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Vasario 4 d. LR Vyriausybėje vyko Ministro 
Pirmininko šių metų sausio 29 d. potvarkiu 
sudarytos darbo grupės prekybos apva-
liąja mediena teisiniam reguliavimui to-
bulinti posėdis. Jame aptarti darbo grupės 
narių pateikti siūlymai teisės aktų pakeiti-
mams dėl prekybos apvaliąja mediena opti-
mizavimo bei efektyvaus valstybinių miškų 
išteklių panaudojimo. Šiame posėdyje daly-
vavo darbo grupės narys, generalinio miškų 
urėdo pavaduotojas G. Visalga.

Vasario 4 d. generalinio miškų urėdo B. Sa-
kalausko įsakymu patvirtinta šernų medžio-
klės organizavimo, esant afrikinio kiaulių 
maro išplitimo grėsmei, tvarka miškų 
urėdijų prižiūrimuose profesionalios me-
džioklės plotuose. 

Vasario 5 d. aplinkos ministras V. Mazuronis 
pakeitė Medžioklės taisykles ir pratęsė šer-
nų medžioklės varant sezoną iki kovo 1 d., 
kuris taikomas ne AKM grėsmės zonoje esan-
čiuose rajonuose. Pastarasis medžioklės tai-
syklių pakeitimas negalioja Lazdijų, Alytaus, 
Druskininkų, Varėnos, Trakų ir Šalčininkų ra-
jonuose, kuriuose dėl nustatytų AKM atvejų 
paskelbta ekstremali situacija. Aplinkos mi-
nistras taip pat pakeitė Medžioklės taisyklių 
nuostatas saugomose teritorijose ir žuvinin-
kystės tvenkinių teritorijose. Medžiotojams 
suteikta teisė, telefonu suderinus su saugo-
mos teritorijos direkcijos atstovu, persekioti 
sužeistą šerną, įbėgusį į saugomą teritoriją; 
leista jaukinti ir vilioti šernus, siekiant juos 
sumedžioti, gamtinių rezervatų buferinės 
apsaugos zonoje. Nuo šiol galima medžioti 
šernus ir žuvininkystės tvenkinių teritorijoje.

Nuo vasario 6 d., siekiant užkardinti afrikinio 
kiaulių maro plitimą šernų populiacijoje, Ge-
neralinė miškų urėdija patvirtino medžių 
kirtimo, medienos vežimo ir kitų miško 
tvarkymo darbų vykdymo planą Alytaus, 
Druskininkų, Trakų, Šalčininkų, Valkinin-
kų, Varėnos, Veisiejų miškų urėdijoms, ku-
riose visi valstybiniuose miškuose vykdomi 
miško darbai turi būti raštiškai suderinti su 
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
teritoriniu padaliniu. Šiose miškų urėdijose 
kiekvieną dieną, baigus miško darbus, yra 
dezinfekuojami visų transporto priemonių 
ratai ir miško tvarkyme ar miškų kontrolėje 
dalyvavusių asmenų avalynė. Dezinfekcijai 
naudojami autorizuoti veterinariniai biocidi-
niais produktai, skirti afrikinio kiaulių maro 
sukėlėjams nukenksminti. Nuo šiol visų me-
dieną vežančių transporto priemonių ratai 

yra dezinfekuojami, prieš joms išvažiuojant 
iš miško. Šiais automobiliais gabenamos me-
dienos dokumentus (važtaraščius) atsakingi 
pareigūnai pažymi specialiais spaudais, in-
formuojančiais apie transporto priemonės 
dezinfekavimą. 

Vasario 5-7 d. Vilniuje surengtoje parodoje 
„Studijos 2014“ didelio moksleivių, jų tėvų, 
mokytojų susidomėjimo sulaukė ASU prista-
tytos studijų programos bei konsultacijos 
apie atnaujintas stojimo taisykles, keičiamą 
konkursinio balo skaičiavimo sistemą (anks-
čiau geriausias įvertinimas buvo surinkti 22 
balus, dabar rezultatai bus pateikti įprastes-
ne dešimtbale sistema). Pranešime „Alek-
sandro Stulginskio universitetas. Karjera ir 
įsidarbinimo galimybės“ informuota apie 
sėkmingos karjeros galimybes. Šios naujo-
vės ASU sudomino ir parodoje buvojusią 
šalies prezidentę D. Grybauskaitę. 

Vasario 7 d. aplinkos ministras V. Mazuronis 
suderino su Valstybine maisto ir veterinarijos 
tarnyba parengtą išmokų už sumedžiotus 
šernus skaičiavimo ir mokėjimo tvarkos apra-
šą: už kiekvieną sumedžiotą šerną medžioto-
jai galės gauti 150 arba 250 litų išmoką. Iš-
mokos už šernus, kurie sumedžioti nuo 2014 
m. vasario 7 d. iki 2014 m. balandžio 1 d., bus 
mokamos ne anksčiau kaip nuo 2014 m. lie-
pos 1 d., kai išmokų mokėjimui bus skirtos 
valstybės biudžeto lėšos. 250 Lt išmoka bus 
mokama tuo atveju, jeigu atlikus mėginių 
tyrimą nustatoma, kad sumedžiotas šernas 
sirgo afrikiniu kiaulių maru arba medžiotojai 
atsisakė jo mėsą vartoti maistui. Jeigu atlikus 
šerno mėginių tyrimus, nenustatomas maro 
užkratas ir šerno mėsa naudojama maistui, 
bus mokama 150 Lt išmoka. Norintys gauti 
išmokas, privalo tyrimams pristatyti tinkamai 
paimtus kraujo ir organų mėginius.

Vasario 9 d. Šiaulių RAAD Gyvosios gamtos 
apsaugos inspekcijos pareigūnai kartu su 
neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais 
surengė reidą. Jo metu Radviliškio rajone 
svetimuose medžioklės plotuose sulaikyti 
Baisogalos medžiotojų būrelio 2 medžio-
tojai, kurie buvo neblaivūs. Jiems surašyti 
administracinės teisės pažeidimo protoko-
lai, gresia teisės medžioti atėmimas nuo 1 iki 
3 metų bei graižtvinio medžioklinio ginklo 
konfiskavimas.  
            
Vasario 10 d. Aplinkos ministerijoje vyko 
Generalinės miškų urėdijos 2014 m. veiklos 
prioritetų svarstymas.  

Vasario 10-12 d. buvo resertifikuojama Tau-
ragės miškų urėdijos veikla (miškų tvarkymo 
ekonominiai, aplinkosauginiai aspektai), 
nes balandžio 1 d. baigiasi miškų urėdijai 
2009 m. išduoto tarptautinio FSC sertifikato 
galiojimo terminas. Resertifikavimą atliko 
UAB ,,NEPCon LT”.

Vasario 12 d. LR Seimo Aplinkos apsaugos 
komitete svarstytas klausimas dėl pirmumo 
teisės įsigyti žaliavinę medieną. Pasitarime 
dalyvavo Aplinkos apsaugos, Ekonomikos 
komitetų pirmininkai A. Salamakinas, R. Že-
maitaitis, AM Miškų departamento direkto-
rius V. Vaičiūnas, generalinio miškų urėdo 
pavaduotojas G. Visalga, asociacijos ,,Lie-
tuvos mediena“ prezidentas G. Pangonis ir 
direktorius R. Beinortas, Medienos perdir-
bėjų asociacijos direktorius J. Zimnickas, 
Medienos prekybos asociacijos direktorius 
R. Ašmonas, LITBIOMA prezidentas R. La-
pinskas, Europos teisės departamento, Kon-
kurencijos tarybos, Seimo Teisės departa-
mento bei kitų asociacijų ir įstaigų atstovai. 
G. Visalga pateikė Prekybos mediena taisy-
klių pakeitimo projektą. Prekybos mediena 
taisyklių pakeitimui pritarė Medienos per-
dirbėjų asociacijos atstovai. 

Vasario 13 d. Kaune, ASU surengtas LMS Gi-
rininkų bendrijos tarybos posėdis, kuriame 
dalyvavo generalinis miškų urėdas B. Saka-
lauskas, LMS prezidentas prof. E. Bartkevičius, 
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
Kauno padalinio vyriausiasis gydytojas-ins-
pektorius R. Jucevičius, ASU doc. K. Pėtelis, 
šios bendrijos 37 tarybos nariai. Posėdyje ap-
tarti miškų urėdijų 2013 m. veiklos rezultatai 
ir šių metų veiklos prioritetai ir prioritetiniai 
uždaviniai, afrikinio kiaulių maro prevencijos 
aktualijos, diskutuota dėl medienos pardavi-
mo gyventojams nenukirstu mišku taisyklių 
pakeitimų bei pasirengimo gegužės 2 d. pla-
nuojama girininkų IV suvažiavimui. 

Vasario 13 d. Dubravos EMM urėdijoje vyko 
seminaras „Kolektyvinių derybų taktikos 
ir kitais klausimais“, kurį pagal ES socia-
linio fondo finansuojamą projektą organi-
zavo Lietuvos profesinių sąjungų konfede-
racija. Ekspertai D. Kriugiškytė ir T. Jonušas 
mokė miškų urėdijos darbuotojus derybų 
taktikos subtilybių: buvo aiškinama derybų 
tikslų išgryninimo strategija pagal skirtingas 
vertybes ir prioritetus, tikslų pagrindimas ir 
argumentacija; taip pat aptartos krizinės ir 
konfliktinės situacijos darbovietėje ir bui-
tyje. Praktiniuose užsiėmimuose seminaro 
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dalyviai modeliavo ir sprendė krizines bei 
konfliktines situacijas, mokėsi lanksčių dery-
bų strategijos.

Vasario 15 d. Kuršėnų miškų urėdija orga-
nizavo Žemaitijos regiono miškininkų 
stalo teniso turnyrą, kuriame dalyvavo 11 
komandų iš Kuršėnų, Telšių, Mažeikių, Kre-
tingos, Tytuvėnų, Rietavo ir Šiaulių miškų 
urėdijų. Jose sėkmingiausiai pasirodė Telšių 
ir Kuršėnų miškininkų komandos. 

Vasario 19-22 d. Lenkijoje, Krokuvoje vyko 
COST veiklos FP1203 ,,Europos nemedie-
ninių miško išteklių tinklas” jungtinis 
veiklos valdymo komiteto ir darbo grupių 
pasitarimas-seminaras, kuriame dalyvavo 
Lietuvos miškų instituto Miškininkystės 
skyriaus vedėjas dr. G. Urbaitis ir Miško ap-
saugos ir medžioklėtyros skyriaus vyresnio-
ji mokslo darbuotoja dr. Olgirda Belova.

Vasario 20 d. ASU vyko konferencija „Miš-
kų ir ekologijos fakulteto 2013 m. moks-
linių tyrimų rezultatai“, kurioje pristatyti 
ne tik svarbiausi 2013 m. vykdyti, bet ir tęs-
tiniai moksliniai tyrimai, projektai, jų rezul-
tatai, mokslinės veiklos iššūkiai.
 
Vasario 20 d. Šiaulių miškų urėdijoje vyko 
išvažiuojamasis Miškų urėdų tarybos 
valdybos posėdis. Jame dalyvavo aplin-
kos viceministras L. Jonauskas, AM Miškų 

departamento direktorius V. Vaičiū-
nas, generalinis miškų urėdas B. Sa-
kalauskas, GMU Miško resursų ir pre-
kybos mediena skyriaus vedėjas 
G. Paltanavičius, miškų urėdų ta-
rybos valdybos nariai. Generalinis 
miškų urėdas pristatė miškų urėdijų 
2013 m. veiklos rezultatus ir 2014 m. 
veiklos prioritetus bei prioritetinius 
uždavinius. Ukmergės miškų urėdas 
V. Kraujalis informavo apie biokuro 
gamybą ir iškylančias problemas miš-

kų urėdijose. Miškų urėdų tarybos valdybos 
pirmininkas, Dubravos miškų urėdas K. Ša-
kūnas aptarė valstybinių miškų pareigūnų 
veiklos efektyvumo didinimo galimybes. 
Taip pat svarstyti kiti klausimai: dėl darbo 
užmokesčio fondo, miškotvarkos projektų 
tikslinimo, termino miško kirtimo atliekos 
išplėtimo, medienos reglamente nustatytų 
reikalavimų taikymo. 
Posėdžio dalyviai apsilankė AB ,,Šiaulių 
energija”, kur susipažino su biokuro priė-
mimu, apskaita, kokybės nustatymu. Vai-
nagių girininkijoje pristatytas retinimo kir-
timas, kuriame ruošiama žaliava biokurui. 

Vasario 20 d. vakarą gamtos ir miškų te-
matika rašantys žurnalistai buvo pakviesti į 
Ukmergės miškų urėdijos Želvos girininkijos 
miškus pasiklausyti pelėdų ūbavimo.

Vasario 22 d. Anykščių miškų urėdijos Mikie-
rių girininkijoje lankėsi aplinkos ministras V. 
Mazuronis su viceministru L. Jonausku. Sve-
čiai domėjosi miškininkystės bei aplinkosau-
gos klausimais, apžiūrėjo danielyną, įvairių 
tipų inkilų bei vandens paukščių slėptuvių 
ekspoziciją bei aplankė visuomenės palaiky-
mo sulaukusį šerną ,,Henriką“, kurį apsaugai 
nuo afrikinio maro užkrato Valstybinė mais-
to ir veterinarijos tarnyba leido laikyti numa-
tytame įrengti tvartelyje. 

Vasario 22 d. Molėtų rajono Mindūnų kai-
me tradicinės žiemos žūklės šventės „Min-

dūnai 2014“ metu atidarytas žino-
mo šalies medžiotojo A. Truskausko 
medžioklės ir gamtos muziejus. Jame 
eksponuojami A. Truskausko sukaup-
ti medžioklės trofėjai iš viso pasau-
lio. Šventėje ir muziejaus atidaryme 
dalyvavo Europos Parlamento narys 
Z. Balčytis, LR Seimo narys P. Čimba-
ras, aplinkos ministras V. Mazuronis, 
viceministras L. Jonauskas, rajono 
meras S. Žvinys, kiti oficialūs asmenys 
ir svečiai.

Pasirenkime akcijai 
„Paukščiai griįžta namo“

Siekiant pažymėti Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos 2013 m. kovo 21 d. paskelbtą Pa-
saulinę miškų dieną, ugdyti jaunosios kartos 
atsakingą požiūrį į supančią aplinką bei skatinti 
akademiko prof. T. Ivanausko pradėtos gamto-
sauginės veiklos tęstinumą, Aplinkos ministerija, 
Generalinė miškų urėdija ir visos miškų urėdijos 
organizuoja pavasarinę akciją „Paukščiai grįžta 
namo“. Šios akcijos globėjas – aplinkos ministras 
V. Mazuronis.
Kovo 17 d. visose miškų urėdijose su JMB būre-
liais bus keliami inkilai, kovo 21 d. vyks baigiama-
sis akcijos renginys Vilniuje (11 val. bus keliami 
inkilai Kalnų parke, 13 val. Generalinės miškų 
urėdijos konferencijų salėje vyks fotografijų 
konkurso „Paukščiai grįžta namo“ laurea tų ap-
dovanojimai, nusipelniusių gamtosaugos srityje 
pagerbimas).

 Aplinkos ministerija, siekdama konsoliduoti 
privačias miško valdas, užtikrinti racionalų miškų 
naudojimą ir sugriežtinti privačios miškų ūkio pa-
skirties žemės įsigijimo sąlygas, LR Seimo Kaimo 
reikalų komitetui pateikė parengtą Miškų įstatymo 
papildymo projektą. Jame numatyta pirmumo 
teisė įsigyjant privačią miškų ūkio paskirties 
žemę. Šią teisę turėtų turėti žemės sklypo ben-
draturčiai ir asmenys, nuosavybės teise turintys 
miškų ūkio paskirties žemės sklypą, kuris ribojasi 
su parduodamu miškų ūkio paskirties žemės skly-
pu; taip pat pirmumo teisę (išskyrus, kai pirmumo 
teise pasinaudoja žemės sklypo bendraturčiai) 
įsigyti privačią miškų ūkio paskirties žemę, kuri 
patenka į saugomą teritoriją arba ribojasi su vals-
tybinės reikšmės mišku, turi valstybė. Kai turintys 
pirmumo teisę asmenys atsisako pirkti miškų ūkio 
paskirties žemės sklypą arba nustatytu laiku nepa-
teikia sutikimo pirkti miškų ūkio paskirties žemės 
sklypą, žemės savininkas šį žemės sklypą gali per-
leisti kitiems asmenims.

 Nuo vasario pradžios visose „Lietuvos spaudos“ 
bei „Narvesen“ prekybos vietose galima įsigyti žve-
jo mėgėjo bilietą, kuris išduodamas 2 dienoms (5 
litai), 1 mėnesiui (20 litų) arba 1 metams (50 litų). 
Šį bilietą taip pat galima įsigyti „Perlo“ terminaluo-
se, nusipirkti internetu, pasinaudojus Aplinkosau-
gos leidimų išdavimo sistema (ALIS) – alis.am.lt.  
Bilietas galioja žvejojant visuose valstybiniuose 
neišnuomotuose vandens telkiniuose. Pernai žve-
jo mėgėjo bilietą Lietuvoje įsigijo per 160 tūkst. 
žmonių. Žvejojant su savimi privaloma turėti žve-
jybos bilietą ir asmens tapatybę patvirtinantį do-
kumentą.
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Praėjusių metų II pusmetį Lietuvai pirmi-
ninkaujant ES Tarybai, Aplinkos ministe-
rijos Miškų departamento komandai teko 
vadovauti ES Tarybos Miškų ūkio darbo 
grupės veiklai ir kartu su kitais nariais 
spręsti miškų ūkio strategijos klausimus. 
Kaip pavyko Miškų departamento kolek-
tyvui susidoroti su šiuo iššūkiu?

Pirmininkauti ES Tarybos Miškų ūkio dar-
bo grupei II praėjusių metų pusmetį buvo 
išties didelis ir neeilinis iššūkis. Aplinkos mi-
nisterijos Miškų departamento komanda su 
šia užduotimi susidorojo sėkmingai, todėl 
departamento vadovui Valdui Vaičiūnui bei 
darbuotuojams dėkoju už nuoširdų darbą, 
kurį asmeniškai vertinu labai gerai. 

Pagrindiniai pirmininkavimo komandai 
atitekę uždaviniai: 1) tarptautinės derybos 
dėl teisiškai įpareigojančio susitarimo Euro-
pos miškams (Europos miškų konvencijos) ir 
2) ES naujoji Miškų strategija. 

Ruošiantis deryboms dėl teisiškai įpa-
reigojančio susitarimo Europos miškams, 
pirmininkavimo komandai teko užduotis 
suderinti bendrą, visoms ES šalims narėms 
priimtiną derybinę poziciją. Tarptautinių de-
rybų dėl teisiškai įpareigojančio susitarimo 
Europos miškams Ženevoje metu Lietuvos 
ir ES Komisijos atstovai, kaip bendraderybi-
ninkai, derėjosi su kitomis Europos šalimis 
visos ES vardu. Deja, galutinio sutarimo pa-
siekti nepavyko dėl ne ES šalių, o visų pirma 
Rusijos Federacijos derybinio nelankstumo.

Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu ES 
Komisija priėmė naująją ES Miškų strategi-
ją. Lietuva organizavo ES Tarybos išvadų dėl 
naujosios ES miškų strategijos rengimo dar-
bą, kurį 2014 m. užbaigs Graikija.

Pažymėtina, kad Lietuvos pirmininkavi-
mo ES Tarybai metu, 2013 m. rugsėjo 30 d. 
pasirašytas Savanoriškos partnerystės susi-
tarimas tarp ES ir Indonezijos Respublikos 
dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdy-
mo ir prekybos į Europos Sąjungą importuo-
jamais medienos produktais. 

Taip pat reikia paminėti ir tai, kad Lietu-
vos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu 
visų ES šalių narių miškų direktoriai ir kiti 
miškų specialistai turėjo galimybę susipa-
žinti su mūsų šalies miškininkystės patirtimi 

ir pasiekimais rugsėjo mėnesį Vilniuje vyku-
sio neformalaus ES miškų direktorių susitiki-
mo metu.

Kasmet AM departamentai, jai pavaldžios 
įstaigos pristato praėjusių metų veiklos 
rezultatus ir kitų metų veiklos priorite-
tus. Kaip vertinate miškų ūkį kuruojančių 
įstaigų nuveiktus darbus? 

Miškų ūkio sistemos institucijų (Aplin-
kos ministerijos Miškų departamento, Vals-
tybinės miškų tarnybos, Generalinės miškų 
urėdijos, Valstybinio miškotvarkos instituto) 
2013 m. nuveikti darbai įvertinti teigiamai. 
Pasiekti pagrindiniai užsibrėžti tikslai pir-
mininkaujant ES Tarybos miškų ūkio darbo 
grupei, subalansuojant aplinkosaugines, 
ekonomines ir socialines miškų funkcijas, 
užtikrinant visų šalies miškų tinkamą prie-
žiūrą ir sanitarinę bei priešgaisrinę jų apsau-
gą, racionalų medienos išteklių naudojimą 
ir miško išteklių didinimą, valstybinių miškų 
ūkio veiklos efektyvumą, naujų miškų įvei-
simą. Šias metais laukia ne mažesni iššūkiai 
ir darbai. Tai, visų pirma, susiję ne tik su ei-
namaisiais uždaviniais, kaip miškingumo 
didinimas, medienos išteklių gausinimas ir 
racionalus jų naudojimas, miškų apsauga, 
ekonominės veiklos efektyvumas, bet ir su 

didėjančiu miškų sektoriaus ir ypač valsty-
binio miškų ūkio vaidmeniu biokuro rinkoje, 
tinkamu pasiruošimu 2014-2020 m. Kaimo 
plėtros priemonių, skirtų miškams ir miškų 
ūkiui, įgyvendinimui, miškininkavimo pagal 
miškų funkcinę paskirtį sistemos tobulinimu, 
efektyvesniu valstybinių miškų pareigūnų 
darbu ir dalyvavimu užtikrinant ne tik miš-
kų, bet ir gyvūnijos apsaugą bei tausojantį 
medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

Valstybinių miškų valdytojų – valstybės 
įmonių miškų urėdijų veikla taip pat įver-
tinta teigiamai. Nors miškų urėdijos gerai 
tvarkosi ir prižiūri valstybinius miškus, tačiau 
kiek neramina faktas, jog šioms įmonėms 
(ypač mažesnioms) darosi sudėtinga skirti 
pakankamai lėšų infrastruktūros gerinimui, 
nes dar krizės metu buvusi vyriausybė žen-
kliai padidino atskaitymus į valstybės biu-
džetą. Aš, kaip ministras, palaikau valstybi-
nius miškinininkų prašymus ir norus ieškoti 
galimybių mažinti papildomus atskaitymus į 
biudžetą. Kadangi biudžeto lėšų surinkimas 
dabartiniu metu yra pakankamai problema-
tiškas, Finansų ministerija kol kas nemato 
galimybės mažinti minėtus mokesčius. 

Nacionalinėje miškų ūkio sektoriaus plė-
tros 2012-2020 m. programoje numatyta 

Pernykščius iššūkius įiveikėme, 
sprendžiame naujus 
Į žurnalo „Mūsų girios“ klausimus atsako aplinkos ministras Valentinas Mazuronis
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kasmet didinti miško kirtimo atliekų pa-
naudojimą biokuro ruošai. Miškų urėdi-
jos nuo šių metų sausio 1 d. įpareigotos 
organizuoti biokuro gamybą ir pateikti 
rinkai. Kaip miškų urėdijos turės įgyven-
dinti šią užduotį? Ar numatoma į biokuro 
ruošos gamybos procesą aktyviau įtrauk-
ti ir privačių miškų sektorių?

Įgyvendinant Nacionalinėje miškų ūkio 
sektoriaus plėtros 2012-2020 m. programo-
je numatytą priemonę kasmet didinti miško 
kirtimo atliekų panaudojimą biokuro ruo-
šai, 2013 m. liepos 25 d. aplinkos ministro 
įsakymu tvirtinant bendras kirtimų apimtis 
valstybės įmonėms miškų urėdijoms buvo 
patvirtintos kirtimo atliekų, skirtų biokuro 
gamybai, normos 2014-2018 metams. Miš-
kų urėdijos 2013 m. pardavė 245 000 m3, 
o 2014 m. numato pagaminti 300 000 m3 
miško kirtimo atliekų, skirtų biokuro gamy-
bai. Generalinė miškų urėdija nuo šių metų 
sausio 1 d. miškų urėdijose įpareigota orga-
nizuoti skiedrų gamybą ir pateikimą bioku-
ro biržai. Generalinis miškų urėdas 2013 m. 
lapkričio 15 d. įsakymu nurodė, jog miškų 
urėdijos 2014 m. I pusmečiui privalo rezer-
vuoti atitinkamus miško kirtimo atliekų bei 
malkinės medienos kiekius. Šiuo metu Ge-
neralinė miškų urėdija rengia šios priemo-
nės įgyvendinimo planą, kuriame numato-
ma patikslinti Prekybos mediena taisykles ir 
kitus susijusius teisės aktus. Pagrindinis šio 
plano tikslas – siekiant racionalaus medie-
nos išteklių naudojimo užtikrinti nuosekliai 
augantį ir stabilų skiedrų gamybos konku-
rencingomis kainomis pirmiausiai iš kirtimo 
atliekų ir jų pardavimo per biokuro biržą iš 
valstybinių miškų procesą, žinoma, neiš-
kraipant rinkos ir nepažeidžiant sąžiningos 
konkurencijos principų.

Miškų urėdijos sudarė sutartis su ran-
govinėmis įmonėmis, nes kol kas neturi 
reikiamos technikos skiedrai ruošti. Šiemet 
pagrindiniuose šalies regionuose numaty-
ta įsigyti kelias skiedrų gaminimo mašinas. 
Atsižvelgiant į būsimų darbų apimtis, tokia 
technika nebus perkama kiekvienai miškų 
urėdijai. Dalis įsigyjamos technikos kainos 
numatoma padengti iš Klimato kaitos pro-
gramos lėšų.

Privačių miškų sektorius biokuro ruošos 
gamybos procese dalyvauja labai aktyviai. 
Tam paskatinti buvo skirta nemenka valsty-
bės finansinė parama. Per 2007-2013 m. lai-
kotarpį pagal Kaimo plėtros priemonę „Miškų 
ekonominės vertės didinimas“ patvirtinta 40 
projektų, pagal kuriuos biokuro ruošos tech-
nikai įsigyti skirta 11,44 mln. Lt parama. Sie-

kiant efektyviai naudoti miško kirtimo atlie-
kas, modernizuoti biokuro ruošą, šiam sekto-
riui numatyta skirti finansinę paramą taip pat 
iš Klimato kaitos programos. Svarstomos ga-
limybės skirti subsidijas miškų valdytojams, 
kurie biokuro gamybai panaudos kirtimo 
atliekas iš jaunuolynų ugdymo kirtimų.

Vis dėlto privačių miškų savininkai me-
dienos atliekas biokurui parduoda fragmen-
tiškai. Iš maždaug 240 tūkst. miško savininkų 
didžiąją daugumą sudaro smulkūs valdyto-
jai. Jie realiai negali užtikrinti nei pastovaus 
kirtimo atliekų kiekio, nei savalaikio jo pri-
statymo, todėl kol kas ir negali būti rimtais 
žaidėjais ne tik biokuro biržoje, bet ir apla-
mai medienos rinkoje. Manau, valstybės ly-
gmeniu reikia spręsti jų valdymo, koopera-
cijos problemas, kad miško savininkai, ypač 
smulkūs, ūkinėje veikloje galėtų dalyvauti 
kaip lygiaverčiai partneriai. 

Kokios dar ES paramos gali tikėtis vals-
tybinis ir privatus miškų sektorius 2014-
2020 metais?

Šiuo metu Žemės ūkio ministerija, ben-
dradarbiaudama su socialiniais partneriais, 
taip pat ir su Aplinkos ministerija, rengia 
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų 
programą, kurioje bus išdėstytos remiamos 
paramos priemonės ir jų įgyvendinimui 
skiriamos lėšos, galimi paramos gavėjai, 
pagrindiniai paramos teikimo reikalavimai 
ir kt. Ši programa rengiama vadovaujantis 
2013 m. gruodžio 17 d. patvirtintu Europos 
parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 
1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikia-
mos Europos žemės ūkio fondo kaimo plė-
trai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005.

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų 
programos įgyvendinimui skirta 6,8 mlrd. Lt. 
Tai yra apie 14 proc. mažiau nei 2007-2013 m. 
laikotarpiu, todėl tam tikra dalimi gali ma-
žėti finansavimas ir miškų ūkiui skirtoms 
priemonėms. Šiuo metu Žemės ūkio minis-
terijai esame pasiūlę miškų ūkio sektoriui 
2014-2020 m. laikotarpiu skirti 9 proc. (apie 
600 mln. Lt) visų kaimo plėtrai skirtų lėšų. 
Toks pasiūlymas pateiktas atsižvelgiant į LR 
Vyriausybės 2012 m. gegužės 21 d. proto-
kolinį sprendimą miškų ūkiui 2014-2020 m. 
laikotarpiu skirti apie 10 proc. visos kaimo 
plėtrai skiriamos paramos bei įvertinant ES 
šalių kaimo plėtros programose miškų ūkiui 
vidutiniškai skiriamą paramos dalį.

Bendraujant su Žemės ūkio ministerija 
dėl paramos miškų ūkiui 2014-2020 m. lai-
kotarpiu, Aplinkos ministerija laikosi pozici-

jos, kad remiamos veiklos sritys turėtų išlikti 
tokios pat, kaip ir praėjusiu paramos laiko-
tarpiu – miškų įveisimas, miškų ekonominės 
vertės didinimas, jaunuolynų ugdymas, sti-
chinių nelaimių pažeistų miškų atkūrimas, 
infrastruktūros gerinimas, miškų aplinko-
sauga ir kt. Be to, numatoma sukurti naują 
paramos priemonę, skirtą privačių miškų 
savininkų kooperacijai skatinti.

Didžiausia paramos dalis bus skirta pri-
vačių miškų savininkams, kurie galės pre-
tenduoti į paramą pagal visas miškų ūkio sri-
ties priemones ir turės pirmumo teisę gauti 
paramą nei kiti pareiškėjai. Taip pat didžioji 
lėšų dalis bus skirta naujų miškų įveisimui.

Numatoma, kad miškų urėdijos galės 
kreiptis paramos pagal tas pačias priemo-
nes, kaip ir 2007-2013 m. laikotarpiu, išsky-
rus miškų įveisimą. Miškų urėdijoms gauti 
paramą miškų įveisimui apribojo minėto 
reglamento nuostatos.

Galutiniai sprendimai dėl paramos miškų 
ūkio sektoriui bus priimti parengus Lietuvos 
kaimo plėtros 2014-2020 metų programą. 
Šios programos rengimas turėtų būti už-
baigtas vėliausiai iki šių metų gegužės mėn.

Kaip sprendžiama nuosavybės teisių at-
statymui rezervuotų miškų problema?

Aplinkos ministerija 2013 m. pradžio-
je inicijavo šios problemos svarstymą LR 
Vyriausybėje. Vyriausybė pritarė Aplinkos 
ministerijos iniciatyvai ir pasiūlymams, kad 
žemės reformos žemėtvarkos projektuo-
se formuojant miško sklypus, valstybiniai 
miško sklypai, rezervuoti, bet nepanaudoti 
nuosavybės teisių atkūrimui, būtų priskiria-
mi valstybinės reikšmės miškų plotams ir 
perduodami patikėjimo teise valdyti vals-
tybės įmonėms miškų urėdijoms, jeigu jie 
yra įsiterpę į valstybinės reikšmės miškus, 
su jais ribojasi, arba yra 10 ha ir didesni bei 
turi privažiavimą, ekonomiškai apsimokėtų 
ir pačioms miškų urėdijoms. Rezervuotų, 
bet iki šiol nepanaudotų nuosavybės teisių 
atkūrimui priskyrimas valstybinės reikšmės 
miškų plotams ir šių miškų perdavimo pro-
cesas patikėjimo teise valdyti miškų urėdi-
joms vykdomas palaipsniui, nes pirmiausiai 
tam turi būti parengti ir patvirtinti žemės 
reformos žemėtvarkos projektai. Vykdant 
minėtas priemones, Aplinkos ministerija 
2013 m. parengė tris Vyriausybės nuta-
rimus, kuriais 1230 ha valstybinių miškų, 
rezervuotų, bet nepanaudotų nuosavybės 
teisėms atkurti, priskirti valstybinės reikš-
mės miško plotams ir perduoti miškų urė-
dijoms. Šiemet šie darbai bus tęsiami. 
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ribojamas žmonių lankymasis, įrengiami 
užtvarai, gyventojai informuojami apie afri-
kinio kiaulių maro grėsmę. Yra svarstomos 
galimybės labiau riboti žmonių lankymąsi ir 
kituose miškuose, patenkančiuose į afrikinio 
kiaulių maro grėsmės zoną.

Užkardymo ir prevencinės priemonės 
reikalauja nemažai lėšų. Vien Lietuvos Vy-
riausybės skirtų pinigų neužtenka. Valsty-
binės maisto ir veterinarijos tarnyba iš ES 
struktūrinių fondų tam tikslui jau gavo apie 
6 mln. litų. Tačiau ir to nepakanka, todėl vėl 
vedamos derybos su ES, nes kiaulių maras 
ne vien mūsų šalies bėda, bet ir visos ES 
problema. Vienaip ar kitaip kompensacijos 
už sumedžiotus šernus bus mokamos nuo 
š. m. liepos 1 d.

Neseniai priimta Miškų įstatymo patai-
sa, kuria įvestas privačių miškų savinin-
kams ir valdytojams 5 proc. nuo visų 
gaunamų pajamų už nenukirstą mišką 
ir medieną mokestis, sukėlęs neprita-
rimą ir protestus tarp miško savininkų. 
Kaip šios papildomos lėšos bus panau-
dojamos praktikoje?

Nacionalinėje miškų ūkio sektoriaus plė-
tros 2012–2020 metų programoje, patvirtin-
toje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 
m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 569, numaty-
ta į bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavi-
mą papildomai įtraukti atskaitymus iš priva-
čių miškų ūkio ir ne miškų urėdijų valdomų 
valstybinių miškų ūkio medienos pardavimo 
pajamų. Tuo siekiama užtikrinti geresnį ben-
drųjų miškų ūkio reikmių, ypač susijusių su 
privačių miškų apsauga, tvarkymu ir prie-
žiūra, tenkinimą. Pirmasis tokio uždavinio 
įgyvendinimo etapas jau įvykdytas – nuo 
2014 m. sausio 1 d. įsigalioja Miškų įstatymo 
7 straipsnio pakeitimai (Miškų įstatymo 2, 7, 
11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstaty-
mas Nr. XII-386), pagal kuriuos ne vien miškų 
urėdijoms, bet ir visiems kitiems valstybinių 
miškų valdytojams nustatomi privalomi at-
skaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų už 
parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą 
mišką. Toliau nuosekliai įgyvendinant minė-
tos programos nuostatas nuo 2015 m. sau-
sio 1 d. (vadovaujantis Miškų įstatymo Nr. 
I-671 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymu 
Nr. XII-761) į bendrųjų miškų ūkio reikmių fi-
nansavimą bus įtraukiamos ir privačių miškų 
ūkio generuojamos lėšos, tam tikslui nusta-
tant privačių miškų savininkams ir privačių 
miškų valdytojams analogiškus atskaitymus 
į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą 
žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką. Tokiu 

būdu visi miško valdytojai mokės atskaity-
mus iš pajamų bendrosioms miškų ūkio rei-
kmėms finansuoti. Tai reikš papildomą ap-
mokestinimą pajamų už parduotą medieną 
gaunantiems privačių miškų savininkams, 
kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, 
taip pat užsienio valstybėse įsteigtoms orga-
nizacijoms, neturinčioms juridinio asmens 
statuso, bet turinčioms civilinį teisnumą pa-
gal tų valstybių įstatymus, teisėtai įgijusioms 
privačios miško žemės valdymo teisę.

Praplėstas ir sąrašas bendrųjų miškų 
ūkio reikmių, kurioms finansuoti bus nau-
dojamos surinktos lėšos. Miškų įstatymo 7 
straipsnyje išvardintų bendrųjų miškų ūkio 
reikmių sąrašas nuo 2015 m. sausio 1 d. 
apims ne tik miškų inventorizavimą, valsty-
binės miškų priešgaisrinės sistemos orga-
nizavimą bei išlaikymą, stichinių nelaimių 
padarinių ir masinių ligų bei kenkėjų židi-
nių likvidavimą, privačių miškų savininkų 
konsultavimą bei mokymą, privačių miškų 
savininkų organizacinių struktūrų kūrimąsi 
ir t.t., bet ir labai svarbios miškų ūkio darbų 
srities – miško kelių ir su tuo tiesiogiai susi-
jusios miško žemės sausinimo sistemų įren-
ginių priežiūrą ir remontą. Akivaizdu, kad 
privačių miškų atveju miško kelių infrastruk-
tūra nėra pavienių miško savininkų reikalas. 
Tas pats miško kelias, naudojamas medie-
nai išvežti ir kitai miškų ūkio veiklai, taip pat 
atviras miško lankytojams, dažniausiai eina 
per keletą tiek privačių, tiek ir valstybinių 
miško valdų. Be to, miško kelių priežiūra ir 
remontas reikalauja didelių investicijų, ku-
rios atskiros mažos valdos savininkui gali 
reikšti nepakeliamą naštą.

Privačių miško savininkų būgštavimai 
dėl naujo mokesčio ne visai pagrįsti. Iškirtus 
ir pardavus miško sąlyginį tūrio vienetą, vals-
tybinių miškų valdytojai mokesčių pavidalu į 
valstybės biudžetą sumoka kelis kartus dau-
giau nei privatūs fiziniai ir juridiniai asme-
nys. Tarkim, miškų urėdijos moka apie 4000 
Lt mokesčių, fiziniai asmenys – apie 2000 Lt, 
o privatūs juridiniai asmenys tik apie 500 Lt. 
Atotrūkis net 8 kartai. Tai negerai. Mano ma-
nymu, teisingiausia kompleksiškai peržiūrėti 
visą miškų sektoriaus mokesčių sistemą. Tuo 
tikslu Miškų departamentas, atsižvelgdamas 
į miškų urėdijų ir privačių miško savininkų 
pastebėjimus ir siūlymus, įpareigotas iša-
nalizuoti mokesčių surinkimo metodiką bei 
pateikti savo išvadas bei rekomendacijas.

Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi RiMonDas VasiliausKas

Kokios prevencinės priemonės taikomos 
ir planuojamos miškuose užkardant afri-
kinio kiaulių maro plitimą? 

Medžioklės plotų naudotojams nustatyta 
užduotis sureguliuoti šernų populiacijos gau-
są pagal jų populiacijos gausos reguliavimo 
priemonių planą – nuo 2013 m. atliktos aps-
kaitos nustatyto kiekio sumedžioti 90 proc. 
šernų (afrikinio kiaulių maro zonoje – bus 
siekiama sumedžioti visus šernus). RAAD 
pareigūnai medžiotojų būreliams privalo pa-
teikti reikalingų sumedžioti šernų skaičių. Nu-
matytos paskatinimo priemonės: skirti 250 
litų išmoką, jei medžiotojai nepasiima mėsos 
arba ji apkrėsta maru; ir 150 litų, jei medžio-
tojai pasiima šerno mėsą. Asmeniškai man 
tai drastiškos priemonės. Bet jos būtinos. Juk 
maras šalyje – jau ne tikimybė, bet faktas. 
Nelokalizuojant ligos židinio, maras gali pa-
sklisti po visą Lietuvą. O tai reiškia, kad bus 
draudžiamas ne tik mėsos ir gyvų kiaulių, bet 
ir pašarų bei grūdų išvežimas iš Lietuvos. Tai 
būtų didelis smūgis mūsų ekonomikai, nes 
šioje ūkio srityje cirkuliuoja apie 10-15 mlrd. 
litų per metus. Jei nieko neveikdami prileistu-
mėme prie blogiausio, mane patį pirmiausia 
apkaltins už neveiklumą ir delsimą. 

Medžiotojai įpareigoti griežtai laikytis 
veterinarinių reikalavimų medžioklėje, užti-
krinant, kad visos sumedžiotų gyvūnų skro-
dimo atliekos būtų sumetamos į pirminio 
gyvūnų apdorojimo aikštelių atliekų duo-
bes. Šios duobės turi būti sandariai uždeng-
tos, dezinfekuojamos, laiku valomos. 

Nustačius, kad sumedžiotas šernas už-
sikrėtęs afrikiniu kiaulių maru, Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai 
rūpinasi šio gyvūno utilizavimu. Medžioto-
jai, vykdydami Valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnybos specialistų rekomendacijas, 
afrikinio kiaulių maro grėsmės zonoje priva-
lo dezinfekuoti transportą, kuriuo vyksta į 
medžiokles, avalynę bei drabužius. Taip pat 
privalo laikytis kitų Valstybinės maisto ir ve-
terinarijos tarnybos specialistų nurodymų ir 
rekomendacijų.

Afrikinio kiaulių maro grėsmės zonoje 
valstybiniuose miškuose miško kirtimas, 
medienos vežimas ir kiti miško tvarkymo 
darbai vykdomi, miškų urėdijoms juos su-
derinus su Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnyba. Kiekvieną dieną, baigus miško ruo-
šos darbus afrikinio kiaulių maro grėsmės 
zonos miškuose, dezinfekuojami biocidais 
transporto priemonių ratai, medienos ruo-
šėjų batai.

Alytaus rajone, Varčios miške kirtimo 
darbai sustabdyti, šiame miške taip pat 
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„Mūsų girių“ skaitytojai praėjusiais metais 
negalėjo skųstis informacijos trūkumu 
apie miškininkų darbą Lietuvos pirminin-
kavimo ES Tarybai komandoje. Stengė-
mės informuoti apie kiekvieną svarbesnį 
įvykį ar renginį. Todėl šiame straipsnyje 
su žurnalo skaitytojais norėčiau pasida-
linti mintimis apie kai kuriuos su Europos 
Sąjunga ir mūsų miškais susijusius klausi-
mus, kurie nebūtinai tiesiogiai, bet siejasi 
ir su pirmininkavimu ES Tarybai.

Viena iš tokių sričių, kuri labai svarbi miš-
kams, bet nebuvo tiesiogiai miškininkų pir-

Nuo ES reikalų 
nepabėgsime ir po pirmininkavimo

neriJuS kuPStAitiS
aplinkos ministerijos Miškų departamento 

Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas

mininkavimo komandos koordinuojama – 
tai sutarimas dėl Europos Sąjungos naujojo 
finansinio laikotarpio, o konkrečiau – suta-
rimas dėl Europos Sąjungos finansinės pa-
ramos kaimo plėtrai 2014-2020 metais. Tai, 
kad reglamentas dėl šios finansinės para-
mos vis dėlto vargais negalais buvo priimtas 
2013 m. pabaigoje, vienareikšmiškai ir Lie-
tuvos pirmininkavimo komandos bendras 
nuopelnas. Suprantant sudėtingą Europos 
Sąjungos valdymo institucinę struktūrą, 

įvertinant esmines ES demokratijos idėjas ir 
žinant labai skirtingas atskirų ES šalių pozi-
cijas dėl finansinės paramos kaimui, žemės 
ūkiui ir pagaliau miškams, galima suvok-
ti, kad sprendimai šiuo klausimu negalėjo 
būti nei greiti, nei paprasti. Nedidelis ir tik 
vieną diskusijų etapą iliustruojantis pavyz-
dys – diskusija finansinės paramos miškams 
klausimais, vykusi 2013 m. rugsėjo 11 d. Vil-
niuje, ES miškų direktorių susitikimo metu. 
Čia Europos Komisijos atstovo pristatytas ES 
finansinės paramos kaimo plėtrai finansinės 
perspektyvos tuometinis projektas susilaukė 
labai didelio dėmesio ir ilgų diskusijų.
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Europos Komisijos atstovai Vilniuje pristato ES paramos rezultatus ir perspektyvas



a k t u a l i j o s

10 ■ MŪSŲ GIRIOS / 2014 / 02

Au
to

ri
Au

S 
nu

ot
ra

uk
a

Kaip ten bebūtų, rezultatas Europos Są-
jungos lygmenyje pasiektas. Toliau seka dar-
bas namuose – Lietuvos kaimo plėtros 2014-
2020 metų programos rengimas. Čia, kaip 
ir prieš septynerius metus, pirmu smuiku 
griežia Žemės ūkio ministerija, kuriai Lietu-
vos miškai ir jų ūkis tikrai ne pirmo svarbumo 
klausimas. Kad miškininkų laukia nelengva 
užduotis derybose nacionaliniame lygmeny-
je, patvirtina ir bendrai kaimo plėtrai suma-
žinta paramos apimtis, o miškų atveju jau ES 
lygmenyje labai apribotos galimybės para-
ma naudotis valstybinių miškų valdytojams – 
miškų urėdijoms. Papildomus pagalius į ratus 
kiša nesutarimai tarp pačių miškininkų ir ne 
pati geriausia kai kurių 2007-2013 m. miškų 
priemonių įgyvendinimo patirtis. 

Ne paslaptis, kad 2007-2013 m. silpniau 
sekėsi įgyvendinti ES paramos miškų infras-
truktūrai (pirmiausia – miško keliams) prie-
monę. Nors ši priemonė pajudėjo iš ,,mirties 
taško“, papildžius paramos gavėjų ratą miš-
kų urėdijomis, tačiau ne tiek, kiek tikėtasi. 
Žinant, kad miško keliai Lietuvoje tikrai ne 
geriausios būklės, o investicijos keliams 
tvarkyti ir prižiūrėti reikalingos tikrai dide-
lės, belieka tikėtis, kad ateinančiame laiko-
tarpyje tokią priemonę turėsime ir ją daug 
sėkmingiau įgyvendinsime. Papildoma pas-
kata tam – ES reglamentu naujame laikotar-
pyje leista dengti daug didesnę išlaidų dalį, 
nei buvusieji 60 proc. 2007-2013 metais.

Kita labai lėtai įsibėgėjusi priemonė – 
miškų aplinkosaugos išmokos. Nors Lietuvai 
pavyko papildomai išsiderėti didesnes išmo-
kas, nei reglamente numatytosios maksima-
lios, vis tik miško savininkams jos nepasiro-
dė labai patrauklios, o ir priprasti prie naujo 
ir neįprasto dalyko – išmokos mokamos už 
savanorišką aplinkosaugą – prireikė laiko. 
Naujajame laikotarpyje greta savanoriškų 
priemonių biologinei įvairovei miškuose 
išsaugoti ir gausinti, papildomai dėmesio 
skiriama klimato kaitos švelninimo priemo-
nėms. Taigi, atsiranda dar daugiau galimybių 
ir įvairesnėms aplinkosaugos išmokoms.

Dar vienas pavyzdys, susijęs su priešinga 
patirtimi. Lietuvoje 2007-2013 m. sėkmingai 
įgyvendinta miškų ekonominei vertei didinti 
skirta priemonė, pagal kurią remiamos ne tik 
tiesioginės investicijos į miškus (pavyzdžiui, 
jaunuolynų ugdymas), bet ir įvairios miško 
kirtimo ir biokuro ruošos technikos įsigiji-
mas susilaukė ganėtinai kritiško Europos 
Audito Rūmų įvertinimo (2013 m. specialioji 
ataskaita Nr. 8). Nors kritika nebuvo nukreip-
ta prieš Lietuvą ir rėmėsi šios priemonės 
įgyvendinimu kai kuriose kitose Europos 
Sąjungos valstybėse (Ispanijoje, Italijoje, 
Vengrijoje, Austrijoje ir Slovėnijoje), tačiau, 
rengiantis naujam laikotarpiui, ir tokią pa-
tirtį būtina išanalizuoti bei nepamiršti, kad 
ir būsimo laikotarpio rezultatus gali vertinti 
Europos Audito Rūmai, save įvardinantys 
ES finansų sergėtojais. Jau paskelbta, kad 
2014 m. Europos Audito Rūmai vertins, kaip 
sekėsi įgyvendinti miškininkystės potencia-
lo atkūrimo priemones. 

Trumpai apžvelgtas kontekstas ir šie 
pora pavyzdžių rodo, kad miškų priemo-
nių integravimas į naująją Lietuvos kaimo 
plėtros programą tikrai nebus lengvas ir 
paprastas procesas, o sėkmingai derėtis 
miškininkams labai padėtų bendras reikalo 
supratimas. Kaip seksis praktikoje – paaiškės 
jau artimiausiu metu.

Ir keletas pastebėjimų apie jau aptartą 
naująją ES miškų strategiją. Kaip žinome, Eu-
ropos Komisija išreiškė savo nuomonę, išleis-
dama šį dokumentą 2013 m. rugsėjo 20 d., o 
prie ES Tarybos išvadų dėl šios naujosios stra-
tegijos dabar jau ganėtinai intensyviai dar-
buojasi Graikijos pirmininkavimo komanda, 
tęsdama mūsų pirmininkavimo komandos 
darbą. Tai, kad Europos Komisijos ir atskirų ša-
lių narių nuomonės dažnai nesutampa ir dėl 
šio dokumento – ne naujiena, bet vis labiau 
išsiskiria ir šalių narių nuomonė. Pagrindinis 
diskusijų objektas – balanso tarp Europos Są-
jungos ir atskirų šalių narių kompetencijų miš-

ES miškų strategijos reklama Briuselyje

kų politikos srityje paieškos. Šalys narės dar 
parengiamuoju laikotarpiu aiškiai ir vieningai 
išsakė nuomonę: naujoji ES miškų strategija 
turi išlikti teisiškai neprivalomu ES lygmens 
miškų politikos instrumentu, paremtu pagar-
ba nacionalinėms kompetencijoms. Tačiau 
reikia pripažinti, kad Europos Sąjungos įtaka 
šalių narių vykdomoms miškų politikoms 
nuolat didėja per kitus sektorius: aplinkos 
apsaugos, bioįvairovės išsaugojimo, klimato 
kaitos, žemės ūkio, energetikos ir t.t. Nors šių 
sektorių ES teisės aktai skirti ne tiesiogiai miš-
kams ir miškų ūkiui, tačiau jie vis labiau susiję 
su miškais ir neretai nepalieka pasirinkimo 
laisvės šaliai narei tam tikrais miškų politikos 
klausimais. Taigi, šiame kontekste ir ieškoma 
išeities. Kadangi šioje vietoje negali būti dau-
gumos nuomone paremto sprendimo, o turi 
būti surastas visiems priimtinas bendras suta-
rimas, tolesnė svarstymų eiga tikrai nėra vien 
Briuselio reikalas, o priklauso nuo pačių šalių 
aktyvaus dalyvavimo ir noro sutarti. Žinoma, 
kuo aktyviau atstovaujama savos šalies pozi-
cija, tuo galutinis sprendimas priimtinesnis 
tai šaliai. Čia atskirų šalių narių pajėgos ir ski-
riami ištekliai tikrai labai skirtingi. 

Tikėtina, kad dar graikų pirmininkavi-
mo metu vienoks ar kitoks kompromisinis 
sprendimas bus surastas ir miškų strate-
gijos klausimu, o tuomet šalims narėms 
skirtas rekomendacijas reikės įgyvendinti 
ir Lietuvoje. Panašu, kad realiausia tas re-
komendacijas įgyvendinti bus atnaujinant 
Vyriausybės patvirtintą Nacionalinę miškų 
ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų 
programą. Pastarosios programos įgyven-
dinimo tarpinius rezultatus kaip tik numa-
tyta įvertinti kitais metais, o po įvertinimo 
pagal poreikius koreguoti ir pačią progra-
mą. Čia ir vėl reikės ieškoti balanso tarp na-
cionalinių miškų srities prioritetų ir bendrų 
Europos Sąjungai siekių.

Suprantama, kad ne vien šie Europos 
Sąjungos lygmens miškų klausimai yra ir 
artimiausiu metu bus aktualūs, tačiau api-
bendrinant, kas parašyta ir turint galvoje 
vis didesnes Europos Sąjungos institucijų 
ambicijas tiesiogiai ir netiesiogiai daryti 
įtaką šalių narių miškų politikai, galima pa-
stebėti, kad nepaisant jau praėjusio pirmi-
ninkavimo ES Tarybai, su Europos Sąjunga 
susijusiems reikalams miškininkai ateityje 
turės skirti vis daugiau dėmesio, ne vien 
įgyvendinant Briuselyje priimtus sprendi-
mus, bet aktyviai dalyvaujant diskusijose 
dar prieš juos priimant. Ir tai mūsų pačių ir 
mūsų miškų labui. 
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Prioritetiniai miškų urėdijų 
šių metų veiklos uždaviniai 
Generalinis miškų urėdas Benjaminas Saka-
lauskas pasisakyme informavo apie Aplinkos 
ministerijos vadovybės teigiamai įvertintus 
Generalinės miškų urėdijos veiklos rezultatus 
2013 m. ir išsikeltus galimus 2014 m. veiklos 
prioritetus ir prioritetinius uždavinius bei 
galimybes neatidėliotinai spręsti iškylančias 
problemas. 2013 m. veikloje pagrindiniai 
prioritetai buvo: dalyvavimas Nacionalinės 
miškų ūkio plėtros programos iki 2020 m. 
priemonių plano rengime ir patvirtinto pla-
no vykdymas bei biokuro gamybai žaliavos 
ruošimo apimčių didinimas valstybiniuose 
miškuose. Vykdant šį planą, 2013-2014 m. 
miškų urėdijos privalo įveisti 1414,9 ha nau-
jų miškų (pernai įveista 740 ha), taip pat 
įvairiais būdais padidinti 1815,4 ha ąžuolynų 
plotą (pernai padidėjo 891 ha). Jaunuoly-
nų ugdymo apimtys vėl pasiekė prieš eko-
nominį sunkmetį miškotvarkos planuotas. 
Įdiegus 24 miškų urėdijose ir Kuršių nerijos 
NP antžemines automatines gaisrų stebėji-
mo sistemas, numatyta jas įrengti dar 9 miš-
kų urėdijose. Miškų urėdijų šių metų veiklo-
je vienu iš svarbesnių prioritetų generalinis 
miškų urėdas įvardino žaliavos biokurui iš 
miško kirtimo atliekų paruošimo didinimą, 

Artėjant IV-jam girininkų suvažiavimui
VacloVas tRepėnaitis

biokuro skiedrų gamybą miške ir pateiki-
mą konkurencingomis kainomis energijos 
išteklių biržai ,,Baltpool“. Pernai miškų urė-
dijos pasiūlė biokuro gamybai pirkti 280 
tūkst. m3 miško kirtimo atliekų, iš jų nupirkta 
245 tūkst. m3. Šiemet planuojama pateikti 
300 tūkst. m3. Be to, planuojama, kad miškų 
urėdijos ar jų samdyti rangovai dar pagal 
poreikį pagamins ir gatavų biokuro skiedrų. 
Kaišiadorių, Valkininkų, Švenčionėlių ir Tau-
ragės miškų urėdijos pateikė paraiškas įsigy-
ti biokuro ruošos techniką.  

Kitas ne mažiau svarbus prioritetinis už-
davinys – vietinės reikšmės miško kelių prie-
žiūra ir jų tinklo plėtra. Generalinio miškų 
urėdo pastebėjimu, daugumoje šalies miškų 
važinėjame dar iki 1990 m. įrengtais keliais, 
iki šių metų buvo atstatoma mažiau nei 50 
proc. nudėvėtos miško kelių vertės, o pagal 
esamą kelių tinklą 100 ha miško mus lenkė 
Latvijos miškų valdytojai (ten 100 ha miško 
tenka vidutiniškai 1,1 km, Lietuvos miškuo-
se – 0,6 km kelio).  Po sunkmečio 2012 m. 
aštuonios, pernai penkios miškų urėdijos 
(Druskininkų, Kuršėnų, Prienų, Šakių, Šven-
čionėlių) pateikė paraiškas ES paramai gauti 
gerinant esamą miškų infrastruktūrą. Panau-
dojamos ir savos lėšos. Vietinės reikšmės 
miško kelių statybai, remontui ir priežiūrai 

pernai skirta 21,7 mln. litų, šiemet planuoja-
ma panaudoti 34 mln. litų miškų urėdijų lėšų 
(apie 3-5 tūkst. litų 100 ha miško). 

Prie šių metų prioritetinių uždavinių 
priskirtas bendros centralizuotos miškų ūkio 
veiklos informacinės sistemos sukūrimas ir 
įdiegimas. Lig šiolei miškų urėdijose naudo-
jamos bene 5 apskaitos ir informacijos patei-
kimo sistemos. Pavyzdžiui, Girininkų bendri-
jos tarybos teigimu, šiuo metu naudojamoje 
Miško skaitos programoje nėra įdiegtos 
naujo miško atkūrimo projekto formos, kas 
neigiamai atsiliepia girininkų darbui. Miškų 
urėdijose įdiegta AMEP sistema pernai buvo 
parduota 2,4 mln. m3 arba 67 proc. žaliavi-
nės medienos. Šiemet planuojama parduoti 
2,5 mln. m3 arba 70 proc. apvaliosios me-
dienos. Keičiantis teisės aktams, toliau bus 
tobulinama, atnaujinama ši medienos par-
davimo sistema. 

Siekiant padidinti valstybinių miškų pa-
reigūnų įgaliojimus, saugant miškus nuo 
neteisėto kirtimo, medienos grobimo bei 
užkardinti miško kelių gadinimą, brakonie-
riavimą, kitas pažaidas, aplinkos ministras 
V. Mazuronis pernai suteikė jiems valstybi-
nių aplinkos apsaugos inspektorių teises. 

Šiemet įgyvendinant šiuos įgaliojimus 
praktikoje, generalinio miškų urėdo B. Sa-

LMS Girininkų bendrijos taryba siūlo šių metų gegužės 2 d. surengti visuotinį IV-ąjį girininkų suvažiavimą, prieš tai bus atlikta 
girininkų sociologinė apklausa. 

Kaune, ASU vasario 13 d. vykusiame LMS Girininkų bendrijos tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo šios bendrijos 37 ta-
rybos nariai bei atvykę svečiai – generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas, LMS prezidentas prof. E. Bartkevičius, Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno padalinio vyriausiasis gydytojas-inspektorius R. Jucevičius, ASU doc. K. Pėtelis, ap-
tarti pasirengimo šiam suvažiavimui klausimai, afrikinio kiaulių maro prevencijos, ūkinės veikos valstybiniuose miškuose 
aktualijos. 

LMS Girininkų bendrijos tarybos nariai pritarė Pakruojo miškų urėdijos urėdo dr. Kazio Gudo 2013 m. gruodo 23 d. krei-
pimesi į Lietuvos mokslų akademijos ŽŪMM skyriaus Miškininkystės sekciją išdėstytiems teiginiams ir apibendrintai išvadai, 
kad suinteresuotų grupių bandymas manipuliuoti senomis mokslo darbų tezėmis sau naudinga linkme yra kenksminga Lie-
tuvos valstybės interesams.
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LMS Girininkų bendrijos tarybos posėdyje
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raštis ar PVM sąskaita-faktūra, nors šie doku-
mentai ir neatitinka savo paskirties. 

Nutarta sudaryti darbo grupę ir tęsiant 
diskusijas paruošti šių taisyklių bei kirtimo 
atliekų pardavimo tvarkos pataisų projektą, 
jį pateikti Generalinei miškų urėdijai ir Aplin-
kos ministerijos Miškų departamentui. 

aptartos kitos aktualijos 
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
Kauno padalinio vyriausiasis gydytojas-ins-
pektorius R. Jucevičius informavo girininkus 
apie taikomas afrikinio kiaulių maro užkrato 
prevencijos priemones miškuose ir kituose 
medžioklės plotuose, kaip vykdoma šernų 
populiacijos mažinimo programa. Jo many-
mu, būtų saugiau, jei šernus medžiojantys 
kaimo medžiotojai ūkininkai laikinai nelaiky-
tų namuose kiaulių, neleistų savo medžiokli-
nių šunų prie sumedžiotų šernų skerdienos 
atliekų, kraujo, po medžioklių sąžiningai de-
zinfekuotų transporto priemones, avalynę. 

Medžioklės žinovo, ASU doc. K. Pėtelio 
manymu, šeriant žemės ūkio pašarais išaugin-
ta šalyje didelė šernų banda yra nekultūringos 
medžioklės rodiklis. Numatytas šios bandos 
reguliavimas totaliniu šaudymu vargu duos 
laukiamo efekto. Pirma, nėra tikslios šernų aps-
kaitos, pavasarį šernės atsives naujas vadas, 
žvėrys migruoja, viso pasienio aplink Lietuvą 
tvoromis neaptversime. Antra, užkratą gali 
platinti ir plėšrūnai žvėrys, paukščiai, o atšilus 
orams – erkės, kiti kraujasiurbiai vabzdžiai. 
Docento manymu, radus nuo maro kritusių 
šernų, tuose miškuose reikėtų nutraukti me-
džiokles, apriboti žmonių lankymąsi ir palikti 
šernų išlikimo klausimą gamtos savireguliavi-
mui. Mažinant šernų populiaciją Ispanijoje, jie 
buvo ir sterilizuojami, nuodijami. 

Pasak generalinio miškų urėdo, šiuo 
klausimu gali būti įvairių pasvarstymų, net 
mokslo rekomendacijų, bet Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos ir Aplinkos 
ministerijos patvirtintą prevencinių priemo-
nių planą dėl afrikinio kiaulių maro reikia 
vykdyti valstybiniams miškininkams. 

Dalyje miškų urėdijų jau nėra eiguvų, o 
esamos neatlieka nuo senų laikų vykdytų 
tradicinių funkcijų. Nuo 2011 m. nereikalau-
jama girininkijose vykdyti eiguvų tikrinimų. 
Girininkų bendrijos tarybos pirmininkas, 
Raseinių miškų urėdijos Viduklės girininki-
jos girininkas Raimondas Juzikis atkreipė 
dėmesį į eiguvų veiklos patikrinimų tikslin-
gumą, kai kiekviena miškų urėdija nusistato 
savą patikrinimų mastą, objektus. R. Juzikio 
manymu, reikėtų apsiriboti visos girininkijos 
veiklos vertinimu. 

urėdijose, ypač turinčiose šlapius, prastes-
nius miškus, buvo skirtingi atlyginimai.  

Generalinis miškų urėdas posėdyje pa-
žymėjo, kad kai kuriose miškų urėdijose tei-
giamų poslinkių šioje srityje davė geresnė 
vadyba, pasikeitus įmonių vadovams. Šiemet 
miškų urėdijose darbuotojų atlyginimai turė-
tų padidėti. 

Siūlymas tobulinti nenukirsto miško 
skyrimo ir medienos pardavimo tvarką 
Jonavos miškų urėdijos Svilonių girininkijos 
girininkas Kęstutis Kakanis posėdyje pasiūlė 
tobulinti Nenukirsto valstybinio miško par-
davimo taisyklių kai kuriuos punktus, kurių 
taikymas praktinėje veikloje girininkams ke-
lia keblumų. Pavyzdžiui, kaimo gyventojai 
ieško būdų, kaip pigiau malkiniu kuru apšil-
dyti savo būstus, o miškų urėdijoms taip pat 
ekonomiškiau ugdymo ar kitus nerentabilius 
kirtimus parduoti gyventojams nenukirstu 
mišku. Tačiau iškyla abejonių, ar šį darbą at-
liekame pagal visus Nenukirsto valstybinio 
miško pardavimo taisyklių reikalavimus. Gi-
rininko K. Kakanio teigimu, šių taisyklių 25.2 
punkte nurodyta, kad miško valdytojai gali 
parduoti ne aukciono būdu miško ugdymo ir 
sanitarinių kirtimų biržėse iškirstus minkštuo-
sius lapuočius (išskyrus beržus), taip pat sau-
suolius, vėjavartas ir vėjalaužas. O ką daryti, 
kai ugdant jaunuolynus ar retinimo kirtimais 
iškertami ir nereikalingi spygliuočiai. Anot 
Šiaulių miškų urėdijos Rėkyvos girininkijos gi-
rininkės Aurelijos Jočienės, susidaro nedidelis 
kiekis smulkios padarinės medienos. Kaip ją 
parduoti nenusižengiant taisyklėms? 

Atkreiptas dėmesys ir į tai, kad vieno-
se miškų urėdijose leidžiama girininkams 
nekirstu mišku parduoti gyventojams tik 
iki 3 proc. iškertamos malkinės medienos, 
kai kur – iki 10 proc., o dalis miškų urėdų iš 
vis draudžia girininkams parduoti malkinę 
medieną nekirstu mišku. Girininkų many-
mu, kaimiškose vietovėse iškyla socialinė 
problema. Esant rinkoje palyginus aukštai 
pagamintų malkų kainai, joms dar taikant 
PVM mokestį ir atvežimo paslaugos įkainį, 
dauguma socialiai remiamų kaimo gyven-
tojų neišgali šia kaina nusipirkti pagamintų 
malkų. Gyventojams parduodama nekirstu 
mišku menkavertė mediena, valant pakeles, 
melioracijos griovius. Bet ir šiuo atveju išky-
la neaiškumų, kaip teisiškai įforminti tokiais 
valymais gyventojų pasigamintą ir išsiveža-
mą medieną? Sukantis iš keblios situacijos, 
minėtose vietose smulkių medelių iškirtimui 
išrašomas kirtimo liekanų ruošimo leidimas, 
o išsikirstos medienos išsivežimui – važta-

kalausko vasario 13 d. įsakyme nurodyta 
kiekvienoje miškų urėdijoje suformuoti 
mobilią miškų apsaugos darbuotojų grupę, 
kurioje vieno reido metu būtų ne mažiau 
kaip du valstybiniai miškų pareigūnai, tu-
rintys suteiktus naujus įgaliojimus. Tokie 
mobilūs reidai turėtų būti organizuojami 1 
kartą per savaitę, pasibaigus darbo dienai 
arba poilsio ir švenčių dienomis. Mobilios 
valstybinių miško pareigūnų grupės, kilus 
įtarimui, bet kuriuo paros metu gali stabdyti 
ir tikrinti medieną gabenantį transportą, ar 
teisėtai įsigyta mediena, kirstas miškas, taip 
pat ar teisėtai sumedžioti gyvūnai.  Valstybi-
niams miškų pareigūnams, vykstant į reidą, 
pažaidos vietą ar persekiojant medieną ga-
benančią transporto priemonę, leista nau-
doti mėlynos spalvos švyturėlius ir specialią 
garsinę signalizaciją. Už pareigūnų darbą, 
viršijantį jiems nustatytą darbo trukmę, nu-
matyta kompensuoti pagal Darbo kodekse 
nustatytą tvarką. Posėdyje diskutuota dėl 
šių prevencinių priemonių praktinio taiky-
mo, aiškintasi ypač medžioklės kontrolės 
srityje, kai su RAAD pareigūnais pagal suda-
rytus 1 mėn. planus gali tekti ir girininkams 
vykti už miškų urėdijos kontroliuojamos te-
ritorijos ribų. Tokiu atveju valstybinių miškų 
pareigūnų išvykimas turėtų būti įformintas 
komandiruote, po reido, ne vėliau kaip kitą 
darbo dieną jie turi pateikti elektronine for-
ma ataskaitą apie reido rezultatus.  

Taip pat diskutuota ir dėl valstybinių miš-
kų pareigūnų tarnybinio transporto naudoji-
mo. Kad nebūtų juo naudojamasi ne darbo 
reikalais, generalinis miškų urėdas B. Saka-
lauskas pažymėjo, jog pribrendo būtinybė ir 
miškų urėdijose naudojamuose tarnybiniuo-
se automobiliuose įdiegti kontrolinę naviga-
cinę sistemą, kuri jau ne pirmi metai taikoma 
Valstybinės miškų tarnybos pareigūnų tarny-
biniuose automobiliuose. 

Kai kurių girininkų manymu, ar tikslinga 
nepigią kontrolės sistemą diegti į senas tar-
nybines ,,Nivas“. Pasiūlyta ir alternatyva – gi-
rininkijose, kaip Lenkijoje, darbo reikalams 
naudoti privatų transportą, sudarius panau-
dos sutartį.  

Spęstina problema išlieka darbo užmo-
kesčio didinimas miškų urėdijose. Profesinių 
sąjungų atstovai siūlo darbuotojų darbo už-
mokestį pakelti į prieš krizę buvusį lygį, ma-
žinti jo skirtumą tarp atskirų miškų urėdijų. 
Būta siūlymų miškininkų atlyginimus ,,pri-
rišti“ ir prie parduodamos medienos kainų 
pokyčių. Mokant valstybei po sunkmečio dar 
padidintus mokesčius, miškų urėdijose tam 
stinga lėšų. Be to, ir prieš sunkmetį miškų 



a k t u a l i j o s

14 ■ MŪSŲ GIRIOS / 2014 / 02

Prisiminimai
Grįždamas mintimis į vaikystę, visada pri-
simenu mamą, kuri dar visai neseniai išėjo 
Anapilin. Apie ją liko labai šviesūs prisimi-
nimai. Visada išklausydavome mamos nuo-
monės, klausdavome patarimo. Gyvenant 
Sibire, namuose prie stalo ant popieriaus 
lapo ji buvo užrašiusi „Kalbėkime lietuviškai“, 
nes mes, atbėgę iš kiemo į namus, užsimirš-
davome ir šnekėdavome rusiškai. Mama tai 
toleravo, bet su išlygomis. O prie vakarie-

Sibiro užgrūdintas
Pernai, gruodžio viduryje, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 
šios organizacijos 25-ųjų metinių įkūrimo proga už pilietinę poziciją, 
už veiklą, leidusią pripažinti Lietuvą per 15 metų geriausiai pasaulyje 
miškus tvarkančia valstybe, už visuomenės ugdymą tautine bei patri-
otine dvasia, už principinę poziciją, pasipriešinant „Visuomio“ kūrimui, 
apdovanojo generalinį miškų urėdą Benjaminą Sakalauską I-ojo laips-
nio žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“. Gimęs ir užaugęs Novyj Kačergat 
gyvenvietėje, prie Irkutsko, tremtinių Kazimieros ir Stepono Sakalauskų 
šeimoje sūnus Benjaminas ne atsitiktinai save vadina Sibiro vaiku. Ten 
prabėgo jo vaikystė ir nemaža dalis jaunystės. Miškai, kalnai, upė, gau-
si tų platumų flora bei fauna ir, žinoma, nuoširdūs to krašto žmonės, 
dažniausiai tremtiniai, o gal dar išlikusi kovinga protėvių dvasia pa-
dėjo tvirtus pamatus jo nepalaužiamo, neretai maištingo charakterio 
formavimuisi. Būtent sibirietiško užtaiso dėka nelengvai, bet ryžtingai 
B. Sakalauskui pavyko pasiekti ir gerų darbo rezultatų. Dar 1985 m. jis 
buvo pripažintas geriausiu Lietuvoje jaunuoju girininku. Prieš kurį lai-
ką „Mūsų girios“ prašė generalinį miškų urėdą pasidalinti prisiminimais 
apie svarbiausius jo gyvenimo tarpsnius. Tačiau  įvykių ir darbų verpete 
tai padaryti ne visada lengva. Bet, atsiradus laisvesnei minutei, šiame 
žurnalo numeryje generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas 
sutiko apie tai papasakoti.

Prie paminklinio akmens mamos gimtinėje Sūduvos krašte

nės stalo visi kalbėdavome lietuviškai. Toks 
buvo griežtas jos reikalavimas. Mama visur 
ir visada stengėsi mums skiepyti lietuvybę... 
Tėveliui teko rūpintis ir daug dirbti, kad iš-
gyventume. 

1958 metais mums pagaliau buvo leista 
grįžti į Tėvynę. Koks buvo visų džiaugsmas, 
kai radome neapgyvendintus tėvo namus 
Šeiminiškių kaime netoli Užpalių. Deja, 
džiaugtis sugrįžtuvėmis teko neilgai. Niekur 
mūsų nenorėjo priregistruoti, o tėvams gra-

sino areštu. Tapome svetimi savame krašte. 
Tėvelis tuomet pasakė, kad Lietuvai mes ne-
reikalingi. Šeima patyrė neapsakomai sunkų 
psichologinį smūgį. Tėvynė nenorėjo priim-
ti savo tautiečių… Nė vienoje sovietinėje 
respublikoje tokių žeminančių apribojimų 
tremtiniams nebuvo. Giminių pasiūlymo 
pabandyti registruotis Latvijoje tėvelis atsi-
sakė. Pažeminti, bet nesugniuždyti buvome 
priversti grįžti į tą pačią gyvenvietę, kurioje 
gimiau. Tame krašte buvome svetimi, tačiau 
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Trauka Sibiro toliams išliko iki šių dienų. 
Grįžęs į Lietuvą, antraisiais metais per atos-
togas dviems mėnesiams važiavau į Sibirą. 
Dažnai sapnuodavau kalnus. Aš be jų sunkiai 
ištverdavau. Iki šiol niekada neatostogavau 
jokiame kurorte. Jei tik galiu, stengiuosi bū-
tinai nuvykti į Sibirą, į Sajanus, į Altajų, į kitas 
kalnuotas vietoves. Ten aš atsipalaiduoju – ir 
dvasiškai, ir fiziškai. 

Antras griįžimas iį Lietuvą
Po tarnybos armijoje, kaip ir visi, turėjau tris 
mėnesius įsidarbinimui, nes per tą laikotarpį 
darbo stažas nenutrūkdavo. Šia išlyga gu-
driai pasinaudojo mano mama ir Staugaičiai, 
prašydami nuvykti į Lietuvą apsižvalgyti. 
Mūsų šeima visada norėjo grįžti gimtinėn.

1976 m. atvažiavau į Lietuvą. Pradžioje 
atrodė, jog tai – tik pažintinė kelionė. Bet 
vėliau jau rimtai pradėjau domėtis galimy-
bėmis įsidarbinti Lietuvoje.

Deja, Vilniaus ir Valkininkų miškų ūkiuo-
se, kur bandžiau rasti miškininko darbą, bu-
vau palaikytas potencialiu „liaudies priešu“, 
todėl ir vietos neatsirado. Vienas miškinin-
kas su manimi kalbėjo nugarą atsukęs. Ir 
vėliau dar daug kartų buvau priverstas su-
prasti, kad tėvų gimtinėje esu svetimas. Dar 
1984 m. Zarasų KGB skyriaus „atstovai“ grasi-
no Sibiru, tik žadėjo į kitą vietovę nukreipti. 

1976 metais įsikurti Lietuvoje padėjo 
mūsų giminaičiai Binkauskai, kurie supažin-
dino su Rokiškio bandomojo miškų ūkio ga-
mybinio susivienijimo direktoriumi Mečislo-
vu Mocka. Pokalbis buvo trumpas. Iš karto 
pasiūlė darbą miško ruošos sandėlyje. Ta-
čiau man, sibiriečiui, darbas sandėlyje buvo 
ne prie širdies, todėl pasiprašiau kuo giliau į 

savaitei išvažiuoti į kedro medynus kalnuose 
tolokai nuo gimtosios gyvenvietės. Darbo 
pradžia miške kaip diplomuoto miškininko 
taip pat buvo dar Sibire. Tuoj po Irkutsko miš-
ko technikumo baigimo, likus keliems mė-
nesiams iki tarnybos kariuomenėje, dirbau 
girininku viename miškų ūkyje bei pradėjau 
studijas Sibiro technologijos institute.

  
Medžioklė Sibire 
Nors medžioklėse teko dalyvauti dar vaikui, 
tačiau šautuvą nešti, palaikyti ir šauti tėtis, 
tik jam esant, leido nuo trylikos ar keturio-
likos metų. Nuo penkiolikos ėmiau savaran-
kiškai medžioti. 

Iš pradžių mūsų šeima, kaip ir visi trem-
tiniai, vertėsi labai sunkiai, todėl medžioklė 
buvo vienu iš šeimos maisto atsargų papil-
dymo šaltinių. Ypač įsiminė kurtinių medžio-
klė tuoktuvių metu. Mama man leisdavo 
tik vieną kurtinį pavasarį sumedžioti. Aš gi į 
tuokvietę eidavau ne vieną kartą. Man rūpė-
jo kurtinius stebėti – žavėjausi jų neįprastu 
elgesiu, meilės šokiais, ištempęs ausis klau-
siausi jų skleidžiamų garsų. O rudenį dar pa-
vykdavo ir jerubių nemažai sumedžioti... 

Bėgant metams, tarp mano sumedžiotų 
žvėrių atsirado iziubriai (tauriųjų elnių porū-
šis), sibiro stirninai, sabalai. Prieš pat išeida-
mas į kariuomenę, su vietiniu eiguliu Juriju-
mi sumedžiojau savo pirmąją mešką... 

Pomėgis medžioklei mane lydi visą gy-
venimą. Tik laikui bėgant atlėgo tas noras 
būtinai sumedžioti žvėrį. Norisi vis daugiau 
patirti kitokių, naujų įspūdžių, labiau supras-
ti jau girdėtus paslaptingus miško garsus, 
paprasčiausiai grožėtis gamta. Gal todėl vis 
dažniau į rankas paimu fotoaparatą.

gyvenimas ėjo sava vaga. Neužilgo ėmiau 
lankyti pradinę mokyklą, vėliau – aštuonme-
tę. Su seserimis Verute ir Danute mokėmės, 
žinoma, rusiškai. Kadangi gyvenome taigos 
ir kalnų apsuptyje, ir vaikystėje, ir paauglys-
tėje veiklos turėjau daug. 

Per Nižnij Kačergatą tekėjo viena iš 300 
Baikalo intakų – srauni upė Goloustnaja. Joje 
buvo pakankamai žuvų, besiveisiančių srau-
niose ir šaltose kalnų upėse. Anksti pavasarį 
ir žiemą mėgdavau vėgėlių žvejybą. Šiltesniu 
metų laiku žvejodavome meškerėmis. Kar-
tais gaudydavome taip vadinamomis „pelė-
mis” – ant putų polistirolio priklijuodavome 
kailiuką, inkarą ir paleisdavome prieš srovę 
ant valo. Didžiausia to meto paauglio sva-
jonė buvo motociklas. Tėvelis man pasiūlė 
užsidirbti pinigų – auginti triušius. Laikėme 
per šimtą šių švelniakailių, kuriuos aš pats ir 
prižiūrėjau. Žvėreliai ėdrūs, todėl žolės reikė-
jo daug. Nelengva buvo, nes aplinkui vyravo 
tik „čiobrelių“ pievos. Tekdavo nušienauti 
visas aplinkui esančias upelių pakrantes. Au-
ginau tol, kol užteko motociklui nusipirkti. 
Vienitelis klasėje tokį turėjau... 

Miškininkystės pradmenys
Abu tėvai dirbo miške. Iš pradžių tėtis – prie 
medienos ruošos, dar su dujų generatori-
niu traktoriumi medžius traukė, mama kiek 
vėliau ėmė eiguliauti. Galiausiai abu tapo 
eiguliais. 

Ypač įstrigo atmintin miškų gaisrų ge-
sinimas vasaros laikotarpiu, nes tada šis 
operatyvus darbas gulė ant eigulių pečių. 
Stichijos siautėjimo metu tėvukui tekdavo 
net kelioms savaitėms su kitais miškininkais 
važiuoti gaisro židinių dislokuoti. Ten ir gy-
vendavo. Jei nepavykdavo užgesinti įpras-
tu būdu, naudodavo lėktuvus. Dalį gaisrų 
pažabodavo, kiti liepsnodavo iki lietingojo 
laikotarpio.

Kai prieš kelerius metus lankiausi Nižnij 
Kačergate, pasibaisėjau dabartine miškų pa-
dėtimi. Aplinkui – gaisrų subjaurota taiga. 
Apie du trečdaliai miškų šalia mano gimtinės 
yra išdegę. Panaikinus miškų tarnybas, ne-
beliko kam gaisrų gesinti. Kartais padegama 
ir sąmoningai, nes išdegusius plotus leidžia-
ma iškirsti.. Mažiausiai nukentėję plotai – tik 
prie Baikalo, nes ten saugomose teritorijose 
išlikusios tarnybos dar kontroliuoja padėtį. 

Aš ir pirmuosius miškininkystės „univer-
sitetus“ baigiau Sibiro taigoje. Paauglystėje 
visas vasaras dirbau prie želdinių – pasėtus 
pušynėlius prižiūrėdavome. O rudenį laukda-
vo kiti darbai, nes su bendraamžiais ruošda-
vome Sibiro pušies (kedro) riešutus. Tekdavo 

Atokvėpio minutę išvykoje į Sibirą su dukromis Egle (kairėje) ir Ieva
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darbą ir optimizuoti valdymą. Aktyviai pasi-
priešinta brutaliam medžių kirtimo amžiaus 
didinimui. Svarbiu postūmiu tobulinant 
valstybinių miškų ūkio valdymą tapo miškų 
urėdijų valdybų sukūrimas. 

Iš pagrindų modernizuoti medelynai, 
savo uždirbtomis lėšomis dauguma miškų 
urėdijų įregistravo jų administruojamus miš-
kus registrų centre, visi valstybiniai miškai 
sertifikuoti pagal FSC sistemos principus. Sė-
kmingai įdiegta automatinė gaisrų stebėjimo 
sistema, pasiteisino elektroninė prekyba ap-
valiąja mediena aukcionuose, įsibėgėjo dar-
bas su integruota kompleksine miškų ūkio 
apskaitos informacine sistema. Sugebėjome 
išlaikyti ekonominį stabilumą krizės laikotar-
piu, kuomet pirmieji šalyje patvirtinome visa-
pusiškai pasiteisinusį antikrizinį planą.

Nelengva buvo gintis nuo tuometinės 
Ūkio ministerijos pasaulyje neturinčio analo-
go ekonominio šedevro „Visuomio“ užmačių, 
sukurpto pagal švedų emisaro pasakėles, kitų 
„mokslininkų – reformatorių“ panašių pro-
jektų, numatančių gaires „perestroikoms“ dėl 
valstybinių miškų valdymo ir ūkininkavimo. 
Tais atvejais, kai elgėmės principingai, pasie-
kėme rezultatų. Daugybę kartų teko įrodinėti 
Vyriausybei, Seimui, jog dabartinė valstybinių 
miškų ūkio sistema veikia sklandžiai ir efekty-
viai. Ateinančiais 2014-2015 metais numatyti 
ne mažiau svarbūs miškų ūkiui prioritetiniai 
uždaviniai, kuriuos įgyvendinti turėsime su 
tokia pat energija ir nelengvu darbu, kaip ir 
visus kitus iki šiol. 

Laimė, kad mus suprato ir įsitikino mūsų 
teisumu ne tik valdžios atstovai, bet ir visuo-
meninės organizacijos, plačioji visuomenė.

Sunkiausia dirbti su prisitaikėliais ir in-
trigantais. Sunku suvokti šmeižikų rafinuo-
tumą, nes ir šiandien bandoma, neturint 
argumentų, apjuodinti, o vėliau – ir atvirai 
kariauti. Niekada Generalinė miškų urėdija 
pirma jokių puolimų neorganizavo – mes 
tik stengėmės gintis, padedant Aplinkos 
ministerijai, Seimo nariams ir kai kuriems 
buvusiems ir esamiems Valstybės vado-
vams. Nė vienos institucijos mes nesiūlėme 
naikinti – bet mus „naikino“. Pirmi niekada 
nereikšdavome priekaištų, kol užsakovai 
nepradėdavo rengti intrigų, nes interesai 
paskutiniam likusiam valstybės turtui yra 
didžiuliai, ir tai suprantama. Ramina tik tai, 
kad blogio tikrai yra mažiau. Laimei, gerų, 
teigiamai ir konstruktyviai nusiteikusių 
žmonių – nepalyginamai daugiau. O laikas 
visus užgrūdina. 

parengė RiMonDas VasiliausKas

kalaujant, prie Baikalo esančiame celiuliozės 
fabrike įrengti šiuolaikiniai valymo įrengi-
niai, kurie tinkamai apsaugo gražiausio pa-
saulio ežero vandenis nuo užteršimo. Taip 
išvengta gresiančios ekologinės katastrofos. 
Neatsitiktinai dabar beveik 10-ies metrų gy-
lyje galima pamatyti numestą vidutinio dy-
džio monetą. Ženkliai padaugėjo žuvies. Akį 
traukia nuostabios pakrantės…

Darbas
Trejus metus padirbėjęs Salagiryje girininku, 
nuo 1982 metų girininkavau Zasarų miškų 
urėdijos Dusetų girininkijoje. Devyniasde-
šimtųjų pradžioje įsitraukiau į Sąjūdį, akty-
viai dalyvavau Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos veikloje. Zarasų rajono 
savivaldybės narių sprendimu, 1995-1997 
metais buvau išrinktas meru ir įgijau labai 
geros patirties. Prieš priimdamas sprendimą 
juo tapti, o vėliau nuo 1997 metų – generali-
niu miškų urėdu, abiem kartais važiavau pas 
tėvus patarimo. Mama klausdavo: „Ar tu esi 
pasiryžęs tokiam iššūkiui?” Aš atsakydavau: 
„Taip.” Abu kartus išgirdau tą patį atsakymą: 
„Jei esi pasiryžęs, vadinasi, gali keisti savo 
gyvenimo kelią.” Mama jautė, jog man len-
gva nebus. Ir ji buvo teisi... 

Per tą laiką, kai vadovauju Generalinei 
miškų urėdijai, urėdijos kolektyvas kartu su 
daugeliu miškų urėdijų dirbo nuosekliai ir at-
sakingai, todėl pasiekėme svarių laimėjimų, 
kurie įvertintinti ne tik šalies, bet ir pasaulio 
mastu. Šie vertinimai pasiekti nuoseklaus 
valstybinių institucijų, Aplinkos ministerijos, 
Seimo komitetų bendradarbiavimo dėka. 

Nepaisant teigiamų vertinimų, visada 
ieškota priekabių, sulaukdavome nema-
žai nepagrįstų kaltinimų, pilnų nešvaraus 
šmeižto, net pažeminimo ir patyčių, neretai 
nukreiptų asmeniškai mano ir mano šeimos 
atžvilgiu. Tai yra skaudžiausia. 

Tačiau pagrindinius užsibrėžtus darbus 
pavyko nuveikti. Likviduoti nuostolingai dir-
bę 36 smulkūs medienos apdirbimo cechai, 
atsisakyta apie 30-ies galutinių medienos 
sandėlių. 1998 metais panaikinta dar 1994 
metais pataikaujant interesų grupėms, 
įteisinta nuostata dėl kompensavimo miš-
kais už miesto teritorijoje esančias žemes. 
Jau antrais darbo metais pavyko nutraukti 
dirbtinai organizuotus konfliktus ir pasiekti 
konstruktyvaus bendradarbiavimo su aplin-
kosauginėmis organizacijomis, medžiotojų 
draugija ir kt. Nuo 2001 metų liepos 1 d. 
miškų urėdijos iš specialios paskirties įmo-
nių tapo pelno siekiančiomis valstybės įmo-
nėmis. Tai leido efektyvinti miškų sektoriaus 

mišką. Paskyrė girininko pavaduotoju į Sala-
girį pas buvusį tremtinį girininką Joną Saka-
lą. Metus padirbėjęs girininko pavaduotoju, 
tapau girininku.

Tik vėliau sužinojau, kad šviesios atmin-
ties M. Mocka bene palankiausiai iš visų miš-
kų susivienijimų vadovų priimdavo į darbą 
tremtinius. Jis pats buvo kilęs iš Gervėčių 
krašto ir patyręs „emigranto” duonos.  

Rokiškio miškų ūkio kolektyvas mane 
priėmė draugiškai. Grįžus visai šeimai 1977 
metais tėvai įsidarbino Rokiškio miškų ūky-
je, apsigyveno nedidelėje eiguvos trobelėje 
prie Salagirio. Mat, nė viena iš tėvų sodybų 
neišliko...

Mečislovas Mocka buvo reiklus, tėviškai 
griežtas vadovas. Leisdavo dirbti kūrybiškai, 
tačiau ir svarių rezultatų reikalavo. Nieko 
nestebino, jei kokį ankstų rytą ar vakarop 
direktorius aplankydavo girininkijas. Mes, 
jaunimas, jį švelniai „tėvuku“ vadindavome. 
Rokiškio miškininkų mokykla man buvo rim-
tas pagrindas, gilinantis į miškininkystės ir 
gyvenimo mokslus. 

Rokiškio miškų susivienijimas, vėliau 
miškų urėdija bene daugiausia pasiekė, kad 
ten vyraujantys drebulynų medynai taptų 
eglynais. Ir tai buvo daroma ryžtingai bei 
nuosekliai, taikant to meto pažangias tech-
nologijas, vyr. miškininko S. Šakūno iniciaty-
va plačiai pasitelkiant mažąją melioraciją ne 
žodžiais o darbais.

Baikalo trauka
Prieš trejus metus kartu su dukromis Egle 
ir Ieva aplankėme gimtąjį Nižnij Kačergatą. 
Norėjau parodyti vietas, kur prabėgo mano 
vaikystė ir paauglystė. Tuomet, po 41-erių 
metų, suorganizavome aštuonmetę moky-
klą baigusių mūsų klasės mokinių susitiki-
mą. Pirmą kartą po mokyklos baigimo. Jame 
dalyvavo ir mūsų 6-8 klasės auklėtoja. Šis su-
ėjimas iki šiol man kelia šiltus prisiminimus. 

Dukroms stengiausi parodyti, kaip su Si-
biru susieta mūsų šeimos, lietuvių tremtinių 
istorija. Vaikščiojome mano pramintais takais, 
aplankėme tremtinių kapinaites, uždegėme 
žvakeles ant nežinomų lietuvių (ir ne tik) 
tremtinių kapų... Irkutsko miesto muzieju-
je 2011 metais apie tremtinius informacijos 
neradau, stenduose informacija – tik apie de-
kabristus. Bet tilteliai per upelius, pastatyti iš 
maumedžio lietuvių tremtinių, yra lig šiol.

Dukroms parodžiau ne tik gimtinės apy-
linkes, bet ir unikaliausią pasaulio kampelį – 
Baikalą, kurio grožis ilgam giliai įsirėžė mano 
širdin. Pastaraisiais metais Baikalas pasikeitė 
gerąja prasme. Pasaulio bendruomenei rei-
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Diplomuotas miškininkas (1952 m. ir 
1958 m.), žemės ūkio mokslų dakta-
ras (1967 m.), agrarinių mokslų habili-
tuotas daktaras (1988 m.), profesorius 
(1996 m.) – su tokiomis atestacijomis 
miškininkas Algimantas Gradeckas kovo 
3-ąją pasitiko savo 80-ies metų sukaktį. 

Iš Anykščių krašto Šimonių valsčiaus In-
kliuzų kaimo kilusį Algimantą sunku būtų 
įsivaizduoti ne miškininku. Jo tėtis Jonas 
tarpukaryje dirbo Šimonių miškų urėdijoje 
miško žvalgu, senelis – buvęs eiguliu. Visa 
Gradeckų šeima, galima sakyti, buvo tam-
priai susijusi su gamta, grožiu. Gėles visą 
gyvenimą puoselėjo Algimanto mama, šį 
pomėgį paveldėjo ir sesuo Genovaitė – prie 
Ablingos garsėjo jos gėlėmis išpuošta so-
dyba.

Sūnus Audrius (g. 1967 m.) pratęsė miš-
kininkų Gradeckų dinastiją: 1990 m. baigė 
LŽŪA, 1998 m. tapo mokslų daktaru, dirba 
Lietuvos miškų institute. O dukra Rūta (g. 
1959 m.) nusprendė propaguoti meną – 
tapo dailininke, gyvena JAV. 

Išgyvenęs dideles šeimos netektis, Algi-
mantas nepalūžo, produktyviai darbavosi 
naujų miškų veisimo labui. Manau, kad šiam 
pasirinkimui nemažos įtakos turėjo ir studijų 
metais sutikti patyrę miškininkystės moky-
tojai kaip Marijonas Daujotas, Mikalojus Lu-
kinas, Jonas Gelaževičius, Justinas Starkus, 
įskiepiję jam meilę miškui, gamtai ir tėvynei. 
Dirbant 1952-1960 m. Neringoje, jaunam 
specialistui siekį pustomas smiltis nuraminti 
miško želdiniais įžiebė tuometinis Neringos 
miškų ūkio vadovas Vaclovas Lukošius, pa-
skatinęs tiriamajam darbui. Algimantas apė-
jo nuo pradžios iki galo visą nerijos apsaugi-
nę kopą, tirdamas pažeistos pajūrio apsau-

ginės kopos sutvirtinimo būdus, kaip buvo 
sodinamos pušaitės, kad prigytų ir augtų. 
Visa tai apibendrinta diplominiame darbe.

Ne atsitiktinai jaunas Smiltynės girininki-
jos girininkas 1960 m. buvo pakviestas į Lie-
tuvos miškų institutą. Čia jis kilo mokslo laip-
tais iki vyriausiojo mokslo darbuotojo parei-
gų, kryptingai skyrė didžiulį dėmesį našiems 
ir tvariems miškams sukurti. Atiduodamas 
prioritetą mišriems medynams, ištyrė rūšių 
tarpusavio sąveiką ir parengė specializuotus 
miško želdinių tipus. Neignoruodamas sėklų 
prigimtinių savybių, jis daug dėmesio skyrė 
ir miško selekcijos klausimų sprendimui bei 
sėklų genetinei kokybei gerinti. Kartu su ki-
tais atliko pirmąjį Lietuvos eglynų selekcinį 
įvertinimą, patikslino pliusinių medžių atran-
kos ir sėklinių plantacijų įveisimo metodiką. 
Jam vadovaujant Girionyse įveista pirmoji 
geriausių Lietuvos eglių sėklinė plantacija, 
daug bandomųjų želdinių bioekologiniams 
ir technologiniams miškų atkūrimo klausi-
mams spręsti. Algimantas kurį laiką vadova-
vo Miško sėklininkystės centrui Girionyse.

 Tyrimo duomenimis plačiai aprašė 
spaudoje: nuo 1966 m. yra paskelbęs 110 
mokslinių straipsnių bei apie 20 mokslo 
populiarinimo ir publicistinių straipsnių. Su 
kitais autoriais parengtas Miško želdinimo 
vadovėlis (1991), monografijos „Lietuvos 
ąžuolynai“ (1997) ir „Miško želdynų veisimo 
biologiniai ir ekologiniai veiksniai bei patir-
tis Lietuvoje“ (2005), yra bendraautorius kitų 
17 leidinių. Iš mokslinių tyrimų parengė 47 
ataskaitas, kurios saugomos Miškų instituto 
bibliotekos fonduose.

Nuo 1991 m. A. Gradeckas pradėjo tirti 
trumpos apyvartos želdinių veisimo proble-
mas, panaudojant miestų vandenų nuote-
kas. Parengė rekomendacijas, kaip panau-

doti Kauno nutekamus vandenis gluosnių ir 
tuopų želdiniams biokurui auginti.

Sukauptą patirtį jis perdavė LŽŪU stu-
dentams, skaitydamas paskaitas apie miško 
želdinimo technologijas, bei įvairiuose kva-
lifikacijos kėlimo kursuose, konferencijose, 
miškininkų gamybiniuose pasitarimuose.

Algimantą galime vadinti ir dekoraty-
vinių medžių formų skiepijant kūrėju bei 
urbanistinių želdinių puoselėtoju. Įsimin-
tinas profesoriaus darbas – Žalgirio mūšio 
580-sioms metinėms pažymėti memoriali-
nio parko Cinkiškyje projekto parengimas 
ir vadovavimas jį įgyvendinant. Taip pat jo 
rankai priklauso per 100 gyvenviečių apžel-
dinimo projektų. Laisvalaikiu skiepinėdamas 
sukūrė gražių eglės bei maumedžio formų, 
kaip rutulinių, svyruoklinių, kombinuotų 
figūrų, kurias pamėgo žmonės ir papuošia 
savo sodybas.

Išėjęs į užtarnautą poilsį, Algimantas, 
kaip sakoma, irgi nesėdi rankų sudėjęs. 
Eksperimentuoja privačioje miškininkystė-
je – savo 5 ha miško valdoje Dzūkijoje. Tai 
pavyzdys ūkininkauti nedidelių miško val-
dų savininkams. Taikydamas įvairius miško 
atkūrimo būdus, jis siūlo įveisti privačioje 
žemėje ir trumpos apyvartos medynus, ypač 
buvusiuose žemės ūkio sklypuose.

Apibendrintai galima sakyti, kad prof. 
Algimantas Gradeckas yra vienas iš miško 
selekcijos pradininkų Lietuvoje, palikęs žen-
klias pėdas miško ir urbanistinės aplinkos 
želdinime. 

Linkime kolegai nenutraukti savo miški-
ninkiškos veiklos, sukauptas mokslo ir prak-
tinės miškininkystės žinias plačiai sėti į jau-
nas širdis, kad jos plistų, kaip plinta savaime 
pušų ir beržų sėjinukai dirvonuose.

 Dr. Julius DanuseVičius

Skyręs gyvenimą miškų želdinimui
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LAMMC veiklos trumpą apžvalgą pristatė aka-
demikas Zenonas Dabkevičius, Miškų institu-
to direktorius dr. Marius Aleinikovas apžvelgė 
2013 m. instituto mokslininkų nuveiktus dar-
bus bei pateikė šios institucijos ateities viziją. 
Miškų institute šiuo metu dirba 24 mokslinin-
kai bei 20 doktorantų. Svarbiausias praėjusių 
metų instituto mokslininkų uždavinys buvo 
ilgalaikės programos „Darni miškininkystė 
ir globalūs pokyčiai“ vykdymas. Miškų ins-
titutas taip pat laimėjo du Lietuvos mokslų 
tarybos visuotinės dotacijos projektus, vyk-
dė užsakomuosius darbus ūkio subjektams. 
Pasirašyta apie 20 sutarčių užsakomiesiems 
darbams su miškų urėdijomis, iš kurių 5 pro-
jektai pristatyti šioje konferencijoje. Instituto 
mokslininkai padarė 20 pranešimų tarptau-
tinėse konferencijose, apgintos 2 daktaro 
disertacijos, surengtos kelios mokslinės kon-
ferencijos, tradiciškai buvo leidžiami žurnalai 
„Miškininkystė“ ir „Baltic Forestry“. Pernai pra-
dėjo veikti Žemės ir miškų ūkio jungtinio tyri-
mo centras, kuriame įrengta Medienos nau-
dojimo, kokybės ir apdirbimo technologijų 
laboratorija, turinti unikalią įrangą. Šiemet 
numatoma baigti plantacinės miškininkys-
tės laboratoriją. 

 Apie paprastosios pušies ir paprasto-
sios eglės kilmių rajonų patikslinimą prane-

Naujausi miškotyros rezultatai 
ir inovatyvūs sprendimai

Sausio pabaigoje Miškų institute vyko LAMMC mokslinė ataskaitinė konferencija „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi 
tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“, skirta miškų mokslui. Konferencijoje dalyvavo LR Seimo Aplinkos apsaugos komite-
to nariai P. Saudargas, R. Paliukas, Kaimo reikalų komiteto narys K. Grybauskas, generalinio miškų urėdo pavaduotojas P. Kanapienis, 
LAMMC direktorius akad. Z. Dabkevičius, LAMMC mokslininkai, ASU Miškų ekologijos ir fakulteto dekanas prof. E. Bartkevičius, KMAIK, 
VDU Botanikos sodo ir kitų institucijų bei miškų urėdijų atstovai. 

Konferencijos pradžioje dalyviai tylos minute pagerbė pernai Anapilin išėjusio Miškų instituto direktoriaus akademiko, prof., habil. 
dr. Remigijaus Ozolinčiaus atminimą.

Perskaityta 11 pranešimų. LAMMC direktorius Z. Dabkevičius ir Miškų instituto direktorius M. Aleinikovas pasveikino 85 metų jubi-
liejaus proga buvusį ilgametį Miškų instituto direktorių akademiką, prof., habil. dr. Leonardą Kairiūkštį.

šimą padarė prof. Darius Danusevičius. Bal-
tijos regiono eglės kilmių perkėlimo efekty-
vumo tyrimas parodė, kad 4-to (pajūrio) sė-
klinio rajono kilmės eglės populiacijos augo 
prasčiau nei Žemaitijos aukštumos kilmės, 
todėl kanoninės ir regresinės analizės metu 
gauta riba tarp šių rajonų pateisinta ir nei-
giamu perkėlimo efektu. Kitų rajonų eglės 
populiacijų augimas perkėlus į 1-ą rajoną 
buvo teigiamas ir siūlomam rajonavimui 
kliūčių nesudaro. 

Remiantis 1983 m. serijos Lietuvos pu-
šies populiacijų augimo tyrimų rezultatais 
paaiškėjo, kad ir aukščio bei skersmens, ir 
išlikimo požymiams turi įtakos populiacijų 
kilmė. Lietuvos kontinentinės dalies popu-
liacijos auga geriau nei kilusios nuo pajūrio 
(išskyrus Juodkrantės populiaciją). Tai pa-
tvirtina ir miškotvarkos medžiagos pušynų 
rodikliai. Atsižvelgdami į tai, kad Neringa 
sudaro savitą aplinką, ir į tai, kad galiojantys 
teisiniai aktai jos pušynus leidžia atkurti tik 
vietinėmis sėklomis, siūloma Neringą pri-
skirti Vakarų Lietuvos rajonui, jai suteikiant 
specialų statusą. Siūloma išskirti tris papras-
tosios pušies kilmių rajonus.

 Dr. Vidas Stakėnas pranešime „Plynose 
kirtavietėse paliekamos medienos ekologinė 
ir ekonominė svarba“ pažymėjo, jog kirta-

vietėse apie ketvirtadalį biologinei įvairovei 
paliktų medžių vertinami kaip negyvos me-
dienos šaltiniai. Maždaug 25-30 proc. biolo-
ginės įvairovės medžių išverčiama per 3 me-
tus po plynų kirtimų, o vertingi biologinės 
įvairovės medžiai ir seni sausuoliai sudaro tik 
apie 5 proc. kirtavietėse paliktos medienos 
tūrio. Jeigu Lietuvos miškuose būtų viduti-
niškai 10 m3/ha negyvos medienos, per me-
tus į atmosferą patektų apie 135 tūkst. tonų 
anglies. Plynose kirtavietėse paliktų medžių 
vertė nenukirsto miško kainomis siekia apie 
1943 Lt/ha. Dėl jų nekirtimo valstybė bei pri-
vatūs miškų savininkai kasmet patiria apie 
38 mln. Lt nuostolį. Kirtaviečių pakraščiuose 
esančiuose medynuose vėjavartų ir vėjalau-
žų medienos vertė mažesnė nei biologinei 
įvairovei svarbių medžių. Kadangi biologinei 
įvairovei palaikyti plynose kirtavietėse bū-
tina palikti tam tikrą kiekį gyvos ir negyvos 
medienos, ekonominiu ir technologiniu at-
žvilgiu tikslinga ją palikti natūraliai šalia kir-
taviečių medynuose atsirandančių vėjavartų 
ir vėjalaužų pavidalu, o ne plynose biržėse 
paliekant medžius. Tai gali būti apie 30 proc. 
numatyto palikti medžių tūrio. Kitą biologi-
nei įvairovei palaikyti skirtą dalį medžių tiks-
linga koncentruoti kirtaviečių pakraščiuose, 
besišliejančiuose su brandesnio amžiaus 
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medynais, kad ateityje būtų galima sufor-
muoti gamtinei brandai artimą medyną.

 Apie eglinio dendroktono (Dendrocto-
nus micans Kug.) paplitimą paprastosios eglės 
sėklinėse plantacijose supažindino dr. Jūratė 
Lynikienė. Ši stambiausia, bet nedažna kini-
varpa pažeidžia paprastąją ir dygiąją egles. 
Apsigyvena retuose, pribręstančiuose ir vy-
resniuose eglynuose, ypač mėgsta žaizdotus 
medžius. Daugiausia eglinio dendroktono 
židinių aptikta 2013 m. Pagėgių, Rokiškio, 
Lekėčių, Ukmergės, Alytaus ir Kauno rajonų 
miškuose (surinkta 250 eglinio dendroktono 
lervų ir 50 vabalų). Pusė surinktos medžiagos 
panaudota išskirti grybų DNR, o iš likusios 
medžiagos grybus bandyta izoliuoti ant mi-
tybinių terpių. Taip pat izoliuoti Graphium ir 
Leptographium genčių grybai, tačiau kol kas 
identifikuoti tik pagal morfologinius požy-
mius, naudojant šviesinį stereomikroskopą 
ir grybų atpažinimo raktus. Tolesnių tyrimų 
metu šie ir kiti grybai bus identifikuojami re-
miantis molekuliniais metodais.

 Pranešimą „Bioįvairovės ir ekosistemų 
savanoriškas saugojimas privačiuose miš-
kuose“ skaitė dr. Diana Mizaraitė. Lietuvoje 
privačių miškų biologinei įvairovei ir ekosis-
temoms savanoriškai saugoti naudojamos 
ES lėšos. Kaimo plėtros programoje 2007-
2013 m. Lietuvos miškų ūkio paramai buvo 
numatyta 10 priemonių, iš kurių 2 tiesiogiai 
susijusios su biologinės įvairovės ir ekosis-
temų savanorišku saugojimu privačiuose 
miškuose. Šis saugojimas pagerėtų, įgyven-
dinant naują priemonę, kai būtų kompen-
suojami privačių miškų savininkų nuostoliai, 
susiję su naujų saugomų teritorijų išskyrimu. 
Įgyvendinant šį siūlymą, gali būti taikomas 
individualių sutarčių su miško savininkais 
sudarymas ir valstybės biudžeto lėšų, skiria-
mų gamtosauginėms išmokoms, perskirsty-
mas bei skyrimas šioms kompensacijoms.

Pasiūlyta inicijuoti naujų skatinimo prie-
monių taikymą, kurių pagrindinis tiks-
las – privačiuose miškuose naujai išskiriamų 
saugomų teritorijų tinklo sukūrimas. Jam 
pasiekti siūlomi 3 būdai: gamtos vertybių 
pardavimas, tradicinės gamtos apsaugos tai-
kymas ir ekonominis skatinimas.

 Dr. Olgirda Belova supažindino su 
laukinių gyvūnų pasiskirstymu agromiško 
landšafto ekotonuose. Su miško bei laukų 
augalija labiausiai susiję elniniai žvėrys ir 
kiškiai. Naudodami pirminių producentų 

sukauptą organinę medžiagą, gyvūnai iše-
liminuoja gyvybiškai svarbias augalų dalis. 
Nors tai sudaro tik 0,4-0,5proc. bendrosios 
fitomasės, bet pagrindinių rūšių medžių 
prieaugis į aukštį sumažėja 40-60 proc. Miš-
ko žemutinio ardo žolinė danga turi mažes-
nę mitybinę vertę augalėdžiams nei laukų 
ekosistemos ir lengviau atnaujina fitomasę. 
Pagal rūšių kategorijas tikrieji augalėdžiai 
yra dominuojančios ir kertinės rūšys ne tik 
dėl jų tiesioginės įtakos augalijai, bet ir dėl 
galimybės provokuoti vabzdžių kenkėjų bei 
fitopatogenų reiškimąsi.

Gyvūnų poveikis aplinkai labai priklau-
so nuo jų telkimosi pobūdžio biotopuose, o 
ypač skirtingų biotopų sandūrose – ekoto-
nuose. Optimalus ir labiausiai naudojamas 
atstumas yra ± 200 m nuo pamiškės į abi 
puses (kiškiai), 450 m (stirnos), priklausomai 
nuo abiejų rūšių ekotipo (miško, mišraus – 
pamiškės ir lauko), vietovės miškingumo, že-
mės ūkio naudmenų pobūdžio ir klimatinių 
veiksnių.

 Dr. Marius Aleinikovas pateikė pra-
moninėse katilinėse galimo naudoti miško 
kirtimo atliekų kiekio įvertinimą. Pigiau-
sia būtų biokurui ruošti skiedras iš kirtimo 
atliekų. Geromis sąlygomis skiedrų ruoša iš 
kelmų medienos gali konkuruoti su ruoša iš 
jaunuolynų ugdymo kirtimų, tačiau tam rei-
kia didelių investicijų. Ateityje išplėtus ener-
getinių plantacijų plotus, jose pagamintos 
skiedros gali būti konkurencingos su skie-
dromis iš kelmų arba jaunuolynų ugdymo 
medienos.

 Dr. Stasys Mizaras atliko medkirčių, 
skirtų miško ugdymo kirtimams, naudojimo 
Lietuvoje ekonominį ir techninį vertinimą. 
Pagal valksmų išdėstymo apribojimus, no-
rint visus kertamus medžius pasiekti med-
kirte, reikia ne trumpesnės nei 9 m strėlės. 
Vienas iš darbo našumą lemiančių veiksnių 
yra operatoriaus meistriškumas. Kvalifikuotų 
operatorių, dirbančių panašiomis medkirtė-
mis ir panašiuose medynuose, našumas gali 
skirtis iki 40 proc. Daugelis ruošiamų kandi-
datų per 5 mėnesius pasiekia tik 30-40 proc. 
kvalifikuoto operatoriaus našumo. Kad pi-
gesnės ir mažesnės medkirtės būtų ekono-
miškai efektyvesnės už didesnes, reikia, kad 
jos pasiektų darbo našumą, artimą didesnių 
medkirčių našumui. Mažų medkirčių efekty-
vumo pranašumas mažėja, kai vidutinis ker-
tamų medžių stiebų tūris viršija 0,1 m³.

Medynų ugdymo kirtimams medkirtės 
reikėtų diegti laipsniškai. Pirmiausia reikia 
operatorius išmokyti dirbti ugdymo kirti-
muose. Po to skirti mažą ir vidutinę medkir-
tę darbui ugdymo kirtimuose bei įvertinti jų 
darbą. Taip pat reikia spręsti mažų medkirčių 
važiavimo per ugdomą medyną tarp pagrin-
dinių valksmų problemą.

 Pranešimą apie pagrindinių miško 
kirtimų būdų ir metodų II-III grupių miškuo-
se parinkimą ir šių kirtimų vykdymą skaitė 
dr. Virgilijus Mikšys. Jo manymu, miškų urė-
dijų specialistams kyla nemažai problemų 
vykdant pagrindinius miško kirtimus II-III 
miškų grupių medynuose. Galiojantys tei-
sės aktai II miškų grupės medynuose leidžia 
vykdyti tik neplynus pagrindinius miško kir-
timus, todėl nepakanka tradicinių klasiki-
nėje miškininkystėje taikomų kriterijų, rei-
kia ir specifinių neplynų pagrindinių miško 
kirtimų variantų. Atlikus šį darbą, pateikti 
siūlymai dėl teisės aktų, reglamentuojančių 
miško kirtimus II ir III grupių miškuose, to-
bulinimo. Rekomenduojama tikslinti Miškų 
įstatymo nuostatas, reglamentuojančias 
pagrindinių miško kirtimų vykdymą II miš-
kų grupės medynuose, numatant riboto 
ploto ir, esant poreikiui, kitaip papildomai 
reglamentuotų plynųjų miško kirtimų vyk-
dymo galimybes.

Siūloma keisti Miško kirtimo taisyklių 
nuostatas dėl supaprastintų atvejinių kirti-
mų medynuose su pakankamu kiekiu toly-
gaus pomiškio, perspektyviu tikslinių rūšių 
medžių 0,4 ir didesnio skalsumo antruoju 
ardu būtinumo, numatant išimtis, kada šie 
reikalavimai galėtų būti netaikomi, atsisa-
kyti ilgalaikius atvejinius kirtimus reglamen-
tuojančių nuostatų, nustatyti, kad vykdant 
grupinius atvejinius kirtimus pirmuoju šių 
kirtimų atveju maksimalus leidžiamas išker-
tamų medžių grupių plotas būtų iki 0,3 ha. 
Taip pat siūloma iš esmės tikslinti Specialią-
sias žemės ir miško naudojimo sąlygas, iš jų 
šalinant Miškų įstatymui prieštaraujančius 
ir bendrų miškininkystės nuostatų neatitin-
kančius reikalavimus.

 Apie baltosios tuopos hibridų vysty-
mąsi ir vegetatyvinį dauginimą in vitro kultū-
roje supažindino dr. Jonas Žiauka, o praneši-
mą „Ko tikėtis iš diferencijuotos spygliuočių 
selekcijos?“ padarė dr. Virgilijus Baliuckas. 

mG inf.  

Portalas sukurtas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams
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Mus pasiekė žinia, kad Lenkijos 
mokslininkai pradėjo skraidan-
čių grambuolių vabalų viliojimui 

sukurtų feromonų ir originalių gaudyklių 
bandymus. Jos dėstytos ąžuolynuose, no-
rint apsaugoti ąžuolų lajas nuo šių ken-
kėjų pagraužimų. Kilo mintis ir Lietuvos 
miškuose išmėginti grambuolių vabalus 
viliojančių feromoninių dispenserių Melo-
lodor Plus bei Melolontha sp. ir gaudyklių 
IBL-5 veiksmingumą. Šių naujovių keletą 
eksperimentinių pavyzdžių 2011 m. mums 
geranoriškai pateikė UAB „Biopolis“, vėliau 
juos iš firmos įsigijome patys.

Kadangi Lietuvoje paprastieji gram-
buoliai tais metais gausiau neskraidė, ban-
dymams 2011 m. pasirinkome pušynus 
Druskininkų miškų urėdijos Druskininkų ir 
Randamonių girininkijose, nes 2010 m. čia 
stebėtas labai aktyvus miškinių grambuo-
lių (Melolontha hippocastani F.) skraidymas. 
Bandymai tęsti 2012-2013 m. Vykdant admi-
nistracinį miškų perskirstymą, Randamonių 
girininkijoje parinkti bandymams medynai 
buvo priskirti Grūto girininkijai, tačiau natū-
roje bandymų vietovės išliko tos pačios. Jose 
2011 m. iškabinome 8 gaudykles (2 vietos 
po 4 vnt.), 2012 m. – 16 gaudyklių (2 vietos 
po 8 vnt.), 2013 m. – 20 gaudyklių (2 vietos 
po 10 vnt.).

Paprastųjų grambuolių (Melolontha me-
lolontha L.) žala labiau pasireiškia miško me-

Grambuolių vabalų gaudyklės ir feromonai
ViRgiliJus VasiliausKas

Valstybinės miškų tarnybos 
Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas

delynuose bei įveisiant mišką buvusiose že-
mės ūkio žemėse. Todėl jiems gaudykles su 
dispenseriais 2012-2013 m. dėstėme Tytu-
vėnų ir Raseinių miškų urėdijų medelynuose 
bei 2012 m. Kėdainių miškų urėdijos miško 
sėklinėje plantacijoje. Kiekvienoje šių vie-
tų kasmet išdėstyta po 10 gaudyklių. Deja, 
dėl mažo paprastųjų grambuolių skraidymo 
sugauti tik pavieniai vabalai. Todėl šiame 
straipsnyje detaliau apžvelgsiu tik miškinių 
grambuolių gaudymo rezultatus.

 
Bandymų vietos. Druskininkų miškų urėdijo-
je gaudyklės IBL-5 dėstytos plynose pušynų 
kirtavietėse, kur miškas iškirstas ne anksčiau 
kaip prieš 2 metus. Kirtavietės dar buvo ne-

suvelėnėję ir neprižėlę nepageidaujamos 
augalijos. Dirva paruošta vagomis ir jose 
pasodinti pušų želdiniai. Šias apželdytas 
kirtavietes dažniausiai supo pribręstantys ir 
brandūs pušynai su reta beržų priemaiša, re-
čiau jos ribojosi su pušų jaunuolynais.

Gaudyklių pakabinimas. Gaudyklės bandymų 
plotuose išdėstytos apie 50 metrų atstumu 
viena nuo kitos. Pakabintos 1,8-2 m aukštyje 
ant palinkusių kartelių, pritvirtintų prie kelmų, 
kad vabalų rinktuvų apačia būtų 1,1-1,4 m 
aukštyje virš žemės. 2011 m. viena gaudyklė 
pakabinta ir ant žaliuojančio beržo šakos apie 
2 m aukštyje, norint nustatyti, ar dispenserių 
veiksmingumui daro šalutinio poveikio efek-
tą žalio beržo artima dislokacija.

Feromoninių dispenserių išdėstymas. Prisi-
taikant prie grambuolių vystymosi ciklų ir 
beržų fenofazių, dispenseriai Melolodor Plus 
ir Melolontha sp. į gaudykles įdėti 2011 m. ge-
gužės 4 d., 2012 m. balandžio 24 d., 2013 m. 
gegužės 3 d. Visuose plotuose tos pačios 
rūšies dispenseriai dėti į kas antrą gaudyklę. 
Tiekėjas suvėlavo 2011 m. pristatyti dispen-
serius ir gaudykles. Todėl jie išdėstyti vėluo-
jant apie 5-7 dienas, kai pirmieji pavieniai 
grambuolių vabalai jau buvo pasirodę, bet 
dėl lietingų ir vėsokų orų jų skraidymas dar 
buvo labai vangus. Tai apskaitų rezultatams 
esminės įtakos neturėjo.

„Užkandžiauja“ grambuolys

Grambuolių gaudyklė IBL-5 kirtavietėje
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atstumu nuo miško sienos ir 20-50 m viena 
nuo kitos. Plote išdėstytų gaudyklių dides-
nis skaičius padidina sugautų grambuolių 
kiekį. Jų negalima kelti į žalius beržus ir kitus 
grambuolių vabalams papildomai maitin-
tis tinkamus medžius, nes įkėlus sumažėja 
gaudyklių gaudymo veiksmingumas ir labai 
padidėja lajų defoliacija dėl žymiai suinten-
syvėjusio grambuolių suaugėlių telkimosi į 
medžius. 

Per intensyvų grambuolių suaugėlių 
skraidymą IBL-5 gaudyklių rinktuvai vaba-
lais užsipildydavo per 2-5 dienas, todėl jas 
būtinai reikėjo valyti 2 kartus per savaitę. 
Net iš dalinai vabalais pripildytų rinktuvų 
lietaus vanduo sunkiai išteka dėl mažokos 
drenavimosi angos, todėl jie sumirksta bei 
apsivelia savo ekskrementais. Lietingu šil-
tu oru rinktuvuose vabalai žūsta per kelias 
dienas ir įgauna ypač nemalonų kvapą. Ne-
gyvus sukibusius vabalus nelengva iškraty-
ti per siauroką rinktuvo angą, nes kibiomis 
kojomis jie būna susipynę į vientisą gumu-
lą. Prasmirdusius rinktuvus po išvalymo rei-
kia išplauti, bet tai atlikti sudėtinga. Todėl 
yra išeitis: per gausų grambuolių skraidymą 
gaudykles reikia dažnai valyti, kad jose su-
gauti vabalai nespėtų prasmirsti.

Gaudyklės IBL-5 turi būti išdėstytos 
grambuoliams skraidyti tinkamose vietose, 
jos turi būti kabinamos, kad vėjas negalėtų 
jų daužyti į laikančias karteles, valymo daž-
numas turi neleisti rinktuvuose sugesti su-
gautiems vabalams. Gaudyklės tarnauja ne 
ilgiau 2 sezonus, nes barjero medžiaga per 
dvejus naudojimo metus tampa labai trapi 
ir antrą sezoną dalis jų gali lūžti nuo vėjo 
dar iki grambuolių skraidymo laikotarpio 
pabaigos. 

Gaudyklėms IBL-5 gaminti panaudotos 
žievėgraužiams gaudyti skirtos IBL-3 gau-
dyklės standartinės detalės, naujai sukurti 
tik barjerai, todėl miškininkams nebus su-
dėtinga jas surinkti iš dalių, iškabinti ir pri-
žiūrėti. 

Apskaitos. Grambuolių vabalų apskaitos 
vykdytos ir gaudyklės valytos, atsižvelgiant 
į jų sugavimo intensyvumą: dėl gausaus 
skraidymo 2011 m. – vidutiniškai 1-2 kartus 
per savaitę, dėl menko skraidymo 2012 m. ir 
2013 m. – vidutiniškai kas 2 savaites. Apskai-
tos baigtos birželio pabaigoje – liepos pra-
džioje, kai gaudyklėse 2 kartus iš eilės nebū-
davo randama grambuolių vabalų.

Rezultatų aptarimas. Druskininkų miškų 
urėdijos pušynuose 2011-2013 m. sugauti 
tik miškiniai grambuoliai (Melolontha hippo-
castani F.). 2011 m. viena gaudykle sugauta 
nuo 161 vnt. iki 1348 vnt. grambuolių. Dau-
giausiai jų buvo gaudyklėje, pakabintoje 
kirtavietės reljefo aukščiausioje vietoje (Ran-
damonių girininkija, dispenseris Melolontha 
sp.). Su dispenseriu Melolontha sp. sugau-
ta grambuolių 1,24 karto daugiau, negu 
su Melolodor Plus (gaudyklėje vidutiniškai 
819,8 vnt. ir 660,7 vnt.). Mažiausiai grambuo-
lių (161 vnt.) buvo berže pakabintoje gaudy-
klėje (Druskininkų girininkija, dispenseris 
Melolodor Plus). Pastebėjome, kad šio me-
džio defoliacija intensyvesnė už aplinkinių 
beržų (arti 100 proc., o kitų beržų apie 30-
50 proc. ). Be to, ant šio beržo šakelių buvo 
pastebima žymiai daugiau nutūpusių gram-
buolių suaugėlių nei kituose beržuose. Į fe-
romono kvapą atskridę vabalai leidosi į lają, 
ten maitinosi lapais, tačiau mažai jų pateko į 
gaudyklę. Dėl to šios gaudyklės duomenys 
nebuvo imami vertinant kirtavietėse išdės-
tytų dispenserių vidutinį veiksmingumą. 

2012 m. viena gaudykle sugauta nuo 
27 vnt. iki 77 vnt. grambuolių. Dispenseriais 
Melolodor Plus sugauta 1,14 karto daugiau, 
negu su Melolontha sp. (vidutiniškai 56,1 vnt. 
ir 49,6 vnt.). Pernai viena gaudykle sugauta 
nuo 0 iki 5 vnt. grambuolių. Dispenseriais 
Melolodor Plus sugauta 1,34 karto daugiau, 
negu su Melolontha sp. (vidutiniškai 3,9 vnt. 
ir 2,9 vnt.).

Kasmet gaudyklėse sugautų miškinių 
grambuolių vabalų gausa tiesiogiai atitiko jų 
skraidymo intensyvumą ir beržų lajų defolia-
cijos lygį: gausiausi buvo 2011 m. (vidutinis ir 
stiprus lajų pakenkimas), mažiau – 2012 m. 
(pavieniai lapų pakenkimai), dar mažiau – 
2013 m. (lapų pakenkimų nebuvo). Taip pat 
rezultatai tiesiogiai atitiko dirvoje esančių 
miškinių grambuolių lervų gausą ir jų ūgių 
pasiskirstymą: 2011 m. vyravo paskutinio 
ūgio lervos, 2012 m. – mažo ūgio lervos, 2013 
m. –didesnio ūgio lervos, nei prieš metus. Per 
intensyvų grambuolių skraidymą pastebėta, 
kad feromoninių dispenserių efektyvumas 

buvo nepilnai išnaudotas, nes stambių va-
balų gaudymui IBL-5 gaudyklių gabaritai yra 
mažoki. Gaudyklės veiktų našiau, jei barjerų 
plotas būtų didesnis apie 2-3 kartus, o rink-
tuvas talpesnis apie 2 kartus.

Feromoninių dispenserių naudojimo patirtis. 
Feromoniniai dispenseriai Melolodor Plus ir 
Melolontha sp. pušynų kirtavietėse į gaudy-
kles veiksmingai vilioja miškinių grambuo-
lių (Melolontha hippocastani F.) skraidančius 
suaugėlius. Šie feromoniniai dispenseriai 
ir gaudyklės IBL-5 puikiai tinka miškinių 
grambuolių skraidymo sekimui pušynų kir-
tavietėse, iškabinant 1-2 vnt. hektare. Jomis 
pušynų kirtavietėse galima veiksmingai su-
mažinti skraidančių grambuolių kiekį, taip 
apsaugant būsimus želdinius nuo jų lervų 
pakenkimo. Bandymais nebuvo keltas tiks-
las nustatyti kokiu intensyvumu želdiniuose 
sumažės grambuolių lervų pakenkimai. Ma-
nau, kad per intensyvų grambuolių skraidy-
mą pušynų kirtavietėse 3-5 vnt./ha iškabintų 
ir tinkamai prižiūrimų gaudyklių ženkliai su-
mažintų ten pasodintų želdinių pažeidimus.

Abiejų bandytų feromoninių dispense-
rių efektyvumas labainesiskyrė: 2011 m. skir-
tumai sudarė 24 proc., 2012 m. – 14 proc., 
2013 m. – 34 proc. Negalime paaiškinti, 
kodėl atskirais metais abiejų markių dispen-
serių veiksmingumas buvo kiek skirtingas: 
2011 m. intensyviau veikė dispenseriai Me-
lolontha sp., o 2012-2013 m. jie buvo mažiau 
efektyvūs už Melolodor Plus. Gal skyrėsi jų 
prisotinimas feromonu, gal buvo kitos tech-
nologinės pagaminimo priežastys, kurių 
mes patikrinti neturime galimybių. 

Reiktų papildomų tyrimų, ar dispense-
riai Melolodor Plus ir Melolontha sp. bei gau-
dyklės IBL-5 yra veiksmingi apsaugant miš-
ko medelynus nuo paprastųjų grambuolių 
(Melolontha melolontha L.) išplitimo.

Gaudyklių naudojimo patirtis. Pietų, pietry-
čių Lietuvos pušynuose miškinių grambuo-
lių gaudymui gaudyklės dėstomos pradėjus 
lapoti karpotajam beržui (priklausomai nuo 
pavasario ankstumo – nuo balandžio vidurio 
iki pabaigos), o vidurio Lietuvoje paprastųjų 
grambuolių gaudymui – gegužės pradžioje, 
nes jis pradeda skraidyti apie 10-14 dienų 
vėliau. Gaudyklės iš išdėstymo vietų suren-
kamos pasibaigus birželiui. 

Miškiniam grambuoliui gaudykles IBL-5 
su dispenseriais Melolodor Plus ir Melolontha 
sp. tinkamiausia kelti pušynų kirtavietėse, 
neprižėlusiose žolinės augalijos, saulės pa-
stoviai apšviestose vietose, mažiausiai 20 m 

Grambuolių lervos nugraužė pušelės šaknis
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kiek toliau nerijoje kryžiuočių pastatyta pilis 
prie Rasytės, o Noihauzas perkeltas į Sembos 
gilumą prie Karaliaučiaus. Nei P. Dusburgie-
čio kronikoje, nei Kryžiuočių karo kelių apra-
šymuose Kuršių nerijoje į šiaurę nuo minėtų 
pilių neminimos jokios gyvenvietės, siaubi-
mo objektai ar kovų vietos. Nors Rasytės pilis 
gana greitai prarado savo karinę reikšmę ir 
sunyko, prie jos išaugo gyvenvietė ir įsikūrė 
nemažai valstiečių ūkių. Tam, be abejo, buvo 
nulydyti aplinkiniai miškai. 

Vidurinę ir šiaurinę nerijos dalį labiau 
palietė vėlesnieji karai, prasidėję po taikin-
gesnių poros šimtmečių. Visa nerija tapdavo 
karinio trakto teritorija, kai per ją judėjo gau-
sios švedų, vokiečių, rusų ar lenkų pajėgos. 
Ką reiškė nerijai tų laikų stambių karinių dali-
nių, kuriuos sudarė ne tik pėstija ir kavalerija, 
bet ir artilerija, judėjimas? Juk reikėjo keliau-
ti su gurguole mantos, temptis patrankas 
ir visą amuniciją, stovyklauti, rasti pašaro 
žirgams... Nerijos dirvožemiui ir augalijai ka-
riniai žygiai (ypač jei kariniuose daliniuose 

negyvenama ar labai retai apgyventa dykra, 
išskyrus pietinę nerijos dalį, kurios „įsisavini-
mas“ intensyvėjo. 

Prūsų pavergimo metraštininkas Petras 
Dusburgietis tarp gausybės kovų vietų, pilių 
bei skerdynių aprašymų Kuršių neriją mini 
bent dvejuose epizoduose kaip svarbų kari-
nį maršrutą: „1283 viešpaties metų žiemą 800 
raitelių iš Lietuvos per Kuršių neriją įsibrovė į 
Sembos žemę ir, degindami bei plėšdami, nu-
siaubė du jos valsčius...nužudę 150 krikščionių, 
jie, niekur nesutikę pasipriešinimo, gyvi ir svei-
ki sugrįžo atgal...Brolis Konradas, magistras, 
išmintingas ir apdairus vyras, suprasdamas, 
kad braudamiesi per neriją tuo slaptuoju ke-
liu, netikėliai gali pridaryti daug nuostolių bei 
žalos broliams bei Sembos žemei, pastatydino 
nerijoje, sūrios jūros pakrantėje, stiprią pilį, kuri 
buvo vadinama Noihauzu, kad lietuviai nega-
lėtų netikėtai veržtis į Sembos žemę“. Ši pilis 
buvo pastatyta pietinėje nerijos dalyje netoli 
dabartinio Kranto (Zelenogradsko), bet apie 
XIV a. vidurį jos funkcijas perėmė antroji, jau 

Kuršių nerijos miškai 
gamtinės ir socialinės raidos kontekste

 algiRDas BRuKas, Viliūnė nauRecKaitė

(Tęsinys, pradžia 1 nr.)

Socialiniai faktoriai, 
veikę Kuršių nerijos miškus XIII-XIX a.
Lemtingi ne tik vietiniams gyventojams, bet 
ir Kuršių nerijos miškams buvo kariniai fak-
toriai. Prūsų karai su Lenkijos pakviestu Kry-
žiuočių ordinu tęsėsi nuo 1231 m. iki 1283 m 
ir baigėsi prūsų pralaimėjimu bei krašto pa-
vergimu (Semba užgrobta 1251-1257 m.). 
Tolesnės kryžiuočių kovos su lietuviais ir 
žemaičiais panašiai lietė nerijos gyventojus, 
kaip ir vikingų laikais, nes apsisaugojimo 
galimybių nerijos sąlygomis nuo siaubimo 
beveik nebuvo. Gal kiek mažesnį pavojų 
gyventojams kėlė ilgam per neriją įsitvirti-
nęs karinio tranzito kelias tarp Kryžiuočių ir 
Kalavijuočių ordinų. Bet pačiai nerijai jo po-
veikis buvo negatyvus. Tad visiškai tikėtina, 
kad nuo Sembos užgrobimo iki kryžiuočių 
kovų su Lietuva pabaigos 1411 m. didžioji 
nerijos dalis buvo ištuštėjusi, pavirtusi, kaip 
Sūduva ar Žemaitijos pietvakarių pakraštys, 

Miškotvarkos planai, rodantys, kaip per pastaruosius 140 metų nerijoje atviras erdves užėmė miškai (šaltinis – VMI archyvas)

1907 m. plane – smulkiais („lietaus“) štrichais 
pažymėtos pievos, stambiais („kupsteliais“) – 
smėlynai, neužštrichuota teritorija – miškas

Ta pati vieta 2009 m.
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kitiems nerijos gyventojams skiriamus nedi-
delius plotus (1-2 ha) daržams, vargu ar susi-
darys per visą neriją 1000 ha nulydytų miškų. 
Taigi, kitose tiek Prūsijos, tiek etnografinės 
Lietuvos vietose buvusi pagrindinė miškingu-
mo mažėjimo priežastis – miškų nulydymas ir 
vertimas žemės ūkio naudmenomis nerijoje 
buvo antraeilė ar net trečiaeilė.

Vertinant ilgalaikį poveikį seniesiems 
miškams, pagrindinis mūsų dėmesys kryps-
ta į miškų naudojimą ganymui. Tai galime 
laikyti tradicine Europos miškų problema, 
tankiai apgyvendintose Viduržemio jūros re-
giono šalyse pasireiškusi dar Antikos laikais. 
Ji sukėlė erozijos procesus ir žemių degrada-
ciją senovės Romoje, Graikijoje, Ispanijoje ir 
kitose Viduržemio jūros regiono šalyse. Kiek 
mažesnės, bet pakankamai skaudžios bėdos 
dėl ganiavos kildavo ir lygumų kraštuose. To-
dėl ganiava miškuose Europoje pradėta re-
guliuoti ar netgi visai drausti jau gana anksti. 
Prūsijoje ganymas valstybiniuose miškuose 
buvo uždraustas 1800 m. Carinės Rusijos 
imperijos sudėtyje buvusiose lietuviškose 
gubernijose galvijų ganymo miškuose dali-
niai apribojimai (uždraustas ganymas kirta-
vietėse ir jaunuolynuose) įvesti XIX a. antroje 
pusėje, o visai uždrausta miškuose ganyti tik 
XX a. tarpukaryje. 

Trumpai galima paaiškinti išskirtinai ne-
gatyvią ganymo miškuose reikšmę nerijos 
sąlygomis. Priimant apytikrį skaičių, parem-
tą XIX -XX a. sandūros statistika, kad vienas 
vidutinis kiemas vidutiniškai laikė 9-10 žolė-
džių: 2 karves, 1-2 arklius, 6 avis ir prieauglį, 
įvertinus apytikrį kiemų skaičių visose nerijos 

Tikėtina, kad kai kurių vokiečių autorių 
deklaruotas (ir vėliau mūsų autorių be giles-
nės analizės pasigautas) teiginys apie miškų 
sunaikinimą per karą turi pakankamai aiškią 
politinę potekstę ir jį reikia priimti kritiškai. 
Kaip, pavyzdžiui, J. Zembritskio šlovinamą 
Mažosios Lietuvos kolonizavimą, germaniza-
vimo misijos kilnumą, lietuvninkų kultūrinį 
bei ūkinį atsilikimą ir pan. 

Ne tik Septynerių metų karas, bet ir kiti 
karai niokojo kraštą, darė žalą miškams. 
Tačiau neatmestina nuomonė, kad proger-
maniškai nusiteikęs tyrinėtojas ar metrašti-
ninkas savųjų daromą žalą nutylėjo, o sveti-
mųjų – išpūsdavo, įvardindamas kaip miškų 
sunaikinimą.

Apie miškų nulydimą ir pavertimą žemės 
ūkio naudmenomis užsiminėme, kai kalbė-
jome apie Noihauzo ir Rasytės pilis. Taigi, jau 
XIII a. antroje ir XIV a. pirmoje pusėje pietinėje 
nerijos dalyje miškai buvo transformuojami į 
žemės ūkio naudmenas, įrengiant valstie-
čių ūkius. Tačiau daugiau informacijos apie 
kolonistų kūrimąsi vėlesniais laikais išlikę 
labai mažai. Radome XVII a. antroje pusėje 
minimus tik 6 šatulinius valstiečių ūkius (jais 
vadinosi ūkiai, įkurti miško žemėse jų nuly-
dymui ir nustatytomis sąlygomis pavertimui 
žemės ūkio naudmenomis). Iki 1713 m. juos 
prižiūrėjo miškų tarnyba, vėliau prijungti prie 
domenų. Apytikriai skaičiuojant buvusius 
valstiečių ūkius pagal XVI a. atsiradusią aps-
kaitą ir vertinant, kad vienam kolonistų ūkiui 
buvo skiriama mažiausia 3 ūbai, o vietiniams 
gyventojams 2 ūbai miškų, jų nusilydymui (1 
ūbas – apie 16 ha), pridedant dar žvejams ir 

buvo daug patrankų, raitelių ir gurguolės) 
palikdavo gilias žaizdas. 

Lietuviškoje literatūroje be dokumen-
tinio pagrindo buvo paskleista informacija 
apie Kuršių nerijos miškų sunaikinimą per 
Septynerių metų karą (1756-1763 m.). Pa-
vyzdžiui, B. Kvyklys „Mūsų Lietuvoje“ kate-
goriškai rašo: „Didieji nerijos miškai sunyko 
Septynerių metų karo metu (1756-1763); tada 
jie buvo iškirsti. Greitai kraštas virto smėlio 
dykra ir padengė stovyklavietes“. Tokie tei-
giniai galėjo atsirasti pagal atskirų vokiečių 
autorių pasisakymus (pavyzdžiui, J. Zem-
britskio, A. Krauzės), kurie buvo pilnai ar da-
linai sukritikuoti jų kolegų. Keletas vokiškų 
šaltinių rodo, kad per Septynerių metų karą 
rusų kariškiai nerijos miškuose gaminosi 
medieną, reikalingą Klaipėdos uoste sto-
vinčio laivyno remontui ir savo buitinėms 
reikmėms (maisto gaminimui, šildymui ir 
pan.). Daugiausia kirsta tarp Gausutės (Gau-
sutė – galimai buvęs kaimas tarp Rasytės ir 
Pilkopos, smėlių užpustytas daugiau kaip 
prieš šimtmetį iki karo) ir Agilos (Naglių). 
Tai apie šeštadalį nerijos sudaranti terito-
rija, bet joje buvo tik atskiri miškų plote-
liai. Laivų remontui mediena gaminta prie 
Juodkrantės. Kirtimų vietos liudija, kad karo 
metu tarp Juodkrantės ir Smiltynės tinka-
mų medienos gamybai miškų jau nebuvo. 
Kariuomenės kiekiai ir jos stovėjimo trukmė 
leidžia teigti, kad karo metais negausiems 
nerijos miškams buvo padaryta žala, juos 
eksploatuojant kur patogiau, bet nėra jokio 
pagrindo kalbėti apie karo metais buvusių 
ištisinių miškų sunaikinimą. 

Kuršių nerijos smėlis palaidojo ne vien gyvenvietes, bet ir ne vieną miško kartą

Trečiosios generacijos kultūriniai miškai nerijojeintensyviausiai veisti 1870-1903 m. 
(kalnapušių želdiniai XX a. pradžioje ties Pervalka)

Kuršių neriją įamžinusio A. Karpavičiaus meninė 
fotografija „Memento mori“, 1959 m.
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gyvenvietėse, galima tvirtinti, kad vertinant 
be prieauglio, specifinių (pavyzdžiui, didžio-
jo pašto kelio aptarnavimo) ir vienkartinių 
(karinio ar kitokio tranzito) poreikių, nerijoje 
pastoviai ganėsi apie 2000 žolėdžių, o įskai-
tant specifinius poreikius – apie 3000. Esant 
tokiam žolėdžių kiekiui ir procesui tęsiantis 
šimtmečius, miško ataugos, želmenys ir sėji-
nukai buvo nuėdami ne tik atvirose erdvėse 
aplink miškus ir taip užkertamas kelias miš-
ko plotų didėjimui, bet ir pačiuose miškuose 
stabdomas atsikūrimo procesas. Tokiu būdu 
miško plotai išretinti pasirinktinais kirtimais 
negalėjo atsikurti. Daugelyje vietų norma-
laus tankumo miškus pakeitė retmės, o kai 
kur krūmuotos dykvietės. Pakilesnėse smė-
lingose vietose įsigalėjo viržynai, kuriuos 
ėdė tiek naminiai, tiek laukiniai kanopiniai. 
Be to, jie buvo itin produktyvūs medingieji 
augalai, o bitininkystė buvo svarbus verslas. 
Viržynų palaikymas buvo netgi naudinges-
nis nei normalaus miško atkūrimas.

Viržynų atsiradimui, palaikymui, jų dan-
gos suvešėjimui bei atjauninimui pasitarna-
vo pažeminiai gaisrai, kurių kultivavimo pra-
džia siekė net akmens amžių ir buvo laikomi 
tradicine drevinės bitininkystės palydove. 
Po gaisro išaugusias jaunas viržių šakeles 
noriau ėdė žolėdžiai, o žydėjimo metu – lan-
kė bitės. Gaisrų „paleidimas“, tapęs sudėti-
ne ūkininkavimo dalimi, nerijos sąlygomis 
buvo ne tik žalingas miškų atkūrimo pras-
me, bet tiesiogiai lengvino viršutinių dirvos 
sluoksnių ardymą ir vėjo erozijos procesus. 
Kryžiuočių ordinas gal net labiau nei senieji 
prūsai palaikė ir skatino bitininkystės vysty-
mą, nes tuomet medaus ir vaško paklausa 
buvo tiesiog neribota. Tuo pačiu ilgą laiką 
buvo toleruojamas ir viržynų nudeginimas. 

Laisvas miškų kirtimas pardavimui vieti-
niams gyventojams visose Kryžiuočių ordino 
žemėse buvo pradėtas drausti XIV a. Pirmąjį 
tokį aktą 1309 m. išleido didysis magistras 
Zygfridas von Foichtvangenas. Savoms rei-
kmėms gyventojai galėjo kirstis laisvai, bet 
jau XV a. šią servitutinę teisę galėjo reali-
zuoti per landfogtą (valsčiaus pareigūną), o 
atsiradus specializuotoms miškų tarnyboms 
– per šias tarnybas. Duomenų apie masinius 
rangovų organizuojamus miškų kirtimo dar-
bus, kokie vyko kitose miškingose Prūsijos 
vietose, nerijoje neaptikome. Nėra jokių 
duomenų ir apie medkirčių profesijos žmo-
nes. Radome tik tris paminėtus dervos vary-
tojus. Tai nedidelis skaičius ir jie galėjo dirbti 
ne tik nerijoje, bet ir kitose Sembos vietose. 
Bendromis frazėmis yra minimi „neprotingi“ 
miško kirtimai, vykę Semboje (bet ne pačio-

je nerijoje) XIV a. ar XV a. pradžioje ir grobi-
kiški kirtimai karų metais, kuriuos jau esame 
aptarę. Taigi, kokių nors objektyvių duome-
nų apie masinius miškų kirtimus nerijoje XV-
XIX a. rašytiniuose šaltiniuose neaptikome. 

Mūsų nuomone, jų ir negalėjo būti, nes 
nebuvo tam tinkamų miškų. Tačiau vieną 
dalyką, tiesiogiai susijusį su kirtimais, būtina 
pabrėžti. Tiek vietinių gyventojų reikmėms, 
tiek rangovams miškas buvo parduodamas 
ne plyno kirtimo biržėmis ar skersinėmis, o 
atskiri medžiai pasirinktinam nusikirtimui. 
Taigi miškas buvo nuolat retinamas išimant 
vertingiausius medžius. Kaip jau sakėme, jis 
retėjo ir dėl intensyvios ganiavos. Kol buvo 
neuždrausta ganiava, dėl jos negalėdavo 
atželti ir išaugti visaverčiai naujos kartos 
medžiai, miškai retėjo, jų kokybė blogėjo ir 
tai truko keletą šimtmečių. Prūsijos valsty-
biniuose miškuose nuo 1775 m. įvesti plyni 
kirtimai biržėmis, kaip daug pažangesni ir 
lengviau kontroliuojami. 

Apibendrinant galima tvirtinti, kad dėl 
pasirinktinių kirtimų, galvijų ir kitų nami-
nių žolėdžių ganiavos, viržynų palaikymo 
priemonių, kaip negatyvaus komplekso, 
nerijos miškuose kelis šimtmečius gyvavu-
sio maždaug iki XVIII a. pabaigos, pablogė-
jo miškų parametrai, atsirado daug retmių 
bei dykviečių ir atsivėrė didesnės galimybės 
greitesniam ir grėsmingesniam visų nerijos 
smėlynų judėjimui.

Taigi, mūsų nurodyta ūkinė ir kitokia 
žmogaus veikla sudarė prielaidas labiau 
įsisiautėti naikinančioms gamtos jėgoms: 
išmestų iš jūros nešmenų judėjimui į neri-
jos gilumą, lokalinių vėjo erozijos židinių 
atsiradimui ir nerijos miškingumo sumažini-
mui iki mažesnio kaip 10 proc. dydžio. Kartu 
pabrėžtina, kad ir prieš žmogaus įsikišimą 
antrosios miškų generacijos danga nebuvo 
ištisinė ir ne miškų kirtimas buvo pirmine 
smėlynų pajudėjimo priežastimi. 

Vertas dėmesio faktas, kad Baltijos pajū-
ryje nerija nebuvo vienintelė išskirtinė vie-
ta, kur vyko naikinantis smėlynų judėjimas. 
Pagal Prūsijos statistiką XIX a. pradžioje nuo 
Pomeranijos iki Rusijos imperijos pasienio 
buvo palaidota po smėliu apie 140 tūkst. 
magdeburginių margų (apie 35000 ha) že-
mių. Daugiausia tai buvo derlingos žemės 
ūkio naudmenos. Pustomas smėlis Baltijos 
pajūryje iki XIX a. pradžios tapo reikšminga 
valstybine Prūsijos problema, kurios spren-
dimo visų pirma ieškojo valstybinės institu-
cijos ir net pats imperatorius (kaizeris).

 
(Tęsinys kitame numeryje)



Biologinį kurą gaminti reikia. Tuo nea-
bejoja nė vienas miškininkas. Šitaip 
apsirūpinama pigesniu negu rusiškos 

gamtinės dujos kuru, sukuriama darbo vie-
tų, pinigai lieka Lietuvoje, švarėja ir gražėja 
girios. Biokuro šalininkai ir daugiau išvardija 
argumentų „už“. Tačiau kodėl daugelis miškų 
urėdijų ne itin skuba jų prižiūrimose valsty-
bės giriose rinkti ir pardavinėti šakas bei kitą 
biokuro žaliavą?

Atsakymas ūkiškas – surinkti ir ištempti 
iš miško biokuro žaliavą darbo daug, tenka 
nemažai investuoti į miško kelius, kad gali-
ma būtų tą žaliavą išvežti, o gaunamos pa-
jamos menkos ir tų pusę dar tenka atiduoti 
valstybei.

 
Šakų babilonai miške – dar neiįprasti
Žvelgdami į švarutėlius ir tvarkingus vakarie-
tiškus miškus kai kurie lietuviai dūsaudavo: 
kada taip bus ir pas mus? Atrodo, jų svajonės 
jau pradeda pildytis. Anksčiau miškų kirta-
vietėse per nupjautų šakų ir kitokių kirtimų 
atliekų krūvas kartais nė kelmų negalėdavai 
matyti, jos trukdydavo girininkams atsodin-
ti mišką ir piktindavo grybautojus bei kitus 
girių lankytojus. Koks vaizdas dabar urėdijų 
miškuose? 

Žingsniavome sausį su Trakų miškų urė-
du Vygantu Mierkiu ir Žeronių girininkijos 
girininku Alvydu Adomaičiu per šios giri-
ninkijos miškus. Iš tolo akis patraukė milži-
niškos medžių šakų krūvos palei kelią. Keis-
tokas vaizdas. Šie šakų babilonai aukščiu 
gerokai lenkia rąstų rietuves prie keliukų, 

Ar išgelbės miškininkai Lietuvą 
iš dujininkų glėbio? 

FeliKsas ŽeMulis

kurias matyti seniai pripratę. ,,Trys dienos 
ir tų krūvų neliks, – sako girininkas. – Rytoj 
šakų smulkinimo kombainas atvažiuos. Jo 
apetitas geras – per 1,5 val. apie 30 kubų 
šakų suvalgo“.

Susmulkintos Trakų miškuos kirtimų 
atliekos Vilniaus katilinėje virs šiluma žmo-
nių būstams. Dabar madingu žodžiu tapęs 
biokuras – joks išradimas. Kas juo vadina-
ma – malkos, šakos ir kitokios miškų kirtimo 
atliekos nuo seniausių laikų šildė žmonių 
trobas. Šis kuras gerokai atpigina šilumą, 
palengvina mokesčių mokėtojų naštą ir su-
mažina priklausomybę nuo brangių rusiškų 
dujų bei neprognozuojamo jų tiekimo.

Darbas lėtas ir pigus
Žiūrime užvertę galvas į šakų krūvas prie 
miško kelio. „Viršuje jos uždengtos, – rodo 
miškų urėdas V. Mierkis. – Todėl mažiau su-
drėksta, iš jų pagamintas biokuras yra bran-
gesnis. Nedengtų šakų kubą parduodame 
po 45-47 litus, o dengtų – 10 litų brangiau“.

Nedengtų šakų krūvas biokuro gamybos 
taisyklės leidžia miške laikyti ne ilgiau kaip 
2 mėn., mat vėliau pradeda pūti. O dengtos 
gali išbūti pusmetį ir daugiau. „Vasarą ilgai 
nelaikome, nes mūsų miškuose tuo metų lai-
ku gausu poilsiautojų ir ką gali žinoti kuriam 
šaus į galvą padegti sausų šakų kaugę“,– pa-
tikslina urėdas.

Išgirdę burzgimą, patraukėme į tą pusę. 
Netrukus išnyra kirtavietė, priguldyta jau 
supjaustytų medžių. Randame Remigijaus 
Paulausko vairuojamą medvežę „Ponsse“, 

kuri rinko lyg skruzdė medkirtės suraižytus 
rąstus, rėpliojo prie miško kelio ir krovė į rie-
tuvę. „Šaunuolis, tvarkingai dirbi“, – pagyrė 
miškų urėdas iššokusį iš medvežės kabinos 
operatorių.

Kol miškininkai tarėsi, dairiausi po kirta-
vietę. Kai rąstai bus išvežti, ateis laikas šakoms. 
Medvežė susirinks jas kitu, didesniu čiuptuvu, 
kuriame telpa daugiau šakų negu įprastinia-
me, ir sukraus į stirtą prie kelio. Šitaip Trakų 
miškų urėdijos miškininkai dirba jau ne vie-
nerius metus. Jie vieni pirmųjų šalyje pradėjo 
rinkti ir parduoti miško kirtimų atliekas.

 ,,Pirmąją biokuro partiją pardavėme 
2005 m. Ilgainiui perpratome, kaip pato-
giausia ir ekonomiškiausia šakas tvarkyti, kur 
ir kaip krauti, – prisimena šio darbo pradžią 
Trakų miškų urėdijos vyriausiasis inžinierius 
Romaldas Virganavičius. 

– Nustatėme, jog gabenti šakas iš kirta-
vietės verta ne toliau kaip 500 metrų“, – pa-
pildo inžinieriaus pasakojimą miškų urėdas 
V. Mierkis. 

Daugiausia kirtimų atliekų surenkama 
plynose pagrindinių kirtimų biržėse, kai 
kada – ir ugdomuosiuose, sanitariniuose 
kirtimuose. Kur verta tai daryti, nustato ker-
tamus medynus apžiūrėję vyr. inžinierius ir 
girininkai. Jei nusprendžiama biržėje kir-
timų atliekas rinkti, medvežės operatoriui 
įkainis padidinamas, nes jo darbas sulėtėja. 
Medvežė gali pasikrauti ir vienu reisu išvežti 
apie 10 m3 rąstų, o šakų į ją telpa tik 3-4 m3. 
,,Biokuro ruošimas – ilgas, lėtas ir labai imlus 
darbas“, – konstatavo V. Mierkis. 

U r ė d i j o s e

26 ■ MŪSŲ GIRIOS / 2014 / 02

Biokuro gamybai 
sukrautos kirtimo atliekų stirtos 
Trakų miškuose



VĮ Rietavo miškų urėdijai 
reikalingas girininko pavaduotojas 

darbui Kaltinėnų girininkijoje.
Gyvenimo ir veikios aprašymus siųsti 

el. paštu info@rietmu.lt
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Kai prieš keletą metų lankiausi Šiaulių 
miškuose, miesto katilinė dar nebuvo pri-
taikyta kūrenti biokurą ir Šiaulių miškų urė-
dijos miškininkai dėl to pergyveno. „Kodėl 
šiauliečiai turi kūrenti rusiškas dujas, kodėl 
jų pinigai turi atitekti Rusijai, kai čia pat 
miške yra daug medienos atliekų?“, – tuo-
met stebėjosi miškų urėdas S. Pališkis. Tąsyk 
su juo net aplankėme tuometį Šiaulių merą, 
kuris užtikrino – netrukus Šiaulių katilinė 
galės kūrenti biokurą. 

Šiaulių valdžia savo pažadą įvykdė. 
„Naujoji katilinė ne prastesnė už vaka-
rietiškas, be to, joje dirbama sąžiningai, 
be korupcijos, kaip pasitaiko kitur“,– gyrė 
Šiaulių šilumos gamintojus miškų urėdas 
S. Pališkis. 

Deja, išsprendus vienas problemas, ke-
lią pastojo kitos. Apie tai kitame žurnalo 
numeryje. 

Sužinoję, kada atvažiuos šakų smulkinimo 
„kombainai“, pažvyruojame kelius, paruo-
šiame vietas technikai privažiuoti prie su-
rinktų kirtimo atliekų, apsisukti. Tačiau ke-
liams taisyti reikia daug lėšų, o kur jų gauti, 
kai miškų urėdijas slegia kasmet vis dides-
nė mokesčių našta? 

– Ankstesniais metais miškų keliams pri-
žiūrėti Trakų miškų urėdija galėdavo skirti 
500-700 tūkst. litų. Šiemet tiek neturėsime, 
nes mokesčiai tapo neadekvačiai dideli. Va-
dinasi, miško keliai prastės, biokuro supirkė-
jams atvažiuoti taps sunkiau. Miškų urėdi-
joms tenka mokėti valstybei mokesčius ne 
tik nuo turimo kapitalo, turto ir panašiai, bet 
atiduoti net ir pusę gauto pelno. Manau, laz-
da jau perlenkta“,– sako Trakų miškų urėdas 
V. Mierkis.

Jo nuomone, jeigu Vyriausybė agituoja 
miškų urėdijas gaminti biokurą, tai turėtų 
sumažinti mokesčius, kad būtų už ką prižiū-
rėti kelius. Priešingu atveju miškų urėdijos 
negalės pateikti daug žaliavos biokurui.

Drėgnuose miškuose – dar sunkiau
Šiems Trakų miškininkų teiginiams prita-
ria ir Šiaulių miškų urėdas Stasys Pališkis: 
„Mūsų urėdija dėl labai padidintų mokes-
čių valstybei taip pat neteks pusės reika-
lingų lėšų keliams prižiūrėti. O juk nema-
žai urėdijos miškų yra šlapi. Iš jų išgabenti 
kirtimų atliekas, malkas reikia investuoti į 
kelius.“ Šiaulių miškuose paruošiama bio-
kuro mažiau negu Trakuose – apie 7 tūkst. 
m3 per metus. Biokuras keliauja į Šiaulių 
katilinę. Apie 2 tūkst. m3 biokurui tinka-
mos žaliavos parduodama vietos gyven-
tojams malkomis, šakomis. Dar maždaug 
tiek pat parduodama nekirstu mišku mal-
kautojams.

Trakiškių taikoma biokuro ruošos tech-
nologija rekomenduota diegti ir kitose 
miškų urėdijose. Tačiau miškai skirtingi ir, 
tarkim, drėgnuose lapuotynuose biokuro 
gamybos sąlygos bus kitokios. Kai kas siūlė 
biokurui panaudoti ir kelmus. Miškų urėdo 
V. Mierkio manymu, tai neekonomiška ir net 
žalinga, nes raunant kelmus sugadinamas 
miško dirvožemis. 

Jau trūksta pinigų keliams 
Trakų miškų urėdija kasmet parduoda be-
veik 10 tūkst. m3 biokuro. Maždaug pusę šio 
kiekio pagamina miškų urėdija, kitą pusę – 
jos pasamdytos bendrovės. Gavus aplinkos 
ministro įsakymą nuo 2014 m. pradžios 
organizuoti skiedrų gamybą iš miško kirti-
mo atliekų, trakiečiai pasamdė šiam darbui 
bendrovę, kuri įsipareigojo šiemet pagamin-
ti 500 m3 skiedrų biokurui. „Kol kas mums 
neverta pirkti brangios atliekų smulkinimo 
technikos“, – mano miškų urėdas.

– Ar apsimokės miškų urėdijoms ruoš-
ti biokurą?, – klausiu, prisiminęs skaičiavi-
mus, jog surinkti ir išvežti šakas bei kitas 
kirtimų atliekas trunka bent 3 kartus ilgiau 
negu rąstus. 

– Ligi šiol nuostolio neturėjome, bet ir di-
delio pelno nebuvo. Kai kirtavietė švari, šakų 
ir kitokių kirtimo atliekų nėra daug, paruošti 
dirvą ir sodinti medelius lengviau ir spar-
čiau“, – svarstė pašnekovai. Suprasdami, kad 
biokuras – gerai ir šio darbo nesikratydami, 
nors jis negreitas ir nebrangus, miškininkai 
įvardijo didžiausią problemą, kuri trukdo 
jiems imtis šio darbo entuziastingai. 

– Biokuro gamyboje svarbu geri miš-
kų keliai. Šakų smulkinimo technika nėra 
pritaikyta klampioms vietoms, be to, su 
tokia technika tarp medžių nepasisukiosi. 

Fe
li

Ks
o 

Že
M

ul
io

 n
uo

tra
uk

os

Šiaulių miškų urėdas S. Pališkis įsitikinęs, 
kad neinvestavus į miško kelius, daug biokuro 
nepagaminsime

Išdžiūti paliktos šakų stirtos

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

www.miskoaukcionai.lt 
Teisingiausia ir geriausia vieta 
parduoti ar pirkti mišką.

 Išsami ir operatyvi miškininkų specialistų konsultacija
 Teisingos rinkos kainos
 Sklandūs ir saugūs sandoriai 

Norite parduoti ar pirkti ? Kreipkitės jau dabar:
mob. 8 684 51140  el.p. info@miskoaukcionai.lt
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Visuomet pirmenybė – knygoms
Girininkas Stasys Gliaudys sako, kad jį nuo 
pat vaikystėje labiau traukė knygos, negu 
aktyvūs berniokiški žaidimai. Kaip ir visi, jis 
mėgo skaityti pasakas, nuotykių knygas, ta-
čiau vyresnėse klasėse populiarioji literatūra 
jį jau mažai bedomino – visas dėmesys buvo 
skiriamas mokslo žurnalams ir knygoms. 
Jose jaunam žmogui atsiskleisdavo tiek įdo-
mybių, sužinodavo tiek daug įvairiausių pa-
slapčių, kad visa kita tiesiog nublankdavo. 

„Kuomet baigiau studijuoti miškininkys-
tę, pradėjau itin domėtis savimi: iš kur aš, kas 
aš? Savo malonumui studijavau teorijas apie 
žmogų, jo atsiradimą, raidą. Kuomet tarna-
vau armijoje Maskvoje, nelėkdavau, kaip kiti 
mano kolegos, ieškoti pirkinių į GUM-us ar 
CUM-us, o skubėdavau į bibliotekas ar paro-
das“, – prisimena savo didžiulį susidomėjimą 
mokslu S. Gliaudys.

Todėl knygos „Žmonijos kilmės paslap-
tys“ atsiradimą jos autorius laiko savo 30-ies 
metų sukauptos patirties ir žinių etapu, noru 
išsakyti savo požiūrį į žmonijos kilmės pa-
slaptis, bandyti atsakyti į klausimus, iš kur 
mes atėjome ir kur einame. 

„Nenoriu būti kilęs iš beždžionės...“
VlaDa stanKutė

Šiaulių miškų urėdijos Vainagių gi-
rininkijos girininkas Stasys Glau-

dys, kurio knyga „Žmonijos kilmės pa-
slaptys“ praeitų metų gruodį pasiekė 
skaitytojus, atsakydamas į smalsuolių 
klausimą, kas verčia rašyti tokių temų 
knygas, juokaudamas atsako: „Nenoriu 
būti kilęs iš beždžionės...“ 

„Niekam neprimetu savo požiūrio, tik labai noriu, 
kad į žmogų būtų pažvelgta ir kitokiu žvilgsniu. No-
riu, kad mano knyga verstų susimąstyti ir atkreiptų 
dėmesį į dalykus, kuriuos mokslas dažnai bando 
apeiti. Ši knyga – mano stebėjimų, mokymosi, ieš-
kojimų ir logiškų apmąstymų rezultatas“, – sako 
knygos autorius.

Knygos pratarmėje, kuri pavadinta „Švento 
rašto ir mokslo sintezė“, S. Gliaudys rašo: „Ši kny-
ga – tai manifestas. Žinoma, tiems, kurie viską 
žino ir supranta, ji nepatiks.“ Ir, lyg pratęsdamas 
šią mintį, priduria: „Nenorėdamas, neplana-
vęs faktiškai metu pirštinę pasaulio moks-
lo elitui, pristatydamas savo žmogaus kil-
mės versiją. Beje, neprieštaraujančią Šv. 
Raštui“. 

Mokslininku netapo, nes norėjo laisvės
Paklaustas, kodėl netapo mokslininku, 
S. Gliaudys atsako, kad jis visuomet norėjo 
absoliučios mąstymo ir ieškojimo laisvės. 
Mokslininką saisto įvairūs įsipareigojimai, 
apsibrėžtos temos, terminai, priklauso-
mybė... Jie vartoja begales tarptautinių ir 
sunkiai suprantamų žodžių bei sąvokų, ku-
rie sukuria didžiulius barjerus ir tarp pačių 
mokslininkų, ir tarp mokslininkų bei pa-
prastų žmonių. Knygos autorius įsitikinęs, 
kad pati didžiausia mokslininkų problema 
ir yra ta, kad jie užsidarę savo kiautuose, 
domisi tik siaura sritimi ir nenori bendrauti 
tarpusavyje, nenori sudėlioti tų mažų turi-
mų gabalėlių į bendrą mozaiką, į bendrą 
paveikslą.

„Aš žmogaus raidą parodau iš tokio 
aukščio, kad išvystumėte ją visą, o ne kurią 
nors atskirą jos dalį. Aprėpiu ne tik pasaulie-
tinio mokslo sukauptą patirtį, bet ir senųjų 
(šventųjų, labai saugotų ateities kartoms) 
raštų perduotas žinias. Taigi, žiūrėdamas iš 
aukštai ir mąstydamas laisvai sintezuoju: 
faktų, nuomonių ir spėjimų aibėje ieškau 
Tiesos (Tikrovės)“, – teigia knygoje autorius, 
įsitikinęs, kad mokslo ir Šventojo Rašto są-
veika yra neišvengiama, kad jie tik papildo 
vienas kitą, o ne prieštarauja vienas kitam. 

Savo knygoje S. Gliaudys cituoja arki-
vyskupą prof. Juozapą Skvirecką, kuris pir-
masis išvertė visą Šventąjį raštą iš lotyniškos 
Vulgatos į lietuvių kalbą: „Apreiškimo moks-
lai ir žemiški mokslai – tai du spinduliai iš 
tos pačios Tiesos saulės – Dievo. Todėl tarp 

jų negali būti tikro prieštaravimo. (...) Dažnai 
minimi prieštaravimai yra tik tarp žmonių, 
kurie jais užsiima.“

Sintezuotoju S. Gliaudys save pavadino 
jau pirmojoje, išleistoje 2000-aisiais, knygoje 
„Žemės civilizacijos kūrimas – tai žmogaus 
ėjimas iš ten, iš kur jis atėjo“. Rašytojas sako, 
kad būtent šios knygos pavadinimas – pa-
grindinė visos sintezės išvada. 

Turi kantrybės dirbti ir laukti
Miškininkas S. Gliaudys sako, kad yra dė-
kingas visiems, kurie skaito jo knygas, kartu 
neria į atradimų pasaulį, išsako savo nuomo-
nę. Dabar naujosios technologijos leidžia 
bendrauti žymiai lengviau ir paprasčiau, tad 
bendraminčių būrys plečiasi. Knygos auto-
rius pastebi, kad mokslininkai jo savo dėme-
siu nelepina, jiems greičiausiai nepriimtinas 
toks drąsus ir platus požiūris į civilizacijos 
raidą, į žmogų, nepriimtinos daromos drą-
sios išvados.

„Rašau, nes turiu suvokimo dovaną, 
plius kantrybę ramiai dirbti ir ramiai laukti 
savo valandos. Gal būt aš klystu. Bet jeigu 
yra priešingai? Noriu, kad žmonės į save ir 
į mus supantį pasaulį pažiūrėtų kitaip, kad 
jie sustotų ir susimąstytų, ką daro ir dėl ko 
tai daro. Noriu įrodyti, kad savaime neat-
siradau iš beždžionės, o jos bazėje buvau 
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sukurtas. Kas teisus, o kas klysta, parodo 
laikas, jis yra pagrindinis vertintojas ir teisė-
jas“, – sako S. Gvildys.

Jis nuolat pabrėžia, kad pats nieko ne-
atranda ir neišranda, tiesiog naudojasi kitų 
darbu, po kruopelę renka naujus mokslo 
faktus, dėlioja juos, ieško sąsajų su Šventuo-
ju Raštu, su ankstesniais mokslo atradimais 
ir pateikia savo įžvalgas. 

„Kai buvau jaunas, Šventas Raštas man 
atrodė neturintis ryšio su tikrove, tarytum 
pasaka vaikams, tačiau į jį žiūrėjau labai pa-
garbiai. Nemačiau kito teksto, kurį apsišvietę 
žmonės taip saugotų ir gerbtų. Bėgant de-
šimtmečiams ir plečiantis akiračiui, Šventas 
Raštas man darėsi vis suprantamesnis. Paaiš-
kinsiu kodėl: bet kuris ženklas (parašytas, nu-
paišytas ar išsakytas) yra tik „raktas“, skirtas 
tam tikrai „skryniai“ (informacijos sankaupai) 
„atrakinti“ (sužadinti atitinkamas asociaci-
jas). Todėl ir Švento Rašto žodžiai („raktai“) 
mumyse nieko negali atrakinti tol, kol ne-
turime juos atitinkančių „skrynių“, tiksliau 
tariant, tam tikrų žinių, patirties ir pojūčių 
kraičio. „Literatūriška prasmė dažnai yra tik 
Šv. Rašto kūnas, po kuriuo slepiasi jo siela (...) 
reikia sau išmelsti tikrą Šv. Rašto supratimą, 
nes (anot Šv. Augustino) tai visų svarbiau-
sia ir visų reikalingiausia...(Šventasis Raštas. 
T. 1. K., 1913. P. 54, 57.)“, – akcentavo teologi-
jos magistras, Kauno seminarijos profesorius 
kunigas Juozapas Skvireckas. ,,Su juo visiškai 
sutinku“, – sako S. Gliaudys.

Svarbu – gera aplinka ir darbas
Knygos autorius pabrėžia, kad susikaupti, 
mąstyti jam padeda graži ir rami aplinka 
bei mėgiamas darbas girininkijoje. Jis sako-
si esąs patenkintas gyvenimu, turi viską, ko 
žmogui reikia – gerus tėvus, gerą išsilavini-
mą, mėgiamą darbą, puikią šeimą. Kuomet 
pradėjo rašyti knygas, baiminosi, kad pri-
sišauks bėdų. Tačiau viskas teka ramiai, yra 
laiko ir galimybių toliau gilintis ir domėtis 
tuo, kas traukia visą gyvenimą – mokslu ir jo 
atradimais. Anot S. Gliaudžio, tai lyg detekty-
vas – renki faktus, juos dėlioji, tyrinėji ir ban-
dai daryti išvadas. Jis įsitikinęs, kad mokslo 
sritį irgi galima pamėgti, kaip krepšinį ar 
roko koncertus – tik reikia atkakliai lavintis ir 
sekti mokslo pasiekimus. 

„Aš iki knygos „Žmonijos kilmės paslap-
tys“ ėjau 32 metus – be kelio, be takelio, ieš-
kodamas Tiesos (Tikrovės), o ne mokslo gar-
bės vardų. Atrodė, jog viskas truks tik keletą 
metų. Dabar matau, kad tam tikslui pasiekti 
neužteks viso mano gyvenimo“, – įsitikinęs 
S. Gliaudys.

Didžiausia rašytojo svajonė – po penkerių 
metų išleisti papildytą šios knygos leidimą. 

Ištraukos iš knygos „Žmonijos kilmės 
paslaptys“ 
Tai Šv. Rašto, mokslo ir mitų sintezė apie 
žmogaus ir Žemės civilizacijos kilmę. 

Apie idealumo (kultūros) virsmą materi-
alumu (Homo s. s. smegenų struktūromis) ir 
atvirkščiai... 

 Apie tai, kad informacija negali būti 
kaupiama kažkur: smegenyse, DNR struk-
tūroje, raidėse.., o tik kažkuo: smegenimis, 
DNR struktūra (keturių skirtingų nukleotidų 
seka), raidėmis... Ne veltui dezoksiribonu-
kleino rūgštis vadinama genetine medžiaga, 
nes ji pati ir yra informacija. Joje jokios infor-
macijos nėra.

 Mes, žmonės, galime visko išmoktiir 
be galo daug prisiminti ne todėl, kad mūsų 
(kromanjonietiškos) smegenys nepaprastai 
talpios, o todėl,kad mūsų smegenų gyvas 
baltyminis kosmosas turi praktiškai ne-
riboto kitimo, t.y. informacijos kaupimo 
potencialą! 

* * *
Visi mūsų jausmai (susiformavę iš ele-
mentarių pojūčių prisiminimų) ir yra 
mūsų Siela!! Pojūčiai ateina ir iš išorės, ir iš 
organizmo vidaus. Paradoksas – Siela mūsų 
esmė, o kiek žmonių jos egzistavimą neigė? 
Gal dėl to, kad anatomiškai tyrinėdami kūną 
iki atskirų atomų sielos taip ir nerado? Siela 
yra tai ką matome, girdime, uodžiame... pri-
simename. Siela - mūsų smegenų jausmas. 
Tai, ką matome yra Siela, tai ką girdime yra 

Siela, skausmas – Siela, skonis – Siela... Kita-
me gyvame sutvėrime Jos tikrai nerasime, 
bet patys kiekvieną akimirką „maudomės Jos 
spinduliuose“. Bet kurį jausmą (alkio, trošku-
lio, švelnumo, meilės, pripažinimo, garbės, 
pasiaukojimo, pažinimo...) lydi atitinkamas 
noras. Alkį – noras pavalgyti, troškulį – noras 
atsigerti, pažinimo – noras mokytis, meilės – 
susirasti porą... Yra jausmų, kurių mes iškart 
nesuprantame. Yra jausmų kuriuos supran-
tame vėliau padedami kitų.

* * *
Apie tai kodėl pirmas Dievo paliepimas 
žmonėms skamba taip, lyg būtų adre-
suotas gyvuliukams?? „Būkite vaisingi ir 
dauginkitės, pripildykite Žemę ir valdy-
kite ją!“ (Šventas Raštas. V. 1998. Pr 1. 28). 
Atsakymo ieškojimas atvedė prie minties, 
jog bet kurioje DNR užprogramuota ir 
evoliucija. 

Ši sintezė turėtų dominti tiek mokslinin-
kus, tiek ir Šv. Rašto žinovus. Nėra teologo, 
kuris suprantamai paaiškintų, kas buvo už-
draustas vaisius, ką reiškia jo paragavimas 
ir kas tas Rojaus sodas iš kurio mūsų protė-
viai buvo Dievo išvaryti. Lygiai taip pat nėra 
mokslininkų, kurie šiems „raktams“ ieškotų 
„skrynių“. Problema ta, jog nei vieni, nei kiti 
nesigilina į savo oponentų mintis. 

* * *
Belieka pasakyti svarbiausią išvadą, kurią 
pasiekiau po 33 metų savarankiškų studijų. 
Mūsų civilizacijos istorija yra dukterinės 
civilizacijos gimimo istorija, kitos civiliza-
cijos (Dievo) pasėkmė!!! 
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Miškininkas Vaclovas Stupelis, žemai-
tis iš Rietavo savivaldybės Girėnų 
kaimo – gyva, neperrašyta pokario 

miškininkystės ir Nemenčinės miškų urėdi-
jos istorija. Ganėtinai žvalus, besidomintis 
esamu miškininkų gyvenimu ir nuosekliai 
prisimenantis patirtus gyvenime įvykius, 
vasario 2-ąją pažymėjęs savo 90-metį, šis 
garbus miškininkas sutiko pasidalinti prisi-
minimais, kai kuriomis įžvalgomis.

Po Antrojo pasaulinio karo baigęs Plun-
gės gimnaziją, Vaclovas įsidarbino vietos 
girininkijoje, kur jam tuo metu pakako iš 
eiguliu dirbusio tėvo įgytų praktinių miš-
kininkystės žinių. Pokario Lietuvoje buvusi 
politinė įtampa privertė jį palikti gimtąją 
Žemaitiją ir ieškoti prieglobsčio Rytų Aukš-
taitijos pakraštyje, Pabradėje. Čia jis 1948 m. 
pradėjo dirbti tuometinio Švenčionių miš-
kų ūkio Varnėnų girininkijos, kurios raštinė 
buvo Kregždės kaime, girininku. Jau po 
metų paskatintas TSRS Miškų ūkio ministe-
rijos Garbės raštu. Tačiau už šios paskatos 
slypėjo sunkus, varginantis darbas miške, 
nemigo naktys. Miškininkai nesijautė ir čia 
saugūs nei darbe, nei namie...

Pasak V. Stupelio, tuomet Varnėnų giri-
ninkija valdė apie 10 tūkst. ha miškų, juos 
prižiūrėjo net 16 eigulių. Tačiau faktiškai 
girininkijoje visko trūko: miško darbininkų, 
net savų arklių neturėjo, o ką jau kalbėti apie 
techniką, transportą. Norėdamas aplanky-

Praėjęs gyvenimo išbandymus
ŠaRūnas lauŽaDis

nemenčinės miškų urėdijos
ryšių su visuomene specialistas

ti tolimesnius miškų masyvus, girininkas 
suko galvą, iš kur gauti važiavimui arklį. Tik 
gerokai vėliau skirtas tarnybinis motociklas 
„Emka“ su priekaba. Būdamas jaunas, sukosi 
kaip galėjo: valdžios suvaryti prievolininkai 
darbininkai medžius vertė kirviais ir ranki-
niais pjūklais, medienos išvežimui girininkas 
ieškojo arklių, jei pirkėjai sutikdavo, parduo-
davo medieną ir nekirstomis biržėmis. 

– Po metų girininkija gavo arklį. Dar po 
trejeto metų– pirmąjį motorinį pjūklą „Druž-
ba“, įsigijome ir 12 arklių, – prisimena pirmus 
girininkavimo metus V. Stupelis. – Tačiau vėl 
problema: ne visi medkirčiai iš karto pripra-
to dirbti su benzopjūklais. Kai kuriems dar 
ilgą laiką darbuotis kirviu ir rankiniu pjūklu 
buvo kur kas paprasčiau.. Kirtimai pokario 
metais vyko be saiko – tekdavo kasmet at-
sodinti po 100-150 ha, patiems išsiauginti 
miško sodmenų. Ne visada jų užtekdavo. O 
planines užduotis reikėjo įvykdyti, nes kitaip 
grėsė apkaltinimas sabotažu, net kalėjimas. 
Tuomet miškininkai imdavosi gudrybės – į 
šlapesnes dirvas „sodindavo“ topolių šake-
les, kurios gana neblogai įsišaknydavo ir 
prigydavo. O ir medienos prieaugis jų buvo 
neblogas. 

Vykdant 1952 m. miškų sistemos reor-
ganizaciją, girininkijos buvo smulkinamos. 
Dalis Varnėnų girininkijos miškų perduota 

Pabradės kariniam poligonui, o pati Varnė-
nų girininkija perėjo į Nemenčinės miškų 
ūkio pavaldumą. Medienai išvežti pasirodė 
miškuose pirmieji sunkvežimiai. Tačiau rąs-
tus į juos reikėjo krauti rankiniu būdu arba 
dalinai pasilengvinta, panaudojant „arklinę 
techniką“... 

Privažiavus sunkvežimiui prie rąstų rie-
tuvės, nuleisdavome jo kėbulo bortą, pasta-
tydavome medines atramas. Tuomet medie-
nos krovėjai apjuosdavo virvėmis rąstą ar 
kelis ir permesdavo jas į kitą kėbulo pusę. 
Ten prie arklio pakinktų pririštomis virvėmis 
rąstus užvilkdavome į kėbulą, – mena poka-
rinę technologiją veteranas miškininkas. 

Nemažai rūpesčių būta ir su miško 
priešgaisrine apsauga. Gaisrams sekti 
miškininkai savo jėgomis statydavosi me-
dinius stebėjimo bokštus. Vietos gyven-
tojai stebėjosi, kaip neturint inžinerinių 
darbuotojų, specialios kėlimo technikos, 
Varnėnų girininkijos miškininkai pastatė 
pirmąjį 14 m aukščio bokštą, o netrukus ir 
antrąjį – jau 22 m aukščio. 

Anot V. Stupelio, dirbta su entuziazmu, 
gerai tvarkytis buvo ir girininko garbės reika-
las. Į Nemenčinės miškų ūkį atėjo jauni spe-
cialistai. Baigęs Vilniaus miškų technikumą, 
šiame ūkyje 1950 m. pradėjo dirbti Julius 
Danusevičius, 1952 m. paskirtas kaimyninės 
Žaliašilio girininkijos girininku, 1953 m. – vy-
riausiuoju miškininku, 1955-1958 m. šio ūkio 
direktoriumi, vėliau pasukęs mokslininko 
keliu. Antavilių girininkijos girininku 1954 m. 
paskirtas jaunas miškininkas Vincas Červo-
kas, baigęs tais metais LŽŪA. 1954-1955 m. 
šiame ūkyje miško želdinimo inžinieriumi 
dirbo Vilniaus miškų technikumą 1949 m. 
baigęs Gediminas Isokas. Čia profesinę kar-
jerą pradėjo ir kiti žinomi miškininkai. Niekas 
neaimanavo, kad sunku, kad tas ar anas dar-
bas man nepriklauso daryti.

Varnėnų girininkiją 1958 m. perdavęs 
Edvardui Čepuliui, iki 1964 m. V. Stupelis 
girininkavo Pabradės girininkijoje, neaki-
vaizdiniu būdu 1962 m. baigė Vilniaus miškų 
technikumą. 1964 m. pareigingas girininkas 
paaukštintas: paskirtas Pabradės miško ruo-
šos punkto techniniu vedėju, nuo 1969 m. – 
šio miško ruošos punkto viršininku. 

V. Stupelis rūpinosi pabradiečių sociali-
niais reikalais, rinktas į Pabradės miesto tuo-

nemenčinės miškininkai: priekyje - J. drakšienė, o. Mankevičienė, stovi (iš kairės) 
S. Semaško, E. Čepulis, H. Brasiūnas, V. Stupelis, E. ryškus, V. Januškevič, L. Mankevičius
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bendradarbės Janina Drakšienė, Onutė Man-
kevičienė, ilgus metus vairavęs miškovežį 
Vladislav Januškevič, atvyko dabartinis Ma-
gūnų girininkijos girininkas Stefan Semaško 
ir Nemenčinės miškų urėdas Eligijus Ryškus. 
Palinkėkime kuo geriausios sveikatos, kolegų 
dėmesio šiam garbiam miškininkui ir mes. 

prieštaravęs jo gyvenimo nuostatoms. Dar 
turintis jėgų jis 1986 m. išėjo į pensiją.

Daug ką turėjo prisiminti buvę bendra-
darbiai, susirinkę šį vasarį jį pasveikinti su 
garbia gyvenimo sukaktimi. Tai daug metų 
kartu girininkavę Edvardas Čepulis, Leonas 
Mankevičius, Henrikas Brasiūnas, buvusios 

metinę darbo žmonių deputatų tarybą. Jo 
sąžiningas darbas 1968 m. įvertintas Darbo 
raudonosios vėliavos ordinu. Nors užėmė 
vadovaujančias pareigas, išliko nepartiniu.
Sako, dėl to jo pagal tuometinę tvarką ne-
buvo galima pristatyti apdovanojimui Leni-
no ordinu. Bet kitoks politinis žingsnis būtų 

Darbdaviai, praėjusiais metais sukūrę daugiausiai naujų 
darbo vietų, kasmet tradiciškai pagerbiami Lietuvos darbo 
biržos įsteigtomis nominacijomis. Vilniaus universiteto bi-
bliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro 
konferencijų salėje vasario 6 d. surengtas iškilmingas Lie-
tuvos darbo biržos nominacijų įteikimas darbdaviams. Po 
pažintinės ekskursijos po Mokslinės komunikacijos ir in-
formacijos centrą išklausyti Vilniaus universiteto Centrinės 
bibliotekos generalinės direktorės Irenos Krivienės ir Lie-
tuvos darbo biržos Darbo išteklių skyriaus vyriausiojo spe-
cialisto Gyčio Darulio pranešimai, o po jų vyko nominacijų 
teikimas. Visos vertintos įmonės suskirstytos į tris grupes: 
didžiosios bendrovės, vidutinės įmonės ir mažos įmonės, o 

Lietuvos darbo biržos nominacija – Nemenčinės miškų urėdijai
kiekvienoje grupėje įmonėms buvo skiriamos atskiros 
nominacijos, vertinant jas pagal 4 kriterijus: už naujų 
darbo vietų sukūrimą didžiausio nedarbo teritorijose; 
už socialiai pažeidžiamų žmonių integraciją į darbo 
rinką; už jaunimo integraciją į darbo rinką; už iniciaty-
vą pradėti bei plėtoti verslą. 

Nominacija „Už naujų darbo vietų sukūrimą di-
džiausio nedarbo teritorijose“ skirta ir dviems Vilniaus 
rajono įmonėms. Tarp vidutinių ir mažųjų įmonių šioje 
nominacijoje trečioji vieta skirta VĮ Nemenčinės miškų 
urėdijai, kuri 2013 m. sukūrė 28 naujas darbo vietas. 

nemenčinės miškų urėdijos inf.
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Pirmoji technika nemenčinės miškuose V. Stupelis (pirmas iš kairės) su miško kirtėjais

Forest King F

UAB „PGM technikA“
Plento g. 6, Užliedžiai, 54305 Kauno r.

www.pgmtechnika.lt

padangos miðko technikai

tel. 8 683 24140 (aidas)
el. paštas info@pgmtechnika.lt

faks. 8 37 215101

tel. 8 656 82777 (Darius)
el. paštas darius@pgmtechnika.lt

tel 8 607 77723 (marius)
el. paštas marius@pgmtechnika.lt



Miškų urėdijų sausio mėn. 

parduotų apvaliosios medienos 
sortimentų kainos, Lt/m³

Sortimentas
2014 m. 

sausio mėn. 
vidutinė kaina

Pušies pjautinieji rąstai 230
Eglės pjautinieji rąstai 249
Ąžuolo pjautinieji rąstai 496
Uosio pjautinieji rąstai 261
Drebulės pjautinieji rąstai 150
Beržo pjautinieji rąstai 225
Juodalksnio pjautinieji rąstai 177
Pjautinieji  spygliuočių smulkieji rąstai 182
Pjautinieji  lapuočių smulkieji rąstai 140
Eglės popiermedžiai 114
Pušies popiermedžiai 110
Beržo popiermedžiai 103
Drebulės popiermedžiai 99
Uosio popiermedžiai 147
Plokščių mediena (spygliuočių) 88
Plokščių mediena (lapuočių) 88
Malkinė mediena 96
iš viso apvalioji mediena 156
Kainos be PVM ir transporto išlaidų GMU inf.
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Kai prieš septynerius metus Pakruojo 
miškų urėdijos miškininkai kartu su 
gausiai sugužėjusiais svečiais sakė 

padėkos žodžius paliekančiam pareigas ir 
į pensiją išeinančiam miškų urėdui Valdui 
Rimkui, atrodė, kad net ore tvyro ta savita 
nuotaika, ta kolegiško bendravimo domi-
nantė – mintys ir žodžiai, jog su kolektyvu 
atsisveikina žmogus, kurio būdo, charakte-
rio, dalykinės savybės yra išskirtinės. Žmo-
giškumas. Paprastumas. Vidinė inteligen-
cija. Tolerancija. Šie charakterio ar būdo (o 

Ir niekas nesibaigs su šia diena...
greičiausiai – žmogiškosios esmės ) bruožai 
būdingi Valdui ir išskiria jį iš nemažos dalies 
šiandienos sumaterialėjusio, pragmatizmu 
persmelkto gyvenimo „bendrakeleivių“. Ma-
nau, kad būtent dėl šių savybių 1989 m. pa-
vasarį, padvelkus Atgimimo vėjams, tuometi-
nis miško ruošos punkto viršininkas, Pakruojo 
miškams paskyręs dvi dešimtis su viršum 
metų, V. Rimkus daugumos kolektyvo valia 
tapo Pakruojo miškų urėdu. 

Demokratiškas urėdo vadovavimo sti-
lius, santūrumas, dalykiškumas kartu su 
anksčiau paminėtais būdo bruožais leido su-
burti miškininkus į darnią komandą. Psicho-
logijos mokslo žinovai teigia, kad toli gražu 
ne visos tą patį darbą dirbančios žmonių 
grupės ar darbo kolektyvai gali būti įvardinti 
kaip komanda, kur lyderiavimo atsakomybę 
pasiskirsto visi, kur vertinama ir komandinis 
darbas, ir individualios pastangos, kur tvyro 
pasitikėjimo bei bendradarbiavimo atmos-
fera, o nelengvo darbo pasiektais rezulta-
tais mokama visiems kartu pasidžiaugti. Per 
aštuoniolika V. Rimkaus urėdavimo metų 
pasiekta išties daug. Miškų urėdijų kaip vals-
tybės įmonių kūrimasis reikalavo nemažai 
veiklos organizacinių pakeitimų, valdymo 
reformų. Atsisakyta savų miško ruošos bri-
gadų, nuostolingo galutinio medienos san-
dėlio. Didžiąją dalį medienos ruošos, miško 
ūkio darbų perėmė susikūrusios rangovinės 
įmonės. Šie pokyčiai, galėję tapti dideliu 
skauduliu, žmonių susipriešinimo šaltiniu, 
kolektyvo gyvenime vyko palaipsniui ir be-

veik neskausmingai. Ir čia gelbėjo miškų 
urėdo žmogiškosios savybės. 

Ne viename pokalbyje V. Rimkus yra sa-
kęs, jog džiaugiasi, negavęs progos nusivilti 
miškininko profesija. Jis dažnokai su nostal-
gija prisimena profesinės karjeros pradžią, 
kai, baigęs 1962 m. Vilniaus miškų techniku-
mą, pradėjo dirbti Panevėžio miškų urėdijos 
Raguvėlės girininkijoje girininko padėjėju, 
bendravo su tuometiniu miškų ūkio ministru 
A. Matulioniu atrinkinėjant medžius tūrio ug-
dymo kirtimams. Pasak V. Rimkaus, iš minis-
tro ir tuomet taip pat jauno Raguvėlės giri-
ninko Stasio Vėgėlės jis mokėsi mylėti mišką.

Nors jau pažymėtas 70-metis, mūsų bu-
vęs urėdas – žvalus, jaunatviškas, su žmona 
Bernarda ugdantis anūkus Agnę, Unę, Gabi-
ją ir Vytautą, mėgstantis pasidarbuoti sode, 
paskaitinėti spaudą, knygas. Jis niekada 
nepraleidžia miškininkų suėjimų, kuriuose 
yra laukiamas jo tariamas aktualus ir dažniai 
šmaikštus žodis bei skambi, gražiai „išraito-
ma“ mėgstamų posmų melodija. 

Linkime kolegai Valdui supančių žmonių 
meilės ir šypsenų, o kai bus liūdna ar truks 
artimo bičiulio, anot valkininkietės miški-
ninkės poetės Eugenijos Strazdienės, išeiti į 
girią ir priglusti prie medžio, kad pasijustum 
laimingu. 

ViRginiJus KacileVičius 
pakruojo miškų urėdijos 
vyriausiasis miškininkas

Padėka Valdui rimkui, 1989 m. 
pavasarį kolektyvo išsirinktam miškų 
urėdu ir 18 metų vadovavusiam 
Pakruojo miškų urėdijai

Valdas ir Bernarda rimkai moko anūkus 
pažinti miško grožį
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Vasario 16-ąją, minint Lietuvos valstybingumo 
96-ąsias metines, Lazdijų kultūros centre vy-
kusio iškilmingo minėjimo metu simbolinė-

mis „Laisvės angelo“ statulėlėmis paskatinti trys la-
biausiai Lazdijų kraštui nusipelnę kraštiečiai: buvusi 
medikė, kraštotyrininkė Irena Poviliūnienė, Sąjūdžio 
veikėjas, buvęs Lazdijų autotransporto įmonės auto-
mechanikas Vitas Leskevičius ir Veisiejų miškų urėdi-
jos urėdas Zenius Želionis.

Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Mar-
gelis jiems įteikė „Laisvės angelo“ statulėles, padėkas 
ir 1000 litų premijas. Lazdijų rajono savivaldybė „Lais-
vės angelo“ nominaciją įsteigė 2009 metais. 

Džiugu, kad rajono visuomenė vertina miškinin-
kų triūsą valstybės labui, už nuoširdų darbą ir aktyvią 
visuomeninę veiklą nuo 1999 m. Veisiejų miškų urė-
dijos urėdu dirbančiam Zeniui Želioniui įteikta ir ne 
viena Veisiejų bendruomenės bei rajono savivaldy-
bės padėka. Veisiejiškius ir miesto svečius džiugina 
išpuoselėtas, medžio skulptūromis papuoštas „Vai-
kystės sodas“ prie miškų urėdijos, kiti rekreaciniai, 
gamtosauginiai objektai miškuose. Visiems žinomas 
ir miškų urėdo laisvalaikio pomėgis muzikuoti – jis 
groja ir dainuoja vokaliniame instrumentiniame an-
samblyje ,,Du lašai“, visapusiškai skatina Kapčiamies-
čio miškininkų etnografinio ansamblio ,,Atgaiva“ ko-
lektyvo veiklą.

Vytautas staceVičius
Veisiejų miškų urėdijos 

ryšių su visuomene specialistas

Įteikta 
,,Laisvės angelo“ 

statulėlė
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Įteikus apdovanojimus Veisiejų miškų urėdas Z. Želionis 
su Lazdijų rajono savivaldybės meru A. Margeliu (kairėje)

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

AXER - 
Skandinavijos rinkos 
lyderis. 

Įdarbink savo 
ekskavatorių 
biokuro 
gamybai!

Suomiškos 
biokuro giljotinos AXER – 

profesionalūs priedai 
ekskavatoriams 

ir miško mašinoms

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

UAB „MMC Forest“
Nausodžio k., 
Vėžaičių sen., 96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 673 51506 
El. paštas info@mmc.lt 
www.miskui.lt Pa
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Miško atkūrimas privačioje valdoje 
prof. habil. dr. algiMantas gRaDecKas,

Dr. auDRius gRaDecKas
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Nekilnojamo turto registro 2013 01 01 
duomenis, Lietuvoje turėjome 818470,4 
ha privačių miškų, kuriuos valdė 246858 
savininkai. Pagal plotą tebevyrauja 
smulkios miško valdos: iki 0,5 ha dydžio 
buvo 23 proc., 1-3 ha – 33 proc., 3-5 ha – 
12 proc., vidutinis valdos dydis –3,27 ha. 

Skirtingi miškininkavimo tikslai
Miškų savininkai – įvairių socialinių grupių 
gyventojai, todėl ir miškininkavimas val-
dose yra skirtingas. Kaime smulkios valdos 
savininkas į savo mišką dažniausiai vyksta 
pasigaminti malkų, o miestietis – labiau re-
kreaciniais tikslais. Dažna visų problema – 
garbus amžius ir neturėjimas nuosavu mišku 
besidominčių palikuonių. Todėl ugdomieji, 
sanitariniai ir kiti kirtimai perduodami vyk-
dyti privačioms firmoms ar tarpininkams. 
Šios aplinkybės lemia ir privačių miškų bū-
klę, naudojimą. 

Miškininkas Kazimieras Vaitkus rašė, kad 
yra ir „tokių miško valdų, kurių savininkams 
nerūpi jų priežiūra, tvarkymas. Nuo nuosavy-
bės atgavimo jose nieko nedaroma – miškas 
paliktas augti natūraliai, kaip taiga“ (,,Mūsų 
girios“, 2011, Nr. 3). O vienas pagyvenęs dzū-
kas mums pasakojo, kad Dzūkijoje nuo seno 
nebuvo įprasta sodinti miško, į jį žmonės ei-
davo rinkti gėrybių – malkauti, grybauti, uo-
gauti. Ne visi smulkių valdų miško savininkai 
turi galimybę tokiu lygiu, kaip valstybiniuo-
se miškuose, tvarkyti savo miškus. 

Pabaigęs savo aktyvią darbinę veiklą, 
nuo 2000 m. pradėjau ūkininkauti savoje 5 
ha miško valdoje, esančioje Veisiejų miškų 
urėdijos Leipalingio girininkijos kaimynys-
tėje. Eksperimentavimui privačiame miške 
radau beveik visas augavietes. Kasmet atlik-
davome ne tik sanitarinius bei ugdomuosius 
kirtimus, bet ir kiekvieną pavasarį bei rudenį 
paskirdavau po 10 dienų miško želdinimui. 
Atliekant šiuos darbus, praėjau naują miško 

želdinimo mokyklą. Per 15 metų susikaupė 
patirtis, kurios, deja, neaprašiau Miško želdi-
nimo vadovėlyje (1991 m.) ir kuri būtų nau-
dinga ypač miško mokslų neėjusiems miško 
savininkams. Noriu pasidalinti patirtimi, kaip 
galima tvarkyti nedidelę savo miško valdą 
vieno-dviejų žmonių jėgomis, tam neinves-
tuojant žymesnių lėšų.

Miško auginimo politikos kaita
Praėjusiame šimtmetyje valstybiniuose miš-
kuose didžiausias dėmesys buvo skiriamas 
spygliuočių ir kietųjų lapuočių medžių pada-
rinei medienai auginti. Blogai vertintos giri-
ninkijos, turėjusius didelius beržynų, drebu-
lynų ir kitų minkštųjų lapuočių plotus. Dre-
bulė guita iš miško kaip piktžolė. Apie 80-sius 
praėjusio šimtmečio metus netgi Girionių 
parke buvo nukirsta paskutinė, pati išdygusi 
ir gražiai į dangų besistiepianti drebulaitė.

Pakitus miško tikslinės paskirties sampra-
tai, pakito ir požiūris į minkštuosius lapuo-
čius. Kėdainių miškų urėdas Juozas Girinas 
ąžuolynų krašte ryžosi reabilituoti guitą iš 
miško greitai augantį beržą ir įrodė, kad jį ver-
ta auginti (,,Mūsų girios“, 2011, Nr.3). Keičiasi 
požiūris ir į drebulę. Kaip greičiausiai augantis 
mūsų miškų medis, ji pradėta vertinti trumpos 
apyvartos želdiniams veisti. Greitai augančių 
medžių ir krūmų energetinėms plantacijoms 
ypač tinkamos yra hibridinės drebulės, kurios 
tinkamą naudoti medieną gali išauginti per 
20-25 metus. Lietuvos miškų instituto ban-
domuosiuose želdiniuose šios drebulės 15 m. 
amžiuje pasiekė 23 m aukštį ir 22 cm skers-
menį. Gamybiniu mastu hibridinės drebulės 
plantacijas vieni iš pirmųjų pradėjo veisti Kė-
dainių miškų urėdijos miškininkai.

Privačiose valdose miško auginimo po-
litiką sąlygoja ekonomikos rodikliai, kaip 
miško želdinių įveisimo kaštai, medienos 
auginimo trukmė (kirtimo apyvarta), atskirų 

rūšių medienos vertingumas. Miško želdi-
nių įveisimo kaštus sudaro: sodmenų kaina, 
išlaidos dirvos paruošimui, sodinimui, žel-
dinių agrotechninei priežiūrai, jaunuolynų 
ugdymui, apsaugai nuo žvėrių pažeidimų. 
Brangiausiai kainuoja ąžuolo želdinių įveisi-
mas, nes brangūs jo sodmenys, sudėtinga ir 
ilgai užsitęsianti apsauga nuo žvėrių. Eglės 
želdinių 1 ha įveisimo bendros išlaidos, 
J. Girino duomenimis, siekia 5921 Lt (,,Mūsų 
girios“, 2011, Nr.3). Savaiminės kilmės beržy-
no iki 20 metų išauginimo išlaidos, pagal šį 
autorių, sudaro 683 Lt. Jos susideda iš jaunų 
berželių priežiūros darbų, šalinant drebulės 
ir trako krūmų atžalas, bei jaunuolynų ugdy-
mo. Pateikti duomenys rodo, kad beržyno iš-
auginimo išlaidos beveik 9 kartus mažesnės 
negu eglyno.

Medienos auginimo trukmės požiūriu, 
miško savininko svajonė – panaudoti paties 
sodintą ir išaugintą mišką. Ši svajonė gali 
išsipildyti, jei darbo imsis jaunas žmogus 
ir sodins greitai augančias medžių rūšis. Il-
giausiai tenka auginti paprastąjį ąžuolą, ku-
rio kirtimo amžius apsauginiuose miškuose, 
pasak prof. Andrių Kuliešį, yra 141-150 metų, 
ūkiniuose miškuose – 121-130 metų. Pušy-
nai, maumedynai, uosynai apsauginiuose 
miškuose laikomi brandžiais nuo 111 metų, 
ūkiniuose miškuose – nuo 101 metų. Eglę 
apsauginiuose miškuose galima kirsti nuo 
81 metų, ūkiniuose miškuose – nuo 71 metų, 
beržą, juodalksnį, liepą – 61-70 metų, drebu-
lę – 41-50 metų.

Medienos vertingumo požiūriu bran-
giausia yra kietųjų lapuočių ir spygliuočių 
mediena, kurių ir ilgiausia auginimo trukmė. 
Neatmetant pajamų už padarinę medieną, 
miško savininkams, ypač gyvenantiems ar-
čiau miško, aktualu veisiamų medžių rūšių 
parinkimas pagal jų medienos tinkamumą 
kurui. Malkų kokybę, kaip nurodo L. Stražnic-
kas („Namie ir sode“, 2013, Nr. 17), geriausiai 
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pakankamai drėkinamuose priesmėliuose. 
Kaip greitai augantį kietąjį lapuotį, jį tikslin-
ga veisti Nc ir Lc augavietėse. Raudonasis 
ąžuolas vidutiniškai šviesinė rūšis, gali aug-
ti atviroje vietoje arba užtamsintas iš šonų. 
Medynuose išlinksta stipresnės šviesos link. 
Stiebų išlinkimą bei išsikreivinimą galima 
mažinti optimizuojant želdinių tankumą ir 
juos mišrinant su liepomis ar eglėmis. Dėl 
minėtų negatyvių savybių raudonasis ąžuo-
las negali pakeisti paprastojo ąžuolo.

Privatiems miškams yra vertinga ir pa-
prastoji drebulė, nes greičiausiai iš visų me-
džių rūšių (per 40 metų) išaugina kertamą 
medieną. Jei neturime pakankamo kiekio 
hibridinės drebulės sodmenų, paprastąją 
drebulę galima sodinti mažesnėse aikšte-
lėse ar netgi išretėjusiame medyne. Miške 
ji yra tipiška eglės palydovė, pakenčia už-
pavėsinimą. Paprastoji ir hibridinė drebulės 
gerai auga derlinguose (Ld) ir vidutinio der-
lingumo (Lc) drėgnokuose ir drėgnuose dir-
vožemiuose, bet nepakenčia sausų smėlynų 
ir aukštapelkių. Nepageidaujama drebulės 
kaimynystė su paprastąja pušimi, nes ji savo 
lapuose maitina rūdinių šeimos grybą ūglia-
sūkę svylarūdę, iškreivinantį pušaičių ūglius 
ir liemenį (V. Daraškevičius, 1963).

(Tęsinys kitame numeryje)

priemoliuose. Kaip pionierinė medžių rūšis 
greitai atželia kirtavietėse, aikštėse ir nenau-
dojamuose žemės ūkiui sklypuose, aplenkia 
augimu kitus medžius, išskyrus europinį 
maumedį ir drebulę, medienos išauginimo 
trukmė – 61-70 metų. Jo želdinių įveisimas ir 
išauginimas, ypač panaudojant savaiminį at-
žėlimą, pigesnis negu kitų medžių. Beržo žel-
dinius nenugraužia žvėrys, nebent stirninai, 
valydami ragus, nežymiai pažeidžia stiebus. 

Vidutinio derlingumo ir drėgnumo dir-
vožemiuose, kuriuose gerai vyksta aeracija 
ir gausu mineralinių medžiagų, tikslinga au-
ginti europinį maumedį, kuris reiklus šviesai, 
auga labai sparčiai ir aplenkia visus medžius, 
išskyrus drebulę. Maumedžio mediena ver-
tinga, atspari drėgmei. Ankstyvą pavasarį 
besiskleidžiantys šviesiai žali ir vėlyvą rudenį 
ilgai išsilaikantys rausvai gelsvi spygliai pagy-
vina miško spalvas. Valdos savininkas turėtų 
įsiveisti nors nedidelę maumedžio giraitę.

Derlingesniame priesmėlio ir priemo-
lio dirvožemyje sodintina paprastoji eglė, 
raudonasis ąžuolas, paprastoji ir hibridinė 
drebulės. Eglę, kaip unksminę medžių rūšį, 
galima sodinti mažose aikštelėse, išretėju-
siuose medynuose, prie miško sienos ir kito-
se daugiau ar mažiau užpavėsintose vietose, 
kur kitos medžių rūšys neauga. Dirvožemio 
atžvilgiu ji reiklesnė už pušį, bet mažiau rei-
kli už maumedį bei kėnį. Gerai auga derlin-
guose, pakankamai drėkinamuose, puriuo-
se priemoliuose, priesmėliuose ir sunkiuose 
moliuose (L. Kairiūkštis, 1963.)

Raudonasis ąžuolas – mūsų miškuose in-
trodukuota medžių rūšis, sukėlusi diskusijų 
dėl jos veisimo tikslingumo. 1990 m. raudo-
nojo ąžuolo želdinius tyrėme aštuoniuose 
Lietuvos miškų ūkiuose ir trijuose miško 
pramonės ūkiuose Karaliaučiaus miškuose 
(„Mūsų girios“, 1993, Nr. 5). Nustatėme, kad 
jauname amžiuje raudonasis ąžuolas auga 
labai greitai: 10-ties metų jis pagal vidutinį 
aukštį (6,2 m) prilygsta beržui, aplenkia eglę 
daugiau kaip 2 kartus, pušį – 51 proc., uosį – 
24 proc., liepą – 38 proc., paprastąjį ąžuolą – 
32 proc., o 50-60 metų amžiuje su juo susily-
gina. Pusamžiai raudonųjų ąžuolų medynai 
Nd augavietėje pasiekia 1 ha 596-631 m3 tūrį 
(5-10 proc. daugiau negu paprastųjų ąžuo-
lų). Raudonojo ąžuolo medienos techninės 
savybės ne blogesnės už paprastojo. Šis gra-
žus medis su lygiažieviu kamienu ir rudenį 
paraudonuojančiais lapais labai tinkamas 
dekoratyviniam želdinimui. Dirvožemiui 
mažiau reiklus už paprastąjį ąžuolą. Auga 
žvyrynuose, nederlinguose smėlynuose, ta-
čiau geriausiai auga derlinguose, puriuose, 

rodo jų kaitrumas. Pagal šią savybę medie-
na skirstoma į tris kaitrumo grupes: pirma-
jai kaitriausios medienos grupei priklauso 
ąžuolas, uosis, beržas, skroblas, gluosniai; 
antrajai – pušis, alksnis; trečiajai – eglė, dre-
bulė. Malkų kainos taip pat nėra vienodos. 
Vilniaus miškų urėdija, pasak miškų urėdo 
A. Nanartavičiaus („Namie ir sode“, 2013, 
Nr.17), buvo nustačiusi tokias malkų kainas: 
pirmos kaitrumo grupės malkos – 90 Lt, 
antros – 75 Lt, trečios grupės – 65 Lt už ku-
binį metrą (be PVM). Praktiškai neturima 
tiek ąžuolo ir uosio medienos, kad ją būtų 
galima kūrenti. Todėl didžiausią paklausą 
turi beržinės malkos, prilygstančios kietųjų 
lapuočių malkoms. Nors drebulės mediena 
nekaitri, tačiau jos malkomis kūrenantys 
žmonės teigiamai vertina šių malkų poveikį 
mažinant dūmtraukių apnešimą suodžiais ir 
siūlo jas maišyti su labiau dūmijančių me-
džių malkomis.

Kultivuojamų medžių rūšių parinkimas 
želdiniams
Želdomų medžių rūšių asortimentą privačia-
me miške apsprendžia: želdavietės kategori-
ja ir jos dydis, augaviečių derlingumas ir joms 
tinkamų medžių rūšių biologinės savybės 
(reiklumas dirvožemiui, šviesamėgiškumas, 
augimo greitis), želdinių įveisimo kaštai, me-
dienos auginimo trukmė ir jos vertingumas. 
Smulkiose miškų valdose želdomi sklypai yra 
nedideli: dažniausiai tai nedidelės atviros 
arba krūmais užžėlusios aikštės, kirtavietės, 
dėl šakninės pinties pažeidimo išretėję arba 
džiūstantys medynai, užpelkėję karklynai, 
pamiškės, pakelės ir kitos medžiais neužim-
tos vietos. Didesnėse kaip 20 m pločio aikštė-
se ir kirtavietėse galima veisti įvairias medžių 
rūšis, jas parenkant pagal dirvožemio sąly-
gas. Mažesnės aikštelės, siauros pamiškės 
ar pakelės būna pavėsinamos kaimyninių 
medynų. Todėl jose tikslinga sodinti tik unks-
mę pakenčiančius medžius: eglę, liepą, uosį, 
klevą. Užpelkėjusiuose karklynuose, juos iš-
kirtus, veistinas juodalksnis.

Dirvožemiui nereikliausios medžių rūšys 
yra paprastoji pušis ir karpotasis beržas. Pu-
šis gali augti nederlinguose sausuose smėly-
nuose ir netgi aukštapelkėse. Tinkamiausias 
yra drėgnokas humusingas smėlis. Bet pušis 
reikli šviesai, palyginti ilgas jos medienos 
išauginimo laikas. Privatiems miškams nau-
dingas medis būtų karpotasis beržas. Jis 
nereiklus dirvožemiui, galima sodinti smė-
lio dirvožemiuose, sutinkamas ir rūgščiuo-
se durpiniuose dirvožemiuose. Geriausiai 
auga normalaus drėgnumo priesmėliuose ir 

UAB „SEGRIS“
Vilkaviškis

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

El. p. uabsegris@zebra.lt

MEDELIų APSAUGA
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2013-ieji – bendradarbiavimo ir turiningo 
socialinio dialogo metai

inga Ruginienė
 lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų 

profesinių sąjungų federacijos 
pirmininko pavaduotoja

2013 m. vasario 8-9 d. profesinių sąjungų 
pirmininkai ir federacijos tarybos nariai 
kartu su socialiniais partneriais: GMU bei 
norvegų kolegomis susitiko Birštone aptarti 
socialinės partnerystės ir oraus darbo klausi-
mus. Šiame susitikime detaliau sužinojome 
apie norvegų profesinių sąjungų patirtį bei 
galėjome padiskutuoti apie panašumus ir 
skirtumus. Seminare palietėme darbo už-
mokesčio sistemos formavimo klausimus 
bei aptarėme su tuo iškilusius klausimus. 
Generalinės miškų urėdijos vyriausiasis pa-
tarėjas Andrius Vancevičius plačiai apžvelgė 
oraus darbo plėtrą. Jis orų darbą apibūdino 
kaip tinkamas darbo sąlygas, pakankamas 
pajamas už kokybiškai atliekamą darbą, ku-
rios garantuoja pagrindinius ekonominius, 
socialinius ir šeimos poreikius. GMU Ekono-
mikos, finansų ir apskaitos skyriaus vedėja 
Vitalija Charačidienė pristatė miškininkų 
darbo užmokesčio aktualijas ir sulaukė di-
delio dalyvių susidomėjimo. Prienų miškų 
urėdas Robertas Judickas pristatė darbus 
miškų urėdijoje bei kaip vyksta socialinis 
dialogas pasirašant miškų urėdijoje kolekty-
vinę sutartį. Norvegijos profesinių sąjungų 
patirtimi oraus darbo klausimais pasidalino 
Ole Kristian Paulsen. 

Kitas įsimintinas renginys vyko 2013 m. 
rugsėjo 6-7 d., kuriame taip pat dalyvavo 
profesinių sąjungų pirmininkai ir aktyvas 
bei Generalinės miškų urėdijos vyriausiasis 
patarėjas Andrius Vancevičius, Trakų miškų 
urėdas Vygantas Mierkis ir norvegų profsą-
jungų ir darbdavių atstovai Ole Kristian Paul-
sen ir Egil Sundet. Šį kartą daugiau dėmesio 
buvo skirta darbų saugos klausimais. Apie 
darbuotojų saugą darbo vietose, sveikatos 

aktualijas kalbėjo V. Mierkis, A. Vancevičius 
bei Valstybinės darbo inspekcijos nelaimin-
gų atsitikimų ir profesinių ligų vyriausioji 
darbo inspektorė Rita Zubkevičiūtė. Disku-
sija vyko tarp darbuotojų atstovų ir darbda-
vių. Norvegų profesinės sąjungos atstovas 
atvyko kartu su darbdavių atstovu, todėl 
buvo galimybė sužinoti ne tik apie norvegų 
profesinių sąjungų patirtį, bet ir išklausyti 
darbdavių organizacijos atstovo mintis. 

Vasarį seminaro metu Birštone buvo 
nuspręsta paspartinti šakinės kolektyvinės 
sutarties parengimą ir vėliau padėti ją inte-
gruoti įmonėse. Turėjome 4 darbinius sutiki-
mus, kur darbo grupė aptarė ir paruošė šaki-
nės kolektyvinės sutarties tekstą bei svarstė 
projekto vykdymo eigą, planavo priemones. 
Šakinės kolektyvinės sutarties projektas 
buvo išsiųstas profesinių sąjungų pirminin-
kams bei miškų urėdijų urėdams pastaboms 
pateikti. 

Siekiant labiau išplatinti informaciją 
apie projektą ir suteikti galimybę dalyvauti 
diskusijose kuo daugiau žmonių, organi-

zuoti zoniniai susitikimai įvairiose įmonėse 
ir miškų urėdijose, vadinti apvalaus stalo 
diskusijomis. Tokių susitikimų turėjome 
septynis, juose diskutavome įvairiomis te-
momis. Dalyje susitikimų diskutuota apie 
kolektyvinių sutarčių sudarymą ir socialinio 
dialogo vystymą, kituose svarstyti darbų 
saugos klausimai, o vieną susitikimą skyrė-
me jaunimo problemų aptarimui. Zoniniuo-
se susitikimuose yra galimybė pasikalbėti 
su dauguma įmonių darbuotojų, išklausyti 
jų problemas bei pasiūlymus bei suteikti 
jiems trūkstamos informacijos. 

Taigi, per 2013 m. buvo patobulintos 6 
kolektyvinės sutartys ir spalio 10 d. pasirašy-
ta šakinė kolektyvinė sutartis tarp Lietuvos 
miško ir miško pramonės darbuotojų pro-
fesinių sąjungų federacijos ir Generalinės 
miškų urėdijos. Šios sutarties pasirašyme da-
lyvavo daugiau nei 80 dalyvių – įmonių pro-
fesinių sąjungų pirmininkai, miškų urėdai, 
LMS prezidentas Edmundas Bartkevičius, 
KMAI kolegijos direktorius Albinas Tebėra, 
svečiai iš Norvegijos bei Lietuvos profesinių 
sąjungų konfederacijos. 

Projekto viešinimui rašėme straipsnius 
į „Lietuvos profsąjungų“ laikraštį, „Mūsų 
girios“ žurnalą, dalyvavome radijo laido-
se. Visa informacija nuolat yra dedama į 
mūsų internetinį puslapį www.lmpf.lt ir 
facebook‘o paskyrą. Šiuose straipsniuose 
kalbėjome ne tik apie projekto vykdymo 
eigą, bet ir apie svarbias socialines proble-
mas ir socialinio dialogo skatimą, juk šio 
projekto esmė – suteikti kuo daugiau infor-
macijos šiais klausimais. 

Projektas tęsiamas ir šiemet – suplanavo-
me naujus darbus, susitikimus ir diskusijas. 

Lietuvos miško ir miško pramonės dar-
buotojų profesinių sąjungų federacija 
kartu su Generaline miškų urėdija (GMU) 
ir Norvegų profesine sąjunga „Industri 
Energi“ pernai vykdė Norvegijos fondo 
„Norway grants“ finansuojamą projektą 
„DESWOOD 2012/104627, kuriuo siekta 
skatinti socialinį dialogą ir gilinti žinias 
oraus darbo srityje. Ką nuveikėme per 
pirmuosius projekto vykdymo metus?



LIKMERE
.

Informacija apie supirkimo kainas ir sąlygas internete www.likmere.lt
 telefonu 8 340 60054

el.  paštu info@likmere.lt

Paklydai miške – užeik į  www.miskui.lt
 IŠKLAUSYSIME
 PAKONSULTUOSIME
 PARINKSIME GERIAUSIĄ, KOKYBIŠKIAUSIĄ IR PIGIAUSIĄ
 OPERATYVIAI ATVEŠIME TIESIAI PAS JUS, O JEI REIKIA IR Į MIŠKĄ

UAB „MMC Forest“
Nausodžio k., 
Vėžaičių sen., 
96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 673 51506 
El. paštas info@mmc.lt 
www.miskui.lt
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Žodis skaitytojui
Vasaris nebuvo nuobodus.
Kankino vis tas pats chroniškas klausimas: kas teisūs? Tie, ku-

riems Dievulio tvariniai tik statistiniai vienetai? O gal tie, kuriems 
to paties Dievulio tie patys tvariniai šventesni už šventąsias Indijos 
karves? Ar tie, kuriems vaidenasi, kad Dievulis į mūsų makaules ne 
veltui vietoj rūgpienio kažko kito prikrėtė?

Kažkaip nesiklijuoja tie žmogelių santykiai su motinėle Gam-
ta. Ir nebe pirmą tūkstantį metų.

Iš pradžių ta motinėlė buvo labiau panaši į raganą. Vos iškiši 
galvą iš urvo, o ji tau makt mamuto letena per galvą. Arba išeina 
žmogelis iš lūšnelės vidury miškų naktį gamtinių reikalų atlikt ir 
nebegrįžta. Va nuo tada ir priviso visur kipšų, laumių, kaukų, vilko-
lakių, vampyrų, miškinių, girinių ir šiaip visokio ,,gero“.

Vėliau motinėlė senstelėjo, žmogelija ūgtelėjo ir pasirodė, kad 
motušei jau galima parodyti jos tikrąją vietą.

,,Mes neturim laukti malonių iš gamtos ...“ – pamenat, ponai 
senjorai?

Ir nelaukėm. Kirtom, želdinom, sausinom, drėkinom, kana-
lizavom, urbanizavom, tvindėm, naikinom, gausinom, gerinom, 
optimizavom ir prisižaidėm.

Motušė Gamta pasirodė tebėra ta pati žvitri ir žiauroka (švel-
niai pasakius) bei įnoringa ponia Gamta. Tai ji vandenėlio ,,lyšną“ 
cisterną ant labai pakeltų žmogelių galvų užpila, tai ji vėjeliui šeš-
tą pavarą įjungia, kad mes vėl pasijustume žemės kurmiais, tai į 
saulytę keletą papildomų lempučių įsuka, kad žmogeliams ne tik 
pakaušiai, bet ir padai spirgėtų.

Va tada ir atėjo MŪSŲ laikai. Išminties ir tolerancijos laikai.
Išminčiai ėmė reguliuoti žmogelių santykius su mamyte. Ne-

leisim to, šito ir ano. Uždrausim aną, šitą ir tą. Leisim tiek, šitiek ir 
nė trupučio daugiau ...

Tolerantai ėmėsi mamelę gelbėti. Užsimojo visas lapes išgy-
dyti nuo suskio, suteikti prieglobstį ir socialines garantijas visiems 
gandrų ir gulbių giminių lūzeriams, steigti prieglaudas gamtos kli-
patoms – vilkų, lapių ir kitų žvitrių plėšrūnėlių patiekalams, mokyti 
kaip gyventi visus, kas ne su jais ...

Sunku ir vieniems ir kitiems. O ką reikės daryti, jeigu, neduok 
Dieve, kokia nors zaraza į silkes įsimes?..

Tai čia tik išminčių galvos skausmas, o kur dar tolerantų rū-
pesčiai...

Tik pagalvokit! Kaip išgelbėti tūkstančių tūkstančius vargšų 
zyliukų, kuriuos, net neišvydusius gimtinės grožio, uoksuose užku-
tena parazitės utėlės su visa savo gimine. O kaip padėti sliekams, 
kuriuos, šilto lietaus išvarytus iš jaukių urvelių, užpuola ordos vištų 
ir kitų sparnuotų chuliganų ...

Ir tai dar, ko gero, ne viskas! Sunku, oi sunku žmogeliui gyvent 
ant gamtos, atsiprašau, ant šio ,,svieto“.

Su kalendorinės žiemos pabaiga, mielieji.

euGeniJuS tiJušAS

Šią istoriją galėtų būti girdėjęs kiekvienas bent kiek ekologiškai prasilavinęs žmogus, 
tačiau atrodo, kad taip nėra. O istorija – tiek apie aplinkos talpą, tiek apie populiacijos 
reguliavimo svertus. Esmė tokia: kai nebėra reguliatoriaus, žolėdžių gyvūnų populia-
cijos sugeba pagausėti tiek, kad sunaikina išteklius. Kas galėtų būti tuo reguliatoriu-
mi? Dažniausiai tai žmogus arba plėšrūnai. Aš nesu medžiotojas, nelabai ką bendro su 
jais turiu, bet kai girdžiu kategoriškai raginant, netgi reikalaujant „uždrausti medžio-
klę”, „palikti gamtai tvarkytis pačiai”, pirma mintis man ir būna – Kaibabo elniai.

Istorija. Tai miškinga Kaibabo plynaukštė (JAV, Arizonoje; apie 300 000 ha), apaugusi 
drebulėmis, Engelmano eglėmis, subalpiniais kėniais, geltonosiomis pušimis, kadagiais. Ją 
supa sausos lygumos. Čia aptinkamos endeminės Kaibabo voverės, juodauodegiai elniai, 
laukiniai kalakutai, rudosios lūšys. Žiemą būna gausu sniego – kartais jo storis gali siekti net 
5 metrus.

Iki 1905 m. čia buvo priskaičiuojama apie 4000 elnių, buvo gausu ir visokių plėšrūnų, 
įskaitant pumas, vilkus ir kojotus. Įvertinus galimą aplinkos talpą, nustatyta, kad Kaibabe 
galėtų gyventi iki 30 000 juodauodegių elnių. Tuo metu vietovės ekologinei talpai jau darė 
didelę įtaką avys, galvijai ir arkliai, nes dauguma aukštažolės augalijos buvo nuganyta. JAV 
prezidentas Teodoras Ruzveltas 1906 m. pabaigoje įkūrė Didžiojo kanjono nacionalinį me-
džioklės draustinį. Jo tikslas – apsaugoti geriausią Amerikos elnių bandą, nes visoje Ameri-
koje dėl žmonių veiklos laukinė gamta sparčiai nyksta ir tik keliose Vakarų vietovėse gyvūnų 
skaičius tebebuvo toks pat, kaip ir XIX amžiuje. T. Ruzveltas tikėjosi, kad ateities kartos Kai-
babo plynaukštėje galės pamatyti, kaip Amerikos gamta atrodė anksčiau.

Vienas pirmųjų veiksmų šiam tikslui pasiekti buvo visiškas medžioklės uždraudimas. Be 
to, nuo 1907 m. miškų tarnyba pasistengė išnaikinti visus elnių priešus, už sumedžiotus plėš-
rūnus medžiotojams mokėtos premijos. 1907-1917 m. sumedžiota 600 pumų, 1907-1923 m. 
– 3000 kojotų, o iš viso 1907-1939 m. sumedžiota 816 pumų, 20 vilkų, 7388 kojotai ir daugiau 
kaip 500 rudųjų lūšių. Juodauodegių elnių banda palikta savireguliacijai. 

Kasmet vietinės miškų tarnybos darbuotojai nurodydavo, jog elnių skaičius padidėjo. 
Dabar manoma, kad šie įverčiai labiau rodė ne tikrąją populiacijos būklę, o kaip miškinin-
kams sekasi didinti elnių skaičių. Raižytoje vietovėje atlikti apskaitas buvo beveik neįmano-
ma, todėl elnių skaičius įvertintas tik apytiksliai. 

1913 m. atvykęs pamedžioti pumų į Kaibabą prezidentas T. Ruzveltas pastebėjo elnių 
kaimenės pagausėjimą. Jis pasiūlė atnaujinti ribotą elnių medžioklę, tačiau siūlymas nebuvo 
įgyvendintas. Pernelyg plačiai buvo išreklamuota, kad įsteigtame draustinyje nebus medžio-
jama, todėl būtų reikėję iš esmės keisti įstatyminę bazę. Vietinė valdžia to daryti nesiryžo. 

Nelaimę pranašaujantys ženklai pradėjo matytis 1920 m., kai ganyklų kokybė ėmė staiga 
blogėti. Reaguodama į tai, miškų tarnyba sumažino leidimų skaičių galvijų laikymui. 1923 m. 
pranešta, kad ganyklų būklė kritiška, o elnių banda pradeda badauti. Kaibabo elnių tyrimo 
komitetas pasiūlė tuojau pašalinti visus vietinių gyventojų laikomus galvijus, o elnių skaičių 

Kaibabo elnių istorija 
arba, kas įivyksta, kai žolėdžių populiacija lieka be kontrolės

linas BalčiausKas
gamtos tyrimų centras
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sumažinti per pusę. 1924 m. rudenį buvo sumedžioti 675 elniai ( apie 
1/10 iš pavasarinio bandos prieauglio). Deja, per kitas dvi žiemas apie 
60 000 elnių žuvo iš bado. Nors ir imtasi priemonių bandos suregulia-
vimui, jos buvo pavėluotos.

Pamokos. Svarbiausia šios istorijos pamoka – iš bado dvesiantys 
elniai. Žymus ekologas Aldo Leopoldas 1949 m. apie Kaibabą rašė: 
„Kaip elnių banda gyvena mirtinoje vilkų baimėje, taip ir kalnai bijo 
savųjų elnių“. Šis sakinys atspindi tai, ką galime pavadinti tiek plėšrū-
no-aukos, tiek ir išteklių-vartotojų santykiu ekosistemoje.

Kai žmonės iš ekosistemos pašalino plėšrūnus (o patys nepradėjo 
medžioti elnių, taip reguliuodami jų skaičių), elniai perpildė kalnuo-
tas ganyklas. Daug vėliau Šiaurės Amerikoje istorija pasikartojo (apie 
tai – kitame straipsnyje). 

Vienas iš biologijos vadovėlių rašė: „Elnių populiacija ir toliau ma-
žėjo, tiesa, lėčiau – iki 1939 metų jų skaičius bebuvo 10 000; tai atiti-
ko aplinkos talpą, nes aplinka jau buvo sunaikinta. Toliau blogėjant 
aplinkos būklei, dėl bado žuvo daug daugiau elnių, negu jų galėjo 
sunaikinti plėšrūnai”.

Šiuo metu Kaibabe elnių skaičius reguliuojamas priklausomai 
nuo situacijos. Sumedžiojama tiek elnių, kad jų skaičius atitiktų aplin-
kos talpą. Nebenaikinami plėšrūnai taip pat padeda reguliuoti ban-
dos dydį. Kai elnių skaičius yra mažesnis už aplinkos talpą, žiemą jie 
nebebadauja.

Vėliau žymus laukinės gamtos specialistas Grehemas Kolis 
(Caughley, 1970) rašė, kad netiesa, jog vien plėšrūnų skaičiaus suma-
žinimas lėmė Kaibabo elnių žuvimą. Daug svarbesni veiksniai buvo 
aplinkos talpa, klimatas, galvijų perteklius ir jų poveikis ganykloms, 
bei politika – draudimas medžioti.

Taigi, antroji pamoka yra ta, kad žolėdžių gyvūnų gebėjimas iš-
naudoti aplinkos išteklius yra labai didelis. Kaip rodo kiti pavyzdžiai, 
nereguliuojamos šernų, elnių, briedžių populiacijos labai greit pasie-
kia aplinkos talpos ribas. Ir visai ne tas pats, kokioje aplinkoje ši talpa 
yra viršijama. Toli nuo žmonių, žemės ūkio laukų, nenaudojamuose 
miškuose nukenčia tik patys žolėdžiai. Mūsų platumose pirmiausia 
nukentėtų žemdirbiai ir miškininkai, nes kanopiniai gyvūnai minta šių 
dviejų ūkio šakų produkcija. Todėl Kaibabo situacija Lietuvoje sunkiai 
įsivaizduojama, nebent kanopinių populiacijos būtų nebereguliuo-
jamos. Nereikėtų reguliavimo suprasti vien tik kaip plėšrūno-aukos 
santykių, nes šie du ciklai veikia toli gražu ne taip, kaip tiktų žmogui. 
Šalyse, kur išvystytas žemės ūkis, kanopinių populiacijas reguliuoja 
žmogus. 

Parengta pagal: http://www.biologycorner.com; 
http://depts.alverno.edu

Šernų maro prevencija 
Šių metų ,,Mūsų girių“ Nr. 1 išspausdinus apžvalginį straipsnį ,,Šernų 
maras“, norėčiau šiuo prierašu informuoti apie šios problemos tolimes-
nį sprendimą.

Sausio 29 d. paskelbus dėl afrikinio kiaulių maro užkardymo ekstremalią 
padėtį Alytaus, Lazdijų, Trakų, Šalčininkų, Varėnos rajonuose bei Druskininkų 
savivaldybėje, imtasi griežtų saugumo priemonių kiaulininkystės ūkių aplin-
koje bei kiaulių fermose ir gyventojų ūkiuose. Ypač drastiškos priemonės 
numatytos šernų populiacijai mažinti. Ekstremalioje zonoje planuojama iš-
medžioti visus šernus, įviliojant juos į aptvarus, o likusioje teritorijoje sume-
džioti 90 proc. šernų, paliekant tik apie 7000 bandą. 

Anciškių mokomosios girininkijos patirtis parodė, kad siekiant šernų ne-
išgąsdinti ir neišvaryti į kitus miškus, reikia organizuoti jų medžioklę tyliuoju 
varymu. Jos metu medžiotojai pastatomi arba pasodinami į bokštelius prie 
žvėrių takų, o varovai po vieną tyliai vaikščioja jiems nurodytuose miško 
kvartaluose. Varovų pakelti šernai palengva vaikštinėja iš kvartalo į kvartalą, 
rečiau išeina į gretimus miškus, o medžiotojams lengviau juos atrinkti ir su-
medžioti. Perspektyvi būtų ir medžioklė iš bokštelių, pastatytų prie šėryklų 
(Kizis, Padaiga, 1999). Šernai įsirengia guolius 200-800 m nuotolyje nuo šėry-
klų, o jų neesant, beieškodami maisto nueina 4-10 km (Kozlo, 1975).          

Už šernų išmedžiojimą Aplinkos ministerija numatė medžiotojams fi-
nansinį paskatinimą (tam numatyta skirti per 6,3 mln. litų), o šernų migra-
cijai iš Baltarusijos sustabdyti siūloma pasienyje statyti tvora gali kainuoti 
apie 35 mln. litų.  

Žinoma, kad šio maro virusas gali plisti ir oru nuo drabužių, avalynės, 
pašarų, transporto priemonių bei daiktų, turėjusių kontaktą su sergančiais 
šernais. Maro virusą gali pernešti ir šernų dvėseliena mintantys žvėrys (lapės, 
vilkai, kt.) bei paukščiai. Todėl miške negalima palikti neužkastų šernų lavo-
nų, kurių žūties vietą išduoda krankliai. 

 Prof. Vytautas paDaiga

Naudota literatūra:
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KOZLO P. Dikij kaban. Minsk, 1975. 223 p.
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Per dvi žiemas
krito 60% bandos

Galima aplinkos talpa, 
jei skaičius būtų sumažintas 1918 m.
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Pirmas iš bado
kritęs jauniklis

Kaibabo juodauodegių elnių bandos dinamika 1905-1940 m.

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

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

Geriausios medžioklės 
visuose Pasaulio kontinentuose 
pagal Jūsų pageidavimus

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

Skambinkite ir mes pasiūlysime 
geriausius variantus!

Kai kurias mūsų medžioklių 
programas rasite: 
www.hunting-world.com
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Girionių medžiotojų klubo nariai praė-
jusių metų gruodžio viduryje surengtoje 
49-ojoje tradicinėje medžioklėje Dubra-
vos girioje paminėjo klubo (būrelio) įkū-
rimo 50-metį. Norėčiau pasidalinti minti-
mis apie šiame krašte buvusias medžio-
klės tradicijas, dabartinius medžioklės 
plotų ypatumus ir klubo veiklą, medžio-
klės tradicijų perimamumą. 

Iš medžioklės istorijos. Dubravos giria yra li-
kučiai amžių glūdumoje dunksojusios didin-
gos Rumšiškių girios, kurioje mėgo medžioti 
LDK valdovai, bajorai. Lietuvai atkovojus 1919 
m. nepriklausomybę, iki 1940 m. Dubravos 
girioje buvo įsteigtas medžioklės draustinis. 
Medžioti drausta ir aplinkinių kaimų laukuo-
se. Girioje tik retkarčiais organizuotos me-
džioklės šalies prezidentui bei kitiems aukš-
čiausiems valstybės pareigūnams. 

Ir pokario metais, čia įkurdinus 1954 m. 
dėmėtuosius elnius, Dubravos giria išlaikė me-
džioklės draustinio statusą. Kauno miesto ir 
vietiniai medžiotojai tik aplinkiniuose laukuo-
se, pamiškėse galėjo tykoti šernų.     

Girionyse įsteigus Lietuvos miškų institu-
tą ir Dubravos miškų tyrimo stotį, susirūpinta 
ir medžioklės racionalesniu tvarkymu. Insti-
tuto vyresnysis mokslo darbuotojas Vytautas 
Padaiga parengė 1962 m. medžioklės ūkio ir 
miško apsaugos nuo žvėrių Dubravos miške 
organizacijos projektą, kuris 1963 m. sausio 
15 d. buvo patvirtintas Lietuvos miškų insti-
tuto mokslinės tarybos ir Dubravos miškų ty-
rimo stoties darbuotojų išplėstiniame posė-
dyje. Šiame projekte buvo numatyti darbai, 

siekiant sudaryti optimalias sąlygas medžio-
jamosios faunos gausinimui, apsaugai, bei 
priemonės miško želdiniams apsaugoti nuo 
žvėrių pakenkimų.

Klubo (būrelio) įisikūrimas. Kad lengviau būtų 
įgyvendinti šias projekto priemones bei propa-
guoti medžioklės tradicijas, kelti medžiojimo 
kultūrą, nuspręsta Girionyse įsteigti medžioto-
jų būrelį, kuriam vadovauti turėtų miškininkai. 
Tam buvo palankus metas, nes Kauno medžio-
tojų draugijoje kaip tik vyko medžiotojų būre-
lių steigimo organizaciniai darbai, o Girionyse 
atsirado apie 30 medžiotojų, vienaip ar kitaip 
susijusių su miškų tvarkymo, miškų mokslo ir 
mokymo sritimis.

Paminėjus Girionių medžiotojų klubo 50-metįi 
Vytautas RiBiKausKas 

girionių medžiotojų klubo prezidentas

Sveikinamas tradicinės medžioklės karalius Eugenijus Vaitiekus (kairėje)

Medžioklės dalyviai pasirašė klubo metraštyje
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Ankstesnė Girionių medžiotojų būrelio vei-
kla buvo glaudžiai susijusi su Dubravos miškų 
tyrimo stoties bei Miškų instituto veikla. Moks-
lininkai tyrė kanopinių žvėrių mitybą, šėrimo 
žiemos metu efektyvumą, miško želdinių ir jau-
nuolynų pakenkimą bei apsaugos priemones, 
žvėrių apskaitos metodus. Miškų tyrimo sto-
tyje auginti ir leisti į būrelio plotus fazanai bei 
pilkieji kiškiai. Miškininkai kartu su medžioto-
jais gausiai šėrė žvėris žiemą, vykdė specialius 
kirtimus pagerinti elninių žvėrių pašarinę bazę. 
Tokia „simbiozė“ turėjo teigiamos įtakos žvėrių 
populiacijų gausėjimui, bet būrelio medžio-
tojai buvo mažiau savarankiški. Jie naudojosi 
miškų tyrimo stoties patalpomis, transportu, 
kitomis lengvatomis. 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir nu-
trūkus finansavimo srautui iš Maskvos, Girio-
nių klubo medžiotojai liko be savo patalpų, be 
transporto, kai kiti, savarankiški medžiotojų 
būreliai iki to laiko buvo nebrangiai pasistatę 
savus medžiotojų namus, įsigiję sunkvežimius 
ar net autobusus. Kurį laiką glaudęsi Dubravos 
EMM urėdijos medelyne žvėrienos pirminiam 
apdorojimui įruoštose patalpose, klubo me-
džiotojai savo bazę įkūrė Dubravos girioje, 
prisiglausdami prie buvusio miškų darbininko 
sodybos. Susirinkimams patalpos įruoštos sta-
tybininkų vagonėlyje, o sumedžiotų žvėrių ap-
dorojimo patalpa – vilkiko priekaboje.

Medžioklės tradicijų, kultūros puoselėjimas. 
Nuo pat Girionių medžiotojų būrelio įsistei-
gimo didelis dėmesys skiriamas medžioklės 
tradicijų puoselėjimui, medžioklės kultūros 
kėlimui. Tęsiant LDK laikų bei tarpukario 
medžioklių tradicijas, kai jose dalyvaudavo 
aukšti valstybės pareigūnai, profesorių My-
kolo Jankausko ir Vytauto Padaigos iniciatyva 

1976 m. – 230); didžiųjų ančių – 217,7 (2010-
2011 m. – 334), kitos smulkiosios medžiojamo-
sios faunos – 21 (1999-2000 m. – 252). Girionių 
klubo medžiotojai yra vieni iš aktyviausiai me-
džiojančių smulkiąją medžiojamąją fauną tarp 
visų Kauno medžiotojų. 

Girionių medžiotojų būrelio steigiamasis 
susirinkimas įvyko 1963 m. lapkričio 2 d. (da-
lyvavo 24 medžiotojai). Į įsteigtą būrelį vėliau 
priimti 45 medžiotojai, tarp kurių buvo ir me-
džiotojų iš aplinkinių kaimų. Būrelio valdybos 
pirmininku išrinktas Dubravos miškų tyrimo 
stoties direktorius Jurgis Gečys, pavaduotojais – 
instituto skyriaus vedėjas Mykolas Jankauskas 
ir miškų tyrimo stoties inžinierius Algirdas Ka-
žemėkas, sekretoriumi – miškų technikumo di-
rektorius Bronius Paulauskas. Į būrelio valdybą 
taip pat išrinkti ir vietinių medžiotojų atstovai 
Edmundas Lučiauskas (Šlienavos k.), Pranas 
Giniūnas (Viršužiglio k.) ir Petras Zinkevičius 
(Patamulšėlio k.).

Nors iki 1966 m. oficialiai Girionių me-
džiotojų būrelio valdybos pirmininku buvo 
J. Gečys, praktiškai būrelio veiklai vadovavo 
valdybos pirmininko pavaduotojas A. Kažemė-
kas. Išvykus J. Gečiui dirbti į Vilnių, Miškų ūkio 
ir miško pramonės ministeriją, būrelio vadovu 
iki 1988 m. rinktas A. Kažemėkas. Nuo 1988 m. 
iki 2006 m. būreliui (vėliau klubui) vadovavo 
tuometinis Dubravos EMM urėdijos miškų urė-
do pavaduotojas Juozas Palaima. Nuo 2007 m. 
klubui vadovauja valdybos pirmininko statu-
są pakeitęs į prezidento statusą miškininkas 
Vytautas Ribikauskas. Šiuo metu Girionių me-
džiotojų klubas jungia 65 narius, kurie medžio-
ja 10245 ha dydžio medžioklės vieneto plote 
(jame miškai užima 5197,5 ha).

 
Medžioklės plotų ir veiklos ypatumai. Prie 
Kauno didmiesčio prigludę medžioklės plo-
tai nepasižymi didele medžiojamųjų gyvūnų 
gausa. Subyrėjus kolūkinės žemdirbystės siste-
mai, Dubravos girios apylinkėse vietoj plytėju-
sių žemės ūkio kultūrų laukų suvešėjo akimis 
neaprėpiami piktžolynai, pablogėjo mitybos 
sąlygos kanopiniams žvėrims. Tik pastaraisiais 
metais pakaunėje vėl atsigauna žemdirbystė. 

Dubravos girioje po dažnai pasikartojan-
čių stichinių nelaimių suintensyvėjo miško kir-
timai. Ypač susidaro didelis žvėrių trikdymas, 
kai girioje įruoštose poilsiavietėse žiemą – va-
sarą lankosi gausūs poilsiautojų būriai, šiltuoju 
metu suguža begalės uogautojų, grybautojų.

Girionių medžioklės plotų vienete per 
2009-2012 m. tris medžioklės sezonus viduti-
niškai sumedžiota: briedžių 0,3 (daugiausiai, 
po 11-ka, sumedžiota 1971-1972 m. ir 1972-
1973 m. medžioklės sezonais, o 2013 m. – 3); 
taurieji elniai nemedžioti (1989-1990 m. sume-
džiota 13); stirnų – 60,3 (2008-2009 m. ir 2011-
2012 m. – 61); šernų – 36,7 (2008-2009 m. – 63); 
bebrų – 56 (2010-2011 m. – 67); lapių – 100,3 
(2010-2011 m. – 133); mangutų – 41,3 (2010-
2011 m. – 66); pilkųjų kiškių – 8,3 (1975-

Kauno medžiotojų sąjungos atstovė nijolė Babrauskienė įteikia Garbės medžiotojo bilietą 
ir Medeinės medalį medžiotojui veteranui prof. V. Padaigai

Varovės – linksmai nusiteikusios 
KMAI kolegijos studentės

Patirties perdavimas – kolegiškos ASU 
medžioklėtyros doktorantės Gintarės 
narauskaitės ir prof. Vytauto Padaigos 
diskusijos
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nuspręsta kasmet Dubravos girioje organizuoti po vieną tradicinę – 
parodomąją medžioklę. Į ją kviesti valdžios institucijų, mokslo įstaigų, 
įmonių vadovai, žymūs mokslininkai, vedančiųjų spaudos leidinių žur-
nalistai medžiotojai ir kiti svečiai. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
tradicinės-parodomosios medžioklės išliko, bet keitėsi jų pobūdis, da-
lyvių sąstatas.

Tokioje 49-oje tradicinėje medžioklėje Dubravos girioje paminėtas ir 
Girionių medžiotojų klubo 50-metis. Į šią medžioklę buvo susirinkę 33 
medžiotojai. Žvėrims baidyti atvyko net 31 varovų būrys, kurių daugumą 
sudarė KMAI kolegijos studentai ir studentės. Prieš medžioklę išsirikiavus 
instruktažui, klubo vėliavos pakėlimas patikėtas medžiotojams vetera-
nams Vytautui Padaigai ir Jonui Grigaliūnui.

Medžioklės deivė Medeinė tądien nepašykštėjo mums gražios žie-
mos dienos su lengva šarma ir saulutės šypsniais įdienojus bei laimikių. 
Sumaniai medžioklei vadovaujant Egidijui Morkūnui, sklandžiai praėjo 4 
varymai, kurių metu medžiotojai smagiai praleido laiką Dubravos girioje, 
pamatė daug žvėrių, o keletą jų ir sumedžiojo.

Po medžioklės nukauti žvėrys pagerbimui suguldyti aikštelėje prie klu-
bo būstinės, prie laimikių nusifotografavo medžioklės dalyviai. Šios dienos 
medžioklės buhalteris Artūras Gedminas, suvedęs medžioklės rezultatus, 
paskelbė, kad 33 šauliai per medžioklę iššovė 50 šūvių (skaičius sutapo su 
klubo amžiumi) ir nukovė 9 stirnas, 2 zuikius ir 1 lapę. Nuo šūvių sėkmingai 
išsisuko ilgašnipiai šernai. Medžioklės karaliumi tapo Eugenijus Vaitiekus, 
dviem šūviais sumedžiojęs dvi stirnas. 

Kauno medžiotojų sąjungos atstovai įteikė Vytautui Padaigai Kauno 
medžiotojų sąjungos Garbės medžiotojo bilietą ir Lietuvos medžiotojų ir 
žvejų draugijos įsteigtą Medeinės medalį. Profesorius nuo pat įsteigimo 
yra Girionių medžiotojų klubo narys, savo ilgametę mokslinę ir kūrybinę 
veiklą paskyrė kanopinių žvėrių ir miško santykiams nagrinėti. 

Už aktyvią veiklą ir medžioklės tradicijų puoselėjimą Kauno medžio-
tojų sąjungos padėkos raštai įteikti medžiotojams Kęstučiui Virbašiui, 
Giedriui Makūnui ir Vytautui Ribikauskui. KMAI kolegija paskatino Pa-
dėkos raštu Girionių medžiotojų klubą už bendradarbiavimą ir pagalbą 
supažindinant kolegijos studentus su kultūringos medžioklės principais 
ir tradicijomis. 

Medžiotojams Andriui Kuliešiui, Vincui Statkui ir Vytautui Ribikaus-
kui įteikti Girionių medžiotojų klubo Garbės medžiotojo bilietai, o Stasiui 
Karazijai – klubo senbuvio medalis. Už pasižymėjimus klubo veikloje ir 
šios dienos medžioklėje įvairiais suvenyrais paskatinti ir kiti klubo nariai. 
Po iškilmingos dalies medžioklės ragas visus dalyvius pakvietė prie tradi-
cinio laužo, kur ir medžiotojai, ir varovai vaišinosi medžiotojiška sriuba, 
patiekalais iš žvėrienos, dalinosi medžioklės įspūdžiais. 



Iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę.
Atsakymus iki kovo 17 d. siųskite adresu VšĮ „Mūsų girios“, A. Juozapavičiaus g. 10 a, 09311 Vilnius arba el. paštu info@musu-girios.lt.
Žinutėje įrašykite kryžiažodžio atsakymą, vardą, pavardę (pvz., Medkirtys, Vardenis Pavardenis). 
Nugalėtojo, kuris bus nustatytas burtų keliu, laukia UAB  „MMC Forest“   
įsteigtas prizas – „Fiskars“ kastuvas

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

L a i s v ą  m i n u t ę
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Vasario kaleidoskopas
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Sudarė ONA GYLIENė

Vertikaliai:
1. Samana ir pelėdinių šeimos paukščio patelė tuo pačiu vardu. 2. Senovės 
graikų miškų dievybė ir didelis neryškiai rudas drugys vadinami vienu vardu. 
3. Gegužraibinių šeimos daugiametis žolinis augalas su gana dideliais pailgais 
šakniagumbiais (Platanthera). 4. Vandenplūkinių šeimos augalas plačių dyg-
liuotai dantytų lapų kuokštu (Stratiotes). 7. Varpinių šeimos vandens augalas 
ilgu tuščiaviduriu stiebu (Phragmites). 8. Gegužraibinių šeimos smulkus pelkėtų 
vietų augalas (Hammarbya). 12. Baltų dribsnelių pavidalo krituliai būdingi žie-
mai. 13. Raktažolinių šeimos augalas su stačiu arba gulsčiu stiebu (Lysimachia). 
16. Gegužraibinių šeimos daugiametis žolinis augalas – Lietuvos orchidėja. 
17. Gailus pelkių augalas. 20. Retas pelkinis augalas, kurio galvutėse po 3–5 žie-
dus (Hydrocotyle). 21. Vaistinis miškų augalas ilgu išsidriekusiu stiebu, tankiai 
lapotomis šakutėmis (Lycopodium). 23. Lietuvoje dažnas paukštis: patino kakta 
ir viršugalvis raudoni; pakaušis, galvos ir kaklo šonai pilki, rusvo atspalvio (Car-
duelis). 24. Daugiametis žolinis augalas pagulusiu arba stačiu, 30-60 cm aukščio 
stiebu, dar vadinamas kvapiąja krune (Galium).

Horizontaliai:
5. Junetinių šeimos samana. 6. Laukinis ir darželių augalas 
šviesiai geltonais žiedynais (Raseda). 9. Vieta, kurioje slūgso 
storesnis ar plonesnis durpių sluoksnis, kuris nuolat kaupiasi 
ir pasiekia iki 30 cm storio. 10. Pelkės sinonimas. 11. Antrasis 
metų mėnuo, kurio 2 dieną švenčiama pelkinių vietovių die-
na.14. Daugiametis miškų uogakrūmis, vedantis raudonas 
uogas, iš kurių verdama skani uogienė 15. Viksvuolinių šeimos 
augalas, kuris dažniausiai auga pelkėse. 18. Baltakamienis me-
dis, kurio broliai keružis ir liekninis auga pelkėse ar šlapiose 
vietose. 19. Vandens riešutas. 22. Dar vienas pelkės sinonimas. 
25. Naminis ir laukinis paukštis tuo pačiu vardu. 26. Kibus au-
galas. 27. Vienintelis miškuose gyvenantis nuodingas šliužas. 
28. „Bailiausias“ miškų gyvūnas. 
Sunkesni žodžiai: satyras, junetė, tyras.
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Tauragės miškų urėdijoje:
Reorganizavus medienos ruošos, prekybos ir techninį 
padalinį į centrinį medienos ruošos, prekybos ir techninį 
padalinį, 2014 m. sausio 2 d. paskirti:
ARTŪRAS KATKUS – vyriausiuoju meistru (baigęs LŽŪA, 
miškų ūkio inžinierius). Anksčiau dirbo Pagramančio giri-
ninkijos girininko pavaduotoju;
POVILAS JONIKAS – vyresniuoju meistru, (baigęs LŽŪU, 
miškininkystės bakalauras). Anksčiau dirbo  Obelyno giri-
ninkijos girininko pavaduotoju;
GEDAS GRIGUOLA – meistru (baigęs LŽŪU, miškinin-
kystės bakalauras), anksčiau dirbo Batakių girininkijos 
girininko pavaduotoju;
AIRIJUS  GIRSKIS – meistru (baigęs ASU, miškininkystės 
bakalauras). Anksčiau dirbo Obelyno girininkijos eiguliu;
JONAS PALIOKAS – meistru (baigęs Panevežio hidrome-
lioracijos technikumą, hidrotechnikas). Anksčiau dirbo 
Pužiškės girininkijos eiguliu; 
JONAS zEVEcKAS – meistru, (baigęs Smalininkų tech-
nikumą, technikas-mechanikas). Anksčiau dirbo Balskų 
girininkijos eiguliu; 
TADAS MARTIŠIUS – meistru (baigęs LŽŪU, miškinin-
kystės bakalauras). Anksčiau dirbo Pužiškės girininkijos 
girininko pavaduotoju; 
MINDAUGAS JANKEVIčIUS – meistru (baigęs Kauno 
aukštesniąją miškų mokyklą, miško technikas). Anksčiau 
dirbo Dabrupinės girininkijos girininko pavaduotoju;
DAINIUS ANDRIUŠKEVIčIUS – meistru (baigęs VU tarp-
tautinio verslo mokyklą, vadybos ir verslo administravi-
mo bakalauras);

Pasikeitimai girininkijose: 
AIDAS GAUDIEŠIUS (baigęs LŽŪU, miškotyros  magistras) 
2013 m. lapkričio 11 d. paskirtas Tauragės girininkijos 
girininku. Anksčiau dirbo šioje girininkijoje girininko pa-
vaduotoju; 
LUKAS PETRAITIS (baigęs LŽŪU, miškininkystės bakalau-
ras) 2013 m. gruodžio 3 d. paskirtas Tauragės girininkijos 
girininko pavaduotoju;
ARŪNAS  GENDROLIUS (baigęs Kauno A. Kve daro miškų 
technikumą), 2014 m. sausio 2 d. perkeltas Pužiškės gi-
rininkijos girinininko pavaduotoju. Anksčiau dirbo Eičių 
girininkijoje  girininko pavaduotoju; 
AUDRIUS BALANDIS (baigęs KMAI kolegiją, miškinin-
kystės bakalauras) 2014 m. sausio 2 d. paskirtas Eičių 
girininkijos girininko pavaduotoju. Anksčiau dirbo Eičių 
girininkijoje eiguliu; 
VAIDOTAS GARBENIS (baigęs LŽŪA, ekologijos ir aplinko-
tyros magistras) 2014 m. sausio 2 d. paskirtas  Obelyno 
girininkijos girininko pavaduotoju. Anksčiau dirbo Balskų 
girininkijoje  eiguliu; 
EDMUNDAS ŽEMAITAITIS (mokosi A. Stulginskio univer-
sitete) 2014 m. sausio 2 d. paskirtas Batakių girininkijos 
girininko pavaduotoju. Anksčiau dirbo Ringių girininkijo-
je eiguliu;
ALFREDAS JOcAS (baigęs Kauno aukštesniojoje miškų 
mokykloje kursus) 2014 m. sausio 2 d. perkeltas  Balskų 
girininkijos eiguliu. Anksčiau dirbo Dabrupinės girininki-
joje eiguliu;
VyTAUTAS JUŠKEVIčIUS (baigęs LŽŪU, miškotyros  baka-
lauras) 2014 m. sausio 15 d. paskirtas Dabrupinės girinin-
kijos girininko pavaduotoju. 
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Algirdas 

Mockevičiaus 

1936 04 14 – 2014 02 10

Eidamas 78-uosius, sunkios ligos palaužtas, vasario 10-
ąją išėjo Anapilin žinomas šalies miškininkas Algirdas 
Mockevičius. Likimas lėmė jam gimti gražiame Daina-
vos krašte – Lazdijų rajone, Ramanavo kaime, o gyve-
nimą pašvęsti šalies girioms. 

Anksti netekęs tėvo, Algirdas brendo savarankišku, 
atsakingai į gyvenimą, darbą žiūrinčiu žmogumi. Bai-

gęs 1956 m. Šeštokų vidurinę mokyklą, išvažiavo į Kauną, LŽŪA studijuoti miškininkystės. 
Jauną specialistą 1961 m. paskyrė į Jurbarko miškų ūkio Kalvelių girininkiją miško 

techniku. Tų pačių metų gruodį tapo šios girininkijos girininku. Čia jis pamatė ir tai, ko 
nemokė akademijoje: Karšuvos girioje dar buvo likę vokiečių miškininkų buvusiame Klai-
pėdos krašte diegto pavyzdingo ūkininkavimo pėdsakai. Jaunam girininkui kėlė rūpestį 
degimvietės, didelės miškų atkūrimo darbų apimtys, miško sodmenų stygius. Algirdas 
girininkijoje įruošė du miško daigynus, ėmėsi jaunuolynų ugdymo, medynų sanitarinės 
būklės gerinimo, atstatyti vokiečių diegtą, bet pokaryje apleistą mažosios melioracijos 
tinklą. Norint turėti eigulių, miške darbininkų, ne antraeiliu uždaviniu buvo ir socialiniai 
klausimai – eiguvų, miško darbininkų sodybų remontas, žemės dalos pagalbiniam žemės 
ūkiui. Taip besisukant darbų verpete iki 1969 m. Kalvelių girininkijoje buvo įveista per 200 
ha miško želdinių, išugdyta virš 500 ha jaunuolynų, išvalyta dešimtys kilometrų mažosios 
melioracijos griovių. Jurbarkiečiai prisimena Algirdą kaip nuoširdų, jautrų, visada pasiruo-
šusį padėti kitam nelaimėje žmogų, bičiulį. O darbe jis buvo principingas, net ambicingas, 
bet teisingas. Už tai kolegos jį vertino, gerbė ir pavaldiniai.

Įsimintinas antrasis jo profesinės veiklos etapas, 1969-1982 m. dirbant Jurbarko miško 
pramonės ūkio vyriausiuoju inžinieriumi. 1973 m. ant Algirdo pečių buvo užkrauta Stri-
plaukio galutinio medienos sandėlio rekonstrukcija, medienos tiekimas vartotojams. Tuo 
metu Jurbarko miško pramonės ūkis vykdė ir medienos plukdymo Nemuno upe darbus 
(mediena sandėlyje krauta į baržas). Palengvinti šį sunkų ir pavojingą darbą, pagerinti 
plukdymui skirtos medienos rūšiavimą, rietuvių krovimą ir pagreitinti baržų pakrovimą, 
A. Mockevičiaus iniciatyva ir pastangomis buvo suprojektuota 400 m ilgio krantinė Mitu-
vos upės žiotyse. 

Bet jos pastatyti Algirdas nespėjo – gabų specialistą 1982 m. lapkričio 1 d. perkėlė 
dirbti į Vilnių, ministerijai pavaldaus Eksperimentinio projektavimo konstravimo ir tech-
nologijų biuro direktoriaus pavaduotoju mokslo reikalams. Taip prasidėjo Algirdo veikla 
šalies mastu. Reorganizavus šį biurą, 1988-1993 m. jis paskirtas įmonės ,,Unksna“ direk-
toriumi. 

Atėjus privatizacijai ir į miškų ūkį, keičiantis valdymo sistemai, Algirdui teko pažinti ir 
medienos verslininko, miško technikos prekybininko duonos skonį: 1993-1994 m. jis dir-
bo UAB ,,Girinis“ generalinio direktoriaus pavaduotoju, diegė skandinaviškas miško ruošos 
technologijas, 1995-2000 m. paskirtas UAB ,,Miško mašinos“ viceprezidentu. 2001-2005 m. 
įsteigė savo prekybinę įmonę ,,Girioms ir parkams“ bei ,,Sodveja“. 2005 m. Algirdas išėjo į 
užtarnautą poilsį. 

Su pedagoge žmona Bena užaugino sūnų teisininką Remigijų ir dukrą pedagogę Edi-
tą, džiaugėsi augančiais anūkais Akvile, Vilte ir Aurimu. Su šeima buvodavo kolektyvinia-
me sode netoli Vilniaus, prie Balžio ežero, grožėjosi jį supančiais šilais. Laisvalaikiu mėgo 
skaityti knygas, kaupė archyvinę medžiagą nueitam gyvenimo keliui apibendrinti. Bet jis 
netikėtai pasisuko kita linkme... 

Vasario 13 d. palydėjome Algirdą į amžino poilsio vietą Vilniaus Kairėnų kapinėse. 
Dėl skaudžios netekties reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio žmonai Benai, dukrai 

Editai, sūnui Remigijui, anūkams ir kitiems artimiesiems. 

  Buvusių bendradarbių vardu – pranas Kuodaitis, antanas Buračas

N a u j o s  p a r e i g o s I š ė j ę  n e g r į ž t i
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Kazimieras 
Dimavičius
1931 01 07 – 2014 01 28
Eidamas 84-uosius metus, mirė 
buvęs ilgametis Anykščių miškų 
urėdijos miškininkas Kazimie-
ras Dimavičius, beveik 30 metų 
atidavęs Anykščių krašto miš-
kams. Kazimieras augo Akme-
nės rajone, Papilės miestelyje, 

čia 1953 m. baigė vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į 
LŽŪA Miškų ūkio fakultetą. Besimokydamas Akademijoje buvo 
pasiųstas tęsti studijas į tuometinės Leningrado Kirovo miško 
technikos akademijos Miškų ūkio fakultetą, kurį 1958 m. baigė. 
Įgijęs miškų ūkio inžinieriaus specialybę, vienerius metus dirbo 
Joniškio miškų ūkio Beržėnų girininkijoje girininko pavaduotoju, 
1959 m. grįžo į gimtinę – įsidarbino tuometiniame Akmenės miš-
kų ūkyje Kruopių girininkijos girininku. 

Miškų ūkio ministras A. Matulionis 1962 m. birželį perkėlė 
K. Dimavičių dirbti į Anykščių miškų ūkį inžinieriumi. Čia jam teko 
rūpintis miško želdinimu ir miškų apsauga, taip pat buvo atsa-
kingas už įmonės personalo apskaitą bei pasikeitimus, dalyvavo 
profsąjungų veikloje. 

Kazimieras pasižymėjo pareigingumu, kruopštumu ir atsakin-
gu požiūriu į patikėtą darbą, tobulino profesines žinias. Laisvalai-
kiu skaitė literatūrą, lavino atmintį, spręsdamas kryžiažodžius. Šis 
pomėgis išliko iki paskutinių jo gyvenimo dienų.

Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną Jadvygą Laimutę bei 
dukras Violetą, Daivą su šeimomis.

anykščių miškų urėdijos darbuotojai

Vytautas 
Pastarnokas
1931 02 16 – 2014 01 22 
  
Per patį viduržiemį, sausio 25-ąją į paskutinę 
gyvenimo kelionę palydėjome buvusį ilga-
metį Marijampolės miškų urėdijos eigulį Vy-
tautą Pastarnoką. Šis miškininkas iš pašauki-
mo buvo kilęs iš Vilkaviškio rajono Pilviškių 
seniūnijos Sarmačinų kaimo valstiečių šei-
mos. Baigęs Paežerių pradžios mokykloje 5 

klases, mokslus tęsė Marijampolės gimnazijoje. Ją 1951 m. baigus – 3 metai 
privalomoje karinėje tarnyboje. Nuo 1956 m. balandžio Vytautas įsidarbino 
eiguliu tuometiniam Kazlų Rūdos miškų ūkiui priskirtoje Vilkaviškio (Paežerių) 
girininkijoje.

Pasak buvusio ilgamečio Paežerių girininkijos girininko Broniaus Klimo, 
tai buvo pavyzdinės kultūros žmogus, mylintis gamtą, pareigingas, sumanus 
darbuotojas. Vytauto prižiūrimoje eiguvoje išgyvendinti savavališki kirtimai, 
daug dėmesio skirta medynų atkūrimui, naudojant paaugusius sodmenis, 
medelius. Šlapiose želdavietėse išradingai vykdė mažąją melioraciją: pavasarį 
vietas, kur susitelkdavo polaidžio vanduo, nusmaigstydavo kuoliukais, o pra-
džiūvus kasdavo griovelius. Siekė, kad visi miško darbai būtų atlikti kokybiškai, 
laiku, sutarė su miško darbininkais. Nors nebuvo medžiotojas, rūpinosi fau-
nos globa, gerai organizuodavo medžiokles. Pavasariais organizuodavo inkilų 
iškėlimą su Paežerių mokyklos mokiniais. Inkilo dugną eigulys pažymėdavo 
numeratoriumi, kad kiekvienas mokinys galėtų surasti savo iškeltus inkilus 
ir nustatyti, kas juose gyveno. Paežerių miškams Vytautas pašventė lygiai 40 
metų – į užtarnautą poilsį išėjo 1996 m. balandžio mėnesį. Jį ne perdėtai gali-
ma laikyti to laikmečio pareigingo eigulio pavyzdžiu. 

Reiškiame užuojautą jo šeimai bei artimiesiems.     

Marijampolės miškų urėdijos darbuotojai  

Vytas Kazys 
Bartninkas
1936 12 14 – 2014 01 21
Į savo kelią nepasiėmė Jis nieko.
Tai mums, gyviesiems, viskas 
pasilieka:
Pilni gerumo žodžiai ir darbai,
Didžioji meilė – ošiantys miškai...

Klastingos ligos palaužtas am-
žinajam poilsiui savo sodintų 

pušų apsuptose Radikių kapinėse vidužiemyje atgulė miškininkas 
Vytas Kazys Bartninkas, kilęs iš Prienų rajono Skerdupio kaimo. 

Baigusį Veiverių vidurinę mokyklą, jį paėmė į privalomą karinę 
tarnybą. Grįžęs iš kariuomenės 1961 m. jis įstojo į LŽŪA studijuoti 
miškininkystės. Būdamas nuoseklaus mąstymo, sąžiningas, par-
eigingas, įžvalgus ir sumanus, rinktas kurso seniūnu, o baigiant 

studijas įdarbintas girininku (puse etato) prižiūrėti Miškų ūkio fakultetui priskir-
tą Kamšos mišką, esantį šalia Obelynės.

1966 m. pabaigoje apgynęs diplominį darbą, Vytas paskirtas Kauno miško 
pramonės ūkio Lapių girininkijos meistru, 1967 m. perkeltas į Trakų miško pra-
monės ūkį Rykantų girininkijos girininku. 1968 m. vėl grįžo į Kauno miško pra-
monės ūkį – paskirtas Lapių girininkijos girininku. Čia atsiskleidė jo įvairiapusiš-
ka veikla: Lapių girininkijoje vasaromis Miškų ūkio fakulteto studentai atlikdavo 
mokomąsias praktikas, buvo įgyvendinamos mokslininkų siūlomos naujovės ir 
rekomendacijos, kartu vyko ir įprastinis miškų ūkio gamybinis darbas. Tėvų iš-
ugdytas dirbti sąžiningai, būti reiklus sau ir kitiems, iniciatyvus girininkas šias 
vertybes diegė ir bendraudamas su fakulteto dėstytojais, studentais. 

Naujas posūkis jo profesinėje karjeroje – 1979-1983 m. rūpinantis Kauno miš-
ko pramonės ūkio statybomis, ypač ūkio gyvenvietės plėtra, apželdinimu. Plataus 
profilio specialisto miškininko prireikė ir tuometiniam Kauno miesto apželdinimo 
trestui, kuriame pasiūlytos vyriausiojo inžinieriaus pareigos. Čia V. Bartninkas de-
šimtmetį (1983-1993 m.) rūpinosi miesto žaluma, rekreacija. Nuo 1994 m. iki pen-
sijos plušėjo koncerno „Agnapolis“ gamybos bazėje medienos sandėlininku. 

Mūsų atmintyje išliks jo nuoširdus bendravimas, švelnus baritono balsas 
dainose, bažnyčios choro giesmėse.

Nuoširdžius užjautos žodžius skiriame velionio žmonai Danutei, kitiems ar-
timiesiems.

Buvę studijų draugai



Kryžiažodžio ,,Sausio kaleidoskopas“, išspausdinto 2014 m. Nr. 1, atsakymai: 
Vertikaliai: 1. Gulbės. 2. Brantas. 3. Inkilas. 4. Sritis. 5. Slidės. 7. Smilga. 11. Sabalas.
12. Sniegas. 15. Šaltis. 16. Vilkas. 18. Kirminas. 19. Barsukas. 20. Smidras. 21. Ledinis. 

Horizontaliai:
5. Pledas. 6. Akstis. 8. Alpės. 9. Žiemė. 10. Vakarai. 13. Vėzdas. 14. Snaigė. 17. Sartai. 
19. Sausis. 22. Kiminas. 23. Žiema. 24. Ledas. 25. Adonis. 26. Pusnis.

Frazė – BARSUKAS PABUDO

Už kryžiažodžio ,,Sausio kaleidoskopas“, 
(išspausdinto 2014 m. Nr. 1) atsakymus 
UAB „MMC Forest įsteigtą prizą – universalų kirvį 
„Fiskars X15“ – laimėjo Robertas Bernatavičius. 
Dėl prizo kreipkitės: el. paštu info@musu-girios.lt, 
tel. 8687 10616.
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Su 30-uo ju gim ta die niu
Ko vo 5 d. šią su kak tį pa žy min čią Vals ty bi nio 
miš kot var kos ins ti tu to GIS ir kartografijos sky-
rius vedėjo pavaduotoją RITą PALICINIENę, 14 
d. – Jurbarko miš kų urė di jos Jūravos gi ri nin ki-
jos ei gu lį LINą SABONAITĮ, 23 d. – Druskinin-
kų miš kų urė di jos Norulių gi ri nin ki jos girininką 
ŽYDRIų BALČIų, Dubravos EMM urėdijos me-
delyno darbininkę-pardavėją RENATą VAŠKE-
VIČIENę, 31 d. – Kėdainių miš kų urė di jos me-
delyno darbininkę RASą ČIŽINAUSKIENę. 

Su 40-uo ju gim ta die niu
Ko vo 1 d. šią su kak tį pa žy mintį Val ki nin kų 
miš kų urė di jos Pirčiupių gi ri nin ki jos girininką 
VALDą LėCKą, 2 d. – Valstybinės miškų tarny-
bos Miškų kontrolės skyriaus Telšių teritorinio 
padalinio vyriausiąjį specialistą VILIų IVA-
NAUSKą, Mažeikių miš kų urė di jos vyriausiąjį 
inžinierių JUOZą KėSą, 3 d. – Tytuvėnų miš-
kų urė di jos traktorininką VIDMANTą VALČIU-
Ką, 5 d. – Kretingos miš kų urė di jos medelyno 
meistrą RAMŪNą KAUBRĮ, 11 d. – Vals ty bi nio 
miš kot var kos ins ti tu to vyresnįjį taksatorių VY-
GANDą KAZAKAUSKą, 12 d. – Jonavos miš kų 
urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech-
ni nio pa da li nio medkirtės operatorių DARIų 
JUČINSKĮ, 14 d. – Tauragės miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da-
li nio meistrą MINDAUGą JANKEVIČIų, 15 d. – 
Pakruojo miš kų urė di jos medelyno darbininką 
RAMŪNą BUDZEVIČIų, 17 d. – Alytaus miš kų 
urė di jos Kalesnykų girininkijos gi ri nin ką GIN-
TAUTą STRUCKų, 21 d. – Vals ty bi nio miš kot-
var kos ins ti tu to vyresnįjį taksatorių SAULIų 
NORUSEVIČIų, 26 d. – Šalčininkų miš kų urė-
di jos Girios gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją 
JULIJANą SKIRUTIENę, 27 d. – Dubravos EMM 
urėdijos Ežerėlio gi ri nin ki jos ei gu lį VAIDOTą 
ŽEMAITĮ, 31 d. – Biržų miš kų urė di jos vyriau-
siosios buhalterės pa va duo to ją INGą GED-
GAUDIENę. 

Su 50-uo ju gim ta die niu
Ko vo 7 d. šią su kak tį pa žy mintį Ši lu tės 
miš kų urė di jos Saugų me die nos ruo-
šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio 
medvežės vairuotoją GINTARą LAM-
SARGĮ, 9 d. – Vals ty bi nio miš kot var kos 
ins ti tu to vyresnįjį taksatorių RICHARDą 
LENKAUSKą, Jonavos miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni-
nio pa da li nio miško darbininkę LINą 
ŽEVŽIKOVą, 10 d. – Uk mer gės miš kų 
urė di jos Krikštėnų girininkijos miško 
darbininką VYTAUTą ANDRIUKONĮ, 
11 d. – Kauno miškų urėdijos Raudon-
dvario medelyno darbininką ALGIMAN-
Tą JEZNĮ, 13 d. – Generalinės miš kų 
urė di jos Miško resursų ir prekybos me-
diena skyriaus vedėją GINTARą PALTA-
NAVIČIų, 19 d. – Prienų miškų urėdijos 
Išlaužo gi ri nin ki jos ei gu lį RAIMUNDą 
BANĮ, 21 d. – Panevėžio miš kų urė di jos 
Pyvesos gi ri nin ki jos miško darbininką 
SAULIų JATUŽĮ, 25 d. – KMAI kolegijos 
pagalbinę darbininkę IRENą RėKUVIE-
Nę, 26 d. – Ignalinos miš kų urė di jos 
Daugėliškio gi ri nin ki jos ei gu lį IVANą 
STANEVIČIų, Mažeikių miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 
pa da li nio medvežės operatorių STASĮ 
DAUKANTą, 27 d. – Utenos miš kų urė di-
jos miško želdinimo ir apsaugos inžinie-
rę DALIą PELėDIENę, 29 d. – Uk mer gės 
miš kų urė di jos Giedraičių girininkijos 
miško darbininką TADEUŠ SEMAŠKO. 

Su 60-uo ju gim ta die niu
Ko vo 5 d. šią su kak tį pa žy mintį LR Seimo narį 
miškininką KAZĮ GRYBAUSKą, 10 d. – vilnietį 
gamtininką, foto menininką VYTAUTą KNY-
Vą, 15 d. – Vals ty bi nio miš kot var kos ins ti tu to 
Kontrolės skyrius vyriausiąjį specialistą AN-
TANą BENDINSKą, 21 d. – Kaz lų Rū dos mo-
ko mo sios miš kų urė di jos me die nos ruo šos, 
pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio mechaniką 
JUOZą VAITIEKŪNą, Panevėžio miš kų urė-
di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 
pa da li nio vairuotoją STASĮ BRUKŠTų, 24 d. – 
Mažeikių miš kų urė di jos me die nos ruo šos, 
pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio ekskavatori-
ninką ANTANą LIZDENĮ, 29 d. – Aukštaitijos 
nacionalinio parko ir Labanoro regioninio 
parko direkcijos Kraštotvarkos skyrius vy-
riausiąjį specialistą-inspektorių, miškininką 
ALGIRDą PANAVą.

Su 70-uo ju gim ta die niu
Ko vo 31 d. šią su kak tį pa žy mėsiantį buvusį il-
gametį Varėnos miš kų urė di jos urėdą PRANą 
CELEVIČIų.

Kovo 23 d. su ka ks 75-eri buvusiai ilgametei 
Dubravos EMM urėdijos medelyno meistrei 
ELVYRAI JANKAUSKIENEI, 27 d. – buvusiam 
ilgamečiam Anykščių miš kų urė di jos Pavarių 
gi ri nin ki jos gi ri nin kui PETRUI LAPIENIUI bei 
buvusiam ilgamečiam Utenos miš kų urė di jos 
Radeikių gi ri nin ki jos gi ri nin kui KAZIMIERUI 
MISIŪNUI, 30 d. – buvusiam ilgamečiam Vals-
ty bi nio miš kot var kos ins ti tu to darbuotojui 
ALMANTUI KIZIUI.

Su 80-uo ju gim ta die niu
Ko vo 3 d. šią su kak tį pa žy mintį buvusį ilgame-
tį Lietuvos miškų instituto vyriausiąjį mokslo 
darbuotoją, habil. dr., profesorių ALGIMANTą 
GRADECKą, 10 d. – buvusį ilgametį Tauragės 
miš kų urė di jos girininką JONą TRANELĮ.
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