inkubatoriaus ir augintuvės). Viečiūnų pagrindinės
mokyklos mokinės Laura Kriūkaitė ir Kamilė
Pavasarytė papasakojo apie gandrus, kurie
šiemet Viečiūnuose pasirodė tik balandžio
12 d. Kituose pranešimuose jaunieji tyrėjai
supažindino, kaip patalpoje išsprogo vyšnios, obels, slyvos, kriaušės ir graikinio riešutmedžio šakelės (pirmoji lapelius išskleidė slyva); kokiomis sąlygomis reikia auginti
pomidorų daigus, kad jų kotai būtų storesni, o lapai vešlesni; kaip vazonėliuose pražydinti narcizus, tulpes ir hiacintus. Kazlų
Rūdos savivaldybės Plutiškių vidurinės mokyklos 3 klasės mokinė Ugnė Klemanskytė
stebėjo mažos telyčiukės Gilės augimą.
Jauniesiems tyrėjams įteikti padėkos
raštai ir renginio rėmėjų dovanos. Dėkojame Druskininkų miškų urėdijai ir Druskininkų turizmo centrui už dovanas, miško
muziejaus „Girios aidas“ direktorei Joanai
Janulevičiūtei – už šiltą priėmimą.

Aušra Keturkienė

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos
pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Kryžiažodžo „Pavasariui vėluojant“ (2013 m. Nr. 4) atsakymai:
Vertikaliai: 1. Pataisas. 2. Taukė. 3. Kiškis. 4. Žibutė. 5. Kibis. 6. Gyslotis. 10. Liūtpėdė. 13. Šilsamanė. 14. Minkštūnė. 16. Dagilis. 17. Ratilis. 22. Miškavežis. 23. Šalpusnis. 25. Ratainytė.
28. Kukutis. 29. Platužė. 30. Anksta. 32. Melisa.
Horizontaliai: 7. Balandis. 8. Žinginys. 9. Šarka. 11. Kielė. 12. Pirštuotė. 15. Gailis. 18. Pintis.
19. Gandras. 20. Blandis. 21. Kiaušinis. 24. Kikilis. 26. Kamanė. 27. Snapas. 31. Zubražolė.
33. Duona. 34. Medis. 35. Anisanta. 36. Kurtinys.
Pažymėtuose langeliuose ...........

Jūratės Rečiūnienės – Kuusienės nuotrauka

Miškas ir visuomenė

Buvęs ilgametis Miškų ūkio ministerijos darbuotojas
V. Červokas dalinasi prisiminimais
senjorų susitikime 2010 m. birželio 9 d.

Pradžiugino parodytas dėmesys

V

ienas man neeilinis įvykis paskatino
„Mūsų girių“ žurnalo puslapiuose pareikšti padėką. Vasario 16-osios išvakarėse gavau žurnalą „Mūsų girios“. Man tai
buvo dviguba šventė ir didelis mano darbo
įvertinimas. LMS prezidentas doc. Edmundas
Bartkevičius rašė: „Gerb. LMS garbės nariui
V. Červokui. Prisimindami Jūsų nuopelnus Lietuvos miškininkų sąjungai ir Lietuvos miškams
nutarėme nuo 2013 metų pradžios Jums užprenumeruoti „Mūsų girių“ žurnalą“.
Ačiū, gerbiamas Prezidente. Dėkingas visiems, kas įvertino mano idėjas ir triūsą vardan
turtingesnės, puošnesnės Lietuvos.

Vincas Červokas

Nuoširdžiai dėkojame
Dėkojame visiems, palydėjusiems į paskutinę kelionę ir pagerbusiems buvusį ilgametį Dubravos
EMM urėdijos Kačerginės girininkijos girininką
Henriką Petrauską. Esame dėkingi Dubravos
miškų urėdui Kęstučiui Šakūnui, visam miškų
urėdijos kolektyvui, buvusiam Ežerėlio girininkijos girininkui Kazimierui Balčiūnui, dabartiniam
girininkui Rimui Krasauskui už šilumą ir pagarbą,
rodytą dar gyvam esant Henrikui Petrauskui.
Už supratimą, šiltus žodžius ir paramą visiems
Jums – nuoširdi mūsų padėka.

Teresė Duobienė

Velionio dukra su šeima ir artimaisiais

Už kryžiažodžio „Pavasariui vėluojant“
(išspausdinto 2013 m. Nr. 4) atsakymus
S. Videikos įmonės ,,SANTERA“ įsteigtą prizą
kirvį laimėjo Dagmara Žebrauskienė.
Dėl prizo kreipkitės el. paštu info@musu-girios.lt
arba tel. 8687 10616

Laisvą minutę
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Vertikaliai:
1. Erikinių šeimos visžalis, šakotas, apie 0,5 m aukščio pelkių krūmas
(Chamaedaphne). 2. Plačiai paplitęs naminis ir laukinis paukštis (Anas).
3. Medis, kurio sulos pavasarį galima skanauti gana anksti. 4. Ant lapuočių medžių lygios žievės auganti kerpė (Graphis). 5. Ankstyvas
pavasario paukštelis, kuris pargrįžęs klausia „Ar gyvi? 6. Vilko „pupa“.
10. Kaip dar vadinama kielė? 13. Samana, kuri auga šaltiniuotose
vietose. 14. Gegužraibinių šeimos pievų ir miškų augalas (Gymnadenia). 16. Gegužraibinių šeimos daugiametis žolinis augalas su gana
dideliais, pailgais šakniagumbiais (Platanthera). 17. Žiemai būdingi
krituliai, kurių likučiai ištirpo tik balandžio mėnesį. 22. „Širdies“ žolės.
23. Bervidinių šeimos 15-100 cm aukščio gėlė, kilusi iš Viduržemio pajūrio šalių ir Šiaurės Amerikos (Antirrhinum). 25. Žvirblinių būrio labai
judrus, trumpauodegis paukštis, kuris uodegą laiko užriestą į viršų.
28. Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas vidutinio dydžio garninių šeimos „baubiantis“ paukštis, turintis trumpą, storą kaklą. 29. Ankstyvos
pievų ir darželių gėlės raktažolės lotyniškas pavadinimas. 30. Pelkių,
šlapių pievų, griovių samana, kurios šakučių viršūnėles sudaro kietai
susisukę lapai. 32. Labai dažnas bastutinių šeimos augalas (Sisymbrium).
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

Horizontaliai:
7. Žąsinių būrio paukštis, negausiai stebimas Vakarų Lietuvoje (Branta).
8. Raudinių šeimos laukų, daržų piktžolė (Sherardia). 9. Didelis, daugiametis, lapus metantis ar visžalis sumedėjęs augalas, kurių augantys masyvai
vadinami miškais. 11. ,,Špoko‘‘ pati. 12. Metų laikas, einantis po žiemos. 15.
Didžiausias Lietuvos miškų plėšrūnas. 18. Baltikinių šeimos nevalgomas grybas gaubta kepurėle, plonu tampriu kotu (Collybia). 19. Saulašarinių šeimos
nedidelis siūliškas, truputį šakotas vabzdžiaėdis vandens augalas (Aldrovanda). 20. Pliusninių (Neckeraceae) šeimos samanų rūšis, KMB inventorinė rūšis.
21. Miškų kirtimuose karaliaujantis augalas savo išvaizda panašus į smilgą, o
šaknimis – į nendrę, žiedynas sukrautas šluotelėje. 24. Raudinių šeimos kibus
augalas, vienas jo giminaitis – trižiedis įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą.
26. Medaus nešėja mažybiškai. 27. Žiedinių augalų dauginimosi organas.
31. Vabzdžiaėdis pelkių augalas. 33. Paukštis – miškų sanitaras. 34. Senovėje
šis augalas (Myrtus) buvo laikomas vaisingumo simboliu, vėliau tapo vestuvinės aprangos atributu. 35. ,,Snaudžiantis“ augalas. 36. Spalvinga pavasario ir
vasaros pradžios gėlė, turintį nemažą geltoną žiedą (Trolius).
Sunkesni žodžiai: bereinis, brėžis, plauretis, žioveinis, dygutė, pikulė, burbulis.

Iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę.
Atsakymus iki birželio 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 UAB „MMC Forest“
įsteigtas prizas –
krūmapjovės žirklės.
Loterijoje dėl prizo negali dalyvauti redakcijos darbuotojai ir jų šeimų nariai.

9.

Sudarė Ona Gylienė

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

Su 30-uoju gimtadieniu
Birželio 9 d. šią sukaktį pažymintį Generalinės
miškų urėdijos Informacinių technologijų sky
riaus vedėją Saulių Morkūną, 11 d. – Valstybinės miškų tarnybos Nacionalinės miškų
inventorizacijos skyriaus vyriausiąjį specialistą
Darių Cikanavičių, 28 d. – Tauragės miškų
urėdijos medienos ruošos, prekybos ir tech
ninio padalinio šaltkalvį-operatorių Nerijų
Gailių.
Su 40-uoju gimtadieniu
Birželio 14 d. šią sukaktį pažymintį Trakų miš
kų urėdijos Aukštadvario girininkijos girininko
pavaduotoją Darių Uscilą, 21 d. – Šalčininkų
miškų urėdijos Jašiūnų girininkijos girininko
pavaduotoją Vitalijų Zapasniką, Tauragės
miškų urėdijos medienos ruošos, prekybos
ir techninio padalinio operatorių Almantą
Bernotą, 25 d. – Pakruojo miškų urėdijos
Pakruojo girininkijos girininko pavaduoto
ją Svajūną Breivę, 28 d. – Trakų miškų urė
dijos Žeronių girininkijos girininką Alvydą
Adomavičių, 29 d. – Biržų miškų urėdijos
Vabalninko girininkijos girininko pavaduotoją
Petrą Jurkevičių, 30 d. – Kaišiadorių miškų
urėdijos medienos ruošos, prekybos ir tech
ninio padalinio medvežės operatorių Dainių
Šaką.
Su 50-uoju gimtadieniu
Birželio 6 d. šią sukaktį pažymintį Kretingos
miškų urėdijos Vėžaičių girininkijos girininką

birželiį
Vidą pakamorę, 9 d. – Varėnos miškų urė
dijos vyriausiąjį buhalterį Rimantą Stonį,
16 d. – Radviliškio miškų urėdijos Baisogalos
girininkijos girininką Aloyzą Počiejų, 21 d. –
Varėnos miškų urėdijos Perlojos girininkijos gi
rininko pavaduotoją Vidą Makselę, Jurbarko
miškų urėdijos Pašvenčio girininkijos eigulį
Gerimantą Rakecką, 28 d. – Valkininkų
miškų urėdijos Valkininkų girininkijos girinin
ką vytą Lesniauską, Kretingos miškų urė
dijos Mikoliškių girininkijos girininką Romą
Mažoną, 29 d. – Marijampolės miškų urėdijos
vyriausiąją buhalterę Violetą Mačenskienę,
Telšių miškų urėdijos sargą-kūriką Vigantą
Juodėlą.
Su 60-uoju gimtadieniu
Birželio 1 d. šią sukaktį pažyminčią Prienų
miškų urėdijos apskaitininkę Danutę
Petrauskienę, 3 d. – Marijampolės miškų
urėdijos Varnabūdės girininkijos miško darbi
ninką Petrą Gvazdaitį, 18 d. – Kauno miškų
urėdijos medienos ruošos, prekybos ir techni
nio padalinio sargą Albertą Živatkauską,
20 d. – Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdi
jos Šališkių girininkijos girininko pavaduotoją
Vitą Matjošaitį, 22 d. – Valstybinės miškų
tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Klaipėdos
teritorinio poskyrio vyriausiąjį specialistą

Benediktą SAUSERĮ, 27 d. – Biržų miškų urėdijos
sekretorę Julę Šeštokienę.
Su 70-uoju gimtadieniu
Birželio 11 d. šią sukaktį pažymintį buvusį Mažeikių
miškų urėdijos Papilės girininkijos girininką Kazimierą Eibutį, 18 d. – buvusią ilgametę Valkininkų miškų urėdijos vyriausiąją buhalterę Nataliją
versekėnienę, buvusį ilgametį Kaišiadorių miškų
urėdijos darbuotoją Albiną Joną Jakštį.
Birželio 12 d. sukaks 75-eri buvusiai ilgametei Šiaulių
miškų urėdijos ekonomistei Giedrei Pangonienei,
18 d. – buvusiam ilgamečiam Lietuvos miškų institu
to vyresniajam mokslo darbuotojui dr. Algimantui
Aloyzui raguočiui, 21 d. – buvusiam ilgamečiam
Miškų ūkio ministerijos, vėliau – Generalinės miš
kų urėdijos darbuotojui Emanueliui Kičui,
24 d. – buvusiam ilgamečiam Panevėžio miškų urė
dijos vyriausiajam miškininkui JonUI SadauskUI.
Su 80-uoju gimtadieniu
Birželio 26 d. šią sukaktį pažymintį buvusį ilgametį
Lietuvos miškų instituto Miško darbų technologijos
skyriaus vedėją dr. Zigmą Šakūną.
Birželio 13 d. sukaks 85-eri buvusiam ilgamečiam
Rokiškio miškų urėdijos inžinieriui Antanui
Smalskiui, 19 d. – buvusiam ilgamečiam Anykščių
miškų urėdijos Troškūnų girininkijos traktorininkui
Povilui Morkūnui, 28 d. – buvusiam ilgamečiam
Miškų ūkio ministerijos darbuotojui, nusipelniusiam
šalies miškininkui Jonui ŠaTkui.

Nauji leidiniai
Rekreacinė miškininkystė
Metų pradžioje išleistas vadovėlis „Rekreacinė miškininkystė“, kurį parengė ilgametis ASU Miškų ir
ekologijos fakulteto profesorius Edvardas Riepšas,
remdamasis ilgamečiais tyrimais bei apžvelgdamas kitų šalių mokslininkų rekomendacijas. Galima
sakyti, tai pirmas tokio pobūdžio vadovėlis Lietuvoje, skirtas ASU Miškų ir ekologijos fakulteto Miestų ir rekreacinės miškininkystės bakalauro ir magistrantūros studijų programos studentams. Juo galės
naudotis ir Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio
architektūros, rekreacijos ir turizmo studijų programų studentai.

Vadovėlio turinys susietas su miškotyros, ekologijos ir aplinkotyros bei technologijos sričių mokslais. Jame pateikiamos žinios apie poilsiaujančių
žmonių ir gamtinių ekosistemų tarpusavio sąsajas,
rekreacinių teritorijų gamtoje organizavimo sistemą,
rekreacinių poreikių ir išteklių vertinimą, tiriamųjų,
projektavimo ir rekreacinės aplinkos tvarkymo darbų kompleksą.
Mūsų nuomone, vadovėlis bus naudingas
specialistams, praktikams, susijusiems su gamta,
rekreacija bei darniu kraštovaizdžio vertybių naudojimu.

Doc. Janina Šepetienė

PONS S E

Geriausias

medkirčio draugas
Ponsse ERGO C 44

Pramonės g. 8A/28,
LT-91100 Klaipėda

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

KONEKESKO

Kniaudiškių g. 149,
LT-37374 Panevėžys

Savanorių pr. 193,
LT-02300 Vilnius

oficialus PONSSE atstovas Lietuvoje

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

www.ponsse.com

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

