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K r o n ika

Liepos 17 d. aplinkos ministro pareigas
pradėjo eiti 57 metų Kęstutis Trečiokas,
ankstesnėje Vyriausybėje dirbęs Ūkio
ministerijos viceministru.
Naujasis Aplinkos ministerijos vadovas
turi didelės administracinio ir politinio
darbo patirties, kurią sukaupė dirbdamas Žemaitijoje. Po studijų Kauno
politechnikos institute, kur įgijo inžinieriaus elektromechaniko specialybę,
grįžo į gimtuosius Telšius ir daugiau
kaip dešimtmetį dirbo „Masčio“ gamybiniame susivienijime inžinieriumi, elektros cecho viršininku,
ūkio ir socialinių reikalų direktoriumi, komercijos direktoriumi.
Vilniaus universitete jis įgijo ir ekonomisto specialybę, žinias gilino stažuodamasis Danijos ir JAV universitetuose. 10 metų dirbo
Klaipėdoje, Socialinių mokslų kolegijoje dėstytoju. Savo darbinę
karjerą tęsė AB „Telteksa“, kur dirbo generaliniu direktoriumi, patarėju ekonomikai.
Birželio 25 d. ASU Miškų ir ekologijos fakulteto dėstytojai ir doktorantai lankėsi Švenčionėlių miškų urėdijoje, susipažino su
urėdijoje vykdomais miško kirtimais, miško
atkūrimu ir rekreaciniais objektais. Išvykos
metu aplankyti objektai Antaliedės, Labanoro, Prūdiškės ir Žeimenos girininkijose.
Birželio 27 d. Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos metiniame
suvažiavime, įvykusiame Raseinių rajone,
R. Aniulio sodyboje ,,Kirkšnovė“, šios asociacijos pirmininku naujai 5 metų kadencijai
perrinktas ASU Miškotvarkos ir medienotyros instituto direktorius doc. Edmundas
Petrauskas. Naujais LNMMA tarybos nariais
išrinkti: Generalinė miškų urėdija, ASU, UAB
,,StoraEnso Lietuva”, UAB ,,Likmerė”, UAB
,,Billerudkorsnas Lithuania”, UAB ,,Timbex”,
asociacijos – LMSA, PMSA bei miškininkas
J. Jarmalavičius.
Į asociacijos Revizijos komisiją išrinkti nariai: UAB ,,GKF”, UAB ,,HAGLOF” ir Miškų
institutas. Šių metų rugsėjį LNMMA pažymės 10-ties metų veiklos sukaktį.
Birželio 27 d. paminėta Kamanų valstybinio
gamtinio rezervato 35 metų veiklos sukaktis (įsteigtas 1979 m.). Ta proga Kamanų
pelkėje atidarytas gamtos pažintinis – mokomasis takas ir apžvalgos bokštas. Akmenės krašto muziejuje surengta konferencija
„Kamanų pelkės dabartis ir ateitis“. Joje
pranešimus skaitė Gamtos tyrimo centro
Botanikos instituto, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Kamanų valstybinio gamti-
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Daug metų jis aktyviai dalyvavo Telšių rajono politiniame gyvenime, buvo renkamas į rajono savivaldybės tarybą, yra „Tvarkos ir teisingumo“ partijos narys.
Iki 2011 m. K. Trečiokas dirbo Telšių rajono savivaldybėje: mero patarėju, vadovavo Strateginio planavimo
ir investicijų skyriui, šešerius metus buvo administracijos direktoriumi. Iki paskyrimo ūkio viceministru
dirbo Telšių ligoninės direktoriaus pavaduotoju ekonomikai. Su žmona Janina užaugino du sūnus.
Tapęs 2013 m. Ūkio ministerijos viceministru, K. Trečiokas kuravo smulkiojo ir vidutinio verslo, eksporto, investicijų ir verslo priežiūros sritis.
Nuo liepos 23 d. aplinkos viceministrų pareigas pradėjo eiti anksčiau šiose pareigose dirbę – partijos „Tvarka ir
teisingumas“ atstovė Daiva Matonienė ir socialdemokratas Linas Jonauskas, kuris toliau kuruos gamtos apsaugos,
miškų, saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio sektorius.

nio rezervato ir kiti specialistai. Kamanų pelkė išsiskiria savo unikaliu reljefu, klampynių
ir ežerokšnių gausa. Pelkių augalijai apaugus
mineralinius gūbrius, liko kyšoti nedidelės
Avino, Liepių salelės, o kitų vietoje susidarė
net 12 klampynių su daugiau kaip 120 ežerokšnių. Pelkės puošmena – Nimfėjų ir Salų
ežerėliai su labai vaizdingomis pakrantėmis
ir 6 ha ploto Kamanų ežeras. Pelkę iš visų pusių supa miškai.

Liepos 5 d. Kupiškyje surengtas 13-asis atviras Lietuvos medkirčių čempionatas ,,Medkirtys 2014“, kuriame dėl geriausio medkirčio vardo varžėsi ir stipriausi medkirčiai iš
Latvijos bei Estijos (plačiau – 24 p.).
Liepos 9 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakoreguotas Lietuvos kaimo plėtros
2007-2013 m. programos (KPP) paraiškų
priėmimo grafikas. Nepanaudotam lėšų
likučiui skelbiamas papildomas šaukimas
ES paramai gauti naujų miškų įveisimui
dar galiojančiomis palankesnėmis KPP
2007-2013 sąlygomis. Grafike numatytas
papildomas paraiškų rinkimas pagal KPP
priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės ūkio
paskirties žemės apželdinimas mišku“ (plačiau – 30 p.).
Liepos 9 d. ASU fakultetuose baigėsi pagrindinis priėmimo etapas į II pakopos
(magistrantūros) studijas. Priimti 316 studentai arba 4,5 proc. daugiau nei pernai. Į
valstybės finansuojamas vietas įstojo 184

studentai. 65 studentai rinkosi Miškų ir ekologijos fakulteto studijų programas. Palyginus su praėjusių metų stojimo rezultatais,
šis fakultetas priėmė 15 studentų daugiau.
Populiariausia – Miškininkystės studijų programa (priimta 40 studentų arba 8 studentais daugiau nei praėjusiais metais). Bus dar
vykdomas papildomas priėmimas į ASU magistrantūros studijas.

Liepos 10 d. Miškotvarkos mokslinėje
techninėje taryboje apsvarstyti Kauno, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Prienų ir Šakių miškų urėdijų miškų inventorizacijos rezultatai,
projektinių apimčių vykdymas 2004-2013
ir miško naudojimo apimtys 2014-2023 m.
Liepos 15 d. Kaišiadorių miškų urėdijoje vyko
VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“
darbuotojų, įgyvendinančių ES finansinio instrumento „Life+“ remiamą projektą „Mažojo
erelio rėksnio apsauga Lietuvos miškuose“ susitikimas su vietos miškininkais, žiniasklaidos atstovais. Kaišiadorių miškų urėdas
S. Truskauskas informavo apie bendradarbiavimą su Gamtosaugos projektų vystymo
fondo specialistais, kartu pažymėdamas, kad
naujų saugomų teritorijų steigimas ar saugomų rūšių naujų radaviečių išskyrimas koreguoja miškų urėdijos veiklos projektus, tenka keisti ūkinių priemonių laiką ir vietą. Taip
atsitiko 2004 m. įsteigus Būdos-Pravieniškių
miškuose biosferos poligoną.
Surengta pažintinė išvyka į Būdos girininkiją, kurios miškuose peri kelios šių erelių
poros.

Šalies Vyriausybė gegužės mėnesį valdymo teises į poligonuose nenukirstą mišką ir iš jo pagamintą medieną patikėjo miškų urėdijoms. Nutarimo pakeitime nurodoma, kad
kompleksinę miškų ūkio veiklą miškų urėdijos vykdys ir miško
išteklius valdys ir naudos pagal patvirtintus miškotvarkos projektus ir darbų grafikus, sudarytus atsižvelgiant į karinio mokymo ir pratybų mėnesio planus. Papildomai miškų urėdijos
tvarkys 7598,86 ha miško. Be to, Kazlų Rūdos taktinio mokymo
centro, Lietuvos kariuomenės centrinio, Gaižiūnų ir Pagudonės
karinių poligonų miškų vidinės miškotvarkos projektų galiojimo trukmė pratęsta iki metų pabaigos.
Pernai Generalinė miškų urėdija ir Lietuvos savivaldybių asociacija suderino sąrašą, pagal kurį miškų urėdijos perima kai kuriuos
miestuose esančius savivaldybių miškus. Generalinei miškų urėdijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai ir Nacionalinei žemės tarnybai sutarus, miškų urėdijoms perduota apie 1700 ha miestų
teritorijose esančių valstybinės reikšmės miškų. Be to, rengiamas Vyriausybės nutarimas, kuriuo remiantis Kretingos urėdijai
bus patikėti Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos valdomi
miškai. Nutarimui įsigaliojus, Kretingos miškų urėdija perims
prižiūrėti dar 7881,3 ha miškų.
Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus
pareigūnai per šių metų pirmą pusmetį, vykdydami miško
priežiūros, naudojimo, apsaugos ir atkūrimo kontrolę, atliko
302 planinius patikrinimus 843 ha miškų plote ir 358 neplaninius patikrinimus. Be to, įvertinta 1365-iose biržėse miško
atkūrimo kokybė 2499 ha plote, želdinių-žėlinių priežiūra 220
ha, biržių atrėžimo kokybė 2483 ha, įvykdytų kirtimų kokybė
2798 ha plote. Įvertinta 1919 vidinių miškotvarkos projektų parengimo kokybė ir miškų būklė 2902 privačiuose miško žemės
sklypuose. VMT Miškų kontrolės skyriaus pareigūnai taip pat
atliko 575 patikrinimus, vertinant pareiškėjų, siekiančių gauti
ES paramą pagal kaimo plėtros programos priemones, veiklą.
Atliktų patikrinimų privačiuose miškuose metu nustatytas 321
pažeidimas ir 131 neteisėtas miško kirtimo atvejis. Miško savininkams pateikta 80 nurodymų trūkumams pašalinti, už miško
priežiūros, naudojimo, apsaugos ir atkūrimo reikalavimų pažeidimus administracine tvarka nubausti 375 asmenys, jiems skirta
124,3 tūkst. Lt baudų ir pateikta pretenzijų atlyginti aplinkai padarytą žalą už 198 tūkst. Lt.

LAMMC Miškų instituto Miško apsaugos ir medžioklėtyros
skyriaus vedėjas dr. Artūras Gedminas apdovanotas Žemės
ūkio ministerijos padėkos raštu ,,Komunikabiliausias mokslininkas“.
Norint išlaikyti poilsiautojų transporto priemonių statymo tvarką, apsaugoti Kuršių nerijos gamtą, vasarą vykdoma aplinkosauginė akcija „Automobilį statyk atsakingai“,
kuri tęsis iki rugsėjo 30 d. Automobilinius bei kempingo,
priekabingus namelius leidžiama statyti specialiai įrengtose,
informaciniais ženklais pažymėtose vietose – kempinguose.
Lengvuosius automobilius leidžiama statyti tik specialiai tam
įrengtose ir kelio ženklais pažymėtose aikštelėse, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nepažeidžiamos kitų asmenų teisės ir
nedaroma žala gamtai. Draudžiama motorizuotoms transporto priemonėms nuvažiuoti nuo kietosios kelio dangos, važinėti bei statyti automobilius miško keliuose, kurie naudojami
priešgaisrinei miško apsaugai, priežiūrai bei užstatyti įvažiavimus į juos. Už nusižengimus taikomos prevencinės priemonės
arba bauda nuo 100 Lt iki 500 Lt.
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, vykdydama vidinės
miškotvarkos projektą ir siekdama išsaugoti unikalų Kuršių nerijos kraštovaizdį, nusprendė šią vasarą atlikti eksperimentą ir
pasitelkti naminių gyvulių ganiavą, kuri yra vienas iš seniausių
ir natūraliausių būdų esamam ir buvusiam atviram kraštovaizdžiui palaikyti. Į Kuršių neriją liepą atvežta 20 vokiečių juodgalvių
avių iš Svencelėje įsikūrusios bendrovės „Antano ūkis“, kurios per
vasarą ganysis Bulvikio rage iki rudens. Iš viso planuojama atvežti
apie 50 avių, skirtų atvirų erdvių palaikymui Bulvikio ir Pervalkos
raguose. Anksčiau naminių gyvulių ganymas nerijoje buvo uždraustas.
Liepos pabaigoje įsigalėjus karščiams, Hidrometeorologijos
tarnybos duomenimis, Lietuvoje įsivyravo III ir IV klasės miškų
gaisringumas. Todėl nuo liepos 24 d. apribotas žmonių lankymasis Kuršių nerijos miškuose. Aplinkos ministerija, Generalinė
miškų urėdija prašo ir rajonų savivaldybes apriboti gyventojų
lankymąsi tuose miškuose, kur yra IV klasės miškų gaisringumas.
Šiemet Lietuvos miškuose jau kilo 105 gaisrai, išdegė per 150 ha
miškų. Šia tema liepos 31 d. Aplinkos ministerijoje surengta spaudos konferencija.

Valstybinė miškų tarnyba parengė Akmenės, Kauno rajonų
bei Rietavo savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų
schemos pakeitimo projektus. Rugpjūčio 11 d. vyks Rietavo
savivaldybės ir Akmenės rajono šio projekto viešas svarstymas
savivaldybės patalpose, o Kauno rajono valstybinės reikšmės
miškų plotų schemos pakeitimo projekto viešas svarstymas vyks
rugpjūčio 22 d. savivaldybės salėje.
Kuršėnų miškų urėdijoje geriausiai 2013 m. besitvarkančiomis
girininkijomis pripažinta: Paežerių (I vieta), Gulbinų (II vieta) ir
Pažiužmėlių (III vieta). Jos paskatintos piniginėmis premijomis
iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo. Girininkijų veikla vertinta
pagal 10 svarbesnių miškininkystės rodiklių.
/ 2014 / 07
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uvęs aplinkos ministras Valentinas Mazuronis birželio 18 d. priėmė sprendimą, kuriuo devyni Aplinkos ministerijai pavaldžių
įstaigų vadovai nuo liepos 1 d. nustojo eiti savo pareigas, o
trims vadovams kadencijos pratęstos dar ketveriems metams. Visiems tarnautojams, kuriems kadencijos laikas nebepratęstas, buvo
pasiūlytos darbo vietos jų institucijose. Vadovų pareigoms užimti
artimiausiu metu bus organizuojami konkursai. Juose turi teisę dalyvauti ir pareigas nustoję eiti pareigūnai.
Vyriausybės ir Valstybės tarnybos įstatymai numato, kad ministrai, pasibaigus ministerijai pavaldžios įstaigos vadovo darbo kadencijai (4 metai), turi teisę šią kadenciją pratęsti arba nepratęsti.
Minėtu sprendimu nepratęstos ir generalinio miškų urėdo Benjamino Sakalausko bei Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus Rimanto Prūsaičio kadencijos.

L.e. LR aplinkos ministro pareigas Susisiekimo ministrui
Rimantui Sinkevičiui

Lietuvos miškininkų sąjungos kreipimasis
2014 06 26

Dėl generalinio miškų urėdo B. Sakalausko ir Valstybinės miškų
tarnybos direktoriaus R. Prūsaičio atleidimo iš einamų pareigų
Lietuvos miškininkų sąjungai ir plačiajai miškininkų visuomenei
netikėtas ir nesuprantamas yra buvusio aplinkos ministro V. Mazuronio sprendimas nuo š. m. liepos 1 dienos atleisti iš užimamų pareigų
Generalinį miškų urėdą B. Sakalauską ir Valstybinės miškų tarnybos
direktorių dr. R. Prūsaitį.
Mums neaišku, kokiais argumentais vadovaujantis šis sprendimas
buvo priimtas ir kodėl nebuvo pratęstas jų darbas, nes tiek B. Sakalauskui, tiek R. Prūsaičiui pastabų dėl darbo trūkumų Aplinkos ministerijos
vadovai nebuvo pareiškę. Jų darbą labai vertina ir Lietuvos miškininkų
sąjunga bei visa miškininkų bendruomenė.
Norime pažymėti, kad B. Sakalauskas, dirbdamas Generaliniu miškų urėdu, labai daug prisidėjo, kad miškų sektorius atlaikytų įvairias
siūlytas reformas, kurių realizavimas būtų padaręs daug žalos šalies
miškų ūkiui. Jo pastangų dėka šis svarbus šaliai tiek ekonominiu, tiek
socialiniu, tiek ekologiniu požiūriu sektorius nebuvo išdraskytas, išparceliuotas ar kitaip sužlugdytas.
Šiandien mes galime džiaugtis, kad darnaus visų miškininkų ir
Generalinio miškų urėdo B. Sakalausko pastangų dėka Lietuvos miško ūkis yra viena iš efektyviausiai dirbančių šalies ūkio šakų. Valstybės
biudžetą miškų sektorius kasmet papildė daugiau kaip 220 mln. Lt. Tai
42 proc. nuo visų gaunamų pajamų. Nepaisant tokių didelių mokesčių,
visos miškų urėdijos dirba pelningai. Ne veltui Lietuva buvo pripažinta
kaip geriausiai miškus saugojanti valstybė pasaulyje.
Generalinei miškų urėdijai vadovaujant B. Sakalauskui atlikta daug
reikšmingų darbų ir priimta principinių sprendimų, leidusių šalies
miško ūkiui tvirtais žingsniais žengti į priekį. Tai ir miško medelynų,
ir apvaliosios medienos ruošos modernizavimas, naujų technologijų
įdiegimas valstybiniuose miškuose, konstruktyvus bendradarbiavimas su šalies medienos perdirbimo atstovais, sėkmingai įgyvendinta
skaidri apvaliosios medienos prekybos sistema, laiku priimti teisingi
(kartais ir drastiški) sprendimai pasaulinės krizės metu (todėl miškininkai pirmieji šalyje suvaldė šią krizę) leido sektoriui išlikti efektyviai
dirbančiu.
Generalinio miškų urėdo veikla yra įvertinta valstybiniais apdovanojimais. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad jo veiklą, remdamasis kasmetiniais veiklos rezultatais, „labai gerai“ yra įvertinęs ir pats aplinkos
ministras. Tokius vertinimo rezultatus patvirtino ir Vyriausybės suda-
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Po V. Mazuronio laikinai paskirtas aplinkos ministro pareigas eiti
susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius savo įsakymais pavedė
laikinai eiti šių institucijų vadovų pareigas iki bus konkurso būdu išrinkti ir paskirti jų vadovai tokia tvarka: nuo birželio 27 d. Generalinio
miškų urėdo – B. Sakalauskui; nuo liepos 1 d. Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus – R. Prūsaičiui.
Šalies miškininkų bendruomenė ir visuomeninės organizacijos
susirūpinusios dėl iškilusios grėsmės Generalinės miškų urėdijos
prie Aplinkos ministerijos veiklos tęstinumo, kreipėsi į šalies ministrą pirmininką Algirdą Butkevičių, tuometinį laikinai aplinkos ministro pareigas einantį susisiekimo ministrą R. Sinkevičių. Taip pat
kreiptasi į B. Sakalauską su raginimu dalyvauti konkurse generalinio
miškų urėdo vietai užimti. Apie tai diskutuota ir žiniasklaidos priemonėse.
ryta vertinimo komisija. Kaip rodo Generalinės miškų urėdijos veiklos
ataskaita, pasiekti visi užsibrėžti tikslai.
Daug gerų žodžių galima pasakyti ir apie Valstybinės miškų tarnybos direktorių dr. R. Prūsaitį. Jis 2010-2014 metais dirbdamas Valstybinės miškų tarnybos direktoriumi Lietuvos miškininkams pasirodė esąs
dalykiškas, sumanus, principingas ir ryžtingas vadovas. Per minėtą
laikotarpį jis sėkmingai įgyvendino dvi reorganizacijas: trijų valstybinių tarnybų (Miškotvarkos, Miško apsaugos, Sėklininkystės-genetinių
išteklių) ir Miškų kontrolės skyriaus apjungimą, taip pat Valstybinės
miškų tarnybos integraciją su Aplinkos ministerijos regioninių aplinkos apsaugos departamentų Miškų kontrolės skyriais. Dr. R. Prūsaitis
per trumpą laiką sėkmingai išsprendė daug su reorganizacija susijusių
uždavinių, ypač formuojant, atrenkant personalą, keliant jų kvalifikaciją, užtikrinant jų aprūpinimą patalpomis, moderniomis darbo priemonėmis, diegiant informacines technologijas, pažangius darbo metodus. Reorganizuota Valstybinė miškų tarnyba sėkmingai įgyvendina
Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimus,
racionaliai sprendžia naujai miškų sektoriuje iškylančius valstybinio
reguliavimo bei miško ūkinės veiklos kontrolės uždavinius. Asmeninė
dr. R. Prūsaičio veikla ir jo vadovaujamos institucijos darbas 2010-2014
metais aplinkos ministro buvo vertinamas tik gerai ir labai gerai.
Dr. R. Prūsaičiui vadovaujant Valstybinei miškų tarnybai šalyje buvo
įdiegta išmetamų ir absorbuojamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekio apskaita žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje, pagal priskirtą veiklos sritį baigiamas įgyvendinti Europos Parlamento ir Europos Tarybos Medienos reglamentas,
pradėta įgyvendinti Lietuvos miškų oficialiosios statistikos rengimo ir
viešinimo tvarka pagal ES direktyvų reikalavimus ir kt. Dr. R. Prūsaitis
daug dėmesio skiria inovacijų diegimui miškotvarkoje, miškų apskaitoje ir apskritai visame miškų sektoriuje.
Dr. R. Prūsaitis daug prisideda prie miškininkų rengimo. Jis yra Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto tarybos narys, miškininkystės studijų programos bakalauro baigiamųjų darbų vertinimo komisijos pirmininkas, Lietuvos miškų instituto tarybos narys.
Dr. R. Prūsaičio sukaupta patirtis ir pradėtų darbų tolesnis tęsimas
būtų labai naudingas toliau racionaliai tvarkant miškų sektorių, intensyvinant šalies miško ūkį.
Lietuvos miškininkų sąjungos prezidiumas mano, kad dėl aukščiau
minėtų priežasčių ir būtinybės tęsti pradėtus darbus (kaip žinia, miško
ūkyje veiklos rezultatai gali būti akivaizdūs tik per ilgesnį laikotarpį),
tiek Generalinio miškų urėdo B Sakalausko, tiek ir Valstybinės miškų
tarnybos direktoriaus R. Prūsaičio keitimas kitais asmenimis šalies miško ūkiui nebūtų naudingas, todėl prašome gerb. Ministrą rasti galimybę pratęsti jų darbą dar vieną kadenciją.
Lietuvos miškininkų sąjungos prezidiumo vardu
LMS prezidentas Edmundas Bartkevičius

Lietuvos girininkų bendrijos, Girininkų veteranų klubo
kreipimasis
2014 06 27

Lietuvos valstybinių miškų girininkai ir girininkai veteranai nustebę
dėl Aplinkos ministro sprendimo nepratęsti aukščiausios miškų sistemos
vadovų kadenciją. Manome, kad Jūsų, kaip Generalinio miškų urėdo,
principinės nuostatos buvo ir yra Lietuvos valstybinių miškų sistemos sėkmingo funkcionavimo garantas.
Į bet kokias pastangas drastiškai reformuoti valstybinių miškų sistemą, keisti žinybos priklausomybę, į kėslus išparceliuoti ūkinius miškus, atsisakyti kompleksinio ūkininkavimo būdo, į kai kurių pramoninkų išskirtinių sąlygų reikalavimą medienos prekybos srityje bei į daugelį kitų buvo
atsakyta ir taip apgintas mūsų ir visų Lietuvos piliečių viešasis interesas.
Mes žinome ir matome, kad jūs visada tvirtai šį interesą gynėte, kaip aktyviai pasipriešinote „VISUOMIS“ projekto kūrimui.
2012 metais Lietuvos, kaip geriausiai miškus saugančios valstybės
pasaulyje įvertinimas, tik patvirtino, kad valstybinių miškininkų strategija
ir tikslai buvo pasirinkti teisingai ir jie sėkmingai įgyvendinami.
Jūsų kompetencija ir patirtis ir toliau turi pasitarnauti tolimesniam
valstybinių miškų klestėjimui, todėl kviečiame Jus dalyvauti konkurse
Generalinio miškų urėdo pareigoms užimti.
Mes, girininkai, visuomet jautėme Jūsų tvirtą poziciją ir už tai dėkojame. Linkime Jums visokeriopos sėkmės dirbant Lietuvos miškų labui.
LMS Girininkų bendrijos ir girininkų veteranų klubo vardu
Girininkų bendrijos pirmininkas Raimondas Juzikis
LR Premjerui Algirdui Butkevičiui
L.e. LR aplinkos ministro pareigas Susisiekimo ministrui
Rimantui Sinkevičiui

Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų
profesinių sąjungų federacijos kreipimasis
2014 07 02

Dėl Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos
generalinio miškų urėdo Benjamino Sakalausko veiklos tęstinumo
Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų
federacijos valdyba teigia, kad buvusio Aplinkos ministro Valentino Mazuronio sprendimas atleisti Generalinės miškų urėdijos generalinį miškų
urėdą Benjaminą Sakalauską iš užimamų pareigų yra skubotas. Manome, kad vadovautis vien formalia kadencijos pabaiga, neatsižvelgiant į
žinybos vadovo indėlį į žinybos veiklą, neišsakant argumentų, yra nepriimtinas demokratinėje visuomenėje.
Generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas, vadovaudamas valstybiniams miškams, vykdė pertvarkas, diegė naujoves. Jo vadovavimo metu
buvo atsisakyta nebūdingų miškininkams funkcijų – medienos perdirbimo cechų, išplėsti ir naujai įrengti nauji šiuolaikiški daigynai ir medelynai, kurių išauginta produkcija paklausi ne tik Baltijos, bet ir kitose
užsienio valstybėse.
Vadovaujant B. Sakalauskui, Lietuvos valstybiniai miškai pripažinti
tarptautiniu mastu, kaip tinkamai tvarkomi: neperkertami, laiku atsodinami ir gerai ugdomi, didinami miškų plotai. Įdiegta šiuolaikinė gaisrų
stebėjimo sistema, apvalios medienos pardavimo konkursų kompiuterinė pirkimo sistema. Aktyviai dalyvauja, diegiant biokuro gamybos ir
plėtros procesuose Lietuvoje.
Ypač norėtume pabrėžti Benjamino Sakalausko indėlį, vystant ir
plėtojant socialinį dialogą. Jam pradėjus dirbti generaliniu miškų urėdu,
2004 m. Federacija pasirašė Susitarimą, o 2013 m. – pirmą Lietuvoje Šakinę
kolektyvinę sutartį, kuri registruota Darbo ir socialinės apsaugos ministerijoje. Socialinis dialogas, ypač buvusios ekonominės krizės metu, leido
išvengti žinybos darbuotojų susipriešinimo, protestų akcijų. Bendromis

pastangomis priimtos priemonės, dialogas su Federacija, darbuotojais, leido įveikti krizę su mažiausia žala miškams, nors krizės pasekmes jaučiame
iki šiandien.
Jam vadovaujant pasirašyta daugybė susitarimų su įvairiomis žinybomis dėl bendradarbiavimo, saugant Lietuvos didžiulį turtą – šalies
miškus nuo gaisrų, vagysčių ir pan. Didžiausias dėmesys skiriamas valstybiniams miškams, jų plėtrai, atkūrimui, ugdymui ir kokybei bei jame dirbantiems žmonėms. Ne mažiau vertingas B. Sakalausko indėlis į Lietuvos
valstybinių miškų veiklos sėkmę yra jo pastangos, sustabdant „Visuomio“
projektą bei jo neigiamus padarinius šalies miškų ūkio sektoriui.
Ypač svarbus yra veiklos pastovumas miškų žinyboje, nes miškininkų
veiklos rezultatais naudosis tik ateinančios kartos. Todėl labai svarbu išsaugoti miškui pasišventusius miškininkų darbuotojų kolektyvus ir jų vadovus.
Nesant esminių trūkumų valstybinių miškų žinyboje, o priešingai,
galėtume pateikti daugiau teigiamų pavyzdžių, prašome pratęsti Benjamino Sakalausko darbą sekančiai kadencijai.
Federacijos pirmininkas Petras Algirdas Rauka
LR Aplinkos ministrui

Lietuvos žaliųjų judėjimo, Lietuvos žemės draugų
pareiškimas
2014 06 25

Dėl pritarimo Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos
veiklos tęstinumui
Generalinio miškų urėdo B. Sakalausko vadovavimo laikotarpiu šalies
miškai įvertinti, kaip geriausiai tvarkomi pasaulyje. Išskirtinės B. Sakalausko
pastangos išmintingai tvarkyti valstybinius miškus, gebėjimas garantuoti
efektyvų sektoriaus darbą, urėdijoms sumokant didžiausius pajamų mokesčius Europoje, asmeninis indėlis sustabdant ,,Visuomis“ projektą bei jo
pražūtingus padarinius visam šalies miškų ūkio sektoriui, sukaupta patirtis
ir pradėtų darbų tolimesnis tęsimas būtų labai naudingas racionaliam Lietuvos miškų sektoriaus tvarkymui ir miškų ūkio efektyviam valdymui šalyje.
Atsižvelgiant į tai, visuomeninės organizacijos ,,Lietuvos žaliųjų judėjimas“ nuomone, Generalinio miškų urėdo B. Sakalausko keitimas šalies
miškų ir Lietuvos ūkiui nebūtų naudingas, todėl prašome gerb. Ministrą
rasti galimybę pratęsti minėto pareigūno darbą naujai kadencijai.
Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas Rimantas Braziulis

Po išprovokuotos apklausos – padėka respondentams
www.gmu.lt, 2014 07 11

Po tendencingų straipsnių lavinos Generalinės miškų urėdijos prie
Aplinkos ministerijos generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas
kreipėsi į dienraščio „Verslo žinios“ vyr. redaktorių. Laiške jis paprašė padėkoti dienraščio interneto portale liepos 9 dieną inicijuotos apklausos metu
balsavusiems respondentams už pritarimą jo ir visų miškininkų veiklai. Kaip
teigiama laiške, balsavimo rezultatai po daugelio tendencingų, generalinio miškų urėdo veiklą šmeižiančių, iškraipančių straipsnių ir provokacinis
apklausos klausimėlis parodė, kad Lietuvoje jau ne visus galima apkvailinti naudojant standartines juodąsias informavimo ir viešųjų ryšių poveikio
technologijas. Tokiomis aplinkybėmis generaliniam miškų urėdui ir Generalinės miškų urėdijos veiklai išreikštas 57 proc. respondentų pritarimas.
Kaip manote, ar reikia 17 metų Generalinei miškų
urėdijai vadovavusį Benjaminą Sakalauską
pakeisti kitu asmeniu? (1388)
2014. 07. 07
Taip, reikia. Manau, kad urėdija pribrendo permainoms.
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Nereikia. Ponas Sakalauskas puikiai tvarkosi šiose pareigose.
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Aktualijos

B. Sakalauskas: „Triukšmas sukeltas dirbtinai“
„Veidas“, Austė Merkytė, 2014 07 11
(...)
„Veidas“: Iki tol iš ministro nebuvote gavęs jokių drausminių
nuobaudų ar pastabų. Kaip vertinate, kai ministerijai pavaldžios
įstaigos vadovas atleidžiamas tik todėl, kad ilgai dirbo vienoje
darbovietėje? Pavyzdžiui, Japonijoje, patirtis laikoma dideliu
pranašumu. Netgi Lietuvoje iš vienos įstaigos į kitą nebėgiojantys darbuotojai skatinami pailgintomis atostogomis, ką jau kalbėti apie privačiame versle plačiai paplitusį darbuotojų lojalumo
skatinimą įvairiomis priemonėmis?
B. Sakalauskas.: Jokių drausminių nuobaudų nesu gavęs – atvirkščiai,
esu įvertintas ir ne tik padėkomis. Prezidento dekretu esu apdovanotas
ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi, Aplinkos ministerijos
Garbės ženklu, kitais apdovanojimais. Manau, kad miškų sistemai, puoselėjančiai, tausojančiai ir gausinančiai biologinį turtą, tiek darbo metų
yra labai trumpas laiko tarpas. Miškų sistemos pokyčiuose rezultatai pamatomi tik po kelių dešimtmečių. Ne veltui ir tarptautinės organizacijos vertinimus teikia už kelis dešimtmečius. Todėl manau, kad teiginiai,
jog ilgai dirbta, irgi tėra populistiniai. Priežastys glūdi visai kitur, jas visi
nujaučia, mato ir žino – kas pas ką vaikšto, iš kur ateina. Japonija nėra
vienintelė civilizuota valstybė, kur geri darbai yra skatinami. Mūsų sistemoje toks „kadencijų“ taikymas visiškai neskatina ir neskatins gerai
dirbti, nes sprendimai dėl kadencijų yra nemotyvuoti ir nepriklauso
nuo darbų kokybės. Mano nuomone, toks rotacijos taikymas yra netgi
antikonstitucinis, nes valstybės tarnyboje darbo vertinimo sistema turi
skatinti gerai dirbti. Todėl ir teigiu, kad vyksta visiška savivalė, nes rotacijos principai nėra įteisinti, įstatymų įgyvendinamųjų aktų nėra sukurta.
Beje, vadovaujant Generalinei miškų urėdijai, man labai praverčia ir patirtis, įgyta dvejus metus dirbant Zarasų rajono meru.
„Veidas“: Kokius projektus artimiausiu metu planavo vykdyti
Generalinė miškų urėdija?
B.S.: Tuoj pradėsime kurti bendrąją buhalterinės apskaitos sistemą. Kitas planas – miškų urėdijų darbo efektyvumo didinimas, kurio
reikalauja įstatymai, įpareigojantys mus didinti miškų, kaip valstybės
turto, vertę. Tai bus daroma ir sodinant naujus miškus. Biokuro gamybos plėtra yra susijusi su urėdijų dalyvavimu biokuro biržoje. Kitas iš
suplanuotų įgyvendinti projektų - tolimesnis skaidriausios medienos
pardavimo sistemos tobulinimas. Apie šią sistemą daug metų medienos perdirbėjai svajojo, tačiau keista, kad jie dabar kuria kitus principus. Matyt, skaidrumas nepatiko. Taip pat vykdysime pirmojoje šalyje
trišalėje sutartyje su Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų
profesinių sąjungų federacija numatytus įsipareigojimus toliau rūpinti
darbuotojų socialine gerove.

Miškininku per vienus metus netampama
„Lietuvos žinios“, Gintaras Mikšiūnas, 2014 07 17
Interviu su generaliniu miškų urėdu Benjaminu Sakalausku
Generalinei miškų urėdijai vadovaujate beveik du dešimtmečius. Ką pavyko pasiekti per šį laikotarpį?
Per vadovavimo valstybinei miškų žinybai metus pavyko užtikrinti
miškų urėdijų ekonominį stabilumą. Tai suteikia joms galimybių neiškertant viso medienos prieaugio sodinti naujus miškus, tiesti ir taisyti kelius, skirti lėšų rekreacijai. Pagal Aplinkos gerovės indeksą mes buvome
pripažinti geriausiai prižiūrintys miškus pasaulyje. Europoje pirmaujame
pagal valstybei sumokamus mokesčius, kurie sudaro per 220 mln. litų,
arba 42 proc. nuo urėdijų gaunamų pajamų, tačiau vis tiek dirbame pelningai. Pavyko apsiginti nuo įvairių valstybinių miškų sistemos išdraskymo projektų.

8■

/ 2014 / 07

Kas einant šias pareigas jums yra svarbiausia, kokiomis vertybėmis remiatės?
Man svarbiausia pasitikėti bendradarbiais. Labai nemėgstu melagių
ir tinginių. Veržlumas, aktyvi veikla yra pagrindinės savybės, kurios imponuoja. Miškininkų darbo specifika yra unikali. Mano profesijos broliai
miškininkai dirba ne savo kartai, nori žinoti, kokie miškai bus po pusšimčio, po šimto metų. Tam, kad miškas užaugtų kokybiškesnis ir jame
būtų galima efektyviai ūkininkauti, reikia nemažai pastangų, išmanymo, laiko, lėšų. Miškininkai laikomi romantikais, tačiau tik romantiškos
sielos žmonės gali perprasti miško gyvenimą ir jo paslaptis. Miškininko
profesija yra viena iš nedaugelio, kurios perduodamos iš kartos į kartą.
Kaip pavyko suburti tikrą profesionalų komandą, kurioje dirba ir
ilgametę patirtį turintys specialistai, ir jauni žmonės?
Šalies miškų būklės gerėjimo rodiklių, kuriuos yra įvertinę ne tik Lietuvos ekspertai, galima pasiekti tik dirbant su komanda, kuri supranta,
pritaria, pataria, į kurios nuomonę gali įsiklausyti. Prieš dešimtmetį pavyko suformuoti tokį kolektyvą, koks mano įsivaizdavimu ir turėtų būti.
Dauguma urėdų – kvalifikuoti, profesionalūs, atsakingi vadovai. Jie
glaudžiai bendradarbiauja su pagrindiniu ramsčiu miškuose – girininkais, kurie nudirba didžiuosius darbus. Su tokia komanda, kokia dabar
dirba valstybinių miškų sistemoje, iš tiesų galima nuveikti ir daugiau
gerų darbų.
Kartais tekdavo priimti ir griežtokų sprendimų, bet diskutuodami, aiškindamiesi prieidavome prie bendro sprendimo. Tokių nevie
nareikšmiškai vertinamų sprendimų teko priimti siekiant suvaldyti ekonomikos krizę. Pagrindinius uždavinius pavyko įgyvendinti Generalinei
miškų urėdijai dirbant kartu su miškų urėdijomis, Lietuvos miškininkų
sąjunga, profsąjungomis, visuomeninėmis organizacijomis, Miškų departamento ir dauguma Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų.
Kaip miškas neužauga per dešimtmetį, taip ir miškininku netampama per vienus ar kelerius metus. Suformuoti profesionalų komandą padėjo priimti teisingi socialiniai sprendimai, derybos su profsąjungomis.
Pirmieji šalyje pasirašėme trišalę kolektyvinę sutartį su Lietuvos miško
ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija, vykdome
joje numatytus įsipareigojimus. Šie ir kiti sprendimai paskatino ieškoti
ir rasti savo nišą valstybinių miškų sistemoje, neleido būti nuneštiems
emigracijos bangų.
(...)
Kokia yra Lietuvos miškų ūkio vizija, kokie artimiausi tikslai numatyti siekiant patenkinti didėjantį medienos, biokuro poreikį ir išsaugant miškų potencialą ateities kartoms?
Lietuvos miškų ūkio vizija yra numatyta Nacionalinėje miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programoje. Miškus saugome ir gausiname įveisdami juos nenaudojamoje ir žemės ūkiui netinkamoje žemėje,
optimizuodami dauginamosios medžiagos auginimą. Siekdami užtikrinti
tinkamą miškų apsaugą nuo gaisrų išplitimo įdiegėme moderniausią pasaulyje antžeminę gaisrų stebėjimo sistemą. Augant šalyje atsinaujinančio kuro paklausai, integruojamės į biokuro biržą.
(...)
Jūsų atžvilgiu oponentai buvo pažėrę nemažai kritikos dėl
neva neskaidrių projektų įgyvendinimo ir medienos apskaitos.
Sakoma, kad Kuršių nerijoje per šių metų gaisrą stebėjimo kameros nesuveikė, nes esą buvo techniškai nesutvarkytos. Ar kaltųjų
ieškojimas po tokių incidentų yra daugiau emocinė politikų reakcija, ar kryptinga interesų grupių veikla, kuri, pasitaikius progai,
tiesiog suaktyvėjo?
Deja, tenka pripažinti, kad šešis kartus pakartotas melas tampa nebe
melu, nes jūs irgi klausiate apie nesuveikusias kameras. Turiu pataisyti,
kad 24 urėdijose ir Kuršių nerijos nacionaliniame parke yra įdiegtos ne
kameros, o sistema, galinti identifikuoti gaisrą. Aplinkos viceministro
vadovaujama komisija nustatė, kad gaisro Kuršių nerijoje dieną sistema
nebuvo įjungta, prie jos niekas parke nebudėjo, nors privalėjo. Todėl

po šio incidento rengiamasi Kuršių nerijos miškų priežiūrą patikėti Kretingos miškų urėdijai. Pradėtas sistemos „tyrimas“ tikrai nėra emocinė
politikų reakcija, o, kaip ir įvardijote, kryptinga interesų grupių veikla
naudojant „triukšmo“ technologijas.
Kalbant apie kaltinimą, neva urėdijos nustatė mažesnį likvidinės
medienos tūrį, tai daugelyje Europos valstybių mediena matuojama
vieną kartą, tai daro nepriklausomi matuotojai vartotojo sandėlyje.
Lietuvoje aplinkos ministro patvirtinta tvarka yra gerokai brangesnė,
nes pagal ją medieną matuoja urėdijos ar miškotvarkos įmonė. Toks
matavimas didelių paklaidų neturi, o nustačius pažeidimus pareigūnai
griežtai baudžiami.
Triukšmas dėl tūrių neatitikimo, manau, susijęs su valstybinės miškų
tarnybos kai kurių darbuotojų prasimanytų sau užsiėmimu pagal kažkokią neaudituotą metodiką. Beje, ji nepatvirtinta ir Aplinkos ministerijos.
Iš miškų urėdijų surinktų lėšų per trejus metus „pramatuota“ už 1,6 mln.
litų. Neva tikslesniems matavimams. Šitas užsiėmimas matuotojams patiko, todėl nutarė patriukšmauti, neva reikia dar kartą matuoti, kad urėdai dirbtų efektyviau. Atliko tendencingus, proginius patikrinimus, kad
vaizdelis būtų sodresnis, spalvingesnis, ir pareikalavo pinigų. Nors Valstybinės miškų tarnybos darbuotojai privalėjo kontroliuoti nuo 2009 metų
kasmet, kažkaip neprisiruošė. Šias lėšas, 1,6 mln. litų, būtų gerokai prasmingiau panaudoti Kuršių nerijos nacionalinio parko miškams tvarkyti.
Buvęs aplinkos ministras paskelbė atleidžiantis jus iš pareigų.
Ar išgirdote motyvus? Kaip toliau planuojate savo karjerą?
Buvęs ministras taip ir neišsakė jokių pagrįstų argumentų, kodėl
nepratęsė mano kadencijos, gražbyliaudamas tik apie rotaciją, kuri paskelbta neva ne dėl blogo darbo, nors keliems ne geriausiai vertintiems
vadovams kadencijos pratęstos. Vyksta labai jau skirtingų standartų
taikymas. Manau, kad ministras taip pasielgė iš populistinių paskatų,
nes rotacija šalyje taikoma tik Vidaus reikalų, Krašto apsaugos ir Užsienio reikalų ministerijose. Mano manymu, susidorojimo su manimi užsakovai yra tie, kurie negali pamiršti pralaimėjimo dėl nepavykusio miškų
sistemos išdraskymo ir „VISUOMIO“ kūrimo.

Kas valstybiniuose miškuose slepiasi po tariamais
milijonais?
„Respublika“, Aldona Kvedarienė, 2014 07 18
Pastaruoju metu visuomenę bandoma įtikinti, kad valstybiniuose
miškuose yra paslėpti milijonai, kurių neva negaus valstybės biudžetas.
Neva miškininkai matuodami dar nenukirstą mišką tyčia parodo mažesnį
medienos tūrį, kad vėliau galėtų jį nugvelbti. Šešėlis krito ant visų šalies
miškininkų. Kam prireikė šių kaltinimų?
Paskelbė „Verslo žinios“
Pirmosios apie neva danginamus milijonus valstybiniuose miškuose paskelbė „Verslo žinios“. „Kontrolieriams nustačius, kad miškų
urėdijose iškertama miško mažiau, nei reikalaujama pagal normatyvus,
valstybė šiemet negaus iki 50 mln. litų pajamų“, – gegužės 14 dieną
rašė laikraštis.
Tą patį pakartojo ir liepos 7 dieną.
Anot jų, šalies girininkai, matuodami kirtimams atrėžtas biržes, tai
yra dar nenukirstą mišką, tyčia fiksuoja jame esantį mažesnį medienos
tūrį, nei jis yra iš tiesų. Tokiu būdu šįmet visuose šalies valstybiniuose
miškuose susidarė beveik pusės milijono kubų medienos trūkumas.
Sizifo darbas
Norint suprasti, ar gali dėl matavimo miške atsirasti medienos trūkumas ir nuostoliai, reikia žinoti, kokiu tikslu ir kaip jis matuojamas.
Medienos tūriai miške yra apskaičiuoti miškotvarkos projektuose,
kuriuos Valstybinis miškotvarkos institutas urėdijoms pateikia dešimčiai metų į priekį. Tačiau per tą laiką gamtoje gali įvykti nemažai pokyčių: medis ne tik priauga, jis gali ir nudžiūti, jį gali išversti audra, jį
gali apnikti ligos, dėl kurių jį teks nukirsti. Todėl biržės prieš jas kertant

pamatuojamos. Patikimiausias yra ištisinis biržės matavimas. Tuomet
matuojamas kiekvienas joje augantis medis. (...). Bet net ir taip matuojant neišvengiama netikslumų. Nepaisant, kas matuos: girininkas ar
kontrolierius. „Net tas pats žmogus eidamas antrą kartą gaus kiek kitokius rezultatus“, – įsitikino Jonavos miškų urėdas Rolandas Skuja.
Reikalingas planavimui
Bet svarbiausia, kad šis Sizifo darbas nieko bendra su medienos pardavimu ir pinigais neturi.
Turėtų, jei biržė būtų parduodama nenukirstu mišku. Tačiau gali kas
nori ir kiek nori matuoti tūrius miške, medienos bus tiek, kiek jos prikirs.
Ir pajamų gaus tiek, kiek medienos turės, o ne kiek planavo jų turėti. „Nenukirsto miško matavimas neturi ir negali turėti jokios įtakos urėdijų finansinei būklei, nes nenukirstas medis dar nėra prekė. Preke medis tampa tik tada, kai yra nukertamas ir atvežamas į pardavimo vietą – miško
sandėlį, kuriame medienos sortimentai yra tiksliai apskaitomi“, – paaiškino šalies miškų urėdų tarybos pirmininkas, Dubravos eksperimentinės
mokomosios miškų urėdijos miškų urėdas Kęstutis Šakūnas.
Pavogti, pasak Dubravos urėdo, daug ką galima. Ir iš sandėlio medieną, ir medį iš miško. Tačiau medis iš biržės be pėdsakų nedingsta. Lieka
kelmai, taksoraštis, kuriame sužymėti visi medžiai. Taigi, vagystė anksčiau ar vėliau išryškės. Tokių faktų iki šiol nebuvo.
(...)
Komentaras
Miškų departamento direktorius dr. Valdas Vaičiūnas:
Pirmiausia, valstybei svarbu turėti patikimą informaciją apie miškų ar
medienos išteklius. Tai svarbu strateginiam planavimui. Antra, jei miškas
parduodamas nenukirstas, biržėje sukaupto tūrio kuo tikslesnis įvertinimas svarbus dėl ekonominių priežasčių. Galiausiai, duomenys apie atrėžtose (paruoštose kirtimui) biržėse esantį nenukirsto miško medienos tūrį
reikalingi kirtimų ir sortimentinės išeigos planavimui bei leidimų kirsti
mišką išdavimui.
Matuojant skirtingais metodais tūriai dažniausiai nesutaps, nes skirtingi yra metodų tikslumai. Be to, įtakos turi ir matuotojų kvalifikacija bei
profesiniai įgūdžiai, naudojami taksacijos instrumentai, gamtinės sąlygos.
Neabejotinai tiksliausias metodas, kai atliekamas ištisinis medžių permatavimas biržėse. Tačiau šis metodas yra daugiausiai sąnaudų reikalaujantis
ir brangiausias. Todėl valstybiniuose miškuose jį privaloma taikyti, kai išimtiniais atvejais parduodamas nenukirstas miškas. Tikslinga jį vykdyti ir
po stichinių nelaimių sudarkytuose medynuose ar kitais atvejais, kai po
sklypinės miškų inventorizacijos medynuose yra įvykę esminių pokyčių.
Miško ūkinės veiklos ir miško kirtimų planavimui pakanka miškotvarkos
duomenų.
Komentaras
Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos pirmininkas dr. Edmundas Petrauskas:
Pagrindinis biržių matavimo tikslas yra ūkinės veiklos planavimas.
Bet dabar jis tapo kontrolės sfera. Lietuvoje yra noras kontroliuoti kiekvieną žingsnį. Yra pilna kontroliavimo metodų, jie vieni kitus dengia,
persipina, ir galiausiai pasimetama. O jei dar atsiranda neskaidri valia,
tada išpučiamas burbulas.
Valstybinės miškų tarnybos funkcijos ir yra kontroliuoti. Bet kontroliuojant biržes reikia rinktis atsitiktinai. Žinoma, galima naudoti tokius
metodus, kaip jie panaudojo: paėmė duomenis, kuriuos urėdijos teikia
apie nenukirstą mišką, sulygino juos su miškotvarka, pažiūrėjo, kur didžiausi skirtumai, ir nuvažiavo į tas biržes. Na, tie skirtumai pasitvirtino.
Bet tada galima kalbėti tik apie konkrečias biržes ir bausti konkretų jas
matavusį žmogų. Bet tų skaičių perkelti Lietuvai, kalbėti apie kažkokius
mistinius medienos trūkumus negalima.
Neišmatavo – vadinasi, dingo. Nedingo ta mediena, ji tebėra miške.
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Miškininkystė

Virgilijus Vasiliauskas

Valstybinė miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas

Lėktuvo tipo bepiločiai orlaiviai (nuotrauka iš http://www.navy.mil/view_image.asp?id=25660)

M

iškų ūkyje pilotuojamos aviacijos
priemonės dažniausiai panaudojamos šiose srityse: miško gaisrų gesinime ir priešgaisriniam patruliavimui, medynų fotografavimui miškotvarkos tikslams,
medžių lajų kenkėjų naikinimui. Naujesnis
pritaikymas – miško ekologinis ir miško
naudojimo monitoringas. Taip pat aviacija
pasitelkiama gauti medynų plotų ortofoto
vaizdus ir purkšti miško kenkėjų masinius
židinius. Užduotis galima atlikti dideliuose
miškų masyvuose ir nepalyginamai sparčiau
už antžeminę techniką. Bet dėl brangumo
aviacija plačiau naudojama tik ekonomiškai
stipriose šalyse. Lietuvoje ji taikoma epizodiškai. To priežastis: dideli kaštai, skirtingais
metais būna labai netolygus poreikis didelės
apimties darbų atlikimui, sudėtingos aviacijos paslaugų pirkimo bei derinimo procedūros, jos ilgai trunka.
Paspartinti šių darbų operatyvumą ir
sumažinti paslaugų kainą gali bepilotė technika. Tai maži skraidantys bepiločiai orlaiviai
(sutrumpintai BPO), valdomi nuo žemės
distanciniu būdu, naudojant nešiojamą
kompiuterį su ryšio moduliu ir antena. Jie
sėkmingai gali vykdyti apibrėžtą spektrą užduočių. Svarbiausia jų savybė – naudojimo
operatyvumas mums reikiamuose miško lokaliuose plotuose bei betarpiškas informacijos gavimas ir fiksavimas: gaisrų priežiūra,
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miško patologijų stebėsena, miško fondo
naudojimo kontrolė, kova su miško vagystėmis, medynų inventorizacija, įvairių sričių
monitoringas. Šie aparatai skiriasi konstrukcija (lėktuvo ar sraigtasparnio tipas), mase,
skridimo laiku, toliu ir aukščiu. Skraidantis
aparatas yra platforma įrangai gabenti, todėl BPO galimybės labiau priklauso nuo juose sumontuotų optinių kamerų, GPS aparatų bei valdymo programų lygio, negu nuo
orlaivio konstrukcinių savybių. Skiriasi kaina,
valdymo ir aptarnavimo ypatybėmis.
Pasaulyje jau nusistovėjo tam tikta bepilotės technikos klasifikacija: pagal masę
(mikro – iki 5 kg, mini – iki 200 kg, midi – iki
1000 kg, maksi – virš 1000 kg), pagal skridimo trukmę ore (mažiau 1 val., iki 3 val., iki
12 val., 24 val. ir daugiau), pagal skrydžio
aukštį ir t.t.
Miškuose BPO pritaikymo praktika palaipsniui suformavo dvi labiausiai priimtinas masės kategorijas: 20-50 kg (aparatas
startuoja įsibėgant aikštelėje arba nuo paleidimo įrenginio) ir 2-5 kg (paleidžiamas
ranka). Šiuolaikinį BPO kompleksą sudaro
skraidantis aparatas, radijo priėmimo-perdavimo stotelė, valdymo pultas, paleidimo
įrenginys. Priklausomai nuo BPO masės ir
dydžio, visas kompleksas telpa lengvojo
automobilio krovinių skyriuje ar priekaboje
arba didelėje „kuprinėje“ (konteineryje). Ap-

aratai komplektuojami su spalvoto, juodaibalto, infraraudonojo vaizdo kameromis,
palydovinės navigacijos sistemomis, galima
ir papildoma įranga.
Užsienyje forsuotais tempais formuojasi
komercinių bepiločių aparatų rinka. Tai akivaizdžiai rodo ateinanti informacija iš aukštą
ekonominį potencialą arba didelius miško
masyvus turinčių šalių – JAV, Izraelio, Vakarų
Europos, taip pat Kinijos, Pietų Korėjos, Indijos, Pietų Afrikos, Rusijos ir kitur. Miškų apsaugai juos pradeda naudoti Rusijos ir Baltarusijos miškininkai. Todėl ir Lietuvoje vis
labiau domimasi šių aparatų panaudojimu
įvairiose ūkio srityse. Jų naudojimą reglamentuoja „Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklės“, kurias šių metų pradžioje patvirtino
Civilinės aviacijos administracijos direktorius
(įsigaliojo nuo 2014 m. gegužės 1 d.).
Įvairiose šalyse vyksta moksliniai tyrimai, kaip sukurti technologijas, įgalinančias
medžių liemenų kenkėjų apniktus medžius
aptikti šių vabzdžių vystymosi pradinėse
stadijose. Žiniasklaidoje skelbiama, kad JAV
mokslininkai sukūrė būdą fiksuoti liemenų
kenkėjų apnikto medžio skleidžiamus signalus infraraudonajame spindulių spektre. Su
pilotuojama aviacija šiuo būdu norimų rezultatų negautume, nes daugumoje atvejų
žievėgraužių lokalizacija eglynuose nustatoma tik kenkėjams pasiekus masinio pažeidi-

mo lygį. Ir iš kosmoso dar nepavyksta tuos
signalus fiksuoti kenkėjų pradinėje plitimo
stadijoje. Be to, kosminės technologijos labai brangios. Skelbiama, kad tam tinka bepilotis daugiamentis sraigtasparniukas. Šis
mažas aparatas gali miške padėti surasti pavienius kenkėjų apniktus medžius. Medyno
žvalgymas santykinai nebrangus ir ekologiškas, nes aparato veikimui pakanka ličio jonų
baterijos ir faktiškai neteršia aplinkos.
Bepilotės technikos galimybės jau dabar leidžia ją naudoti miško patologiniuose
žvalgymuose, vertinant medynų sanitarinį
stovį: atsiradusias vėjavartas-vėjalaužas,
sniegalaužas, lajų pažeidimą nuo spyglius
ir lapus graužiančių vabzdžių bei kitų faktorių (sausrų, šalnų, grybinių ligų), medynų
užmirkimą, gaisrų poveikį medynams, želdinių pažeidimus, sausuolių kiekį ir pan. Ją
galima taikyti miško apsaugai nuo vagysčių
ar kitos neteisėtos veiklos, kontroliuoti miško savininkų ir valdytojų ūkinę veiklą, patruliuoti labiausiai lankomus miškus, sekti
miško kelių būklę, stebėti medžių fenologiją. Galima operatyviai išžvalgyti ir užfiksuoti tų miškų plotų vaizdus, kurie sunkiai
pasiekiami automobiliniu transportu dėl
bekelės, raižyto reljefo, užmirkimo, užvertimo medžiais, užšlamštinimo, sniego gausos
ar apledėjimo, kitų trukdžių. Gal ji padėtų ir
stambių žvėrių apskaitoje bei brakonieriavimo užkardyme?
Miško patologiniam ir sanitarinės būklės monitoringui vykdyti bepiločiuose aparatuose naudojamos optinio diapazono
videokameros ir fotoaparatai. Operatorius,
realaus laiko režimu ekrane sekdamas perduodamą vaizdą, stebi praskrendamą vietovę. Pagal medynų lajų spalvos pokyčius,
lajos ar medynų išretėjimą bei kitas vizualiSraigtasparnio tipo bepilotis orlaivis
(nuotrauka iš http://mensuro-aero.com/uav-draganflyer)

nes ypatybes sprendžiama apie spyglių-lapų
kenkėjų pakenkimus (kuo didesnis spyglių
ar lapų nugraužimo laipsnis, tuo labiau lajų
fone išryškėja pažeistų medžių rūšių stiebų spalva, daranti įtaką bendram medyno
atspalviui), šviežios vėjavartos, vėjalaužos
ir sniegalaužos, švieži degimai, sausuoliai
(senuose degimuose, buvusiuose kenkėjų ar
ligų židiniuose), užšlamštinimas šviežiuose
kirtimuose, kitos kilmės patologijų pažeisti
medynai. Naudojant specialius filtrus, galima fiksuoti sergančius medynus pagal lajų
sveikumą, generuojant 3 D modelius – apskaičiuoti išverstos arba sandėliuojamos
medienos tūrius.
Neleistinos ūkinės veiklos miškuose už
kardymui dėmesys gali būti kreipiamas į
charakteringus pokyčius medynų landšafte:
medynų skalsumo pokytį, medynų spalvos
pokytį, valksmas ir vėžes medynuose, medienos rietuves, iškirstus gulinčius medžius
ir paruoštus sortimentus, ankstesnių metų
kirtimus, aikšteles miško masyve.
Miškininkai patyrė, kaip sudėtinga gesinti išplitusius didelius miško gaisrus, kaip
būtina turėti kuo operatyvesnę informaciją
apie greitai besikeičiančią situaciją (gaisro
plitimą įtakojančių sąlygų įvairovę, perėjimą
į viršūninius gaisrus, degimo intensyvumą,
vietovės uždūminimą ir kt.). Be pastovaus
erdvinės kompleksinės informacijos tiekimo,
kuris galimas tik situaciją apžiūrint iš oro,
neįsivaizduojamas efektyvus miško gaisrų
gesinimas ir gesintojų sauga. Dabar miške
gesinant gaisrus, operatyvinę informaciją
galima gauti tik iš tos gaisro pakraščio dalies,
kur betarpiškai dirba priešgaisrinės komandos, ir ne daugiau. Šią žvalgybą sėkmingai
galėtų atlikti skraidantys bepiločiai aparatai.
Jie taip pat tiktų lokalizuotų miško gaisrų

plotų patruliavimui ir stebėjimui iki visiško
jų užgesinimo. Komplekse su antžeminėmis
gaisrų stebėjimo kameromis BPO galima
būtų naudoti pastebėto dūmų šaltinio operatyviam žvalgymui, grėsmės įvertinimui,
gaisro vietos tikslių koordinačių nustatymui,
priešgaisrinės komandos informavimui ir situacijos kitimo fiksavimui.
Bepilotės orlaivių technikos panaudojimas mūsų šalies miškų ūkyje turi savo nišą.
Jos įsisavinimas įgalintų į kokybiškai naują
lygį pakelti miško apsaugos ir kontrolės darbų techninę pusę, užtikrinti jų operatyvumą
ir našumą. Tai tampa objektyvia realybe
ir gamybine būtinybe. Dabartinės ekonominės sąlygos ir etatų mažinimas iš miškininkų reikalauja kelti darbų bei užduočių
vykdymo našumą, gerinti miško apsaugos
priemonių atlikimo kokybę. Todėl turime
eiti koja kojon su progresu, ieškoti efektyvių
būdų mažinant darbo laiko sąnaudas. BPO
miškų ūkyje galėtų tapti visa matančia ir
fiksuojančia „akimi iš padebesių“, kasdiene
darbo priemone.
Prognozuojama, kad per artimiausius
5-10 metų vyks labai spartus bepiločių orlaivių panaudojimo augimas, atsiras dideli
komerciniai BPO, kurie iš rinkos ims stumti
pilotuojamą aviaciją. O po 15-20 metų didžiąją dalį skrydžių vykdys BPO, ypač krovinių gabenimo srityje. Per artimiausius
dešimt metų BPO rinkoje gali būti išleista
apie 90 milijardų JAV dolerių. Užsienyje
mažieji ir vidutinio dydžio BPO naudojami
vis populiarėjančiame civilinės aviacijos segmente: miškų priešgaisrinėje apsaugoje,
žiniasklaidos tikslams, policijos reikmėms,
žmonių gelbėjimo operacijose, geologinėje
žvalgyboje, transporto arterijų priežiūrai ir
kitose srityse.

Skraidančio sparno tipo bepilotis orlaivis
(nuotrauka iš http://www.fpvflying.com)
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Miškotvarka
Karšuvos girioje
Darius Džiaugys

Pasitarimo dalyviai

Š

iemet vykdoma planinė Jurbarko miškų urėdijos administruojamų miškų
inventorizacija. Jos eigai bei ūkinių
priemonių projektavimo ypatumams aptarti Karšuvos girioje birželio 20 d. buvo

surengtas pasitarimas, kuriame dalyvavo
Aplinkos ministerijos Miškų departamento, Valstybinės miškų tarnybos atstovai,
Valstybinio miškotvarkos instituto ir Jurbarko miškų urėdijos specialistai.

Mociškių girininkijoje esančio tyrimo barelio (22 metų pušyno) taksaciniai rodikliai (matuota 2010 m.):
vid. aukštis – 10,5 m, skersmuo –12,6 cm, skalsumas – 1,06, medžių skaičius – 2000 vnt/ha,
tūrio prieaugis – 13 m3/ha, tūris – 141 m3/ha; retintas: 4 metų amžiaus, paliekant 4400 vnt/ha,
8 metų amžiaus – 2750 vnt/ha ir 14 metų – 2050 vnt/ha.
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Rimo Barausko nuotrauka

Valstybinio miškotvarkos instituto
miškotvarkos projektų autorius

Apžiūrėti objektai Mociškių, Kalvelių
ir Viešvilės girininkijose. Karšuvos girioje augantys vokiečių miškininkų įveisti
bukynai suteikia įvairovę šiam regionui
ir jų sklypus ūkininkaujant būtina puoselėti. Mociškių girininkijoje susidomėjimo susilaukė miškų tyrimo ir mokymo
objektas Nr. 206, įsteigtas Lietuvos miškų
instituto buvusių darbuotojų A. Kuliešio,
J. Saladžio bei D. Kavoliūnienės 1992 m.
įveistuose 4 metų pušų želdiniuose. Bandymo tikslas – palyginti medyno augimą
ugdymo kirtimais išretinant įvairiu intensyvumu. Kontroliniame variante pradinis
tankumas – 8100 vnt./ha, kiti variantai išretinti iki 4400, 2400, 1200 ir 600 vnt/ha.
Pakartotinai retinta 1997 m., o tankesni
variantai retinti ir 2003 m.
Pasitarimo dalyviai akivaizdžiai pamatė, kaip pasikeitė medynų rodikliai – aukštis, skersmuo, tūris ir svarbiausia medienos
kokybė priklausomai nuo paliekamų medžių skaičiaus, retinimų kartojimo ir intensyvumo. Taip pat įvertino tokio ilgalaikio
bandymų objekto naudą ir galimybes pritaikyti praktinėje miškininkystėje. Dažni,
pakartotiniai retinimai pasirodė mažiau
efektyvūs augimo atžvilgiu. Intensyvūs
pradiniai retinimai 4-9 m. amžiuje turėjo
įtakos ne tik didesniam skersmens prieaugiui, bet ir didesniam šakotumui, stambesnėms šakoms.
Diskutuota apie neplynų kirtimų parinkimo galimybes pušynuose, ypač pietinėje
Karšuvos girios dalyje, kur sudėtingos atžėlimo sąlygos. Prieita nuomonės, kad sudarant pagrindinių kirtimų projektą reikėtų
daugiau tartis su girininkais, kurie geriau
žino tai miško vietai būdingas sąlygas.
Karšuvos girioje yra palyginus nemaža
elninių žvėrių, ypač briedžių, kurie daro
žalą įveistiems pušų želdiniams ir sunkiai
atsikuriančiose kirtavietėse žėliniams.
Spręsta, kaip vertinti įvairiu intensyvumu žvėrių pažeistus želdinius ir kokias
ūkines priemones juose taikyti. Valstybinio
miškotvarkos instituto medžioklėtvarkos
specialistas siūlė pirmiausia atlikti elninių
žvėrių apskaitą, po to spręsti apie tikslines
ūkines priemones.
Aktualus ir probleminis einamųjų kirtimų projektavimas bei vykdymas beržynuose su pušimis ir pušynuose su beržais.
Karšuvos girią kerta magistraliniai ir
krašto keliai, todėl aktualus kirtimo būdų
parinkimas, kraštovaizdžio formavimo kirtimų taikymas pakelių juostose.

Arlaviškių kadagių slėnio take

Vokiečių miškininkų viešnagė Lietuvoje
Vytautas Ribikauskas

Saksonijos miškininkai žavėjosi Dubravos
rezervatinės apyrubės sengirės didingumu
Arboretume

korėžių aižyklą, miško sėklų sandėlį-šaldytuvą, medelyno technikos parką. Neišdildomą
įspūdį jiems paliko Dubravos rezervatinės
apyrubės sengirė bei Arlaviškių kadagių slėnio pažintinio tako vaizdai.
Miškų institute vokiečiams buvo pristatyti Miško augalų biotechnologijų bei Miško entomologijos ir fitopatologijos laboratorijų darbai.
Pažintinės nuotaikos svečiams nesugadino ir šiemet birželį dažnai lynojęs trumpalaikis lietus. Lepšynės poilsiavietėje kartu
svečiai čirškino didžiulėje keptuvėje tradicinę kiaušinienę, aptarė įsimintinus miškininkystės objektus. Senas miškininkystės
tradicijas turinčios Vokietijos miškininkus
stebino mūsų miškininkų gamybininkų ir
mokslininkų darbai ir pasiekimai.
Svečiams taip pat buvo surengtos
kultūrinės išvykos į Trakus, Vilnių. Birželio
21 d. vokiečių miškininkų delegacija išvyko į Lenkiją.

Vokiečių miškininkai apžiūri skiepytus medelius, skirtus miško sėklinių
plantacijų įveisimui

Autoriaus nuotraukos

M

ūsų šalyje birželio 18-20 d. lankėsi
skaitlinga Vokietijos Saksonijos žemės miškininkų sąjungos atstovų
delegacija. Atvykę iš Latvijos, vokiečių miškininkai birželio 19 d. Panevėžio miškų urėdijoje apžiūrėjo Pašilių stumbryną, lankėsi
Bistrampolio dvare.
Birželio 20 d. jie atvyko į Girionis. Dubravos EMM urėdijoje miškų urėdas Kęstutis Šakūnas supažindino ekskursantus su specifine
šios urėdijos veikla, pristatė įdomesnius miškininkystės objektus. Selekcinių sodmenų išauginimo padalinio šiltnamiuose jie domėjosi skiepytų sodinukų, skirtų miško sėklinėms
plantacijoms įveisti, auginimo technologija,
uždaroje nuo aplinkos teritorijoje auginama
karpotojo beržo sėkline plantacija bei beržo
sėjinukų auginimu su uždara šaknų sistema.
Arboretume nuoširdžiai žavėdamiesi vokiečiai apžiūrinėjo urbanistinių medžių ir krūmų
eksponatus, stebėjosi jų formų įvairove. Svečiai taip pat lankėsi medelyne, apžiūrėjo kan-
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Fitoplazma –

3

klastinga Kuršių nerijos pušų kenkėja
Indrė Urbonaitė, Deividas Valiūnas, Algirdas Ivanauskas, Rasa Jomantienė
Gamtos tyrimų centro Fitovirusų laboratorijos Augalų molekulinės patologijos grupės darbuotojai

K

uršių nerijos nacionaliniame parko
miškuose vyrauja paprastoji pušis
(Pinus silvestris) ir kalninė pušis (Pinus
mugo), kurios formuoja įprastą mūsų akiai
kraštovaizdį bei kartu su kitais augalais palaiko pusiasalio „pamatus“ ir neleidžia vėjui

1
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išnešioti smėlio. Jau kurį laiką su nerimu
stebimi įvairūs pušų nykimo požymiai, dėl
kurių priežasties egzistuoja įvairių nuomonių. Šiuo straipsniu norime informuoti, kokį
kenkėją mes aptikome.
Kokie gi tie pušų sirgimo simptomai?
Akivaizdžiausi – sulėtėjęs augimas ir džiū-

vimas. Labiausiai tai pastebima kalninėse
pušyse, kurios nunyksta nepasiekusios savo
rūšiai būdingo aukščio bei amžiaus. Kitas akį
patraukiantis požymis – pakitusi spyglių forma ir spalva. Gausu paraudusių pušų, kurių
spygliai nevienodo ilgio ir užsilenkę, sudaro
šluoteles (žr. 1, 2, 3 nuotr.). Taip pat aptikome
iš šakų sudarytus keistus rezginius medžiuose, primenančius paukščių lizdus. Tai vadinamos „raganų šluotos“, dažnai sudarančios
kamuolio pavidalo struktūras (angliškai
„ball-like“ structure). Būtent šie simptomai
mums leido įtarti, kad kenkėjas gali būti fitoplazma – patogeninė augalų ir vabzdžių
bakterija.

2
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[
Fitoplazmos – Mollicutes klasės bakterijos, neturinčios ląstelės sienelės. Jos lokalizuojasi augalų floemos audiniuose, todėl jas
pernešti gali floemos sultimis mintantys vabzdžiai. Dažniausiai tai
būrio Hemiptera (straubliuočiai) bei Auchenorrhyncha (cikadiniai) ir
Sternorrhyncha (amariniai) pobūrių atstovai. Tačiau dar nėra aišku
dėl fitoplazmų pernešėjų pušyse ne tik Kuršių nerijoje, bet ir visame pasaulyje. Plikasėkliuose augaluose simptomai gali būti: spyglių geltonavimas ar raudonavimas, spyglių sumažėjimas ir formos
pakeitimas, spyglių užsilenkimas, gyslų nekrozė, ūglių džiūvimas,
padidėjęs šakojimasis, sumažėjęs medžio augimas bei apmirimas.
Ko gero, unikaliausias šių kenkėjų simptomas yra dėl padidėjusio
šakojimosi susidariusios anksčiau minėtos kamuolio pavidalo struktūros (žr. 4, 5 nuotr.)
Kaip bakterija priverčia augalą taip suraizgyti šakas, kad susidaro „šluotiškas“ darinys? Fitoplazmų patogenezės mechanizmas
nėra visai aiškus. Manoma, kad jos išskiria virulentiškus baltymus –
efektorius, kuriais nuslopina augalo imuninį atsaką bei imituodamos hormonus sutrikdo normalų augalo augimą ir vystymąsi. Fitoplazmos priklauso nekultivuojamiems organizmams. Jos negali
būti auginamos in vitro sąlygomis laboratorijoje; ši jų savybė labai
pasunkina tyrimus. Daug mokslininkų pasaulyje bandė užauginti
fitoplazmas laboratorijos sąlygomis, tačiau rezultatai nebuvo sėkmingi. Norėdami jas tyrinėti, turime taikyti molekulinės diagnostikos metodus. Iš Kuršių nerijoje surinktų pušų spyglių pavyzdžių
yra skiriama suminė DNR, kurią sudaro daugiausia augalo DNR ir
tik labai maža dalis yra fitoplazmų DNR. Norint aptikti fitoplazmas,
reikia padauginti fitoplazmų genus – šiuo tikslu vykdoma polimerazinė grandininė reakcija (PGR). Jos metu padauginami (arba ne)
tam tikri fitoplazmų genai. Įvykdę tokią reakciją, galime pasakyti,
ar yra fitoplazminė infekcija, ar ne. Padauginę fitoplazmos genus,
fitoplazmą identifikuojame. Tai atliekame naudodami fitoplazmų
identifikavimui taikomus DNR karpančius fermentus.
Pasaulyje identifikuota daugiau negu 30 grupių fitoplazmų, kurios sukelia ligas ne mažiau kaip tūkstančiui augalų rūšių. Tai sukelia
didelius ekonominius nuostolius: Amerikos žemyne dėl fitoplazmų
nukenčia kukurūzų ir bulvių laukai, Europoje didžiausi nuostoliai –
vynuogynuose ir vaismedžių soduose, Azijoje sunyksta ryžių ir ankštinių augalų plantacijos. Augalų ligų, sukeliamų fitoplazmų, sąrašas
tik ilgėja. Kai kurios nežinomos etiologijos ir didelio paplitimo ligos
paaiškėja esančios fitoplazminės kilmės. Panašiai sergančių medžių,
kaip Kuršių nerijoje, pastebima spygliuočių miškuose visame pasaulyje. Europoje pirmoji molekuliniais metodais patvirtinta fitoplazminė infekcija buvo 2005 m. Vokietijoje. Vėliau aptikta infekcijų ir Lenkijoje, Čekijoje, Ukrainoje, Italijoje ir Ispanijoje. Labiausiai paplitusios
spygliuočių 16SrI-A bei 16SrXI-A pogrupės fitoplazmos Lietuvoje pirmiausia buvo aptiktos Dzūkijoje, Liškiavoje, o vėliau rastos ir Kuršių
nerijoje. Norėdami ištirti bakterijos paplitimą, surinkome pavyzdžius
iš įvairių Kuršių nerijos vietų. Patogenas aptiktas Smiltynėje, Nidoje,
Preiloje ir Pervalkoje, taigi išplitęs po visą nacionalinį parką.
Ką daryti dėl šios infekcijos? Deja, kol kas nėra žinoma veiksmingų priemonių kovai su fitoplazmomis. Antibiotikai – netinkama
išeitis, nes Kuršių nerijoje draudžiama naudoti chemines medžiagas. Be to, fitoplazmos antibiotikams gana atsparios, liga dažnai
atsinaujina. Įvairios šalys priima skirtingus sprendimus, tačiau dažniausiai nuostolių neišvengia. Pavyzdžiui, italai, aptikę fitoplazmų
savo vynuogyne, sudegina visą vynuogyną, kad infekcija neplistų.
Kuršių nerijoje būtina toliau stebėti ir tirti labiausiai pažeistas pušynų vietas, nes fitoplazminė infekcija nusilpnina medžius, juos gali

]
apnikti antrinės infekcijos. Taip pat labai svarbu ieškoti naujų genetinių žymenų fitoplazmų patogesniam identifikavimui ir klasifikavimui į grupes, surasti ir identifikuoti vabzdžius, kurie perneša
patogeną. Tik taip surasime būdus pušų ligai kontroliuoti bei plitimui sustabdyti.
Tyrimai buvo atlikti Gamtos tyrimų centro Fitovirusų laboratorijoje, vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą
„Spygliuočių patogenų molekulinis identifikavimas UNESCO saugomoje Kuršių nerijoje“ (Sutarties nr. MIP-51/2013).
Dėkojame Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai už visokeriopą pagalbą ir miškininkui Gediminui Dikšui, supažindinusiam
su labiausiai pažeistomis pušynų vietomis.

4
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Kariškių svečias Krunka
Birdpix.lt

Karšuvos girios pažiba –
kurtinys Krunka
Norėčiau papasakoti prieš keletą metų Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato
kurtinių veislyne pirmojoje vadoje išauginto vieno patino įdomią gyvenimo
istoriją. Kurtinys 2011 m. spalio 4 d. buvo išleistas į laisvę, dėl buvusios kreivos
kojelės pavadintas Krunka. Kurį laiką girioje paukštis gyveno normalų gentainių
gyvenimą, ieškodamas maisto, ramybės, saugumo. Jo nuotykiai prasidėjo, kai
subrendo...
Vaikystėje išgelbėtas nuo mirties
Viešvilės valstybinio rezervato veislyne
išsiritęs kurtinukas niekuo nesiskyrė nuo
laisvėje išsiritusių gentainių. Artėjant mėnesio amžiui, ėmė krypti kojelės pėda. Vėliau
ta pėda jis visai nebesirėmė. Rezervato direkcijos darbuotojams kolegos iš Lenkijos
patarė neįgalų paukštį užmigdyti. Bet viešviliečiams jo pagailo ir ėmėsi gydyti patys.
Net buvo sumontavę „dirbtinį sąnarį“ krypstančiai kojai sutvirtinti. Po didelių ir išradingų pastangų net veterinarai stebėjosi, kad
kojelė išsitiesino. Jokių ligos pėdsakų neliko
ir Krunka buvo išleistas gyventi į girią. Rezervato specialistai kurį laiką neturėjo žinių
apie augintinį. Tai buvo geras ženklas, kad
paukštis adaptavosi laisvėje.
Nuotykiai, nubudus tuoktuvių instinktui
Daugeliui miškų lankytojų kyla klausimas,
kodėl šis puošnus girių paukštis vadinamas
kurtiniu, o Dzūkijoje – glušėku? Juk paukštis
turi puikia klausą, yra atsargus. Bet tereikia

atsidurti kurtinių tuoktuvių „spektaklyje“,
kad suprastum pavadinimo esmę. Paukštis
kelioms sekundėms apkursta tuomet, kai
,,įsimyli“ ir traukia „meilės giesmę“ išrinktajai. O kam nepasitaiko taip įsimylėti, kad
taptum ir kurčias, ir netgi aklas?
...Vieną dieną Viešvilės valstybinio rezervato direkcija gavo pranešimą iš Kęstučio
motorizuoto pėstininkų bataliono apie karinės bazės teritorijoje pasirodžiusį kurtinį. Tai
buvo veislyne išaugintas Krunka. Pasitempęs lyg tikras vadas paukštis oriai žingsniavo
takais, sukinėjosi aikštelėje šalia garažų, pozavo karinės technikos fone, vėduokle skleidė uodegą. Atlikdamas tuoktuvių giesmes
švytėjo visu didingu grožiu ir taip netikėtu
pasirodymu sugriovė įprastą karinę tvarką.
Gyvūnas pasirodė tuo metu, kai bataliono
vadas buvo išvykęs į užsienį. Kaip sakoma,
laisva vieta ilgai tuščia nebūna. Sparnuotis
prikaustė visų ten buvusiųjų karių dėmesį
ir bemat tapo bazės pažiba. Kariškai savo
mobiliaisiais telefonais puolė fotografuoti

ir filmuoti pakilios tuoktuvių nuotaikos apimtą atklydėlį. Tik vakarop Krunka aprimo ir
nuskrido ilsėtis į pušį.
Kitą dieną skambinusi bazės degalinę
aptarnaujanti darbuotoja pasiguodė, jog
atvykėlis visai suįžūlėjo: ją, norėjusią iš arčiau apžiūrėti bei nufotografuoti, ėmė vytis,
net privertė bėgti ir užsidaryti pastate. ,,Kavalierius“ sparnais raižė aplinkui, keliskart
šokteldamas mėgino patekti į pastatą pro
atvertą langelį. Sunerimusi moteris prašė
pasiimti įsisiautėjusį kurtinį, kuris jai priminė
vaikystėje patirtą kalakuto išpuolį.
Rezervato specialistai, naudodami kurtinio balso įrašus, nutarė pamėginti jį išvilioti
iš teritorijos. Pasipuikavęs bazėje kurtinys
išskrido pats.
Netrukus atkeliavo žinia iš miškininkų –
Krunka girioje demonstravo savo didybę ant
automobilio. Bet supratęs, kad nesulauks tokio dėmesio, kaip karinėje bazėje, nučiuožė
nuo mašinos ir patraukė prie tvenkinio, kur
maudėsi merginos. Pamačiusios ant kranto
girios gražuolį „su barzda“, vėduokle išskleista uodega ir atstatyta žaliai žvilgančia krūtine, jos išsigando ir ėmė kviestis į pagalbą
artimuosius. Subėgę gelbėtojai neskubėjo
merginų „gelbėti“ nuo girios ,,kavalieriaus“:
ėmė jį filmuoti, fotografuoti ir grožėtis. Tik
vėliau mojuodamas šluota sodybos šeimininkas išlydėjo nekviestą „jaunikį“ pro sodybos vartelius.
Miško laukymėje Krunką buvo sutikęs
ir Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato
direktorius Algis Butleris. Tuoktuvių įkarščiui pasibaigus, Krunka grįžo į savo įprastas
buveines.
Rezervato direktorius džiaugiasi, kad girios kaimų gyventojai draugiškai nusiteikę
kurtinių atžvilgiu, jų neskriaudžia ir kartkartėmis pamatę informuoja direkciją, pasakoja įvairias Krunkos gyvenimo istorijas, jas
fiksuoja.
Linkiu Krunkai laimingai gyventi Karšuvos girioje, o rezervato direkcijos specialistams ir toliau sėkmingai darbuotis, sugrąžinant nykstančius paukščius į Karšuvos girią,
atversti naują šio paukščio gyvenimo istorijos su laiminga pabaiga puslapį.

Ona Drobelienė

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

www.miskobirza.lt
Portalas sukurtas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams
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Asmeniškai Jums

Garantija

3

metai

Suokone

augmenijos smulkintuvai:

FARM MACHINERY GROUP

Darbinis plotis nuo 1,35 iki 3,50 m
Darbinis gylis iki 40 cm
Kaina – nuo 44.000 LT

Miškui skirtos 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

UAB „ROVALTRA“ – Vienintelis atstovas Lietuvoje, Kalvarijų g. 125-602, LT-08221, Vilnius
Tel. 8 5 2737000, faks. 8 5 2472085, mob. tel. 8 687 40042, el. paštas info@rovaltra.lt
www.rovaltra.lt

Urėdijose

Renovuota Sedos girininkija

Mintys iš IV-ojo girininkų suvažiavimo

Girininkijos dabartis ir ateities vizija

G

irininkas – tarpininkas tarp gamtos ir
žmogaus. Manau, kad toks apibūdinimas labai taikliai nusako girininko
darbo esmę ir prasmę. Miškininkai tarsi arbitrai turi suderinti gamtos ir žmogaus interesus, kad ir kaip sunku būtų tai padaryti.
Girininkas – aplinkosaugininkas, kuriam rūpi
miško augalija ir gyvūnija, miško dirvožemio
ir vandenų apsauga, biologinė ir estetinė
krašto įvairovė, rekreacija. Tuo pačiu girininkas – ir gamybininkas, kurio pareiga – užauginti kuo daugiau geresnės kokybės medienos, „nuimti miško derlių”. Čia norisi paklausti, kaip gi sekasi kolegoms išsaugoti trapų
gamtos nepažeidžiamumo ir vis didėjantį
žmogaus poreikių balansą?
Pagal girininkų apklausos duomenis,
15 proc. girininkijų nebeatlieka medienos
gamybos ir prekybos funkcijų, dar 6 proc. girininkijų šiuos darbus atlieka iš dalies. Iš čia
iškyla klausimas: kas yra girininkas – labiau
miško augintojas ir aplinkosaugininkas ar labiau gamybininkas, medienos verslininkas?
O gal, kaip skelbia reklamos, – du viename.
Kaip ir kiekvienoje naujovėje, čia galima
atrasti ir pliusų, ir minusų. Ar šiose girininkijose svarstyklės labiau pakrypo į aplinkosaugos pusę, ar padidėjo miškininkystės darbų
kokybė, ar auginami tiek bioįvairovės, tiek
ūkiniu požiūriu produktyvesni miškai? Manau, kad taip turėtų būti, nes girininkas gali
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Bronislovas Noreika
Mažeikių miškų urėdijos
Sedos girininkijos girininkas

ir privalo visą savo darbo laiką atiduoti miškininkystei plačiąja šio žodžio prasme.
O gal šiose miškų urėdijose padidėjo
ekonominės veiklos efektyvumas, nes medienos gamyba ir prekyba užsiima tik šios

srities specialistai, medienos gamyba vykdoma labiau koncentruotai? Manau, kad
taip turėtų būti, nes ne kiekvienas miškininkas gali būti geras verslininkas, kaip ir ne
kiekvienas verslininkas gali būti geras miškininkas. O kaip gi yra išties?
Galbūt jau laikas šiuo klausimu padaryti rimtą analizę ir paskelbti jos rezultatus
aplinkosauginiais ir ekonominiais aspektais.

Daugumoje girininkijų nemažai darbo laiko girininkams dar tenka skirti iškertamos ir parduodamos
medienos apskaitai

Viktoro Kalniko nuotraukos

Sedos girininkas Bronislovas Noreika ir girininko pavaduotoja Genovaitė Gricienė

Girininkus tai domina ne iš tuščio smalsumo. Pagrindinė šio domėjimosi priežastis: ar tokia darbų organizavimo forma yra pažangi, ar tai
padėtų visai miškininkų bendruomenei geriau ir kokybiškiau atlikti
savo funkcijas?
Daug klausimų kyla ir dėl darbų organizavimo skirtumo tose
miškų urėdijose, kuriose medienos ruošą ir prekybą vykdo girininkijos. Vienose girininkijose visos medienos apskaitos ir realizavimo
operacijos, pasitelkus apskaitos modulį „Miško skaita”, atliekamos
miške tiesiog prie medienos rietuvės. Tai daroma sudarant medžių
taškavimo lapus, pildant apvaliosios medienos pajamavimo bei realizavimo dokumentus, išrašomas medienos važtaraštis ir PVM-sąskaita
faktūra pirkėjui. Kitose girininkijose (jų dar dauguma) miške rašomas
ranka ,,juodraštinis“ medienos važtaraštis, o grįžus į girininkijos kontorą prie kompiuterio jis suvedamas į „Miško skaitą”. Miškų urėdijoje
buhalterijos darbuotojai rankiniu būdu tuos važtaraščius vėl suveda į kitą programą, kad išrašytų PVM sąskaitą-faktūrą pirkėjui. Tokiu
atveju susidaro skirtingos darbo laiko sąnaudos tarp girininkijų. Tai
lemia miškų urėdijose priimami sprendimai, kokia forma organizuoti vienus ar kitus darbus. Bet pažangiau dirbantys sutaupo daugiau
brangaus laiko, kurį galima skirti kitiems darbams, kurių girininkijose
tikrai netrūksta.
Taip pat akivaizdūs skirtumai ir biržių atrėžimo darbų organizavime. Dabartinis jų atrėžimo priemonių arsenalas gana platus: nuo
matavimo juostos, siūlinio tolimačio, senos busolės iki šiuolaikinių
GPS imtuvų. Vienos girininkijos GPS imtuvais apmatuoja atrėžiamas
biržes, pažymi valksmus biržėse, o kitos dar naudoja ir matavimo
juostą ar siūlinį tolimatį, kardą ar kirtį spindžiams prakirsti. Vienos
girininkijos medienos tūrį nustato ištisiniu medžių matavimu, pradedant plynais ir baigiant retinimo kirtimais, kitos medienos tūriui
nustatyti naudojasi tik miškotvarkos projekto medžiaga. Ir daugelyje
kitų girininkijos veiklos sričių yra įvairių darbų organizavimo bei jų
atlikimo formų skirtumų.
Nemanau, kad tai yra blogai. Šį įvairovė padeda surasti geriausią darbų atlikimo variantą, kuris nebūtinai visose girininkijose bus
vienodas. Dabartinė girininkijose atliekamų darbų organizavimo ir
darbo priemonių įvairovė rodo, kad miškų sistema yra gyvybinga,
ieškanti ir surandanti vis pažangesnių darbo organizavimo metodų
ir formų, kurios padėtų miškininkams kuo geriau atlikti savo pagrindines funkcijas.
Šiandieniniai skirtumai – tai pamatas mūsų ateities girininkijos
vizijai. Norėčiau priminti Lietuvos valstybinių miškų sektoriaus viziją:
,,Lietuvos miškai – sveikatingumu, biologine įvairove, produktyvumu
ir tvarumu pasižymintis natūralus Lietuvos kraštovaizdžio elemen-

tas, teikiantis medieną ir kitus miško produktus, sudarantis daugelio
gyvūnijos ir augmenijos rūšių buveines, stabdantis dirvos eroziją,
absorbuojantis anglies dvideginį bei gryninantis orą, saugantis
gruntinius ir paviršinius vandenis, teikiantis kitas subalansuotas ekologines, ekonomines bei socialines visuomenės reikmes, o Lietuvos
miškų ūkis – moderni į rinką orientuota, racionaliai naudojanti bei
gausinanti miško išteklius, turinti išplėtotą infrastruktūrą bei kvalifikuotus darbuotojus, taikanti pažangias technologijas, kurianti darbo
vietas ir jaukią gyvenamąją aplinką šalies ūkio šaka“.
Girininkijos ateities vizija turi apimti visus Lietuvos miškų vizijos
pagrindus, todėl į savo darbą turime žvelgti plačiai. Girininkija turi
išlikti Lietuvos miškų stabilumo garantas, savo darbais ir bendradarbiavimu siekianti, kad miškininkus suprastų visuomenė, o visuomenę
gerbtume mes ir įsiklausytume į jos nuomonę. Na, o kokiomis darbo
organizavimo formomis ir darbo priemonėmis tai pasiekti – jau platesnės diskusijos tema. Svarbiausia, kad miškas ant mūsų nesupyktų
ir visuomenė nuo mūsų nenusigręžtų. To visiems ir linkiu.

Miškų urėdijų 2014 m. birželio 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
Kainos be PVM ir transporto išlaidų

2014 m.
birželio mėn.
vidutinė kaina
224
241
472
230
152
219
176
174
140
109
109
101
100
143
87
88
96
148

Indeksas 2014
m. sausis=100
97.4
96.8
95.2
88.1
101.3
97.3
99.4
95.6
100
95.6
99.1
98.1
101
97.3
98.9
100
100
94.9

2014 m. sausio birželio mėn.
vidutinė kaina
229
248
503
245
151
221
177
181
140
113
112
103
97
152
89
88
97
153
GMU inf.
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Ilgamečio darbo sukaktiį žymės ąžuolas
Šiemet liepos 15 d. sukako 50 metų, kai žymus šalies miškininkas Antanas Algimantas Baranauskas dirba
Kretingos miškų urėdijoje.

Miškų urėdijos kolektyvas nusprendė šią
urėdo darbo sukaktį pažymėti ne tradiciškai. „Visiems miškininkams būdingas tikėjimas sodinamų miškų ateitimi, jų stabilumu.
Nusprendėme, kad įsimintiniausia dovana
mūsų miškų urėdui bus pasodintas vardinis
ąžuolas – stiprybės, ištvermės simbolis“, –
sakė šventės organizatorė, miškų urėdijos
informatikos specialistė Gražina Banienė.
Proginio ąžuolo sodinimo šventėje dalyvavo generalinis miškų urėdas Benjaminas
Sakalauskas, Kretingos rajono savivaldybės vadovai, kiti svečiai, miškų urėdijos
darbuotojai. Lietuvos miškininkų sąjungos
Kretingos skyrius A. Baranauskui padovanojo simbolinę gilę, kurią iš ąžuolo išdrožė tautodailininkas Liudas Ruginis. Joje
užrašyta „Miškų urėdo Antano Baranausko
ąžuolas“. Tikimasi, kad ši nedidelė skulptūra
ne tik papuoš urėdijos aplinką, bet ir visada
primins šio miškininko darbus, nuopelnus.
Darbo veteranas buvo papuoštas ąžuolo
lapų vainiku, įteiktas pažymėjimas, kuriame miškų urėdijos darbuotojai pasižadėjo
rūpintis pasodintu urėdui ąžuolu.

Simbolinė gilė –
LMS Kretingos skyriaus dovana

Gintauto Maciaus nuotraukos

Kretingos miškų urėdą A. Baranauską su darbo
sukaktimi sveikina urėdijos kolektyvo atstovai

B. Sakalauskas sveikinimo kalboje pažymėjo, jog gyvenime vertybė yra ne vienadienis drugelis, kuris trumpai paplasnoja ir
išnyksta, o kas vienoje vietoje palieka gilius
pėdsakus.
„Antano Baranausko indėlis tvarkant ir
saugant pajūrio miškus – didžiulis. Tai yra vienas iš miškų urėdų, kuris ne urėdavo, o labai
rimtai dirbo. Dar jam reikėtų perimti Kuršių
nerijos miškus, padaryti ten tvarką, o tada jau
būtų galima pagalvoti ir apie poilsį“, – šmaikštavo B. Sakalauskas, įteikdamas urėdui padėką ir linkėdamas jam sveikatos bei ištvermės.
Su ilgamete darbo sukaktimi A. Baranauską taip pat pasveikino Kretingos rajono
savivaldybės meras Juozas Mažeika, administracijos direktorius Virginijus Domarkas,
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys Jonas Dumašius, Dovilų seniūnė Nijolė Ilginienė. Apžvelgdamas prabėgusius
penkis darbo dešimtmečius Kretingos krašto miškų sargyboje, A. Baranauskas sakė:
„Gyvenimas čia prabėgo labai prasmingai.
Kretingoje sutikau daug puikių žmonių,
iš kurių galėjau daug ko pasimokyti. Ačiū,

22 ■

/ 2014 / 07

kad kartu padarėme daug gražių darbų“.
Skaitytojams priminsiu, kad A. Baranauskas,
baigęs 1959 m. LŽŪA, nuo 1959-ųjų rugpjūčio dirba miškininku. 1964 m. buvo paskirtas
tuometinio Kretingos miškų ūkio vyriausiuoju miškininku, 1972 m. – vyriausiuoju
inžinieriumi, 1991 m. – Kretingos miškų urėdijos urėdu.
A. Baranausko miškininko ir piliečio aktyvi pozicija pasireiškė priimant LR miškų įstatymą, kurio rengėjams jis pateikė nemažai vertingų pastabų ir pasiūlymų. Jo pastangomis
pajūrio miškai buvo apsaugoti nuo neteisėto
privatizavimo, statybų Šventosios gyvenvietės apsauginėje juostoje. Per jo darbo metus
mišku apaugęs plotas padidėjo 6,5 tūkst.
ha, įveista 11,3 tūkst. ha miško želdinių, iš jų
2,9 tūkst. ha – ne miško plotuose (eroduojamose, miestų žemėse). Įveistas 54 ha medelynas – miško daigynas, kuriame be miško
sodmenų auginami ir dekoratyviniai medžiai,
krūmai gyvenvietėms ir sodyboms apželdinti.
Didžiulis miškų urėdo indėlis pajūrio miškus pritaikant rekreacijai. Svarus miškininko
A. Baranausko profesinis žodis ir Generalinės
miškų urėdijos taryboje, kur jis atstovauja
Žemaitijos krašto miškų urėdijas, aktyviai
dalyvauja Kretingos rajono visuomeniniame
gyvenime.
Todėl A. Baranausko darbai buvo pelnytai įvertinti: 2003 m. apdovanotas Lietuvos
Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino medaliu, tais pačiais metais jam suteiktas Kretingos rajono garbės piliečio vardas, 2005 m.
įteiktas Klaipėdos apskrities Garbės ženklas,
2008 m. suteiktas LMS garbės nario vardas,
2009 m. apdovanotas Generalinės miškų
urėdijos medaliu ,,Auksinis ąžuolo lapas“.
Prasminga, kad šio miškininko ilgametis
triūsas miškų labui įamžintas ir šalies tauriu
medžiu – ąžuolu.

Laima Stonkuvienė

Medžių ir žmonių draugystė – neišardoma
Pranas Lukoševičius

Š

eduvos girininkija – seniausia Radviliškio miškų urėdijoje, po ketverių metų
pažymės veiklos šimtmetį. Šį laikmetį
žymi kelių miškininkų kartų sodinti įvairūs
medynai, išskirtos miško genetinės ir gamtosauginės teritorijos.
Šeduvos girininkiją sudaro Kurklių,
Liaudiškių, Čelkių, Kleboniškių miškai. Turima 2712,83 ha valstybinių ir 482 ha dar
privatizavimui rezervuotų miškų. Įsteigti
3 draustiniai. Prieš 22 metus įsteigtas net
1870 ha plote respublikinės reikšmės Daugyvenės kraštovaizdžio draustinis, į kurį
pateko 258 ha valstybinės reikšmės miškų.
Margavonių mišką garsina 20,9 ha paprastojo ąžuolo genetinis draustinis, kuriame
ąžuolams jau apie 180 metų. Liaudiškių
miške sėklas brandina juodalksnio genetinis draustinis (18,7 ha). Girininkijos miškuose yra paukščių, įrašytų į Raudonąją knygą,
lizdaviečių: juodojo gandro, erelio rėksnio,
skėtsakalio, suopio, gervių. Yra retų ir saugomų augalų – plačialapės klumpaitės ir
retažiedės miglės radimvietės.
Norėčiau priminti šiek tiek istorijos bei
įsimintinesnius paskutinio dešimtmečio šeduviškių darbus.
Girininkijos istoriją darbais rašę žmonės
Pasak rašytinių šaltinių, pirmuoju Šeduvos
girininkijos girininku 1919-1920 m. dirbo
Bronius Rimša. Vėliau net iki 1941 m. girininkijai vadovavo Jonas Šapokas. 1941-1951 m.
Šeduvoje girininkavo Kisielius, K. Grigaliū-

nas, Jaromaitis, L. Pociulis, Benediktas Bružė, po jų – Juozas Stonys, Jonas Brunius,
nuo 1982 m. girininkauja Albertas Minkus.
Girininkijos metraštyje gražius puslapius
darbais įrašė eiguliai Juozas Bložė, Mykolas
Masilionis, Kostas Stonys, Vincas Tamošiūnas, Alfonsas Valantinavičius, Leonardas Tamošiūnas, Vytautas Grigaliūnas.
Tarpukaryje girininkija priklausė Kėdainių, vėliau – Baisogalos miškų urėdijoms, po
Antrojo pasaulinio karo – Panevėžio, Baisogalos, Tytuvėnų miškų ūkiams, nuo 1952 m. –
Radviliškio miškų ūkiui, nuo 1990 m. – dabartinei Radviliškio miškų urėdijai.
Pirmuosius miškininko žingsnius šioje
girininkijoje žengė Stasys Šakūnas, Vilius
Daukšys, Romas Pakalnis, Dainius Dapkus,
Darius Janušauskas, Evaldas Kuodis, vėliau
tapę žinomais šalies miškininkais.
Netolimoje praeityje girininkijoje dirbo
trys miškininkai – girininkas Albertas Minkus, jo pavaduotojas Artūras Sikorskis, eigulė Rasa Valutienė. Panaikinus eigulio etatą,
girininkijoje liko girininkas su pavaduotoju
Dariumi Urbaičiu.
Miškininkams teko patirti nepatogumų
dėl girininkijos būstinės. Prieš 20 metų girininkijos sodybą grąžinus buvusiems savininkams tremtiniams, teko ieškotis naujos
būstinės – girininkijai nupirktas namas Baltosios kaime. Po kurio laiko eksploatacijai
atiduotas naujas administracinis pastatas.
Deja, jį nusiaubė gaisras. Teko pastatą atstatinėti, tvarkyti aplinką. Dabar net neįtartum,
kad čia buvo atsitikusi nelaimė.

Dėmesys ąžuolynų ir kitų medynų
atkūrimui
Šeduvos girininkijoje sėkmingai atkuriami
iškirsti medynai, vykdoma ąžuolynų atkūrimo programa. Per pastaruosius penkerius metus vidutiniškai kasmet atkuriama
po 16 ha miškų. Per 2009-2013 m. įveista ir
21,5 ha grynų ąžuolo bei 9,3 ha mišrių su
ąžuolu želdinių. Daug dėmesio skiriama jų
priežiūrai, apsaugai nuo žvėrių, želdinius
aptveriant.
Nemažai miško pasodinta kartu su visuomene. Iš atminties neišblėsta šioje girininkijoje Baltosios kaime 2009 m. balandžio
25 d. surengta ąžuolų veisimo talka, švenčiant Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį. Pasodintiems 18 tūkst. ąžuoliukų jau
eina šešti metai. Šeduvos girininkijoje buvo
surengta ir Lietuvos stojimo į ES proginė talka 2004 m. – miškininkai su talkininkais pasodino 1,5 ha eglės želdinių.
Šiemet ankstyvą pavasarį, kovo 14 d. čia
surengta Tūkstantmečio giraitės ąžuoliukų
priežiūros talka. Radviliškio miškų urėdas
Juozas Eismontas ir vyriausiasis miškininkas Egidijus Barčkus talkininkus instruktavo, kaip tinkamai genėti medelius. Darbas
atrodė nesudėtingas, bet jo buvo apsčiai –
teko išvaikščioti daugiau kaip 5 ha plotą,
pašalinti medeliams augti trukdančias ša
keles. Šeduvos girininkijos girininkas Albertas Minkus, džiaugėsi talka, bendromis
jėgomis kitam gyvenimo etapui paruoštais
ąžuoliukais.

Miškasodžio talka
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Aido Lebedos nuotrauka

Pirmą kartą – Aukštaitijos krašte

G. Stasiūnas medžio kirtimo rungtyje buvo ketvirtas

Galingas Andriaus startas
XIII–asis atviras Lietuvos medkirčių čempionatas pirmą kartą vyko
Aukštaitijos krašte, Kupiškyje. Į liepos 5 d. suorganizuotą šventę
medkirčiams, kaip ir kasmet, susirinko Lietuvos ir aplinkinių šalių
atstovai – iš viso 23 dalyviai, iš kurių vos ne trečdalis varžėsi jaunių
(iki 24 m. amžiaus) grupėje.
Jau nuo ankstaus šeštadienio ryto Budrionių miške (Kupiškio miškų urėdija, Subačiaus girininkija) medkirčiai, pasidabinę
ryškiaspalve apranga, ruošė pjovimo įrangą, burtų keliu „pasidalino“ pjovimui atrinktus 30-34 cm storio medžius ir, juos ap-

žiūrėję, laukė kvietimo startuoti. Čia reiktų priminti, kad ryškiaspalviai apsauginiai drabužiai dėvimi ne tiek dėl grožio, kiek dėl
apsauginių savybių – medkirtys vienas nuo kito gali dirbti ne
arčiau kaip 2,5 medžio aukščio atstumu.
Kiekviena iš 5 čempionato rungčių yra svarbi, tačiau medžio
leidimo rungtis yra bene svarbiausia, nes čia galima surinkti daugiausia taškų – net 660. Šioje rungtyje puikiai startavo KMAI kolegijos II kurso miškininkystės studentas Andrius Mockus – užimta
I vieta (650 taškų), o jo nupjautas medis nukrito per 10 cm nuo už
15 m įkaltos gairelės. Kiek nelauktai, pirmą kartą dalyvaudamas

Prieš varžybas G. Karpavičius nuodugniai patikrina pjūklą

Tariasi teisėjai (iš kairės): A. Jurkonis, V. Ignotas ir N. Marcinkevičius
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23 Sulev Tooming
11 Andrius Mockus
10 Edmunds Krisans

Stihl MS 460

EST

J Husqvarna 576 XP KMAIK
Jonsered 2171

LV

Iš viso taškų

UŽIMTA VIETA

Vieta

3

Vieta

2

8 183 1 222 6 426 7 1548

Taškai

4 174 7 231 4 432 5 1605

613 8 104

Vieta

650 1 118

Taškai

645 2 124

Bendroje Lietuvos Jauniai
įskai čempio
toje nato
1 169 9 235 2 446 2 1619 1

Vieta

Iš kur

Taškai

Pjūklo modelis

Šakų
genėjimas

Vieta

Vardas, pavardė

KombiMedžio Grandinės nuotas Tikslusis
kirtimas keitimas pjausty- pjaustymas
mas

Taškai

LIETUVOS ATVIRAS MEDKIRČIŲ ČEMPIONATAS - 2014

Taškai

KO

Amžiaus grupė

KAUN
O

A P L I N K O S I N Ž I NE R I J
OS

A

Starto numeris

Ø IR

IJ
LEG

K
MIŠ

3 Gediminas Stasiūnas

Husqvarna 576 XP VĮ Panevėžio MU 617 4 122

2 176 5 216 12 400 12 1531

4

18 Gatis Brencis

Husqvarna 372 XP LV

560 13 120

3 181 3 233 3 432 6 1526

5

1
1

5 Erik Rist

Jonsered 2171

EST

617 5 100 10 131 18 225 5 446 3 1519

6

20 Povilas Penkaitis

Husqvarna 372

Privati veikla

616 6 110

6 159 13 219 11 412 9 1516

7

1 Raino Poll

Stihl MS 461

EST

612 9 108

7 164 11 220 8 410 10 1514

8

Lietuvos čempionate, trečias šioje rungtyje buvo šios kolegijos profesinio mokymo
skyriaus pirmakursis Modestas Duličius.
Bet čia nei „namų sienos“, nei gausus būrys artimųjų bei draugų nepadėjo daugkartiniam Lietuvos čempionui kupiškėnui
Romui Balčiūnui (16 vieta).

16 Romas Balčiūnas

Husqvarna 576 XP VĮ Kupiškio MU

516 16 94

17 181 2 235 1 442 4 1468

9

3

7 Gintaras Karpavičius

Husqvarna 576 XP VĮ Prienų MU

602 10 97

15 157 14 150 20 446 1 1452 10

4

EST

560 12 112

5 176 6 220 9 378 16 1446 11

EST

585 11 97

14 173 8 214 13 372 18 1441 12

Varžybos persikėlė iį miesto centrą
Po pietų varžybų atidarymui medkirčiai
trumpam išsirikiavo centrinėje aikštėje,
kur sveikinimo žodį tarė Kupiškio r. savivaldybės meras Jonas Jarutis, VĮ Kupiškio
miškų urėdijos miškų urėdas Dainius Stonkus, varžybų vyr. teisėjas Arūnas Jurkonis.
Maloniai nustebino gausus žiūrovų būrys,
aktyviai palaikantis Aukštaitijos atstovus.
Ir tai, matyt, padėjo, nes panevėžietis
Gediminas Stasiūnas grandinės keitimo
rungtyje nuo 1-ą vietą užėmusio esto Sulev Tooming atsiliko tik 0,65 s ir užtrukęs
12,91 s tenkinosi antra vieta.
Pagaliau atsigavęs po 1-os rungties netikėtumų, į sau įprastą ritmą grįžo
R. Balčiūnas – tikslaus pjaustymo rungtyje
jis buvo pirmas, o kombinuotame pjaustyme – antras.

15 Tomas Gelbūda

Nugalėtojų laukė UAB „Husqvarna Lietuva“
vertingi prizai

6 Ranet Sildoja
2 Andro Lemmik

J Stihl MS 460
Jonsered 2171

2

2

86

19 181 4 141 22 416 8 1439 13

4 Šarūnas Alesius

J Husqvarna 576 XP KMAIK

544 14 96

16 149 15 207 14 368 19 1364 14

3

17 Tadas Guzevičius

J Husqvarna 575

KMAIK

488 17 98

13 167 10 201 16 394 13 1348 15

4

22 Modestas Duličius

J Husqvarna 365

KMAIK

634 3 104

9 102 20 196 17 288 22 1324 16

439 18 99

11 164 12 221 7 390 14 1313 17

425 19 94

18 149 16 220 10 348 20 1236 18

528 15 45

21 139 17 155 19 290 21 1157 19

8 Gvido Kepitis

19 Meelis Rus
12 Sigitas Levertavičius
21 Meelis Stutsnikov

Husqvarna 372 XP LV

Husqvarna 576 XP Privati veikla
J Stihl MS 460

EST

Husqvarna 357 XP Privati veikla
J Stihl MS 460

615 7

5
5
6
6

346 22 99

12 71 22 203 15 404 11 1123 20

VĮ Ukmergės MU 346 21 49

20 98 21 194 18 374 17 1061 21

7

0

22 114 19 146 21 382 15 1046 22

8

0

23 26 23

23

9

EST

13 Raimondas Šidlauskas

Stihl MS 660

9 Arūnas Davidavičius

Husqvarna 372 XP Privati veikla

404 20

14 Gintaras Taranda

Stihl MS 362

213 23

Privati veikla

0

23

0

23 239

7

lėjo vėlgi G. Karpavičius, rungtį be jokių
taisyklių įveikęs per 10,1 sekundės.
Šioje rungtyje 0 taškų, kaip ir dar dviejuose surinko čempionato debiutantas
anykštėnas Gintaras Taranda – jam pritrū-

ko ne tik profesionalesnės įrangos, treniruočių, bet ir taisyklų žinojimo. Didelį šuolį
į priekį, palaikomas jį atlydėjusio sūnaus,
padarė kaunietis Sigitas Levertavičius (surinko 1157 taškus, kai pernai tik 577).

Jauniausiam čempionato dalyviui M. Duličiui
grandinę keisti sekėsi prasčiau nei medį kirsti
(3 vieta)

P. Penkaitis – kombinuoto pjaustymo rungtyje

Pagerintas Lietuvos šakų genėjimo
rekordas
Kaip jau įprasta, galutinė vieta turnyrinėje
lentelėje sprendėsi šakų genėjimo rungtyje. Čia pirmieji startuoja mažiausiai taškų po 4 rungčių surinkę dalyviai, o baigia
patys stipriausi. Ir iš tiesų, šakų genėjimo
čempioną ir prizininkus teskyrė sekundžių
šimtosios dalys – nugalėtoju tapo prieniškis Gintaras Karpavičius, 30 šakų be klaidų nugenėjęs per 18,29 s ir pagerinęs R.
Balčiūno 2011 m. pasiektą rezultatą. Žiūrovams labai patiko „Blic“ šakų genėjimo
turnyras, kuriame varžėsi geriausi Lietuvos, Latvijos ir Estijos medkirčiai, o nuga/ 2014 / 07
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Urėdijose

Šakų genėjimo rungtyje G. Karpavičius (kairėje) buvo nepralenkiamas

Apdovanojimai
Nors A. Mockus atskirose rungtyse prizininku tapo tik kartą, tačiau stabiliai varžydamasis (pjūklas Husqvarna 576 XP),
surinko net 1605 taškus ir buvo pirmas
ne tik tarp jaunių, bet ir bendroje Lietuvos čempionato įskaitoje. Daugiau taškų
surinko tik estas Sulev Tooming, turintis
ir pasaulio čempionato dalyvio patirties.
Beje, tik 2011 m. Rumšiškėse vykusiame
čempionate Gediminui Stasiūnui buvo pavykę surinkti daugiau taškų – 1640. Kiti gi
dalyviai taškais gerokai atsiliko nuo lyderių. Pirmą vietą suaugusiųjų tarpe laimėjo
VĮ Panevėžio m. u. medvežės operatorius
Gediminas Stasiūnas, varžęsis taip pat su
Husqvarna 576 XP, antrą – vilkaviškietis
Povilas Penkaitis (Huqvarna 372), trečią –
Romas Balčiūnas (Husqvarna 576 XP).
Jaunių grupėje varžybų įtampos neišlaikė Modestas Duličius. Jį aplenkė vyresni

Kupiškėnas R. Balčiūnas pirmavo tikslaus pjaustymo rungtyje

kolegijos draugai miškininkai Tadas Guzevičius ir Šarūnas Alesius (3-čia vieta).
Kaip ir kasmet, čempionato ir atskirų
rungčių prizininkai buvo apdovanoti vertingomis dovanomis, kurias skyrė UAB
Husqvarna Lietuva (profesionalus pjūklas Husqvarna 550 XP, žoliapjovė ir kt.).
Kupiškio r. savivaldybės įsteigtas prizas
(profesionalus kirvis) geriausiam jaunių
atstovui, kaip ir VĮ Kupiškio miškų urėdijos prizas geriausiam medžio leidėjui
(medalis iš elnio rago ir albumas) atiteko
kiečiausiam Lietuvos medkirčiui Andriui
Mockui.
Padėkos raštai už pagalbą organizuojant XIII-tąjį medkirčių čempionatą buvo
įteikti Kupiškio r. savivaldybei, Kupiškio
miškų urėdui Dainiui Stonkui, šios urėdijos Alizavos girininkijos girininko pavaduotojui Romui Balčiūnui (ir 500 Lt Husqvarnos dovanų čekis). 1000 litų dovanų

Arūnas Jurkonis

KMAI kolegijos lektorius,
profesijos mokytojas ekspertas

Lietuvos čempionato nugalėtojai po apdovanojimo (iš kairės):
G. Stasiūnas, P. Penkaitis, R. Balčiūnas

Rimondo Vasiliausko nuotraukos

Kupiškio miškų urėdas D. Stonkus apdovanoja A. Mockų

čekiu buvo apdovanotas ir vyr. teisėjas
A. Jurkonis.
Pasibaigus čempionatui, pagal trijų
varžybų geriausius rezultatus buvo suformuota Lietuvos medkirčių rinktinė, kuri
liepos 9-12 d. Estijoje Husqvarnos suorganizuotoje treniruočių stovykloje ruošėsi
pasaulio čempionatui (vyks rugsėjo mėn.
Šveicarijoje).
Beje, Lietuvos rinktinės narius: R. Balčiūną, G. Stasiūną, G. Karpavičių, A. Mockų
ir jauniausią čempionato dalyvį M. Duličių
„Mūsų girių“ vyr. redaktorius R. Vasiliauskas apdovanojo metine 2015 m. žurnalo
prenumerata.
Nuoširdžiai dėkoju visiems, prisidėjusiems prie sklandaus medkirčių čempionato organizavimo.
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didžiausias dirbantiems miške rūbų,
avalynės ir darbo saugos priemonių
gamintojas Europoje

Vytautas Stacevičius

Veisiejų miškų urėdijos
ryšių su visuomene specialistas
UAB „MMC Forest“

K

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

aimyninėje Lenkijoje birželio 14 d. buvo
minimos dvi sukaktys – Solidarumo judėjimo pradžios 25-metis ir šalies valstybinių miškų 90-metis. Ta proga lenkų Głęboki
Bród miškų urėdijos miškininkai į šventę pakvietė Veisiejų miškų urėdijos miškininkų delegaciją, vadovaujamą miškų urėdo Zeniaus Želionio.
Mūsų draugystė su lenkų kolegomis prasidėjo prieš gerą dešimtmetį, kai 2004 m. Lenkijos – Lietuvos pasienyje kartu pasodinome
0,8 ha draugystės giraitę. Tuomet ją sodino
Seinų apskrities bei Punsko valsčiaus atstovai,
Głęboki Bród miškų urėdijos urėdas Tadeušas
Vilčinskis ir Lazdijų rajono savivaldybės atstovai, Veisiejų miškų urėdijos miškininkai. Simboliškai buvo pasodinti ir lenkų atsivežti 3 ąžuoliukai. Malonu pažymėti, kad šis miškelis per
dešimtmetį gerokai ūgtelėjo.
Išvyką paįvairino sportinės varžytuvės, kuriose netrūko nei azarto, nei „priverstinių“ maudynių. Prie Juodosios Ančios upės vyko virvės
traukimo rungtis, kurioje varžovai išsirikiavo
priešinguose upės krantuose. Veisiejų miškų
urėdijos miškininkai iš rungtyje dalyvavusių 8
komandų įvertinti antrąja vieta.

Pasirūpink saugiu ir komfortabiliu darbu miške...

Bendraujame
su kaimynais

SIP PROTECTION –

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

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

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

Rimo Tumosos nuotrauka

HSP Gripen
patys tvirčiausi
ir patikimiausi griebtuvai pasaulyje
Didžiulis pasirinkimas griebtuvų
miškovežiams, medvežėms, biokurui
ir didiesiems medienos krovos
terminaliniams kranams
Aukščiausios rūšies plienas,
du sustiprinti cilindrai
Realios garantijos ir servisas.
mob. tel. 8 670 24481

UAB „MMC Forest“

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

Rekreacinis sodybvietės
ir miško sutvarkymas

Investicijos iį šeimos mišką
Vaclovas VIDUGIRIS

L

MS asociacijoje prigijo graži tradicija
kasmet vasarą surengti išvažiuojamąjį valdybos posėdį ir pažintinę miško
dieną ar konferenciją pas konkurso „Pavyzdingai tvarkomos privačios miško valdos“
nugalėtoją, kur aptariamos bendros miškininkystės aktualijos, pasidalijama patirtimi. Šiemet birželio 26 d. tokia išvyka buvo
surengta į Telšius pas 2013 m. konkurso
nugalėtojus – 128 ha miško valdos savininkus Jolantą ir Steponą Vaitkus. Į susitikimą
LMSA pakvietė ir Aplinkos ministerijos Miškų departamento, Valstybinės miškų tarnybos, Nacionalinės mokėjimo agentūros,
Valstybinės darbo inspekcijos, Lietuvos
žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Telšių
miškų urėdijos atstovus bei LMSA partnerius, šio regiono privačių miškų savininkus.
Jis prasidėjo netradiciškai: į žemaičių „Alkos“ muziejaus salę susirinkusius dalyvius
pasveikino fortepijonu atliekamu klasikinės muzikos koncertu miško savininkų dukra Donata bei liaudies dainomis vilniečiai
Rimantas Klimas ir Antanas Jonušas, kilęs
iš Telšių krašto. Dalyviai pakviesti apžiūrėti
,,Alkos“ muziejaus ekspozicijas.
Išklausius konferencijos „Miškininkys
tės kaip alternatyvios žemės ūkiui veiklos
plėtra kaimo vietovėse“ pranešimus, surengtas LMSA valdybos posėdis. Jame
nuspręsta LMSA pirmininko pavaduotojo
pareigas patikėti aktyviam LMSA valdybos nariui, miško verslininkui Mindaugui
Šilininkui.
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Gaunantys ES paramą ūkininkauja
atsakingiau
Aptariant miškininkystės, kaip alternatyvios
žemės ūkiui veiklos kaimo vietovėse plėtrą,
ilgamete miškininkavimo patirtimi pasidalijo
LMSA valdybos pirmininko pavaduotojas,
trakiškis Kazimieras Šiaulys: ,,Šioje ūkio srityje
praėjau kelią nuo pliko lauko iki jame įveisto
jauno miško ir ugdymo kirtimų. Išmoktos
karčios gyvenimo pamokos leidžia teigti,
Miško savininkas Steponas Vaitkus prie įrengto
pėsčiųjų tako

kad kiekviename miško augimo tarpsnyje
būtinas šeimininkiškas požiūris. Savininkas
turėtų gyventi netoli savo valdos, kad bent
kartą per savaitę galėtų joje pabūti, numatyti
neatidėliotinus darbus. Žinoma, jei jis suinteresuotas auginti ateičiai našų mišką ir kartu
iš to turėti naudos“. K. Šiaulio pastebėjimu,
kaimo vietovėse ūkininkai nedidelėje miško
valdoje dažniausiai tik malkauja, tvarkosi
savo nuožiūra, o stambesnių miško valdų savininkai siekia miškų ūkio plėtrai gauti ir ES
paramą. Tai verčia juos siekti miškininkystės
žinių, atsakingiau ir sumaniau ūkininkauti,
nes už įveistą mišką ar už kitą miškininkystės
veiklai gautą ES paramą reikia atsiskaityti Nacionalinei mokėjimo agentūrai.
Pasak K. Šiaulio, senstant šalies visuomenei, vis aktualesnė darosi ir miško darbų tęstinumo problema. Tai ypač aktualu, vykdant
patvirtintus ES projektus. Jeigu nebus šeimoje kam perimti iš senolių miško valdą ir atsakingai joje tvarkytis, ją neišvengiamai teks
parduoti medienos verslu užsiimantiems,
nes platesnei kooperacijai dar nepribrendome. Manoma, kad Lietuvoje galima išgyventi
iš miško verslo, turint apie 150-200 ha kirstino miško valdą.
LMSA valdybos narys, Marijampolės
skyriaus pirmininkas, miškininkas Vidmantas Jusas pranešime „Žemės ūkio paskirties
ir apleistos ne žemės ūkio paskirties žemės
apželdinimas mišku” pristatė savo įžvalgas,
kaip nuo 2004 m. prasidėjo ES paramos teikimas privačios miškinkystės plėtrai, kokie
buvo esminiai skirtumai tarp 2004-2006 m.

Autoriaus nuotraukos

Privatūs miškai

ir 2007-2013 m. paramos laikotarpių, kokios
paramos konkrečiu laikotarpiu galėjo tikėtis
miško savininkai bei naujų miškų veisėjai.
Pavyzdžiui, 2004-2006 m. ES parama miško
veisimui teikta tik privačių žemių savininkams, faktiškai kompensuotos savininko
apmokėtos išlaidos miško veisimui tik geros
agrarinės būklės deklaruotam žemės plotui,
o 2007-2013 m., želdant mišku apleistas
žemes bei ne žemės ūkio paskirties žemes,
išmokos suma priklausė nuo suprojektuotos veisiamo medyno rūšinės sudėties. Už
2004-2006 m. prarastas žemės ūkio pajamas miškų veisėjams įsipareigota kompensuoti 20 metų, o už 2007-2013 m. – tik 15
metų. 2004-2006 m. maksimalus išmokų
dydis priklausė nuo planuojamos darbų sudėties ir lapuočių kiekio želdinių sudėtyje,
o 2007-2013 m. – nuo kietųjų lapuočių ir
liepų sodmenų kiekio. 2004-2006 m. atskirai remtas želdinių papildymas (iki 30 proc.),
2007-2013 m. jų papildymas turėjo būti
atliekamas iš priežiūros lėšų. 2004-2006 m.
laikotarpiui skirtos lėšos nebuvo išnaudotos, o 2007-2013 m. norinčių gauti ES paramą buvo daugiau, negu skirta lėšų.
Pranešėjas taip pat pristatė projek
tuojamą ES paramą 2014-2020 m. laikotarpiui, kai paramos intensyvumas priklausys
nuo žemės paskirties ir derlingumo balo.
Tikėtina, kad 100 proc. parama bus teikiama
tik želdiniams, įveistiems miško paskirties
žemėje, 80 proc. – žemės ūkio paskirties
žemėje, kurios derlingumas neviršija 25 balų
bei žemės ūkiui netinkamoje žemėje (kaip
šlaitai, raguvos, tarp miškų įsiterpę žemės sklypai ir kt.); 60 proc. – žemės ūkio paskirties
žemėje, kurios derlingumas viršija 25 balus.
Želdinių priežiūros, apsaugos ir ugdymo
išmokos bus mokamos 12 metų (vietoj
buvusių 5 metų), o išmokų už įveisimą ir
priežiūrą suma bus skaičiuojama kiekvienam
projektui pagal želdinių rūšinę sudėtį. Be to,
nebebus kompensuojamos prarastos žemės
ūkio veiklos pajamos. Ąžuolo želdinių apsaugai bus privaloma įrengti tvoras.
Miško veisimo projektus rengęs V. Jusas
atkreipė dėmesį ir į pasitaikiusias klaidas,
keblumus, veisiant želdinius ne miško žemėje. Buvo savininkų, kurie norėdami gauti už
apleistą žemę ES išmokas, siekė įveisti mišką
ir netinkamose augavietėse, sodino medelius į neparuoštą dirvą, neturėjo želdinimo
darbų įgūdžių, nevykdė želdinių priežiūros,
naudojo netinkamas medelių apsaugas, po
keleto metų supuvus kuolams išvirto tvoros,
želdinius suniokojo žvėrys. Jaunus želdinius
keblu apginti nuo pelių žalos.

LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis
pranešime atkreipė dėmesį į sąlygų darniam ūkininkavimui privačiuose miškuose
užtikrinimą, randant balansą tarp valstybinių
institucijų taikomų miško savininkams įvai
rių draudimų, dešimteriopai didinamų bau
dų už pažeidimus ir miško savininko pa
sirinkto ūkininkavimo būdo. Perlenkus ad
ministracinių baudimų didinimo ir skyrimo
už įvairius miškininkavimo pažeidimus lazdą,
galimas ir atvirkštinis rezultatas – smulkius
miško savininkus tai atbaidys nuo aktyvios
ar net nuo bet kokios ūkinės veiklos savo valdose, nes baudos dydis už nedidelį pažeidimą
gali gerokai viršyti iš miško gautą naudą.
Suvienijus iš senelių paveldėtą žemę
Nuo ES paramos įsisavinimo prasidėjo
ryškesnė telšiškių Jolantos ir Stepono Vaitkų
privati miškininkystės veikla iš senelių
paveldėtoje žemėje, besiribojančioje su
Telšių miškų urėdijos Ubiškės girininkijos
miškais.
Telšiuose gyvenantiems Vaitkams pra
džioje buvo didelis galvosūkis, ką daryti su
paveldėta apleista žeme. Iš konsoliduoto
128 ha žemės ploto tik apie trečdalis buvo
apaugęs mišku, o kitur telkšojo balos, žėlė
karklynai.
Išvykos dalyvių autobusui išsukus iš
rajoninės reikšmės vieškelio į lauko kelią,
nežinant net mintis nekiltų, kad važiuojame
privačiu keliu. Pažvyruotas, nušienauti
pakelės grioviai. S. Vaitkus sako, kad tai buvo
pirmoji jų investicija į šeimos mišką – reikėjo
privažiavimo į tėviškes. Neužtekus savų lėšų,
nusprendė prašyti ES paramos. Užsisakė
miškotvarkos projektą, po to sekė miško
infrastruktūros (rekreacijos) ir kraštovaizdžio
gerinimo, želdinių veisimo ne miško žemėse
projektai. Taip buvusių karklynų ir balų vietoje auga apie 60 ha įveistų mišrių miško
želdinių. Bet tarp jų teko palikti platokas
proskynas – neleista želdyti prieš kelis
dešimtmečius drenuotos žemės. Todėl čia
auginamos natūralios pievos, už kurias irgi
mokamos ES išmokos.
Stebina savitas rekreacinis buvusios
sodybvietės ir aplinkinio miško sutvarkymas:
čia gyvenusių žmonių atminimui pastatytas
kryžius, atvežtas bitynas, įrengtas 460 m ilgio
pėsčiųjų takas. Prie jo suręstos dvi poilsinės,
statoma trečia, iškasta 17 tvenkinukų (leista
kiekvieną kasti tik 3 arų dydžio), iš jų žemių
supilta tako sankasa ir du pylimai, ant kurių
įrengti mediniai apžvalgos bokšteliai. Takas
baigiamas pažvyruoti, šlapesnėse vietose pilama skalda. Pasak Stepono, čia pailsėti užsuka

ir telšiškiai. Jo pastebėjimu, privačioje valdoje
šeimos iškylauja supratingai, o jaunimą tenka
ir drausminti. Bet iškabų ,,Privati valda“ ar
,,Piktas šuo“ Vaitkai nekabina.
Miške plyni kirtimai keičiami atvejiniais,
siekiama savaiminio medynų atsikūrimo.
Visus miško darbus Steponas atlieka laisvalaikiu savomis jėgomis ir technika, talkina
sūnus. Žinoma, savarankiškai miškininkauti S.
Vaitkui padeda ir aukštasis išsilavinimas (įgyti
LŽŪU inžinieriaus mechaniko bei miškų ūkio
inžinieriaus diplomai) bei sukauptos aplinkosaugos žinios, dirbant rajono aplinkos apsaugos agentūroje.
Paklaustas, ką dabar darytų kitaip, pa
mąstęs žemaitis atsakė: ,,Želdiniuose ne
sodinčiau klevų. Jau pirmą vasarą juos
nuskabė stirnos. Gerai, kad Nacionalinė
mokėjimų agentūra leido atsodinti tuščius
plotelius berželiais. Žvėrių kaimenei pri
vačiame miške reguliuoti norėčiau įstoti į
vietos medžiotojų būrelį, tačiau yra visokių
trukdžių. Gal kitąmet pavyks...“
Išvykoje į Vaitkų miško valdą dalyvavę
LMSA valdybos narys, miškininkas Romualdas Cicėnas, Telšių miškų urėdas Bronislovas Banys bei VMT Miškų kontrolės skyriaus
Šiaulių teritorinio poskyrio vyriausiasis specialistas Arūnas Galinauskas pasidžiaugė tokiu privačiu miškininkavimu ir pažadėjo toliau aktyviai prisidėti, Telšių regione atrenkant ir apžiūrint privačias valdas šių metų
konkursui rudenį.
Atkreiptas dėmesys iį darbų saugą
privačiuose miškuose
Valstybinės darbo inspekcijos Telšių skyriaus
vyr. darbo inspektorius Jonas Liekis atkreipė
dalyvių dėmesį į saugaus darbo organizavimą privačiuose miškuose. Jo teigimu, šalies
privačiuose miškuose 2013 m. įvyko 4 mirtini atvejai, šiemet žuvo 3 medkirčiai ir įvyko
2 sunkūs atsitikimai. Todėl būtina imtis priemonių traumatizmui mažinti. LMSA ieško
bendradarbiavimo galimybių su Valstybine darbo inspekcija, pasitelkiant ilgametę
patirtį turinčius darbų saugos specialistus
miškininkystėje. Kad darbas miške būtų
saugesnis, Mocevičiaus firmos „Ginalas“
techninis konsultantas Eduardas Derenka
įteikė miško savininkui S. Vaitkui paskatą –
„Ginalo“ skirtus firmos ,,STIHL“ saugius pjūklininko batus.
Netruko prabėgti Miško diena sumaniai tvarkomoje Jolantos ir Stepono Vaitkų
šeimos miško valdoje. Šiems žmonėms miškininkavimas yra ir svarbi šeimos gyvenimo
istorijos tęstinumo dalis.
/ 2014 / 07
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Privatūs miškai

Priimamos paraiškos
ES paramai gauti
miškų plėtrai
Nuo rugpjūčio 1 iki rugsėjo 30 d. galima teikti ES paramos paraiškas pirmajam ne žemės
ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimui mišku. Šiais metais
pateikus paramos paraišką, miškas turi būti
įveistas ne vėliau kaip iki 2015 m. liepos 1 d.
Miškų sektoriaus paramos priemonių įgyvendinimas apima miškų ekonominės vertės
didinimo, infrastruktūros gerinimo, apželdinimo mišku, miškininkystės potencialo atkūrimo, pelno nesiekiančių investicijų bei miško
aplinkosaugos išmokų paramos priemones.
Bene daugiausia lėšų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programiniu laikotarpiu
įsisavinta didinant miškų ekonominę vertę
bei apželdinant mišku pirmą ne žemės ūkio
paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties
žemės apželdinimą mišku. Ši paramos priemonė buvo viena iš populiariausių. Šiemet
taip pat tikimasi didelio susidomėjimo.
Tačiau verta atkreipti dėmesį į tai, iki
tol veisti mišką galima buvo per tris sezonus, dabar tą reikės padaryti per rudenį ir pavasarį. Toks sprendimas buvo
priimtas tam, kad būtų suspėta laiku
pasinaudoti teikiama parama. Išmokų
dydis priklauso nuo to, kokia veisiamo
miško rūšinė sudėtis. Jeigu daugiau sodinama lapuočių, parama bus didesnė.
Bendra paramos suma negali viršyti
690560 Lt per trejų metų laikotarpį. Kompensuojama 80 proc. vidutinių miško įveisimo išlaidų mažiau palankioje ūkininkauti
vietovėje ir 70 proc. palankiose ūkininkauti
vietovėse. Paramos paraiškas su reikiamais
dokumentais priima ir registruoja Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniai
paramos administravimo skyriai. Jas galima
pateikti asmeniškai, atsiųsti paštu arba užpildyti elektroniniu būdu prisiregistravus
portale: https://portal.nma.lt
Pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad
parama neskiriama kalėdiniams medeliams
auginti, laukų apsauginėms juostoms apželdinti ir veisti greitai augančių medžių
želdinius, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra ne ilgesnis nei 5 metai. Taip pat parama neskiriama iškirstam miškui atsodinti
ir savaime mišku apaugusiems plotams.
Žemės ūkio ministerijos informacija
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Kviečiame rugpjūčio 15-17 d. iį Vėžaičius

Šiemet ,,Forest Sport 2014“ renginys vyks
įprastoje vietoje – Klaipėdos rajono Vėžaičių miestelyje, Mokyklos gatvės pabaigoje.
Tikimasi sulaukti per 20 komandų dalyvių.
Renginį organizuoja miško bičiulių klubas
„Miškas visiems“.
Rugpjūčio 15 d. (penktadienį) kviečiami
,,ištvermingiausieji” ir savanoriai, galintys
padėti pabaigti paruošiamuosius darbus.
Rugpjūčio 16 d. (šeštadienį) iki pietų laukiama visų varžybų dalyvių: 12 val. prasidės
komandų registracija, 14 val. numatomas
varžybų startas. Vyks kompleksas rungčių:
orientacinis bėgimas su kliūtimis ir užduotimis (klausimais miškininkystės, dendrologijos, medžioklės temomis), antroje varžybų
dalyje lauks ilga kliūčių ir įmantrių miškininkiškų užduočių estafetė. Ruošiama varžybų
ir žaidimų programa su daugybe prizų ir
mažiesiems dalyviams, kad tėveliai galėtų
ramiai dalyvauti varžybose.

Apie 19-20 val. planuojamas finalinis
varžybų švilpukas su prizininkų sveikinimais
ir apdovanojimais. Po to lauks ilgas vakaras
ir naktis smagiam bendravimui su bendra
vakariene ir kultūrine programa: medžio
drožėjų plenero „Miškas visiems“ užbaigtų
darbų pristatymas; fotokonkurso „Miško
grožis“ nugalėtojų apdovanojimai; muzikinė vakaronė; varžybų uždarymo fejerverkai,
laužas; kino naktis (jaunųjų lietuvių kino menininkų kūrybos pristatymas). Norintys galės išmėginti indėnišką pirtį-vigvamą. Veiks
nemokamas miško baras. Nakvynė kaip
visada – palapinėse ar ant šieno, po gražiu
rugpjūčio dangumi.
Rugpjūčio 18 d. ryte – bendri pusryčiai
ir poilsiavimas.
Daugiau informacijos apie varžybų ,,Forest Sport 2014“ organizavimą galima rasti tinklalapyje www.forestsport.lt
Dalyvių registracija: antanas@mmc.lt,
tel. 8 670 24481, 8 684 51140, 8 620 66961.

P r o f s ą ju ngų v eikla

Apie darbo sąlygas, apmokėjimą – seminare Zagrebe
Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos atstovai – federacijos pirmininko pavaduotoja
Inga Ruginienė ir Tauragės miškų urėdijos
Šilinės girininkijos girininkas Bronislovas
Ambrozas liepos 1-3 d. dalyvavo seminare,
surengtame Kroatijos sostinėje Zagrebe. Į šį
seminarą susirinko miškininkai iš Bulgarijos,
Rumunijos Kroatijos, Serbijos, Latvijos, Lenkijos, Turkijos bei Maltos profsąjungų atstovai. Diskusijų tema – saugi darbo vieta bei
orus darbas. Specialistai iš Tarptautinės darbo organizacijos pristatė situaciją Europoje.
Nors sistemos, reguliuojančios darbo sąlygas, skiriasi įvairiose šalyse, tačiau esamos
problemos yra labai panašios.
Atstovas iš Europos profesinių sąjungų
konfederacijos skatino daugiau keistis patirtimi, diskutuoti tarp šalių ir ieškoti bendra-

darbiavimo galimybių ir bendro problemų
sprendimo. Darbas grupėse, kurios buvo
sudarytos iš skirtingų šalių delegatų, suteikė
galimybę jiems išsakyti esamas problemas ir
kaip jas reikėtų spręsti.

Visi sutarėme, kad didžiausią problemą
kelia laikini terminuoti arba sezoniniai darbuotojai. Antai Maltoje reikia padirbti ne
mažiau dvi savaites darbo vietoje, kad užsitikrintum socialines garantijas, kai Lietuvoje
galima naudotis medicininėmis paslaugomis iš karto po įdarbinimo. Taip pat ir skiriasi
minimalaus atlyginimo dydis bei nustatymas. Vienose šalyse minimalus atlyginimas
apsprendžiamas įstatymu, o kitose – nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje.
Renginys leido mums palyginti Lietuvoje taikomą darbo apmokėjimo tvarką su
kitomis šalimis, susipažinti su kita naudinga
informacija.

Inga Ruginienė

Lietuvos miško ir miško pramonės
darbuotojų profesinių sąjungų federacijos
pirmininko pavaduotoja

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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Medžioklė

Žodis skaitytojui
Atostogos. O aš pagaliau išdrįsau savo brangiausiąją pasiųsti...
Jau matau, kaip iš malonumo išsiviepė vyriškoji skaitytojų dalis: ha, ir
šitam nervai neatlaikė!
Į Paryžių! Į Paryžių savo didžiausią turtą pasiunčiau. Gimtadienio dovanėlė. O ką, kai ne tik pirmi, bet ir patys paskutiniai kaimo bernai sau į
visokius dublinus, oslus ir londonus laksto...
Bet aš ne apie tai. Prieš akis rami savaitėlė sodyboje: su nuosavais karosais kūdroje, su visas ausis iščepsėjusia grąžiagalve, šiemet pasijutusia
kiemo šeimininke, su tik ką sode įsikūrusia ir lyg jauni chuliganai triukšminga kėkštų šeimyna bei su pievine linge, raitančia viražus virš vis dar
mūru tebestovinčios nešienautos mano pievos, vis dar tebešviečiančios
žiedų margumynu. O svarbiausia – visą savaitę manęs niekas nedroš už
mirtiną nuodėmę: matai kaimynų pievas, kaip Marakanos veja, pilna milžiniškų baltų spirų, o mūsų apšepėlė ... Eh, ne savaitė, o rojus bus.
Kelionės sodybon pabaigą paįvairinu filosofiniais apmąstymais. Mat,
užsukau prie atliekų rūšiavimo konteinerių, išrikiuotų aikštelėje netoli
Aluntos kapinių. Kažin, ką bendro turi dvasingos, geltonos, vaškinės žvakelės, kažkada naudotos tik per laidotuves bei Vėlines, ir įvairiausio tūrio,
visų vaivorykštės spalvų prikrėsti neaiškios kilmės baltos košės stiklainiai,
be kurių dabar apsilankymas kapinėse – didžiausia gėda prieš gimines
bei artimuosius.
Nuklydęs į lankas, vos nepražiopsau savo keliuko. Kur tokį lengvai pastebėsi, kai jį iš abiejų pusių, lyg mūro siena, įrėmina ta garsioji, apšepusi,
vis dar nešienauta pieva.
Laiku pristabdau automobilį, įjungiu posūkio žibintą ir išsižioju iš
nuostabos: iš pievos į vieškelį iššoka pavasarinis kiškiokas ir neskubėdamas liuoksi priekyje mašinos. Net nesudvejojęs žvairys pasuka į mano
keliuką ir man belieka sekti iš paskos. Netikėtas vedlys rodo kelią tiesiai
į kiemo pakraštį, kur statau automobilį, išdidžiai perliuoksi kiemą, sodą
ir vėl pasislepia pievoje. O tame pievos pakraštyje aš jį juk mačiau prieš
porą savaičių. Iškeikiu save, kad nesusiprotėjau griebt telefono – fotoaparato ir trinkteliu automobilio durimis.
Perkūnėli žalias! Nuo kiemo į pievos žolynų tankmę purpteli kurapkų
būrelis. Tai bent sutiktuvės.
Ankstyvas kitos dienos rytas. Pakeliu galvą nuo pagalvės ir žvilgteliu
pro langą. Žiūūū – kiemo urėdas, tas pats kiškiokas po sodą laigo. Deja,
fotoaparato ir vėl nepasičiupau...
Eh, brangioji. Parskrisi tu iš Paryžiaus ir susėsim mes prie derybų stalo. Gal sutarsim dar kelioms savaitėlėms palikti tą mūsų apšepėlę, vis dar
žiedais pasidabinusią, gražių žolynų sėklas barstančią pievą.

Eugenijus Tijušas
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Sumedžiojus Kamčiatkos mešką

Gyvenimiško užtaiso
pasisemti
Pokalbis su medžiotoju Valdu Danilevičiumi

Po LŽŪA baigimo ragavote miškininko duonos, tačiau potraukis medžioklei nugalėjo... Kodėl?
Miškininku iš tiesų dirbau labai trumpai. Baigęs studijas, gavau nukreipimą į Anykščių rajono „Aukštakalnio“ kolūkį. Deja, tiesioginio darbo pagal
specialybę buvo nedaug, todėl teko ir runkelius ravėti, ir šieną ruošti.
Padirbėjęs keletą mėnesių, paprašiau kolūkio pirmininko ilgalaikių
atostogų. Mat, su geru draugu Gintaru Pivoru nutarėme motociklais išilgai
kirsti buvusią Sovietų Sąjungą nuo Baltijos iki Japonų jūros Tolimuose Rytuose. Mūsų avantiūriškas žygis truko apie tris mėnesius. Kai grįžau į darbovietę, manęs jau nenorėjo priimti. Per daug ir netroškau, nes darbas kolūkyje man buvo ne prie širdies. Taip ir baigėsi visa mano miškininko karjera.
Vlado Maslinsko (visoje Lietuvoje žinomo medžioklės specialisto)
dėka netrukus buvau pakviestas į Anykščių medžioklės eksperimentinį
ūkį medžioklės žinovu. Kadangi šis ūkis tuomet buvo pavyzdinis Lietuvoje ir gerai žinomas tuometinėje Sovietų Sąjungoje, mano kandidatūrą turėjo patvirtinti Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas
Marijonas Kiela. Medžioklės ūkio direktorius Rimantas Kirslys pasisodino
mane į juodą „Volgą“ ir nuvežė Vilniun. Tikau.
Darbas medžioklės ūkyje buvo rimtas startas į tikrosios medžioklės
pažinimą. Dažniausiai tekdavo organizuoti medžiokles tuometinei nomenklatūrai. Nežiūrint visų tokių medžioklių neigiamų pusių, vis dėlto
jos sudarė sąlygas man tobulėti kaip medžiotojui žinovui.
Po šešių metų, 1988 metais, įsidarbinau Aukštaitijos nacionaliniame
parke medžioklės žinovu. ANP teritorijoje reikėjo sureguliuoti kanopinių populiaciją, nes šie žvėrys, ypač briedžiai, pridarydavo daug žalos
ne tik pasodintiems želdiniams, bet pakenkdavo ir jaunuolynams. Didele briedžių gausa labiausiai piktinosi miškininkai, todėl imtasi gana
drastiškų priemonių kardinaliai apmažinti jų populiaciją. Prisimenu,
kartais net po 30 briedžių per mėnesį sumedžiodavau ir visus tuos žvėris reikėjo tinkamai paruošti ir priduoti į mėsos kombinatą. Be to, atgavus nepriklausomybę, valstybė už parduotą žvėrieną gaudavo nemažai
tvirtos valiutos.

Beringo jūros pakrantėje Lorino gyvenvietėje čiukčiai bei eskimai vėplių ir banginių medžioklei naudoja
valtis (etvet), pagamintas iš vėplio arba ruonio odos

Gal medžiodamas tęsiate giminės tradiciją?
Užaugau Kauno pakraštyje, Vilijampolėje.
Vaikų, ypač paauglių gyvenimas po pamokų paprastai vyko greta esančiame Veršvos
miškelyje. Mano tėvas aktyviai medžiodavo,
todėl namuose laikė medžioklinį šautuvą.
Kartais į medžioklę pasiimdavo ir mane,
tačiau į žvėrį šauti neleisdavo. Norėdamas
pasirodyti „kietu vyruku“ kartą iš tėvo seifo
„nugvelbiau“ šautuvą, išėjau į palaukes ir
pozavau draugams prieš fotoaparatą. Šautuvas. kiek pamenu, buvo panašaus dydžio
kaip mano ūgis. Po kažkiek metų pamatęs
tas nuotraukas tėvas ilgam neteko žado.
Nuo vaikystės intensyviai sportavau –
lankiau orientavimosi sporto būrelį. Beveik
visos treniruotės vykdavo miške.

Miškininkystę studijuoti pasirinkau ir
šviesios atminties trenerio Romo Šileikos
paskatintas, nes jis tuomet dėstė fizinį lavinimą LŽŪA ir tuo pačiu treniravo orientacininkų rinktinę. Nuo tada orientavimosi
sporto varžybose gyniau Akademijos, „Nemuno“ sporto draugijos ir Lietuvos vardą.
Nors medžioti buvau pramokęs, tačiau
studijų metais manęs kažkodėl nenorėjo
priimti į Akademijos medžiotojų gretas. Mat,
turėjau sportininko etiketę... O tai, nepaisant
mano didelių pastangų, užkirto kelią pasiekti didesnių rezultatų ir moksle.

Viena iš trijų likusių dar gyvų kerekų
tautelės atstovų, su kuriais teko artimiau
susipažinti vos nepasibaigusios tragiškai
kelionės visureigiu metu. Dabar jau akla,
tačiau vis dar šviesaus proto senolė
gyvena Meinepilgino rezervate. Jos vaikai
ir anūkai jau yra mišrios santuokos su
čiukčiu ir nesupranta senelės kalbos.
Kiti du dar gyvi kerekų vyrai palikuonių
neturi.

Nepaisant garbaus amžiaus (neseniai
sukako 84 metai), tėvukas dar iki šiol paima
šautuvą į rankas. Būna tokių dienų, kai tėvas,
aš ir mano sūnus – trijų kartų medžiotojai –
išeiname visi kartu pamedžioti... Šį pavasarį
medžiotojų egzaminą sėkmingai išlaikė ir
žmona Skirmantė.
Kas paskatino keliauti po tolimus Šiaurės
kraštus?
Moksleivių pavasario atostogų metu lankantiems orientavimosi treniruotes vadovai
organizuodavo paskatinamąsias keliones.
Todėl ir aš, dar būdamas šeštos klasės mokiniu, pirmą kartą pabuvojau Šiaurėje. Tada
vykome ne bet kur, o į Kolos pusiasalį, kur
naktimis termometro stulpelis nukrisdavo
net iki -40 laipsnių. Išvykoje dalyvavo penki
šeštos ir keli septintos klasių moksleiviai su
vadovu studentu Mindaugu Stankevičiumi.

Akani medžiotojų stovykloje čiukčis Eduardas
po sėkmingos vėplio medžioklės.
Vėpliai pagrindinis pragyvenimo šaltinis
nuo civilizacijos nutolusiame krašte kur
9 menesiai žiema, o likusi laiką dalijasi
visuomet vėluojantis pavasaris
ir anksti atėjęs ruduo
/ 2014 / 07
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Drauge su Eugenijumi Enejučeivunu
prie ryčiausio Eurazijos sausumos taško
Ueleno iškyšulio

Tai buvo pakankamai rizikingas dviejų savaičių slidžių žygis Chibinų kalnuose (nakvoti
tekdavo palapinėse) ir pirmoji pažintis su
Šiaure.
Labiausiai Šiaurė „užkabino“ 1986 metais. Geram draugui, o dabar dar ir garsiam
gydytojui Gintui Kėkštui teko dalyvauti su
Leningrado Komarovo botanikos instituto
mokslo darbuotojais ekspedicijoje į Čiukotką. Jis turėjo rūpintis ekspedicijos dalyvių
gerove, t.y. prižiūrėti stovyklavietę, medžiojant ir žvejojant aprūpinti maistu bei pagaminti valgyti. Po metų jis ilgam išvyko į užsienį, todėl šis darbas buvo pasiūlytas man,
kurį su malonumu priėmiau. Kasmet vykdavau su rusų botanikais į ekspedicijas, kurios
tęsdavosi 1-3 mėnesius. Kadangi valgyti gamindavau dažniausiai kas antrą dieną, likdavo laiko ne tik medžioti, bet ir fotografuoti.
Iširus Sovietų Sąjungai bei nutraukus
finansavimą, tokios kasmetinės botanikų
išvykos nutrūko. Tačiau užmegzti ryšiai išliko. Dabar tai padeda man organizuoti medžiotojų išvykas į Magadaną, Kamčiatką,
Čiukotką. Beje, vienas iš mano dabartinių
verslo partnerių yra geologas, su kuriuo aštuoniasdešimtųjų pabaigoje vykdavome į
ekspedicijas.
Potraukis Šiaurei – nenusakomas jausmas. Jei šį potraukį turi, vadinasi viskas kas
tave supa, ką sutinki, šiame iš pirmo žvilgsnio niūrokame krašte, supranti ir priimi su
lengvo pamišimo doze...
Kadangi aš domiuosi fotografija, man
svarbus ir ypatingas šiaurietiškas apšvieti-
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mas. Čia ir saulės kampas kitoks, ir debesys
kitokie. Dar baltosios naktys...
Pakeri begalinė atvira erdvė. Tik prie
upelių karklai, berželiai keružiai, alksniai bei
žemosios pušys (Pinus pumila – lot.; Kedrovyj stlanik – rus.) auga. Šiaurėn nevažiuoju
medžioti trofėjų, nors čia gausu briedžių,
meškų. Medžioklė Šiaurėje ne svarbiausias
tikslas. Tam yra Afrika. Į šiaurę važiuoju gyvenimiško užtaiso...
Iš arti Jums teko matyti Šiaurės tautelių
gyvenimą. Kaip tai atrodo civilizuotam
lietuviui?
Šiaurės tautų ir tautelių gyvenimu ėmiau
domėtis dar nuo tų laikų, kai su botanikos
mokslininkais vykdavau į ekspedicijas. Vėliau
ėmiau keliauti vienas. Tekdavo ne vieną dieną praleisti kartu su čiabuviais, pamedžioti.
Mano manymu, visos tos tautos, išskyrus
jakutus, kurių kol kas daugiausia ir gal būt
čiukčius, anksčiau ar vėliau pasmerktos išnykti. Pirmiausia tai laukia koriakų, eskimų,
čiuvašų, evenų, kerekų, lamutų ir daugelio
kitų. Kol kas nėra jėgų tam procesui sustabdyti. Pagrindinė šio išnykimo priežastis – alkoholis. Mat, šių tautų organizmas visiškai
neatsparus alkoholiniams gėrimams. Tie,
kurie bent kiek paragauja alkoholio, negrįžtamai įjunka į jo liūną.
Sistemingas šių mažų tautelių naikinimas prasidėjo dar caro laikais, kai praktiškai
už viską buvo atsiskaitoma degtine. Sovietiniais laikais tik gražiai rašydavo apie mažų
tautų identiteto išsaugojimą. Bandymai juos

suvaryti į dideles gyvenvietes tik pablogino
situaciją, nes dabar ištisi kur ne kur egzistuojantys kaimai prasigėrę. Nepatikėsit, bet net
dvidešimtmečiai jau serga kepenų ciroze,
dažnai galima pamatyti besišlaistantį girtą
vaiką ar paauglį. Didžioji dauguma vietinių
gyventojų nesulaukia net keturiasdešimties. Remiantis neoficialia statistika, tik apie
5 proc. čiabuvių nevartoja alkoholio. Tačiau
jie tikrai neišsaugos tautos.
Kai gyvendavau vietinių šeimose, stengdavausi juos priimti tokius, kokie jie yra. Negeriantys – tai patys nuoširdžiausi, mieliausi
ir paslaugiausi žmonės. Kadangi bendraudamas su vietiniais nevartojau alkoholio ir
domėjausi jų gyvenimo būdu, tai Koriakijoje
bendruomenės vadovai net prašė pasilikti
pas juos ir padėti išsaugoti užmarštin nueinantį palikimą.
Nepaisant daugybės panašumų, kiekviena tautelė nestokoja savitumo, išsiskiria kita
gyvenimo filosofija. Paimkime, kad ir erdvės
suvokimo Šiaurėje pavyzdį. Šiaurės tautos
begalinę erdvę priima skirtingai statydami
gyvenamuosius būstus. Kerekai dažniausiai
gyveno žeminėse; sėslieji čiukčiai (ne klajok
liai) medžiojantys banginius būstus rentė
arčiau jūros; čiukčiai – elnių augintojai nori
atvirų erdvių – jarangas stato ant kalnelio;
čiuvašai, lamutai – palei upę, dažniausiai
tankumyne.
(Tęsinys – kitame numeryje)
Kalbėjosi Rimondas Vasiliauskas

Valdo Danilevičiaus nuotraukos

Medžioklė

Sunku patikėti
Vytautas Ribikauskas

N

orėčiau išsakyti keletą savo pastabų dėl Aplinkos ministerijos tinklapyje paskelbtos informacijos apie 20132014 m. medžioklės sezone sumedžiotus žvėris ir paukščius bei medžiojamųjų gyvūnų 2014 m. apskaitos duomenis.
Ataskaitoje teigiama, kad buvo sumedžioti 50 172 šernai,
kas sudaro 81 proc. nuo 2013 m. apskaitos (61 795 žvėrys). Iki
Aplinkos ministerijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos šiemet rekomenduotos sumedžioti 90 proc. šernų kaimenės pritrūko 5443 ilgašnipių. Tai, matyt, neturės didesnės įtakos
galimam afrikinio kiaulių maro plitimui šalies teritorijoje.
Man nuostabą kelia tai, kad Lietuvos giriose pagal apskaitą 2014 m. žiemos pabaigoje buvo likę 22325 miškinės kiaulės
(tikėtasi, kad liks tik 7-10 tūkst. šernų). Tai net 7731 šernu mažiau už tauriuosius elnius ir tik dvigubai daugiau nei briedžių.
Ar skaičiuodami šernus medžiotojai nepersistengė, mažindami
šių žvėrių skaičių savo medžioklės plotuose, pasimatys 20142015 m. medžioklės sezono pabaigoje. Manau, kad bet kurioje
situacijoje reikia nepamesti galvos ir laikytis saiko.
Panagrinėkime, kaip šernai buvo medžiojami ankstesniais
metais.

Šernų apskaitos ir sumedžiojimas 2005-2014 m.

Populiacijos Populiacijos
gausos
gausos
Apskaitos Suskaičiuota Sumedžiota Sumedžiojimo
proc.
metai šernų (vnt.) šernų vnt. nuo apskaitos padidėjimas, padidėjimas, Pastabos
proc.
vnt.
2005
2006
2007
2008
2009
2010

29492
32414
35935
39839
50126
54608

16554
17800
22366
35814
41441
34211

56
55
62
90
83
63

2924
3521
3904
10287
4482
3197

10
11
11
26
9
6

2011

57805

33922

59

-1602

-3

2012

56203

42263

75

5592

10

2013

61795

50172

81

-39470

-64

2014

22325

Prognozė
40-50 tūkst.

179-224

–

–

populiacija
sumažėjo
populiacija
sumažėjo
2,8 karto

Lentelės duomenimis, per paskutinius 9 metus šernų sumedžiojimo procentas nuo apskaitos kito nuo 55 proc. 20062007 m. medžioklės sezone iki 90 proc. 2008-2009 m. medžioklės sezone. 9 metų šernų sumedžiojimo vidurkis – 69,3 proc.
Medžiojant tokiu intensyvumu, miškinių kiaulių populiacijos
gausa metai iš metų didėjo 3-26 proc. Išimtis buvo 2012 m., kai
po 2011-2012 m. medžioklės sezono ilgašnipių gausa Lietuvos
miškuose sumažėjo 1602 žvėrimis arba 3 proc. nuo ankstesnių
metų apskaitos. Tačiau vienų metų išimtis taisyklės nesugriauna: tai galima paaiškinti žvėrių apskaitų netikslumu. Vertinant
vien tik pagal šernų sumedžiojimą, matosi, kad jis nuolatos
didėjo, kaip ir populiacijos gausa. Tad, koks žaibas trenkė
iš giedro dangaus 2014 metais, kai sumedžiojus tik 81 proc.
nuo 2013 m. apskaitos, šernų Lietuvos miškuose sumažėjo

39470 vnt. arba 64 proc. (2,8 karto)? O stebuklo aš čia neįžvelgiu jokio:
dvejų institucijų pareigūnai norėjo, kad šalyje liktų kuo mažiau miškinių kiaulių (7-10 tūkst. vnt.), tai medžiotojai ir pasistengė. Manau, kad iki
7-10 tūkst. vnt. sumedžiojimą pritemti jau būtų per daug drastiška...
Paprognozuokime 2014-2015 m. šernų sumedžiojimą. Jeigu priimsime už teisybę, kad 2014 m. pavasarį Lietuvoje teliko tik 22325 ilgašnipiai,
o 9-ių paskutinių metų sumedžiojimo vidurkis yra 69,3 proc. šernų nuo
apskaitų, tai sumedžiota būtų apie 15471 šernas. Realiai vertinant situaciją, sumedžiota turėtų būti 40-50 tūkst. miškinių kiaulių, o tuomet jų sumedžiojimo procentas nuo apskaitos išaugtų iki 179-224 proc. To Lietuvoje
dar nėra buvę.
Siūlyčiau medžiotojams dirbti savo darbą ir medžioti taip, kad žvėrių
populiacijos Lietuvoje klestėtų, kad nusistovėtų geri santykiai su žemdirbiais ir miškų valdytojais bei savininkais, nepaisant licencijų panaikinimo
ar vėl sugrąžinimo. Todėl ir žvėris reikėtų skaičiuoti kiek įmanoma tiksliau,
o ne pagal pageidavimus ir, reikalui esant, nebijokime mažinti kai kurių
medžiojamųjų gyvūnų populiacijų gausą, tačiau ne popieriuose, o miškuose.

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
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Lietuvių komandos pristatymas

ASU Miškų ir ekologijos fakulteto studentų
medžioklės ragų ansamblio pasirodymas

Medžioklinių ragų pūtimo konkursas Augustave

A

SU Miškų ir ekologijos fakultete medžioklinių ragų gausmo aidai netilo
ir pasibaigus medžioklių varant sezonui. Studentiškas medžioklės ragų ansamblis intensyviai ruošėsi kasmetiniam
konkursui ,,Echo puszczy Augustowskiej”,
kuris vyko birželio 28 d. Lenkijoje, Augustave. Konkurse šiemet dalyvavo ASU Miškų ir
ekologijos fakulteto studentai Laurynas Virbickas, Dovydas Talijūnas ir Justas Karsokas
bei jiems jau bene ketvirtus metus vadovaujantis profesionalus muzikantas, medžioklės
rago meistras Audrius Pučinskas.
Į regioninės reikšmės konkursą susirinko
nemažas būrys dalyvių iš Augustavo apylinkių bei mes – kviestiniai svečiai iš Lietuvos.
Tačiau žiūrovų ar palaikymo komandų konkurse beveik nebuvo. Konkursas prasidėjo
individualiomis dalyvių varžybomis, kurie
patys galėjo pasirinkti kategoriją, kurioje
nori varžytis. Lengviausioje D kategorijoje
dalyvavo du dalyviai (iki 12 metų) iš Kazlų
Rūdos, taip pat Audriaus Pučinsko mokiniai.
Kadangi jaunieji dalyviai buvo tik du, jie pasidalijo ir prizines vietas. Individualiose varžybose C ir B kategorijose dalyvavę studentai
prizinių vietų neužėmė, nors iki jų pritrūko
labai nedaug.
Po individualių varžybų vyko komandinės ansamblių varžytuvės. Komandos taip
pat pasiskirstė į A, B ir C kategorijas. Iš penkių
vidutinėje B grupėje dalyvavusių ansamblių
ASU Miškų ir ekologijos fakulteto studentai
užėmė III-ją vietą. Šiais metais studentų rezultatas buvo šiek tiek prastesnis nei pernai,
kai jie toje pačioje B grupėje užėmė II-ją vietą. Nors ruošiantis konkursui pastangų buvo
įdėta nemažai, bet pasiektas rezultatas rodo,
jog varžovų profesionalumas kasmet taip
pat sparčiai didėja. Džiugu, kad senoji tradicija – medžioklės rago pūtimas ir pučiamos
melodijos – signalai, iki šių dienų nepamirštami ir turi didžiulę išliekamąją vertę.
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Gintarė Narauskaitė
Reikėtų paminėti ir nemažą skirtumą
tarp konkurso dalyvių iš Lenkijos ir Lietuvos.
Nors konkurso dalyviai iš Lenkijos pavyzdingai vilkėjo medžioklės paradines uniformas,
retas iš jų buvo tikras medžiotojas. Užtat
buvo muzikalūs žmonės. Mūsų komandos
atstovai – tikri medžiotojai.
Augustavo miesto centrinėje aikštėje
surengtas konkurso dalyvių apdovanojimas
ir diplomų įteikimas. Atsiimdami prizus, konkurso laureatai medžioklės signalus pūtė
miesto svečiams, žiūrovams.
Pasibaigus konkursui, turėjome šiek
tiek laisvo laiko aplankyti puikiai sutvarkytą
miestą. Mus šiek tiek nustebino pramogų ir
laisvalaikio praleidimo būdų pasiūla. Be medžioklinių ragų konkurso mieste vyko ir daugybė kitokių renginių. Iki pat popietės aidėjęs medžioklės ragų gausmas netilo ir vakare, kai visi konkurso dalyviai buvo pakviesti
paplaukioti laivu šalia Augustavo esančiuose
Konkurso prizininkų apdovanojimas

ežeruose Necko ir Biale Augustowskie, kurie
tarpusavyje susijungia kanalais. Konkurso
dalyviai buvo paprašyti į laivą atsinešti savo
muzikos instrumentus – medžioklės ragus.
Čia jie turėjo progą neoficialioje aplinkoje
dar sykį pademonstruoti savo gebėjimus.
Linksmai pasiplaukioję laivu, skambant
medžioklės ragams, lenkiškoms bei lietuviškoms dainoms, parvažiavome namo kupini
įspūdžių ir geros nuotaikos.

.
LIKMERE

Informacija apie supirkimo kainas ir sąlygas internete www.likmere.lt
telefonu 8 340 60054
el. paštu info@likmere.lt

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

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

Miškas ir visuomenė

Pasaulinė aplinkos diena paminėta gamtoje

S

eptintą kartą Trakų miškų urėdijos globojami jaunieji miško
bičiuliai iš Aukštadvario, Semeliškių Paluknio „Medeinos“ vidurinių mokyklų, Rūdiškių, Lentvario M. Šimelionio, Pagirių gimnazijų bei Bijūnų pagrindinės mokyklos birželio 5-ąją rinkosi į JMB
šventę „Būkime gamtos vaikai“, skirtą Pasaulinei aplinkos dienai. Prie
renginio šiemet prisidėjo ir Aukštadvario regioninio parko direkcija
bei jų globojami jaunieji miško bičiuliai.
Trakų miškų urėdijos medelyne moksleiviams surengta edukacinė pamokėlė apie auginamų medžių rūšis, jų priežiūros ypatumus.
Po to moksleivių žinios patikrintos konkursuose „Lietuvos miškų žvėrių ir paukščių balsai“, „Ar inkilai – namai tik paukščiams“, „Grybai –
naudingi ir pavojingi“ bei „Žaliasis gamtos rūbas“. Moksleiviai turėjo
atskirti žvėrių ir paukščių balsus, inkilus, kuriuose įsikuria pelėdos,
varnėnai, šikšnosparniai, pririnkti kuo daugiau žolinių ir sumedėjusių
augalų, apibūdinti jų savybes.
Po intensyvaus žinių patikrinimo užkirtus kibinų ir paskanavus
Aukštadvario RP darbuotojų išvirtos dilgėlių sriubos, atsigėrus žo-

lelių arbatos, skubėta į „Pelėdos“ poilsiavietę, kur vyko iškilmingas
šventės minėjimas.
Atvykusi JMBS pirmininko pavaduotoja Eglė Mankevičienė iš Generalinės miškų urėdijos pagyrė jaunuosius miško bičiulius už aktyvų
dalyvavimą sambūrio veikloje. Trakų miškų urėdas Vygantas Mierkis
pasidžiaugė turintis didelį būrį stropių pagalbininkų, kurie aktyviai
dalyvauja miškasodžio talkose, inkilų kėlimo, švarinimosi bei kitose
akcijose. Aukštadvario regioninio parko direktoriui Vaclovui Plegevičiui taip pat buvo smagu matyti tokį būrį neabejingų gamtai jaunų
žmonių, kartu švęsti Pasaulinę aplinkos dieną. Trakų priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos viršininkas Kęstutis Kirsnauskas bei priešgaisrinės priežiūros poskyrio inspektorius Marius Aitmanavičius jauniesiems miško bičiuliams priminė, kaip svarbu nepamiršti saugaus
elgesio taisyklių ir prie vandens telkinių, ir iškylaujant gamtoje.
Minėjime dalyvavo ir šventinę programėlę surengė Trakų rajono
lopšelio – darželio ,,Ežerėlis“ miško bičiuliukų tuntukas ,,Boružėlės“.
Jaunieji miško bičiuliai toliau varžėsi konkurse, stengėsi kuo išradingiau ir originaliau pristatyti komisijai per mokslo metus nuveiktus
būrelių darbus. Kol Aukštadvario RP etnografinis ansamblis „Lėda“
linksmino šventės dalyvius, komisija susumavo varžytuvių balus.
Tačiau šventės tikslas – ne balais išmatuotas. Siekėme suburti kuo
daugiau jaunų žmonių arčiau gamtos ir atkreipti jų dėmesį į aplinkosaugos problemas, paskatinti tausoti mus supančią gamtą bei rūpintis jos išsaugojimu.
Už aktyvų dalyvavimą būrelių veikloje visi jaunieji miško bičiuliai
buvo pakviesti aplankyti Tervetės gamtos parką Latvijoje.

Auksė Komičienė

Ramintos Račaitės nuotraukos

Trakų miškų urėdijos ryšių su visuomene specialistė
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Praktiniai miško sodmenų priežiūros
įgūdžiai Darbėnų medelyne

„Mano žalioji vasara“
stovyklautojai –
Darbėnų medelyne

K

retingos miškų urėdijos Darbėnų miško sodmenų medelynas
sulaukė JMB sambūrio stovyklos „Mano žalioji vasara“ gausaus
dalyvių būrio – sugūžėjo stovyklaujantys vaikai iš visos Lietuvos. Šia išvyka siekta ugdyti jų ekologinę kultūrą bei pilietiškumą.
Miškininkai supažindino jaunuosius miško bičiulius su miško auginimo eiga, ypatumais, praktiniais miško sodmenų priežiūros darbais.
Darbėnų medelyno meistras Ramūnas Kaubrys aprodė medelyne
sodmenų auginimo bei saugojimo vietas, pasakojo, jog medelynui
trūksta papildomų darbo rankų. Jaunųjų miško bičiulių apsilankymas
miškų urėdijoje buvo naudingas abipusiai – vaikai gavo ir praktines
užduotis. Anot JMB sambūrio veiklos koordinatorės Linos Marmaitės,
stovyklos dalyviai porą valandų ravėjo medelyne eglučių sodinukų
lysves, o prieš pradedant darbą Kretingos pranciškonų vienuolyno
brolis Bernardas palaimino talkininkus, sakydamas, jog ravėjimas yra
angelų darbas.
Kai kurie JMBS stovyklos dalyviai norėtų savo ateitį sieti su miškininko ar gamtininko profesija. Buvo ir abejojančių. „Mėginimai
saugoti gamtą bei stengtis dėl jos man patinka, tačiau gamtininko
profesija nevilioja,“ – atviravo Kauno rajono Kulautuvos vidurinės
mokyklos mokinė Erika Abromavičiūtė.

JMB sambūrio veiklos koordinatorė Lina Marmaitė

L. Marmaitė sakė, jog miškininkų, mokytojų iniciatyvumas ir nuovoka puoselėjant jaunosios kartos požiūrį į gamtą padeda formuoti
jos problemoms nešališką, atsakingą visuomenę. Tai suprantantys
specialistai aukoja savo laiką, remia bei organizuoja įvairius praktinius užsiėmimus, edukacines keliones. „Vaikai, atvykę į vasaros stovyklą, pirmiausiai pajūryje rinko šiukšles, kurių mažieji net panešti
negalėjo. Po talkos jie sakė, jog niekada gyvenime negalėtų teršti
aplinkos, bet kur mėtyti šiukšlių“, – dalyvių sąmoningumu džiaugėsi
JMBS koordinatorė.
Ji pasakojo, jog miškininkyste besidomintys jaunuoliai visus metus užsiima įvairia aplinkosaugos veikla. Pavasarį JMB būreliai kartu
su vietos miškų urėdijos darbuotojais kelia inkilus, sodina medelius,
tveria skruzdėlynus, renka šiukšles, o žiemą šeria miško gyvūnus. Miško bičiuliams organizuojamos konferencijos, konkursai, kurių metu
jie pristato savo regiono miškus, atlieka teorinius testus. Nugalėtojai
paskatinami kelionėmis į užsienio šalis, kur reprezentuoja Lietuvos
miškus, bendrauja bei dalinasi patirtimi su šių šalių bendraamžiais.
Kretingoje JMBS nariams taip pat surengta išvyka į Kretingos
pranciškonų vienuolyną, muziejų, Žiemos sodą.

Giedrė ZUBRICKYTĖ
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Išėję negrįžti

Bronius
Paulauskas

1927 12 01 – 2014 06 30

Dar taip neseniai kalbėjomės, diskutavome apie
praeitį ir ateities užmojus su buvusiu ilgamečiu
Kauno A. Kvedaro miškų technikumo (dabar
KMAI kolegija) direktoriumi Broniumi Paulausku.
Deja, jau turime kalbėti būtuoju laiku – palaužtas sunkios ligos, birželio 30 d. šis iškilus miški-

Vincas
Červokas

1931 05 09–2014 07 20

...Baigiantis I954 m. vasarai, į Nemenčinės miškų
ūkį su paskyrimu atvyko jaunas LŽŪA Miškų ūkio
fakulteto absolventas Vincas Červokas, iniciatyvus, nusiteikęs girininkauti, kaip mokė akademijoje. Paskyrus Antavilių (Sakiškių) girininkijos
girininku, kaip ir daugumai to meto girininkų,
Vincui teko pradėti nuo girininkijos būstinės
statybos Miškonių kaime, miškų apsaugos, darbo drausmės stiprinimo, vykdyti planinius miško darbus. Nors Vincas buvo kilęs iš lietuviškų
Kaišiadorių rajono Žiežmarių apylinkių, greitai
adaptavosi lenkiškai kalbančiame girininkijos
kolektyve. Matyt, padėjo komunikabilus jo būdas,
sueigose mėgo groti akordeonu, dainuoti liaudies dainas. Po metų vedė Bezdonių girininkijos
eigulio Kajetono Pliaugos dukrą Ireną, su kuria susilaukė sūnaus Raimundo. Nemenčinėje pasistatė
sodybą, kuri Vincui tapo antrąją tėviške.

40 ■

/ 2014 / 07

ninkas ir pedagogas išėjo Amžinybėn. Gruodžio
1 d. jam būtų sukakę 87-eri.
Bronius Paulauskas buvo kilęs iš Molėtų rajono Mažeikių kaimo. Baigęs gimnaziją, 1947 m.
įstojo į Vilniaus universiteto Miškų mokslų fakultetą, miškininko diplomą dėl reorganizacijų įgijo 1952 m. jau LŽŪA. Profesinę karjerą pradėjo
1952 m. tuometiniame Ukmergės miškų ūkyje
Siesikų girininkijos girininku. Perspektyvus specialistas 1955 m. paskirtas Nemenčinės miškų
ūkio vyriausiuoju miškininku. Dar tais pačiais
metais pakviečiamas į Vilniaus miškų technikumą dirbti dėstytoju, po metų paskiriamas direktoriaus pavaduotoju mokymo reikalams.
1963 m. buvusį Vilniaus miškų technikumą
perkėlus į Girionis, Bronius paskiriamas Kauno
miškų technikumo direktoriumi. Šiose pareigose
išdirbo 25-erius metus. Tai buvo sunkaus darbo,
kompromisų ieškojimo, kolektyvo formavimo,
ugdymo, darbingos nuotaikos kūrimo metai.
Per trumpą laiką naujam direktoriui pavyko suburti ne tik kompetentingų pedagogų būrį, bet
ir sudaryti palankias sąlygas jaunimui mokytis
ir gyventi besikuriančioje Girionių gyvenvietėje. Šalia administracinio darbo jis technikumo

moksleiviams dėstė miško želdinimo discipliną,
gerai pažinojo savo auklėtinius, nes domėjosi jų
gyvenimu, lūkesčiais, padėjo spręsti iškylančias
problemas.
1977 m. Broniui Paulauskui buvo suteiktas
respublikos nusipelniusio dėstytojo garbės vardas. Per savo vadovavimo mokyklai metus į gyvenimą išleido per 2000 miškų ūkio specialistų,
kurie, plačiai pasklidę, puoselėja šalies miškus.
Nuo 1988 m. Bronius dirbo dėstytoju, o išėjęs į užtarnautą poilsį neliko abejingas šios
mokyklos gyvenimui – domėjosi jaunosios miškininkų kartos ugdymu.
Kiekvieno iš mūsų, kuriems teko būti Jo mokiniais, kartu dirbti, pažinoti šią iškilią asmenybę,
širdyse ir mintyse išliks jautraus, rūpestingo ir
nuoširdaus žmogaus, sumanaus vadovo, studijų
proceso organizatoriaus, jaunosios miškininkų
kartos Mokytojo paveikslas. Dėkojame likimui,
kad buvome ir dirbome kartu.
Dalijamės netekties skausmu ir nuoširdžius
užuojautos žodžius skiriame Jo artimiesiems.

Girininkaudamas V. Červokas įdėjo daug
energijos, želdydamas smėlio dykvietes, retmes,
išbandydamas įvairią agrotechniką, želdinių
tankumą, rūšių mišrinimą, natūralų priešgaisrinį
atsparumą bei estetinį vaizdingumą. Degūs šilai
reikalavo ir daug dėmesio skirti jų priešgaisrinei
apsaugai, reguliuoti iš sostinės plūstančių poilsiautojų srautus, imtis rekreacinių statinių.
Iniciatyvų girininką 1968 m. perkėlė į Vilniaus miškų ūkį vyriausiuoju miškininku, kur
panašius darbus teko tęsti platesniu mastu. Vilniuje įsteigus ,,Miško technika“ remonto gamyklą, tuometinis ministras A. Matulionis paskyrė
1972 m. Vincą jos direktoriumi, o reorganizavus į
EPKT biurą – direktoriaus pavaduotoju.
Ženklus jo veiklos etapas nuo 1976 m. iki
1991 m. dirbant ministerijoje Miško kultūrų ir
miško apsaugos valdybos vyriausiuoju inžinieriumi, viršininko pavaduotoju. Tuometinės kartos miškininkai įsiminė V. Červoką kaip aktyvų ir
reiklų priešgaisrinės miškų apsaugos specialistą,
metalinių miško gaisrų stebėjimo bokštų statymo iniciatorių, miško gaisrų gesintojų mokymų
organizatorių, gamtosaugos propaguotoją, tam
panaudojant įvairias žiniasklaidos priemones,
leidinius, net kiną, paskaitas, švietimo įstaigas,
įsteigtus jaunųjų miško bičiulių būrelius.
Nemažiau įsimintinas Vinco veiklos etapas –
nepriklausomos Lietuvos miškininkų uniformų
atkūrimas, aprūpinimas jomis miškininkus bei
modelių, atributinių ženklų tobulinimas, dirbant
Vilniaus miškų urėdijoje. Šios veiklos jis ėmėsi su
dideliu entuziazmu ir atsakingumu.
Vincą buvo galima sutikti daugelyje gamtosauginių renginių – sodino giraites K. Donelaičiui, J. Jablonskiui, R. Raščiui bei S. Dariui

ir S. Girėnui atminti. Buvo Gamtos apsaugos
draugijos, „Žinijos“ draugijos narys, atkurtos
Lietuvos miškininkų sąjungos aktyvus narys,
noriai bendravo su mokyklinėmis girininkijomis. Jam suteiktas Lietuvos miškininkų sąjungos garbės nario vardas.
Vincas sunkai išgyveno ankstyvą žmonos
Irenos netektį, stengėsi būti reikalingas sūnaus
šeimai, šalies miškams, laisvalaikiu kūrė eiles,
parašė 4 knygas miškininkystės tematika ir apie
150 publikacijų spaudai, 5 scenarijus dokumentiniams filmams.
Nelaukta mirtis liepos 20-ąją sustabdė Vinco
jautrią ir poetišką širdį. Netekome plačios erudicijos, miškams atsidavusio kolegos, bičiulio. Liepos 22-ąją miškininkų bendruomenė palydėjo jį
amžinam poilsiui į Vilnijos šile įkurdintas Kairėnų
kapines.
Nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame
velionio sūnui Raimundui ir jo šeimai, kitiems
artimiesiems.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos
bendruomenė

Buvusių kolegų, bendražygių vardu –
Julius Danusevičius

Netekus iškilaus miškininko, LMS
garbės nario Vinco Červoko, reiškiame užuojautą jo artimiesiems –
Lietuvos miškininkų sajunga

Nuoširdžiai užjaučiame miškininką
Aleksiejų Kreišmoną dėl žmonos
Marijonos mirties –
Bendramoksliai

Laisvą minutę

Liepos kaleidoskopas
2.

7.

5.

9.

4.

6.

20.

7.

13.

11.

8.

12.

1.

15.

16.
19.

15.

20.

23.

16.

6.

21.

4.

26.

12.
28.

5.

17.

9.

21.

14.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

11.

24.

10.

27.

17.

19.

22.

18.

25.

2.

13.

22.

18.

8.
10.

3.

14.

3.

9.

Vertikaliai:
1. Skėtinių šeimos šlapių pievų, miškų augalas (Cnidium). 2. Viena
iš Lietuvoje augančių invazinių augalų rūšių. 3. Vandenplūkinių šeimos ežerų augalas balsvais žiedeliais (Hydrilla). 4. Tradicinė rudeninė darželių gėlė, žydinti įvairiaspalviais žiedais. 7. Teritorija, tankiai
apaugusi medžiais, sudaranti tam tikrą gyvosios gamtos buveinę.
8. Lūpažiedžių šeimos nemalonaus kvapo augalas (Ballota). 12. Grybo pavasarinės balteklės sinonimas sutampantis su grūdinio augalo
mažybiniu pavadinimu ir žvejybos priemone. 13. Ankštinių šeimos
medžio vikmedžio sinonimas (Robinia). 16. Skėtinių šeimos miškų
„besigiriantis“ augalas (Sanicula) 17. Nuodingas pelkių augalas.
20. Vienintelis paukštis įrašytas į Lietuvos invazinių augalų ir gyvūnų sąrašą. 21. Dar vienas gyvūnas iš to paties sąrašo – usūrinis šuo.
23. „Drebantis“ medis. 24. Bastutinių šeimos genties prieskoninis
augalas, kvepiantis pipirais (Lepidium).

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

18.

19.

20.

21.

22.

Horizontaliai:
5. Lūpažiedžių šeimos dekoratyvinis, vaistinis augalas, dar vadinamas bukvyčia,
karpytniku (Betonica). 6. Lelijinių šeimos dvilapis, kvapus augalas (Majanthemum).
9. Augalas, kuriam nuo senų laikų skiriamas ypatingas dėmesys, senovėje ji buvo
laikoma vaisingumo simboliu. 10. „Taukuotas“ augalas. 11. Gana įkyri ir labai gaji
piktžolė, vienmetis žolinis augalas (Thlaspi). 14. Sodininkų ir daržininkų nemėgstamas daržų augalas (auga ir miške), pasižymintis savitomis vaistinėmis savybėmis (Aegopodium). 15. Smailus daiktas, dyglys. 18. Kryžmažiedžių šeimos bergždynų piktžolė, vaistinis augalas (Sisymbrium). 19. Daugiametis, būdingo kvapo,
60-100 cm aukščio žolinis augalas (Acorus). 22. Daugiametis augalas su storu
gumbuotu šakniastiebiu, augantis šlapiuose upių ir ežerų krantuose (Eupatorium).
25. Kryžmažiedžių šeimos augalas (Bunias). 26. Kimbanti augalo sėkla. 27. Erškėtinių šeimos genties vaismedis (Malus). 28. „Duonos“ augalas.
Sunkesni žodžiai: guostė, ežerutė,
kemeras, pikulė, engra.

Iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę.
Atsakymus iki rugpjūčio 18 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.

17.
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Sudarė Ona Gylienė

1.

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

Su 30-uoju gimtadieniu

Rugpjūčio 10 d. šią sukaktį pažymintį
Panevėžio miškų urėdijos medienos ruo
šos, prekybos ir techninio padalinio meistrą
Donatą Sikorskį, 15 d. – Panevėžio miškų
urėdijos medienos ruošos, prekybos ir tech
ninio padalinio meistrą Donatą Balilionį,
17 d. – Vilniaus miškų urėdijos Sudervės
girininkijos girininko pavaduotoją Laimį
Valiuką.

Su 40-uoju gimtadieniu

Rugpjūčio 5 d. šią sukaktį pažymintį
Panevėžio miškų urėdijos Pyvesos girininki
jos girininką Valentiną Saparą, 6 d.– Tra
kų miškų urėdijos Jagelonių girininkijos gi
rininko pavaduotoją Rolandą Šiškevičių,
7 d. – Rokiškio miškų urėdijos medkirtį
Egidijų Pumputį, 8 d. – Valstybinio miškot
varkos instituto skyriaus vedėją Michailą
Paliciną, 22 d. – Kaišiadorių miškų urėdijos
medienos ruošos ir darbų saugos inžinierių
Tomą Truskauską, 25 d. – Dubravos EMM
urėdijos vyriausiąjį miškininką Gediminą
Kazlovą.

Su 50-uoju gimtadieniu

Rugpjūčio 2 d. šią sukaktį pažymintį
Vilniaus miškų urėdijos Kalvelių girininki
jos eigulį Alfonsą Pristavką, 8 d. – ASU
Miškų ir ekologijos fakulteto Miškotvarkos
ir medienotyros instituto laborantę Vidą
Janavičienę, 12 d. – Trakų miškų urėdijos

rugpjūtiį
Semeliškių girininkijos eigulį Gediminą
Jakubauską, 13 d. – Telšių miškų urėdijos
medienos ruošos, prekybos ir techninio pa
dalinio kalvį-suvirintoją Arvydą Brazdeikį,
14 d. – Ukmergės miškų urėdijos medienos
ruošos, prekybos ir techninio padalinio trak
torininką Valentą Sakalį, 16 d. – Varėnos
miškų urėdijos miško apsaugos ir želdinimo
inžinierių Romą Utovką, 22 d. – Rokiškio
miškų urėdijos eigulį Algimantą Neniškį,
30 d. – Šilutės miškų urėdijos Švėkšnos giri
ninkijos eigulį Sigutį Bočkų.

Su 60-uoju gimtadieniu

Rugpjūčio 7 d. šią sukaktį pažyminčią KMAI
kolegijos valgyklos vedėją Laimą Girčienę,
9 d. – Utenos miškų urėdijos Vyžuonų girinin
kijos eigulį Algirdą Noreiką, 12 d. – Kė
dainių miškų urėdijos medienos ruošos, pre
kybos ir techninio padalinio tekintoją Sigitą
Švilpauską, 17 d. – Valstybinės miškų
tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Panevėžio
teritorinio poskyrio vyriausiąją specialistę
Oną Rutkauskienę, 19 d. – Šiaulių miš
kų urėdijos Rėkyvos girininkijos eigulį
Vytautą Vitkauską, 22 d. – Trakų miškų
urėdijos Rūdiškių medienos ruošos, preky
bos ir techninio padalinio šaltkalvį Tadeušą

Vrublevskį, 23 d. – Tauragės miškų urėdi
jos Obelyno girininkijos miško darbininką
Antaną Budrikį, 26 d. – Šiaulių miškų urė
dijos administracinio pastato valytoją Oną
Visockienę, 30 d. – Šilutės miškų urėdijos
Pagėgių girininkijos eigulį bronislovą
miklovį, buvusį ilgametį Marijampolės miš
kų urėdijos Pajevonio girininkijos darbuotoją
Anicetą Debesiūną.

Su 70-uoju gimtadieniu

Rugpjūčio 12 d. šią sukaktį pažyminčią
buvusią ilgametę Kaišiadorių miškų urėdijos
darbuotoją Vandą Lilienę.
Rugpjūčio 4 d. sukanka 75-eri buvusiam
ilgamečiam Biržų miškų urėdijos darbuotojui
Vladislavui Zaikauskui, 7 d. – KMAI
kolegijos Miškininkystės ir kraštotvarkos
fakulteto Miškininkystės katedros lektoriui
Evaldui Jonui Survilai.

Su 80-uoju gimtadieniu

Rugpjūčio 29 d. šią sukaktį pažyminčią bu
vusią Anykščių miškų urėdijos Mickūnų gi
rininkijos miško darbininkę Marytę Janę
Valikonienę.
Liepos 2 d. pažymėjęs 60-metį Kęstutis
Šukys dirba Ignalinos miškų urėdijos
Dūkšto girininkijos girininku. Atsiprašo
me už žurnalo 7 nr. įsivėlusią klaidą.

Naujos pareigos
Generalinėje miškų urėdijoje:

Petras Kanapienis, dirbęs generalinio
miškų urėdo pavaduotoju, nuo 2014 m. birželio 27 d. perkeltas vyriausiuoju patarėju;
Solveiga Potapovienė nuo 2014 m.
birželio 9 d. paskirta Teisės, personalo ir komunikacijos skyriaus vyriausiąja specialiste;
Remigijus Vrubliauskas, dirbęs Miško resursų ir prekybos mediena skyriuje vyriausiuoju specialistu, paties prašymu nuo
2014 m. gegužės 5 d. perkeltas į Salantų
regioninį parką vyriausiuoju ekologu;

Andrius Masiokas, dirbęs Miško atkūrimo ir apsaugos skyriuje vyriausiuoju specialistu, šalių susitarimu 2014 m. gegužės
30 d. atleistas iš šių pareigų, perėjus dirbti į
Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūrą vyriausiuoju specialistu-inspektoriumi.

Aplinkos ministerijoje:

Ieva Krikštaponienė, laimėjusi konkursą, nuo 2014 m. birželio 25 d. dirba Miškų departamento Privačių miškų skyriuje
vyriausiąja specialiste.

Panevėžio miškų urėdijoje:

Daugirdas Lukoševičius šalių susitarimu nuo
2014 m. liepos 8 d. atleistas iš miškų urėdo pareigų.

Šakių miškų urėdijoje:

ROMAS JUOZAS KUPSTAITIS, dirbęs vyriausiuoju
miškininku, 2014 m. birželio 30 d. išleistas į pensiją;
DARIUS VAŠKEVIČIUS, dirbęs Baltkojų girininkijos
eiguliu, nuo 2014 m. gegužės 2 d. perkeltas šios girininkijos miško darbininku;
KAROLIS BARŠTAITIS, dirbęs Šakių girininkijos ei
guliu, nuo 2014 m. liepos 1 d. perkeltas į Baltkojų girininkiją eiguliu.

Kryžiažodžio „Birželio kaleidoskopas“, išspausdinto 2014 m. Nr. 6, atsakymai:
Vertikaliai: 1. Sorokė. 2. Pūkenis. 3. Ežiuolė. 4. Gailis. 7. Kalija. 8. Sprigė.

12. Kalpokė. 13. Blandis. 16. Apynys. 17. Akenis. 20. Jonažolė. 21. Barkūnas.
23. Brantas. 24. Levanda.
R
Horizontaliai: 5. Braškė. 6. Kietis. 9. Taukė. 10. Liepa. 11. Dilgėlė. 14. Ajeras.
15. Blizgė. 18. Apuokė. 19. Rieskė. 22. Dobilas. 25. Žydrė. 26. Medis.
27. Aniužė. 28. Sūdras.

Ovaltra

Frazė – VAISTINIAI AUGALAI GYDO
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Už kryžiažodžio „Birželio kaleidoskopas“,
išspausdinto 2014 m. Nr. 6, atsakymus
UAB „Rovaltra“ įsteigtą prizą –
marškinėlius ir kepuraitę –
laimėjo VYTAUTAS ŠAUKŠČIUS.
Dėl prizo kreipkitės:
el. paštu info@musu-girios.lt, tel. 8687 10616.

PONS S E

Geriausias
medkirčio draugas
Ponsse Scorpion King

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
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