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K r o n ika

Balandžio 29 d. Lietuvos mokslo akademijoje vykusioje ataskaitinėje sesijoje
tarp kitų jaunųjų mokslininkų Vilniaus
miškų urėdijos Dūkštų girininkijos girininko pavaduotojas K. Godvod už
magistrinį darbą ,,Paprastosios eglės (Picea abies (L.) H. Karst) puvinio paplitimo
modeliavimas” paskatintas LMA aukštųjų
mokyklų studentų mokslinių darbų premija ir pagyrimo raštu.
Gegužės 2 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir
kongresų centre LITEXPO vyko IV-asis
visuotinis girininkų suvažiavimas.
Gegužės 3–6 d. Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas prof. E. Bartkevičius ir
prof. R. Deltuvas dalyvavo Europos miškininkų sąjungos (miškų tinklo) konferencijoje Forres mieste (Škotija).
Gegužės 9 d. įsteigtas miškų mokslo senjorų klubas „Giriūnai“, vienijantis miškininkus senjorus, dirbusius Lietuvos miškų
institute, LŽŪU, KMAIK, Valstybinėje miškų tarnyboje, Valstybiniame miškotvarkos
institute, Dubravos EMMU. Pagrindiniai
klubo tikslai: diskutuoti įvairiais miškų politikos ir miškų ūkinės veiklos klausimais;
reikalui esant, atlikti projektų analizę;
nagrinėti miškų mokslo ir studijų aktualijas; teikti siūlymus bei pastabas LR Seimui, Aplinkos ministerijai, Lietuvos miškų
institutui ir kitoms miškų institucijoms;
palaikyti kontaktus su miškų urėdijomis
bei propaguoti geriausius jų ūkininkavimo pavyzdžius; organizuoti dalykines bei
kultūrines išvykas, kitus renginius. Klubo
valdybos pirmininku (prezidentu) išrinktas akad. S. Karazija.
Gegužės 13-16 d. Helsinkyje (Suomija)
vyko COST veiklos FP1201 jungtinis
valdymo komiteto ir darbo grupių posėdžiai. Juose dalyvavo LAMMC Miškų
instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. D. Mizaraitė ir doktorantė J. Konstantinavičienė. Plenarinis posėdis skirtas Suomijos privataus miškų ūkio plėtros tendencijoms ir pokyčiams aptarti. Aptarta
privačių miškų nuosavybės struktūra Europoje, savininkų tipologija, pagrindiniai
veiksniai, lemiantys pokyčius privačiame
miškų ūkyje bei Suomijos miškų įstatymo
pokyčiai, jų įtaka ūkininkavimui privačioje miško valdoje.
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Gegužės 15 d. prasidėjo stirnų patinų,
licencijuojamų gyvūnų, medžioklės sezonas, todėl stiprinama šios medžioklės
kontrolė. Aplinkosaugos pareigūnai dažniau lankysis medžioklės plotuose, tikrins,
kaip laikomasi medžioklės taisyklių.
Gegužės 18–21 d. Lietuvos miškininkų delegacija, kurią sudarė Generalinės miškų urėdijos, miškų urėdijų atstovai bei ASU MEF
studentai lankėsi Ebersvaldo darnios
plėtros, Drezdeno technikos universitetuose, Brandenburgo ir Saksonijos
valstybinėse miškų įmonėse. Delegaciją
lydėjo ASU MEF dekanas prof. E. Bartkevičius ir prof. R. Deltuvas.
Gegužės 19 d. LR Seimo Aplinkos apsaugos
komitete svarstytas Prekybos apvaliąja
mediena taisyklių tobulinimas. Svarstyme dalyvavo šio komiteto pirmininkas
A. Salamakinas, Aplinkos ministerijos
Miškų departamento Miškų ūkio plėtros
skyriaus vedėjas N. Kupstaitis, generalinio
miškų urėdo pavaduotojas G. Visalga, su
medienos naudojimu ir prekyba susijusių
asociacijų atstovai, teisininkai. Diskusijų
metu asociacijų atstovai pageidavo apvaliąją medieną įsigyti pirmumo tvarka, pateikė siūlymus dėl apvaliosios medienos
pirkimo kainos iš miškų urėdijų, kuri būtų
ženkliai mažesnė negu dabartinė apvaliosios medienos rinkos kaina. Vakarų perdirbėjų asociacija pateikė siūlymą kompensuoti perdirbėjams transportavimo
kaštus. Medienos prekybos asociacijos
atstovai pateikė konstruktyvius siūlymus
dėl apvaliosios medienos įsigijimo Lenkijos valstybiniuose miškuose, kur prekybos sistema analogiška Lietuvai, pateikė
pavyzdžių apie Lietuvos perdirbėjus, sėkmingai perkančius apvaliąją medieną
Lenkijoje. Generalinio miškų urėdo pavaduotojas G. Visalga pasitarimo dalyviams
išdėstė informaciją apie medienos prekybą valstybiniuose miškuose.
Gegužės 21 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko Žemės ūkio ir miškų mokslų
skyriaus visuotinis susirinkimas, kuriame mokslinius pranešimus skaitė kandidatai į laisvas LMA tikrojo nario vietas.
Miškotyros srityje pranešimą „Miško medžių ekologinės – evoliucinės genetikos
tyrimai“ skaitė ASU Miškų ir ekologijos

fakulteto prof. D. Danusevičius. Jo kandidatūrą iškėlė ASU Senatas.
Gegužės 21-25 d. KMAI kolegijos rinktinė
Italijoje (Burguzis) vykusiame Europos
šalių miškininkystės studentų profesinio meistriškumo čempionate tarp 15
komandų buvo penkta.
Gegužės 22 d. Kaune, ASU įvyko nacionalinis tarptautinio YPEF konkurso etapas.
Jame varžėsi devynios JMBS komandos
iš Anykščių, Tauragės, Kauno, Raseinių,
Kretingos, Kuršėnų, Kupiškio miškų urėdijų globojamų JMBS būrelių. Susumavus
testo bei pristatymų rezultatus, stipriausia komanda pripažinta Anykščių rajono
Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinės mokyklos JMBS būrelio „Girinukas“ atstovai,
kurie rugsėjo pabaigoje vyks į Vokietijoje,
Ebersvalde rengiamą konkursą „Jaunimas Europos miškuose“.
Valstybinė miškų tarnyba informuoja,
kad birželio 4 d. Vilniaus rajono savivaldybėje vyks parengto Vilniaus rajono
savivaldybės valstybinės reikšmės miškų
plotų schemos pakeitimo projekto viešas
svarstymas.
Šių metų birželio 4 d. ASU vyks jaunųjų miško bičiulių tiriamųjų darbų pristatymas. Laimėtojai savo darbą tradiciškai
pristatys rugsėjį Rusijoje vyksiančiame
tarptautiniame jaunųjų miškininkų tiriamųjų darbų konkurse.
Aplinkos ministras V. Mazuronis pavedė Valstybinei miškų tarnybai kartu su
Generalinės miškų urėdija iki birželio
20 d. organizuoti miškų urėdijose papildomus pagrindinio miško naudojimo
patikrinimus, įvertinant biržių atrėžimo
kokybę, nustatyto nenukirsto miško tūrio
tikslumą, pagamintos medienos kiekį ir
medienos apskaitą, kad būtų užtikrintas
racionalus valstybinių miškų medienos
išteklių naudojimas ir jo kontrolė.
VMT Miško sėklų ir sodmenų kokybės
skyriaus specialistai šiemet atliko 11 miško dauginamosios medžiagos tiekėjų neplaninių patikrinimų. Nustatyti 3 tiekėjai,
kurie ruošėsi realizuoti Miško sodmenų
kokybės reikalavimų neatitinkančią miš-

Skelbiamas konkursas
iį Miškotyros krypties doktorantūros studijas
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras skelbia konkursą į agronomijos ir miškotyros mokslo krypčių doktorantūrą. Priimami pretendentai į šias Miškotyros krypties doktorantūros studijas:
Briedžių (Alces alces L.) populiacijos dinamika ir tvarus naudojimas Vakarų Lietuvoje. Vadovė dr. Olgirda
Belova;
Endogeninių ir egzogeninių veiksnių įtaka maumedžių vegetatyviniam dauginimui ir sodmenų išauginimui. Vadovas dr. Vidas Stakėnas;
Pagrindinių miško medžių rūšių medienos savybių
priklausomybė nuo aplinkos sąlygų ir nuo genotipo. Vadovas doc. dr. Virgilijus Baliuckas;
Skirtingų lapuočių rūšių (Populus sp. Fraxinus excelsior, Quercus robur) vidinių šaknijimosi kontrolės mechanizmų tyrimai vegetatyvinio dauginimo efektyvumui
padidinti. Vadovė dr. Sigutė Kuusienė;
Pretendentai turi pateikti LAMMC direktoriui prašymą leisti dalyvauti atvirame doktorantūros konkurse. Prašyme nurodoma doktorantūros mokslo kryptis,
forma ir pageidaujamos disertacijų tematikos prioriteto tvarka (ne daugiau kaip dvi). Taip pat reikia pateikti
šiuos dokumentus: magistro arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinančio aukštojo mokslo diplomo bei jų
priedėlio (priedo) originalą (parodyti) ir jų kopijas; dviejų mokslininkų, atitinkančių doktorantūros kryptį, rekomendacijas; gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą
(CV); mokslinius straipsnius ir jų atspaudus (jeigu tokie
yra); paso duomenų puslapio arba asmens tapatybės
kortelės kopiją.
Dokumentai priimami iki birželio 27 d. adresu: Liepų g. 1, 53101 Girionys, Kauno r. Daugiau informacijos galite rasti www.mi.lt
Iškilus klausimams maloniai prašome skambinti tel.
8-37 547221 ar rašyti el. paštu adresu ekonsk@mi.lt
Miškotyros krypties priėmimo komisijos posėdis
(stojančiojo dalyvavimas būtinas) vyks Miškų institute
birželio 30 d. 14 val.
Priėmimo komisijos posėdžio dieną vyks užsienio
kalbos testas, kuris yra privalomas visiems pretendentams į doktorantūros studijas. Apie tikslų testo rašymo
laiką ir vietą pretendentai bus informuoti asmeniškai.
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VMT Miško genetinių išteklių skyriaus specialistai
inventorizavo 2013 m. įveistus tuopos hibridų bandomuosius želdinius Kazlų Rūdos MM urėdijoje. Įvertinus šiuos želdinius, bus atrinktos 3-4 produktyviausios
mūsų sąlygomis tuopų veislės plantaciniams energetiniams želdiniams.
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ko dauginamąją medžiagą – dvi miškų urėdijos (eglės
ir ąžuolo sodmenys) ir vienas tiekėjas, gabenęs ąžuolo
sodmenis iš Lenkijos.

Medkirtys 2014
Liepos 5 d. Kupiškyje vyks XIII-asis atviras Lietuvos medkirčių
čempionatas. Jį organizuoja Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
(KMAIK), UAB Husqvarna Lietuva ir Kupiškio miškų urėdija. Renginį
remia Kupiškio miesto savivaldybė, UAB „Omniteksas”.
Dalyvauti čempionate kviečiamos kaimyninių šalių komandos iš Latvijos,
Lenkijos, Estijos, Baltarusijos, Suomijos, tarp jų – 2012 m. pasaulio čempionato
antros vietos laimėtojas suomis Jukka Peramaki.
Medkirčių čempionate gali varžytis visi pageidaujantys – dalyviai turi turėti medkirčio kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, tvarkingą grandininį pjūklą ir asmenines saugos priemones.
Čempionato metu dalyviai bus nemokamai maitinami.
Varžybos vyks individualioje įskaitoje tarp suaugusiųjų ir jaunių (iki 24
metų) pagal 2014 m.pasaulio medkirčių čempionato taisykles www.ialc.ch.
Varžybos susideda iš 5 rungčių:
– Pirmoji (medžio pjovimo) rungtis vyks Kupiškio miškų urėdijos Subačiaus girininkijos, Budrionių miške, 14 kv., 1 skl. paruoštoje aikštelėje, kur bus
pjaunamas natūraliai augantis vidutinio storio (28-32 cm skersmens) medis
(eglė). Medkirtys, laikydamasis nustatytų medžio kirtimo parametrų (išpjovos
kampo, išpjovos gylio, užtūros pločio, aukščių skirtumo ir kt.) turės per 3 min.
kuo tiksliau nuversti medį jo pasirinkta kryptimi.
Antroji, trečioji, ketvirtoji ir penktoji rungtys vyks Kupiškio miesto aikštėje.
– Antrojoje, t.y. grandinės keitimo rungtyje dalyvis turės kuo greičiau atsukti juostos tvirtinimo veržles, nuimti seną grandinę, apversti pjovimo juostą
ir, uždėjus naują grandinę, priveržti veržles.
– Trečioje (kombinuoto pjaustymo) rungtyje dalyviai varžysis, kas tiksliau
ir greičiau pjausto ant „ožio” uždėtus rąstus.
– Ketvirtoje (tikslaus pjaustymo) rungtyje medkirčiai demonstruos prezicinį pjaustymą. Čia reikės nuo rąstų, gulinčių pjuvenose ant medinio pagrindo, kuo greičiau ir tiksliau atpjauti po nuopjovą.
– Penktoji rungtis medkirčiams dažniausiai būna lemiama, o žiūrovams
bene pati įdomiausia, nes čia iš karto startuoja po keturis dalyvius. Rungtį pradeda dalyviai, surinkę mažiausiai taškų ankstesnėse rungtyse. Nugenėti stiebui su 30 šakų dažnam prireikia tik 20-30 sekundžių, tačiau nugali tas, kuris šią
rungtį atlieka ne tik greičiausiai, bet ir tiksliausiai.
Norintieji dalyvauti dėl registracijos kreipiasi į KMAIK dėstytoją Nerijų
Marcinkevičių (n.marcinkevičius@kmaik.lm.lt, tel. +370 68734481).
Išsamesnė informacija apie medkirčių rungtis bei medkirčių čempionato
taisykles – KMAIK tinklapyje adresu: www.kmaik.lt
Vyriausiasis teisėjas, KMAIK dėstytojas Arūnas Jurkonis –
tel. +370 868262750, a.jurkonis@kmaik.lm.lt, arunasju@delfi.lt
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Aktualijos

Ketvirtajame girininkų suvažiavime:
kasdienis rūpestis patikėtais šalies miškais

Lietuvos miškininkų sąjungos sudėtyje nuo 2000 m. gruodžio
15 d. veikiančios Girininkų bendrijos iniciatyva šių metų gegužės
2 d. organizuotas trečiasis, o skaičiuojant nuo šalies nepriklausomybės atkūrimo – jau ketvirtasis visuotinis girininkų suvažiavimas, vykęs Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO.
Pasveikinti suvažiavimo dalyvius, išsakyti valstybinį požiūrį į girininko vaidmenį kintančioje šalies visuomenėje ir šalies miškų tvarkyme atvyko Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas Paulius Saudargas,
šio komiteto narys Raimundas Paliukas, Kaimo reikalų komiteto narys
miškininkas Kazys Grybauskas, aplinkos ministras Valentinas Mazuronis, aplinkos viceministras Linas Jonauskas, Miškų departamento
direktorius Valdas Vaičiūnas, generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas, ASU Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas, LMS prezidentas prof. Edmundas Bartkevičius, kitų miškų ūkio institucijų vadovai,
miškų urėdai, buvę miškų ūkio ministrai: Rimantas Klimas, Gintautas
Kovalčikas, Albertas Vasiliauskas, girininkai veteranai, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko pavaduotojas Eugenijus Tijušas,
LMSA valdybos pirmininkas Algis Gaižutis, kiti svečiai.
Suvažiavimo dalyviams nuoširdžius sveikinimus – muzikinius
intarpus skyrė kolegos: kapčiamiestiečių ansamblis ,,Atgaiva“, vilniečių ,,Nalšia“ bei raseiniškiai – šeimyninis Šimkaičių girininkijos girininko pavaduotojo Henriko Lukošiaus ansamblis ir gitaristas, bardas
Padubysio girininkijos girininko pavaduotojas Darius Leveckis su
gitaristu Rytu Germanavičiumi. Surengta generalinio miškų urėdo
Benjamino Sakalausko fotografijų paroda.

Dėmesys ir pagarba girių šeimininkams
Pasveikinęs suvažiavimo dalyvius poeto Petro Gaulės eilėmis apie
mišką, renginio vedantysis – Kauno dramos teatro vadovas ir aktorius Egidijus Stancikas pakvietė miškininkus suvažiavimą pradėti
pilietiškai – sugiedoti šalies himną. Po to jis perskaitė šalies Prezi-

Į suvažiavimą atvyko 292 girininkai
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dentės Dalios Grybauskaitės atsiųstą sveikinimą suvažiavimo dalyviams, kuriame pažymėta, kad ,,miškas – ne tik didžiulis gamtos
turtas, bet ir mūsų tautos stipr ybės bei vienybės simbolis“.
Tradiciškai pirmas tardamas sveikinimo žodį kolegoms, LMS
prezidentas prof. Edmundas Bartkevičius pasidžiaugė, kad į valstybinius miškus ir miškininkų namus pagaliau atėjo ramybė, taikus
atokvėpis. Praėjus ekonominei krizei, atslūgo ir valstybinio miškų
sektoriaus reformavimo užmačių grėsmės, neblaškomi girininkai ir
kiti miškininkai gali visas jėgas ir gebėjimus skirti tiesioginiam darbui, prisiimti atsakomybę už patikėtus tvarkyti valstybinius miškus.
Dažnas girininkas integruotas į aktyvų visuomeninį gyvenimą:
dirba ir aplinkosauginį, švietėjišką darbą, dalyvauja miestelių, kaimų
bendruomenių veikloje, ugdo jaunuosius miško bičiulius, konsultuoja profesiniais klausimais miško savininkus, privačių žemių želdintojus mišku, o turintys gebėjimų užsiima kultūrine veikla, kūrybine saviraiška.
Už ilgametį LMS Girininkų bendrijos veiklos koordinavimą, laikmečio iškeltų iššūkių sprendimų ieškojimą LMS prezidentas prof.
E. Bartkevičius įteikė padėką LMS Girininkų bendrijos pirmininkui,
Raseinių miškų urėdijos Viduklės girininkijos girininkui Raimondui Juzikiui. Anot ASU Miškų ir ekologijos fakulteto dekano prof.
E. Bartkevičiaus, aktyvi girininkų veikla imponuoja daugeliui jaunų žmonių, jie renkasi miškininkystės studijas, nesibodi gyvenimo kaime ir norėtų būti girininkais.
Pažvelgus istoriškai, girininko svarba tvarkant miškus paminėta
net prieš 375 metus Lietuvos DK įkūrus pirmąsias girininkijas. Deja,
mūsų laikais mažėjant valstybinių miškų plotui, jų skaičius taip pat
ženkliai mažėjo. Iš 1996 m. miškų urėdijose buvusių apie 500 girininkijų dabar liko 348 bei trys Kuršių nerijos nacionaliniame parke,
vos ne trečdaliu praretėjo ir girininkų gretos. Į ketvirtąjį suvažiavimą
atvyko 292 girininkai, iš jų šiose pareigose dirbančios 8 moterys. Jas
kolegos vyrai pagerbė gėlių puokštėmis.

Suvažiavimo svečiai

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius sveikinimo kalboje sakė, jog miškininkų
veikla jam pažįstama nuo vaikystės. Radviliškio rajono Radvilonių girininkijoje eiguliu
dirbęs senelis jį dar vaiką išmokė pažinti medžius, supažindino su miško darbais. Premjeras pažymėjo, kad pastaraisiais metais politinėje arenoje jaučiamas pasitikėjimas profesionalia miškininkų veikla, vyksta konstruktyvus abipusis dialogas miškų ūkio klausimais
tarp miškų urėdijų ir Aplinkos ministerijos,
Vyriausybės, LR Seimo Aplinkos apsaugos
komiteto. ,,Kai kalbama apie miškininkystę,
miškų sodinimą, puoselėjimą, kirtimą, pardavimą, visada vadovausiuosi principu, kad
profesionalai turi aiškiai nubrėžti kryptis,
kokiu keliu Lietuvoje turime eiti. Mes pasitikime jūsų kompetencija, kvalifikacija“, – sakė
premjeras. Jis linkėjo sėkmės girininkams,
įgyvendinant užsibrėžtus uždavinius.

LMS prezidentas prof. E. Bartkevičius įteikia
padėką Girininkų bendrijos pirmininkui
R. Juzikiui

Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis dėkojo ir girininkų šeimoms už supratimą ir palaikymą. Jis išreiškė viltį ir siekį, kad
netolimoje ateityje girininkų darbas taps
lengvesnis, kad peržiūrėjus mokesčių sistemą iš miškų urėdijų pajamų būtų mažiau
atskaitoma į šalies biudžetą ir daugiau lėšų
liktų miškininkystės plėtrai.
Už nepriekaištingai ir profesionaliai
atliekamą darbą bei nuoširdų rūpestį valstybiniais miškais aplinkos ministras V. Mazuronis įteikė padėkas Jurbarko miškų urėdijos Kalvelių girininkijos girininkei Irenai
Petrošienei, Kaišiadorių miškų urėdijos
Pravieniškių girininkijos girininkui Algiui
Krivui, Panevėžio miškų urėdijos Raguvėlės girininkijos girininkui Arvydui Stakei
ir Šiaulių miškų urėdijos Lukšių girininkijos
girininkui Rimantui Barzinskiui.
LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto
pirmininko pavaduotojas Paulius Saudargas kalboje akcentavo miško svarbą žmogui, mūsų šaliai, ypač girininkų ypatingą
ryšį su medžiu, gamta. Jis įteikė LR Seimo
Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko
Algimanto Salamakino padėkas profesionaliai valstybiniais miškais besirūpinantiems girininkams: Mažeikių miškų urėdijos
Kapėnų girininkijos – Artūrui Raudoniui,
Ignalinos miškų urėdijos Kaltanėnų girininkijos – Ramūnui Tamuliui, Kuršėnų miškų
urėdijos Paežerių girininkijos – Eimontui
Alsiui ir Raseinių miškų urėdijos Vadžgirio
girininkijos – Alvydui Tamošaičiui.
Generalinis miškų urėdas Benjaminas
Sakalauskas sveikinimo kalboje pažymėjo, jog sunkų krizės laikotarpį girininkai ir
kiti girininkijų darbuotojai išgyveno supratingai kantriai, nebruzdėdami, nepasidavė

anoniminių girininkų provokacijoms. Už
tai jis yra dėkingas. Miškų urėdijoms uždėta 42 proc. mokesčių nuo pajamų, gautų
už parduotą medieną, našta neleidžia, kaip
norėtųsi, atstatyti miškų urėdijų darbuotojų atlyginimus į prieškrizinį lygį.
Gyvenimo tėkmė nestovi vietoje, atsiranda nauji iššūkiai. Tai biokuro ruoša, ąžuolynų plėtra, kiti prioritetiniai uždaviniai. Generalinis miškų urėdas apgailestavo, jog kai
kada valstybiniai miškininkai galėjo pasielgti
ir principingiau, pavyzdžiui, nebuvo parodyta deramo ryžto perimti Kuršių nerijos NP
miškų priežiūrą ir priešgaisrinę apsaugą. Nusistovėjusią miškininkų darbo rimtį vėl bando drumsti stambieji medienos perdirbėjai,
reikalaudami sau išskirtinių sąlygų apsirūpinant žaliavine mediena. LR Seimui pateiktos
Miškų įstatymo pataisos, kuriomis siekiama
keisti prekybos apvaliąja mediena tvarką.

Generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas
apdovanoja girininką V. Liegų medaliu „Auksinis
ąžuolo lapas“
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kunigaikštystės laikų neatskiriama girininkijų veiklos dalimi yra medžioklė, gyvūnijos
apsauga. Būdami medžiotojais, nemažai girininkų yra medžioklės tradicijų puoselėtojai
ir žinovai. Už medžioklės tradicijų puoselėjimą Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos
pirmininko Broniaus Bradausko paskatinimus – Medeinės medalius – jis įteikė Panevėžio miškų urėdijos Naujamiesčio girininkui
Antanui Augliui ir Anykščių miškų urėdijos Mikierių girininkijos girininkui Laimiui
Trumpickui.

GMU ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“
apdovanojamas girininkas A. Paliutis

Generalinis miškų urėdas už ilgametį
darbą 70-ies metų sukakties proga Generalinės miškų urėdijos medaliu „Auksinis ąžuolo
lapas“ apdovanojo Vilniaus miškų urėdijos
Verkių girininkijos girininką Valdą Liegų.
Generalinės miškų urėdijos pasižymėjimo
ženklais „Už nepriekaištingą tarnybą“ paskatinti – Trakų miškų urėdijos Paluknio girininkijos girininkas Algimantas Jonas Paliutis
ir Telšių miškų urėdijos Plungės girininkijos
girininkas Algimantas Krajinas. Generalinis miškų urėdas taip pat pareiškė padėkas
ilgamečiam Kazlų Rūdos mokomosios miškų
urėdijos Šališkių girininkijos girininkui Antanui Nickui ir Marijampolės miškų urėdijos
Šunskų girininkijos girininkui Virginijui Rudzevičiui.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos
pirmininko pavaduotojas Eugenijus Tijušas pabrėžė, kad nuo Lietuvos didžiosios
Pagerbtos suvažiavimo delegatės girininkės
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Kasdieninių darbų aktualijos
Suvažiavimo dalyviai darbinei renginio daliai vadovauti patikėjo LMS Girininkų bendrijos pirmininko pavaduotojui, Jonavos miškų
urėdijos Svilonių girininkijos girininkui Kęstučiui Kakaniui, Rietavo miškų urėdijos Skroblės girininkijos girininkui Jonui Šiuriui bei
Ukmergės miškų urėdijos Pašilės girininkijos
girininkui Marijonui Vilkeliui.
LMS Girininkų bendrijos pirmininkas,
Raseinių miškų urėdijos Viduklės girininkijos
girininkas Raimundas Juzikis ataskaitiniame pranešime pasidžiaugė, kad pastaraisiais
metais išaugęs politinis pasitikėjimas miškininkais, sustabdyta eilinė gaivališka miškų
reformos bei pertvarkymų banga leidžia ir
girininkams visas jėgas skirti konkretiems
darbams miškuose.
,,Visus iškeltus uždavinius galime išspręsti
dirbdami kartu, jei tik rodysime norą, negailėsime pastangų, racionaliai naudosime laiką
ir lėšas, – pažymėjo pranešime R. Juzikis. –
Per ataskaitinį laikotarpį Girininkų bendrijos
tarybos nariai rinkosi į 8 tarybos ir vieną prezidiumo posėdžius, kuriuose svarstyta daugiau kaip pusšimtis klausimų. Savo nuomonę esame išsakę pareiškimų ar atvirų laiškų
forma, kreipdamiesi į valdžios institucijas dėl

Girininko A. Krajino ilgametis darbas
taip pat įvertintas GMU ženklu
„Už nepriekaištingą tarnybą“

valstybinių miškų privatizavimo, valstybinių
miškų ateities, kitomis aktualijomis.
LMS Girininkų bendrijos pirmininkas apžvelgė prieš suvažiavimą atliktos girininkų
anketinės apklausos rezultatus, kurie apibūdina situaciją girininkijose bei neišspręstas ar
naujai kilusias problemas, ,,skaudinusias galvas“ jo kolegoms. Iš 320 apklausoje dalyvavusių LMS Girininkų bendrijos veiklą teigiamai
įvertino 81,3 proc.
Apžvelgdamas spręstinas miškininkystės problemas, R. Juzikis pažymėjo, jog
didelis galvosūkis girininkams yra Naciona
linėje miškų ūkio sektoriaus plėtros 20122020 m. programoje numatytas reikalavi
mas iki 2015 m. neplynųjų pagrindinių kirti
mų apimtis brandžiuose medynuose išplėsti
iki 30 proc., o iki 2020 m. pasiekti 35 proc.
Dalyje brandžių medynų miškotvarka tokių
neprojektavo. Kad girininkai galėtų įvykdyti
šiuos tikslus, pranešėjo manymu, reikalingi papildomi teisės aktai, kurie girininkams
nusakytų įgyvendinimo tvarką, kaip parinkti
papildomus neplynų kirtimų plotus, nepažeidžiant kitų miškininkystės reglamentų.
LMS Girininkų bendrija dalyvavo rengiant Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų
pakeitimus, kuriuose atsižvelgta į daugumą
girininkų pasiūlymų. Bendrijos pirmininkas
pripažino, kad šis teisės aktas nėra tobulas,
o spragos paaiškės, kai prasidės jo platesnis
taikymas praktikoje.
Daug naudos girininkams davė LMS iniciatyva organizuoti pagrindinių ir ugdymo
kirtimų konkursai miškų urėdijose, kuriuose
pasimatė geroji patirtis bei klaidos. Įsimintina pernykštė pažintinė išvyka pas Lenkijos
miškininkus į Olštyno regioninę miškų di-

rekciją. Minėti renginiai kompensavo kvalifikacijos kėlimo kursus, kurie pernai neįvyko dėl pradėto ASU auditorijų remonto.
Juos numatyta surengti šių metų rudenį.
Pranešėjas atkreipė dėmesį į gražų miškininkų siekį didinti šalyje ąžuolynų plotą. Norint jį įgyvendinti neužtenka vien ąžuoliukus
pasodinti, reikia galvoti ir apie tai, kaip įveistus ąžuolus išauginti, apsaugoti iki tvaraus
medyno. Girininkams aktualus ir kitas prioritetinis uždavinys – biokuro ruoša. ,,Įvertindami savo galimybes, mes turime prisidėti prie
alternatyvios, atsinaujinančios energetikos
plėtros ir pavestus uždavinius stengtis įgyvendinti“, – pažymėjo pranešime R. Juzikis.
,,Girininkijose vykdoma elninių žvėrių
daromos žalos miškui apskaita neatspindi
tikrosios padėties, o ir jos rezultatai dažniausiai ignoruojami. Todėl vykdant miškotvarkos projektinius darbus būtų tikslinga kartu
rengti ir medžioklėtvarkos planus, kuriuose
būtų nustatytas žvėrių populiacijos skaičius
ir jų reguliavimo tvarka, – tęsė girininkams
opių klausimų apžvalgą pranešėjas. – Nors
šiandieną mūsų netenkina girininkijose
naudojamos ,,Miško skaitos“ programos galimybės, tačiau jos įdiegimas skatino visus
tobulinti kompiuterinį raštingumą... Apklausos duomenimis, su programa visai nedirba
tik 6,3 proc. girininkų... Labai daug tikimės iš
naujai kuriamos programa IMUVIS, kuri turi
palengvinti, o kartu gal ir sumažinti girininkijose vedamų dokumentų naštą.
Pernai lapkričio 5 d. aplinkos ministro
įsakymu valstybiniams miškų pareigūnams
suteiktos valstybinių aplinkos apsaugos
inspektorių teisės įpareigoja mus dar daugiau prisidėti prie bendros miškų apsaugos,
gamtosaugos, medžioklės pažeidimų prevencinės sistemos tinkamo veikimo. Miškininkams persiorientuoti į inspektoriaus pareigas nelengva. Neturime praktinių įgūdžių,
kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, o reidai kitoje nepažįstamoje teritorijoje provincijos girininkams – tikrai neįprastas darbas.
Tam būtinas ne tik tinkamas nusiteikimas,
bet ir aprūpinimas reikalingomis priemonėmis. Nėra paprasta suderinti tiesioginio
darbo ir vykdomos prevencijos laiką. Po
patruliavimo įstatymas suteikia laisvą dieną,
kurios neperkelsi į ateitį, o šia teise nepasinaudojęs lieki kaip ir nuskriaustas. Atsakingi
girininkai ar girininkijos darbuotojai iškart
po reido nenumojo ranka į pavasarinius
miško darbus, o skubėjo sodinti iškirstas kirtavietes ar veisti naujus želdinius... Vykdant
šią prievolę, atsiranda naujų rizikos faktorių,
dėl kurių reikia peržiūrėti socialines garan-

Aktualijas apžvelgia marijampolietis
girininkas R. Vaičaitis

tijas... Šis mūsų prašymas buvo išsakytas ir
prieš dešimtmetį vykusiame girininkų suvažiavime, tačiau taip ir nebuvo į jį atsižvelgta, – apgailestavo LMS Girininkų bendrijos
pirmininkas. – Miškų sistemoje nuo seno
galioja nerašyta taisyklė – girininko darbo
laikas nenormuotas“...
Marijampolės miškų urėdijos Pajevonio
girininkijos girininkas Rymantas Vaičaitis
išsakė girininkų nuogąstavimus dėl žadamo
tarnybinio transporto naudojimo sugriežtinimo. Jo teigimu, esant įvairioms situacijoms, girininkams neaišku:
– koks automobilis yra tarnybinis, o koks
ūkinis, nes dažnas girininkas naudojasi ir
krovininių automobilių klasei priskiriamais
automobiliais, jais veža miško sodmenis,
darbo įrankius, darbuotojus ar talkininkus;
– kaip būtų traktuojama, kai dėl gamybinio būtinumo girininkas dirba viršvalandžius
ir naudoja tarnybinį transportą, vykdant
medienos išvežimą, kitus neatidėliotinus
darbus, bei švenčių ar poilsio dieną gauna
pranešimą apie kilusį miško gaisrą, pažaidą,

brakonieriavimą, o mobilios budinčios aplinkosauginės grupės tuo metu yra toli ir atvyks
pavėluotai;
– ar bus leidžiama girininkui vairuoti tarnybinį automobilį pietų pertraukos metu; jei
ne, kaip iš miško parvažiuoti papietauti ar
pasiekti namus?
Tai gali riboti ir visuomeniniais pagrindais po darbo, išeiginėmis dienomis girininkų, jų pavaduotojų atliekamą visuomeninę
veiklą bendraujant su JMB būreliais, kaimo
bendruomene. Šioje srityje girininkai tikisi
geranoriško jų darbo ir veiklos specifikos supratimo.
Apklausos duomenis, 147 girininkai
(45,9 proc.) nepritarė tarnybos reikalams
naudoti asmeninį automobilį panaudos
sutartimi, 87 girininkai (27,2 proc.) sutiktų jį
naudoti be išlygų ir 86 girininkai sutiktų tuo
atveju, jei už jo naudojimą būtų skiriama
juos tenkinanti piniginė kompensacija.
Gitaristas, bardas raseiniškis D. Leveckis

Koncertuoja šeimyninis miškininko H. Lukošiaus ansamblis

/ 2014 / 05

■9

Rimondo Vasiliausko nuotraukos

Aktualijos

Girininkams surengta B. Sakalausko fotografijų paroda

Spęstinas miškininkystės problemas pranešimuose detaliau apžvelgė Trakų miškų urėdijos Lentvario girininkijos girininkas Stasys
Miliauskas („Biržių, kirstinų neplynais kirtimais, atrinkimas – galvosūkis girininkui“), Vilniaus miškų urėdijos Taurų girininkijos girininkas Alvydas Bareika („Ištisinio medžių matavimo metodo taikymas pagrindinio naudojimo biržių taksacijoje ir biržių atrėžimo
kokybė“), Šiaulių miškų urėdijos Vainagių girininkijos girininkas
Stasys Gliaudys („Ar teisingai įvertiname žvėrių padarytą žalą?“),
Mažeikių miškų urėdijos Sedos girininkijos girininkas Bronislovas
Noreika (,,Girininkijos dabartis ir ateities vizija“), Jurbarko miškų
urėdijos Kalvelių girininkijos girininkė Irena Petrošienė („Girininkas – ne profesija, tai gyvenimo būdas“), kuriuos spausdinsime
,,Mūsų giriose“.
Valstybinės miškų tarnybos vyr. specialistas prof. Andrius Kuliešis išsakė savo požiūrį į girininkų keltą klausimą apie medienos
tūrio nustatymą kertamose biržėse, apskaitomo tūrio galimas
paklaidas bei priminė, kad kiekvienam girininkui reikėtų žinoti,
kiek girininkijos miškuose išauginta brandaus miško, ar racionaliai
sunaudotas šis šimtmečio derlius. Jis kvietė girininkus bendradarbiauti šioje miškininkystės srityje su Valstybinės miškų tarnybos
specialistais.
Iškeltoms problemos spęsti priimtos 4 rezoliucijos: „Dėl neplynųjų pagrindinių miško kirtimų“, „Dėl medienos apskaitos miškų
urėdijose efektyvinimo“, „Dėl elninių žvėrių poveikio miškams“ ir
,,Dėl Jaunųjų miško bičiulių sambūrio veiklos padėties“.

Perrinkta Girininkų bendrijos vadovybė
Prieš suvažiavimą kiekvienos miškų urėdijos girininkai išsirinko atstovą į Girininkų bendrijos tarybą. Suvažiavime neabejingai vyko ir
LMS Girininkų bendrijos pirmininko rinkimai: pasiūlyti trys pretendentai – Raimondas Juzikis, Kęstutis Kakanis ir Bronislovas Noreika. Iš 292 delegatų 199 girininkai balsavo už R. Juzikio perrinkimą
naujai kadencijai, 46 girininkai šį postą norėjo patikėti mažeikiškiui
B. Noreikai ir 30 girininkų – jonaviškiui K. Kakaniui.
Perrinktas naujai kadencijai bendrijos pirmininku Raseinių miškų urėdijos Viduklės girininkijos girininkas Raimondas Juzikis padėkojo už ankstesnį palaikymą ir pagalbą surengti suvažiavimą LMS
vadovybei, konsultantei doc. Janinai Šepetienei bei sudarytai bendrijos veiklos koordinacinei grupei, kvietė tarybos narius ir kolegas
aktyviai palaikyti bendrijos vadovybę, sprendžiant visiems aktualius
miškininkystės klausimus.
Parengė Vaclovas Trepėnaitis
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Ketvirtojo Lietuvos girininkų
visuotinio suvažiavimo,
vykusio 2014 m. gegužės 2 d.
Vilniuje,

REZOLIUCIJOS

Dėl elninių žvėrių poveikio miškams

Elninių žvėrių daromo neigiamo poveikio miško želdiniams ir žėliniams vertinimo metodika, patvirtinta 2001 m., fiksuoja tik naujus pažeidimus. Po metų vėl viskas skaičiuojama iš naujo, o miškui
padarytas poveikis nesumuojamas. Elninių žvėrių sudarkyti miško
želdiniai ir jaunuolynai nebeatitinka projektuose numatytos rūšinės sudėties, dažnai reikalauja brangaus papildymo ar atsodinimo
iš naujo. Didėjantys elninių žvėrių pažeidimai miškuose rodo, jog
minėto poveikio vertinimas neatspindi tikrosios padėties. Į apskaitą nepatenka želdiniai, apsaugoti bendromis ar individualiomis
apsaugos priemonėmis. Poveikio apskaita girininkijų darbuotojams yra daug laiko ir darbo reikalaujantis įpareigojimas, kurio
tikslas nepasiekiamas. Elninių žvėrių gausa nurodoma netiksliai,
nes ją nustato medžiotojai, o sklypinės miškotvarkos metu inventorizuoti miško sklypų pažeidimai neapibendrinami, duomenimis
nepasinaudojama, nustatant pažeidimo mastą ir esamą kanopinių
žvėrių skaičių.
Girininkų suvažiavimas siūlo:
siekti, kad visiems profesionalios medžioklės plotams būtų paruošti ir įgyvendinti medžioklėtvarkos projektai;
būtina peržiūrėti ir patikslinti „Elninių žvėrių daromo neigiamo
poveikio želdiniams ir žėliniams vertinimo (ypač pažeidimų laipsnio vertinimo lentelę) metodiką“, paruoštą 2001 m. miškų urėdijose, kuriose vykdoma miškų inventorizacija, apibendrinti duomenis
apie žvėrių daromą žalą. Vykdant miškų inventorizacijas, pateikti
suvestinius duomenis apie žvėrių daromą poveikį miškams.

Dėl neplynųjų pagrindinių miško kirtimų

LR Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 569 patvirtintoje Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų
programoje iškeltas uždavinys – neplynųjų pagrindinių miško
kirtimų ploto dalis, lyginant su visu pagrindinių miško kirtimų
plotu valstybiniuose miškuose, 2015 m. turi būti virš 30 proc., o
2020 m. – virš 35 proc. Šiuo metu šis rodiklis valstybiniuose miškuose sudaro apie 25 proc. Neplynųjų pagrindinio naudojimo kirtimų užduotis miškų urėdijoms nuolat didinama, neatsižvelgiant
į miškotvarkos planuotas apimtis. Esant tokiam planavimui, girininkai priversti vykdyti neplynuosius pagrindinius kirtimus net ir
tuose plotuose, kuriuose po kirtimo ne visada įmanoma pasiekti
norimo rezultato.
Girininkų suvažiavimas siūlo:
neplynuosius pagrindinius kirtimus laikyti prioritetine pagrindinių kirtimų kryptimi valstybiniuose ir privačiuose miškuose;
neplynųjų kirtimų užduotis, atsižvelgiant į miškotvarkos projektus, miškų urėdijoms nustatyti ne vieneriems, o penkeriems
metams; šių užduočių įgyvendinimą vertinti tik praėjus minėtam
laikotarpiui;

vykdant sklypinę miškų inventorizaciją, siekti
kuo tikslesnio neplynųjų kirtimų planavimo, tikslinant „Miškotvarkos darbų vykdymo instrukciją“;
pakeisti Miško kirtimo taisyklių 28.4 punktą ir jį
išdėstyti taip: ,,Grupiniais atvejiniais pagrindiniais
miško kirtimais medynai iškertami per ne ilgesnį
kaip 20 metų laikotarpį, biržėje iškertant iki 0,3 ha
ploto medžių grupes. Iškirsti plotai didinami vykdant kitus šių kirtimų atvejus“.

Miškininkystės parodoje

Dėl medienos apskaitos miškų urėdijose
efektyvinimo

Girininkų suvažiavimas siūlo:
medienos apskaitos grandinėje atsisakyti ištisinio medžių matavimo biržėse, kuriose per miškotvarkos vykmetį kirtimai (įskaitant ir intensyvius
rinktinius sanitarinius kirtimus) nebuvo vykdyti,
išskyrus visus atvejus, kai mediena parduodama
nenukirstu mišku;
patikslinti miškotvarkos metodus brandžiuose
medynuose, kuriuose ateinantį vykmetį numatomi
pagrindinio naudojimo kirtimai, ypatingą dėmesį
kreipiant į augančių medžių rodiklius, lemiančius
iškirstos medienos kokybę;
tobulinti medienos apskaitos kontrolės teisinę bazę, siekiant, kad matavimo ir tūrio vertinimo
metodai bei šių darbų vykdymo kontrolės metodai
būtų adekvatūs ir reglamentuoti to paties lygio teisiniuose dokumentuose (aplinkos ministro įsakymu);
atliekant kontrolę nenaudoti moksliniams tikslams
naudojamų metodų ir nepriešpastatyti jų tikslumo
praktinėje apskaitoje įteisintiems metodams.

Dėl jaunųjų miško bičiulių sambūrio (jmbs)
veiklos padėties

Jau 39-erius metus miškininkai, ypač girininkai dirba
su jaunaisiais miško bičiuliais, moko jaunimą mylėti
ir tausoti gamtą, tuo prisidėdami prie ateities kartų
ugdymo. Šiuo metu iš 348 girininkų 36 proc. jų laisvalaikiu bendrauja su organizuotais JMB būreliais,
dar nemaža dalis dirba su jaunimu savo iniciatyva.
Tačiau pastaruoju metu šiam sambūriui trūksta reikiamo dėmesio, paruoštų bendrų rekomendacijų
informavimo, bendradarbiavimo, rengiant didesnius renginius. Be to, organizavimas neįmanomas
be minimalios piniginės ir ūkinės paramos.
Girininkų suvažiavimas siūlo:
JMBS veiklos koordinavimui šalies mastu skirti
rimtesnį dėmesį, pateikiant konkrečius bendrus
siūlymus gamtos pamokoms miške, masiniams renginiams, šventėms;
girininkų veiklos su jaunaisiais miško bičiuliais
nelaikyti vien geranoriškumo ar labdaros akcija; šią
veiklą miškų urėdijose paremti bent minimalia iš
anksto numatyta tikslinių lėšų suma, su kuria būtų
galima organizuoti renginius bei skatinti aktyvius
narius.

Sveikinimo žodį taria Aplinkos viceministras Linas Jonauskas

Gegužės 15-17 dienomis Pašilės miške (Ukmergės r.) vyko trečioji tarptautinė miškininkystės paroda „Baltijos miškai 2014“. Parodos dalyvius, jos organizatorius ir
lankytojus pasveikino Aplinkos viceministras Linas Jonauskas, Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas Edmundas Bartkevičius, Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Ukmergės rajono meras Vidas Paknys. Sveikinimo žodžius dalyviams ir
lankytojams perdavė šalies premjeras Algirdas Butkevičius. Vieni pirmųjų parodą
aplankė taip pat Miškų departamento direktorius Valdas Vaičiūnas, Generalinės
miškų urėdijos Miško resursų ir prekybos skyriaus vedėjas Gintaras Paltanavičius,
grupė šalies miškų urėdų, miško ruošos įmonių atstovai.
Šįmet paroda išsidėstė glausčiau – trijuose sektoriuose, nors, organizatorių
teigimu, dalyvių skaičiumi nenusileido buvusioms. Pagrindinis dėmesys šių metų
parodoje skirtas biokuro ruošos technikai. Parodoje daugiausia eksponuota miško
darbų technika nuo sunkiasvorių iki arkliuko su mechanizuota priekaba
Prieš oficialią parodos atidarymo ceremoniją, vyko seminaras „Biokuro plėtra
valstybiniuose miškuose“, kurį rengė Generalinė miškų urėdija. Seminare pranešimus skaitė GMU Miško resursų ir prekybos mediena skyriaus vedėjas G. Paltanavičius, UAB „Baltpool“ direktorė L. Žalaitė, buvęs ilgametis asociacijos „Litbioma“
prezidentas R. Lapinskas bei LAMMC Miškų instituto direktorius pavaduotojas
mokslui dr. V. Mikšys.
Savo veiklą taip pat pristatė Dubravos EM, Telšių miškų urėdijų darbuotojai,
atstovavę valstybinius miškus, Lietuvos miškininkų sąjunga, Aleksandro Stulginskio
universitetas, medienos apdirbimo atstovai, įvairūs visureigių gamintojai ir kiti.
Žiūrovams ir dalyviams gabumus parodė Lietuvos skalikai. Vyko medvežių
operatorių ir medienvežių vairuotojų varžybos.
Parodos organizatoriai Premjerui A. Butkevičiui, Aplinkos ministrui V. Mazuroniui, generaliniam miškų urėdui B. Sakalauskui bei GMU vyriausiajam patarėjui
A. Vancevičiui, Seimo nariui, ukmergiškiui K. Grybauskui ir Ukmergės miškų urėdui
V. Kraujaliui perdavė po dvitraukį pjūklą, simbolizuojantį darbų vienybę.

MG inf.

Prie ASU stendo

Nemenčinės
miškų urėdijos medienvežis
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Aktualijos

LMS skelbia konkursą

geriausiai ąžuolynus atkuriančiai girininkijai išaiškinti
Konkurso organizavimas
Pagal LMS parengtą geriausiai ąžuolynus
atkuriančiai girininkijai išaiškinti konkurso
nuostatų projektą, apžiūra ir vertinimas vyks
trimis etapais: miškų urėdijose, regionuose (zonose) ir šalies mastu. Miškų urėdijose
girininkijos nugalėtojos patenka į antrą etapą – regionuose organizuojamą konkursą,
o zonų nugalėtojos varžysis respublikiniame konkurse. Jo vertinimo komisiją sudaro:
M. Bernotavičius, J. Girinas, A. Juodvalkis,
R. Juzikis, S. Karazija, E. Riepšas, V. Suchockas, S. Žebrauskas. Iš konkurso vertinimo komisijos narių bus išrinktas pirmininkas.
Miškų urėdijose konkursą geriausiai
ąžuolynus atkuriančiai girininkijai išaiškinti organizuoja LMS skyriaus pirmininkas ir
miškų urėdas. Komisija sudaroma iš 3 žmonių. Pageidautina, kad į jos sudėtį patektų
LMS skyriaus pirmininkas ir vyriausiasis
miškininkas.
Miškų urėdijų komisijos atrenka ir pristato regionų komisijoms po vieną geriausiai ąžuolynus atkuriančią girininkiją. Miškų
urėdams rekomenduojama šias girininkijas
premijuoti savo nuožiūra.
Konkursą regionuose organizuoja vienas iš respublikinės komisijos narių, kuris
įtraukiamas į regiono komisijos sudėtį. Šios
komisijos nariais taip pat deleguojama po
vieną atstovą iš kiekvienos to regiono miškų urėdijos (pageidautina, kad tai būtų vyr.
miškininkas).
Konkurse dalyvaujančios miškų urėdijos
yra suskirstytos teritoriniu principu į 5 regionus.
Pirmajam regionui priskirtos: Kretingos, Mažeikių, Kuršėnų, Rietavo, Šilutės, Tauragės, Raseinių ir Telšių miškų urėdijos. Šio
regiono komisijos pirmininkas dr. Vytautas
Suchockas.
Antrajam regionui – Biržų, Joniškio,
Pakruojo, Šiaulių, Radviliškio, Panevėžio, Kupiškio, Rokiškio ir Zarasų miškų urėdijos. Regiono komisijos pirmininkas prof. Antanas
Juodvalkis.
Trečiajam regionui – Anykščių, Jonavos, Kėdainių, Tytuvėnų, Ukmergės, Utenos
ir Ignalinos miškų urėdijos. Regiono komisijos pirmininkas Kėdainių miškų urėdas Juozas Girinas.
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Ketvirtajam regionui – Alytaus, Dubravos, Jurbarko, Kaišiadorių, Kazlų Rūdos, Prienų, Šakių ir Marijampolės miškų urėdijos.
Regiono komisijos pirmininkas Kaišiadorių
miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas Marijonas Bernotavičius.
Penktajam regionui – Druskininkų, Nemenčinės, Šalčininkų, Švenčionėlių, Trakų,
Valkininkų, Varėnos, Veisiejų ir Vilniaus miškų urėdijos. Regiono komisijos pirmininkas
prof. Stasys Karazija.
Regionų komisijos atrenka respublikiniam konkursui po 1-2 geriausiai atkuriančias ąžuolynus girininkijas regione. Respublikinė komisija iš pateiktų regionų nugalėtojų
nustato respublikinio konkurso nugalėtojus.
Prizines vietas laimėjusios girininkijos bus
premijuojamos.
Miškų urėdijose konkursas turi būti atliktas ir numatyti dokumentai išsiųsti respublikinės komisijos pirmininkui ir regionų komisijų pirmininkams iki birželio 25 d.; zonose
tai turi būti padaryta iki rugsėjo 15 d., o respublikinis konkurso etapas turi būti atliktas
iki šių metų lapkričio 1 d.

Konkurso nugalėtojų išaiškinimas
Geriausiai ąžuolynus atkurianti girininkija
nustatoma vadovaujantis kompleksinio vertinimo rezultatais. Tai atliekama sudarytoms
komisijoms įvertinus ąžuolynų plėtros tendencijas girininkijose ir apžiūrėjus ąžuolynus natūroje. Pirmame etape tai atliekama
2-3 girininkijose, o regionų ir respublikiniame etapuose – visose girininkijose, patekusiose į kitą konkurso etapą. Komisijos savo
nuožiūra kiekvienoje girininkijoje atrenka
ne mažiau kaip po 3 ąžuolo želdinių ar žėlinių sklypus, ne mažesnio kaip 1,0 ha ploto,
kiekvienoje želdinių ir žėlinių amžiaus grupėje: 1-4 metų, 7-8 metų ir 9-20 metų amžiaus. Kiekvienoje amžiaus grupėje atskirai
vertinami sklypai, kuriuose ąžuolas vyrauja
(> 50 proc.) ir kuriuose ąžuolas nevyrauja,
bet sudaro daugiau kaip 30 proc. rūšių sudėties. Miškų urėdija pateikia visų sklypų
girininkijoje sąrašą, kuriuose įveisti ąžuolai.
Jeigu bet kurioje amžiaus grupėje nėra reikiamo sklypų skaičiaus, galima tikrinimui
parinkti daugiau kitų amžiaus grupių sklypų. Atskiruose konkurso etapuose pasirinkti
sklypai gali nesutapti.
Konkurse gali dalyvauti tik tos girininkijos, kurios turi atkurtus ąžuolynus ne mažiau
kaip visose trijose jų amžiaus grupėse. Miškų
urėdijos, pateikdamos girininkiją kitam konkurso etapui, turi nurodyti:
1) kiek yra ąžuolynams auginti tinkamų
augaviečių (Nd, Nf, Ld, Lf, Nc, Lc), ha ir proc.;
2) kaip kito ąžuolynų plotai (ha/proc.)
girininkijoje per pastaruosius 50 metų (pagal turimus miškotvarkų duomenis).
Želdinių ir žėlinių kokybė vertinama 5
balų sistema (5 – labai gera, 4 – gera, 3 – patenkinama, 2 – bloga, 1 – labai bloga) pagal
pateiktas komisijoms vertinimo skales.
Kai kelių girininkijų vertinimų rezultatai
yra panašūs, prioritetas teikiamas girininkijai, atkūrusiai ąžuolynus didesniame plote
per pastaruosius 20 metų, o taip pat atsižvelgiama į ąžuolynų plotų raidą per pastaruosius 50 metų.
Svarstomas ir alternatyvus šio konkurso
nuostatų projektas, kuriame siūloma vertinti
tik sklypus, kuriuose ąžuolas yra vyraujanti
rūšis.

MG inf.

Miškininkystė

Nederlingų žemių panaudojimas –

vaizdingas kraštovaizdis ir švari gamta
Asta Kazlauskaitė–Jadzevičė,
dr. (HP) Saulius Marcinkonis
Pastaraisiais metais pastebimas apleistų žemių mažėjimas visuose regionuose. Tai siejama su padidintu žemės mokesčio tarifu už
dirvonuojančią žemę bei nederlingų žemių
apmiškinimu, teikiant ES paramą.
Pagal mokslines ir politines prielaidas
tokias žemės fondo struktūros tendencijas
galima būtų vertinti teigiamai. Tačiau negalima vienareikšmiškai propaguoti naujų
miškų įveisimo; dažnai tikslinga išsaugoti ir
Lietuvos tradiciniam kraštovaizdžiui būdingus bei biologinės įvairovės išsaugojimui
būtinus žolynus. Buvusių ariamų žemių plotuose tokia žemėnauda leidžia sukaupti pakankamai didelį kiekį augalinės masės (biomasės) bei panaudoti per dirbamos žemės
naudojimo laikotarpį dirvožemio armenyje
sukauptas gausias kai kurių maisto medžiagų atsargas.
Didžiausi nepanaudoti valstybiniai žemės ūkio naudmenų plotai išliko Vilniaus
apskrityje (~53 tūkst. ha) ir Utenos apskrityje
(~31 tūkst. ha).

Žemė – patrauklus atsinaujinantis
energijos išteklius

Dabar Lietuvoje žemė tampa ir patrauklus
atsinaujinantis energijos išteklius, galintis
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paskatinti šilumos energijos, degalų gamybos ir naujų technologijų diegimą.
Vis dažniau galime išgirsti apie žemės
ūkio biomasės panaudojamą mažiau aplinką teršiančiam biokurui, o biokuro naudojimas nuosekliai didėja jau daugiau kaip
dvidešimt metų (1 pav.). Lietuvoje 2009 m.
buvo įsteigta Klimato kaitos specialioji programa (KKSP), kurios dalis lėšų, daugiausia
gautų už perleistus nustatytosios šiltnamio
efektą sukeliančių dujų (ŠESD) normos vienetus (NNV) ir aukcione parduotus apyvartinius taršos leidimus (ATL), yra skiriama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo
skatinimo ir aplinkai palankių technologijų
diegimo projektams.
1 lentelė. Lietuvoje 2011-2013 m.
įdiegtų biokuro katilų galia

tik nedidelė dalis biokuro katilų, o didžioji dalis jų įdiegimo finansuojama iš ES fondų.
Pagal 2007-2013 m. ES struktūrinę paramą
buvo įdiegta 594 MW galios biokuro katilų (1 lent.). Galima prognozuoti, kad esant
17 MJ/kg vidutiniam biokuro šilumingumui, šiems katilams aprūpinti ateityje reikės
147,39 t/h biokuro.
Nuo 2013 m. Aplinkos ministerija patvirtino finansavimą ir biokuro ruošos įrangai iš
miško kirtimo atliekų įsigyti.
Biokuro (malkų, medienos atliekų ir žemės ūkio
atliekų) vartojimas Lietuvoje
tūkst. TNE
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1 pav. Atsinaujinančių energijos išteklių
galutinis sunaudojimas (pagal Lietuvos statistikos
departamento duomenis)

20,23
35,68
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Tai skatina didesnį miško atliekų, bri
ketų ir granulių, šiaudų, augalinės produkcijos perdirbimo atliekų ir net grūdų panaudojimą. Žinoma pagal kuro šilumingumą,
atsinaujinantys energetikos šaltiniai apie
30-50 proc. mažiau efektyvūs už gamtines
dujas, mazutą, tačiau turi kitų privalumų –
jų nereikia importuoti, skatina vidaus rinką,
kuriamos darbo vietos, be to, toks kuras yra
mažiau taršus (2 lent.).

Nederlingų žemių panaudojimo
galimybės

Prieš 18 metų dabartinio LAMMC mokslininkai nederlingose Vilniaus apylinkių žemėse
įrengė 4 (po 400 m2) skirtingų žemėnaudos
aikštelių bandymą. Čia ariamoje vidutiniškai
sukultūrintoje žemėje buvo įveisti: pušynas,
šienaujama pieva, viena aikštelė palikta dirvonuoti, o ketvirtojoje buvo tęsiama lauko
sėjomaina (2 pav.). Pievos aikštelėje buvo
pasėtos ir šiuo metu vis dar auga hibridinės
liucernos ir varpinių žolių mišinys (atsėtos po
12 metų). Sėjomaininiame lauke ir šienaujamoje pievoje tiriamas ir tręšimo naudingumas, šios aikštelės buvo padalintos į tręšiamą ir netręšiamą dalis.

2 pav. Pušynas, šienaujama pieva, dirvonuojanti
aikštelė, sėjomaininė stacionarinė aikštelė

Po 18 stebėjimo metų buvo nustatyta,
kad tręšiant gaunamas vidutiniškai ~1,7
karto didesnis derlius (3 pav.). Palyginus
aikštelių derlingumą per visą tyrimo periodą, akivaizdu, kad nenaudinga palikti žemę
dirvonuoti net ir nederlingose vietovėse. Apleistose žemėse laikui bėgant vis labiau įsigali piktžolės, tokios nenaudojamos žemės
apželia, apauga krūmynais.
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2 lentelė. Kuro energetinės vertės palyginimas

Žemėnauda
3 pav. 1995-2012 m. laikotarpio įvairių
žemėnaudų procentinis produktyvumo
palyginimas (kiekviena aikštelė lyginama su
sėjomaininio lauko tręšta dalimi)

Kaip ir tikėtasi, nustatyta, kad daugiausia
energijos gali sukaupti įveistas pušynas, šiek tiek
mažiau – tręšiama pieva (3 pav.). Tačiau parenkant tinkamiausią žemėnaudą, svarbu įvertinti
ekonominius aspektus ir apskaičiuoti reikalingas
sąnaudas. Reikia atsižvelgti į tai, kad augalų įveisimo ir perdirbimo energetinės sąnaudos turi būti
kuo mažesnės, lyginant su gauto produkto verte, įvertinti sąnaudas, skirtas augalų auginimui,
derliaus nuėmimui, produkcijos saugojimui, jos
perdirbimui bei susidariusių atliekų utilizavimui.
Tik tada spręskime, ar nederlingas žemes naudoti pagal poreikį maisto pramonei, pašarams ar
bioenergijai ruošti.

Nederlingos žemės – biokurui
tinkamiems augalams auginti

Nederlingų, nenaudojamų žemių plotuose
energetikos reikmėms būtų galima auginti gy-

Vikšrai
ir grandinės
medkirtėms,
medvežėms

vulių pašarui naudojamas tradicines
varpines žoles, taip pat saulėgrąžas
ir nendres bei žolinius augalus, kurie
Lietuvoje dar nėra labai dažni, tokie
kaip drambliažolės ar topinambai.
Varpinės žolės, kurios galėtų būti auginamos ir vėliau panaudojamos biokurui, yra nendriniai eraičinai, beginklės
dirsuolės bei jų mišiniai su ankštinėmis žolėmis (pvz., lubinais, barkūnais).
Pastarųjų augalų yra aukšta energetinė vertė, kurią galima gauti jau kitais
metais po sėjos, o ir dirvožemį tokie
augalai veikia teigiamai – gerina jo savybes, leidžia sukaupti daugiau azoto,
dirvožemis apsaugomas nuo erozijos, minėtoji žemėnauda nereikalauja
kasmetinio žemės dirbimo. Tokio tipo
augalai nereikalauja daug ekonominių sąnaudų. Jų priežiūra yra minimali,
nes biokuro panaudojimui tinka ir peraugusios, ir pašarui augintos, tačiau
tam nepanaudotos žolės. Ekonominiu aspektu, ne visada būtina naudoti
mineralines trąšas, tinka žemės ūkiui
įprasta technika, o norint sugrąžinti
žemes į įprastinę tausojamąją žemdirbystę – konversija yra nesudėtinga.
Pasirinkus minėtą augalų auginimą, sukuriamas patrauklus, Lietuvai
būdingas tradicinis kraštovaizdis; tai
kartu puikus būdas padidinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą Lietuvoje – mažinant oro taršą
bei biokuro importą iš kitų šalių.

Išvažiuosi visur ir visada!

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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Užsienyje

Sugautas miške kurtinys jau
devintus metus gyvena voljere,
jo palikuonys papildo laukinių
giminaičių populiacijas

Seminaras

kurtinių populiacijų atkūrimo klausimais

Lenkijoje
Rytis Zizas

LAMMC Miškų instituto Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyrius
Lenkijos mokslų akademijos centre Viežboje (Wierzba) pavasarį vykusiame seminare
apžvelgti kurtinių atkūrimo ir išsaugojimo projekto pirmieji rezultatai. Projektas vykdomas Lenkijos pasienyje su Vokietija – Bori Dolnošlionski (Bory Dolnośląskie) ir šalia
Lietuvos – Augustavo girioje. Seminare kartu su dr. Jūrate Bukauskaite pristatėme pranešimą, kuriame supažindinome su kurtinių populiacija mūsų krašte, vykdomų kurtinių radijo sekimo ir buveinių aplinkos tyrimų rezultatais, genetinių tyrimų ir tuokviečių inventorizacijos reikalingumu. Minėto projekto pagrindinis vykdytojas – Rušuvo
(Ruszów) miškų urėdija.
Rušuvo miškų urėdijos urėdas supažindino su šio projekto organizacine dalimi. Kadzidlovo (Kadzidlowo) laukinių gyvūnų parko –
žvėrinčiaus mokslininkai pristatė savo sukurto inovatoriško „Born to be free“ gyvūnų reintrodukcijos metodo taikymo ypatybes. Bene
ilgiausių diskusijų susilaukė pranešimas apie
paleidžiamų į gamtą kurtinių išgyvenimą ir
plėšrūnų eliminuojantį poveikį, kaip pagrin-

dinę laukinių ir į laisvę paleidžiamų tetervinių
paukščių mirtingumo priežastį.
Savo pastebėjimais bei nuomonėmis
apie galimus šios problemos sprendimo bū
dus pasidalino ir mokslininkai, dirbantys
su plėšrūnais, ir medžioklės klubų atstovai.
Ekskursijoje po laukinių gyvūnų parką apžiūrėjome kurtinių voljerus su juose tuoktuvių
dainas traukiančiais patinais. Išvykoje į lūšių

Seminaro dalyviai diskutuoja apie plėšrūnų poveikio sumažinimo galimybes
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introdukcijos vietas apžiūrėjome šių plėšrūnų
aklimatizacinį voljerą bei papildomo šėrimo
vietas, kuriose fotokameros fiksuoja didžiųjų
kačių apsilankymus.

Nekurtì kurtinių išsaugojimui
Lenkijoje kurtiniai gyvena keliose skirtingose
teritorijose, izoliuotose viena nuo kitos geografiškai ir genetiškai. Vos prieš porą dešimtmečių išlikusių laukinių paukščių gausa buvo
sumažėjusi iki kritinės ribos, kai mikropopuliacijos tampa nepajėgios pačios atsikurti. Dėl
šios priežasties lenkai, sugebėdami pritraukti
ES gamtosauginių fondų lėšas, daugelį metų
vykdo kurtinių ir tetervinų laukinių populiacijų atkūrimo bei papildymo darbus, kurie duoda teigiamų rezultatų. Seminare dalyvavusių
miškininkų citata: „Mums savo miškuose turėti
tokį karališką paukštį kaip kurtinys, be ekologinės naudos, dar ir prestižo bei garbės reikalas. Lėšų Europa tam skiria, tik reikia priimti“.
Prieš du dešimtmečius sumedžiotas paskutinis Bori Dolnošlionski miške gyvenęs kurtinys.
Rušuvo miškų urėdijos iniciatyva 2009 m. pradėti šių paukščių populiacijos atkūrimo darbai.
Minėtoje vietovėje 2009-2012 m. paleisti 78
jauni kurtiniai, užauginti veislynuose Kadzidlove ir Vysloje. Darbai buvo tęsiami, bendradarbiaujant Rušuvo ir Glemboki Brudo (Głęboki
Bród) miškų urėdijoms. 2010 m jos kartu pateikė paraišką gauti kurtinių išsaugojimui reikalingų lėšų. Praėjus porai metų, iš ES LIFE+
programos 2012-2018 m. gauta 5,3 mln. eurų
parama. Lėšos skirtos kurtiniams užauginti ir
juos adaptuoti gamtoje, taip pat apgyvendintų
populiacijų palaikymui: plėšrūnų gausos mažinimui, miško kelių pažvyravimui (kai natūralioje aplinkoje arti nėra žvyro klodų) bei mokslinių tyrimų vykdymui. Iš šio projekto jau vykdyti
aštuoni užsakomieji moksliniai tyrimai.
Gimęs būti laisvu
Tetervinų, kurtinių bei lūšių veisimo nelaisvėje
ir jų adaptacijos gamtoje inovatoriškąjį metodą
„Born to be free“ sukūrė dr. Andžejus Kšyvins-

Kurtiniai Lenkijoje gyvena keliose izoliuotose
teritorijose. Raudona spalva pažymėtas
dabartinis šių paukščių paplitimas, žalia –
buvęs prieš kelis dešimtmečius

kis (Andrzej Krzywiński). Vadovaudamasis šiuo
metodu, Lenkijos mokslininkas kartu su savo
komanda jau dirba keletą metų. Pagrindinė
šio metodo idėja – kurtinių motininio pulko
patelės laikomos nelaisvėje, taip pripratinant
jas nebijoti prižiūrinčio žmogaus. Pavasarį jos
suporuojamos su parinktais negiminingais
patinais. Išperėtiems jaunikliams tik išsiritus,
šeima perkeliama į gamtoje stovinčius voljerus, iš kurių jaunikliai turi galimybę išeiti ir savarankiškai papildomai maitintis, o sušalę gali
grįžti į voljerą pas patelę. Ji išmoko jauniklius
pažinti priešus ir atitinkamai reaguoti. Taip pat
patelė padeda susiformuoti natūraliai jauniklių
socialinei elgsenai. Pilnai apsiplunksnavusiems
jaunikliams išsivysto termoreguliacinis mechanizmas. Jaunikliai ir patelė nugabenami į
aklimatizacinį voljerą plotuose, kuriuose vėliau
gyvens. Po kelių aklimatizacijos dienų iš voljero jaunikliai išleidžiami, o jų motina išbūna iki
pat rudens, kai įvyksta natūralus jauniklinių
pulkelių iširimas. Nuo pat išsiritimo jaunikliai

papildomai šeriami natūraliu maistu. Netgi
žiemą jiems reguliariai pateikiama šaldytų bei
džiovintų uogų.
Žmonių lankymasis teritorijoje ribojamas
draudžiamaisiais ženklais. Kelių hektarų ploto
teritorija, kurioje įrengtas aklimatizacinis voljeras, aptveriama geltonos ir raudonos spalvos
vėliavėlių juosta bei viela. Pajungiamas elektros impulsus skleidžiantis įrenginys saugo
kurtinius nuo keturkojų plėšrūnų. Naudojami
ir ultragarsiniai atbaidymo prietaisai. Efektui
sustiprinti kartais aplink teritoriją pavedžiojami
nelaisvėje laikomi vilkai ar lūšys arba pribarstoma jų ekskrementų. Taip užtikrinamas atbaidymo efektas lapėms, mangutams ir kiaunėms.
Sunkiau su apsauga nuo vanaginių paukščių,
kurie kėsinasi į jauniklius ir užaugusius kurtinius. Kadangi Lenkijoje, kaip ir Lietuvoje, vištvanagiai bei paukštvanagiai yra saugomi, jie
kurtinių įkurdinimo teritorijoje gaudomi gyvagaudžiais spąstais ir išgabenami kuo toliau.
Tiesa, efektas yra, tik juos išleidžiant toliau nei
už 200 kilometrų.
Palyginimui: tradiciniu metodu Vyslos veislyne išperinti paukščiai voljeruose užauginami
ir tik rudenį išleidžiami į naują, jiems visai nepažįstamą aplinką. „Born to be free“ metodu
jaunoji kurtinių karta užauginama kiek įmanoma natūralesnėmis sąlygomis – tai yra šio reintrodukcijos metodo pranašumas.

Mokslinių tyrimų rezultatai
Projekto metu vykdytų mokslinių tyrimų tematikos apėmė genetinius kurtinių porūšio
nustatymą; kurtinių ir tetervinų spermos banko sukūrimą, genetinę medžiagą paimant iš
laisvėje gyvenančių individų. Ateityje tikimasi,
kad šios priemonės užtikrins reikalingą genetinę paukščių įvairovę.

Suaugę kurtiniai periodiškai sugrįžta prie aklimatizacinio voljero

autoriaus nuotraukos

Metodo „Born to be free“ autoriaus dr. Andžejaus Kšyvinskio
paskaita apie tetervinų pagausinimo galimybes

Kiti svarbūs moksliniai tyrimai susiję su
paleidžiamų paukščių migracija ir išgyvenimu.
Svarbiausi rezultatai – ne tai, kiek paukščių
užauginta ir išleista, o kiek jų išlieka gamtoje.
Iš visų introdukuotų paukščių 60 proc. buvo
„apginkluoti“ radijo sekimo siųstuvais. Pagal
seminare mokslininkų pristatytus rezultatus,
praėjus kritiniam 4 savaičių laikotarpiui po paleidimo, išgyveno 79 proc. paukščių, išaugintų
Vysloje ir 100 proc. – Kadzidlove. Iškart po paleidimo jauni kurtiniai laikosi kartu pulkelyje ir
nenutolsta toliau nei 100-150 m atstumu nuo
aklimatizacinio voljero. Atėjus rudeniui ir iširus
šiems pulkeliams, prasideda „jaunimo“ migracija. Įdomus dalykas tai, kad labai skiriasi abiem
metodais užaugintų individų migracijos atstumai. Per pirmuosius du mėnesius po paleidimo
tradiciniu metodu Vysloje auginti kurtiniai klajojo vidutiniškai 100 km² plote, o Kadzidlove išperintų tokio pat amžiaus jauniklių gyvenamasis plotas sudarė apie 25 km². Dideli migracijos
skirtumai nustatyti ir per metus po kurtinių
paleidimo. Tai reiškia, kad į naują aplinką išleisti
kurtiniai, nepažindami vietos, pasklinda beveik
dvigubai didesnėje teritorijoje. Tai žymiai padidina žuvimo nuo plėšrūnų tikimybę.
Svarbiausios priežastys: plėšrūnai, ypač vanaginiai paukščiai, kurie sunaikino net 65 proc.
patelių. Žymiai geresni paukščių išgyvenimo
rezultatai pasiekti paukščius auginus ir adaptavus pagal „Born to be free“ metodą, palyginus
su tradicine reintrodukcija.
Nepaisant didelio mirtingumo, 2011 m. Rušuvo miškuose stebėta reintrodukuotų paukščių tuoktuvės. 2013 m. užregistruotos trys, jau
laisvėje išsiritusių jauniklių vados. Tikėtina, kad
kaimynams ateinančiais metais ir Augustavo
girioje metodiškai papildant kurtinių populiaciją, dalis šių paukščių lankysis ir mūsų krašte,
pasienyje esančiose tuokvietėse.

www.miskobirza.lt
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Užsienyje

Himalajai: gamta ir žmonės
Prof. Edvardas Riepšas

Tibeto Himalajai

(Tęsinys, pradžia – 4 nr.)
Artėjant prie Tibeto, pasiekėme šaltojo klimato
subarktinę (iki 4400 m) ir arktinę (>4400 m)
k limatines juostas. Jose vyrauja krūmynai (rododendrai, ožkarožės ir kt.), nuo 4000 m – alpinės
pievos (kerpės, samanos), nuo 5000-5500 m – sniegynai ir ledynai.

Pamaldi tibetietė
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Tibetas
Tai Kinijos autonominis rajonas, beveik 20 kartų didesnis už Lietuvą, bet turintis 3,1 mln. gyventojų.
Sostinė – Lhasa (137 tūkst. gyv.). Teritorija išsidėsčiusi vidutiniškai apie 4500 m virš jūros lygio ir apima aukščiausią Tibeto kalnyno dalį. Miškingumas
siekia 10 proc., įsteigta 13 rezervatų (27 proc. šalies
teritorijos). Klimatas žemyninis, atšiaurus. Dideli
paros temperatūrų svyravimai, dažni stiprūs vėjai,
dulkių audros. Krituliai pasiskirstę labai nevienodai – nuo 50-100 mm vakaruose iki daugiau kaip
2000 mm pietuose. Čia prasideda didžiosios upės:
Huanghe, Jangdzė, Mekongas, Salvinas, Brahmaputra, Indas. Nemažai aukštuminių ežerų. Vyrauja
šaltosios aukštikalnių dykumos ir pusdykumės su
retais puskrūmiais ir žole. Miškai – pietryčių upių
slėniuose. Veisiasi jakai, antilopės, elniai, kiangai,
kalniniai avinai, vilkai, lapės, rudieji lokiai, gausu
paukščių. Tibetiečių tauta susiformavo iš vietos gyventojų, jiems susimaišius VI-V a. pr. Kr. su iš Kinijos
atsikėlusių cianų gentimi. Dabar daugumą gyventojų sudaro tibetiečiai (93 proc.), gyvena kinų, mongolų ir kt. Šalies istorija labai permaininga. Pirmoji
Tibeto valstybė susiformavo ir originalus tibetiečių

Mažosios lhasietės

raštas (skiemenys iš 30 ženklų) atsirado VII a.
Nuo 1959 m. kraštas okupuotas Kinijos. Savita tibetiečių kalba (kinų ir tibetiečių kalbų
šeima, tibetiečių ir birmiečių kalbų šaka), religija – Tibeto budizmas. Unikalus reiškinys –
reinkarnacijos. Išskiriamos keturios jo kryptys (mokyklos). Stebino tibetiečių pamaldumas, dvasingumas, daugybė šventyklų, vienuolynų, savita architektūra, medicina, muzika, šokiai, teatras, tapyba, buitis, valgiai. Tai
aprašyti beveik neįmanoma. Reikia pačiam
patirti, bandyti suvokti bei apgailestauti dėl
intensyvaus to savitumo nykimo.
Į Tibeto sostinę Lhasą atskridome lėktuvu. Tai vienas brangiausių pasaulyje skrydžių,

nes yra unikali galimybė pamatyti Himalajų viršukalnes, upes, ežerus,
slėnius iš aukštai. Trys dienos, praleistos Lhasoje, padėjo adaptuotis
prie deguonies trūkumo (3600 m aukštis), susipažinti su didinga, iškankinta, nukraujavusia, bet jau ir gana modernia, legendomis apipinta tibetietiška kultūra.
Potala – VII a. pastatyti Dalai Lamos rezidencijos rūmai, dabar –
valstybinis muziejus. Jų aukštis 115 m, apie 1000 patalpų susideda iš
baltųjų, raudonųjų ir geltonųjų rūmų dalių. Sienų storis 2 m, kurios
nebijo žemės drebėjimų. Lankėmės Jokhang šventykloje, Normu
Lingka Lamų vasaros rūmuose ir viename didžiausių Tibete (20 ha)
Drepung vienuolyne. Jame dabar yra 450 vienuolių. Prieš Kinijos kultūrinę revoliuciją jame buvo 7700 vienuolių. Patalos rūmai ir Jokhang
šventykla įtraukti į UNESCO pasaulio kultūros paveldo sąrašą. Dauguma Tibeto vienuolynų įsikūrė XV a. Juose veikė budizmo, filosofijos,
medicinos ir kitos mokyklos. Vienuolių skaičius Kinijos Tibete sumažėjo 10-20 kartų. Kai kuriuose vienuolynuose buvusios mokyklos
tapo kolegijomis.
Tibete keliavome mikroautobusu – džipu. Nuo Lhasos iki Nepalo
sienos kirtome Karo La (5010 m) ir Kamba La (4797 m) perėjas. Pravažiavome vieną švenčiausių tibetiečiams aukštikalnių ežerų Iamdrok
(manoma, kad tai transformavęsis vienas iš dievų) ir aukščiausiai
kalnuose pasaulyje tekančią upę Iarlung Tsangpo. Aplankėme Sera
vienuolyną, kuris yra antras pagal dydį (užima 11,5 ha) Tibete. Jis pastatytas 1419 m., veikia 3 kolegijos. Gyanske miestelyje aplankėme
Khumbu budistinę stupą bei Phalkol vienuolyną, o pakeliui iš antro
pagal dydį Tibeto miesto Shigaste i Lhatse ir Tashi Lhunpo vienuolyną, kuris pastatytas kalnuose 1447 m., aptvertas iš toli matoma
aukšta siena. Jame yra aukščiausia Tibete (26 m) Budos statula. Šis
objektas – taip pat UNESCO kultūros paveldo sąraše.
Važiuojant grožėjomės įdomiu kraštovaizdžiu, serpantinais. Aplankėme netoli Lhatse esantį Sakya vienuolyną, pastatytą XII a. Didingos to laiko Budos ir Dalai lamų skulptūros išliko nepakitusios iki šių
dienų. Nors orai ne visada buvo palankūs, pamatėme aukščiausias
pasaulyje viršukalnes: Makal (8464 m) ir net „pasaulio stogą“ Everestą. Kalnagūbriai kaitaliojasi perėjomis 4-5 km aukštyje su siaurais tarpekliais, kalnų upėmis, jų kanjonais, kriokliais, uolų mozaika iki pat
Nepalo sienos. Važiavome gana geru kinų pastatytu asfaltuotu keliu,
vadinamu „Draugystės“ vardu (Friendship Highway), kuris nuo Šanchajaus kerta visą Tibetą.
Tibete mūsų 5 lietuvių grupę lydėjo tibetietė gidė Tayang, labai
nuoširdi, mylinti savo kraštą, gerai žinanti jo istoriją, papročius ir problemas. Nuoširdi padėka jai.

Aukštikalnių ežeras

Autoriaus nuotraukos

Diskusija vienuolyne

Jokhang šventykla

Tashi Lhumpo vienuolynas
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Per dešimtmetiį –
antras didelis miško gaisras

U

Kuršių nerijoje

nikaliu gamtos grožiu visus traukianti
Kuršių nerija, atėjus poilsiavimo metui, miškų sergėtojams kelia stresą
ir įtampą – per pastaruosius du dešimtmečius jos miškuose kilo trys didžiuliai gaisrai.
1995 m. kilęs gaisras paliko juodą dėmę 60
ha miškų plote, 2006 m. gegužę Smiltynės
girininkijoje ugnis suniokojo net 236 ha
miško. Šių metų balandžio 25 d. vidurdienį į
kalnapušynus ties Alksnynės kontrolės postu
įsimetusios liepsnos apėmė per 120 ha miško. Laimei, pirmas liepsnas laiku užfiksavo
Kretingos ir Šilutės miškų urėdijų antžeminės
automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemų
kameros, neabejingi buvo ir poilsiautojai,
skambinę pagalbos telefonu 112.
Nepavykus iki gegužės 25 d. vakaro sustabdyti miško gaisro plitimo, Kuršių nerijoje
paskelbta nepaprastoji padėtis. Į gaisro vietą
atvyko vidaus reikalų ir aplinkos ministrai,
balandžio 26 d. – Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento direktorius Remigijus Baniulis, generalinis miškų urėdas
Benjaminas Sakalauskas su Miško atkūrimo
ir apsaugos skyriaus vedėju Dariumi Stoniu,
kiti pareigūnai. Bendromis Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Šilutės, Pagėgių, Kelmės, Šiaulių, Marijampolės,
Panevėžio miestų priešgaisrinių tarnybų bei
Šilutės, Kretingos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir
kitų miškų urėdijų priešgaisrinių komandų,
kariškių pastangomis, pasitelkus dar sraigtasparnį iš Latvijos, plintantį nerijoje miško gaisrą
per dvi paras pavyko sutramdyti ir užgesinti.
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Po to dar teko gaisravietėje apie 160 žmonių
budėti, kad vėjas neįžiebtų naujų liepsnų.
Praėjus ekstremaliai situacijai, imta
svarstyti: ar Kuršių nerijos kalnapušynų
gaisras – atsitiktinė nelaimė, ar aplinkosaugininkų aplaidumas. Ar nebuvo galima ūkinėmis priemonėmis sumažinti nerijos miškų
degamumo pavojaus po 2006 m. gegužę kilusio didžiojo gaisro. Net imta baimintis, kad
nukentėjus šiai unikaliai pajūrio teritorijai,
nerija gali būti išbraukta iš UNESCO Pasaulio
kultūros ir gamtos paveldo sąrašo (įtraukta
2000 m.).
Nuo 2006 m. Kuršių nerijos nacionaliniame parke – jau trečias vadovas. Daugiau
dėmesio kreipta į gamtosaugą, kovą su neteisėtomis statybomis nei į miškų apsaugą.
Paliktos tik trys girininkijos su minimalia
miškininkų tarnyba.

Gesinti gaisro mobilizuotos ir miškų urėdijų
priešgaisrinės komandos

Kuršių nerijoje kilusio gaisro priežastims tirti ir įvertinti esamą nacionalinio parko priešgaisrinę miškų apsaugos sistemą
aplinkos ministras V. Mazuronis balandžio
28 d. sudarė komisiją iš Aplinkos ministerijos, Generalinės miškų urėdijos ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos darbuotojų, kuriai vadovauti paskyrė aplinkos
viceministrą Liną Jonauską. Balandžio 30
d. komisijos nariai apžiūrėjo Kuršių nerijos
nacionaliniame parke įrengtą antžeminę
automatinę miško gaisrų stebėjimo sistemą, susipažino su bendru priešgaisrinės
miško apsaugos sistemos organizavimu ir
gaisro gesinimo organizavimo aplinkybėmis. Komisija iki gegužės 5 d. turėjo pateikti
išvadas. Kilusio gaisro priežastims nustatyti
Neringos policijos komisariatas ėmėsi ikiteisminio tyrimo.

Vaidoto Alseikos nuotrauka

Gaisravietė
iš paukščio sktydžio

Benjamino Sakalausko nuotrauka
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Nerijoje kilęs gaisras padarė apie 46 mln. litų žalą gamtai ir valstybei

Remiantis komisijos išvadomis, teigiama, jog Kuršių nerijos
nacionalinio parko direkcija, būdama tiesiogiai atsakinga už miško priešgaisrinės sistemos priemonių įgyvendinimą Kuršių nerijos miškuose, neužtikrino, kad 2014 m. laiku ir tinkamai būtų
pasiruošta miško gaisrų stebėjimui ir gesinimui. Nebuvo pilnai
sukomplektuotos priešgaisrinės komandos. Balandžio 25 d. kilus gaisrui, automatinė miško gaisrų stebėjimo sistema nebuvo
įjungta, priešgaisrinis stebėjimas nepradėtas, nors miškų gaisringumas prieš kelias dienas buvo pasiekęs III degumo klasę.

Nerijoje išsiplėtę miško gaisrai malšinami
ir sraigspasparniais

Net kilus gaisrui ir paskambinus nacionalinio parko direkcijos nurodytais telefonų numeriais, iš jų į trijų telefonų skambučius niekas
neatsiliepė.
Įvertinusi esamą situaciją, komisija pasiūlė:
paskatinti kilusio miško gaisro gesinimo metu pasižymėjusius
KNNP direkcijos, miškų urėdijų, UAB „Lemminkainen Lietuva“, UAB
„Inkomsta“, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojus;
skubiai parengti miško kirtimų išdėstymo KNNP planą, intensyvinant gamtinę brandą pasiekusių kalnapušynų rekonstrukciją prioritetinėse miško priešgaisrinės apsaugos požiūriu vietose – apsaugos
zonose apie Preilos ir Pervalkos gyvenviečių ir praplečiant magistralinius priešgaisrinius barjerus, derinant juos su miško sklypų ar
kitomis natūraliomis ribomis, du kartus padidinant rekonstrukcinių
miško kirtimų apimtis kalninės pušies medynuose 2015-2018 metais, miško atkūrimui plačiau taikant savaiminį žėlimą;
patikslinti Miško priešgaisrinės apsaugos taisykles ir nustatyti draudimą rūkyti KNNP miškuose nuo kovo 1 d. iki lapkričio
1 d., o kituose šalies miškuose – esant IV ir didesnei miškų gaisringumo klasei, išskyrus savivaldybių numatytas ir įrengtas vietas;
pakeisti Administracinių teisės pažeidimų kodekso 76 ir 77
straipsnius, numatant griežtesnę administracinę atsakomybę už saugomų teritorijų režimo ir priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų
pažeidimus.
Taip pat konstatuota, kad dėl klimato kaitos ir sausringų laikotarpių
dažnėjimo, perbrendusių kalnapušynų specifikos, augančio lankytojų
srauto Kuršių nerijos nacionalinio parko miškai tapo labai didelės miško gaisrų rizikos zona, jais išliks ir artimiausius dešimtmečius. Po gaisro
Aplinkos ministerija kreipėsi į Neringos savivaldybę, kad būtų uždrausta fiziniams asmenims lankytis Kuršių nerijos nacionalinio parko miškuose arba apribotas jų lankymasis, esant IV klasės miškų gaisringumui. Aplinkos ministerija rekomendavo ir kitoms šalies savivaldybėms,
esant IV klasės miškų gaisringumui, uždrausti arba apriboti fizinių asmenų lankymąsi miškuos. Tokią teisę joms suteikia Miškų įstatymas.
Aplinkos ministras V. Mazuronis pavedė generaliniam miškų urėdui
B. Sakalauskui įvertinti ir pateikti siūlymą, kuriai miškų urėdijai turėtų būti perduota Kuršių nerijos miškų priežiūra ir inicijuoti šių miškų
perdavimo procedūrą. Taip pat pasiūlyta sudaryti komisiją, kuri turėtų
ištirti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktovės Rūtos Baškytės darbą, užtikrinant Kuršių nerijos miškų priežiūrą ir priešgaisrinę
kontrolę, o R. Baškytei pavesta ištirti Kuršių nerijos nacionalinio parko
direkcijos direktorės Aušros Feser veiksmus, susijusius su šiuo gaisru.
Tikėkime, kad šios prevencinės priemonės bus veiksmingos ir pamokančios.

MG inf.

Parengta, remiantis AM ir kitų šaltinių informacija
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Kuršių nerijos miškai

gamtinės ir socialinės raidos kontekste
Algirdas Brukas, Viliūnė Naureckaitė

(Tęsinys, pradžia – 1 nr.)
Kai kurios nūdienos problemos
Prieš pradedant kalbėti apie probleminius ar
negatyvius dabarties dalykus, mes visų pirma
norime pabrėžti, kad iš esmės dabartinius Kuršių nerijos miškų parametrus traktuojame kaip
geriausius, skaičiuojant nuo 1948 m., kuomet
buvo atlikta pirmoji pokarinė miškų inventorizacija, o 2012 m. patvirtintame Kuršių nerijos
nacionalinio parko tvarkymo plane įteisintas
bendras miškų tvarkymo kryptis laikome teisingomis ir vertomis įgyvendinimo. Tačiau dalis tų krypčių miškininkystės požiūriu yra netradicinės ir teisės aktuose detaliau nereglamentuotos. Iš to ir kyla daug probleminių dalykų.
Beveik 15 metų po Kuršių nerijos nacionalinio parko įkūrimo (1991 m.) miškų tvarkymo
srityje jautėsi tam tikra stagnacija. Tai galima
paaiškinti subjektyviomis ir objektyviomis
priežastimis. Iš vienos pusės stigo pagrindinio
veiklą reglamentuojančio dokumento – KNNP
tvarkymo plano, o jo rengimas užsitęsė labai
ilgai. 2001 m. miškotvarkos projektas rėmėsi
tik tuometinio generalinio plano nuostatomis, kuriose pasikeitusi miškų būklė nebuvo
adekvačiai vertinama ir dauguma ūkinės veiklos siūlymų turėjo standartinį charakterį. Iš
kitos pusės – Kuršių nerijos nacionalinio parko
miškų tarnybai perėjus Aplinkos ministerijos,
o konkrečiau – Valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos reguliavimo sferai (1997 m.), įsigalėjo
požiūris apie natūralaus miško ir natūralių gamtinių vertybių prioritetus ir jų globą, remiantis
žmogaus ūkinės veiklos, šiuo atveju ir miškininkavimo priemonių ribojimu ar draudimu.
Miškų formavimo ir tvarkymo intensyvumas tarpiniais kirtimais (apie pagrindinius
kirtimus nekalbame, nes jie čia yra ir turi būti
draudžiami) pirmame šio tūkstantmečio dešimtmetyje tapo maždaug dvigubai ekstensyvesnis nei buvo 1971-1980 metais.
Dabartinėje Kuršių nerijoje atviros erdvės –
pliažai, judančios ir įvairaus suvelėnėjimo laipsnio kopos, palvės, smiltpievės, apsauginis
kopagūbris, laukymės, aikštės yra nykstančios
ar mažėjančios kraštovaizdžio ir biologinės
įvairovės vertybės. Jų nykimo procesas turi
būti stabdomas, o kartais minėtos vertybės
turi būti atkuriamos miško žemės sąskaita. Gi

standartinė ūkinė veikla, kontrolierių ir miškotvarkininkų ūkinės veiklos vertinimų principai
pagal normatyvus, pagrindinius miškų teisės
aktus yra priešingi. Galiojantys teisės aktai ir
normatyvai numato apželdinti visas aikštes,
kuo greičiau atkurti mišką kirtavietėse bei degavietėse (apskritai visose miško žemėse, neapaugusiose mišku), tik miškingumo didėjimas
pripažįstamas gėriu, o mažėjimas – blogiu ir t.t.
Gaila, kad tam tikromis sąlygomis mišku apaugusių plotų mažinimas – tai vis dar sunkiai
suvokiamas reiškinys mūsų tradicinei miškininkystei ir žemėtvarkai. Padidinus Lietuvos miškingumą dabartinėje teritorijoje 1950-2014 m.
maždaug nuo 20 proc. iki 33 proc., nereikėjo
būti tokiems dogmatiškiems ortodoksams ir
bent specifiniuose objektuose, kokia yra Kuršių
nerija, imtis lankstesnės politikos. Kitaip praradimai biologinės bei kraštovaizdžio įvairovės,
taip pat ir socialine prasme yra neišvengiami.
Antras pavyzdys. Miškų teisės aktai reikalauja, kad rezervatiniuose miškuose ūkinė
veikla nebūtų vykdoma. Visiems miškininkams
tai jau tapo savaime suprantamu dalyku. Netgi
antroje miškų grupėje, tuo labiau saugomose teritorijose, uždrausti plyni kirtimai. Kuršių
nerijoje, kur bent dalį kalnapušės medynų
reikia išsaugoti ateities kartoms kaip kultūros

ir gamtos paveldo vertybę, didžioji kalnapušių
dalis jau pasiekė gamtinės brandos amžių, jose
intensyvėja irimo procesai. Savaime ši introdukuota rūšis neatsikuria. Vienintelis kalnapušės
medynų atkūrimo būdas – kirsti degraduojančius plotus plynai ir juose veisti naujus medynus. Tokie darbai rezervatuose atrodo kaip
šventvagystė.
Valstybinių parkų tvarkymo planuose rezervatai zonuojami į vadinamas griežto rezervatinio režimo ir reguliuojamo rezervatinio
režimo dalis. Bet Miškų įstatyme, pagal kurį
miškininkai turėtų dirbti, apie jokias reguliuojamas rezervatų dalis nėra nė žodžio... Problemą jau seniai buvo galima išspręsti, nes to reikia ne vien Kuršių nerijai.
Panaši padėtis su kai kurių biotopų ar ekosistemų atkūrimu. Pavyzdžiui, ganyklų – pievų
tipo palvės, apaugusios sumedėjusios augalijos grupėmis, tūkstantmečius buvo sudėtine
Kuršių nerijos kraštovaizdžio dalimi, pasižymėjusia savitomis augalijos ir gyvūnijos rūšimis.
Dėl jų atkūrimo Tvarkymo plane numatytose
vietose mums abejonių nekilo. Tačiau kaip tai
padaryti praktiškai, sakykime, siūlomoje Biršvyno rago palvėje, sudarysiančioje 117 ha,
apaugusių visai neblogu pusamžiu ir pribręstančiu mišku? Tai tikrai itin problemiška, nes

XX a. pabaigoje
Kuršių nerijos miškus saugojusi
miškininkų komanda
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teisės aktai buvo kuriami ne tam, kad kas nors
užsinorėjęs imtų transformuoti miško žemes į
pievas ar ganyklas, o priešingai, kad tokiems
norams Lietuvoje būtų pristatyta begalė saugiklių ar visai užkirstas kelias.
Gamta atsiradusias problemas ėmė spręsti pati, kaip įprasta, panaudodama stichinius
faktorius, juolab, kad užleidus senąją vokišką
priešgaisrinę infrastruktūrą, tam susidarė labai
palankios sąlygos. 1995 m. kilęs miškų gaisras
apėmė 60 ha ir buvo rimtas signalas tiek „žaliojo užmūrinimo“ politikos vykdytojams, tiek
naujesnio požiūrio į priešgaisrinės apsaugos
sistemą Neringoje ieškotojams. Tačiau tik po
antrojo 2006 m. gaisro, apėmusio net 236 ha
plotą, prasidėjo rimtesnis Kuršių nerijos miškų
problemų svarstymas ir konkretesnių sprendinių paieškos praktinėse – gamybinėse ir mokslinėse, projektinėse, biurokratinėse sferose. Tačiau to nepakako – nesibaigiantys be sprendimų svarstymai yra ne vien Neringos nelaimė...
Miškotvarkos projekto pasitarimuose,
svarstymuose ne kartą mūsų keltą siūlymą
Kuršių nerijos kalnapušynus teisės aktuose
išskirti į atskirą degumo klasę ar bent poklasį,
kurioje turėtų būti taikomos specifinės ir intensyvesnės priešgaisrinės saugos priemonės,
negu kituose I degumo klasės Lietuvos miškuose, palaikė tik projekto recenzentas Romas
Pakalnis. Problema liko neišspręsta. Valstybinio
miškotvarkos instituto (P. Jakas, J. Grigaliūnas,
A. A. Kuliešis) 2009 m. parengtas priešgaisrinių priemonių projektas numatė visas galimas
pagal galiojančius normatyvus priešgaisrinės
infrastruktūros kūrimo priemones, bet nacionalinio parko direkcijos administracija nesugebėjo jų pilnai įgyvendinti. Vidinės miškotvarkos
projekte 2013-2022 m., siekiant sumažinti medynų degumą, o kartu ir dėl gamtotvarkinių
tikslų, kalnapušynų rekonstrukcija numatyta
net 4 kartus didesniame plote nei buvusiame
projekte. Tačiau šie darbai vos pradėti vykdy-

ti bei mažesnėmis nei projektuota apimtimis.
Operatyvinių priešgaisrinės saugos priemonių
planavimas ir vykdymas yra tiesioginis ne miškotvarkos projektų, o Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos, glaudžiai bendraujant su
Neringos savivaldybe ir vietine priešgaisrine
tarnyba, reikalas. Nemanome, kad jis patenkinamai išspręstas, jei esant dideliam gaisrų kilimo pavojui, nepasirūpinta net budėjimu.
Daugelis darbų, kaip kalnapušynų pakeitimas rezervatinėse zonose į paprastosios pušies medynus, dalies medynų transformavimas
į atviras erdves miško žemėse, palvių (pievų –
ganyklų biotopų) atkūrimas pusamžiuose medynuose, miško žemių saugojimas nuo apaugimo medynais dideliuose konservacinių zonų
plotuose siejasi su dabartinių medynų plynu
nukirtimu gana plačiose erdvėse, bet neturi
teisės aktuose ar teritorijų planavimo dokumentuose jokių aiškesnių reglamentų nei iškirtimų trukmės, nei kertamų plotų dydžio, nei
kirtaviečių sušliejimo ar kirtimų būdų prasme.
Pavojinga, kai lieka teisiškai nesunorminti tokių ir panašių darbų technologiniai klausimai.
Todėl pradėjus juos vykdyti, besiremiant, kad
ir Vyriausybės patvirtintu dokumentu, kiekvienam kontrolieriui ar šiaip norinčiam pasireikšti
aktyvistui, paliekama galimybė juos „sumalti į
miltus“, kaip neatitinkančius miškų teisės aktų
reikalavimus. O tai gali sudaryti prielaidas laikinam darbų atidėliojimui, jų vilkinimui ar net
nutraukimui. Su tokiom tendencijom teko susidurti mums jau projektavimo stadijoje, o pradėję juos vykdyti Kuršių nerijos nacionalinio
parko specialistai nuolat turi kam nors aiškintis,
kad jie nėra gamtos priešų irštva. Nepakankamas darbų apimtis nacionalinio parko direkcija
paprastai aiškina lėšų stygiumi. Iš tiesų esama
finansavimo sistema ir gaunamų lėšų lygis
neužtikrina visų suplanuotų darbų įvykdymo
galimybių. Bet tai daug platesnė problema.
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos nau-

Vaidoto Alseikos nuotrauka

Šių metų balandžio 25 d. gaisras palietė ne tik kalnapušių keružynus...
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dojama finansavimo sistema, kai visus miškus
valdantis ir juose ūkininkaujantis Kuršių nerijos
nacionalinis parkas yra finansuojamas lygiai
taip pat, kaip kiti nacionaliniai ir regioniniai
parkai, kurie miškų valdymą ir ūkinę veiklą juose perdavę miškų urėdijoms, mažiausiai yra nelogiškas, o jei pasakyti griežčiau, tai nukreiptas
ne ūkinių darbų ir veiklos vystymui, o jos žlugdymui. Jeigu Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba nenori ar negali tokios sistemos keisti, tai
nacionalinio parko girininkijas turėjo jau seniai
perduoti kitai valstybinius miškus galinčiai valdyti institucijai. Tačiau vietoj realaus problemos
sprendimo nacionalinio parko direkcijoje buvo
panaikintas direktoriaus pavaduotojo miško
ūkiui etatas bei dėl įvairių priežasčių sumažėjo
miškų sektoriuje dirbančių darbuotojų, o likę
3 girininkai neturi netgi skyrių vedėjų statuso,
tuo pačiu ir padoresnio atlyginimo. Atrodo,
kad miškų sektoriaus darbą norima gerinti tik
naudojant botagą ir bado dietą...

MG archyvo nuotraukos
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Blogai, kai meilė gamtai per daug hiperbolizuojama ir dėl jos atmetami baziniai subalansuotos plėtros principai. Nepaisant to, kad
Neringa yra viena įspūdingiausių ir vertingiausių respublikoje rekreacinių teritorijų, rekreacinių funkcinių zonų medynai dabar pagal
naująjį tvarkymo planą, mūsų paskaičiavimais,
sudaro tik 14,7 proc. Pagal ankstesnį 2001 m.
miškotvarkos projektą rekreaciniams miškams
priklausė 22 proc. Rengiant 2013 m. naują
miškotvarkos projektą, teko sumažinti rekreacinių miškų plotą su skaudančia širdimi, nes
taip buvo nurodyta naujuose Kuršių nerijos
nacionalinio parko teritorinio planavimo dokumentuose. Šiuo metu nacionaliniame parke
rekreacinės paskirties miškų telikę 1021 ha. Nacionalinio parko direkcijos iniciatyva 2010 m.
buvo įteisinta dar beveik 212 ha kertinių miško buveinių, kuriose direktoriaus įsakymu uždrausta ūkinė veikla ir įvestas bene rezervatinis
režimas, nors absoliuti dauguma buveinių yra
intensyviai lankomuose rekreaciniuose miškuose. Dar keisčiau, kad kai kam visai negaila
kormoranų ekskrementų sunaikintos poros
dešimčių hektarų Juodkrantės sengirės, o pagrindinio Neringos kelio važiuojamosios dalies
paplatinimas vienu metru ir jo saugumo pagerinimas asocijuojasi su Kuršių nerijos sunaikinimu. Tai nesubalansuoto požiūrio pavyzdžiai.
Be panašių „globalių“ problemų arba tiksliau – tų problemų, kurių sprendimai iš esmės
priklauso nuo Aplinkos ministerijos, Miškų departamento ar Valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos pastangų, yra ir visai lokalių, kurias
išspręsti gali pati nacionalinio parko direkcijos
administracija, nes būtent jos direktoriaus įsakymu 2012 m. buvo nustatytas daugiau negu

]

keistas girininkijų ribų ir plotų perskirstymas.
Smiltynės girininkija buvo palikta tik su 730 ha
miškų plotu ir minimaliu darbų krūviu, o Nidos
ir Juodkrantės girininkijoms priskirtas apie 6
kartus didesnis plotas ir atitinkamai didesnis
darbo krūvis. Su kuo bekalbėjome, visi dėl tokios reformos kraipo galvas ir nepritaria. Kam
ją reikėjo daryti ir kodėl padarytų klaidų dabar
nepataisyti?
Iš tiesų mūsų Kuršių nerija – tai ne Didžiojo kanjono ar Serengečio parkas, o santykinai
nedidelė teritorija, kurioje reikia realiai saugoti kultūros ir gamtos paveldą, derinti socialines ir gamtosaugines funkcijas, dėmesingai
rūpintis kraštovaizdžiu, augalija, gyvūnija bei
čia gyvenančiais žmonėmis. Taip pat negalima pamiršti ir tų Lietuvos piliečių ar jos svečių, kurie nori saugiai atvažiuoti į Kuršių neriją, pasivaikščioti smėlingais takais ir pailsėti
komfortiškoje aplinkoje. Mes suprantame,
kad savieigai ir savireguliacijai tokios teritorijos, kaip Kuršių nerija, nepaliksi, nes visuomet
čia gali atsirasti tiek „Naujųjų Vasiukų“ statybos, tiek gamtinio rezervato kūrimo entuziastų, kurie vadovaudamiesi „kietos rankos“ politika, proteguoja gamtinius arba socialinius
Neringos vietinių gyventojų ir jos lankytojų
interesus, neieškodami kompromisų, nuolaidų ir, svarbiausia, subalansuotos plėtros, kuri
čia yra labiausiai reikalingas dalykas.
Miškotvarkos projekte siūlėme suteikti kultūros paveldo objekto statusą pajūrio apsauginiam kopagūbriui ir pagal tvarkymo planą numatytiems saugoti kalninės pušies medynams
(apie 950 ha). Bet gal suklydome? Gal pakaktų
įteisinti kaip nematerialaus kultūros paveldo

objektą tik pačią nerijos judančių smėlynų sutvirtinimo darbų technologiją? Tuomet pačių
kalnapušynų ,,konservuojamą“ plotą dar būtų
galima gerokai sumažinti (pvz., iki 200-300 ha),
o kitur sugrąžinti vietines rūšis ar palikti tą teritoriją natūraliai raidai. Apie tai reikia platesnių
diskusijų, sprendimus bus galima priimti vėliau. O sumenkusias Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos miškų sektoriaus fizines ir
ekonomines pajėgas reikia stiprinti ir vykdyti
numatytus darbus.
Užbaigti straipsnį norisi optimistine gaida.
Po šių metų balandžio 25 d. gaisro atvykę į vietą pamatėme ne tik niūrius sunaikintos gamtos vaizdus, bet ir įsitikinome, kad įvykdyti ar
pradėti vykdyti priešgaisrinės saugos darbai
(kalnapušių medynų atribojimas plačiomis
juostomis, jų skaidymas kitomis priešgaisrinės
infrastruktūros linijomis bei proskiebiais). Pamatėme ir tai, kad pasiaukojantis miško gaisro gesintojų darbas nulėmė tai, kad šį kartą
išdegė maždaug 125 ha mažiau nei 2006 m.
gaisre, nekilo grėsmė Juodkrantės gyvenvietei. Neringos savivaldybės mero, nacionalinio
parko direkcijos vadovės ir gamtininkų kalbose nebuvo nei etikečių klijavimo, nei abipusių
kaltinimų reikalų neišmanymu, ką jau gal kokį
dešimtmetį stebėjo visa tauta. Nemažoje pagrindinio Neringos kelio atkarpoje vyko rimti
rekonstrukcijos darbai, o pasukus iš šio kelio
į Preilą, miško žemėje ganėsi keletas naminių
ožkų ir nė vienas iš nemažo pareigūnų būrio
neišlipo surašyti protokolo.
Mąstymas keičiasi ir leidžia galvoti, kad
šios kelios „kregždės“ reiškia pavasarį.

Geriausia pagalba ten,
Uniforest trosinės miško gervės ir griebtuvai
www.uniforest.com

kur neįivažiuoja miško technika
Visa technika sertifikuota KWF
Profesionalus, patikimas
ir paprastas naudojimas
Nepamainoma pagalba dirbant
pelkiniuose, šlaitiniuose miškuose.
Efektyvi investicija už protingą kainą
Didžiulis pasirinkimas pagal
galingumą ir papildomus priedus
mob. tel. 8 670 24481
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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Urėdijose

Kęstučio Jarmalavičiaus nuotraukos

Ukmergės miškuose
pasodintas penkitūkstantasis šalies ąžuolynų hektaras

Augs Ukmergės miškų urėdo V. Kraujalio sodinti ąžuolai...

Į

Po talkos ąžuolų sodintojai Medinių miške

gyvendinat ąžuolynų atkūrimo programą, iki 2020 m. siekiama padidinti ąžuolynų plotus apie 9000 ha, t.y. nuo 2 proc. iki
2,4 proc. visų medynų ploto. Nuo programos vykdymo pradžios
šalies valstybiniuose miškuose ąžuolynų plotų kasmet pagausėja
po 700-800 ha. Pernai šalyje iš viso buvo atkurta, naujai įveista bei
suformuota ugdomaisiais kirtimais 1091 ha ąžuolynų. Šių metų pavasarį atkuriamų ir naujai įveisiamų ąžuolynų plotas valstybiniuose
miškuose perkopė pusės pagal programą numatytą plotą ir priartėjo prie 5000 ha.
Šiam darbui Įprasminti sumanyta talkos būdu pasodinti penkitūkstantąjį šalies ąžuolynų hektarą. Balandžio 28 d. tai padaryta

Ukmergės miškų urėdijos Želvos girininkijoje, Medinių miške. Jubiliejinio ąžuolyno sodinimo talkoje dalyvavo aplinkos ministras
Valentinas Mazuronis, LR Seimo narys Kazys Grybauskas, aplinkos
viceministras Linas Jonauskas, generalinio urėdo pavaduotojas Gintaras Visalga, Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas prof. Edmundas Bartkevičius, miškų urėdijos miškininkai, jaunieji miško bičiuliai
su vadovėmis. „Mums malonu, jog jubiliejinis ąžuolynas pasodintas
mūsų urėdijos Medinių miške, – pasidžiaugė Ukmergės miškų urėdas
Vigantas Kraujalis bei Želvos girininkas Gintautas Povylius. Prie šio jubiliejinio ąžuolyno pastatytas medžio skulptoriaus Valentino Butkaus
stogastulpis.
Ukmergės miškų urėdijos inf.

Biržų girioje: tvarkyti ąžuolyną pamokyti ir politikai, ir jaunimas

G

egužės 9-osios popietę, talkininkaujant Biržų ir Pasvalio rajonų savivaldybių administracijų darbuotojams,
savivaldybų tarybų nariams, politikams, Biržų girioje buvo genimi ąžuoliukai, taisomos
ir keičiamos jų apsaugos. Po kelių valandų
beveik 1 ha ąžuolynėlyje darbai buvo baigti.
Tradiciškai ,,Vidugirio” poilsiavietėje aptarti
miškininkų darbai, pasigardžiuota ant laužo
keptomis dešrelėmis ir Biržų girios žolelių
arbata, o pasistiprinus sužaistos draugiškos
tinklinio varžybos ,,Savivaldybės – miškininkai”. Pergale pelnytai džiaugėsi svečiai.
Tvarkant ąžuolynus Biržų miškininkams
talkininkavo ir moksleiviai iš Nemunėlio Radviliškio pagrindinės bei Vabalninko B. Sruogos vidurinės mokyklų.
Biržų miškų urėdijos. inf.
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Miškasodžio talkos Švenčionėlių miškuose
Balandžio 11 d. į Antaliedės girininkiją
atriedėjo pilnas autobusas talkininkų (šeštų – aštuntų klasių 35 moksleiviai ir 7 mokytojai) iš Vilniaus Žemynos progimnazijos. Ši
mokykla dalyvauja tarptautiniame projekte
„Medžių olimpiada“ – tarptautinės medelių
sodinimo varžybos“, kur vienas iš projekto
vykdymo etapų – dalyvavimas miško želdinimo talkoje ,,Pasodink medį”. Talkininkai su
Antaliedės girininkijos darbuotojais (girininku Jonu Barzdėnu, girininko pavaduotoja
Nijolė Barzdėniene, eiguliu Broniumi Lapėnu), paplušėję trejetą valandų, pušelėmis,
eglutėmis ir šermukšniais apsodino 0,9 ha
biržę. Vilniečiai moksleiviai džiaugėsi, patekę
į mišką ir gana noriai sodino medelius, daugelis – pirmąkart.
Balandžio 17 d. Švenčionių girininkijos
miškasodžio talkoje dalyvavo Švenčionių vidurinės mokyklos JMB klubas „Žuvėdra“. Prie
talkininkų prisidėjo buvę JMB „Ąžuoliukas“
nariai, Modžiūnų girininkijos girininkas Kęstutis Kazlas ir Žeimenos girininkijos girininko pavaduotojas Aurelijus Žygas. Nors iš ryto
buvo šalna, pakilus saulutei sodinti pušaites
ir eglutes buvo visai smagu. Paplušėjus vaišinomės garuojančia grikių koše, saldumynais
ir gaiviaisiais gėrimais.
Balandžio 22 d. miškų urėdijos kolektyvas išsirengė į miškasodžio talką Lakajos

Sodinamos liepaitės Švenčionėliose

girininkijoje. Joje dalyvavo ir girininkai, jų
pavaduotojai, eiguliai, atvyko Labanoro bei
Sirvėtos regioninių parkų atstovai. Bendromis jėgomis apželdyta viena biržė ir papildyti 2013 m. želdiniai. Stovyklavietėje prie
Juodųjų Lakajų ežero surengtas talkos aptarimas, vaišinomės žuviene.
Balandžio 23 d. į miškasodžio talką Sarios
girininkijoje atvyko Švenčionių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai ir dalis
rajono tarybos narių.
Balandžio 26 d. surengtas liepaičių sodinimas Švenčionėlių mieste, Liepų gatvėje,
prisidedant prie Aplinkos ministerijos akci-

jos „Žaliuojantys miestai ir miesteliai“. Šioje
talkoje dalyvavo miškų urėdijos miško želdinimo inžinierius Vytautas Bunevičius, Žeimenos girininkijos girininkas Aloyzas Deveikis ir
ryšių su visuomene specialistė Ona Gylienė,
atvyko Švenčionių rajono meras Vytautas Vigelis su žmona, Švietimo ir kultūros skyriaus,
Švenčionėlių seniūnijos darbuotojai.
Liepų gatvė pasipuošė 120 liepaičių, kurias pažadėjome palaistyti, prižiūrėti.

Ona Gylienė

Švenčionėlių miškų urėdijos
ryšių su visuomene specialistė

Akcijai „Žaliuojantys miestai ir miesteliai“ pasibaigus

P

rie aplinkos ministro Valentino Mazuronio
inicijuotos balandžio 22-27 d. akcijos „Žaliuojantys miestai ir miesteliai“ prisidėjo 25
savivaldybės, miškininkai, mokyklos – iš viso dalyvavo per tūkstantis žmonių, kurie pasodino apie 13
tūkst. įvairių rūšių medelių.
„Džiaugiuosi tokiu dideliu susidomėjimu ir
palaikymu. Sutelkę jėgas padarėme didelį darbą –
miestus ir miestelius praturtinome įvairiais medžiais. Per tūkstantį žmonių dabar turi savo pačių
sodintą medelį, kurį, neabejoju, stengsis prižiūrėti
ir puoselėti. Tikiuosi, toks visuotinis medžių sodinimas taps gražia tradicija“, – sakė akciją apibendrinęs aplinkos ministras V. Mazuronis.
Šioje akcijoje aktyviai dalyvavo Birštono savivaldybės darbuotojai, iš anksto numatę, kur ir
kokie medeliai bus sodinami. Talkininkai Birštono
miestą pagražino beveik 200-ais medelių.

Ąžuoliukus sodino Vilniaus miesto Fabijoniškių
bendruomenė, įsipareigojusi rūpintis ir jų prigijimu.
Kauno rajone, Garliavoje akcijos dalyviai pasodino
apie 600 medelių, kuriems įrengė specialias metalines apsaugas, pritvirtino lenteles su užrašu, kas pasodino tą medį. Akcijos metu apie 1000 įvairių medžių pasodinta Joniškyje, tvarkyta miesto aplinka.
Kazlų Rūdoje akcijoje dalyvavusieji pasodino apie
600, Utenoje – apie 150, Kelmėje – apie 500, Mažeikiuose – apie 600 sodinukų, iš jų – 57 sakuros, po
100 medelių pasodinta Kretingoje ir Šilutėje. Tokios
talkos vyko ir Anykščiuose, Alytuje. Biržiečiai gegužę planuoja miestą papuošti 1000 rožių sodinukų.
Už aktyvų dalyvavimą akcijoje „Žaliuojantys
miestai ir miesteliai“ aplinkos ministro padėkos bus
įteiktos Kazlų Rūdos, Joniškio rajono, Kauno rajono,
Mažeikių rajono, Švenčionių rajono savivaldybėms.

AM inf.
/ 2014 / 05

■ 27

Girininkai

apie girininkijų veiklą ir save
Į Girininkų bendrijos tarybos prieš suvažiavimą surengtos
girininkų sociologinės apklausos klausimus iš šalyje esančios 351 girininkijos sulaukta 320 atsakymų (308 girininkų ir 12 girininkių). Pristatome šios apklausos santrauką.
Girininkijų dydis, pareigybės, ūkinė veikla
Apklausos duomenimis, 147 girininkijoms (46 proc.) priskirtas iki
3000 ha valstybinių miškų plotas, 118 girininkijų (37 proc.) – 30004000 ha, 42 girininkijoms – 4000-5000 ha ir 13 girininkijų – daugiau
kaip 5000 ha miškų.
Iš 320 girininkijų 6 neturi girininko pavaduotojo pareigybės,
303-ose dirba vienas pavaduotojas, 11-oje – po du pavaduotojus. 36
girininkijos neturi eigulių, 135-ose dirba po vieną eigulį, 127-ose – po
du, 21-oje – po tris ir 1 girininkija turi keturis eigulius. 12-oje girininkijų yra medžioklės jėgerio ir 8-ose – meistro etatas. 143 girininkijos
(44,7 proc.) neturi darbininkų, 64-ose dirba po vieną, 53-ose – po du,
34-ose – po tris, 10-yje – po keturis, 16-oje – po penkis ir daugiau
darbininkų.
Dar net 247 girininkijos (77 proc.) vykdo visą miško ruošos darbų apskaitą, 20 girininkijų – tik ugdymo ir sanitarinių kirtimų, 48-ose
girininkijose tai daro atskiras miškų urėdijos padalinys. Kai kurios girininkijos organizuoja miško ruošos darbus, bet nevykdo apskaitos
arba miško ruošos darbų apskaitą atlieka tik girininkijos darbininkams, o kur dirba rangos įmonės, miško ruošos darbus organizuoja ir
apskaitą tvarko atskiras miškų urėdijos padalinys.
Girininkijų techninis aprūpinimas
Po vieną tarnybinį automobilį turi 154 girininkijos, po du – 159 girininkijos ir 7-os – po 3 automobilius. 147 atsakę girininkai (46 proc.)
nepritaria siūlymui tarnybos reikalams naudoti asmeninį automobilį
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panaudos sutartimi, 87 girininkai (27 proc.) sutiktų jį naudoti tarnybos reikalams be išlygų.
Personaliniais (nešiojamais) kompiuteriais aprūpintos 246 girininkijos (77 proc.), iš jų 123 turi po vieną, 119 – po du ir 4-os – po
tris. Raštinėse stacionarių kompiuterių yra 49 proc. girininkijų, iš jų
turi po vieną – 119, po du – 34 ir 3 girininkijos – po tris. Skeneriais
aprūpinta 57 proc. girininkijų, iš jų 178 turi po vieną, 4 – po du, o
1 girininkija net 4 skenerius. Taip pat 178 girininkijos turi po vieną
kopijavimo aparatą, 1 – du, o 1 girininkija aprūpinta net 4 kopijavimo aparatais.
Mobilių tarnybinių telefonų neturi 9 girininkijos (2,8 proc.); 39
turi po vieną, 62 – po du, 92 – po tris, 87-os – po keturis, 31 girininkija
aprūpinta penkiomis ar ir daugiau mobilaus ryšio priemonėmis. Jau
73 girininkijos neturi abonentinio laidinio telefono, 235-ose yra po
vieną, 10-yje – po du telefonus. 314 girininkijų (98 proc.) naudojasi
internetu ir elektroniniu paštu, 111 (35 proc.) – GPS programomis,
126 (39 proc.) – radijo ryšiu, 39-ios (12 proc.) – ir faksu.
44 girininkijose reikiama dokumentacija 96-100 proc. tvarkoma
naudojant apskaitos programą ,,Miško Skaita“, 119-oje (37 proc.) ja
apskaitoma 76-95 proc. dokumentacijos, 98-ose (31 proc.) – 51-75
proc., 31-oje – 26-50 proc., 8-ose – iki 25 proc. dokumentacijos. 20
girininkijų (6 proc.) visai nesinaudoja ,,Miško Skaitos” programa.
Darbuotojų išsilavinimas
Girininkų: respondentai nurodė, kad be specialiojo išsilavinimo dirba tik 1 girininkas, 79 girininkai yra baigę Kauno miškų technikumą
ar KMAI kolegiją, 169 – LŽŪA, LŽŪU ar ASU bakalauro studijas, 64 baigę magistro studijas, o 5 – kitas aukštąsias mokyklas. 72-iem girininkams suteikta 1 kvalifikacinė klasė, 64-iems – antra, 82-iems – trečia
ir 102 girininkų (32 proc.) dar neturi šių klasių.

Rimondo Vasiliausko nuotrauka

Urėdijose

Girininkų pavaduotojų: 142 yra baigę Kauno miškų technikumą ar
KMAI kolegiją, 124 – LŽŪA, LŽŪU ar ASU bakalauro studijas, 38 – magistro studijas, 7 – kitą aukštąją mokyklą ir vienas dirba be specialiojo
išsilavinimo.
Eigulių: aukštesnįjį – technikumo, aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą turi 48 proc. eigulių, aukštąjį universitetinį (LŽŪU, ASU bakalauro
laipsnis) – 17 proc., aukštąjį universitetinį (magistro laipsnis) – 2 proc.,
kitą aukštąją mokyklą baigę – 4 proc. ir specialiojo išsilavinimo neturi
29 proc. eigulių.
Darbuotojų amžius
Iki 25 metų turime 1 girininką, 28 yra 26-35 metų, 166 – 36-50 metų,
103 – 51-62 metų, 22 priskirti 63-70 metų amžiaus grupei.
Girininkų pavaduotojais iki 25 metų dirba 17 miškininkų, 75 pavaduotojai yra 26-35 metų, 139 – 36-50 metų, 74 – 51-62 metų, 8 priskirti
63-70 metų amžiaus grupei.
Eigulių amžius: iki 25 metų dirba 13; 26-35 metų – 29; 36-51 metų –
139; 51-62 metų – 102; 63-70 metų – 3; vyresnis kaip 70 metų – vienas.
Darbo stažas
Girininkų: iki 1 metų – 10; 2-5 metų – 30; 6-10 metų – 48; 11-15 metų –
57; 16-20 metų – 38; 21-30 metų – 93; 31-40 metų – 33; daugiau kaip
41 metai – 11 girininkų.
Girininkų pavaduotojų: iki 1 metų – 30; 2-5 metų – 48; 6-10 metų –
61; 11-15 metų – 37; 16-20 metų – 51; 21-30 metų – 65; 31-40 metų – 17;
daugiau kaip 41 metai – 4.
Eigulių: iki 1 metų – 11; 2-5 metų – 13; 6-10 metų – 39; 11-15 metų –
59; 16-20 metų – 85; 21-30 metų – 68; 31-40 metų – 11; daugiau negi 41
metai – 1.
Girininkų šeimyninė padėtis
Atsakęs 281 girininkas (88,6 proc.) teigia gyvenantis santuokoje, 20
yra viengungiai, 13 – išsituokę, 3 – našliai. Iki 18 metų vaikų 71 girininkas turi po vieną, 51 – po du, 19 – po 3 vaikus, 4 – po 4 vaikus. 175
girininkai neturi šio amžiaus vaikų.
Vyresnių kaip 18 metų vaikų 52 girininkai turi po vieną, 115 – po du,
29 – po tris, 6 – po keturis, 1 – penkis, 1 – 7 vaikus. 116 girininkų neturi šio
amžiaus vaikų. Keturi girininkai augina po vieną globotinį iki 18 metų. 170
girininkų (53 proc.) gyvena nuosavame name, 51 – nuosavame bute, 14 –

privatizuotame būste girininkijos sodyboje, 73 – sudarę nuomos sutartį
girininkijos administraciniame pastate, 12 – nuomojasi privatų būstą.
Girininkų pomėgiai
Jie įvairūs, dubliuojasi: 176 respondentų (55 proc.) nurodė mėgstantys
medžioti, 123 (38 proc.) – žvejoti, 115 (36 proc.) – sportuoja ar domisi
sportu, 181 (57 proc.) – dalyvauja miestelių ar kaimų bendruomenės
veikloje, 138 (43 proc.) – kuruoja jaunųjų miško bičiulių būrelį, 37 (11,5
proc.) – dalyvauja politinėje veikloje, 51 (16 proc.) laisvalaikį skiria meno
saviveiklai, 50 (16 proc.) – kitiems pomėgiams. Girininkus domina ir žemės ūkis, sodininkystė, bitininkavimas, grybavimas, darbas sodyboje,
šunys, auto – moto technika, turizmas, buriavimas, ekskursijų vedimas,
fotografavimas, filmavimas, poilsis su šeima, koncertai, spauda, knygos,
piešimas, rankdarbiai ar gera draugų kompanija.

MG inf.

Miškų urėdijų 2014 m. balandžio mėn.
parduotų apvaliosios medienos
sortimentų kainos, Lt/m³

2014 m.
balandžio mėn.
vidutinė kaina
Pušies pjautinieji rąstai
231
Eglės pjautinieji rąstai
251
Ąžuolo pjautinieji rąstai
487
Uosio pjautinieji rąstai
249
Drebulės pjautinieji rąstai
151
Beržo pjautinieji rąstai
222
Juodalksnio pjautinieji rąstai
173
Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai
182
Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai
141
Eglės popiermedžiai
114
Pušies popiermedžiai
114
Beržo popiermedžiai
104
Drebulės popiermedžiai
92
Uosio popiermedžiai
156
Plokščių mediena (spygliuočių)
90
Plokščių mediena (lapuočių)
89
Malkinė mediena
97
Iš viso apvalioji mediena
155
Sortimentas

Indeksas 2014 m.
sausis=100

Kainos be PVM ir transporto išlaidų

100.4
100.8
98.2
95.4
100.7
98.7
97.7
100
100.7
100
103.6
101
92.9
106.1
102.3
101.1
101
99.4

2014 m. sausio balandžio mėn.
vidutinė kaina
231
250
509
245
151
222
177
182
140
114
113
104
97
154
89
88
97
155
GMU inf.

padangos miðko technikai
UAB „PGM technika“

Plento g. 6, Užliedžiai, 54305 Kauno r.
www.pgmtechnika.lt
Faks. 8 37 215101
Tel. 8 683 24140 (Aidas)
El. paštas info@pgmtechnika.lt
Tel. 8 656 82777 (Darius)
El. paštas darius@pgmtechnika.lt
Tel 8 607 77723 (Marius)
El. paštas marius@pgmtechnika.lt
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Mintys iš IV-ojo girininkų suvažiavimo

Atvejinis
neplynas kirtimas

Biržių, kirstinų neplynais kirtimais, atrinkimas –

galvosūkis girininkui

LAMMC Miškų institutui kartu su Generaline miškų urėdija atlikus 2012 m. anketinę
miškų urėdijų miškininkų apklausą, paaiškėjo, kad net 34-ių miškų urėdijų miškininkai aktualiausia miškininkystės problema,
kuriai spręsti reikia ir mokslo darbuotojų
paramos, laiko neplynų kirtimų būdų parinkimą, jų taikymą ir po to laukiamą savaiminį medynų atžėlimą. Taigi, galima sakyti,
kad tai yra kasdienė miško augintojų aktualija ir galvosūkis.
Neigiamas visuomenės požiūris į plynuosius kirtimus, didėjantys ekologiniai
reikalavimai miškininkystės sistemoms
bei saugomų teritorijų plėtra skatina miškininkus bent dalį plynų kirtimų keisti neplynais. Tinkamai atlikti neplyni kirtimai
turi privalumų: miško augimas, medžių
kartų pasikeitimas yra artimas natūralių
medynų vystymosi procesui, taip pat sutaupomos lėšos miškui atkurti.
Per pastarąjį dešimtmetį mūsų šalies
valstybiniuose miškuose neplynųjų kirtimų apimtys padidėjo dvigubai ir pagal
plotą jais kertama apie 25 proc. visų pagrindinių kirtimų. 2012 m. gegužės 23 d.
patvirtintoje Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 m. programoje
iškeltas uždavinys, kad mažiausia neplynų
pagrindinių miško kirtimų ploto dalis, lyginant su visu pagrindinių miško kirtimų
plotu valstybiniuose miškuose, 2015 m.
būtų 30 proc., o 2020 m. – 35 proc. Patvirtinus tokią ambicingą aplinkosauginę pro-
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Stasys Miliauskas

Trakų miškų urėdijos
Lentvario girininkijos girininkas

gramą, ėmė suktis užduočių paskirstymo
iš viršaus karuselė. Generalinė miškų urėdija paskirstė užduotis miškų urėdijoms,
šios – girininkijoms. Jų girininkai spaudžiami ieškoti papildomų (miškotvarkos
neplanuotų) neplynai kirstinų brandžių
medynų plotų, kurie dažnai parenkami
prieštaraujant, o neretai ir pažeidžiant
Miško kirtimų taisykles. Atlikus tokius
,,planinius“ kirtimus norimas rezultatas
nepasiekiamas.
Remiantis prof. Antanu Juodvalkiu, galima teigti, kad pastaraisiais metais gamyboje yra taikomi 4 rūšių atvejiniai ir laisvieji atrankiniai pagrindiniai kirtimai.
Populiariausi – supaprastinti dviejų
atvejų kirtimai pušynuose (miškininkų vadinami B. Labanausko), kuriais iškertama
36-38 proc. viso neplynų pagrindinių kirtimų ploto. Girininkai moka šiuos kirtimus
vykdyti. Tačiau išryškėjo kai kurios problemos, susijusios su šiais faktoriais:
a) kirtimų laiko suderinimas su pušies
sėkliniais metais;
b) lendrūnų atsiradimo pavojus;
c) augavietės derlingumas.
Miškininkystės šaltiniuose prof. Edvardas Riepšas teigia: „Atkurti pušynus žėlimu, net ir taikant žėlimą skatinančias

priemones, pasiseka 70 proc. atvejų. Gerai
pušis atsikuria tik apie 50 proc. želviečių ir
tik tuo atveju, jeigu laiku atliekama žėlinių
priežiūra.”
Neplynų pagrindinių kirtimų planus
miškų urėdijoms, atsižvelgiant į sėklinius
metus, reikėtų nustatyti ne kiekvienais
kalendoriniais metais, o penkmečiui.
Tikslinga atvejinių kirtimų netaikyti tose
biržėse, kur jau prieš kirtimą pastebėti
lendrūnų židiniai bei atsisakyti šių kirtimų derlingesnėse augavietėse dėl galimo aviečių ar kitos žolinės dangos smarkaus išplitimo.
Apie 36-38 proc. visų neplynų pagrindinių kirtimų ploto iškertama ir supaprastintais atvejiniais kirtimais medynuose su
eglės pomiškiu ar antruoju ardu. Girininkijų darbuotojams gerai žinomi beveik
visi medynai su perspektyviu pomiškiu ar
antru ardu ir juose atvejiniai kirtimai jau
atlikti arba planuojami atlikti artimiausioje ateityje.
Apie 7-8 proc. visų neplynų pagrindinių kirtimų ploto kertama tipiškais atvejiniais kirtimais grynuose ir mišriuose eglynuose, tikintis kirtiminio eglės, o kartais
ir kitų tikslinių rūšių žėlimo. Šie kirtimai
turėtų būti plačiau taikomi ir ateityje. Tai
galėtų užtikrinti racionalią neplynų pagrindinių kirtimų plėtrą.
Taip pat apie 7-8 proc. visų neplynų pagrindinių kirtimų ploto kertama grupiniais
atvejiniais kirtimais. Pastebėta, kad iškerta-

Vaclovo Trepėnaičio nuotrauka

Urėdijose

Lentvario girininkijos girininkas
Stasys Miliauskas

girininkijoje ir pristatėme regioniniame
pasitarime. Jo dalyviams teigiamai įvertinus šį eksperimentą, prieita prie vienos
nuomonės, kad būtina tikslinti Miško kirtimo taisykles, įteisinant grupinių atvejinių
kirtimų vykdymą, iškertant didesnio ploto
grupes šviesinių medžių rūšių medynuose, kur negalimi plyni kirtimai. Atitinkamai
turėtų būti patikslintos ir miškotvarkos
taisyklės, kad, atliekant miškotvarkos darbus, iškirstos aikštės nebūtų išskirtos atskirais miško sklypais, o vykdomi kirtimai
toliau būtų tęsiami.
Remdamasis išdėstytais faktais, siūlau:
1. Neplynuosius pagrindinius kirtimus laikyti prioritetine pagrindinių kirtimų kryptimi valstybiniuose ir privačiuose
miškuose.

2. Neplynųjų kirtimų užduotis miškų
urėdijoms nustatyti ne vieneriems, o penkeriems metams, atsižvelgiant į savaime
atželiančių medžių rūšių derėjimo metus.
Šių užduočių įvykdymą vertinti tik praėjus
minėtam laikotarpiui.
3. Peržiūrėti Miškotvarkos taisykles,
siekiant tikslesnio neplynų pagrindinių
kirtimų planavimo, įvykdymo fiksavimo ir
projektavimo darbų tęstinumo.
4. Pakeisti Miško kirtimo taisyklių 28.4
punktą, jį išdėstyti taip:
,,Grupiniais atvejiniais pagrindiniais
miško kirtimais medynai iškertami per ne
ilgesnį kaip 20-ies metų laikotarpį, biržėje
iškertant iki 0,3 ha ploto medžių grupes.
Iškirsti plotai didinami vykdant kitus šių
kirtimų atvejus.“.
5. Miškininkų kvalifikacijos kėlimo
kursuose neplynų pagrindinių kirtimų
projektavimui ir vykdymui skirti didžiausią dėmesį.
Vienareikšmiškai galima pasakyti, kad
neplynų kirtimų pasirinkimą lemia medynų rūšinė sudėtis, augavietės sąlygos,
medžių derėjimo metai, savaiminio žėlimo galimybės, miškininkavimo tradicijos,
gamtosauginė politika bei miškų urėdijos
ekonomika. Iškirsti biržę plynai ir vėl atsodinti panašų mišką gali bet kuris girininkas, o ryžtis kirsti neplynais kirtimais,
pasirinkti atvejinį ar kitą šių kirtimų būdą
reikia kūrybiško požiūrio į šiuos kirtimus,
daugiau miškininkystės žinių, nebijoti rizikos, nesėkmės. Norisi tikėti, kad, sutelkus
bendras visų miškininkų pastangas, pavyks sėkmingai įvykdyti laikmečio diktuojamas užduotis.

SIP PROTECTION –

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

Vilniaus miškų urėdija informuoja:

prarastą valstybinių miškų pareigūno
spaudą Nr. 41/19, išduotą VĮ Vilniaus
miškų urėdijos Kalvelių girininkijos
eiguliui Alfons Pristavka, laikyti negaliojančiu.

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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Pasirūpink saugiu ir komfortabiliu darbu miške...

Rimondo Vasiliausko nuotrauka

mi iki 0,1 ha dydžio lizdai yra per maži, nes
negali atželti šviesiamėgėms rūšims.
Ilgalaikiais atvejiniais kirtimais irgi
kertama apie 7-8 proc. visų neplynų pagrindinių kirtimų ploto, o atrankiniais kirtimais – vos 2 procentai.
Laikantis miškotvarkos taisyklių, neišvengiama ir projektavimo klaidų. Vienas
iš tokių pavyzdžių – atrankinių kirtimų
projektavimas. Iki pastarojo meto miškotvarka beveik visais atvejais II grupės
miškuose bei apsauginėse respublikinės
reikšmės kelių zonose, nepaisant medyno
rūšinės sudėties ir struktūros, projektavo
atrankinius kirtimus. Medynai dažniausiai
neturėjo jokių atrankiniams kirtimams
būdingų požymių. Šiuose medynuose
neplyni pagrindiniai kirtimai leidžiami tik
pasiekus gamtinės brandos amžių. Dažniausiai tokie medynai būna labai išretėję,
susiformavusios įvairaus dydžio aikštės,
nėra perspektyvaus antro ardo ir pomiškio, gausiai želia lazdynai ir kita nepageidautina augmenija. Atrankiniais kirtimais
tokiuose medynuose neįmanoma suformuoti įvairiaamžės medyno struktūros,
pasiekti savaiminio miško atžėlimo, išsaugoti ir pagerinti rekreacinę ar ekologinę
miško vertę. Tokiais atvejais tikslinga būtų
taikyti grupinius (lizdinius) atvejinius kirtimus, iškertant medžių grupes (lizdus)
ne iki 0,1 ha, šiuo metu nustatyto Miško
kirtimų taisyklėse, bet iki 0,3-0,4 ha ploto
medžių grupes (jas derinant prie natūraliai susidariusių aikščių, retmių). Tokias
grupes tikslinga išdėstyti tolygiai visame
plote ir jose iškirsti visus medžius (išskyrus biologiniu požiūriu vertingus medžius
ir perspektyvaus pomiškio grupeles) bei
traką. Šiuose lizduose reikėtų suarti dirvą
ir pasodinti želdinius. Tokios grupės turėtų sudaryti apie 30 proc. medyno ploto.
Kirtimus tikslinga kartoti maždaug kas
6-7-erius metus, plečiant grupes ir siekiant jų susijungimo. Šie kirtimai plačiai
taikomi Lenkijoje.
Vadovaudamiesi rekomendacijomis,
prieš 6-erius metus tokį eksperimentą
atlikome Trakų miškų urėdijos Lentvario
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Urėdijose

Regykla Verkiuose

Nenorėjęs palikti Žaliųjų ežerų
JŪRATĖ REČIŪNIENĖ – KUUSIENĖ

Girininkijos grožis ir ypatybės
Už Santariškių važiuojant girininkijos kontoros link ir dar apsukus vieną kitą ratą, galima
grožėtis neeiline mozaika: už vešlių medynų
išnyra gyvenvietės, sodininkų benrijos, kyla
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kalvos ir kalvelės, girininkijos teritorijoje yra
10 didelių ir gausybė mažesnių ežerėlių: su
vardais ir bevardžių. Žinomiausi ir labiausiai
vilniečių pamėgti – Balsio ir Gulbinų ežerai,
dėl žalios spalvos vadinami vienu Žaliųjų
ežerų vardu.
Bendras Verkių girininkijos plotas –
5347 ha, valstybinės reikšmės miškų – 2700
ha, vien Vilniaus mieste – 1700 ha. Daugiausia – pušynų ir eglynų, per 10 proc. medynų
ploto užima ąžuolai, beveik 12 proc. – beržynai. Prie pat girininkijos pastato auga sėklinis liepos medynas. Pagal amžių Verkių
medynai seniausi Vilniaus miškų urėdijoje.
Ir našiausi: kai kurių bonitetas ir skalsumas

daug didesnis už kitų medynų: tai dviardžiai
pušynai, kai kurie iš jų priskirti etaloniniams.
Grožis pavergia, didybė apima, į tokius pažvelgus. Verkių girininkijos miškuose hektare per metus, pagal miškotvarkos duomenis,
priauga 8,5 ktm medienos. Iškertama iš 1 ha
mišku apaugusio ploto po 2,5 ktm likvidinės
medienos. Taigi, galime pasiskaičiuoti, kiek
iškertama ir kiek lieka. Girininkas Valdas patenkintas: „Sostinės miškai turi kaip rūta žaliuoti“, – sako. „Neretai išgirsdavau: „Pas Valdą
yra ko pakirsti, – prisimena. – Yra tai yra, bet
ar tikslinga?“, – klausdavo.
Girininkijos teritorijoje – Verkių, Neries,
Asvejos regioninių parkų miškai. Juose –

Girininkas Valdas Liegus. tolumoje – Verkių girininkija

Autorės nuotraukos

Apdovanojimas
Tik toks veiklus, optimistiškas, diplomatiškas
ir geranoriškas žmogus, kaip Vilniaus miškų
urėdijos Verkių girininkijos girininkas Valdas Liegus gali tvarkytis tokioje sudėtingoje
miesto (ir ne bet kokio, o – sostinės) girininkijoje. Tarp kita ko, jis niekada ir nenorėjo
šios girininkijos palikti. Apie jį pasakyčiau
trumpai „prisirišęs prie Žaliųjų ežerų“.
Kad girininko darbas reikalauja visokeriopų sugebėjimų ir padėtis Verkių girininkijoje yra gera, liudija generalinio miškų urėdo
Benjamino Sakalausko už ilgametį darbą
70-ies metų sukakties proga Valdui Liegui
įteiktas Generalinės miškų urėdijos medalis
„Auksinis ąžuolo lapas“.
O tas ilgametis darbas nebuvo nei lengvas, nei paprastas, tuo labiau, iš šalies žiūrint, ne visada – ir aiškus.
Tik ne girininkui Valdui. Girininkijos prižiūrimi Didžiosios Riešės, Gulbinų, Raudondvario, Tartokų, Vanaginės, Verkių miškai,
esantys į šiaurę nuo Vilniaus, jam pažįstami
kaip savas kiemas. Tačiau apie darbo biografijos vingrybes žadu paklausti vėliau. O kol
kas grožiuosi pakelės vaizdais, dar labai pavasariška miškų žaluma ir puikiu oru – šiam
metų laikui nelabai būdingu 30-ies laipsnių
karščiu.

daugybė saugomų objektų ir ūkininkavimo
ribojimų. Jokių problemų V. Liegus čia nekelia.
Miškuose, paežerėse, upelių krantuose
auga daugiau kaip 30 į Lietuvos raudonąją
knygą įrašytų augalų rūšių: plačialapė klumpaitė, šakotoji ratainytė, gegūnė, nemažai
kultūros paveldo objektų: senųjų tvenkinių
sistema, mezolito ir neolito gyvenviečių liekanos, senųjų kelių trasos, vandens malūnų
ant Riešės upelio liekanos.
Neries krantai, ežerai, gražūs sausi miškai vilioja lankytojus visais metų laikais.
Vien 140 sodininkų bendrijų iš girininkijos darbuotojų „reikalauja“ nuolatinio dėmesio. Betgi vėl – girininkas Valdas lyg ir
didžiuojasi, kad girininkijos miškai nuolat
lankomi. Nutiesus taką dviratininkams, jis
naudojamas ne tik vasarą: žiemą juo slidininkai džiaugiasi gamtos malonumais. Šiemet prie Žaliųjų ežerų pastačius nuo skardžio nulipti naujus medinius laiptus (vietoj
senų, aplūžusių), bus patogiau poilsiautojams, o kitąmet netoli kelio prie ežeriuko
įrengus aikštelę neįgaliesiems, vandens
malonumais ir eglyno vėsa galės mėgautis
dar daugiau žmonių.
Privažiuojame prie girininkijos sodybos.
Šlaituose – medžių didybė, prieš akis – vandenų žaluma, o prie girininkijos vartų – žmogaus nevalyvumo pasekmes likviduojanti
Vilniaus miškų urėdijos pasamdyta konkursą
laimėjusi UAB iš Kauno – „Antrinio perdirbimo grupė“ krauna į automobilius išvežimui
darbininkų iš miškų surankiotas ir suneštas padangas. Nesinorėtų taip galvoti, bet
mintis į galvą pati lenda ir tiek: „Tai padėka
miškui ir miškininkams už suteiktus malonumus...“ Gi panašios minties girininko veide
nė ženklo neįžiūriu, jis pripratęs, kad miškai
būtų švarūs, patrauklūs tiems patiems žmonėms, kurie nesupranta (arba apsimeta), jog
ne miškininkų darbas – šiukšles rinkti. Bet
man jau nesinori būti tokių nemalonių dalykų liudininke, tad einame į girininkijos vidų,
paklausinėsiu apie darbinį Valdo Liegaus gyvenimą. Girdėjau, margas jis...
Turtinga girininko biografija
Žmogus dažniausiai iš vaikystės atsineša tai,
kas jam išlieka visam gyvenimui, o neretai
tai būna patys brangiausi dalykai ar jausmai,
kuriuos sunku kuo nors kitu pakeisti.
V. Liegus iš vaikystės atsinešė knygas.
Gimė jis prieš 70 metų gegužę Alytaus
rajono Krikštėnų kaime. Jo prosenelis Martynas Liegus buvo šviesi asmenybė; štai iš
jo per visus kraustymusis ir suirutes išliko ir

Dviratininkų takas

Rieduliais užtverti miško keliai

atiteko Valdui kelios dar XIX amžiuje išleistos
lietuviškos knygos. Liko ir daugiau, bet didesnioji bibliotekos dalis dingo, kai šeima buvo
buožinama ir kraustėsi į Klaipėdos kraštą.
Valdas skaitė senelio paliktas knygas,
gaudavo jų ir iš kitur, iš bibliotekos. Jį visą
laiką traukė grožinė literatūra, todėl netikėtas buvo sprendimas, baigus 8 klases, stoti į
Vilniaus miškų technikumą. Bet šio žingsnio
dabartinis girininkas niekada nesigailėjo.
Pirmoji darbovietė – Nemenčinės miškų
urėdijos Sužionių girininkija, kurioje neteko
dirbti nė metų: pakvietė į Miškų ūkio ministerijos Kadrų skyrių. Kaip tik tuo metu Valdas įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto
neakivaizdinį skyrių studijuoti žurnalistiką.
Tačiau ramaus darbo ir mokslo tikėtis jam
nevertėjo: dėl nuo jo nepriklausiusių aplinkybių teko išvykti. Grįžus į Vilnių vieta ministerijoje jau buvo užimta. Pasiprašo skiriamas į Riešės girininkiją meistru. 1966 m.,
prasidėjus girininkijų smulkinimui, ministro
A. Matulionio įsakymu V. Liegus paskiriamas Verkių girininku. Taip su pertraukomis
šioje girininkijoje jis ir girininkauja jau beveik 50 metų...
Išėjimų būta įvairių. Yra tekę grįžti ir į Sužionių girininkiją, kai ji buvo perduota Eks-

perimentiniam konstravimo ir projektavimo
biurui, vėliau – Nemenčinės miškų ūkiui. O
grįžo į Verkius 1988 m.
Galėjo būti ir alternatyvų: jis, kaip žurnalistas, kviestas dirbti į sąjunginius laikraščius, vesti radijo laidas. Tai būtų buvusi visai
garbinga ir patogi išeitis. Bet Valdas Liegus
niekada nenorėjo „išeiti“ iš miško.
Tai tik nepilni turtingos biografijos faktai, kuriuos girininkas man papasakojo lyg
ne apie save. Nes nei jų dėstymo seka, nei
kilimai pareigose, atrodė, niekaip neveikia
mano pašnekovo, nebent kokį pokštą apie
keliais rubliais didinamą ar mažinamą atlyginimą įterpdavo. Ir vėl – lyg ne apie save...
Dažniausiai taip kalba žmonės, patenkinti savo gyvenimu (aš juos vadinu „sėkmės
žmonėmis“). Gal taip ir yra.
Kai 1988 m. Lietuvoje kūrėsi Persitvarkymo Sąjūdis, Vilniaus miškų ūkyje taip pat
buvo įkurta Sąjūdžio grupė, Valdas Liegus
išrinktas jos pirmininku. Aktyviai reiškėsi
miškininkai tarp Vilniaus miesto ir rajono
grupių. V. Liegus buvo deleguotas į pirmąjį
respublikinį Sąjūdžio suvažiavimą, išrinktas
Sąjūdžio Seimo nariu.
Manau, ne bet koks girininkas, pirmajame Miškininkų sąjūdžio suvažiavime įkūrus
Girininkų tarybą, būtų išrinktas jos pirmininku. Apsiskaitęs, daug keliavęs, medžiotojas
ir sportininkas V. Liegus buvo pavyzdžiu ir
kitiems girininkams šviestis, judėti, neapkerpėti... Jis buvo tikras pirmininkas visą
10 metų kadenciją.
Daug įvairių klausimų svarstyta Girininkų taryboje, diskutuota ir apie gamybą, ir
apie politiką. Tarybos veiklą palaikė buvę
ministrai: jos veiklai ir autoritetui tai turėjo
nemažai įtakos.
2000 m. Prezidentas Valdas Adamkus
apdovanojo V. Liegų Lietuvos Nepriklausomybės medaliu už nuopelnus atkuriant ir
įtvirtinant Lietuvos nepriklausomą valstybę, o 2013 m. – aplinkos ministras V. Mazuronis – aukščiausiojo laipsnio nusipelniusio
aplinkosaugininko ženklu „Auksinė gervė“.
Ką ir besakysi – tai daug, tik aktyvus
visuomenininkas galėjo pakelti tokį krūvį.
„Visada maniau, kad girininkui būtina plėsti
akiratį, domėtis įvairiais dalykais, dalyvauti profesinės ir kitokios veiklos diskusijose,
būti autoritetu bendruomenėje, kurioje gyveni ar dirbi“, – sako mano pašnekovas.
Jis teisus, to linkėdamas jaunesniems
kolegoms, o pačiam Valdui Liegui linkiu, kad
ir toliau jis būtų Sėkmės žmogumi visose gyvenimo srityse.
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Husqvarna grupei – 325 metai
Husqvarna grupė balandžio 27 dieną
visame pasaulyje paminėjo savo gimtadienį

Nuo įkūrimo dienos 1689 m. balandžio 27 d. Husqvarnos mieste, pietų Švedijoje, kompanijos inžinieriai sukūrė plačią gamą
įvairiausių gaminių: nuo ginklų, siuvimo mašinų, dviračių ir
motociklų iki moderniausių technikos priemonių sodų ir miškų
priežiūrai.
Visus 325 metus Husqvarna kompanija pasižymėjo aukštos
kokybės technikos gamyba. Inovatyvūs inžineriniai sprendimai
ir verslumas tapo svarbiausiais kompanijos sėkmingos veiklos
varikliais jos gyvavimo etapais: ir gaminant ginklus, motociklus,
siuvimo mašinas, ir šiandieninius pažangius gaminius sodams,
parkams bei miškams prižiūrėti“, – teigia Kai Wärn, Husqvarna
grupės prezidentas.

Mūsų istorija

XVII a., kai Europoje siautė karai, padidėjo švediškų ginklų paklausa. Jų gamybai buvo reikalinga hidroenergija, tad 1689 m.
pietinėje Švedijoje, prie Husqvarna miestelio krioklių buvo įkurta ginklų gamykla. Joje ir šiandien gaminami gaminiai su Husqvarna prekės ženklu.
Kai ginklų poreikis sumažėjo, kompanija nutarė savo inžinerines žinias bei patirtį pritaikyti naujų produktų gamybai: siuvimo mašinoms, medžiokliniams šautuvams, motociklams, mikrobangėms krosnelėms ir t.t. Nuo 1960 m. kompanija sutelkė
dėmesį į naujas sritis: parkų, sodų, miškų ir statybinės technikos
gamybą.
Sukaupta patirtis, gaminant platų technikos gaminių asortimentą, kompanijai labai svarbi o jos sukurti išradimai, tokie
kaip X-Torq® grandininių pjūklų varikliai, AutoTune™ benzininių
pjūklų variklių reguliavimo sistema, robotai vejapjovės, pavojingiems statybos darbams skirti griovimo robotai, valdomi nuotoliniu būdu, pelnė tarptautinį pripažinimą ir apdovanojimų.

Husqvarna Lietuvoje

Lietuvoje UAB Husqvarna Lietuva įsteigta 2005 m., iki tol (nuo
1997 m. ) kompanijos atstovybė mūsų šalyje veikė kaip Electrolux
miškų ir parkų priežiūros skyrius ir priklausė Electrolux koncernui.
„Husqvarna gaminiais Lietuvoje prekiaujama jau daugiau nei 20
metų. Vartotojai pasitiki ir vertina šią techniką. Ištikimų vartotojų
dėka tapome aplinkos priežiūros technikos lyderiais. Tai mus džiugina, o kartu ir įpareigoja nuolat patenkinti vis didėjančius vartotojų
lūkesčius. Todėl Husqvarna grupė sieks išlikti lyderiu, kuriančiu naujas technologijas, padedančias mūsų gaminių naudotojams lengviau
atlikti aplinkos priežiūros darbus,“ – teigia Ričardas Alekna Husqvarna
vadovas Baltijos šalims.
Šiuo metu UAB Husqvarna  Lietuva vykdo didmeninę prekybą Husqvarna, Jonsered, McCulloch ir Gardena miško bei aplinkos
priežiūros technika. Šiais gaminiais prekiaujama Husqvarna prekybos
atstovų parduotuvėse, kurių esama daugiau nei 60 ir didžiuosiuose
ūkinių prekių prekybos centruose.

Svarbiausi kompanijos istorijos faktai
1689 m. – ginklų gamykla
Pirmoji valstybei priklausiusi Husq
varna gamykla, kurioje buvo kaldi
nami ginklai, iškilo prie Husqvarna
miestelio krioklių. XVIII a. pradžioje
čia dirbo apie 1000 darbininkų.
Paskutinis šautuvas čia buvo paga
mintas 1989 m.
1867 m. – ribotos atsakomybės
kompanijos įkūrimas
Įsteigiama ribotos atsakomybės
bendrovė Husqvarna AB.
Husqvarna muškietų gamyba

1872 m. – naujos eros pradžia
Pasibaigus Husqvarna sutarčiai su Švedijos karaliumi dėl šautuvų gamybos,
kompanija nutaria keisti veiklos pobūdį – taip prasideda nauja era. Hus
qvarna gamykla ima gaminti naujus gaminius: siuvimo mašinas (1872 m.),
ginklus medžioklei (1877 m.), krosneles (1884 m.), mėsmales (1890 m.),
pirmąsias Švedijoje spausdinimo mašinėles (1895 m.). Kompanijos namų
apyvokos gaminiais tebeprekiauja Electrolux kompanija Šiaurės Europoje.
Siuvimo mašinos tapo SVP Worldwide kompanijos dalimi.

Husqvarna motociklas

1896 m. – dviračiai
Husqvarna dviračiai buvo itin populiarūs. Kompanijai priklauso daug šių
gaminių patentų. Paskutinis dviratis kompanijoje pagamintas 1962 m.

1903 m. – motociklų era
Motociklų gamyba Husqvarna kompanijai padėjo tapti žinomai visame
pasaulyje – lengvi ir galingi jos sukurti motociklų modeliai tapo nepra
lenkiamais motokroso varžybų lyderiais. 1982 m. Husqvarna motociklu
MC 258 buvo laimėtas legendinis ralis Paryžius – Dakaras. Motociklų
gamybos kompanija atsisakė 1987 m., dabar jie yra Austrijos kompanijos
Pierer AG dalis.
1919 m. – pirmoji žoliapjovė
Kai Husqvarna įsigijo kompaniją Norrahammars Bruk, jos gaminių asor
timentą papildė šildymo katilai ir vejapjovės. Tai tapo pirmuoju žingsniu
į naują veiklos sritį – lauko darbams skirtos technikos gamybą. Pirmoji
komercinė motorinė Husqvarna vejapjovė rinkai pristatyta 1947 m., o
1959 m. sukurtas ir namų vartotojams skirtas vejapjovės modelis.
1959 m. – pirmieji grandininiai pjūklai
Susidomėjimui dviračiais, mopedais ir motociklais mažėjant, Švedijoje
ėmė sparčiai augti miškotvarkos pramonė. Husqvarna variklių inžinierių
patirtį, įgytą gaminant motociklus, pritaikė kurdama naujus gaminius –
savo pirmuosius benzininius pjūklus. Pirmasis modelis Husqvarna 90, kurį
pristatė kultinis švedų dizaineris Sixten‘as Sason‘as, turėjo motociklams
būdingą duslintuvo technologiją, todėl veikė kur kas tyliau nei konkurentų
gaminiai.Vėliau, pritaikius grandininių pjūklų veikimo technologijas, buvo
sukurti galingi įrankiai, skirti ir statybų pramonei.
1968 m. – Flymo
Įsigyjama kompanija AB Flymo, gaminanti vejapjoves su oro pagalve.
1969 m. – nauji ergonomikos standartai
Kai rinkai buvo pristatytas grandininis pjūklas Husqvarna 180 su antivi
bracine funkcija, jis sukėlė tikrą revoliuciją – medkirčiams padėjo išvengti
taip vadinamos „bąlančių pirštų ligos“. 1973 m. Husqvarna pristatė
pirmąjį grandininį pjūklą pasaulyje su automatiniu grandinės stabdžiu, o
nuo 1999 m. buvo pradėti gaminti pjūklai su papildoma saugos sistema
TrioBrake, kuri leidžia sustabdyti pjūklo grandinę dešinės rankos paspau
dimu. Tai ypač patogu medkirčiams, susiduriantiems su sudėtingomis me
džių kirtimo situacijomis.
1970 m. – kompanijos valdyboje – pirmoji moteris
Lil Wettergren tapo pirmąja moterimi, išrinkta į direktorių tarybą kompa
nijos, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama Švedijos akcijų biržoje.

2002 m. – statybų technika
Partner AB 1958 m. rinkai pristatė pjovimo mašiną kaip pjūklo prie
dą – taip kompanija pradėjo veiklą ir statybų technikos rinkoje.Vė
liau, 2002 m. įsigijus Diamant Boart International kompaniją, statybų
technikos verslo segmentas padidėjo dvigubai, ir kompanija tapo net
šios srities rinkos lydere.
2006 m. – atgauta nepriklausomybė
Husqvarna vėl tampa nepriklausoma, o jos akcijomis prekiaujama
Stokholmo NASDAQ OMX. Kompanijos būstinė įkurta Švedijos
sostinėje.
2007 m.–2008 m. – plėtra
Husqvarna įsigyja Vokietijos kompaniją Gardena. Kompanijos Ze
noah įsigijimas kompanijai atveria duris į Japonijos rinką, o nuo
2008 m. – ir Kinijos (įsigijus kompaniją Jenn Feng). Pastarojoje pasta
tytas grupės fabrikas, kur gaminami mėgėjiški grandininiai pjūklai bei
kita rankinė technika.
2009 m. – griovimo robotai
Husqvarna rinkai pristato savo pirmąjį nuotoliniu būdu valdomą
griovimo robotą, skirtą naudoti ten, kur žmogui pavojinga dirbti.
2009 m. – dėmesys aplinkai
Tobulindami gaminių technines savybes, Husqvarna inžinieriai didelį
dėmesį skiria ergonomikai, saugumui ir naujiems aplinkosauginiams
standartams. Kompanijos sukurtos technologijos sumažina benzini
nių variklių išmetamų teršalų kiekį ir tausoja kurą. Rinkai pristatyti
grandininiai pjūklai, vejapjovės, traktoriukai, varomi baterijomis – ši
technika neteršia aplinkos, dirba tyliai, ją lengva prižiūrėti.

Husqvarna grupė yra didžiausias pasaulyje aplinkos priežiūros tech
nikos, tokios kaip robotai vejapjovės, žoliapjovės, sodo traktoriukai,
grandininiai pjūklai, gamintojas. Grupės gaminami laistymo, statybinės
technikos gaminiai taip pat užima pirmaujančias pozicijas Europos
rinkoje. Grupės gaminiais per prekybos atstovus prekiaujama dau
giau nei 100 pasaulio šalių. 2013 m. Husqvarna grupės, kurioje dirba
14 000 darbuotojų 40 pasaulio šalių, pardavimai siekė 30 mlrd. SEK
(11,6 mlrd. Lt).

1978 –1979 m. – plečiamas technikos asortimentas
Kai Electrolux įsigijo Husqvarna, toliau buvo plečiamas aplinkos prie
žiūros technikos asortimentas vykdant įsigijimus, tokių kompanijų kaip
AB Partner and Jonsered. Kompanija gamina ne tik grandininius pjūklus,
bet ir motociklus, vejapjoves ir pjovimo mašinas.
1980 m. – įsitvirtinimas JAV
Organinis augimas ir nauji įsigijimai sustiprina Husqvarna pozicijas sodų
ir vejų priežiūros technikos rinkoje. Po to, kai grupė įsigijo dar dvi dideles
kompanijas Poulan/Weed Eater ir Roper Corp., ji tapo didžiausia aplinkos
priežiūros technikos gamintoja ir JAV rinkoje.
1995 m. – roboto vejapjovės sukūrimas
Husqvarna grupė pirmoji pasaulyje sukūrė ir rinkai pristatė robotą ve
japjovę su saulės baterijomis. Tai buvo Husqvarna Automower ® roboto
vejapjovės pirmtakas. Trečios kartos modelis su integruotu GPS rinkai
buvo pristatytas 2013 m. Kompanija 15 metų tobulino šio modelio tech
nologijas, kol padidėję jo pardavimai tapo tikros šio gaminio sėkmės isto
rijos liudininkais.

Husqvarna šiandien

P r of s ą ju ngų v eikla

Plečiant ryšius su miškininkais
Seminaras moterims
Vykdant projektą „Deswood 2012/104627“, kovo 28 d. surengtas seminaras „Orus darbas moterims. Diskriminacija darbe“, į kurį buvo pakviestos
aktyvios profsąjungietės iš įvairių Lietuvos vietovių. LMPF moterų centro
pirmininkė Diana Raitelaitienė, pasveikinusi moteris su praėjusia Tarptautine moterų švente, kiekvienai dalyvei įteikė po atminimo dovanėlę.
Mažeikių miškų urėdijos vyriausioji miškininkė Eligija Panovienė įdomiu pranešimu apžvelgė situacijas, su kuriomis moterys susiduria darbe,
aiškino, kaip elgtis, patekus į nemalonią padėtį, kaip išvengti diskriminacijos darbe. Pranešimas tarp seminaro dalyvių sukėlė aktyvias diskusijas.
Buvo užduodami klausimai, nagrinėjami praktiniai atvejai, kuriuos seminare moterys galėjo analizuoti ir ieškoti sprendimų. Po diskusijų surengta
ekskursija į LDK valdovų rūmus. Gidė papasakojo apie Lietuvos valdovų
rūmų atsiradimo istoriją, pristatė rūmų menėse įrengtas ekspozicijas.
Išvyka iį Raseinių miškų urėdiją
LPMF valdybos nariai balandžio 30 d. buvo suplanavę aptarti naujų kolektyvinių sutarčių pasirašymo bei projekto ,,Deswood 2012/104627“
vykdymo eigą. Kartu su Tauragės miškų urėdijos profesinės sąjungos
pirmininku Žydrūnu Bagdonu nusprendėme tai padaryti Raseinių miškų
urėdijoje.
Atvykę paprašėme miškų urėdijos vyriausiąjį miškininką Rimvydą
Mikelaitį pristatyti miškų urėdijos veiklą bei papasakoti, kaip vyksta socialinis dialogas įmonėje. Pristačius projekto ,,Deswood 2012/104627”
vykdymo ataskaitą, aptarėme tolimesnius jo vykdymo planus.
LMPF pirmininkas Algirdas Rauka informavo apie pasirašytą naują kolektyvinę sutartį Alytaus miškų urėdijoje bei apie pasirengimą pasirašyti
dar dviejose miškų urėdijose. Taip pat svarstėme naująjį įstatų projektą
bei būsimo suvažiavimo dokumentaciją.
Raseinių miškų urėdijos profesinės sąjungos pirmininkas Algirdas
Masaitis pakvietė susipažinti su Raseinių krašto miškais. Įsimintiną įspūdį
paliko Viduklės girininkijoje įrengtas Jūkainių pažintinis rekreacinis takas,
papuoštas medžio skulptūromis.

Seminaro dalyvės prie LDK valdovų rūmų

Inga Ruginienė

LPMF pirmininko pavaduotoja

Profsąjungiečių posėdis Raseinių miškų urėdijoje

Profsąjungiečių viešnagė Tauragėje
LMPF kartu su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos moterų centru
gegužės 16 d. Tauragės miškų urėdijoje surengė susitikimą su Tauragės,
Raseinių ir Jurbarko regiono profesinių sąjungų nariais. LMPF pirmininko
pavaduotoja I. Ruginienė pristatė profesinių sąjungų narių veiklą miškų
urėdijose bei bendradarbiavimą su Generaline miškų urėdija.
Dr. M. Jankauskienė pranešime „Struktūrinės daugialypės diskriminacijos priežastys, jos (re)produkcijos mechanizmai ir įveikimo priemonės,
užtikrinant darbuotojų teises ir lygias galimybes darbo vietoje” išdėstė
verbalinę kalbą, aptarė lyčių stereotipus žiniasklaidoje, apžvelgė požiūrį
į moteris ir vyrus kuriant reklamas. Susitikime išklausytas ir pranešimas
„Grožio išsaugojimas ir sveika mityba”, kurį pristatė A. Mieldažienė ir
G. Durneika. Po to diskutuota apie mitybą, jos subalansavimą ir sveiką
gyvenimo būdą.

Inga Būdvytienė

Tauragės miškų urėdijos viešųjų pirkimų inžinierė
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Tauragės miškų urėdijoje

.
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

Žodis
skaitytojui
Ožys ir vėl mane išdūrė.
Vėlyvą rudenį keliais šliaužiojau aplink sodybos ąžuolėlius, vienatinį kedriuką, pušeles
ir berželius bei gi lazdynėlius. Raišiojau skudurais, dangsčiau eglių šakomis ir meldžiausi,
idant nenaudėliai kiškiai, o taipogi besarmatės
stirnos savo aštriais kapliais nenuskalpuotų jų
liaunų viršūnėlių ir liemenėlių.
Pavasarį išgirdau sodybos viršininkės ultimatumą – kad man tas skudurynas su apdžiuvusiom eglišakėm...
Klausau, mano ponia... Nurengiau savo numylėtinius ir širdis krauju pasruvo: ateis ožys
(senas, bestija, – dar balandžio pradžioje pirmą
pušelę pamestinukę patvarkė) ir „šakės“ mano
augintiniams.
Ačiū Dievui, kad šiais laikais žmogui nelaimėje visada pasiryžę padėti paslaugūs prekeiviai.
Net nebandykit klausti, vistiek nepasakysiu, kokiame prekybos centre radau savo medeliams labai dailių ,,pliastmasinių undarokėlių“. Aptaisiau tais aprėdais ne tik kamienus,
bet ir apatines šakeles.

Performansas – mestelėjo mano brangiausioji...
Ramybė ir harmonija įsivyravo sodyboje...
Lygiai po savaitės tas pypt, pypt, pypt, pypt,
pypt senas ožys neraliuotas išsityčiojo iš mano
meilės medeliams ir išniekino prekeivių ir gamintojų nuoširdžiausias pastangas. Labiausiai
Dievo ir to paties ožio pernai nuskriausta pušelė, kuriai ,,undarokėlį“ buvau užmaukšlinęs iki
pat ausų, styrojo pliku stagarėliu, o šalia voliojosi ,,pliastmasinė“, juoda, kaip smala, apsauga.

Ir užvirė mano riteriškas kraujas. Dar nesigyriau? Jau metai, kaip turiu pažymą, kad esu
šv. Huberto brolijos ordino jaunesnysis riteris.
Gyvas būsiu – po penkių metų vyresnysis, po
dešimties – komandoras, o po penkiolikos –
tiesus kelias į magistrus...
Taigi, verdant kraujui, čiumpu už išmaniojo
ir Aluntos (redaktoriau, prašom palikti Aluntą,
nes Alanta ją vadina tik kalbininkai ir kelininkai, kurie stato ženklus prie gyvenviečių) būrelio vyrams pranešu: arba jūs man licenciją ,,ant
ožio“, arba aš jums... nieko... Vyrai suprato. Dabar sodyboj karo stovis.
Mano antroji pusė turi muzikinę klausą.
Girdi net, kaip aš, pasislėpęs už alyvų krūmo,

autoriaus nuotraukos

atkemšu ,,lyšną“ alaus butelį. Ožio kostelėjimas – jai, kaip perkūnija. O aš, kaip riteris – visada pasiruošęs! Ir staiga, kaip būna riteriams,
man nušvito. Taigi, tas bestija ožys, kažkaip susijęs su stirniukais, kurių, kaip angelėlių pasipila birželį į žydinčias lyg rojaus kilimai pievas.
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Vytauto Knyvos nuotrauka

Medžioklė

Pradėkim iš naujo.
Mieli kolegos ir bičiuliai miškininkai, jau
antrą televizinį sezoną, su laida „Mūsų miškai“
keliauju per Lietuvos urėdijas ir girininkijas. Ir
nepaliauju žavėtis Jūsų NORU ir SUGEBĖJIMAIS
bendrauti su moksleiviais ir skiepyti jiems meilę
gamtai. Prasidėjo moksleivių vasara. Vaikai pabiro po įvairiausias stovyklas. Dauguma jų šalia
Jūsų, arčiau gamtos, arčiau miško. Nedarykite
bendravimo su moksleiviais atostogų, įsipirškite į stovyklą, pakvieskite vaikus prie gražios, žydinčios pamiškės pievos ir papasakokite: kiek
daug gražios žolės, daug žolės – daug šieno,
daug šieno – daug pieno, daug pieno – daug
sūrių, daug sūrių – daug pinigų, daug pinigų – gera gyvent jūsų diedukam. Tada tęskit:
pieva – tūkstančio ir vieno padaro namai, nameliai. Kiškis ir stirna patys didžiausi. Į tą pievą
atvažiuoja dėdė traktorininkas, vairuodamas
žalią lyg pieva „John Deere“, papuoštą gražia
emblema su elniu ir ginkluotą galingu dalgiu.
Dėdė traktorininkas gali apsimesti, jog apie
pievos gyventojus nieko nežino. Bet geras
dėdė traktorininkas gali pakelti dalgį aukščiau,
gali pievą pradėti šienauti iš vidurio, gali net
tarškynę – baidyklę prieš dalgį pritaisyti, gali...
O dabar užsimerkit ir akimirkai įsivaizduokit: grįžta pyplys iš vasaros stovyklos, įsitaiso
pasiilgusiam tėveliui traktorininkui ant kelių,
apsikabina ir sušnabžda į ausį – tėveli, mūsų
„Massey Ferguson“ juk neskriaudžia kiškučių ir
stirniukų...
Na va, vėl riterystė lenda... Juk kiekvienas
stirniukas gali užaugti iki to bestijos seno ožio.
Ech, jeigu taip tai...
Nuo šiol jokių skudurų, jokių eglišakių, jokių ,,pliastmasinių undarokėlių“, tik graži tvorelė iš dailaus, žalio tinklo. Gailestingieji prekeiviai juk padės. Ne performansas, bet... Na bet
su tuo ožiu, aš dar...
Malonios vasaros
P. S. Jums vėl rašo dr. Linas Balčiauskas

Eugenijus Tijušas

Ar gali

žolėdžių populiacija likti be kontrolės?

S

Jerry Segraves nuorauka (Wikipedia)

Gamtos tyrimų centras

Baltauodegis elnias

nių žemyne buvo gausu, tačiau nekontroliuojama medžioklė šį skaičių sumažino iki 300 tūkst.
1900-aisiais. Sugriežtinus medžioklės įstatymus ir vykstant elniams palankiems buveinių
pokyčiams, populiacijos atsistatė. Dabar jau
manoma, kad elnių per daug, jie yra ne vietoje
ir ne laiku. Vien Kentukio valstijoje priskaičiuojama 450 tūkst. baltauodegių elnių. Jie naikina
pasėlius ir sodus, priemiesčių daržus ir gėlynus, pažeidžia medžius miestų parkuose. Elniai
stabdo miško ataugimą po kirtimų. Jie netgi
kelia pavojų Kalėdų eglučių prekybai (!). Deja,
tai – ne kurmiai ar pelėnai, kuriuos naikinti paprasta. Konfliktai tarp elnių ir žemės savininkų
gali būti sprendžiami medžiokle (bandoma
naudoti kontraceptikus – pagautam elniui sušvirkščiama vaistų, ir palikuonių jis nebeturės,
tačiau tokių priemonių kaštai neįkandami). Tik
bėda: elnių daug, o medžiotojų per mažai. Ir
taip elnių populiacijos valdymas tapo biologi-
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ne, logistine, socialine ir netgi politine Amerikos problema. Nesakykit, aš pats sutinku, kad
ši šalis turi didesnių problemų – tačiau jie patys
taip mano. Informaciją šiam straipsniui ėmiau
ir iš Washington Post.
Baltauodegį elnią Amerikoje žino visi. Elnių veiklos požymiai nesunkiai atpažįstami.
Jie neturi viršutinių kandžių, todėl augalai
atrodo lyg nutraukti, o ne nukąsti. Kai kuriose
valstijose, kad ir Kentukyje, tai vienintelis išlikęs vietinis kanopinis gyvūnas. Vasarą jo kailis
rausvai rudas, žiemą papilkėja, jaunikliai, kaip
ir kitų elninių, yra taškuoti. Uodegos apačia ir
pilvas balti – tai ir atspindi rūšies pavadinimas.
Patinai nuo patelių skiriasi tuo, kad turi ragus.
Nuo balandžio iki rudens ragai auga, vėliau
jų odelė nutrinama į medžius ir ragai nublizginami rujos metu. Ragų dydis priklauso nuo
gyvūno amžiaus, kilmės ir mitybos. Tai viena
geriausiai ištirtų medžiojamųjų gyvūnų rūšių visame pasaulyje. Vienu metu biologas A.
Moen netgi prekiavo kompiuteriais, kurių visą
kietąjį diską užėmė DPOP – baltauodegio elnio populiacijos vertinimo ir valdymo programa su neįsivaizduojama gausybe duomenų iš
visos šalies.
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Populiacijos dydis

Dr. Linas Balčiauskas

kirtingai nuo Kaibabo elnių, ši istorijos
dalis nėra žinoma. Prieš keletą metų viename tarptautiniame renginyje, aptarinėjant automobilių ir gyvūnų susidūrimų problemas, kolegos amerikiečiai pasiguodė, kad
gyvūnų skaičiaus reguliavimas tapo labai brangus. Jie teigė, kad neliko medžiotojų, o jų samdymas – prabanga. Dar toje pačioje diskusijoje
pasigirdo teiginys, esą mums labai gerai, kad
turime studentų, kurie gali pažinti žinduolių
pėdsakus, nes Šiaurės Amerikoje artėjama prie
to, kad kiaunę ir audinę atskirti jauni žmonės
gali tik gavę genetinės analizės rezultatus.
Man, apie medžioklę Amerikoje sprendžiančiam pagal Aldo Leopoldo A Sand county
almanac (yra neblogas vertimas į lietuvių kalbą, tačiau originalui jis neprilygsta) ir Folknerį, tai pasirodė keista. Šalyje, kur dvylikmetis
gauna gimtadieniui dovanų senelio šautuvą ir
džiaugiasi pirmuoju savarankiškai sumedžiotu
žvėrimi? Šalyje, kur kiekvienas gali medžioti
savo žemėje? Šalyje, kur fermeris palieka nenuimtų kukurūzų, nes jam labiau apsimoka parduoti licencijas medžiotojams, kurie medžios
prie tų kukurūzų besirenkančius elnius? Tačiau
tai – tiesa. Pastarieji dešimtmečiai pakeitė medžioklės tradicijas. Ir atsiliepė visai nelauktomis
pasekmėmis. Viena iš jų – baltauodegių elnių
populiacijos sprogimas. Taip taip, būtent sprogimas. Virdžinijos valstijos šiaurinėje dalyje šie
elniai užplūdo netgi miestų priemiesčius. Gerai
pagalvojus – nieko keisto. Fantastiškai dideles
populiacijos augimo galimybes baltauodegiai
elniai „įrodė“ Suomijoje. Introdukavus šalyje
kelias dešimtis šių gyvūnų ir kiek pristabdžius
jų medžioklę, po kelių dešimtmečių Suomijos
keliuose kasmet jų žūdavo apie 30 000.
Baltauodegis elnias (Odocoileus virginianus) – vertingas Šiaurės Amerikos gamtos išteklius ir vienas iš svarbiausių medžioklės trofėjų.
Kai Ameriką užplūdo kolonistai europiečiai, el-

800

Indėliai
Indėliai įgyja
įgyja „modernių“
„modernių“ ginklų
ginklų

700

Europiečiai
Europiečiai vysto
vysto žemės
žemės ūkį,
ūkį,
elnių
elnių buveinės
buveinės gerėja
gerėja

600
500

Šiuolaikinio
Šiuolaikinio populiacijų
populiacijų
valdymo
valdymo pradžia
pradžia

400
300

Elniai
Elniai medžiojami,
medžiojami,
buveinės
buveinės nyksta
nyksta

200
100

1888

1905

1925

1945

1965

1985

2005

0
1700

1750

1800

1850

1900

1950

/ 2014 / 05

2000

■ 39

tūkst.

Medžioklė
80
70
60

patinų

50

patelių

40
30
20
10

2010

2000

1990

1980

1970

1960

1950

1940

1930

1920

1910

0

Suaugusių baltauodegių elnių sumedžiojimo duomenys Niujorko
valstijoje: po 2000-ųjų sumedžiojama mažiau elnių dėl medžiotojų
skaičiaus mažėjimo

Ruja dažniausiai vyksta lapkričio viduryje, vienas patinas poruojasi su keliomis patelėmis. Dauguma rujojančių elnių antramečiai, nors apie 40 proc. jauniklių dauginasi pirmaisiais gyvenimo metais. Nėštumas trunka apie 200 dienų,
patelės dažniausiai veda du elniukus birželio mėnesį. Pirmametės patelės dažniau veda tik vieną jauniklį. Dauginimosi sėkmė priklauso nuo ankstesnių metų
mitybos sąlygų. Suaugę elniai sveria nuo 80 iki 115 kg.
Baltauodegių elnių mityboje vyrauja lapuočiai ir žoliniai augalai. Medžių
lapus, šakeles ir pumpurus jie ėda visus metus, rudenį maitinasi riešutais, uogomis ir vaisiais. Nors mitybai būdingas išrankumas – kai maisto daug, elniai
ėda tik tam tikras augalo dalis ir tik tam tikrus augalus – trūkstant maisto, gali
būti suėsta viskas, kas tik yra žalia. Labai mėgiamos žemės ūkio kultūros, ypač
soja, kviečiai ir lubinai. Jei buveinė tinkama, 1000 ha gali gyventi apie 100 baltauodegių elnių, tačiau, esant tokiam dideliam populiacijos tankumui, prasideda migracijos, ieškant rečiau apgyvento ploto. Šiai rūšiai labiausiai tinka miško
pakraščiai, todėl miško ir žemės ūkio plotų mozaikoje elniai tiesiog klesti.
Kokios problemos kyla dėl per didelio elnių skaičiaus? Pirmoji – susidūrimai
su automobiliais. Amerikoje tam yra netgi specialios santrumpos: WVC (wildlife-vehicle collision) – automobilio susidūrimas su laukiniu žvėrimi, DVC (deervehicle collision) – automobilio susidūrimas su elniu. Per metus Šiaurės Amerikoje įvyksta iki pusės milijono avarijų dėl susidūrimų su baltauodegiais elniais,
sunaikinama daug turto, sužeidžiami ir žūna žmonės. Medžioklė, reguliuojant
elnių skaičių aplink greitkelius, laikoma viena svarbiausių DVC skaičiaus mažinimo priemonių.
Nerimą amerikiečiams kelia sveikatos problemos, susijusios su elnių platinamomis erkėmis. Jos perneša Laimo ligos ir encefalito sukėlėjus. Be to, el-

Antano Truskausko PĮ

Felis

Tel.: 8 5 2330009,
8 5 2337780
Faks. 8 5 2130200
Mob. 8 698 89240
El. paštas felis@takas.lt
skype felishunting
Geriausios medžioklės
visuose Pasaulio kontinentuose
pagal Jūsų pageidavimus
Legalus trofėjų įvežimas:
gamtosauginių leidimų
ir veterinarijos sertifikatų
parūpinimas, muitinės
procedūrų sutvarkymas
Skambinkite ir mes pasiūlysime
geriausius variantus!
Kai kurias mūsų medžioklių
programas rasite:
www.hunting-world.com

40 ■

/ 2014 / 05

niai serga epidurine hemoragija, kuria gali apkrėsti arklius, galvijus, avis.
Žmonės nuo elnių epidurine hemoragija neužsikrečia.
Tačiau ko gero labiausiai erzinanti yra žala namų ūkiui. Gėlynai, alpinariumai ir dekoratyvinė sodininkystė – brangiai kainuojantys užsiėmimai (ypač Amerikoje, kur savininkai mažai ką daro patys). Netgi tada, kai
apylinkėse yra natūralių pašarų, elnius vis tiek traukia vešli kiemų augalija. O gamtoje maisto sumažėjus, kiemai tampa elnius viliojančiu magnetu. Su šia žala susitaikyti ypač sunku. Prisiminkite prieš keletą metų Kuršių
nerijoje per didelio šernų skaičiaus sukeltas bėdas – daugiausiai pykčio
sukėlė išknisti gėlynai.
Elnių perteklius daro neigiamą poveikį aplinkai. Dėl per stipriai nuskabomų šakelių prastėja miško atsikūrimas ir medienos kokybė, nes pažeisti medžiai neauga, į juos įsimeta ligos. Kai elniai nuskabo visas pažemės šakeles, nelieka vietos paukščių lizdams, maisto kitiems žolėdžiams,
prieglobsčio ir slėptuvių daugeliui kitų gyvūnų rūšių. Nuskabymui atsparesnių rūšių augalai suklesti ir išstumia jautresnius. Taip per didelis elnių
gausumas mažina biologinę įvairovę.
Naujausia kaladėlė elnių dėlionėje – tai požiūris į gyvūnų teises, nuosavybę ir naudojimą. Šiuolaikinėje visuomenėje atsirado požiūrių į santykius tarp žmogaus ir gamtos įvairovė. Amerikoje labai sumažėjo fermerių,
o būtent šie žmonės su gamta susipažindavo tiesiogiai. Fermoje būtini
šunys, gyvuliai buvo turtas. Juos teko skersti, nes reikėjo mėsos – emocijos ir egzaltacijos čia nebuvo labai svarbios. Fermerio gyvenime laukinė
gamta buvo ir naudos šaltinis, ir konkurentas. Bitės nešė medų ir apdulkino augalus, sliekai skaidė kompostą, todėl buvo naudingi, o vilkai ir kojotai pjovė gyvulius, todėl buvo naikinami.
Vėliau miestai ir priemiesčiai išsiplėtė, o žmonių ryšys su gamta apsiribojo šeimos augintiniu. Susiformavo nuomonė, kad „visiems mažiesiems broliams būtina mūsų pagalba ir apsauga“. Kraštutinė šios nuomonės išraiška – gyvūnų antropomorfizavimas ir kova už jų teises. Teigiama,
kad gyvūnų teisės tokios pačios kaip ir žmonių. Ką gi, ir Lietuvoje tai jau
girdėta. Tačiau tie, kurie teigia, kad šuns teisės yra tokios pačios kaip žmogaus, galėtų padirbėti paštininkais kaime: suplėšyti drabužiai ar sukandžiotos kojos ir kiti bendravimo su šunimis džiaugsmai…
Betgi gamtą dar reikia ir naudoti, ar ne? Stambius plėšrūnus daugelis
šalių, tarp jų ir Šiaurės Amerika, beveik išnaikino. Net ir nesutinkant su
propaguojančiais gyvūnų teises, reikia pripažinti jų teisę ginti savo požiūrį. Aš labiau pritarčiau tiems, kurie palaiko protingo išteklių valdymo
idėjas. Gamtos vertybės nėra mūsų nuosavybė, tačiau jos būtinos žmonijos išgyvenimui, poreikių tenkinimui, poilsiui ir komfortui. Gamtos ištekliai turėtų būti naudojami ir valdomi. Valdymas – kompromisinis, naudojimas – tausojantis. Išteklių naudojimo kvotas skirstančias institucijas
biologiniais klausimais privalėtų konsultuoti kvalifikuoti mokslininkai.
Neturėtų būti ir atvirai įžeidžiami jausmai tų, kuriems gyvūnų žudymas
ir medžioklė nepriimtini.
Po ilgų diskusijų, apsvarsčius visus įmanomus būdus elnių populiacijai reguliuoti Šiaurės Amerikoje: tvoras, baidymą garsiniais signalais,
kvapais ir kitokiais repelentais, netgi žemės ūkio kultūrų kaita, išvada
buvo vienareikšmė – efektyviausia, ilgalaikė ir praktiškiausia baltauodegių elnių populiacijos reguliavimo priemonė yra jų rudeninė medžioklė.
Atbaidymas ir kitos priemonės tinka tik laikinai, kol bus pasirengta nuolatiniam problemos sprendimui.
Informacijos šaltiniai

http://www.deerdamage.org/page/problems-and-issues
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/metro/urban-jungle/
pages/130409.html
http://www2.ca.uky.edu/agc/pubs/for/for57/for57.htm
http://www.qdma.com/uploads/pdf/WR2012.pdf

Miškas ir visuomenė

Kasmet vykstantis spaudos fotografijos konkursas šiemet buvo jau tryliktas. Vis
svarbesnę reikšmę šalies kultūrinėje erdvėje įgaunantį konkursą vainikavo gegužės 9-osios vakarą Vilniaus rotušėje vykęs tradicinis renginys, kurio metu dvylikai
Lietuvos spaudos fotografų buvo įteikti „Auksinio kadro“ apdovanojimai. Šia
proga pristatytas albumas – metraštis „Lietuvos spaudos fotografija 2014“, surengta paroda, kuri vėliau keliaus po Lietuvą. Konkurse dalyvavo 153 fotografai,
pateikę daugiau nei 5,5 tūkstančio nuotraukų.
Lietuvos spaudos fotografų klubas yra viena iš nedaugelio gražių ir prasmingų profesinių iniciatyvų, gimusi be europinio ar kitokio finansavimo, be
jokio komercinio intereso. Grupė didžiausių šalies spaudos leidinių fotografų
1998 m. nusprendė įkurti klubą. Pirmasis jo pavadinimas – „Canon klubas“,
nes dauguma fotografavo šios firmos aparatais. Netrukus po įkūrimo įsiminė
entuziastinga akcija „Šventoji – diena ir naktis. 2001 m. birželio 23 d.“. Tuomet
36 fotografai iš visos šalies Šventojoje fotografavo vienos dienos akimirkas.
Šis faktas, kai vienu metu ir vienoje vietoje bendrą fotoreportažą kūrė tiek
daug fotoreporterių, užfiksuotas Lietuvos rekordų knygoje.
Vėliau klubas pakeitė pavadinimą į „Lietuvos spaudos fotografų klubas“.
Per tą laiką organizuota nemažai parodų Lietuvoje ir užsienyje, akcijų, bendrų fotografavimų, festivalių. Dalyvaujantys kasmetinėse „Auksinio kadro“
įteikimo ceremonijose pastebi, kad kvietimuose raginama vilkėti vakarinę
aprangą. Tai – viena iš nusistovėjusių klubo tradicijų.
Redakcijos kolektyvui ypač malonu, kad šių metų konkurse dalyvavusio
žurnalo „Mūsų girios“ neetatinio fotoreporterio Tauragės miškų urėdijos Šilinės girininko Bronislovo Ambrozo nuotrauka „Miško siena“ pateko tarp 100
geriausių ir atspausdinta albume – metraštyje „Lietuvos spaudos fotografija
2014“. B. Ambrozas, fotografija susidomėjęs dar vaikystėje, fotoaparato nepaleidžia iki šiol. Džiugina, kad Bronislovo darbai kasmet tampa vis tobulesni,
sulaukia pelnyto pripažinimo. Nors savo jėgas jis išbandė įvairaus žanro foto-

Romualdo Vaitkaus nuotrauka

Tarp šimto geriausių

B. Ambrozas prie savo darbo Vilniaus Rotušėje

grafijoje, tačiau pirmenybę teikia gamtos vaizdams ir, žinoma, miškui. „Nenorėčiau, kad mano kolegos manytų, jog fotografuoju dėl kažkokių asmeninių
ambicijų ar savireklamos. Iš tiesų tai darau tam, kad kuo platesnei visuomenės
daliai parodyčiau valstybinių miškininkų prižiūrimų miškų grožį, biologinį ir
ekonominį turtingumą bei aukštą miškininkavimo kultūrą. Juk įgyvendinus
pastaruosius tikslus, anksčiau paminėti dalykai atsiranda savaime...“ – savo kūrybinį credo kukliai apibūdino Bronislovas Ambrozas.
Skaitytojams norime priminti, kad Generalinės miškų urėdijos organizuotame miškininkų fotografijų konkurse „Pasaulio miškai Lietuvos miškininkų akimis“ 2011 m. Bronislovui Ambrozui už fotografijų ciklą „Švedijos
legendų lopšys“ skirta pirmoji vieta. Pernai konkurse „Miškininkas“ jo darbas
„Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“ pateko į geriausiųjų dešimtuką. Portalo
eFoto.lt 2012 m. organizuotame konkurse „Netikėtas portretas (emocijos)“
už nuotrauką „Laikykit katinuką“ B. Ambrozui skirta pirmoji vieta.
Kūrybinės sėkmės ir naujų svarių pasiekimų, Bronislovai!

MG inf.
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Įvairiaamžis
Šakių miškininkų
atminimo ąžuolynas

Čia žmonės ąžuolais žaliuoja...
Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Š

akių miškininkų atminimo ąžuolyno 20-mečio paminėjimas – tik akimirka jį sodinusiųjų žmonių gyvenime, laiko blyksnis tų
ąžuolų likimuose ir amžinybėje. Tačiau ne laiku,
o svarba galbūt jį reikėtų vertinti, prasme ir išlikimu, visiems laikams čia įminta pėda. Miškininko
profesija tuo ir išskirtinė: žmogus išeina, o jo darbas lieka ateities kartoms ir liudija apie išėjusiuosius. Šis suvokimas balandžio 25-osios popietę
Bisiškių ąžuolyne buvo itin juntamas.
,,Mišką užauginti gali tiktai perimamumas“, – sakė buvęs Šakių miškų urėdas Ksaveras
Vaičiūnas prie greta ąžuolyno pastatyto tautodailininko Zigmo Sederevičiaus koplytstulpio
susirinkusiam būriui veteranų, dabar besidar-

buojančių miškininkų ir svečių. Jis neslėpė susijaudinimo – juk tai buvo svarbus, esminis jo
gyvenimo etapas. Ir ne toks jau trumpas: šalies
miškams atiduota 60 gyvenimo metų. Dabar
gyvendamas Vilniuje ir į šventę atlydėtas sūnaus
Valdo, Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktoriaus, prisipažino tą rytą pakirdęs dar
su tamsa: rūpėjo, ką atvykęs ras?
Šakiečių miškininkų sodintų ąžuolų augimas
matosi bendrose, laikas nuo laiko užfiksuotose
nuotraukose: pirmojoje, Juozo Tamušausko darytoje ąžuolyno gimimo dieną 1994 metais, paskui
po penkerių, dešimties ir penkiolikos metų. Šiandien pirmiesiems Bisiškės ąžuolams – jau apie 30

Prie savo ąžuolo džiaugsmo neslėpė
buvęs Šakių miškų urėdijos vyriausiasis inžinierius D. Ruočkus
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metų. Taigi nenuvylė buvusio miškų urėdo išvystas besiplečiantis gražus ąžuolynas. Ir negalėjo
nuvilti. Juk žmogus, kuriam teko atsakomybė jį
prižiūrėti nuo pirmųjų dienų, buvo tuometinis
Šakių girininkijos girininkas Sigitas Tamošaitis ir
jo bendradarbiai. Jis, tapęs Šakių miškų urėdu,
irgi neišleidžia ąžuolyno iš akiračio. Ar tai garbės
reikalas? Ar tai pareiga?.. Miškų urėdas S. Tamošaitis greičiausiai atsakytų, kad ne. Tai yra užkoduota miškininko prigimtyje ir gyvenimo būde.
Pirmiesiems 1994 m. balandžio 29 d. buvo
suteikta garbė čia pasisodinti savo vardinį ąžuolą
miškininkams, išdirbusiems 30 ir daugiau metų,
kiti juos sodino išėjusių Anapilin atminimui. Tuomet Bisiškių pievoje šaknis įleido 128 vardiniai, iš

Čia vardinį ąžuolą turi ASU prof. R. Deltuvas

321-ąjį ąžuolą sodina šakietis
Seimo narys M. Bastys

jų– 72 mus jau palikusių miškininkų ąžuolai. Šiandien šie ąžuolai ūgtelėję į nemenkus medžius ir gerokai lenkia tuos, kurie pasodinti po 2000-ųjų metų.
Per tuos du dešimtmečius išėjusius pakeitė jaunystė. Galbūt tarp jų
buvo ir tokių, kuriems, dar moksleiviams, vadovaujamiems buvusios jaunųjų miško bičiulių būrelio vadovės mokytojos Irenos Bieliūnienės, būtent čia
pasibeldė likimas ir atsivėrė miško kelias, kuriuo reikia eiti. Bet šventės dieną ąžuolyne naujų moksleivių su žaliomis kepurėlėmis nesimatė. Buvusi jų
ugdytoja I. Bieliūnienė, nuoširdžiai dėkodama K. Vaičiūnui ir jaunųjų miškų
bičiulių kuratoriui vyriausiajam miškininkui Romui Kupstaičiui, dabartiniam
miškų urėdui S. Tamošaičiui, linkėjo nepamiršti ir jaunosios kartos, pasikviesti į miško talkas, nes čia išeita gamtos pažinimo abėcėlė ilgam išlieka jauno
žmogaus atminty.
Iki šios šventės dienos Miškininkų atminimo ąžuolyne puikavosi 320
ąžuolų, bet iš jų 32 buvo bevardžiai. Šventės proga jie tapo vardiniai – sulaukė vertų žmonių įamžinimo. Tai pastaraisiais metais gerokai atjaunėjusio
Šakių miškų urėdijos kolektyvo nauji miškininkai. Ir ne tik jie. Garbė turėti
savo vardinį ąžuolą suteikta ir į šventę atvykusiai televizijos žurnalistei, laidos ,,Girių horizontai” vedėjai Algimantai Žukauskienei. 321-ąjį ąžuolą pasodino miškininkų pasveikinti atvykęs šakietis Seimo narys Mindaugas Bastys,
o 322-ąjį, skirtą ąžuolyno 20-mečiui, pasodinti suteikta teisė ilgamečiams
miškų urėdijos darbuotojams – vyr. miškininkui Romui Kupstaičiui, vyr. bu-

Vido Venslovaičio nuotraukos

Girininkų vardiniai ąžuolai
(iš kairės – Plokščių girininkas E. Astrauskas, Sutkų – A. Ižganaitis)

halterei Stanislavai Matikaitienei ir Šilagirio girininkijos girininkui Jonui Steponavičiui.
Ąžuolyno puoselėtojus sveikinęs Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius Valdas Vaičiūnas sakė nesijaučiąs svečiu, nes čia žaliuoja
ir jo vardinis ąžuolas. Nors jo nuotaiką tą dieną temdė Kuršių nerijoje įsiplieskęs didžiulis gaisras ir nuolat telefonu perduodama informacija, jis
noriai bendravo su kolegomis, pasakojo, jog tokiu principu suformuoto
ąžuolyno, koks auga Bisiškėse, Lietuvoje nėra. 2006 m. čia vardinį ąžuolą pasodinęs rajono meras Juozas Bertašius taip pat negailėjo gerų žodžių miškų
specialistams.
Šios idėjos gimimą gerai menantis miškų urėdas S. Tamošaitis priminė,
jog pasodinti tokį ąžuolyną mintis kilo 1993 m. po ąžuolų sodinimo talkų
J. Basanavičiaus tėviškėje Ožkabaliuose. Rūpestis rasti tinkamą vietą gulė
ant Šakių girininkijos girininku dirbusio S. Tamošaičio ir tuometinio vyriausiojo miškininko Vytauto Marcinkevičiaus. Beje, pastačius prie ąžuolyno
koplytstulpį, čia savo tėvo ženklų ąžuole, pasak S. Tamošaičio, neretai ieško
suvažiuojantys V. Marcinkevičiaus vaikai ir anūkai. Ir tai jokia paslaptis – prieš
skobdamas tautodailininkas Z. Sederevičius ieškojo miškininkams pažįstamo veido...
Pasimatyti su savo ąžuolu, pažvelgti į nueitą kelio ir laiko tarpsnį buvo
įdomu visiems veteranams. Matydamas, koks galiūnas auga, savo ąžuolą apsikabinęs džiaugsmo neslėpė buvęs miškų urėdijos vyriausiasis inžinierius
Dionyzas Ruočkus: ,,Myliu Lietuvą ir ąžuolą, niekam Lietuvos neatiduosiu...“
Vis dėlto kiekviena džiaugsmo gaida, ypač užtarnauto poilsio sulaukusiųjų lūpose, skambėjo ilgesingai ir truputį graudžiai, ką jauniems kolegoms
dar sunku suprasti. Ilgesingai į besistiepiančius medžius žvelgė ir K. Vaičiūnas. Mėgaudamasis 20-ies metų rezultatu, jis, užuot didžiavęsis, apgailestavo, kad kažkur užjūriuose Lietuvą pripažinus kaip geriausiai per pastaruosius 15 metų prižiūrinčią miškus šalį, buvo nuvertinti iki to laiko miškams
gyvenimus atidavę šalies miškininkai. Toks jau tas gyvenimas, raminosi veteranas. Reikia vertinti tai, kad žmonės apskritai sodina medžius, kuria, o ne
griauna. Todėl ir rašinį, skirtą Miškininkų atminimo ąžuolyno dvidešimtmečiui (,,Mūsų girios“, 2014 m. 3 nr.) jis pradėjo apibendrinančia citata iš nuotraukos, kabančios Šakių miškų urėdijos fojė: ,,Sugrįšime čionai, svajosime,
viens kitą guosime ir ąžuolais žaliuosime“...
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Laisvą minutę

Gegužės kaleidoskopas
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1.
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8.
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18.
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8.
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Vertikaliai:
1. Medis arba krūmas, priklausantis gluosnių giminei, kurio „kačiukai“, vieni
pirmųjų pranašauja pavasarį. 2. Bešaknis ir belapis parazitinis augalas su vijokliniu stiebu, kuris apsivynioja apie kitus augalus ir prie jų prisitvirtina siurbtukais. 3. Bervidinių šeimos augalas retažiedėmis geltonomis arba rausvomis kekėmis, dažnai augantis miško retmėse ir apleistose ganyklose (Melampyrum).
4. Daugiametis, 30−150 cm aukščio žolinis augalas. Šakniastiebis šliaužiantis,
šakotas, ties bambliais įsišaknijantis (Polygonum). 7. Ūksmėtų lapuočių ir mišrių miškų, šaltinuotų vietų augalas (Lunaria). 8. Skėtinių šeimos miškų augalas
(Sanicula). 12. Daugiametis svogūninis darželių augalas, pavasarį žydintis dekoratyviais žiedais (Fritillaria). 13. Dvimetis, kai kada daugiametis 30-120 cm
aukščio žolinis augalas (Malva). 16. Viksvuolinių šeimos vandens telkinių pakraščių aukštas laibas augalas (Schoenoplectus). 17. Burnotinių šeimos vienmetis augalas, atkeliavęs iš kitų kraštų (Salsola). 20. Vėdryninių šeimos augalas
siaurais lapais, stačiais belapiais žiedstiebiais (Myosurus). 21. Pavasarinė miškų
puošmena – šilų karalienė (Pulsatila). 23. Astrinių šeimos dygus augalas, kilęs
iš Centrinės Azijos (Carlina). 24. Gegužraibinių šeimos daugiametis žolinis augalas, pražystantis beveik kartu su pakalnutėmis (Platanthera).

11.

12.

13.

14.

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

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Horizontaliai:
5. Daugelio gaubtasėklių augalų patraukliausia dalis, dauginimosi organas. 6. Drėgnų miškų, krūmų ir pagriovių augalas, kurio vaisiai nuo menkiausio prisilietimo sprogsta ir spirališkai susisukdamos, išsviedžia sėklas.
9. Plūdinių šeimos vandens augalų rūšis (Potamogeton) 10. Laipiojantį
stiebą turintis pamiškių, pievų žolinis augalas (Vicia). 11. Stambus invazinis augalas, į Lietuvą atkeliavęs tarybiniais metais. 14. Vandens riešutas. 15. Lietuvos orchidėja. 18. „Medaus“ turintis augalas. 19. Varpinių
šeimos pašarinis augalas, avižų ir linų piktžolė nuodingais grūdais (Lolium). 22. Daugiametis, iki 30 cm aukščio, sporinis, visžalis augalas, kurio
stiebas trumpas, gulsčias arba kylantis (Huperzia). 25. Plokščias augalų
kvėpavimo organas. 26. Ankstyva miškų gėlė pražįstanti po žibuoklių ar
greitai po jų (Anemone). 27. Įkyri šliaužianti daržų piktžolė. 28. Anksti
pavasarį pražystanti darželių gėlė dideliais žiedais, netgi 10 cm pločio.
Sunkesni žodžiai: strugena, atgiris, karlina

Iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę.
Atsakymus iki birželio 15 d. siųskite adresu VšĮ „Mūsų girios“, A. Juozapavičiaus g. 10 a, 09311 Vilnius
arba el. paštu info@musu-girios.lt.
Žinutėje įrašykite kryžiažodžio atsakymą, vardą, pavardę (pvz., Medkirtys, Vardenis Pavardenis).
Nugalėtojo, kuris bus nustatytas burtų keliu, laukia UAB „MMC Forest“
įsteigtas
44 prizas – ESBIT
/ 2014 / termosas.
05

■

15.

Sudarė Ona Gylienė

7.

2.

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

Su 30-uoju gimtadieniu
Birželio 12 d. šią sukaktį pažymintį Telšių miš
kų urėdijos medienos ruošos, prekybos ir tech
ninio padalinio miško darbininką Virginijų
Jucį, 20 d. – Ukmergės miškų urėdijos informatikos specialistą Kęstutį Rutavičių, 21 d. –
Valstybinės miškų tarnybos Informatikos skyrius vyriausiąjį specialistą Andrių Galinską.
22 d. – Telšių miškų urėdijos medienos ruo
šos, prekybos ir techninio padalinio medienos
ištraukimo traktorininką Vytautą valančių,
28 d. – Šakių miškų urėdijos Lekėčių girininki
jos girininko pavaduotoją Povilą Steponavi
čių, Vilniaus miškų urėdijos medelyno meistrę
Lidiją Radevičiūtę.

Su 40-uoju gimtadieniu
Birželio 7 d. šią sukaktį pažymintį Panevėžio
miškų urėdijos Krekenavos girininkijos eigu
lį Saulių Tamošiūną, 8 d. – Mažeikių miškų
urėdijos Kapėnų girininkijos eigulį Vilių Vil
ką, 10 d. – Valstybinės miškų tarnybos Miškų
kontrolės skyriaus Kauno teritorinio poskyrio
vyriausiąjį specialistą Vaidą Laukį, 16 d. –
Ukmergės miškų urėdijos medienos ruošos,
prekybos ir techninio padalinio viršininką
Skirmantą Lučiūną, 18 d. – Rokiškio miškų
urėdijos Kamajų girininkijos girininko pava
duotoją Viačeslavą Baranovskį.

Su 50-uoju gimtadieniu
Birželio 4 d. šią sukaktį pažymintį Nemenči
nės miškų urėdijos Magūnų girininkijos giri
ninko pavaduotoją Vaclovą Gruzdį, 5 d. –
ASU Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir
ekologijos instituto vyresnįjį mokslo darbuotoją
dr. Juozą Pekarską, Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Kauno teritorinio poskyrio vyriausiąjį specialistą Gintarą
Pušneraitį, Švenčionėlių miškų urėdijos
medienos ruošos, prekybos ir techninio pada
linio sargą-kūriką valentą BIMBĄ, 6 d. – Druskininkų miškų urėdijos Musteikos girininkijos
girininką Valdą Jazukevičių, 8 d. – Prienų

birželiį

miškų urėdijos Pėžaičių girininkijos eigulį
Edvardą Petrauską, 28 d. – Kaišiadorių
miškų urėdijos medienos ruošos, prekybos ir
techninio padalinio ekskavatoriaus mašinistą
Kazimierą Sasnauską.

Su 70-uoju gimtadieniu
miškų urėdijos pastatų remontininką Žilviną
Kabašinską, 10 d. – Trakų miškų urėdijos Tra
kų girininkijos girininko pavaduotoją Arūną
Gužauską, 11 d. – Kaišiadorių miškų urėdijos
Vievio girininkijos miško darbininką Henriką
Chatkevičių, 12 d. – Šalčininkų miškų urė
dijos miškotvarkos inžinierių Ramūną Leo
navičių, 14 d. – Panevėžio miškų urėdijos
Krekenavos girininkijos stumbrininką-jėgerį
Eugenių Družą, Kretingos miškų urėdijos
Mikoliškių girininkijos miško pjovėją Rolan
dą Kondrotą, 15 d. – Prienų miškų urėdijos
medienos ruošos, prekybos ir techninio pa
dalinio medienvežio automobilio vairuotoją
Žydrūną Mickevičių, 20 d. – Nemenčinės
miškų urėdijos Nemenčinės girininkijos girinin
ko pavaduotoją dalią Jankauskienę, 26 d. –
Marijampolės miškų urėdijos Buktos girininki
jos miško darbininką Valių Malinauską.

Su 60-uoju gimtadieniu
Birželio 9 d. šią sukaktį pažymintį Šilutės miškų
urėdijos Šilutės girininkijos girininko pavaduo
toją Alį Gaudėšių, 11 d. – Druskininkų miškų
urėdijos Druskininkų girininkijos eigulį Vytau
tą Pigagą, 12 d. – Telšių miškų urėdijos darbų
saugos inžinierių Justiną Norvilą, 16 d. – Ro
kiškio miškų urėdijos valytoją-kiemsargę Liu
bovę Jasinevičienę, 17 d. – ASU Miškų ūkio
ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos instituto docentę dr. Jūratę vedegytę, 21 d. –
Mažeikių miškų urėdijos Mažeikių girininkijos
girininką Rimantą Aleksandravičių, Dubravos EMM urėdijos elektriką Valdą Bieliū
ną, 26 d. – Kėdainių miškų urėdijos medienos
ruošos, prekybos ir techninio padalinio vairuo
toją-šaltkalvį Česlovą Rainį, 27 d. – Šilutės

Kryžiažodžio ,,Balandžio kaleidoskopas“,
išspausdinto 2014 m. Nr. 4, atsakymai:
Vertikaliai: 1. Beržas. 2. Griežlė. 3. Barštis. 4. Amalas. 7. Zuikis. 8. Skėtis.

12. Čivylis. 13. Džiutas. 16. Lietus. 17. Miškas. 20. Balandis. 21. Gaidukas.
23. Sakalas. 24. Kadagys.
Horizontaliai: 5. Erelis. 6. Kragas. 9. Bukas. 10. Šarka. 11. Alksnis.
14. Kiškis. 15. Oželis. 18.Pintis. 19. Gailis. 22. Gandras. 25. Gužas.
26. Lapas. 27. Kamanė. 28. Kuodas.

Birželio 5 d. šią sukaktį pažymintį buvusį ilga
metį Ignalinos miškų urėdijos Tverečiaus giri
ninkijos eigulį Leoną Vitėną, 9 d. – buvusią
ilgametę Anykščių miškų urėdijos Troškūnų gi
rininkijos girininko pavaduotoją Birutę Meš
kauskienę.
Birželio 16 d. sukanka 75-eri buvusiam ilgamečiam Varėnos miškų urėdijos inžinieriui
Juozui Grigui, 19 d. – buvusiam ilgamečiam
Valstybinio miškotvarkos instituto vyresniajam
inžinieriui Jonui Vrotniakui, 23 d. – buvu
siam ilgamečiam Utenos miškų urėdijos trakto
rininkui danieliui Pakeniui, 24 d. – buvusiai
ilgametei Nemenčinės miškų urėdijos Magūnų
girininkijos girininko pavaduotojai Onai Jad
vygai Mankevičienei.

Naujos pareigos
Generalinėje miškų urėdijoje:

Dainius Adžgauskas, dirbęs Miškų atkūrimo ir apsaugos skyriuje vyriausiuoju specialistu, nuo 2014 m. balandžio 2 d. perkeltas į
Vidaus audito skyrių vyriausiuoju specialistu.

Trakų miškų urėdijoje:

Kazys Siaurusevičius, dirbęs ekonomistu, 2014 m. gegužės 2 d., išleistas į pensiją;
Sigitas Radzevičius, g. 1970 m., baigęs
1989 m. Kauno miškų technikumą ir 1994 m.
LŽŪA, 2014 m. gegužės 12 d. paskirtas ekonomistu.

Už kryžiažodžio ,,Balandžio kaleidoskopas“,
(išspausdinto 2014 m. Nr. 4) teisingus atsakymus
UAB „Husqvarna Lietuva“ įsteigtą prizą –
sportinį krepšį – laimėjo Gražina Banienė.
Dėl prizo kreipkitės: el. paštu info@musu-girios.lt,
tel. 8687 10616.

Frazė – MIŠKUOSE KLEGA PAUKŠČIAI
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Išėję negrįžti

Vytautas Vitaitis

Vladas Zabarskas

1940 01 03 – 2014 04 16

1934 06 18 – 2004 05 19

...Atrodo, dar taip neseniai, pravėrus Vilniuje, Generalinės miškų urėdijos būstinės fojė duris, išvysdavome gerai pažįstamą veidą – budinčiųjų kambaryje, savo darbo vietoje, sėdintį bičiulį Vytautą
Vitaitį. Net ir skubant, vis tiek norėdavosi bent
trumpam užeiti, pasilabinti, šnektelėti. Daugelis
vyresnės kartos miškininkų šį geraširdiškai besišypsantį žmogų pažinojo nuo 1965 m.: siejo ne tik
buvęs ilgametis darbas Miškų ūkio ministerijoje,
Generalinėje miškų urėdijoje, bet ir pomėgiai –
medžioklė, sodininkavimas, grybavimas bei nuoširdus, bičiuliškas bendravimas. Deja, balandžio 16-ąją netikėtai jo netekome.
Iš Kėdainių rajono Gudžiūnų krašto kilęs Vytautas pagal profesiją nebuvo miškininkas – 1960 m. baigė Panevėžio hidromelioracijos technikumą. Tuo metu šalyje
valstybės lėšomis buvo sausinami šlapi valstybiniai miškai, rengiami keliai. 1958 m.
Vytautą, dar studentą, pasiuntė atlikti mokomąją praktiką į sausinamus dabartinei
Kuršėnų miškų urėdijai priskirtus Upynos – Šakynos miškus. Čia jis parengė diplominį darbą apie miškų sausinimą.
Gal todėl grįžęs 1964 m. rudenį iš tarnybos armijoje jis sutiko dirbti tuometinėje Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijoje, kur jį paskyrė vyresniuoju miškų
sausinimo specialistu. Kartu jis rūpinosi ir kelių tiesimu, tiltų statyba, pagalbiniam
žemės ūkiui skirtų laukų ir pievų sausinimu, kultūrinimu. Taip prasidėjo gilesnis
praktinės miškininkystės pažinimas ir suartėjimas su šalies miškininkais, trukęs kelis dešimtmečius. Patyrusio specialisto reikėjo ir įsikūrus Generalinei miškų urėdijai.
Todėl Vytautą pažinojo ir jaunesnės miškininkų kartos, su juo tėviškai bendravo.
Išėjęs į pensiją nenutolo nuo miškininkų: įsidarbino Generalinės miškų urėdijos
būstinės budėtoju, bendravo su buvusiais bendradarbiais, skaitė kiekvieną miškininkų profesinio žurnalo numerį, kitus leidinius.
Tačiau lemtis šiam geraširdžiam žmogui skyrė nelengvą asmeninį gyvenimą.
Bebaigiant technikumą mirė mama, 1986 m. – žmona Regina, teko vienam užauginti, išleisti į mokslus dukrą Jūratę ir sūnų Kęstutį. Nieko keisto, kad Vytautas buvo
ir geras kulinaras... Tik išleidęs į savarankišką gyvenimo kelią savo atžalas ir jau sulaukęs anūkų, jis ryžosi antrąkart vesti...
Vytautas suprato kiekvieną netekties ar kitokios nelaimės ištiktą žmogų, jį iš
širdies užjautė, palaikė. Nenešiojo pykčio ir nederamai besielgiantiems. Dėl šių savybių Vytautas pritapo prie miškininkų, jautėsi savas, o miškininkai jam turi būti dėkingi už svarų indėlį, kad per ketvirtadalis milijono hektarų miškų yra įvažiuojami,
tapo našesni, patrauklesni.
Balandžio 17-ąjį Vytautą Vitaitį palydėjome į Vilniaus Rokantiškių kapines.
Buvę bendradarbiai

Skaudžios netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai žmonai Aldonai, Lietuvos miškininkų sąjungos viceprezidentą prof. ANTANĄ
JUODVALKĮ nuoširdžiai užjaučia Lietuvos miškininkų sąjunga ir ASU
Miškų ir ekologijos fakulteto bendruomenė.
LMS prezidentas prof. Edmundas Bartkevičius
Nuoširdžiai užjaučiame miškininką, habilituotą daktarą, profesorių,
LMS viceprezidentą Antaną Juodvalkį dėl mylimos žmonos Aldonos mirties.
Biržų miškų urėdijos darbuotojai
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Artėjant miškininko Vlado
Zabarsko 80-jam birželiui,
žiauri likimo ranka netikėtai Jį atėmė iš mūsų bendruomenės.
Vladas buvo kilęs iš Kupiškio rajono Vizbarų kaimo
valstiečių šeimos. Baigęs
septynmetę mokyklą, įstojo
į Vilniaus miškų technikumą. Jį 1954 m. baigė. Atlikęs
trejų metų karinę prievolę,
Vladas 1958 m. įsidarbino Marcinkonių miškų ūkyje Darželių
girininkijoje žvalgu. Nuo 1959 m. dirbo miško apsaugos inspektoriumi Druskininkų miškų ūkyje, 1960-1965 m. girininkavo Grūto girininkijoje. Dirbdamas Dzūkijoje sukūrė šeimą.
1965 m. likimas jį nubloškė į Širvintų miškų ūkį, kur
iki 1970 m. dirbta Čiobiškio girininkijos girininko padėjėju, vėliau Alionių girininkijos girininku, inžinieriumi. Nuo
1976 m. jis įsidarbino Kauno miškų ūkyje kelių tiesimo techniku, 1978-1985 m. dirbo vyr. kadrų inspektoriumi, 19851994 m. – miško ruošos punkto meistru, gamybos ir statybų
darbų kontrolieriumi. 1998 m. Vladas išėjo į pensiją.
Nežiūrint į tai, kad po nelaimingo atsitikimo darbe patirto neįgalumo buvo sudėtinga dirbti gamyboje, Vladas
nepuolė į neviltį, stengėsi prisitaikyti visose situacijose,
patikėtas pareigas ir kintančias miško darbų technologijas
priėmė kaip iššūkį. Pasižymėjo darbštumu, pareigingumu.
Dar vienas Vlado išskirtinis bruožas – principingumas, gyvenimo nuostatų pastovumas. Išliko visam gyvenimui ir meilė
miškams, pasirinktai profesijai. Daug metų kiekvieną vasarą
Vladas su šeima keliaudavo ilsėtis į jaunystėje pamėgtus
Marcinkonių miškus, kur turėjo sodybą, o tapęs pensininku
ten būdavo nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens. Ir šį
pavasarį tik klastinga liga Jį privertė palikti amžiams Dzūkijos šilus.
Amžinam poilsiui palydėjome Vladą į Kauno Romainių
kapines.
Nuoširdžiai užjaučiame žmoną Birutę, dukras Viliją ir
Dainą, anūkus ir proanūkius.
Kauno miškų urėdijos kolektyvas

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai mamai, nuoširdžiai užjau
čiame Ukmergės miškų urėdijos urėdą Vigantą Kraujalį.
Ukmergės miškų urėdijos kolektyvas
Lietuvos miškininkų sąjunga
Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiems, užjautusiems ir padėjusiems palydėti į
paskutinę kelionę miškininką ANTANĄ KUZMĄ.
Žmona ir dukra su šeima
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