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Rugsėjo 2 d. aplinkos ministras V. Ma-
zuronis ir Aleksandro Stulginskio uni-
versiteto rektorius A. Maziliauskas 
dvejiems metams pasirašė bendradar-
biavimo sutartį. Bus bendradarbiauja-
ma pažymint pasaulines žemės, vandens, 
aplinkos dienas, per specializuotas par-
odas, rengiant ekspozicijas, seminarus, 
politinius ir profesinius forumus. Bus 
deleguojami atstovai į darbo grupes, ko-
misijas svarbiems klausimams spręsti bei 
keičiamasi informacija, reikalinga nusta-
tant ir prognozuojant specialistų poreikį 
aplinkos apsaugos institucijoms. Svarbi 
sutarties nuostata – bendradarbiavimas 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plė-
tros srityje. 

Rugsėjo 4-6 d. Malmö mieste (Švedija) 
įvyko konferencija uosių džiūvimo 
klausimais. Tai ketvirtasis „COST ACTION 
FP 1103 FRAXBACK“ COST veiklos FP1103 
FRAXBACK susitikimas, kuriame dalyvavo 
per 100 atstovų iš įvairių šalių. Susitikimo 
dalyviai pristatė vykdomus mokslinius 
darbus bei projektus. Konferencijos metu 
organizuota išvyka į Trolleholm sėklinę 
uosių plantaciją. Miško sanitarinės apsau-
gos skyriaus vyr. specialistė A. Gustienė 
kartu su kitais Lietuvos atstovais pristatė 
uosynų būklę Lietuvoje. 

Rugsėjo 3-7 d. Švedijos Miškų instituto 
(Skogforsk) šiauriniame padalinyje Savar 
(Umea) vyko 6-asis Miško selekcininkų 
praktikų forumas (FGN/6). Jame da-
lyvavo atstovai iš 8 Europos valstybių: 
Švedijos, Norvegijos, Danijos, Olandijos, 
Prancūzijos, Suomijos, Estijos ir Lietuvos. 
Mūsų šaliai atstovavo Valstybinės miš-
kų tarnybos Genetinių išteklių skyriaus 
vyriausiasis specialistas V. Kundrotas ir 
Kėdainių miškų urėdijos urėdas J. Giri-
nas. Šių forumų idėja – plėtoti specialis-
tų bendradarbiavimą praktinėje miško 
selekcijoje, atsisakant teorinio pobūdžio 
mokslinių prezentacijų ir didesnę reikš-
mę suteikiant bandomųjų želdinių ir 
sėklinių plantacijų įveisimui, selekcinių 
rodiklių nustatymo metodų analizei, įvai-
rių valstybių miško selekcinių programų 
ypatumams, bendradarbiavimo galimy-
bių paieškai, sodmenų ir skiepytos dau-
ginamosios medžiagos išauginimo tech-
nologijoms, genotipų kryžminimams, 

derėjimo skatinimo būdams, selekcijoje 
naudojamiems metodams, prietaisams, 
augimo stimuliatoriams.

Rugsėjo 5 d. Sostinės „Novotel“ viešbuty-
je prasidėjo dvi dienas trukęs neforma-
lus Europos Sąjungos nacionalinių po-
veikio aplinkai vertinimo ir strateginio 
pasekmių aplinkai vertinimo ekspertų 
susitikimas. Jame dalyvavo ekspertai iš 
20-ies Europos valstybių. Tarp kitų klausi-
mų pasikeista naujausia informacija apie 
Lietuvos pirmininkavimo metu ES Tary-
boje ir jos darbo grupėse toliau svarsto-
mą poveikio aplinkai vertinimo direkty-
vos pakeitimą. Nacionaliniai ekspertai 
susitikime diskutavo dėl Poveikio aplinkai 
vertinimo direktyvos taikymo įvairiems 
projektams vadovo atnaujinimo ir Espoo 
konvencijos, nustatančios šalių pareigas, 
vykdant veiklas, kurios gali sukelti nei-
giamą įtaką už ją vykdančios šalies ribų, 
įgyvendinimo klausimais. Šios konven-
cijos reikalavimai, pvz., galioja statant 
atomines elektrines, tiesiant naftotiekius 
ir dujotiekius ir pan. Posėdžiuose Vilniuje 
dalyvavo aukšti Europos Komisijos parei-
gūnai, Europos investicijų banko (EIB) ir 
JASPERS finansinės partnerystės projek-
to atstovai. Tokius susitikimus ES Tarybai 
pirmininkaujančiose šalyse Europos Ko-
misijos organizuoja nuo 2005 m. 

Rugsėjo 9 d. įteikta Petro Abukevičiaus 
premija už geriausią metų filmą apie 
Lietuvos gamtą. Ji šiemet skirta Valdui 
Mikolaičiui už filmą „Pavienės bitės“. 
Šis filmas – tai intriguojantis trijų dalių 
pasakojimas apie bičių biologiją, namų 
kūrimą ir rūpinimąsi savo palikuonimis.

Rugsėjo 11 d. LR Seimo Aplinkos ap-
saugos komitete diskutuota dėl 
grynojo pelno rodiklio nustatymo 
miškų urėdijoms. Posėdyje dalyva-
vo LR Seimo Aplinkos apsaugos ko-
miteto ir Generalinės miškų urėdijos 
atstovai. Pranešimą pristatė gene-
ralinis miškų urėdas B. Sakalauskas. 
Posėdyje nutarta kreiptis į Seimo Biu-
džeto ir finansų komitetą, Vyriausybę bei 
Finansų ministeriją siūlant pritarti bei 
nustatyti, kad valstybės įmonių miškų 
urėdijų siektinas vidutinis metinis kon-
soliduoto valstybės įmonių miškų urėdi-

jų grynojo pelno rodiklis, prie jo pridėjus 
mokesčio už valstybės turto naudojimą 
patikėjimo teise ir bendrosioms miškų 
ūkio reikmėms bei bendrosioms Lietu-
vos Respublikos valstybės biudžeto rei-
kmėms tenkinti nustatytų privalomųjų 
atskaitymų į valstybės biudžetą iš paja-
mų už parduotą žaliavinę medieną ir ne-
nukirstą mišką sumą, sumažintą pelno 
mokesčio dalimi, 2013–2015 m. laikotar-
piu būtų ne mažesnis kaip 82 mln. litų.

Rugsėjo 11-12 d. Vilniuje, Pirklių namuose, 
vyko neformalus ES miškų direktorių 
susitikimas, kuriame dalyvavo daugiau 
kaip 20-ies ES valstybių institucijų, atsa-
kingų už miškus, vadovai, Europos Komi-
sijos, ES Tarybos generalinio sekretoriato, 
Europos privačių miškų savininkų konfe-
deracijos, Europos valstybinių miškų val-
dytojų asociacijos atstovai. Susitikimas 
suburia ES valstybių narių institucijų (mi-
nisterijų, tarnybų, agentūrų ir kt.), atsa-
kingų už miškų politiką, vadovus aptarti 
aktualiausius miškų ūkio klausimus ES 
lygiu. Renginio dalyviams organizuota iš-
vyka į profesinio pobūdžio demonstraci-
nius objektus Panevėžio miškų urėdijoje 
(plačiau – 4 p.).

Rugsėjo 16 d. Lietuva pirmininkavo 
Europos Sąjungos Tarybos tarptauti-
nių aplinkos klausimų darbo grupės 
biosaugos pogrupiui. Jau ratifikavusi ir 
į savo nacionalinė teisę įtraukusi biosau-
gos procedūras, Lietuva paskatino ir kitas 
šalis sekti jos pavyzdžiu, esant reikalui su-
teiks pagalbą ir pasidalins patirtimi. Mūsų 
šalis genetiškai modifikuotų organiz-
mų (GMO) neaugina, o jų naudojimas 
griežtai reglamentuojamas. Biologinės 
įvairovės konvencijos Kartachenos bio-
saugos protokolo 10-metis sukako rug-
pjūčio 11 d. Protokolas buvo pasirašytas 
2000 m. gegužės 24 d. Nairobyje (Kenija), 
įsigaliojo 2003 m. rugsėjo 11 d., ratifi-
kavus 50-tai šaliai. Dabar šis protokolas 
yra viena iš sparčiausiai augančių Jungti-
nių Tautų tarptautinių sutarčių.
 
Rugsėjo 19 d. Madride (Ispanija) vyko Ne-
formalus aukšto lygmens susitikimas 
dėl Teisiškai įpareigojančio susitarimo 
Europos miškams, kuriame dalyvavo 
atstovai iš daugiau kaip 20 Europos ša-
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lių. Lietuvos delegaciją šiame susitikime 
sudarė aplinkos viceministras L. Jonaus-
kas ir Miškų departamento direktorius V. 
Vaičiūnas. L. Jonauskas, kaip ES Tarybai 
pirmininkaujančios šalies atstovas, pasa-
kė įžanginę kalbą Europos Sąjungos ir jos 
šalių narių vardu. 

Rugsėjo 20-21 d. Peterburge vyko VI tarp-
tautinis festivalis „Europos dienos“. Euro-
pos mugėje kurioje ypatingas dėmesys 
buvo skirtas ekologijos išsaugojimo klau-
simams, miesto gyventojai ir svečiai buvo 
supažindinti su Lietuvos nacionaliniais 
parkais, jų kraštovaizdžiu, gyvenvietė-
mis ir kultūra. Lankytojai gavo informa-
cijos apie pažintinio turizmo galimybes 
Lietuvos saugomose teritorijose, galėjo 
apžiūrėti fotografijų parodą „Lietuvos 
nacionaliniai parkai“, kurią parengė Vals-
tybinė saugomų teritorijų tarnyba prie 
Aplinkos ministerijos.

Rugsėjo 21 d. – profesinė šventė – Miš-
kininko diena. Šiemet ji paminėta šven-
tės išvakarėse Kauno muzikiniame teatre 
(plačiau – 6 p.).

Rugsėjo 25 d. Šiaulių miškų urėdija orga-
nizavo atvirų durų dieną Vainagių mede-
lyne. Pristatyti miško sodmenų saugykla – 
šaldytuvas, rekreaciniai objektai, įrengti, pa-
naudojant ES paramos lėšas (plačiau – kita-
me numeryje).

Rugsėjo 27 d. Druskininkų miškų urėdijos 
mokymo ir informaciniame centre – miško 
muziejuje „Girios aidas“ vyko miškininkų 
kūrybos diena „Miškininkas“ (plačiau – 
kitame numeryje).

 ES Komisija paskelbė Komunikatą 
dėl naujosios ES miškų strategijos, grin-
džiamą naujuoju platesniu požiūriu į 
miškus. Tuo pradedama oficiali šio svar-
baus dokumento derinimo ir priėmimo 
procedūra ES institucijose. ES miškų 
strategija dėl miškų ir miškų sektoriaus 
pakeis nustojusius galios 1998 m. priim-
tą ES miškų ūkio strategiją ir ES miškų 
ūkio strategijos įgyvendinimo veiksmų 
planą (2007-2011).

 Buvusiam ASU rektoriui, profesoriui 
Romualdui Deltuvui suteiktas Latvijos 
žemės ūkio universiteto Garbės dakta-
ro vardas už nuopelnus plėtojant ryšius 
tarp Aleksandro Stulginskio bei Latvijos 
žemės ūkio universitetų ir mokslinius 
nuopelnus miškotvarkos srityje. Garbės 
daktaro regalijos profesoriui įteiktos La-
tvijos žemės ūkio universiteto 150-mečio 
šventimo iškilmėse.
 

 Aleksandro Stulginskio universite-
tas naujuosius mokslo metus pradeda 
sulaukęs net 118 daugiau studentų, negu 
pernai. Būsimieji studentai labiausiai pa-
geidauja studijuoti miškininkystę, logisti-

ką ir prekybą bei agronomiją. Didžiausio 
susidomėjimo sulaukė miškininkystės 
(122 pakviestieji), antroje vietoje pagal 
populiarumą – logistikos ir prekybos stu-
dijų programa (93) bei agronomijos stu-
dijos (90). Vien į šias specialybes bendras 
pageidavimų skaičius siekė 2,5 tūkst.
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegijos studentų skaičius pastaraisiais 
metais taip pat didėja. 

 Lietuvos aplinkos apsaugos regi-
onų departamentams – 25-eri metai. 
Tuomečio Valstybinio gamtos apsaugos 
komiteto pirmininko 1988 09 29 įsakymu 
įsteigta šiam komitetui tiesiogiai pavaldi 
Respublikinė valstybinė gamtos apsau-
gos inspekcija su 8-iais – Alytaus, Kauno, 
Klaipėdos, Kapsuko (dabar Marijampolė), 
Panevėžio, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus – te-
ritoriniais gamtos apsaugos komitetais. 
Pertvarkius valstybinę aplinkos apsaugos 
sistemą, šie komitetai  tapo regionų aplin-
kos apsaugos departamentais (RAAD). 
Svarbiausia jų priedermė – aplinkos ap-
saugos valstybinė kontrolė. 

 Valstybinė miškų tarnyba – viena iš 
gražiausiai aplinką tvarkančių įstaigų 
Kaune – nustatyta kas antri metai mies-
to vadovų ir Aplinkos apsaugos skyriaus 
iniciatyva vykstančio gražiausiai tvarko-
mų daugiabučių ir individualių namų bei 
įmonių teritorijų konkurso metu.

Aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 13 d. įsa-
kymu Nr.  D1- 683 suteikta pirma kvalifikacinė 
klasė šiems miškų urėdijų girininkams: 

Jonui Barzdėnui –  Švenčionėlių 
miškų urėdijos Antaliedės girinin-
kijos; Raimondui Bernotui – Kur-

šėnų miškų urėdijos Gulbinų girininkijos; Ričardui 
Mažučiui – Šilutės miškų urėdijos Rambyno giri-
ninkijos; Ramučiui Pranaičiui – Jurbarko miškų 
urėdijos Balandinės girininkijos; Arvydui Simo-
navičiui – Kuršėnų miškų urėdijos Tryškių girinin-
kijos; Jonui Šedbarui – Rietavo miškų urėdijos 
Labardžių girininkijos; Donatui Tuskai – Anykščių 
miškų urėdijos Svėdasų girininkijos girininkui;

Suteiktos kvalifikacinės klasės girininkams
Generalinio miškų urėdo 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1B-310 suteikta an-
tra kvalifikacinė klasė šiems miškų urėdijų girininkams: 

Kęstučiui Viržbauskui – Alytaus miškų urėdijos Punios girininkijos; 
Artūrui Pavalkiui – Druskininkų miškų urėdijos Latežerio girininkijos; 
Henrikui Mostauskiui – Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos 
Braziūkų girininkijos; Skirmuntui Maštarui – Kretingos miškų urė-

dijos Vaineikių girininkijos; Tadui Bakanui – Kupiškio miškų urėdijos Alizavos giri-
ninkijos; Giedriui Kasperaičiui – Prienų miškų urėdijos Prienų girininkijos; Aurimui 
Bartuškai – Prienų miškų urėdijos Verknės girininkijos; Giedriui Jasioniui – Šalči-
ninkų miškų urėdijos Visinčios girininkijos; Lymantui Slavinskui – Šalčininkų miškų 
urėdijos Šalčininkėlių girininkijos; Edvardui Dvyliui – Šilutės miškų urėdijos Šilutės 
girininkijos; Jonui Kalvaičiui – Tauragės miškų urėdijos Dabrupinės girininkijos; 
Antanui Barišauskui – Trakų miškų urėdijos Semeliškių girininkijos; Vytautui Pašu-
koniui – Ukmergės miškų urėdijos Žaliosios girininkijos girininkui.
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Prezidiume – iš kairės: N. Kupstaitis, pirmininkaujantis V. Vaičiūnas, 
aplinkos viceministras L. Jonauskas

A k t u a l i j o s

Mūsų šalyje šį rugsėjį vyko bene pats svarbiausias miškinin-
kams Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginys. Pagrin-
dinis susitikimo tikslas – sudaryti sąlygas ES šalių narių di-

rektoriams, atsakingiems už miškus, formalioje ir neformalioje aplin-
koje aptarti tuo metu ES aktualiausius miškų ūkio klausimus, susipa-
žinti su šalies, kurioje vyksta susitikimas, miškais ir jų tvarkymu. Tai 
tradicinis renginys, kurį organizuoja kiekviena tuo metu ES Tarybai 
pirmininkaujanti valstybė. Toks susitikimas yra ir galimybė geriau pa-
žinti šalį. Organizuodami šį susitikimą Lietuvoje kaip tik ir siekėme 
balanso tarp dalykinių ES lygmens diskusijų, pasidalinimo nacionali-
ne profesine patirtimi ir tinkamo Lietuvos gyvenimo pristatymo.

Į susitikimą miškų direktoriai – tai yra ES šalių narių institucijų, at-
sakingų už tos šalies miškų politiką, vadovai – pradėjo rinktis rugsėjo 
10 d. Jie iš karto turėjo galimybę susipažinti su Vilniaus senamiesčiu, 
pabendrauti neformalioje aplinkoje. Kartu su miškų direktoriais iš 
daugiau kaip 20-ties ES valstybių į renginį atvyko ir Europos Komi-
sijos, ES Tarybos generalinio sekretoriato, Europos privačių miškų sa-
vininkų konfederacijos (CEPF), Europos valstybinių miškų valdytojų 
asociacijos (EUSTAFOR) atstovai. Susitikimas vyko dvi dienas: rugsėjo 
11 d. – Vilniuje, ,,Pirklių namuose“, rugsėjo 12 d. – Panevėžio miškų 
urėdijos miškuose.

Vilniuje rugsėjo 11 d. vykusiai renginio daliai pirmininkavo Aplin-
kos ministerijos Miškų departamento direktorius Valdas Vaičiūnas, 
renginio dalyvius pasveikino aplinkos viceministras Linas Jonauskas. 

Žvelgiant pirmininkavimo komandos nario akimis, ši formalioji 
dalis susitikimo dalyviams buvo naudingiausia. Joje aptarti Europos 
Sąjungai patys aktualiausi miškų klausimai: situacija dėl naujosios ES 
miškų strategijos, pasirengimas derybų dėl Teisiškai įpareigojančio 

susitarimo Europos miškams (Miškų konvencijos) užbaigimui, ES pa-
ramos miškų ūkiui 2014-2020 m. perspektyvos, siūlymai dėl bioma-
sės (įskaitant miškų biomasę) tvarumo kriterijų kūrimo ir ES medie-
nos reglamento įgyvendinimas.

Žinoma, aktualiausias svarstytas klausimas – tai derybos dėl 
Teisiškai įpareigojančio susitarimo Europos miškams. Derybos šiuo 
klausimu vyksta jau nuo 2011 m. Paskutinis iš 4 planuotų derybų eta-
pų, vykęs šią vasarą Varšuvoje, buvo sustabdytas ir bus pratęstas lap-
kričio 7-8 d. Ženevoje. Todėl šiam klausimui miškų direktoriai skyrė 
bene daugiausia dėmesio. Visi vieningai sutarė, kad tokios konven-
cijos reikšmė Europos miškų apsaugai bei politiniam miškų klausimų 
pripažinimui yra didžiulė. 

Pirmą kartą ES miškų direktoriai 
susirinko Lietuvoje 

nerijus KuPstaitis
Aplinkos ministerijos Miškų departamento 

Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas



Panevėžio miškų urėdijoje

Susitikime buvo kalbama ir apie būtinybę 
kuo greičiau patvirtinti naują ES miškų strategiją, 
nes dabar galiojanti, patvirtinta dar 1998 m., yra 
pasenusi. Dauguma renginio dalyvių pabrėžė šio 
dokumento svarbą miškų ūkiui ir paragino Euro-
pos Komisiją neatidėliojant paskelbti Komunika-
tą dėl šio dokumento. 

Praėjus savaitei po miškų direktorių susitiki-
mo Lietuvoje, Europos Komisija paskelbė minėtą 
Komunikatą. Taigi, netrukus bus galima pradėti 
strategijos svarstymus ES Tarybos Miškų ūkio 
darbo grupėje, kuriai šiuo metu ir pirmininkauja-
me. Jei pavyktų svarstymus užbaigti iki gruodžio 
mėn., tikėtina, kad ES Tarybos išvada dėl šios 
strategijos būtų priimta ir paskelbta dar Lietuvos 
pirmininkavimo metu.

Susitikime dalyvavę Europos Komisijos atsto-
vai išsamiai supažindino miškų direktorius ir kitus 
dalyvius su Kaimo plėtros 2007-2013 m. progra-
mų įgyvendinimu, atkreipė dėmesį į silpnoką kai 
kurių su miškais susijusių priemonių įgyvendini-
mą, vertinant ES mastu. Miškų direktoriai ypač 
naudinga informacija pripažino 2014-2020 m. ES 
paramos laikotarpiui rengiamo naujojo Kaimo 
plėtros reglamento su miškais susijusių nuostatų 
išsamų pristatymą.

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pa-
vaduotojas Albertas Kasperavičius išsamiai pa-
rengtoje prezentacijoje pristatė svečiams Lietu-
vos miškus, jų tvarkymą bei pagrindinius miškų 
ūkio politikos ir ūkio plėtros tikslus.

Rugsėjo 12 d. išvykoje į Panevėžio miškų urė-
dijos miškus svečiai turėjo galimybę iš arti pažinti 
mūsų šalies miškus ir jų tvarkymo ypatumus. Pri-
statyti daugiafunkcinio miškų ūkio pavyzdžiai, 
aptarti praktiniai miškų atkūrimo, apsaugos ir 
medienos išteklių naudojimo klausimai, biologi-
nės įvairovės miškuose išsaugojimo, klimato kai-
tos ir stichinių nelaimių poveikio miškams klausi-
mai, rekreacinės ir kitos miškų funkcijos. Esame 
dėkingi Panevėžio miškų urėdijos darbuotojams, 
kurie padedant Valstybinės miškų tarnybos ir Ge-
neralinės miškų urėdijos atstovams, profesiona-
liai pristatė miškų tvarkymo klausimus, aktualius 
ir Europos šalių miškininkams.

Panevėžio miškų urėdijos veiklą ir jos specifi-
ką urėdijos atstovai gana išsamiai pristatė Kreke-
navos girininkijos patalpose, iš kur visi nekantrau-
dami išskubėjo į mišką – laukė septyni paruošti 
demonstraciniai objektai, įskaitant ir Pašilių stum-
bryną su jame įrengtu pažintiniu miško taku. 

Vienas iš demonstracinių objektų buvo skir-
tas uosynų džiūvimui – šis klausimas pastaruoju 
metu tampa aktualus vis daugiau ES šalių. Valsty-
binės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas 
dr. Paulius Zolubas Panevėžio miškų urėdijos pa-
vyzdžiu pristatė situaciją Lietuvoje, nuteikdamas 
visus optimistiškai – Lietuvoje uosynai neišnyks.

Svečių dėmesio susilaukė miš-
ko atkūrimo ir apsaugos klausimai, 
miško kirtimų demonstravimui 
skirti objektai, senais ąžuolais išsi-
skirianti kertinė miško buveinė ir 
bebrų veiklos padariniai miškuose. 

Per praėjusius kelerius metus 
miškų direktoriai per tokius susitiki-
mus rengiamose ekskursijose daž-
niausiai matydavo kalnuotų vieto-
vių medžiais apaugusias teritorijas 
ar priemiestinius miškus. Panevėžio 
miškuose daugelis mėgavosi lietu-
viško miško natūralumu ir realios 
miškų ūkio veiklos artumu. 

Puikus renginio užbaigimas – 
kultūrinė – kulinarinė ekskursijos 
dalis Bistrampolio dvare. 
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Rekomendavus Aplinkos ministerijos kole-
gijai, aplinkos ministro D. Lygio įsakymu 
(2000 m. rugsėjo 8 d., Nr. 373) nuo 2000 m. 
trečiąjį rugsėjo šeštadienį pažymima profe-
sinė Miškininko diena.

Šiemet, kaip ir prieš 11 metų, rugsėjo 
20-osios popietę į Kauną, Valstybinį muziki-
nį teatrą rinkosi šventiškai nusiteikusių uni-
formuotų miškininkų delegacijos iš miškų 
urėdijų, kitų įstaigų ir organizacijų paminėti 
profesinę dieną, apžvelgti metų darbus, kai 
kurias problemas, pagerbti iš pašaukimo 
dirbančius kolegas, pabendrauti tarpusavy-
je. Džiugu, kad delegacijose matėme ir jau į 
užtarnautą poilsį išėjusių darbo veteranų, ir 
jaunų kolegų veidų. 

Pasveikinti su profesine švente, išsakyti 
savo poziciją apie šalies miškininkams rūpi-
mas aktualijas ir išreikšti palaikymą atvyko 
nemažai LR Seimo narių, tarp jų – Aplinkos 
apsaugos komiteto pirmininkas Algiman-

tas Salamakinas, šio komiteto narys Rai-
mundas Paliukas, Biudžeto ir finansų komite-
to pirmininkas, Lietuvos medžiotojų ir žvejų 
draugijos pirmininkas Bronius Bradauskas, 
Kaimo reikalų komiteto narys miškininkas 
Kazys Grybauskas, ir, žinoma, tiesioginis 
miškininkų kuratorius ir vadovas – aplinkos 
ministras Valentinas Mazuronis. 

Minėjime dalyvavo ir bendradarbiau-
jantys su miškininkais socialiniai partneriai, 
visuomeninių organizacijų, žiniasklaidos at-
stovai. Nedidelės teatro patalpos vos sutal-
pino gausų miškininkų ir jų svečių būrį. 

Susirinkusiems sugiedojus Lietuvos Res-
publikos himną, renginio vedėjas Kauno 
dramos teatro direktorius, aktorius Egidi-
jus Stancikas pradėti iškilmingą minėjimą 
ir tradiciškai tarti sveikinimo žodį pakvietė 
Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentą, 
LŽŪU Miškų ir ekologijos fakulteto dekaną 
doc. Edmundą Bartkevičių. Jis pasidžiaugė, 

jog nuo pernykštės Miškininko dienos pra-
bėgę metai šalies miškininkams politiškai 
buvo ramesni, darbingi ir ženklūs pasau-
liniu įvertinimu: JAV Konektikuto valstijoje 
esančio žinomo Jeilio universiteto moksli-
ninkai 2012 m. spalio mėn., pateikdami kas-
metinį aplinkos gerovės indeksą, paskelbė, 
kad Lietuva – viena iš geriausiai pasaulyje 
miškus sauganti ir tvarkanti valstybė. Šio 
universiteto teiginių patikimumą patvir-
tina ir 2013 m. rugsėjo 10 d. paskelbtas 
pasaulio universitetų reitingas (,,2012/13 
QS World University Rankings“), kuriame 
Jeilio universitetas priskirtas JAV elitinių uni-
versitetų grupei ir reitingų lentelėje yra pir-
majame dešimtuke. Džiugina ir tai, kad Lie-
tuvoje tebėra populiari miškininko profesija: 
tai patvirtino šiemet stojančiųjų mokytis į 
ASU Miškų ir ekologijos fakultetą skaičius. 

LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto 
pirmininkas Algimantas Salamakinas, dė-

A k t u a l i j o s

Po 11 metų vėl šventėme 
Kauno muzikiniame teatre

Miškininkai 
renkasi į šventę

Belaukiant minėjimo pradžios
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kodamas miškininkams už nuoširdų darbą, sakė: ,, Daugiau nesąmo-
nės, tokios, kaip „Visuomis“, neturi pasikartoti... Mūsų komitete miškų 
klausimais balsuojama vienbalsiai... Nebijokite būti geriausiais“...

Padėti miškininkams po ekonominės krizės atsikratyti išlikusios 
mokesčių naštos savo kalboje žadėjo Biudžeto ir finansų komiteto 
pirmininkas, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Bro-
nius Bradauskas: ,,Yra neteisinga ir nenormalu, kai miškų urėdijos 
priverstos imti ūkinei veiklai paskolas iš komercinių bankų, o savo 
uždirbtą pelną turi atiduoti į šalies biudžetą... Esu jūsų pusėje, padė-
sime tai ištaisyti“. 

Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis padėkos žodyje taip pat 
trumpai reziumavo: ,,Dirbsime kartu, būsime kartu“. 

LRS Kaimo reikalų komiteto narys Kazys Grybauskas linkėjo miškų 
urėdijų miškininkams susigrąžinti likusius privatizavimui rezervuotus 
miškus (apie 75 tūkst. ha), kad jie būtų tvarkomi racionaliai, duotų vals-
tybei naudos. 

Sveikinimus valstybiniams miškininkams per Seimo narius 
perdavė LR Seimo Pirmininkas V. Gedvilas, Ministras Pirmininkas 
A. Butkevičius. 

Generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas pasisakyme 
pažymėjo, kad po ekonominės krizės toliau vykdomos ilgalaikės pri-
valomų miškininkystės darbų programos, biokuro ruošimas energe-
tikai, ,,neužlūžo“ įdiegta elektroninė medienos prekybos sistema. Bet 
miškų urėdijų finansams tebetaikoma po ekonominės krizės išlikusi 
,,diržų veržimosi“ mokesčių sistema ima neigiamai atsiliepti miškų ūkio 
veiklos plėtrai, ypač trūksta lėšų miško keliams, sausinimo sistemoms 
atstatyti, naujiems keliams tiesti. Tokią mokesčių sistemą būtina nedel-

Generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas su į šventę atvykusiais LR Seimo nariais – 
Aplinkos apsaugos komiteto nariu R. Paliuku ir šio komiteto pirmininku A. Salamakinu

Koncertas

Dubravos EMMU miškininkų delegacija

Į šventę atvyko 
profsąjungų federacijos vadovai (kairėje)  A. Rauka ir I. Ruginienė Apžiūrima miškininkų meno darbų paroda

Tariasi šilutiškai

Valstybinės miškų tarnybos direktorius R. Prūsaitis (kairėje) 
bendrauja su Dzūkijos miškininkais
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siant optimizuoti. Pasak B. Sakalausko, vals-
tybinių miškininkų oponentai ir toliau bando 
sumenkinti Generalinės miškų urėdijos vai-
dmenį valstybinių miškų valdyme, ūkinėje 
veikloje, padedant valstybės kontrolės ins-
titucijoms ieško spragų, tariamų pažeidimų 
viešuosiuose pirkimuose, diegiant automati-
zuotą priešgaisrinę sistemą miškų urėdijose, 
įsigyjant tarnybinį transportą ir pan. 

Tolimesnio bendradarbiavimo su vals-
tybiniais miškininkais svarbą įvardino 
kalbėję svečiai: Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento direktoriaus 
patarėjai Vytautas Navickas ir Antanas 
Paulikas, ASU prorektorius Vidmantas But-
kus, Kauno savivaldybės mero pavaduo-
tojas Vytautas Vasilenko, Lietuvos miško 
ir miško pramonės darbuotojų profesinių 
sąjungų federacijos pirmininkas Algirdas 
Rauka, „Litbioma“ prezidentas Remigijus 
Lapinskas, Paraplegikų asociacijos prezi-

dentas Juozas Bernatavičius, padovanojęs 
rankdarbį ,,Sodai“ bei VšĮ „Gerumo ąžuolas“ 
prezidentas Valdas Pacevičius, perdavęs 
prezidento V. Adamkaus sveikinimą. Nuo 
miškininkų prezidentui V. Adamkui per-
duotas neseniai išleistas J. Danausko foto 
albumas ,,Miškan eini“. 

Už nuoširdų, pareigingą, ilgametį darbą 
miškų sistemoje nemažai grupei miškinin-
kų pareikštos įvairių institucijų padėkos, 
įteiktos dovanos, kitos paskatos, 7-iems 
girininkams suteikta pirma, 13-kai – antra 
kvalifikacinė klasė.

Kauno valstybinio muzikinio teatro fojė 
surengta miškininkų kūrybos konkursinių 
darbų paroda. Minėjimo dalyviams įsimin-
tiną koncertą surengė Valstybinio muziki-
nio teatro solistai ir šokėjai. O krepšinio ais-
truolius tądien maloniai nuteikė ir Europos 
čempionate mūsų krepšininkų komandos 
iškovotos pergalės. 
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Apdovanojamas generalinio miškų urėdo pavaduotojas 
P. Kanapienis

Medžiotojų ir žvejų draugijos vadovai B. Bradauskas ir E. Tijušas įteikia apdovanojimą Jurbarko 
miškų urėdui F. Bakiui

Aplinkos ministras V. Mazuronis įteikia padėką 
Nemenčinės miškų urėdijos ekonomistei R. Ulevičienei

LMS prezidento E. Bartkevičiaus  padėka  orientavimosi 
sporto propaguotojui Trakų miškų urėdijos miškotvarkos 
inžinieriui T. Tervydžiui

Socialinių partnerių padėka už bendradarbiavimą 
Rokiškio miškų urėdui R. Kapušinskui

Padėka koncertavusiems Muzikinio teatro artistams



LR Seimo Pirmininkas V. Gedvilas pareiškė padėkas: 
Generaliniam miškų urėdui Benjaminui Sakalauskui (jam skirtas ir 
Seimo atminimo medalis), Kėdainių miškų urėdijos vyriausiajam miš-
kininkui Kaziui Vutencui, Dubravos eksperimentinės mokomosios 
miškų urėdijos vyriausiajam inžinieriui Dariui Jankauskui, Valstybi-
nės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus vyriausiajai specialistei Her-
minai Pekarskienei, Kauno miškų urėdijos miškotvarkos inžinieriui 
Jonui Babrauskui, Marijampolės miškų urėdijos Kalvarijos girininki-
jos girininkui Česlovui Mikulskui, Kaišiadorių miškų urėdijos Žiež-
marių girininkijos girininkui Pranui Vainoriui. Padėkas ir atminimo 
dovanas įteikė LR Seimo narys Raimundas Paliukas.

Ministro Pirmininko A. Butkevičiaus padėkomis paskatinti: 
Generalinio miškų urėdo pavaduotojas Petras Kanapienis, Valstybi-
nės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas Albertas Kasperavi-
čius, Mažeikių miškų urėdijos Papilės girininkijos girininkas Algirdas 
Kazimieras Kulikauskas, Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos 
Šališkių girininkijos girininkas Antanas Nickus, Jonavos miškų urėdi-
jos Pageležių girininkijos girininkas Albinas Urbonas, Pakruojo miš-
kų urėdijos Rozalimo girininkijos eigulys Mečislovas Pocius. Padėkas 
ir atminimo dovanas įteikė LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmi-
ninkas Algimantas Salamakinas.

LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas 
A. Salamakinas pareiškė padėkas: 
Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus ve-
dėjui Virgilijui Vasiliauskui, Anykščių miškų urėdijos miškotvarkos 
inžinieriui Sauliui Barauskui, Kuršėnų miškų urėdijos medienos ruo-
šos inžinieriui Jonui Genčauskiui, Kretingos miškų urėdijos Lenkimų 
girininkijos girininkui Viktorui Kalvaičiui, Ignalinos miškų urėdijos 
Vaišniūnų girininkijos girininko pavaduotojui Marijonui Cicėnui, Bir-
žų miškų urėdijos prekybos vadybininkei Ramunei Petkevičienei.

Aplinkos ministras V. Mazuronis pareiškė padėkas: 
Anykščių miškų urėdijos miškų urėdui Sigitui Kinderiui, Kauno miškų 
ir aplinkos inžinerijos kolegijos Miškininkystės katedros vedėjui Eval-
dui Survilai, Generalinės miškų urėdijos Informacinių technologijų 
skyriaus vedėjui Sauliui Morkūnui, Valstybinės miškų tarnybos Miš-
ko sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus vedėjui Kęstučiui Česnavičiui, 
Valstybinės miškų tarnybos Miško naudojimo ir statistikos skyriaus 
vyriausiajam specialistui prof. habil. dr. Andriui Kuliešiui, Valstybi-
nės miškų tarnybos Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus vy-
riausiajam specialistui Ovidijui Gudžiūnui, Valstybinės miškų tarny-
bos Miškų kontrolės skyriaus Šiaulių teritorinio poskyrio vyriausiajam 
specialistui Viliui Ivanauskui, Valstybinės miškų tarnybos Miškų kon-
trolės skyriaus Klaipėdos teritorinio poskyrio vyriausiajai specialistei 
Reginai Komžienei, Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės 
skyriaus Alytaus teritorinio poskyrio vyriausiajam specialistui Juozui 
Mockevičiui, Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus 
Panevėžio teritorinio poskyrio vyriausiajam specialistui Vidui Val-
mai, Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro skyriaus vyresniajai 
specialistei Rasai Lekstutienei, Valstybinio miškotvarkos instituto 
Kontrolės skyriaus vedėjui Dariui Ribokui, Valstybinio miškotvarkos 
instituto vyresniajam taksatoriui Richardui Lenkauskui, Panevėžio 
miškų urėdijos informatikui Evaldui Sapeliauskui, Nemenčinės miš-
kų urėdijos ekonomistei Rimai Ulevičienei, Joniškio miškų urėdijos 

Padėkos miškininkams 
už nuoširdų darbą ir visuomeninę veiklą

Žagarės girininkijos girininkui Arvydui Leimontui, Kupiškio miškų 
urėdijos prekybos vadybininkei Jurgitai Šablickienei, Kuršių nerijos 
nacionalinio parko direkcijos Miškininkystės skyriaus Smiltynės giri-
ninkijos poskyrio vyriausiajam specialistui Algimantui Laurinaičiui.

Generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas įiteikė padėkas:
Panevėžio miškų urėdijos Naujamiesčio girininkijos girininkui An-
tanui Augliui, Jurbarko miškų urėdijos Panemunės girininkijos gi-
rininkui Artūrui Pociui, Alytaus miškų urėdijos Dušnionių girininki-
jos girininkui Algimantui Valiūnui, Telšių miškų urėdijos Mostaičių 
girininkijos girininkui Petrui Budvyčiui, Šilutės miškų urėdijos Vai-
nuto girininkijos girininkui Pranui Valučiui, ASU Miškų ir ekologijos 
fakulteto Miško biologijos ir miškininkystės instituto docentui Jonui 
Račinskui bei šio fakulteto Miškotvarkos ir medienotyros instituto 
lektoriui Daliui Vitunskui.
Generalinės miškų urėdijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą 
tarnybą“ apdovanotas Druskininkų miškų urėdijos miškų urėdas Ze-
nonas Naujokas. 

Už gerą pasirodymą šių metų Europos miškininkų orientavimosi sporto 
čempionate Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas 
doc. E. Bartkevičius pareiškė padėkas: 
Telšių miškų urėdijos miško želdinimo inžinierei Linai Servienei, Trakų 
miškų urėdijos miškotvarkos inžinieriui Tomui Tervydžiui, Alytaus miškų 
urėdijos medelyno viršininkui Dariui Truncei ir Anykščių miškų urėdijos 
Kavarsko girininkijos eiguliui Tomui Kokankai.

Padėkos už produktyvų bendradarbiavimą:
LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, Lietuvos medžiotojų 
ir žvejų draugijos pirmininkas Bronius Bradauskas padėkojo už bendra-
darbiavimą medžioklės srityje ir įteikė atminimo suvenyrus nuo draugijos 
generaliniam miškų urėdui Benjaminui Sakalauskui, Valstybinės 
miškų tarnybos direktoriui Rimantui Prūsaičiui, LMS prezidentui doc. 
Edmundui Bartkevičiui, Jurbarko miškų urėdijos miškų urėdui Faustui 
Bakiui. 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pasižymėjimo 
ženklu „Už nuopelnus gyventojų saugai“ apdovanotas Rokiškio miš-
kų urėdijos urėdas Rimantas Kapušinskas, PAGD direktoriaus gene-
rolo R. Baniulio padėkos įteiktos Švenčionėlių miškų urėdijos vyriau-
siajam miškininkui Sigitui Švereikai ir Varėnos miškų urėdijos miško 
želdinimo ir apsaugos inžinieriui Romui Utovkai; 
ASU prorektorius Vidmantas Butkus įteikė ASU rektoriaus A. Maziliausko 
padėką generaliniam miškų urėdui Benjaminui Sakalauskui ir LMS prezi-
dentui doc. Edmundui Bartkevičiui;
Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federa-
cijos pirmininkas Algirdas Rauka pareiškė padėkas: Generalinės miškų 
urėdijos vyriausiajam patarėjui Andriui Vancevičiui ir Trakų miškų urėdijos 
miško želdinimo inžinieriui, profesinės sąjungos pirmininkui Juozui Ūsui;
LMS prezidentas doc. Edmundas Bartkevičius įteikė padėką LMSA valdy-
bos nariui Vidmantui Čaikauskui, UAB „Bangenės miškas“ direktoriui;
Už darnų bendradarbiavimą miškininkams taip pat padėkojo „Litbioma“ 
asociacijos prezidentas Remigijus Lapinskas, Lietuvos paraplegikų aso-
ciacijos prezidentas Juozas Bernatavičius, Kauno savivaldybės mero pa-
vaduotojas Vytautas Vasilenko, VšĮ „Gerumo ąžuolas“ prezidentas Valdas 
Pacevičius (įteikė „Gerumo ąžuolo“ garbės ženklelį ir šaliką generaliniam 
miškų urėdui Benjaminui Sakalauskui).
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Įstatymų pinklėse
Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškininkystės sky-
riaus vyriausioji specialistė Zita Bitvinskaitė seminare informavo, 
kad pastaruoju metu Aplinkos ministerija rengia miško medžių 
genetinių draustinių ribų planus ir LR Saugomų teritorijų įstatymo 
pakeitimų projektą. Parengus miško medžių genetinių draustinių 
ribų planus, jiems planuojama suteikti ilgai lauktą teisinį saugomų 
teritorijų statusą. Vadovaujantis LR Saugomų teritorijų įstatymu 
saugomoms teritorijoms priskiriami ne tik miško medžių genetiniai 
draustiniai, bet ir sėkliniai medynai. Pagal minėtą įstatymą, miško 
medžių genetiniai draustiniai saugomomis teritorijomis gali tapti 
tik tuomet, kai jų ribų planus patvirtina vyriausybė ir jie įtraukiami į 
LR Saugomų teritorijų kadastrą. Bet miško sėkliniai medynai, kurių 
paskirtis – ūkinė, jau dabar pagal LR Saugomų teritorijų įstatymą 

Dzūkijos miškuose: 
apie medžių genetinio fondo objektų teisiniį statusą, 

naudojimą ir atkūrimo galimybes 
vAcLovAs trepėnAItIs

priskirti saugomoms teritorijoms. Rengiant specialiuosius planus 
paaiškėjo, kad iš esamų 159 miško medžių genetinių draustinių net 
35 patenka į kitas saugomas teritorijas. Ateityje jie bus įtraukti į LR 
Saugomų teritorijų kadastrą, bet vadinsis ne genetiniais drausti-
niais, o genetiniais medynais, kadangi taps kitų saugomų teritorijų 
sudėtine dalimi. 

Bet kokia ūkinė veikla genetiniuose medynuose turės būti deri-
nama su kitų saugomų teritorijų, į kurias jie patenka, reglamentais. 
Be abejo, teks peržiūrėti ir tų teritorijų veiklos reglamentus ar net 
juos papildyti. Kaip tokie genetiniai medynai įsikomponuos į kitų 
saugomų teritorijų reglamentus, kol kas sunku spręsti. Pasak Z. Bit-
vinskaitės, aišku tik, kad problemų neišvengsime. 

Pagal Aplinkos ministerijos rengiamo LR saugomų teritorijų įsta-
tymo pataisų projektą, Z. Bitvinskaitės teigimu, sėkliniai medynai, 

Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus darbuotojų iniciatyva gegužės 29 d. 
Druskininkų miškų urėdijoje surengtame seminare su Aplinkos ministerijos Miškų departamento, 
Generalinės miškų urėdijos, Valstybinės miškų tarnybos, Alytaus, Druskininkų, Valkininkų, Varėnos ir 
Veisiejų miškų urėdijų specialistais aptartos miško genofondo objektų apsaugos, tausojančio naudo-
jimo aktualijos bei ūkinių priemonių projektavimo ir įgyvendinimo problemos, jų sprendimo būdai.

Perspektyvus Latežerio girininkijoje 1993 m. įsteigtas paprastosios pušies genetinis draustinis 
(9P1E; 110 metų) 

Eglės genetinį draustinį Kabelių girininkijoje 
pristato dr. V. Verbyla

Latežerio girininkijoje



prie besikeičiančių aplinkos sąlygų daugelyje kartų. Todėl būtina 
ūkininkauti taip, kad kiekviename genetiniame draustinyje būtų su-
formuoti 3-5 amžiaus generacijų medynėliai. Turimi 159 genetiniai 
8 miško medžių rūšių draustiniai dabar užima 3621,4 tūkst. ha, o 
tai – tik 0,17 proc. šalies miškų. Tačiau ne genetinių draustinių plotas 
ir ne jų kiekis lemia genetinių išteklių išsaugojimo sėkmę, o ūkinės 
priemonės, užtikrinančios nuolatinį jų atsikūrimą. Taip pat būtina in-
tensyvinti genetinių išteklių saugojimą už jų kilmės ribų, perkeliant 
augti į kitas, panašias pagal augimo sąlygas vietas – įveisiant medy-
nus, sėklines plantacijas, genotipų archyvus (klonų rinkinius). Miško 
genetinių išteklių reprodukcinę medžiagą galima išsaugoti Miško 
medžių genų banke, sudarant specifines sąlygas. Sulėtinus gyvybi-
nius procesus (sėklas laikant folijos maišeliuose užšaldžius iki –400 

C), dalies medžių sėklas galima išlaikyti gyvybingas iki 40-ies metų. 
Deja, taip ilgesnį laiką išlaikyti neįmanoma ąžuolo, buko, uosio, dre-
bulės sėklų. Jas reikėtų saugoti kriogeniniais metodais, užšaldžius 
prie –1960 C temperatūros. Todėl Miško genų banko saugykloje būti-
na įsisavinti kriokonservavimo metodą. 

Ūkinių priemonių projektavimas 
ir jų iįgyvendinimo problemos
Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus vyriau-
sieji specialistai dr. Remigijus Bakys ir Darius Raudonius pranešimuo-
se priminė miško genetiniuose draustiniuose ir sėkliniuose medy-
nuose ūkinę veiklą reglamentuojančius norminius aktus bei pristatė 
per paskutiniuosius 10 metų juose vykdytas ūkines priemones ir per 
paskutiniuosius 5-erius metus suprojektuotų ūkinių priemonių ana-
lizės rezultatus pagal atskiras medžių rūšis. Valstybiniuose miškuose 
per 2008-2012 m. buvo inventorizuota 1775,8 ha arba 49 proc. miško 
genetinių draustinių ir 686,7 ha (44 proc.) sėklinių medynų, įvertin-
tos juose vykdomos ūkinės priemonės ir kur reikėjo suprojektuotos 
naujos. 2003-2012 m. vykdytos ūkinės priemonės analizuotos pagal 
atskiras medžių rūšis (paprastoji pušis, eglė, paprastasis ir bekotis 
ąžuolai, karpotasis beržas ir juodalksnis), nustatytas taikytų priemo-
nių intensyvumas bei reikalingumas. Valstybinės miškų tarnybos 
Miško genetinių išteklių skyriaus specialistų surinktais duomenimis, 
nemažoje dalyje inventorizuotų miško genetinių objektų projektuoti 
natūralų medynų atsikūrimą skatinantys kirtimai (siaurabiržiai ply-
nieji ir atvejiniai) bei įvairūs atrankiniai kirtimai ir dėl kenkėjų invazijų 
vykdyti sanitariniai kirtimai. Taikant atvejinius kirtimus miško gene-
tiniuose ištekliuose, specialistų teigimu, pirmu atveju reikėtų taikyti 
20-30 proc. kirtimo intensyvumą, antru atveju taip pat 20-30 proc. Po 
to likusį medyną kuriam laikui palikti. Taip formuojama įvairiaamžė 
medynų struktūra. Genetinės įvairovės požiūriu, neplynuose kirti-
muose skirtumas tarp mažo ir vidutinio intensyvumo nedidelis. Žen-
klus genetinis skirtingumas nustatytas tarp skirtingu augimo greičiu 
pasižyminčių medžių – atrankiniai kirtimai gali pakeisti medyno ge-
netinę struktūrą. Neplyni kirtimai, atliekami tolygumo, o ne medžių 
augimo parametrų pagrindu, stipriai sumažina medyno genetinės 
degradacijos riziką. Einamieji arba atrankiniai kirtimai, kuomet me-
džiai iškirtimui atrenkami remiantis jų augimo parametrais, gali būti 
atliekami tik tada, kai medyno atsikūrimas jau prasidėjęs. Jais nepa-
siekus lauktų rezultatų, taikytinas dirbtinis medyno atkūrimas. 

Seminare įvardintos priežastys, ribojančios ūkinių priemonių tai-
kymą genetiniuose draustiniuose ir sėkliniuose medynuose. Tai plotų 
persidengimas su kitomis saugomomis teritorijomis; dalyje genetinių 
išteklių objektų jau susiformavusi įvairiaamžė sklypų struktūra; medy-
no derėjimo nepastovumas, didesni darbų kaštai, atsargus genetinių 

kaip saugoma teritorija, bus išbraukti iš šio įstatymo. Parengus miško 
medžių genetinių draustinių ribų planus, teks rengti ir vyriausybės 
nutarimo projektą dėl jų ribų patvirtinimo. Dabar galiojantys aplin-
kos ministro patvirtinti miško medžių genetinių draustinių nuostatai 
bus pripažinti netekusiais galios, o naujus tvirtins šalies vyriausybė. 
Patvirtinus miško medžių genetinius draustinius kaip saugomas 
teritorijas, jie ateityje negalės būti panaikinami – to nenumato LR 
Saugomų teritorijų įstatymas. Todėl miškininkai turės dėti pastangas 
juos atkurti, išsaugoti ir išlaikyti. Praktika rodo, kad geriausiai miško 
medžių genetinius draustinius pavyksta atkurti tik naudojant plynus 
siaurabiržius kirtimus jaunesniuose nei gamtinės brandos medy-
nuose, o stabilumui užtikrinti būtina formuoti įvairiaamžę draustinio 
struktūrą. Tačiau Miškų įstatymo 3 str. nurodyta, kad miško medžių 
genetiniai draustiniai gali būti kertami tik pasiekę gamtinę brandą 
ir tik neplynais kirtimais. Miško kirtimo taisyklėse kirtimai miško sė-
klinės bazės objektuose priskiriami specialiesiems kirtimams, tačiau 
jų esmė nuo to nesikeičia ir gali būti kliuvinys, derinant naujų Miško 
medžių genetinių draustinių nuostatų projektą su kitomis instituci-
jomis (pvz., Teisingumo ministerija). Todėl šią pasenusią Miškų įstaty-
mo nuostatą būtina kuo greičiau keisti. Be to, Z. Bitvinskaitė pažymė-
jo, kad Aplinkos ministerija dar prieš 10 metų teikė miškų urėdijoms 
nurodymus, kad miško selekcinės sėklininkystės objektų ribos valsty-
biniuose miškuose turi būti tiksliai apmatuotos vidinės miškotvarkos 
projektų rengimo metu. Šiuo metu tai atlikta tik maždaug trečdalyje 
miškų urėdijų. Vertinant rengiamus vidinės miškotvarkos projektus 
paaiškėjo, kad juose pateikiama netiksli informacija apie miško selek-
cinės sėklininkystės objektus, o nesant tikslių matavimų, miškotvar-
kos darbų metu kaitaliojamos jų ribos. Anot Z. Bitvinskaitės, geneti-
nis miško medžių draustinis turėtų būti vientisas medyno masyvas, į 
jo plotą įtraukiant ir mažus intarpus – pelkes, miško aikšteles ir kitų 
medžių rūšių medynus. 

Kad medžių „vaikai“ išliktų panašūs iį „tėvus“
Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus vedė-
jas dr. Vidmantas Verbyla apžvelgė Lietuvos valstybiniuose miškuo-
se esančių medžių genetinių išteklių išsaugojimo svarbą ir galimus 
išsaugojimo, atnaujinimo būdus. Jis pažymėjo, kad genetinių ište-
klių išsaugojimo tikslas – jų kilmės vietoje ne tik užfiksuoti genetinę 
struktūrą, bet ir užtikrinti nenutrūkstamą populiacijų prisitaikymą 

Iš miško genetinių išteklių sąvado 2007 m. išregistruotas audrų ir kenkėjų 
suniokotas 130 metų eglės genetinis draustinis Musteikos girininkijoje
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2800 eglaičių 1 ha). Buvusio židinio retmėje 
dabar auga apie 90 proc. sodintų eglaičių 
ir 10 proc. savaiminukių. Jų ypač gausu iki 
20 m atstumu nuo miško sienos. Jeigu pa-
sitvirtintų miško sanitarijos specialistų pro-
gnozės, šiemet eglynų genetiniuose draus-
tiniuose ir sėkliniuose medynuose vėl gali 
susidaryti kinivarpų židiniai. Diskutuota, ko-
kias juose taikyti ūkines priemones: galimus 
židinius kirsti plynai didesnėmis biržėmis; 
rėžti tik siauras biržes ar rinktis atrankinius, 
grupinius kirtimus, praplečiant jau esančias 
aikštes. Neatmetama galimybė medyno 
stabilumui palikti retmėse natūraliai želti ir 
lapuočių intarpus. 

Latežerio girininkijoje susipažinome su 
nemažą plotą užimančio paprastosios pu-
šies genetinio draustinio būkle, kaip jame 
vyksta pušynų atnaujinimas, taikant įvairius 
kirtimus. Druskininkų miškininkų teigimu, 
nederlingose Nbl augavietėse taikant atve-
jinius kirtimus sunkiai atsikuria pušynas ge-
rais žėliniais. Be to, ir taikant siaurabiržius (50 
m pločio) kirtimus atžėlimas labai priklauso 
nuo pušų derėjimo metų. Pvz., 2010-2012 m. 
buvo menkas pušų derėjimas, mažas jų der-
lius prognozuojamas ir šiemet. Todėl šiame 
genetiniame draustinyje suprojektuotas 
plynas siurabiržis kirtimas (3,44 ha) bus vyk-
domas tik atėjus gausesniam sėklų derėjimo 
metui (ne mažesniam kaip 3 balai). Neder-
liaus metais medynus atkurti verčiau mišriu 
būdu ar vien želdiniais, sodinant 1 ha 5000 
vnt. ir daugiau pušų sodmenų. 

Šiame draustinyje matėme ir nepavyku-
sių želdinių, kurių būklei neigiamos įtakos 
turėjo sausros, spygliakritis, žvėrių paken-
kimai. Dalyje paprastosios pušies genetinio 
draustinio, esančio Latežerio girininkijoje, 
platesnį ūkinių priemonių pasirinkimą riboja 
ir gamtosauginiai reikalavimai: per draustinį 
sruvena Ratnyčėlės upelis, aplink jį nustaty-
ta apsauginė zona, išskirta kertinė miško bu-
veinė bei istorinio paveldo objektai. 

Po išvykos grįžus į Druskininkų miškų 
urėdiją aptariant seminarą, pritarta priori-
tetinei nuomonei, kad siekiant ateities kar-
toms išsaugoti miško medžių genetinius 
išteklius, būtina tikslingai projektuoti ilga-
laikes ūkines priemones, laiku ir operatyviai 
jas vykdyti, atsižvelgiant į miške kintančias 
ekologines sąlygas. Tik intensyviomis ūki-
nėmis priemonėmis galima užtikrinti nenu-
trūkstamą medžių populiacijų prisitaikymą 
prie besikeičiančių aplinkos sąlygų dauge-
liui kartų. 

išteklių valdytojų požiūris į ūkines priemones 
šiuose objektuose ir šių darbų patirties stoka. 

Darius Raudonius pranešime pateikė 
inventorizacijos ir ūkinių priemonių analizę 
Dzūkijos valstybiniuose miškuose (8 miškų 
urėdijos). Antai ūkinės priemonės 2005 m. 
ir 2012 m. projektuotos Valkininkų miškų 
urėdijoje, 2007 m. ir 2012 m. – Alytaus miškų 
urėdijoje; 1998 m. ir 2008 m. – Veisiejų miškų 
urėdijoje. D. Raudoniaus pateiktais duome-
nis, 100 proc. įvykdytos 1998 m. suprojek-
tuotos ūkinės priemonės Varėnos miškų urė-
dijoje bei 2005 m. projektuotos Valkininkų 
miškų urėdijoje; 50 proc. – Veisiejų (projek-
tuota 1998 m.) ir po 33 proc. – Druskininkų 
(projektuota 2006 m.) ir Alytaus (projektuota 
2007 m.) miškų urėdijose. D. Raudonius nu-
rodė veiksnius, sunkinančius ūkinių priemo-
nių projektavimą miškų urėdijose. Tai būtų: 
medyno formavimosi eigoje esantis medyno 
tankumas ir skalsumas, derėjimo nepastovu-
mas, nepalankus dirvos paruošimui vietovės 
reljefas, augavietė, medyno amžius, žvėrių 
gausa, praktinės darbų patirties stoka. 

Kas dar trukdytų, manau, galėtų papil-
dyti kiekvienas šiuos genetinius objektus 
prižiūrintis girininkas. 

Druskininkiečių patirtis, atkuriant 
miško genetinius medynus 
Druskininkų miškų urėdijoje vyrauja dviejų 
tipų pušynai: nederlingų augaviečių kerp-
šiliai (pvz., Latežerio, Grūto girininkijose) ir 
derlingesnių augaviečių žaliašiliai (pvz., Mer-
kinės girininkijoje). Atsižvelgiant į šiuos miš-
ko tipus, atrinkti genofondo ištekliai: du pa-
prastosios pušies ir vienas paprastosios eglės 
genetinis draustinis, keturi paprastosios pu-
šies sėkliniai medynai, įveisti paprastosios 
pušies bandomieji želdiniai (bendras plotas 
90 ha). Taip pat atrinkti 32 rinktiniai medžiai 

Latežerio girininkijoje atkuriant paprastosios pušies genetinį draustinį neigiamos įtakos turėjo 
sausros, spygliakritis, žvėrių pakenkimai
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(10 pušų, 16 eglių, 6 juodalksniai). Visų rink-
tinių medžių ir paprastosios pušies (Late-
žerio populiacijos) dauginamoji medžiaga 
panaudota pirmos ir antros kartos sėklinių 
plantacijų ir bandomųjų želdinių įveisimui. 
Išvykoje į Druskininkų miškus aplankyta ke-
letas genetinių išteklių objektų, diskutuota 
dėl jų būklės, kokias juose tikslinga taikyti 
ūkines priemones, kodėl ne visuomet pa-
vyksta pasiekti norimų rezultatų. Antai Drus-
kininkų miškų urėdijos Musteikos girininki-
joje (282 kv.) buvęs 4 ha našus paprastosios 
eglės genetinis draustinis (130 metų) pateko 
į Dzūkijos NP Musteikos gamtinį rezervatą, 
kur nevykdoma jokia ūkinė veikla. 1995 m. 
ir 2003 m. eglyną išretino susiformavę kini-
varpų 0,1-0,3 ha dydžio židiniai. Sausuolėms 
eglėms sugriuvus žemėn, dalyje sklypo tarp 
jų pūvančių kamienų vyksta savaiminis at-
žėlimas eglaitėmis, o kitur jį stabdo retmėse 
suvešėjusi gausi žolių augmenija. 2007 m. 
nuspręsta šį genetinį draustinį išregistruoti 
iš miško genetinių išteklių sąvado. 

Kabelių girininkijoje atrinktame 7 ha 
paprastosios eglės genetiniame drausti-
nyje (96-erių) dėl sausrų ir kinivarpų inva-
zijos džiūstančias egles 2003 m., 2004 m., 
2005 m., 2007 m. ir 2011 m. teko iškirsti sani-
tariniais kirtimais. Kai kur – ir plynai. Siekiant 
natūraliai atkurti motininį medyną, iškirs-
tose retmėse supurenta miško dirva, tačiau 
savaiminis atžėlimas 2003-2005 m. dėl sėklų 
nederliaus vyko nepakankamai. Retmėse, 
kaip ir Musteikos girininkijoje, sužėlė žolės, 
krūmai. Po gausaus draustinio eglių derė-
jimo 2006-2007 m. eglaitės ėmė savaime 
želti pietinėje draustinio pusėje, elektros 
linijų trasose. Iškirtus 2007 m. plynai kitas 
kinivarpų išdžiovintas egles, 0,6 ha retmę 
bandyta atkurti ir želdiniais (dirva suvagota 
2,5 m atstumais, 2008 m. pavasarį pasodinta 





Netiesa, kad Škotija – šaltų ir lietingų 
vasarų kraštas. Kaip netiesa ir tai, 
kad škotai dėvi „sijonus“ (kiltus), o 

prieš jų šykštumą mūsų suvalkiečiai atrodo 
pasibaisėtini išlaidūnai. Tuo įsitikinome šią 
vasarą, liepos viduryje, kai beveik penkias-
dešimt Lietuvos dendrologų keliavome po 
Anglijos ir Škotijos parkus, botanikos so-
dus, arboretumus ir medelynus. Škotijoje 
aplankėme keturis labai įdomius, skirtin-
gus, savaip žavius ir unikalius objektus. 

Kelias per Škotiją: kalvos, gyvatvorių ar 
medinių bei akmeninių tvorelių ribojami 
laukai, besiganančios avys ir karvės, visur 
zujantys kiškiai, saulėtas dangus ir gaivus 
artimos Šiaurės jūros dvelksmas... Edinbur-
gas džiugina senovės ir moderno darna, 
gražiais garbingo amžiaus gelsvų ir pilkų 

plytų namais, šimtamečiais bokštais ir nau-
jutėliais stiklu tviskančiais dangoraižiais. 
Škotiški kiltai, deja, puošia tik parduotuvių 
vitrinas ir vieną kitą gatvės muzikantą su dū-
dmaišiu. Karališkasis Edinburgo botanikos 
sodas plačiąja prasme – keturių skirtinguose 
miestuose (Edinburge, Dawyck‘e, Logan‘e 
ir Benmore) esančių regioninių botanikos 
sodų junginys. Lankomės pagrindiniame – 
sename (įkurtas 1670 m.), puikiai prižiūrė-
tame Edinburgo botanikos sode. Jis beveik 
taisyklingo kvadrato formos, 32 ha, tvarkin-
gas, nušienautomis vejomis, etiketuotais au-
galais, pamulčiuotais pomedžiais... tiesiog 
klasikinis puikaus botanikos sodo pavyzdys. 
Augalų įvairovė stulbinanti (beveik 15000 
taksonų), tik iš pavadinimų žinoti medžiai 

M i š k i n i n k y s t ė
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ir krūmai vilioja prieiti arčiau, tvarka ir švara 
džiugina, bet jausmo „ohoooo!” – nėra. Tai, 
be abejo, nereiškia, kad šis sodas nevertas 
aplankyti. Gausios sumedėjusių augalų, 
ypač erikinių, ankštinių, pušinių, erškėtinių 
kolekcijos, didžiausias pasaulyje Škotijos au-
galų herbariumas kiekvienam dendrologui 
padarys įspūdį. 

Mūsų laukia ir Drumondo pilis, pradėta 
statyti pirmojo lordo Drumondo XV amžiuje, 
jo palikuonių pabaigta XVII-ajame. Taisyklin-
go išplanavimo terasinis pilies sodas, įkurtas 
1630 m. ir atnaujintas XIX amžiuje, laikomas 
geriausiu šio tipo sodu Škotijoje. Kelias į jį 
veda ilga šimtamečių bukų, skroblų ir lie-
pų alėja. Žingsniuojame gerą pusvalandį, 
bet laikas neprailgsta – ir įspūdingi senoliai 
medžiai, ir abipus alėjos atsiveriantys idiliški 
kalvų, lygumų ir margaspalvių karvių bandų 
vaizdai neleidžia nuobodžiauti. Ant kalvos 
iškilusi tamsiai pilkų akmenų pilis dvelkia 
seniai užmarštin nugrimzdusiais laikais. Bet 
mus, dendrologus, labiau domina erdvus, 
spalvingas ją supantis sodas. Kraštovaiz-
džio architektūros specialistai jame įžvelgia 
ir prancūziškosios (aplinkinės „kaimiškos” 
erdvės įkomponavimas į sodą), ir itališkos 
(fontanai, statulos ir urnos) dvasios. Net ne 
specialistą šis sodas keri ilgomis taisyklingai 
suformuotų medžių eilėmis, netikėtai atsi-
veriančiais vaizdais, spalvingų augalų gausa, 
meniškomis skulptūromis, tvarka ir švara. 
Nors plotas ir nedidelis (7,3 ha), jame pakan-
ka ir erdvės, ir augalų įvairovės, o iš kiekvie-
nos terasos bei nuo kiekvieno tako atsiveria 
vis naujas vaizdas... Ir ne tik vaizdas – atsitik-
tinai ar ne, bet nuo tam tikros vietos laiptų 
viršuje keistų akustikos užgaidų dėka pui-
kiausiai girdėjosi negarsus pašnekesys lan-
kytojų, esančių žemiau sode už poros šimtų 
metrų. Gal pilies šeimininkai taip klausyda-
vosi savo tikrų ar tariamų draugų bei priešų 
pokalbių, šiems net neįtariant?

Ilga liepos pradžios diena dar nesibai-
gė – keliaujame į nedidelį Fortingall kaimą, 
kurio klebonijos kieme auga seniausias 
Europos – o gal ir pasaulio – medis. Škotai 
ryžtingai teigia, kad jų kukmedžiui – 5000 
metų, kai kurie specialistai jį pajaunina iki 
2000 metų. Legendos pasakoja, kad Ponti-
jus Pilotas gimė šio kukmedžio pavėsyje ir 
vaikystėje po juo žaidė. Greta šio medžio VII-
ame amžiuje buvo pastatyta pirmoji Škotijos 
katalikų bažnyčia. 1769 m. Fortingall kukme-
džio kamieno apimtis viršijo 17 metrų. Da-
bar kamienas suskilęs į keletą plonesnių dėl 
natūralaus senos šerdies puvimo, tad amžių 
nustatyti iš rievių nebeįmanoma. 1785 m. 

Drummond pilis ir jos sodas



medis aptvertas neaukšta tvorele, netruk-
dančia jį apžiūrėti. Besibaigiančios dienos 
prieblandoje, greta senovinės bažnyčios ir 
kapinaičių apsamanojusiais paminklais šis 
susitikimas su neįsivaizduojamai senu ir vis 
dar gyvu medžiu priminė žmogaus būties 
laikinumą nesibaigiančiame gyvybės rate... 

Po nakvynės mažučiame Arrochar 
miestelyje ant vienos iš daugybės vidinių 
Škotijos vakarinių jūrų kranto pasiekiame 
kalnuotame vakarų Škotijos regione Ar-
gyll įsikūrusį Benmore botanikos sodą. Va 
čia jau „ohoooo!“ – dar net nepriėjus sodo 
teritorijos, padebesiuose šmėžuoja milži-
niškųjų mamutmedžių (Sequoiadendron 
giganteum (D. Don) Endl.) viršūnės, o ne-
trukus žengiame jų alėja. Kaip tik šiemet ji 
švenčia 150 metų sukaktį – dar tik paauglys-
tės amžius šiems milžinams, išgyvenantiems 
daugiau kaip 3 tūkstančius metų, bet pakan-
kamas, kad žmogus pagarbiai pritiltum greta 

Kas minutę verčia aikčioti gausi Butano 
karalystės augalų kolekcija, ypač dešimčių 
rūšių neregėti rododendrai, taip pat didžiu-
lės magnolijos, notofagai, tujeniai, pocūgės 
ir kriptomerijos, neseniai atnaujintas ir vis 
dar plečiamas papartynas su 1830 m. statytu 
specialiu paparčiams skirtu pastatu. Iš tolo 
akį traukia ryškiai žydintys krūmai – ne tik 
rododendrai, jazminai ar sedulos, bet ir tokie 
egzotai, kaip Crinodendron hookerianum C. 
Gay ir Embothrium coccineum Forst. et Forst. 
iš Čilės, Leptospermum rupestre Hook. f. iš 
Tasmanijos, Olearia macrodonta Bak. iš Nau-
josios Zelandijos. O paėjėjus į kalną vedan-
čiu taku ar palypėjus ant aukštesnio uolos 
kyšulio, kvapą gniaužia į neaprėpiamus to-
lius nusidriekiantys Škotijos kalnai ir miškai. 
Tikiu, kad į šį sodą dar sugrįšiu. Galbūt tokią 
viltį puoselėja ir daugiau čia apsilankiusių 
dendrologų.

Tad iki pasimatymo, Škotija! 

neapkabinamų jų kamienų, žvelgdamas į 45 
m aukštyje siūruojančias šakas. Beklaidžioda-
ma sodo takais tarp stačių uolų ir šlaitų, srau-
nios upės ir krioklių, žavėjausi čia klestinčiais 
nematytais, kartais ir negirdėtais augalais bei 
nepakartojamu, šiek tiek laukiniu gamtovaiz-
džiu. Sodas ne pernelyg išdailintas, šienauja-
mas tik centrinėje dalyje, naujai pasodinti 
augalai apsaugomi tinklo tvorele. Rečiausi 
egzotai įsikomponuoja į vešlių vietinių me-
džių ir krūmų draugiją, ir nebūdamas Škoti-
jos augalijos žinovas kartais neatskiri vienų 
nuo kitų. Švelnus jūrinis klimatas, derlingas 
dirvožemis ir gausūs krituliai sudaro sąlygas 
klestėti ir Azijos, ir Šiaurės Amerikos auga-
lams. Daugelis jų išauginti iš garsiųjų „auga-
lų medžiotojų“ Deivido Duglaso ir Ernesto 
Vilsono XIX-ame ir XX-ojo amžiaus pradžioje 
surinktų sėklų. Ne vieną šių ir kitų botanikos 
entuziastų kelionę finansavo sodo įkūrėjai ir 
pirmieji savininkai – Younger šeima. 
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S a u g o m o s  t e r i t o r i j o s

Įvairių rūšių tarša dažniausiai neišvengia-
ma žmogaus ūkinėje veikloje. Pasklidoji 
arba ne iš konkrečių koncentruotų taršos 

šaltinių išleidžiama tarša, kurios didžiąją 
dalį sudaro žemės ūkio veikla, į dirvą su gy-
vulių mėšlu ir mineralinėmis trąšomis pa-
tenkantys organinių medžiagų, azoto ir fos-
foro junginiai. Prieš patekdama į vandens 
telkinius, ši tarša sulaikoma pakrantėse, 
kurios apibrėžiamos kaip telkinio apsaugos 
juosta ir zona. Įprasta manyti, kad vandens 
apsaugos juostoje, zonoje augalija valo 
atitekantį vandenį. Iš tikrųjų dalis biogeni-
nės taršos tik laikinai sulaikoma, įsavinant 
ją maisto medžiagų pavidalu augmenijos 
gyvybiniams procesams. Sulaikymo maisto 
medžiagų laikas labai nevienodas, nuo vie-
no vegetacijos periodo – žolinei augalijai ir 
net iki kelių šimtmečių – medžiams.

Vaikštinėdamas upelių pakrantėmis pa-
stebi, kad medžiai pakrantėse neretai lajo-
mis visai uždengia mažesnių upelių vandens 
juostas. Toks užpavėsinimas mažina upelio 
vandens temperatūrą, saulės spindulių kie-
kį, dėl to tokiuose upeliuose mažai vandens 
augmenijos. Lapai, nuokritos nuo medžių, 
vėjo ir vandens sąnašos iš greta augančių 
medynų – lyg ir nekalta natūrali tarša.

Visgi žvelgiant atidžiau, stebina per pas-
taruosius dešimtmečius daug susikaupusių 
negyvų, irstančių medžių ir jų nuokritų upe-
lių vagose. Pietvės, Vilkos, Gedikos, Šarkupio, 
Palos ir kitų mažesnių upelių vandens srovė 
nestipri ir negausi, kad potvynių metu galė-
tų kaip Minija apsivalyti nuo šių „skenduolių“. 
Daug irstančios negyvos medienos pakran-
tėse, šlaituose. Derlinguose pakrančių dirvo-
žemiuose veši augalija. Beveik visi pakrančių 
baltalksnynai brandūs arba perbrendę. Bal-
talksnynuose, kuriuos miškotvarka nurodo 
kaip perbrendusius, dažnai randu tarp nu-
gyvenusių savo amželį medžių jau į pirmą 
ardą pretenduojančią jaunąją alksnių kartą. 
Įtakos turi ir maistmedžiagių perteklius: dėl 
jų pakitęs temperatūrinis režimas, drėgmės 
gausa lemia greitesnę šių medžių brandą. 

Bebrai dažnai teigiamai vertinami, kaip 
apleistų melioracijos sistemų renatūraliza-
toriai, ekosistemų gaivintojai, užtvankose 
kaupiantys ir sulaikantys vandenį sausajam 
vasaros periodui, tačiau jų veikla teritorijose 
medžių įvairovei turi drastiškos įtakos. Pa-
krantėse vyraujantys išgryninti trumpaam-

Pasivaikščiojus upelių pakrantėmis
VyGandas KunGys

žiai baltalksnynai – ilgametės bebrų medžių 
atrankos rezultatas. Jų veiklos teritorijose 
apie augusius pilkuosius karklus, blindes, 
gluosnius, klevus, drebules, ąžuolus, klevus 
primena tik baigiantys suirti bebrų dantimis 
„pažymėti“ kelmai. Užtvindyti medynai, pie-
vos, paupiai pilni irstančių augalų, medžių 
liekanų – biogeninių maisto medžiagų san-
kaupos. Išardžius užtvankas, visa tai plūsteli 
pasroviui.

Vandens telkinių pakrančių medžiai, krū-
mai, žolinė augalija sulaiko ištirpusias mais-
to medžiagas atitekančiame paviršiniame ir 
požeminiame vandenyje. Šaknimis paviršinį 
vandenį nukreipia į gruntą gilyn, mažinda-
ma grunto išplovimą, mechaniškai sutvirtina 
pakrantes, stabdydama eroziją. Kad šis filtras 
tinkamai veiktų, kaskart jį reikia valyti, tai yra 
pašalinti iš pakrantės augmenijos suvartotą 
taršą biomasės pavidalu. Anksčiau tai būda-
vo atliekama šienaujant pakrančių pievas, 
pakrančių medžiai, krūmai buvo kertami 
malkoms, stogų dangai pjaunamos nendrės. 
Dabar yra kitaip: apleistos pakrančių pievos 
sparčiai užauga mišku, krūmynais, daug irs-
tančios negyvos medienos, perbrendusių 
medžių. Nyksta šiose teritorijose kažkada 
buvusi infrastruktūra: keliukai, brastos, šlai-
tų nuovažos, tiltai, girdyklos. Kas lemia šiuos 
pasikeitimus?

Galima vardyti daug priežasčių. Dažnai – 
tai sunkiai privažiuojamos teritorijos, statūs 
šlaitai, šlapios, su paviršiun kylančio gruntinio 
vandens (šaltiniuotomis) vietomis. Ne visi pa-
krančių savininkai gyvena kaime, miestiečiui, 
gyvenančiam daugiaaukščiame name, daž-
nai šis turtas nereikalingas. Urėdijų kirtėjai 
pasirodo, tik kai sueina įstatymų numaty-
tas kirtimų laikas. Šiose vietose ūkininkauti 
nėra paprasta, susiduriama su kirtimo būdo, 
amžiaus, vykdymo laiko, dirvožemio, miško 
paklotės apsaugos ir kitais gamtosauginiais 
apribojimais. Retas savininkas gali tiksliai įvar-
dyti, kokie jo valdoje taikomi gamtosauginiai 
apribojimai, kur yra saugomų teritorijų ribos. 
Nenorėdami turėti problemų su pareigūnais, 
savininkai miško valdose ūkininkauja mini-
maliai arba iš viso to nevykdo. 

Pakrantės apsaugos juostoje draudžia-
mi pagrindiniai plyni kirtimai, tačiau III gr. 
šalia jos praretinus medyną atrankiniais 
kirtimais arba iškirtus biržę, ši juosta, be me-
dyno palaikymo, vėjo suverčiama į vandens 

Sausdravo upelio ichtiologinio draustinio atkarpa 
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žeidimo, kai sukrauti patikimą valksmą 
medienai ištraukti atrankiniame kirtime 
per mažai yra šakų, kirtimo atliekų? Žie-
mą sudėtinga technikai dirbti slidžiuo-
se šlaituose, skardžiuose, šaltiniuotos 
vietos neužšąla net per žiemos šalčius. 
Sausiausiu metų laiku II miškų grupei 
priskirtuose miškuose, saugomų terito-
rijų III gr. miškuose, nacionalinių parkų 
miškuose pagrindiniai miško kirtimai ir 
medienos ištraukimas iš jų draudžiamas 
iki rugpjūčio 1 d., specialieji miško kir-
timai draudžiami iki rugsėjo 1 d. Reikia 
pripažinti, kad daug nuveikta, siekiant 
apriboti žmogaus ūkinę veiklą šiose 
aplinkai svarbiose vietose.

Irstant negyvai medienai, esant mais-
to medžiagų ir drėgmės gausai šios 
vietos pasižymi bioįvairove, tačiau čia ji 
man primena šiuolaikinių mėsos fabrikų 
produkciją, užauginamą greitai, gausiai, 
pigiai ir pažiūrėti gražiai, tačiau jos vertė 
ne ta, kaip auginamos įprastai kaime. 

Ar būtina draustiniams atiduoti ištisas 
dešimtis kilometrų pakrančių? Gal užtek-
tų išskirtų mažesnių teritorijų su saugo-
mais objektais? Abejotina gamtosauginė 
reikšmė Sausdravo upės ichtiologinio 
draustinio atkarpos, esančios tarp Žlibinų 
ir Sausdravėnų kaimų užtvankų, kai abu 
vandens įrenginiai neturi žuvitakių. Kai 
gamtosaugos nuopelnai vertinami pagal 
įsteigtą saugomų teritorijų plotą, tokios 
keistenybės nebestebina. 

Vaizdžiai tariant, mūsų upes galima 
prilyginti kraujagyslių tinklui, kuris ne-
panaudotas maisto medžiagas – taršą, 
gabena valyti į kepenis – Kuršių marias. 
Kokia jų būklė, geriausia būtų nuvykti 
ir pamatyti šiltuoju metų laiku. Vasarą 
plaukiant iš Mingės kaimo į Neringą, 

telkinį. Negi plynas kirtimas – tokia jau 
mirtina nuodėmė pakrantėje? Nuvirtus 
stambesniam medžiui, dažnai pakel-
to šaknyno, atidengto grunto vietoje 
šlaite pradeda formuotis erozija. Jei šis 
medis būtų laiku nukirstas, šaknys, kurį 
laiką iki suirimo mechaniškai sulaikytų 
gruntą, kol toje vietoje formuotųsi nau-
jos augmenijos šaknų tinklas. Nukirtus 
pakrantėje vyraujančius baltalksnius, 
dar tą patį vegetacijos sezoną pasirodo 
atžalos. Atžėlę kelmai – įrodymas, kad 
medžių šaknys gyvos, tad dirvožemio 
mechaninio sutvirtinimo savybės taip 
pat nenukenčia. Sparčiai augdamos at-
žalos, jauni medeliai intensyviau naudo-
ja maisto medžiagas – taršą – nei bran-
dūs, juolab perbrendę medynai. Kol jie 
jauni, mažai nuo jų ir nuokritų į vandenį. 
Galima daryti išvadą, kad dažniausiai po 
kirtimo pakrančių apsauginės savybės 
ne pablogėja, priešingai – sparčiai au-
gant jauniems medžiams tik gerėja. 

Trečioje grupėje dar galima rasti pas-
kirų, dažniausiai malkavimo kirtaviečių, 
o antroje grupėje – draustiniuose, norint 
ką nors kirsti, tenka medžius auginti iki 
gamtinės brandos. Ar tikslinga laikyti 
medžius iki brandos ir dar ilgiau, kai jau-
ni augantys medžiai geriau atlieka gam-
tosaugines funkcijas? Kokį pagrindinį at-
rankinį kirtimą būtų galima pasiūlyti, kai 
nukaršusiame baltalksnyne bebrai jau 
pagrindines medžių rūšis iškirto? Tiesa, 
dar leidžiami ugdymo ir sanitariniai kirti-
mai. Tačiau, kas daugiau padarys gamtai 
žalos: ar vienas plynas kirtimas per 20-30 
metų, ar dažnas važinėjimas, siekiant už-
tikrinti gerą pakrantės miškų sanitarinę, 
rekreacinę būklę? Kaip išsaugoti šių eko-
sistemų paklotę, dirvožemius nuo pa-

Sausdravo upelis

Bebrų patvanka

Tiltelis per upę



tenka brautis per gausiai „žydinčių“ dumblių 
sankaupas, nuo kurių net sulėtėja laivo grei-
tis, o specifinis marių kvapas, kritusios žuvys 
signalizuoja apie stiprią taršą. Kas paneigs, 
kad gamtosauginiai apribojimai, lemiantys 
biogeninių medžiagų kaupimąsi pakrantėse 
bei jų išplovimas neprisideda prie sparčios 
Kuršių marių ekosistemos eutrofikacijos?

Radikaliai pasikeitusį kraštovaizdį galima 
stebėti lyginant 2010 m., 1995 m. ir senes-
nes aerofotonuotraukas, po medžių lajomis 
dingusius upelius, upių atkarpas, šienau-
tas pievas, virtusias brūzgynais ir t.t. Laikas 
pripažinti, kad beatodairiškas saugojimas 
pakrantėse, rezervacija, draudimai, ūkinės 
veiklos ribojimai nebeužtikrina norimų 
gamtosauginių rezultatų. Negalima aukštu-
piuose kaupti biogeninių medžiagų irimui 
ir nuplovimui, tarša permaitinti bioįvairovę 
Kuršių marių ekosistemos sveikatos sąskai-
ta. Reikia įvertinti, kokią žalą ši situacija kelia 
žuvų išteklių gausai vandens telkiniuose.

Ką daryti, kai pakrantėse sukaupta tiek 
daug brandžių ir perbrendusių medynų? 
Intensyvūs ištisiniai pagrindiniai kirtimai 
visoje pakrantėje sukeltų ekosistemai šoką, 
kentėtų žuvų nerštavietės, kistų augmenija, 
sukcesijos galėtų pasukti netinkama linkme, 
būtų nepatenkintų pakitusiu kraštovaizdžiu 
ir, nepaisant viso to, vargu, ar pavyktų apsi-
mesti, kad pakrantėse viskas gerai, ir nieko 
nedaryti. Išeitys – vykdyti specialiuosius 
kirtimus pagal iš anksto paruoštus brangius 
gamtotvarkinius projektus arba švelninti 
aplinkosauginius kirtimų apribojimus, tikin-
tis, kad paskiri intensyvesni kirtimai išspręs 
problemą. Siūlyčiau nustatyti kirtimo taisy-
klėse medyno amžių, iki kurio reikia priva-
lomai įvykdyti pagrindinius kirtimus. Nelen-
gva bus grąžinti žmones į pakrantes: nuosa-
vybės formų įvairovė, apleista infrastrukūra, 
pakitusios ūkininkavimo sąlygos, senstantis 
kaimas apsunkins šiuos darbus. 

Sparčiai atsigaunantis vietinis žemės 
ūkis daro vis didesnę įtaką aplinkai. Šiuolai-
kinės agrotechnologijos, paremtos minera-
linių trąšų, cheminių preparatų intensyviu 
naudojimu, siekiant gauti maksimalų derlių, 
stambių ūkių gausėjimas lems gyvulininkys-
tės kompleksų taršos koncentraciją, auganti 
pramonė taip pat prisidės prie didėjančios 
taršos. Ne už kalnų, kai bus leista įsigyti Lie-
tuvos žemę užsieniečiams. Vargu, ar į mūsų 
kraštą atvyks tradicinį, natūrinį ūkį puose-
lėjantys užsienio žemdirbiai. Ar esame pa-
siruošę šiems iššūkiams gamtosaugoje, kai 
tokia situacija Lietuvos vandens telkinių pa-
krantėse? 

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

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

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

Suomiškos biokuro giljotinos AXER – 
profesionalūs priedai ekskavatoriams 
ir miško mašinoms

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

Miškui skirtos diskinės akėčios
Ga

RanTI j 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



U r ė d i j o s e

Unikalusis 
Raigardo slėnis

Gražėjantis ir sparčiai atsinaujinan-
tis Druskininkų kurortas pritraukia 
vis daugiau jau ne tik mūsų šalies 

poilsiautojų, bet ir svečių iš Vokietijos, 
Lenkijos, Rusijos, kurie atvyksta ir papra-
mogauti, ir pasigydyti kurorto minerali-
niais vandenimis bei grynu pušynu oru. 
Ūkininkavimas tokioje specifinėje urėdijo-
je – taip pat specifinis. Pagrindinis dėme-
sys skiriamas miškininkystės priemonėms, 
rekreacinei veiklai bei gamtos, kultūros ir 
istorijos paveldo apsaugai, žinoma, neuž-
mirštant ir visų kitų miškų urėdijai priskir-
tų veiklos sričių. 

Druskininkų miškų urėdijai nuo 2010 m. 
vadovauja miškų urėdas Zenonas naujo-
kas, šį rugsėjį atšventęs savo 50-metį, o miš-
kininkų dienos proga apdovanotas Genera-
linės miškų urėdijos pasižymėjimo ženklu 
„už nepriekaištingą tarnybą“. Tačiau ne vien 
dėl šių priežasčių nutariau pakalbinti miškų 
urėdą, bet ir dėl to, kad spaudoje, interne-
to svetainėse vėl pasirodė pranešimai, kad 
pastaruosius penkiolika metų Lietuva yra 
viena iš geriausiai miškus sauganti valstybė 
pasaulyje. Šis pasiekimas – tai atsidavusio, 
nuoseklaus ir racionalaus miškininkų darbo 
nuopelnas. svarbiausią vaidmenį tvarkant 
ir prižiūrint miškus, be abejo, vaidina šalies 
urėdijų ir girininkijų darbuotojai. 

Pirmiausia, gerbiamas urėde, ir pa-
teiksiu klausimą apie miškų apsaugą, 
tuo labiau, kad šiltasis metų laikas jau 
baigėsi, į pabaigą eina ir miško gėry-
bių rinkimo sezonas. Kuo sudėtinga (ar 
priešingai – nesudėtinga) ši vasara buvo 
Druskininkų urėdijos miškų puoselėto-
jams? 

Gaisrus miškuose dažniausiai sukelia 
žmonės, tačiau negaliu pasakyti, kad dėl 

Saugant 
gražiuosius Druskininkų miškus

Taigi, nors 90 proc. urėdijos miškų 
yra aukšto (I klasės) degumo, o iš viso 
nuo gaisrų saugome daugiau nei 60 
tūkst. ha miškų, iš jų privačių – per 35 
tūkst. ha, gaisringumo atžvilgiu metai 
buvo gana palankūs.

Kitas aktualus dalykas – tai santarinė 
miškų apsauga. Esame pušyninė miškų 
urėdija, todėl mūsų medynams pavo-
jingas pušinis pjūklelis, kurio naikinimo 
priemones, taip pat, kaip ir priešgaisri-
nes, taikome ne tik valstybinės reikšmės, 
bet ir privačiuose bei kitos nuosavybės 
miškuose. Miškus niokoja didysis puši-
nis straubliukas, miškinis grambuolys. 
Šioms bėdoms naikinti pasitelkiame 
įvairias priemones nuo duobučių kasi-
nėjimo iki aviacijos. 

Ar šalyje pagausėjus kanopinių 
žvėrių, tai jaučiama ir Druskininkų 
miškų urėdijoje? Jei taip, kokias prie-
mones ir kokiais mastais taikote miš-
ko apsaugai nuo žvėrių?

Grūto, Kabelių, Latežerio, Musteikos  
girininkijose briedžiai žiemą susiburia į 
grupes ir ypač žaloja pušaites – apskabo, 
nulaužo ūglius, nulaupo žievę. Saugoda-
mi pušies želdinius nuo briedžių, apdo-
rojame juos repelentais. 

O kiek 2013 m. pasodinote miško? 
Šiemet planuojame atkurti 99 ha žel-

daviečių ir želviečių, iš jų 48 ha želdinimu 
ir 51 ha žėlimu. Naujo miško įveisėme tik 
2,6 ha dėl laisvų žemės sklypų trūkumo.

Druskininkų urėdijos prižiūrimi 
miškai labiau panašūs į parkus, jau-
čiasi, kad miškininkai poilsiautojams 
stengiasi atskleisti miškų grožį, kuo 

Druskininkų miškų urėdas Zenonas Naujokas

poilsiautojų ar miško gėrybių rinkėjų šiemet 
turėjome didelių bėdų: mūsų saugomoje teri-
torijoje kilo trys nedideli gaisrai, bet buvo laiku 
pastebėti ir likviduoti. Urėdijos miškus stebi 
trys priešgaisrinės kameros. Ta proga galėčiau 
pasidžiaugti, kad Druskininkų miškų urėdijoje 
įdiegta pirmoji šalyje automatinė miško gaisrų 
aptikimo sistema FireWatch. Ji pagaminta Vo-
kietijoje ir yra viena iš pažangiausių tokio tipo 
sistemų. Speciali įranga analizuoja vaizdus, 
gautus iš vaizdo kamerų – detektorių, išdėstytų 
GSM operatorių bokštuose.  FireWatch pagalba 
gaisrai nustatomi anksti: pasirodžius dūmams, 
sistema automatiškai perduoda aliarmo signa-
lą ir nuotraukas iš visų tarpusavyje sujungtų 
gaisro stebėjimo kamerų į centrinį postą ir pa-
rodo gaisro vietą skaitmeniniame žemėlapyje. 
Operatorius analizuoja informaciją ir priima 
sprendimą.
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krikštas nebuvo lengvas, bet niekada dėl to 
nesigailėjau. Ypač tada, kai buvau perkeltas į 
miškų urėdiją urėdo pavaduotoju medienos 
ruošai ir prekybai, girininkijoje įgyta patirtis 
labai pravertė. 

Atidirbęs miškų urėdo pavaduotoju 
10 metų, tapote miškų urėdu. Koks turi 
būti urėdijos vadovas, kad sėkmingai va-
dovautų tokiai įmonei?

Pirmiausia reikia sugebėti žmones mobi-
lizuoti darbui. Antra, kiekvienas specialistas 
ir darbininkas turi giliai suvokti, kad nedorai 
atliktas darbas neliks nepastebėtas. Baudimą 
pripažįstu tik kraštutiniu atveju, o šiaip svar-
bu, kad darbuotojai atsakytų už savo darbo 
barą. Priimant žmogų į darbą, labai svarbu 
apgalvoti, nuspręsti, ar jis tam tinkamas. At-
leidžiant iš darbo, dar svarbiau nuspręsti, ar 
kitos išeities jau nebėra. Kai dėl urėdo, tai jis 
turi žinoti visas urėdijos darbo sritis, gilintis 
į jas ir, žinoma, už jas atsakyti. Man, ilgokai 
ėjus urėdo pavaduotojo pareigas, pradžia 
gal buvo kiek lengvesnė.

 
Įdomu būtų sužinoti apie urėdo lais-

valaikį, kiek jo lieka, apie pomėgius.
Mėgstu skaityti knygas. Esu medžio-

tojas, bet ne per daug aistringas. Traukia ir 
kelionės, ypač pažintinės. Įdomu aplankyti 
ir gražiausias mūsų šalies vietas, pasimoky-
ti, ką žmogus gali padaryti, kad gyventų dar 
gražiau. 

Kokia pati gražiausia vieta, kurią teko 
matyti?

 Daug vietų pasaulyje yra nuostabių, 
bet gražiausia man yra ten, kur aš dabar 
gyvenu.

Ačiū už atsakymus. 

 jūrAtė rečIūnIenė – kuusIenė

kirstu mišku parduodame vidutiniškai apie 
1200 m3 malkinės medienos. 

O biokuro ar ruošiate, kiek ir kur rea-
lizuojate?

Katilinių, naudojančių medienos bioku-
rą, Druskininkų miškų urėdijos teritorijoje 
nėra, todėl kirtimo atliekos išvežamos į Va-
rėnos miesto katilinę: 2011 m. – 2100 m3, 
2012 m. – 3000 m3. 

Norėtųsi paklausti ir apie asmeniškes-
nius reikalus. Urėdijai vadovaujate tre-
čius metus, o iš viso joje jau dirbate nuo 
1991-ųjų. Tai nemažas laiko tarpas. Gal 
detaliau primintumėte faktus ir datas? 

1982 m. baigiau Kauno A. Kvedaro miškų 
technikumą. Kodėl pasirinkau šią specialybę, 
atsakyti negaliu, tik jau mokyklos suole žino-
jau, kad būsiu miškininkas, girininkas. Moky-
tojai kiekvieną rugsėjo pirmąją paprašius 
ant lapelio parašyti, kas kuo norėtų būti, aš, 
tarp kitų klasės draugų, kurie rinkosi kosmo-
nautiką ar karybą, likau ištikimas miškininko 
profesijai. 1989 m. baigiau LŽŪA Miškų ūkio 
fakultetą. 1991 m. darbinę veiklą pradė-
jau Druskininkų miškų urėdijoje Senovės gi-
rininkijos girininku. Girininkijos plotas buvo 
apie 4 tūkst. ha, viena iš šlapesnių, gamyba 
gana sudėtinga. Be girininko, dar dirbo pa-
vaduotojas, 4 eiguliai, 6 darbininkai. Darbo 

labiau pritaikyti juos rekreacijos rei-
kmėms. Kiek lėšų šiemet skyrėte šiems 
tikslams? 

Iš tiesų urėdijos miškai sausi ir dideli, 
juose gausu gamtos turtų. Didelę dalį mūsų 
miškų užima įvairaus pobūdžio saugomos 
teritorijos. Reljefas vaizdingas ir kalvotas. Sie-
kiant sudominti visuomenę pažinti gamtos 
turtus, kultūros paveldo objektus, miškuose 
įrengiami pažintiniai, mokomieji takai. 

Viena iš naujesnių rekreacijos formų – 
supažindinimas su tradiciniais dzūkų vers-
lais. Kartu su Dzūkijos nacionaliniu parku 
atnaujinant drevinės bitininkystės pažintinį 
taką, miškų urėdija skyrė medienos, nutiesė 
nuo Musteikos kaimo miško kelią, įrengė 
atokvėpio vietą su tvenkiniu, kuris gali pasi-
tarnauti ir gaisro atveju. 

Pernai už ES paramos lėšas prie Moky-
mo ir informacijos cento – miško muziejaus 
„Girios aidas“ įrengėme poilsinę, pastatėme 
skulptūrų, suoliukų, nutiesėme mokomąjį 
taką. Šiam tikslui buvo išleista 200 tūkst. litų. 
Šiemet naujų rekreacinių objektų nesame 
numatę įrengti, o esamų priežiūrai ir atnau-
jinimui skirta 60 tūkst. litų. Urėdijoje turime 
38 rekreacinius objektus; 7 stovyklavietes, 5 
poilsiavietes, 19 atokvėpio vietų, 3 rekreaci-
nius takus ir t.t. Dalis rekreacinių objektų pri-
taikyta ir neįgaliesiems. Urėdijos teritorijoje 
yra 61 valstybės saugomas gamtos paveldo 
objektas, 80 kultūros vertybių ir paminklų. 

Suprantama, kad ir miškų apsaugai, ir 
atkūrimui, ir rekreacinių objektų įrengi-
mui bei kitiems darbams atlikti reikalingi 
pinigai, o tai reiškia – mediena. Kiek ker-
tate per metus ir kokiais kirtimais? 

Visais kirtimais per metus iškertame 
apie 50 tūkst. m3 medienos. Pagrindinio 
naudojimo kirtimais plynai iškertame apie 
50 proc. numatytų biržių ploto, kitą plotą 
kertame neplynai: atvejiniais, atrankiniais 
kirtimais. Viename hektare, pagal reikala-
vimus, paliekame 10 medžių, bet stengia-
mės juos palikti ne atskirai svyruojančius, 
o grupelėmis po 4-5. Gyventojams nenu-

Druskininkų urėdijos miškai panašūs į parkus

Pažintinio drevinės bitininkystės tako pradžioje įrengta aikštelė lankytojams
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U r ė d i j o s e

Miškų urėdijų 2013 m. rugpjūčio mėn. 

parduotų apvaliosios medienos 
sortimentų kainos, Lt/m³

sortimentas
2013 m. 

rugpjūčio mėn. 
vidutinė kaina

indeksas 2013 m. 
sausis=100

2013 m. sausio - 
rugpjūčio mėn. 
vidutinė kaina

Pušies pjautinieji rąstai 207 98.6 205
Eglės pjautinieji rąstai 218 100 216
Ąžuolo pjautinieji rąstai 500 91.6 509
Uosio pjautinieji rąstai 216 116.8 194
Drebulės pjautinieji rąstai 141 100 140
Beržo pjautinieji rąstai 210 92.5 217
Juodalksnio pjautinieji rąstai 183 97.9 186
Pjautinieji  spygliuočių smulkieji rąstai 164 96.5 168
Pjautinieji  lapuočių smulkieji rąstai 131 98.5 132
Eglės popiermedžiai 107 116.3 96
Pušies popiermedžiai 96 107.9 91
Beržo popiermedžiai 95 84.8 104
Drebulės popiermedžiai 83 105.1 79
Uosio popiermedžiai 144 116.1 131
Plokščių mediena (spygliuočių) 71 110.9 67
Plokščių mediena (lapuočių) 68 111.5 93
Malkinė mediena 79 109.7 74
iš viso apvalioji mediena 135 105.5 131
Kainos be PVM ir transporto išlaidų  GMU inf.

Tvarkomi rugpjūčio vėtrų padariniai

Rugpjūčio 8-11 d. vėtrų padariniai ir jų sutvarkymas (iki rugsėjo 6 d.)

Miškų urėdijos
Išversta, išlaužyta Sutvarkyta Liko sutvarkyti

tūris, m³ plotas, ha tūris, m³ plotas, ha tūris, m³ plotas, ha
Anykščių 560 860 560 860 0 0
Druskininkų 100 0 100 0 0 0
Dubravos 550 56 200 1 350 55
Jonavos 1200 142 450 47 750 95
Joniškio 150 170 150 170 0 0
Jurbarko 1970 615 150 64 1820 551
Kaišiadorių 100 0 100 0 0 0
Kauno 300 2,5 200 2 100 0,5
Kazlų Rūdos 450 80 390 65 60 15
Kėdainių 260 117 20 9 240 108
Mažeikių 100 0 100 0 0 0
Nemenčinės 374 46 374 46 0 0
Panevėžio 150 0 0 0 150 0
Radviliškio 500 150 500 150 0 0
Rokiškio 343 11 343 11 0 0
Šakių 1480 63 368 32 1112 31
Šalčininkų 6800 205 1500 47 5300 158
Šiaulių 200 0 100 0 100 0
Švenčionėlių 20 0 20 0 0 0
Tauragės 4500 450 1900 230 2600 220
Trakų 460 85 460 85 0 0
Utenos 120 1 0 0 120 1
Valkininkų 1550 450 800 170 750 280
Varėnos 500 1,4 500 1,4 0 0
Vilniaus 3685 782 735 165 2950 617
Zarasų 200 0 200 0 0 0
Iš viso 26622 4286,9 10220 2155,4 16402 2131,5

GMu inf.

Praėjus trejiems metams po 2010 m. rugpjūčio 8 d. škvalo, šie-
met rugpjūčio 8-11 d. šalies miškų stabilumą vėl ,,revizavo“ 
vėtros, tik silpnesnės, siautusios skirtinguose regionuose. 

Tauragės miškų urėdijos miškininkų teigimu, rugpjūčio 8 d. vakare 
įsismarkavusio vėjo gūsiai ėmė versti medžius Obelyno, Pagraman-
čio, Pajūrio, Žygaičių ir kitose girininkijose, ypač Šilalės rajone. Dau-
giausiai medžių išversta ir išlaužta Obelyno, Pagramančio, Pajūrio, 
Žygaičių girininkijose. Labiausiai nukentėjusioje Obelyno girininki-
joje tenka plynai kirsti 7 ha suniokoto miško. Pažeistų ir kertamų 
medžių tūris – apie 4500 m3 . 

Rugpjūčio 10 d. nuo vėtros nukentėjo Rūdninkų giria – išverstus 
ir išlaužtus medžius tenka kirsti apie 300 ha plote. Šalčininkų miškų 
urėdijos Rūdninkų ir Girios girininkijose vėtra praūžė per 200 ha miš-

ko, kuriame pažeistų medžių tūris siekia apie 6800 m3, apie 14 ha vė-
javartynų buvo galima sutvarkyti tik kertant plynai. Rūdninkų girioje, 
rūpinantis uogautojų, grybautojų bei kitų miško lankytojų saugumu, 
valstybinių miškininkų prašymu Šalčininkų rajono savivaldybė laiki-
nai apribojo lankymąsi vėtros pažeistuose miškuose. Apie tai buvo 
informuoti Pabarės ir kitų seniūnijų gyventojai. Vėjavartas, vėjalaužas 
tvarko 3 medkirtės bei 18 pjūklininkų su padėjėjais. Iki rugsėjo vidu-
rio buvo sutvarkytas 85,6 ha plotas, pagaminant 3500 m3 medienos. 

Valkininkų miškų urėdijoje vėtra pažeidė apie 450 ha miško, jame 
reikėjo iškirsti 1550 m3 pažeistų medžių. Daugiausiai žalos padaryta 
Žygmantiškių girininkijos teritorijoje esantiems miškams. Stipresnės 
vėtros buvo įsisukusios ir į Vilniaus, Jurbarko, Šakių urėdijų miškus. 

Generalinės miškų urėdijos duomenimis, rugpjūčio 8-11 d. vė-
tros padariniai nustatyti 4286,9 ha valstybinių miškų plote, išversta 
ir išlaužyta 26,6 tūkst. m3 medžių (žr. lent.). Juos tvarkant, panaudota 
2010 m. škvalo padarinių likvidavimo patirtis.

MG inf.

Rūdninkų girioje
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apie tepalo šildytuvą, kas leistų dirbti ir prie 
žemos minusinės temperatūros. Paleidžiant 
mašiną žymiai sumažinsite tikimybę suga-
dinti tam tikrus hidraulinius komponentus. 
Tepalo aušintuvą ir šildytuvą galima mon-
tuoti į visus profesionaliam naudojimui skir-
tus modelius, pažymėtus S raide.

Malkų skersavimo ir skaldymo mašinos 
su atpjovimo disku

 Palax 55 – tai mažiausia, bet saugiau-
sia bei labiausiai išbaigta skaldyklė rinkoje 
ir savo klasėje. Standartinė skaldyklė kom-
plektuojama su tyliu ir tolygiai pjaunančiu 
pjovimo disku. Didžiausias trinkelės skers-
muo – 20 cm. Ši skaldyklė paruošta naudo-
jimui, o jos elektriniai sujungimai visiškai 
baigti. Sumontuoti papildomi besisukan-
tys ritinėliai ir platforma ant ratų, kad dar-
bas būtų lengvesnis ir saugesnis. Atpjauta 
trinkelė įkrenta į lovį šalia skaldiklio, kad 
būtų patogu perskelti. Šią skaldyklę lengva 
perkelti ar transportuoti į kitą vietą, ji yra 
su reguliuojamais pilnaviduriais guminiais 
ratukais. Kad būtų lengva, patogu ir saugu 
dirbti, pjovimo stalas įrengtas su rutuliniais 
guoliais. Dvigubas skaldiklis, kurį galima 
keisti, lengvai skelia net įšalusią medieną. 
Mašinoje įrengtas vidaus degimo variklis 

valdymą: galimi du variantai – su valdymo 
rankenomis arba svirtelėmis (joystick). Dir-
bant su valdymo rankenomis, operatorius iš-
lieka darbingas ilgiau (lyginant su konkuren-
tų analogiškomis mašinomis), nes tik Palax 
gaminiuose operatorius atpjaunant judesį 
atlieka horizontaliai, o ne iš viršaus į apačią. 

Greitas vožtuvas
Visos Palax mašinos turi greitaeigį vožtuvą, 
įmontuotą į skaldymo cilindrą, kuris labai 
padidina mašinos našumą. Pavyzdžiui, jei 
skėlimo cilindro maksimali jėga yra 5,6 to-
nos ir viena operacija (pilna eiga nueina pir-
myn ir atgal) užtrunka 4,5 sekundės, tai su 
greitaeigiu vožtuvu užtruks tik 3 sekundes. 
Naudojant greitaeigį vožtuvą, skėlimo cilin-
dras dirba tik 1/3 savo maksimalios jėgos. Jei 
pasipriešinimas padidėja, skėlimo cilindras 
automatiškai persijungia į pilną jėgą (5,6 t).

Aušintuvas ir šildytuvas
Į profesionalias malkų skersavimo ir skaldy-
mo mašinas, kurios be pertraukos dirba iš-
tisus metus, rekomenduojame įdėti tepalo 
aušintuvą, kad vasarą nuo karščio tepalas 
nesuskystėtų. Tai gali turėti įtakos mašinos 
darbui bei hidraulikos komponentų ilgaam-
žiškumui. Žiemos metu reikėtų pagalvoti ir 

Diskas ar grandinė?
Dažnai klientai klausia: kokį modelį rinktis – 
su diskiniu ar su grandininiu atpjovimu? Jei 
yra galimybė rinktis, rekomenduojame dis-
kinį atpjovimą, nes šis variantas reikalauja 
mažiau priežiūros ir greičiau atpjauna. Jei 
medžiai nežemėti, su disku galima dirbti 
iki pusės metų ir tik tada reikės pagaląsti 
(galandimas kainuoja nuo 20 Lt iki 100 Lt, 
priklausomai nuo disko dantų skaičiaus). 
Pjaunant su grandininiu pjūklu, papildomai 
reikės naudoti tepalą (grandinės tepimui), 
papildomas grandines ir neapsieisite be kas-
dienio galandimo. Bet mašinos su atpjovimo 
disku turi ir minusų – diskas riboja atpjauna-
mo medžio skersmenį (pvz., jei disko skers-
muo 900 mm, tai didžiausias rąsto skersmuo 
380 mm ir nei milimetro daugiau).

Kaip pasirinkti tinkamiausią mašiną?
Pirmiausiai reiktų pagalvoti, kiek malkų pla-
nuojate paruošti per metus. Tada reikėtų ži-
noti, kokias medžių rūšis ir kokio didžiausio 
skersmens medžius naudosite malkų ruošai. 
Kai žinosime šiuos dalykus, galima rinktis 
įrangą, koks bus jėgos agregatas: benzininis 
variklis, elektrinis variklis, traktoriaus darbi-
nis velenas, traktoriaus hidraulika, ar kom-
binuotas. Reikėtų pagalvoti ir apie mašinos 

malkų 
skaldymo iįranga

Palax gamykla įsikūrė 1954 m. Suomijoje ir iki šių dienų gamina platų malkų skersavimo ir skaldymo mašinų bei jų priedų 
asortimentą. Gamykla įsikūrusi 5500 m2 patalpose Ylistaro savivaldybėje. Joje įrengta moderni konvejerinė gamybos linija, 
užtikrinanti aukštą gaminių kokybę. Lietuvoje Palax dar nėra gerai žinomas vardas, bet kas pabando dirbti su šios firmos 
mašinomis, kitokių daugiau nebesirenka. Lyginant su dabartinėje rinkoje esančiomis malkų skersavimo ir skaldymo maši-
nomis, Palax mašinos pasižymi dideliu patvarumu. Apie šių mašinų ilgaamžiškumą sprendžiama ir iš to, kad Palax naudotų 
mašinų beveik niekas neparduoda, nes ir po daugelio darbo metų jos išlieka patikimos.                                                
Gamykla siūlo mašinas mėgėjams ar pradedantiems verslą bei patyrusiems profesionalams. 



sistema, leidžianti žymiai padidinti darbo našumą 
net dirbant su didelės galios skėlimo cilindrais. Pa-
lax Optimi sistemos pagalba skėlimo cilindras juda 
tik tiek, kokio ilgio reikia trinkelių ir nė centimetru 
daugiau. 

 Palax Power 100 s – pats našiausias ir patiki-
miausias Palax modelis, skirtas profesionaliam dar-
bui ir didelio skersmens rąstams. Jame sumontuoti 
įrenginiai labai palengvinantys operatoriaus darbą: 
rąstas prispaudžiamas prieš atpjovimą hidrauliniu 
būdu, o atpjauta trinkelė nekrenta iškart prie skal-
dymo cilindro, bet dar šiek tiek prilaikoma, kad nu-
kristų tiksliai į reikiamą vietą. Valdoma mašina kaip ir 
Power 90 modeliuose svirtelėmis. Standartinė įranga 
sukomplektuota didelės spartos cilindrais bei didelio 
greičio vožtuvu. Mašinos 10 ar 16 t galios skėlimo ci-
lindrai leidžia trinkelę suskaldyti net į 12 dalių.                       

Maksimalus trinkelės skersmuo – 40 cm. Galia 
perduodama nuo traktoriaus darbinio veleno arba 
15 kW elektros variklio. Patentuota Palax Optimi sis-
tema apriboja stūmok lio eigą priklausomai nuo trin-
kelės ilgio, o tai beveik dvigubai padidina mašinos 
našumą. Šią mašiną galima komplektuoti ir ant spe-
cialios platformos, kad būtų lengviau transportuoti. 

Malkų ruošimo mašinos su grandininiu pjūklu
 Palax Active mašinos savininkas gali lengvai 

ir efektyviai ruošti malkas ir svarbiausia – už la-
bai patrauklią kainą. Mašina kompaktiška, tvirtos 
konstrukcijos, dirbti paprasta, lengva, patogu ir 
saugu. Palax Active mašinai nereikalinga ypatinga 
priežiūra. Skirtingai nei kitos to paties segmento 
mašinos, Palax Active turi hidrauliškai valdomą 
padavimo konvejerį. Mašina pasižymi dideliu er-
gonomiškumu, nes atpjaunant rąstą, atliekamas 
ne vertikalus (iš viršaus į apačią), horizontalus ju-
desys. Komplektuojama 4 t skėlimo cilindru ir pjo-
vimo juosta. Šiai Palax mašinai galima naudoti 4 
skirtingus energijos šaltinius: hidraulinį (nuo trak-
toriaus arba mini krautuvo hidraulinės sistemos), 
darbinio veleno, 4 kW elektros variklio arba 13 AG 
,,Hondos“ vidaus degimo variklio. Mašina gali būti 
komplektuojama su 2,6 m iškrovimo transporteriu 
arba papildomais ratukais.

Hidraulinis skėlimo antgalio ir automatinio 
didelio greičio vožtuvo valdymas yra kaip 
papildoma funkcija. Transmisija turi aliumi-
nines kampines pavaras ir automatinius V 
formos diržų įtempimo mechanizmus. 

Palax Power 70 modeliai turi savaime iš-
sivalantį rąstų padavimo transporterį, kuris 
užtikrina pastovų sukibimą su rąstu. 700 mm 
atpjovimo diskas su kietmetalio dantimis at-
pjauna iki 26 cm skersmens rąstus. Prie šio 
modelio galima komplektuoti ir rąstų stalą, 
kuris valdomas staklių svirtelėmis. Taip pat 
yra 4,3 m grandininis besisukiojantis iškrovi-
mo transporteris.

 Palax Power 90 s. Šio tipo mašina, tu-
rinti 900 mm atpjovimo diską, skirta profe-
sionaliam darbui. Atpjovimo diskas su spe-
cialiais ašmenimis žymiai padidina našumą. 
Pilnai hidraulinis mašinos valdymas su paė-
mimo transporteriu ir 4,3 m išmetimo trans-
porteriu leidžia tvarkyti malkas lengviau ir 
greičiau. Skaldyklė turi 2 versijas: jėgos galia 
perduodama nuo traktoriaus arba kombi-
nuota – nuo traktoriaus ar elektros variklio.

 Du skirtingi modeliai Power 90 s ir Po-
wer 90 s G. Priklausomai nuo darbo sąlygų 
galima pasirinkti Power 90 s arba Power 90 s 
G modelius. Modelis Power 90 s skirtas profe-
sionaliam darbui. Jame galima naudoti stan-
dartinį 2/4 skaldymo antgalį arba 2/6 antgalį. 
Užsakovo pageidavimu galima komplektuoti 
su 5;6; 8; 10 ar 16 t skaldymo cilindrais. Palax 
Power 90 s G taip pat profesionali mašina, ku-
ria galima skaldyti ir kietmedžius (pvz., ąžuo-
lą ar buką). Kietmedį galime suskaldyti net į 
8 dalis. Mašina komplektuojama su 10 ar 16 t 
skėlimo cilindrais. Power 90 s G turi specialiai 
sustiprintus skaldymo cilindrus ir skėlimo 
antgalius (kasetes). Skėlimo antgaliai keičia-
mi naudojant gervę. Standartinė mašina turi 
2/6 skaldymo antgalį, su galimybe sumon-
tuoti 2/4 arba 2/8 antgalius. Abi mašinos turi 
hidraulinius rąstų prispaudimus. Palax Power 
90 modeliuose yra sumontuota Palax Optimi 

su sankaba, kuri atlaisvina diržus užvedimo 
metu. Tai palengvina vidaus degimo variklio 
užvedimą žiemą.

 Palax Combi M II. Universali ir greita 
malkų skersavimo ir skaldymo mašina, skirta 
iki 25 cm skersmens rąstų efektyviam pjovi-
mui ir skėlimui. Mašina puikiai tinka ploniems 
medžiams ar net krūmams. Pjovimo diskas 
apsaugotas nuo smulkių medžio atplaišų. 
Standartinė mašina turi 4,3 m sulankstomą 
transporterį su 2 grandinėmis. Transporterį 
lengva sulankstyti – tam naudojama ger-
vė su grandinės užraktu. Jį galima sukinėti 
apie 2,2 m atstumu į šonus, galima fiksuoti 
5-iose pozicijose. Tai pagreitina pakrovimo 
darbus. Jeigu malkos pakuojamos į maišus, 
ši funkcija leidžia dirbti su dviem padėklais. 
Transportavimo palengvinimui, mašiną ga-
lima komplektuoti ant specialios priekabos. 
Perdavimo jėgą irgi galima pasirinkti: nuo 
traktoriaus darbinio veleno, elektros variklio 
ar benzininio „Honda“ variklio.

 Palax Power 70 ir 70 S. Tai greičiausios 
malkų skersavimo ir skaldymo mašinos rin-
koje. Viena operacija (atpjovimas ir suskal-
dymas) trunka tik 2 sekundes. Pagrindinis 
skirtumas tarp šių modelių – skirtinga jų 
paskirtis. Modelis Power 70 yra skirtas ūki-
ninkams, smulkiam profesionaliam naudoji-
mui, o modelis Power 70 S – profesionaliam 
naudojimui.    

Palax Power 70 S mašinų atpjovimo dis-
kas ir padavimo transporteris valdomi hi-
drauliškai svirtelės (joystick) pagalba. Skėli-
mo antgalio aukštis valdomas hidrauliškai, 
o skėlimo greitis – didelio greičio vožtuvu, 
kuris šiam modeliui yra standartas. Transmi-
sija turi ketaus kampines pavaras ir automa-
tinius V formos diržų įtempimo mechaniz-
mus. Papildomai komplektuojamos hidrau-
likos greitosios jungtys priedams.

Palax Power 70 mašinos atpjovimo dis-
kas ir padavimo transporteris valdomas 
svirtelėmis, turinčiomis rutulinius guolius. 



P r o f s ą j u n g ų  v e i k l a

Rugsėjo 6 d. federacijos profsąjungų 
aktyvas, susirinkęs į Trakų rajone 
prie Margio ežero esančiame vieš-

butyje ,,Margis“ vykusį seminarą „Orus 
darbas ir darbuotojų sauga ir sveikata“, su 
socialiniais partneriais aptarė profsąjun-
gų veiklos aktualijas įmonėse. Pasidžiau-
gėme Norvegijos valstybinio „Norway 
grants“ fondo finansuojamo projekto 
,,Deswood“ pirmo pusmečio rezultatais, 
kuriuos teigiamai įvertino nepriklauso-
mas auditas ir fondo vadovai.

Seminare dalyvavo socialiniai par-
tneriai iš Generalinės miškų urėdijos (vy-
riausiasis patarėjas Andrius Vancevičius) 
ir Norvegijos profsąjungų ir darbdavių 

federacijos. Norvegijos Industrijos – 
energetikos profesinės sąjungos Industri 
Energi atstovas Ole Kristian Paulsen ir 
Norvegijos darbdavių federacijos Norsk 
Industri atstovas Egil Sundet pristatė 
Norvegijos baldų sektoriaus įdomią dar-
bų saugos ir socialinio dialogo patirtį, 
be kurios neįmanoma kalbėti apie orų 
darbą. Svečiai pabrėžė, kad dažnai darb-
davių ir darbuotojų tikslai būna skirtingi, 
tačiau problema svarbi abiem pusėms. 
Reikia sugebėti kalbėtis. „Sprendžiant 
iškilusį klausimą, reikia lėšų“, – priminė 
svečiai. Iš kur jų gauti? Tada būtinas so-
cialinis dialogas. Mano galva, reikėtų abiem pusėms 

susėsti ir prie arbatos ar kavos puoduko 
tartis. To dažnai mūsuose trūksta. Kai ku-
rie įmonių ar įstaigų vadovai nuo seno 
pripratę ne tartis su darbuotojais, o įsa-
kinėti. 

Bet laikai keičiasi, ES sienos atviros 
ir darbo jėgos, specialistų judėjimui. Iš-
sivysčiusios Europos ir kitos šalys laukia 
sveikų, išsilavinusių, motyvuotų darbuo-
tojų. Pasak norvegų, atvykę lietuviai yra 
darbštūs. Tai patvirtina ne tik skandina-
vai. Lietuvoje darbuotojai gauna penkis, 
šešis kartus mažesnį atlyginimą, nors 
darbo našumas, ką dažnai darbdaviai 
primena, skiriasi tik du, tris kartus. Žino-
ma, mums būtų neprotinga visais atve-
jais lygintis su Norvegija, kur atlyginimų 
vidurkis 2 kartus didesnis už ES vidurkį, 

Trakuose – apie orų darbą, 
darbuotojų saugą ir sveikatą 

alGirdas rauKa
Lietuvos miško ir miško pramonės

darbuotojų profesinių  sąjungų federacijos pirmininkas

Generalinės miškų urėdijos vyriausias patarėjas 
Andrius Vancevičius
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patirtis leido pasiekti, kad visose miškų 
urėdijose, kitose įmonėse ir organizaci-
jose, kur yra profesinė sąjunga, veikia ir 
kolektyvinė sutartis. 

Gyvenimas keičiasi, keičiamės ir mes. 
Pirmą kartą savo jėgomis parašėme „Orus 
darbas ir tripartinis bendradarbiavimas“ 
projektą. Norvegijos valstybinis Norve-
gian grants fondas jį finansavo 90 proc. 
Tikslas – pasirašyti valstybinių miškų 
veiklos srityje šakinę kolektyvinę sutar-
tį. Tuo tikslu mūsų federacija glaudžiai 
bendradarbiauja su socialiniu partne-
riu – Generaline miškų urėdija: aptariame 
situaciją žinyboje, svarstome, tariamės 
ekonominiais, socialiniais klausimais, na-
grinėjame darbuotojų darbo apmokėji-
mo, darbo sąlygų ir sveikatos klausimus, 
džiaugiamės miškų žinybos pasiekimais 
ir rūpinamės dėl nesėkmių. 

Manau, tai pagrindinės prielaidos, lei-
džiančios darbuotojams jaustis oriai. 

normas, tyrimo imasi teisėsauga, kuri turi 
užkardyti galimus pažeidimus. 

Generalinės miškų urėdijos vyriausias 
patarėjas A. Vancevičius, įteikęs svečiams 
iš Norvegijos nesenai išleistą fotografijų 
albumą ,,Miškan eini“ (autoriai J. Danaus-
kas, R. Ozolinčius) apie Lietuvos miškus ir 
gamtą, priminė, kad JAV Jeilio universi-
teto mokslininkai pripažino Lietuvą tarp 
geriausiai miškus saugančių valstybių pa-
saulyje. Man dažnai kyla klausimas: kai pa-
saulyje esame taip įvertinti, kodėl kai kurie 
,,veikėjai“ vis „plaka“ gerai dirbančius ir ne 
per daugiausiai uždirbančius miškininkus? 

Norime pasidžiaugti, kad su norvegais 
mūsų federacijos dalykinis bendradarbia-
vimas tęsiasi nuo 2002 metų. Kasmet kole-
gos iš Norvegijos atvyksta į mūsų bendrai 
organizuojamus seminarus, kurių darbo-
tvarkę pasirenkame mes. 

Prieš 11 metų ir jų federacija pagal 
narių skaičių buvo artima mūsiškei – vie-
nijo šiek tiek daugiau nei 2000 narių. Jų 

o MMA – didžiausias Europoje. Bet spęs-
tina problema, kodėl Lietuvoje atlygini-
mas darbuotojams taip žymiai skiriasi 
nuo daugumos ES šalių? Darbdaviai vis 
kartoja, kad žemas darbo našumas. Bet 
iš tiesų ne toks jau žemas. Kalbėdamas 
su įmonių vadovais, kai jie ima skųstis 
žemu darbo našumu, dažnai paklausiu, 
ar jie matė senosiose ES valstybėse, apie 
kurias mes kalbame, darbe suprakaita-
vusius darbuotojus? Ar jie panagrinėjo 
darbų organizavimą, darbuotojų aprū-
pinimą techninėmis darbo priemonė-
mis? Įmonėse, kurių vadovai į tai atkrei-
pė dėmesį, darbininkai dirba, neliedami 
prakaito, našiai, jų darbas yra normaliai 
apmokamas. Ar gali įmonėje darbinin-
kas dirbti saugiai, našiai, kai turi dirbti 
po 12 val. per dieną ir daugiau? 

Apie situaciją miškų įmonėse, darbuo-
tojų saugą darbo vietoje, sveikatos aktu-
alijas kalbėjo Trakų miškų urėdijos urėdas 
Vygantas Mierkis, Generalinės miškų urė-
dijos vyriausias patarėjas Andrius Vance-
vičius bei Valstybinės darbo inspekcijos 
nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų 
vyriausioji darbo inspektorė Rita Zubavi-
čiūtė. Ji informavo apie darbų saugą, ne-
laimingus atsitikimus ir profesines ligas, 
erkių populiacijas (tai labai aktualu miš-
kininkams). Miškų urėdas V. Mierkis se-
minaro dalyvius detaliau supažindino su 
Trakų miškų urėdijos kolektyvo patirtimi ir 
uždaviniais, kuriuos tenka spręsti kartu su 
visais darbuotojais. 

Svečiai iš Norvegijos, ypač kolegos iš 
profesinių sąjungų, po seminaro domė-
josi, kodėl mes tiek dėmesio skiriame dar-
bų saugai – jie nesvarsto tokių klausimų. 
Skandinavijos šalyse retas darbuotojas 
drįsta pažeisti darbų saugos reikalavimus, 
kuriuos nustato ir kontroliuoja valstybės 
institucijos. Pažeidus valstybės nustatytas 

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

Pasirūpink 

saugiu ir komfortabiliu darbu 

miške...

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

Apie rūpinimąsi Trakų miškų urėdijoje darbuotojų darbo sauga, sveikata informuoja 
miškų urėdas Vygantas Mierkis (dešinėje)

Patirtimi dalijasi Norvegijos Industrijos – 
energetikos profesinės sąjungos (Industri 
Energi) atstovas Ole Kristian Paulsen
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Miškininkas Algimantas MažeikaApželdinti Minijos upės skardžiai

P r i v a t ū s  m i š k a i

Su buvusiu ilgamečiu Kretingos miškų 
urėdijos Kartenos girininkijos girinin-
ku, o dabar pensininku ir privačios 

miško valdos savininku Algimantu Mažei-
ka susitikome 1965 m. jo įsigytoje sody-
boje Kartenos miestelio pakraštyje. Baigęs 
1958 m. LŽŪA Miškų ūkio fakultetą, jis 1961-
1991 m. dirbo Kartenos girininkijos girinin-
ku, 1991-1994 m. – girininko pavaduotoju. 
Algimantas atrodo toks pat kaip ir studijų 
metais, tik su liūdnesne šypsenėle lūpose ir 
nuo darbų sudiržusiomis rankomis.

Senoje sodyboje stebina į medžius išau-
gę niekuomet negenėti vaismedžiai: obelys, 
kriaušės, slyvos, kurių aukštis siekia apie 
8-12 metrų. Jos pakraštyje auga kelios šim-
tametės eglės bei girininko pasodintos dy-
giosios eglės, vakarinės tujos, maumedžiai, 
jazminai, šaltalankiai, kelminiai paparčiai, 
lelijos. Pasodinti medžiai iš visų pusių užgu-
lė iš eglių vėjavartų pasistatytą gyvenamąjį 
namą, ūkinį pastatą. Sodybos kampe, įkasus 
gelžbetoninį stulpą su lizdo pamatu, įsikūrė 
gandrų šeima. Ji jau daug metų išaugina po 
keturis jauniklius. 

Ištekėjus dukroms, mirus žmonai, Algi-
mantas sodyboje liko vienas su užsiaugin-
tu ištikimu draugu – vokiečių aviganiu. Jie 
kartu bėgioja, vyksta į miško valdą. Minijos 
kraštovaizdžio draustinyje esančios priva-
čios valdos plotas – 16 ha: 10 ha miško ir 
6 ha žemės ūkio paskirties žemės, tapusios 
natūralia miškapieve. Apie 2 ha pakrantės 
juostos kasmet pavasarį užlieja Minija, už-
nešdama ledais.

Kūlupėnų – Prystovų keliu nuvažia-
vome į Algimanto miško valdą. Tai senųjų 

Miškuose prie Minijos 
Vytautas PadaiGa

Minijos upės krantų šlaituose, graužose ir 
rėvose augantys natūralūs lapuočių (beržų, 
drebulių ir klevų) medynėliai su gausiu tra-
ku. Užsiminus, kad natūralus miškas labiau 
primena krūmynus, Algimantas netruko 
parodyti jo įžymybes. Viena jų – apie 0,5 ha 
vientisas miškinės obels medynėlis, kurio 
vidutinis aukštis apie 5 m, o obelų skers-
muo apie 10 cm. Tai iš tiesų retas ir, matyt, 
vienintelis toks objektas Lietuvos miškuo-
se. Algimantas įsitikinęs, kad stirnos, iš po 
sniego kojomis atsikasdamos nukritusius 
obuoliukus, supurena dirvą obelų sėkloms 
sudygti. Taip per daugelį metų, matyt, iš ke-
lių senų obelų ir susiformavo šis miškinės 
obels medynėlis. Natūralių medynų sudė-
tyje, šalia medžiais išaugusių ievų, gausu 
trešnių. Jų vidutinis aukštis – apie 3 m, o 
skersmuo – 5-6 cm. Lapuočių medynėliuo-
se taip pat nemažai paprastųjų kriaušių, 
išaugusių dideliais medžiais. Be to, šlai-
tuose auga trisdešimt galingų šimtamečių 
ąžuolų. Žalios lapijos fone styro nuo guobų 
maro nudžiūvusios vinkšnos.

Miško valdos dykvietėse Algimantas įvei-
sė 5,5 ha miško želdinių. Priesmėlio ir smėlio 
dirvožemiuose pasodino 4 ha pušų, nuokal-
nėse – 1 ha eglių su maumedžių priemaiša, 
o užmirkusiose žemumose – 0,5 ha beržų. 
Dabar želdiniams apie 20 metų, juose būtini 
retinimo kirtimai. Tačiau šiam darbui atlikti 
Algimantas, įveikęs sunkią ligą, nebeturi nei 
jėgų, nei lėšų. Pamiškių gyventojai, kurių iš-
tuštėjusiose sodybose nedaug beliko, patys 
nebenori gamintis malkų, nes atskirus kir-
timui pažymėtus medžius reikia išsikirsti ir 
išsivežti iš didelio ploto.

Kita problema – Minijoje įsikūrę bebrai 
ėmė „kirsti“ pakrantėse eglių želdinius. Jie 
„iškirto“ apie 200 eglaičių ir nusitempė jas į 
upę. Algimantas nuo upės pusės želdinių pa-
kraščiu įrengė apie 150 m ilgio ir 30 cm aukš-
čio spygliuotos vielos tvorelę. Pirmą vielos 
eilę nutiesė pažeme, antrą ir trečią – 15 cm ir 
30 cm aukštyje. Eglių „kirtimas“ baigėsi. Bet 
vienas bebras bandė prasikasti po pažeme 
ištempta viela, tačiau nesėkmingai. Šį būdą 
vertėtų plačiau išbandyti vertingiems me-
dynams ir želdiniams nuo bebrų apsaugoti 
vandens telkinių pakrantėse.

Savo valdoje Algimantas rūpinasi būdin-
go Minijos pakrančių miškams kraštovaizdžio 
išsaugojimu. Jis palieka neapsodintas mišku 
natūralias pieveles, saugo piliakalnį ir senka-
pius. Ties jo valdos riba miško pievelėje yra iš 
visų pusių akmenimis apdėta aikštelė, kurioje 
nuo neatmenamų laikų stovi du metaliniai 
kryžiai, panašūs į esančius Kartenos senosiose 
kapinėse. Tai labai senos kapinės miške. Algi-
manto rūpesčiu buvo padaryta ir čia pastaty-
ta nedidelė daili medinė koplytėlė su šventų-
jų paveikslais ir skulptūrėle viduje. Kasmet per 
Vėlines koplytėlėje uždegamos žvakės.

Buvęs girininkas užsuka ir į girininka-
vimo metais įveistus želdinius. O jų per 35 
metus įveisė apie 500 ha, daugiausia eglių. 
Minijos šlaitus apsodino pušimis, ąžuolais ir 
beržais. Išugdė daugiau kaip 1000 ha miško 
jaunuolynų, nutiesė per 20 km kelių, sukul-
tūrino daug pievų. Tai miškininko Algimanto 
Mažeikos palikimas Žemaitijos miškams ir 
žmonėms. Džiugu, kad šį palikimą jis gau-
sina ir privačioje valdoje, negaudamas iš jos 
jokių pajamų. 
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Tauragės miškų urėdijos Batakių girininki-
jos Petkaitynės miške Kaune registruota 
įmonė UAB ,,AMA FOREST“, išveždama 

medveže medieną iš privataus miško, giliomis 
provėžomis sugadino Tauragės miškų urėdijos 
prižiūrimą miško kelią. Minėtoji įmonė neapta-
rė galimybių nei su miškų urėdijos, nei su giri-
ninkijos atstovais išvežti medieną miškų urėdi-
jos keliu bei medieną sandėliuoti valstybinėje 
miško žemėje. Sieksime, kad privati įmonė savo 
lėšomis atstatytų kelią ir jis būtų tokios būklės, 
kokios buvo iki sugadinimo arba atlygintų miš-
kų urėdijai kelio remonto išlaidas.

Tauragės miškų urėdija prižiūri maždaug 
6000 km kelių. Pernai kelių priežiūrai ir remon-
tui išleido apie 1,5 mln. litų savo lėšų. Norėtume, 
kad miško keliais naudodamiesi gyventojai ir pri-
vačių miškų savininkai juos tausotų. 

raiMondas MateMaitis
tauragės miškų urėdijos inžinierius

Sugadino miško kelią Batakiuose
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DIDELIAIS KIEKIAIS
superkame beržo rąstus

nuo 14 cm skersmens

LIKMERE
.

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

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



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

Miško kelių 
remonto ir priežiūros technika

Vikšriniai mini-ekskavatoriai iki 5 t

Prikabinami greideriai 
gruntinių kelių lyginimui

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 
pa  va ra, nuosavu hidrobaku 
ir siurbliu, veikiančiu nuo 
traktoriaus kardaninio 
veleno. Ant jos per 3-taškę 
pakabą ir kardaną pakabi nus 
vienpusio išmetimo griovia-
kasę galima atnaujinti gilius 
pakelės grio vius. 
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.

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

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

Ratiniai ir vikšriniai 
minikrautuvai

Frontaliniai krautuvai

Frontaliniai krautuvai 
su teleskopine strėle

Frontaliniai krautuvai 
su pasukama strėle

sniego pūstuvai traktoriams, 
motoblokams, krautuvams 
ir automobiliams

Strėliniai augalijos smulkintuvai

Pakelių augalijos smulkintuvai

Šoniniai augalijos 
smulkintuvai

Šoniniai-galiniai 
augalijos 
smulkintuvai

Augalijos smulkintuvai, 
montuojami ant 
ekskavatoriaus strėlės

ekskavatoriniai krautuvai 
su hidrostatine transmisija
Hidrostatinės transmisijos privalumai 
prieš mechaninę: 
kuro ekonomija, 
lengvesnis ir tikslesnis valdymas, 
nėra pavarų dėžės gedimo problemų.

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

Prasiplatinantys sniego verstuvai

sniego verstuvai traktoriams, 
motoblokams, krautuvams 
ir automobiliams

2-jų dalių sniego verstuvai

3-jų dalių 
sniego verstuvai

Vientisi 
sniego verstuvai

4-ių dalių 
sniego verstuvai



M e d ž i o k l ė

Kada pradėjote medžioti? 
Gal medžiodamas tęsiate giminės tradicijas? 
Nesu medžiotojas iš prigimties. Juo tapau baigęs mokslus, sukūręs 
šeimą, jau būdamas įmitęs trisdešimtmetis. O aktyviai medžioti pra-
dėjau apie 1970 metus, tapęs Miškotvarkos įmonės direktoriumi. 
Tada atrodė, kad būti miškų žinybos įmonės vadovu ir nemedžioti – 
nesuderinami dalykai. Tiesą sakant, pradėjus patiko, bet ne kaip tar-
nybinė pareiga, o kaip atsipalaidavimo ir bendravimo su gamta bei 
žmonėmis priemonė. 

Kontaktai su medžiokle ir medžiotojais gerokai senesni. Tėtis 
mėgo medžioti. Pokaryje jis pasikvietė pamedžioti į savo buvusią tė-
viškę netoli Krosnos vieną Kauno gydytoją, kuris turėjo privatų trans-
portą – seniausio modelio ,,Moskvičių“. Tai buvo vienuolikmečio vai-
ko pirmoji gyvenime kelionė lengvuoju automobiliu dviejų neeilinių 
medžioklės pasakorių kompanijoje ir pirmas žvilgsnis į medžioklę iš 
arti. Liko neišdildomi įspūdžiai. 

Mūsų šeimoje bent iki Kalėdų ant stalo dažnai būdavo kiškienos. 
Lig šiol saugau tėčio paliktus nesudėtingus medžioklinių šovinių už-
taisymo instrumentus ir menu prie žibalinės lempos jį ruošiantį amu-
niciją savo 16-to kalibro dvivamzdžiui su atlaužiamais gaidukais... 

Pradėjus dirbti miškotvarkoje ir važiuojant į lauko darbus Sibi-
re, miškotvarkininkams buvo išduodami vienvamzdžiai medžiokli-
niai šautuvai, kuriuos leista naudoti apsaugai ir smulkiosios faunos 
medžioklei. Keliaudami taigoje iš vienos apsistojimo vietos į kitą, o 
kartais ir eidami į darbą, pasiimdavome šautuvą. Dirbant atokiose 
Sibiro Sajanų priekalnėse sutikdavome nemažus jerubių būrelius. Va-
dindavome jas rusiškai – „riabčikais“. Kvailoki paukšteliai. Kai prieini 
prie medyje tupinčio būrelio ir vieną nušauni, dažnai dar koks vienas 
kitas nenuskrenda, o laukia, kol persitaisysi šautuvėlį ir paleisi antrą 
šūvį. Lengva tokia medžioklė ir mums tuo metu buvo prasmingiau-
sia. Maitinantis košėmis, konservuotu maistu ir iš Lietuvos atsigaben-
tais lašiniais, šis laimikis buvo geidžiamas delikatesas. Lig šiol atrodo, 
kad jerubės mėsa – pati skaniausia.

Pomėgis medžioti kinta su amžiumi
,,Mūsų girių“ pokalbis su ilgamečiu medžiotoju miškininku alGirdu BruKu

Kokia medžioklė Jums artimiausia?
Laikui bėgant, pomėgiai gerokai keičiasi. Pradžioje labiau patiko 
varyminės medžioklės, kai jos tvarkingai organizuojamos. Vėliau 
pasidarė labiau patrauklūs tykojimai, o ypač elnių medžioklė rujos 
metu sėlinant. Šis būdas paliko daugiausia įspūdžių. Galbūt tai gali 
pasirodyti neįtikėtina, bet, perkopus septyniasdešimtmetį, varymi-
nės medžioklės jau nebedomina, geriausi tapo palaukimai, kuriuose 
pamatai žvėrių, į kuriuos negalima šauti (neleistinas tos rūšies me-
džiojimo laikas ar per didelis atstumas ir pan.). Gi geriausia – kai gali 
šauti, bet sąmoningai nepaleidi šūvio ir pasidžiaugęs atsisveikini, nė 
nepabandęs pasikėsinti į žvėries iltis, kailį ar ragus. Širdyje atsiranda 
kitoks jausmas, nei kritus žvėriui, bet jis tikrai geras. O gal tai tik sena-
tviškas sentimentalumas? 

Kuo skiriasi dabartinės medžioklės nuo Jūsų jaunystės laikų?
Visų pirma, pasikeitė medžiotojų išvaizda – kitokia apranga, aksesua-
rai ir ginklai. Berenkant medžiagą apie Kauno medžiotojų istoriją pa-
aiškėjo, kad pirmasis medžioklinis šautuvas su graižtviniu vamzdžiu 
buvo pateiktas registruoti Medžiotojų draugijos Kauno valdybai 1947 
m. gruodžio 22 d. Nežinodama, kaip elgtis, Kauno valdyba kreipėsi 
raštu į Viktorą Bergą – Medžioklės valdybos viršininką. Ir praėjus dviem 
dešimtmečiams, graižtvinius medžioklės ginklus teturėjo vienas kitas 
nusipelnęs nomenklatūrinis pareigūnas. Vėliau juos dar pradėjo gauti 
valstybiniai medžioklės ūkiai eksporto užduotims vykdyti. Iš esmės 
skyrėsi ir medžioklės objektai: tada aiškiai dominavo smulkioji fauna, 
o dabar – stambieji gyvūnai. Medžiotojų būreliai su patvirtintais plo-
tais buvo suformuoti Kauno draugijoje tik 1960 m. rudenį. Medžioklės 
tykojant platesnes teises įgavo tik septintame dešimtmetyje. 

Bendrieji visuomenės raidos procesai, ypač politinės „geležinės 
uždangos“ nugriovimas, atsiliepė ir medžioklei. Atsirado galimybė 
medžioti egzotiškus gyvūnus užsienyje ar „žaisti medžioklę“ komerci-
niuose medžioklės plotuose Lietuvoje. Tereikia nedidelės smulkme-
nėlės – būti turtingam. 

Šiame teigiamų ir neigiamų permainų katile mažiausiai pasikeitė 
vidiniai medžiotojo išgyvenimai bei emocijos. Šie dalykai, tiek su tei-
giamu, tiek su neigiamu atspalviu, galėjo būti, yra ir tikriausiai išliks 
ateityje stabiliausi ir vertingiausi iš viso to, ką gali duoti medžioklė. 
Man, o taip pat, manau, ir daugeliui miškininkų, medžioklė buvo ir 
yra gilesnio miško ir visos gyvosios gamtos pažinimo priemonė. Ta-
čiau tobulėjant ginklams ir pagalbinei įrangai (visureigiai, dieną ir 
naktį „matantys“ žiūronai, modernios taikymo priemonės ir kt.), kin-
tant medžioklės būdams ir technologijoms, gamtos pažinimo gali-
mybės po truputį siaurėja. 

Ar Jums, dirbant iįvairiose pareigose, pavyko daryti iįtaką teisės 
aktų, reglamentuojančių medžioklę, priėmimui? Kiek tai buvo 
svarbu šalies miškų ūkiui? Ar priimti sprendimai galėjo būti 
efektyvesni? 
Lietuvos miškotvarkos įmonėje 1976 m. pradėjus vykdyti medžioklė-
tvarkos darbus, susidarė šiokios tokios galimybės spręsti kai kurias 
medžioklės problemėles. Didesnę įtaką daryti tuometiniams teisės 
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aktams buvo galima paskutiniaisiais M. Gor-
bačiovo „perestroikos“ metais. Prisimenu, 
kaip su Lietuvos TV kūrybine grupe plušėjo-
me beveik savaitę, kol paruošėme reportažą 
sąjunginei televizijai apie medžiojamų žvė-
rių ir miško problemas Lietuvoje. Nedidelė 
jo ištraukėlė buvo parodyta per Maskvos 
TV vakaro žinių laidą „Vremia“. 1989 m. pra-
džioje po kritinio straipsnio, kurį išspausdi-
no tuometinė „Tiesa“, mane išsikvietė LTSR 
Ministrų Tarybos pirmininkas Vytautas Saka-
lauskas ir beveik pusvalandį domėjosi, kaip 
jis įvardino, „realiomis“ medžioklės proble-
momis ir jų sprendimo būdais. Supratau, 
kad rengiamasi daryti kažkokius pakeitimus 
šioje srityje. 1989 m. gegužės 17 d. tuome-
tinė vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 109 
„Dėl didelių trūkumų tvarkant medžioklės 
ūkį“, kuriuo pripažino, kad „medžioklės ūkis 
tvarkomas neatsižvelgiant į miškų ir žemės 
ūkio interesus“ ir priėmė miškininkams bei 
medžiotojams svarbius sprendimus. Būtent: 

– pavedė Miškų ūkio ministerijai vado-
vauti medžioklės ūkiui respublikoje;

– patvirtino Miškų ūkio ministerijos cen-
trinio aparato sudėtyje Medžioklės ūkio val-
dybą, jai skyrė finansavimą 5-iems etatams;

– įpareigojo perimti visus valstybinius 
medžioklės ūkius (daugiau kaip 0,5 mln. ha) 
su visu jų turtu ir iki 1990 m. išspręsti jų raci-
onalaus valdymo klausimą;

– įpareigojo kartu su kitomis suintere-
suotomis institucijomis per 3 mėn. pareng-
ti miškų ir žemės paskirstymo, jų nuomos 
medžioklės ūkiui, medžioklės ir medžio-
klės ūkio tvarkymo Lietuvos TSR teritorijoje 
nuostatus.

Valstybiniai medžioklės ūkiai buvo per-
imti 1989 m. birželio 14 d., o Ministrų Taryba 
1989 m. lapkričio 30 d. patvirtino naujai pa-
ruoštus „Medžioklės ūkio tvarkymo Lietuvos 
TSR teritorijoje nuostatus“. Bet juose buvo 
įrašyta labai dviprasmiška nuostata: „Me-
džioklės fondo (medžiojamosios faunos) 
valstybinį valdymą ir kontrolę atlieka Valsty-
binis Gamtos apsaugos komitetas, o Miškų 
ūkio ministerija vadovauja medžioklės ūkiui 
Respublikoje“. Taip buvo įteisinta dvivaldys-
tė ir neišvengiami konfliktai. 

Vėliau nepriklausomos Lietuvos vyriau-
sybė šiuos nuostatus pripažino netekusiais 
galios ir patvirtino ,,Laikinuosius medžio-
klės ūkio tvarkymo nuostatus“ (Nutarimas 
Nr. 166, 1991 balandžio 30 d.). Juose buvo 
nedviprasmiškai įrašyta, kad Miškų ūkio mi-
nisterija vykdo medžioklės ūkio valstybinio 
valdymo funkcijas“, o tuometinis Aplinkos 
apsaugos departamentas vykdo medžio-

klės fondo naudojimo valstybinę kontrolę. 
Be funkcijų atskyrimo, nuostatuose įteisinta 
medžioklės plotų nuomos teisė žemių ir miš-
kų savininkams bei valdytojams, komercinių 
medžioklių organizavimo užsieniečiams ga-
limybės ir kitokios naujovės. Taigi maždaug 
nuo 1989 m. miškininkams atsirado galimy-
bė daryti įtaką medžioklės reguliavimui, o 
nuo 1991 m. į miškininkų rankas atiduoti visi 
svertai medžioklės reikalų tvarkymui ir teisi-
nės bazės formavimui. 

Bet maždaug po 4-erių metų miškininkų 
vadovavimas medžioklės ūkiui baigėsi, kai 
vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutari-
mu Nr. 1276 „Dėl medžioklės tvarkymo Lie-
tuvos Respublikoje“ ši sritis vėl sugrąžinta 
gamtosaugininkams. Nutarimas paliko miš-
kininkams tik „įdomią“ pareigą: „Įgyvendinti 
miškų ūkio politiką medžioklės tvarkymo 
klausimais ir koordinuoti komercines me-
džiokles miškų urėdijoms priskirtuose plo-
tuose“. 

Iki šiol niekas iš tuo metu stovėjusių prie 
miškininkų laivo šturvalo ir jo buriuotojų ko-
mandos (minėtos valdybos) jokių savo klaidų 
nepripažino, nors iš šalies jų matėsi nemažai. 
Kai kas dėl 1994 m. tokio sprendimo visą kal-
tę suvertė į valdžią atėjusiems kairiesiems. 
Bet 1996 m. pabaigoje juos pakeitę dešinieji 
politikai išvis panaikino Miškų ūkio ministeri-
ją ir aplinkosaugininkams „įdavė“ dar begalę 
visokių valdymo svertų, o po pusantrų metų 
perdavė ir visą miškų žinybą.  

Gi tuo metu buvo priimta visokių spren-
dimų. Pvz., juridinio asmens statuso su dau-
geliu teisių ir pareigų suteikimas medžiotojų 

klubams turėjo didžiulę teigiamą reikšmę vi-
sos mūsų medžioklės vystymuisi. O iš piršto 
laužti visokie normatyvai apie leistiną žvėrių 
tankį, populiacijas, optimalius medžioklės 
ploto vienetus ir daugelis kitų teorinių išsi-
galvojimų vargu, ar ką galėjo duoti. Dabar 
esame sėkmingai įdiegę miško jaunuolynų 
apsaugos priemones, o buvo laikas, kai be-
veik nieko šioje srityje nedarėme, tik rėkėme 
apie kanopinių žvėrių kaimenės reguliavi-
mą, ją iššaudant. 

Kokias iįžvelgiate problemas ir ydas 
šiuolaikinės medžioklės tvarkoje? 
Kodėl atsiranda išvis nepritariančių 
medžioklėms? 
Žemės ir miškų savininkų santykiai su me-
džiotojais iki šiol tebėra tinkamai nesuregu-
liuoti. Esama tvarka ypač nepatinka stambie-
siems žemių savininkams – medžiotojams, 
kurie nori ir norės savose valdose medžioklės 
klausimus tvarkyti savarankiškai, o to daryti 
dabar negali. Kompromisas įmanomas, bet 
atrodo, kad tiek vienai, tiek kitai interesų 
grupei reikia visiškos pergalės. Jos siekiama 
ir teisėtais būdais, ir pasitelkus demagogiš-
ką retoriką. Pastarieji dalykai dažniausiai ir 
neleidžia pasiekti abiem pusėms priimtinų 
susitarimų. Kol kas pergalės skoniu mėgau-
jasi medžiotojai. Bet tokiu pagrindu ilgalaikė 
stabili padėtis sunkiai įsivaizduojama.

Negalima nekreipti dėmesio ir į dalyje vi-
suomenės stiprėjančias „antimedžiotojiškas“ 
nuotaikas. Nors medžioklės ,,priešų“ stovy-
kloje dominuoja „marginalai“, jiems tribūną 
mielai suteikia žiniasklaida, rodo dėmesį rin-

Medžiotojų šventėje
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kėjų balsus ,,medžiojantys“ politikai. Jei ne-
bus karų, revoliucijų ar kokių baisių stichinių 
nelaimių, kovotojų prieš medžioklę dar dau-
gės. Tai neišvengiama, nes dalis žmonių iš pri-
gimties kovotojai ir ,,be karo“ gyventi negali... 
Su tuo reikia skaitytis: viešiesiems ryšiams bei 
kultūrinei veiklai medžiotojai turės skirti dau-
giau dėmesio, nei tai daroma dabar.

Lietuvoje sparčiai daugėja medžiotojų, 
nepriklausančių jokiems klubams ir netu-
rinčių medžioklės plotų. Atsiranda lyg ir no-
menklatūrinių medžiotojų – nuo seno buvę 
medžiotojų būreliai, dabar klubai, turintys 
savo žinioje beveik visus šalies medžioklės 
plotus, juos išsaugantys vos ne paveldėjimo 
teise ir neįsileidžiantys naujų medžiotojų 
arba už įsileidimą reikalaujantys didelių įna-
šų. Iš kitos pusės – didėja likusiųjų už borto. 
Jeigu šie medžiotojai ,,proletarai“ neįgaus 
lygių teisių su kitais, anksčiau ar vėliau kils 
,,revoliucija“. Juolab, kad ateityje tikėtina 
jų unija su nepatenkintais žemių bei miškų 
savininkais. Ši problema – uždelsto veikimo 
bomba, kurios susprogdinimui bereikia ne-
didelių organizacinių pastangų.

Ne paslaptis, kad dabartinę medžioklės 
tvarką Lietuvoje sovietine atgyvena vadina 
jau mano minėti žemių ir miškų savininkai, 
kuriems nepavyko apginti savo interesų. 
Tai daugiau jų kovos priemonė, puolimo ar 
gynimosi būdas, o ne tikrovės faktas. Me-
džioklės teisės aktus kūrė ir juos priiminėjo 
visokių politinių pakraipų atstovai. Tačiau tai 
nereiškia, kad dabar visą medžioklės politiką 
turi diktuoti stambieji žemvaldžiai. Medžio-
klė turi išlikti kuo demokratiškesnė. Iš kitos 
pusės – negalima atmesti ir stambiųjų žemės 
ir miškų savininkų interesų. Manau, kad savi-
ninkas, turintis kelis šimtus hektarų miško ir 
norintis jame pats organizuoti medžioklę, 

galėtų turėti tokią teisę. Apie šios problemos 
sprendimą ir reikėtų kalbėti, o ne visą esamą 
sistemą ir kitaminčius pravardžiuoti sovieti-
nėmis atgyvenomis, taip tikintis „sugraudin-
ti“ sprendimus priimančius politikus. 

Nemažai metų buvote vienu iš Kauno 
medžiotojų sąjungos lyderių. Kuo 
išsiskyrė ši sąjunga, kokias problemas 
teko spęsti? Kodėl Kaune medžiotojai 
ryžtingai atsiskyrė nuo žvejų?
Kauno medžiotojų sąjungos (tada dar 
LMŽD Kauno skyriaus) pirmininku tapau, 
atkūrus šalies nepriklausomybę ne kaip 
koks nors lyderiaujantis medžiotojas, o 
kaip labiau išmanantis ūkinę veiklą ir me-
džioklėtvarką medžiotojas. Turėjome aiškų 
tikslą – išsaugoti bent dalį Kauno skyriaus 
medžiotojų turto, kuriam tada grėsė „prich-
vatizavimas“. Žinoma, išsaugoti pavyko ne 
viską. Gyvenamųjų butų, fazanyno, antyno 
ir muflonų – danielių aptvaro žemių išsau-
gojimui nebuvo teisinių galimybių. Pagal 
bendrus įstatymus iš LMŽD Kauno valdybai 
priklausiusių medžioklės plotų mus išvarė 
kolegos miškininkai, o reprezentacinėje 
senamiesčio vietoje baigiamą restauruoti 
ir įrengti statinį, aktyviai padedant Kauno 
miesto savivaldybei, „susigrąžino“ per karą 
nuskriausto žydo galima giminaitė. Tačiau 
pagrindas – miesto teritorijoje esantis be-
veik 7 ha žemės sklypas, šaudyklų kom-
pleksas, ūkiniai statiniai, administracinis 
pastatas, vienas gyvenamasis namas buvo 
išsaugoti ir tapo Kauno medžiotojų sąjun-
gos nuosavybe. Pertvarkėme ūkinę veiklą, 
pardavėme porą nereikalingų objektų, 
įrengėme sportinio ir šaudymo iš graižtvi-
nių šautuvų šaudyklas, nusipirkome patal-
pas miesto centre ir tapome turtingiausia 

LMŽD organizacija su gana solidžiu me-
tiniu biudžetu. Pas mus medžiotojo nario 
mokestis buvo maždaug dvigubai mažes-
nis nei, sakykime, sostinėje, bet paslaugų 
medžiotojams teikėme daugiau. Turėjome 
lėšų organizuoti įvairias kultūrines prie-
mones. Be to, Kauno medžiotojų draugijai 
tradiciškai buvo būdingas savo nuomonės, 
suformuotos atvirose diskusijose, turėjimas 
ir jos viešas išsakymas, o taip pat demokra-
tiška atmosfera jos valdymo organuose. Tai 
gal ir buvo svarbiausi Kauno medžiotojų 
draugijos skiriamieji bruožai tuo laiku.

Skyrybos su žvejais įvyko tada, kai lygias 
teises turėję kolegos (valdyboje buvo po 7 
medžiotojus ir po 7 žvejus) pradėjo jomis 
piktnaudžiauti, iš demokratijos daryti anar-
chiją ar net bandyti įvesti savo diktatūrą ir 
trukdyti normaliam medžioklės klausimų 
sprendimui bei veiklos vystymui. Tokiomis 
sąlygomis, nelikus bendrų siekių, tolesnis 
buvimas vienoje organizacijoje tapo be-
prasmis.

Kas pastūmėjo Jus domėtis medžioklės 
istorija Lietuvoje, rengti knygą šia 
tema?
Lietuvos miškų ūkio ir medžioklės istorija 
nuo jaunų dienų buvo mano pomėgis. Iš-
ėjus į pensiją ir atsisveikinus su profesiniu 
darbu, tai perėjo į buvusio darbo vietą. Ma-
nau, kad išmintingas teiginys, jog geriausia 
ateitis tų, kurie žino praeitį, yra nesenstantis 
ir galioja ne tik valstybei, bet ir konkrečioms 
ūkio šakoms ir siauresniems dalykams. Čia ir 
matau prasmę istorinės tematikos darbams. 
Turiu sukaupęs nepublikuotos informacijos, 

Šiuolaikinėse medžioklėse pirmenybė teikiama 
patogumams

Medžioklės aptarimas
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su medžiokle susijusių temų, kurias geriausiai galima išnagrinėti įsto-
riname kontekste. 

Kartu su kauniečiu medžiotoju miškininku Vytautu Ribikausku 
ėmėmės rašyti mūsų krašto medžioklės istoriją. Aš pasiėmiau senes-
nius laikus, Vytautas pasakoja apie dabartinius. Tikimės, kad kitais me-
tais pasieksime finišą ir išleisime knygą.

Ir pabaigai prisiminkite smagesnius medžioklės nuotykius 
ar istorijas. Koks laimikis labiau pradžiugino patyrusio 
medžiotojo širdiį ?
Be Sibiro, kitame užsienyje medžioti neteko. Nors Lietuvoje sume-
džiotų žvėrių ir paukščių sąraše iš viso yra 13 rūšių, tarp trofėjų do-
minuoja šernai ir stirnos. Bene įdomiausias laimikis atiteko be šūvio. 
Vieną kartą grybaujant mano pamėgtoje Dainavos girioje, Merkinės 
girininkijoje pabaidžiau besiruošiantį užkandžiauti keturkojį plėšrūną 
(per sąžalyną nepavyko tiksliai nustatyti, kas ten galėjo būti). Atėjęs 
į jo puotos vietą radau dar šiltą ir nepradėtą draskyti kurtinio patelę. 
Taip teko paragauti lietuviškos kurtinienos, kuo pas mus gali pasigirti 
retas medžiotojas.

Įstrigo atmintin viena kiškių medžioklė „katilais“ Suvalkijoje. Be-
rods antrasis ,,katilas“ pasitaikė turtingas. Vienas kiškelis atbėgo dar 
pradžioje ,,katilo“. Kilo didžiulis azartas – nušoviau dar du kiškius, o 
prašoviau lapę. Nors medžioklės vadovas davė komandą į ,,katilo“ 
vidų nešaudyti, bet įsijautęs mažiausiai du šūvius paleidau draudžia-
ma kryptimi. Grįžtu tempdamas gausų laimikį į susirinkimo vietą, o 
medžioklės vadovas pajuodavęs, prašo medžiotojus išsirikiuoti. Pa-
rinkdamas žodžius „neprigirdinčiam“ komandų viceministrui priminė 
medžioklės ,,katilais“ taisykles... Atrodo, niekada nebuvau karštako-

šis, kitus mokiau, kaip saugiai elgtis, egzaminavau stojančiuosius, bet 
kažkaip ,,atsipalaidavau“... Gėda buvo prieš kolegas, bet ir džiugu, 
kad neatsitiko nelaimė. 

...Kartą žiemos pradžioje pakvietė vienas Aukštaitijos miškų urė-
das „ant palaukimo“. ,,Medžiosime šernus, elnių pateles ir jauniklius, 
žvėrių tikrai bus“, – patikino miškų urėdas. Temstant išvažiavome į 
girią. Sustojome aukštumoje ant kvartalinės. Ne už ilgo žemumoje 
maždaug už 100 metrų pasirodė elnė. Urėdas duoda ženklą šauti. Pri-
klaupęs ant kelio iššaunu. O elnė stabteli, apsisuka ir nubėga krūmų 
link. Prieš pat tankmę šūvį paleidžia ir urėdas. ,,Atvažiuosim po palau-
kimo, tikriausiai rasim kritusią“, – ramiai sako urėdas ir nuveža įsodinti 
į gerai įrengtą bokštelį pamiškėje, kur prie paberto masalo turi ateiti 
elniai arba šernai. Laikas slinko lėtai, šalo, gelbėjo termosas su „paska-
ninta“ kava. Išeina elnio patelė ir du jaunikliai. Nutariau šauti mažesnį 
jauniklį. Šautuvas patogiai padėtas ant atramos. Taikiniai sniego fone 
puikiai matomi. Priėjusi apie 70 m atstumu elniukė sustojo šonu ir 
laukia, kol idealiai prisitaikęs paleisiu šūvį. Po šūvio žvėrys truputį iš-
sisklaidę nutipena atgal į mišką. Dėl visa ko išlipęs iš bokštelio nuėjau 
patikrinti, ar nesužeidžiau. Kraujo ant sniego – nė lašo... 

Sugrįžę su urėdu į pirmosios medžioklės vietą netoliese radome 
gulinčią elnę. Pagalvojau, kad antruoju atveju buvau padauginęs 
„paskanintos“ kavos, o štai pirmąkart šaunant ranka nesudrebėjo. 
Urėdas sveikina su sėkmingu šūviu... Bet priėjęs matau, kad elnė kri-
tus nuo urėdo paleistos kulkos... Po kelių dienų patikrinus šautuvą 
šaudykloje pasirodė, kad iš tiesų optika buvo visai „nusimušusi“ ir 
pataikyti neturėjau jokių galimybių, bet reklamą apie šaulio ,,suge-
bėjimus“ padariau gerą...

Dėkojame už pokalbiį



Dabar bebrus galima gaudyti tik greitą gyvūno žūtį 
užtikrinančiais spąstais

Medžiojant su urviniais šunimis, 
gaudyklėmis sugaunami gyvi bebrai
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sukrusti ir medžiotojams. Žinoma, ruduo – di-
džiųjų medžioklių metas: medžiotojus gundo 
stirnų, tauriųjų elnių, briedžių medžioklės. Rei-
kia, lenktyniaujant su afrikiniu maru, pyškinti 
šernus. Paukščių medžioklių mėgėjai džiaugia-
si atskridusiomis šiaurinėmis antimis bei žąsi-
mis. Reikia manyti, kad dauguma medžiotojų 
dar turi ir darbus – ne visi juk pensininkai ar be-
darbiai... Tačiau bebrų medžioklės atidėti pava-
sariui ar, tuo labiau, dar prašyti jų medžioklės 

Ruduo. Vis dažniau Lietuvos žemelę 
merkia lietūs. Vasara, bent pakaunė-
je, buvo gana sausa, tad lietus prieš 

žiemą tikrai reikalingas. Būtinas jis ir darbš-
tuoliams bebrams, nes per vasarą labai su-
mažėjo vandens atsargos jų patvenktuose 
plotuose, ypač tuose, kur žvėrelių užtvan-
kas nuolatos ardė miškininkai, ūkininkai ar 
jų raginami medžiotojai.

Spalis – bebrams pats darbymetis. Re-
montuojamos, aukštinamos užtvankos ant 
griovių ir upelių vandens lygiui pakelti, nes 
reikia, kad vanduo patikimai apsemtų urvų 
angas, kad būtų, kur nuskandinti žiemos 
maisto atsargas, kad po ledu laisvai galė-
tum nunerti iki nuskandintų medžių ir krū-
mų šakų ar iki užtvankos, jeigu ją prireiktų 
paremontuoti, nes ir žiemą užtvankas pra-
ardo medžiotojai, miškininkai ar žemių ir 
miškų savininkai. Rudenį bebrai remontuo-
ja ir savo trobeles, vilkdami ant jų dumblą, 
akmenis, vandens žolių gumulus, medžių 
šakas, tvirtina, lopo per vasarą įgriuvusius 
urvus, kad šilta būtų per žiemos speigus, 
kad į trobeles ar urvus lengvai neįsibrautų 
vilkas ar valkata šuo...

Kaupdami maisto atsargas žiemai, be-
brai intensyviai kerta medžius bei krūmus, 
stambesniuosius skersuoja kirtimo vietoje 
ir „sortimentus“ tempia skandinti prie tro-
belių ar urvų angų. Rudenį bebravietėse 
vyksta judrus gyvenimas. Tai gal laikas 

Bebrus medžiokime 
rudeniį
Vytautas riBiKausKas

sezono pratęsimo balandžio mėnesį tikrai 
neverta. Spalį jau ir aštriadančių kailiniai 
geresni. Nors vandens gyvūnų kailiai labai 
prasti nebūna ir vasarą, vis tik žiemos „ap-
rėdas“ daug vertingesnis. Ūgtelėjo ir pačių 
vėlyviausių vadų jaunikliai, tad didelė tiki-
mybė, kad jie išgyvens per žiemą, sume-
džiojus jų tėvus.

Žinoma, geriausia būtų bebravietėje 
išmedžioti visą graužikų šeimą, ypač tose 
vietose, kur bebrai ardo melioracinius įren-
ginius, kasa urvus kelių sankasose, užtvin-
do miško ar žemės ūkio naudmenų plo-
tus, kerta vertingus medžius želdiniuose. 
Medžiojant su šautuvu, tai įvykdyti gana 
sunku, tačiau įmanoma pasitelkus urvinius 
šunis ar gaudant spąstais.

Pastaraisiais dviem būdais bebrus me-
džioti kaip tik geriausia rudenį, pradedant 
spalio mėnesiu. Medžiojant su urviniais 
šunimis, rudenį lengviau nuleisti vandenį 
iš bebrų užtvindytų plotų, kad galima būtų 
prieiti prie urvų angų pastatyti gaudykles. 
Medžiojant šiuo būdu medžioklės dalyviai 
sunkiai gali tikėtis likti sausi, nekalbant 
jau apie šunelius, kurie visą laiką murk-
dosi vandenyje ir dumble. Todėl tokioms 
maudynėms purvo voniose geriau tiks 
sąlyginai šiltas rugsėjo pabaigos – spalio 
pradžios vanduo.

Žiemą, kai vandens telkinius sukausto 
ledas, medžioklė su urviniais šunimis gero-
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Landa į bebrų urvą

kai pasunkėja, o pavasarį šiuo būdu medžioti 
trukdo potvyniai. Su spąstais rudenį medžioti 
geriau dėl to, kad kaupdami maisto atsargas 
ir remontuodami savo būstus bei užtvankas 
bebrai daug juda, taip lengviau ir greičiau 
patenka į žabangas. Kol buvo leidžiama 
medžioti su už galūnių žvėrį sugriebiančiais 
spąstais, gana sėkmingai bebrus buvo galima 
gaudyti ir žiemos metu. Staigią gyvūno žūtį 
užtikrinančius spąstus požeminėje ir poledi-
nėje bebrų karalystėje pastatyti gana keblu. 
Per pavasarinį polaidį ir potvynius taip pat 
keblu rasti tinkamų vietų spąstams paspęs-
ti, o ir graužikai tuo metu ne taip intensyviai 
vaikšto savo takais. Pavasarį belieka šautuvas. 
Tačiau jau kovo paskutinėmis dienomis ir ba-
landį pradeda atsirasti mažų bebriukų, tad ar 
etiška medžioti jauniklius vedančias bebrų 
pateles?

Beje, gaudant spąstais, reikia žinoti, kad 
selektyvinių spąstų nebūna. Tai kažkokių 
gudruolių sugalvotas terminas. Į bebrams 
paspęstus spąstus papuls ir ūdra. Kad ma-
žiau būtų sugaunama draudžiamų medžioti 
ūdrų, priklauso ne nuo spąstų konstrukcijos, 
o nuo medžiotojo patirties ir sąžiningumo. 
Tačiau ir vengiant spąstus spęsti tose vie-
tose, kur gali į juos patekti ūdra, jų vis vien 
kažkiek bus sugaunama, nes šios kiaunių 
šeimos atstovės iš Lietuvos Raudonosios 
knygos (beje, laikas jas iš ten „iškelti“) mėgs-
ta palandžioti po bebrų urvus ir trobeles, 

ypač senas, apgriuvusias, kur bebrai apsi-
lanko rečiau, tais pačiais takais laipioti per 
didžiųjų graužikų užtvankas.

Rudenį sureguliuoti bebrų gausą aktua-
lu ir dėl to, kad iš rudens šiems graužikams 
užtvindžius miško sklypus, ypač spygliuočių 
medynus, iki pavasario vandenyje prastovėję 
medžiai vasarą žus. Taigi tose vietose, kur aš-
triadančiai užtvindo mišką, juos reikia išme-
džioti ir išardžius užtvankas iš užtvindytų plo-
tų išleisti vandenį. Reguliuojant bebrų gausą 
daugiau turėtų tarpusavyje bendradarbiauti 
valstybiniai miškininkai, medžiotojai ir miškų 
bei žemių savininkai. Įsitraukusiems į šerniu-
kų medžioklę šauliams reikia nuolatos, at-
kakliai ir kantriai priminti ir jų pareigą regu-
liuoti kitų medžiojamųjų gyvūnų populiacijų 
gausą. Bebrų medžiokles medžiotojai linkę 
atidėti pavasariui, kai uždraudus pavasarines 
paukščių medžiokles nieko kito veikti nelieka. 
Tačiau, kaip parodė šių metų patirtis, ne visi 
pavasariai gali būti palankūs šiai medžioklei.

Tačiau ir miškininkai, ir privačių miškų 
savininkai neturėtų vadovautis nuostata, 
kad geras bebras – negyvas bebras. Kokios 
būtų Lietuvos girios be darbštuolių med-
kirčių? Bebrus tikslinga išmedžioti tik tose 
vietose, kur jie daro ženklią žalą. Miškui 
tokia žala galėtų būti suprantama ne kaip 
medžių nukirtimas, o medynų užtvindymas. 
Jeigu didieji graužikai miško neužtvindo, o 
tik nusikerta kiek drebulių, blindžių, įvairių 

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

Felisa 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

UAB „SEGRIS“ 
Vilkaviškis

Mob. tel.: +370 656 74 003, 
+370 670 64 115

El. p. uabsegris@zebra.lt

PARDUODAMI
liepų
SODINUKAI

krūmų, na, kad ir vieną kitą ąžuoliuką, negai-
lėkime. Lietuvoje bebrai nuo senų senovės 
buvo gerbiami, vertinami ir saugomi, tačiau 
vis vien buvo išnaikinti. Bet, kai vėl sugrįžo į 
vietas, kur kadaise gyveno, pabandykime su 
jais sugyventi kuo draugiškiau. 



N a u j i  l e i d i n i a i

aprašomos gražios tradicijos, nepamiršta ir 

urėdijos istorija, buvę darbuotojai. 

Didesnioji leidinio dalis skirta miškų 

urėdijos girininkijoms. Pateikiama trum-

pa informacija apie kiekvienos girininkijos 

medynus, miško turtus, gyvūniją, atlieka-

mus darbus, trumpai supažindinama su gi-

rininkijų miškininkais. 

Leidinys gausiai iliustruotas urėdijos 

fotomenininkų Rimanto Nalivaikos ir Jono 

Barzdėto puikiomis nuotraukomis. Tekstus 

leidiniui rašė net šeši autoriai.

Leidinį sumaketavo UAB „Saulės tiltas“, 

dizainerė Rasa Šeikuvienė. Atspausdino 

UAB „Panevėžio spaustuvė“.

onA gyLIenė

Neseniai iš spaustuvės atkeliavo leidinys 

„Švenčionėlių miškų urėdija“. Jame pa-

teikiama išsami informacija apie urėdijos 

miškų išteklius, miškų atkūrimą, įveisimą, 

medelyno veiklą, miško apsaugos ir prie-

žiūros svarbą.

Skaitytojas naujajame leidinyje ras in-

formacijos apie medienos ruošą ir prekybą, 

miškų sertifikavimą, finansinius rodiklius, 

kelių tiesimą ir priežiūrą, gamtos ir kultūros 

paveldą, saugomas teritorijas. Sužinos ir 

gražiose nuotraukose pamatys, kur miški-

ninkai visuomenės poreikiams tenkinti yra 

įrengę rekreacinius objektus. Pristatomas 

miškų urėdijos administracijos kolektyvas, 

Veisiejų miškų urėdijos veiklos metraštį šie-

met papildė dar vienas leidinys – ,,55 metai 

Kapčiamiesčio šiluose”. Tai iš Varėnos girių 

Vergakaimio kaimo kilusio, 1956 m. baigusio 

Vilniaus miškų technikumą, svajojusio giri-

ninkauti gimtinėje, bet 1958 m. susiklosčiusių 

aplinkybių nublokšto į kitapus Nemuno esan-

čią Kapčiamiesčio girią ir šiame krašte likusio 

visam gyvenimui girininko Vytauto Stace-

vičiaus prisiminimai ir pamąstymai apie čia 

prasmingai prabėgusius metus, sutiktus kole-

gas ir pokyčius šiluose bei žmonių sąmonėje. 

Leidinio rėmėjai – Aplinkos ministerija, Gene-

ralinė miškų urėdija ir Veisiejų miškų urėdija. 

Geografiškai žiūrint, Kapčiamiestis – 

Lietuvos pakraštys, užkampis. Bet aktyvių 

girininkijos miškininkų, vietos mokytojų, 

subūrusių draugėn kaimų dzūkus, dėka čia 

nenutilo dainos, neįsigalėjo nuobodulys. 

Po sunkių darbų miške ir laukuose žmonės 

skubėjo į meno saviveiklos repeticijas, kaip 

į atlaidus rengėsi į koncertines išvykas pas 

kaimynus ir toliau. Šiame visuomeniniame 

rate labiausiai visą gyvenimą sukosi ir gar-

baus amžiaus sulaukę dar tebesisuka Birutė 

ir Vytautas Stacevičiai, mokytoja ir miškinin-

kas. Įprastinis kaime profesinis duetas. Ne 

vien egzotikos pasižiūrėti į Kapčiamiestį ir 

dabar važiuoja kitų regionų miškininkai, ži-

nomi šalies žmonės. 

Leidinuke, išleistame tik 200 egz. tiražu, 

panaudota autentiška prabėgusio pusšim-

čio metų miškininkystės ir kultūrinio gyve-

nimo metraštinė medžiaga, pailiustruota 

Stacevičių šeimos archyvo nuotraukomis. 

Prisiminti Kapčiamiesčio šiluose ryškiausias 

pėdas įmynę girininkai asmenybės – Kos-

tas Šveistrys, Martynas Karkauskas, Anta-

nas Olšauskas, nuo 1959 m. pavasario čia 

kelis dešimtmečius girininkavęs Vytautas 

Stacevičius. Šioje girininkijoje jam teko per 

tuos metus bendrai dirbti daugiau kaip su 

šimtu žmonių: 16 girininko pavaduotojų, 24 

eiguliais, 4 meistrais, miške plušėjo 19 trak-

torininkų, apie pusšimtis įvairių darbininkų. 

O pavasariais sueidavo visų kaimų moterys 

sodinti miško (1965 m. duomenimis, dirbo 

net 68 sezoninės miško darbininkės). Giri-

ninkijos teritorijoje būta per 100 sodybų. Ar 

sutiktų dabar rangovinių įmonių pasamdy-

tos moterys kasdien neštis į laukus po kibi-

rą pelenų ir jais tręšti smėlio žemėje įterptą 

pušies daigelį? Nebent už labai didelį darbo 

įkainį... O tuomet kartu su girininku ir eigu-

liais sodintojos pergyveno, kad jų darbas 

nenueitų perniek. Rinkti daigynui-medely-

nui retesnių medžių sėklų vykta net į Gardi-

ną. Kad daigyne būtų linksmiau ravėti miško 

medžių daigelius, moterys neliepiamos šali-

mais pasisėdavo gėlių. 

Leidinukas – ne vien apie praeitį. Jame 

aprašyti ir šių dienų miškininkų miškininkys-

tės ir gamtosaugos darbai, bendravimas su 

visuomene. 

MG inf.
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Šiltą ir saulėtą rugsėjo pirmosios popietę amžinajam poilsiui į Vilniaus 
Rokantiškių kapinių kalnelį palydėjome nusipelniusį šalies miškininką, 
buvusį žurnalo „Mūsų girios“ (1959-1964 m.), leidinio „Girios“ (1970-
1982 m.) vyriausiąjį redaktorių Andrių Gudelevičių, miškų sistemoje 
išdirbusį 45-erius metus.

Garbingo amžiaus sulaukė šis senosios kartos miškininkas: jam 
ėjo jau 92-ri metai, tačiau turėjo puikią atmintį ir iškalbą. Šiuolaikiš-
kai, logiškai mąstė, domėjosi nūdienos reikalais, juos vienaip ar kitaip 
vertino. Tik kūnas jau norėjo išeiti į kitą pasaulį: praktikuojantieji kata-
likai tiki, kad jis džiaugiasi Aukščiausiojo palaima, išpažįstantys kitokį 
tikėjimą – kad velionis priartėjo prie nežemiško absoliuto, o aš viliuosi, 
anot vieno žinomo gamtininko, kad jis dabar vaikšto po amžinuosius 
miškus, kuriuos visą gyvenimą mylėjo, kuriais rūpinosi, ir, pasak jo 
paties, per mažai juose būdavo. Jis dažnai apgailestavo, kad 1949 m., 
vos baigęs VU Miškų ūkio fakultetą, buvo paskirtas Švenčionių miškų 
ūkio vyriausiuoju miškininku (1949-1951 m.). „Būtų buvę ne pro šalį 
padirbėti girininku; per visą savo darbo biografiją jaučiau tų kelerių – 
girininkijoje nedirbtų – metų stygių“, – sakydavo jis. 

Per savo karjerą jis užėmė daug ir aukštų pareigų: Nemenčinės 
miškų ūkio direktorius (1951-1952 m.), Miškų ūkio ministerijos Miško 
ugdymo ir naudojimo skyriaus viršininkas (1952-1953 m.), Vyriausio-
sios miškų valdybos viršininko pavaduotojas (1953-1957 m.), Miškų 
ūkio ir miško pramonės ministerijos Miško kultūrų ir miško apsaugos 
valdybos viršininkas (1957-1959 m.). Nuo 1957 m. redagavo atkurtą 
žurnalą „Mūsų girios“, o nuo 1959 m. paskirtas šio žurnalo vyriausiuoju 
redaktoriumi. 

Paskyrimą, matyt, lėmė tai, kad, be specialybės dalykų, A. Gudele-
vičius domėjosi grožine literatūra, šalies ir užsienio spauda. Gerą lie-
tuvių kalbos pagrindą įgijęs Vilniuje, Vytauto Didžiojo gimnazijoje, jis 
taisydavo ministerijos raštų, įsakymų kalbą. 

Darbas „Mūsų girių“ redakcijoje jam patiko, atrodė, lyg ir viskas 
gerai. Bet 1963 m. virš miškininkų žurnalo pradėjo kauptis juodi de-
besys ir 1964 m. viduryje vietoj „Mūsų girių“ pradėjo eiti žurnalas 
„Mūsų gamta“ su priedu „Girios“. Būdamas ramaus būdo ir vengda-
mas konfliktinių situacijų, A. Gudelevičius perėjo dirbti į Vilniaus baldų 
projektavimo ir konstravimo biurą. Po ketverių metų (1968 m.) buvo 
pakviestas į ministerijos Darbo mokslinio organizavimo ir ekonominių 
tyrimų laboratoriją Techninės informacijos skyriaus viršininku. 

1970-aisiais „Girioms“ iš „Mūsų gamtos“ priedo vėl tapus savaran-
kišku mėnesiniu leidiniu, A. Gudelevičius mielai grįžo redaktoriauti. 
Nors kartais jį erzindavo partinių ideologų vienos ar kitos medžiagos 
draudimas, smulkmeniški priekaištai, apskritai redakcinis darbas miš-
kininkui Andriui tapo savas. Jis vertė domėtis naujovėmis, būti įvykių 
verpete, nuolat bendrauti su žmonėmis, ieškoti naujų autorių, skatino 
gilintis į lietuvių kalbos subtilybes, ir tai tapo pomėgiu.

Redakcija buvo įsikūrusi viename Miškų ūkio ministerijos penkto 
aukšto kabinete, todėl į ją dažnai užsukdavo ne tik ministerijos dar-
buotojai, bet ir su reikalais atvykę mokslininkai, miškų ūkių direktoriai 
bei vyriausieji specialistai. Stebėjausi, kaip paprastai mūsų vyriausia-
sis redaktorius su jais bendraudamas sutvarkydavo daugybę reikalų, 
aptardavo naujoves, suorganizuodavo straipsnius, užglaistydavo pa-
sitaikančius nelygumus. 

Nepaisant visų teigiamų dalykų: galimybės plačiai bendrauti, lais-
vo darbo grafiko, kas mėnesį išleidžiamo „produkto“ – žurnalo, sulau-
kęs pensinio amžiaus, 1982 m. lapkritį Andrius Gudelevičius pasiprašė 
atleidžiamas iš redakcijos vadovo pareigų. Pagrindinė priežastis – la-
bai sustiprėjusi LKP CK „globa“. Tačiau poilsio dar neišėjo, o įsidarbino 
Miškų ūkio ministerijos Miško naudojimo skyriuje vadovaujančiuoju 
inžinieriumi. 

Karjeros pabaigoje jam pasitaikė proga įgyvendinti jaunystės sva-
jonę: nusipirkę butą Švenčionėliuose, jiedu su žmona Terese paliko 
sostinės šurmulį ir išsikraustė gyventi į Švenčionėlius. Miškų urėdas 
Pranas Ivoška 1995 m. priėmė A. Gudelevičių Aukštagirio girininko, 
kuriuo dirbo ir tebedirba Artūras Maliavka, pavaduotoju. Puikiai jie 
abu sutarė ir dirbo, draugavo šeimomis, nors amžiaus skirtumas buvo 
didelis (Artūras tuomet buvo atšventęs vos 30-metį). 

Tačiau laikui nenumaldomai bėgant Gudelevičiai vėl nutarė 
kraustytis į Vilnių, kur daugiau gydytojų, kur gyvena Teresės dukra 
Inga, Andriaus sūnus Sigitas ir trys jau suaugę anūkai. 

Gaila, kad nedažnai susitikdavau su pirmuoju savo redaktoriumi 
ir buvusiu uošviu. Dažniau pasikalbėdavome telefonu, jis visada do-
mėjosi nauja mūsų darbo technologija, informacine technika, miški-
ninkystės naujovėmis, sielojosi, kad miškininkai nepagrįstai puolami. 
Kiekvieną kartą, kai jį prisimenu, esu jam nuoširdžiai dėkinga, kad tais 
1977 m. atvedė mane ir į redakciją, ir į miškininkystę.

Paskutiniais metais, kai teko kelis kartus pagulėti ligoninėje, kai 
labiau ėmė strigti širdis ir vis sunkiau tapo įkvepiamas kiekvienas 
oro gurkšnis, šis eigulio sūnus, gimęs Švenčionių valsčiaus Madžiūnų 
kaime, pamažu ėmė prarasti optimizmą. Guodžia tai, kad iki pat pa-
skutinio atodūsio buvo nuoširdžiai prižiūrimas gerosios savo žmonos 
Teresėlės, neužmirštas kitų šeimos narių ir giminių, senosios kartos 
miškininkų.

Jis nuėjo ilgą, dorą gyvenimo kelią ir ilgai išliks visų mūsų atminty 
kaip darbštumo, kruopštumo, neišsenkančio optimizmo pavyzdys, o 
Jo amžinojo poilsio vietą puošia jau paūgėjęs tiesus ąžuolaitis...

jūrAtė rečIūnIenė – kuusIenė
 

Andrius Gudelevičius
1922 04 05 – 2013 08 29

I š ė j ę  n e g r į ž t i

Netikėtai mirus Nemenčinės miškų urėdijos Nemenčinės girininkijos 
girininko pavaduotojui Algirdui Kvietkauskui, nuoširdžiai užjaučia-
me Jo šeimą  ir kitus artimuosius – 

 nemenčinės miškų urėdijos kolektyvas
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Jaučiamės išlaikę laikmečio skirtus išbandymus

L a i s v ą  m i n u t ę

Prieš 50 metų, 1963 m. birželio 28 d., Kaune, Kęstučio gatvėje bu-
vusiuose LŽŪA rūmuose įteikti diplomai Miškų ūkio fakulteto XXIV 
laidos (1958-1963 m.) 25 absolventams. Išleistuves atšventėme jau 
Noreikiškėse (dabar Akademijos miestelyje) pastatytuose LŽŪA rū-
muose. Prisiminti prabėgusius metus, susiklosčiusias profesines 
karjeras susitikome šiemet rugpjūčio 23 d. Aleksandro Stulginskio 
universitete, kuris mums mena Akademiją. Deja, penkių mūsų ben-
dramokslių atminimą jau teko pagerbti tylos minute. 

Ne vieno mūsų vaikai čia studijavo miškininkystę, o dabar ir anū-
kai ruošiasi tapti miškininkais, todėl netrūko klausimų susitikime da-
lyvavusiam ASU Miškų ir ekologijos fakulteto dekanui doc. Edmun-
dui Bartkevičiui apie fakultete vykusias reorganizacijas, mokymosi 

perspektyvas, studijų programas. Apžiūrėjome studentų mokymui 
skirtas laboratorijas. 

Studijuodami buvome aktyvūs mokomųjų medžioklių dalyviai, 
kurias įdomiai vedė prof. T. Ivanauskas ir tuomet vyresnysis dėstyto-
jas A. Navasaitis. Susidomėję išklausėme ir doc. Kęstučio Pėtelio in-
formaciją, kaip dabar vykdoma medžioklėtyra, rengiami šios srities 
specialistai. 

Studijuojant 1958-1963 m. buvo ribotos galimybės keliauti, 
pažinti savo kraštą, todėl tam išnaudodavome visas progas. Pvz., 
karinio parengimo pratybose už spartų Kalašnikovo automato ir Si-
monovo karabino išardymą ir surinkimą gavome prizą – nemokamą 
kelionę į Trakus. O už išvyką į Aukštaitiją susimokėjome iš stipendijų 
sutaupytų pinigų. Planine tvarka važiavome į Žemaitiją, Kuršių Ne-
riją. Pamatėme beveik visas gražiausias Lietuvos vietoves ir miškus. 
Teko pabuvoti ir Maskvoje vykusioje parodoje. Apgailestavome, kad 
aplink Akademiją mūsų rankomis sodintą dendroparką suskaidė au-
tomobilių keliai. 

Mokėmės pakankamai rimtai – kurso pažangumo vidurkis per 
visas studijas buvo pirmame akademijos penketuke. Gavę diplomus 
ir paskyrimus visi stropiai dirbome miškų žinyboje ir, net to nesiek-
dami, kilome karjeros laiptais. Antai iš kurso šeši miškininkai dirbo 
miškų ūkio įmonių vadovais: Pranas Ivoška, Albertas Zdanevičius, 
Jonas Morkūnas, Jonas Sadauskas, Zigmas Milišauskas (vadovavo ir 
Miško sanitarinės apsaugos stočiai), Rimantas Klimas, tapęs ir miš-
kų ūkio ministru. Keturi tapo mokslų daktarais – Vitolis Gavelis, Ro-
mas Pakalnis (dabar dirba VSTT), Juozapas Mažeika, Algirdas Rut-
kauskas, dirbantis miškotvarkoje. Gediminas Galgatavičius 26-erius 
metus vadovavo Krekenavos valstybiniam medžioklės ūkiui, steigė 
Pašilės stumbryną. Dalis pasirinko valstybinę tarnybą – tuometi-
nėje Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijoje dirbo Bronislovas 
Vikonis, Dalia Matulevičienė, Bronius Terebas (vėliau perėjo į EPKT 
biurą), Žemės ūkio ministerijoje – Antanas Novikovas. Beveik 40 
metų Kuršėnų miškų urėdijoje dirbo medelyno vedėju, miško žel-
dinimo inžinieriumi Dionizas Kaltenis, LŽŪA mokomojo ūkio mede-
lyne darbavosi Stasė ir Mečislovas Mostauskiai, Kuršėnų ir Ignalinos 
miškų urėdijose – ekonomiste Regina Kalinauskienė, Rietavo miškų 
urėdijoje – inžiniere Rožė Sileckienė. Girininkais dirbo Ramūnas 
Ašmontas (Prienų miškų urėdijos Stakliškių girininkijoje), Romanas 
Ascila (Marijampolės miškų urėdijos Žaliosios ir Vilkaviškio girinin-
kijose), Tomas Giniotis (Šilutės miškų urėdijos Kintų girininkijoje), 
tačiau avarijoje praradęs regėjimą vėliau jis dirbo Šiaulių ir Vilniaus 
aklųjų draugijos įmonėse direktoriaus pavaduotoju, direktoriumi. 
Kęstutis Verbickas dirbo Vilniaus universiteto Ekologijos institute, 
nuo 1973 m. – Žurnalistų sąjungos narys. Už geriausią metų filmą 
gamtos tema jam paskirta Petro Abukevičiaus premija. 

Pasidalinę įspūdžiais konstatavome, kad studijų metais ne-
skirstėme disciplinų į reikalingas ar ne – visi dėstytojai mums 
buvo geri, nuoširdžiai siekė perteikti žinias. O gyvenimo vaga kie-
kvienam sava tekėjo, bet jaučiamės išlaikę laikmečio mums skir-
tus išbandymus.

Sutarėme po 2-ejų metų susitikti Vilniuje, linkėdami vieni kitiems 
sveikatos, keliaujant rudenišku gyvenimo keliu.

Bendramokslių vardu 
alGirdas rutKausKas

1958-1963 m. laidos miškininkų šiųmetis sutikimas ASU

Visas kursas 1961 m. sutilpo ant Puntuko akmens
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Vertikaliai:
1. Gegužraibinių šeimos retas pievų augalas (Coeloglossum). 2. Kryž-
mažiedžių šeimos augalas (Bunias), augantis pakelėse, pūdymuose. 
3. Jūrinis augalas tamsiai žaliais, ilgais ir siaurais, panašiais į kaspinus 
apvaliai besibaigiančiais lapais (Zostera). 4. Didžiausias mūsų miškų 
plėšrūnas. 5. Daugiametis 30-100 cm aukščio žolinis augalas su šliau-
žiančiu šakniastiebiu (Stachys). 6. Žaliuokės mokslinis pavadinimas. 
10. Žvirblinis paukštis, kurio viršutinė kūno pusė pilka, kakta ir vir-
šugalvis neryškiai dryžuoti (Muscicapa). 13. Daugiametis 30-100 cm 
aukščio žolinis augalas šliaužiančiu šakniastiebiu, jo pavadinimas su-
sijęs su kregžde (Vincetoxicum). 14. „Dantyta“ žolė. 16. Kikilių šeimos 
paukštelis giesmininkas raudona kakta ir gerkle (Carduelis). 17. De-
dešvinių šeimos dekoratyvinis vaistinis pluoštinis augalas, kambarinė 
gėlė (Abutilon). 22. „Gyvos“ šakos vienu žodžiu. 23. Kerpė, išsikerojusi 
plokščiomis skiautelėmis (Hypogymnia). 25. Labai dažnas ir gausus 
miškų ir krūmotų paežerių bei paupių paukštis (Troglodytes). 28. Tai 
užpelkėjusių vandens pakraščių, salų, šlapių pakrūmių, paupių ir pie-
vų paukštis (Porzana). 29. Ajerinių augalų šeimai priklausanti gėlė, žy-
dinti net 3-4 mėnesius, jos žiedas – raudonas papėdlapis (Anthurium). 
30. Auka bažnyčiai kitaip. 32. Besidriekiantis žeme, nuolat žaliuojantis 
kiliminis augalas gražiais ir kvapiais žiedais (Linea).

Horizontaliai:
7. Lengvai atpažįstama samanų rūšis, labai tankiai ir taisyklingai plunksniškai išsi-
šakojęs stiebas ir užsiraitę šakučių galai, šiek tiek primenantys plunksną. 8. Dau-
giametis 40-90 cm aukščio vaistinis, aromatinis augalas, pelnęs nesudegančio krū-
mo vardą (Dictamnus). 9. Verkimo skystis. 11. Durpingų ir smėlingų vietų augalas, 
pakenčiantis kalkingą dirvožemį (Erica). 12. Kielinių šeimos paukštis, kurio kūno 
viršutinė pusė pilkai rusva ar žalsva su išilginiais juosvais dryželiais ant galvos ir 
nugaros (Anthus). 15. Varpinių šeimos pašarinis augalas, avižų ir linų piktžolė nuo-
dingais grūdais (Lolium): 18. Masalas kitaip. 19. Gluosnio sinonimas. 20. Lakštabu-
džių šeimos grybas (Marasmius). 21. Dvimetis arba daugiametis 20-100 cm aukš-
čio žolinis augalas, patrintas kvepia česnaku. 24. Kikilių šeimos paukštis, sukantis 
lizdus soduose, gyvatvorėse (Acanthis). 26. Vėdryninių šeimos labai retas ūksmėtų 
lapuočių miškų nuodingas augalas (Isopyrum). 27. Daugiametis astrinių šeimos 
augalas, kilęs iš Afrikos, turintis daugybę šakniastiebių (Coreopsis). 31. Bervidinių 
šeimos parazitinis medžių šaknų augalas žvynišku šakniastiebiu ir lapais (Lathra-
ea). 33. Didžiausias skėčių genties laumžirgis, užaugantis iki 4 cm ilgio. 34. Mirtinių 
šeimos puošnus aromatingas visžalis krūmelis, savaime augantis Mažojoje Azijoje. 
35. „Ožkos“ rožė . 36. Seniai žinomas laukinis erškėtinių šeimos augalas, Kinijoje, 
Indijoje, Egipte, Graikijoje, Babilone garsėjęs gydomosiomis savybėmis.

Sunkesni žodžiai: diktonas, mažūnis, atnaša, plynkežis, plateivė.

Iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę.
Atsakymus iki spalio 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 „Konekesko Lietuva“ 
įsteigtas prizas – sportinis krepšys.

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

oficialus pONSSe atstovas lietuvoje
KONEKESKO



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

Su 30-uo ju gim ta die niu
Spalio 25 d. šią su kak tį pa žymintį Ro kiš kio 
miš kų urė di jos Sėlynės gi ri nin ki jos gi ri nin ko 
pa va duo to ją SIMONą JASINEVIČIų. 
 
Su 40-uo ju gim ta die niu
Spalio 2 d. šią su kak tį pa žymintį Valstybinės 
miškų tarnybos Miško genetinių išteklių 
skyriaus vyriausiąjį specialistą RENATą 
PLAČIAKĮ, Valkininkų miš kų urė di jos me-
die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da-
li nio medkirtės operatorių ALBINą KERŠĮ, 
6 d. – Rad vi liš kio miš kų urė di jos vyriausiosios 
buhalterės pa va duo to ją VIOLETą DOROFė
JIENę, 7 d. – Vals ty bi nio miš kot var kos 
ins ti tu to projektų vadovą KęSTUTĮ MAR
TINKEVIČIų, 13 d. – Kaišiado rių miš kų 
urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir 
tech ni nio pa da li nio medvežės operatorių 
VALDą VALKAVIČIų, 16 d. – LAMMC Miškų 
instituto doktorantę AUŠRą GUDAUSKIENę, 
17 d. – Švenčionėlių miš kų urė di jos miško 
apsaugos inžinierių REMIGIJų ZEMLEVIČIų, 
18 d. – Vilniaus miš kų urė di jos Parudaminos 
gi ri nin ki jos eigulį VIKTOR LAVECKI, 19 d. – 
Valstybinės miškų tarnybos Nacionalinės 
miškų inventorizacijos skyriaus vedėjo 
pavaduotoją RIČARDą BENIUŠĮ, 22 d. – Ša-
kių miš kų urė di jos antžeminės miško gaisrų 
stebėjimo sistemos operatorių ROLANDą 
PUSKUNIGĮ, 25 d. – ASU Miškų ir ekologijos 
fakulteto Miško biologijos ir miškininkystės 
instituto studijų išteklių tvarkytoją RIMANTą 
PRANSKŪNą. 

Su 50-uo ju gim ta die niu
Spalio 1 d. šią su kak tį pa žyminčią Šiaulių 
miš kų urė di jos ekonomistę NIJOLę VARA
NAVIČIENę, 9 d. – Tel šių miš kų urė di jos 
Mostaičių gi ri nin ki jos gi ri nin ką PETRą 

BUDVYTĮ, 12 d. – Kauno miš kų urė di jos me-
die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da-
li nio traktorininką ZIGMą STANISLOVAITĮ, 
14 d. – Pakruojo miškų urėdijos Pakruojo gi-
ri nin ki jos ei gu lį VIRGINIJų VARVUOLĮ, 15 d. – 
Anykš čių miš kų urė di jos miško darbininką 
ALGIMANTą ŠAULIANSKą, 18 d. – Šakių 
miš kų urė di jos Kidulių gi ri nin ki jos gi ri nin-
ką VIRGILIJų MARTINKEVIČIų, Tel šių miš-
kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir 
tech ni nio pa da li nio traktorininką RIMANTą 
SABALIAUSKą, 21 d. – Šilutės miš kų urė di-
jos Kintų gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją 
DALIą BARKAUSKIENę. 

Su 60-uo ju gim ta die niu
Spalio 6 d. šią su kak tį pa žy minčią 
Vilniaus miš kų urė di jos valytoją ALDONą 
RINKEVIČIENę, 7 d. – Ro kiš kio miš kų urė di-
jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 
pa da li nio medvežės vai ruo to ją-šalt kal vį 
LIONGINą MICKų, 14 d. – Anykš čių miš-
kų urė di jos medelyno darbininką VLADą 
VARNą, 15 d. – Valstybinės miškų tarnybos 
Informatikos skyriaus vyriausiąjį specialistą 
VYTAUTą NORBUTą, Anykš čių miš kų urė-
di jos Svėdasų gi ri nin ki jos ei gu lį STEPONą 
BUBLĮ, Šilutės miš kų urė di jos Saugų me die-
nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio 
medienos traukimo traktorininką STEPONą 
JANKAUSKą, 18 d. – Rad vi liš kio miš kų urė-
di jos mechaniką ANTANą RUGAITĮ, 19 d. – 
Kretingos miš kų urė di jos me die nos ruo šos, 
pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio vairuotoją 
POVILą TELŠINSKą, 28 d. – Biržų miš kų urė-
di jos meistrą ANTANą VAITEKŪNą, 30 d. – 

Šilutės miš kų urė di jos Vainuto gi ri nin ki jos 
gi ri nin ką PRANą VALUTĮ. 

Su 70-uo ju gim ta die niu
Spalio 14 d. šią su kak tį pa žy minčią buvusią 
ilgametę Panevėžio miš kų urė di jos buhalterę 
DANUTę ŠLEKIENę, 20 d. – Kauno VDU 
Aplinkosaugos katedros vedėją, profesorių, 
habil. dr. ROMUALDą JUKNĮ. 

Spalio 2 d. sukanka 75-eri bu vu siam il ga-
mečiam Anykš čių miš kų urė di jos Pavarių gi-
ri nin ki jos ei gu liui JUOZUI BASECKUI, 7 d. – 
bu vu siam il ga mečiam Panevėžio miš kų urė-
di jos vairuotojui DONATUI MINKEVIČIUI, 
12 d. – bu vu siam il ga mečiam Kauno miš kų 
urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech-
ni nio pa da li nio medienvežio automobilio 
vairuotojui PETRUI PLANČIŪNUI. 

Su 80-uo ju gim ta die niu
Spalio 8 d. šią su kak tį pa žy mintį buvusį 
ilgametį Anykš čių miš kų urė di jos vyriausiąjį 
bu hal te rį BRONIų STATULEVIČIų. 

Spalio 14 d. sukanka 85-eri buvusiai ilga-
metei Prienų miš kų urė di jos vyriausiajai 
bu hal te rei ONAI SAKALAUSKIENEI, 29 d. – 
bu vu siam il ga mečiam buvusios Miškų ūkio 
ministerijos darbuotojui ALFONSUI KUSKIUI. 

Su 90-uo ju gim ta die niu
Spalio 6 d. šią su kak tį pa žy mintį buvusį 
ilgametį Dubravos EMM urėdijos Kuro 
girininkijos eigulį MEČISLOVą OBELIENIų.

Kryžiažodžio „Štai ir Žolinė“ (išspausdinto 2013 m. Nr. 8) atsakymai:
Vertikaliai: 1. Plunksna. 2. Uosis. 3. Vilkas. 4. Lututė. 5. Iltis. 6. Šalmutis. 10. Asiūklis. 
13. Baravykas. 14. Skėstukas. 16. Kikilis. 17. Katuogė. 22. Gintarinis. 23. Smilgaitė. 
25. Šilsamanė. 28. Šakalas. 29. Kimbara. 30. Kietis. 32. Bitutė.

Horizontaliai: 7. Gluosnis. 8. Dubeltas. 9. Antis. 11. Žiema. 12. Gardūnytė. 
15. Snapas. 18. Akenis. 19. Lipikas. 20. Čivylis. 21. Sukatžolė. 24. Šilingė. 
26. Amalas. 27. Gailis. 31. Žalvarnis. 33. Agnis. 34. Šilas. 35. Piktžolė. 36. Barsukas.

Atsakymas – GANDRAI IŠSKRIDO

Už kryžiažodžio „Štai ir Žolinė“ 
(išspausdinto 2013 m. Nr. 8) atsakymus
UAB „Husqvarna Lietuva“ įsteigtą prizą – 
sportinį krepšį – laimėjo Kęstutis Kazlas. 
Dėl prizo kreipkitės: el. paštu info@musu-girios.lt, 
tel. 8687 10616 
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Miško technikos pardavimas: tel. 8 610 27218
Servisas: tel. 8 700 55100 
Atsarginės dalys: tel. 8 614 03734

Kniaudiškių g. 149,
LT-37374 PanevėžysVerslo g. 9, Kumpių k.,

LT-54311 Kauno r.
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