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K r o n ika

Gruodžio 5 d. (penktadienį) 10 val.
šaukiamas Lietuvos miškininkų sąjungos 12-asis suvažiavimas,
kuris vyks Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje
(Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r.).
Spalio 31 d. Tauragės miškų urėdijai įteiktas šiemet organizuoto konkurso „Sveikiausia įstaiga 2014“ prizas ir Tauragės
rajono savivaldybės mero P. Petrošiaus
padėka. Konkurse dalyvavusiose 11 įstaigų atlikus sveikatos tyrimus (cholesterolio, gliukozės, kraujospūdžio matavimus
bei kūno masės analizę) paaiškėjo, kad
sveikiausi yra dirbantieji Tauragės miškų
urėdijoje.
Lapkričio 4-5 d. Vilniuje, LITEXPO parodų
rūmuose Lietuvos biomasės energetikos
asociacija LITBIOMA surengė tarptautinę biomasės energetikos konferenciją,
kurioje aptartos biomasės panaudojimo
galimybės energetikai, taikomos technologijos, pagaminami šilumos bei elektros
kiekiai, ateities perspektyvos, kurios žymiu mastu priklauso nuo politinių sprendimų priėmimo šalies energetikos strategijoje. Antrą konferencijos dieną organizuotos išvykos į energetinius objektus
(plačiau – 8 p.)
Lapkričio 6 d. Žemės ūkio ministerijoje
surengtas išplėstinis LMSA valdybos
posėdis, į kurį buvo pakviesti: Aplinkos
ministerijos Miškų departamento Miškų
ūkio plėtros skyriaus vedėjas N. Kupstaitis, Privačių miškų skyriaus vedėja V.
Masaitienė bei Žemės ūkio ministerijos
Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausiasis
specialistas G. Mažeika. Aptarti kartu su
LMSA spręstini klausimai.
Lapkričio 6 d. Anykščių miškų urėdijos
Svėdasų girininkijos administruojamoje
Šimonių girioje, prie Priegodo ežero buvusios partizanų vadavietės atidarytas
istorinis pažintinis maršrutas ,,Algimanto
apygardos partizanų kovų takais“.
Lapkričio 11 d. pradėjo eiti pareigas laimėję konkursus Generalinės miškų urėdijos
generalinis miškų urėdas dr. Rimantas
Prūsaitis ir Valstybinės miškų tarnybos
direktorius dr. Paulius Zolubas.
Lapkričio 11 d. Vilniaus rotušėje surengta
konferencija „Pirmasis Lietuvos nacionalinis parkas – vakar, šiandien, rytoj“.
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Lapkričio 12 d. LR Vyriausybės posėdyje
pritarta siūlymui vertingiausioms medžių
populiacijoms išsaugoti jų natūraliose
augavietėse ir jų genetinių savybių tęstinumui užtikrinti įsteigti 112 valstybinių
genetinių miško medžių draustinių (jų
bendras plotas – 1582 ha).
Lapkričio 14 d. surengtame LMSA vadovybės (dalyvavo pirmininkas A. Gaižutis ir vicepirmininkas M. Šilininkas) susitikime su
aplinkos viceministru L. Jonausku ir Miškų
departamento direktoriumi dr. V. Vaičiūnu aptarti privačių miškų savininkams aktualūs klausimai: dėl apsirūpinimo miško
sodmenimis 2015 m., kad būtų galima sėkmingai pasinaudoti 2007-2013 m. paskutiniam laikotarpiui patvirtinta ES parama
naujų miškų įveisimui; patikslinti Miško
kirtimo taisykles, kad retinimai ir einamieji
kirtimai būtų reglamentuojami pagal skalsumą; supaprastinti tvarką naujai įveistus
miškus pervedant į miškų ūkio paskirties
žemę; tobulinti 5 proc. papildomų mokesčių į biudžeto specialiąją Bendrųjų miškų
ūkio reikmių finansavimo programą mokėjimo ir panaudojimo tvarkas bei svetimų
asmenų patekimo į privačias miško valdas
reglamentavimą. Tebesitęsiant diskusijai
dėl 5 proc. papildomo mokesčio įvedinimo
privačių miškų savininkams, šis klausimas
svarstytas LR Vyriausybės posėdyje.
Lapkričio 19 d. Akademijoje, ASU vyko
LMS valdybos posėdis, kuriame prof.
E. Riepšas pristatė šiemet skelbto konkurso „Geriausiai ąžuolynus atkuriančiai
girininkijai išaiškinti“ rezultatus, taip
pat aptarti pasirengimo LMS 12-ajam suvažiavimui klausimai, siūlomų rezoliucijų
tekstų projektai, nusipelniusių miškininkų
pagerbimo ir kitos aktualijos.
Lapkričio 21 d. Akademijoje, ASU Miškotvarkos ir medienotyros institute surengta
konferencija ,,Lietuvos miškų ūkio iššūkiai ir perspektyvos“, kurioje dalyvavo
įvairių miškų ūkio institucijų, miškų urėdijų atstovai, LR Seimo narys K. Grybauskas,
svečiai iš Latvijos, Švedijos ir Vokietijos
aukštųjų miškininkystės mokyklų. Pranešimus skaitė ASU, Miškų instituto, Valstybinės miškų tarnybos, Generalinės miškų

urėdijos, kitų miškų institucijų, LMSA atstovai (plačiau – 12 p.).
Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus pareigūnai per 2014 m. 3
ketvirčius, vykdydami miško priežiūros,
naudojimo, apsaugos ir atkūrimo kontrolę, atliko 502 planinius patikrinimus ir 451
neplaninį patikrinimą. Be to, įvertinta miško atkūrimo kokybė 1534 biržėse 2675 ha,
želdinių/žėlinių priežiūra 462 ha, biržių atrėžimo kokybė 3461 ha, įvykdytų kirtimų
kokybė 4194 ha plote. Įvertinta 2673 vidinių miškotvarkos projektų parengimo kokybė ir miškų būklė 3565 privačiose miško
žemės sklypuose. Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus pareigūnai
atliko 931 patikrinimą, vertinant pareiškėjų, siekiančių gauti ES paramą pagal kaimo plėtros programos priemones, veiklą.
Atliktų patikrinimų privačiuose miškuose
metu nustatyta 480 pažeidimų ir 164 neteisėti miško kirtimo atvejai. Miško savininkams pateikti 103 nurodymai trūkumams
pašalinti, už miško priežiūros, naudojimo,
apsaugos ir atkūrimo reikalavimų pažeidimus administracine tvarka nubausti 426
asmenys, jiems skirta 158,1 tūkst. Lt baudų ir pateikta pretenzijų atlyginti aplinkai
padarytą žalą už 264 tūkst. Lt.
Valstybinė miškų tarnyba per šių metų
9 mėn. gavo 213 pranešimų ir skundų dėl
galimų pažeidimų miškuose, iš jų Aplinkos
ministerijos ,,karštąja linija“ gauti 35 pranešimai ir skundai. Dažniausiai buvo skundžiamasi dėl miško kirtimo, miško kelių
sugadinimo ir miško žemės naudojimo ne
pagal paskirtį. Tikrinant gautą informaciją,
paaiškėjo, kad 89 skundai ir pareiškimai
pasitvirtino.
Grubiausi miško naudojimo pažeidimai nustatyti Vilniaus rajono Avižienių ir Zujūnų
seniūnijose, kur privačių miškų savininkai
iškirto mišką ir sunaikino miško paklotę. Tiriant skundus nustatyti 55 neteisėtų
miško kirtimo atvejai, kurių metu iškirsta
virš 1500 m3 medienos. Už šiuos ir kitus
pažeidimus 48 asmenys nubausti administracinėmis baudomis, pareikšti ieškiniai
dėl padarytos žalos aplinkai atlyginimo.
Dėl Valstybinės miškų tarnybos pareigūnų
veiklos gauta 13 skundų. Juos išnagrinėjus,
paaiškėjo, kad 4 miškų pareigūnai savo veikloje padarė tarnybinius nusižengimus ir
buvo nubausti tarnybinėmis nuobaudomis.
KMAI kolegijos direktorius dr. A. Tebėra spalio mėn. lankėsi Baltarusijos
valstybiniame technologiniame universitete (BVTU), Negorelovo mokomajame

miškų ūkyje bei Valstybiniame miškotvarkos institute. BVTU Miškininkystės
fakulteto studentams ir dėstytojams
jis skaitė paskaitų ciklą miško išteklių
valdymo, miškų našumo monitoringo
bei atsinaujinančiųjų išteklių naudojimo energetikos reikmėms klausimais.
Aptartos KMAIK ir BVTU bendradarbiavimo galimybės, aspirantė O. Seliščeva
ir magistrantas P. Sevruk šių metų pabaigoje atvyks į KMAIK vieno mėnesio
trukmės stažuotei, o trys rekreacijos ir
turizmo studentai studijuos KMAIK visą
Rekreacijos studijų programos kursą.
Numatyta jau šiemet pradėti vykdyti
bendrus mokslinių tyrimų darbus miško našumo ir produktyvumo modeliavimo klausimais. Atvertos naujos studentų ir dėstytojų mainų galimybės,
kuomet kitais metais BVTU prisijungs
prie ERASMUS programos.
KMAI kolegija šių metų gruodžio 11 d.
kviečia 5-8 ir 9-12 klasių bei gimnazijų
moksleivius dalyvauti „Žiemos puokštės“ parodoje – konkurse, siekiant
tobulinti meninę raišką floristinių kompozicijų kūrimo technologijose. Kalėdų
proga organizuojama ir kasmetinė socialinė akcija – dovanoti kalėdinę kompoziciją slaugos ligoninei, senelių namams.
Kolegijoje vyks Atvirų durų diena, kurios
metu vidurinių mokyklų ir gimnazijų
moksleiviai, mokytojai bus supažindinti
su technologijos ir biomedicinos mokslų specialybėmis bei vyks seminaras
mokytojams „Apie gėles tradiciškai ir
šiek tiek kitaip“.

Generalinė miškų urėdija š. m. lapkričio
27 d. organizavo išplėstinį kolegijos
posėdį. Generalinis miškų urėdas dr.
Rimantas Prūsaitis (nuotr. dešinėje)
pristatė GMU 2014-2015 m. veiklos prioritetus. Akcentuotas žaliavos iš miško kirtimo atliekų gamybos apimčių didinimas
bei Integruotos miškų ūkio veiklos apskaitos informacinės sistemos (IMŪVIS)
diegimas. R. Prūsaitis informavo, kad iki
ateinančių metų gaisrų sezono pradžios
Kuršių nerijos miškus patikėjimo teise
numatoma perduoti Kretingos miškų
urėdijai, o iki šių metų pabaigos žadama
galutinai priimti sprendimus dėl miškininkų tarnybinių transporto priemonių
naudojimo tvarkos.
Generalinis miškų urėdas pažymėjo, kad
užsakytas GMU vidaus auditas, kurį atlieka AM audito skyrius. Jis sakė, kad artimiausiu metu kardinalių pertvarkymų
miškų žinyboje neplanuojama.
Kolegijos posėdyje išvadas dėl GMU veiklos sričių korupcijos rizikos analizės padarė Specialiųjų tyrimų tarnybos vyriausiasis specialistas dr. Eimutis Misiūnas.
Generalinio miškų urėdo pavaduotojas
Gintaras Visalga skaitė pranešimą apie
miškų urėdijų biokuro gamybos ir prekybos perspektyvas, VMT Miškų kontrolės
skyriaus vedėjas Artūras Balčius pateikė

ataskaitą apie vykdytus planinius patikrinimus, GMU Vidaus audito skyriaus vedėja Jūratė Kazlauskienė analizavo 2014 m.
miškų urėdijų vidaus audito rezultatus, Informacinių technologijų skyriaus vedėjas
Saulius Morkūnas kalbėjo apie Integruotos miškų ūkio veiklos apskaitos informacinės sistemos diegimo eigą.
***
Tą pačią dieną vyko Miškų urėdų tarybos susirinkimas, kuriame aptarti tarnybinio transporto naudojimo klausimai,
išklausyta Valdybos pirmininko Kęstučio
Šakūno ataskaita bei išrinkta nauja Miškų urėdų tarybos valdyba. Valdybos
pirmininku vienbalsiai išrinktas Raseinių miškų urėdas Antanas Kilčauskas
(nuotr. apačioje – centre), jo pavaduotoju – Ukmergės miškų urėdas Vigantas
Kraujalis.

Rengiamas Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos valdomų valstybinių
miškų vidinės miškotvarkos projektas, kurio viešas pristatymas vyks gruodžio 22 d. Kazlų Rūdos mokomojoje
miškų urėdijoje.

Mielas skaitytojau,

Lietuvos miškininkų sąjungos žurnalas „MŪSŲ GIRIOS“ ir toliau išliks patikimu Jūsų patarėju, informacijos apie valstybinių
ir privačių miškų tvarkymą, atkūrimą, apsaugą bei medienos ruošą ir prekybą, medžioklę skleidėju,
jei pratęsite prenumeratą 2015 metams.
Tai padaryti galite visuose „Lietuvos pašto“ skyriuose, žurnalo tinklapyje www.musu-girios.lt ar paskambinę į redakciją.
Žurnalo indeksas – 5057, su nuolaida – 5058. Prenumeratos kaina (su pristatymu ir PVM): dirbantiems – 1 mėnesiui – 10,50 Lt
(3,04 EUR), metams – 126, 00 Lt (36,48 EUR); studentams, pensininkams, neįgaliesiems – 1 mėnesiui – 7,00 Lt (2,03 EUR),
metams – 84 Lt (24,33 EUR).
REDAKCIJA
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Ypatingos spalvos
Bear ežeras

Pasauliniam IUFRO kongresui

„Tvarūs miškai, tvarūs žmonės: mokslinių tyrimų iįtaka“

pasibaigus

Š

Salt Lake City yra milijoną gyventojų turinių metų spalio 5-11 d. JAV mieste Salt
Marius Aleinikovas,
tis miestas, įsikūręs Jutos valstijoje, Amerikos
Lake City vyko 24-tasis tarptautinės miško
Gediminas Čepkauskas
vakarinės pakrantės viduryje, 1320 m aukštyje
mokslinių tyrimų organizacijų sąjungos
virš jūros lygio. Žvelgiant iš miesto centro, pa(IUFRO) pasaulinis kongresas „Tvarūs miškai,
lyginti netoli esantys Wasatch kalnai pakyla iki
tvarūs žmonės: mokslinių tyrimų įtaka“
3350 m aukščio. Šiuose kalnuose įrengtos slidinėjimo trasos.
(„Sustaining Forests, Sustaining People: The Role of Research“), kuIUFRO pasaulinis kongresas vyko konferencijų centre, kuriame
riame dalyvavo ir mūsų šalies miškininkų bendruomenės atstovai.
buvo įsikūręs 2002 m. vykusių žiemos olimpinių žaidynių spaudos
Delegacijos sudėtyje buvo LAMMC Miškų instituto darbuotojai (dr.
centras. Kongresą atidariusio IUFRO prezidento Niels Elers Koch teiMarius Aleinikovas, dr. Diana Mizaraitė, dr. Stasys Mizaras, dokt. Gegimu, mokslinių tyrimų svarba yra daug didesnė nei naujų krypčių
diminas Čapkauskas, dokt. Povilas Žemaitis) bei ASU Miškų ir ekolomiškų tyrimų srityje atradimas ar plėtojimas, naujų faktų ir skaičių
gijos fakulteto atstovai (prof. dr. Algirdas Augustaitis, prof. dr. Vitas
pateikimas sprendimus priimantiems politikams bei svarbių iššūkių
Marozas, prof. dr. Gintautas Mozgeris, dr. Marius Kavaliauskas ir Insprendimas. Visų pirma tai yra keitimasis žiniomis, dalinimasis gerągrida Augustaitienė).
ja patirtimi bei mokymasis tarp įvairių sričių specialistų, atstovauKas penkerius metus vis kitoje šalyje vykstantis kongresas
jančių skirtingoms valstybėms, neatsižvelgiant į jų lytį, amžių, kalbą,
(2010 m. vyko Pietų Korėjoje, Seule) bendram darbui sukviečia
kultūrinius ar religinius įsitikinimus. Trumpai tariant, tai atitinka pamiškų srityje dirbančius įvairių sričių specialistus, mokslininkus bei
čią IUFRO misiją, kuria siekiama glaudžiai susieti miškus, mokslą ir
politikus, aplinkosaugininkus, visuomenininkus, kurie yra neabejinvisuomenę.
gi didžiausiam mūsų turtui – planetos miškams. Per jau 122 metus
Šis kongresas buvo didžiausias iš visų kada nors buvusių –
trunkančią IUFRO pasaulinių kongresų istoriją tai buvo tik antras karjame iš viso surengta daugiau kaip 170 techninių ir žodinių pranetas, kai šis didelio mokslininkų susidomėjimo sulaukiantis renginys
šimų sesijų. Visi pristatyti pranešimai apėmė 7 pagrindines temas:
vyksta JAV. Iš viso kongrese dalyvavo 2459 dalyviai iš 100 šalių, tarp
Miškai žmonėms; Miško biologinė įvairovė ir ekosistemos; Miškai
jų – net 700 studentų.
ir klimato pokyčiai; Miško ir vandens sąveika; Miško biomasė ir
Mūsų delegacijos nariai
bioenergija; Miškas ir miško produktai ateičiai; Miško būklė besikeičiančiame pasaulyje. Renginyje dalyvavę Lietuvos mokslininkai
prisijungė prie kitų mokslininkų iš įvairių pasaulio valstybių, kurie kartu pristatė daugiau kaip 1300 žodinių ir dar beveik tiek pat
stendinių pranešimų.
LAMMC Miškų instituto mokslininkai ir doktorantai pristatė 4
mokslinius pranešimus: dr. M. Aleinikovas ir kt. – Influence of rot on
living trees Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) wood density and
strength properties; dr. D. Mizaraitė – „Economic Evaluation Of Forest Management Sustainability In Lithuania“; dokt. G. Čapkauskas
ir kt. – „The impact of soil humidity and climatic conditions on Scots
pine (Pinus sylvestris L.) damages in Lithuania“; dokt. P. Žemaitis ir
kt. – „Damages risk assessment of Norway spruce forests with different
site and stands characteristics: towards sustainability assessment and
sustainable management“.
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gamtoje gyvenančius laukinius gyvūnus ar susipažinti su olimpinių
žaidynių istorija. Viena kongreso diena skirta išvykai į apylinkėse
esančius mokslinius objektus, kur kongreso dalyviai galėjo susipažinti su miesto želdinių ir jų tvarkymu, kalnų ekosistemų vandens
režimo tyrimais, gaisrų poveikio miškams stebėsena ar miško kirtimo
technologijomis.
Mes turėjome galimybę plačiau susipažinti su JAV Miškų tarnybos specialistų darbais. Šios tarnybos duomenimis, visoje šalies teritorijoje yra 81 miškas, kuriame vykdomi eksperimentiniai tyrimai.
Iš viso daugiau negu 500 šios tarnybos mokslininkų dirba 67 tyrimų
stotyse, kuriose surinkta informacija suteikia žinių apie daugiau negu
100 metų miškuose vykstančius pokyčius.
Išvykos metu aplankėme kalnuotose vietovėse augančius drebulynus, susipažinome su vieno gražiausio Jutos valstijos Bear (Lokio)
ežero ekosistemų pokyčiais, vykstančiais dėl klimato kaitos. Turėjome
progą išbandyti Miškų tarnybos mokslininkų sukurtą ekologišką, žolelių pagrindu pagamintą insekticidą, kuriuo nuo vabalų galima apsaugoti konkretų medį. Aplankėme miško monitoringo barelį, kuriame
miško inventorizaciją atliekantys specialistai vertina medžių būklę.
Kalnuotose vietovėse dirbančių miško būklės vertintojų darbo
specifika skiriasi nuo mūsų šalyje atliekamų darbų. Dažnai tyrimų
bareliai yra įrengti kalnuotose ir sunkiai pasiekiamose vietovėse, į
kurias nuvykti galima tik sraigtasparniais ar plaukiant upėmis. Galima susidurti su čia gyvenančiais rudaisiais ir juodaisiais lokiais.
Todėl kiekvienas darbuotojas turi specialų purškiklį, kuris padeda
atbaidyti prisiartinusius lokius, ir palydovinį telefoną, kuriuo galima
išsikviesti pagalbą. Nepaisant šių saugos priemonių, prieš keletą
metų šiose teritorijose vieną Miškų tarnybos darbuotoją sudraskė
lokiai. Mūsų išvyka baigėsi graikinių riešutmedžių plantacijoje, kur
susipažinome su žemės ūkio specialistų darbais ir įvairiais augalų
apsaugos metodais.
Šio kongreso metu turėjome puikią galimybę susipažinti su JAV
Miškų tarnybos ir kitų šalių specialistų darbais, palyginti mokslininkų
atliekamus tyrimus su analogiškais mūsų šalyje vykdomais tyrimais
bei pasisemti naujų idėjų, kurios būtinos, norint koja kojon žengti su
sparčiai tobulėjančia mokslo bendruomene.
Kongreso uždarymui skirtoje vakarienėje bendraudami su kolegomis iš kitų šalių, aptardami šio renginio rezultatus bei dalindamiesi
įgyta patirtimi, mintyse dėliojome planus po penkerių metų dalyvauti pirmąkart Pietų Amerikos žemyne, Brazilijoje (Kuritiboje) vyksiančiame 25-ajame IUFRO pasauliniame kongrese.

Riešutmedžių plantacijoje

Natūralaus miško atsikūrimas po gaisro ir vėjo sukeltų pažeidimų

Gedimino Čepkausko nuotraukos

ASU Miškų ir ekologijos fakulteto mokslininkai pristatė 3 pranešimus. Prof. dr. A. Augustaitis ir kt. – „Evidence Of Inhibited And Reinforced Effects Of Climate Change On Tree Responses To The Integrated
Effect Of Air Pollutants On Forest Sustainability“. Šis pranešimas buvo
padarytas A. Augustaičio laimėtoje konkursinėje sesijoje No. G-01
(180) ,,Air Pollution As A Factor Affecting Global Forest Health”, kurią
vedė ir organizavo kartu su kolega A. Bytnerowicz iš JAV Miškų tarnybos. Taip pat pranešimus padarė: prof. dr. V.Marozas ir kt. – „Impact
of nitrogen fertilizer factory pollution on ground vegetation of pine forests Lithuania“; prof dr. G. Mozgeris ir dr. M. Kavaliauskas – „Linking
quantitative projections and qualitative scenario methods for modeling
ecosystem services from forest landscapes“.
Kiekvienas kongreso dalyvis gavo išsamią programą, kurioje
galėjo išsirinkti dominančias sesijas. Kai kurie pranešimai susilaukė
ypač didelio susidomėjimo – klausytojai kartais netilpo į auditoriją
ir turėjo stovėti prie durų. Tai rodo, kad temos buvo ypač aktualios – susiduriame su tam tikrais iššūkiais, į kuriuos nerandame atsakymo. Įvairių šalių mokslininkai dirbdami kartu bando rasti tam
tikrus problemų sprendimo būdus, kurie padėtų išsaugoti ar pagerintų bendrą miškų būklę.
Šio renginio metu didžiausias dėmesys skirtas trims bendrą miško būklę lemiantiems veiksniams – oro taršai ir dėl to vykstančiai klimato kaitai, miško kenkėjams ir grybinėms ligoms bei ekstremalių
reiškinių (vėjo, sausros, gaisro) poveikiui.
Problemos, su kuriomis susiduria įvairių šalių miškininkai, labai
įvairios. Pavyzdžiui, Pietų Europos šalims, Australijai ir kai kurioms
JAV valstijoms, kur klimatas yra sausesnis, daug problemų sukelia
stichinės sausros ir dėl to kylantys miškų gaisrai. Jūrinio klimato valstybėse fiksuojamas didesnis vėjo pažeidimų kiekis. Besivystančiose
pasaulio šalyse didelė problema yra nelegalus miško kirtimas bei
miško naikinimas siekiant įrengti dirbamos žemės plotus. Visų šalių
problema – kenkėjų ir grybinių sukeliami pažeidimai.
Specialioje diskusijoje dalyvavo miškų tyrimų srityje dirbančių
įstaigų vadovai ir verslininkai, kurie kartu aptarė aktualiausius mokslinių tyrimų iššūkius. Verslininkai turėjo galimybę mokslininkams
išsakyti problemas, su kuriomis jie susiduria kasdieniame darbe ir
pasiūlyti bendradarbiavimo galimybes. Didžiausias dėmesys šiose
diskusijose skirtas gamtos apsaugai, rekreacijai ir bendradarbiavimui su medienos pramonės atstovais.
Dalyviai, atvykę į kongresą anksčiau, galėjo dalyvauti mokomosiose išvykose į nacionalinius parkus, keliaudami su gidais stebėti
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Aktualijos

Autoriaus nuotrauka

Kol kas populiariausia biokuro gamyba –
iš medienos

Ar šalies energetika bus dar „žalesnė“?
Vaclovas TREPĖNAITIS

Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA iniciatyva lapkričio 4-5 d. „Litexpo“ parodų rūmuose surengtoje tarptautinėje biomasės energetikos konferencijoje ES šalių ir nacionaliniu mastu aptarta biomasės naudojimo praktika energetikoje, taikomos technologijos, įvairūs biomasės resursai Lietuvoje, galimybė biokuru kūrenamose katilinėse gaminti elektros
energiją bei politinių sprendimų įtaka energetikos ilgalaikei strategijai. Šie klausimai išsamiai pristatyti biomasės energetikos
ekspertų bei mokslo atstovų parengtuose pranešimuose, gvildenti diskusijose, išvykose į energetinius objektus.
Konferencijoje dalyvavo LR Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Linas Balsys, LR Seimo Ekonomikos komiteto narė Birutė Vėsaitė, Europos biomasės asociacijos AEBIOM generalinis
sekretorius Jean-Marc Jossart, Europos granulių tarybos prezidentas Christian Rakos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA prezidentas
Virginijus Ramanauskas, Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos prezidentas dr. Valdas Lukoševičius, Lietuvos šilumos
tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Stasiūnas, Durpių įmonių asociacijos ,,Lietuviškos durpės“ prezidentas Giedrius
Kavaliauskas, Energijos išteklių biržos „Baltpool“ generalinė direktorė Laura Žalaitė, Miškų instituto direktorius dr. Marius
Aleinikovas, ASU, KTU, Energetikos instituto, kitų mokslo institucijų atstovai, generalinio miškų urėdo pavaduotojas Gintaras Visalga bei kai kurie miškų urėdai, energetikos, biokuro ruošos įmonių atstovai.
Konferenciją vedė buvęs LITBIOMA vadovas, dabar Žaliosios politikos instituto prezidentas Remigijus Lapinskas ir LITBIOMA direktorė Vilma Gaubytė.
Antrą konferencijos dieną surengta pažintinė išvyka į biokuru kūrenamų miestų ir įmonių katilines. Susipažinta su Vilniaus šilumos įmone, esančia prie Gariūnų, popieriaus perdirbimo įmonės AB,,Grigiškės“ katiline (veikia 18 MW garo katilinė ir 10 MW garo katilinė su kondensaciniu ekonomaizeriu), UAB ,,Enerstena“ Kaune ir UAB ,,Vičiūnai“ grupės įmonių
energetine veikla Plungėje. Netoli Telšių esančioje UAB ,,Kietasis biokuras“ biokuro gamykloje atvykusieji susipažino, kaip
apdorojama įvairi medieninė žaliava, kaip vyksta granulių bei briketų gamybos procesai.
Didėjanti biokuro reikšmė
Lietuvos energetikoje
Apžvelgdamas biokuro naudojimo raidą ir
ateities perspektyvas Lietuvos šilumos ūkyje, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Stasiūnas pažymėjo, jog tebegalioja Lietuvai nustatytas teisiškai privalomas energetinis siekis – iki 2020 m. pagaminti iš atsinaujinančių energijos išteklių ne
mažiau kaip 23 proc. šaliai reikalingos energijos. Šalies miestams 2014 m. centralizuotai
šilumą tiekia 31 įmonė, priklausanti Lietuvos
šilumos tiekėjų asociacijai, ir 34 nepriklau-

8■

/ 2014 / 11

somi šilumos gamintojai. Lietuvos šilumos
ūkio sektoriuje per metus pagaminama apie
10 TWh šilumos energijos, iš kurios 3-4 TWh
pernai gauta deginant biomasę.
Parengtame atsinaujinančios energetikos plėtros plane numatyta, kad šildymo
sektoriaus bendrame kuro balanse biokuras turi sudaryti ne mažiau kaip 60 proc.,
2013 m. atlikta studija ,,Biokuro potencialo
Lietuvoje įvertinimas, biokuro kainų prognozė, biokuro panaudojimo socialinės
naudos įvertinimas ir biokuro panaudojimo plėtrai reikalingų valstybės intervencijų

pasiūlymai”. Iškylantiems aktualiems klausimams spęsti Lietuvos biomasės energetikos asociacijoje LITBIOMA šiemet įkurta
mokslinė techninė taryba.
Biokuro panaudojimas Lietuvos šilumos
energetikoje prasidėjo dar 1988 m., pastačius 6 MW galios biokuru kūrenamą katilą
Biržuose. 1994 m. įrengtas 4 MW galios biokuro katilas Molėtuose, 2006 m. AB „Vilniaus
energija“ iniciatyva ir lėšomis Vilniaus 2-ojoje elektrinėje sumontuotas 43 MW šiluminės
ir 17 MW kogeneracinės elektrinės galios
biokuro katilas, kuris iki šiol išlieka didžiau-

Neringos Šidlauskaitės nuotrauka

Įvertinama atvežtų į katilinę medienos skiedrų kokybė

sias Lietuvoje. Tai davė esminį postūmį šalies
energetikos ūkyje atsirasti naujai verslo šakai – biokuro gamybai.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis, kasmet plečiantis biokuru kūrenamų katilinių tinklui, 2013 m. šalyje pasiekta
820 MW šių katilų energetinė galia. Didžiausia biokuro katilų galia yra Kaune (206 MW),
Vilniuje (132 MW), Klaipėdoje (102 MW),
Šiauliuose (75 MW), Panevėžyje (20 MW).
Šiemet liepos mėn. atidaryta nauja 6 MW galios biokuro katilinė Lentvaryje, rekonstruota Pakruojo katilinė (4 MW biokuro šilumos
katilas ir 1,02 MW galios elektros energijos
ekonomaizeris), rugpjūčio mėn. pradėjo
veikti 10 MW galios biokuro katilas Šilutėje.
Energetikai 2015 metus paskelbė naujų
biokuro katilinių atidarymo metais. Tikimasi, kad iki 2018 m. Vilniuje pavyks instaliuoti
biokuro katilų bendrą 406 MW galią, o Kaune iki 2020 m. – 360 MW galią.
Tai įdiegus centralizuotas šilumos tiekimas miestuose taps dar „žalesnis“. Šių metų
spalio 1 d. duomenimis, jau 22 šalies miestus galima vadinti ,,žaliaisiais“ – apie 80-100
proc. šilumos pagaminama kūrenat biokurą,
14 miestų iš biokuro išgaunama apie 40-60
proc. reikiamo šilumos kiekio ir tik 7 miestuose (Anykščiuose, Visagine, Vilniuje, Trakuose, Elektrėnuose, Prienuose, Šalčininkuose) pagrindiniu kuru išlieka dujos (iš biokuro
čia pagaminama apie 10-20 proc. šilumos).
V. Stasiūno teigimu, iki 2016 m. pradžios
pusiau dujomis, pusiau biokuru šildomais
miestais turėti likti tik Anykščiai, Joniškis ir
Trakai, apie 30-40 proc. šilumos iš biokuro turėtų būti išgaunama Vilniuje bei Visagine. Jeigu bus įgyvendinti visi šiuo metu planuojami
projektai, 2020 m. pabaigoje biokuro katilų
suminė šiluminė galia, pasak V. Stasiūno, pasieks beveik 2500 MW ir viršys bazinį šilumos
apkrovimą (1900 MW) žiemos metu.
Pastaruoju metu didžiausia šilumos kaina buvo Prienų, Joniškio savivaldybėse, o

mažiausia – Utenos, Molėtų, Šilutės, Šiaulių,
Varėnos, kur kūrenama biokuru. Šilumininkų
teigimu, pagaminus per metus 33 proc. ir
daugiau šilumos energijos iš 2,5-3 kartus pigesnio už dujas biokuro, vartotojai sutaupo
apie 300-400 mln. litų. Prognozuojama, kad
iki 2020 m. pasiekus 70 proc. šilumos gamybą iš biokuro, vartotojai sutaupytų apie
850 mln. litų. Be to, gamtines dujas pakeitus
biokuru, šalyje būtų sukurta ir apie 10 tūkst.
naujų darbo vietų.
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidento Martyno
Nagevičiaus pastebėjimu, šilumos tiekimo
įmonėms ekonomiškai apsimoka gaminti
tik iki 40 proc. šilumos iš biokuro. Didėjant
pagaminamos šilumos kiekiui, didėja ir gamybos kaštai, reikia valstybės subsidijų ,,žaliajai“ energetikai.
Biokuro rinkos pokyčiai
Šilumininkų duomenimis, per metus šalies
katilinėse sunaudojama iki 2 mln. m3 medieninio biokuro. Pastaruoju metu šalies energetikos rinkoje veikia 22 biokuro gamintojų
ir tiekėjų uždarosios akcinės bendrovės (UAB
,,Bionovus“, UAB ,,Kietasis kuras“, UAB ,,Grasta“, UAB ,,Granulita“ ir kt.) bei biokurą gaminti
įpareigotos miškų urėdijos (iki 2018 m. tam
kasmet panaudos apie 300 tūkst. m3 medieninės biomasės). Daugiausiai biokuro pardavėjų yra Kauno regione. Šiek tiek pigesnio
biokuro importuojama iš kaimyninių šalių.
Energijos išteklių biržos „Baltpool“ generalinės direktorės Lauros Žalaitės teigimu,
šiemet biokuro biržoje jau sudaryta sandorių už 30 mln. litų. Biržoje užsiregistravo
114 pardavėjų (iš jų – 41 miškų urėdija) ir 36
pirkėjai. Biržoje biokurą perka ne tik įstatymo įpareigoti, bet ir nepriklausomi šilumos
gamintojai.
Nepaisant didėjančios paklausos, biokuras rinkoje 5 metus sąlyginai nėra pabrangęs, bet jo kainoms būdingas sezoniškumas

ir regioniškumas. Vieni šilumos gamintojai
perka biokurą iš biržos sudarę ilgalaikes sutartis, kiti – pusmečiui, mėnesiui, treti – kai jo
prireikia. Svyruojant dėl paklausos kainoms,
dalis pirkėjų biržoje įsigyja daug didesnę, nei
numatyta įstatyme, sunaudojamo biokuro
dalį. Centrinėje ir šiaurinėje Lietuvoje biokuro kainos išlieka mažiausios, o brangiausiai
už biokurą moka pietų ir vakarų Lietuvoje
esančios šilumos tiekimo įmonės. Didžiausias biokuro poreikis yra Vilniaus apskrityje,
kiek mažesnis – Kauno, Utenos, Panevėžio,
Šiaulių regionuose, o mažiausias – Marijampolės, Tauragės, Klaipėdos apskrityse.
Anot L. Žalaitės, biokuro kainai Lietuvoje
įtakos gali turėti ir šio kuro pasiūla kaimynėse šalyse. Pavyzdžiui, pigiausias biokuras yra
Latvijoje, kur jo pagaminama gana daug ir
perteklius eksportuojamas į Skandinavijos
šalis. Čia biokuras brangesnis negu Lietuvoje. Be to, biokuro kainai nemažos įtakos turi
jo paruošimo ir tiekimo sąnaudos (degalų,
įsigyjamos technikos kainos, darbo užmokesčio didėjimas, mokesčiai).
L. Žalaitės manymu, miškų urėdijos neturėtų tapti stambiu medieninio biokuro tiekėju, o tik sudarytų atsarginį žaliavos rezervą.
Tokiu biokuro rezervu galėtų būti ir durpės.
Pranešime L. Žalaitė įvardino numatomus pokyčius biokuro biržoje. Pavyzdžiui,
iki 2014 m. pabaigos numatoma biržoje
pardavinėti traukiniais gabenamą biokurą,
prailginti biokuro įsigijimo aukciono laikotarpį, taikyti griežtesnius kainų keitimo reikalavimus (5 Lt) aukciono metu bei dalinį
užstatų grąžinimą tinkamai įsipareigojimus
vykdantiems tiekėjams, sudaryti galimybę
įsigyti biokuro einamajai savaitei ir pan. Biokuro biržos siekis – užtikrinti efektyvų ir automatizuotą biokuro prekybos, pristatymo
apskaitos ir informacijos teikimo priežiūros
institucijoms procesą.
(Tęsinys – kitame numeryje)
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Konkurso

Respublikinė vertinimo komisija
Tauragės miškų urėdijos Batakių girininkijoje

,,Geriausiai ąžuolynus atkuriančiai girininkijai
išaiškinti“ rezultatus apžvelgus
Konkurso poreikis – ąžuolynų plotų raidos problemos
Prieš 1000 metų mišrūs plačialapių medžių rūšių medynai su ąžuolu sudarė apie 15-20 proc. Lietuvos miškų, iš jų apie trečdalis buvo
ąžuolynai (P. Matulionis, 1930). Nuo XV a. dėl didėjančios ąžuolo
medienos paklausos eksportui, lydiminės žemdirbystės plėtros, kitų
priežasčių ąžuolynų sparčiai mažėjo ir XX a. pradžioje jų liko tik apie
2 proc. visų miškų ploto.
Nežiūrint didelių pastangų 1950-1959 m. atkurti ąžuolynus (vidutiniškai per metus veista po 1530 ha), 1991 m. ąžuolynai sudarė tik
1,7 proc. visų miškų ploto. Iki 2012 m. ąžuolynų plotą pavyko padidinti iki 2 proc., bet didelę šio padidėjimo dalį sudaro 1-7 metų želdiniai, kurių išsaugojimas kelia nemažų rūpesčių. Iki 2021 m. ąžuolynų
plotas turėtų padidėti iki 2,4 proc.
Šio konkurso svarbiausias tikslas – išsiaiškinti ąžuolynų iki 20
metų būklę ir jų išlikimui gresiančius pavojus. Tai gali praversti įgyvendinant ąžuolynų atkūrimo valstybiniuose miškuose nuostatas,
numatytas Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 m.
programoje.
Konkurso organizavimas ir rezultatai
Konkurso vertinimui miškų urėdijos buvo suskirstytos į 5 regionus.
Iš pirmajam regionui priskirtų Kretingos, Mažeikių, Kuršėnų, Rietavo,
Šilutės, Tauragės, Raseinių ir Telšių miškų urėdijų konkurse dalyvavo
tik Raseinių ir Tauragės miškų urėdijos (vertinimo komisijos pirmininkas Antanas Gaudiešius). Geriausiai ąžuolynus atkuriančia pripažinta
Tauragės miškų urėdijos Batakių girininkija. Čia ąžuolynų atkūrimu
rūpinosi girininkavę Vaclovas Bielskis, Vidas Jasaitis, dabar – Gintaras
Stankevičius.
Iš antrajam regionui priskirtų Biržų, Joniškio, Pakruojo, Šiaulių,
Radviliškio, Panevėžio, Kupiškio, Rokiškio ir Zarasų miškų urėdijų varžytis sutiko Biržų, Panevėžio, Pakruojo ir Radviliškio miškų urėdijos
(komisijos pirmininkas prof. Antanas Juodvalkis). Prizininke tapo Pakruojo miškų urėdijos Pakruojo girininkija, kuriai vadovauja ilgametis
girininkas Juozas Kanišauskas.
Tarp trečiajam regionui priskirtų Anykščių, Jonavos, Kauno, Kėdainių, Tytuvėnų, Ukmergės, Utenos ir Ignalinos miškų urėdijų var-
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Bronislovo Ambrozo nuotrauka

Miškininkystė

žėsi Anykščių, Jonavos, Kauno, Kėdainių ir Ukmergės miškų urėdijos
(komisijos pirmininkas Juozas Girinas) ir geriausiai įvertinta Kėdainių
miškų urėdijos Ąžuoloto girininkija, kurioje įdėtas nemažas buvusio
girininko Zigmo Guogos ir dabartinio – Romaldo Bukausko indėlis.
Tarp ketvirtajam regionui priskirtų Alytaus, Dubravos, Jurbarko,
Kaišiadorių, Kazlų Rūdos, Prienų, Šakių ir Marijampolės miškų urėdijų konkurse dalyvavo Alytaus, Dubravos, Kaišiadorių, Marijampolės,
Prienų ir Šakių miškų urėdijos (komisijos pirmininkas Marijonas Bernotavičius). Nugalėtoja pripažinta Šakių miškų urėdijos Kidulių girininkija, kurioje nuo 1991 m. girininkauja Virgilijus Martinkevičius.
Į penktąjį regioną priskirtos Druskininkų, Nemenčinės, Šalčininkų,
Švenčionėlių, Trakų, Valkininkų, Varėnos, Veisiejų ir Vilniaus miškų urėdijos, bet konkurse varžėsi tik Nemenčinės, Trakų ir Vilniaus miškų urėdijos (komisijos pirmininkas prof. Stasys Karazija). Prizininke tapo Trakų
miškų urėdijos Jagelonių girininkija (girininkas Vytautas Dirsė).
Iš viso konkurse dalyvavo tik 20 miškų urėdijų. Dauguma nedalyvavusių teigė, kad neatitiko konkurso nuostatuose numatytų minimalių reikalavimų, nėra gera atkurtų ąžuolynų kokybė, kiti – nematę
naudos (prasmės) iš šio konkurso. Tenka apgailestauti dėl nemažus
ąžuolynams auginti tinkamų augaviečių plotus turinčių ir daugiau
kaip po 15 ha ąžuolo želdinių kasmet įveisti numačiusių Jurbarko,
Mažeikių, Telšių, Tytuvėnų ir Šiaulių miškų urėdijų nedalyvavimo
konkurse.
Respublikinės komisijos įvertinta ąžuolynų atkūrimo kokybė regioniniame etape nugalėjusiose girininkijose pateikta 1 lentelėje. Visų
jų ąžuolynų iki 20 m. amžiaus atkūrimo ir įveisimo kokybė nustatyta
labai gera (vidutinis balas 4,7). Tarp vienodu kokybės balu įvertintų
girininkijų prioritetas teiktas girininkijai, įveisusiai ąžuolynus per pastaruosius 20 metų didesniame plote (2 lentelė).
Respublikinė vertinimo komisija (pirmininkas E. Riepšas, nariai –
M. Bernotavičius, A. Gaudiešius, J. Girinas, A. Juodvalkis, R. Juzikis,
S. Karazija, D. Stonis ir S. Žebrauskas) geriausiai ąžuolynus atkuriančiomis girininkijomis pripažino:
1 vieta – Šakių miškų urėdijos Kidulių girininkija;
2 vieta - Kėdainių miškų urėdijos Ąžuoloto girininkija;
3 vieta - Tauragės miškų urėdijos Batakių girininkija.

Bronislovo Ambrozo nuotrauka

Juozo Girino nuotrauka

Dariaus Juozapavičiaus nuotrauka

Geriausiai šalyje ąžuolynus
atkuriančios Šakių miškų
urėdijos Kidulių girininkijos
ilgametis girininkas
Virgilijus Martinkevičius

Kėdainių miškų urėdijos
Ąžuoloto girininkijos
girininkas Romaldas
Bukauskas

Nors konkursas vyko gana sklandžiai,
norėčiau išsakyti kai kurias pastabas:
konkurso nuostatuose buvo nustatyti
pernelyg aukšti minimalūs reikalavimai girininkijoms, galinčioms dalyvauti konkurse
(per 20 metų įveisusioms želdinius, kai ąžuolas vyrauja ne mažiau kaip 20 sklypų, kurių
plotas ne mažesnis kaip 1 ha), todėl teko sumažinti būtinų sklypų skaičių iki 15;
teko derinti su regioninių vertinimo
komisijų pirmininkais ir kai kurių vertinimo
rodiklių nustatymo metodikų sampratas
(pvz., želdinių ir žėlinių tankio nustatymo,
želdavietės ir dirvos paruošimo, taip pat sodmenų ir pasodinimo kokybės nustatymo
1-4 metų amžiaus želdiniuose, želdinių apsaugos kokybės nustatymo).
Respublikinė vertinimo komisija siūlo:
panašų konkursą organizuoti po 5
metų;
ąžuolynų sklypų sąrašus komisijai pasirinktiniam vertinimui turėtų pateikti Valstybinė miškų tarnyba;
vertinant daugiau dėmesio skirti ąžuolynų atkūrimo programų vykdymo rezultatams, taip pat įveistų ąžuolynų plotams;
vertinti tik 5-10 metų, 11-20 metų ir
vyresnius (alternatyvus siūlymas: 2-5 metų,
6-10 metų ir 11-20 metų) ąžuolynus, kuriuose ąžuolas sudaro daugiau 50 proc. medyno
sudėties;
apsaugos nuo žvėrių pažeidimų kokybę vertinti ir vyresnio amžiaus ąžuolynuose;

Tauragės miškų urėdijos Batakių
girininkijoje ąžuolynų atkūrimo
darbus pristato girininkas
Gintaras Stankevičius

paskatinimui konkurse dalyvavusių
miškų urėdijų atstovams organizuoti išvyką
į kitas šalis, kur susipažintų su ąžuolų atkūrimo, želdinimo patirtimi.
Svarbesni ąžuolo želdinių veisimo
trūkumai ir siūlymai ąžuolynų plėtrai
gerinti
Daugiausia trūkumų pastebėta vertintuose
mišriuose ąžuolo želdiniuose, ypač parenkant mišrinimo schemas (rūšių sudėtį ir jų
išdėstymą). Dažniausiai ąžuolas mišrintas
su egle grupėmis arba ploteliais, neretai
didesniais kaip 0,3 ha. Ateityje miškotvarka tokius didesnius eglės plotelius išskirs
atskirais eglynų sklypais ir įveistų ąžuolynų
plotas mažės. Pasitaikė atvejų, kai ąžuolas
su egle ir klevu mišrintas juostomis (keletas
eilių ąžuolo, keletas eilių eglės arba klevo).
Kokia šiais atvejais eglės ir klevo reikšmė ir
ką reikės daryti, kai eglė pasieks brandos
amžių? Jų sodintojai nepateikė motyvuotų atsakymų (teigė, kad taupė lėšas, tikisi
tvaresnių ąžuolynų, trūksta rekomendacijų
ir pan.).
Kitas dažniau pastebėtas trūkumas –
laiku neatlikta želdinių priežiūra. Pasitaikė
atvejų, kai ši priemonė akivaizdžiai buvo atlikta prieš pat konkursą, po pirmojo ir net po
antrojo vertinimų etapų. Kartais išvis sunku
buvo rasti ąžuoliukus žolių sąžalynuose.
Prieštaringai vertinta ąžuolo želdinių apsauga tvoromis ir individualiais plastikiniais

1 lentelė. Respublikinės komisijos įvertinta ąžuolynų atkūrimo kokybė
regioniniame etape nugalėjusiose girininkijose, balais

Ąžuolo želdinių
ir žėlinių amžiaus
grupės
1-4 metų
7-8 metų
9-20 metų
Vid. balas

Trakų m.u.
Jagelonių
girininkija
4,4
4,6
5,0
4,7

Šakių m.u.
Kidulių
girininkija
4,7
4,9
4,9
4,8

Tauragės m.u.
Batakių
girininkija
4,8
4,4
4,9
4,7

Kėdainių m.u.
Ąžuoloto
girininkija
4,9
4,7
4,6
4,7

Pakruojo m.u.
Pakruojo
girininkija
4,9
4,8
4,0
4,6

ar metalinio tinklo gaubtais bei repelentais.
Pirmuoju atveju apsunkinama žvėrių migracija, miškai užteršiami metalo atliekomis.
Antruoju atveju – nežinoma kiek ąžuoliukų
reikia šiuo būdu apsaugoti. Pasitaikė atvejų,
kai buvo apsaugota 500, 1000, 2000 ir net
visi pasodinti ąžuoliukai.
Ne visada sudaromos palankios ąžuolo
augimui mikroklimatinės sąlygos, apsaugant
kai kurių konstrukcijų plastikiniais gaubtais.
Miškas užteršiamas plastiko ir metalo atliekomis, nežinomas ar nepatikimas repelentų
efektyvumas. Efektyviausia ąžuolo želdinių
apsaugos nuo žvėrių pažeidimų priemonė –
jų populiacijų tankio sureguliavimas – ignoruojama.
Respublikinės vertinimo komisijos siūlymai ąžuolynų plėtrai Lietuvoje gerinti:
būtina tobulinti ąžuolynų atkūrimo
valstybiniuose miškuose programą, atsižvelgiant ne tik į tinkamų ąžuolams augaviečių
plotus, bet ir į miškų urėdijų finansinį pajėgumą; tikslinga sudaryti ąžuolynų atkūrimo
centralizuotą (išlyginamąjį) fondą;
atsisakyti privalomų užduočių veisti
medynus, kuriuose ąžuolai sudaro nedidelę
dalį ar nevyrauja;
atlikti tyrimus ir parengti konkretesnes rekomendacijas ąžuolo želdinių kokybę labiausiai žeminančių vertinimo rodiklių
pagerinimo klausimais (mišrinimo schemos,
dirvos paruošimas, želdinių priežiūra ir apsauga, sodmenų kokybė);
organizuoti zoninius pasitarimus arba
kvalifikacijos kėlimo kursus girininkams,
miško želdinimo inžinieriams ąžuolynų atkūrimo ir įveisimo klausimais;
Lietuvos miškininkų sąjungai kartu su
miško savininkų asociacijomis organizuoti
konkursą geriausiai ąžuolynus atkuriančiam
ir įveisiančiam privataus miško – žemės savininkui išaiškinti.
Tuo pačiu noriu padėkoti miškų urėdijų
vadovams už gerų darbo sąlygų sudarymą
komisijoms, atliekant ąžuolynų atkūrimo
vertinimus jų girininkijose.

Prof. Edvardas Riepšas

Konkurso respublikinės vertinimo komisijos
pirmininkas

2 lentelė. Plotai kuriuose įveisti ąžuolynai per pastaruosius 20 metų, ha

Ąžuolo želdinių
ir žėlinių amžiaus
grupės
1-4 metų
5-6 metų
7-8 metų
9-20 metų
Iš viso

Trakų m.u.
Jagelonių
girininkija
29,9
4,3
2,8
7
44,0

Šakių m.u.
Kidulių
girininkija
19,2
10,9
4,3
9,8
44,2

Tauragės m.u.
Batakių
girininkija
27,6
14,1
1,9
20,5
64,1

Kėdainių m.u.
Ąžuoloto
girininkija
51,3
6,3
15,5
24,8
97,9

Pakruojo m.u.
Pakruojo
girininkija
22
4,7
1,2
9,6
36,3
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Žengiant prieš 90 metų P. Matulionio
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Albertas Kasperavičius, Dubravos EMMU
miškų urėdas Kęstutis Šakūnas, profesoriai
Andrius Kuliešis, Romualdas Juknys, Gintautas Mozgiris, dr. Vilis Brukas bei LMSA
pirmininkas dr. Algis Gaižutis, medienos
verslo atstovas Robertas Ašmonas.
Prisimintos pamokančios miškotyros
mokslo ištakos
Miškotvarkininkas profesorius Romualdas
Deltuvas pranešime priminė, kad miškininkystės mokslo raidos istoriniu atskaitos
tašku reikėtų laikyti 1922 metus, kai vasario 16 d. Kaune iškilmingai buvo atidarytas
Lietuvos universitetas ir jo Matematikos –
gamtos fakultete leista įsteigti Agronomijos skyrių, kuris netrukus išplėstas į Agronomijos-miškininkystės skyrių. Jame dėstyti miškininkystės dalykus 1923 m. sausio
15 d. pakviestas miškininkas Povilas Matulionis, sausio 30 d. išrinktas ordinariniu profesoriumi, pavesta vadovauti įsteigtai Girininkystės katedrai. Įsteigus 1924 m. spalio
15 d. Dotnuvoje ŽŪ akademiją, joje įkurta
Miškų tvarkymo katedra, kuriai, būdamas
akademijos rektoriumi, iki 1928 m. vadovavo, rūpinosi miškotyros mokslu, teisės
aktais prof. P. Matulionis. Jis parengė 1924
m. pirmąsias lietuviškas normalių medynų
augimo eigos lenteles, miškininkavimo dokumentus ,,Kiek girioje medžio kirstina“ ir
,,Kirstiniems medynams sužinoti taisykles‘‘,
1925 m. aprašė atrankinio tyrimų metodo

esmę ir paskelbė Medynams tirti barelių
taisyklę bei parengė lietuviškas eglynų,
pušynų, ąžuolynų, beržynų ir juodalksnynų stačio miško tūrio lenteles pagal skersmenis ir 5 bonitetus. 1927 m. nustatė, kad
,,mūsų eglynuose yra daugiau, kaip reikia,
perbrendusių medynų, truputį trūksta subrendusių pušynų, labai trūksta subrendusių ąžuolynų ir per daug yra pasenėjusių
juodalksnynų ir drebulynų“. Parengtas ,,Pavyzdinis normatyvas ugdomųjų kirtimų intensyvumą riboti medžių,paliekamų augti,
skaičiumi 1ha ir vidutiniu atstumu tarp jų“.
Prof. R. Deltuvo, parengusio monografiją ,,Povilas Matulionis: Ateities pradžia – tai
Miškotvarkos ir medienotyros instituto
direktorius doc. Edmundas Petrauskas

Rimondo Vasiliausko nuotraukos

kademijoje, ASU Miškų ir ekologijos
fakulteto Miškotvarkos ir medienotyros instituto iniciatyva lapkričio
21 d. surengta apžvalginė konferencija
,,Lietuvos miškų ūkio iššūkiai ir perspektyvos“, skirta miškininkystės aukštojo
mokslo studijų Lietuvoje ištakoms, nueitam
9-ių dešimtmečių keliui pažymėti. Joje pristatyti miškininkų bendruomenei šiandieninio Miškotvarkos ir medienotyros instituto
veikla, ateities siekiai, aptartos spręstinos
problemos. Į konferenciją be dabartinių
instituto ir buvusių Miškotvarkos katedros
darbuotojų pakviesti atstovai iš Aplinkos
ministerijos Miškų departamento, Valstybinės miškų tarnybos, Generalinės miškų
urėdijos, Valstybinio miškotvarkos, Miškų
instituto, miškų urėdijų, medienos verslo
įmonių, privačių miškų savininkus vienijančių asociacijų, kitų institucijų. Atvyko LR Seimo narys Kazys Grybauskas, svečiai iš užsienio aukštųjų mokyklų – Vokietijos Drezdeno
technologijos universiteto Tharandto Miškų
mokslų skyriaus profesorius Heinz Rohle,
Latvijos ŽŪU Miškų fakulteto dekanas Dagnis Dubrovskis, Švedijos ŽŪMU mokslo
darbuotojas dr. Vilis Brukas.
Konferenciją vedė ASU Miškotvarkos
ir medienotyros instituto direktorius doc.
Edmundas Petrauskas ir instituto darbuotojas dr. Marius Kavaliauskas. Pristatytuose 18 pranešimų įvairiu rakursu apžvelgta
lietuviškos miškotyros bei miškotvarkos
mokslo, mokymo raida, dabartis, problemos ir ateities planai. Konferencijos dalyviai paprašyti atsakyti į anketos klausimus
apie didžiausias miškų ūkio, medienos
perdirbimo sektoriaus ir miškotvarkos problemas Lietuvoje bei Miškotvarkos ir medienotyros instituto vaidmenį sprendžiant
šias problemas.
Reziumuojant pranešimuose ir anketose išsakytas mintis ir problemas, konferencijos pabaigoje surengta diskusija, kurioje
pasisakė LR Seimo narys Kazys Grybauskas,
Aplinkos ministerijos Miškų departamento
skyrių vedėjai Nerijus Kupstaitis, Viktoras
Karašauskis, ASU Miškotvarkos ir medienotyros instituto direktorius dr. Edmundas Petrauskas, Valstybinio miškotvarkos instituto
direktorius Alfredas Galaunė, Valstybinės
miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas

pradėta kryptimi
mes”, manymu, daugelis tuo metu P. Matulionio išsakytų profesinių pastebėjimų,
užrašytų mokslinių tyrimų, miškininkystės
politikos įžvalgų tapo tvirtais orientyrais
vėlesnių kartų miškinininkams, miškotvarkininkams.
Bet keičiantis šalyje valdžioms, nepelnytą skaudų politinį kirtį teko patirti ir
P. Matulioniui. Lietuvos vyriausybė 1927 m.
gegužės 5 d. nusprendė panaikinti ŽŪA
Miškininkystės skyrių, o 1928 m. gruodžio
1 d. atleido P. Matulionį iš ŽŪA rektoriaus
pareigų. ŽŪA 1924 m. rugsėjo 23 d. įkurta
Miškų tvarkymo katedra buvo 1928 gruodžio 31 d. likviduota.
Prasidėjo vingiuotas miškotyros mokslo raidos kelias. ŽŪA katedra atkurta 1938
08 16 Miškų taksacijos ir tvarkymo katedros pavadinimu. Miškininkystės mokslui
perėjus į VU, 1941 m. pavadinta Taksacijos
katedra, nuo 1942 m. balandžio 1 d. iki likvidavimo 1943 m. kovo 17 d. vadinta Miškotvarkos katedra. Po karo VU atkurta Miškotvarkos katedra veikė iki 1949 m. rugsėjo
1 d. LŽŪA pavaldume ji vadinta Miškų ūkio
ekonomikos ir organizacijos katedra (1949
09 01 – 1976 12 12), nuo 1977 m. sausio 1
d. iki 2012 m. spalio 8 d. – Miškotvarkos
katedra.
Per 90 metų Miškotvarkos katedros
funkcijas vykdžiusių katedrų vedėjais dirbo
13 miškininkų: 1924-1928 m. – prof. Povilas
Matulionis, 1938-1939 m. – doc. Antanas
Rubikas, 1939-1943 m. – doc. Jonas VilčinsDiskusijų dalyviai

kas, 1944-1945 m. – doc. Antanas Rubikas,
1945-1952 m. doc. Mykolas Jankauskas,
1952-1953 m. – vyresnysis dėstytojas Benediktas Labanauskas, 1953-1961 m. – doc.
Mikalojus Lukinas, 1962-1974 m. – doc. Jonas Repšys, 1974-1989 m. – prof. Vaidotas
Antanaitis, 1989-1990 m. – prof. Romualdas Deltuvas, 1990-1991 m. – vyresnysis
dėstytojas Albinas Tebėra, 1991-2001 m. –
doc. Alfonsas Algimantas Venckus, 20012007 m. – doc. Juozapas Mažeika, 20072012 m. – doc. Edmundas Petrauskas.
Miškotvarkos katedros bazėje 2012 10
08 įsteigtas Miškotvarkos ir medienotyros
institutas, prie jo prijungta Aukštaitijos
monitoringo stotis. Instituto direktoriumi
paskirtas doc. dr. Edmundas Petrauskas,
prieš tai vadovavęs Miškotvarkos katedrai.
Šiame institute dabar dirba 15 dėstytojų
(3 profesoriai, 5 docentai, 7 lektoriai) ir 2
mokslo darbuotojai.
Instituto darbuotojai atlieka užsakomuosius ir tiriamuosius mokslo darbus,
dalyvauja ,,Integral“ projekte, formuoja
naują požiūrį į miškotyrą, kurdami įvairius
ateities miškų modelius.
Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas
prof. dr. Edmundas Bartkevičius pasidžiaugė, kad išaugo ir bendros fakulteto gretos:
trijuose įsteigtuose institutuose dirba 63
dėstytojai, 19 mokslo darbuotojų, 25 aptarnaujančio personalo darbuotojai. Dėstytojų sudėtis: 24 proc. jų – profesoriai,
31 proc. – docentai, 38 proc. – lektoriai,

7 proc. – asistentai. Ugdoma pamaina – žinias gilina 28 doktorantai. Pernai 8 doktorantai apgynė disertacijas: Rūta Čiutelytė,
Rasa Vaitkevičiūtė, Virginija Skorupskaitė,
Jurgita Sasnauskienė, Gerda Šilingienė,
Ramūnas Gegužis, Gediminas Masaitis,
Mindaugas Puodžiūnas.
Latvijos žemės ūkio universitetas pernai suteikė Garbės daktaro vardą ASU
Miškotvarkos ir medienotyros instituto
profesoriui Romualdui Deltuvui, o ASU
nominacijomis buvo paskatinti keli MEF
darbuotojai: ASU mokslininko – prof. dr.
Algirdas Augustaitis, ASU diplomato – dr.
Vilis Brukas, ASU studento – Studentų atstovybės vadovė Jolita Rasimavičiūtė, ASU
darbuotojo – Jonas Ravinskas.
Šiemet suteiktas LMA akademiko vardas ASU MEF profesoriui dr. Dariui Danusevičiui.
Fakultete bakalauro studijų pakopos
siekiantys studentai gali rinktis 4 profesines programas: miškininkystės, miestų
ir rekreacinės miškininkystės, medienos
mokslo ir prekybos, taikomosios ekologijos. Magistrantūros studijose yra 4 programos: miškininkystė, miestų ir rekreacinė
miškininkystė, laukinių gyvūnų ištekliai
ir jų valdymas, taikomoji ekologija. Deja,
dauguma studijų vietų yra ne valstybės finansuojamos.
ASU MEF Miškotvarkos ir medienotyros
instituto ištakos, nueitas kelias, šiandienos
darbai, parengtų vadovėlinių knygų, mokslo publikacijų sąrašas bei dėstytojai, mokslo darbuotojai, doktorantai pristatyti šios
sukakties proga išleistame leidinuke ,,Miškotvarka – tvaraus miškų ūkio pagrindas“.
(tęsinys – kitame numeryje)

MG inf.
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Šilinis viržis (Calluna vulgaris)
Rūdininkų girioje – vaistinis,
medingas ir dekoratyvus
augalas

Nemedieniniai naudojamieji augalai –
taip pat miško ištekliai
Dr. Juozas Labokas

G

eografinė padėtis ir nuo jos priklausantys klimato veiksniai lemia tai,
kad Lietuvos zoninis augalijos tipas
yra mišrūs miškai. Šioje gamtinėje zonoje
augalijos, kaip gyvo organizmo vystymosi
požiūriu, baigtinė (klimaksinė) stadija yra
miškai. Jeigu ne žmogaus veikla, mūsų kraštas būtų ištisai padengtas miškais, išskyrus
vandens telkinius, kai kurias pelkes, pustomus smėlynus. Nuo seno miškas ypatingai
lietuvių vertinamas, branginamas. Nežiūrint
to, įvairios istorinės perturbacijos, urbanizacija ir kitos aplinkybės nulėmė tai, kad miškų
beturime mažiau negu trečdalį šalies teritorijos, o natūralių miškų – dar žymiai mažiau.
Kadangi stambiausi ir reprezentatyviausi
miško ištekliai yra medynai ir jų produkuojama mediena, todėl dažnai ir terminas „miškas“ vartojamas tik šia prasme. Tačiau be
šių, kietmetriais ir erdmetriais matuojamų
miško turtų, egzistuoja ir gausybė mažųjų
miško turtų, kurie dar vadinami nemedieniniais miško ištekliais. Vien tik nemedieninių
naudojamųjų augalų rūšių Lietuvos miškuose priskaičiuojama virš pusantro šimto. Tai
uoginiai, vaistiniai, aromatiniai, pašariniai ir
kitos paskirties naudojamieji augalai, be kurių sunkiai įsivaizduojama natūrali visavertė
miško ekosistema. Tarp jų yra daug rūšių, kurios, nors ir neįtrauktos į Lietuvos Raudonąją
knygą, tačiau nėra dažnos arba jų ištekliai
negausūs. Tai paprastasis burbulis (Trollius
europaeus), pievinė vingiorykštė (Filipendula
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Gamtos tyrimų centro
Ekonominės botanikos laboratorijos vadovas,
vyresnysis mokslo darbuotojas
vulgaris), miltinė meškauogė (Arctostaphylos
uva-ursi) ir kt.
Pastaruoju metu tarptautinėje erdvėje
gerokai padidėjus dėmesiui augalų genetinių išteklių išsaugojimui in situ, t. y. savo
kilmės vietose, susirūpinta ir taip vadinamais kultūrinių augalų laukiniais gentainiais (angl. crop wild relatives). Tai taip pat
laukiniai naudojamieji augalai, bet ypatingi
tuo, kad naudojami ne tik arba ne tiek kaip
fiziniai ištekliai, bet kaip genetiniai ištekliai,
renkant auginimui ir selekcijai jų dauginamąją medžiagą – sėklas, gyvašakes, atžalas.
Šių augalų populiacijos – tai pirminis kultivuojamųjų augalų genetinių išteklių šaltinis,
geriausiai reprezentuojantis vietines gamtines sąlygas.
Lietuvoje vaistinių, aromatinių ir kitų naudojamųjų nemedieninių augalų taikomieji
tyrimai jų genetinių išteklių išsaugojimui in
situ užtikrinti pradėti prieš dešimt metų Botanikos institute bendradarbiaujant su Augalų
genų banku. LR aplinkos ministro įsakymais
iš viso patvirtinta 15 vaistinių ir aromatinių
augalų sėklinių (genetinių) sklypų, skirtų šių
naudojamųjų augalų nacionalinių genetinių
išteklių ilgalaikiam išsaugojimui in situ. Atliktų tyrimų pagrindu paskelbti darbai tarptautinės CABI leidyklos išleistuose leidiniuose
„Conserving Plant Genetic Diversity in Protected Areas. Population Management of

Crop Wild Relatives“ (2008), „Agrobiodiversity Conservation: Securing the Diversity of
Crop Wild Relatives and Landraces“ (2012),
„Crop Wild Relative Conservation and Use“
(2008). 2011 metais Palangoje suorganizuotas tarptautinis seminaras „Europos kultūrinių augalų laukinių gentainių ir senųjų veislių išsaugojimo strategijos“, kuriame dalyvavo virš 100 ekspertų iš 38 Europos valstybių
ir JAV (http://www.pgrsecure.bham.ac.uk/
palanga_workshop).
Nors praktinis kultūrinių augalų laukinių gentainių panaudojimas Lietuvoje pastaruoju metu nėra intensyvus (naudojami
pašariniai, vaistiniai, uoginiai, techniniai
augalai), tačiau tai nemažina potencialios jų
vertės, ypač atsižvelgiant į sparčius klimato
pokyčius. Todėl ypač svarbus tampa augalų
genetinių išteklių išsaugojimas in situ, kai
augalai natūraliai prisitaiko prie kintančių
aplinkos sąlygų. Be to, toks saugojimo būdas daugeliu atvejų yra pigesnis, negu palaikant genetinę medžiagą ex situ – specialiose
saugyklose ar lauko kolekcijose. Natūralu,
kad toliausiai pažengta su ūkiškai svarbių
medžių rūšių populiacijų išsaugojimu in
situ – jau keletas dešimtmečių Lietuvoje egzistuoja medynų genetiniai draustiniai, nors
pirmieji tokie draustiniai valstybiniu lygiu
įforminti tik prieš keletą metų. O kiti naudojamieji augalai lieka kaip ir užribyje ir, jeigu
ne įstatyminis reguliavimas, greičiausiai
būtų užmiršti.

2001 metais priimtame Lietuvos Respublikos augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatyme kaip
viena iš penkių pagrindinių augalų
grupių apibrėžiami ir vaistinių bei
aromatinių augalų genetiniai ištekliai. Taip pat reglamentuojamas
genetinių išteklių išsaugojimas in
situ, pažymint, kad „augalų nacionalinių genetinių išteklių saugojimas
in situ neatsiejamas nuo jų natūralių buveinių saugojimo, gyvybingų
populiacijų palaikymo bei atkūrimo
sudarant palankias jų vystymosi sąlygas“ (8 str. 2 p.) (Valstybės žinios,
2001-10-24, Nr. 90-3144). Siekiant
įgyvendinti šią nuostatą, 2003 metais LR aplinkos ministro patvirtinti
„Sėklinių sklypų, kurie priskiriami
augalų nacionaliniams genetiniams
ištekliams, nuostatai“ (Valstybės
žinios, 2003-12-17, Nr. 117-5362),
apibrėžiantys, kad „sėkliniai (genetiniai) sklypai atrenkami valstybinėje
žemėje“. O valstybės įmonių miškų
urėdijų įstatuose nei vaistiniai augalai, nei uogynai, kaip miško ištekliai
ar ekosistemų komponentai neminimi, nors miškų urėdijų vienas iš
pagrindinių tikslų yra „išsaugoti arba
atkurti miško ekosistemas ar atskirus
jų komponentus, biologinę įvairovę“.
Tik kai kurių urėdijų vykdomų veiklų
sąrašuose yra įrašas „Laukinių nemedieninių produktų rinkimas“. Susidaro paradoksali situacija, kai valstybės
įmonės, kurių valdomuose plotuose
yra žymi dalis nemedieninių miško
naudojamųjų augalų išteklių, tiesiogiai nesuinteresuotos juos išsaugoti,
o privačių žemių valdytojams juridiškai net nenumatyta galimybė tapti
oficialiais tų mažųjų miško turtų
saugotojais, įsteigiant sėklinius (genetinius) sklypus. O juk tie ištekliai
didele dalimi yra visuomenės turtas.
Todėl visuomenės ir valstybės interesas yra išsaugoti bei visaip puoselėti
miško nemedieninių naudojamųjų
augalų išteklius, ypač šiais laikais, kai
jau gerai suvokta, jog ne vien mediena žmogui svarbi.

Aliuvinė pieva – drėgmę mėgstančių vaistinių ir kitų naudojamųjų augalų buveinė
Miltinė meškauogė (Arctostaphylos uvaursi) – šviesių, sausų Pietryčių Lietuvos pušynų vaistinis augalas,
anksčiau intensyviai eksploatuotas. Mažėjant ištekliams meškauogių eksploatacija pradėta reguliuoti
tarptautiniu lygiu

www.miskobirza.lt
Portalas sukurtas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams
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Beveik visi Gruzijos miškai
auga kalnų šlaituose

Gruzijos turtai ir grožiai
Valerija Baronienė

Pasakiusi, kad Gruzija – viena turtingiausių Europos valstybių, garantuotai sulauksiu skeptiškų komentarų, o „Europą“ pakeitusi
„Azija“ – jų taip pat tikriausiai neišvengčiau. Nuomonių šiuo klausimu gali būti įvairių. Pirma, visiškai tikslios geografinės ribos
tarp Europos ir Azijos nėra. Dažniausiai laikoma, kad ji eina tiesiog per Gruzijos teritoriją, tad tiksliausia būtų Gruziją vadinti Eurazijos šalimi. Antra, istoriškai ir kultūriškai Gruzija visada labiau siejosi su Europa: nuo tada, kai joje paplito graikų (VI a. pr. Kr.)
ir romėnų (I a. pr. Kr.) kultūra, iki dabar, kai šalis aiškiai orientuojasi į Europos Sąjungą ir NATO. Jau nekalbant apie tai, kad Iberija – III a. pr. Kr. susikūrusi gruzinų valstybė – buvo viena pirmųjų krikščionybę priėmusių šalių, o absoliuti dauguma dabartinės
Gruzijos gyventojų yra krikščionys. Ir trečias argumentas, gal ne lemiamas, bet labai svarbus – patys gruzinai laiko save europiečiais.
Įspūdingi Gruzijos gamtos ir miškų turtai
Norėčiau pakalbėti ne apie BVP ar eilinių gruzinų pragyvenimo lygį – šiuo atžvilgiu mes
juos gerokai lenkiame. Tačiau neįtikėtinai
įvairiose šios nedidelės valstybės reljefo ir
klimato sąlygose stulbina skirtingiausios augalijos ir gyvūnijos gausa. Gruzija yra 580 000

km² užimančio Kaukazo ekoregiono – vieno
iš 25 planetos biologinės įvairovės „karštųjų
taškų“ (ypatingų regionų su unikalia rūšių
įvairove, endeminių rūšių gausa ir realiu įvairovės mažėjimo pavojumi) – centre. Švelniame drėgname vakarinių žemumų (Kolchidės)
klimate klesti subtropikų augalai, uolėtas

Škaros, Kazbeko, Gistolos, Ušbos ir kitų kalnų
viršūnes dengia nenutirpstantis ledas, pietrytiniuose rajonuose plyti pusdykumės, o beveik visų kalnų šlaituose veši miškai, tik kelių
kilometrų aukštyje pakeičiami alpinių pievų.
Visame Kaukazo regione priskaičiuojama apie 6350 induočių augalų rūšių, iš kurių

Kolchidės miškuose daug medžių apraizgyta
lianomis

Kaukazinis skirpstulas (Zelkova carpinifolia)

Pontinis ąžuolas (Quercus ponticun K. Koch) –
vienas Gruzijos endemų
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pievos kalnų papėdėse

4100 rūšių atstovai auga Gruzijoje (priminsiu, kad beveik tokio pat ploto Lietuvoje nėra
nė pusės šio kiekio). Nepaprastai aukštas
ir endemizmo lygis – net 300 rūšių augalai
yra Gruzijos endemai (neauga niekur kitur),
dar 600 rūšių augalai, paplitę šioje šalyje, yra
Kaukazo endemai. Gyvūnija taip pat stebina
savo gausa: daugiau kaip 11000 bestuburių
ir virš 600 stuburinių gyvūnų rūšių, iš jų – 79
žinduolių rūšys. Tokios bioįvairovės ir endeminių rūšių gausos priežastis – valstybės
vieta tarp dviejų biogeografinių regionų,
migracijos keliai tarp Juodosios ir Kaspijos
jūrų, nepaprasta klimato ir reljefo įvairovė
bei jos sąlygota rūšių izoliacija.
Beveik pusė Gruzijos – miškingos teritorijos, o gryni miškai užima 2772 tūkst. ha
(apie 40 proc. šalies ploto). Dauguma miškų
yra labai tankūs, seni arba sulaukę brandaus
amžiaus. Vos keliasdešimties kilometrų ats-

tumu vienas nuo kito augantys miškų masyvai gali būti visiškai skirtingi, nes kitokios klimato, dirvožemio, reljefo sąlygos. Skiriama
11 miškų tipų: iberinio ąžuolo miškai (Rytų
Gruzijoje), kserofiliniai ąžuolynai, rytinio
buko miškai vidutinėje ir aukštutinėje miškų
zonoje kalnuose, pušynai, pušies ir ąžuolo
miškai, reliktiniai kukmedynai, skirpstulo
(zelkovos) miškai, klevynai (vyrauja aksominis klevas – Acer velutinum Boiss.), kolchidiniai miškai, endeminės pušies Pinus pitiunta
miškai Abchazijoje, kaštainio miškai.
Ypač įdomi augalija Vakarų Gruzijoje,
švelnaus drėgno klimato Kolchidės rajone.
Manoma, kad čionykštės tropinio ir subtropinio klimato augavietės nesikeitė kelis
milijonus metų. Čia ypač didelė ekosistemų
ir rūšių įvairovė, gausu terciaro reliktų, endeminių augalų ir gyvūnų. Arti jūros plyti
drėgnos, pelkėtos žemumos, mirgančios

ežerais ir upeliais, kiek tolėliau pasitaiko
pavienių medžių, o netrukus prasideda drėgni lapuočių miškai, kuriuose auga retos
endeminės pterokarijos (Pterocarya pterocarpa (Michaux) Kunth ex Iljinsk), ąžuolai
(Quercus pedunculiflora K. Koch), kelių rūšių
gluosniai, barzdotieji juodalksniai (Alnus
glutinosa (L.) Gaertn. var. barbata (C. A. Mey)
Ledeb.), paprastieji uosiai (Fraxinus excelsior
L.), keturkuokiai eglūnai (Tamarix tetrandra
Pall.), vietomis tankūs dygliuotųjų šaltalankių (Hippophae rhamnoides L.) ir gervuogių
sąžalynai, apraizgyti sarsaparilių (Smilax
excelsa L.), kolchidinių gebenių (Hedera colchica (K. Koch) Hibb.) ir miškinių vynmedžių
(Vitis vinifera L. ssp. sylvestris (C. Gmel.) Hegi).
Tolstant nuo jūros į rytus, kalnuose iki puskilometrio aukščio auga kaštainių ir kaštainių-bukų miškai. Čia pagrindiniai medžiai –
valgomasis kaštainis (Castanea sativa Mill.),

Bukai kolchidiniame miške

Rytinis bukas – vyraujantis Gruzijos miškų
medis

Vakarų Gruzijos miškuose dažnai sutinkamas
kolchidinis buksmedis (Buxus colchica Pojark.)
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Apie 2 km aukštyje lapuočių miškus keičia eglės ir kėniai

rytinis bukas (Fagus orientalis Lipsky), kaukazinis skroblas (Carpinus caucasica Grossh.), ąžuolas (Quercus hartwissiana Stewen.)
ir kaukazinis skirpstulas (Zelkova carpinifolia
(Pall.) K, Koch), o vešliame pomiškyje pamatysime pontinį rododendrą (Rhododendron
ponticum L.), vaistinę lauravyšnę (Laurocerasus officinalis M. Roem.), pelžiedę (Ruscus
colchicus Yeo). Šiuose miškuose ypač gausu lianų: paprastųjų ir kaukazinių gebenių,
miškinių vynmedžių, kaukazinių dioskorėjų.
Sausesnėse vietose daugiau iberinių ąžuolų
(Quercus iberica Steven ex Bieb.) pramaišiui
su kaukaziniais ir rytiniais skroblais (Carpinus
caucasica Grossh., C. orientalis Mill.). Kilometro aukštyje – beveik vien valgomieji kaštainiai ir rytiniai bukai, o aukščiau atsiranda ir
spygliuočių, kol 1,8-2,1 km aukštyje bukų
lieka nedaug, įsivyrauja kaukaziniai kėniai
(Abies nordmanniana (Steven) Spach.) bei
rytinės eglės (Picea orientalis (L.) Link). Toliau
kopiant aukštyn, subalpinėje zonoje miškai
retėja, gausėja mažesnių lapuočių, vis dažniau pamatysime ir alpinių pievų. Čia auga
šunobelės (Rhamnus imeretinus Booth.), šermukšniai (Sorbus subfusca (Ledeb. ex Nor-

Batumio botanikos sodas Juodosios jūros pakrantėje

dm.) Boiss.), taip pat gausu endeminių rūšių
atstovų – pontinių ąžuolų (Quercus pontica
K. Koch), beržų (Betula medwediewii Reg.,
B. megrelica Sosn.), rododendrų (Rhododendron luteum (L.) Sweet., Rh. ponticum
L., Rh. smirnowii Trautv., Rh. ungernii Trautv.),
kolchidinių lazdynų (Corylus colchica Albov),
vaistinių lauravyšnių, rytinių putinų (Viburnum orientale Pall.), pelžiedžių (Ruscus colchicus Yeo), kaukazinių šilauogių (Vaccinium
arctostaphylos L.), pobruknių (Epigaea gaultherioides (Boiss. et Bal.) Takht.), bugienių (Ilex
colchica Pojark., I. hyrcana Pojark.). Maždaug
2,4-2,7 km aukštyje medžių jau nebėra –
prasideda vešlių alpinių pievų juosta, kurioje
kur ne kur keroja kaukazinio rododendro sąžalynai. Mažėja ir žolinių augalų tankumas,
ir jų įvairovė, kol maždaug 3,7 km aukštyje
lieka plikos uolos, dar aukščiau neretai dengiamos sniego. Tokie Vakarų Kaukazo (Kolchidės) miškai.
Kontinentinio klimato Rytų Kaukazo
miškų tipas jau kitoks: nors daugumoje miškų taip pat vyrauja iberiniai ąžuolai, rytiniai
skroblai, rytiniai bukai, bet paupiuose auga
ąžuolynai ir ąžuolų-tuopų miškai, kuriuose

nemažai ir aksominių klevų bei kamštinių
skirpstų (Ulmus suberosa Moench). Sausuose šlaituose čia gausu pistacijų (Pistacia mutica Fisch. et C. A. Mey), persinių ir
dvokiančiųjų kadagių (Juniperus polycarpos
C. Koch, J. foetidissima Willd.), kaukazinių
celčių (Celtis caucasica Willd.), europinių
pūkenių (Cotinus coggygria Scop.), o vietomis – dygių krūmų (dyglerškių, šunobelių, efedrų ir kitų) brūzgynų. Apie 1,5-2 km
aukštyje žaliuoja rytinio buko, kaukazinio
ąžuolo (Quercus macranthera Fisch. et Mey),
kaukazinės pušies (Pinus kochiana Klotzsch
ex Koch) miškai.
Visoje Gruzijoje vyrauja bukynai – jie sudaro beveik pusę visų miškų. Daugiau kaip
dešimtadalis miškų – ąžuolynai, nemažai
ir grynų bei mišrių skroblo, kėnio, kaštainio, pušies miškų. Pasivaikščioti juose nėra
paprasta – tik 2 proc. miškų yra iki 100 m
virš jūros lygio, o 73 proc. miškų veši gana
stačiuose kalnų šlaituose daugiau kaip kilometro aukštyje. Tad ir miškininkų darbas čia
nelengvas.
(Tęsinys – kitame numeryje)

Autorės, Bronislovo Ambrozo nuotraukos

Iš kalnų per miškus sruvena upeliai
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Didelis žingsnis į ateitį
Truputis istorijos
Kompanija Husqvarna šių metų balandį visame pasaulyje paminėjo įkūrimo 325-ąjį gimtadienį. Huskvarna mieste pietų Švedijoje
įsikūrusi kompanija iš pradžių kaldino ginklus, vėliau ėmė gaminti
krosneles, mėsmales, pirmąsias švediškas spausdinimo mašinėles,
nuo dvidešimtojo amžiaus pradžios – dviračius ir motociklus. Įsigijusi kompaniją Norrahammars Bruk, Husqvarna savo gaminių asortimentą papildė šildymo katilais ir vejapjovėmis. Tai buvo žingsnis
į lauko darbams skirtos technikos gamybą. Pirmoji motorinė Husqvarna vejapjovė pristatyta 1947 m., o namų vartotojams skirta
mašina pirkėjus pasiekė 1959 m. Vis labiau besiplečiant miško tech-

nikos pramonei, kompanija Husqvarna motociklų variklių inžinierių patirtį pritaikė kurdama visai naują gaminį – benzininius pjūklus. Pirmasis modelis Husqvarna 90 turėjo motociklams būdingą
duslintuvo technologiją, todėl veikė kur kas tyliau nei konkurentų
pjūklai. Kompanijos gaminiai, nesvarbu kam jie būtų skirti: ar sodininkui mėgėjui, ar pjūklininkui profesionalui, visada pasižymi puikia ergonomika, užtikrintu saugumu bei aukštais, aplinkosaugos
reikalavimus atitinkančiais standartais. Mūsų šalies medkirčiai profesionalai puikiai vertina Husqvarna grandininius pjūklus, kuriuose
diegiami naujausi technologiniai sprendimai – antivibracinė sistema, automatinis grandinės stabdys, papildoma saugos sistema
TrioBrake, kompiuteriu reguliuojamas karbiuratorius ir kt.

Akumuliatoriniai grandininiai pjūklai – profesionalams
Neturintys analogo. Ilgą
Husqvarna inovacijų istorijos sąrašą pratęsia vis populiarėjantys
naujos kartos akumuliatoriniai
gaminiai. Juose suderinti visi
akumuliatorių maitinamų įrankių
pranašumai su tradicine Husqvar-

Akumuliatoriniai
grandiniai pjūklai
darbinėmis savybėmis
prilygsta benzininiams

na kokybe, ergonomika ir eksploatacinėmis savybėmis. Akumuliatorinių gaminių asortimente jau įsitvirtino žoliapjovės, gyvatvorių
žirklės, grandininiai pjūklai ir net Rider traktoriukai.
Husqvarna pirmoji pasaulyje ėmė gaminti profesionalams skirtus grandininius akumuliatorinius pjūklus Husqvarna 536Li XP ® ir
Husqvarna T536Li XP ®, kurie darbinėmis savybėmis prilygsta benzininiams.

Efektyvus variklis.
Kompanijos konstruktorių
sukurtas pažangus variklis be
šepetėlių yra 25 proc. efektyvesnis už standartinį variklį
su šepetėliais, atlaikantis
dideles apkrovas. Jis pasižymi puikiu svorio, patvarumo
ir galios deriniu, o didelis ir
pastovus sukimo momentas
yra didesnis už daugelio
benzininių variklių. Akumuliatorinių pjūklų didelis grandinės greitis užtikrina greitą
bei sklandų pjovimą.
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Galingas akumuliatorius.
Naujų grandininių akumuliatorinių pjūklų variklius varo nepaprastai galingas 36 V ličio jonų
akumuliatorių blokas, suteikiantis
tokią pačią, kaip ir benzininių
įrenginių galią, tačiau jau be
jiems būdingo darbo triukšmo
ir išmetamųjų teršalų, kurie paprastai siejami su šiais įrankiais.
Ličio jonų akumuliatorius taip pat
užtikrina ilgą darbo laiką ir aukšto
lygio darbines charakteristikas.
Vienąkart įkrovus akumuliatorių
galima atlikti tiek pat darbų, kaip
ir su pilnu benzino baku.

Ličio jonų akumuliatorius
išlaiko aukšto lygio darbines
charakteristikas

Tinka visiems įrenginiams. Akumuliatorių blokas sukonstruotas taip, kad tiktų visiems Husqvarna rankiniams įrenginiams,
be to jį nesunkiai galima perkelti į žoliapjovę ar gyvatvorių žirkles.
Įsigijus du akumuliatorius, dirbti įmanoma be sustojimo, nes įkrovimo laikas trumpesnis už įprastą darbo laiką.

Husqvarna sukurtas variklis
be šepetėlių užtikrina didelį
ir pastovų sukimo momentą
Vienas akumuliatorius tinka visiems akumuliatoriniams gaminiams

Praktiškas sprendimas. Siekdama dar labiau padidinti efektyvumą, Husqvarna siūlo akumuliatorių kuprinę, kuri energiją gali
tiekti ilgą laiką. Taip galima dirbti be sustojimo visą darbo dieną ir
nereikia rūpintis pakaitiniu akumuliatorių krovimu. Akumuliatorių
kuprinė tinka visiems Husqvarna rankiniams akumuliatoriniams
gaminiams. Kuprinę patogu nešioti netgi dirbant ilgas pamainas, ją
galima pritaikyti bet kokio ūgio žmonėms.

Nenutrūkstamo darbo šaltinis – akumuliatorių kuprinė

Paprastas valdymas.
Akumuliatoriniuose grandininiuose pjūkluose įtaisytas
lengvai suprantamas valdymo pultelis su mygtukais,
kuriais įrenginį galima
nesunkiai ir greitai paleisti
bei sustabdyti. Įjungus SavE
funkciją, taupoma elektros
energija tuo metu, kai variklis dirba ne pilnu apkrovimu, todėl užtikrinamas
ilgesnis baterijos tarnavimo
laikas. Akumuliatoriniuose
grandininiuose pjūkluose
įmontuotas lengvai atsukamas tepalo dangtelis, juostai pritvirtinti naudojamos
veržlės su fiksatoriais, o
efektyvus inercijos aktyvuojamas grandinės stabdys
užtikrina saugų darbą.

Nesudėtingas meniu valdymas

Juostos veržlės su fiksatoriais

Atverčiamas bakelio snapelis
ir lengvai atsukamas grandinės
tepalo bako kamštelis

Husqvarna akumuliatorinių gaminių serija – didelis žingsnis į ateitį kuriant akumuliatoriais maitinamus bei profesionalams tinkamus įrankius. Tyliai veikiantys, neteršiantys aplinkos, lengvi, ergonomiški ir tuo pačiu nenusileidžiantys savo kokybe ir eksploatacinėmis savybėmis
tradiciniams benzininiams įrenginiams – tai savybės, kuriomis pasižymi naujos kartos gaminiai, neabejotinai turintys dideles perspektyvas
netolimojoje ateityje.

Urėdijose

Biokuro gamybos ir prekybos perspektyvos

miškų urėdijose

„Litexpo“ parodų rūmuose lapkričio 4-5 d.
surengtoje tarptautinėje biomasės energetikos konferencijoje generalinio miškų
urėdo pavaduotojas Gintaras Visalga
pristatė biokuro gamybos ir prekybos eigą,
perspektyvas valstybiniuose miškuose ir
spręstinus klausimus. Pateikiame šio pranešimo santrauką.
Biokuro ruoša – vienas iš prioritetinių
miškų urėdijų veiklos uždavinių
Miškų urėdijos šiemet buvo įpareigotos pradėti didesnėmis apimtimis iš miško kirtimo
atliekų ir malkinės medienos rangos būdu ar
nuosavais mechanizmais gaminti biokurą ir
jį konkurencingomis kainomis teikti energijos išteklių biržai ,,Baltpool“.
Įgyvendinant šį prioritetinį uždavinį,
Generalinė miškų urėdija nustatė miško kir-
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timo atliekų kirtavietėse, smulkių medelių
iš jaunuolynų ugdymo ir pakelių bei griovių valymo pardavimo gyventojams tvarką.
Patvirtintas Pavyzdinis biokuro žaliavos iš
miško kirtimo atliekų ir nelikvidinės medienos iš jaunuolynų ugdymo kirtimų biokuro
žaliavai gaminti paruošimo, sandėliavimo
ir priešgaisrinės apsaugos tvarkos aprašas.
Jame apibrėžta: biržių parinkimas biokuro
iš miško kirtimo atliekų gamybai, biokuro
gamybos ir pagamintos žaliavos kokybės
pagrindiniai aspektai, sandėliavimo tvarka,
priešgaisrinė apsauga. Šis aprašas privalomas visoms miškų urėdijoms.
Prekybos mediena taisyklėse apibrėžta miškų urėdijų prekyba visu pagamintu
biokuru, numatant du prekybos būdus
– energijos išteklių biržoje arba savivaldybės, jos įmonių, įstaigų bei organizaci-

jų skelbiamuose biokuro viešųjų pirkimų
konkursuose.
Pranešime G. Visalga pažymėjo, kad siekiant pagerinti biokuro skiedrų pardavimo
per energijos išteklių „Baltpool“ biržą galimybes bendradarbiaujama su biržos darbuotojais, organizuoti pardavimo mokymai miškų
urėdijų darbuotojams. Visos miškų urėdijos
yra užsiregistravusios biokuro skiedros pardavimui energijos išteklių biržoje „Baltpool“.
Iki šių metų spalio mėn. į „Baltpool“ biržą
buvo pateikti 236 pasiūlymai už 4,75 mln.
litų sumą (vidutinė pasiūlymo vertė – 555
Lt/tne). 2015 m. I pusmečiui rezervuoti miško kirtimo atliekų bei malkinės medienos
kiekiai smulkinimui pagal rangos sutartis
(MKA – 36 tūkst. m³ ir MA – 28 tūkst.m³).
Miškų urėdijos 2012 m. pasiūlė biokuro
ruošėjams pirkti 250 tūkst. m3 miško kirtimo
atliekų (nupirkta 169,8 tūkst. m3), pernai iš
pasiūlytų 280 tūkst. m3 nupirkta 245 tūkst.
m3. Šiemet nustatyta miško kirtimo atliekų,
skirtų centralizuotai biokuro gamybai ir pardavimui, 2014-2018 m. užduotis – 300 tūkst.
m³. Tai realiai sudaro apie 7-9 proc. miško
kirtimo atliekų tūrio nuo bendro likvidinės
medienos tūrio, iškertamo iš valstybinių
miškų pagrindinio ir tarpinio naudojimo
kirtimo biržių. Didėjant biokuro poreikiui
rinkoje, jo ruošai galėtų būti panaudojama
ir iš jaunuolynų ugdymo kirtimų iškertama
nelikvidinė mediena (apie 100 tūkst. m³).
Tačiau jos panaudojimą lemtų gamybos savikaina. Pavyzdžiui, 2013 m. miškų urėdijose
visais kirtimais pagamintų malkų ir ištrauk-

Problemos ir jų sprendimas
Įgyvendinant miškų urėdijose biokuro gamybos ir pardavimo energetikos biržai ,,Baltpool“ užduotis, generalinio miškų urėdo pavaduotojas Gintaras Visalga sakė, kad bendradarbiaujama su Energetikos ministerija,
Lietuvos biomasės energetikos asociacija
„Litbioma“, energijos išteklių birža „Baltpool“,
teikti siūlymai Aplinkos ministerijai, rengiant
Klimato kaitos specialiosios programos lėšų
naudojimo 2013 m. sąmatą, dalintasi patirtimi su Estijos ir Latvijos valstybinių miškų
darbuotojais.
Jis įvardino keletą veiksnių (ekologinių,
ekonominių ir technologinių), kurie valstybiniuose miškuose riboja platesnę biokuro gamybos iš medieninės žaliavos plėtrą.
Prie ekologinių trukdžių galima priskirti
miškų sertifikavimo FSC ir gamtosauginius
reikalavimus (privaloma miške palikti nemažai negyvos medienos), neturtingose
augavietėse negalimas visų kirtimo atliekų
pašalinimas dėl dirvožemio nualinimo, raunant kelmus sudarkoma miško dirva. Prie
ekonominių trukdžių priskirtina: didėjant
žaliavos iš kirtaviečių ištraukimo atstumui,
didėja gaminamo sortimento savikaina, biržėse neapsimoka sandėliuoti mažiau kaip

tų prie privažiuojamo kelio savikaina buvo
47,3 Lt/m³, miško kirtimo atliekų, tinkamų
biokuro gamybai – 35 Lt/m³, o taip pateikti
1 m³ nelikvidinės medienos iš jaunuolynų
ugdymų plotų kainuotų apie 92 Lt.
Generalinė miškų urėdija taip pat patvirtino mechanizmų, reikalingų biokuro gamybai
iš miško kirtimo atliekų, įsigijimų planą 20122015 metams. Pastaruoju metu miškų urėdijos ir čia dirbančios medienos ruošos rangos
įmonės turėjo 65 medkirtes, 174 medvežes,
193 savikroves priekabas. Šiemet Kaišiadorių,
Valkininkų, Švenčionėlių ir Tauragės miškų
urėdijos pateikė paraiškas įsigyti reikalingą
techniką biokuro gamybai bei pagamintų
skiedrų transportavimui į biokuro biržą, tikintis pasinaudoti kompensacija pagal Klimato
kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatos detalizuojančio plano
priemonę mechanizmų įsigijimui.
Nustatytos biokuro gamybos ir pardavimo užduotys miškų urėdijoms, turinčioms
biokuro gamybos ir pagaminto biokuro
transportavimo priemones, bei miškų urėdijoms, besiribojančioms su Kaišiadorių, Valkininkų, Švenčionėlių ir Tauragės miškų urėdijomis. Numatyta prekybai pateikti dengtas
specialiu popieriumi miško kirtimo atliekas.

po 25 m³ kirtimo atliekų (būtina sąlyga jas
parduodant), nekonkurencinga nelikvidinės
medienos iš jaunuolynų ugdymo kirtimų
biokurui gaminti pardavimo kaina. Biokuro
žaliavos iš miško kirtimų atliekų gamybai įtakos turi ir techninės, finansinės, mokestinės,
konkurencinės bei institucinės kliūtys. Tai –
biokuro ruošos sezoniškumas, nes pagrindiniai kiekiai reikalingi šildymo sezono metu;
įvairių kiekių paklausos regioninis pasiskirstymas; nėra gamybos sąnaudų kompensavimo mechanizmo. Be to, valstybiniame
miškų sektoriuje mokesčių našta 2-3 kartus
didesnė, negu privačiame sektoriuje. Miškų
urėdijos yra nekonkurencingos, lyginant su
privačiais ruošėjais, nes privačios įmonės
nemoka 15 proc. žaliavinės medienos mokesčio, jos moka ženkliai mažiau „Sodros“
ir kitų mokesčių valstybei (2 litus už 1 m³),
privačios įmonės pasinaudojo ES parama (iki
50 proc. lėšų už mechanizmų įsigijimą).
Parduodant pagamintas biokuro skiedras šilumos tiekėjams per energijos išteklių
biržą „Baltpool“ konkurencingoms kainomis,
G. Visalgos manymu, reikėtų tobulinti teisės
aktus, kad būtų sukuriamos lanksčios miško
kirtimo atliekų pardavimo sąlygos.

MG inf.

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

Sortimentas

2014 m.
Indeksas 2014 m. sausio spalio mėn.
2014 m.
spalio mėn.
vidutinė kaina sausis=100 vidutinė kaina

Pušies pjautinieji rąstai

228

99.1

Eglės pjautinieji rąstai

234

94

243

Ąžuolo pjautinieji rąstai

496

100

502

Uosio pjautinieji rąstai

282

108

251

Drebulės pjautinieji
rąstai

158

105.3

153

Beržo pjautinieji rąstai
Juodalksnio pjautinieji
rąstai
Pjautinieji spygliuočių
smulkieji rąstai
Pjautinieji lapuočių
smulkieji rąstai

232

103.1

226

183

103.4

179

177

97.3

179

146

104.3

142

Eglės popiermedžiai

98

86

109

Pušies popiermedžiai

96

87.3

108

Beržo popiermedžiai

102

99

103

Drebulės popiermedžiai

86

86.9

93

Uosio popiermedžiai

138

93.9

148

Plokščių mediena
(spygliuočių)
Plokščių mediena
(lapuočių)

83

94.3

86

79

89.8

85

Malkinė mediena

89

92.7

94

153

98.1

152

Iš viso
apvalioji mediena

Kainos be PVM ir transporto išlaidų

Pagaminta Švedijoje!

229

GMU inf.

Viskas
Jūsų medkirtei:

Pjovimo juostos
ir žvaigždutės
Pjovimo grandinės
Varančiosios žvaigždutės
Markiravimo dažai

Atstovas Lietuvai
UAB „MMC Forest“

Nausodžio k., Vėžaičių sen., 96215 Klaipėdos r. • Tel. 8 673 51506 • El. paštas info@mmc.lt
www.miskui.lt • www.mmc.lt
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Naujos kartos P O N S S E

Medkirte Ponsse Scorpion puikiai tinka ugdymo kirtimams

Lapkričio pradžioje Kaišiadorių miškų urėdijos Pravieniškių girininkijos administruojamame miške vyko Ponsse miško
technikos demonstravimas. Jo metu pristatyta naujos kartos medkirtė Ponsse Scorpion bei ateinančiais metais pradedama
gaminti atnaujinta medvežė Ponsse Buffalo. Kaišiadorių miškininkų, Ponsse atstovų bei šios kompanijos atstovės Lietuvoje UAB Konekesko Lietuva darbuotojų pastangomis renginio dalyviams ir žiūrovams parodyti minėtos suomiškos miško
technikos privalumai bei nauji techniniai sprendimai. Lietuva – pirmoji tarp Baltijos šalių, kuriose pristatytos minėtos
mašinos.
Svarbus iįvertinimas

Pradėdamas renginį, Konekesko Lietuva Statybinės technikos departamento direktorius
Giedrius Cicėnas padėkojo Kaišiadorių miškų urėdijos vadovybei už galimybę pasinaudoti miškais, kompanijai Ponsse – už suteiktą
naują techniką, o UAB Miško ruošos darbai – už pristatytą senesnės kartos medkirtę
ir medvežę, kurias čia pat operatoriai galėjo
palyginti su naujai demonstruojamomis.
Prezentacijoje dalyvavę Ponsse gamyklos atstovai – Baltijos regiono pardavimo vadovas
Marko Mattila bei Produktų vadovas Antti
Räsänen trumpai papasakojo apie Scorpion‘o
sukūrimo istoriją, gamybos procesą, pardavimo mastus ir ateities planus. Gražiu renginio akcentu tapo Konekesko Lietuva Kauno
serviso centro kolektyvo darbo įvertinimas
keturių žvaigždučių diplomu. Pagal nusistovėjusią tvarką, kasmet centrinės Ponsse
būstinės darbuotojai pasirinktinai audituoja
įvairių pasaulio regionų pardavimo atstovus
bei aptarnavimo ir remonto centrus. Aukštas
Kauno serviso apdovanojimas neatsiejamas
nuo pačios firmos Konekesko Lietuva vykdomos veiklos ir vertybių: viršyti klientų lūkesčius, būti geriausiais savo srityje, sukurti gerą
darbo atmosferą ir darbo bendruomenę, būti
socialiai atsakingais.
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Unikalūs konstrukciniai sprendimai

Pernai Elmia Wood 2013 miškininkystės parodoje pristatytas naujas koncerno Ponsse produktas
medkirtė Ponsse Scorpion susilaukė didelio susidomėjimo ir įvertinimo ne tik tarp lankytojų, bet ir
specialistų profesionalų. Ši aštuonių ratų medkirtė
pribloškė visus savo konstrukciniais sprendimais.
Unikalios formos manipuliatorius, primenantis apverstą timpą ar Y raidę, tvirtinamas iš abiejų operatoriaus kabinos šonų, todėl pati strėlė C50 yra virš
jo galvos. Kabina įrengta medkirtės centrinėje dalyje. Tokie techniniai sprendimai leidžia operatoriui
turėti puikų regėjimo lauką bei palaikyti mašinos

stabilumą. Važiuoklė su dviem sujungimo šarnyrais kopijuoja reljefo nelygumus. Siekdami
dar labiau padidinti mašinos stabilumą bei ratų
sukibimą su paviršiumi, gamyklos konstruktoriai sukūrė tokį mechanizmą, kuris ašis ir rėmą
suka įvairiomis kryptimis vienas kito atžvilgiu.
Medkirtėje Ponsse Scorpion naudojamas naujos
konstrukcijos trijų dalių rėmas, kurio stabilumą
valdo automatizuotos sistemos. Tai pagerino
darbo sąlygas bei mašinos naudingumo koeficientą, našumą bei ergonomiškumą. Naujovės
dėka užtikrintai galima naudotis kranu su kirtimo galvute medkirtei judant, net ir tada, kai iš-

Konekesko Lietuva kolektyvo darbas įvertintas keturių žvaigždučių diplomu

technikos pristatymas

medvežėse daug dėmesio skirta operatoriaus kabinos tobulinimui: prietaisų išdėstymui, funkcionalumui, vibracijos sumažinimui, garso izoliacijai, geresniam matomumui, apdailos
medžiagų kokybei, padidintas daiktadėžių skaičius ir pan. Kadangi nauja kabina žymiai aptakesnė, operatorius gali nesunkiai stebėti ratų padėtį abiejuose šonuose. Patobulinti hidraulikos elementai, transmisijos komponentai, sustiprintas rėmas,
padidintas žibintų skaičius. Kasdieninis mašinos patikrinimas
užtruks žymiai trumpiau, nes visi kontroliniai taškai tapo dar
labiau pasiekiami. Standartiniame komplektavime numatytas
elektrinis kapoto pakėlėjas, iki 900 motovalandų padidintas
serviso aptarnavimo intervalas. Kitąmet visose mašinose bus
montuojami naujos kartos Mercedes Benz, Euro 4F standartą
atitinkantys, varikliai.

Ponsse Lietuvoje

tiestas kranas su galvute ir rąstu yra medkirtės šone. Ši stabilizavimo sistema garantuoja absoliutų saugumą, nes automatika akimirksniu gali įvertinti medkirtės lygio būseną
žemės paviršiaus atžvilgiu ir laiku sureaguoti iškilus pavojui apvirsti. Už šios stabilizavimo ir išlyginimo sistemos įdiegimą medkirtėje Ponsse Scorpion kompanija apdovanota paskatinamąja premija Viva Automotion. Scorpion‘e pritaikyti penki konstrukciniai
sprendimai užpatentuoti patentų biure.
Kompanijos Ponsse produktų vadovo Antti Räsänen teigimu, nemaža medkirtės Ponsse
Scorpion inovatyvių konstrukcinių sprendimų dalis paremta firmos klientų atsiliepimų,
nuomonių bei pasiūlymų pagrindu. Remiantis jais bei kompanijos konstruktorių atradimais, sukurtas šios medkirtės prototipas, kuris paskui ištobulintas iki galutinio produkto, po ilgo testavimo, serijiniu būdu gaminamas nuo 2014 m. pradžios (apie 70 tokių
mašinų jau dirba įvairiose pasaulio šalyse).
Medkirtėje Scorpion sumontuotas patikimas 210 kW (205 kW) Mercedes Benz dyzelinis
variklis, atitinkantis Euro 4F standartą bei 210 cm2 Ponsse Scorpion ir 145 cm2+190 cm2
Ponsse Scorpion King hidrauliniai siurbliai, daugybė kitų modernių komponentų.

Naujos kartos mašinos – nuo kitų metų

Be ilgai laukto Scorpion‘o, „Demo“ dienoje pristatyta dar viena naujiena – medvežė Ponsse
Buffalo, kurios debiutas įvyko šių metų parodoje FinnMetko 2014. Serijinė šios mašinos
gamyba pradedama nuo ateinančių metų sausio. Kompanija Ponsse 2015 metais palaipsniui pagal nustatytą grafiką žada atnaujinti visą gaminamų medvežių parką (išorinis ir
vidinis dizainas bus keičiamas ne tik medvežėse, bet ir medkirtėse). Naujai gaminamose

Kiekvienas norėjo Scorpion‘ą apžiūrėti iš arčiau

***
Žurnalo Arvopaperi bei Viešųjų ir komunikacijos ryšių bendrovės Pohjoisranta Burson - Marsteller spalio mėnesį surengtos
apklausos duomenimis, kompanija Ponsse laimėjo antrą vietą
reputacijos reitinge tarp 70 Suomijos įmonių. Ponsse užėmė
taip pat pirmą vietą verslo kultūros bei valdymo kotiravime ir
buvo tarp trijų geriausių labiausiai atsakingų įmonių reitinge.

Rimondas Vasiliauskas

Autoriaus nuotraukos

Medvežė Ponsse Buffalo išsiskiria ne tik nauju dizainu, bet ir daugybe patobulintų
techninių sprendimų

Medkirtės Ponsse Scorpion pristatymo metu operatorius iš
Suomijos Tarmo Jusunen stengėsi parodyti mašinos manevringumo galimybes. Gamintojų teigimu, šia medkirte galima
puikiai vykdyti ne tik plynus, bet ir ugdymo kirtimus. Operatoriai, kuriems pasisekė trumpai padirbėti naujomis mašinomis, akcentavo ženkliai pagerėjusį matomumą, manevringumą bei komforto lygį.
Konekesko Lietuva Statybinės technikos departamento direktorius Giedrius Cicėnas džiaugėsi, kad Ponsse miško technikos Lietuvos miškuose vis daugėja. Jo manymu, tai parodo,
jog pasitikima ne tik suomiškų miško mašinų kokybe, techninėmis savybėmis, bet ir jų atstovų Lietuvoje – įmonės Konekesko Lietuva darbuotojų kompetencija, atsakingu požiūriu į
klientą, užtikrinančiu savalaikį ir nepriekaištingą techninį aptarnavimą. Be abejo, gamyklos atstovai visada aukštai vertino
Lietuvos kliento reiklumą bei principingumą.
Šalies miškuose „įdarbinta“ apie 60 Ponsse mašinų, maždaug
po lygiai miškų urėdijose ir privačiose ruošos įmonėse. Pastaruoju metu Konekesko Lietuva turi plačiausią šio tipo mašinų
prekybos ir serviso centrų tinklą Lietuvoje: Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose.

Konekesko Lietuva Statybinės technikos departamento direktorius
G. Cicėnas diskutuoja su klientais
/ 2014 / 11
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Per Šešuolių girią - dar vienas kelias

V

Statys tris metus
Naujas kelias Šešuolių girioje bus statomas tris metus. Šiemet bus
nutiesta apie 800 metrų, per kitus du metus – maždaug po tiek
pat. Iš viso – 2,36 km.
Šis kelias užbaigs visą Šešuolių girios infrastruktūrą – nebeliks
joje nė vieno kampelio, kurio miškininkai ar miško lankytojai negalėtų pasiekti.
Pernai panašus kelias buvo nutiestas Želvos girininkijoje,
Adomiškio miške. Dviejų kilometrų ilgio miško kelias pastatytas
per 2 metus.

iename didžiausių Ukmergės urėdijos miškų, Šešuolių girioje, tiesiamas naujas kelias. Miškininkams bei lankytojams jis palengvins privažiavimą prie sunkiai pasiekiamų
miškų, sutaupys jų laiką ir brangius degalus.
Sutrumpės 5 kilometrais
„Šiame girios kampe nebuvo jokio pravažiavimo. Norėdami pasiekti kurį nors girios kampe esantį miško sklypą, turėdavome
apsukti 7 km ratą. Dabar galėsime važiuoti tiesiai, – džiaugiasi
Šešuolių girininkijos girininkas Virginijus Šalčiūnas. – Kelias sutrumpės 5 kilometrais“.
Penki kilometrai nebūtų daug, jei juos reiktų nuvažiuoti kartą
per mėnesį, bet miškus prižiūrintiems ir juos saugantiems miškininkams tai daryti tenka dažniau. O jei kertama biržė, kiekvienas kilometras miške diktuoja ir medienos traukimo bei išvežimo kainą.   
Pasak Ukmergės miškų urėdo Viganto Kraujalio, gaminant
miškuose biokurą, šakas bei kitas miško atliekas reikia ištraukti
prie kelių. Tačiau traukti jų toliau, kaip 500 metrų atstumu, neapsimoka.
„Kelias priartina mišką prie žmogaus. Jis tampa lengviau pasiekiamas ne tik mums, miškininkams, bet ir miško lankytojams –
uogautojams, grybautojams“, – priduria miškų urėdas.

Virginijaus Šalčiūno nuotraukos

Finansuos ES programos lėšomis
Ukmergės miškų urėdija naujų kelių, nors jų jai labai reikia, savo
lėšomis pastaraisiais metais nestato. Jų statyba – brangi, ypač šlapiuose miškuose. Juos tiesiant tenka ne tik supilti pylimus, iškasti
vandens nutekėjimo griovius, įstatyti pralaidas, bet kartais – net
grįsti medžių šakomis.
Lėšas kelio Šešuolių girioje, kaip ir Adomiškio miške, statybai
(apie 560 tūkst. litų) iš kelių priežiūros ir plėtros programos skirs
Generalinė miškų urėdija.
„Šešuolių girioje tiesiamo kelio trasoje rado durpių“, – sako sunerimęs už kelių statybą ir jų priežiūrą miškų urėdijoje atsakingas
vyriausiasis miškininkas Vilius Palionis. Jo teigimu, tokiais atvejais
kelių tiesimo technologija reikalauja durpes išvežti ir vietoje jų
supilti naują sankasą iš smėlio ir žvyro. Tai kainuotų milžiniškus
pinigus. Anot V. Palionio, praktinėje veikloje pasirenkamas pigesnis variantas: šiek tiek nukasus durpes, klojamos medžių šakos
bei kitos jų atliekos ir ant jų pilamas smėlio bei žvyro gruntas. Tačiau mediena po žeme – ne amžina. Jai po kiek laiko suirus kelius
tenka rekonstruoti.
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Kelių priežiūrai – 2 mln. litų
Miško keliai susidėvi – nusipusto, nusiplauna jų danga, polaidžiai
ir liūtys suardo, užneša pralaidas, žolės bei kiti miško augalai užkemša pakelių griovius, melioracijos įrenginius. Todėl kelių remontas ir priežiūra – taip pat daug laiko ir sąnaudų reikalaujantys
darbai. Juos Ukmergės miškų urėdija atlieka už nuosavas lėšas.
Kasmet tam skiriama maždaug 2 mln. litų.
„Šįmet, kai buvo besniegė žiema, ir sniego nereikėjo valyti,
šiek tiek sutaupėme. Bet vis tiek už kelių remontą teks pakloti
apie 1,1 mln. litų, dar apie 800 tūkst. litų – už jų bei kvartalinių
linijų priežiūrą“, – sako vyr. miškininkas V. Palionis.

Neprižiūrimi keliai miškuose labai greitai
užauga žole, pavirsta pelke ir tampa neišvažiuojami. Vyr. miškininko V. Palionio liudijimu, taip atsitiko Plačiavėlės miške. Kažkada
jis priklausė Deltuvos girininkijai, jame buvo
geri keliai. Bet kai visas Plačiavėlės miškas
buvo grąžintas savininkams, per keletą
metų miškų infrastruktūros nebeliko – dabar
išvažiuoti jais galima nebent tik visureigiais.
Ir tai būtų keblu: išmalti grioviai, telkšo vanduo, jokių kvartalinių linijų žymių. Galima ir
pasiklysti: pamesi kryptį – savaitę neišeisi.
„Kelius reikia prižiūrėti ir sausuose miškuose. Žaliosios girininkijoje, kur vėjai pusto
smėlynus, miško keliai atsidūrė griovyje, atsidengė net pušų šaknys. Neišneša galva, ką
ten su tais keliais reikės daryti“, – svarsto vyr.
miškininkas.
Tvarko daugiau nei 1000 km kelių
Miškotvarkos duomenimis, Ukmergės miškų
urėdijos veiklos teritorijoje yra per 3000 km
įvairios paskirties kelių: apie 250 km miškų
urėdijos valdomų ir prižiūrimų žvyruotų,
apie 700 km – miško kelių be dangos ir per
2000 km savivaldybės kelių su danga, einančių miškais ir ne miškais. Miškų urėdijos valdomuose miškuose yra beveik 600 km kelių:
per 230 km žvyruotų ir per 350 km natūralios dangos. Kiti miško keliai eina per miško
savininkų valdas. Beveik visus per miškus
einančius kelius remontuoja ir prižiūri miškų urėdija. Šįmet ji suremontavo ir sutvarkė
apie 790 km kelių. Dar kita tiek jų prižiūrėjo.
Tai daugiau nei 1,5 tūkst. kilometrų.   
Parengta pagal Ukmergės miškų urėdijos
tinklapio informaciją

markiravimo dažai

vokiška kokybė už gerą kainą!

Kad miške
viskas būtų aišku!
UAB „MMC Forest“

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

www.miskoaukcionai.lt

Teisingiausia ir geriausia vieta
parduoti ar pirktį mišką.

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

UAB „MMC Forest“

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

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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Nuomonės

Nustatė apribojimą
per visą žiemos medžiapjūtę
Ukmergės miškuose

Siekiant labiau apibrėžti apvaliosios
medienos, pagamintos valstybiniuose ir
privačiuose miškuose, gabenimo tvarką
vietinės reikšmės miško ir lauko keliais
bei sugriežtinti medienos vežėjų (fizinių
ir juridinių asmenų) atsakomybę už jų
naudojimąsi, buvo parengtas ir aplinkos ministro K. Trečioko 2014 m. spalio
9 d. įsakymu Nr. D1-823 patvirtintas
naujas Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašas.
Remiantis šiuo Aprašu savivaldybių
administracijoms leidžiama nustatyti laikotarpį, kurio metu yra ypatingai didelė kelių
sugadinimo tikimybė. Fiziniai ir juridiniai
asmenys tuo laikotarpiu privalo informuoti savivaldybes apie planuojamą gabenti
apvaliąją medieną savivaldybės teritorijoje
esančiais vietinės reikšmės vidaus (miško)
keliais. Savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimas apie nustatytą kelių sugadinimo tikimybės laikotarpį ir apie privalomą
informavimą gabenant medieną patalpinamas savivaldybės interneto svetainėje, vietinėje spaudoje, perduodamas Valstybinės
Medienos vežėjų kontrolė Varėnos miškuose
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miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus
teritoriniam padaliniui. Valstybinė miškų
tarnyba savivaldybių pateiktą informaciją
skelbia savo interneto svetainėje.
Tvarkos aprašo 19 punkte numatytu
atveju apvaliosios medienos siuntėjas (fizinis ir juridinis asmuo) privalo informuoti
raštu, faksu ar elektroniniu paštu savivaldybę, kurios teritorijoje yra išgabenamos medienos pakrovimo vieta, ne vėliau kaip prieš
vieną darbo dieną iki numatyto medienos
gabenimo, pateikdamas detalią informaciją
apie medienos siuntėją, vežėją, jo gyvenamąją vietą, transporto priemonę, kuria bus
gabenama apvalioji mediena, medienos pakrovimo vietą, pakrovimo datą, planuojamą
medienos gabenimo maršrutą nuo medienos pakrovimo vietos iki išvažiavimo miško
keliais iš miško teritorijos (pateikiamas aprašymas, išvardinant konkrečius kelio ruožus,
arba maršruto schema), pridedant įsipareigojimą tausoti miško kelius, o juos sugadinus – suremontuoti per 1 mėnesį.
Pasikeitus situacijai, medienos siuntėjas
privalo pateikti patikslintą informaciją ne
vėliau kaip medienos gabenimo dieną. Me-

Autoriaus nuotraukos

Urėdijose

dienos siuntėjas informacinio pranešimo,
pateikto savivaldybei, kopiją įteikia vežėjui
ar fiziniam asmeniui, gabenančiam apvaliąją
medieną, pagamintą privačiuose miškuose,
kartu su medienos gabenimo dokumentais.
Apvaliosios medienos, pagamintos miškuose, gabenimo tvarkos laikymosi kontrolę
vykdo valstybiniai miškų pareigūnai ir kitų
įgaliotų institucijų pareigūnai. Asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako pagal galiojančius teisės aktus.
Bet šio aprašo tvarkos praktinis įgyvendinimas kai kurių savivaldybių teritorijose
verčia susimąstyti, ar nebus perlenkiama
lazda, taikant tokį miškų ūkinės veiklos biurokratinį administravimą.
Praėjus vos savaitei po Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo Aplinkos ministerijoje, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius
Stasys Jackūnas spalio 17 d. pasirašė įsakymą Nr. 13-1517, kuriame teigiama: „Nustatau
laikotarpį, kurio metu gabenant apvaliąją
medieną ypatingai didelė kelių sugadinimo
tikimybė – nuo spalio 1 d. iki gegužės 1 d.“
Taigi – 7 mėnesiai.
Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius taip pat lengva ranka pasirašė
analogišką įsakymą, kuriame nurodyta, kad
gabenant apvaliąją medieną ypač didelė
kelių sugadinimo tikimybė yra nuo spalio
1 d. iki gegužės 1 d., todėl medienos siuntėjas ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną
iki numatyto medienos gabenimo raštu ar
elektroniniu paštu turi informuoti savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrių ir
seniūniją, kurioje yra apvaliosios medienos
pakrovimo vieta.
Kyla klausimas: kuo remiantis šiose savivaldybėse nustatytas net 7 mėn. trukmės
pavojingas keliams laikotarpis?

Žiūrint iš miškininkystės pozicijų,
tokie rajono savivaldybės pareigūnų
įsakymai nesiderina su gamtos kalendoriumi, kai visa žiemos medžiapjūtė
miškuose laikoma pavojingu keliams
laikotarpiu ir miškų urėdijų miškininkai, miško savininkai, medienos vežėjai verčiami net 7 mėnesius kasdien
informuoti apie naudojimąsi vietinės
reikšmės keliais, nors žiemą gal spigins –300 C šaltis...
Su gyvenimo realybe nelabai siejasi ir reikalavimas Apraše išvardintus
medienos gabenimo dokumentus turėti kiekvienam malkautojui, vežančiam
vežimu ar kita transporto priemone
šiek tiek daugiau kaip 1 kietmetrį apvaliosios medienos. Šiuos dokumentus
malkautojas taip pat privalo saugoti
vienerius metus. Laikantis Aprašo nurodymų ir savivaldybių administratorių
tokių įsakymų, negi ir kiekvienas senolis
malkautojas, neturintis kaime interneto, fakso, kai kur jau nelikus ir pašto, bus
verčiamas informuoti minėtų rajono
savivaldybes 7 mėnesių „pavojingu laikotarpiu“ apie išvyką su arkliuku į savo
mišką, braižyti kelio maršrutą, teikti kitus dokumentus?
Mįslinga lieka ir šio Aprašo vykdymo
kontrolė, kai rajonuose miško kontrolės
pareigūnai žiemą vos spėja išrašinėti
leidimus miško kirtimui.
Tokiomis administravimo priemonėmis siekiant išsaugoti vietinius kelius,
analogišką prievolę kaimo vietovėse
reikėtų uždėti ir ūkininkams, krovinių
vežėjams, kurių šiuolaikinė technika ne
lengvesnė už miškų ūkyje naudojamą.

Kostas Pagirys

Sniegas pavasariį ištirpsta,

M

o šiukšlės – ne

iškų urėdijos miškininkai kasmet
tvarko visas vietos žmonių pamėgtas miškų vietas, tačiau patiems
viską aprėpti pritrūksta ir darbo rankų, ir
laiko. Galvojant apie ateinantį pavasarį ir
švaresnes pamiškes, kartu su Kazlų Rūdos
savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyriumi, keliomis mokyklomis spalio 21-23 d. organizavome jau tradicine tapusią pamiškių
tvarkymo akciją „Švari gamta – darni tauta“.
Prie jos prisijungė Kazlų Rūdos vaikų lopšelis – darželis „Pušelė“. Nors spalio orai kaitaliojosi, akcija vyko pagal numatytą grafiką – pamiškėse surinkome nepageidaujamą
rudens „derlių“.
Dėkodamas šios akcijos dalyviams, norėčiau paprašyti visų miškų lankytojų: „Buvodami bet kuriuo metų laiku miškuose, kitose

rekreacinėse vietose, laikykimės principo: ką
atsinešėme su savimi, tą ir išsineškime“. Jei
būsime darni tauta, bus švarūs ir miškai.

Redas Rutkauskas

Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos
Informacinio centro vadovas

Autoriaus nuotraukos

Žiemos kelias Biržų girioje

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
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P r of s ą ju ngų v eikla

Kas nauja federacijos įistatuose ir veiklos
2015-2020 m. programoje?
Spalio mėnesį įvykęs LMPF suvažiavimas priėmė naujus federacijos įstatus
ir veiklos 2015-2020 m. programą bei
rezoliuciją „Dėl darbo užmokesčio ir
darbo laiko apskaitos.“
Su žurnalo skaitytojais norėčiau pasidalinti mintimis ir naujomis nuostatomis,
įtvirtintomis federacijos įstatuose. Lietuvos Darbo Kodekso 19 str. „Darbuotojų
atstovai“ numatyta, kad atstovauti darbuotojų teisėms ir interesams bei juos
ginti, esant darbo santykiams, gali profesinės sąjungos. Jeigu įmonėje, įstaigoje
ar organizacijoje nėra veikiančios profesinės sąjungos, darbuotojų atstovavimo
ir gynimo funkcijas kolektyvo susirinkimas gali perduoti atitinkamos ekonominės veiklos šakos profesinei sąjungai.
Šia įstatymo nuostata pasinaudojo
Šiaulių ir Alytaus miškų urėdijos. Su jomis
pasirašytos kolektyvinės sutartys. Darbo
Kodekse nedetalizuoja, kas ją pasirašo ir
pan. Naujuose įstatuose numatyta, kai
įmonės kolektyvas perduoda profesinės
sąjungos federacijai darbuotojų atstovavimo ir gynimo funkcijas, federacija šias
funkcijas priima valdybos sprendimu, o
kolektyvinę sutartį pasirašo federacijos
pirmininkas.
Praėjusiais metais LR Seimui priėmus Profesinių sąjungų įstatymo pataisas ir papildymus, atsirado galimybė ir
bedarbiams, studentams, pensininkams
būti priimtiems į profesines sąjungas.
Pagal ankstesnį Profesinių sąjungų įstatymą šie žmonės tokios teisės neturėjo.
Vadovautasi tokia logika: turi darbą, gali
būti profesinės sąjungos nariu, atleido iš
daro, nesi narys. Prireikė vos ne 10 metų,
kad tokia nelogiška įstatymo nuostata

būtų pakeista. Todėl ir mes papildėme
federacijos įstatus, kad profsąjungos nariais gali būti su pramonės šaka susijusių
mokymo įstaigų darbuotojai ir studentai
bei moksleiviai, pensininkai. Įstatuose
įrašyta nuostata ir galimybė darbuotojams tiesiogiai stoti į federacijos darbuotojų profesinę sąjungą, jei įmonėje nėra
profesinės sąjungos.
Vadovaudamiesi Profesinių sąjungų
įstatymo papildymais, numatėme galimybes įmonėse ir organizacijose steigtis
federacijos padaliniams. Daugiau teisių
suteikta federacijos tarybai. Jai pavesta
spręsti kai kuriuos klausimus, kurie anksčiau buvo suvažiavimo kompetencijoje
arba visai nebuvo. Federacijos įstatuose
įtvirtinta Darbo Kodekse numatyta galimybė steigti nevalstybinę darbo inspekciją, teisinės pagalbos tarnybas ir kitas
institucijas kontrolei, kaip darbdavys
laikosi ir vykdo darbuotojų darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvinės sutartis ir susitarimus.
Kitas labai svarbus suvažiavimo
priimtas dokumentas yra federacijos
veiklos programa 2015-2020 metams.
Joje numatytos federacijos nuostatos
darbuotojų užimtumo, kolektyvinių sutarčių, darbuotojų darbo sąlygų gerinimo, darbo aplinkos ir saugos klausimais.
Neužmirštas moterų darbas ir jaunimo
problemos, socialinės problemos, dvasiniai interesai. Numatytos tarptautinio
bendradarbiavimo gairės.
Federacijos veiklos prioritetai ir konkretūs metų veiklos planai su priemonėmis, terminais ir vykdytojais kasmet
aptariami federacijos valdyboje ir tvirtinami taryboje.

Petras Algirdas Rauka

Bronislovo Ambrozo nuotrauka

LMPF 8-ame suvažiavime
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Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų
profesinių sąjungų federacijos VIII-to
suvažiavimo rezoliucija
„DĖL DARBO UŽMOKESČIO IR DARBO LAIKO
APSKAITOS“
Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų suvažiavimas konstatuoja, kad darbo
užmokestis Lietuvoje nereguliuojamas. Darbuotojams atlyginimai dažnai nustatomi subjektyviais darbdavio sprendimais, neįvertinant darbų sudėtingumo,
darbuotojų kvalifikacijos. Medienos perdirbimo, baldų, miško darbų, kitose įmonėse darbuotojų darbo
sutartyse grafoje apie darbo užmokestį dažniausiai
įrašomas minimalus mėnesinės algos dydis. Lietuvoje darbo užmokesčio atotrūkis tarp mažiausiai ir daugiausiai uždirbančių yra vienas didžiausių ES šalyse, o
vidutinis darbo užmokestis – vienas mažiausių.
Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų
profesinių sąjungų federacijos VIII-to suvažiavimo
delegatai:
1. Pritaria Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos V-to suvažiavimo nuostatoms darbo užmokesčio klausimais, kad darbo užmokesčio sistema būtų
reglamentuota kolektyvinėse sutartyse kiekvienoje
įmonėje ir organizacijoje bei būtų mažinamas atotrūkis tarp didžiausią ir mažiausią darbo užmokestį
gaunančių darbuotojų;
2. Reikalauja darbo užmokestį visose įmonėse,
organizacijose, tame tarpe ir miškų urėdijose, nustatyti vadovaujantis kolektyvinių sutarčių nuostatomis,
atsižvelgiant į darbuotojų kvalifikaciją, darbų sudėtingumą, specifiką ir jų apimtį;
3. Ragina miškų urėdijų steigėją, kasmet tikslinant miškų urėdijų darbo užmokesčio fondą, atsižvelgti į patvirtintą miškų urėdijų struktūrą ir nustatytas darbuotojų pareigybines algas;
4. Reikalauja, kad miškų urėdijų pareigūnams ir
kitiems darbuotojams būtų apmokama už darbą, viršijantį įprastinį miškų urėdijose nustatytą darbo laiką,
nors jų darbo laikas ir nelaikomas viršvalandiniu;
5. Mano, kad miškų urėdijų darbuotojams vykdant valstybinių miškų apsaugą bei naudojimą reikia
didinti pasitikėjimą darbuotojais, patikint jiems pareigoms atlikti reikalingas priemones (tame tarpe ir
automobilius), darbuotojams užtikrinus automobilių
apsaugą ir naudojimą tik tarnybos tikslams;
6. Siūlo, atsižvelgiant į miškų urėdijų darbuotojų
vykdomų funkcijų specifiką, įmonių kolektyvinėse sutartyse susitarti dėl lanksčios darbo laiko apskaitos.

Asmeniškai Jums

Garantija

3

metai

Biokuro gamybai Valtra T193H

Galia - 215 AG
Darbinis velenas – sustiprintas HD
Hidraulinio siurblio našumas – 90 l/min
Apsisukanti sėdyne
Oro kondicionierius
Degalų bakas – 335 l. talpos
Transportinis greitis – 50 km/val.
Kaina nuo 240.000 LT + PVM

Išsirink miško darbams tinkamą
Medienos ištraukimui Valtra N123H
Galia - 135 AG
Darbinio veleno sūkiai nuo eigos
Hidraulinio siurblio našumas – 90 l/min
Apsisukanti sėdyne
Oro kondicienoriues
Degalų bakas – metalinis
Priverstinė priekinio tilto blokiruotė
Nokian miškinės padangos 600R38 +500R28
Kaina nuo 199.000 LT + PVM

Prekių kiekis ribotas – 2 vienetai.
Platesnė informacija telefonu 8 687 40042

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

Privatūs miškai

Kiek efektyvus naujų mokesčių iįvedimas?
VyganDas Kungys

V

ykstant diskusijoms, kaip nuo 2015 m.
sausio 1 d. bus surenkama ir naudojama nustatyta privaloma 5 proc. įmoka bendrosioms miškų ūkio reikmėms už
parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą
mišką iš privačių miškų, kiek šis papildomas
mokestis teisiškai ir socialiai teisingas, prisiminiau 2008 m. pabaigoje atliktą „naktinę“
mokesčių reformą, kuria nuo 2009 m. pradžios drastiškai padidinti mokesčių tarifai
Lietuvoje, norint papildyti šalies biudžetą.
Tada ir miško savininkams 15 proc. pajamų
mokestis buvo pakeltas iki 25 proc. O ekonominis rezultatas toks: rajono agentūroje
labai sumažėjo prašančių išduoti leidimus
miškui kirsti savininkų, tuo pačiu – ir miško
kirtimų. Iki šiol 2009 m. leidimų miškui kirsti
byla yra pati ploniausia lentynoje.
„Naktinės“ mokesčių reformos kūrėjai,
matyt, nepagalvojo, kad tūkstančiai tautiečių važiuos maisto produktų pirkti į Lenkiją,
degalų – į Kaliningrado sritį, o verslas nueis į
dar didesnį šešėlį. Tai suvokus, teko nepagrįstai padidintus mokesčius atšaukti, o patirtus
ekonominius nuostolius nurašyti krizei.
Ar pasimokėme iš šios nesenos istorijos?
Manau, kad ne. Daugelis miško savininkų ir
valdytojų netiki, kad iš jų paimti tie 5 proc.
pajamų bendrosioms miškų ūkio reikmėms iš
tiesų bus skirti jų miško valdų infrastruktūrai
gerinti. Susumavus dabar mokamą 15 proc.
gyventojų pajamų mokestį ir būsimus 5 proc.,
gauname 20 proc. mokestį, kuris tik 5 proc.
tesiskiria nuo „naktinės“ reformos mokestinio
tarifo. Naivu tikėtis, kad tai nepaskatins dar
didesnio šešėlinės ekonomikos augimo.
Manau, kad nėra paprasta apmokestinimui įvertinti augantį mišką, kuriame
apmokestinimo objektas – mediena, o jos
tūris, rinkos vertė laikui bėgant kinta. Miškų
urėdijos kerta medynus cikliškai, suėjus nustatytam kertamos medžio rūšies amžiui;
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dauguma smulkių miško valdų savininkų
imasi pjūklo, kai atsiranda malkų, rąstų
poreikis, pablogėjus finansinei situacijai.
Kertama dažnai, ne po daug, pateikus pranešimą apie ketinimą kirsti mišką, kuriame
apytiksliai nurodomas kertamų medžių tūris. Kai valdai ruošiamas miškotvarkos projektas, inventorizuojant leidžiama 15 proc.,
matuojant biržes ištisiniu būdu – 10 proc.
tūrio paklaida. Miškas ne vaistinė, gramo
tikslumu visko nepasversi.
Miške prie kiekvieno kelmo medieną
gabenančio sunkvežimio tikrintojo nepastatysi, nes tokie mokesčio kontroliavimo
kaštai paprasčiausiai neapsimokėtų. Net
miškų urėdijose kratomasi atrėžtose biržėse
ištisinio kirstinų medžių apmatavimo, o ką
kalbėti apie smulkios miško valdos savininką, kurių mūsų krašte – dauguma.
Išeitis – mažinti miško savininkams esamą gyventojų pajamų mokestį arba iš esmės
pertvarkyti privataus miškų sektoriaus apmokestinimą, prieš tai detaliai išanalizavus
miško savininkų dabar mokamus mokesčius. Įvedus papildomą 5 proc. mokestį, miško savininkas nuo 2015 m. privalės sumokėti
penktadalį gautų pajamų už parduotą medieną. Bet iš šių pajamų nėra išskaičiuota
miško auginimo, priežiūros, kirtimo išlaidos,
dėl to šis mokestis panašėja į apyvartinių
lėšų apmokestinimą.
Pateiksiu du pavyzdžius. Pirmas. Iškirtus
eglyną, už kubinį metrą kokybiškų eglinių
rąstų gamintojui mokama iki 275 Lt (tinklapio miskobirza.lt duomenys). Bet realios
pajamos kitokios: iš šios sumos reikia atimti
transportavimo išlaidas (apie 30 Lt), iš likusių
245 Lt – dar 15 proc. pajamų mokestį (36,75
Lt) ir savininkui lieka 208,25 Lt. Be to, miško
savininkui jau teko sumokėti 50-60 Lt už 1
m3 medienos iškirtimą ir ištraukimą. Iš gautų pajamų reikia atriekti nemažą dalį iškirsto

miško atkūrimui, priežiūrai, turint omeny,
kad naują medyną teks puoselėti ūkiniame
miške ne mažiau kaip 70 metų.
Antras pavyzdys: miško savininkas iškerta brandų baltalksnyną, kur pagrindinis
sortimentas – malkos. Nuvežus jas vartotojui, už 1 m3 gaunama apie 100 Lt pajamų.
Bet iš jų reikia atimti 25 Lt transportavimo
išlaidoms, likusius 75 Lt apmokestiname
15 proc. (o tai yra 11,25 Lt) ir miško savininkui lieka 63,75 Lt. Kaip ir ankstesniame
pavyzdyje, reikia dar atimti 50 Lt medienos
kirtimo – traukimo išlaidas. Todėl likusių
13,75 Lt niekaip neužteks padengti miško
auginimo, priežiūros išlaidoms. Miško savininkui belieka tik pasvajoti apie planus
atkurti našesnį ir vertingesnį medyną, nei
prieš tai buvo.
Iš šių pavyzdžių matome, kad taikant
dabartinį apmokestinimo modelį nesvarbu,
kokį pelną ar nuostolį gaus miško savininkas, iškirtęs medyną.
Norėčiau atkreipti dėmesį ir į tai, kad ne
vien tvarkingas medienos pardavimas miške, sudarant pirkimo – pardavimo sutartį,
praturtina biudžetą, bet ir mokesčiai, gaunami apdirbant, transportuojant, realizuojant
produktą vartotojui.
Parduodant nelegaliai, šios mokesčių
grandinės nelieka, mediena tyliai pranyksta
„šešėlyje“, pridengta kelio dulkėmis.
Kai kuriose ES šalyse miškų ūkis yra net
dotuojamas. Toks miško pajamų apmokestinimas tik stebina. Negi vėl tradiciškai
skelbsime kovą „šešėliui“, siųsime į miškus
būrius tikrintojų, versime miško savininkus
pildyti statistines ataskaitas, privalomųjų
atskaitymų deklaracijas? Veikiau toks apmokestinimo nepastovumas, neapgalvotas naujų mokesčių įvedinėjimas ne vieną
miško savininką privers pergalvoti savo
miško ateitį.

Apžiūrėtos raseiniškių pavyzdingai tvarkomas
miško valdas
PRANAS LAURINAVIČIUS

Vykstant kasmetiniam LMSA konkursui „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda“, suformuotos vertinimo komisijos rudenį
kiekviename rajone apžiūrėjo geriau ir sumaniau tvarkomas privačių miškų valdas ir išrinko kandidatus respublikiniam vertinimui. Nugalėtojai tradiciškai pagerbiami gruodžio mėnesį LMSA organizuojamame renginyje. Norėčiau informuoti žurnalo
skaitytojus, kaip vyko ši atranka Raseinių rajone.

Miško savininkas Vidmantas Razgus (kairėje) iš Šiluvos seniūnijos
pristato savo valdoje atliktus darbus konkurso vertintojams – LMSA
Raseinių skyriaus pirmininkei S. Žuvelaitienei ir LMSA valdybos nariui
R. Cicėnui

Toliau vingiuotais vieškeliais komisijos nariai atidardėjo į Šiluvos
seniūnijos Kiaulininkų kaimą, Vidmanto Razgaus apie 12 ha miško
valdą. Jo miškas – mišrus, gausu pušų, vos ne parkas, gražiai ošiantis kalvotoje vietovėje. Kai kurie medžiai jau šimtmetį skaičiuoja, bet
savininkas neskuba jų iškirsti. Jis sakė, kad įsigijęs gerokai nuniokotą
mišką, jame buvusias proskynas, plynes užsodino ąžuoliukais, eglaitėmis, kitais medžiais. Dabar kur bevaikštai, kur bežvelgi, visur jaunų
medelių viršūnės kyla repelentais nuteptos, kad briedžiai neapgraužtų. Norėdama objektyviai įvertinti, komisija ilgokai vaikštinėjo takais
keleliais išraizgytu mišku. Diena ritantis vakarop, nespėta nuvykti į
savininko turimą mišką Ražaitėlių kaime.
Pagojukų seniūnijos Tendžiogalos kaime plyti apie 120 ha Vytauto Bartusevičiaus miško valdos, kuriose brandaus miško nedaug –
aplink tyvuliuoja nemažos pelkės, sujungtos kanalais. Savininkas juos
pats valo ir kasa, šalimais formuodamas miško keliukus. Pasausintose vietose jis įveisė ąžuolyną, gerokai ūgtelėjo klevai, o beržynas
jau retinamas. Kaimynai jo valdą vadina „Tendžiogalos Venecija“. Tos
spindinčios pelkės, sujungtos kanalais, sukuria išties įdomų ir savitą
kraštovaizdį. Net daug Lietuvos girių matęs miškininkas Romualdas
Cicėnas aiktelėjo, kai „Tendžiogalos Venecijos“ savininkas parodė apsemtą didžiulį plotą, pilną styrančių beržų liekanų, kuriame planuoja
įveisti 11 ha naujo miško. Dalį šios pelkės jis ketina palikti paukščių
buveinei, kurių čia apstu. Atkakliam ir darbščiam miško savininkui belieka padėkoti už jo triūsą ir palinkėti sėkmės.
LMSA Raseinių skyriaus pirmininkė Skaidutė Žuvelaitienė pasidžiaugė, kad rajone gausėja miško savininkų, kuriems miškas nėra
vien trumpalaikis naudos šaltinis, o kuriama jo vertė ateičiai, kartu tai
ir laisvalaikio atgaiva, kūryba.

Konkurso komisijos nariai atvyko į miško savininko V. Bartusevičiaus (antras iš dešinės) valdą

Betygalos seniūnijoje vertinta miškininko
N. Sutkevčiaus miško valda

autoriaus nuotraukos

Vertinimo komisijos nariai (Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistai Romualdas Cicėnas, Laimonas
Daukša, Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Kauno
teritorinio poskyrio specialistas Valentas Klimašauskas ir LMSA Raseinių skyriaus pirmininkė Skaidrutė Žuvelaitienė) pirmiausia užsuko į
Betygalos seniūnijos Švelnių kaimą, kur 4,9 ha miško valdą prižiūri
miškininkas Nerijus Sutkevičius. Jis pradėjo sodinti mišką čia dar
tada, kai apie jokias europines paramas niekas nekalbėjo. O gavęs ES
paramą pagal Kaimo plėtros programos miškininkystės įgyvendinimo strategiją 2,9 ha žemės užsodino ąžuoliukais, beržais, eglaitėmis.
Dabar šalia brandaus miško ošia jau gerokai ūgtelėjęs jaunuolynas. O
sename eglyne vasaros viduryje jis pastebėjo žievėgraužių pakenktų
medžių – teko imtis pjūklo.
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Medžioklė

Nematau grėsmių
Žodis skaitytojui
Medžioklė su varovais bažnyčioje.
Pagalvojote, kad su baltais peliukais jau bendrauju?
O jūs apsilankykite per hubertines Troškūnų bažnyčioje.
Ankstų rytą per šventorių ima lietis žalia banga.
Erdvi bažnyčia net braška nuo ją užpildžiusios medžiotojų minios.
Į savo atlaidus suplūsta ne tik aplinkinių kaimų ir
miestelių, bet ir tolimiausių Lietuvos kampų medžiotojai.
Nepraleidžia progos ne tik neįprastas mišias išklausyti, bet ir į šaunius vyrus akis paganyti būrelis Troškūnų moterėlių.
Ausį glosto malonus aistringo medžiotojo ir šio renginio sielos, kunigo Sauliaus balsas.
Akį džiugina priešais altorių išrikiuoti žvėrys, o šalia
jų medžiotojų vėliavos.
Kunigas Saulius laimina susirinkusius ir skelbia mišių
pabaigą.
Tačiau visi žino, kad tai dar ne viskas.
Netrukus, čia, po bažnyčios skliautais, nuskambės
varymo garsai.
Garsiausiose pasaulio salėse laukiamas ir godojamas
maestro Petras Vyšniauskas, kasmet Troškūnuose,
po šv. Huberto mišių atlieka savo opusą – Medžioklė
su varovais.
Per dešimt minučių Petro saksofonas priverčia išgyventi visą varymo žavesį, intrigą ir dramą.
Ačiū Sauliau. Ačiū Petrai. To, ką savo nuoširdumu padarote Jūs, negali padaryti net brangiausia reklama
ar propaganda.
Medžioklei valio!

Eugenijus Tijušas

Medžioklė Latvijoje, 2003 m. gruodis (iš kairės: Latvijos prezidentas G. Ulmanis,
Lietuvos prezidentas A. Brazauskas ir G. Tursa)

Į žurnalo „Mūsų girios“ klausimus atsako medžiotojas Gediminas Tursa
(Tęsinys. Pradžia – 2014 m. 10 nr.)
Šiaip ar taip medžioklė – tai pramoga, už kurią reikia mokėti. Tad ar įmanoma, kad
joje nebūtų „lygių ir lygesnių už kitus“?
Sovietiniais laikais medžioklės ūkis buvo liaudies ūkio šaka, tačiau valdžios atstovai kaip ir
kitose srityse turėjo daugiau privilegijų. Kai dirbau Gamtos apsaugos komiteto Medžioklės
skyriaus viršininku, turėjau rūpintis ir tuometinei valdžiai priskirtais medžioklės plotais. Pirmajame būrelyje medžiojo A. Sniečkus, M. Šumauskas ir kiti, 2-ajame – žemesnio rango
valdininkai ir t.t. pagal hierarchiją. Lygybė buvo tik tokia, kad nepriklausomai nuo statuso
visi privalėjo sumokėti mokesčius, panašiais principais buvo nustatomi ir sumedžiojimo
planai. Vidutiniškai vienam medžiotojui medžioklės plotai siekė apie 300 ha bendro ploto,
o nomenklatūrai tekdavo net 500-600 ha miško. Be to, pirmųjų dviejų būrelių plotuose
laikyta daug daugiau žvėrių, kurių valdžios atstovai ne visada sugebėdavo išmedžioti. Gausūs žvėrių būriai, be abejo, niokojo miškus, ypač jaunuolynus. Kildavo pagrįstas nepasitenkinimas iš vietinių, ypač iš miškininkų, dėl žvėrių daromos žalos. Kadangi su miškininkais
stengiamės palaikyti gerus santykius, kai minėtuose plotuose prisikaupdavo ryškus žvėrių
perteklius, iš dalies apderinęs su valdžia, vienas ar su vietiniais inspektoriais nuvažiuodavome ir medžiodavome. Pasitaikydavo, kad perteklinį kiekį leisdavo vietiniams pamedžioti.
Sunkiai kildavo ranka daug žvėrių sumedžioti, bet juk reikėjo reguliuoti jų kiekį.
Pagal medžioklės produktyvumą tuometinėje Sovietų Sąjungoje Lietuva pirmavo. Budapešte 1979 m. vyko pirma pasaulinė medžioklės paroda. Mane įtraukė į Sovietų Sąjungos delegaciją, nes ekspozicijoje buvo nemažai trofėjų iš Lietuvos. Kelionė buvo naudinga,
kaip medžioklės žinovui: pasisėmiau daug patirties, ypač iš Vengrijos medžiotojų. Šioje
šalyje buvo išvystyti valstybiniai medžioklės plotai, kurie duodavo daug pajamų valstybės biudžetui. Jie gausiai medžiojo elnius, danielius, šernus, dirbtinai veisė antis, fazanus.
Vengrijos pavyzdžiu Lietuvoje vėliau įsteigėme 4 valstybinius medžioklės ūkius. Atsirado
fazanynas, kuriame auginta 30 tūkst. fazanų, antynas – 20 tūkst. ančių.
Visais laikais medžioklė buvo nepigus malonumas. Medžioklės valstybiniuose komerciniuose ar privačiuose plotuose dabar taip pat labai brangios ir ne kiekvienam įkandamos.
Būti žveju ir žvejoti daugeliui atrodo savaime suprantama, tačiau to nepasakysi apie
medžioklę. Kas formuoja visuomenės požiūrį į medžioklę ir medžiotojus?
Spauda, radijas, televizija. V. Bergas labai vertino gamtos apsaugos darbuotojus, sugebančius rašyti. Mums net pavesdavo parašyti bent po vieną straipsnį į spaudą. Gamtos
apsaugos komiteto iniciatyva sukurta radijo laida „Gamta, medžioklė, žūklė“ buvo labai
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medžioklei Lietuvoje sužlugti

Kai Jums tekdavo rengti medžiokles tuometinės Lietuvos vadovams ir svečiams,
užsienio šalių politikams, atsakingiems
valdininkams, ko labiausiai buvo bijoma ir
ko reikalaujama, kodėl šios medžioklės visuomet buvo pridengtos paslapties šydu?
Atvykstantys svečiai Lietuvai visada buvo
naudingi. Todėl svečius medžiotojus sąlyginai skirstyčiau į dvi kategorijas: politiniai
medžiotojai bei įvairių respublikai reikalingų
gėrybių tiekimą užtikrinantys Sovietų Sąjungos valdžios centrinio aparato medžiotojai.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, tekdavo organizuoti medžiokles ir šalies vadovų draugams, bičiuliams. Prisimenu, kartą
siunčia mane V. Bergas į Palangą paruošti
VDR vadovui Erichui Honeckeriui medžioklę. Nuvažiavęs dar tą patį vakarą apžiūrėjau
plotus. Vienur pastebėjau šernų, kitur – briedžių. Rytojaus rytą pasikviečia E. Honeckeris:
„Noriu šįvakar pamedžioti.“ Atsakiau, kad
šiandien medžioklė dar neparuošta, o rytoj
jau bus galima. Pasitikslinau, kokiu laiku
briedžiai išeina. Paruošėme mano parinktoje vietoje geras kopėčias ir bokštelį. Kai
grįžau iš miško, saugumiečiai reikalauja: „Parodyk, kur vyks medžioklė, mes apsupsime.“

Kategoriškai užprotestavau. Saugumiečiai
nusileido. E. Honeckeriui pranešiau, jog medžioklė paruošta. Netrukus nuvykome į vietą. Paaiškinau: „Be penkių devynios štai ten
pasirodys trys briedžiai. Tačiau Jūsų šautuvas briedžiui per silpnas.“ Svečias nesutiko:
„Kaip tai silpnas? Negali būti. Geras mano
šautuvas.“ Be dviejų minučių devynios išėjo
trys briedžiai – patinas, patelė ir jauniklis. E.
Honeckeris tuoj pat iššovė. Briedžiai stovi.
Antrą kartą šovė – vis tiek stovi. Tik po trečio
šūvio patinas susmuko. Sumedžiotą briedį
pagerbėme eglės šakele. Laimingas E. Honeckeris pripažino klydęs: „Teisus buvai dėl
mano šautuvo.“
Pagal vokiečių tradicijas žvėrį dar reikėjo
pagerbti trimitu. E. Honeckeris paprašė jį paduoti, o aš tokio neturėjau... Pamelavau, kad
liko automobilyje. Supratęs, jog aš išsisukinėju, pasirūpino, kad po trijų dienų iš Vokietijos man būtų atsiųstas sidabrinis trimitas,
kurį saugau iki šiol.
Lietuvoje medžiojo ir SSRS ministrų tarybos pirmininkas Aleksejus Kosyginas. Jam
buvau nužiūrėjęs trejų metų šerną, kuris išeidavo tuo pačiu metu. Išvakarėse atvažiuoja
manęs patikrinti saugumas ir milicija, išsiaiškinti, kur bus medžioklė. Tokiu būdu mane
išbandydavo, ar aš nemeluoju. Netikėdami
tiksliomis mano prognozėmis, aukšti valdininkai liepė man šerną sumedžioti tiksliai
pagal laikrodį. Jie patys su A. Kosyginu žaKartu su prof. Z. Brzezinskiu (kairėje)

Gedimino Tursos asmeninio archyvo nuotraukos

populiari ne tik tarp eilinių klausytojų, bet
ir medžiotojų.
Deja, dabartinėje radijo laidoje „Gamta – visų namai“ pasikeitė tematika. Nekalbama medžioklės, žūklės klausimais,
didžiausias dėmesys skiriamas tik gamtosaugai. Man ypač malonu, kad medžiotojams skirtos net dvi televizijos laidos „Girių
takais“ ir „Tauro ragas“.
Aktyvios veiklos dėka Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija tapo gerai žinoma ne
tik mūsų šalyje, bet ir toli už jos ribų. LMŽD
yra teisėta Tarptautinės medžiojamųjų gyvūnų ir laukinės gyvosios gamtos išsaugojimo
tarybos (CIC) bei Europos Sąjungos medžioklės ir laukinės faunos apsaugos asociacijų
federacijos (FACE) organizacijų narė.
Džiugina Lietuvos medžiotojų pasiekimai
tarptautinėse ir vietinės reikšmės parodose,
medžioklinių šunų parodose, elnių kvieslių
varžybose ir t.t. Didelį įspūdį palieka rajonų
draugijų, atskirų medžiotojų būrelių šventės,
gausios eitynės per Šv. Huberto šventę.
Nepalyginamai pasikeitė ir dabartinio
medžiotojo išvaizda, daug dėmesio skiriama
ritualams medžioklės pradžioje ir pabaigoje.

dėjo atvažiuoti dešimt minučių pavėlavę.
Aš taip ir padariau. Tačiau jie pavėlavo dvidešimt minučių. Kito šerno nebuvo – neturėjome kuo pakeisti jau nušautojo. Tad teko
pasitenkinti ančių medžiokle...
A. Kosyginas tąsyk nušovė 13 ančių, 3 iš
jų – vienu šūviu. Jis niekaip negalėjo patikėti
tokiu stebuklu. Tylėjau, neišsidaviau. Sunkiai, bet įtikinome, kad tai jo šūvis. Iš tikrųjų,
aš buvau išmokęs dubliuoti kito medžiotojo šūvį – iššauti tuo pačiu metu. Per elitines
medžiokles tekdavo griebtis šios gudrybės,
ir ne kartą... Pasitaikydavo ir iš anksto nušautų žvėrių. Sumedžiodavo ir paslėpdavo,
o svečiui iššovus atvilkdavo kaip neva jo sumedžiotą. Dažniausiai vietiniai vadukai taip
darydavo. Tai vykdavo LKP pirmojo sekretoriaus medžioklių metu, nes jis buvo gana
nepastabus medžiotojas. Aš to netoleravau,
tačiau greitai buvau nutildytas. Keista, bet
ne tik jis bet ir kiti nesuprasdavo, jog žvėris
jau atšalęs. Šitaip neapgautum tik Jo Ekscelencijos A. Brazausko ir Valstybinio plano
komiteto pirmininko A. Drobnio – jie buvo
patyrę medžiotojai.
Medžioklės ar žūklės metu dažnai pavykdavo išpešti nemažai naudos Lietuvai.
Kartą organizavome Nemuno žemupyje
žūklę centrinio banko Maskvoje valdytojui.
Nuvežiau jį į Krokų Lankos ežerą – sugavo
13 kg lydeką ir dar keletą mažesnių. Po kiek
laiko A. Drobnys man sako: „Ar žinai, kiek toji
žūklė kainavo? Maskva 3 mln. rublių Lietuvai
papildomai paskyrė.“
Kai Lietuvoje medžiojo SSRS komunistų partijos generalinio sekretoriaus Leonido Brežnevo giminaitis, sąjunginis paruošų
ministras, briedį su puikiais ragais turėjau
parūpinti. Po šios medžioklės į Lietuvą buvo
atsiųsta papildomai keliolika vagonų kombinuotųjų pašarų.
Teko talkinti ir tada, kai Lietuvoje, prezidento A. Brazausko pakviesti, medžiojo Suomijos prezidentas Martti Ahtisaari, JAV prezidento patarėjas prof. Zbigniewas Brzezinskis
ir kiti aukšti Vakarų šalių asmenys.
Z. Brzezinskis medžiojo mūsų šalyje ne
kartą, jam Lietuva labai patinka. Maždaug
prieš dešimtį metų kartu su Z. Brzezinskiu ir
A. Brazausku medžiojo ir Latvijos prezidentas Guntis Ulmanis. Pašilių miške pavyko nušauti keletą šernų. Laimingųjų medžiotojų
skrybėles papuošėme eglės šakele. Taip nuo
seno pagerbiami taiklūs šauliai.
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Medžioklė

Suomijos vadovas M. Ahtisaari taip pat sumedžiojo Lietuvoje ne
vieną šerną. Žinodami, kad jis sirguliuoja, padarėme jam specialų
medžioklės bokštelį. Labai malonus, geros nuotaikos žmogus. Po
šios medžioklės prezidentas A. Brazauskas su grupe buvo pakviestas
pamedžioti Suomijoje.
Pasak. A. Brazausko, prof. Z. Brzezinskio, M. Ahtisaari pasakojimai
apie Lietuvą, jos gamtą, žmones buvo pats geriausias būdas pristatyti mūsų šalį.
Sovietiniai vadovai neretai neatsispirdavo aistrai nušauti kuo
daugiau žvėrių, o vakariečiai santūresni, niekada nesitaiko į vaikingą
šerno patelę ar elnią su menkais ragais. Nors jie ir pirmieji asmenys,
valstybių vadovai, bet skirtumas vis tiek yra – kitokie drabužiai, elgesys, kultūra, ginklai. Dabartiniai Lietuvos vadovai – ne medžiotojai.
Žinoma, medžiotojų netrūksta tarp Seimo narių, ministrų ir kitų politikų, bet juos į medžiokles mielai kviečia medžiotojų klubai, būreliai.
Dauguma Lietuvoje buvusių reprezentacinių medžioklės plotų jau
tapo komerciniais.
Jūs visuomet teigėte, kad žvėrys yra valstybės nuosavybė. Po
ilgų diskusijų, ginčų ši nuostata dabar įtvirtinta įstatymu. Ar
Lietuvoje medžioklė turi perspektyvas gyvuoti? Ar Valstybė turi
skatinti medžiotojus vienytis į visuomenines organizacijas?
Per 20 Europos šalių žvėrys yra valstybės nuosavybė. Anglijoje medžiojamoji fauna priklauso žemės savininkams, kurie dažniausiai
susibūrę į kooperatyvus. Be to, Anglijoje per ilgus amžius nusistovėjusi aukšta medžiotojų kultūra. Panašiai Švedijoje. JAV medžiotojai iš
stambių žemvaldžių ar miško savininkų privalo gauti raštišką leidimą
medžioklei.
Lietuvoje dabar yra apie 248 tūkst. privačių miško savininkų. Kol
jie nesikonsoliduos, manau, negalima leisti, kad fauna taptų privati
nuosavybė. Neturime mes dar tokių gražių medžioklės tradicijų, kaip
senosiose Europos šalyse. O ir techniškai bei fiziškai būtų sunku susitarti su kiekvienu privačiu miško turėtoju dėl medžioklės ploto nuomos. Mūsų šalyje medžioklės tradicijos taip pat įgauna vis didesnį
pagreitį, tad nematau grėsmių medžioklei Lietuvoje sužlugti.

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

Medžiotojų organizacijos yra tvarkos pagrindas, nemaža dalimi
nuo jų veiklos efektyvumo priklauso pačių medžiotojų kultūra. Kartu
su AM joms turėtų rūpėti žvėrių populiacijos reguliavimas, selekcinė
atranka. Ypač tai aktualu dėl briedžių, elnių. Labai bloga padėtis su
kurapkomis – trūksta lesyklų, palapinių. Panašiai ir su antimis. Mažai
dėmesio skiriama plėšriųjų, invazinių rūšių (mangutai, meškėnai) gyvūnų medžioklei, valkataujančių šunų, kačių naikinimui. Nors dabar
medžiotojų kultūra labai pakilusi, tačiau dar išliko ir brakonieriavimo.
Norėtųsi, kad ateityje vyktų ne primityvios medžioklės išleidžiant užaugintus voljeruose paukščius iš dėžių, bet tradicinės kurapkų, ančių,
fazanų medžioklės.
Mes džiaugiamės saksofonisto P. Vyšniausko sukurtais lietuviškais žvėrių pagerbimo po medžioklės signalais. Reikėtų prašyti profesoriaus L. Klimkos platesnių duomenų apie lietuviškas medžioklės
tradicijas.
Apmaudu, kad iki šiol neturime Nacionalinio medžioklės muziejaus. Nemažai prezidento A. Brazausko trofėjų galima pamatyti Medininkų pilies muziejuje, Juozo Kazicko trofėjų kolekcijos dalis eksponuojama Trakų pilies muziejuje. Skaudu, kad Antanui Truskauskui
teko didžiąją dalį savo trofėjų eksponuoti Mindūnuose... Juk nemažai
šalies medžiotojų ne tik trofėjus, bet įvairią medžioklinę atributiką
padovanotų Lietuvai, finansiškai paremtų.
Ar daug medžioklės nuotraukų Jūsų šeimos albume? Ar dažnai
teko medžioti tik su fotoaparatu?
Negaliu pasigirti meniškomis ir aukštos kokybės nuotraukomis. Neturėjau gero fotoaparato, o gal ir dėmesio tam skyriau per mažai, tačiau kartoteką išsaugojau nemažą...
Kokią medžioklę matote ateityje?
Labai gaila, bet išsamesnės medžioklės ūkio tvarkymo strategijos kol
kas dar neturime. Pagirtina, jog po ilgų diskusijų, pagaliau aplinkos
ministras K. Trečiokas patvirtino Lietuvos stumbrų apsaugos planą,
kurio nuostatos numato šios rūšies populiacijos tvarkymą. Remiantis
Vakarų šalių patirtimi, dideles perspektyvas turi tauriųjų elnių, danielių, iš dalies šernų tausojamosios medžioklės, išlaikant šių rūšių ūkiškai leistiną tankumą, naudojant intensyvią biotechnologiją, aptvarus
ir kitas želdinių apsaugos priemones. Vertas dėmesio ir didelių aptvarų įrengimas. Jose galima užauginti puikių trofėjų, vykdyti selekciją.
Pavyzdžiui, Danijoje 800-1000 ha aptvaruose užauginami kokybiški
trofėjai, o užsienio medžiotojų turistų paliekami pinigai duoda didelę naudą ne tik savininkui, bet ir valstybei. Lietuvoje turėtų būti
tobulinamos fazanų ir ančių medžioklės, jų veisimas. Gerų rezultatų
pasiekta veisiant kiškius.
Tradicinių medžioklių era greit baigsis. Ilgainiui jos užleis vietą
„žaliosioms“, kai į mišką bus einama ne žvėrių mėsos, o tik įspūdžių,
adrenalino. Bus medžiojama šautuvais – švirkštais su migdomaisiais
preparatais. Kai sumedžiotas žvėris užmigs, medžiotojai laimikį išmatuos, nusifotografuos su juo. Paskui žvėris pabus ir nueis savais keliais.
Tikriausiai daug kas juoksis iš šios mano pranašystės, bet taip tikrai
bus. Kai kuriose šalyse „žaliosios“ medžioklės jau pradėtos rengti. Juk
maloniau turėti gražią žvėries nuotrauką, negu šerno kailį, patiestą
prie kojų. Tačiau didžiausias malonumas patiriamas bendraujant su
gamta – saulės patekėjimas prie vandens telkinio esant rūkui, gražiai
apsnigtas miškas ilgam palieka neišdildomą įspūdį. Gražūs prisiminimai išlieka bendraujant su draugais medžioklėje ir po jos...

Kalbėjosi Rimondas Vasiliauskas
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Lietuvos zoologijos sode – permainų metas
Vytautas Knyva

Š

iek tiek apie Lietuvos zoologijos sodo istoriją. Įgyvendinant
prof. Tado Ivanausko ir kitų gamtos mylėtojų sumanymą įkurti
zoologijos sodą Kaune, 1935 m. buvo įsteigta akcinė bendrovė „Kauno zoologijos sodas“. Be privačių asmenų jo investuotoju
tapo Kauno municipalitetas. Zoologijos sodas atidarytas 1938 m.
liepos 1 d., iškilmėse dalyvavo miesto meras A. Merkys, dailininkas
A. Žmuidzinavičius, prof. T. Ivanauskas, kiti rėmėjai. Tuo metu zoologijos sode buvo apie 40 žvėrių ir paukščių. 1940 m. bendrovė „Kauno zoologijos sodas“ buvo uždaryta, o zoologijos sodas perduotas
Kauno miesto vykdomajam komitetui. Sunkiausi sodui buvo karo
metai, kai netekta daugelio gyvūnų. 1958 m. jis reorganizuotas į respublikinį zoologijos sodą ir perduotas Kultūros ministerijos žiniai.
1989 m. zoologijos sodas priimtas į Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociaciją. Iki 2010 m. Lietuvos zoologijos sodo steigėju buvo
Kauno apskrities viršininko administracija. Nuo 2010 m. liepos 14 d.
sodas priskirtas Aplinkos ministerijai.
Prof. T. Ivanausko teigimu, steigiamam sodui Varšuvos zoologijos sodo direktorius padovanojo keliasdešimt gyvūnų, tuo metu
pačių egzotiškiausių eksponatų. Įdomi detalė: Varšuvos zoologijos
sodo padovanotas asiliukas Voitekas, per vasarą vežimėliu vežiodamas sode vaikus, uždirbo 500 litų – sumą, kuri kasmet turėjo būti
mokama už žemės nuomą.
Smalsi žirafa
Būdamas ne vienos institucijos pavaldume, zoologijos sodas neturėjo bendro
strateginio vystymo plano,
nebuvo ir būtinų finansavimo
programų. Vaizdingoje miesto teritorijoje esantys statiniai
nebuvo rekonstruojami, bėgant metams paseno ir sodo
įranga, atsiliko nuo kitų Europos zoologijos sodų.
Aplinkos ministerija, perėmusi Lietuvos zoologijos sodą,
iš karto skyrė lėšų jo teritorijos
vystymo studijos ir detaliojo

Zoologijos sode nestinga lankytojų

plano rengimui. Jau 2013 m. liepą parengta studija, detalusis planas suderintas su Kauno miesto savivaldybe. Ministerija zoologijos
sodui iš 2007-2013 m. ES finansinio laikotarpio sutaupytų lėšų skyrė
1,8 mln. litų rekonstrukcijos techniniam planui rengti, 2014-2020 m.
veiksmų programos projekte Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimui
numatyta skirti 40 mln. litų.
Nelaukdama didžiųjų statybų, zoologijos sodo administracija
iš įvairų finansinių šaltinių ėmėsi gerinti gyvūnų voljerų išvaizdą ir
sąlygas patiems gyvūnams. Vietoj ilgus metus riogsojusio rudųjų
meškų voljero atsirado ūdrų voljeras su baseinu, kuriame šie gyvūnai gali nardyti ir geriau jaustis būdami nelaisvėje. Maloniai atrodo
ir sutvarkytas stumbrų voljeras bei beždžionių lauko patalpos –
nuo lankytojų gyvūnus skiria stiklo siena, voljerų plotas yra daug
didesnis.
Vykdomiems darbams ir gyvūnų gyvenimo sąlygų gerinimui skiriamos ir įvairių akcijų metu surinktos lėšos.
Kokių dar permainų tikėtis zoologijos sode? Iki 2019 m. pabaigos
vietoj senojo meškų voljero turi iškilti atogrąžų gyvūnų ekspozicijos
pastatas, aukštutinėje teritorijos dalyje apsigyvens žirafos, flamingai
ir daugelis kitų egzotinių gyvūnų. Apatinėje dalyje, Girstupio slėnyje, bus erdvūs voljerai rudosioms meškoms, kanopiniams žvėrims,
paukščiams.
Zoologijos sodo siekiamybė – iš sezoninio, šiltuoju metų laiku
populiaraus lankymo objekto virsti visus metus patrauklia edukacine įstaiga. Linkime tų svajonių išsipildymo, nes tokios gamtos mokyklos mums visiems labai reikia.
Pozuoja snieginis
leopardas

Sukluso lapės

Autoriaus nuotraukos

Zoologijos sodo direktorius
Aurimas Didžiokas (centre)
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Nauji leidiniai

Nauji faktai apie neprilygstamą žmogų,
miškininką prof. P. Matulionįi

K

elią į Didžiąją Vasario 16-ąją ir nepriklausomą Lietuvos respubliką grindė
gydytojai, advokatai, inžinieriai, kunigai, kalbininkai, kiti pasiryžėliai, kurių gretose
dirbo ir vienas miškininkas – Povilas Matulionis (1860-1932). Basanavičiai, Vileišiai, Kudirkai, Matulioniai sudarinėjo atmosferą, kurioje
mezgėsi ir brendo tautininkai, tie, kurie, pagaliau, nulėmė tautos likimą (J. Tumas-Vaižgantas, 1922). Antanas Smetona kvietė budėti ir
saugoti, kas yra paveldėta iš pradalgio pirmininkų, tarp kurių pirmutiniai J. Basanavičius, P.
Kriaučiūnas, kun. A. Dambrauskas, P. Matulionis, J. Jablonskis ir kiti Aušros meto vyrai. Tie
pirmieji mūsų Atgimimo darbininkai, stoję į
darbą su savo jaunųjų dienų aušra, dirbo vieni, nepavaduojami, be jokios talkos. J. TumoVaižganto nuomone, P. Matulionio, kaip vieno iš kovotojų už lietuvybę Lietuvos Rytuose,
kada tokių įžymybių buvo reta, nuopelnai nusveria jo darbus nepriklausomoje Lietuvoje,
kai jis tik atsiiminėjo garbės titulus. Jis tvirtino,
kad P. Matulionis milžinu stovi prieškarinėje
Lietuvoje (iki 1914 m.). Jokių partijų, jokių
krypčių, jokių diferenciacijų nepripažinęs,
niekados nesilaikęs kurios partijos katekizmo
ir brošiūrėlių, visiems surasdavo realaus darbo
visiems privalomoje tautybės upės tėkmėje.
P. Matulionis visą gyvenimą liko įsitikinęs, kad
lietuvių tautos apsigynimo instinktas, reikštas
nors pasyviai, daug daugiau davė teigiamų pasėkų, nekaip lenkų dirbtiniai sukilimai. Jis, kaip
ir visi tos kartos žmonės, išaugo iš rezistencinių tautos versmių tamsiausiu lietuvių lenkinimo ir rusinimo laikotarpiu.
Atidus atsigręžimas į P. Matulionio veiklą
Vilniuje XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje
turėtų padėti pasisemti ne tik istorinės išminties, bet ir įgyti naujų tautinės tapatybės
ir įvairiapusės kultūrinės saviraiškos bruožų.
Tai žodžiai iš neseniai išleistos ir didelio susidomėjimo sulaukusios knygos Povilas Matulionis: Ateities pradžia – tai mes.
Tai išsamus leidinys apie pirmąjį buvusios
Žemės ūkio akademijos rektorių, Lietuvos
šviesuolį, lietuvybės puoselėtoją, mokslininką, miškininką ir netgi režisierių, profesorių
Povilą Matulionį, apie nederamai primirštą
žmogų, romantiką ir idealistą, kurio darbai
padeda geriau suvokti kelią į Lietuvos nepriklausomybę ir įvertinti mūsų dabartį.
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Simboliška, kad knygą apie savo pirmtaką parašė buvęs šios aukštosios mokyklos
rektorius, miškininkas, istorijos mylėtojas
ir žodžio meistras, kaip jį pavadino knygos
redaktorė Regina Bartkevičienė, profesorius
Romualdas Deltuvas. Visada domėjausi istorija. Džiaugiuosi gebėjęs ir spėjęs parašyti knygą
apie neprilygstamą žmogų ir miškininką. Teatleis man tikrieji istorikai, – knygos anotacijoje
sako autorius prof. R. Deltuvas.
Pirminis šios knygos pristatymas surengtas ASU spalio 3-ąją, parodos Sprendimų ra-

tas 2014 metu. Iš išsamaus ir gyvo knygos
pristatymo, net jos neskaičius, akivaizdus
autoriaus atsidavimas ir nuoširdus susidomėjimas prof. P. Matulionio gyvenimu ir
darbais: per ketverius knygos rašymo metus
prof. R. Deltuvas aplankė Rusijos, Latvijos ir
Lietuvos archyvus, muziejus ir bibliotekas,
susirašinėjo su Suomijos ir Vokietijos bibliotekomis, atrado niekam nežinomų ar užmarštin nuėjusių profesoriaus gyvenimo ir
veiklos faktų.
Lietuvių tautinio atgimimo ir apskritai
Lietuvos kultūros istorijoje P. Matulionio
veiklos barų skaičius ir produktyvumas yra
neprilygstami, jo nuveiktų darbų aprėptis
bei įvairovė yra didžiulė. Matyt dėl to knyga
apie jį, skirtingai nuo kitų aukščiau minėtų
lietuvybės ir lietuvių kultūros ąžuolų, iki šiol
buvo neparašyta: Julius Būtėnas, Aleksandras Merkelis ir Adolfas Nezabitauskis monografijas apie P. Matulionio bendražygius
V. Kudirką, J. Tumą-Vaižgantą, J. Basanavičių
išleido dar prieš karą, o Jonas Aničas atskiras
monografijas apie Antaną, Joną ir Petrą Vileišius – pastarąjį dešimtmetį.
Vaikystėje patyręs socialinės atskirties
sunkumų, per nepriteklius siekęs mokslo
žinių, P. Matulionis nedvejodamas įsitraukė

ASU spalio 3 d. vykusiame knygos pristatyme autoriui prof. R. Deltuvui (kairėje) už kelių metų
kruopštų triūsą padėkojo ASU rektorius prof. A. Baziliauskas ir MEF dekanas prof. E. Bartkevičius

Romualdo Deltuvo, Rimondo Vasiliausko nuotraukos

P. Matulionio sukurto Lietuvos reljefinio žemėlapio atvirukas (atvirlaiškis
skulptoriui P. Rimšai)

į Aušros, Varpo, taip pat kitos nelegalios lietuviškos spaudos skaitytojų, platintojų ir rašytojų gretas, atidavė duoklę romantinei bei
realistinei poezijai, tapo tautinio atgimimo
Vilniuje vienu ryškiausiu pradininku ir kartu
pasiekė profesinės karjeros aukštumų carinėje Rusijoje. Jis stovėjo prie legendinio 12
Vilniaus apaštalų būrelio ištakų, kartu su bendražygiais dalyvavo kovojant dėl lietuviškų
šv. Mišių Vilniaus bažnyčiose, organizuojant
slaptus ir viešus lietuviškuosius vakarus, kuriuose jis buvo pirmasis lietuviškų spektaklių
režisierius, kuriant Vilniaus lietuvių savitarpės
pašalpos draugiją, Lietuvių mokslo draugiją,
steigiant pirmąją Vilniaus lietuvių mokyklą,
lietuvių vaikų ir tarnaičių prieglaudas, rengiant Lietuvos vidurinių mokyklų neatidėtinųjų reikalų programą, Didžiojo Vilniaus Seimo dokumentus, žadinant tautiečių politinį
aktyvumą, ginant ir aiškinant jų teises.
P. Matulionis turėjo daugybę žinių iš botanikos, žuvininkystės, lituanistikos, girininkystės, Lietuvos istorijos, geografijos, gyventojų statistikos ir pan. Kalbininko Jono
Jablonskio požiūriu, P. Matulionis buvo
nepaprasta mūsų tautos darbo pelė, dirbusi
dažniausiai tokiose aplinkybėse, kai tekdavo
pirmoji ir, gal būt, sunkiausioji mūsų darbo
vaga vagoti. Buvęs LŽŪA rektorius Vincas
Vilkaitis surado P. Matulionio darbo vagų
esminį bruožą: Jis nenuklydo į kažin kokius,
gal jį ir viliojusius, bet mūsų tautai tuo laiku
vis dėlto dar nevaisingus tolius. Jis bevelijo
pradėti nuo to, kas artimiausias, kas tautiniam nusivokimui ypač reikšminga, ir per tai
virto tikru mūsų tautos dvasinių jėgų ugdytoju. Daugeliui P. Matulionio darbų tenka vartoti pažyminį pirmasis: jis pirmasis paskelbė
kraštotyrinį straipsnį lietuvių kalba (1891),
pirmasis lietuviškai aprašė gintarą (1922)
ir pripažintas pirmuoju kraštotyrininku; jis

Šiame pastate Vilniuje, Jakšto g. Nr. 9 surengtas 1905 m. vasario 6 d. pirmasis
viešas lietuviškas vaidinimas „Amerika pirtyje“, režisuotas P. Matulionio

„Malonu buvo bendradarbiauti rengiant
knygą“, – sakė pristatyme šio leidinio redaktorė
Regina Bartkevičienė

– pirmasis lietuvis, nustatęs lietuvių kalbos
paplitimo ribas Vilniaus gubernijoje (1901)
ir rengęs etnografinį žemėlapį; jis – pirmosios Lietuvos žuvininkystės ir vandens ūkio
plėtros programos (1903), kurios bendrieji
principai tinkami ir šiandien, bendraautoris; jis parengė ir išleido pirmąjį lietuvišką
augalų pavadinimų žodyną (1906), žinomą
Žolyno pavadinimu, pirmąjį Lietuvos geografinį žemėlapį (1922), pirmąjį reljefinį
žemėlapį Lietuvių ir latvių žemė (1921); jis
vadovavo Aukštųjų mokslų draugijai, dalyvavo steigiant Aukštuosius kursus – Lietuvos universiteto pirmtaką ir buvo pirmasis
Žemės ūkio akademijos rektorius; jis sukūrė
Lietuvos miškų valdymo sistemą, parengė
valstybinės miškų politikos principus ir dokumentus, padėjo pagrindus daugeliui lietuviškos miškotyros mokslo šakų. Kaip nė
vienas kitas tarpukario Lietuvos veikėjas,
P. Matulionis galėjo didžiuotis savo dviem
sūnumis – Lietuvos kariuomenės kūrėjais
savanoriais.

Knygoje išskirti ir susisteminti 15-ka
P. Matulionio veiklos barų, kurių tarpe pirmą kartą išanalizuotas visas jo literatūrinis
palikimas, pateikta jo išsami karjera carinės Rusijos miškų žinyboje, patikslintos ir
susistemintos jo veiklos Vilniuje, šeiminio
gyvenimo detalės, išaiškinti lietuvybės
gaivinimo Vilniuje istorijai svarbūs pastatai: namas, kuriame 1894-1910 m. gyveno
P. Matulionio šeima, namai, kuriuose vyko
pirmieji gausūs lietuvių arbatvakariai Vilniuje, namai, kuriuose P. Matulionis pastatė
pirmuosius viešus lietuviškus spektaklius
Vilniuje, jo vaidmuo ir nuopelnai įvairiose
lietuvių draugijose ir organizacijose, pateiktas istorinis visų jo veiklos barų kontekstas
ir t. t. Norint atskleisti P. Matulionio vietą ir
indėlį toje daugybėje veiklos barų, įsigilinta į jo veiksmų ištakas, priežastis, politinį
ir dalykinį kontekstą. Siekiant aprašomąjį
laikmetį geriau suprasti ir pajusti, darbų ir
veiksmų priežastis bei pasekmes išsiaiškinti,
knyga pagrįsta ne tik žinomų Lietuvos visuomenės veikėjų straipsniais, knygomis ir
atsiminimais, bet ir išsamiu tuometinės periodinės spaudos tyrimu, todėl panaudotų
literatūros šaltinių skaičius yra įspūdingas.
Knyga gana gausiai iliustruota P. Matulionio laikmečio dokumentų, jo paties darbų ir
laiškų kopijomis, amžininkų, turėjusių įtakos
jo gyvenime, nuotraukomis.
Ši knyga – tai vėlyvas atsiliepimas į žinomos kultūros veikėjos Marijos Piaseckaitės-Šlapelienės (1880-1977) kvietimą:
Garbė amžina ir pagarba Didžiajam Lietuvių
Veikėjui, nemirštamajam prof. Povilui Matulioniui. Prof. P. Matulionio veiklą Lietuvoje
aprašys – reikia aprašyti.

Prof. Romualdas Deltuvas,
Laura Žemaitienė
/ 2014 / 11

■ 39

Laisvą minutę

Paslaptingas Dievo medžio balsas
Dalia Savickaitė

Baltams, kaip ir daugeliui kitų tautų, buvo būdinga tikėti sielos nemirtingumu, kad mirusio žmogaus gyvybinė energija pereina
į kitus gamtos kūnus – augalus, gyvūnus. Lietuvių liaudies tautosakoje išlikę senosios baltų kultūros atspindžių: į mirusią motiną kreipiamasi „mano liepele“, žuvęs bernelis tampa berželiu... Tikėjimas, kad sielos pomirtinis gyvenimas persikelia į augalą,
suformavo ir šventų medžių kultą bei Pasaulio (kosminio) medžio archetipą. Pasaulio medžio ir jo varianto – Gyvybės medžio
prasminės interpretacijos istoriografijoje sutampa.
Mokslininkai teigia, kad kaimo kultūroje jos išreikštos dviem variantais: pasaulio centro (Axis mundi) – visatos sandaros
trinariškumo išraiška, kuri krikščionybėje buvo sutapatinta su kryžiumi, ir amžino gyvybingumo, cikliško atsinaujinimo prasme. Pasaulio ir Gyvybės medžių prasmės labai panašios, todėl lietuvių kultūroje įprasta jį vadinti Pasaulio medžiu. Liaudies
simbolių sistemoje medis, vėliau įgavęs kryžiaus pavidalą, atliko tarpininko tarp gyvenimo ir mirties vaidmenį. Šiomis dienomis
pirminį jo įsivaizdavimo variantą dažniausiai galime pamatyti ant kraičio skrynių, o senąją sampratą surasti sapnininkuose,
kur susapnavus vienokį ar kitokį medį, laukiama pasikeitimų gyvųjų gyvenimuose.
Kompleksiškai pasaulį stebinti ir analizuojanti Aukštaitijos nacionalinio parko botanikė Asta Survilaitė sutiko pasidalinti
savo įžvalgomis.
Ąžuolas – Perkūno medis
Botanikė Asta Survilaitė sako, kad Lietuvoje
žmonės yra įpratę ąžuolą vadinti Dievo medžiu. Tai – stiprybės ir ištvermės simbolis.
Jos manymu, galingas medžio stotas, žemę
surakinusios šaknys ir dangų remiantis vai-

nikas skatino žmones galvoti, kad tai – pasaulio ašis, jungianti dangaus ir požemio
erdves.
Daugelyje pasaulio kultūrų ąžuolas vadinamas Pasaulio arba Gyvybės medžiu.
Liaudies dainose, pasakose minimi ypatin-

Vytauto Ribikausko nuotrauka

Senolis ąžuolas Dubravos girios pamiškėje
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ga magiška galia pasižymintys trikamieniai,
devynšakiai ąžuolai. Skaičių magijoje simbolis trys yra bene pagrindinis, įkūnijantis
vyrišką pradą. Trys sudaro įvairių sistemų
bei pasaulio vertinimų pagrindą (mes gyvename trimatėje erdvėje, pripažįstame dieviškąją trejybę ir kt.).
Senuosiuose tikėjimuose botanikė Asta
Survilaitė įžvelgia ryšį tarp ąžuolo ir ugnies.
Šis ryšys, jos manymu, atkeliavo iš bendro
tautų kultūros lopšio. Europoje ąžuolas
buvo laikomas pačių galingiausių ir griežčiausių dievų medžiu: Graikijoje – Dzeuso,
Italijoje – Jupiterio, Lietuvoje – Perkūno. Jie
turėjo galią valdyti žaibo ugnį ir ja bausti
žmones. Ąžuolo tvirtybė ir ilgaamžiškumas
asocijavosi su amžinybe ir dievų globa.
Ąžuolo gilės liaudyje vadinamos Perkūno
ašaromis. Keltai iš ąžuolo šakelių ir gilių
spėdavo ateitį. Lietuvoje šventos ąžuolų
giraitės buvo tapusios kulto centrais – lyg
šiuolaikiniais maldos namais. Senovėje, siekiant išvengti gaisrų, šio medžio šakelėmis
buvo apkaišomos namų pastogės. Sakyta,
kad žaibas (arba perkūnas) į ąžuolą niekuomet netrenkia. Bet dabar griaustinio metu
nepatariama slėptis po ąžuolu. Spėjama,
kad ši versija atsirado jau krikščionybės
laikais, siekiant atbaidyti senojo tikėjimo
išpažinėjus.
Botanikės teigimu, pasaulyje žinoma
apie 600 ąžuolų rūšių. Lietuvoje auga dvi
savaiminės ąžuolų rūšys: paprastasis ir bekotis bei dar dvi introdukuotos – pelkinis ir
raudonasis. Mokslinis augalo pavadinimas
quercus yra keltiškos kilmės žodis, reiškiantis

Gležnasis, kuklusis diemedis
Iki krikščioniškais laikais jis buvo vadinamas žalmedžiu, dabar – diemedžiu. Tai neišvaizdus, kur ne kur kaimo sodybose ir kapinaitėse
dar augantis pilkšvai žalsvos spalvos kvapnus krūmas. Savo išore jis
kažkuo primena kietį – yra šios augalų genties atstovas. Bet diemedis – daugiametis puskrūmis, galintis būti gyvybingu apie 20 metų.
Diemedžio krūmas būna 60-120 cm aukščio, aromatingas, turi storą
sumedėjusią šaknį. Žydi antroje vasaros pusėje.
Senovėje jis buvo Baltų dievo, atsakingo už dieną, šviesą, augmeniją, augimo galią, taiką ir draugystę, augalas, turintis stebuklingų galių. Istorikai teigia, kad ta dievybė savo galingumu prilygo Perkūnui, bet buvo gailestinga, nebausdavo. Diemedis dažnai
minimas senose dainose, o aprašomas, kaip apeiginis, ritualinis,
įšventinimų, burtų augalas. Senieji žyniai išpjaudavo tris piršto sąnario didumo gabaliukus iš jo medienos ir mesdavo į viršų. Dievų
atsakymą lemdavo tai, kuria puse jie sukrisdavo. Žmonės tikėjo,
kad jo šakelės, taip pat kaip ir ąžuolo, apsaugo nuo perkūnijos.
Augalas būdavo sodinamas prie kiekvienos namo kertės, jo šakelėmis apkaišomas namo vidus. Labai galinga diemedžio augimo
galia skatino žmones jį laikyti šventu.
Visuose žmogaus gyvenimo virsmų ritualuose buvo naudojamos diemedžio šakelės. Dabar paparčio žiedo paieškas per Jonines
mes tapatiname tik su paparčiu. Manoma, kad pirminė jo prasmė
– įšventinimo į žynius ritualas, o ieškoma buvo diemedžio žiedo
(tikėta, kad jis žydi 7-ais arba 9-ais augimo metais). Radęs jo žiedą
žmogus tapdavo taurus, dvasingas, išmintingas, intuityvus, jam
tapdavo prieinami viso pasaulio dvasiniai lobiai. Tikėta, kad suradus
žiedą galima pamatyti tai, ko seniau nematei ir negirdėjai. Nuo seno
diemedis sodintas ant mirusiojo kapo ne tik dėl šventumo, bet ir
todėl, kad net nulaužta augalo šakelė lengvai įsišaknydavo. Vėliau

Zigmanto Gudžinsko nuotrauka

– gražus medis. Lietuviško žodžio ąžuolas kilmė nėra aiški. Manoma,
kad senasis indoeuropietiškas žodis išnyko, nes buvo draudžiama jį
naudoti buitinėje kalboje kaip ritualinį tabu. Spėjama, jog seniau jis
reiškė ne konkrečios rūšies pavadinimą, bet taip abstrakčiai buvo
įvardinamas medis.
Liaudyje sakoma, kad ąžuolas auga su kailiniais, bet nemėgsta
kepurės. Botanikai ir miškininkai šį posakį paaiškina taip: medyne
augantys ąžuolai nepakenčia pavėsio iš viršaus; jeigu ąžuolui trūksta šviesos, jis negali suformuoti normalios lajos. Likęs pomiškyje jis
dažniausiai sunyksta. Kai medis pradeda dovanoti mums giles, jo
augimas sulėtėja, bet tęsiasi dar apie 200 metų. Aukštaitijos nacionaliniame parke prie Ginučių kaimo auga gamtine įvairove turtingas Ginučių ąžuolynas, lankomas Trainiškio ąžuolas, mažiau žinomi
Varniškių, Kaltanėnų ąžuolai.
Ąžuolas vertinamas ir liaudies medicinoje. Žievėje randama nuo
5 proc. iki 20 proc. rauginių medžiagų tanidų. Jie nuo seno naudojami odoms išdirbti. Iš ąžuolo žievės išvirtas nuoviras turi sutraukiančiųjų, antiseptinių savybių, juo gydomi uždegimai, stabdomas
kraujavimas iš skrandžio, gydomos kai kurios odos ligos, plaunamos
prakaituojančios kojos. Žievės nuoviru gelsva, žalia, tamsiai ruda
spalva dažomi audiniai. Seniau iš ąžuolo lapų išaugų buvo gaminamas rašalas. Gilėmis minta miško gyvūnai, o žmonės, surinkę jas
po pirmų šalnų, verda savotiško skonio kavą. Istorikai mano, kad
pirmoji duona buvo iškepta iš ąžuolo gilių miltų. Ligoniams ir žmonėms, įveikusiems sunkias ligas, bioenergetikai nepataria lankytis
ąžuolynuose. Silpnuosius jų energetika gniuždo, o stipriesiems suteikia dar didesnės stiprybės ir įkvėpimo dirbti.
Diemedis sodyboje

tai buvo uždrausta, nes imta tikėti, kad augalas gali šaknis įleisti iki
pat karsto.
Krikščioniškaisiais laikais diemedis tapo Šv. Mergelės Marijos
augalu. Juo per vestuves pradėjo puoštis nuotakos, kurioms vitališkumas reiškė stiprią giminę.
Botanikės surastais informacijos duomenimis, diemedis, kaip
vaistinis augalas nuo visų ligų, pas mus atkeliavo prieš kelis tūkstantmečius iš Ispanijos. Kaip dezinfekcijos priemonę jo šakeles dėdavo
ant žaizdų, ruošdavo nuovirus. Lapelių arbatą gerdavo nuo dantų
skausmo, peršalimo, reumato, sėdmeninio nervo uždegimo, skrandžio ligų, kirmėlių, mažakraujystės, o moterys – sutrikus menstruacijų
ciklui. Šaknies nuoviras padėdavo išsigandus, mažindavo traukulius,
lengvindavo nuomarį. Šiuolaikinė medicina patvirtino daugelį šio augalo gydomųjų savybių: dabar iš jo viršūninių šakelių žydėjimo metu
ruošiama žaliava vaistams. Kai kuriose šalyse augalo antžeminė dalis
naudojama konditerijoje, žvėrienos patiekalams pagardinti, žemaičiai jo lapeliais skanina varškę, kitus pieno produktus.
A. Survilaitė mano, kad žmonių kultūros istorija yra daugiasluoksnė: niekas neatsiranda iš niekur ir niekur nedingsta, esmė kažkokiu mistiniu būdu išlieka žmogaus sąmonėje. Turime būti dėkingi
šiems medžiams už tai, kad su jais iki mūsų atkeliavo ir didelė dalis
krašto kultūros istorijos. Nors dažnai jau nebegalime paaiškinti vienos ar kitos tradicijos kilmės ir esmės, bet intuityviai jų laikomės.
Įvairiomis šventėmis, krikštynų, jubiliejų progomis dažniausiai sodinamas medis yra ąžuolas. Tokio pat sugrįžtančio dėmesio lietuvių
sodybose laukia ir diemedis. Šių augalų iki šiandienos atnešta tradicija mūsų širdyse aidi kaip aidas tų dienų, kuomet nė vienas iš mūsų
net neįsivaizdavo gimsiąs.
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Laisvą minutę
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Vertikaliai:
1. Baltakamienis medis, kurio lapai rudenį nusidažo vaiskia gelsva spalva. 2. Baltų dribsnelių pavidalo krituliai. 3. Pelėdinių šeimos
stambus paukštis turintis ausytes. 4. Įstiklinta anga saulei įeiti. 7. Povandeninis augalas plonu šakotu stiebu, dygliuotais lapeliais (Ceratophyllum). 8. Paukščio žiočių raginis atsikišęs galas. 12. Erikinių
šeimos žemas, nuodingas, vaistinis pelkių krūmokšnis (Andromeda).
13. Kietai sušalusi žemė. 16. Ant lapuočių išvartų ir kelmų augantis
kietas grybas. 17. Vandenplūkinių šeimos „aštrus“ augalas. 20. Tiltais
augantis valgomas rudeninis grybas. 21. Pas mus žiemoti atskrendantis kikilinių šeimos paukštis su raudonu pilvuku. 23. Durpynų ir
pelkių lapuotoji samana. 24. Varpinių šeimos tankiakeris augalas
plaukuotais bambliais (Holcus)..

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Horizontaliai:
5. Plėšrus, stiprus vanaginių šeimos paukštis lenktu snapu. 6. Brangiakailis žvėrelis. 9. Kerpė, auganti raukšlėtais gniužulais (Parmelia).
10. Nedidelis rudens ar pavasario pašalimas. 11. Krūminis gluosnis. 14. Lietuvos miškų plėšrūnas, kurio sumedžiojimo limitas 33.
15. Skėtinių šeimos prieskoninis augalas. 18. Viksvuolinių šeimos
standi, šiurkšti prasta pašarinė žolė. 19. Stambi jūrų žuvis, kuri neršti
atplaukia į upes. 22. Švari, vingiuota Rytų Lietuvos upė, ištekanti iš
Žeimenio ežero. 25. „Einantis“ paukštis. 26. Palei Nemuną išsidėsčiusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ...... 27. Rudeniui būdingi
lašų pavidalo krituliai. 28. Daržo ir laukų augalas aukštu stiebu ir dideliais žiedais.
Sunkesni žodžiai: vilnūnė, nertis, aštrys, kežas.

Iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę.
Atsakymus iki gruodžio 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 „MMC Forest“
įsteigtas prizas – sniego kastuvas „Fiskars“.
Loterijoje dėl prizo negali dalyvauti redakcijos darbuotojai ir jų šeimų nariai.
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Sudarė Ona Gylienė

22.
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6.

13.

16.
18.

8.

4.

15.

9.

8.

8.

10.

15.

12.

3.

4.

14.

13.
2.

4.

6.

23.

2.

14.
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Išėję negrįžti

Alfonsas
Algimantas

Venckus

1942 06 20 – 2014 10 27
ASU ir miškininkų bendruomenę spalio
27-ąją pasiekė skaudi žinia – baigėsi buvusio ilgamečio LŽŪU Miškų ir ekologijos fakulteto Miškotvarkos katedros vedėjo doc.
Alfonso Algimanto Venckaus gyvenimo kelias.
Jis prasidėjo Telšių apskrities Telšių valsčiaus Želvaičių kaime, eigulio
šeimoje. Baigęs 1956 m. Liepalaukės septynmetę mokyklą, Algimantas
1956-1960 m. mokėsi Vilniaus miškų technikume. Profesinę karjerą pradėjo Pakruojo rajone valstybiniu gamtos apsaugos inspektoriumi, 19621965 m. dirbo Telšių miškų urėdijos Telšių girininkijoje gamybos meistru.
1965-1970 m. studijavo miškininkystę LŽŪA.
Nuo 1970 m. prasidėjo jo pedagoginės ir mokslinės veiklos etapas:
1970-1971 m. dirbo dėstytoju Kauno A. Kvedaro miškų technikume,
1971-1975 m. mokėsi LŽŪA Miškotvarkos katedros aspirantūroje, 19751976 m. – LŽŪA Miškotvarkos katedros vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1976-1988 m. – asistentas.

Kazys

Patiejūnas

1936 03 06 – 2014 10 31
Išėjusių Anapilin pagerbimo dienos išvakarėse netekome miškininko, visuomenininko Kazio Patiejūno. Jam ėjo 79-ieji.
Kazys užaugo miškiningame Ignalinos krašte, Maksimonių kaime. Prieš
Antrąjį pasaulinį karą jo tėvai, ieškodami
lengvesnio gyvenimo, persikėlė į lietuvių atgautą Vilnių, kur užėjus
okupacijų sunkmečiui, mažam Kaziukui teko gatvėse rytais praeiviams
pardavinėti įvairiomis kalbomis leistus laikraščius, taip prisidėti prie
šeimos išgyvenimo. Bet iš vaikystės atsineštas gamtos pajautimas neišnyko triukšmingoje miesto aplinkoje: 1950 m. baigęs 7 klases keturiolikmetis vaikinukas pravėrė Vilniaus miškų technikumo duris. Baigęs
1953 m. šį technikumą, Kazys miškininko karjerą pradėjo girininko padėjėju Vilniaus miškų ūkio Riešės girininkijoje, 1955 m. perkeltas į Trakų
miškų ūkio Trakų girininkiją. Laisvalaikiu jaunam specialistui pavesdavo girininkijose tvarkyti gamybininkų nemėgtus „popierinius“ darbus –
leisti privalomą sienlaikraštį, rūpintis kiekvienoje girininkijoje buvusios
profsąjunginės grupės veikla. Taip pamažu Kazys įsitraukė į platesnę
visuomeninę veiklą, kurios nesikratė. Grįžęs iš privalomos karinės tarnybos (1955-1958 m.), jis 1959-1961 m. įsidarbino miško apsaugos inspektoriumi Vilniaus miškų ūkyje, kurio kolektyvas jam patikėjo profsąjungos komiteto pirmininko pareigas. Tuo metu profsąjungoms buvo
pavesta rūpintis miškų ūkio darbuotojų darbų sauga, darbo ir poilsio
sąlygų gerinimu, švietimu, kultūrine veikla, sportu.
Aktyvus profsąjungietis 1961 m. pakviečiamas į tuometinės Miško,
popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės darbininkų profesinės sąjungos respublikinį komitetą etatiniu darbuotoju, kur 10 metų dirbo vyr.
techniniu darbo inspektoriumi, 1971-1991 m. – Organizacinio skyriaus
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Apgynęs 1986 m. žemės ūkio mokslų kandidato disertaciją „Lietuvos
pušynų rajonavimas ekologiniu pagrindu“, 1988-1989 m. dirbo LŽŪA vyresniuoju dėstytoju, 1989 m. ėjo docento pareigas. 1990 m. suteiktas docento vardas. Dešimt metų (1991-2001 m.) A. Venckus dirbo Miškotvarkos
katedros vedėju. LŽŪU Miškų fakulteto studentams dėstė dendrometriją,
daugiatikslį miško naudojimą ir įvadą į miškininkystės studijas. Kartu vykdė mokslinius tyrimus – miškų inventorizacijos ir apskaitos bei apvaliosios
medienos dendrometrinių matavimo metodų tobulinimas. Paskelbė per
80 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių, išleista 18 metodinių
mokymo priemonių ir brošiūrų. Parengė Apvaliosios medienos matavimo
ir tūrio nustatymo taisykles (1997 m.) bei kartu su bendraautoriais žinyną
„Medienos tūrio lentelės“ (1997, 1999 m.). Dalyvavo 12 tarptautinių ir 24
respublikinių konferencijų darbe. Už nepriekaištingą mokslinį ir pedagoginį darbą doc. A. Venckus 8 kartus skatintas padėkos raštais.
Išėjus 2009 m. į pensiją, likimas neleido buvusiam kolegai pasidžiaugti darniu savo ir sūnų šeimų gyvenimu. Staigi mirtis skaudžiai palietė jo
žmoną Nijolę, sūnus Algimantą ir Lauryną, kitus artimuosius, draugus ir
buvusius bendradarbius. Netekome tylaus, nuoširdaus, geranoriško, gyvenimo džiaugsmo kupino žmogaus ir draugo, visuomet pasiruošusio
pasidalinti bėda ir džiaugsmu, patarti sunkią gyvenimo valandą.
Spalio 29 d. ASU ir miškininkų bendruomenė velionį palydėjo į paskutinę kelionę – pakaunės Tabariškių kapines, kur ilsisi prof. T. Ivanauskas, buvęs LŽŪA Miškų ūkio fakulteto dekanas doc. P. Džiaukštas.
Tegul mūsų užuojauta sumažina buvusiųjų kartu su Juo netekties
skausmą.
ASU Miškų ir ekologijos fakulteto bendruomenė

vedėju. Kazys organizuodavo miškininkų sodybų tvarkymo, saviveiklinio
meno, sporto kolektyvų apžiūras, konkursus, propagavo šventes be alkoholio. Įdomus užimtumas ne vieną miškininką, darbininką atitraukė nuo
girtavimo, kitų pagundų, skatino neakivaizdžiai mokytis specialybės.
Kazys valdė ir plunksną – rašė į spaudą miškų apsaugos, darbų saugos,
poilsio organizavimo temomis.
Po šakinės profsąjungos respublikinio komiteto reorganizacijos Kazys 1991-1996 m. įsidarbino Miškų ūkio ministerijoje Bendrojo skyriaus
viršininku.
Nuo 1975 m. gyvavusių mokyklinių girininkijų veiklai per 19881990 m. reformas prigesus, atkurta Lietuvos miškininkų sąjunga ėmėsi
kuruoti profesinį jaunimo ugdymą per jaunųjų miško bičiulių būrelių
veiklą. Panaikinus 1996 m. pabaigoje Miškų ūkio ministeriją, Kazys noriai įsitraukė į naują visuomeninės veiklos barą – Jaunųjų miško bičiulių
sambūrio judėjimą. Dirbdamas 1997-2008 m. JMBS rėmimo tarybos pirmininko etatiniu pavaduotoju, jis padėjo šiam judėjimui sukurti tvirtus
pamatus ir įgyvendino daug gražių iniciatyvų šalies mastu. Užmegzti
ryšiai su Švietimo ministerija, rajonų mokyklomis ir miškų urėdijomis,
darželiais-lopšeliais, dešimtyje apskričių įveisti Lietuvos tūkstantmečio
vardo paminėjimo ąžuolynai, pasodintas ąžuolų parkas Vilniuje, Santariškėse, organizuotos kitos proginės medelių sodinimo talkos, paukščių
sutiktuvių-inkilų kėlimo šventės, skelbti įvairūs rašinių, piešinių konkursai
miško tematika, parengta JMBS veiklos metodinė medžiaga, imtasi kitos
leidybinės veiklos.
Laisvalaikiu Kazys parengė ir išleido leidinuką apie savo giminės
šaknis, aktyviai sodininkavo, daug dėmesio skyrė aplinkos gražinimui,
kolekcionavo retesnius augalus, kasdien rūpinosi sveikatos problemų
turinčia žmona.
Prisiminsime Kazį buvus pareigingu, darbščiu, tiesos siekiančiu darbuotoju, įdomiu pašnekovu, gamtos ir jaunuomenės mylėtoju, šeimos
žmogumi. Lankydami įveistus proginius ąžuolynus, buvusį kuratorių prisimins ir jo ugdytas jaunimas.
Dėl netekties nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuosius.
Buvę bendradarbiai

Išėję negrįžti

Algimantas

Slivinskas

1944 03 22 – 2014 11 11
Lapkričio 11-oji netikėtai tapo lemtinga buvusiam miškininkui, matematikui,
fizikos ir matematikos mokslų daktarui,
valstybės tarnautojui Algimantui Slivinskui – sustojo plakusi gyvenimo džiaugsmu tryškusio bičiulio širdis. Jam ėjo 71-ieji...
Augusiam valstybinėje miškų tarnyboje dirbusio miškininko Felikso
Slivinsko ir mokytojos šeimoje, Algimantui su broliais ir seserimi teko išgyventi pokario gyvenimo aplinkybių po Lietuvą blaškomos inteligentų šeimos likimą, vaikystėje pažinti Marijampolės, Anykščių, Kupiškio,
Kretingos, Biržų krašto miškus, kur įvairioms pareigoms buvo skiriamas
tėvas, baigęs 1930 m. Alytaus aukštesniąją miškų mokyklą ir 1942 m.
Vilniaus universiteto Miškų mokslų fakultetą. Ilgesniam laikui Slivinskų
šeimai buvo lemta įsikurti Biržų krašte, kur nuo 1952 m. tėvas dirbo Biržų
miškų ūkyje inžinieriumi, 1957-1967 m. Vabalninko girininkijos girininku.
Todėl ir Algimantas profesinį gyvenimo kelią pradėjo miškininku – mokėsi Vilniaus miškų technikume, vėliau neakivaizdžiai studijavo miškininkystę LŽŪA. Baigęs Vilniaus miškų technikumą, 1963 m. dirbo Vabalninko
girininkijoje meistru, po privalomos tarnybos armijoje įsidarbino 1967 m.
Jonavos miškų ūkyje girininko padėjėju, vėliau dirbo inžinieriumi.
Baigus 1972 m. neakivaizdiniu būdu LŽŪA Miškų ūkio fakultetą,
gabiam specialistui pasiūlyta imtis mokslinių tyrimų – paskirtas jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu LŽŪA Miškotvarkos katedroje. Čia jam
teko apdoroti surinktus miškų tyrimo duomenis, kas, matyt, jį paskatino
plačiau domėtis taikomąja matematika ir 1974 m. balandį įstoti į Fizikos
ir matematikos instituto stacionarinę aspirantūrą. Vadovaujant žymiam

Juozas

Kvetkauskas

1952 10 15 – 2014 11 05

Lapkričio 5-osios pavakarę netikėtai netekome draugo, kolegos Juozo Kvetkausko, dirbusio Valstybinės miškų tarnybos
Miškų kontrolės skyriaus Vilniaus teritoriniame padalinyje vyresniuoju specialistu.
Pastovumą, šeimininkišką požiūrį į
mišką Juozas, matyt, paveldėjo iš tėvų – užaugo Trakų miškų urėdijos Semeliškių girininkijos eigulio šeimoje. 1971 m. baigęs Kauno A. Kvedaro
miškų technikumą ir dirbdamas įvairiose pareigose, iki gyvenimo kelio
pabaigos nesiblaškydamas jis rūpinosi gimtojo krašto miškais, formavo
kraštiečių gamtosauginį požiūrį į supančią aplinką.
Juozas Kvetkauskas 1973-1992 m. dirbo Trakų rajono Žemės ūkio
valdyboje vyresniuoju inžinieriumi, 1992-2001 m. – Trakų miškų urėdijoje vyresniuoju inžinieriumi – miško savininkų konsultantu, 20012003 m. – Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Vilniaus teritorinia-

mokslininkui Eduardui Vilkui, kruopštus, darbštus aspirantas parengė
disertaciją „Dinaminių ekonominių modelių kooperatinis lošimas“, kurią
1979 m. lapkritį apgynė Maskvoje. Iki 1985 m. A. Slivinskas dirbo mokslo
darbuotoju Fizikos ir matematikos institute, 1985-1991 m. – LMA Ekonomikos institute.
Atėjus reformų ir pertvarkos metui, jis grįžo į miškų žinybą: 1991 m.
gegužę įsidarbino tuometinei Miškų ūkio ministerijai pavaldaus EPKT
biuro Mokslinės – techninės informacijos skyriuje vyr. inžinieriumi,
1992-1993 m. perkeltas į Miškų ūkio ministerijos Miškų politikos skyrių
vyr. inžinieriumi. Pradėjus platesniu mastu šalyje diegti kompiuterizaciją
ir kurti modernesnę bankininkystę, taikomosios matematikos specialistas ir ekonomistas A. Slivinskas pakviestas į Lietuvos banką, kur dirbo
įvairiose pareigose nuo 1993 m. rudens iki 1997 m. balandžio, vėliau iki
2009 m. gegužės pabaigos dirbo LR Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos skyriuje patarėju, vedėju.
Išėjęs 2009 m. į pensiją, Algimantas su entuziazmu pasinėrė į privačią miškininkystę: įgytas įvairių sričių profesines žinias diegė, modeliavo
nuosavo miško valdoje Lavoriškėse, sužymėdamas medžius atskirais
numeriais, nustatydamas jų koordinates ir pažymėdamas kartografinėje
medžiagoje. Kartu buvo praktiškas – sodininkavo, meistravo, organizuodavo šeimos miškasodžio talkas, mokė miškininkavimo anūkus. Laisvalaikiu domėjosi Vilniaus krašto miškais, surinko medžiagą apie juose
augančias aukščiausias egles.
Algimantas buvo ir šeimos žmogus – su žmona Marija, taip pat matematike, dirbusia VVU skaičiavimo centre, išaugino sūnų Giedrių, tapusį
informatikos specialistu, mokslų daktaru, bei dukrą Saulę, pasirinkusią
sociologijos, komunikacijos, verslo administravimo specializacijos sritį,
džiaugėsi giminės tąsa – savo vaikų penkiomis atžalomis.
Vilniaus Kairėnų kapinės priglaudė Algimantą amžinybėn.
Nuoširdžius atjautos žodžius skiriame velionio šeimai, kitiems artimiesiems.
Buvę bendramoksliai ir bendradarbiai miškininkai

me padalinyje, 2004-2011 m. – Vilniaus RAAD Trakų rajono agentūroje,
nuo 2012 m. – Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Vilniaus teritoriniame padalinyje vyresniuoju specialistu. Jis labai sielojosi
dėl nesibaigiančių reorganizacijų miškininkystės srityje, dėl kai kurių
žmonių vartotojiško požiūrio į mišką ir nesibaigiančių nesutarimų tarp
privačių sklypų bendraturčių, dažnai artimų giminių. Nežiūrint šių laikinų nesklandumų, išliko optimistu, tikėjo, kad miškininkai ištvers visas
negandas.
Juozas mūsų atmintyje įaugo kaip kompetentingas, atsakingas specialistas, draugiškas, noriai dalyvaujantis įvairiuose organizuojamuose
renginiuose kolega, patariantis jauniems bendradarbiams darbo klausimais, nešykštėjęs ir gyvenimiškos patirties asmeniniuose reikaluose,
rūpestingas tėvas. Jo veidas visada švytėjo šilta, gera nuotaika. Vietos
gyventojai jį laikė pavyzdiniu miškininku. Už ilgametį darbą 60-ojo gimtadienio proga Juozas buvo paskatintas Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus padėkos raštu.
Dėl skaudžios netekties reiškiame užuojautą velionio žmonai, sūnui,
anūkui.
Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus
Vilniaus teritorinis poskyrio darbuotojai
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S v e i k i n a m e g i m
 u s i u s
Su 30-uoju gimtadieniu

Gruodžio 8 d. šią sukaktį pažymintį Valstybinio miškotvarkos instituto taksatorių Mindaugą Laužiką, 18 d. – Tauragės miškų
urėdijos viešųjų pirkimų inžinierę Ingą Būdvytienę, 29 d. – Panevėžio miškų urėdijos
medienos ruošos, prekybos ir techninio pa
dalinio traktorininką Gražvydą Saulį.

Su 40-uoju gimtadieniu

Gruodžio 5 d. šią sukaktį pažymintį Švenčionėlių miškų urėdijos Adutiškio girininki
jos eigulį Valdą Rumbutį, 8 d. – Tauragės
miškų urėdijos Šilinės girininkijos miško
pjovėją Ramūną Gintalą, 11 d. – Telšių
miškų urėdijos medienos ruošos, prekybos
ir techninio padalinio meistrą Algimantą
Selenį, 14 d. – Panevėžio miškų urėdijos
Raguvėlės girininkijos girininko pavaduo
toją Gintautą Šimonį, 17 d. – Panevėžio
miškų urėdijos medienos ruošos, prekybos
ir techninio padalinio traktorininką Albiną
Eidikonį, 21 d. – Mažeikių miškų urėdijos
medienos ruošos, prekybos ir techninio pa
dalinio medvežės operatorių Ramūną Sobutą, 27 d. – Valstybinės miškų tarnybos
Miškų kontrolės skyriaus Utenos teritorinio
poskyrio vyriausiąjį specialistą Justiną
Kuprį, 29 d. Gamtos tyrimo centro Botanikos instituto vyresnįjį mokslo darbuotoją
dr. Vaidotą Lygį.

Su 50-uoju gimtadieniu

Gruodžio 5 d. šią sukaktį pažymintį Raseinių
miškų urėdijos miško darbininką Leoną Ar-

gruodiį
malą, Vilniaus miškų urėdijos Sudervės gi
rininkijos darbuotoją, folklorinio ansamblio
„Nalšia“ vadovę Audronę Vakarinienę,
6 d. – Šiaulių miškų urėdijos Gruzdžių giri
ninkijos girininką Algirdą Černauską,
12 d. – Druskininkų miškų urėdijos miškotvarkos inžinierių Rimą LOVČIKĄ, Zarasų
miškų urėdijos buhalterę Olgą VOIŠNIS,
21 d. – KMAI kolegijos sargą Vingaudą
Dambrauską, 25 d. – Šilutės miškų urėdi
jos Stemplių girininkijos girininko pavaduo
toją Aušrelę Norkienę, 29 d. – Raseinių
miškų urėdijos Padubysio girininkijos giri
ninko pavaduotoją Darių Leveckį.

Su 60-uoju gimtadieniu

Gruodžio 5 d. šią sukaktį pažymintį Veisiejų
miškų urėdijos medienos ruošos, prekybos
ir techninio padalinio mechaniką Joną Poteliūną, 8 d. – Druskininkų miškų urėdijos
Merkinės girininkijos eigulį Romą Staučę,
12 d. – Marijampolės miškų urėdijos Kalvarijos girininkijos eigulį Algimantą Dubicką,
27 d. – Kauno miškų urėdijos Raudondvario
medelyno miško darbininkę Laimutę Rakauskienę, 30 d. – Vilniaus miškų urėdijos
medelyno pagalbinę darbininkę Teresą Šibakovskają.

Su 70-uoju gimtadieniu

Gruodžio 4 d. šią sukaktį pažyminčią ilgametę Šakių miškų urėdijos vyriausiąją buhalterę
Stanislavą Matikaitienę, 22 d. – buvusį
ilgametį Kazlų Rūdos mokomosios miškų
urėdijos urėdo pavaduotoją miškininkystei
Sigitą Albertą Česnavičių, 23 d. – buvusį ilgametį Jonavos miškų urėdijos urėdą
Vytautą Daukševičių.
Gruodžio 15 d. sukanka 75-eri buvusiam
Utenos miškų urėdijos Čiulėnų girininkijos
girininkui, vėliau Utenos girininkijos eiguliui
Rimantui Stasiui Lukšiui, 31 d. – buvu
siam ilgamečiam LAMMC Miškų instituto
vyresniajam mokslo darbuotojui bei buvusiam Kauno aukštesniosios miškų mokyklos – eksperimentinės miškų urėdijos vadovui dr. Juozui Jonikui.

Su 80-uoju gimtadieniu

Gruodžio 15 d. šią sukaktį pažymėsian
tį buvusį ilgametį Anykščių miškų urėdijos
Kavarsko girininkijos traktorininką Vytautą Dalinkevičių, 22 d. – buvusį ilgametį
LAMMC Miškų instituto vyresnįjį mokslo
darbuotoją, Miško apsaugos ir medžioklėtyros laboratorijos vedėją, profesorių Vytautą Padaigą.

Su 90-uoju gimtadieniu

Gruodžio 18 d. šią sukaktį pažyminčią buvu
sią ilgametę Miškų ūkio misterijos darbuotoją Esfirą Alpernienę.

Naujos pareigos
Alytaus miškų urėdijoje:

Kęstutis Viržbauskas, dirbęs Punios girininkijos girininku, perkeltas nuo 2014 m. kovo 31 d. šios
girininkijos eiguliu;
Alvydas Žvinakevičius, dirbęs Punios girininkijos girininko pavaduotoju, nuo 2014 m. kovo 31 d.
paskirtas šios girininkijos girininku;
Povilas Dzenkus, dirbęs Punios girininkijoje
eiguliu, nuo 2014 m. kovo 31 d. paskirtas šios girininkijos girininko pavaduotoju.

Nemenčinės miškų urėdijoje:

Dalia Karlonienė, dirbusi vyriausiąją buhaltere,
pačios prašymu, nuo 2014 m. lapkričio 14 d. atleista
iš šių pareigų;
Juozas Urbanavičius, g. 1975 m., baigęs 2011 m.
ASU MEF miškininkystės magistrantūros studijų programą, nuo 2014 m. lapkričio 3 d. paskirtas Arvydų girininkijos eiguliu. Prieš tai dirbo Zarasų miškų urėdijoje
Salako girininkijos girininko pavaduotoju.

Kryžiažodžio „Spalio kaleidoskopas“, išspausdinto 2014 m. Nr. 10, atsakymai:

Vertikaliai: 1. Spalis. 2. Briedis. 3. Kukutis. 4. Kailis. 7. Pocūgė. 8. Pikulė.
12. Čivylis.13. Ausūnis. 16. Pelėda. 17. Lapūnė. 20. Musinukė. 21. Žaliuokė.
23. Stirnos. 24. Šaltuma.
Horizontaliai:
5. Šaltis. 6. Skėtis. 9. Uosis. 10. Einis. 11. Liputis. 14. Agutis. 15. Kurklė.
18. Lepšis. 19. Miškas. 22. Putinas. 25. Adata. 26. Šalna. 27. Bruknė. 28. Lututė.
Frazė – RUDUO DAR NESKUBA
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Šakių miškų urėdijoje:
JONAS ALBINAS
URBANAVIČIUS po atrankos nuo 2014 m.
lapkričio 3 d. paskirtas
Lekėčių girininkijos
girininko pavaduotoju.
Prieš tai dirbo Lekėčių
girininkijos eiguliu.

Už kryžiažodžio „Spalio kaleidoskopas“,
išspausdinto 2014 m. Nr. 10, atsakymus
UAB „MMC Forest“
įsteigtą prizą – sodiklį –
laimėjo romas utovka.
Dėl prizo kreipkitės:
el. paštu info@musu-girios.lt, tel. 8687 10616.

PONS S E

Geriausias
medkirčio draugas
Ponsse wisent ir Ponsse scorpion

Pramonės g. 8A/28,
LT-91100 Klaipėda
Malavėnų g. 1,
LT-81494 Malavėnų k.,
Šiaulių r.

Kniaudiškių g. 149,
LT-37374 Panevėžys
Verslo g. 9, Kumpių k.,
LT-54311 Kauno r.

KONEKESKO
oficialus PONSSE atstovas Lietuvoje

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

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

www.ponsse.com
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