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Nuo birželio28d. visoje Lietuvos teritorijoje Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos iniciatyva pradėtas laukinių 
gyvūnų oralinės vakcinacijos nuo pasiutligės pirmasis 
šių metų etapas. Vakcinacija pradėta nuo vakarinio Lietuvos 
pakraščio – iš Klaipėdos oro uosto pakilę lėktuvai mėtė jau-
kus su vakcina. Šią kovos su pasiutlige priemonę planuojama 
baigti rugpjūčio pabaigoje.

Birželio 29 d. Dubravos EMM urėdijoje viešėjo Kaune 
vykusios šeštosios tarptautinės Baltijos jūros regiono 
botanikos sodų tinklo per 30 konferencijos dalyvių iš 
Skandinavijos šalių, Latvijos, Estijos, Rusijos, Lenkijos bei Lie-
tuvos botanikos sodų ir arboretumų. 

Birželio29d. prie Biržų girios esančioje poilsiavietėje su-
rengta nacionalinio kaimo plėtros projekto informaci-
nė diena ,,gamtos dovanos ant mūsų stalo“, kurioje da-
lyvavo Biržų rajono Medeikių kaimo bendruomenė, pakviesti 
Biržų miškų urėdijos atstovai papasakojo, kuo turtingi Biržų 
krašto miškai, apie vaistinius ir medinguosius augalus, avilių 
statymo girioje galimybes, reikalavimus grybaujant, į Lietu-
vos raudonąją knygą įrašytus gyvūnus ir augalus.

Liepos2d. LR Seime įregistruotas parlamentaro k. starke-
vičius inicijuotas projektas „dėl bendrosios žemės ūkio 
politikos reformos“, kuriame siūloma peržiūrėti žemės ūkio 
paskirties žemės apželdinimo mišku programą ir leisti miškais 
apsodinti tik žemės ūkio paskirties žemę, kurios žemės našu-
mas neviršija 30 balų. 

Liepos3d. LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto 
nariai bei šio komiteto biuro darbuotojai, generalinis 
miškų urėdas B. Sakalauskas lankėsi Nemenčinės miš-
kų urėdijoje, domėjosi miškų atkūrimu bei priešgais-
rine miškų apsauga. Svečiai apžiūrėjo miškų urėdijos 
medelyną, stebėjo, kaip veikia antžeminė automatinė 
miško gaisrų stebėjimo sistema. Aplinkos apsaugos 
komiteto nariai posėdyje akcentavo, kad ši sistema 
yra pažangi ir veikia efektyviai.

Liepos4d. Valkininkų miškų urėdijoje, Pirčiupių 
girininkijoje surengtas seminaras miš kų sanita-
rijos klausimais, kurį organiza vo Generalinė miš-
kų urėdija, Valstybinė miškų tarnyba su Valkininkų 
miškų urėdija. Seminare dalyvavo generalinis miškų 
urėdas B. Sakalauskas, Aplinkos ministerijos Miš-
kų departamento Miškininkystės skyriaus vedėjas 
S. žebrauskas, Generalinės miškų urėdijos Miško at-
kūrimo ir apsaugos skyriaus vedėjas D. Stonis, Vals-
tybinės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas 
dr. P. Zolubas, VMT Miško sanitarinės apsaugos sky-
riaus vedėjas V. Vasiliauskas, prof. V. Valenta, miškų 
urėdijų specialistai (plačiau – kitame numeryje). 

Liepos 9 d. Briuselyje, Europos miškų rūmuose 
vyko europos miško savininkų asociacijų fede-
racijos (cePF) valdybos posėdis, kuriame aptarti 
privačių miškų savininkams svarbūs klausimai: ES 
Bendrosios žemės ūkio politikos reforma, numatoma 
finansinė parama miškininkystės priemonėms 2014-
2020 m. per Kaimo plėtros programą, rengiama ES 
Miškų strategija, kitos aktualijos. 

Liepos9d. Utenos priešgaisrinės gelbėjimo valdy-
bos iniciatyva Anykščių rajono Kavarsko seniūnijoje, 
Paraisčio durpyne surengtos imituoto gaisro gesi-
nimo mokomosios pratybos, į kurias stebėtojais 
pakviesti ir Anykščių miškų urėdijos atstovai. 

Liepos10d. Aplinkos ministerijoje lankėsi Lenki-
jos aplinkos ministerijos delegacija, vadovauja-
ma viceministro Janusz‘o Zaleski‘o. Lenkų delegacija 
pristatė bendrą savo šalies ir Švedijos siūlymą, kaip 
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu toliau 
spręsti derybų dėl teisiškai įpareigojančio susitarimo 
dėl Europos miškų, vadinamosios Miškų konvencijos, 
klausimus, kurie liko neišspręsti per Tarpvyriausybi-
nio derybų komiteto sesiją, prieš mėnesį vykusią Var-
šuvoje. Pasiūlytieji variantai bus vertingi siekiant Eu-
ropos mastu susitarti dėl minėtosios Miškų konvenci-
jos, kartu ieškant bendros ES šalių pozicijos ir norint 
geriau pasirengti deryboms tarp pačių ES šalių. 
Su lenkų delegacija bendravo aplinkos viceminis-
tras L. Jonauskas, Miškų departamento direktorius 
V. Vaičiūnas, Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas N. 
Kupstaitis ir Miškininkystės skyriaus vyriausiasis 
specialistas Z. Glazko.

Liepos11d. Briuselyje, Europos Parlamento Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto posėdyje 
aplinkos ministras V. Mazuronis pristatė Lietuvos 
pirmininkavimo es Tarybai prioritetus aplinkos 
ir klimato kaitos politikos srityse ir apžvelgė jų 
įgyvendinimo darbotvarkę. Lietuvos pirmininkavimo 
metu bus užbaigti teisiškai įpareigojantys tarptautiniai 
susitarimai dėl miškininkystės ir dėl gyvsidabrio. Aktualūs 
aplinkos apsaugos klausimai bus svarstomi per Dykumė-

Lietuvos respublikos Prezidentė dalia grybauskaitė 
liepos 6-osios – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo 
karūnavimo) dienos proga Vyčio kryžiaus ordino riterio 
kryžiumi apdovanojo stasį survilą (po mirties) – 1941 m. 
birželio sukilimo dalyvį, sukilėlių būrių Lentvario apylin-
kėse organizatorių ir vadą, politinį kalinį, mirusį 1950 m. 
lageriuose Magadano srityje. S. Survila dirbo Trakų miškų 
urėdijos Lentvario, vėliau Kėdainių miškų ūkio – Ąžuoloto, 
Josvainių girininkijų girininku.
Garbingą apdovanojimą atsiėmė Stasio Survilos sūnus 
Romualdas Survila.

Generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas už indėlį kuriant Lie-
tuvos valstybinio miškų ūkio sektoriaus valdymo, tvarkymo ir 
naudojimo teisinius pagrindus, valstybinį požiūrį į šią ūkio šaką 
ir jos plėtrą įteikė Generalinės miškų urėdijos 2009 m. įsteigtą 
pasižymėjimo valstybinėje miškų tarnyboje medalį ,,auksinis 
ąžuolo lapas“ 85-metį pažymėjusiam nusipelniusiam šalies 
miškininkui jonui Šatkui.

Liepos 6-osios – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo ka-
rūnavimo) dienos proga Generalinės miškų urėdijos medaliu 
,,auksinis ąžuolo lapas“ įvertintas ilgamečio Jonavos miš-
kų urėdijos miškų urėdo Vytauto daukševičiaus darbas 
miškų sistemoje. 

Generalinės miškų urėdijos pasižymėjimo ženklu ,,Už ne-
priekaištingą tarnybą“ paskatinti: Dubravos eksperimen-
tinės – mokomosios  miškų urėdijos  miškų urėdas kęstutis 
Šakūnas, Rietavo miškų urėdijos miškų urėdas Vacys jan-
kauskas, Šilutės miškų urėdijos medienos ruošos ir darbų 
saugos inžinierius algirdas Balčiūnas, Ignalinos miškų 
urėdijos  Tverečiaus girininkijos girininkas Vaidas jusys, 
Valkininkų miškų urėdijos  Valkininkų girininkijos girininkas 
Vytas Lesniauskas, Alytaus miškų urėdijos  Punios girinin-
kijos girininko pavaduotojas alvydas Žvinakevičius bei 
buvęs ilgametis Rokiškio  miškų urėdijos  Girios girininkijos 
girininkas juozas algimantas Binkauskas.
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jimo konvencijos šalių konferenciją, Monrealio protokolo 
šalių susitikimą, Tarpvyriausybinės platformos dėl bioįvai-
rovės ir ekosistemų paslaugų sesiją ir Berno konvencijos 
nuolatinio komiteto posėdžius.

Liepos11-12d. Valstybinėje miškų tarnyboje vyko se-
minaras „Miško dauginamosios medžiagos koky-
bė ir naujos es politikos iššūkiai“, kuriame dalyvavo 
Latvijos žemės ūkio ministerijos Miškų departamento 
Miškininkystės ir medžioklės skyriaus vedėja R. Benta, 
Latvijos valstybinių miškų padalinio „Sėklos ir sodme-
nys“ direktorius G. Grandas bei jo kolegos, kuruojantys 
sėklininkystės sektorių. Pranešimus apie šiuolaikines 
miško selekcijos užduotis ir sėklininkystei keliamus nau-
jus reikalavimus skaitė Miškų instituto Miško genetikos 
ir selekcijos skyriaus vedėjas V. Baliuckas, Valstybinės 
miškų tarnybos skyrių vedėjai K. česnavičius ir V. Verby-
la. Nutarta toliau tęsti veiksmų ir pozicijų koordinavimą, 
atsiliepiant į Europos Komisijos pateiktą priemonių 
rinkinį, kuriuo siekiama visoje žemės ūkio maisto pro-
duktų grandinėje užtikrinti geresnį saugos ir sveikatos 
standartų vykdymą.

Liepos 16-17 d. Vilniuje prasidėjo neformalus es 
šalių aplinkos ministrų susitikimas, kurį sukvietė 
ES Tarybai pirmininkaujanti Lietuva. Susitikime daly-
vavo visų ES valstybių ir kandidačių, kitų Europos šalių 
ministrai ir delegacijų vadovai, Europos Parlamento, Eu-
ropos investicijų banko, kitų Europos institucijų atstovai. 
Aplinkos ministrai aptarė gamtinio kapitalo ir biologinės 
įvairovės finansavimo politikos klausimus. Juos svars-
tant Europos Komisijai atstovavo ES aplinkos komisaras 
Janezas Potočnikas. „Turime pripažinti, kad biologinė 
įvairovė Europoje ir pasaulyje nyksta precedento netu-
rinčiais tempais ir mes esame šio proceso liudininkai“, – 
pradėdamas posėdį sakė aplinkos ministras Valentinas 
Mazuronis“. Susitikimo dalyviai diskutavo, remdamiesi 
Lietuvos parengtu ir išplatintu dokumentu. Jie nubrėžė 
gaires tolimesniam ES ir jos valstybių darbui užtikrinti, 
finansuojant gamtos ir biologinės įvairovės apsaugą. 
Pritarta, kad dėl biologinės įvairovės nykimo gali susil-
pnėti ekosistemų atsparumas ir pablogėti žmonių gero-
vė. Pabrėžta, kad būtina su biologine įvairove susijusius 
prioritetus ir veiklas integruoti į kitų sektorių politikas ir 
kad tinkamas finansavimas šiai sričiai galės būti užtikrin-
tas tik sutelkus ES ir nacionalinius finansinius išteklius. 
Vieningai pripažinta, kad investicijos į gamtinį kapitalą, 
įskaitant „Natura 2000“ teritorijas, žaliąją infrastruktūrą 
ir jos atkūrimą, artimiausius septynerius metus turi būti 
visų ES valstybių prioritetu. Ministrai sutarė, kad svarbu 
stebėti, ar biologinės įvairovės išsaugojimui skiriamos 
lėšos yra tinkamai panaudojamos.
Diskutuodami apie klimato kaitos problemas, susitikimo 
dalyviai, aptarę augančias verslo galimybes pereiti prie 
mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetančios 
gamybos ir „žaliosios“ ekonomikos, išreiškė susirūpinimą, 
kad nepakanka šiuo metu suplanuotų veiksmų grėsmin-
gam žemės paviršiaus temperatūros kilimui sustabdyti. 

Jų nuomone, naujasis tarptautinis susitarimas dėl klimato 
kaitos, kurį ketinama pasirašyti 2015 m., turėtų paskatinti 
šalis imtis drąsių ir ryžtingesnių veiksmų.

Liepos17d. Lietuvos miško ir miško pramonės darbuo-
tojų profesinių sąjungų federacijoje, dalyvaujant  Genera-
linės miškų urėdijos vyriausiam patarėjui A. Vancevičiui, 
aptarti  Šakinės kolektyvinės sutarties pasirašymo 
bei Trakuose rugsėjo 6 d. organizuojamo  semina-
ro, kurį  finansuoja norvegų  Inovacijų fondas pagal  fede-
racijos ,,DESWOOD” projektą, klausimai.

Liepos 26 d. Monciškėse vyko kasmetinis Lietuvos 
paraplegikų asociacijos (LPa) renginys, kuriame daly-
vavo generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas, Kretingos 
miškų urėdas Antanas Baranauskas, ilgametis Šventosios 
girininkijos girininkas Rimantas Kviklys bei kiti svečiai.

 europos komisija dviem Lietuvos gamtosaugos pro-
jektams – Gamtos fondo projektui „LIFE Aukštumala“ ir 
Ornitologų draugijos projektui „LIFE Tyruliai“ skyrė 2 mln. 
eurų (6,9 mln. litų) paramą iš ES aplinkos fondo. Nemuno 
deltoje esančiame Aukštumalos telmologiniame draustiny-
je norima atkurti gerą aktyvių aukštapelkių buveinių būklę. 
Radviliškio rajone esančiame Tyrulių draustinyje norima 
sudaryti geresnes sąlygas didžiojo baublio, švygždos ir pil-
kosios gervės buvimui.

 Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, po rekordiškai 
gausaus derliaus 2012 m. vasarą, karpotojo beržo sėklinių 
objektų derėjimas šiemet siekia tik 1,1 balo. Pagal miškų 
urėdijų pateiktus laukiamo miško sėklų derliaus žiniaraš-
čius, 3 balais  derėjimą vertino 11 miškų urėdijų, iš jų 6-ios 
ketina papildyti savo beržo sėklų atsargas. Prognozuojama 
paruošti tik 27,5 kg beržo sėklų, tačiau miškų urėdijose dar 
liko nemenkos beržo sėklų atsargos – 518 kg. Pernai šių ber-
žų derėjimas vertintas 3,2 balo, paruošta 864,6 kg sėklų. 

 aplinkos ministras V. Mazuronis pakeitė Valstybi-
nių aplinkos apsaugos inspektorių tarybos nuosta-
tus, kurie įgalina dirbti veikliau ir aktyviau. Naujieji nuos-
tatai daugiau demokratijos suteikia Tarybos rinkimams. Ta-
ryba bus sudaroma 1-eriems metams iš 14 narių. Jos pirmi-
ninkas, pirmininko pavaduotojas ir sekretorius renkami ne 
daugiau kaip dviem kadencijoms. Kas ketvirtį susirinksianti 
Taryba nagrinės su aplinkos apsaugos valstybine kontrole 
susijusius teisės aktus ir projektus, teiks pastabas ir pasiū-
lymus dėl planuojamų skirti lėšų poreikio ir panaudojimo 
aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei užtikrinti, nagrinės 
aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės darbo rezultatus, 
siūlys, kaip tobulinti veiklą.

 generalinė miškų urėdija informuoja, kad Aplinkos 
ministerijos pavedimu šiais metais gegužės – birželio mėn. 
24-ose valstybės įmonėse miškų urėdijose ir Kuršių nerijos 
nacionaliniame parke buvo atliekamas neplaninis antžemi-
nių automatinių miško gaisrų stebėjimo sistemų patikrini-
mas, pasitelkus kompetentingus nepriklausomus eksper-

tus. Patikrinimą atlikusių darbo grupių ir nepriklausomų 
ekspertų pateiktos išvados patvirtina, kad visos miško gais-
rams stebėti įdiegtos sistemos šviesiu ir tamsiu paros metu 
automatiškai fiksuoja gaisrų židinius ankstyvoje jų stadijoje. 
Patikrinimų metu paskirais atvejais buvo užfiksuoti imitaci-
nių gaisrų židiniai kur kas didesniu, nei numatyta techninė-
se  sąlygose, atstumu: VĮ Kaišiadorių miškų urėdijoje dienos 
metu – už 29 km, VĮ Kretingos miškų urėdijoje nakties 
metu – už 37 km. Sistemų patikrinimo išvados pateiktos 
Aplinkos ministerijai, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie 
žemės ūkio ministerijos, Generalinei prokuratūrai.

 generalinė miškų urėdija gavo aplinkos minis-
terijos laišką, kuriame rašoma: „Visų pirma norime padė-
koti prisidėjus prie vieno iš pirmųjų visai Lietuvai svarbaus 
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginio – Neformalaus 
Europos aplinkos ministrų susitikimo. Šiame renginyje daly-
vavo ne tik visos Europos aplinkos ministrai su savo šalių de-
legacijomis, bet buvo sulaukta delegacijos ir iš Kinijos. Jūsų 
pateiktos nuotraukos ir filmai, reprezentuojantys Lietuvos 
gamtą ir miškus, buvo perduoti Užsienio reikalų ministeri-
jai, kuri buvo pagrindinė šio renginio organizatorė. Pateikta 
medžiaga buvo naudojama kaip užsklanda tarp pranešimų, 
diskusijų metu ir rodoma visą susitikimų laiką. Dalyviai 
galėjo susipažinti su Lietuvos miškais ir gamta; išgirdome 
daug gražių žodžių apie Lietuvą, nemažai dalyvių buvo nu-
stebinti Lietuvos miškingumo rodikliais. Tikimės, kad svečiai 
iš Lietuvos išsivežė daug gražių prisiminimų ir įspūdžių, o 
ateityje tai duos ir rezultatų.“ Neformalaus Europos aplin-
kos ministrų susitikimui Generalinė miškų urėdija pateikė 
filmus „Lithuanian forests“ ir „Etudes of Novaraistis – the 
ornithological reserve of Lithuania“ ir Linos Sindaraitės pa-
rengtą daugiau nei šimto fotografijų (senovinės miškininkų 
fotografijos ir šių dienų miško vaizdai pagal metų laikus) 
prezentaciją apie Lietuvos miškus.

 asU Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas 
e. Bartkevičius lankėsi Sankt Peterburge, kur dalyva-
vo Sankt Peterburgo miško technikos universiteto įkūri-
mo 210-ųjų metinių iškilmėse. ASU sveikinime sakoma, 
kad net sunkiais pokario metais universiteto vadovybė 
parodė didelį tolerantiškumą lietuviams, kurie studija-
vo šiame universitete ir kuriems grėsė tremtis į Sibirą 
(V. Antanaitis, J. Daniulis ir kt.). Minėtą universitetą bai-
gė ir pirmasis ASU rektorius prof. P. Matulionis.
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A k t u a l i j o s

Pernai minint lietuviškos miškotvar-
kos 90-metį, Algirdas Brukas akcenta-
vo spaudoje žmogiškąjį faktorių miškų 
tvarkyme (,,Mūsų girios“, 2012 m., Nr.1-
3), prof. R. Deltuvas aprašė prof. P. Matu-
lionio veiklą Rusijos miškotvarkoje ir jo 
vaidmenį kuriant lietuvišką miškotvarką 
(„Mūsų girios“, 2013 m., Nr.1-4).

Valstybinio miškotvarkos instituto 
direktorius Alfredas Galaunė minėjime 
apžvelgė dabartinės miškotvarkos pro-
blemas ir ateities gaires. Miškotvarkos 
institutas buvo įsteigtas tam, kad atliktų 
visų šalies miškų inventorizaciją, gautų 
valstybinius užsakymus ir parengtų miš-
kų urėdijoms miškotvarkos projektus. 
Miškotvarkos darbams taip pat ėmus tai-
kyti viešųjų pirkimų procedūras, kurios 
ilgos ir sudėtingos, tenka konkuruoti ir 
su įvairiomis firmelėmis. Anksčiau su-
tartys lauko darbams buvo sudaromos 
kasmet vasario mėnesį. Dabar dėl vėlai 
skelbiamų konkursų pavėluotai išvyksta-
ma į lauko darbus, o susidarius didelėms 
lauko darbų apimtims, darbai nusitęsia 
į žiemą. Miškotvarkos institutas buvo 
atsidūręs krizinėje situacijoje: atsirado 
netikrumas dėl ateities, per 5 metus su-
mažėjo nuo 157 iki 105 specialistų. 

Valstybiniame miškotvarkos institute šių metų gegužės 3 d. surengtame šventiniame minėjime „Lietuvos miškotvarkai per 
90 metų“ prisiminta šalies miškų tvarkymo istorinė raida, kitų kaimyninių valstybių įtaka – Lietuvos miškai ilgą laiką buvo 
tvarkomi ir lenkų, vokiečių, rusų miškininkų. Reali Lietuvos nacionalinės miškotvarkos gimimo data laikoma 1922 m. sau-
sio 1 d., kai Miškų departamente buvo įkurtas miškotvarkos padalinys, o reali miškotvarkos organizacinė struktūra kūrėsi 
palaipsniui. 
Pastaruoju metu miškotvarkos darbus tęsia Valstybinis miškotvarkos institutas ir Valstybinė miškų tarnyba, nuo 2010 m. 
sausio perėmusi dalį funkcijų. 2011-2012 m. pradėjome septintąjį šalies miškų tvarkymo ciklą. 

Miškotvarkos90-metiįatšventus
Doc. alGirDas rutkauskas

Valstybinio miškotvarkos instituto miškotvarkos projektų vadovas

Pradėjus dešimtąjį nacionalinės miškotvarkos veiklos 
dešimtmetį, minėjime paskatinti ilgamečiai, miško-
tvarkai nusipelnę specialistai ir buvę vadovai: 

LR Seimo pirmininko V. Gedvilo padėka – buvę 
ilgamečiai Valstybinio miškotvarkos instituto direk-
toriai Algirdas Antanas Brukas, prof. Andrius Kuliešis;

LR Seimo aplinkos apsaugos komiteto pir-
mininko A. Salamakino padėka – miškotvarkos 
projektų vadovas doc. Algirdas Juozas Rutkauskas, 
vyriausiasis specialistas Jonas Zelvaras bei buvęs ins-
tituto vyriausiasis inžinierius Stanislovas Jakubonis; 

LR Aplinkos ministro V. Mazuronio padėka – 
instituto vyriausioji buhalterė Nijolė Balčienė, Kraš-
totvarkos skyriaus vedėja Viliūnė Naureckaitė, GIS ir 
kartografijos skyriaus vyriausiasis specialistas Aloyzas 
Saulius Urba, šio skyriaus vyresnioji specialistė Vilija 
Adžgauskienė bei jaunesnioji specialistė Vita Virbašiū-
tė, Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Antanas 
Bendinskas, vyresnieji taksatoriai Vidas Baltrušaitis, 
Gintautas Dabkus, Albertas Garliauskas, Albinas Butri-
mavičius, Kazys Mačiulis, buvęs Žemės reformos sky-
riaus vyresnysis inžinierius Jonas Vrotniakas;

Generalinės miškų urėdijos pasižymėjimo meda-
liu „Auksinis Ąžuolo lapas“ paskatintas buvęs miš-
kotvarkos projektų vadovas Antanas Žaliaduonis.

Miškotvarkos veteranams įteiktos atminimo do-
vanėlės.

Šiemet konkursas miškotvarkos dar-
bams atlikti skelbtas kiek anksčiau, tak-
satoriai po atestavimo skubiai išvyko į 
lauko darbus. 2013 m. miškotvarkos dar-
bai daugiausia vyksta Suvalkijoje – Ša-
kių, Marijampolės, Kazlų Rūdos, Prienų 
miškų urėdijose bei Kauno miškų urėdi-
joje. Turime inventorizuoti 167 tūkst. ha 
miškų, pernai inventorizuota 239 tūkst. 
ha. Dėl mažesnių apimčių tikimės laiku 
baigti lauko darbus. Ateities gairės – 
naujų technologijų diegimas sklypinės 
miškų inventorizacijos duomenų surin-
kimo srityje, perėjimas į nepertraukiamą 
miškotvarką.

Minėtos miškų urėdijos laukė miško-
tvarkininkų, aprūpino pagal galimybes 
gyvenamuoju plotu, pateikė reikalingą 
ūkinės veiklos dokumentaciją, girininkai 
noriai bendrauja su miškų taksatoriais. 

Birželio pabaigoje ir liepos pradžioje 
visose miškų urėdijose vyko pasitarimai 
miškotvarkos darbų ypatumams aptarti. 
Juose dalyvavo ir profesorius emeritas 
Antanas Juodvalkis, Miškų instituto Miš-
kininkystės skyriaus vedėjas dr. Virgilijus 
Mikšys, specialistai iš Aplinkos ministe-
rijos Miškų departamento, Generalinės 
miškų urėdijos, Valstybinės miškų tarny-Generalinės miškų urėdijos vyr. patarėjas 

A. Vancevičius įteikia pasižymėjimo medalį 
„Auksinis Ąžuolo lapas“ buvusiam miškotvarkos 
projektų vadovui A. Žaliaduoniui (dešinėje)

MūSŲ GIRIOS / 2013 / 074 ■



bos Miškų kontrolės skyriaus ir jo teritorinių 
padalinių. Objektai aptarimams girininkijų 
miškuose rengti kartu su miškų urėdijų spe-
cialistais (daugiausia girininkais) ir taksato-
riais. Juose aptartos miškų inventorizavimo, 
miškotvarkos projektų rengimo ir miškinin-
kavimo problemos. Paminėsiu svarbesnes.

Viena iš jų – sklypų formavimas ir kiti 
taksacijos ypatumai. Pastaruoju metu taksa-
cinis sklypas, kaip pradinis inventorizacijos, 
projektavimo ir miškininkavimo vienetas, 
praranda savo prasmę. Vidutinis taksacinio 
sklypo dydis mažėja, ypač tai pastebima 
paskutiniame miškotvarkos cikle. Pavyz-
džiui, 2012 m. inventorizuotose šešiose 
miškų urėdijose vidutinis sklypo dydis per 
10 metų sumažėjo 0,4-0,7 ha. Sklypų ploto 
mažėjimo priežastys įvairios: kadastrinės 
vietovės ir blokai, miškų grupės, funkcinės 
zonos, juridinių ir fizinių asmenų valdos, 
pernelyg detalūs reikalavimai formuojant 
miškų kadastro bazes. O ir miškų kontrolės 
pareigūnai, vadovaudamiesi miškotvarkos 
instrukcija, vis dar atranda neišskirtų sklypų. 
Instrukcijoje keistina nuostata, kad miško 
aikštės, kirtavietės, vykmečio želdiniai ir žė-
liniai išskiriami nuo 0,1 ha. Žinoma, paskirais 
atvejais galėtų būti ir 0,1 ha dydžio sklypas 
(ekologiškai vertinga pelkutė, laukymė ar 

tyrimo objektas). Sklypų ribų kaitai didelės 
įtakos ir ūkinė veikla. Palyginus keturių in-
ventorizacijų duomenis, pavyzdžiui, Kauno 
miškų urėdijos Sitkūnų girininkijos viename 
kvartale, sklypų skaičius didėjo atitinkamai – 
2; 11; 18 ir 26. Didesni sklypai skaidomi bir-
žėmis, po to atkuriama įvairiais būdais. Vyk-
dant neplynus ir ugdymo kirtimus, keičiasi 
rūšinė medyno sudėtis atskirose buvusio 
sklypo dalyse. O galiausiai visi tie pokyčiai 
patvirtinami formuojant sklypus pagal ga-
liojančius normatyvus. Medynų išskyrimo 
normatyvuose turėtų būti numatytos iš-
imtys: kol sklype nebaigta ūkinė priemonė 
(kad ir neplynas kirtimas), sklypas į atskiras 
dalis neskaidomas.

Miško atkūrime painiavą sukelia atkū-
rimo būdų skirstymas į želdinius, žėlinius ir 
mišrų atkūrimo būdą (jį vėl skirstant į želdi-
nius ir žėlinius). Miškotvarkos projektuose 
niekaip nesueina želdinių plotai su miškų 
urėdijų ataskaitomis. Atkuriant mišką palik-
tose savaime atželti kirtavietėse ne visada 
gaunami geri rezultatai, ypač nusausintose 
pelkinėse augavietėse. Pavyzdžiui, Kazlų Rū-
dos MM urėdijos Šališkių girininkijos girinin-
kas Antanas Nickus, dirbantis girininkijoje 
per 40 metų, turi sukaupęs įdomios istorinės 
medžiagos apie ūkinę veiklą visuose skly-

puose. Kirtavietėse jis stebi medžių žėlimą 
ir pagal poreikį papildo žėlinius, želdydamas 
grupėmis juodalksnius, egles, kartais ir kelis 
kartus. Kirtimus būtina derinti su sėkliniais 
metais, tačiau koncentruoti biržių kirtimą 
sėkliniais metais neleidžia esama miškų kon-
trolės sistema. 

Kita problema: jau eina antras dešim-
tmetis, kai tenka miškininkauti pažeistuose 
uosynuose, o tas procesas nesibaigia. Pavyz-
džiui, Šakių miškų urėdijoje teko skaudžiai 
nusivilti ilgamečiam Gelgaudiškio girinin-
kijos girininkui Jonui Gvildžiui, kuris daug 
metų lapuočių medynuose atkūrinėjo uosy-
nus, juos su meile puoselėjo, o šie ėmė ir iš-
džiūvo. Dabar sanitariniais kirtimais aptvar-
kęs džiūstančius uosynus, girininkas parodė 
taikomus esamų medynų atkūrimo būdus 
mišriais želdiniais ir žėliniais. Kirtavietėse 
pastebimas ir intensyvesnis uosių žėlimas, 
tačiau dauguma jų palaipsniui sunyksta. To-
dėl vykdant želdinių ir žėlinių priežiūrą, uo-
siai neturėtų būti traktuojami prioritetiniais 
prieš kitas medžių rūšis. Tačiau akivaizdu, 
kad mišriu atkūrimo būdu kietųjų lapuočių 
neatkursime, vyraus minkštieji lapuočiai.

Vykdant ugdymo kirtimus, išlieka ta pati 
problema – nepakankamas ugdymo inten-
syvumas. Kai kuriuose objektuose, atlikus 
prieš kelis metus ugdymą, miškotvarka vėl 

Diskusijos Kazlų Rūdos MM urėdijos Šališkių girininkijoje Miškotvarkos lauko darbų aptarimas Marijampolės miškų urėdijos 
Sasnavos girininkijoje

Kauno miškų urėdijos Sitkūnų girininkijoje po bendro miškotvarkos lauko darbų aptarimo



Šakių miškų urėdijos Gelgaudiškio girininkijos 
girininkas Jonas Gvildys susimąstė: ką auginti 
išdžiūvusių uosių vietoje?

A k t u a l i j o s

Dr. V. Mikšio pastebėjimu, pernelyg miš-
kotvarka mėgsta tiesias plynų kirtimų biržių 
ribas, jų nederina su esamomis sklypų ribo-
mis, o tai prisideda prie sklypų skaidymo. 
Taksatoriai ir girininkai turėtų geriau įsisa-
vinti pagrindinių kirtimų būdus, praverstų 
apmokymai. 

Problematiškas ūkininkavimas yra ir 
skroblynuose arba medynuose su skroblo 
priemaiša, nes skroblas neįteisintas kaip 
tikslinė medžių rūšis. Marijampolės miškų 
urėdijos Sasnavos girininkijos girininko Vir-
gaudo Sakalausko manymu, vykdant atveji-
nius kirtimus privaloma iškirsti ir antrą skro-
blo ardą. Bet Lietuvoje turime labai nedaug 
skroblynų. Todėl suformuotas vienas kitas 
skroblynas iš antro ardo nesudarytų rimtos 
problemos. Ne vien skroblynų, bet ir kitais 
specifiniais atvejais (miestų, saugomų teri-
torijų miškuose) reikėtų leisti miškotvarkos 
projektuose priimti tokius sprendimus dar-
bo tvarka, derinant su gamybininkais. Juk 
visų specifinių miškininkavimo atvejų nesu-
dėsime į teisės aktų rėmus.

Pirmame miškotvarkos darbų etape 
svarbu motyvuotai suformuoti miško skly-
pus ir juos teisingai aprašyti, nes nuo to 
priklausys tolesnė projektavimo sėkmė. Gi-
rininkams patarta vadovautis miškotvarkos 
projektu, tačiau tai daryti reikėtų kūrybiš-
kai, atsižvelgiant į neretai gana ženkliai kin-
tančias sąlygas. Kai kurie projektiniai spren-
diniai yra strateginio ar rekomendacinio 
pobūdžio, todėl girininkams yra galimybės 
ir patiems spręsti parenkant miško kirtimų, 
atkūrimo būdus.

Kad gerėtų miškotvarkos darbų kokybė, 
svarbu nevilkinti reikalingas keisti miškinin-
kystės teisės aktų pataisas. Šiais metais pra-
dėti rengti miškotvarkos projektai galios iki 
2022 metų. Turėkime viltį, kad tais metais 
minint nacionalinės miškotvarkos šimtmetį 
nebus miškuose čia aptartų problemų. 

augavietes iš praeitos inventorizacijos duo-
menų, tačiau ir tikslinti jas, atsižvelgiant į 
medyno augimą, bonitetą. 

 Miškų urėdijų specialistų netenkina miš-
kotvarkos instrukcijoje nurodyta per didelė 
vidutinio prekinio (likvidinio) tūrio išeiga re-
tinimo amžiaus spygliuočių medynuose. Jau-
nuolynų ugdyme likvidinės medienos išeiga 
yra 10 proc., o tik perėjus į retinimo amžių 
pušynuose jau siekia 80 proc., eglynuose – 70 
proc. Vyresniuose kaip 70 metų medynuose 
ribotos galimybės vykdyti einamuosius kir-
timus, kai leidžiama iškirsti tik 10 proc. tūrio, 
įskaitant iškertamą valksmuose. Miškotvarka, 
projektuodama einamuosius kirtimus, išker-
tamą valksmuose tūrį pateikia atskirai, dėl to 
neretai viršijama nustatyta 10 proc. riba. 

Neretai yra abejotinas antros eilės ugdy-
mo kirtimų projektavimas. Todėl norminių 
ugdymo kirtimų apimčių skaičiavimas yra 
tobulintinas, į privalomą vykdyti apimtį įskai-
tant ne visus antros eilės ugdymo kirtimus.

Išlieka ir pagrindinių miško kirtimų būdų 
ir metodų projektavimo bei vykdymo pro-
blema. Kaip padidinti neplynų kirtimų apim-
tis? Tai lengviau pasiekiama miškų urėdijose, 
kur vyrauja pušynai, ir kertama atvejiniais 
supaprastintais kirtimais (vadinamais B. La-
banausko). O lapuočių medynuose taikyti 
neplynus kirtimus daug mažiau galimybių 
ir sudėtingiau. Iškertamus atrankiniais pa-
grindiniais kirtimais brandžius medžius iš 
nebrandžių medynų negalima apskaityti 
kaip neplynus kirtimus, tokie medynai neį-
traukiami apskaičiuojant pagrindinių kirti-
mų normą. 

Prof. A. Juodvalkis siūlo plėtoti grupinius 
atvejinius kirtimus, įteisinant miško kirtimų 
taisyklėse iškertamų medžių grupių (lizdų) 
plotą bent iki 0,3 ha. Maža tikimybė, kad la-
puočių medynuose vyks žėlimas tikslinėmis 
rūšimis, todėl nevengtinas ir susiformavusių 
žėlinių papildymas želdiniais. 

Pasitarimuose dažniau parodomi pa-
vykę kirtimų atvejai, bet kalbėti reikėtų ir 
apie nepavykusius. Atliktų neplynų kirtimų 
rezultatai miškų urėdijose nevienodi, tai 
priklauso ir nuo teritorijos, miško augavie-
čių tipų pasiskirstymo ypatumų. Neplynų 
kirtimų projektavimui ypač tikslių kriterijų 
nėra ir vargu ar bus. Juos reikia projektuoti 
ten, kur didžiausia sėkmingo vykdymo tiki-
mybė, rengti kirtimų projektą kartu su miškų 
urėdijų specialistais, kurie geriau žino vietos 
sąlygas. Projektuojant pagrindinių kirtimų 
biržes kartais nukrypstama nuo istoriškai 
susiklosčiusio biržių tinklo, vadovaujantis 
leistinais biržių krypties nuokrypiais. 

projektuoja ugdyti (ir pirmoje eilėje). Iškyla 
taksatoriui klausimas: projektuoti ugdymo 
kirtimus pelkinių augaviečių medynuose ar 
ne? Kazlų Rūdos girioje Šališkių girininkijos 
girininkas A. Nickus parodė objektus, kai at-
likus juodalksnynuose ugdymus, palyginus 
su neugdytais bareliais, akivaizdus juodalks-
nių augimo pagerėjimas. Dr. V. Mikšio ma-
nymu, projektuoti ugdymus reikia visur, kur 
yra ar numatomas ugdymo poreikis. Kitaip 
padarius, tokie sklypai neretai visai pamirš-
tami, o kalta dažniausiai lieka miškotvarka 
– neprojektavo. 

Projektuojant ugdomuosius kirtimus, 
taksatoriai neturi pasikliauti vien tik kom-
piuterių baziniais duomenimis, o daugiau 
pasinaudoti ir suteiktomis jiems galimybė-
mis tiksliau nustatyti aukščio ir skersmens 
santykį, kuris lemia ugdymo reikalingumą 
ir intensyvumą, spręsti dėl atskirų medynų 
apskaitymo į laikinai neugdomus, koreguoti 
ugdymo eiliškumą. Reikėtų ne tik perrašyti 

Ne pirma miškotvarka suartino du Antanus 
(taksatorius A. Urbonas ir Šališkių girininijos 
girininkas A. Nickus) Diskusijos Marijampolės miškų urėdijos 

Sasnavos girininkijoje
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Vyksta 
Miškųinstitutopastatoatnaujinimas

rasa Mašalaitė
laMMC Miškų instituto projektų koordinatorė

Pastato išorinio vaizdo pokyčiai

Pasinaudojant ES struktūrinės para-
mos lėšomis, šį pavasarį pradėti Miš-
kų instituto administracinio pastato 

(Girionyse, Liepų g. 1) atnaujinimo darbai. 
Šis pastatas buvo pastatytas prieš 50 

metų – 1963 metais. Per pastaruosius de-
šimtmečius buvo pakeisti medinių langų 
rėmai plastikiniais, renovuotas stogas, da-
lis jo apšiltinta. Atlikus energijos vartojimo 
auditą, pateikta išvada, kad atlikti darbai 
nepakankamai užtikrina efektyvaus ener-
gijos naudojimo reikalavimus, kurie keliami 
statybos techniniuose reglamentuose ir hi-
gienos normose. Šilumos energija pastate 
naudojama neefektyviai dėl neapšiltintų 
sienų ir dalies stogo, nepakeistų lauko durų 
ir dalies langų, prastai veikiančios ir neefek-
tyvios šildymo sistemos. Taip pat patalpose 
blogai veikia vėdinimo sistema, itin prasta 
vidaus apšvietimo ir elektros sistemos 
būklė. Todėl Miškų institutas kreipėsi į Ūkio 
ministeriją skirti finansavimą pastato reno-
vavimo darbams. Šis projektas buvo įtrauk-
tas į rezervinių projektų sąrašą kartu su kitais 
viešosios paskirties pastatais. 

Pernai projektui „Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslų centro filialo Miškų instituto 

administracinio pastato rekonstravimas, 
didinant energijos vartojimo efektyvumą“ 
pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir 
darnus vystymasis“ priemonę „Viešosios pa-
skirties pastatų renovavimas nacionaliniu ly-
giu“ skirtas 2,95 mln. (su PVM) finansavimas. 
Projekte suplanuoti šie darbai: pastato išo-
rinių atitvarų šiltinimas (sienų ir cokolio bei 
dalies perdangų šiltinimas, dalies langų ir 
lauko durų pakeitimas), vėdinimo sistemos 
rekonstravimas, šildymo sistemos moder-
nizavimas, elektros ir apšvietimo sistemos 
modernizavimas. 

Šiemet apšiltinamos pastato sienos bei 
perdanga po neapšiltinta stogo dalimi. Tai 
leis sutaupyti šilumos energijos, apsaugos 
pastato konstrukcijas nuo neigiamo atmos-
feros poveikio. Suplanuota pakeisti nesan-
darias lauko duris ir dalį likusių nekeistų 
langų. Atliekama šildymo sistemos renova-
cija: keičiami vamzdynai, radiatoriai. Pastate 
montuojama vėdinimo sistema su rekupera-
toriumi bei įrengiamos naujos apšvietimo ir 
elektros sistemos. 

 Įdiegus šias priemones bus sutaupyta 
apie 15 proc. dabar sunaudojamos šilumos 

ir elektros energijos, bus užtikrintos efekty-
vios darbo ir mokymosi sąlygos bei pailgin-
tas pastato gyvavimas. 

Pastato atnaujinimas bus baigtas šių 
metų lapkritį. 

Daugiau informacijos: http://www.mi.lt
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vėtras. Jų želdiniams miške dirva ruošta juostomis, volais, motoriniu 
grąžtu, ne miško žemėje – ištisai suarta, kultivuota. Į motoriniu grąžtu 
paruoštas duobutes drebulių sodinukai sodinti 4x4 m atstumais. Ant 
kiekvieno medelio užmautos individualios tinklinės apsaugos nuo 
kanopinių žvėrių pakenkimo, medeliai pririšti prie bambukinių kuo-
liukų. Per 9-erius metus želdiniuose nebuvo atliekami ūkiniai darbai 
(nepageidaujamos žolinės ar sumedėjusios augalijos šalinimas), bet 
reikėjo pakartotinai drebulaites perrišti prie tvirtesnių medinių kuo-
lų. Per tą laiką apie 10 proc. sodintų hibridinių drebulaičių žuvo, dalį 
jų sužalojo žvėrys, dalis išvirto nuo vėtrų gūsių ar žuvo dėl nežinomų 
priežasčių.

Išvykoje apžiūrint Lančiūnavos girininkijoje įveistus hibridinių 
drebulių želdinius, vienas sklypas priminė retą sodą, kuriame dalis 
augių drebulaičių buvo pakrypusios, paremtos keliais kuolais, kita-
me sklype jos augo tankiame lapuočių sąžalyne. Diskutuota, ką su 
tokiu jaunuolynu daryti: ugdyti, iškertant menkavertes medžių rūšis, 
lazdynus, kitus krūmynus, ar palikti, kaip yra? Apsaugai nuo elninių 
žvėrių pakenkimų ant drebulaičių kamienų uždėtas tinklines apsau-
gas jau reikėtų nuimti (veržia sparčiai storėjančius kamienus), kai pa-
pildomai sklypas aptvertas vielos tinklo tvora.

Seminare pristatytos ir kitose miškų urėdijose įveistų hibridinės 
drebulės bandomųjų želdinių charakteristikos. Pasisakyme Šiaulių 
miškų urėdijos miško želdinimo ir apsaugos inžinierius Juozas Dau-
nys pažymėjo, jog sudarius sutartį su Miškų institutu, 2004-2006 m. 
Šiaulių miškų urėdija nupirko 2600 vnt. laboratorinėmis sąlygomis 
išaugintų 5-10 cm aukščio hibridinės drebulės augūnų. Tolesnė jų 
aklimatizacija ir paauginimas vyko miškų urėdijos medelyne, kur iš 
vazonėlių išimti augūnai išsodinti lysvėse. Apsaugai nuo vėjo lysvės 
apgaubtos vertikaliai polietileno plėvele, o nuo pražūtingo saulės 
poveikio lysvių viršus pavėsintas tinklu. Pradžioje užpavėsinimo in-
tensyvumas buvo 60 proc., palaipsniui jis mažintas. Polietileninė 
plėvelė dėl neigiamo šoninio saulės poveikio apipurkšta kalkių skie-
diniu. Kadangi dauguma hibridinių drebulių augūnai iš laboratorijos 
buvo gauti rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais, juos teko šiauliečiams me-
delyne papildomai aklimatizuoti ir auginti dar kitais metais. Prieš žie-
mą augūnai dėl galimo iššalimo mulčiuoti 5-7 cm storio aukštapelkių 
durpių sluoksniu. Po metų jų aukštis siekė 0,5-1,2 m. Aukščiausi so-
dinukai buvo išaugę iš stambiausių ir gyvybingiausių daigelių. Iškilo 
jų apsaugos problemos: esant lietingiems orams, hibridų sodmenis 
nuo įvairių grybinių lapų ligų teko ginti fungicidais, puolė lapgraužiai 

(Tęsinys, pradžia – 6 nr.)

Skirtingisiekiaiirpožiūriaiiįhibridinędrebulę
Pernai ,,Mūsų giriose“ rašiau, kad praktinėje miškininkystėje išsiskyrė 
mokslininkų, verslo ir įvairių sričių specialistų požiūris į greitai augančių 
našių hibridinių medžių dauginimą ir veisimą įvairios paskirties žemėje, 
išryškėjo teisinė kolizija dėl šių želdinių statuso. 

Miško ir žemių savininkai, susižavėję greitai augančių hibridinių 
medžių auginimo verslu, tikisi, kad kiekvienas hibridinės drebulės 
medis iki kirtimo subrandins apie 1 m3 medienos. Jiems siūloma 
trumpos rotacijos plantacinius želdinius veisti ir derlingesnėse že-
mėse (daugiau kaip 35 balų). Medienos verslininkų manymu, aplin-
kosauginis draudimas veisti hibridines drebules ūkiniuose miškuose 
neparemtas jokiais tyrimais: nei užsienio, nei Lietuvoje atliktais, kurie 
galėtų įrodyti šios rūšies hibridų pavojingumą miško ekosistemoms. 
Priešingai, sparčiai auganti hibridinė drebulė galėtų pakeisti ūkiniuo-
se miškuose iškertamus savaiminius drebulynus, baltalksnynus, aug-
ti išdžiūvusių uosynų, retmių vietoje, miško plantacijose. 

Straipsnyje ,,Kaip auga hibridinė drebulė miške?“ (,,Mūsų girios“, 
2013 m., 3 nr.) ir seminare Kėdainių miškų urėdas Juozas Girinas, ana-
lizuodamas 2004 m. pavasarį Lančiūnavos girininkijoje įveistų hibri-
dinių drebulių augimą, teigė, kad jos sėkmingai gali augti, pasodintos 
ir miško aplinkoje, pasižymi didesniu tūrio prieaugiu, negu vietinės 
drebulės. Augdamos kitų medelių ir krūmų apsuptyje, jos atlaikė dvi 

Hibridinėdrebulė:
kodėlvienųgiriama,kitųpeikiama? 

VaCloVas trepėnaitis

Kėdainių miškų urėdijos Lančiūnavos girininkijoje neretintuose hibridinės 
drebulės bandomuosiuose želdiniuose prižėlė ir minkštųjų lapuočių: 
ką ateityje tokioje tankmėje daryti?
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Radviliškio miškų urėdijos vyriausiasis 
miškininkas Egidijus Barčkus pristatė Radvi-
liškio girininkijoje 2008 m. rudenį buvusio-
je pievoje (augavietė įvairuoja nuo Ndp iki 
Ldp) įveistus hibridinės drebulės želdinius. 
Jiems dirva ruošta PKL plūgu vagomis. So-
dinta į vagos viršų, eilėmis (3x2 m). Pasak 
E. Barčkaus, pasodinus atrodė gana retoka, 
todėl eilėse tarp drebulių radviliškiečiai pa-
sodino dar ir eglaičių (2+2). Dabar drebu-
lės jau siekia 9 m aukštį (vidutinis aukštis – 
7,5 m,), o eglės – tik 1-1,8 m. ,,Kol kas jokios 
negandos bandomųjų želdinių nepuola, jie 
žemėje laikosi tvirtai“, – sakė vyriausiasis 
miškininkas  E. Barčkus. Pasak Švenčionėlių 
miškų urėdijos miško želdinimo inžinieriaus 
Vytauto Bunevičiaus, Švenčionių girininki-
joje ne miško žemėje Nd augavietėje įveisti 
hibridinės drebulės želdiniai ypač silpnai 
augo 1-3-ais metais. Dabar taisosi. Kazlų Rū-
dos mokomosios miškų urėdijos vyriausiasis 
miškininkas Justinas Urbanavičius sakė, kad 
panaši situacija buvo ir Kazlų Rūdos girininki-
joje 2008 m. įveisus 2 ha hibridinės drebulės 
bandomųjų želdinių. Jie pasodinti kažkada 
iškirstame juodalksnyne, kurio vietoje vėliau 
įrengtos kultūrinės pievos. Jas apleidus, dir-
va ištisai suarta, durpžemyje prigijo apie 95 
proc. drebulaičių, jos augo netolygiai. Nors 
buvo gauta ES parama, reikėjo įdėti daug 
vargo ir lėšų jas prižiūrint: šienauti, laistyti, 
tverti vielos tinklo tvora. 

Miško medžių genetikos sergėtojai ir 
aplinkosaugininkai laikosi nuostatos, kad hi-
bridinės drebulės veisimas miško žemėse ar 
arti jų gali turėti neigiamą ekologinį poveikį 
miško aplinkai. 

Seminare dalyvavusiai Aplinkos minis-
terijos Miškų departamento Miškininkystės 
skyriaus vyriausiajai specialistei Zitai Bitvins-

netinkamas dirvos paruošimo bei sodinimo 
vietos pasirinkimo būdas. Esant iki 5-8 cm 
vagos gyliui, žemoje vietoje to pakako, kad 
pasodintos drebulaitės būtų pažeidžiamos 
sezoninio drėgmės pertekliaus. Drebulių ap-
saugai nuo žvėrių pakenkimų panaudojus 
individualias apsaugas, kurių aukštis buvo 
lygus arba net aukštesnis už drebulaites, 
dėl nepakankamo apšvietimo medeliai jose 
2005 m. vasarą skurdo. 2005-2006 m. žie-
mą medelių apsaugose apsigyveno peliniai 
graužikai, kurie per žiemą pažeidė nemažai 
drebulaičių. Nuėmus 2006 m. pavasarį nuo 
medelių apsaugas, tai teigiamo efekto ne-
bedavė. Vėliau išsiaiškinta, kad prieš 15-20 
metų iki medelių pasodinimo toje vietoje 
buvo medienos sandėlis, kuriame liko sutan-
kintas dirvožemis, o ruošiant dirvą šis fakto-
rius nebuvo įvertintas.

2006 m. pavasarį Lukšių girininkijo-
je, greta šių želdinių, apleistos žemės ūkio 
paskirties žemėje, Lds augavietėje, 0,3 ha 
įveisti nauji bandomieji želdiniai (pradinis jų 
tankumas – 1200 vnt./ha). Jiems veisti 2005 
m. pavasarį dirva sulėkščiuota, vėliau ištisai 
suarta 30 cm gyliu, po to rudenį dar sukul-
tivuota. 2013 m. inventorizacijos duomeni-
mis, šių želdinių išsilaikymas buvo 95,8 proc. 
(1150 vnt./ha). Apie 3 proc. medelių 2011-
2012 m. žiemą bei 2012 m. gegužės 1 d. 
išlankstė ar išlaužė iškritęs gausus sniegas. 
Želdinių apsaugai nuo žvėrių naudotas re-
pelentas Cervacol Extra, nuo pelinių grauži-
kų pažeidimų – ištisinis žolinės augmenijos 
šienavimas. Šių želdinių būklė yra gera. 

Šiaulių miškų urėdijos miškininkai pa-
darė tokias išvadas: laboratorijoje in vitro 
metodu padaugintų hibridinių drebulių au-
gūnų tolesnė aklimatizacija medelyne nėra 
sudėtinga ir nereikalauja ypatingų kapitali-
nių įdėjimų; kadangi drebulė ir jos hibridai – 
išskirtinai šviesamėgiai augalai, jų apsaugai 
nuo žvėrių pažeidimų po pasodinimo indivi-
dualios plastikinės apsaugos nenaudotinos, 
nes sudaro palankias sąlygas apsigyventi 
ir veistis peliniams graužikams. Todėl tiks-
linga sklypą tik aptverti vielos tinklo tvora. 
L hidrotopo augavietėse dirva želdiniams 
turi būti ruošiama tik mikropakilimais arba 
lysvėmis. Buvusiose žemės ūkio ar kitos pa-
skirties žemėse prieš dirvos ruošimą būtina 
įvertinti poarmeninio dirvos sluoksnio su-
plūkimo laipsnį ir pagal tai ją ruošti (gilusis 
arimas, papildomas giluminis purenimas). 
Pagrindinė apsaugos priemonė nuo pelinių 
graužikų – ištisinis žolinės augmenijos šiena-
vimas želdiniuose. Tai būtina daryti bent 3-4 
metus po želdinių įveisimo.

(tuopinis, drebulinis), gluosninis karklinis 
verpikas. 

Lukšių girininkijoje 2004 m. rudenį ap-
leistos žemės ūkio paskirties žemės 0,7 ha 
Lds augavietėje freza sekliomis vagomis 
paruošta dirva. 2005 m. pavasarį čia įveisti 
bandomieji želdiniai, sodinant 1800 vnt./ha 
į vagos dugną. Pasodinti medeliai apsaugai 
nuo kiškių, elninių žvėrių pakenkimų bei ga-
limo bebrų antpuolio iš gretimų melioracijos 
griovių buvo apsaugoti individualiomis plas-
tikinėmis apsaugomis. 2006-2007 m. atliktas 
žuvusių želdinių papildymas, bet teigiamo 
rezultato negauta. 2010 m. rudenį nustatyta, 
kad išliko 1400 vnt./ha, arba 77,7 proc. paso-
dintų sodinukų. Atlikus želdinių inventoriza-
ciją 2013 m. pradžioje, rasta 1060 vnt./ha išli-
kusių medelių (išlikimas 58,8 proc.). Želdinių 
būklė įvertinta nepatenkinamai.

Šiaulių miškų urėdijos miškininkų ma-
nymu, nesėkmės priežastimi galėjo būti 

ASU profesorius A. Pliūra apžiūri Kėdainių 
miškų urėdijos Lančiūnavos girininkijoje 
išvirtusios hibridinės drebulės šaknis

Derlingoje miško žemėje sparčiai augančių 
hibridinių drebulių nuo vėjo gūsio neatlaikė 
ir ramsčiai

,,Greitoji pagalba“ mišrūnei
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kaitei kelia abejonių ir hibridinių drebulių 
ateitis: ar jų mediena neturės paveldimo 
puvinio, ar šaknų sistema po 20-25 metų 
atlaikys didelę kamieno ir lajos masę. Dubra-
vos EMM urėdijos Vaišvydavos girininkijoje 
2003 m. pavasarį įveistą hibridinės drebulės 
jaunuolyną išvertė vėtros. Iškirtus vėjavartas 
2011 m. pavasarį iš kelmų labai gausiai sužė-
lė šakninės atžalos. Dr. A. Gradecko teigimu, 
jas numatoma panaudoti eksperimentui pa-
gal kombinuoto ūkio sistemą. 

Ar atsilaikys hibridinės drebulės ir Kėdai-
nių miškų urėdijoje, kurias miškininkai, kaip 
minėjau, bando sutvirtinti, rišdami prie kuo-
lų? Apžiūrėjus išvirtusius medelius, matosi 
menka jų šaknų sistema. Todėl skeptikai šių 
klonuotų drebulių ir kitų nevietinių medžių 
želdinius vadina miško veisimu ,,kukurūzais“, 
siūlydami jų vietoje veisti selekcinius beržy-
nus ar mišrius ąžuolynus. 

Seminaro dalyviams irgi kilo klausimų: 
kas gali pasakyti, kaip atrodys hibridinių dre-
bulių ir tuopų euroželdiniai, kai juos reikės 
privačių žemių savininkams priduoti Nacio-
nalinei mokėjimų agentūrai, kad gautų ES iš-
mokas; ar neplis iš plantacijų drebulių ir tuo-
pų atžalos į miško aplinką; kaip su tuo reikės 
kovoti; kas už tai prisiims atsakomybę? 

Akademikas Leonardas Kairiūkštis se-
minare priminė, kad eksperimentinių želdi-
nių veisimas neturėtų būti vajinis, siekiant 
vien greitos naudos. Reikėtų pasimokyti iš 
praeities. Ir tarybiniais metais buvo įveista 
atrinktų drebulių bandomieji želdiniai, bet, 
pavyzdžiui, Biržų girioje nebuvus tinkamos 
apsaugos juos nugraužė žvėrys. Šilutės miškų 
urėdijos Pagėgių girininkijoje įveistus bando-
muosius pocūgių želdinius 1967 m. rudenį iš-

vertė audra. Nuo 1957 m. pradėtas ąžuolynų 
atkūrimo vajus šalies miškuose (įveista apie 
20 tūkst. ha) taip pat nebuvo sėkmingas. 

Per dešimtmetį mėgintuvėliuose padau-
ginti tūkstančiai hibridinės drebulės augūnų 
jau daug kur išaugo iš rykštės amžiaus į dai-
lią paauglę drebulaitę, kuri po 25 metų teo-
riškai turėtų tapti 1 m3 tūrio ponia. Bet ar ji 
atlaikys gamtos ir gyvenimo vėtras, taps na-
tūraliai besidauginančiu miško medžiu? 

Šiaulių miškų urėdijos Lukšių girininkijoje 2005 m. pavasarį įveisti hibridinės drebulės 
bandomieji želdiniai (sodinant 1800 vnt./ha)
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Individually Yours

OR valt ar
Kalvarijų g. 125-602, 08221 Vilnius
Tel. 8 5 2737000, faks. 8 5 2472085, mob. tel. 8 687 40042, el. paštas rovaltra@rovaltra.lt 
www.rovaltra.lt

MiškuiskirtosdiskinėsakėčiosMiškuiskirtosdiskinėsakėčios
GA

RANTij A 

m e T A i3

svoris 1875 kg 1930 kg 2060 kg Galingumas 110 aj 130 aj 150 aj
Diskų skaičius  8  8  9Darbinis ilgis  2,00 m  2,30 m  2,50 m Disko skersmuo (mm) 660 660/710/810 660/710/810
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Siekisatpigintišilumą
Centralizuotas šilumos ir karšto vandens tie-
kimas gyventojams Lietuvoje pradėtas 1948 
m. Kaune iš Petrašiūnų šiluminės elektrinės. 
1949-1955 m. pirmosios centralizuoto šilu-
mos tiekimo sistemos pradėjo veikti Vilniuje, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje. Iki 1990 
m. pasiektas toks lygis, koks yra ir dabar. Dau-
guma katilinių buvo kūremanamos rusišku 
mazutu ir dujomis. Brangstant įvežtiniams 
energetiniams produktams, siekiama, kad 
iki 2020 m. Lietuvoje apie 23 proc. energijos 
būtų pagaminama iš vietinių atsinaujinančių 
šaltinių. Įgyvendinant šią energetinę poli-
tiką, vis daugiau šalies miestų katilinių dalį 
importuojamų dujų keičia vietiniu biokuru. 
Tuo įsitikinome su grupe žurnalistų gegužės 
mėn. lankydamiesi Panevėžio AB ,,Panevėžio 
energija“. Susitikime dalyvavo ir biokuro ga-
mintojai iš Vilniuje įsikūrusios UAB ,,Timbex“. 
Laimėjusi konkursą, ši bendrovė teikia dalį 
biokuro AB ,,Panevėžio energija“, kuri aptar-
nauja Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, 
Rokiškio, Zarasų rajonus. Pagrindinė šios ben-
drovės akcijų dalis priklauso Panevėžio mies-
to, Kėdainių, Rokiškio, Zarasų, Pasvalio, Kupiš-
kio, Panevėžio rajonų savivaldybėms. 2008 m.  
pradėta eksploatuoti 35 MW galios Panevėžio 
termofikacinė elektrinė, kurioje pagaminta ši-
luma tiekiama Panevėžio miesto vartotojams, 
o elektros energija parduodama į nacionalinį 
šalies elektros perdavimo tinklą. Pernai į šio 
regiono tinklus patiekta  8000 tūkst. MWh 
šilumos energijos bei pagaminta 112 tūkst. 
MWh elektros energijos. Šilumai gaminti 
naudojamos dujos ir apie 30 proc. biokuro 
mišinio (medienos skiedros, pjuvenos bei 
iki 5 proc. smulkintų šiaudų). Šiluminininkų 

Panevėžioregione 
iškatiliniųbiokurasstumiadujas

VaCloVas ViDuGiris

teigimu, per metus sunaudojama 26 tūkst. 
tonų biomasės. Gavę ES paramą Panevėžio 
šiluminininkai tikisi įrengti iki 50 MW galios 
katilines, kuriose pusę kuro sudarytų bio-
masė, iš jos pagamintų apie 50 proc. regio-
ne sunaudojamos šiluminės energijos. 

Pigesne energija savarankiškai siekia 
apsirūpinti ir didesnės įmonės. Pavyz-
džiui, Panevėžyje įsikūrusi krakmolo ir gli-
timo pašarų gamintoja AB ,,Amilina“ (per 
metus perdirba apie 240 tūkst. tonų kviečių), 
brangstant dujoms, nusprendė pati apsi-
rūpinti pigesne energija. Paėmusi iš bankų 
paskolas, bendrovė kartu su antrine ener-
getikos įmone UAB ,,Lignoterma“ šiemet re-
konstruoja senąją katilinę ir greta gamybos 
cechų stato 33 MW galios biokuro katilinę, 
kuri aprūpins besiplečiančią gamyklą šilu-
mos energija. Tikimasi, kad naujoje katilinėje 
medienos biokuro ir gamykloje susidariusių 
gamybos atliekų deginimas pakeis įvežtines 
dujas. Biokurui sandėliuoti statomos dvi po 
6000 m3 talpos gelžbetoninės saugyklos. 

Biokuro kelias iki katilo
Šiluminininkų duomenimis, per metus šalies 
katilinėse sunaudojama apie 2 mln. m3 me-
dienos biokuro. Pastaruoju metu biokuro ruo-
ša ir tiekimu Lietuvoje užsiima apie 60 įmonių 
ir bendrovių. 

Biokuro ruoša vyktų geriau, jei būtų su-
daroma daugiau ilgalaikių tiekimo sutarčių 
su energetikos įmonėmis, lanksčiau veiktų 
Energijos išteklių birža. Pavyzdžiui, Utenos 
miesto katilinėms nepritrūksta biokuro ža-
liavos, nes šilumos tiekimo įmonė su bio-
kuro tiekėjais yra sudariusi ilgalaikes sutar-
tis.  Deja, daugelyje savivaldybių skelbiami 
biokuro tiekimo konkursai tik pusmečiui ar 
ketvirčiui. Juose laimi keli tiekėjai. Dėl rinkos 
ypač varžosi stambieji biokuro tiekėjai (UAB 
„Bionovus“, „Timbex“, „Kietasis biokuras“ ir 
kt.). Pavyzdžiui, UAB ,,Timbex“ biokuro ruoša 
ir tiekimu energetikams rūpinasi padalinys, 
kuriam vadovauja biokuro plėtros direkto-
rius Egidijus Gaidamavičius. Jo teigimu, šie-
met bendrovė planuoja iš viso pateikti ener-

UAB „Timbex“ biokuro plėtros direktorius 
E. Gaidamavičius pristato biokuro ruošos 
technologiją

Biokuro ruošos 
techninis komplektas
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ir jį maišo katilinėse – 1 tona sausos bioma-
sės kainuoja iki 210 litų. Pasak E. Gaidamavi-
čiaus, įvairaus biokuro gamybos plėtra leistų 
atpiginti šilumą miestų gyventojams bei pa-
dėtų sukurti papildomas gerai apmokamas 
darbo vietas. Bet dauguma eksploatuojamų 
katilų pakurų nepritaikytos deginti šiuos mi-
šinius.Taupydamos lėšas, energetinės įmonės 
perka ispaniškus ar kitus pigesnius, mažiau 
priežiūros reikalaujančius katilus. Deginant 
mišrų biokurą labiau pridega katilų vidus, 
kurį išvalyti galima tik mechaniškai daužant 
priedegas. Dėl to šilumos tinklų įmonės la-
biau perka iš medienos pagamintą biokurą 
(skiedras) ar medienos granules, bet tai žen-
kliai didina šilumos kainą. Esant tokiai situa-
cijai, šilumos atpigimo, pavyzdžiui, nepajuto 
biržiečiai, nors katilinės kūrenamos biokuru, 
pašonėje jo šaltinis – Biržų giria. Patiriami 
nuostoliai ir nerenovuotose šilumos tinklų 
trasose. Į šilumos kainą įtraukiamas ir biokuro 
pelenų išvežimas į sąvartynus. 

Kad energetinės priklausomybės nuo 
užsienio šalių mažinimas ir pigesnės šilumos 
tiekimas gyventojams, įmonėms neliktų po-
litikų pažadais, būtini ryžtingesni valdžios 
institucijų sprendimai – pereiti prie realaus 
ekonominio biokuro plėtros rėmimo, bio-
kuro tiekimo per Energijos išteklių biržą. 
Energijos išteklių rinkos įstatymas numato, 
kad šilumos energijos gamybai skirta vie-
tinė žaliava pirmiausia turi būti įsigyjama 
Energijos išteklių biržoje. Šių metų birželio 
5 d. priimtas sprendimas vyriausybės ly-
giu – šilumos ir elektros gamintojai privalės 
Energijos išteklių biržą laikyti prioritetiniu 
biokuro įsigijimo šaltiniu ir, tik nepavykus 
joje gauti per numatytą laiką reikiamo pro-
dukto kiekio, ieškoti kitų įsigijimo variantų. 
Baigus derinti naująjį Energijos išteklių bir-
žos veiklos reglamentą, biržoje turėtų vykti 
prekyba keliais biokuro produktais – trijų 
rūšių medienos skiedromis ir medienos gra-
nulėmis. Lig šiol  biržoje buvo prekiaujama 
vieno standarto skiedromis (3,15-100 mm 
dydis, 20-55 proc. drėgnis), kurios tiko ne 
visų  technologijų katilams. Tikimasi ir lanks-
tesnės prekybos tvarkos, kuri leistų biokuro 
pardavėjams prognozuoti ilgalaikę veiklą, 
investicijas į įrangą. Jeigu tinkamai veiktų ši 
birža, joje galėtų dalyvauti ir mažmenininkai 
biokuro tiekėjai, padidėtų biokuro rinkos 
konkurencingumas. Taip būtų skatinamas 
vietos verslas, labiau bendradarbiauti būtų 
suinteresuoti biokuro žaliavos turėtojai, per-
dirbėjai ir šilumos gamintojai. 

getikai apie 200 tūkst. m3 medienos biokuro. 
Jam gaminti UAB „Timbex“ naudoja malkas, 
menkavertę medieną bei kirtimų atliekas, 
įsigytas iš visų šalies miškų. Kai kurios sa-
vivaldybės į biokuro tiekimo sutartis įrašė 
reikalavimą, kad būtų panaudota ir apie 10 
proc. žaliavos iš vietinių gamintojų. Todėl 
panaudojami ir miestų želdynų tvarkytojų, 
ūkininkų, sodininkų iškirsti krūmai, išgenė-
tų medžių, sodų šakos, kitos medieninės 
atliekos. Pasak E. Gaidamavičiaus, privatinin-
kams apsimoka parduoti biokurui tinkančią 
žaliavą UAB „Timbex“, nes bendrovė atsiskai-
to greičiau, negu šiluminininkai. 

UAB ,,Timbex“ vežti biokurą iš gaminimo 
vietų į Panevėžio katilines racionalu iki 50 
km. Skiedrovežiams, kaip ir medienvežiams 
automobiliams, dėl kelių dangos išsaugoji-
mo taikomas 40 t svorio apribojimas, todėl 
vienu skiedrovežio reisu atvežama į katilinę 
apie 15 t biomasės. Per pavasarinį polaidį 
pristabdoma biokuro ruoša ir gabenimas. 

Bendrovė turi įsigijusi keletą biomasės 
smulkinimo agregatų, kurie komplektuoja-
mi su skiedrovežiais automobiliais. Naudo-
jami suomiško traktoriaus ,,Valtra“ ir galingo 
automobilio varomi medienos smulkintu-
vai. Automobilinis smulkintuvas daug bran-
gesnis už traktorinį, bet našesnis – per 1 val. 
iš geros žaliavos gali pagaminti iki 160 m3 

kuro skiedrų. Be to, jis keleriopai mobilesnis. 
Tai ypač naudinga, kai reikia dirbti dides-
nėje teritorijoje. Biokuro ruošos agregatus 
komplektuoja patys. UAB „Timbex“ biokuro 
plėtros direktoriaus E. Gaidamavičiaus įsi-
tikinimu, neapsimoka po kelių darbo metų 
miško technikos remontuoti, nes ji neatlaiko 
apkrovų. Todėl biokuro ruošos mechanizmai 
po trejų darbo metų dažniausiai parduoda-
mi ir įsigyjami nauji. Biokuro kokybė priklau-
so nuo žaliavos surinkimo, sandėliavimo ir 
operatoriaus darbo įgūdžių. Tai lemia ir dar-
bo spartą, technikos tarnavimo trukmę. 

 
Argalėtųbūtipigesnisbiokuras?
Plečiant energijos gamybą iš vietinio biokuro, 
iškyla klausimas, ar visuomet naudoti bioku-
rą iš medienos yra pigiau negu dujas. Pasak 
šiluminininkų, pigesnis būtų mišrus bioku-
ras – katilinėse medienos skiedros, pjuvenos, 
sumaišytos su atitinkamu durpių, smulkintų 
šiaudų, netinkančių perdirbti šiukšlių kiekiu. 
Bet tokio kuro ruošimas didintų gamybos kaš-
tus, reikėtų organizuoti įvairaus šio biokuro 
sudėtinių dalių pirkimus. Pavyzdžiui, AB „Pa-
nevėžio energija“ perka įvairių rūšių biokurą 

Biokuras AB ,,Panevėžio energija“ katilinės 
saugykloje

Mechanizuotas biokuro išpylimas

UAB ,,Lignoterma“ statomos biokuro saugyklos
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Lietuvos miškininkų delegacija 
Krokuvos senamiestyje

M i š k i n i n k y s t ė

Aleksandro Stulginskio universiteto 
Miškų ir ekologijos fakulteto dėsty-
tojai, Valstybinio miškotvarkos ins-

tituto ir miškų urėdijų specialistai birželio 
23-30 dienomis lankėsi Lenkijos, Slovakijos 
ir Vengrijos mokomosiose miškų urėdijose 
bei mokslo įstaigose, kurios ruošia miškų 
ūkio specialistus.

Lenkijos Krokuvos žemės ūkio universite-
to Miškų fakultete Lietuvos delegaciją priėmė 
universiteto prorektorius mokslui ir tarptauti-
niam bendradarbiavimui miškininkas habil. 
dr. Stanislaw Malek, Miškų fakulteto dekanas 
prof.  habil. dr. Stanislaw Orzel ir kiti fakulteto 
atstovai. Dirvožemio mokslo laboratorijoje, 
Ekologijos (geomatikos), Augalų patologijos 
ir Augalų fiziologijos katedrose miškininkai 

VizitasiįLenkiją,Slovakiją,Vengriją
lina sinDaraitė

susipažino su Lenkijos miškų mokslo pasie-
kimais, universiteto mokslininkų kuriamomis 
biotechnologijomis ir miškininkų ruošimo 
programomis. Delegacija lankėsi reguliuoja-
mų klimatinių sąlygų komplekse – šiltnamyje, 
kur atliekami įvairūs miško ir žemės ūkio au-
galų moksliniai tyrimai. 

Lenkijoje yra 3 (Varšuvoje, Poznanėje ir 
Krokuvoje) universitetai, kurie rengia miškų 
ūkio specialistus, ir 4 mokomosios miškų 
urėdijos. 

Lietuvos delegacija lankėsi Pietų Lenki-
jos regiono Krynicos mieste įkurtoje Kroku-
vos universiteto eksperimentinėje urėdijoje, 
jai priklausančioje studentų mokymo bazė-
je, informaciniame centre, Vakarų Karpatų 
kalnuose – 1114 m aukštyje universiteto 
kartu su miškų urėdija įrengtame miškų 
apžvalgos – kraštovaizdžio rekreaciniame 
komplekse. 

Miškininkai akcininko teisėmis dalyvauja 
rekreacinės paskirties objektų įrengime bei 
valdyme kartu su privačiu kapitalu, leisdami 
naudoti miško žemę. Miškų urėdijoje dirba 40 
darbuotojų. Visus  su miškų urėdijos veikla su-
sijusius darbus atlieka darbininkai, samdomi 
rangos būdu. 8 girininkijose, kurių vidutinis 
plotas 800-1000 ha, dirba po du specialistus.   

Mokomoji miškų urėdija valdo 6,8 tūkst. 
ha miškų, vykdo visus miško kirtimus, išsky-
rus sanitarinius, kerta neplynai dėl kalvotų 
vietovių ir vyraujančių medžių rūšių – buko 
ir kėnio. Miško plotus po kirtimo želdo apie 
20 ha plote buvusiuose sanitarinių kirtimų 
ir vėjavartų plotuose. Urėdija kerta 28 tūkst. 
ktm ir tai sudaro 70 proc. nuo visų miškų urė-

dijos gaunamų pajamų, likusios pajamos – iš 
kitų paslaugų. 

Slovakijos Zvoleno technikos universite-
te Miškų ūkio fakultete Lietuvos delegaciją 
priėmė, fakulteto dekanas prof. Viliam Pich-
ler bei kiti fakulteto darbuotojai.  Kasmet fa-
kultetas priima apie 200 studentų ir tai yra 
vienintelė aukštoji mokykla, kuri ruošia miš-
kų ūkio specialistus Slovakijoje. Pagal stu-
dentų mainų programą ERASMUS, mokosi ir 
studentai iš Lietuvos. Fakulteto mokslininkai 
pademonstravo miškų ūkiui skirtas medie-
nos ruošos technologijas, kurias sukūrė ir 
užpatentavo fakulteto mokslininkai. Lietu-
vos delegacija lankėsi miško modeliavimo ir 
prognozavimo laboratorijoje, kurioje buvo 
pademonstruota fakulteto mokslininkų 
sukurta miško augimo modeliavimo kom-
piuterinė aplikacija ir jos virtualios erdvės 
3D demonstracinis modulis.  Toks modu-
lis yra vienas iš 4 Europoje, kuris leidžia 3D 
apsupančioje erdvėje (patalpoje) formuoti 
įvairaus amžiaus ir įvairiomis sąlygomis „au-
gančio“ medyno vaizdą bei projektuoti ir 
virtualiai vykdyti kirtimus.

Zvoleno technikos universiteto Miškų 
įmonėje Lietuvos delegacija susipažino su 
Slovakijos miškininkystės specifika, ekolo-
gišku, miške įveistu ir rankomis (nenaudoja-
ma mechanizacija) prižiūrimu daigynu, Slo-
vakijos miškininkų tradicija – iškiliems miški-
ninkams atminti miške statomais iš akmens 
iškaltais paminklais.  

Mokomoji miškų urėdija valdo apie 10 
tūkst. ha miškų, kuriuos administruoja 8 gi-
rininkijos. Urėdijoje per metus iškertama 43 

Krokuvos žemės ūkio universiteto 
Miškų fakulteto dekanas prof. Stanislaw Orzel 
ASU MEF dekanui Edmundui Bartkevičiui 
dovanoja knygą apie fakultetą
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17,5 tūkst. ha plotą, kurį administruoja 2 giri-
ninkijos. Vengrijos miškai nėra sertifikuoti.

Vengrijos miškininkai aprodė šių metų 
žiemą kirsto ąžuolyno kirtavietę, kurioje 
pavasarį paruošė dirvą juostomis ir jose 
pasėjo bekočio ąžuolo giles (350 kg/ha). 
Pirmais – trečiais ąžuolo augimo metais 
rankiniais įrankiais pašalinama nepagei-
daujama augmenija prie pat augalo, o 
vėliau tarpueiliai įdirbami ir pašalinama 
nepageidaujama augmenija, purenant tar-
pueilius. Visi atkuriami ąžuolo plotai keletą 
pirmų metų aptveriami tvora, apsaugant 
juos nuo šernų, kurie gali sunaikinti pasė-
tas giles arba jaunus sėjinukus. Dėl įvairių 
priežasčių žuvus sėjinukams, ištuštėjusius 
plotus atsodina medelynuose užaugintais 
sodinukais. 

Šalia ąžuolynų Vengrijoje nemažą dalį 
sudaro baltažiedžio vikmedžio medynai. 
Baltažiedžio vikmedžio medieną naudoja 
malkų gamybai bei vynuogynuose. Minėtus 
medynus atkuria žėlimu, skatindami vegeta-
tyvinį šaknų atžėlimą, mechanizuotai pakirs-
dami šaknis.  

Mokomosios urėdijos plotuose vyrauja 
ąžuolynai, tačiau baltažiedžio vikmedžio 
medynai sudaro apie 20 proc. ploto. Minė-
ti medynai kertami sulaukę 30-40 metų, iš 
hektaro gaunama 250 ktm medienos. 

Lietuvos miškų urėdijų specialistai, Vals-
tybinio miškotvarkos instituto ir Aleksandro 
Stulginskio universiteto atstovai lankyda-
miesi Lenkijos, Slovakijos ir Vengrijos moko-
mosiose miškų urėdijose bei mokslo įstaigo-
se pamatė kitų šalių pasiekimus, diskutavo 
miško specialistų ruošimo klausimais, susi-
pažino su miško atkūrimo, priežiūros, apsau-
gos, naudojimo ir kt. specifika.  

Lankymasis kitose šalyse ir susitikimas 
su mokslininkais bei miškininkais sustipri-
na tarpusavio bendradarbiavimą, dalinantis 
gerąja patirtimi bei leidžia pamatyti savo 
darbo trūkumus ir pranašumus, skatina siek-
ti geresnių rezultatų, diegti naujoves. 

skaitmeninius vaizdus, taip pat ir lazerinio 
skenavimo duomenis. Fakulteto dekanas 
išreiškė norą pasirašyti bendradarbiavimo 
sutartį su Aleksandro Stulginskio universi-
teto Miškų ir ekologijos fakultetu ir sudaryti 
sąlygas studentams dalyvauti studentų mai-
nų programoje. 

Aplinkos ir žemės mokslų instituto prof. 
Csaba Matyas pristatė klimato kaitos tyrimų 
nuo 1954 m. ir ateities prognozavimo pro-
jektą, kurio pagalba galima sumodeliuoti 
miško kaitos procesus, priklausančius nuo 
gamtinių sąlygų. Vakarinėje Vengrijos daly-
je gruntinio vandens lygis nukrito apie 10 
metrų, dėl šios priežasties keičiasi medynų 
rūšinė sudėtis.  

Mokomosios miškų įmonės direktoriaus 
pavaduotojas pristatė šalies miškų valdymo 
ir kontrolės mechanizmą. Apie 56 procentai 
šalies miškų yra valstybiniai. Kiti privatūs arba 
bendruomeniniai.  Miškų inventorizacija ir 
miškotvarkos projektas sudaromas visiems 
šalies miškams pagal tvarkymo vienetus – 
rajonus, kurie nebūtinai sutampa su miško 
įmonių teritorijomis. Šalyje yra 22 valstybinių 
miškų įmonės, kurios vykdo miško ruošos, 
atkūrimo, priežiūros ir apsaugos darbus. Įmo-
nės gali užsiimti ir kita veikla (pvz., medienos 
apdirbimu), jei tai yra pelninga. 

Soprono miškų regione veikiančios mo-
komosios miškų ūkio įmonės miškai užima 

tūkst. ktm medienos. Studentai eksperimen-
tinės miškų urėdijos administruojamuose 
miškuose atlieka miško želdinimo, miško kir-
timų bei kitas gamybines praktikas. Eksperi-
mentinė urėdija veiklą vykdo iš lėšų, gautų 
už parduotą medieną, medžioklę. 

Vakarų Vengrijos universiteto Miškų 
fakultete (Soprone) Lietuvos miškininkai 
susitiko su prorektoriumi miškininku prof. 
Andras Nahlik, fakulteto dekanu prof. Ferenc 
Lakatos. 

Fakultetas įkurtas 1807 metais, šiuo metu 
yra 10 institutų, arboretumas, turi modernų, 
naujai įrengtą (ES lėšomis) miško muzie-
jų – informacinį centrą. Miškininkų mokymo 
programa nedaloma – inžinerijos magistro 
kvalifikacija įgyjama po 10 semestrų studijų. 
Į miškininkystės studijų programą kasmet 
priimama apie 150 studentų, kurių apie 30 
procentų dažniausiai sudaro kolegijos studi-
jas baigę studentai. Fakultetas vykdo daug 
įvairių projektų, dažniausiai finansuojamų 
Europos Sąjungos lėšomis.  

Fakulteto dekanas pristatė mokymo 
programas, išskirtinius mokslo ir technolo-
gijų pasiekimus, Medžioklės muziejų – mo-
komąją auditoriją. Geodezijos ir nuotolinių 
metodų katedros vedėjas doc. Kornel Czim-
ber pristatė „Digiterra“ programinę įrangą, 
kuri gali kurti skaitmenines duomenų  ba-
zes (grafines ir atributines), apdoroti įvairius 

Zvoleno žemės ūkio universiteto Miškų fakulteto mokomosios miškų urėdijos darbuotojai 
aprodė objektus miške

Vakarų Vengrijos Šoprono universiteto bibliotekoje, kurioje saugoma 
unikali miškotvarkos medžiaga

Vakarų Vengrijos Šoprono universiteto prorektorius prof. Andras Nahlik 
(buvęs Miškų f. dekanas) supažindina su Medžioklėtyros laboratorija
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TechnikamažajaimelioracijaiTechnikamažajaimelioracijai
ROTAcINėSGRIOVIAkASėS

Rotacinės grioviakasės iškasamą gruntą išmeta ir tolygiai paskleidžia gre-
timame žemės paviršiuje. Taip nesusidaro berma ir paviršinis vanduo gali 
netrukdomas nutekėti į griovį. Jeigu berma reikalinga (pavyzdžiui, padary-
ti pakilimą sodinimui drėgnose augimvietėse), ją galima supilti palenkiant 
grioviakasės gaubtus. Darbo našumas kasant arba valant griovius yra žymiai 
dydesnis, negu ekskavatoriumi.

Kalvarijų g. 125, 08221 Vilnius
Tel. 8 5 2342559 • faks. 8 5 2325358 • mob. 8 699 10701 • el. paštas info@balzuva.lt 
www.balzuva.lt

UAB Balžuva

Dvipusio išmetimo grioviakasės 
yra geriausias sprendimas kasant naujus 
griovius. Tačiau atnaujinant senus griovius 
traktorius turi apžergti griovį, todėl 
jam reikia smarkiai paplatinti važiuoklę.

Ekskavatoriai, pakabinami ant traktoriaus 
3-taškės pakabos. Turi nuosavą hidrobaką, 
siurblį, varomą traktoriaus darbinio veleno.

Vienpusio išmetimo grioviakasės puikiai 
tinka pakelės griovių valymui. Jas taip 
pat galima pritaikyti ir gaisrų gesinimui 
užmėtant gaisro kraštą žemėmis.

Hidrauliškai varomos grioviakasės griovių 
valymui, montuojamos ant žoliapjovių 
strėlių.

Šoninė strėlė su mechanine (kardanine) 
pavara. Ant jos per 3-taškę pakabą 
ir kardaną pakabinus vienpusio išmetimo 
grioviakasę galima atnaujinti negilius 
pakelės griovius.

Šoninė strėlė su hidrauline pavara, 
nuosavu hidrobaku ir siurbliu, veikiančiu 
nuo traktoriaus kardaninio veleno. Ant jos 
per 3-taškę pakabą ir kardaną pakabinus 
vienpusio išmetimo grioviakasę galima 
atnaujinti gilius pakelės griovius. Turi 
hidropneumatiškai valdomą atraminį 
ratuką svorio perskirstymui.

Šoninė strėlė su hidrauline pavara, 
nuosavu hidrobaku ir siurbliu, veikiančiu 
nuo traktoriaus kardaninio veleno. Ant 
jos kabinamos hidrauliškai varomos 
grioviakasės.

Grioviakasė plyšiams kasti. Gali būti 
komplektuojama su drenažo klotuvu.

Ratiniai ekskavatoriai 
iki 16 t su dvejomis 
(mechanine ir hidrostatine) 
transmisijomis. 
Važiavimo greitis –  
iki 48 km/val. 
Daug hidraulinių išvedimų 
papildomai įrangai.

Ekskavatoriniai krautuvai iki 6 t su visais 
vairuojamais ratais.
Vairavimo būdai: tiktai priekiniais ratais, 
visais ratais ir „krabu“.

Ekskavatoriniai krautuvai iki 9 t, 
vairuojami išlenkiant rėmą.
Privalumas - su priekiniu kaušu krautuvas 
gali semti į priekį kaip tikras 
frontalinis krautuvas, o ne šluoti įstrižai.

Įvairių formų kaušai ekskavatoriams 
ir frontaliniams krautuvams

EkSkAVATORIAI

Ekskavatoriniaikrautuvaisuhidrostatinetransmisija
Hidrostatinės transmisijos privalumai prieš mechaninę: kuro ekonomija, lengvesnis ir tikslesnis 
valdymas, nėra pavarų dėžės gedimo problemų

Ekskavatoriniaikrautuvaisuhidrostatinetransmisija
Hidrostatinės transmisijos privalumai prieš mechaninę: kuro ekonomija, lengvesnis ir tikslesnis 
valdymas, nėra pavarų dėžės gedimo problemų

EkSkAVATORIAI

Vikšriniai mini-ekskavatoriai iki 5 t



S a u g o m o s  t e r i t o r i j o s

Naujoji apžvalgos aikštelė Vaizdas nuo Pūčkorių atodangos
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Vaizdas nuo Pūčkorių atodangos

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba vilniečius ir sostinės 
svečius pakvietė į naujai sutvarkytos Pūčkorių atodangos ati-
darymą. Šio valstybės saugomo gamtos paminklo tvarkymo 

darbus organizavo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba kartu su 
Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija. Pūčkorių atodangos 
prieigos atnaujintos pagal ES remiamą projektą „Saugomų terito-
rijų tvarkymas“. 

Pūčkorių atodanga – geologinis paminklas dešiniajame Vil-
nios krante. Tai ledynmečio atodanga, aukščiausia Lietuvoje, kurios 
aukštis – 65 m, plotis – 260 m. Čia atsiveria maždaug 20 tūkst. metų 
senumo sluoksniai. Atodanga naujai pritaikyta lankymui: įrengtos 
apžvalgos aikštelės, patogūs mediniai laiptai, pastatyta pavėsinė, 
žmonėms su judėjimo negalia įrengtas serpantino konfigūracijos 
pandusas atodangos viršaus link. Suplanuota trasa patogi judėti ne 
tik neįgaliesiems, bet ir pagyvenusiems žmonėms bei šeimoms su 
mažais vaikais. 

Išlaikant natūralius kraštovaizdžio elementus, nekeičiant aukščių 
ir grunto sudėties struktūros bei augalijos įvairovės, projekto metu 
atlikti Pūčkorių atodangos sutvirtinimo darbai. Nuo atodangos at-
siveria nuostabi Vilniaus apylinkių panorama: matosi Vilnios upės 
vingiai, Pavilnių regioninio parko kalvos ir miškai, Pūčkorių dvaras, 
buvusi patrankų liejykla, tolėliau – Belmonto malūno senosios už-
tvankos liekanos.  

Su Pūčkorių kraštovaizdžio vertybėmis geriausia susipažinti ke-
liaujant Pūčkorių pažintiniu taku, vingiuojančiu pro atodangą, nu-
sileidžiančiu į Vilnios slėnį ties ūkiniais Pūčkorių palivarko pastatais, 
besidriekiančiu pro patrankų liejyklos liekanas, atkartojančiu didįjį 
Vilnios vingį, vedančiu iki prancūziškojo malūno, kylančiu į Vilnios 
slėnio viršų, leidžiančiu pažvelgti į tvenkinius iš viršaus, toliau vin-
giuojančiu pro Pūčkorių piliakalnį. Galiausiai atkeliausite prie saulės 
laikrodžio. Taku keliauti nenuobodu: keičiasi gamtovaizdis ir pažini-
mo objektai, žaismingi tako vingiai, pakilimai.

parengta pagal Vstt inf.

SutvarkytaPūčkoriųatodanga

Pūčkorių atodanga
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S a u g o m o s  t e r i t o r i j o s

Kalbant apie Kuršių neriją, mintyse daugumai iškyla balto 
smėlio kopų, jūros ir marių, sausų pušynų paveikslas. Bet jis 
būtų nepilnas be įdubose esančių pelkių, miške nudžiūvusių, 

išvirtusių medžių, kurie yra namai daugybei retų ir todėl saugomų 
vabzdžių, roplių ir paukščių rūšių. Kuršių nerijos nacionaliniame 
parke saugoma tai, kas natūralu gamtoje su visais jame vykstan-
čiais procesais. Žmogaus vaidmuo čia – pirmiausia gerbti ir saugoti 
tai, kas vyksta ir turi vykti gamtoje. 

Vasaros pradžioje Grobšto rezervato pievoje žiedus išskleidė 
mažosios gegužraibės orchidėjos, pelkėse knibžda varliagyvių – čes-
nakių ir nendrinių rupūžių buožgalviai, čia pat gerves išduoda pa-
mesta plunksna, o žengus žingsnį tolyn, pora gervių iš slaptos vietos 
nerimastingai pakyla į orą. Stūksantis nudžiūvusių alksnių „miškas“ 
neprimena turistiniuose lankstinukuose aprašomų kvepiančių sausų 
pušynų. Šis vaizdas tiesiog sužavi, kartu leisdamas suvokti, kad to-
kia žmogaus veiklos nepaliesta aplinka įmanoma tik ribojant žmo-
nių srautus. Čia pat už apsauginės kopos dėmesį patraukia ryškūs 
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Prieškopė

Garuojančios Kuršių marios

Orchidėja – mažoji gegužraibė

kuršiųnerija 
stebinavasarosgyvybėsiįvairove
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pajūrinio pelėžirnio žiedai ir visai mažučiai, 
vos pastebimi, smulkūs jūrasmiltės žiedynai. 
Šioje vietoje, kur ribojamas žmonių lanky-
masis, susiformavusi prieškopė, kuri yra ide-
alaus Kuršių nerijos skerspjūvio elementas, 
natūraliai supustomas prieš apsauginį ko-
pagūbrį. Prieškopei iškilti padeda vėjas, ri-
dendamas smėlio smilteles, kurios užkliūva 
ir kaupiasi už augalų. Būtent prieškopė yra 
natūralus barjeras vėtrų ardomam apsaugi-
niam kopagūbriui. 

Vienas iš gamtos pokštų šios vasaros 
pradžioje – dieną virš Kuršių marių tvyrojęs 
netikėtas rūkas, kurio priežastimi tapo staiga 
atšilęs ir vėl atšalęs marių vanduo. Unikalus 
gamtos reiškinys pamaryje privertė stabte-
lėti ne vieną smalsuolį. „Garuojančių marių“ 
vaizdas tapo tikra dovana fotografijos mėgė-
jams, Kuršių nerijos svečiams bei vietiniams 
gyventojams. 

jolita GeDžiuVienė 
kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos 

turizmo ir informacijos skyriaus vedėja

Pražydo pelėžirnis

Išdžiūvę alksniai

Taip miršta medžiaiPamesta gervės plunksnaSultingosios jūrasmiltės žiedas



Švenčionėlių miškų urėdijos komanda – 
Valdimiras Drabavičius ir Bronius Žalnerovičius 
prie gaisrinio automobilio ,,MB – Unimog“.

U r ė d i j o s e

Švenčioniųmiškuose–
tarptautinėsugniagesiųpratybos„Alex2013“

ona Gylienė

rajono Priešgaisrinės apsaugos tarnybos, 
pakviestos Nemenčinės ir Švenčionėlių miš-
kų urėdijų ugniagesių komandos. Švenčio-
nėlių miškų urėdijos ugniagesių komanda 
atvyko su automobiliu ,,MB – Unimog“. 

Trijų valstybių gaisrinės tarnybos buvo 
dislokuotos Svirkų kaime ir laukė signalo. 

Pirmieji į inscenizuoto gaisro vietą išskubė-
jo Švenčionių PGT automobiliai, o kartu su 
jais ir Švenčionėlių miškų urėdijos gaisrinin-
kų komanda (Valdimiras Drabavičius ir Bro-
nius Žalnerovičius). Jiems teko gana sunki 
užduotis – nutiesti kelis šimtus metrų žar-
nų vandeniui pumpuoti, kai pasitaikė ypač 
karšta diena (kepino per 300C karštis). Pagal 
pratybų scenarijų, įsiplieskus  dideliam dur-
pyno ir miško gaisrui šalies pasienio regione, 
Lietuvos priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų 
likviduoti gaisrą neužtenka, nes visoje Lie-
tuvos teritorijoje siaučia gamtinio pobūdžio 
gaisrai. Todėl skelbiama ekstremalioji situ-
acija ir į pagalbą pasitelkiamos kaimyninių 
šalių – Baltarusijos ir Latvijos priešgaisrinės 
gelbėjimo pajėgos bei Valstybės sienos ap-
saugos tarnybos aviacijos rinktinės sraigtas-
parnis bei Krašto apsaugos ministerijos oro 
pajėgų sraigtasparnis.

Pratybas stebėjo Lietuvos vidaus reikalų 
viceministras Žimantas Pacevičius, Priešgais-
rinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 
direktorius vidaus tarnybos generolas Re-
migijus Baniulis,  Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos vadas vidaus tarnybos generolas 
Vainius Butinas, generalinio miškų urėdo pa-
vaduotojas Petras Kanapienis. 

,,Lietus“ iš Krašto apsaugos ministerijos 
oro pajėgų malūnsparnio

Malūnsparnių darbą stebi Švenčionėlių miškų 
urėdijos vyriausiasis miškininkas S. Švereika 
(dešinėje) ir gelbėjimo darbų vadovas 
pulkininkas leitenantas E. Tamašauskas

Įsiplieskė miško gaisras

Miškuose ir durpynuose kilusi ugnis nepai-
so valstybių sienų – gali persimesti į kitos 
valstybės teritoriją. Pirmą kartą Lietuvo-

je, Švenčionių rajone (Alių durpyne ir prie Girdėnų 
kaimo esančiame miške) birželio 20 d. surengto-
se tarptautinėse lauko taktinėse pratybose „Alex 
2013“ siekta tobulinti Latvijos, Lietuvos ir Baltaru-
sijos civilinės saugos sistemų bendrus veiksmus, 
kilus dideliam durpyno bei miško gaisrui pasienio 
regione, koordinuoti veiksmus su karinėmis oro 
pajėgomis, išbandyti įsigytą specialiąją techniką 
durpynų gaisrams gesinti bei atlikti sienos kirtimo 
procedūras, sutelkiant atskirų valstybių pajėgas.

Švenčionių rajonas tokioms pratyboms buvo 
ypač tinkamas, nes turi ilgą valstybinės sienos ruo-
žą su Baltarusija. Pratybose dalyvavo per 70 ugnia-
gesių iš Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos bei  per 30 
kitų tarnybų darbuotojų. Išvakarėse į pratybų vietą 
atvyko Baltarusijos nepaprastųjų situacijų ministe-
rijos Gardino srities valdybos pajėgos (vadovavo 
Nepaprastųjų situacijų ministro pavaduotojas Alek-
sandr Chudolejev), Latvijos priešgaisrinės gelbėji-
mo pajėgos (joms vadovavo Priešgaisrinės gelbėji-
mo tarnybos viršininko pavaduotojas Intars Zitans). 
Iš Lietuvos pratybose dalyvavo Vilniaus, Švenčionių 
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Tiesiamos žarnos 
vandeniui pumpuoti
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Šie metai tapo įsiminti įvairiomis 
sukaktimis Kuršėnų miškų urėdijos 
Gedinčių girininkijai ir jos dabarti-

niam girininkui Zigmantui Savickui. Prieš 
75-erius metus – 1938 m. liepos 1 d. Kur-
šėnų miškų urėdijoje įsteigta Gedinčių 
girininkija; prieš 50 metų liepos pradžio-
je gimė jos dabartinis girininkas. Baigęs 
1982 m. Kauno miškų technikumą ir grį-
žęs iš karinės tarnybos Pietų Urale, 1984 
m. rugsėjo 24-ąją Z. Savickas pravėrė šios 
girininkijos duris ir liko dirbti vyr. techni-
ku, girininko pavaduotoju; prieš 10 metų, 
2003 m. vasarį tapo girininku. Kas slypi už 
šių prabėgusių dešimtmečių? 

Anot Kuršėnų miškų urėdo Algiman-
to Kundroto, Gedinčiuose atsiskleidė Zi-
gmanto pašaukimas girininkauti ir pilieti-
nis požiūris į kasdieninius dalykus, jo įvai-
riapusiška asmenybė. Matant neaukštą, 
judrų, energingą, visur suspėjantį, miškui 
ir gimtinei atsidavusį žmogų, ir aplinkinius 
tai uždega, teikia džiaugsmą, viltį. 

Visursuspėjantis 
VaCloVas trepėnaitis

Dėmesysistorijosirkultūrospaveldui,
jaunoskartosugdymui
Ar daug mūsų girininkų galėtų papasakoti 
savos girininkijos istoriją, ar įvardintų prieš 
tai dirbusius kolegas, kieno ugdo ar jau kerta 
sodintą mišką? ,,Į girininko pareigybinę ins-
trukciją tai neįrašyta, už tai priedo prie algos 
negausiu, kam gaišti laiką“, – pasakys dažnas. 

Jeigu taip būtų manęs per 37 metus šia-
me krašte įvairiose pareigose dirbęs akme-
niškis Ipolitas Vilčinskas ar dabar jo pradėtą 
girininkijos metraštį savanoriškai tęsiantis 
kuršėniškis Z. Savickas, vargiai kas žinotų, 
kada Gedinčių kaime buvo pastatytas iki šių 
dienų išlikęs Kuršėnų miškų urėdijos buvęs 
administracinis pastatas (1929-1930 m.); 
kas rūpinosi jo statyba (miškų urėdas Mikas 
Žilinskas ir jo pavaduotojas Juozas Gaudu-
šas); kad Gedinčių kaime 1930 m. pasodin-
tas P. Matulionio atminimui skirtas ąžuolas, 
kurį dabartinis girininkas aptvėrė, padarė 
informacinę rodyklę. 

Iki 1930 m. nemažai šio krašto miškų 
dar priklausė aplinkinių dvarų savinin-
kams, kitiems žemvaldžiams. Pavyzdžiui, 
Prancūzijos pilietei Elzbietai Medem pri-
klausė apie 800 ha Agailių miško masyvo. 
Miškų departamentas 1930 m. iš jos nu-
pirko apie 460 ha miško, perėmė aplinki-
nių dvarų ir stambesnių žemvaldžių miš-
kus. Taip 1938 m. liepą iš juos tvarkiusių 
Papilės ir Kuršėnų girininkijų kelių eiguvų 
suformuota 3057 ha dydžio Gedinčių giri-
ninkija. Jos pirmuoju girininku iš Plungės 

miškų urėdijos atkeltas marijampolietis 
Vincas Dobilas (1909-1995), baigęs 1933 
m. Alytaus aukštesniąją miškų mokyklą. 
Iš Papilės ir Kuršėnų girininkijų atkelti ei-
guliai Mykolas Norkevičius, Stasys Skipa-
ris, Vladas Šuipys, Juozas Vingras. Vėliau, 
karo metais (1942-1945 m.) čia girinin-
kavo Ipolitas Vilčinskas, baigęs Vilniaus 
miškų mokyklą. 

Pokario reformų sūkuryje Gedinčių gi-
rininkija 1945 m. vėl buvo sujungta su Kur-
šėnų girininkija, 1952 m. valdė net 9043 ha 
miškų. Iš senojo miškų urėdijos pastato 
1951-1957 m. girininkijos būstinė iškeldin-
ta į Kuršėnus. Gedinčių kaimas ilgam buvo 
tapęs miško pramonininkų centru. Tik 
1975 m. gruodžio 1 d. Gedinčių girininkijai 
sugrąžintas istorinis pavadinimas.

Pokaryje čionykščius miškus tvarkė gi-
rininkai Antanas Galminas (1945-1946 m.), 
Leonas Valickas (1947-1949 m.), Ipolitas 
Vilčinskas (1949-1976 m.), vėliau – Bronis-
lovas Banys (1976-1978 m.), Jurgis Mika-
lauskas (1978-1979 m.), Virgilijus Gedmi-
nas (1979-2001 m.), Ernestas Lučauskas 
(2001-2003 m.). Metraštyje įamžinti ir kiti 
girininkijoje dirbę miškininkai, eiguliai, 
techniniai darbuotojai, darbininkai. De-
šimtims čia įdarbintų jaunų specialistų ar 
laikinų stažuotojų Gedinčiai buvo prak-
tinės miškininkystės mokykla ir startas į 
aukštesnes pareigas. 

Girininko Z. Savicko iniciatyva Agailių 
miške prie 1990-1992 m. atstatytos mūri-

Girininkas Z. Savickas darbo kabinete

Girininkijos sodyboje plevėsuoja valstybinė vėliava Gedinčių kaimą papuošė 2006 m. pastatyta nauja girininkijos būstinė
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U r ė d i j o s e

šėnų L. Ivinskio gimnazijos JMB būrelio 
,,Girinukai” talkininkams. Deja, dauguma 
šių ,,girinukų” jau išaugo abiturientais, o 
jų būrelio vadovė mokytoja Adolfina Lin-
gienė šiemet išėjo į užtarnautą poilsį. Gi-
rininkas norėtų, kad ryšiai su šia gimnazija 
nenutrūktų – įsikurtų naujas JMB būrelis. 

Zigmantas linkęs bendrauti ir su Šiau-
lių rajono, Kuršėnų miesto bendruomene. 
Šį pavasarį Agailių miške prie koplytėlės 
surengta ąžuolų sodinimo talka. Joje, be 
talkininkų iš Šiaulių vyskupijos kurijos, 
Šiaulių rajono savivaldybės, kitų įstaigų, 
dalyvavo ir Kuršėnų miškų urėdijoje tuo 
metu viešėjusi Austrijos Kernten krašto 
Weltensfeld seniūnijos delegacija. Svečiai 
iš Austrijos pasidžiaugė gražiai tvarkoma 
Agailių koplyčia, jos aplinka ir pakvietė 
Kuršėnų miškininkus apsilankyti jų šalyje. 

Kinkių miške kryžiumi įamžintas po-
karyje žuvusių partizanų atminimas, pa-
statytas informacinis stendas, kurį pernai 
vandalai buvo apniokoję ir girininko pa-
stangomis surasti. 

Gedinčių gyvenvietėje 2006 m. pasta-
tytas šiuolaikiškas girininkijos administra-
cinis pastatas, sutvarkyta sodybos aplinka. 
Šiemet pradėtas statyti ūkinis pastatas. Ša-
lia girininkijos sodybos ir Ringuvos upe-
lio buvusioje apleistoje žemėje 2006 m. 
pasodintas 1,4 ha parkas. Pasinaudojant 
ES paramos bei miškų urėdijos skirto-
mis lėšomis, 2008 m. šiame parke įreng-
ta poilsiavietė su pavėsine, laužaviete, 
lauko baldais. 

Gedinčių kaimas jau priprato, kad nau-
joje girininkijos sodyboje ant pastatyto 
metalinio stiebo švenčių proga suplazda 
valstybinė vėliava, nors girininkas su šei-
ma čia ir negyvena. Zigmantas įsitikinęs, 
kad girininkija kaime kaip valstybinė įs-
taiga turi rodyti pilietiškumo pavyzdį. Jis 

nesibodi per valstybines šventes ir viešai 
sugiedoti valstybės himną. 
 
Šeimininkiška ranka miške 
Valstybinės miškų tarnybos Miškų kon-
trolės skyriaus darbuotojai šių metų 
birželio 5-13 d. Kuršėnų miškų urėdijoje 
atliko ūkinės veiklos patikrinimą, pagrin-
dinį dėmesį kreipiant į medynų ugdymo 
kirtimų kokybę, želdinių ir žėlinių būklę ir 
miškų apsaugą. Iš tikrintų 7 girininkijose 
pasirinktinai objektų, Gedinčių girininki-
joje minėtų miško darbų kokybė įvertinta 
tik gerai. Tai leidžia teigti, kad girininkas 
Z. Savickas su pavaduotoju Irmantu Girs-
kiu (šiose pareigose dirba nuo 2003 m. 
liepos pradžios) bei eiguliu Arūnu So-
voljovu (čia dirba nuo 2004 m. pradžios) 
miškininkauja atsakingai, šeimininkiškai. 
Kaip šių rezultatų pasiekta? 

Dabar Gedinčių girininkija tvarko 
2430 ha valstybinės reikšmės ir prižiūri 
apie 400 ha privatizacijai dar rezervuotų 
miškų. Kasmet iškerta iki 8000 ktm me-
dienos: apie 5500 ktm pagrindinio nau-
dojimo ir 2500 ktm tarpinio naudojimo 
kirtimais. Visus pagrindinius miško dar-
bus, išskyrus dirvos ruošimą želdininiams, 
atlieka rangovinės įmonės. Bet miškinin-
kauti čia nėra lengva – dauguma kerta-
mų, ugdomų medynų auga laikinai už-
mirkusiose ar net pelkinėse augavietėse, 
kur klimpsta technika, kirtėjams reikia 
išsikloti valksmas. Girininkui Z. Savickui 
lig šiol atmintyje išliko vaizdas, kai prieš 
keliolika metų važiuojant su eiguliu šla-
piu miško keliuku staiga ėmė smegti 
žemėn vežimą tempęs arklys. Vos spėjo 
jiedu po arklio pilvu pakišti karčių ir nuo 
vežimo atkabinti išsigandusį arklį... 

Tokių augaviečių kirtavietes sudė-
tinga ir atkurti. Kuršėnų miškų urėdijos 

nės koplyčios pastatyti kryžiai ilgiausiai gi-
rininkijoje dirbusių girininkų I. Vilčinsko ir 
V. Gedmino atminimui, pakelėje pasodin-
ta ąžuolų alėja. Kartu su koplyčia, versmės 
šuliniu, estrada, želdiniais visa tai įsijungė į 
ne tik kuršėniškių gausiai lankomą Agailių 
sakralinį-rekreacinį kompleksą, kurio prie-
žiūrai ir plėtrai buvo gauta ES parama. Čia 
jauni žmonės atvažiuoja tuoktis, krikštyti 
savo vaikų, senoliai, ligoniai meldžia svei-
katos, stato vilties ir padėkos kryžius. Bet 
kasdienė šios komplekso aplinkos priežiū-
ra gula ant Gedinčių girininkijoje belikusių 
trijų miškininkų. Laimei, jiems surengti tal-
kas padeda girininko giminaitis kunigas, 
Šakynos parapijiečiai. Be to, girininkas 
pavasariais pasikviečia į švarinimo talkas 
,,Darom“ būrį talkininkų iš Kuršėnų S. An-
glicko pagrindinės mokyklos (JMB būrelį 
,,Ąžuoliukai” su vadove mokytoja Ilona 
Einingiene) bei yra dėkingas nuo 2001 
m. nuoširdžiai bendradarbiavusiems Kur-

Dabartinis Gedinčių girininkijos kolektyvas 
(iš kairės – girininko pavaduotojas 
Irmantas Girskis, girininkas Zigmantas Savickas 
ir eigulys Arūnas Sovoljovas)

Atminimo kryžius ilgamečiams girininkams Miškininkų atstatyta Agailių miške tikinčiųjų lankoma koplyčia



Kirtavietėse dažniausiai atsikuria beržynai

Eglaitės nuo stirnų, elnių skabymo ginamos repelentais 
,,Cervacol extra” (kasmet aptepama po 10 ha). 

Miškų apsaugoje daugiau problemų kyla dėl masyvuose 
atsiradusių privačių valdų. Gedinčių girininkijoje iki žemės re-
formos buvo per 4900 ha miškų. 2008 m. duomenimis, 2300 
ha miškų perėjo į savininkų rankas, 563 ha buvo rezervuoti pri-
vatizavimui. Beveik vientisas girininkijos miškų masyvas tapo 
suskaidytas ,,langais”, kas ženkliai apsunkino miškų apsaugą, 
kelių, ribinių linijų priežiūrą, biržių atrėžimą. Dabar girininkijai 
reikia kasmet papildomai valyti apie 9 km ribinių linijų. Keičia-
si privačių miško valdų savininkai, mišką su žeme superka me-
dienos verslo firmos. Užžėlus privačių miškų ribinėms linijoms, 
kirtėjai ,,įšoka“ ir į kito savininko valdą. Taip buvo pakirstas net 
ir girininko privatus miškas. Pasitaikė atvejų, kai tyčia ar per 
klaidą privačios firmos vežėjai išvežė ne iš tos miško valdos 
pagamintą medieną. 

Girininkas Z. Savickas sako rezervuotai žiūrintis į tradicinį 
miškininkų pomėgį – medžioklę. Kuršėnų miškininkų būrelio 
medžiotoju tapo jau sulaukęs brandaus amžiaus, kai 2006 m. 
prikalbino būti medžiotoju ir Paežerių girininkijos girininką Ei-
montą Alsį. 

Gedinčių girininko pastebėjimu, kanopiniai žvėrys labiau 
pažeidžia eglių želdinius ir žėlinius tuose plotuose, kur jie še-
riami cukriniais runkeliais ar jų atliekomis. Matyt, po saldžių 
skanėstų jiems norisi ir medieninio pašaro. Pavasarį šėryklo-
se likus pašarų likučiams, jos tampa piktžolių sąžalynais, teršia 
mišką. 

Šių sukakčių proga sumaniai miškininkaujantis Gedinčių 
girininkijos girininkas Z. Savickas paskatintas generalinio 
miškų urėdo B. Sakalausko padėka. 

vadovai pernai vasarą pakonsultuoti girininkus, kitus specia-
listus į probleminius objektus buvo pasikvietę profesorius: An-
taną Juodvalkį, Edvardą Riepšą, ieškojo bendrų sprendimų. 

Drėgnų augaviečių mišriuose miškuose nepasiteisinus 
atvejiniams kirtimams, pernai Gedinčių girininkijoje plynai 
kirsta 35 ha biržių, šiemet užsiplanuota apie 30 ha. Kirtavietės 
atkuriamos įvairiai. Nepasiekus norimų medžių rūšių atžėlimo, 
2011 m. želdė 4,3 ha, 2012 m. – 12,2 ha. Šiemet planuota at-
kurti 10 ha miško žėliniais, 8 ha mišriu būdu bei 7,5 ha želdi-
niais (iš jų 2,5 ha ąžuolų želdinių bus įveista rudenį). 

Kirtavietės, kur nevyksta norimas savaiminis atžėlimas, 
dažniausiai želdomos antrais po kirtimo metais. Veisiami miš-
rūs beržo, eglių, juodalksnių želdiniai. Pasak girininko, pirmais 
metais paruošiama dirva, iškasami negilūs sausinimo grioviai, 
gausiai pasipylusios minkštųjų lapuočių atžalos nupurškiamos 
arboricidu ,,Lifoganu“ (4 litrai tirpalo 1 ha). Taip palengvėja 
įveistų želdinių priežiūra: iki 7-10 metų tereikia 1-2 kartus krū-
mapjovėmis išpjauti bandančius želti nepageidaujamų rūšių 
medelius ar krūmokšnius. 

Našesnėse augavietėse nuo 1995 m. želdiniuose imta veis-
ti ir ąžuolus (apie 50 ha plote). Kad žvėrys nenukąstų ąžuo-
liukų viršūnių, girininkijos miškininkai sumanė Rekčių miške 
pakelti aukštyn prie kuolų uždėtas apsaugas. Šiek tiek padėjo. 
Nuo 2006 m. iki šių metų įveista 18,8 ha ąžuolų želdinių, kur 
ąžuolas yra vyraujanti rūšis. Nuo 2010 m. tokie želdiniai nuo 
žvėrių apsaugomi tinklo tvoromis (jau aptverta 13 ha). 

Pastaruoju metu šioje girininkijoje praktikuojama veisti 
tokios rūšinės sudėties ąžuolo želdinius: 6 dalys ąžuolaičių, 
2 dalys vinkšnų ir po 1 dalį liepų, klevų. Vinkšnos dažniausiai 
sodinamos grupėmis, o liepos ir klevai – eilėmis. Kirtavietėse 
išdygsta ir savaiminukų uosių. Agailių miške 2008 m. įveista 
ir 0,7 ha grynų paprastosios vinkšnos želdinių. Tai galima pa-
vadinti ir girininko vizitine kortele. 

Žėliniais dažniausiai atsikuria gryni I boniteto beržynai bei 
juodalksnynai, iš kurių iškertamos atžalinės drebulės, baltalks-
niai. Anksčiau kirtavietėse ant kalvelių bandė sodinti eglaičių 
grupes, bet jos pradingdavo tarp lapuočių sąžalynų. 
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Miškųurėdijų
2013m.birželiomėn.

parduotųapvaliosiosmedienos
sortimentųkainos,Lt/m³

sortimentas
2013 m. 

birželio mėn. 
vidutinė kaina

indeksas 2013 m. 
sausis=100

2013 m. sausio – 
birželio mėn. 

vidutinė kaina

Pušies pjautinieji rąstai 203 96.7 206
Eglės pjautinieji rąstai 210 96.3 215
Ąžuolo pjautinieji rąstai 471 86.3 510
Uosio pjautinieji rąstai 188 101.6 191
Drebulės pjautinieji rąstai 138 97.9 140
Beržo pjautinieji rąstai 208 91.6 219
Juodalksnio pjautinieji rąstai 183 97.9 186
Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai 167 98.2 169
Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai 130 97.7 132
Eglės popiermedžiai 96 104.3 93
Pušies popiermedžiai 92 103.4 90
Beržo popiermedžiai 101 90.2 107
Drebulės popiermedžiai 86 108.9 78
Uosio popiermedžiai 129 104 128
Plokščių mediena (spygliuočių) 65 101.6 65
Plokščių mediena (lapuočių) 63 103.3 62
Malkinė mediena 76 105.4 73
iš viso apvalioji mediena 132 103.1 131
Kainos be PVM ir transporto išlaidų  GMU inf.
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Šio tako atidarymo dieną Rozalimo 
miško parkas alsavo spalvinga vasa-
ros pradžios nuotaika. Net pavojin-

gai karštas oras, anot prognozių pranešėjo 
Naglio Šulijos, tądien nenuslopino palai-
mingo artėjančių Joninių arba Kupolinių 
pajautimo. Atvykusiems į tako atidary-
tuves įteikėme miškų urėdijos išleistus 
lankstinukus, kuriuose sudėta informacija 
apie miško parką, ir pakvietėme paėjėti 
daugiau nei 4 km poilsine pažintine trasa. 
Grožintis šalia tako tyvuliuojančiais Pae-
žerių tvenkinio užutekiais, 
stabtelint prie informacinių 
stendų, pasidairant į išvaiz-
džias rodykles bei suolus 
atsipūsti, žinoma, ir pasi-
šnekučiuojant tarpusavyje 
atei ta į renginių aikštelę su 
estrada, kur jau laukė ne 
tik deivės Gabijos ugnis, 
bet ir saviveiklininkai, ne-
mažas būrys dar atvykusių 
svečių. Žinoma, Trakuose, 
Druskininkuose ar Ignali-
noje, kur gražių rekreaci-
nių vietų yra daug, gamtos 
pažintinio tako atidarymas 
gal nebūtų toks išskirtinis 

Aplankykime 
Rozalimomiškoparką

 
VirGinijus kaCileVičius 

pakruojo miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas

Pakruojo miškų urėdijos Rozalimo girininkijos Rozalimo miške birželio 21 d. atida-
rytas daugiau nei 4 km ilgio pažintinis rekreacinis pėsčiųjų takas, skirtas susipažinti 
su unikaliu Rozalimo pušynu, mitologine krašto istorija, Lapgirių ozu, Zigmantiškų 
mitologiniu akmeniu, vadinamu ,,Marijos pėda“, Paežerių tvenkinio užutekiais, kitais 
įdomiais objektais. Lankytojams įrengta 18 informacinių stendų. Šis gamtos pažini-
mo ir rekreacijos kompleksas įrengtas panaudojus gautą ES paramą ir parėmus Pa-
kruojo miškų urėdijai.

įvykis. Mūsų Žiemgalos krašto drėgnuose 
miškuose augalija veši ir stebina savo gau-
sa ir augimo tempais. Prie Rozalimo mies-
telio auga bene vienintelis šilas rajone, ku-
riame senos pušys metines rieves brandina 
jau apie 170 metų. Daugumos senmedžių 
viršūnės suapvalėjusios – medžiai pasiekė 
gamtinę brandą. Įspūdis toks, tarsi Dievo 
ranka paėmė ir atkėlė gabalą Anykščių šilų 
žemės į Pakruojį, kad darbštūs šio krašto 

žmonės turėtų bent vieną vietelę po dar-
bų sielai atgauti.

Daugiau kaip dešimtmetį vykusios dis-
kusijos dėl pušyno ateities nenuėjo veltui: 
visuomenės, savivaldybės ir miškininkų 
pastangomis 2002 m. įkurtas Rozalimo 
miško parkas. Ištyrinėtos parko teritorijoje 
esančios gamtinės ir kultūrinės vertybės, 
subrandintos idėjos dėl tų vertybių apsau-
gos ir įprasminimo. Šio miško parko sutvar-
kymo planas parengtas 2010 m. Kadangi 
Rozalimo miško parke yra daug saugotinų 

vertybių, poilsiui ir pra-
mogoms iš 290 ha miško 
skirta tik 55 ha. Įrengtame 
pėsčiųjų take galima pasi-
rinkti rekreacinį ir gamtos 
pažintinį maršrutą. Rekre-
acinėje dalyje pastatytos 
pavėsinės, sūpuoklės vai-
kams, su parką lankiusiais 
iškiliais Lietuvos žmonė-
mis susijusios skulptūrinės 
kom pozicijos. Jas išdrožė 
tautodailininkas Egidijus 
Impolis, panaudodamas 
ir kadaise Rozalimo miške 
buvojusio anykštėno Jono 
Biliūno pasakų motyvus. 

Pažintiniu taku – Pakruojo rajono merė 
Asta Jasiūnienė ir Seimo narys Vitalijus Gailius
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voti visais metų laikais neskubant, įsižiūrėti 
į besikeičiančias spalvas ir kvapus, atidžiai 
perskaityti informacinius stendus.

Ir pabaigai. Mes puikiai supranta-
me, kad kiekvienas rekreacinis, pažintinis 
objektas miške – tai papildomas miški-
ninkų įsipareigojimas visuomenei. Tai 
glaudesni santykiai tarp valstybinių miškų 
pa reigūnų ir lankytojų, tai naujų, kultūrin-
gesnių buvimo miške tradicijų ugdymas. 
Labai tikiuosi, kad parko stendų, pavėsi-
nių, atrakcionų, pastatytų medžio drožėjų 
skulptūrų (nors jos ir įbetonuotos) nesu-
niokos negeros rankos, o pėsčiųjų takeliai 
nepasidarys keturračių lenktynių trasomis. 
Turiu didelę viltį, jog sutelktomis jėgomis, 
su meile sutvarkytas miško parkas ilgam 
taps Rozalimo puošmena, kurią išsaugoti 
mums padės ir vietos bendruomenė. 

natūraliai kilo ir noras visa tai pristatyti rajo-
no ir platesnei visuomenei.

Miško parko pristatyme dalyvavo Seimo 
narys Vitalijus Gailius, Generalinės miškų 
urėdijos Miško atkūrimo ir apsaugos sky-
riaus vyriausiasis specialistas Raimundas 
Peleckas, ASU Miškų ir ekologijos fakulteto 
Biologijos ir miškininkystės instituto profe-
sorius Edvardas Riepšas, Valstybinio miško-
tvarkos instituto direktorius Alfredas Galau-
nė bei Kraštotvarkos skyriaus vedėja Viliūnė 
Naureckaitė, projekto autorius architektas 
Aurimas Vengris, Pakruojo rajono merė Asta 
Jasiūnienė, Žaliųjų judėjimo lyderis Riman-
tas Braziulis, aplinkinių miškų urėdijų urėdai, 
vietos bendruomenės nariai, kiti svečiai.

Aikštelėje su estrada uždegta deivės Ga-
bijos ugnis, koncertavo ansamblio „Šiaurys“ 
dainininkai, vaikų bei jaunimo pučiamųjų 
orkestras „Viestartas“, „Reketo“ šokėjai, ma-
žieji Rozalimo „Vyturiukai“. Šventės dalyviai 
vaišinosi iš vietinių miško žolelių išvirta kva-
pnia arbata, kitais miško skanumynais. 

Labiausiai prisidėjusiems prie šio rekre-
acijos objekto įrengimo įteiktos padėkos: 
aplinkos ministro – miškų urėdui K. Gu-
dui, generalinio miškų urėdo – architektui 
A. Vengriui, Pakruojo rajono merės – darbus 
atlikusios AB ,,Meresta” generaliniam direk-
toriui J. Macijauskui, Pakruojo miškų urėdo – 
kitiems darbštuoliams. 

Norintiems išsamiau pažinti šį parką ir jo 
gamtos turtus, nepakanka tik turisto žings-
niu praeiti pažintiniu taku. Reikėtų čia pabu-

Gamtos pažintinėje tako dalyje arba na-
tūraliame miško amfiteatre įrengta ,,miško 
klasė” jauniesiems lankytojams, pastatyta 
18 informacinių stendų, supažindinančių su 
miško gyventojais, augalais, pasakojančiais 
apie mitologinę Daugyvenės krašto praeitį. 
Likusioje parko dalyje daugiau dėmesio skir-
ta gamtosauginiams tikslams. 

Rengiant parko projektą, o paskui ir par-
ko pritaikymo žmonių poilsiui bei rekreaci-
jai, miško pažinimui darbus, daug pastangų 
ir išminties įdėjo šviesios atminties mokyto-
ja, Lietuvos šviesuolė Genovaitė Valčiukienė, 
parko projektuotojai – miškotvarkininkė 
Viliūnė Naureckaitė, architektas Aurimas 
Vengris, konsultantas biologas Andrius 
Gaidamavičius bei visų grandžių Pakruojo 
miškų urėdijos miškininkai, pradedant miš-
kų urėdu Kaziu Gudu ir baigiant Rozalimo 
girininku Dainiumi Janeliūnu, eiguliu Me-
čislovu Pociumi. Parko rūpesčių verpete su-
kosi ir Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas 
Rimantas Braziulis, vietos bendruomenės 
žmonės. Darbų buvo atlikta tiek daug, kad 

Generalinės miškų urėdijos Miško atkūrimo 
ir apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas 
Raimundas Peleckas įteikia generalinio 
miškų urėdo padėką projekto autoriui 
Aurimui Vengriui (kairėje)

Šventės akimirkos

Atrakcionai mažiesiems 
miško parko lankytojams Originalus suolelis
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Jau daug metų Vilniaus ir Nemenči-
nės miškų urėdijų miškininkai palaiko 
draugiškus ryšius su dalį Belovežo gi-

rios tvarkančiais lenkų Hainuvkos miškų 
urėdijos miškininkais, vieni pas kitus lan-
kosi, dalijasi pažangia patirtimi. Šiemet bir-
želio 19-21 d. į Vilnijos kraštą buvo atvykę 
lenkų miškininkai. Pirmąją viešnagės dieną 
svečiai pradėjo Vilniaus miškų urėdijoje, 
kur vyriausiasis miškininkas Algis Vaitkevi-
čius pristatė jiems miškų urėdijos struktūrą, 
pagrindines veiklos sritis. Informaciniame 
centre medienos ruošos ir darbų saugos in-
žinierius Tadeušas Navsutis supažindino su 
miškų urėdijos istorija. 

Vykdami į Vilnijos krašto miškus, svečiams 
pakeliui parodėme XIX a. pradžioje pagal 
Lauryno Stuokos – Gucevičiaus projektą pa-
statytą Švč. Trejybės bažnyčią Sudervėje. Tai 
bene vienintelė tokios architektūros katalikų 
bažnyčia Lietuvoje. Gidu pabuvo šios baž-

Vilnijosmiškainenusileidžiagrožiu
Belovežogiriai

raiMonDa aliulytė
šarūnas laužaDis

Vilniaus ir nemenčinės miškų urėdijų 
ryšių su visuomene specialistai

nyčios klebonas Stanislav Matiukevič, papa-
sakojęs ir apie glaudų bendradarbiavimą su 
miškų urėdijos miškininkais. Su susidomėji-
mu svečiai apžiūrėjo Dūkštų ąžuolyną, Neries 
regioninio parko lankytojų centrą, Kernavės 
archeologijos ir istorijos muziejų. Dūkštų 
ąžuolyno augmenija svečiams priminė Be-
lovežo girią, bet yra ir skirtumų. Pavyzdžiui, 
Belovežo girioje vyrauja lygumos ir lapuočių 
medynai, o čia yra ir kalvų, medynuose tarp 
ąžuolų pasimaišę ir spygliuočių. 

Dūkštų girininkijos girininkas Kęstutis 
Karlonas supažindino lenkų miškininkus su 
girininkijos želdinių priežiūra, vykdomais 
ąžuolynų ugdymo kirtimais. Lenkijos miški-

ninkai tvirtino, jog ateityje iš jų turėtų susi-
formuoti vertingas, gerai nuo šakų nusivalęs 
ąžuolų medynas. Dienai baigiantis svečius 
pakvietėme pavaikščioti Dūkštų kraštovaiz-
džio draustinyje įrengtu Dūkštos pažintiniu 
pėsčiųjų taku, kuris driekiasi Dūkštos upelio 
pakrante, jungdamas Bradeliškių malūną su 
Karmazinų piliakalniu. Dūkštos šlaitų grožiui 
abejingų neliko. Po to laukė vakaronė ant 
aukšto Neries skardžio... 

Kitą dieną svečiai lankėsi Nemenčinės 
miškų urėdijoje. Čia lenkų miškininkai domė-
josi automatinės gaisrų stebėjimo sistemos 
darbu, aplankė miško parką ,,Žalgiris 600“. 
Nemenčinės miškų urėdijos miškininkai pa-
kvietė svečius paviešėti Aukštaitijos naciona-
liniame parke, pakeliui užsukant į Juzefo Pil-
sudskio gimtinę. Prisiminta jos istorija. Kilus 
spirito varykloje gaisrui, buvęs „palivarkas“ 
sudegė. Tuo metu jo niekas neatstatinėjo. Bet 
J. Pilsudskiui tapus Lenkijos vadovu, Lenkijos 

Po šimtamečiu ąžuolu – 
Vilniaus miškų urėdijos 
ir lenkų miškininkai

Dūkštų ąžuolyne Viešnagė Aukštaitijos nacionaliniame parke
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Besiklausant Ginučių malūno istorijos Parko panorama iš apžvalgos aikštelės

Vilniaus miškų urėdijai reikalingas miško kirtimo 
mašinos (harvesterio) operatorius. Siūlomas darbas 
su nauja technika, geras atlyginimas.

Reikalavimai: darbo patirtis, rekomendacijos.
Kreiptis tel. 85 - 2160929 

DiDeLiAiS KieKiAiS
superkame beržorąstus

nuo 14 cm skersmens

LIKMERE
.

Informacijaapiesupirkimokainasirsąlygas
internetewww.likmere.lt
telefonu834060054

el. paštuinfo@likmere.lt

karininkų veteranų sąjungos iniciatyva atsta-
tyti buvusios sodybos pamatai, į sodybvietę 
nutiestas tašytais akmenimis grįstas kelias, 
išlikęs iki šiol. Dabar čia sutvarkyta aplinka, 
rikiuojasi paminkliniai akmenys, skirti įžy-
miausiems lenkų kilmės asmenims pagerbti 
bei tragiškiausiems lenkų tautos įvykiams at-
minti. Auga ir ąžuolas, įamžinantis Lietuvos ir 
Lenkijos miškininkų draugiškus ryšius. 

Aukštaitijos nacionaliniame parke sve-
čių laukė išties malonus siurprizas: Ignalinos 
pašonėje, Strigailiškio gyvenvietėje įsikūrusi 
UAB „Romnesa“ pademonstravo tradicinio 
lietuviško skanėsto – šakočio – kepimą, ku-
riame galėjo dalyvauti ir svečiai. Restorano 

šeimininkai papasakojo šakočio atsiradimo 
Lietuvoje istoriją, kuri susijusi su garsia Lie-
tuvos – Lenkijos valstybės didike ir politike 
Barbora Radvilaite. 

Nuo Ladakalnio ir iš 30 m aukštyje 
mobiliojo ryšio bokšte įrengtos apžvalgos 
aikštelės svečiai grožėjosi parko krašto-
vaizdžio panorama, Ginučių vandens ma-
lūnas priminė senovę, buvusius verslus, 
o drąsiausieji, atkėlę kelias grindų lentas, 
mėgino įžiūrėti tamsiame rūsyje gyvenan-
tį seną velnią... Didelį įspūdį svečiams pali-
ko ir bitininkystės muziejus Stripeikiuose, 
kur jie galėjo per stiklą stebėti bičių darbą 
avilyje. 

Grįžtant į Vilnių prieš Nemenčinę svečių 
laukė tikra miškininko vakarienė ir atminimo 
dovanos su miškų urėdijos simbolika. Me-
delyno vedėja Dalia Jankauskienė pakvietė 
svečius apžiūrėti jos tvarkomą medelyną, 
pasigrožėti besileidžiančios saulės apšvies-
tais ąžuolų, eglių, pušų ir kitų medelių sodi-
nukais. 
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Manoma, kad uodai atsirado prieš 
170 mln. metų. Pasaulyje žinoma 
apie 3400 uodų rūšių, o Lietuvo-

je – 36 jų rūšys. Šie gyviai įkyriai kankina miš-
ko ir laukų darbininkus, poilsiautojus, žvejus, 
sportininkus, net dirbančius ar besiilsinčius 
kolektyviniuose soduose žmones, ypač su-
prakaitavusius. Reikia pabrėžti, kad ne visus 
žmones uodai puola vienodai: labiau tuos, 
kurių medžiagų apykaita yra greitesnė, kurie 
apsirengę šviesesniais rūbais, pritraukian-
čiais kraujo ištroškusias uodų pateles. 

Jei pavasaris ankstyvas, uodai aktyvūs 
jau nuo balandžio vidurio, ir esant šiltiems 
orams jų „veikla“ tęsiasi iki rugsėjo vidurio. 
Uodų atakos priklauso nuo vėjo stiprumo, 
oro drėgmės ir saulės. Šiems mūsų kankin-
tojams nepalankiausios saulėtos ir vėjuotos 
dienos, kuriomis galime šiek tiek atsipūsti 
nuo nemalonių vabzdžių. 

Mažasuodelis–
dideliskankintojas

jūratė rečiūnienė – kuusienė

Uodai kiaušinėlius deda į vandenį arba 
ant dirvos, kuri ateityje gali būti užlieta 
vandeniu. Iš kiaušinių išsirita lervos, ku-
rios gyvena vandens telkiniuose, pelkėse, 
balose ir kituose stovinčio vandens telki-
niuose. 

Mūsų šalyje normaliomis klimato sąly-
gomis lervos pradeda vystytis balandžio 
viduryje; lervų ypač pagausėja po lietaus, 
jos virsta lėliukėmis, iš kurių po kelių die-
nų išskrenda uodai. Pelkėtose ir drėgnose 
vietose, prie ežerų, ypač ten, kur gausiau 
auga lapuočiai medžiai ir veši žolinė auga-
lija, šiltuoju metų laiku žmogų ir gyvūnus 
puola nesuskaičiuojamas uodų skaičius. 

Paprastasisuodas
Paprastasis uodas (Culex pipiens) – tikrųjų 
uodų (Culicidae) šeimai priklausanti vabz-
džių rūšis, paplitusi Europoje. Šio uodo ko-
jos 1,5 karto ilgesnės už kūną. Patelės minta 
žinduolių (žmonių, galvijų, arklių) krauju. 
Lietuvoje labiausiai paplitę taip vadinami 
miško uodai: apie 98 proc. žmogų puolan-
tys uodai priklauso Aedes genčiai.

Optimali temperatūra veistis šiems uo-
dams yra +20-25°C. Suaugęs uodas, priklau-
somai nuo temperatūros, gyvena nuo 10-14 
dienų iki 3-5 savaičių.

Maliarijos mus kankinantys uodai ne-
perneša, nes šiai ligai vystytis Lietuvoje per 
žema temperatūra ir vasara per trumpa. Ta-
čiau negalima nusiraminti ir teigti, jog ma-
liarija mūsų šalyje niekas neserga. 

Mažasis kraugerys

Stovintis balų vanduo pavasarį – uodų perykla
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Kuo daugiau lapuočių prie vandens telkinių, 
tuo gausiau uodų

Mažasuodelis–
dideliskankintojas

jūratė rečiūnienė – kuusienė

maliarija ir alergija
Vilniaus visuomenės sveikatos centro duo-
menimis, vis tik bent keli mūsų šalies gyven-
tojai per metus užsikrečia maliarija, dažniau-
siai atogrąžų. Įvežtine maliarija 2003-2012 m. 
sirgo 36 žmonės. Pernai Vilniuje užregistruo-
ti 3 įvežtinės maliarijos atvejai. Kauno visuo-
menės sveikatos centro duomenimis, nors 
uodų platinamos ligos daugiau būdingos 
tropinio klimato šalims, tačiau maliarija, 
uodų platinami encefalitai pastebimi ir 
Lietuvoje.

Todėl vykstant į užsienio šalis, kuriose šios 
ligos paplitusios, būtina reguliariai vartoti 
chemoterapinius vaistus, kuriuos turi paskirti 
gydytojas, bei kuo tinkamiau apsisaugoti nuo 
uodų. Maliarija – pavojinga gyvybei liga. Vien 
mūsų šalyje nuo atvežtinės maliarijos 2003 m. 
ir 2007 m. mirė du žmonės.
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Dažnesnė bėda, susijusi su uodų įkan-
dimais, mūsų šalyje – alergija. Uodų įkąstą 
kūno vietą niežti. Pradėjus kasytis, niežulys 
dar labiau paaštrėja, todėl daug problemų 
uodai gali pridaryti alergiškiems žmonėms, 
kuriems po įkandimo gali prireikti net me-
dikų pagalbos. Jeigu uodo įkandimo vietoje 
atsiranda didesnis nei 10 cm paraudimas, 
apima silpnumas, ima ašaroti akys, atsiranda 
dusulys, čiaudėjimas arba sloga, pakyla tem-
peratūra – tai būdingi ūmios alergijos po-
žymiai. Tokiu atveju, nieko nelaukus, būtina 
kviesti greitąją medicinos pagalbą ar patiems 
kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą. Ir visam 
laikui atsiminti, jog esate alergiški uodams. 

kaipapsisaugoti?
Vienas efektyviausių būdų visame pasau-
lyje yra pripažintas uodų lervų naikinimas, 
kol dar neišsiritę suaugėliai. Lervos veisiasi 
tik stovinčio vandens telkiniuose. Jos ne-
gali nei išlipti iš balos, nei iš jos išskristi, 
todėl uodų lervas paprasta rasti. Būtina 
išžvalgyti visą teritoriją, prieš panaudo-
jant insekticidus, kad nebūtų praleista nė 
viena uodų veisimosi vieta. Tačiau jei vis 
dėlto uodai išsirito ir kėsinasi į žmogaus 
ar gyvūnų kraują, galima pabandyti gin-
tis repelentais. Jų yra įvairaus tirštumo ir 
sandaros: aerozoliai, tepalai, kremai, pieš-
tukai arba garuojantys prietaisai. Naudo-
jant repelentą, svarbu žinoti jo veikimo 
laiką. Trumpesnis veikimo laikas nereiškia, 
kad repelentas yra mažiau veiksmingas – 
tiesiog juo reikia dažniau pasitepti arba 
pasipurkšti. Grįžus iš gamtos, repelentu 
papurkštas kūno vietas būtina nuplauti 
vandeniu su muilu. 

Tačiau repelentai jautriems žmonėms 
taip pat gali sukelti alergiją. Esama ligų (ir ne 
tik odos), kuriomis sergant repelentų vartoti 
nepatartina: tai kai kurios plaučių ligos, bron-
chinė astma, kai kurios širdies ir kraujagyslių 
bei jungiamojo audinio ligos. Dabar jau yra 
repelentų, kuriuos (sąlyginai) gali naudoti ir 
šiomis ligomis sergantys žmonės, bet tai rei-
kia daryti atsargiai, pradžioje išbandant ant 
nedidelio kūno ploto ir palaukiant, ar neiš-
ryškės alergijos požymiai. 

Vaikus apipurkšti taip pat sudėtinga. 
Jiems galima naudoti tik specialius repelen-
tus, būtinai perskaičius informacinį lapelį. 
Pradžioje suaugęs žmogus išsitepa arba ap-
sipurškia repelentu savo plaštakas, o vėliau 
jomis aptepa atviras vaiko kūno vietas, ypač 
saugodamas akis ir burną. 

Po drabužiais naudoti repelento nerei-
kia. Be to, ne visi repelentai tinka visiems 

vabzdžiams: vieni atbaido erkes, kiti – uo-
dus, o dar kiti – ir vienus, ir kitus, ir dar kai 
kuriuos voragyvius. 

Nuo seno žinomos buitinės priemonės: 
citrusiniai aliejai, kedro, anyžiaus, eukalipto, 
terpentino, gvazdikėlių, baziliko, pelargo-
nijos kvapai, kurie atbaido uodus. Trumpai – 
apie šias priemones.

Vengiantrepelentų
* Smulkiai supjaustykite šermukšnių, 

bazilikų lapus ir jais patrinkite atviras kūno 
vietas.

* Į stiklinę vandens įlašinkite po 5-10 
lašų eterinio aliejaus. Tepkite atviras kūno 
vietas, plaukus arba suvilgykite vatos gu-
mulėlius ir padėkite prie lango, kur būriuo-
jasi uodai.

* Jei vyksite į gamtą ilgesniam laikui, 
pasiruoškite pelyno nuoviro ir nuolat tep-
kite juo atviras kūno vietas.

* Jeigu pramogaujate gamtoje, bet 
neturite jokių priemonių nuo uodų, išban-
dykite eglių kankorėžius, kadagių šake-
les – įmeskite jas į liepsnojantį laužą. Uodus 
atbaido jų aromatas. Laužus, be abejo, kur-
site tik tam skirtose vietose ir nepaliksite jų 
neužgesintų. 

* Kedrų aliejaus kvapas nubaidys ne tik 
uodus, bet ir kitokius vabzdžius.

* Įdomus patarimas – atviras kūno vie-
tas patepti žuvų taukais. Uodai negali jo 
pakęsti. 

* Citrinos, apelsinai. Perpjaukite juos 
per pusę ir patepkite tas vietas, kurias la-
biausiai kanda uodai.

* Jeigu jums patiems nėra nemalonus 
ropinio svogūno kvapas, tą patį, kaip ir su ci-
trina ar apelsinu, galite atlikti ir su svogūnu. 

Reikia perspėti, kad su eteriniais aliejais 
ir kitais augalais, jeigu tepate juos tiesiai ant 
kūno, elkitės atsargiai, kaip ir naudodami re-
pelentus: pradžioje juos išbandykite ant ne-
didelės kūno dalies, įsitikinkite, ar jie „patiks“ 
jūsų odai.
  
Jeigusukandžiojo
Uodų sukandžiotas vietas reikia nuplauti 
švariu vėsiu vandeniu su muilu, atsargiai 
nusausinti, uždėti (jei turite) ledo arba šaltą 
kompresą, įkandimų vietą patepti dezinfe-
kuojamuoju tirpalu. Ant įkandimo vietos 
15 minučių palaikius vatos gniužulėlį, suvil-
gytą spiritiniu medetkų antpilu, taip pat su-
mažinsite skausmą ir niežulį. Gerai padeda 
įtrynus sugeltas vietas pelyno, petražolės, 
mėtos ar gysločio lapais. Nepamirškime ir 
senojo tepaliuko „Žvaigždutė“. Tačiau svar-
biausias patarimas – nesikasyti. 

Labai sparčiai dirbančių – jokie uodai nepuola
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UAB „MMC Forest“
Nausodžio k., Vėžaičių sen., 96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 673 51506 
El. paštas info@mmc.lt 
www.miskui.lt

Suomiškos biokuro giljotinos AXER – 
profesionalūs priedai ekskavatoriams 
ir miško mašinoms

AXER - Skandinavijos rinkos lyderis. 
Įdarbink savo ekskavatorių biokuro gamybai!
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Profsąjungųveikla

Arilgaikęsimemūsų,,žudiką“–asbestą?

Nuo 2005 m. sausio 1 d. Europos Są-
jungos direktyva 1999/77 EB drau-
džia naudoti pramonėje ir statybo-

se visų rūšių asbestą. Lietuvoje nuo 2001-
2002 m. taip pat uždrausta įvežti, gaminti ir 
naudoti stogų dangai šiferį su asbestu nau-
jai statomuose objektuose, o nuo 2004 m. – 
gaminti asbestcementinius vamzdžius bei 
movas. Europos Sąjungos parlamentas 
ragina ir kitas šalis kuo greičiau pašalinti 
asbestą iš aplinkos. Ši problema aktuali ir 
Lietuvos gyventojams, ypač gyvenantiems 
ankstesnės statybos namuose, kurių stogai 
dengti šiferiu, o daugiabučių balkonai ap-
kalti šiferio lakštais. 

Asbesto pavadinimas kilęs iš graikų kal-
bos ir reiškia nedegantis, nesuyrantis. Tai 
grupė mineralinių pluoštinių medžiagų, iš-
kasamų Rusijos, Kazachstano, Kanados, JAV 
bei kitų šalių kasyklose. Jis atsparus karščiui 
(jo lydymosi temperatūra siekia +1000-
16000 C) ir kitų cheminių medžiagų povei-
kiui, jo plaušeliai gerai sukimba su rišamo-
siomis medžiagomis. Būtent dėl šių savybių 
jis plačiai buvo naudojamas daugelyje šalių 
statybose, apsaugai nuo gaisro (izoliacinė 
medžiaga) bei kaip šilumos, elektros bei 
garso izoliacinė medžiaga. Didžioji asbes-
to dalis naudota stogų šiferiui ir įvairiems 
vamzdžiams gaminti. Po Antrojo pasaulinio 
karo gaminių, kur buvo naudojamas asbes-
tas, asortimentas siekė per 3000. Laikraščio 
„Respublika“ žurnalistas Danas Nagelė šių 
metų balandžio 24 d. straipsnyje „Žmonės 
vaduojasi iš asbesto pančių“ teigė, kad „nuo 
1961 m. Lietuvoje sunaudota apie 1 mln. 
tonų asbestcemenčio gaminių“. Todėl jo yra 

beveik visuose senosios statybos pastatų 
stoguose, katilinėse, šiluminėse trasose. 

Nors asbesto turinčių pastatų bei ga-
minių inventorizacija turėjo būti atlikta dar 
2005 m., kol kas nėra žinoma tikslios aps-
kaitos. 2011 m. duomenimis, įvairių atliekų, 
turinčių asbesto, surinkta ir utilizuota vos ke-
lios dešimtys tūkstančių tonų. Dalis tų atlie-
kų buvo panaudota ir kaip laužas statybose, 
išvežta į sąvartynus arba užkasta, kaimuose 
suklota į lauko keliukų duobes. Matyt, ir ma-
žai aiškinta žmonėms apie šiose atliekose 
esančio asbesto žalą žmonių sveikatai. 

Pernai spalio 9-10 d. teko dalyvauti Var-
šuvoje surengtame renginyje, kur iš 13 vals-
tybių susirinkę mokslo ir mokymo įstaigų, 

profesinių sąjungų bei darbdavių organiza-
cijų atstovai nagrinėjo, kaip elgtis ir apsisau-
goti nuo aplinkoje esančio asbesto poveikio. 
Kuo jis mums kenksmingas? Skaidantis asbe-
sto pluoštui į įvairaus storio ir ilgio skaidulas, 
jos išplinta ore ir patenka į žmogaus plaučius 
bei kitus organus. Plaušelių storis – vos keli 
mikronai, o ilgis – 200 mikronų ir daugiau. 
Pavojingiausiais laikomi asbesto plaušeliai, 
ilgesni kaip 5 ir plonesni kaip 3 mikronai. Jei 
toks plaušelis iškristų iš 3 m aukščio, jis ore 
sklandytų net kelias dienas. Taigi, griaunant 
pastatus, lupant senus šiferio stogus, asbes-
to dalelės gali lengvai patekti į tolimiausias 
plaučių atšakas – alveoles. Asbesto organiz-
mas nesuskaldo ir neištirpina. Todėl 1976 m. 
jis įrašytas į Tarptautinio vėžio tyrimo centro 

Arilgaikęsimemūsų,,žudiką“–asbestą? 
alGirDas rauka

lietuvos miško ir miško pramonės
darbuotojų profesinių sąjungų 

federacijos pirmininkas

Asbestiniu šiferiu dengtas gyvenamojo namo stogas Šiferiu apkalti senieji sostinės daugiabučių balkonai Va
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SIPPROTEcTION–didžiausiasdirbantiemsmiškerūbų,avalynės
irdarbosaugospriemoniųgamintojasEuropoje

Pasirūpink 

saugiu ir komfortabiliu darbu 

miške...

UAB„MMcForest“
Nausodžiok.,
Vėžaičiųsen.,96215klaipėdosr.
Tel.867351506
El.paštasinfo@mmc.lt
www.miskui.lt

kancerogeninių veiksnių sąrašą. Nustatyta, 
kad asbesto plaušeliai gali sukelti: plaučių 
asbestozę, plaučių bei skrandžio, žarnyno 
vėžį. Ligos požymiai gali pasireikšti ir po 20-
30 ar daugiau metų. Teigiama, kad kasmet 
vien ES šalyse su asbestu susijusiomis ligo-
mis suserga iki 30 tūkst. žmonių. 

Rizika susirgti didėja, įkvepiant didelį as-
besto plaušelių kiekį, kai nesilaikoma saugu-
mo priemonių, ardant pastatų konstrukcijas, 
pakabinamas lubas ar stogų senas dangas, 
kuriose naudotas asbestas. Kol asbesto tu-
rinčios namų konstrukcijos neliečiamos, 
didesnio pavojaus sveikatai jis nekelia. Bet 
griaunant, ardant, smulkinant, šalinant sta-
tybinį laužą į aplinką išsiskiria debesys dul-
kių su asbesto plaušeliais. Tai kelia pavojų 
sveikatai. Labai svarbu tai prisiminti rekons-
truojant senus pastatus, keičiant šiferio sto-
gų dangą, kad neprikvėpuotume asbesto 
plaušelių – žudikų. Įvertinant tai, kad kol 
kas didžioji dalis senų statinių stogų Lietu-
voje yra dengti šiferiu su asbestu, pavojus 
sveikatai yra didelis. Ypač grėsmė sveikatai 
iškyla vykdantiems pastatų remonto darbus 
ir esantiems šioje aplinkoje, kai senas šiferis 
pjaustomas lopant senus stogus, šveičiamas 
ruošiant dažymui. Tenka matyti, kaip neto-
liese laksto, žaidžia ir vaikai. 

Nors 2005 m. sausio 1 d. priimta Europos 
Sąjungos direktyva 1999/77 EB ir kiti teisi-
niai reglamentai, asbesto žudikiškas pavojus 
Lietuvoje kol kas išlieka. Taikant ES paramą 
ir kitas programas kol kas „pakeista daugiau 
kaip 4700 asbestinių stogų ir dar apie 2640 
namų savininkai pateikę paraiškas“, – rašė 
,,Respublikoje“ žurnalistas Danas Nagelė. 
Išmokėta daugiau kaip 46 mln litų. Pagal že-
mės ūkio ministro 2011 m. patvirtintas tai-
sykles, iki šių metų birželio pabaigos buvo 
galima teikti paraiškas kompensacijai gauti 
už gyvenamųjų namų asbestinio šiferio sto-
go pakeitimą. Tam numatyta skirti 18 mln. 
litų. Bet parama dengia iki 50 proc. patirtų 
išlaidų arba yra ne didesnė kaip 10 000 litų. 
Ji skiriama ne visiems kaimų gyventojams, 
ja sudėtinga pasinaudoti kaimo sodybose 
gyvenantiems pensininkams, kitiems mažas 
pajamas turintiems gyventojams. Nuošalė-
je dar palikti miestelių gyventojai arba kai-
muose neregistruoti ir nedirbantys sodybų 
savininkai. 

Nemažai ir miškininkų sodybų kaimuo-
se dar dengtos senu šiferiu. Tai didžiulio ir 
sudėtingo darbo pradžia. Kuo ilgiau bus 
„žaidžiama“ su asbesto turinčiais gaminiais, 
tuo ilgiau mes, mūsų vaikai ir anūkai bus ne-
saugūs. 



Kaunietis, medžioklinių suvenyrų meistras 
Arūnas Valantiejus prieš keletą metų pramynė 
takus į estiškus medžioklinius renginius ir 
dabar nestokojo šventės dalyvių dėmesio

M e d ž i o k l ė

Žodisskaitytojui

Tūkstantinės šventės dalyvių minios priviliojo gausų prekeivių būrį – prekybinėje alėjoje puikavosi 
efektingi iškamšų gamintojų stendai

Akivaizdūs prekybos lyderiai: laukienos receptų 
knyga ir seno kaimo medžiotojo surinktas 
medžioklinis folkloras

Atidarymo paradas

Pirmojo Estijos elnių ir briedžių kvieslių 
čempionato teisėjų brigada

Estijos medžiotojų draugijos prezidentas 
Margus Puust, EMD direktorius Tõnis Korts, 
Estijos aplinkos ministrė Keit Pentus-Rosimannus

Estijosmedžiotojųsąskrydyje

Šiais laikais nekeliauja tik visiški apsileidėliai. ypač vasarą.
Jei keliaut, tai nors į Turkiją. Kam tu pasigirsi, kad buvai 

Mikolaikuose, Siguldoj ar Saaremo salose. Beje, jeigu Jums 
šitie pavadinimai nieko nesako, ,,paguglinkit“. Tai tikri turiz-
mo „perlai“ po pat mūsų nosimis.

Liepos vydury ir vėl lankiausi pas kolegas Estijos me-
džiotojus.

Lankiausi tikrai daug kartų ir galvojau, kad estų me-
džiotojus jau pažįstu.

Medžioklės prasideda vėlai (reikia gi išsimiegoti), vary-
mai ilgi ir nuobodūs, bendrų pietų ir vakarienės dažniausiai 
nebūna, daugumą medžioklės dalyvių per visą medžioklę 
matai tik vieną kartą – rytinio instruktažo metu, po medžio-
klės neretai net bendražygiai pamiršta atsisveikinti, kalbos 
neskubios, be ilgųjų varymų, broliai estai dar labai mėgsta 
sėlinti džipais (beje, tai griežtai draudžiama), aaa – tiesa, 
būčiau pamiršęs informuoti, kad kiekvienas estas būtinai 
pasigiria ir pagąsdina, kad pas juos policija nepaperkama.

Pastaroji kelionė pas bičiulius parodė, kad dar menkai 
pažįstu savo draugus.

Per patį vidurvasarį Estijos medžiotojų draugijos nariai 
renkasi į tradicinį medžiotojų sąskrydį, mūsiškai – į respubli-
kinę medžiotojų šventę.

Vienoje vietoje pamatyti penkis tūkstančius estų, be-
veik trečdalį krašto medžiotojų – tiesa, nemažą dalį šventės 
dalyvių sudarė medžiotojų žmonos,vaikai, giminės ir arti-
mieji – jau įvykis.

Bet pamatyti, kaip linksminasi ,,šaltieji, lėtapėdžiai“ 
estai – tai jau metų įvykis, jeigu ne daugiau.

Bičiuliai, patikėkit – tikrai yra ko pasimokyti.
Viską, ką mačiau, išguldžiau nuotraukose ir jų komen-

taruose.
Grandiozinį trijų parų renginį su tradiciniu, skandinaviš-

ku (medžioklės sėbrai estai visada mėgsta pabrėžti, kad jie 
artimesni skandinavams, o ne mums) ugninio vandens Viru 
valge vartojimu vainikavo rūsčioji, skaidrioji Estijos policija.

Sekmadienio popietę iš gūdžių miškų apsuptyje įsikū-
rusios stovyklos pajudėjusią milžinišką mašinų koloną ant 
pirmo žvyrkelio pasitiko policijos pajėgos, gerai ginkluotos 
alkotesteriais.

Dešine žvyrkelio puse lėtai slinko šimtai dorųjų estų 
vairuojamų automobilių, į kairę pusę rikiavosi dešimtys nu-
sidėjėlių, o mano išpažintį palydėjo rusiškai dar šnekančio 
Estijos policininko žodžiai, ištarti su firminiu akcentu, kurį 
taip šauniai mėgdžiojo vienas buvęs mūsų kultūros minis-
tras: gaiiilaaa – nieko nebus...

euGenijus tijušas

euGenijaus tijušo fotoreportažas
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Geriausios medžioklės 
visuose Pasaulio kontinentuose 
pagal Jūsų pageidavimus

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

Skambinkite ir mes pasiūlysime 
geriausius variantus!

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

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

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

Medžioklinių ragų pūtikų konkurse muzikinis lygis nebuvo aukštas, bet maloniai nustebino masiškumas. 
Kiekviena rajoninė medžiotojų draugija delegavo į konkursą savo atstovą ar net kolektyvą. 
Margaspalvėje šventės dalyvių minioje keletas muzikantų išsiskyrė stilinga medžiokline apranga

Pažintis

Išskirtinio dėmesio sulaukė originali rungtis: 
rajonų medžiotojų draugijų komandos rungėsi, 
kuri greičiau patrauks legendinį sovietinių laikų 
medžiotojų visureigį GAZ - 66

732
,,Šaltieji" estai stebino tris paras neišblėsusiu entuziazmu

Nors žvėrių pjudymas Estijoje, kaip ir pas mus, draudžiamas, akivaizdu, kad Estijos medžiotojai jaučia jam nostalgiją. 
Judrus mechaninis lokys buvo populiariausias atrakcionas. Išbandyti savo šunis prie jo veržėsi ir medžiotojai, ir puošnios 
damos. Žiūrovų minia net ošė iš pasitenkinimo, matydama, kad aršiausiai mešką puola mažieji taksai ir paukštiniai šunys

Šventę vainikavo rajoninių medžiotojų draugijų vadovų lenktynės kanojomis. 
Dauguma jų suvaldyti tokią transporto priemonę bandė pirmą kartą

Šventės metu vyko didelio susidomėjimo 
sulaukęs seminaras norintiems išmokti 
prisivilioti stirniną, elnią ar briedį



M i š k a s  i r  v i s u omenė

Atokvėpis, įkopus į Medvėgalio piliakalnį

Gražia tradicija tapo, kad baigiantis 
mokslo metams Kazlų Rūdos mo-
komoji miškų urėdija mums pado-

vanoja pažintinę kelionę po Lietuvą. Šie-
met ankstų birželio 6-osios rytą Antanavo, 
Jankų ir Kazlų Rūdos pagrindinių mokyklų 
jaunieji miško bičiuliai su būrelių vadovais 
miškininkų skirtu autobusu pasukome į 
kalvotąją Žemaitiją, Telšių link, kur aplankė-
me japonišką sodybą, Telšių miškų urėdijos 
,,Žvėrinčių“ ir nuvykome prie Medvėgalio 
piliakalnio. 

Telšių miškų urėdijos buvusioje Eigir-
džių, o dabar –  Ubiškės girininkijoje (Lauks-
tėnų km.) 1996 m. įkurtame ,,Žvėrinčiuje“ 
dirba mūsų žemietis nuo Plutiškių, medin-
čius Petras Dabrišius, kuris sutiko pabūti 
mūsų gidu. Telšių miškų urėdijos miškininkai 
,,Žvėrinčiuje” siekia supažindinti šalies vi-
suomenę su laukinių gyvūnų gyvenimu. Čia 
įrengtas 14,7 ha miško aptvaras šernams, 
danieliams ir muflonams, 2,4 ha aptvertame 
miško sklype gyvena vilkai. Ant akmenų lai-
pioja muflonai. Išgirdę šeimininko balsą, prie 
tvoros suguža šerniukai su motina, prieš ke-
letą metų medžiotojų rasta prie žemės pri-
šalusia jauna šerne. Jai dar reikėjo motinos 
pieno, todėl Petras jauniklę nešdavo ožkai 
Zosei, kad pamaitintų. Taip ir išaugo šernė 

Miškininkųdovana–ekskursijaiįŽemaitiją

Jadzė, ožkos Zosės pienu misdama, vienoje 
bandoje su ožiukais žaisdama. Dabar šernė 
turi ir suaugusią dukrą. Abi šernės šiemet 
atsivedė šerniukų. Gaila tik, kad po aptvarą 
lakstančių šerniukų nemėgsta jų tėvas. Mat, 
jis pyksta, kai šie išdykaudami žviegia ir truk-
do jam miegoti. Lankytojus stebina ir ,,Žvė-
rinčiuje“ gyvenančios lūšys, stirnos, lapės, 
šeškai, išdidžiai savo aptvare sėdintis didysis 
apuokas. Jo mažieji apuokiukai galveles ret-
karčiais iškišdavo iš aukštos žolės. Didžiausią 
įspūdį mums paliko meškinas Timofėjus, pa-
vojingiausias ir sunkiausias „Žvėrinčiaus“ gy-
vūnas. Anot medinčiaus, jis suėda per dieną 
tiek pat, kiek penki vyrai: kasdien jam reikia 
50-ies kiaušinių, kibiro kareiviškos košės ir 
paskanavimui korio medaus. Iš mėsos patie-
kalų meškinas pripažįsta tik vištą. Užtat ir jo 
svoris įspūdingas – 500 kg. 

 ,,Anksčiau čia buvo dar meška – sen-
mergė Laima. Dabar ji prie jūros dirba, kaip 
ponia išvežta į Karklę. O gal iš užuojautos: 
vaikystėje Laima kentė nelaisvę mažame 
narve, anksti paseno, pradėjo gesti dantys. 
Bandėme ją sutuokti su Tomofėjumi, bet iš 
,,piršlybų“ nieko ir neišėjo“, – pasakojo P. Da-
brišius. 

Ko gero laisviausiai „Žvėrinčiuje“ jaučia-
si ožkos. Jos mus ir sutiko, ir išlydėjo. Apie 

žmones glaustėsi kaip katės – joms visur 
smalsu ir būtina dalyvauti.

Padėkoję už nuoširdų ir įdomų priėmi-
mą, pasukome į Telšiuose neįprastą japo-
nišką – kinietišką sodybą. Jos šeimininkas 
Adolfas Jonušas mus pasitiko su tradicine ki-
nietiška apranga ir pasisveikinimu. Žingsnis 
po žingsnio vedė mus prie įvairiausių ekspo-
natų, dievų, pasakodamas mitus.

Karščio kamuojami pamerkėme kojas į 
gražiai sutvarkyto Masčio ežero vandenį ir 
atsigavę, prisifotografavę pajudėjome Šila-
lės link aplankyti garsaus Medvėgalio pilia-
kalnio. Kas bėgte, kas vos kojas vilkdamas 
bandėme pasiekti viršūnę. 

Palakstę piliakalnio šlaitais, prikaupę 
naujų įspūdžių su gera nuotaika pasukome 
namų link. Kitais mokslo metais vėl tęsime 
jaunųjų miško bičiulių veiklą. 

Už šią turiningą ir įdomią kelionę norime 
padėkoti Kazlų Rūdos mokomosios miškų 
urėdijos urėdui Linui Bužinskui, kartu kelia-
vusiam jaunųjų miško bičiulių būrelių ko-
ordinatoriui miškininkui Redui Rutkauskui 
ir mūsų vedle po Žemaitiją buvusiai Jankų 
pagrindinės mokyklos mokytojai Violetai 
Stanaitienei. 

loreta MatuseVičienė 
jankų pagrindinės mokyklos 

jMBB ,,Giliukas“ vadovė

Šernės Jadzės palikuonys Smaližius Timofėjus sveria 500 kgEkskursija po ,,Žvėrinčių“

Telšiškio Adolfo Jonušo japoniškoje – kinietiškoje sodyboje
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Jurbarko miškų urėdijos globojami 
jaunieji miško bičiuliai iš Gausantiš-
kių, Raudonės, Smalininkų ir Viešvilės 

pagrindinių mokyklų praėjusiais mokslo 
metais šventė Viešvilės būrelio „Atžalynas“ 
15-os metų veiklos sukaktį, dalyvavo Jur-
barke akcijoje „Devyniasdešimt paukščių 
pavasarių“, įvairiuose konkursuose. Už ak-
tyvią veiklą jaunieji miško bičiuliai paska-
tinti ekskursija į Klaipėdos kraštą, kartu pa-
žymint šio krašto prijungimo prie Lietuvos 
90-metį (1923 m.) ir lietuvių lakūnų S. Da-
riaus ir S. Girėno (Girskio) skrydžio 1933 m. 
per Atlanto vandenyną 80-metį. 

Pažintį su šio krašto istorinėmis vieto-
mis pradėjome nuo senojo Rambyno kalno, 
kurio pašonėje yra Mažosios Lietuvos švie-
suolio Martyno Jankaus gimtinė, gražiosios 
Bitėnų kapinaitės. Ten palaidoti Martynas 
Jankus, Vydūnas, S. Banaitis, pastatytas pa-
minklas Kristijonui Donelaičiui. Ten ilsisi ir 
vienintelė po karo šiame krašte likusi gyven-
toja Elena Grigolaitytė – Kondratavičienė, 
kurios pastangomis išliko Bitėnų kapinaitės. 

Apžiūrėjome unikalią Bitėnų kaime bal-
tųjų gandrų koloniją, įsikūrusią pušyse. Kai 
kuriuose lizduose jau neperima, nes jie ap-
augę žolėmis. 

Labai norėjome pamatyti Rusnės salą, į 
kurią kelią kasmet atkerta Nemuno žemupio 
potvynis, vietinius gyventojus, kurie saugo-
jo pylimus, neleido vandeniui užkariauti jų 
žemės. 

Ventės Rage prie Kuršių marių apžiūrėjo-
me tinklus paukščiams gaudyti žiedavimui. 
Aplankėme didžiąją tują prie Kintų girinin-
kijos sodybos. Prie Drevernos apsilankėme 
senųjų laivelių statytojo Jono Gižo sodybo-
je – muziejuje, sužinojome daug įdomaus 
apie kurėnus ir venterines valtis, jų gamybos 
ypatumus bei žvejų gyvenimą. Nepralei-

IstorinėmisklaipėdoskraštoirŽemaitijosvietomis

dome progos apsilankyti Svencelės kaime 
įrengtoje aitvarų bazėje. Tai sėkmingiausiu 
laikomas kaimo bendruomenės projektas, 
kuris pritraukia daug žmonių pasigalynėti su 
vėju virš Kuršių marių. 

Atvykę į Priekulę nuskubėjome į Ievos 
Simonaitytės vasarnamį – muziejų. Jo dar-
buotoja pasakojo apie rašytoją Evikę, kuri 
sunkiai vaikščiodama duoną nuo mažens 
pelnėsi rašymu. Jos 12-oje romanų sugulė 
Mažosios Lietuvos žmonių kasdieniai gyve-
nimai. Rašytojos gimtinėje, Vanagų kaimo 
kapinaitėse ilsisi dauguma rašytojos knygų 
veikėjų, o pati rašytoja palaidota Vilniaus 
Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje.

Po Agluonėnus ir Vanagus mus lydėjo 
Mažosios Lietuvos istorikė, Klaipėdos uni-
versiteto Baltijos regiono istorijos ir arche-
ologijos instituto direktorė, dr. Silvija Pocy-
tė. Esame jai dėkingi už pristatytą etnografi-
nę sodybą, kurioje radome daug šiam kraštui 
būdingų namų apyvokos daiktų. Išgirdome 
kaimo malūno ,,odisėjas”, kuris buvo išvežtas 
į Rumšiškių muziejų, bet vietos gyventojų 
bendruomenė parsigabeno jo dalis namo, 
sukalė stoginę ir joje eksponuoja savojo ma-
lūno detales. Galbūt užaugs nagingų vyrų, 
malūnas bus vėl prikeltas gyvenimui.

Nakvynei apsistojome ant gražaus Sko-
mantų piliakalnio. Ryte laukė kelionė į Že-
maitiją. Švėkšnoje apžiūrėjome bažnyčią, 
pasigėrėjome 1928 m. pastatyta ,,Saulės“ 
gimnazija, 1990 m. atstatytu paminklu Lie-
tuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui pa-
žymėti. Parke dar auga daugybė senų me-
džių, sodintų grafų Pliaterių valdymo laikais, 
radome saulės laikrodžio kopiją, kurio origi-
nalas saugomas Prancūzijoje, Luvro muzie-
juje. Parko įžymybė – dviskiautis ginkme-
dis, šalia įrengta Genovaitės vila. Nulipome 
grafų vaikščiotais laiptais ir parku grįžome į 

kadaise buvusią Raudonąją aikštę. Dabar ji 
vadinasi Liepų aikštė, joje vyksta turgūs. 

Išvykome ieškoti Stepono Dariaus tėviš-
kės. Po ilgos kelionės žvyrkeliu pamatėme 
užrašą. Nors S. Dariaus tėvai turėjo apie 70 
ha žemės, mirus tėvui našlė su vaikais išvy-
ko į Ameriką ieškoti lengvesnio gyvenimo. 
Steponas dalyvavo Klaipėdos sukilime, buvo 
krepšinio žaidimo pradininkas Lietuvoje. Jis 
svajojo po skrydžio per Atlantą ruoštis kelio-
nei aplink pasaulį.

Bijotuose apžiūrėjome pirmąjį lietuvišką 
muziejų, išklausėme gidės pasakojimo, kaip 
Dionizas Poška gražiais eilėraščiais ,,auklė-
jo” jo Baublius apvogusius ar paniekinusius 
,,svečius“. Apvilkti ,,stikliniu rūbu“ Baubliai 
jau skaičiuoja 200 metų. 

Pasukę Vytogalos link radome Stasio Gi-
rėno tėviškę. Būsimasis lakūnas kaime nuo 
mažumės laipiojo po aukščiausius medžius, 
karstėsi namų stogais, tuo papiktindamas 
stogų savininkus. Iš šešiolikos Girėnų vaikų 
užaugo tik keturi. Tragiška lemtis 1933 m. 
laukė ir Stasio... 

Mūsų kelionės pabaiga – Pagramančio 
palaukėje jaunųjų miško bičiulių sodintas 
Lietuvos Tūkstantmečio ąžuolynas. Nors 
žolė jame buvo beveik lygi su lankytojais, 
visi pasidžiaugėme vyresniųjų miško bičiulių 
pasodinta ąžuolų giraite. 

Kelionę paįvairino lydėjusių miškininkų 
ir mokytojų surengta bendra klausimų – at-
sakymų viktorina, už teisingus atsakymus 
gauti prizai. 

Džiugu, kad net 10 jaunųjų miško bičiu-
lių iš Jurbarko rajono mokyklų ilsėjosi respu-
blikinėje JMB stovykloje Karklėje. 

irena petrošienė
Dalia Mačiežienė
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Vertikaliai:
1. Karvelinių šeimos paukštis, kuris nuo ulduko skiriasi balta dėme prieki-
niame sparno krašte (Columba). 2. Darinys iš medienos, kuriuo nuo žvėrių 
apsaugomi želdiniai. 3. Graužikas, paplitęs Pietų ir Centrinės Amerikos tro-
pinėse srityse (Dasyprocta). 4. Plėšrus paukštis, kurio gentainis žuvininkas 
gana gausiai aptinkamas Švenčionėlių miškuose. 5. Daugiametis, šiurkščiai 
plaukuotas žolinis augalas, dar vadinamas kaulažole (Symphytum). 6. Turdus 
šeimos paukščių gentis, kurios Lietuvoje aptinkamos 6 rūšys. 10. Žmogaus 
kaimynystėje gyvenantis nedidelis paukštelis, kurio rusiškas pavadinimas 
reiškia „mušk vagį“. 13. Pasaulyje populiariausia pavasarinė daugiametė 
gėlė (Primula). 14. Kiškiabudinių šeimos grybų gentis (Bolbitius), vaisiakū-
niai smulkūs, gleivėti. 16. Ruonių pobūrio jūros žinduolis, dar vadinamas 
jūrų lokiu. 17. Brangiakailis gyvūnas. 22. Vieta, kur labai daug bimbalų. 
23. Labai retas tilvikų šeimos paukštis ilgu ir tiesiu snapu (Limosa). 25. „Šilo“ 
samana. 28. Į Raudonąją knygą įrašytas „taukuotas“ grybas (manyta, kad tai 
išnykusi rūšis). 29. Bukasnapinių šeimos samana (Drepanocladus). 30. Dau-
gelio gaubtasėklių augalų dauginimosi organas. 32. Gvazdikinių šeimos 
žolinis augalas (Gypsophila), augantis pajūrio kopose.

Horizontaliai:
7. Pamiškėse, drėgnuose lapuočių ir mišriuose miškuose augantis erškėtinių 
šeimos augalas, vedantis tamsias sultingas uogas. 8. Varpinių šeimos tankia-
keris augalas iš pamato prigulusiu, toliau stačiu stiebu (Sieglingia). 9. Skaidrus, 
bespalvis, sūraus skonio vandeningas skystis, kurį gamina ašarų aparatas. 
11. Reikšmingas dokumentas ar teisinę reikšmę turintis veiksmas. 12. Kvapnus, 
medingas, turintis vaistinių, prieskoninių savybių miško augalas. 15. Didžiau-
sias Lietuvos miškų plėšrūnas. 18. Vandens gyvūnas, kuris, pasak reklamos, turi 
labai „baltus dantis“. 19. Pašarinis dvimetis arba daugiametis pievų augalas 
(Trifolium). 20. Gegužraibinių šeimos daugiametis žolinis augalas su gana di-
deliais pailgais šakniagumbiais. 21. Iš Viduržemio jūros pakrančių atkeliavęs 
augalas, kurio pavadinimas kilęs iš lotyniško žodžio salvare, reiškiantis ,,sveika-
ta, gydyti”. 24. Vyriškos lyties gyvūnas. 26. Žąsinių būrio paukštis (perėjimo ir 
migravimo metu įprasta rūšis – rudagalvė ar dryžiagalvė...). 27. Kempininių šei-
mos grybas, dažniausiai augantis ant beržų. 31. Vabzdžiaėdis pelkių augalas. 
33. „Einantis“ paukštis. 34. Ąžuolinių šeimos vienanamis medis, kurio liemuo 
tiesus, žievė lygi, plona. 35. Salierinių šeimos augalas, turintis tuščiavidurį statų 
stiebą (Angelica). 36. Medis, kurį puola keršoji kandelė.

Sunkesni žodžiai: gelsvūnis, kotikas, taukius, drepanė, tridantė.
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Kryžiažodžio ,,Kai pražįsta papartis...!“ (2013 m. Nr. 6) atsakymai:
Vertikaliai: 1. Barkūnas; 2. Vanta; 3. Žiedai; 4. Lizdas; 5. Giria; 6. Birželis; 10. Mu-
sinukė; 13. Gyvatžolė; 14. Krūmsargė; 16. Gandras; 17. Raženis; 22. Diegavirtė; 
23. Pipirlapė; 25. Laiškenis; 28. Tulikas; 29. Platužė; 30. Ajeras; 32. Alvytė.

Horizontaliai: 7. Balandis; 8. Vingiris; 9. Skėtė; 11. Biržė; 12. Kalviukas; 15. Laukys; 
18. Erelis; 19. Karklas; 20. Katpėdė; 21. Debesylas; 24. Dagilis; 26. Pikulė; 27. Aga-
ras; 31. Purvažolė; 33. Brija; 34. Plukė; 35. Padraika; 36. Šunvyšnė.

atsakymas – ŠVENTA JONO NAKTIS

Už kryžiažodžio ,, Kai pražįsta papartis...!“ 
(išspausdinto 2013 m. Nr. 6) atsakymus 
UAB ,,MMC Forest“ įsteigtą prizą 

 laimėjo Mindaugas Čaplikas
Dėl prizo kreipkitės el. paštu info@musu-girios.lt 
arba tel. 8687 10616



Metų pradžioje pasirodė Miškų ir ekologi-
jos fakulteto profesoriaus Edvardo Riepšo 
paruoštas vadovėlis „Rekreacinė miškinin-
kystė“.
Tai pirmas tokio pobūdžio originalus speci-
alus vadovėlis Lietuvoje. Jame pateikiamos 
žinios apie poilsiaujančių žmonių ir gamti-
nių ekosistemų tarpusavio ryšį, rekreacinių 
teritorijų gamtoje organizavimo sistemą, re-
kreacinių poreikių ir išteklių vertinimą, tiria-
mųjų, projektavimo ir rekreacinės aplinkos 
tvarkymo darbų, įgalinančių darniai naudoti 
mišką, kompleksą.
Vadovėlio turinys susietas su Miškotyros, 
Ekologijos ir aplinkotyros bei Technologijos 
sričių mokslais. Jis pirmiausia skirtas Miškų 
ir ekologijos fakulteto Miestų ir rekreacinės 
miškininkystės bakalauro ir magistrantū-
ros studijų programos studentams. Tačiau 
juo galės naudotis ir Klaipėdos universiteto 
kraštovaizdžio architektūros, rekreacijos ir 
turizmo studijų programų studentai.
Rekreacinės miškininkystės vadovėlis pa-
rengtas remiantis ilgamečiais autoriaus ty-
rimais bei aptariant kitų šalių mokslininkų 
rekomendacijas.
Mūsų nuomone, vadovėlis bus naudingas 
ne tik studentams, bet ir kitiems, susijusiems 
su gamta, rekreacija bei darniu kraštovaiz-
džio vertybių naudojimu specialistams ir 
praktikams.

janina šepetienė

Iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę.
Atsakymus iki rugpjūčio 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 – striukė – SIP FASHION RANGE. 

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

N a u j i  l e i d i n i a i I š ė j ę  n e g r į ž t i

jonas 
Karalukas
19400820–20130707 

Klastinga liga netikėtai liepos 7-ąją pa-
kirto ilgametį Dzūkijos miškininką Joną 
Karaluką, kilusį iš Varėnos rajono Vil-
kiautinio kaimo. 

Baigęs Liškiavos vidurinę mokyklą ir 
metus padirbėjęs Vilkiautinio kultūros 
namų meno vadovu, Jonas 1961 m. ap-
sisprendė studijuoti miškininkystę. Po 
studijų LŽŪA Miškų ūkio fakultete 1966 
m. paskirtas Veisiejų miškų ūkio Veisiejų 
girininkijos girininku. Čia jaunas girinin-
kas nemažai dėmesio skyrė rekreacinei 
veiklai. 

Naujas veiklos etapas prasidėjo 1970 m., 
paskyrus Valkininkų miškų ūkio vyriau-
siuoju miškininku. Miškų atkūrimui ge-
rinti įkurta pušies sėklinė plantacija, 
priešgaisrinei miškų apsaugai užtikrinti 
nuosekliai kurtos gesintojų komandos, 
statyti gaisrų sekimo bokštai. 

Trečias veiklos etapas prasidėjo 1980 
m., tapus Marcinkonių miškų ūkio di-
rektoriumi. Nemažai energijos įdėta 
tvarkant miško kelius, rūpinantis miš-
kininkų socialinėmis reikmėmis: pasta-
tyta pora tipinių dviaukščių mūrinukų 

butams, darbuotojų tarnybinėms že-
mės daloms įrengtos kultūrinės pievos. 
Racionalesniam medienos panaudo-
jimui visą dešimtmetį užtruko naujo 
medienos perdirbimo cecho statyba, 
medienos galutiniame sandėlyje įdieg-
ti nauji mechanizmai padėjo lengviau ir 
našiau pakrauti medieną į vagonus. Po 
gamybinių objektų atkūrimo akis badė 
sena medinė miškų ūkio kontora. Prieš 
pat Atgimimo laikmetį Marcinkonyse 
suprojektuotas ir J. Karaluko rūpesčiu 
pastatytas naujas administracinis pas-
tatas. 

Nerimą kėlė Marcinkonių miškuose 
ėmę burgzti geologų galingi grąžtai – ir 
po Čepkelių pelkėmis ieškota granito ir 
retųjų metalų klodų. 

Ketvirtas Jono veiklos etapas prasidėjo 
ėmus kurti Dzūkijos nacionalinį par-
ką. Jis pasiekė, kad parko centras liktų 
Marcinkonyse, o nebūtų iškeltas į Mer-
kinę. Argumentas – Marcinkonys ims 
merdėti. 1991-1995 m. dirbo Dzūkijos 
nacionalinio parko direkcijos vadovu, 
nuo 1996 m. – vyriausiuoju miškininku. 
Vėl teko rūpintis miškų apsauga – 1992 
m. prie Trikampio ežero dėl neatsargių 
poilsiautojų kilo didelis miško gaisras, 
išdegė 63,6 ha pušynų. Juos išvalyti ir 
atsodinti prireikė poros metų. Marcin-
konyse atgijo plati etnokultūrinė, rekre-
acinė veikla. 

Baigdamas studijas Jonas sukūrė šei-
mą, užaugino sūnus – Saulių ir Dainių, 
kurie, gerbdami tėvo profesiją, turi savo 
miško valdas, rūpinasi miško atkūrimu, 
priežiūra. 

Miškininką Joną Karaluką amžinam po-
ilsiui priglaudė pirmosios darbovietės 
žemė – palaidotas Veisiejų kapinėse 
greta savo tėvų. 

Dėl šios netekties nuoširdžiai užjaučia-
me velionio artimuosius. 

Buvę bendradarbiai



rugpjūtiį
Svei k i na me g i mu s ius

N a u j o s  p a r e i g o s

Jonavosmiškųurėdijoje:
VYTAUTAS DAUKŠEVIČIUS, dirbęs miškų urėdu, 
2013 m. liepos 12 d. šalių susitarimu atleistas iš 
šių pareigų. 

Prienųmiškųurėdijoje:
ROBERTAS TARASEVIČIUS, dirbęs Šilavoto gi-
rininkijos girininko pavaduotoju, 2013 m. ba-
landžio 2 d. paskirtas Meškapievio girininkijos 
girininku;
AUDRŪNAS ADOMAITIS, dirbęs Šilavoto giri-
ninkijoje eiguliu, 2013 m. balandžio 2 d. paskir-
tas Šilavoto girininkijos girininko pavaduotoju;

Su30-uojugimtadieniu 
Rugpjūčio 1 d. šią su kak tį pa žy min tį Ša kių 
miš kų urė di jos Lekėčių gi ri nin ki jos ei gu lį 
JUSTĄ PLėŠIKAITĮ, 16 d. – LAMMC Miškų 
instituto Miško augalų biotechnologijų la-
boratorijos jaunesniąją mokslo darbuotoją 
ELENĄ GOTOVECKIENę, 22 d. – Generali-
nės miš kų urė di jos Vidaus audito skyriaus 
vyriausiąjį specialistą SAULIų STONČIų, 
29 d. – Valstybinės miškų tarnybos Miško 
sanitarinės apsaugos skyriaus vyriausiąjį 
specialistą TOMĄ BALKų.

Su40-uojugimtadieniu
Rugpjūčio 1 d. šią su kak tį pa žyminčią Kur-
šėnų miš kų urė di jos Ilgšilio girininkijos 
girininko pavaduotoją ASTĄ KURTKIENę, 
2 d. – Tel šių miš kų urė di jos me die nos ruo-
šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio darbi-
ninką ROBERTĄ GREIČIų, 9 d. – Jurbarko 
miš kų urė di jos Jūravos gi ri nin ki jos girinin-
ką SIGITĄ GRAŽULEVIČIų, 10 d. – ASU Miš-
kų ir ekologijos fakulteto Miško biologijos 
ir miškininkystės instituto lektorių dr. JULIų 
BAČKAITĮ, 16 d. – Tel šių miš kų urė di jos me-
die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da-
li nio medvežės operatorių RIČARDĄ KRIPĄ, 
20 d. – Jurbarko miš kų urė di jos Globių 
gi ri nin ki jos eigulį AURELIJų KLEVINSKĄ, 
23 d. – Valstybinės miškų tarnybos Miš-
kotvarkos skyriaus vyriausiąjį specialistą 
ROBERTĄ MIRINĄ, 24 d. – Panevėžio miš-
kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio viršininką DAINIų 
JANUŠKEVIČIų, Šal či nin kų miš kų urė di-
jos Visinčios gi ri nin ki jos miš ko dar bi nin ką, 
priešgaisrinio bokšto budėtoją TADEUŠĄ 
MILEVSKĮ, 27 d. – Dubravos EMM urėdijos 
vyriausiąjį inžinierių DARIų JANKAUSKĄ. 

Su50-uojugimtadieniu 
Rugpjūčio 9 d. šią su kak tį pa žyminčią Ro-
kiškio miš kų urė di jos medelyno dar bi nin kę 
GRAŽINĄ RUŠėNAITę, 11 d. – Valstybinio 
miškotvarkos instituto jaunesnįjį specia-
listą RIMANTĄ MALINAUSKĄ, Ig na li nos 
miš kų urė di jos juristę LARISĄ ŠČAJEVĄ, 
13 d. – Marijampolės miš kų urė di jos me-
dienos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa-
da li nio vairuotoją BRONIų KARPAVIČIų, 
16 d. – Jonavos miš kų urė di jos Jonavos gi-
rininkijos girininko pavaduotoją ALGIMAN-
TĄ KAČIAGANAVIČIų, 18 d. – Ne men či nės 
miš kų urė di jos Magūnų gi ri nin ki jos eigulį 
ANATOLIJ RUNOVIČ, 31 d. – Veisiejų miš kų 
urė di jos Baltašiškės girininkijos girininko 
pavaduotoją ALMĄ JURKONIENę.

Su60-uojugimtadieniu
Rugpjūčio 6 d. šią su kak tį pa žy mintį Kai šia-
do rių miš kų urė di jos prekybos vadybininką 
ALBINĄ BULAUKĄ, 7 d. – Panevėžio miš kų 
urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech-
ni nio pa da li nio valytoją VIDĄ ČEPAITIENę, 
9 d. – Kretingos miškų urėdijos medelyno 
traktorininką KAZĮ BRUŽĄ, Tel šių miš kų urė-
di jos vyr. bufetininkę ZOFIJĄ VAIDILIENę, 
12 d. – Radviliškio miš kų urė di jos me die nos 
ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio me-
dien ve žio au to mo bi lio vai ruo to ją BRONIų 
KISELIų, 19 d. – Ukmergės miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 
pa da li nio dispečerę ZITĄ GRYBAUSKIE-
Nę, Veisiejų miš kų urė di jos valytoją IRENĄ 
JONAVIČIENę, 22 d. – Druskininkų miš kų 

urė di jos Druskininkų gi ri nin ki jos gi ri nin ką 
KAZIMIERĄ ŠIVOKĄ, 26 d. – Mažeikių miš-
kų urė di jos vairuotoją VYTAUTĄ KAVECKĄ, 
29 d. – Tau ra gės miš kų urė di jos Pužiškės 
girininkijos eigulį JONĄ PALIOKĄ. 

Su70-uojugimtadieniu
Rugpjūčio 1 d. šią su kak tį pa žyminčią bu-
vusią ilgametę Panevėžio miš kų urė di jos 
Paežerio girininkijos girininko pavaduotoją 
REGINĄ LIUDVIKĄ PELECKIENę, 2 d. – Vals-
tybinės miškų tarnybos Miško naudojimo 
ir statistikos skyriaus vyriausiąjį specialis-
tą, habil. dr., profesorių ANDRIų KULIEŠĮ, 
24 d. – buvusį ilgametį Šiau lių miš kų urė di-
jos darbuotoją JOKŪBĄ MARGENĮ. 

Su80-uojugimtadieniu 
Rugpjūčio 10 d. šią su kak tį pa žy min tį bu vu-
sį ilgametį Vals ty bi nio miš kot var kos insti-
tuto darbuotoją ROMUALDĄ JUKNEVIČIų, 
25 d. – bu vu sį ilgametį Ša kių miš kų urė-
di jos Jančių gi ri nin ki jos meistrą ZENONĄ 
RAKAUSKĄ, 26 d. – bu vu sį ilgametį Vilniaus 
miš kų urė di jos Kalvelių gi ri nin ki jos girinin-
ką JUOZĄ BALKų, 31 d. – bu vu sį ilgametį 
Lietuvos miškų instituto Mechanizacijos 
skyriaus vedėją, vyresnįjį mokslo darbuoto-
ją dr. ROMUALDĄ RAMANAUSKĄ.

Rugpjūčio 27 d. sukaks 85-eri bu vu siam 
ilgamečiam LŽŪA Miškų ūkio fakulte-
to Miškotvarkos katedros vedėjui, vėliau 
miškų ūkio ministrui, ambasadoriui, LMS 
prezidentui, profesoriui VAIDOTUI ANTA-
NAIČIUI bei bu vu siam ilgamečiam buvusio 
Jurbarko miško pramonės ūkio direktoriui, 
nusipelniusiam šalies miškininkui JUOZUI 
PLATŪKIUI.

POVILAS BUKEVIČIUS, g. 1991 m., besimo-
kantis ASU Miškų ir ekologijos fakultete, 
neakivaizdinės (ištęstinės) formos studijų II 
kurse,  2013 m. balandžio 8 d. paskirtas Šila-
voto girininkijos eiguliu.

Šalčininkųmiškųurėdijoje:
VAIDOTAS MISIŪNAS, g. 1989 m., baigęs 
2012 m. ASU Miškų ir ekologijos fakultete 
miškininkystės bakalauro studijas, 2013 m. 
birželio 11 d. paskirtas miškų urėdijoje pre-
kybos vadybininku. Prieš tai dirbo Poškonių 
girininkijos girininko pavaduotoju. 

Šakiųmiškųurėdijoje:
ANTANAS ŠILINGAS, dirbęs Lekėčių girinin-
kijos girininko pavaduotoju, 2013 m. liepos 
16 d. išleistas į pensiją.

Valstybiniamemiškotvarkosinstitute:
IRENA MATULIENė, dirbusi Žemės refor-
mos tarnybos grupė vadove, 2013 m. ba-
landžio 8 d. atleista iš šių pareigų;
JŪRATė JANKAUSKIENė, dirbusi vyriausią-
ja specialiste, 2013 m. liepos 3 d. atleista iš 
šių pareigų. 
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