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K r o n ika

Gegužės 26-30 d. Prancūzijoje, Paryžiaus
Sorbonos universitete vyko Europos
biologinės įvairovės išsaugojimo ir
gausinimo mokslinių tyrimų tinklui
BiodivERsA/FACCE-JPI EPSS pateiktų projektų vertinimas (pateiktos 54 paraiškos).
LAMMC Miškų instituto vyresnysis mokslo
darbuotojas dr. K. Armolaitis, kaip galutinis vertintojas, pateikė išvadas dėl 3 paraiškų, o kaip pirminis vertintojas įvertino
4 paraiškų mokslinį lygį.
Gegužės 27-28 d. Latvijos žemės ūkio
universitete Jelgavoje vyko EBANELAS
(Eastern Baltic Network of Landscape Architecture Schools) darbo grupės 4-sis susitikimas. Ši organizacija įsteigta 2012 m.,
vienija Švedijos, Suomijos, Rusijos, Estijos,
Latvijos ir Lietuvos kraštovaizdžio architektūros programas turinčias aukštąsias
mokyklas. Lietuvą atstovauja VGTU, ASU
ir KMAIK. Šiais metais EBANELAS grupės
gretas planuoja papildyti ir Klaipėdos universitetas. Susitikimo metu Kraštovaizdžio
architektūros ir rekreacijos katedros lektorės V. Vaitkutė-Eidimtienė ir I. Auželienė
pristatė KMAIK želdynų dizaino mokymo
programos analizės duomenis, lygino
KMAIK ir HAMK (Suomija) pateiktą medžiagą, susipažino su Latvijos žemės ūkio
universiteto kraštovaizdžio architektūros
studentų baigiamaisiais darbais, Lielupės
naujų krantinių projektavimo bei tvarkymo
pavyzdžiais. Projektas tęsis iki 2015 metų.
Gegužės 28 d. Valstybinė miškų tarnyba
organizavo regioninį seminarą Jurbarko miškų urėdijos genetinių išteklių
objektuose. Jame dalyvavo Aplinkos
ministerijos Miškų departamento, Generalinės miškų urėdijos atstovai, Jurbarko,
Raseinių, Šakių ir Tauragės miškų urėdijų
specialistai, kuruojantys genetinių išteklių
objektus (plačiau 10 p.).
Gegužės 28 d. įsigaliojo LR Seimo gegužės
mėn. viduryje priimtos LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo
pataisos, kuriomis ženkliai padidintos
baudos už medžioklės ir žūklės taisyklių
pažeidimus.
Gegužės 28 d. LR Vyriausybės rūmuose
apdovanoti jau ketvirtą kartą surengto Lietuvos laukinės gamtos fotografijų
konkurso „Gintarinis žaltys“ nugalėtojai
(plačiau 41 p.).
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Gegužės 29-30 d. LAMMC Miškų institutas,
vykdydamas projektą „Miškų tvarkymo
darnumo ekonominis vertinimas“ pagal
2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų
gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų
mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“,
Kaune organizavo tarptautinę konferenciją „Miškų tvarkymo darnumo ekonominis vertinimas“. Konferencijoje dalyvavo
30 mokslininkų iš Lietuvos, Švedijos, Italijos, Latvijos, Čekijos.
Gegužės 29-31 d. Vilniaus miškų urėdijoje
lankėsi miškininkų delegacija iš Baltarusijos, Astravo miškų ūkio. Jie pabuvojo
Lavoriškių ir Mickūnų girininkijose, Neries
regioninio parko direkcijos informaciniame centre, Kernavėje. Vizito tikslas – sustiprinti tarpusavio bendradarbiavimą,
keistis gerąja patirtimi aptariant įvairius
miškininkystės klausimus.
Gegužės 31 d. Ukmergėje vykusioje miesto šventėje surengta iškilminga įmonių,
įstaigų, bendruomenių, mokyklų atstovų eisena, kurioje dalyvavo ir Ukmergės miškų urėdijos darbuotojų grupė.
Šventės organizatoriai padėkojo miškininkams už dalyvavimą ir pagalbą rengiant šventę.
Birželio 3 d. AMEPS paskelbti šių metų II
pusmečio medienos aukciono rezultatai
rodo, kad nenupirkta per 20 proc. pasiūlytos apvaliosios medienos: pjautinųjų pušies rąstų – 7 proc., eglės – 15
proc., plokščių ir malkinės medienos – 30
proc., popiermedžių – 45 proc., kirtimo
atliekų – 33 proc. Mažėja popiermedžių, plokščių ir malkinės medienos kainos – vidutiniškai apie 5-6 proc. AMEPS
duomenimis, antro 2014 m. pusmečio
aukcionuose (aukcionai organizuojami ateinančiam pusmečiui) nupirkta 79
proc. pasiūlytos apvaliosios medienos iš
valstybinių miškų. Sistemoje registruota
per 900 pirkėjų, 2014 m. II pusmečio aukcione – daugiau kaip 1 300 pasiūlymų.
Lietuvos medienos perdirbėjams siūloma sudaryti su miškų urėdijomis ilgalaikes sutartis kaip nuolatinio medienos tiekimo garantą. Miškų urėdijos 2013 m. yra
sudariusios ilgalaikių sutarčių 1,8 mln. m3
medienos. Įmonės, sudariusios ilgalaikes
sutartis su miškų urėdijomis, užsitikrina

ilgalaikį medienos tiekimą 10 metų už
sutartą kainą.

Birželio 5 d. Rygoje vyko Europos miško
savininkų federacijos (CEPF) Generalinė Asamblėja. Joje dalyvavo CEPF prezidentas Hubert de Schorlemer.
Birželio 9 d. Generalinės miškų urėdijos
posėdžių salėje surengtas kasmetinis Pasaulinės aplinkos dienos minėjimas bei
pažymėtas Aplinkos ministerijos įkūrimo 20-metis. Aplinkos ministras V. Mazuronis įvairiais apdovanojimais pagerbė
per šimtą aplinkosaugoje pasižymėjusių
darbuotojų.
Žurnalistui A. Uktveriui įteikta prof. Č. Ku
dabos premija (plačiau 6 p.).
Birželio 12-15 d. Estijoje, Luua miškininkystės mokykloje vyko 50-osios Baltijos
šalių miškininkystės mokyklų studentų
žaidynės. Jose tradiciškai dalyvauja Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos,
Ogres valstybinio miškų technikumo (Latvija) ir LUUA miškininkystes mokyklos  (Estija) studentai. KMAI kolegijos studentų
komanda su kitais rungėsi medienos ruošos profesinio meistriškumo varžybose,
miškininkystės žinių estafetėje, lengvosios
atletikos keturkovėje, kitose rungtyse.
Surengta išvyka į senąją Estijos kaimo mokyklą – muziejų, pagal kurios istoriją parašyta populiari Estijoje knyga (išversta ir į
lietuvių kalbą) ir pastatytas meninis filmas
„Pavasaris“ bei aplankytas Tartu mokslo
ir inovacijų centras AHHAA, kur studentai galėjo susipažinti su mokslo išradimų
praktiniu pritaikymu.
Tęsiant šią tradiciją, 2015 m. varžytuvės
vyks KMAI kolegijoje.
Birželio 14 d. Lenkijoje minint šalies valstybinių miškų 90-metį ir ,,Solidarumo“ judėjimo pradžios 25-metį kaimyninės Glęmboki Bród miškų urėdijos miškininkai į
šventę pasikvietė ir Veisiejų miškų urėdijos miškininkų delegaciją, vadovaujamą miškų urėdo Z. Želionio.
Birželio 15 d. Anykščių miškų urėdijoje lankėsi Čekijos miškininkystės akademijos
Trutnov vidurinės mokyklos atstovai. Jie
domėjosi mūsų miškininkystės tradicijomis, priešgaisrine miškų apsauga, rekreacija, medelininkyste, pabuvojo Mikierių
girininkijos ,,Danielyne“.

Birželio 17 d. Druskininkuose, miško
muziejuje „Girios aidas“ atidaryta Lazdijų krašto muziejaus paroda „Tarp
tradicijos ir modernumo“, kuri supažindina su dzūkų kalvystės, medžio
drožybos, kitais nykstančiais amatais,
buities darbais.

Birželio 23 d. aplinkos ministras V. Mazuronis susitiko su buvusiu šalies Prezidentu
V. Adamkumi jo rezidencijoje Turniškėse ir
įteikė jam Pasaulinės aplinkos dienos proga už
nuopelnus šalies aplinkosaugai skirtą Aplinkos
ministerijos garbės ženklą „Už visuomeninę
veiklą“.

kosaugos reikalavimų taikymas ir verslo
sąlygos regionuose. Leidimų išdavimo ir
aplinkosauginio reguliavimo funkcijas ir
toliau vykdys Aplinkos apsaugos agentūra,
o aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
priežiūros funkcijas – naujoji Valstybinės
aplinkos apsaugos tarnyba.

Birželio 18-20 d. Lietuvoje lankėsi skaitlinga Vokietijos Saksonijos žemės
miškininkų sąjungos atstovų delegacija. Panevėžio miškų urėdijoje vokiečiai
apžiūrėjo Pašilių stumbryną, Dubravos
miškų urėdijose domėjosi selekcinių
sodmenų auginimu, arboretumu, saugomomis miško teritorijomis, Miškų
institute susipažino su Miško augalų biotechnologijų bei Miško entomologijos
ir fitopatologijos laboratorijų darbais. Surengtos kultūrinės išvykos į Trakus, Vilnių,
Bistrampolio dvarą.

Birželio 25 d. buvo paskutinė europarlamentaru išrinkto aplinkos ministro V. Mazuronio darbo diena Aplinkos ministerijoje. Šia
proga ministras surengė spaudos konferenciją, kurioje pristatė per 1,5 metų nuveiktus
darbus – nuo naujojo Teritorijų planavimo
įstatymo priėmimo iki atliekų sektoriaus problemų suvaldymo, gyvosios gamtos pažeidėjų
sutramdymo, renovacijos ir kitų. Taip pat buvo
įvardyti darbai, kuriuos ministras norėtų matyti
tęsiamus. Spaudos konferencijoje dalyvavo viceministrai L. Jonauskas ir A. Petkus. Naujasis
Europos Parlamento penkerių metų kadenciją
pradės liepos 1d.

Nuo birželio 26 d. aplinkos ministrą laikinai
pavaduoja susisiekimo ministras R. Sinkevičius, o aplinkos viceministrai L. Jonauskas, D. Matonienė ir A. Petkus iki naujo
aplinkos ministro paskyrimo laikinai eina
šias pareigas.

Birželio 20 d. Aleksandro Stulginskio
universitetas organizavo Universiteto
dieną. Jos metu įteikti diplomai I-osios
ir II-osios studijų pakopų absolventams.
Miškų ir ekologijos fakultetą baigė 42
miškininkystės ir 47 taikomosios ekologijos studijų programų bakalaurai, 22
miškininkystės ir 22 taikomosios ekologijos studijų programų magistrantai. Vyko
ankstesnių laidų absolventų susitikimai
fakultetuose, prie III rūmų demonstruotas „Valtra“ traktorių šou, pasirodė meniniai kolektyvai.

Birželio 25 d. LR Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos siūlymui įsteigti Valstybinės
aplinkos apsaugos tarnybą (VAAT), prie jos
prijungiant visus aštuonis regionų aplinkos
apsaugos departamentus (RAAD), kuriuos
numatyta reorganizuoti iki 2015 m. sausio 1
d. Naujoji įstaiga savo veiklą pradėjo šių metų
liepos 1 d.
Ši pertvarka leis atskirti aplinkos apsaugos
valstybinę kontrolę ir leidimų išdavimą, sumažės korupcijos apraiškų tikimybė, bus suvienodintas ūkio subjektams keliamų aplin-

Birželio 26 d. Palūšėje, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijoje vyko parengto
Aukštaitijos nacionalinio parko tvarkymo plano viešas pristatymas visuomenei. Šio plano grafinė ir tekstinė dalys nuo
birželio 5 d. buvo eksponuojamos parko
direkcijoje.
Birželio 26 d. LMSA organizavo išvažiuojamąją konferenciją – miško dieną „Miškininkystės kaip alternatyvios žemės ūkiui veiklos plėtra kaimo vietovėse“ Telšiuose, pasidalinta privačios miškininkystės patirtimi ir
aktualijomis 2013 m. konkurso ,,Pavyzdingai
tvarkoma privataus miško valda“ nugalėtojų – Jolantos ir Stepono Vaitkų miško valdoje.
KTU Medienos technologijos katedra
per 2006-2013 m. parengė ,,Aiškinamojo medienos terminų žodyną“ (atsakingas redaktorius doc. dr. B. Papreckis,
TK17„Mediena“), kurį išleido KTU leidykla.
Tai jautrečiasis tokio žodyno leidimas. Nuo
I-ojo aiškinamojo medienos apdirbimo terminų žodyno išleidimo praėjus trims dešimtmečiams pasikeitė Lietuvos medienos
apdirbimo pramonėje naudojami gamybos
technologiniai procesai ir įrenginiai, atsirado naujų sąvokų ir jų pavadinimų. Todėl žodynas papildytas 1100 naujų terminų (dabar jame yra 3020 terminų), skirtas miškų
ūkio ir medienos pramonės specialistams,
medienos verslo ir prekybos darbuotojams,
šios srities studentams ir dėstytojams. Medienos ruošos, medienos apdirbimo pramonės ir medienos pardavimo dokumentuose būtina vartoti norminius standartizuotus terminus pagrindinėmis ES kalbomis – vokiečių, anglų ir prancūzų. Terminų
atitikmenys pateikti anglų, vokiečių, rusų ir
prancūzų kalbomis.
/ 2014 / 06
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Aktualijos

Šventė pradėta
aplinkosaugininkų himno
sugiedojimu

Aplinkosaugininku reikia būti ir širdimi
Nuo 1972 m. kasmet birželio 5-ąją pažymint Pasaulinę aplinkos dieną, šiais metais Jungtinės Tautos atkreipė dėmesį į
mažųjų salų besivystančias valstybes, kurios dėl klimato kaitos, stichinių nelaimių, kylančio pasaulio vandenyno lygio
patiria daug grėsmių ir bėdų. O ir Žemės planeta yra žmonių apgyventa bendra sala, kurią saugoti Jungtinės Tautos ragina visas pasaulio valstybes.
Dviguba šventė
Pasaulinė aplinkos diena mūsų šalies aplinkosaugininkams prilygsta ir profesinei šventei, kurią paminėti šiemet birželio 9-osios
popietę į Vilnių, Generalinės miškų urėdijos
posėdžių salę rinkosi Aplinkos ministerijos
darbuotojai ir jai pavaldžių įstaigų atstovai iš
šalies regionų. Kartu pažymėta ir kita gamtosaugininkams ženkli sukaktis. Šiemet sukanka 20 metų, kai buvęs nedidelis atskiras
Aplinkos apsaugos departamentas 1994 m.
reorganizuotas į Aplinkos apsaugos ministeriją, kuri 1998 m. tapo Aplinkos ministerija, dar sustiprėjo, perėmusi kuruoti ir šalies
miškų ūkį, buvusios Statybos ir urbanistikos
ministerijos ir kitų įmonių, įstaigų veiklą.
Apžvelgti nueitą kelią, pasidžiaugti
aplinkosaugos pasiekimais, pagerbti nusipelniusius darbuotojus atvyko ir LR Seimo
komitetų vadovai Bronius Bradauskas (buvęs pirmasis aplinkos apsaugos ministras),
Artūras Paulauskas (dirbęs ministru 2008
m.), Algimantas Salamakinas bei Seimo narys Raimondas Paliukas, europarlamentaras
Petras Auštrevičius, kiti svečiai.
Minėjimas prasidėjo kiek neįprasta ceremonija – atvykusius dalyvius prie pastato
įėjimo pasitiko du mimai ir palydėjo į salę,
kur renginį vedė Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos viešųjų ryšių specialistė

6■

/ 2014 / 06

Ona Drobelienė. Intarpuose videomedžiaga
buvo priminta Aplinkos ministerijos veiklos
istorija, ją kūrę žmonės, o režisierės Viktorijos
Zavistinovič sukurtu filmuku pristatyta aplinkosaugininkų darbo kasdienybė. Šventinę
nuotaiką kėlė Lietuvos kariuomenės Vilniaus
įgulos karininkų ramovės ansamblio „Vingrė“
muzikantai (vadovas Petras Garšva) bei kariškių choras „Aidas“ (jam 15 metų vadovauja
LMTA prof. Tadas Šumskas). Jie pakvietė ir
auditoriją kartu sudainuoti miškininkų ir
aplinkosaugininkų himnais tapusius kūrinius
,,Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“ bei ,,Odė
gamtai“. Koncertine programėle aplinkosaugininkus pasveikino jaunieji miško bičiuliai iš
Nemenčinės vaikų globos namų, mimai.
Pirmasis aplinkosaugos ministras Bronius Bradauskas pasidalijo ministerijos
kūrimosi prisiminimais, pasidžiaugė, kad į
aplinkosaugą atėję nemažai kitų profesijų
specialistų dirba ministerijoje ir dabar. Gavus finansinę paramą iš įsteigto Gamtos
fondo, aplinkosaugos sistemoje dirbantys
specialistai pasijuto ne menkesniais tarp
kitų profesijų atstovų, dalis tapo valstybiniais pareigūnais, aprūpintais uniformomis,
tarnybiniu transportu, kitomis valstybės
tarnybai reikalingomis priemonėmis. Šį nelengvą bei atsakingą darbą noriai renkasi
ir jaunoji karta. Tarp aplinkosaugininkų yra

nemažai moterų. Tai liudijo ir pilna salė jaunų dalyvių veidų.
Prisimintas po šalies nepriklausomybės
atkūrimo bendraminčius telkusio Aplinkos
apsaugos departamento direktoriaus dr. Evaldo Vėbros indėlis aplinkosaugai. Jam skirtas
nusipelniusio aplinkosaugininko ženklas.
Paskatos už indėliį aplinkosaugai
ir ekologines iniciatyvas
Nuo 2008 m. Aplinkos ministerijos įsteigtu garbės ženklu „Už visuomeninę veiklą“
paskatinamos visuomeninės organizacijos,
jų nariai bei konkretūs asmenys, aktyviai
besirūpinantys sveika ir švaria aplinka, saugantys kraštovaizdį, ekosistemas, gamtos
vertybes, biologinę įvairovę, atkuriantys
gamtos išteklius, mažinantys energijos sąnaudas ir klimato kaitos poveikį aplinkai.
Pasaulinės aplinkos dienos proga už nuopelnus Lietuvos aplinkosaugai šį apdovanojimą aplinkos ministras Valentinas Mazuronis
šiemet skyrė buvusiam šalies
Prezidentui Valdui Adamkui.
Šiuo ženklu taip pat pagerbti
VGTU Statybos technologijos
ir vadybos katedros vedėjas
prof., habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas ir geografas,
kultūros paveldo ekspertas,

tuto Miško naudojimo ir statistikos skyriaus
vedėjui Dariui Vižlenskui, šios tarnybos GIS
ir kartografijos skyriaus vedėjui Rimvydui
Pusliui, Nacionalinės miškų inventorizacijos
skyriaus vyriausiajam specialistui Karoliui
Mickevičiui, Miškų kadastro skyriaus vyriausiajam specialistui Vaidui Grigaičiui, Miško
genetinių išteklių skyriaus vyriausiajai specialistei Renei Ragelienei, Valstybinio miškotvarkos instituto GIS ir kartografijos skyriaus
vyriausiajai specialistei Inai Živatkauskienei,
miškų taksatoriui Mindaugui Lukenskui,
Kretingos miškų urėdijos miškotvarkos inžinieriui Vaidotui Alseikai, Tauragės miškų
urėdijos miško apsaugos inžinieriui Sauliui
Austrevičiui, Šilutės miškų urėdijos Norkaičių girininkijos eiguliui Žydrūnui Macnoriui,
Šilutės miškų urėdijos Saugų medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio vairuotojui Arvydui Baziliauskui, Tauragės miškų
urėdijos centrinio medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio vairuotojui Vytautui Matijošaičiui, Kretingos miškų urėdijos medienos ruošos, prekybos ir techninio
padalinio gaisrinio automobilio vairuotojui
Rūdi Verner Rodmokui.
Už pasiaukojamą ryžtą ir atkaklumą gesinant balandžio pabaigoje Kuršių nerijoje
kilusį miško gaisrą ministras pareiškė padėkas Kuršių nerijos NP direkcijos 7 darbuotojams, tarp jų – Juodkrantės girininkui Tomui
Juknai, Smiltynės girininkui Romui Andrusevičiui, Juodkrantės girininkijos eiguliui
Virginijui Černeckiui, Nidos girininkijos eiguliui Vygmantui Blažiui, miško darbininkui – priešgaisrinio automobilio vairuotojui
Kęstučiui Koniauskiui. Padėkota ir kitiems
talkininkams, padėjusiems malšinti gaisrą.
Paskatinti geriausi metų gyvosios gamtos apsaugos inspektoriai.

Paskatinti Kuršių nerijos NP balandį kilusio miško gaisro gesintojai: iš kairės –
Smiltynės girininkijos miško pjovėjas – priešgaisrinio automobilio vairuotojas Kęstutis Koniauskis,
Smiltynės girininkas Romas Andrusevičius ir Juodkrantės girininkas Tomas Jukna

Prof. Česlovo Kudabos premijos laureatas –
žurnalistas Augustas Uktveris

Už gamtos labui skirtas pilietines iniciatyvas ir akcijas įteiktos Lietuvos gamtosaugos simbolio Gervės statulėlės Kauno moksleivių aplinkotyros centrui, Pakruojo rajono
Linkuvos seniūnijos seniūnei Kazimierai Bacevičienei ir susivienijimui žali.lt.
Apdovanoti kasmetinio konkurso „Pasiekimai aplinkosaugoje“ nugalėtojai. Jau septintą kartą surengtas nacionalinio atsakingo
verslo konkursas, kurį organizavo Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija su Aplinkos ir
Ūkio ministerijomis, šiemet pagrindinis prizas „Socialiai atsakinga įmonė 2013“ įteiktas
AB „Lifosa“.
Aplinkos ministerijos kancleris Robertas
Klovas ir generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas kolektyvų vardu padėkojo
devintajam aplinkos ministrui V. Mazuroniui,
tapusiam europarlamentaru ir birželio 25 d.
atsistatydinusiam iš ministro pareigų, už bendrą darnų darbą, įteikė atminimo suvenyrus.

Vaclovas Trepėnaitis
Aplinkos ministro padėka apdovanotas
Kretingos miškų urėdijos miškotvarkos
inžinierius Vaidotas Alseika
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Rimondo Vasiliausko nuotraukos

Lietuvos žygeivių sąjūdžio kūrėjas Tadas Šidiškis.
Aplinkos ministerijos kas dveji metai
skiriama prof. Česlovo Kudabos premija už
išskirtinius nuopelnus šalies aplinkosaugai
šiemet iš 10 pasiūlytų kandidatų įvertintas savaitraščio „Žaliasis pasaulis“ leidėjo
ir redaktoriaus Augusto Uktverio ilgametis
švietėjiškas triūsas. Aplinkosaugos idėjų
propagavimui skirtas savaitraštis „Žaliasis
pasaulis“ leidžiamas nuo 1993 metų. Laikraštis bendradarbiauja su aplinkosaugininkų bendruomene, mokymo ir mokslo
įstaigomis, daug dėmesio skiria jaunosios kartos gamtosauginiam ugdymui.
Už ilgametę veiklą grupei aplinkosaugos
srityje dirbusių ir dabar dirbančių specialistų skirti įvairių laipsnių nusipelniusio
aplinkosaugininko ženklai. Jais pažymėtas
ir keliolikos miškininkų veteranų indėlis
aplinkosaugoje: buvę ministerijos darbuotojai Jonas Rimantas Klimas, Algirdas Brukas, Jonas Šatkus, Vaidotas Kriukelis bei
Mažeikių miškų urėdu dirbęs Augustinas
Jonuškis, miškotvarkininku – Stasys Jakubonis, Kretingos miškų urėdijos inžinieriumi – Vytautas Bružas, girininku – Stanislovas Mažeika, kiti.
Už pareigingą bei aktyvų darbą aplinkosaugoje, parodytas gamtosaugines iniciatyvas per šimtui Aplinkos ministerijos sistemoje dirbančių žmonių ir visuomenininkų
pareikštos ministro V. Mazuronio padėkos,
įteiktos kitos paskatos, tarp jų – ir keliolikai
miškų ūkio sistemos darbuotojų. Ministras
įteikė padėkas Aplinkos ministerijos Miškų
departamento Privačių miškų skyriaus vedėjai Vilijai Masaitienei, Miškų plėtros skyriaus vyriausiajai specialistei Anželai Amstibovskienei, Valstybinio miškotvarkos insti-

Miškininkystė

Prienų miškų urėdijos
Degsnės maumedynas

Pasidalinkime atsakomybe
Doc. dr. Edmundas Petrauskas

ASU Miškotvarkos ir medienotyros instituto direktorius

N

eseniai džiaugėmės žinia, kurią pagarsino JAV Jeilio universitetas, kad
Lietuva yra geriausiai miškus sauganti ir tvarkanti valstybė. Tačiau šis tvarkymas kai kam pasirodė nėra toks jau idealus.
„Mūsų giriose“ (2012 m. Nr. 12) publikuotas profesoriaus Andriaus Kuliešio ir kitų
bendraautorių straipsnis „Pagrindinis miško
naudojimas valstybinės reikšmės miškuose:
dabar ir artimiausioje ateityje“ nesukėlė didžiulių bangų valstybinio miško sektoriaus
kriticizmo jūroje. Beje, ir patys autoriai šiame
straipsnyje daugiau polemiškai nei kritiškai
nagrinėjo pagrindinio miško naudojimo
peripetijas valstybiniame miškų sektoriuje.
Galbūt kai ką šokiravo nuostolių dėl žuvusių
medžių perbrendusiuose medynuose dydis.
Aišku, menamų pajamų netekimo turbūt
negalima būtų vadinti nuostoliais – palikime
tai ekonomistų vertinimui. Tačiau beveik po
metų lyg ir pamiršta problema, tarsi naujai
atrasta, buvo pateikta Aplinkos ministerijos
vadovybei kaip vienas iš miškų urėdijų veiklos aplaidumo padarinių.
Faktų nuneigti negalima. Perbrendusių
medynų valstybinės reikšmės miškuose iš
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tikrųjų yra ir neatrodo, kad per ateinantį dešimtmetį jų sumažės. Norėtųsi į šį reiškinį pažiūrėti kiek iš šalies, paieškoti gilesnių šaknų,
nesikoncentruojant vien tik į nepakankamo
intensyvumo ugdomuosius kirtimus, dėl
kurių mums nepavyksta suformuoti gamtos
negandoms atsparių brandžių medynų.
Prie dabartinių miškų formavimo ir jų
naudojimo prisidėjo ne viena miškininkų,
mokslininkų ir politikų karta. Turime tai, ko
ilgus metus siekė mūsų pirmtakai, jų tradicijas tęsiame mes ir jas perims arba pakeis
jaunesnės profesionalių miškininkų kartos.
Sunkoka pasverti visus „už“ ir „prieš“, vertinant susikaupusius brandžius medynus.
Vertinant ekonominiu požiūriu, reikėtų sutikti su autoriais, kad patiriame nuostolių.
Žvelgiant į šią problemą biologo akimis,
manau, turėtume matyti geras bioįvairovės
didėjimo perspektyvas irstančiuose vienaamžiuose ir vienarūšiuose medynuose.
Man, kaip akademinės bendruomenės
atstovui, prieš kritikuojant gamybininkus
pirmiausia reikėtų peržvelgti ir savo daržą. Ar iš tikrųjų visi mokslo atradimai ir
rekomendacijos neturėjo įtakos tam, kad

sukauptume nemažai silpnų perbrendusių
medynų? Toli gražu – ne. Visiems žinoma,
kad mokslo plėtra vyksta paradigmų kaitos
principu. Vienos mokslo mados keičia kitas.
Miško moksle šių paradigmų kaita vyksta
lėtai, nes patikrinti mokslo rekomendacijų
poveikį miškui, jei jos diegiamos, reikia kelių miškininkų kartų.
Tad kokių mokslo paradigmų pasekmes
paveldėjome iš vyresniųjų kartų? Viena iš
jų – grynų vienaamžių medynų formavimo
idėja. Klimato kaitos poveikyje atsirandančioms gamtinėms anomalijoms tokie medynai pasirodė esą labai neatsparūs. Šios
miško mokslo paradigmos pradininkai buvo
vokiečių miškininkai. Šiuo metu grynų medynų (eglynų, pušynų) formavimo idėjos Vokietijoje atsisakyta. Paskelbta plataus masto
buko grąžinimo į miškus programa, kuri jau
pradėta vykdyti. Lietuvoje formuoti gryni
eglynai, nors ir pasižymi dideliu našumu, neišvengia kinivarpų antpuolių, vėjo daromos
žalos, kelminio puvinio plitimo.
Panašių pavyzdžių galima surasti ir apie
kiekvieną žmogaus puoselėtą medžių rūšį.
Perdėtas uosynų puoselėjimas patyrė fias-

ko. Išdžiūvus uosiams, atsirado daug žemo
našumo perbrendusių beržynų ir drebulynų. Panašių išbandymų patiria ir ąžuolynai. Iškirtus išdžiūvusius ąžuolus, jų vietoje
dažnai lieka perbrendę kitų medžių rūšių
medynai.
Kita miško mokslo paradigma į Lietuvą
atėjo apie 1979 m. taip pat iš Vokietijos – tai
technologinio miškų tvarkymo idėja. Šios
paradigmos esmė buvo taksacinių miško
sklypų sujungimas į ūkinius, kuriems būtų
taikomas bendras ūkinis režimas. Iš pažiūros – tai ekonomiškai efektyvi priemonė,
įgalinanti koncentruoti ūkinę veiklą, tačiau
dabar pradėjome jausti šios mokslo paradigmos diegimo pasekmes. Nemažai medynų įveista rūšiai ne geriausiai tinkančiose
augavietėse. Sklypų forma tapo stačiakampė. Pasirodė, kad ilgi siauri ištiesintomis ribomis sklypai neatsparūs vėjų pažaidoms,
negelbsti net kirtaviečių šliejimas vyraujančių vėjų kryptimi, nes ilgos tiesios kirtavietės – puikus trekas škvalo vėjų lenktynėms,
kurie dabar pridaro daugiau nuostolių nei
stiprūs rudeniniai vakarų krypties vėjai. Dar
viena bėda, kurią miškininkai paveldėjo, –
tai koncentruoto sunkios technikos panaudojimo kirtimuose pasekmės. Naujausiais,
kol kas aprioriniais tyrimų duomenimis,
eglių stiebų kelminis puvinys eglynuose
net 4 proc. sutinkamas dažniau nei prieš
35 metus skelbė prof. Albertas Vasiliauskas.
Kirtimų amžiaus sumažinimas 10-čia metų
nekompensavo puvinio paplitimo masto.
Aišku, šio reiškinio priežastis nėra vienintelė, tačiau 20 proc. puvinio pažeistų stiebų
35-40 metų eglynuose rodo glaudų ryšį su
tuo metu biržėse vykdyta stiebine medienos ruoša, naudotais sunkiais vikšriniais
traktoriais, stipriai pažeidusiais miško dirvožemius, žalojusiais paliekamus medelius.
Nepasiteisinusių, mokslo paradigmomis
lemtų arba bent pridengtų politinių sprendimų, turėjusių neigiamos įtakos miškininkavimui, galima vardinti ir daugiau. Tai ir
perteklinga žvėrių gausa nepriklausomybės atkūrimo priešaušryje, ne laiku išretinti
per tankiai įveisti jaunuolynai ir t.t.
Valstybės valdymo institucijos, kurių
sprendimai, tiksliau sprendimų nepriėmimas, galėjo turėti įtakos perbrendusių
medynų sankaupai valstybinės reikšmės

miškuose, taip pat turėtų prisiimti dalį atsakomybės. Jau kuris laikas tenka dalyvauti
Valstybinėje miškų tarnyboje veikiančioje
Miškotvarkos mokslinės techninės tarybos
veikloje. Buvo pateikta daug siūlymų, kaip
bandyti spręsti šią problemą, tačiau dauguma inovatyvių pasiūlymų atsitrenkė kaip į
sieną. Ši taryba sprendžiamosios galios neturi: ji tėra patariamasis, konsultacinis įrankis. Kyla klausimas, kodėl balsų dauguma,
kurią sudaro Valstybinės miškų tarnybos
specialistai, blokuojami pasiūlymai, kurie
galėtų būti įtraukti į tarybos protokolą.
Negi Valstybinei miškų tarnybai privalu
vykdyti visus tarybos sprendimus? Aišku,
ne. Veikiant tokiai sistemai, atrodo, kad tarybos ir VMT nuomonės visada sutampa,
kad skirtingų nuomonių nebūna, kad viskas daroma idealiai.
Svarstant miškų urėdijų pagrindinio ir
tarpinio naudojimo apimtis, neįsiklausoma
į jų specialistų išsakytas pastabas, paremtas
ilgamete patirtimi ūkininkaujant aplinkoje,
turinčioje konkrečias gamtines, ekonomines, socialines sąlygas. Manyčiau, kad Valstybinė miškų tarnyba vardan skaidrumo ir jos
pačios darbo efektyvumo turėtų atsisakyti
balsų daugumos patariamojoje taryboje.
Metinė pagrindinio naudojimo kirtimų norma Lietuvos valstybinės reikšmės miškams
svarstoma būtent šioje taryboje. Dabar
greta sudėtingo, dinaminio programavimo
metodu paremto medynų amžiaus struktūrą lyginančio modelio OPTINA, nustatant
pagrindinio naudojimo dydį, naudojamas
paprastas ir atrodytų visiems suprantamas
rodiklis – laikas, per kurį bus iškirsti šiuo
metu esantys brandūs ir perbrendę medynai. Apskaičiuojami trys scenarijai. Tačiau
visuose siūloma kirsti brandžius ir perbrendusius medynus daugiau nei per 10 metų.
Tai reiškia, kad perbrendusių medynų plotai
nemažės. Tokiu būdu užprogramuojamas
perbrendusių medynų kaupimasis. Net jei
pačius seniausius galėtume iškirsti per 10
metų, jų vietas užimtų kiti. Ar nevertėtų tarybai kelti drąsesnes alternatyvas, pasirinkimą perkeliant ant politikų pečių. Tereiktų
nustatyti viršutinę ir apatinę pagrindinio
naudojimo kirtimo normas, kurias viršijus
ar nepasiekus, būtų pažeisti tvaraus miško
naudojimo principai. Kaip vieną iš svarbes-

nių problemų, trukdančių mažinti perbrendusių medynų kiekį, reikėtų laikyti biržių
šliejimą. Valstybinio miškotvarkos instituto
specialistai jau kuris laikas kelia problemą,
kad perbrendę medynai kaupiasi vietose,
kur dėl biržių šliejimo apribojimų negalima
projektuoti pagrindinio naudojimo kirtimų.
Kita vertus, perbrendusių medynų prekinė
struktūra nėra gera – didesniąją dalį iškirstos apvaliosios medienos sudaro malkos ar
plokščių mediena. Todėl perbrendusių medynų kirtimų intensyvinimą, kaip ir apskritai
pagrindinį miško naudojimą, konkrečiais
metais reikėtų sieti ne tik su apskaičiuota
metine kirtimų norma, bet ir su medienos
paklausa bei rinkos kaina, laikantis suminės
5 metams apskaičiuotos pagrindinio naudojimo kirtimų normos.
Valstybinės miškų tarnybos tinklapyje
talpinama įvairių sortimentų medienos kainų dinamika per 20 paskutiniųjų metų rodo,
kad buvo keli kainų šuoliai, buvo galima
iškirsti daugiau medienos ir gauti didesnes
pajamas, nei pradelsus dvejus metus. Verta
paminėti ir dar vieną problemą, dėl kurios
dažnai tampa neįmanoma iškirsti perbrendusius medynus – tai gamtinės sąlygos. Šiltos drėgnos žiemos riboja šlapiose augavietėse augančių medynų, ypač juodalksnynų,
kirtimą.
Kaip susidariusią situaciją reikėtų vertinti miškų urėdijų specialistų akimis? Visų
pirma, pasinaudojant miškotvarkos medžiaga, reikėtų išanalizuoti perbrendusių medynų struktūrą, vyraujančios rūšies, amžiaus,
skalsumo, augaviečių, vykdytų ūkinių priemonių, gretimų medynų kaimynystės atžvilgiais. Pravartu būtų žinoti ir perbrendusių
medynų prekinę vertę. Tokių duomenų miškotvarkos medžiagoje nerasime, todėl čia
reikėtų atlikti supaprastintus ar detalesnius
tyrimus. Vertinga būtų girininkų paaiškinamoji informacija, Valstybinio miškotvarkos
instituto pastabos dėl šliejimo ir kitų pagrindinių kirtimų projektavimo ribojimų.
Manau, kad tik sutelktomis visų specialistų pastangomis, darbinėje aplinkoje
keisdamiesi informacija, tyrimų rezultatais,
įžvalgomis ir patirtimi, galėtume išjudinti šį
įstrigusį ledkalnį, ir, jei ne sumažinti brandžių ir perbrendusių medynų sankaupas, tai
bent jau sustabdyti jų didėjimą.

www.miskobirza.lt
Portalas sukurtas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams
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Regioninis miško genetikų seminaras
Karšuvos girioje
Valstybinė miškų tarnyba privalo ne rečiau kaip kas 10 metų įvertinti miškų urėdijose esamų miško genetinių draustinių, sėklinių
medynų ir kitų miško sėklinės bazės objektų būklę, genetinę ir selekcinę vertę, o miškų urėdijos bendru sutarimu šiuose objektuose
atlieka suprojektuotas reikiamas ūkines priemones. Per pastaruosius šešerius metus miško genetiniai draustiniai ir sėkliniai medynai buvo inventorizuoti 26-ose miškų urėdijose (vidutiniškai per metus 4-5 urėdijose). Inventorizuota apie 60 proc. visų miško
genetinių draustinių ir sėklinių medynų.
Šiuos tikslus įgyvendinant svarbus ir miškų urėdijose dirbančių specialistų, girininkų požiūris į miško genetinius objektus,
jų reikalingumą bei išsaugojimą.

V

alstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus iniciatyva gegužės 28 d. Jurbarko miškų urėdijoje
surengtas regioninis seminaras, į kurį buvo
pakviesti Aplinkos ministerijos Miškų departamento, Generalinės miškų urėdijos atstovai, Jurbarko, Raseinių, Šakių ir Tauragės miškų urėdijų vyriausieji miškininkai, girininkai
ir kiti specialistai, kuruojantys genetinių išteklių objektus. Seminare apžvelgtos miško
genofondo objektų apsaugos, naudojimo,
atkūrimo galimybės ir esamos problemos.
Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus vedėjas dr. Vidmantas
Verbyla papasakojo apie miško genetinių
išteklių išsaugojimo svarbą, tikslus ir metodus, o šio skyriaus vyriausiasis specialistas dr.
Remigijus Bakys apžvelgė ūkinių priemonių
taikymo svarbą miškų urėdijų objektuose.
Pateikti siūlymai, kokias ūkines priemones
būtina vykdyti, siekiant suformuoti įvairiaamžę medynų struktūrą.

Miško genetinių išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Raudonius priminė
seminaro dalyviams teisės aktus, reglamentuojančius ūkinę veiklą genetinių išteklių
objektuose, bei pristatė per dešimtmetį
vykdytų ūkinių priemonių ir paskutinių šešerių metų suprojektuotų ūkinių priemonių
detalios analizės rezultatus pagal konkrečias
medžių rūšis.
D. Raudoniaus teigimu, naujos ūkinės
priemonės suprojektuojamos vidutiniškai
80-83 proc. genetinių objektų, apie 10 proc.
objektų jos būna nereikalingos, o likusiuose
tęsiamos ankščiau suprojektuotos. Per pastaruosius šešerius metus Jurbarko, Raseinių,
Tauragės ir Šakių miškų urėdijose suprojektuotos ūkinės priemonės daugiau kaip pusei
visų genetinių draustinių ir sėklinių medynų.
Seminaro šeimininkės – Jurbarko miškų urėdijos – įgyvendinta 62 proc. suprojektuotų
ūkinių priemonių.

Kalvelių girininkijoje įveista paprastosios pušies sėklinė plantacija
(diskusijose labai skyrėsi nuomonės dėl medelių genėjimo intensyvumo)
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Projektuojamoms ir įgyvendinamoms
ūkinėms priemonėms palyginti atlikta analizė pagal konkrečias medžių rūšis. Nustatyta, kad pušynuose nuo pat šių objektų
įsteigimo buvo atsargiai žiūrima į ūkines
priemones, ypač intensyvias. Todėl dabar
didžioji dalis paprastosios pušies genetinių
draustinių ir sėklinių medynų yra brandūs ir
perbrendę arba pasiekę gamtinės brandos
ribą. Tokiame amžiuje prasideda medyno
degradacija, labai sumažėja sėklų derlius
dėl blogesnio derėjimo ir nedidelių, blogiau išsivysčiusių kankorėžių, lemiančių
mažesnę sėklų išeigą. Vertingas paprastosios pušies populiacijas galima išsaugoti ir
atkurti tik intensyviomis ūkinėmis priemonėmis (projektuojant šias priemones, apie
60 proc. sudaro plynieji kirtimai, bet praktikoje vyrauja atvejiniai kirtimai).
Pagrindinis ūkininkavimo genetiniame
draustinyje tikslas – suformuoti įvairiaamžę

Kalvelių girininkijoje taip pat aptartos juodalksnynų atsikūrimo problemos
(gerai atsikuria ten, kur derliaus metais būna sujauktas dirvožemio paviršius)

Bronislovo Ambrozo nuotraukos

Kalvelių girininkijoje paprastosios pušies
genetiniame draustinyje bandoma kirtimais
suformuoti įvairiaamžį medyną, kai
pagrindiniu kriterijumi yra ne medyno amžius,
o jo derėjimas (minimali kirtimo riba – 80 m.)

medynų struktūrą, nuo kurios priklauso ilgalaikis saugomo genofondo išlikimas. Pagrindinius kirtimus dalyje genetinio draustinio
ploto reikėtų pradėti jaunesniame amžiuje
(iki nustatyto pagrindinių kirtimų amžiaus
101 metų) dėl geresnio derėjimo ir didesnės
pakankamo savaiminio atžėlimo galimybės.
Derlingesnėse pušies augavietėse, esant didesnei žolinės augalijos stelbimo grėsmei
bei trako ir kitų medžių rūšių atsikūrimo
tikimybei, rekomenduojama atlikti plynus
siaurabiržius kirtimus. Supaprastintus atvejinius kirtimus rekomenduojama atlikti tik nederlingose augavietėse. Kirtimo laiką būtina
derinti su kankorėžių derliaus surinkimu.
Paprastosios eglės genetinių objektų
išsaugojimui ir atkūrimui projektuojami vidutinio intensyvumo kirtimai. Dalyje objektų dėl sanitarinių kirtimų susidarė aikštės,
todėl inventorizacijų metu rekomenduojamas ribinių medžių iškirtimas; kitaip tariant,
aikščių padidinimas, sudarant sąlygas savaiminiam atsikūrimui. Eglynuose atrankiniai
grupiniai kirtimai sudaro apie pusę visų atrankinių kirtimų.
Ąžuolynuose taip pat didžiąją dalį
priemonių sudaro vidutinio intensyvumo
kirtimai, kurių metu iškertamos kitos medžių rūšys. Tokie kirtimai priskiriami atrankiniams derėjimą skatinantiems arba
atrankiniams grupiniams. Sėkliniuose medynuose kitos medžių rūšys, kurios stelbia
saugomą rūšį, gali būti iškertamos selekcinių kirtimų metu.
Šie kirtimai nevykdomi genetiniuose
draustiniuose. Čia būtina užtikrinti tolygų
ir optimalų medžių išsidėstymą, kuris skatintų derėjimą. Tuo tikslu projektuojami
atrankiniai, derėjimą skatinantys kirtimai,
kai iškertami medžiai su neišsivysčiusiomis
lajomis ir kitos medžių rūšys, stelbiančios
saugomą rūšį.
Per analizuojamą laikotarpį buvo inventorizuoti visi beržo sėkliniai medynai
ir 86 proc. genetinių draustinių. Analizės
rezultatai parodė, kad apie 70 proc. visų
intensyvių priemonių beržynuose sudaro
plyni siaurabiržiai kirtimai. Situacija panaši
ir juodalksnio genetiniuose – sėkliniuose
objektuose, kur būtinos intensyvesnės ūkinės priemonės.
Pranešėjas pažymėjo, kad genetiniuose
draustiniuose nevykdomi selekciniai kirtimai, nes čia būtina išsaugoti kuo įvairesnę
genetinę įvairovę. Kartais galbūt ir kreivu
kamienu medis saugo genetinę informaciją, kurios neturi tiesiakamienis medis. Gamyboje pasitaiko atvejų, kai girininkai su-

Diskusijos aukštos selekcinės vertės paprastosios eglės sėkliniame medyne, kur būtini ugdomieji
kirtimai (Mociškių girininkija)

tapatina genetinius draustinius su sėklinais
medynais ir atrankiniais kirtimais iškerta
selekciškai nevertingus medžius.
Sėkliniuose medynuose būtina užtikrinti
tolygų ir optimalų medžių išsidėstymą, kuris
skatintų medžių derėjimą. Tam pasiekti projektuojami atrankiniai, derėjimą skatinantys
kirtimai, kurių metu iškertami medžiai su
neišsivysčiusiomis lajomis ir kitos medžių
rūšys, kurios stelbia saugomą rūšį.
D. Raudonius taip pat aptarė pagrindinius veiksnius, sunkinančius ūkinių priemonių projektavimą ir įgyvendinimą. Tai tankumas – skalsumas medyno formavimosi
eigoje. Medynuose, kuriuose nebuvo laiku
atliekami ugdymo kirtimai arba po kirtimų
paliekamas per didelis tankumas – skalsumas, medžiai neišvysto produktyvios lajos,
kuri garantuotų gausų derėjimą. Todėl planuojant ir projektuojant ūkines priemones
genetiniuose draustiniuose ir sėkliniuose
medynuose, rekomenduojama išretinti medyną ugdymo kirtimais 0,1-0,2 dalimi intensyviau, nei numatytas minimalus skalsumas
Miško kirtimo taisyklėse.
Kitas nepalankus veiksnys – medžių derėjimo nepastovumas. Sudėtinga planuoti
ir projektuoti atrankinius, atvejinius ir siaurabiržius kirtimus, nežinant, kada bus sėkliniai
metai. Todėl projektuojant ūkines priemones dažnai nenurodomi konkretūs metai, o
tik pažymima, kad kirtimus reikia atlikti sėkliniais metais, kad susidarytų palankios sąlygos pagrindinėms medžių rūšims atželti.
Prie nepalankių veiksnių priskirtinas ir
vietovės reljefas bei augavietė. Ūkininkaujant šlaituose papildomų sunkumų iškyla
dėl drėgmės rėžimo, galimos erozijos, žolinės augmenijos, kirtimo intensyvumo, riboto technikos panaudojimo ir didesnių darbų kaštų. Derlingose augavietėse sparčiai
auganti žolinė danga ir trakas ypač sunkina
savaiminį atsikūrimą net ir suderinus kirtimą su sėkliniais metais. Pavyzdžiui, pušynų,

augančių Nc augavietėse, nerekomenduojama atkurti supaprastintais dviejų atvejų
atvejiniais kirtimais, o tikslingiau juos kirsti
nedidelio ploto (0,5-2 ha) plynomis biržėmis
ir veisti želdinius.
Medynams pasiekus brandos amžių,
susilpnėja derėjimas, todėl savaiminis atsikūrimas tampa sudėtingas. Kai kur medynai
neatsikuria ir dėl žvėrių daromos žalos.
Problemų kyla derinant ūkines priemones
tarp skirtingos paskirties saugomų teritorijų.
Apie konkrečius veiksnius ir situacijas diskutuota išvykoje į genetinius objektus.
Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškininkystės skyriaus vyriausioji specialistė Zita Bitvinskaitė aptarė
Lietuvos miško sėklinės bazės objektų teisinio reglamentavimo ypatumus.
Miško genetinių išteklių skyriaus. vyriausiasis
specialistas Valmantas Kundrotas apibūdino
išskirtines Jurbarko miškų urėdijos medynų
savybes gamtiniu ir istoriniu požiūriu bei išskyrė šių objektų selekcinius ypatumus. Jis
taip pat įvertino jų dabartinę būklę, vykdytų
ūkinių priemonių efektyvumą, nurodė priežastis, dėl kurių būtina laiku vykdyti tolimesnes tikslingas ūkines priemones, siekiant
juos išsaugoti ir tinkamai panaudoti. Išvykoje į Jurbarko miškų urėdijos miško genetinių
išteklių objektus aptarti kiekviename genofondo objekte atlikti ūkininkavimo režimai
bei gauti rezultatai, pateikti siūlymai tolesniam ūkininkavimui genofondo atkūrimui ir
išsaugojimui.
Pasitarimo dalyviai vieningai pritarė susidariusiai nuomonei, kad, siekiant ilgą laiką
išsaugoti miško medžių genetinius išteklius,
būtina ūkines priemones projektuoti tikslingai, atsižvelgiant į visas ekologines, gamtines ir technines sąlygas laiku bei operatyviai
jas vykdyti.
Pagal VMT informaciją parengė

Vaclovas Vidugiris
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Panaudokime

naują kovos su žievėgraužiais metodą
Virgilijus Vasiliauskas

Tomas Balkus

MG archyvo nuotrauka

Šios tarnybos Miško sanitarinės apsaugos
skyriaus vyriausiasis specialistas

Ž

ievėgraužis tipografas savo paplitimo areale yra laikomas vienu iš
labiausiai pavojingų ir žalingiausių
kenkėjų, nes, periodiškai sudarydamas besikartojančius masinio išplitimo židinius,
nudžiovina pusamžes ir vyresnes egles dideliuose miškų plotuose. O tuomet tenka
imtis sanitarinių kirtimų. Todėl daugelyje
šalių kovai su šiuo kenkėju skiriamas ypatingas dėmesys.
Medynuose sunku surasti žievėgraužių
apniktas žalias egles
Žievėgraužių plitimą veiksmingai galima stabdyti tik tuomet, jei kenkėjams
neleidžiama iš apniktų medžių išplisti į

E. Feicht nuotrauka

1 pav. Šuo ieško kinivarpų dirbtinėje miško
aplinkoje
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aplinkinius eglynus. Apniktos eglės turi
būti iškertamos ir pagaminta mediena
išvežama iš miško, kol po jų žieve vystosi
kenkėjo nauja karta. Kad laiku surastume naujai apniktas egles, turime nuolat
žvalgyti eglynus visą žievėgraužių plitimo
laiką. Kas tą darbą vykdo atsakingai, žino,
kad tai – lėtas, nenašus ir varginantis užsiėmimas, nes vienintelis patikimas kenkėjų
šviežiai apniktų eglių požymis – ant žievės
išbirusios rudos smulkios vabalų išgraužos.
Jos būna kamieno žemutinėje dalyje arba
ant žemės prie kamieno. Tokių eglių lajos
dar būna žalios ir nesiskiria nuo sveikų
medžių. Todėl, ieškant išbirusių išgraužų,
šiltuoju metų laiku būtina ne vieną kartą
eglynuose atidžiai apžiūrėti eglių kamblių
žievę. Egles su rudais, byrančiais spygliais
ar atsilupusia žieve galima pamatyti iš
toliau ir medyne nesunkiai surasti, tačiau
kenkėjai iš jų jau būna pasklidę į aplinkinius eglynus, o sausų medžių kirtimas nebepagerina medynų sveikatingumo. Dėl
to įvairių šalių mokslininkai nuolat ieško
naujų būdų, kaip kuo anksčiau surasti žievėgraužių apniktas egles ir optimaliu laiku
būtų galima vykdyti reikiamus sanitarinius kirtimus. O svarbiausia, kad medieną,
pagamintą iš šių kenkėjų šviežiai apniktų
eglių, galima parduoti už aukščiausią žalių
medžių kainą: daug brangiau nei nudžiūvusių sausų eglių – tuomet ir pajamos didžiausios, ir miške mažinamas žievėgraužių plitimas.
Liemenų kenkėjų apniktus medžius aptikti
padeda šunys
Miške nėra lengva pastebėti kinivarpų
šviežiai apniktus medžius. Žievėgraužio tipografo apniktų medžių paieškai žmogus
turi pasikliauti regėjimu.
Šviežiai apniktų medžių spyglių spalva
dar būna nepakitusi, spygliai žali. Apei-

nant eglynus, reikia ieškoti ant žievės paviršiaus išbirusių vabzdžių išgraužų.
Po smarkesnio lietaus dalis išgraužų
nuo kamienų gali būti nuplauta ar nupūsta vėjo. Todėl ieškant naujai užpultų medžių būtina labai atidžiai apžiūrėti kamienų kamblių ir kelmų žievę. Žvalgant eglynus, prie medžių reikia prieiti arčiau nei
per 1 metrą. Toks eglynų žvalgymas reikalauja daug laiko. Todėl viena iš alternatyvų – žievėgraužių šviežiai apniktų medžių
paieškai pasitelkti specialiai apmokytus
šunis. Metodas, kuomet kenkėjų paieškai
pasitelkiama šuns uoslė, vis plačiau taikomas ieškant karantininių organizmų, tarp
jų – invazinių vabzdžių rūšių. Pavyzdžiui,
Austrijoje šunys išmokomi aptikti ūsuočių
Anoplophora genties karantinines rūšis į
šalį įvežamoje medienoje ar augaluose.
Kitas pavyzdys – Vokietija, kur 2005 m.
vykdytu projektu norėta išsiaiškinti, ar šunys natūralioje miško aplinkoje gali atskirti specifinį žievėgraužio tipografo skleidžiamą kvapą ir rasti šio kenkėjo apniktus
medžius bei juos parodyti vedliui. Šunys
buvo mokomi, laikantis tų pačių principų,
kurie naudojami juos ruošiant pasienio
2 pav. Mokymo metu šuo rado kvapo šaltinį

Pat Kelley nuotrauka

Valstybinės miškų tarnybos
Miško sanitarinės apsaugos skyrius vedėjas

Šaltiniai:
http://wwhttp://www.waldwissen.net/
waldwirtschaft/schaden/insekten/lwf_
borkenkaefer_hund/index_DE
http://www.insectslimited.com/files/
g3v1/Issue%20105.pdf
http://esa.confex.com/esa/2012/
webprogram/Paper68652.html
http://www.jaunasis-tyrejas.
lt/index.php?option=com_content&
view=article&id=203:miko-kenkj-ieko-irunys&catid=18:mokslo-naujienos&Itemid=57

Pat Kelley nuotrauka

tarnybai. Mokymui buvo naudojamos iš
žievės išbirusios žievėgraužių tipografų išgraužos, vabalai bei lervos (1 pav.). Apmokyti šunys eglynuose savarankiškai ieškojo
tikslinio kvapo šaltinio. Dėl puikios uoslės,
net esant minimaliam išgraužų kiekiui, jie
greit ir nesunkiai rado žievėgraužio tipografo apniktus medžius bei juos parodė
vedliui. Apie surastą žievėgraužių kvapą
vedlys sprendė iš pakitusios šuns elgsenos, todėl paieškos metu turėjo sutelkti
dėmesį į šuns elgesį.
Vėliau panašus bandymas atliktas Švedijoje, kur šunys buvo mokomi atpažinti
žievėgraužio tipografo sintetinio feromono kvapą (2 pav.). Bandymais nustatyta,
kad šuo vienodai gerai aptinka gamtinius
ir sintetinius feromonus. Tyrimai parodė, kad medyne šuo gali daug greičiau
už žmogų rasti žievėgraužio tipografo
apniktą medį, o pats eglynų žvalgymas
su specialiai apmokytu šunimi yra daug
efektyvesnis. Šunį su ant nugaros pritvirtintu siųstuvu eksperimento metu vedlys
paleisdavo miško pakraštyje. GPS imtuvu
buvo fiksuojamas šuns judėjimas kvapo šaltinio link, taip pat pažymima tiksli
apnikto medžio vieta (koordinatės). Bandymo vykdytojai nustatė, kad šuo kinivarpų apniktus medžius dažnai užuosdavo iš
didesnio nei 50 m atstumo bei surasdavo
šviežiai kinivarpų apniktus medžius (ant
kurių žievės dar nebuvo išbirusios vabalų
išgraužos) ir užpultus prieš kelias savaites
(3 pav.).
Šis metodas leistų gerokai paspartinti
bei palengvinti žievėgraužių apniktų medžių paiešką. Daugumą eglių būtų galima
aptikti ankstyvosiose liemenų kenkėjų užpuolimo stadijose.
Nemažai miškininkų laiko medžioklės
tikslams apmokytus šunis, moka juos dresuoti. Todėl nauja specializacija galėtų pasitarnauti ir šioje profesinėje veikloje.

3 pav. Šuo medyne aptiko žievėgraužio tipografo apniktą medį

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

Išsami ir operatyvi miškininkų specialistų konsultacija
Teisingos rinkos kainos
Sklandūs ir saugūs sandoriai
Norite parduoti ar pirkti ? Kreipkitės jau dabar:
mob. 8 684 51140 el.p. info@miskoaukcionai.lt

UAB „MMC Forest“

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

Vikšrai
ir grandinės
medkirtėms,
medvežėms

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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Mikorizės pokyčiai brukniniame pušyne:
dirbtinės sausros ir azoto poveikis
Rasa Buožytė, Jurga Motiejūnaitė, Jonas Kasparavičius
Gamtos tyrimų centras, LAMMC Miškų institutas

M

utualistinė augalų šaknų simbiozė
su grybais – mikorizė – būdinga
daugumai augalų rūšių, pavyzdžiui, tarp grybų nuo 5000 iki 6000 rūšių
sudaro ektomikorizę (vieną iš šešių mikorizės tipų). Viena augalų rūšis, priklausomai
nuo paplitimo arealo, gali sudaryti mikorizę
su tūkstančiais, o vienas medis (kaip individas) – su dešimtimis grybų rūšių. Tai rodo,
kad mikoriziniai grybai, sudarydami didžiąją dalį dirvožemio mikrofloros bei užtikrindami dirvožemio tirpale esančių ištirpusių
maisto medžiagų patekimą į augalą, vaidina svarbų vaidmenį sausumos ekosistemų
funkcionavimo procesuose. Dėl mikorizės
augalai geriau įsisavina maisto medžiagas,
didėja jų atsparumas ligoms, sausroms bei
ekstremalioms temperatūroms. Miško ekosistemose mikorizinių grybų įvairovė priklauso nuo medžių rūšių sudėties, amžiaus
bei įsišaknijimo gylio, dirvožemio savybių
(rūgštingumo, organinio ir mineralinio
sluoksnių storio ir kt.). Mikorizę sudarančios
augalų rūšys turi didesnį konkurencinį pranašumą, lyginant su mikorizės nesudarančiomis rūšimis. Kai kurios mikorizinių grybų
rūšys per hifų tinklus maisto medžiagas
paskirsto skirtingoms augalų rūšims, todėl
mikorizė gali keisti tarprūšinius konkurencinius santykius augalų bendrijoje, o taip
pat didinti ar mažinti biologinę įvairovę.
Pavyzdžiui, sėkminga mikorizacija gali lemti invazinių augalų rūšių plitimą, didesnį

medelių skersmenį, aukštį bei smulkiųjų
šaknelių skaičių. Ir priešingai – mikorizė su
netinkamos rūšies grybais gali skatinti augalų nykimą.
Kaip ir bet kokius gyvus organizmus, mikorizinius grybus veikia natūralūs ir antropogeniniai stresiniai veiksniai, pavyzdžiui,
sausra ar padidėjęs azoto kiekis. Mikorizė yra
dvikryptis procesas, todėl aplinkos stresiniai
veiksniai, veikdami vieną simbiozės partnerį, veikia ir kitą. Pakitus augalų fotosintezės
proceso eigai, kinta angliavandenių patekimas į mikorizinius grybus, o tai gali keisti jų
įvairovę. Dirvožemio savybių pokyčiai taip
pat gali keisti jų sudėtį, o šios kaitos pasekmė – maisto medžiagų įsavinimo pokyčiai,
veikiantys ir fotosintezės procesus. Kai kurios mikorizinių grybų rūšys gali skaidyti negyvą augalinę medžiagą; ši savybė dar pagerina augalų mitybą. Mikorizę sudarantys
grybai labai jautrūs maisto medžiagų, ypač
azoto pagausėjimui, o esant ilgalaikiam azoto kiekio padidėjimui kai kurios rūšys gali
visai išnykti. Manoma, kad azoto junginių
iškritos galėjo lemti mikorizinių grybų rūšių
įvairovės mažėjimą visos Europos miškuose.
Mikorizinių grybų rūšies reakcija į azoto pagausėjimo poveikį priklauso nuo pačios rūšies funkcinių savybių, tokių kaip organinio
azoto įsavinimo lygis, grybienos hidrofobiškumas bei hifų tankis ir pasiskirstymas.
Esant sausrai (sumažėjus dirvožemio
drėgmei) fotosintezė silpnėja, kaip ir augalų

geba įsisavinti maisto medžiagas. Moksliniai
tyrimai rodo, kad sausros sąlygomis mikorizė teigiamai veikia augalų augimą, nes augalai greičiau aprūpinami vandeniu ir jame
ištirpusiomis maisto medžiagomis. Grybiena gali įsavinti ir transportuoti dirvožemio
vandenį, esantį iki 8 cm nuo augalo šaknies.
Toks santykinai nedidelis atstumas nuo
kiekvienos mikorizuotos šaknelės iš esmės
padidina augalo bendrą dirvožemio tirpalo
įsavinimą.
Konkrečių mikorizinių grybų rūšių geba
įsavinti vandenį bei maisto medžiagas yra
skirtinga, todėl sunykusi mikorizinių grybų
bendrija ar pakitusi jų rūšių įvairovė gali iš
esmės veikti medžių mitybą ir miško ekosistemos maisto medžiagų apykaitą, t.y. ekosistemos būklę ir tvarumą. Vertinant pažeistas
miško ekosistemas labai svarbu įvertinti pokyčių grįžtamumą į ekosistemos natūralaus
vystymosi procesą. Globali klimato kaita
(kylanti vidutinė oro temperatūra, pakitęs
kritulių kiekis ir dažnis, padažnėję ekstremalūs klimato reiškiniai) drauge su aplinkos
eutrofikacija išlieka viena pagrindinių antropogeninės veiklos sukeltų ekologinių problemų, veikiančių miško ekosistemų stabilumą ir produktyvumą. Kaip teigia Lietuvos
klimatologai, mūsų šalyje per pastaruosius
60 metų vidutinė metinė oro temperatūra
pakilo 0,8°C, ypač staigus kilimas nustatytas
per pastaruosius 15-30 metų, kritulių kiekis
šaltuoju metų laiku padidėjo, o šiltuoju –

Rausvarudė musmirė
(Amanita porphyria)

Valgomoji voveraitė
(Cantharellus cibarius)

Raudonlakstis nuosėdis
(Cortinarius semisanquineus)
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Azotas
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Sausra
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Kontrolė

6

0
1 pav. Mikorizinių grybų rūšių skaičius skirtingų
eksperimentinių poveikių ploteliuose

Raukšlėtasis gudukas
(Rozites caperata)

Dirbtine sausra veiktas tyrimų plotelis 2009 m.

Jurgos Motiejūnaitės nuotraukos

sumažėjo. Azoto iškritų kaitos tendencijos
labai panašios kaip ir visoje Europoje – vidutiniškai apie 10 kg/ha per metus, t y. stabilizavosi, bet išlieka gana aukšto lygio.
Mikorizė – puikus miško būklės indikatorius ir prognostinis instrumentas. Dabartinės mokslinės žinios apie mikorizinių grybų
bendrijos atsikūrimą (rūšių sudėties, gausos,
atsikūrimo laiko), nustojus veikti stresiniams
veiksniams, yra ribotos. LAMMC Miškų instituto brukniniame pušyne įkurtų eksperimentinių objektų dėka turime galimybę
įvertinti mikorizinių grybų bendrijos būklę
praėjus 8-eriems metams po eksperimento
pabaigos. Šiuose objektuose pušynas buvo
veiktas didelėmis amonio salietros dozėmis
2003-2006 m. bei dirbtine sausra 2003-2005
m. (atlikti du atskiri eksperimentai). Pirmieji
grybų bendrijos tyrimai atlikti 2008-2009 m.,
finansavus Lietuvos mokslo tarybai (stažuotė po doktorantūros Nr.004/109 MEPMIK),
nuo 2013 m. tyrimai tęsiami, koncentruojantis į mikorizinius grybus.
Mikorizinių grybų rūšių skaičius, praėjus
8-eriems metams po eksperimento pabaigos, bandymo plotelių tipuose svyravo nuo

Didelėmis azoto dozėmis veiktas tyrimų plotelis 2009 m.

13 – kontroliniuose ploteliuose iki 10 – azotu
veiktuose ploteliuose (žr. 1 pav.). Tokio tipo
tyrimuose (poveikis – atsakas) bendras rūšių skaičius ne visada atskleidžia pokyčius.
Daugiau informacijos suteikia bendrijos rūšių sudėtis. 57 proc. rastų mikorizinių grybų
rūšių buvo „specializuoti“ – rasti tik vieno
eksperimentinio poveikio ploteliuose. Lazdyninio piengrybio bei raudonkotės ūmėdės vaisiakūniai augo tik amonio salietra
veiktuose ploteliuose. Dirbtinės sausros ploteliuose rasta oranžinė musmirė, valgomoji
voveraitė, šakotalakštė bei violetiškoji ūmėdės. Verpsčiakotis ir raudonlakštis nuosėdžiai, raukšlėtasis gudukas, pelkinė ūmėdė
bei raibasis baltikas rasti tik kontroliniuose

ploteliuose. Penkios grybų rūšys – rudasis
ir palvasis piengrybiai, rudakepuris aksombaravykis, rusvarudė musmirė, kūgiškasis
nuosėdis – augo visuose ploteliuose, t.y. nereagavo į eksperimentinius veikimus. Nors
grybų bendrijų vertinimams būtinas ilgesnis
laikas, preliminarūs rezultatai leidžia daryti
prielaidą, kad mikorizinių grybų bendrijoje
pokyčiai dar išlieka praėjus beveik dešimtmečiui po didelių azoto dozių ir dirbtinės
sausros eksperimento pabaigos.
Stažuotė po doktorantūros finansuojama
pagal ES struktūrinių fondų įgyvendinamą
projektą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“.
/ 2014 / 06
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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

Asmeniškai Jums

Vairuotojo sėdynė
apsisukanti 180o
kampu

Valtra miško kabina

Garantija

3 metai

AGCO Finance
lizingas

Platus
spalvų
pasirinkimas

Polikarboniniai
stiklai

AGCO
varikliai

Galingesnis
apšvietimas

Galinga
hidraulika

Puikus
servisas
Sustiprintas
jėgos nuėmimo
velenas
Sustiprintas
priekinis tiltas

Turbininė
sankaba
Specialios
miško darbams
skirtos
padangos

Atbulinės eigos
valdymo sistema
Twin Track

Specialios
miškinės
padangos
Optimalus svorio paskirstymas

Plieninis kuro
bakas

– miške nė
ra lygių

Miškui skirt
os diskinės
akėčios

Darbinis ilgis 2,00 m 2,30 m 2,50 m Diskų skaičius 8 8 9
Disko skersmuo (mm) 660 660/710/810 660/710/810 Svoris 1875 kg 1930 kg 2060 kg Galingumas 110 AJ 130 AJ 150 AJ

R

Ovaltra

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

www.rovaltra.lt

Užsienyje

Pas Škotijos miškininkus
Prof. Romualdas Deltuvas
Prof. Edmundas Bartkevičius

K

arališkosios Škotijos miškininkavimo draugijos (Royal
Scottish Forestry Society, toliau – RSFS) kvietimu gegužės 4-5 d. dalyvavome Europos miškininkavimo tinklo
(European Forestry Network, toliau – EFN) suvažiavime. EFN yra
neoficialus Europos nacionalinių miško draugijų ir sąjungų tinklas, kurio tikslas – skatinti narių keitimąsi informacija, susijusia
su miškais, miškininkavimu ir miškų politika. RSFS įsteigta dar
1850 m., kuri pradžioje vadinosi Škotijos arborikultūros draugija (Scottish Arboricultural Society). Tais laikais Škotijos miškingumas tesiekė 4 proc., todėl kilo visuomenės susidomėjimas
miško medžių sodinimu bei svetimšalių medžių rūšių veisimu.
Konferencijos organizatorius Morisas Rodžersas (Maurice Rogers)
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Jungtinės karalystės valdovė Viktorija 1869 m. tapo šios draugijos globėja; nuo 1930 m. draugija įgavo dabartinį pavadinimą.
Pirmąją dieną šalių atstovai skaitė pranešimus, vyko diskusija. Mes parengėme ir pristatėme pranešimą „Lietuvos miškų
politikos bruožai“. Bene didžiausią susidomėjimą sukėlė bebrų
ir vilkų skaičiaus reguliavimo galimybės ir patyrimas Lietuvoje.
Žvėrių populiacijos reguliavimo klausimu vyko plati diskusija,
kurios metu išryškėjo du kraštutiniai požiūriai: pirmas – žvėrių
populiaciją būtina reguliuoti intensyviai medžiojant, antras –
miškininkavimas, kaip ir kiekvienas verslas, turi pripažinti rizikos
galimybę patirti nuostolius.

Šiaurės jūros pakrantėje rašinio autoriai su Austrijos miškininkų atstovu

Antrąją dieną vykome į ekskursiją,
kurios metu lankėmės Džeimso Džonso
kompanijų grupės medienos gaminių
sekcijoje (James Jones Timber System Division), priklausančių vienai didžiausių ir
pelningiausių medienos verslo kompanijų Jungtinėje Karalystėje. Šeimos verslas
pradėtas 1838 m., ir šiandien suteikia 600
darbo vietų. Šiaurės Amerikoje įkurtos
bendros įmonės yra didžiausi telegrafo
stulpų ir pabėgių tiekėjai. Dar kartą galėjome įsitikinti, kokias perspektyvas turi
I formos skerspjūvio sijos, kokias dideles
galimybes atveria šiuolaikinės technologijos tvirtų ir atsparių medienos produktų gamyboje.
Daug laiko skyrėme Krisčio elitinio medelyno (Christie-Elite Nursery) apžiūrai. Tai
vienas žinomiausių JK miško sodmenų medelynų, užimantis 75 ha plotą ir kasmet išauginantis apie 8 mln. sodinukų su uždara
ir atvira šaknų sistemomis. Darbų mechanizavimo lygis labai aukštas, medelynas
nuolatos investuoja į naujas technologijas.
Visą popietę praleidome Šiaurės jūros pakrantėje, apžiūrėdami smėlio kopų apsauginius miškus (733 ha), įveistus 1930 m.
Pirmiausia sodintos kalninės pušys, kurios
pasitarnavo kaip pavarovinės suktaspyglėms pušims (Pinus contorta), o pastarąsias stengtasi pakeisti didesnę komercinę
vertę turinčiomis paprastosiomis pušimis.
Tarpais įsimaišę nedideli sitkinės eglės (Picea sitchensis) ploteliai. Iki šiol miške vyravo
plynieji kirtimai, tačiau pastaraisiais metais
vis daugiau dėmesio skiriama nuolatinei
miško dangai išlaikyti, siekiant padidinti
biologinę įvairovę. Daug problemų miškui

Edmundo Bartkevičiaus nuotraukos

Daigynas

Pušynas

išlaikyti ir atkurti sukelia sparčiai plintanti
pušų spyglių grybinė liga Dothistroma, nes
augavietė tinka tik pušims. Paprastoji pušis
paskelbta Škotijos nacionaliniu medžiu.
Suvažiavimo renginiai buvo labai gerai
organizuoti – viskas vyko griežtai nustatytu laiku. Kiek netikėtas viskio šalyje pasirodė vaišinimas priėmimuose – škotai mėgavosi ir svečius vaišino tik vynu. Netgi aplankytoje Kardju viskio darykloje (Cardhu
distillery), veiklą pradėjusioje 1824 m. kaip
nelegali naminukės varykla, susipažinus
su visa gamybos technologija, degustacijos salėje tepasiūlyta po penketą gramų
tauriojo gėrimo. Mes su kolega nepajutome nei kvapo, nei skonio puokštės...

Mes pasirodėme neblogai, nes išgirdome
bendrą pageidavimą kitą
EFN suvažiavimą surengti
Lietuvoje.
LMS prezidentas prof.
E. Bartkevičius turėjo ga
limybę užmegzti gerus
santykius tolesniam daly
kiniam bendravimui su
Vokietijos miškininkų są
jungos administratoriumi
Markusu Kiulingu (Marcus Kühling).
Škotų muzikantas
su dūdmaišiu

Suomiškos
biokuro giljotinos AXER –
profesionalūs priedai
ekskavatoriams
ir miško mašinoms
Įdarbink savo
ekskavatorių
biokuro
gamybai!

AXER Skandinavijos rinkos
lyderis.

UAB „MMC Forest“

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

/ 2014 / 06

■ 19

Užsienyje

Plečiant ryšius
su Vokietijos miškininkais
Lina Sindaraitė

LMS prezidentas prof. Edmundas Bartkevičius, prof. Romualdas Deltuvas kartu su miškų urėdijų atstovais ir ASU studentais gegužės 19- 20 d. viešėjo Vokietijoje, Brandenburgo ir Saksonijos žemėse.
Vokietija susideda iš 16 žemių, kurių kiekvienoje yra atskiri Miškų įstatymai pritaikyti tos žemės miškų valdymui. Lietuvos miškininkų delegacija spėjo susipažinti su dviem panašiomis, bet kartu ir skirtingomis specialistų rengimo ir valstybinių
miškų valdymo sistemomis. Pažintinės kelionės ir bendradarbiavimas su kitų šalių miškininkais leidžia geriau pamatyti
Lietuvos miškininkystės privalumus ir trūkumus bei geriau įsigilinti į sprendžiamus klausimus. Trumpai apie įspūdžius iš
šios viešnagės.
Brandenburgo žemėje
Ėbersvaldo mieste, turinčiame daugiau nei 40 tūkst. gyventojų, miškininkai aplankė Tvarios plėtros aukštąją mokyklą, jai priklausantį
Miškų kompetencijos centrą, Miškų tyrimo institutą, valstybinių miškų įmonę, apžiūrėjo saulės energija apšildomą objektą. Miškų kompetencijos centre mūsų miškininkus priėmė Brandenburgo žemės
Miškininkų sąjungos prezidentas ir Vokietijos miškininkų sąjungos
viceprezidentas prof. Klausas Hiopneris (Klaus Hoeppner), kuris jau
porą dešimtmečių yra artimas Lietuvos, ir ypač Kazlų Rūdos miškininkų draugas.
Brandenburgo žemės miškų įmonės „Brandenburgo valstybiniai
miškai“ atstovas supažindino su Brandenburgo žemės miškų politika, apžvelgė esamą situaciją, išdėstė ateities perspektyvas. Brandenburgo žemėje gyvena 2,4 mln. gyventojų. Žemės miškingumas siekia
37 proc. arba miškų plotas užima 1,1 mln. ha (jame auga 25 proc. valstybinių ir 61 proc. privačių miškų). Vyrauja pušies (70 proc.) medynai.
Vidutinis medynų tūris – 263 m³/ha. Miškai valdomi ir ūkinė veikla
vykdoma vienos įmonės, kurią sudaro 14 smulkesnių padalinių ir 160
girininkijų. Miško priežiūrai sudarytos 205 girininkijos. Dėl vyraujančių pušies monokultūrų medynai nėra stabilūs ir atsparūs įvairiems
išorės veiksniams, todėl viena didžiausių miškininkavimo problemų
yra kenkėjai ir miškų gaisrai. Brandenburgo žemėje įdiegta tokia pat,
kaip ir Lietuvoje, antžeminė automatinė miško gaisrų stebėjimo sistema, kurią sudaro 7 gaisrų stebėjimo centrai ir 108 bokštai su miško
gaisrų aptikimo detektoriais. Miško gaisrų gesinimas yra savivaldybių
kompetencijoje.
Valstybinių miškų miškininkai daug dėmesio skiria privačių miškų
priežiūrai, konsultavimui, kitoms paslaugoms. Valstybė kasmet skiria
Vokiečių kolegų patyrimu domisi ASU MEF dekanas ir studentai
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apie 7 mln. eurų privačių miškų savininkų mokymams ir moksleivių
gamtosauginiam ugdymui.
Siekiant didesnio miškų įmonės ekonominio efektyvumo, sistemingai mažinamas miškų sistemos darbuotojų skaičius: 2006 m. jis
siekė 2600, o 2018 m. turės likti tik 1050. Miškų fakulteto absolventai
neturi galimybės įsidarbinti. Per paskutinius 12 metų miškų įmonė
nepriėmė naujų darbuotojų, todėl kolektyvas sensta.
Kovai su masiniais miško kenkėjais Brandenburgo miškininkai
pasitelkia malūnsparnius, iš kurių barsto insekticidus. Šylant klimatui,
pastaruoju metu Brandenburgo žemėje ąžuolai sprogsta 11 dienų
anksčiau, iš pietryčių Europos atkeliavo ir sparčiai plinta jų kenkėjas –
ąžuolo verpikas. Jis pažeidžia ne tik ąžuolynus, bet daro neigiamą
įtaką netgi gyventojams – 2013 m. dėl uždegiminių odos problemų
2600 žmonių kurį laiką buvo nedarbingi. Miškininkams sunkiai sekasi
suvaldyti ąžuolo kenkėjus, nes visuomenė piktinasi ir netgi kreipėsi
į teismą dėl insekticidų barstymo iš malūnsparnio arti gyvenamųjų
vietovių.
Kita problema – miškuose yra didelis gyvūnų tankis, kurį keblu
reguliuoti, nes 90 proc. organizuojamų medžioklių yra privačios ir
valstybė neturi kontrolės teisių. Pernai valstybiniuose miškuose buvo
pasodinta 1500 ha, privačiuose – 1400 ha lapuočių želdinių. Miškininkams problematiška juos apsaugoti nuo elninių žvėrių, daug lėšų reikia skirti repelentams ir tvorų tvėrimui. Be to, dėl didelio žvėrių tankio
įvyksta daug eismo įvykių keliuose – 2013 m. buvo 2465 atvejai.
Vokietijoje elektros energijai išgauti naudojamos vėjo jėgainės,
kurių vien Brandenburgo žemėje stovi 127-ios, iš jų 4-ios išnuomotoje valstybinių miškų miško žemėje. Tokia miško žemės nuoma yra
naujas pajamų šaltinis.
Medieną parduoti nėra sunku. Jos kainas į aukštesniąją pusę pakoregavo rinka, medienos perdirbėjams pradėjus gaminti granules
biokurui. Pagrindiniai Brandenburgo žemės miškininkų siekiai – stabilūs ir atsparūs pušynai, geresnė rūšinė miškų struktūra, biologinės
įvairovės turtinimas.
Ėbersvaldo tvarios plėtros aukštoji mokykla yra viena stipriausių su miško ūkiu susijusių kolegijų Vokietijoje. Kolegijoje mokosi 2
tūkst. studentų pagal 4 studijų programas. Gerokai daugiau nei pusę
finansinių lėšų aukštoji mokykla gauna iš projektų, o kitą dalį finansuoja valstybė.
Miškų tyrimo instituto atstovai pristatė lapuočių medynų ploto
didinimo programą, kuri numato pušynus pakeisti ąžuolo ir buko
medynais, ir 1908 m. įveistus paprastosios pušies provenencijų želdinius „Chorin 85“, kurie patvirtina, kad geriausiai formuojasi ir didžiausią tūrį priaugina vietinės kilmės pušų palikuonys.

Prof. M. Noak’as pristato paprastosios pušies provenencijų želdinius „Chorin 85“

Saksonijos žemėje
Antrą kelionės dieną mūsų delegacija lankėsi Drezdeno technikos universiteto Taranto
Miškų fakultete, kur susitiko su ASU garbės
daktaru prof. Albrechtu Bemanu (Albrecht
Bemmann) ir kitais fakulteto atstovais. Jie pristatė fakulteto struktūrą, studijų programas,
pabrėžė, kad pastaruoju metu stiprinamas
chemijos, matematikos ir biometrijos mokymo dalykų dėstymas. Vokietijoje yra 4 Miškų
fakultetai, todėl tenka dirbti konkurencijos
sąlygomis. Taranto Miškų fakultetas siekia
daugiau modulių rengti anglų kalba. Nemažai studentų atvyksta studijuoti iš Pietinio
žemės pusrutulio šalių, nes jie turi galimybę
anglų kalba studijuoti Tropinės miškininkystės programą, kuri vertinama kaip geriausiai
parengta panaši programa visoje Vokietijoje. Kita svarbi ir paklausi studijų programa
yra Medienos technologijų ir medienos studijų programa, kurioje dalyvauja ir kitų universiteto fakultetų atstovai bei miškininkai
praktikai. Miškų fakulteto studijų programas
rengia iš profesūros, miškininkų praktikų,
privačių miškų savininkų, verslininkų atstovų sudaryta taryba.
2014-2015 m. žiemą vyks universiteto, kuris yra Vokietijos elitinių universitetų
tarpe, studijų programų akreditacija, kuri
kainuos 15 tūkst. eurų, todėl jai atsakingai
ruošiamasi.

Didėjant energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių paklausai ir Vokietijai planuojant 2020 m. uždaryti atomines
elektrines, didėja medienos sunaudojimas.
Nemažai medienos pramonės atstovų priešinasi biokuro gamybai dėl galimo medienos trūkumo ateityje. Fakulteto mokslininkų
teigimu, tai yra neišvengiama. Daugiausiai

ASU atminimo medalis ir sveikinimai
gimtadienio proga įteikiami ASU garbės
daktarui prof. A. Bemanui

Išvykos dalyviai prie XIII a. įsteigto Chorino vienuolyno
Edmundo Bartkevičiaus nuotraukos

Po susitikimo su valstybinių miškų atstovais apžiūrėjome Chorino vienuolyno likučius, susipažinome su jo istorija. Prie jo esančiose kapinėse amžino poilsio yra atgulę vieni
žymiausi Vokietijos miško mokslo kūrėjai. Atsisveikinant apžvelgėme Lietuvos ir Brandenburgo žemės miškininkų bendradarbiavimo
perspektyvas. Kolegos vokiečiai išreiškė norą
aplankyti Lietuvą ateinančiais metais.

diskusijų kyla tarp miškininkų ir žemės ūkio
specialistų, nes siūloma auginti plantacinius
želdinius, kurie nėra priskirti nei miškui, nei
žemės ūkio auginamoms kultūroms. Miškų
fakulteto atstovai išreiškė mintį, kad per ateinančius 50 metų keisis požiūris į miškininkystę ir greitos apyvartos želdiniai bus viena
iš išeičių gaminti energiją Vokietijoje. Kalbant
medienos perdirbimo klausimais, Miškų fakulteto profesoriai juokavo, kad turbūt kaip
ir kitose valstybėse, taip ir Vokietijoje, medienos pramonės atstovai turi nesikeičiančią
frazę: „duokite daug ir pigios medienos, nes
kitaip verslą perkelsime į kitas valstybes“.
Saksonijos žemės miškingumas siekia
28,4 proc., iš jų 35 proc. yra valstybiniai miškai, 42 proc. privatūs ar bendruomeniniai.
Esama apie 80 tūkst. miško savininkų valdų,
kurių vidutinis plotas tėra 2 ha.
Valstybinių miškų įmonėje „Saksonijos
miškai“ dirba 1500 darbuotojų (720 specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą, 600 miško darbininkų, 140 studentų praktikantų, 40
dirbančių su projektais pagal laikinas darbo
sutartis). Darbuotojų skaičius nuosekliai
mažinamas, 1995 m. Saksonijos valstybinių
miškų sistemoje buvo 3261 darbuotojas,
2013 metais jų liko tik 1436. Valstybinei miškų įmonei priklauso nacionalinis parkas, kuriame labai apribota ūkinė veikla, bet jis turi
būti išlaikomas iš įmonės gaunamų pajamų
už prekybą mediena. Apie 70 proc. medienos ruošos darbų atliekama rangos būdu,
medienos pardavimo sutartys sudaromos
metams arba pusmečiui.
Vienu iš prioritetinių uždavinių Saksonijos valstybiniai miškininkai įvardijo lapuočių medynų didinimą, keičiant grynus
eglynus. Daug dėmesio skiriama privačių
miškų savininkų mokymui ir jaunosios kartos ugdymui.
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Lietuvos nacionaliniam parkui – 40
Lankytojus žavi
vaizdai nuo Ladakalnio
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Į pirmojo Lietuvos nacionalinio parko ribas turėjo patekti ne tik Rytų Lietuvai būdingas gražiausias kraštovaizdis, bet ir gamtos,
kultūros paminklai. Tuomet buvo nuspręsta
būsimuoju Aukštaitijos nacionalinio parko
(toliau – ANP) branduoliu laikyti Ignalinos
landšaftinį draustinį (dažnas jį vadindavo
Ginučių draustiniu), prie jo prijungti gretimo
Ažvinčių botaninio – zoologinio draustinio
plotą, Utenio ir Utenykščio ežerų apylinkes
iš šiaurės pusės ir Kaltanėnų apylinkes su
Žeimenio ežeru pietinėje dalyje. Siūlyti keli
parko pavadinimai. Iš pradžių parką norėta pavadinti Ginučių NP, nes šis kaimas yra
parko centre. Bręstant minčiai parengti platesnę nacionalinių parkų steigimo Lietuvoje

programą, siūlyta vadinti Aukštaitijos NP.
Norint sureikšminti pirmojo nacionalinio
parko svarbą, jis pavadintas LTSR nacionaliniu parku, o Aukštaitijos NP pavadinimas
suteiktas po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, kuomet įsisteigė ir kiti parkai.
Lietuvos statybos ir architektūros mokslinio tyrimo institute 1974 m. kovo 29 d.
paruoštą NP planavimo schemą nedelsiant
aprobavo LTSR Ministrų taryba. Tuomet buvo
patvirtintos ir parko ribos, veiklos nuostatai.
Ši diena laikoma ANP gimtadieniu.
Pirmieji veiklos žingsniai
Parko teritorijos formavimo ėmėsi inžinierius
Jonas Bužinskas. 1974 m. birželio 1 d. parko
direktoriumi paskirtas Vincas Šakalys, buvęs

Direktoriai – V. Šakalys, K. Kuliešius, A. Panavas, E. Leškevičius
Nuotrauka iš Algirdo Panavo asmeninio archyvo

Įsikūrimo istorija
Poetas Justinas Marcinkevičius rašė: „Pažiūrėkite į iškilmingai virš šilo tekančią saulę, į
pamaldžiai susikaupusias pušis, paklausykite paukštelio, iš tankmės šlovinančio pasaulio grožį, ir jūs pajusite ypatingą gamtos
artumą, raminantį, glostantį jos prisilietimą.
Pajusite vienovę su viskuo, kas yra, šilta gerumo ir meilės banga užlies jūsų širdį, suprasite, kad galime būti žemės, vandens ir
saulės broliais, kad gerai įsiklausius, galima
išgirsti, kaip teka gyvenimas“.
Panašiai, matyt, galvojo ir jo amžininkas, gamtos riteriu tituluojamas ignalinietis
prof. Česlovas Kudaba, kai pradėjo žygius,
siekdamas, kad Lietuvoje atsirastų nacionalinis parkas. Mintis kurti tokį parką kilo
1969 m. Profesorius siūlė kurti parką Ignalinos krašte, kur vietos randa visi Lietuvai
būdingi kraštovaizdžio tipai: ir smėlio kopos, ir daugiau nei 200 m virš jūros lygio
iškylančios aukštumos, ir 40-60 m siekiančios įdubos, užpildytos skaidriu vandeniu,
ir aukštapelkės, ir archaiškumo nepraradę
kaimai su lėtu žmonių gyvenimo būdu.
Gimtąjį kraštą, kurio unikalų kraštovaizdį
suformavo 4 kartus jo teritorija slinkę ledynai, Č. Kudaba reprezentavo su didžiule
meile ir atsakomybe. Daug lemtingų parko
planavimui pasiūlymų teikė ir prof. P. Kavaliauskas, G. Daniulaitis.

Ignalinos miškų ūkio Vaišniūnų girininkijos
girininkas (direktoriumi jis dirbo iki 1991
m.). 1974 m. liepą įsidarbino du jaunesnieji
moksliniai bendradarbiai – Irena Čeponienė
ir Bronius Kazlas. Dar po trejų metų parke
atsirado Teofilis Patiejūnas, Bronius Šablevičius, Janina Čeponienė. Parko vyr. mokslinis
bendradarbis Leonas Šidla tuomet sakė, kad
čia gali dirbti tik patriotai ir idiotai, nes visi
dirbo viską: vykdė mokslinius stebėjimus ir
net krosnis „pasiskolintomis“ malkomis kūreno. Tiek pareigos, tiek funkcijos buvo pirmųjų
darbuotojų kūrybos rezultatas. Pirmasis direktorius V. Šakalys prisimena, kad reikėjo sutvarkyti teritorijoje esančius karjerus, o kaip
tai daryti, pavyzdžio nebuvo. Jau pirmaisiais
metais atsirado įvažiavimo į parką vartai, pačių darbuotojų įruoštos poilsiavietės, mašinų
stovėjimo aikštelės, išasfaltuotas parko apžvalgos kelias. 1977 m. buvo suorganizuotas
pirmasis medžio skulptorių pleneras. Po jo
Lūšių ežero pakrantė pasipuošė įsimintinomis skulptūromis. Visi kūrė gamtosaugos ir
senosios kultūros puoselėjimo mokyklą.
1981 m. išleista monografija „LTSR nacionalinis parkas“, kuria, kaip pagrindiniu
mokslinės informacijos šaltiniu, daugelis
naudojasi ir dabar. Būtent joje pirmą kartą
paminėta, kad šioje teritorijoje yra mineralinio vandens. Šia žinia puikiai pasinaudojo
ANP dirbęs Gintautas Kindurys, dabar dirbantis Ignalinos rajono savivaldybėje. Ignalinos ligoninė jau pradeda teikti reabilitacines
paslaugas, naudodama vietinį mineralinį
vandenį. Šalia Palūšės esančiame Briedžiakalnyje, vietinių dar vadinamu Meilės kalnu,
rengtos jaunųjų Lietuvos kūrėjų stovyklos.
Jose, kaip pasakojo skulptorius Gediminas
Jokūbonis, sėkmingai sutilpdavo ir V. Landsbergis, V. Petkevičius, ir daugybė kitų dabartinių klasikų. Daugelis jų vėliau įsigijo sodybas parko apylinkėse. Vadovaujant V. Šakaliui, surengta pirma etnografinė ekspedicija.
Apie tai byloja tuomet dar JAV gyvenusio
gamtosaugininko Valdo Adamkaus įrašas albume, kurį atvykti į mūsų nacionalinį parką
paskatino jame dirbęs Aringas Gorodeckis.
1984 m. pasirodė pirmasis leidinys „Nuo
Ledakalnio“, 1991 m. tapęs parko leidiniu
„Ladakalniu“. Jo „gimdytojas“ – dr. Bronius
Šablevičius. Nors vėliau atidavė redaktorystę kitiems, jis nuolat rūpinosi, kad leidinyje
spausdinami straipsniai apie gamtą ir kultūrą būtų parašyti taip, kad sudomintų ir kolegas iš kitų parkų, mokslo institutų, suprantami parko teritorijoje gyvenantiems kaimo
žmonėms ir apsilankantiems turistams. Parko leidiniui šiemet – 30 metų.
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Tais metais pradėjo veiklą ir Senovinės
bitininkystės muziejus. Jo ekspozicijų kūrėjas Bronius Kazlas gali didžiuotis, kad sukūrė
unikalų kultūrinį objektą ir džiaugtis, kad
Zita Stasytienė garbingai tęsia jo darbus.
Šalies bitininkai su Ignalinos kultūrininkais
1988 m. čia pirmą kartą suorganizavo bitininkų šventę. Vėliau šios šventės organizavimo darbus perėmė parkas, pavadinęs ją
Medkopio pabaigos švente.
1979 m. pradėtas kurti botanikos takas
1990 m. atnaujintas ir pertvarkytas, sutrumpinta trasa. Jau apie 20 metų šį pažintinį
objektą globoja parko botanikė Asta Survilaitė, kuri sugeba lankytojams pristatyti
ne vien augalo botanines savybes, bet ir jo
legendą fiksuotą mitologijoje, etninės kultūros palikime, farmacijoje. Jau 55 metai, kai
po parko sparnu priglaustas turizmo centras
„Palūšė“, buvusi turistinė bazė.
Parko veiklos prioritetai
Keičiantis nacionalinio parko vadovams,
keitėsi ir parko veiklos prioritetai. Parko
direktoriumi 1991 m. paskyrus taip pat
miškininką Kazimierą Kuliešių, gamtosauginis darbas įgavo ūkinių atspalvių. Tuomet
buvo galvojama, kad parko miškus tvarkyti geriausiai gali pats parkas pagal savo
mokslo darbuotojų rekomendacijas. Direkcijos žinion perduota teisė ūkininkauti ANP
miškuose. Tais metais parke jau dirbo 209
žmonės (2001 m.- 320), įkurta parko inspekcija. Buvo sukaupta nemažai lėšų, ypač
suaktyvėjo leidybos, suvenyrų gamybos
darbai, atsirado galimybė nuo bankroto
išgelbėti 1959 m. Palūšėje įkurtą turistinę
bazę. Lietuvai atgavus nepriklausomybę,
labai sumažėjo turistų srautai iš buvusios
TSRS. Tuomet dėl lėšų stokos užsidarė visos
Lietuvoje veikusios turistinės bazės, o, parkui globojant, Palūšės turizmo Meka išliko.
Keičiantis turistų poreikiams, ieškota naujų
išlikimo formų, atsilaikyta prieš ketinimus

bazę privatizuoti. Nepaisant nesibaigiančios rekonstrukcijos, ši Meka sutraukdavo
tūkstančius turistų. Visi tikisi, kad pasitikdama 55-ąjį gimtadienį ji bus atgavusi jėgas ir
galės tenkinti pažintinio – kultūrinio turizmo mėgėjų poreikius.
Imtasi ir tarptautinės veiklos: 1993 m.
ANP priimtas į Europos nacionalinių parkų
federaciją, dalyvavo Baltijos NP asociacijos
veikloje. Gediminas Grašys aktyviai talkino
respublikinei etnografinei ekspedicijai parko kaimuose, turėjo teisę naudotis sukaupta
informacija, buvo planuojama kurti miško
verslų muziejų. Vėliau atsirado ir visai nauja Lietuvoje kultūrologo pareigybė. Vadovaujant direktoriaus pavaduotoju gamybos
reikalams dirbusiam miškininkui kupiškėnui
Vidmantui Spaičiui, sukurtas pirmasis filmukas apie parką.
1994 m. nacionalinio parko direktoriumi paskirtas miškininkas Algirdas Panavas.
Meironyse buvęs parko direkcijos pastatas
atiduotas Ekologinio švietimo centro reikmėms, o parko administracija persikėlė
į Palūšę. Taip buvo paprasčiau žmonėms
tvarkyti žemės grąžinimo, leidimų statyboms ir mėgėjiškai žūklei išdavimo bei kitus reikalus.
1998 m. ženkliai padidėjo parko teritorija – nuo 30000 ha iki 40570 ha. Po naujojo
zonavimo buvo įtrauktos Tauragno ir Kretuono ežero, Linkmenų apylinkės. Atsisakyta
ūkininkavimo miškuose. Kūrybingas, pats eiles rašantis ir fotografuojantis direktorius suaktyvino parko kultūrinį gyvenimą. Kaimuose pradėtos minėti Užgavėnių, Sekminių, Joninių, Medkopio pabaigos ir kitos kalendorinės šventės. Siekiant reklamuoti turistinę
bazę, organizuoti turizmo sezono atidarymo
renginiai, įvairūs konkursai ir parodos. Pradėtos aktyviai rengti kompleksinės etnografinės ekspedicijos, ruošiami projektai ir gaunamas finansavimas iš Kultūros ministerijos.
Ignalinos miesto biblioteka padėjo sukomJono Barzdėno nuotraukos

[

Palūšės bažnyčia
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autoūkis, kompiuteriai, atsirado diktofonų ir fotoaparatų. Švęsdamas
trisdešimtmetį parkas turėjo 72 darbuotojus.
Buvusi ilgametė parko darbuotoja Janina Čeponienė yra sakiusi,
kad parke ,,stresuota“ kas penkeri metai, ypač keičiantis jo vadovams.
2005 m. parkas sulaukė naujo direktoriaus Eminuelio Leškevičiaus,
buvusio pedagogo. Baigus lankytojų centro įrengimą, jo antrajame
aukšte įsikūrė beveik visa NP administracija. Atsirado galimybė išsiskleisti dabartinio Informacijos ir kultūros paveldo skyriaus vedėjo
Lino Stanaičio kūrybinei veiklai. Informacija apie parką tapo modernesnė, išgryninti maršrutai keliaujantiems po parką. Parkui pasisekė
į gyvenimą „palydėti“ ne vieną projektą, kuriems anksčiau niekas nebuvo „užauginęs kojų“. Pagražėjo pati direkcija, Ladakalnis ir jo prieigos, įdomesnis tapo Ginučių malūnas, rūbą keičia turistinės bazės
statiniai, „Aukštaičių užeiga“, reformų laukia Senovinės bitininkystės
muziejus. Reformos turizmo centre susiaurino kultūrą kuruojančio
specialisto funkcijas, jam dabar nebekeliami uždaviniai aktyvinti turizmo srautus ir kurti pamatą maršrutuose pateikiamos informacijos
įvairovei, veikla tapo kryptingesnė, gilesnė. Didelis dėmesys skiriamas Voldemaro Kutros vadovaujamam griežtai reglamentuotam
Kraštotvarkos skyriui ir jo darbams. Atsirado net parko uniforminiai
rūbai. Kuriamos naujos veiklos formos.
Gamtosauginė veikla
Atskirai reikėtų kalbėti apie gamtosauginę veiklą parke. Jos centrine
ašimi nuo pirmų darbo dienų parke tapo Bronius Šablevičius. Pradėjęs darbininku, „sukęs“ lizdus gulbėms, iš kurių vėliau pats siūlė
gaminti ,,guliašą“, voljeruose auginęs apuokus, atradęs didelę retųjų klumpaičių koloniją, mintinai išmokęs visus parko kelius, miškus
ir vandenis, suregistravęs jame gyvenančią florą ir fauną, mokęsis
paukščių balsų, kūręs sąlygas jų meilės pasimatymams, tapęs mokslų
daktaru ir Gamtos skyriaus vedėju, susirinkęs visus įmanomus Lietuvos apdovanojimus ir premijas už gamtosauginę veiklą, neįtikęs nei
vienam direktoriui ir miškų urėdijos urėdui, dabar ruošia gyvenimo
knygą ir perduoda patirtį naujam Gamtos skyriaus vedėjui Tautgirdui
Masiuliui, kitiems gamtininkams. Kito traktato reikėtų, norint pristatyti jo knygas ir straipsnius, įspūdingas gyvosios gamtos ir kraštovaizdžio akimirkas, užfiksuotas jo fotoobjektyvo. O pirmiausia Bronius – žmogus, tiekęs „žaliavą“ mokslo tiriamiesiems institutams, bet
už mokslinę veiklą negaunantis jokių socialinių privilegijų.
Atskiros knygos reiktų ir ilgametės direktoriaus pavaduotojos
Irenos Čeponienės veiklai aprašyti. Kažkada priėmusi Bronių į darbą,
ji stengėsi būti ir tvirta parko kultūrologų užuovėja, įvairių vietinės
reikšmės konfliktų amortizatorė, nebaigtų darbų lopytoja, guodėja,
skatintoja, ideali jai pavestų užduočių vykdytoja, daugelio dar vadinama parko mama arba parko sėkme.

Trainiškio ąžuolas

Bitininkystės muziejus Stripeikiuose
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plektuoti mokslinę bibliotekėlę. Palūšėje įruošta pilkapio ir akmens
būsto ekspozicija, kuri visuomenei populiariai pristato archeologinių
kasinėjimų Kretuono ežero apylinkėse rezultatus. Su leidiniu „Ladakalnis“ aktyviai pradėjo bendradarbiauti į pensiją išėjęs ir tėviškėn į
Papiliakalnės kaimą sugrįžęs buvęs parko darbuotojas L. Šidla. Šiame
Lietuvos kampe jis bene pirmasis pradėjo tarmiškai kurti eiliuotus
senosios kaimo buities vaizdelius. Dažnai buvo ruošiamos laidos vietinei TV, pradėtas aktyvus bendradarbiavimas su šalies televizijomis,
žiniasklaida. A. Panavo vadovavimo metu buvusiose klebonijos patalpose pradėjo veiklą lankytojų centras, „Aukštaičių užeiga“, o senieji
poilsio nameliai pritaikyti ir gyvenimui žiemos metu. Tuomet gerokai
gąsdindami dar to nemačiusius parko darbuotojus plūstelėjo pirmieji užsienio turistai, ambasadorių Lietuvoje delegacijos, Lietuvos politikai ir meno žmonės. Siekiant galimybės dalyvauti atsirandančioje
projektinėje veikloje, įkurtas VšĮ turizmo centras „Palūšė“. Jam vadovavo Juozas Radzevičius, atsirado suvenyrų krautuvėlė. Tuometinis
direktorius domėjosi technikos pasiekimais; buvo atnaujintas parko

Po reorganizacijos
Nuo 2010 m. sausio 1 d. į vieną administracinį darinį sujungtos dvi didžiausios Lietuvos saugomos teritorijos: ANP ir Labanoro regioninis
parkas. Valstybė sutaupė direktoriaus algą ir dar kelis etatus. Tuomet
visi tikėjosi, kad tai laikinas sprendimas, pasibaigus krizei žurnalistai
galės nejausdami kaltės prieš Labanoro regioninio parko žmones pristatinėti vienintelio ilgamečio Lietuvoje ANP istoriją. Nacionalinį parką kūrė gamtą pažįstantys ir mylintys žmonės, vedami pirmeiviškos
romantikos. Iš pirmųjų jo darbuotojų parke tebedirba tik B. Šablevičius. Į trečią dešimtį darbo metų jame įžengė finansininkės D. Sukovienė ir S. Urbonienė, A. Panavas, V. Kutra, A. Survilaitė, V. Vilčinskas,
M. Polita. Pernai nacionaliniame parke dirbo 40 žmonių.

]

Susipažinkime: mažasis erelis rėksnys

T

ai įprastas Lietuvoje plėšrusis paukštis, įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą, saugomas ir tarptautiniu mastu.
Galime didžiuotis, kad Lietuvoje, Latvijoje,
Baltarusijoje gyvena maždaug pusė šių
paukščių pasaulinės populiacijos. Įvairių
autorių duomenimis, Lietuvoje gyvena
nuo 1000 iki 2870 porų. Kitose šalyse mažieji ereliai rėksniai jau gerokai retesni, tad
nuo mūsų požiūrio į šį paukštį priklauso
rūšies išlikimas.
Menkiau su gamta susipažinę žmonės
gali mažąjį erelį rėksnį painioti su suopiu ar
vištvanagiu. Jie pamėgę lapuočių ar mišrius miškus, gyvena masyvų pakraščiuose,
medžioja kirtavietėse, pievose, paupiuose. Minta panašiu maistu kaip suopiai ar
nendrinės lingės. Pagrindinę maisto dalį
sudaro pelės, pelėnai, vandeninės žiurkės,
smulkūs paukšteliai, varlės, žalčiai, gyva-

Jonas Barzdėnas

Švenčionėlių miškų urėdijos
Antaliedės girininkijos girininkas
tės, driežai. Kartais pasigauna jauną kiškutį, nevengia ir keliuose žuvusių gyvūnų.
Nebaikštūs, nevengia ir pakelių. Pavyzdžiui, automobiliui sustojus šalia pakelės
medyje tupinčio suopio, šis visada nuskrenda, o erelis medyje jaučiasi saugus ir
iš keliolikos metrų ramiai stebi automobilį.
Teko matyti erelį, dorojantį ant plento žuvusį kiškį. Plėšrūnas nereagavo į mašinas –
jos paukštį turėjo tiesiog apvažiuoti.
Mažieji ereliai rėksniai nėra geri medžiotojai. Skirtingai nuo sakalų ar vanagų,
grobio jie nesivaiko, o dažnai tenkinasi
tuo, ką randa pamiškių pievose. Visgi jų
prigimtis agresyvi. Dažniausiai lizde lieka
tik vienas jauniklis, nes silpnesnis nužudomas ir suvalgomas. Tai nėra išskirtinis šio

Įvestas Aukštaitijos NP lankytojo bilietas
Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija
šių dviejų saugomų teritorijų priežiūrai bei rekreacinės infrastruktūros
priežiūrai ir remontui, šiukšlių išvežimui, informacinės sistemos bei
lankomų objektų priežiūrai kasmet patiria dideles išlaidas. Deja, joms
padengti iš valstybės biudžeto skiriamų lėšų nepakanka. Todėl šių
dviejų parkų lankytojams nuo birželio 10 d. įvestas Lankytojo bilietas.
Jį galima įsigyti „Perlo“ terminaluose, o atvykus į parkus – Labanore
ir Palūšėje esančiuose lankytojų centruose, taip pat kitose direkcijai
priklausančiose lankytojų aptarnavimo vietose: ekspozicijose, stovyklavietėse. Lankytojo bilietus pradės platinti kai kurie kaimo turizmo
sodybų šeimininkai bei vandens turizmo paslaugų teikėjai. Vienkar-

paukščio bruožas. Panašiai elgiasi ir kai
kurie kiti plėšrieji paukščiai. Silpniausias
jauniklis kartais tampa maistu ir pelėdų,
gervių šeimose. Tik maždaug viename lizde iš dvidešimties išauga abu erelių rėksnių jaunikliai.
Skirtingai nuo jūrinių erelių, vištvanagių, mažieji ereliai rėksniai Lietuvoje
nežiemoja. Į savo pamėgtas teritorijas jie
grįžta kovo viduryje. Toje pačioje vietoje
gali perėti daug metų. Jaunikliai lizdus
palieka liepos pabaigoje. Tačiau į juos
dar sugrįžta pasimaitinti. Kaip ir daugelio
plėšriųjų paukščių, jauni ereliukai patys
susirasti maisto išmoksta negreitai, todėl
tėvai juos dar kurį laiką maitina, nešdami
maistą į buvusius lizdus.
Priminsiu, kad Miško kirtimo taisyklės
numato 100 m apsaugos zonas apie mažųjų erelių rėksnių lizdus.

tinis lankytojo bilietas kainuoja 3,5 Lt ir galioja 5 dienas nuo jo
išdavimo, metinis lankytojo bilietas – 35 litai. Nuo mokesčio
atleidžiami asmenys, kurie yra deklaravę savo gyvenamąją
arba veiklos vietą Aukštaitijos nacionalinio ar Labanoro regioninio parkų teritorijose bei besiribojančiose seniūnijose,
taip pat šių asmenų artimieji, parkų teritorijose esančio
nekilnojamojo turto savininkai, tranzitu per parkus
važiuojantys asmenys, jeigu jie nesinaudoja
direkcijos prižiūrimomis lankomiausiomis
teritorijomis, teikiamomis paslaugomis.
VSST inf.
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Mintys iš IV-ojo girininkų suvažiavimo

Ištisinio matavimo metodo taikymas nustatant
kirstinų medžių tūriį pagrindinio naudojimo biržėse
ir biržių atrėžimo kokybės aktualijos
Alvydas Bareika

Vilniaus miškų urėdijos Taurų girininkijos girininkas

I

štisinio matavimo metodas (ištisinis metodas) yra vienas iš būdų nustatyti kirstinų
medžių tūrį. Taikant šį metodą pamatuojami visų biržėje augančių medžių skersmenys
ir dalies medžių aukščiai. Matavimo duomenys sugrupuojami, pagal patvirtintas medžių
tūrio struktūros lenteles apskaičiuojamas
tūris. Metodo privalumas, lyginant su kitais
tūrio nustatymo būdais, yra tikslumas (+ - 10
proc.), otrūkumas – neadekvačiai didelės darbo laiko sąnaudos. Prieš dešimtmetį kirstinų
medžių tūris pagrindinio naudojimo biržėse
buvo nustatomas vieninteliu ištisinio matavimo metodu. Tobulėjant skaitmeninėms
technologijoms,atsirado galimybė aktualizuoti medynų taksacinius rodiklius.

Rimondo Vasiliausko nuotrauka

Taurų girininkijos girininkas Alvydas Bareika
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Aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d.
įsakymu patvirtinus biržių atrėžimo ir įvertinimo taisykles, ištisinis matavimas nėra vienintelis būdas, nustatyti kirstinų medžių tūrį
pagrindinio naudojimo biržėse.Imtas taikyti
instrumentinis atrankinis ir tūrio nustatymo
būdas pagal miškotvarkos medžiagą.
Tuo metu girininkijose po restruktūrizavimo jau buvo sumažėjęs darbuotojų skaičius.
Galimybę atsisakyti ištisinio matavimo metodo
girininkai priėmė tarsi baudžiavos panaikinimą. Vis dėlto, nemažai konservatyviai mąstančių miškininkų naujovę vertino skeptiškai. Jie
sunerimo dėl didesnio nei 10 proc. tūrio skirtumo, gaunamo palyginus iškirstos medienos
tūrį su miškotvarkos inventorizuotu biržės tūriu (sklypinės inventorizacijos paklaida + - 15
proc.). Pasiryžusiems racionaliam sprendimui
koją ėmė kišti sentimentali ištikimybė 10 proc.
tūrio paklaidai. Todėl vieni kritikavo miškotvarką, kiti dėl šventos ramybės sugrįžo prie seno,
laiko patikrinto, tačiau neracionalaus metodo –
ištisinio medžių matavimo.
Miškų urėdijose vykdant kompleksinį ūkininkavimą biržėse, pagaminta apvalioji mediena surūšiuojama ir sukraunama į rietuves, prieš
parduodant pamatuojama, nustatomas jos
tūris. Matavimo tikslumas daug didesnis, negu
matuojant nenukirstą medį. Tad ištisinio matavimo darbai, atliekami rėžiant biržę, kai neparduodamas nenukirstas miškas, yra neaktualūs
ir beprasmiai.
Daugumoje Vakarų Europos šalių medienos apskaita yra paprastesnė. Didžiausias
dėmesys skiriamas galutinės medienos pro-

dukcijos apskaitai, naudojant modernesnius
matavimo prietaisus. Ten atsisakyta nenukirsto
miško matavimo.
Mūsų šalyje pastaruoju metu sustiprėjo plynų biržių, atrėžtų ištisiniu metodu, atrėžimo kokybės kontrolė. Miškų urėdijų miškininkų atliktų
matavimų kokybe suabejota, kai Valstybinė
miškų tarnyba paskaičiavo, kad miškų urėdijos
2014 m. pagrindinio naudojimo biržėse nustatė
450 tūkst. m3 mažiau likvidinės medienos tūrio,
viršijant ekvivalentinio brandžių medynų ploto
normą 1,2 proc. Iki patvirtintos naudojimo normos pritrūko 14 proc. tūrio. Valstybinės miškų
tarnybos direktorius 2014 m. sausio 2 d. įsakymu pavedė Miškų kontrolės skyriaus Valstybinių
miškų kontrolės poskyriui atlikti 2014 metams
atrėžtų pagrindinio naudojimo biržių įvertinimą
dalyje Alytaus, Druskininkų, Jonavos, Joniškio,
Prienų, Rietavo, Šalčininkų ir Šilutės miškų urėdijų biržių. Tikrinant šių biržių atrėžimo kokybę,
miškų urėdijose permatuotos neva atsitiktiniu
būdu Valstybinės miškų tarnybos pareigūnų
atrinktos 24 biržės, taikant ištisinio matavimo
metodą, kurį atrėždami biržes taikė ir girininkijų
darbuotojai. Kontrolės metu nustatytas vidutinis kertamų medžių likvidinės medienos tūrio
skirtumas tarp dviejų matavimų (girininkijos
darbuotojų ir kontrolės specialistų) yra 16 proc.
Didžiausias nustatytas tūrio skirtumas – 40,7
proc. Po patikrinimo Valstybinė miškų tarnyba informavo Aplinkos ministeriją, kad miškų
urėdijų pateiktoje biržių atrėžimo medžiagoje
vienos biržės tūris buvo padidintas, o 23-ose
biržėse sumažintas. Ši informacija daugeliui
miškininkų sutankino pulsą.

Miškų kontrolės pareigūnų matavimo rezultatai pripažinti absoliučiai tiksliais (be paklaidos), nors remiamasi vienu matavimu. Girininkams
neaišku: ar teigiant, kad miškų urėdijos nustatė 450 tūkst. m3 mažesnį likvidinės medienos tūrį, buvo atsižvelgta į nekirstinų bioįvairovės medžių
ir negyvosios medienos bei medienos, iškirstos atrankiniais sanitariniais
kirtimais, tūrį? Ar atsižvelgta ir į miškotvarkos nustatyto tūrio bei miškotvarkos duomenų aktualizavimo paklaidas? Kodėl miškų urėdijų darbuotojai, vykdę biržių atrėžimą, kaltinami sumažinę kirstinų medžių tūrį?
Tokia kontrolės rezultatų interpretacija veda į miškų urėdijų veiklos kriminalizavimą. Pagal Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško
matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių 3.5 punktą leistina paklaida yra
+ –10 proc. Palyginus du biržės matavimus, kurių rezultatai tarpusavyje
skiriasi daugiau nei 20 proc., logiška teigti, kad vienas iš jų nepakankamai
tikslus, tačiau neaišku, kuris. Tokiu atveju būtina pakartotinai matuoti biržę tol, kol paaiškės, kuris matavimas yratikslesnis, arba apskaityti medieną tarpiniame sandėlyje.
Generalinė miškų urėdija įpareigota sugriežtinti plynų kirtimų atrėžimo kokybės kontrolę, miškų urėdijose organizuojami patikrinimai, juose
dalyvauja girininkai, nepriklausomi matuotojai. Tam švaistomas laikas ir
pinigai. O ekonomistai – analitikai ir toliau reikalauja valstybinėse įmonėse mažinti darbuotojų skaičių ir išlaidas, didesnių dividendų į valstybės
biudžetą.
Kaip praktiškai spęsti šią susidariusią problemą? Paviršutiniškai žiūrint gali atrodyti, kad ištisinis medžių matavimas yra kone kasdieninis,
įprastas girininko darbas, kurį sąžiningai atliekant visiškai paprasta tiksliai nustatyti biržės tūrį. Tačiau kirstinų medžių tūrį sudėtinga tiksliai nustatyti, kai kirtimui atrėžiami keli sklypai ar jų dalys, žvėrių pažeistuose
eglynuose, nusakintuose pušynuose, puvinio pažeistuose medynuose.
Ištisinis matavimo būdas apima daugybę matavimo ir duomenų grupavimo veiksmų. Dėl pasitaikančių atsitiktinių klaidų arba aukščio indekso
nustatymo ypatumų nustatyto tūrio paklaidos dažnai pasiekia maksimalius leistinus dydžius. Taikydami ištisinio matavimo metodą, biržėje augančių medžių tūrį nustatome kartais daugiau nei prieš metus iki kirtimo
pradžios (atrėžimo medžiagą pateikiame miškų urėdijai einamųjų metų
vasaros pabaigoje, o kertame kitais kalendoriniais metais). Pamatuotas
medis nesustoja augęs. Taigi, likvidiniam tūriui įtakos turi ir metinis tūrio prieaugis bei padaringumas (malkas matuojame su žieve, padarinę
medieną – be žievės). Medžius pagal kokybę vertiname dažniausiai tik
pagal išorinius požymius, todėl yra didelė tikimybė netiksliai įvertinti

padaringumą. Medžio skerspjūvis nėra taisyklingo apskritimo formos,
todėl nelygu, iš kurios pusės matuosi. Neturime patogių aukštimačių,
naudojame 15 ar 20 metrų bazei pritaikytus aukštimačius. Atsimatavę
bazę aukščiui pamatuoti, nematome medžio viršūnės (ypač lapuočių).
Miškų urėdijose taikomi skirtingi kirstinų medžių tūrio nustatymo
metodai, kuriuos reglamentuoja miškų urėdijų vidinės biržių atrėžimo ir
įvertinimo taisyklės. Ištisinio matavimo metodas praktikoje vertinamasne dėl jo privalumo – tikslumo, o dėl tariamo nesąžiningus girininkijų
darbuotojus drausminančio poveikio ir dėl atsakomybės už tūrio nustatymo tikslumą perkėlimo girininkui. Mūsų požiūriu, miškų urėdų apsisprendimas taikyti ištisinį matavimo metodą, nustatant pagrindinio naudojimo biržių tūrį, kai miškas neparduodamas, yra neracionalus. Galbūt
gamyboje esminius pakeitimus reikėtų daryti dar ryžtingiau, sugriežtinant miškotvarkos projekto kokybės kontrolę. Tuomet bus netikslinga
papildoma brandžių medynų inventorizacija, sutaupysime nemažai pinigų, ir išvengsime ,,šeimyninės rangos“ nustatant medynų tūrį.

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

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

2014 m.
gegužės mėn.
vidutinė kaina
226
246
486
265
151
218
175
179
142
113
111
103
93
155
89
88
99
152

Indeksas 2014 m.
sausis=100

Kainos be PVM ir transporto išlaidų

98.3
98.8
98
101.5
100.7
96.9
98.9
98.4
101.4
99.1
100.9
100
93.9
105.4
101.1
100
103.1
97.4

2014 m. sausio gegužės mėn.
vidutinė kaina
230
249
505
249
151
222
177
182
141
114
113
104
96
154
89
88
97
154
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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Miškų sklypinė inventorizacija pietvakarių Žemaitijoje

Diskusijos Tauragės miškuose

derių sistemai, dėl perteklinio vandens neželia, kai kur silpnai želia
juodalksniai ar net džiūsta esami jų medynai.
Analogiškas pasitarimas gegužės 22 d. organizuotas Tauragės
miškų urėdijos Dabrupinės, Balskų ir Žygaičių girininkijose. Valstybinio miškotvarkos instituto specialistai kartu su pasitarime dalyvavusiais Valstybinės miškų tarnybos, Generalinės miškų urėdijos, LAMMC
Miškų instituto, Tauragės miškų urėdijos specialistais ir Pagramančio
regioninio parko direkcijos atstovais diskutavo apie atrankinių, atvejinių kirtimų taikymo galimybės probleminiuose miško sklypuose,
ypač lapuočių medynuose; ugdymo kirtimų kokybę bei šių kirtimų
(ypač retinimų) vykdymo tikslingumą pelkinėse augavietėse; miško
želdinių priežiūrą ir jų apskaitymą mišku apaugusiu plotu (derinant
laiką su jaunuolynų ugdymu).
Taip pat diskutuota, ar tikslinga veisti pušies želdinius Lc augavietėje, nes yra didelės sąnaudos, sudėtinga jų apsauga nuo žvėrių
pakenkimų, bet pušynai šioje augavietėje užauga našūs.
Tauragės miškų urėdijos specialistai išsakė argumentuotą pageidavimą, kad miško sklypus reikėtų formuoti kuo didesnius, siekiant
juose užtikrinti vykdomų miško ūkinių priemonių tęstinumą ir nepertraukiamą stebėseną.
Objektuose pademonstruota, kad netikslinga skaidyti sklypus
jaunuolynuose, mišriuose želdiniuose, kol vyksta intensyvi ūkinė veikla (želdinių priežiūra, papildymas, ugdymas) ir nusiformuoja sklypų
kontūrai.
Birželio 20 d. toks aptarimas surengtas Jurbarko miškų urėdijoje.
Remiantis atliktų inventorizacijų duomenimis, bus parengti
2015-2025 m. vidinės miškotvarkos projektai miškų urėdijų patikėjimo teise valdomiems valstybinės reikšmės miškams tvarkyti, naudoti ir atkurti bei įgyvendinti ilgalaikių tikslų sprendimus vystant tvarų
ir subalansuotą miškų ūkį.
MG inf.

Miškų sklypinės inventorizacijos darbų aptarimas Šilutės miškų urėdijoje

Edgaro Pakalniškio nuotrauka

Ar atsižvelgs miškų taksuotojai į Tauragės miškų
urėdijos specialistų išsakytas pastabas
ir pageidavimus (kairėje – miško želdinimo inžinierė
Zinaida Banzinienė)

Bronislovo Ambrozo nuotraukos

V

alstybinis miškotvarkos institutas šiemet pagal sutartis vykdo
sklypinės miškų inventorizacijos darbus Jurbarko, Raseinių,
Tauragės, Šilutės miškų urėdijų ir Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato administruojamose teritorijose.
Šios inventorizacijos metu bus inventorizuojamos ir medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės. Medžių savaiminukais,
kurių vidutinis amžius ne mažesnis kaip 20 metų, apaugęs ne miško
žemės plotas inventorizuojamas kaip miškas, jeigu atitinka Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijoje nustatytus reikalavimus miškui.
Kai medžių savaiminukų vidutinis amžius yra iki 20 metų, jais apaugęs ne miško žemės plotas inventorizuojamas kaip ne miško žemė,
apauganti mišku, jeigu jis atitinka Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijoje nustatytus reikalavimus ne miško žemei, apaugančiai mišku. Inventorizavus medžių savaiminukais apaugusią ne miško žemę,
inventorizacijos duomenys bus perduoti Valstybinei miškų tarnybai.
Miškų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo miško
sklypuose ypatumams aptarti gegužės 20 d. surengtas pasitarimas
Šilutės miškų urėdijoje. Jame dalyvavo Valstybinio miškotvarkos
instituto direktorius Alfredas Galaunė, direktoriaus pavaduotojas
Šarūnas Bėčius, projektų vadovas Vidmantas Dičkalnis, taksatoriai
Antanas Urbonas, Arvydas Radzevičius, Domas Armonas, Edmundas
Paliukas, Gintas Bozys, Kazys Mačiulis, Nerijus Lukinas, Regina Bertašienė, Romanas Papievis, Tomas Lietuvninkas, Tomas Mikalkevičius,
Vaidas Bendinskas, Generalinės miškų urėdijos Miško resursų ir prekybos mediena skyriaus vedėjas Gintaras Paltanavičius, Valstybinės
miškų tarnybos Miškotvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas Gintaras Červokas, Šilutės miškų urėdijos urėdas Vaidas Bendaravičius,
vyriausiasis miškininkas Viktoras Aužbikavičius, vyriausiasis inžinierius Arūnas Skirbutas, miškotvarkos inžinierius Edgaras Pakalniškis,
girininkai.
Pasitarimo dalyviai Ž. Naumiesčio, Šiaudėnų, Norkaičių, Vainuto
ir Kintų girininkijose įvertino parinktuose miško sklypuose galimų
miško ūkinių priemonių projektavimą bei po diskusijų pateikė pasiūlymus šiais klausimais: pagrindinių neplynų kirtimų parinkimo galimybės mišriuose bei mišriuose dviardžiuose medynuose; atžėlimo
įvertinimas po atvejinių kirtimų; neplynų kirtimų tikslingumas eglynuose ir pušynuose, augančiuose skirtingose augavietėse; ugdomųjų kirtimų (retinimų) intensyvumas bei šių kirtimų tikslingumas
Kuršių marių pakrantės apsauginiuose miškuose; miško atkūrimo
problemos potvynių užtvindomose teritorijose. Pavyzdžiui, Kintų girininkijos teritorijoje, potvynių užliejamose pievose neveikiant pol-
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Sėkminga pradžia

Gilės parkas

K. Godvodo asmeninio archyvo nuotraukos

Urėdijose

Jūratė Rečiūnienė – Kuusienė

LMA premija ir pagyrimo raštas
Lietuvos mokslų akademijoje vykusioje visuotinio susirinkimo ataskaitinėje sesijoje apdovanota 15 kūrybingiausių Lietuvos aukštųjų
mokyklų studentų mokslinių darbų autorių – jiems įteikti Pagyrimo raštai ir premijos. Džiugu, kad vienas iš jų – ASU Miškų ir ekologijos fakulteto magistrantas, Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų girininkijos girininko pavaduotojas Kšištofas Godvodas. Jis apdovanotas
už darbą ,,Paprastosios eglės (Picea abies (L.) H. Karst) puvinio paplitimo modeliavimas“, laimėjusį Jaunųjų mokslininkų darbų konkursą
(darbo vadovas – ASU Miškų ir ekologijos fakulteto Miškotvarkos ir
medienotyros instituto direktorius doc. dr. Edmundas Petrauskas).
Eglės puvinio tyrimai
Paklaustas, kodėl pasirinko būtent šią mokslinę temą, Kšištofas atsakė, jog paskutinį kartą platūs eglės puvinio tyrimai buvo vykdyti tik
apie 1960 m., o eglės mediena labai vertinga dėl galimybės panaudoti ją įvairiose srityse. Paprastosios eglės medynai Lietuvoje užima
20,8 proc. (428,4 tūkst. ha) viso mišku apaugusio ploto. Bet keičiantis
klimatui ir medžių augimo sąlygoms, vis aktualesnis medžių patologijos bei įvairių pažaidų vertinimas, nes atsiranda naujų ligų sukėlėjų. Lietuvoje kiekvienais metais vidutiniškai 55 tūkst. ha miškų būna
pakenkti biotinių veiksnių. „Sprendžiant iš miškų urėdijų 2012 m.
pateiktų duomenų, didžiausi nuostoliai patiriami dėl eglės kamieno
centrinio puvinio. Skirtingai nei kitų spygliuočių medienoje, jis gali
pakilti iki kelių ar net keliolikos metrų aukščio,“ – pasakoja jaunasis
mokslininkas.
Atsiradus pažangiems prietaisams miškų ūkyje, tapo įmanomas
naujas puvinio augančiame medyje nustatymo būdas. Vienas iš tokių prietaisų – aparatas ARBOTOM 3D, kuriuo dar niekas Lietuvoje

30 ■

/ 2014 / 06

nebuvo atlikęs tokio plataus tipo tyrimų, nors KMAIK ir VDU botanikos sodai taip pat turi tokius aparatus ir yra darę siauresnės apimties
tyrimus.
Medžiai buvo atrenkami ne kertamose biržėse, o augančiuose medynuose ir skenuojami garsiniu tomografu. Paklausus, ar dėl
metodikos naujumo nesusidarė papildomų keblumų, K. Godvodas
atsakė: „Tai ir buvo sunkiausia, kad reikėjo patiems parengti tyrimo
metodiką. Nelepino ir orų sąlygos, nes puvinio tyrimo aparatas (tomografas) gali veikti tik esant teigiamai temperatūrai. Iš viso buvo
pamatuota daugiau nei 3000 medžių ir per 700 nuskenuota. Darbai
dėl tokių didelių apimčių nusitęsė iki rudens, dažnai teko ,,kovoti“ su
lietumi“, – dabar jau pusiau juokais pasakoja Kšištofas.
Kšištofas Godvodas atlieka eglynų puvinio tyrimus

Jurginai

Ištyrus atrinktus medžius tomografiniu
prietaisu Arbotom 3D, nustatytas supuvusių ir sveikų medžių pasiskirstymas pagal
skersmenį (žr. pav.).
Šiuo magistriniu darbu ne tik nustatytas
paprastosios eglės puvinio paplitimo modeliavimas, bet ir išbandyta, kaip dirbti nauju
prietaisu ARBOTOM 3D.
Išvadose pateikiama, kad didėjant medynų vidutiniam skersmeniui, didėja ir puvinio pažeistų medžių skaičius. Didžiausias
puvinio pažeistų medžių procentas nustatytas I (40,5 proc.) ir IV (40,4 proc.) Krafto klasės medžiams, II ir III klasėje pažeistų medžių
buvo atitinkamai 34,9 proc. ir 36,6 proc. Lc
ir Nc augavietėse puvinio pažeistų medžių
dalis beveik vienoda, Nd augavietėje – 14,9
proc. pažeistų medžių daugiau nei Ld. Kas
dešimtmetį prarandama vidutiniškai 11
proc. sveikų medžių. Mažiausiai puvinio pažeistų medynų yra pietų Lietuvos miškuose,
4 gamtiniame – našumo rajone. Žemaitijos
mišriuose eglės ir pietryčių mišriuose pušų –

eglės miškuose puvinio pažeistų eglės medynų yra atitinkamai 32,8 ir 37,4 proc. Taip
pat nustatyta, kad vidutinis puvinio pakilimo
aukštis – 5,9 m, o sklypuose, kuriuose buvo
vykdyti retinimo ir einamieji kirtimai, puvinys kartais buvo pakilęs net iki 11-15 metrų.
Nustatytas statistiškai patikimas skirtumas
tarp garso sklidimo medienoje greičio ir medynų amžiaus.
Iš abiejų senelių paveldėjus...
Taigi darbas baigtas, apdovanojimas atsiimtas, o kokį kelią toliau rinksis Kšištofas
Godvodas – gamybininko ar mokslininko,
parodys laikas. Dabar jis dirba Dūkštų girininkijoje girininko pavaduotoju, perėmęs
miškininko specialybę iš tėvo, Paežerio girininkijos girininko. Šis gi – iš savo tėvo, Kšištofo senelio, toje pačioje Paežerio girininkijoje
eiguliavusio 36-erius metus. Todėl nenuostabu, kad ir Kšištofas, 2007 m. su pagyrimu
baigęs Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio
vidurinę mokyklą, įstojo į Miškų ir ekologijos
fakultetą, o įgijęs bakalauro diplomą, pasirinko magistrantūrą. Kartu su bakalauro diplomu už puikų miškininkystės žinių įsisavinimą jam buvo įteiktas ir Generalinės miškų
urėdijos Padėkos raštas.
Darbo biografiją Kšištofas pradėjo dar
studijuodamas: nuo 2008 m. iki 2012 m. dirbo ASU Želdynų ir želdinių inventorizavimo
grupėje. Pradžioje – jaunesniuoju, vėliau –
vyresniuoju inžinieriumi. Vėliau padirbėjo
UAB „Želdynų vizija“, o dabar – Dūkštų girininkijoje.
Šis jaunas žmogus turi ir jam malonių
pomėgių. Apie pirmą iš jų sužinojau pernai
vykusiame miškų urėdijų darbuotojų meninių darbų konkurse „Miškininkas“. Kšištofas už nuotrauką „Mano gilės parkas“ buvo
apdovanotas Padėkos raštu. Pasirodo, jog
tas Gilės parkas – tai 0,23 ha gilės formos

Su tėčiu, Paežerio girininkijos girininku

takeliais paįvairinta dendrologinė kolekcija,
esanti Daučionių kaime, senelių tėviškėje
prie Vilniaus. Joje dabar auga 64 skirtingi augalai, pasodinti taip, kad sudarytų kontrastą
bei ateityje neužgožtų vienas kito. Parką
Kšištofas šį rudenį išplės iki 1 ha, į naują
plotą pasodins dar 173 skirtingus augalus. Iš
įdomesnių čia auga dygioji eglė „Maingold“,
skėtinė magnolija, burgundinis ąžuolas,
trakinis klevas ,,Carnival“, dantytasis ąžuolas,
kiusiu liepa, skroblalapis klevas. Nors parkelis mažas ir neseniai įkurtas, jame pasodinta
nemaža klevų, beržų, ąžuolų, bukų, alyvų,
magnolijų ir kitų medelių bei krūmų kolekcija. Šalia parko sodybą puošia 3 arai gėlynų. Juose – daugiau nei 90 veislių tulpių, 60
veislių kardelių, 40 – jurginų ir daugiau kaip
20 veislių lelijų.
Dendrologinę kolekciją ir didžiulį gėlyną Kšištofas prižiūri su žmona Ieva, padeda
ir tėvai bei brolio šeima: Joana ir Rapolas.
Meilę gėlėms girininko pavaduotojas mano
paveldėjęs iš kito senelio – mamos tėvo.

Sveikų ir puvinio pažeistų eglės medžių skirstinys pagal skersmenį
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Duomenis K. Godvodas rinko kartu su
kurso draugu Mariumi Danieliumi. Rašant
darbą daug padėjo vadovas, taip pat ir dėstytojas Julius Bačkaitis, sukaupęs didelę biblioteką ir leidęs ja naudotis.
Rašydamas darbą ir rinkdamas duomenis, Kšištofas kartu dirbo ASU Želdinių ir želdynų inventorizavimo grupėje vyresniuoju
inžinieriumi.
Atsižvelgiant į gamtinius našumo regionus, tyrimo duomenys rinkti 4-ose miškų
urėdijose. Atsitiktiniu būdu atrinkti 27 skirtingo kirtimų amžiaus eglės poūkio sklypai
17-oje girininkijų. Sisteminiu būdu išskirtos
149 skritulinės aikštelės 500 m2 ploto.
Puvinio pažeistų eglės stiebų vizualizacijai medžiai buvo tomografuojami 3-uose
skirtinguose aukščiuose išdėstant daviklius.
O prietaiso parodymų tikslumui įvertinti vėliau parašius straipsnį nupjauta dar 15, taigi
iš viso – 30 modelinių medžių. Daugiausia
apskaityta 15-25 cm skersmens medžių, kurių vidutinis aukštis siekė 16 metrų.

Normaliojo skirstinio tankio funkcija

80
60
40
20
0

0

5

10

15

20

25

30
35
40
45
Medžių skersmuo, cm

50

55

60

65

70

/ 2014 / 06

■ 31

P r of s ą ju ngų v eikla

Ką siūlo profesinės sąjungos,
rengiant LR DK ir LR VSD iįstatymų pataisas

V

ilniaus ir Mykolo Romerio universitetų, Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslininkai bei tyrėjai kuria ,,Darbo santykių ir
Valstybinio socialinio draudimo teisinį – administracinį modelį“. Jame numatoma tobulinti darbo teisę, užimtumą ir socialinę
apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Vadovaujantis užsienio
šalių praktika ir moksliniais tyrimais, ruošiami LR Darbo Kodekso bei
LR Valstybinio socialinio draudimo ir su jais susijusių įstatymų nauji
projektai. Jų ruošėjai tikisi, kad rugsėjo mėn. su projektais galės susipažinti visuomenė, o iki gruodžio bus perduota Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Prašoma ir socialinių partnerių (darbdavių ir
profesinių sąjungų) iki liepos pateikti savo siūlymus.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos narės – šakinės profesinės sąjungos birželio 16 d. svarstė profesinių sąjungų siūlymus,
kurių daugumai pritarė. Kokie tie siūlymai?
Pirmiausia, vystant ir plečiant socialinį dialogą tarp rinkos partnerių, siūloma aiškiau DK apibrėžti darbdavių organizacijos sąvoką.
Didžioji dalis darbdavių organizacijų, pasivadinusių asociacijomis,
vengia derėtis ir įsipareigoti darbuotojų darbo užmokesčio, darbo ir
poilsio laiko, saugos bei sveikatos klausimais ir teisinasi, kad jų nariai
nesuteikė asociacijai tokių teisių. Siūloma, kad šios teisės ar pareiga
būtų numatyta LR Darbo Kodekse.
Kalbėta ir apie profesinių sąjungų reprezentatyvumą nacionaliniu, šakos, regiono ir įmonės lygyje. Reprezentatyvumas svarstytinas
visuose lygiuose, tačiau aktualiausia yra įmonės lygyje. Kai kolektyve įsikuria 3-4 pavadinimų profesinės sąjungos, kurios neretai tarp
savęs nesutaria, kyla nemažai klausimų: su kuria profesine sąjunga
vesti socialinį dialogą; kuri turi didžiausią įtaką kolektyve; su visomis
ar tik su įtakingiausia pasirašyti Kolektyvinę sutartį, susitarimus, kad
kolektyvas pasiektų geriausių rezultatų? Ne veltui žmonės sako, kai
dešimt auklių, vaikas be galvos.
Buvo diskutuojama ir dėl darbuotojų atstovų dalyvavimo įmonės
valdyme, jų skatinimo, skiriant dalinį ar prie tam tikrų sąlygų pilną
darbo užmokestį. Darbuotojų atstovai galėtų ar turėtų būti valdybų,
stebėtojų tarybų nariai. Neatmetamos ir kitos darbuotojų dalyvavimo
įmonės valdyme formos. Svarbiausia, kad įmonės darbo ar veiklos rezultatas būtų kuo geresnis ir apie tai žinotų ne tik vadovai, bet būtų
informuoti ir darbuotojai. Nuo jų požiūrio, lojalumo daug priklauso ir
galutiniai įmonės rezultatai. Aptarime buvo teigiama, kad darbuotojų informavimas, o ypač konsultavimas kol kas nėra pakankamas. Su
darbuotojais nesitariama, jų neišklausoma. Dėl nenormalių santykių
su vadovu neretas darbuotojas išvyksta laimės ieškoti į užsienį.
Profesinės sąjungos nepritaria kai kurių darbdavių norui ilginti
darbo dienos, savaitės laiką ar skatinti viršvalandinį darbą. Siūloma
sustiprinti kontrolę dėl darbuotojų patiriamo streso ir priekabiavimo
darbe. ,,Eurobarometro“ apklausos duomenimis, pagrindiniu profesiniu pavojumi darbuotojai laiko stresą (53 proc. apklaustųjų), ergonominius veiksnius (28 proc.).
„Ypatingą dėmesį reikėtų skirti veiksniams, lemiantiems fizinę ir
psichinę sveikatą, kuriuos lemia darbo organizavimo pokyčiai“, – rašoma Europos Komisijos programoje. Būtina peržiūrėti darbuotojų
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nuolatinio stebėjimo darbo vietose ir neleistino stebėjimo (įvairių
kamerų įrengimo net persirengimo patalpose) taikymą.
Siūloma įtvirtinti (kaip tai yra kitose šalyse) solidarumo streikus,
naująją individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarką, labiau reglamentuoti įdarbinimo įstaigų veiklą, numatant darbuotojams išeitines išmokas. Ne mažesnio dėmesio susilaukė Valstybinio socialinio
draudimo (VSD) klausimai ir pasiūlymai įstatymų ruošėjams.
Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistema neatsiejama
nuo ekonominės situacijos bei demografinių pokyčių. Šios sistemos pertvarkos koncepcijoje ir įgyvendinimo priemonėse, kurioms
2010 m. birželio 15 d. pritarė LR Vyriausybė, numatyta skatinti asmenis ilgiau likti darbo rinkoje, atidedant išėjimą į pensiją, didinti
darbingo amžiaus asmenų užimtumą, skatinti daugiapakopį pensijų
kaupimą. Naujasis Darbo Kodeksas, Valstybinio socialinio draudimo
įstatymai privalo skatinti darbuotojus našiam darbui, kuo ilgiau likti
darbo rinkoje, sudaryti sąlygas oriam išėjusių į pensiją žmonių gyvenimui. Apskaičiuojant pensijas, įvertinti ne tik įmokas, bet ir darbo
stažą. Įstatymais galėtų būti sudarytos patrauklios sąlygos darbdaviams steigti profesinius pensijų fondus, naudojant įmonių lėšas ir
pelno dalį (jo neapmokestinant), o reikalui esant įmonės – dalyvės
galėtų jais pasinaudoti gamybai plėsti.
Svarstytina situacija, kai dėl LR Seimo ar Vyriausybės priimtų įstatymų ar kitų teisės aktų padidėja socialinio draudimo išmokos ar sumažėja pajamos, o socialinio draudimo įmokų tarifai nekeičiami arba
yra nepakankamo dydžio, trūkstamos lėšos turi būti asignuojamos iš
valstybės biudžeto. Ši nuostata įtvirtinta LR Socialinio draudimo įstatymo 20 str, tačiau vyriausybė jos dažniausiai nevykdo. Priimant įstatymus, kitus teisės aktus, būtina atsižvelgti į SODROS galimybes. Iki
šiol nėra sudarytas Rezervinis fondas išmokų svyravimams išlyginti,
o Socialinio draudimo fondas verčiamas skolintis iš bankų ir mokėti
neįmokestines išmokas, palūkanas. Tai ydinga praktika.
Valstybinio socialinio draudimo sistemoje būtina atskirti socialinio draudimo ir solidarumo, nedraudimines ar privilegines išmokas.
Nedraudiminės išmokos nustatomos subjektyviai vertinant žmogaus
nuopelnus. Jos galėtų būti vienkartinės ir mokamos iš valstybės biudžeto. Skiriamas socialinio draudimo išmokas susieti su įmokomis ir
įmokų mokėjimo trukme. Įmokos ir išmokos galėtų būti indeksuojamos. Įstatymuose įtvirtinti paskatas kuo ilgiau išlikt darbuotojui darbo rinkoje, nes demografinė situacija Lietuvoje nėra palanki.
Valstybė turėtų perimti Darbo biržos sistemos išlaikymą. Gal jai
reikėtų dirbti sutarčių su darbdaviais pagrindu? Darbo birža ruošia reikiamus specialistus pagal sutartis su darbdaviais, darbdaviai
moka, o darbuotojai atidirba tam tikrą laiką arba grąžina darbdavio
išmokas jo paruošimu.
Diskutuotina situacija, kai mokėjusiems ženkliai didesnes įmokas, išmokos mažai skiriasi, pvz., senatvės pensijos atveju – nuo mokėjusių įmokas nuo minimalios algos. Pasisakome prieš įmokų „lubų“
nustatymą ir kartu siūlome, kad visos socialinės išmokos priklausytų
nuo įmokų. Valstybinio socialinio draudimo įmokos mokomos nuo
visų darbinių pajamų, net nuo tokių, kaip dividendai, tantjemai ir

Pasirūpink saugiu ir komfortabiliu darbu miške...

pan. Visiems turėtų galioti principas: nėra
įmokų – nėra išmokų, o neįmokinės išmokos
mokamos iš valstybės biudžeto, vadovaujantis TDO 102 konvencija.
Siūlome valstybinio socialinio draudimo įmokas ir išmokas planuoti ir apskaityti
pagal atskiras socialinio draudimo rūšis. Visuomenėje suformuota klaidinga nuomonė,
kad Sodra rūpinasi tik pensininkais. Iš tiesų
pensijoms panaudojama tik apie 60 proc. Sodros biudžeto. Neakcentuojama ir tai, kad
krizės metų Sodra ėmė paskolas ir mokėjo
trūkstamas išmokas bedarbiams, viršydama
visas įmokų suplanuotas lėšas. Valstybinio
socialinio draudimo fondo duomenimis, ir
šiais metais laukiama, kad 2014 m. nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų priskaičiuotos išmokos bus daugiau kaip 0,5 mln.
litų didesnės nei priskaičiuotos įmokos.
Kai kurios Valstybinio socialinio draudimo pertvarkos priemonės Lietuvoje jau įgyvendinamos. Nuo 2012 m. pradėtas ilginti
pensinis amžius iki 65 metų (kasmet pridedant po 4 mėn. moterims ir 2 mėn. vyrams).
Sunkiai dirbantys po 12 val. ir daugiau per
dieną darbuotojai pagrįstai prieštarauja
dėl pensinio amžiaus ilginimui, teikdami,
kad pensijos gali ir nesulaukti. Situacija sudėtinga. Remiantis Eurostato parengtomis
gyventojų skaičiaus prognozėmis, („Europa
2010“), 2010-2030 m. ES šalyse nuo 55 metų
iki 64 metų amžiaus gyventojų padaugės
maždaug 16 proc. Norint jiems išlikti darbingiems, svarbi tinkama darbuotojų darbo
sauga ir geros sveikatos palaikymas. Apie tai
rašoma ir Europos Komisijos „2014-2020 m.
ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginėje programoje.“

SIP PROTECTION –

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

Algirdas Rauka

Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų
profesinių sąjungų federacijos pirmininkas,
SODROS tarybos narys

UAB „MMC Forest“

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

markiravimo dažai

vokiška kokybė už gerą kainą!

Kad miške
viskas būtų aišku!
UAB „MMC Forest“

Nausodžio k., Vėžaičių sen.,
96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 448 68054, faks. 8 448 68054,
mob. tel. 8 670 24481
El. paštas info@mmc.lt
www.miskui.lt

Kretingos miškų urėdijos Palangos mokymo informaciniame centre birželio 6 d. susirinkęs profesinių sąjungų federacijos aktyvas
aptarė veiklos uždavinius ir perspektyvas, ruošiantis federacijos
ataskaitiniam – rinkiminiam suvažiavimui. Diskutuota dėl Įstatų
pakeitimų ir papildymų, aptarti gauti siūlymai. Patvirtinta delegatų į suvažiavimą kvota kiekvienai organizacijai: turinčioms iki
20 narių – 1 delegatas, nuo kitų 20 narių – po delegatą. Jei lieka
15 narių ar daugiau, bet mažiau kaip 20, renkamas papildomas
delegatas.
Kretingos miškų urėdas Antanas Baranauskas supažindino
profsąjungiečius su miškų urėdijos veiklos uždaviniais, vykdant
gamybines užduotis ir puoselėjant gamtą.

Federacijos tarybos nario Bronislovo Ambrozo nuotrauka

Ruošiantis suvažiavimui

Kretingos miškų urėdijos Palangos mokymo – informaciniame centre
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Medžioklė

Mintys iš IV-ojo girininkų suvažiavimo

Dėl elninių žvėrių
poveikio miškams
Stasys Gliaudys

Žodis skaitytojui
Privalau atsiprašyti policininkų.
Esu kaltas. Mintyse juos pavadinau labai negražiai.
Kaltas net ne aš, kaltas briedis. Koks briedis?! Ne briedis,
o tvarka. Ir ne tvarka, o betvarkė. O dar tiksliau visiška makalynė žmonių galvelėse. Fu, kad tave kur! Ir pats jau nieko
nebesuprantu, ką čia prirašiau.
Bandau dėstyti viską iš eilės.
Ankstyvą rytą, įprastu taku, vadinamu Geležiniu vilku,
braukiu į darbą. Baltupiuose, kitoje gatvės pusėje, matau
policijos mašinėlę su įjungtu švyturėliu, už jos stovintį „nabagą“, o už jų besirikiuojančią ilgiausią virtinę dorų darbininkų, besiveržiančių į savo ofisus. Va tada labai negražiai ir
pagalvojau apie policininkus: rupūžės, nebesurado geresnės vietos niekadėjui sustabdyti.
Dar kartą: esu kaltas. Policininkai nekalti.
Vos įsitaisęs prie darbastalio, vietoj rytinių poterių įsijungiau kompiuterį ir išsižiojau: ekrane tik ką matytas vaizdelis – ta pati policijos mašinėlė, tas pats „nabagas“ už jos
(ir vėl esu kaltas – tas „nabagas“ visai ne „nabagas“ buvo,
o garbingos gamtos sergėtojų gildijos atstovas) ir šalia jų
besigaluojantis pernykštis briedžiokas.
Pasirodo, solidūs pareigūnai visą naktį buvo tapę valstybinės ,,tvarkelės“ ir masinės iškreipto gailestingumo gyvūnams psichozės įkaitais – saugojo išvakarėse automobilio partrenkto briedžio agoniją.
Net tarp žmonių egzistavo žiaurus paprotis nutraukti
beviltiškai sužaloto priešo ar net draugo kančias.
Medžiotojai iki šiol laikosi gailestingumo šūvio papročio.
Liūdna. Mes gyvename nebe šimtmečiais puoselėtos
medžioklinės etikos (net vargšui Ispanijos karaliui tai atsirūgo), o vos dešimtį, kitą metų televizinės ir internetinės
miesčionių kartos visiems brukamos absoliučios ir neginčijamos meilės paliegusiems (ir ne tik) gyvūnams laikais.
Milijonus metų gamta kūrė tobulą rūšių sambuvio mechanizmą. Žodžio meilė, deja, tame mechanizme nėra.
Prisižiūrėjus seilėtų holivudiškų filmukų apie gyvūnus
ir iki ausų juos įsimylėjus, bandoma gelbėti net aklą, tos
pačios mylimos gamtos pasmerktą, stirniuką. Bekraščiame
šio ,,didvyriško“ poelgio komentarų sraute, pasmerkusiame
beširdę valdžią ir valdininkus, lyg saulės spindulėlis nušvito
vienas komentaras: atėmė iš vilkiuko pusryčius...
Čia, man regis, tiks mintys iš girininkų suvažiavimo.
Malonaus vidurvasario.

Eugenijus Tijušas
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Šiaulių miškų urėdijos Vainagių girininkijos girininkas

M

iškas ar žvėrys? Šis klausimas visada iškyla tiems, kurie turi atsodinti iškirstus miškus arba nori įveisti naujus nuošaliose, nederlingose vietovėse. Kanopinių žvėrių perteklius gali paversti
jaunuolynus menkaverčiais drebulynais, baltalksnynais, blindynais ar
krūmynais.
Nuo 2001 m. aplinkos ministro įsakymu visose šalies girininkijose
kovo mėnesį atliekamas elninių žvėrių neigiamo poveikio želdiniams ir
žėliniams vertinimas. Tuo metu miškuose dažnai dar būna sniego, žvėrims nepasibaigęs sunkusis išgyvenimo laikotarpis. Girininkijų darbuotojai šiai apskaitai turi skirti daug laiko. Todėl kyla mintis, ar elninių žvėrių
padaryta žala skaičiuojama ne per anksti, ar yra efektyvi? Pagal ministro
įsakymo pavadinimą, ši apskaita turėtų būti taikoma želdiniams ir žėliniams, tačiau vadovaujantis metodika vertinimui atrenkami taksaciniai
sklypai (medynai) ir iki 50-ies metų. Koks turi būti elninių žvėrių perteklius, kad laupytų tokio amžiaus eglynus?
Taksacinio sklypo, kuriame turime skaičiuoti žvėrių padarytus nuostolius, pasirinkimą lemia ne žalos dydis, medyno amžius, rūšinė sudėtis, o
kuo mažesnis taksacinio sklypo numeris kvartale ir plotas. Pvz., minkštųjų
lapuočių medynas su spygliuočiais ar kietaisiais lapuočiais didesnis kaip
1,4 ha, turintis kvartale pirmą numerį, gali net 30 metų reprezentuoti šiame kvartale daromą žvėrių žalą. Ar tokiu principu atrinkdami apskaitos
objektus, tikrai gauname objektyvų vaizdą?
Kitas metodikos punktas sako, jog vertinimui negali būti atrenkami
sklypai, kur želdinių apsaugai naudotos individualios medelių apsaugos
ar repelentai. Tačiau apsauginiai skydeliai saugo jauną medelį tik tol,
kol jis išauga iš skydelio. Pastaraisiais metais Vainagių girininkijoje taip
apsaugotus ąžuoliukus žvėrys „tarkuoja“ 1,5-3 m aukštyje, bet tai neatsispindi statistikoje, lemiančioje žvėrių sumedžiojimo limitą.
Tą patį galima pasakyti ir apie repelentais saugotus jaunuolynus. Pvz.,
2010 m. įveistuose 6P4E sudėties želdiniuose (2,5 ha) pernai spalį 1-1,5 m

Vytauto Knyvos nuotrauka

aukščio pušaites apdorojome repelentu „Cervacol Extra“ (jų viršūnės
apie 5 cm padengtos repelentu). Šiemet kovo pabaigoje dalis pušaičių styrojo be šakų, tik su viršūniniu ūgliu. Kai kurios – ir be viršūnių.
Stambesnių pušelių buvo nulaupyta ir žievė. Repelentų gamintojai
apsidraudžia, smulkiomis raidėmis ant pakuotės parašydami, jog „repelentas veiksmingas esant sureguliuotam žvėrių tankumui“.
Pagal patvirtintą metodiką šio sklypo pažeidimas yra 5,5 proc.,
tačiau iki rudens gali būti ir 10 proc. sunaikintų pušų, o skaičiuojant
vien pagal pušies kiekį – tai būtų 20 proc. Praeis dar keleri metai ir
šiuose želdiniuose (dėl kasmetinio repelentų naudojimo nepatenkančiuose į statistiką) pušies nebeliks, nes be normalios lajos, su nulaupyta kamieno žieve medelis tikrai „nepabėgs“ nuo stirnų, elnių, o
juo labiau – briedžių dantų. Tai ne mano pesimizmas – tokia realybė
miške. Pernai atliekant 2006 m. želdinių kokybės vertinimą Vainagių
girininkijoje 7,4 ha atitiko tokių želdinių kategoriją.
2001 m. aplinkos ministro įsakyme sumedžiojimo limito rekomenduojama nekeisti, jeigu pažeidimai skabant siekia 10,1-15 proc.,
laupant 5,1-8 proc. Vadovaudamiesi patvirtinta metodika, niekada
tokių didelių skaičių girininkijoje nesame gavę, o padėtis turi tendenciją blogėti. Ši statistika atspindi tik žiemos periodo pažeidimus.
Želdinių niokojimas, tai padidėdamas, tai sumažėdamas, vyksta visus
metus. Ir taip jau tęsiasi porą dešimtmečių. Sodiname pušų želdinius
su eglėmis, kuriuose sunaikintų pušų vietas pildome egle. Galiausiai
atsodintą mišką įvertiname tik kaip patenkinamos būklės eglyną.
Manau, jog tokia tvarka yra nenormali ir taisytina. Kartais kyla
eretiškos mintys: kur norime laikyti daug žvėrių, ekonomiškai tikslinga dalį plyno kirtimo biržių neželdyti. Kam eikvoti jėgas ir lėšas,
siekiant dviejų tikslų, prieštaraujančių vienas kitam?
Kurį laiką apsaugoti želdinius būtų galima tvoromis. Bet tai brangu: po kiekvieno stipresnio vėjo, o žiemą ant šakų prišalusio ledo,
sniego reikia tikrinti, ar tvoros neišvirto, ar išlaikys iki to laiko, kai
žvėrys miško želdiniams jau nebekels rimto pavojaus? Be to, kuo didesnius želdinių plotus tveriame, tuo labiau žvėris koncentruojame
kituose miško jaunuolynuose. Vainagių girininkijoje 2008 m. buvo
aptverta pirmoji 3 ha kirtavietė, kurioje įveisti 7Ą2L1V želdiniai. Deja,
žvėrys žaloja ir 16 metų ąžuolyną. O Rėkyvos girininkė skundžiasi, kad
po einamųjų kirtimų briedžiai nulaupo ir 50-60-ies metų eglynus.
Ar nevertėtų vietoje kasmetinio „Sizifo darbo“ kažkam pateikti
sąskaitas už patirtą žalą – sodmenis, miško sodinimą, želdinių priežiūrą, pildymą bei apsaugą? Bent jau sužinotume, kiek kainuoja
mūsų neūkiškumas.
Lietuvoje tikrai negalime kalbėti apie natūralią miško ekosistemą, kur sumedėjusiais augalais mintantys gyvūnai, jų plėšrūnai,
miško gaisrai, savaiminiai miško atžalynai ir daugybė kitų biokomponentų sudarytų darnią pusiausvyrą. Norėdami intensyviai ūkininkauti miškuose, turime viską apdairiai padaryti iki galo: pasodinus mišką,
protingai reguliuoti elninių žvėrių skaičių. Būtina nustatyti maksimalų leistiną elninių žvėrių tankumą kiekvieno medžiotojų būrelio teritorijoje ir jų faktinį tankumą. Kaip tai įgyvendinti? Tuo labiau, kai žvėrys migruoja. Siūlome plėsti ir medžioklėtvarkos projektų rengimą,
tuos uždavinius patikint profesionalams. Jie turėtų kompetentingai
įvertinti, kiek yra žvėrių miško plote ir kiek jų esamomis sąlygomis
gali būti. Manau, ši investicija netruktų atsipirkti. Be to, turėtume
objektyvius argumentus diskusijoms.

pusmečio pažeidimus. Po metų vėl viskas skaičiuojama iš naujo, o
miškui padaryta žala nesumuojama. Elninių žvėrių sunaikinti tiksliniai miško jaunuolynai be pildymo neatsistato, todėl tam be reikalo
sunaudojama labai daug lėšų. Didėjantys elninių žvėrių pažeidimai
miškuose rodo, jog minėti žalos apskaičiavimai neatspindi tikrosios
padėties. Į apskaitą nepatenka tepti repelentais ir apsaugoti individualiais skydeliais želdiniai, nors jie irgi niokojami. Girininkijų darbuotojams tai daug laiko ir darbo sąnaudų reikalaujanti apskaita, o
tikslas nepasiekiamas. Tikrojo elninių žvėrių skaičiaus niekas nežino.
Siūloma įdiegti visuotinį profesionalių medžioklėtvarkos projektų
rengimą, kuriuose turėtų būti kompetentingai įvertinta, kiek yra
žvėrių ir kiek jų esamomis sąlygomis (kur auginami nauji miškai) gali
būti. Ši investicija tikrai atsipirktų. Atliekant valstybinę miškų inventorizaciją, medžioklėtvarkos planus reikėtų įvertinti ir tikslinti.

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

Problemai spęsti suvažiavime priimta rezoliucija, kurioje konstatuota, kad 2001 m. patvirtinta elninių žvėrių daromo neigiamo poveikio miško želdiniams ir žėliniams vertinimo metodika fiksuoja tik
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Konekesko Lietuva plečia savo veiklą
Sostinės pakraštyje, šalia kelio Vilnius–Utena,
Didžiosios Riešės kaime UAB Konekesko Lietuva šių metų birželio 26 d. oficialiai atidarė
naują biurą, parduotuvę ir servisą. Iškilmingoje aplinkoje partneriams bei žiniasklaidos
atstovams įmonės kolektyvas aprodė naujas
patalpas, surengė spaudos konferenciją. Į
šventę specialiai iš Suomijos atvyko Konekesko grupės prezidentas Aatos Kivelä.
Spaudos konferencijoje be prezidento dar
dalyvavo UAB Konekesko Lietuva generalinė
direktorė Lina Morkūnaitė, Statybinės technikos departamento direktorius Giedrius Cicėnas, Žemės ūkio technikos departamento
direktorius Virginijus Apšega bei Serviso vadovas Kęstutis Andrulionis.
Generalinė direktorė L. Morkūnaitė trumpai supažindino su kompanijos Konekesko
veikla, pateikė pagrindinius gamybinius rezultatus bei papasakojo apie ateities planus.
Žinomos Suomijos korporacijos Kesko dukterinė įmonė Konekesko parduoda laisvalaikio, statybinę (miško), žemės ūkio techniką
ir automobilius MAN bei atlieka jų techninį aptarnavimą. Baltijos šalyse ši
grupė realizuoja statybos, miško,
žemės ūkio techniką, teikia visapusiškas serviso paslaugas
bei tiekia atsargines dalis.

Konekesko pardavimai Baltijos šalyse sudaro
apie 40 proc. visos šios įmonės parduodamų
produktų. Kaip teigė L. Morkūnaitė, UAB Konekesko Lietuva rezultatai 2013 metais buvo
geri – įmonės pardavimai sudarė apie 38
mln. eurų, o pelnas minėtais metais siekė 1
mln. eurų.
UAB Konekesko Lietuva šiemet atidarė elektroninę atsarginių dalių parduotuvę E-Parduotuvė, kurioje klientai paros bėgyje gali
įsigyti būtiną detalę. Nuo šių metų sausio
Vilniuje veikia nauja atsarginių dalių parduotuvė, sandėlis bei servisas, o nuo rugpjūčio
mėnesio tokį objektą numatoma atidaryti
Šiauliuose. Parduotuvės bei servisai dar veikia Kaune, Klaipėdoje bei Panevėžyje. Viena
labiausiai pasitvirtinusių šios įmonės naujovių – naktiniai prekių pristatymai į Kauno
sandėlį, suteikiantys galimybę operatyviau vykdyti
klientų užsakymus. Atsarginės dalys tiesiogiai pristatomos ir iš centrinio
Konekesko sandėlio Jelgavoje.
Konekesko grupė atstovauja žinomus žemės
ūkio technikos prekės
ženklus – Claas, Lemken,

Massey Ferguson, Hardi, He-Va bei statybinės
technikos prekės ženklus – Kobelco, Kubota,
Ponsse, Atlas Copco, Grove, Sennebogen, Still.
Konekesko grupė po 10 metų pertraukos atnaujino originalių japoniškų KOBELCO ekskavatorių importą į Baltijos ir Suomijos rinkas,
tapdama vieninteliu šios Japonijos firmos
atstovu Europoje.
UAB Konekesko Lietuva yra taip pat vienintelė Suomijos miško technikos gamintojos
Ponsse atstovė mūsų šalyje. Ponsse Oyj – žinoma medkirčių ir medvežių gamintoja savo
produkcijos kategorijoje užima antrąją vietą
pasaulyje. Kaip teigė generalinė direktorė
L. Morkūnaitė, ilgo, nuoseklaus ir produktyvaus darbo dėka (tai didžiulis Statybinės
technikos departamento direktoriaus G. Cicėno įdirbis) Ponsse miško technika pamažu
ėmė įsitvirtinti ir Lietuvos rinkoje. Šiuo metu
šios kompanijos medkirtės ir medvežės valstybiniame bei privačiame miškų ūkio sektoriuje sudaro ženklią miškuose dirbančių
mašinų dalį.
UAB Konekesko Lietuva 2012 m. buvo pripažinta geriausia Ponsse Oyj gaminamos
technikos atstove, atsižvelgiant į pardavimų
augimą, pasiektą aukštą miško technikos
rinkos dalį bei puikų bendradarbiavimą tarp
pardavimų ir serviso komandų.
MG inf.

Naujasis
ekskavatorius
Kobelco

Rimondo Vasiliausko nuotraukos

Simbolinę juostelę kerpa UAB Konekesko Lietuva generalinė direktorė L. Morkūnaitė ir Konekesko grupės prezidentas Aatos Kivelä

Technika laukia pirkėjų

Sandėlio patalpas aprodo G. Cicėnas (kairėje) ir K. Andrulionis

Miškas ir visuomenė

Konkurso „Tiriamieji darbai miške“ nugalėtojai

Pirma vieta įvertintas Troškūnų K. Inčiūros vidurinės
mokyklos JMB būrelio „Girinukas“ narių Rasos
Žalytės ir Simonos Karaliūtės tiriamasis darbas

Konkurso dalyviai ASU

J

aunieji miško bičiuliai, siejantys savo
ateitį su miškininko, gamtininko darbu, turi puikią progą įgyti praktinių
žinių ir įgūdžių kasmet skelbiamuose tiriamųjų darbų konkursuose. Šiemet konkursui „Tiriamieji darbai miške“ reikėjo
pateikti 2-3 mėn. stebėjimus bei tyrimus
gamtoje. Nacionaliniam etapui atsiųsta
12 darbų. Per pirminę darbų apžiūrą nuspręsta visus konkurso dalyvius sukvieti
draugėn ir suteikti progą pristatyti savo
stebėjimus ir tyrimus.
Birželio 3 d. ASU vyko konkurso finalinis etapas. Pristatomus darbus vertino
komisija, kurią sudarė JMB sambūrio rėmimo tarybos pirmininkas, generalinio
miškų urėdo pavaduotojas Petras Kanapienis, ASU Miškų ir ekologijos fakulteto
dekanas prof. Edmundas Bartkevičius,
Miškų ir ekologijos fakulteto doc. Janina Šepetienė, lektorės Gerda Šilingienė,
Jolita Abraitienė, UAB leidyklos „Lututė“
direktorius Romualdas Barauskas ir JMB
sambūrio veiklos koordinatorė Lina
Marmaitė.

Konkurso komisija I vieta įvertino Anykščių miškų urėdijos globojamo Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinės mokyklos JMB būrelio „Girinukas“ narių Rasos
Žalytės ir Simonos Karaliūtės tiriamąjį darbą
„Žievėgraužio topografo (Ips typographus)
antrosios generacijos tyrimas“ (vadovė Rasytė Gaidienė); II vieta – Kretingos miškų
urėdijos globojamo Skuodo miesto Pranciškaus Žadeikio gimnazijos JMB būrelio narių
Irmos Paulauskaitės ir Gintės Tamošauskaitės darbą „Tyrinėjimai mano miške“ (vadovė
Irena Kondrotienė); III vieta – Kauno miškų
urėdijos globojamą Kauno rajono Kulautuvos vidurinės mokyklos JMB būrelio „Kultuvėlė“ narių Austėjos Vaidalauskytės ir Gretos
Kunickytės darbą „Kadagio savybių tyrimas“
(vadovė Kolomba Bulotienė).
Nugalėtojų komandos apdovanotos
laureatų diplomais bei prizais. Pirmąją vietą užėmusi komanda rudenį vyks į tarptautinį jaunųjų miško bičiulių tiriamųjų
darbų konkursą Maskvoje.

Lina Marmaitė

JMB sambūrio veiklos vykdytoja

Antrą vietą pelnė skuodiškės Irma Paulauskaitė
ir Gintė Tamošauskaitė iš P. Žadeikio gimnazijos

Austėja Vaidalauskytė ir Greta Kunickytė iš Kulautuvos
vidurinės mokyklos paskatintos trečia vieta

V

eisiejuose gegužės 25-31 d. surengtas tradicinis pleneras „Veisiejų pavasaris“. Šiemet jis buvo
ypač turtingas menininkais ir jų darbais
– dalyvavo net 22 menininkai (tapytojai,
medžio drožėjai, kalviai ir skulptoriai).
Skulptūrų parkas „Vaikystės sodas“ pasipildė „Zuikučių šeimyna“, padaryta įspūdinga rodyklė į miškų urėdiją, o jos salę
papuošė penki paveikslai.

Vytautas Stacevičius
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Rimo Tumosos nuotraukos

Tradicinis pleneras „Veisiejų pavasaris“

Miškas ir visuomenė

K. Vainauskas „Skrydis pūgoje“

A. Eismantas „Skėčių pardavėjas“

Gintarinis žaltys 2013

Gegužės 28 d. LR Vyriausybės rūmuose ketvirtą kartą vyko Lietuvos laukinės gamtos fotografijų konkurso „Gintarinis žaltys 2013“
finalinis etapas, kurio metu paskelbti konkurso laureatai, atidaryta geriausių konkurso darbų paroda ir pristatytas naujas Lietuvos
laukinės gamtos fotografijų albumas.
Gamtos fotografai varžėsi dėl 12 konkurso nominacijų, 6 specialiųjų prizų, metų fotografo bei geriausios metų fotografijos vardo.
Anot konkurso organizatorių, komisija po ilgų svarstymų ir ginčų
apsisprendė geriausia metų fotografija išrinkti Kastyčio Vainausko nuotrauką „Skrydis pūgoje“. Joje įamžintas Lietuvoje dažnai sutinkamas, bet
sunkiai fotografuojamas plėšrusis paukštis suopis. Tradiciškai geriausia
metų fotografija, kurios nominacijos globėju yra LR Ministras Pirmininkas, papuošė konkurso fotoalbumo „Lietuvos laukinės gamtos fotografija 2013“ viršelį.
Konkurso „Gintarinis žaltys 2013“ metų fotografu išrinktas Arūnas
Eismantas. Jo konkursinė nuotrauka „Skėčių pardavėjas“, kurioje užfiksuotas geltonasis žiedvoris, išrinkta geriausia nominacijoje „Makropasaulis“. „Metų fotografas“ nominacijos globėjas – LR Aplinkos ministerija.

Malonu, kad su žurnalu „Mūsų girios“ bendradarbiaujantys miškininkai ir gamtos fotografai taip pat tapo šių metų konkurso nominantais.
Nominacijos „Lietuvos kraštovaizdis“, kurios globėju yra VSTT, laimėtoju
tapo Švenčionėlių miškų urėdijos medelyno prižiūrėtojas-brigadininkas
Rimantas Nalivaika už nuotrauką „Vorų menas“. Išskirtas ir tos pačios miškų urėdijos Antaliedės girininko Jono Barzdėno darbas „Į saulę“.
Generalinės miškų urėdijos specialųjį prizą „Gyvūnas natūralioje
aplinkoje“ pelnė Vytautas Knyva už nuotrauką „Lepūnėlis“. Vytauto nuotrauka „Sanitaras“ pelnė interneto vartų „Delfi“ skaitytojų specialųjį prizą
bei buvo išskirta nominacijoje „Gamtos akimirka“.
Lietuvos miškininkų sąjungos specialusis prizas už geriausią miško
nuotrauką „Briedžiai Neringoje“ atiteko fotografui iš Klaipėdos Antanui
Razmai.
MG inf.

R. Nalivaika
„Vorų menas“
V. Knyva
„Lepūnėlis“

V. Knyva
„Sanitaras“
J. Barzdėnas
„Į Saulę“
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Išėję negrįžti

Juozas Lukošius

Eidamas 93-uosius metus mirė garbės miškotvarkininkas dr. Juozas Lukošius, turėjęs bene ilgiausią dar1921 11 13 – 2014 06 06 bo stažą miškotvarkoje.
Siekiant šios profesijos, Juozui teko patirti nemažai negandų, kurias į jo gimtąją Tauragę atnešė
Antrasis pasaulinis karas, okupacijos. Baigęs 1941 m.
Tauragės gimnaziją, jis įstojo į Vilniaus universiteto
Gamtos mokslų fakultetą studijuoti miškininkystės.
Bet vokiečių okupacinei valdžiai 1943 m. kovą uždarius universitetą, teko grįžti į tėviškę, įsidarbinti Pagramančio girininkijoje gamybos meistru.
Naujas išgyvenimas 1944 m. rudenį – iš Tauragės
krašto besitraukianti vokiečių kariuomenė spalio 10 d.
išvarė vietos gyventojus iš namų ir išvežė į Vokietiją
privalomiems darbams. Ten Juozą paskyrė prie miško
darbų. Sugrįžęs 1945 m. gegužės 15 d. į Lietuvą rado
sudegusią tėvų sodybą, tėvas buvo išėjęs į miškus partizanauti (žuvo 1948 m., palaidotas
Žygaičių kapinėse).
1945 m. Juozą priėmė į Vilniaus universiteto Miškų ūkio fakulteto trečią kursą.
Kad galėtų pragyventi, įsidarbino laborantu, 1947 m. – miškotvarkoje. Baigęs studijas
1948 m. ir vengdamas galimo arešto, išvažiavo dirbti miškų taksatoriumi į Kareliją, vėliau taksavo Uralo upės apsauginius miškus. Pareigingą miškotvarkininką paskyrė būrio viršininku (1950-1961 m.). Per dešimtmetį rengti miškotvarkos projektai Lietuvoje,
vykta į ekspedicijas Kazachstane, Udmurtijoje, Irkutsko srityje. 1961-1970 m. jis dirbo
Lietuvos miškotvarkos įmonėje vyriausiuoju inžinieriumi. Šios pareigos reikalavo imtis
miškų tvarkyme naujų metodų, įžvalgios techninės minties ir mokslo naujovių diegimo, organizacinių gebėjimų. Šiems siekiams įgyvendinti reiklus ir principingas vadovas rengė jaunus taksatorius. Tačiau kūrybingą J. Lukošiaus darbą trikdė nuo pokario iš
paskos sekanti skaudžios praeities šmėkla – įkyri saugumiečių globa, o leidimo dirbti
su slapta miškotvarkos medžiaga atėmimas privertė 1970 m. jį pasitraukti iš vyriausiojo

inžinieriaus pareigų. Tuomet energingas miškininkas ėmėsi
mokslinės veiklos: 1970-1972 dirbo Lietuvos miškų tyrimo
institute, 1973-1977 m. – LŽŪA Miškų ūkio fakultete moksliniu bendradarbiu. Vadovaujant V. Antanaičiui, jis parengė
ir 1975 m. apgynė disertacinį darbą „Miškotvarka ir ekonominis miško žemių vertinimas“, už kurį buvo suteiktas žemės ūkio mokslų kandidato laipsnis (1993 m. nostrifikuotas agrarinių mokslų daktaru). Ekonominiai miško žemės
vertinimo principai naudojami ir dabar nustatant miško ir
žemės vertę, miško augaviečių derlingumo panaudojimo
efektyvumą miško ūkio veikloje. Kartu su bendradarbiais
dr. J. Lukošius sudarė modalinių medynų našumo lenteles,
miško žemių vertinimo pagal medieną skales. Ekonominio
miško žemių vertinimo darbai buvo apibendrinti leidinyje
,,Lietuvos miškų kadastras“ (1990).
1977 m. Juozas vėl grįžo į Valstybinį miškotvarkos institutą, kur iki išėjimo į pensiją 1993 m. dirbo būrio viršininku.
Sukauptą gamybinę ir mokslinę patirtį jis aktyviai panaudojo, tobulinant miškų tvarkymo metodus ir technologijas, parengė miškotvarkos projektus tuometiniams Valkininkų, Marijampolės, Veisiejų, Anykščių, Švenčionėlių, Jonavos, Marcinkonių miškų ūkiams. Šiam iškiliam miškininkui 1997 m.
suteiktas miškotvarkininko garbės vardas.
Miškininkų bendruomenės pastangomis velioniui išrūpinta amžinojo poilsio vieta gražioje miško aplinkoje – Kauno Petrašiūnų kapinėse.
Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną Albiną, seserį
Eleną, kitus artimuosius.
Bendradarbių ir kolegų vardu – Algirdas Rutkauskas

Rimantas Vladislovas Bagdonas

Bronius Statulevičius

Birželio 5-ąją netekome miškotvarkininko Rimanto Vladislovo Bagdono, šalies miškus tvarkiusio 47-erius metus.
Skaudžią karo metų vaiko dalią teko patirti ir Rimantui, augusiam Panevėžyje, kariškio ir mokytojos šeimoje,
kai 1941 m. žuvo tėvas. Baigęs 1954 m. Panevėžyje vidurinę mokyklą, jis 1954-1959 m. mokėsi LŽŪA Miškų ūkio
fakultete. Jauną specialistą paskyrė į Miškotvarkos įmonę, kur jis dirbo techniku, taksatoriumi, nuo 1983 m. –
vyresniuoju taksatoriumi. Rimantas mėgo šį darbą, anot
kolegų, buvo nepakeičiamas taksatorius. Per beveik
pusšimtį darbo metų jam teko taksuoti Lietuvos ir kitų
kraštų miškus – Rusijos Federacijoje Irkutsko, Sverdlovsko (Jekaterinburgo), Kaliningrado srityse, karinius miškus Estijoje. Lietuvoje inventorizavo apie 150 tūkst. ha miškų ir suprojektavo ūkines priemones per 40 girininkijų. Noriai mokė priimtus jaunesniuosius taksatorius.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir prasidėjus žemės ir miškų nuosavybės restitucijai, 1993 m. dauguma Valstybinių miškotvarkos instituto taksatorių buvo komandiruoti
į rajonus vykdyti žemės reformos. Patyrusio taksatoriaus R. Bagdono toks darbas netraukė – jis pasirinko taksacijos darbus buvusių karinių poligonų miškuose, vykdė dalinę
valstybinių miškų inventorizaciją Trakų miškų urėdijoje, nuo 1997 m. iki išėjimo į pensiją
2006 m. dirbo planinius miškotvarkos darbus Valkininkų, Jonavos, Kėdainių, Marijampolės, Jurbarko, Kretingos, Mažeikių ir kitose miškų urėdijose.
Rimantas buvo mėgiamas bendradarbių, aktyviai reiškėsi Miškotvarkos instituto visuomeninėje veikloje – rinktas profsąjungos komiteto nariu, buvo nepakeičiamas sportinių varžybų dalyvis.
Velionis palaidotas Kaune, Romainių kapinėse.
Nuoširdžiai užjaučiame velionio sūnų, seserį, brolį bei kitus artimuosius.

Eidamas 81-uosius metus, gegužę mirė buvęs
ilgametis Anykščių miškų urėdijos buhalterinės
apskaitos darbuotojas
Bronius Statulevičius.
Jis buvo kilęs iš
Rokiškio krašto Skemų kaimo valstiečių
šeimos. Nuo 1961 m.
Bronius savo gyvenimą susiejo su Anykščių miškininkais: dirbo
vyriausiuoju buhalteriu, nuo 1963 m. – vyresniuoju buhalteriu. Sąžiningumu ir darbštumu pasižymėjęs darbuotojas 1973 m. paskirtas Anykščių miško pramonės ūkio
Apskaitos kontrolės grupės viršininku. Išdirbęs beveik 30
metų miškų ūkio buhalterinėje tarnyboje, prieš išeidamas
į pensiją, jis perkeltas į realizacijos skyrių meistru, kur dirbo iki 1994 metų.
Bronių Statulevičių prisiminsime kaip darbštų, sąžiningą, linksmo būdo žmogų, nestokojusį bičiulių tarp miškininkų. Jis savo noru dalyvaudavo miškų ūkyje viešosios tvarkos
palaikymo akcijose, laisvalaikiu mėgo medžio meistrystės
darbus.
Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną Aldoną, dukras
Ligitą, Daivą ir Audronę bei visus artimuosius.

Buvę bendradarbiai

Anykščių miškų urėdijos darbuotojai

1937 04 25 – 2014 06 05
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1933 10 08 – 2014 05 19

Laisvą minutę

Birželio kaleidoskopas
1.

2.

5.

3.

9.

14.

5.

13.

12.

8.

10.

7.

11.

8.

2.

6.

16.

7.

4.

13.
15.

14.

6.

18.

16.

17.

18.

19.

12.

20.
23.

22.

24.

15.

25.

3.

21.

26.

19.
27.

1.

28.

10.

17.

20.

21.
11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

8.

9.

10.

Vertikaliai:
1. Varpinių šeimos stambus pašarinis augalas (Milium). 2. Anakardinių šeimos
krūmas, išaugantis iki 5 m, turintis rutulišką, tankią lają (Cotinus). 3. Populiarus
augalas, kuris soduose ir gėlynuose auginamas ne tik kaip vaistinis augalas, bet
ir kaip nuostabi gėlė (Echinacea). 4. Gailus pelkių augalas. 7. Ajerinių šeimos
laukinė ir kambarinė gėlė su baltu papėdlapiu (Calla). 8. Spriginių šeimos augalas, kurio vaisiai nuo menkiausio prisilietimo sprogsta ir sąvaros, spirališkai susisukdamos, išsviedžia sėklas. (Impatiens). 12. Šlapių vietų lūpažiedžių šeimos
augalas (Scutellaria). 13. Gegužraibinių šeimos daugiametis žolinis augalas su
gana dideliais pailgais šakniagumbiais (Platanthera ). 16. Daugiametis iki 6 m
aukščio žolinis augalas, kurio spurgai naudojami alaus gamyboje (Humulus).
17. Lūpažiedžių šeimos nemalonaus kvapo augalas (Ballota). 20. Nuostabus
gydomasis augalas 99 ligoms gydyti (Hypericum). 21. Dvimetis, aukštas žolinis
augalas, žydintis geltonais ir baltais žiedais (Melilotus). 23. Vijoklinių šeimos
parazitinis augalas (Cuscuta). 24. Tipiškas Viduržemio pajūrio kraštų augalas,
senovės Romoje jos buvo dedama į vonias arba buvo vartojama nuo galvos
skausmo (Lavandula).

11.

12.

13.

14.

15.

17.

18.

19.

20.

21.

Horizontaliai:
5. Žemuogės gentainė birželio mėnesį prinokstanti mūsų daržuose.
6. Daugiametis 60-150 cm aukščio žolinis augalas, dar vadinamas pelynu (Artemisia). 9. Daugiametis 40-100 cm aukščio žolinis augalas, dar
vadinamas kaulažole (Symphytum). 10. Medis ir vasaros mėnuo vadinami
tuo pačiu vardu. 11. Vaistinis ir maistui naudojamas vitaminingas, „dilgantis“ augalas. 14. Daugiametis, būdingo kvapo, 60-100 cm aukščio
žolinis augalas (Acorus). 15. Ūksmėtų lapuočių ir mišrių miškų, šaltiniuotų vietų augalas blizgančia ankštarėlės pertvara (Lunaria). 18. Augalas ir
apuoko pati tuo pačiu pavadinimu. 19. Gvazdikinių šeimos smėlėtų laukų daugiastiebis augalas (Holosteum). 22. Žolinis augalas su stačiais ar
kylančiais bei gulsčiais stiebais ir trilapiais lapais (Trifolium). 25. „Žydra“
gėlė. 26. Didelis, daugiametis, sumedėjęs augalas. 27. Vienmetis žolinis
stipraus mėtų kvapo augalas (Elsholtzia). 28. Daugiametis lelijų šeimos
augalas, turintis didelį kiekį alkaloidų (Comarum), neseniai pavadintas
pelkine sidabražole.
Sunkesni žodžiai: rieskė, sorokė,
kalpokė, sūdras.

Iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę.
Atsakymus iki liepos 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 „Rovaltra“
R
įsteigtas prizas – marškinėliai ir kepuraitė.

Ovaltra

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

16.
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Sudarė Ona Gylienė

4.

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

Su 30-uoju gimtadieniu
Liepos 11 d. šią sukaktį pažyminčią Jurbarko
miškų urėdijos ekonomistę Eugeniją Vaznytę, 14 d. – Kaišiadorių miškų urėdijos informa
tikos specialistą Albiną Grigaliūną, 17 d. –
ASU Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir
ekologijos instituto laborantę Jolantą Treinytę, 23 d. – Vilniaus miškų urėdijos personalo
inspektorę Ievą Ragauskaitę, 26 d. – Trakų
miškų urėdijos Rūdiškių medienos ruošos, pre
kybos ir techninio padalinio operatorių dainių
Paulauską, 28 d. – Valkininkų miškų urėdijos
Žygmantiškių girininkijos miško darbininką
Gžegožą Markovskį.

Su 40-uoju gimtadieniu
Liepos 2 d. šią sukaktį pažymintį Tauragės miš
kų urėdijos Pagramančio girininkijos girininką
Žydrūną Samošką, Kretingos miškų urėdi
jos Grūšlaukės girininkijos eigulį Saulių Dauginčių, 28 d. – Biržų miškų urėdijos Joniškėlio
girininkijos eigulį Sigitą Baranauską.

Su 50-uoju gimtadieniu
Liepos 1 d. šią sukaktį pažymintį Kretingos
miškų urėdijos Skuodo girininkijos eigulį Gintautą Odiną, 2 d. – Rokiškio miškų urėdijos
medienos ruošos, prekybos ir techninio pada
linio medvežės operatorių Algirdą Tupalskį, 8 d. – Biržų miškų urėdijos medienos ruo
šos, prekybos ir techninio padalinio medvežės
operatorių Saulių Grabskį, Anykščių miškų

liepą
urėdijos valytoją Aušrą Sargūnienę, Kupiškio miškų urėdijos Subačiaus girininkijos valytoją Vitą Sirtautienę, 13 d. – Generalinės
miškų urėdijos Bendrojo skyriaus vairuotoją
Vladimirą Pivčenko, 15 d. – Šilutės miškų
urėdijos Rambyno girininkijos valytoją Loretą
Blankienę, 24 d. – Mažeikių miškų urėdijos
sekretorę Danutę Kvedarienę, 27 d. – Kazlų
Rūdos mokomosios miškų urėdijos medienos
ruošos, prekybos ir techninio padalinio vairuo
toją Arūną Bašinską, 28 d. – Jurbarko miškų
urėdijos medienos ruošos, prekybos ir techni
nio padalinio medkirtės operatorių Romą Grigoraitį, 29 d. –Trakų miškų urėdijos Rūdiškių
medienos ruošos, prekybos ir techninio pada
linio operatorių Vytautą Arlauską, Šakių
miškų urėdijos Lekėčių girininkijos miško darbininką Kęstutį Jakštį.

Su 60-uoju gimtadieniu
Liepos 2 d. šią sukaktį pažymintį Zarasų miškų
urėdijos Dūkšto girininkijos girininką Kęstutį
Šukį, 6 d. – KMAI kolegijos Miškininkystės ir
kraštotvarkos fakulteto Miškininkystės katedros lektorių Henriką Stravinską, 7 d. – Šalčininkų miškų urėdijos medienos ruošos, pre

kybos ir techninio padalinio viršininką Kęstutį Bagdanavičių, 9 d. – Ukmergės miškų urė
dijos vyriausiąjį buhalterį Vytautą Noreiką,
13 d. – Prienų miškų urėdijos vairuotoją-tiekėją
Juozą Spižauską, 31 d. – Šiaulių miškų urė
dijos Kurtuvėnų girininkijos girininko pava
duotoją Vidą Pališkienę.

Su 70-uoju gimtadieniu
Liepos 4 d. šią sukaktį pažymintį buvusį ilgametį Nemenčinės miškų urėdijos medienos
ruošos, prekybos ir techninio padalinio traktorininką Piotr Lyndo.
Liepos 11 d. sukanka 75-eri buvusiam ilgamečiam Raseinių miškų urėdijos miško apsaugos
inžinieriui, dabar privataus miško savininkui
Antanui Šablauskiui, 16 d. – buvusiam ilgamečiam Utenos miškų urėdijos darbuotojui
Algirdui Kazimierui Bačkiui.

Su 80-uoju gimtadieniu
Liepos 11 d. šią sukaktį pažymintį buvusį ilgametį Zarasų miškų ūkio direktorių Joną
Algirdą Vidžbelį, 15 d. – buvusį ilgametį
Lietuvos miškų instituto Miško apsaugos skyriaus vyresnįjį mokslo darbuotoją dr. Juozą
Vitkūną.

Su 90-uoju gimtadieniu
Liepos 8 d. šią sukaktį pažymintį buvusį ilgametį buvusios Miškų ūkio ministerijos darbuotoją Joną Simaitį.

Naujos pareigos
Tauragės miškų urėdijoje:

Raimondas Matemaitis, dirbęs viešųjų pirkimų inžinieriumi, šalių
susitarimu 2014 m. balandžio 30 d. atleistas iš šių pareigų, išėjus dirbti
į privatų sektorių;

Inga Būdvytienė, dirbusi medelyno viršininko pavaduotoja, 2014 m.
gegužės 2 d. perkelta viešųjų pirkimų inžiniere;
Irena Remeikienė, dirbusi juriskonsulte, šalių susitarimu 2014 metų
gegužės 14 d. išleista į pensiją.

Kryžiažodžio „Gegužės kaleidoskopas“, išspausdinto 2014 m. Nr. 5, atsakymai:
Vertikaliai: 1. Blindė. 2. Brantas. 3. Kūpolis. 4. Rūgtis. 7. Blizgė. 8. Girūnė.
12. Margutė.13. Dedešva. 16. Meldas. 17. Druskė. 20. Strugena. 21. Šilagėlė.
23. Karlina. 24. Blandis.
Horizontaliai:
5. Žiedas. 6. Sprigė. 9. Plūdė. 10. Vikis. 11. Barštis. 14. Agaras. 15. Gegūnė.
18. Medutė. 19. Svidrė. 22. Atgiris. 25. Lapas. 26. Plukė. 27. Žliūgė. 28. Aguona.
Frazė – Gamta pasipuošė žiedais
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Už kryžiažodžio „Gegužės kaleidoskopas“,
išspausdinto 2014 m. Nr. 5, atsakymus
UAB „MMC Forest“ įsteigtą prizą –
ESBIT termosą – laimėjo vanda Kaukėnienė.
Dėl prizo kreipkitės: el. paštu info@musu-girios.lt,
tel. 8687 10616.

PONS S E

Geriausias
medkirčio draugas
Ponsse buffalo 10w

Pramonės g. 8A/28,
LT-91100 Klaipėda

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

KONEKESKO

Kniaudiškių g. 149,
LT-37374 Panevėžys

Molėtų g. 13,
LT-14262 Didžiosios Riešės k.,
Vilniaus r.

oficialus PONSSE atstovas Lietuvoje

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

www.ponsse.com

UAB Konekesko Lietuva | Molėtų g. 13, LT-14262 Didžiosios Riešės k., Vilniaus r. | Tel. 8 5 247 7400 | Faks. 8 5 247 7420 | info@kesko.lt | www.konekesko.lt | E-Parduotuvė http://webshop.konekesko.lt

