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Mieli skaitytojai!
Paėmę į rankas gruodžio mėnesio „Mūsų girių“ numerį, greičiausiai pastebėjote ant šventinio viršelio papuošimo besipuikuojantį
skaičių 800. Taip jau gražiai sutapo, kad Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų
išvakarėse išleidome jubiliejinį žurnalo numerį. Nekėlėme sau tikslo,
kad šis numeris būtų kažkuo ypatingas, stengiamės nevarginti prisiminimais, juolab, kad Lietuvos miškininkų sąjungos, žurnalo „Mūsų
girios“ įkūrimo ir veiklos istorija puikiai žinoma ištikimiems skaitytojams. Istorijos peripetijose ne kartą uždarytas, keitęs savo pavadinimą bei darbuotojus, žurnalas stengėsi išlaikyti savo pirmtako veidą,
būti praktinės miškininkystės skleidėju.
Laikas nestovi vietoje, nenumaldomai, dideliais žingsniais skuba į priekį gyvenimas. Daug kas keičiasi. Keičiasi kartos, žmonių
požiūris, mąstymas. Tikimės, kad ateityje mūsų leidinio puslapiai
bus atviro ir ramaus žodžio, konstruktyvių diskusijų bei problemų
sprendimo vieta.
Džiugių Šv. Kalėdų, sėkmės, optimizmo, naujų iššūkių, drąsių
pokyčių 2015-aisiais!
Redakcija

K r o n ika

Mieli miškininkai, privačių miškų savininkai ir kiti žurnalo skaitytojai,

Gruodžio 3 d. Vyriausybė patvirtino tvarką,
kaip privačių miškų savininkai turės mokėti
nuo 2015 metų jiems įsigaliosiantį 5 proc.
dydžio mokestį už parduotą žaliavinę
medieną ir nenukirstą mišką. LR Vyriausybė įpareigojo Valstybinę mokesčių inspekciją ir Aplinkos ministeriją iki 2015 m. rugsėjo
30 d. pateikti detalesnę analizę, kaip bus
surenkamas privačių miško savininkų mokamas mokestis. Aplinkos ministerija rengia
Bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo
programos projektą, kuris detalizuoja surinktų lėšų panaudojimą.
Gruodžio 3 d. AMEPS paskelbti 2015 m. I
pusmečio medienos aukciono rezultatai parodė, kad apvaliosios medienos perdirbėjai
nenupirko visos pasiūlytos apvaliosios medienos. Nenupirkta 33 proc. pasiūlytos apvaliosios medienos: pjautinųjų pušies – 7 proc.,
eglės – 10 proc., plokščių ir malkinės medienos – 65 proc., popiermedžių – 65 proc.,
kirtimo atliekų – 67 proc. Aplinkos ministerijos ir Generalinės miškų urėdijos pastangomis miškų urėdijų medienos pardavimai
įmonėms, eksportuojančioms medieną,
per dešimtmetį sumažėjo beveik dvigubai.
Tačiau ir toliau siekiama imtis visų teisiškai
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įmanomų priemonių, kad apvaliąja žaliavine
mediena apsirūpintų Lietuvos perdirbėjai, o
ne eksportuotojai.
Gruodžio 5 d. Trakuose vyko LMSA konferencija „Miškas – žmogui, žmogus – miškui“ (plačiau – 30 p.).
Gruodžio 5 d. organizuotas atkurtos Lietuvos miškininkų sąjungos 12-asis suvažiavimas, vykęs Kauno rajone, Raudondvario
dvare įsikūrusio menų inkubatoriaus patalpose (plačiau – 6 p.).

Suvažiavimo delegatai ir svečiai gieda šalies himną

Konkursą Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus pareigoms užimti laimėjo
Albertas Stanislovaitis. Konkurse dalyvavo šeši pretendentai.
Albertui Stanislovaičiui – 45-eri metai,
1993 m. baigė miškininkystės studijas
Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Pirmoji
jo darbovietė buvo Kėdainių miškų urėdija. Nuo 1995 m. dirbo skyriaus viršininku tuometėje Miškų ūkio ministerijoje,
1997 m. – Generalinėje miškų urėdijoje.
Nuo 1999 m. vadovavo kelioms bendrovėms. 2010 m. tapo UAB „Usuris“ direktoriumi. Nuo 2012 m. iki šiol – šios bendrovės direktoriaus pavaduotojas.

Gruodžio 8-19 d. Nemuno deltos regioninio
parko direkcija organizavo Salos etnokultūros ir informacijos centre Adventinę mugę
ir amatų dirbtuvėlę, kurios metu lankytojai galėjo stebėti, kaip dirba amatininkai bei
mokytis amatų.
Gruodžio 11 d. Sirvėtos regioniniame parke
lankytojams pristatytas naujas pažintinis
takas. Pažintis su baltų gamtos pasaulėžiūra
prasideda Šventos gyvenvietėje – 8 km nuo
Švenčionių. Tako ilgis 1 km, jį puošia 17 žinomų Lietuvos skulptorių kurtų darbų.

Vlado dekšnio nuotrauka

Kiekvienų metų pabaigą ženklina džiugios ir visų laukiamos šventės: šv. Kalėdos ir Naujieji
metai. Dalydamiesi šv. Kalėdų džiaugsmu ir ramybe mintimis peržvelgiame praėjusius metus, nuveiktus ir planuojamus darbus.
Džiugu šv. Kalėdų ir Naujųjų 2015 m. proga pasveikinti „Mūsų girių“, gyvuojančių jau
85-erius metus, skaitytojus.
Praėjusieji metai buvo turtingi renginių. Įvyko ketvirtasis girininkų, dvyliktasis Lietuvos miškininkų sąjungos suvažiavimai. Miškininkai paprastai dirba mažuose kolektyvuose, pasklidę po visą respubliką ir ne taip jau dažnai būna progų pabendrauti su didesniu
kolegų būriu. Todėl tie susitikimai labai svarbūs. Kartu mes pasijuntame jėga, galinčia
ryžtingai spręsti iškilusias problemas.
Džiugu, kad pavyko suorganizuoti respublikinį konkursą „Geriausiai ąžuolynus atkurianti girininkija“. Buvo gera proga miškininkams pasitikrinti, ar teisingu keliu einame,
kaip atrodome kaimynams.
Ne viską 2014 m. padarėme, ne visi lūkesčiai išsipildė, tačiau turėkime ryžto ir toliau
dirbti miškui, kurti aplinką, kurioje gera visiems gyventi.
Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikinu miškininkus, privačių miškų savininkus,
jų šeimų narius, miškininkystės studentus, jaunuosius miško bičiulius, visus neabejingus
miško ošimui, medžioklės ragų gausmui ir linkiu geros sveikatos, malonių akimirkų laisvalaikiu, darnos šeimose ir su aplinka.
Pagarbiai – Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas
Edmundas Bartkevičius

Gruodžio 11 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje vyko
tradicinė respublikinė paroda – konkursas „Žiemos puokštė“ bei
atvirų durų diena. Renginiuose dalyvavo mokytojai, moksleiviai bei
jų tėveliai iš visos Lietuvos.
Gruodžio 12 d. Briuselyje surengtas didelio dėmesio sulaukęs Europos miško savininkų federacijos (CEPF) metinis renginys – CEPF
Members day 2014, kuriame dalyvavo ir LMSA delegacija.
Gruodžio 12 d. Tauragės miškų urėdijoje pasirašyta kolektyvinė sutartis su įmonės profesine sąjunga. Pasirašyme dalyvavusi LMPS
federacijos pirmininkė I. Ruginienė akcentavo sutarties punktuose
padarytus pakeitimus ar papildymus, atsakė į narių klausimus. Miškų urėdijos profesinės sąjungos pirmininkas Ž. Bagdonas informavo
apie profsąjungos veiklą, organizuojamus renginius ir mokymus.
Gruodžio 15 d. Baigėsi Limoje dvi savaites vykęs pasaulinis forumas – dvidešimtoji JT bendrosios klimato kaitos konvencijos
šalių konferencija. Limos konferencija – svarbus žingsnis į priekį siekiant nustatyti, kaip bus valdoma klimato kaita po 2020 m.
Sutarta, kokią informaciją šalys turi pateikti apie jų planuojamus
veiksmus dėl klimato kaitos švelninimo įsipareigojimų. Konferencijoje tartasi ir dėl to, kaip turėtų būti vertinami pranešimai, kad
šalių pateikta informacija būtų skaidri, apskaitoma ir palyginama.
Planuojamame 2015 m. pasirašyti susitarime bus įvardinti veiksmai, skirti klimato kaitos švelninimui ir prisitaikymui, ir jiems reikalingos finansavimo priemonės, skatinimas. Sprendimo tekste išsivysčiusios šalys raginamos teikti paramą besivystančioms šalims.
Priimtas sprendimas dėl daug diskusijų sukėlusio netekčių ir žalos,
atsirandančios dėl neigiamo klimato kaitos poveikio, klausimo ir
jam spręsti sukurto Vykdomojo komiteto tolesnės veiklos.
Gruodžio 15 d. aplinkos ministras K. Trečiokas susitiko su dviejų
šalių – Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos – ambasadoriais Lietuvoje. Per abu susitikimus aptartos aplinkos sektoriaus aktualijos.

mis Antazavės bažnyčioje, vėliau aplankyta mūšio vieta, o Antazavės
gimnazijoje pristatyta kraštotyrininko J. Nemanio Šilo mūšiui, krašto
rezistencijai skirta knyga.
Gruodžio 22 d. Kazlų Rūdos mokomojoje miškų urėdijoje vyko vidinės miškotvarkos projekto viešas svarstymas.
Kuršių nerijos nacionalinis parkas įtrauktas į Pasaulio darnaus turizmo vietovių šimtuką. Greendestinations.info ekspertai darnaus turizmo vietoves vertino balais, remdamiesi šešiais pagrindiniais kriterijais: gamtos, aplinkos, kultūros ir tradicijų, socialinės gerovės, gamtai draugiškos ekonomikos ir „žaliųjų” sertifikatų.
Visuomenė gali naudotis miškų rekreacine infrastruktūra, sukurta paramos lėšomis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013
m. programos (KPP) priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos
miškuose“. Nacionalinė mokėjimo agentūra, siekdama supažindinti visuomenę su įgyvendintais projektais, pakviesti žmones
laisvalaikį praleisti patogiai ir saugiai, projektų įgyvendinimo
vietas pažymėjo žemėlapyje. Priemonės „Pelno nesiekiančios
investicijos miškuose“ tikslas – įgyvendinti aplinkosaugos tikslus,
gerinti aplinkos, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio kokybę, didinti miško visuomeninę estetinę vertę, plėtojant rekreacinę infrastruktūrą. Privačių miškų savininkai ir valstybinių miškų valdytojai šios priemonės paramos lėšomis miškuose įrengė rekreacinius
pažintinius takus, apžvalgos aikšteles, transporto stovėjimo aikšteles, laužavietes ir pan. Lietuvos miškuose jau įrengta apie 300
poilsiaviečių, kuriomis visuomenė gali naudotis nemokamai. Daugiau kaip 39,6 mln. Lt (apie 11,5 mln. eurų) investuotų paramos
lėšų skirta žmonių poilsiui.

Gruodžio 16 d. Generalinėje miškų urėdijoje organizuota spaudos
konferencija, kurios metu Aplinkos ministerijos Miškų departamento, Valstybinės miškų tarnybos ir Generalinės miškų urėdijos vadovai
atsakė į žurnalistų klausimus (plačiau – 10 p.).
Gruodžio 18 d. Aplinkos ministerija, Generalinė miškų urėdija ir visos
42 šalies miškų urėdijos jau šeštąjį kartą visoje Lietuvoje organizavo
akciją „Parsinešk Kalėdas į savo namus“. Akcijos globėjas – aplinkos ministras K. Trečiokas. Miestų ir miestelių aikštėse, kitose žmonių
susibūrimo vietose miškininkai dalino eglišakes, paruoštas kirtimų
vietose. Vilniuje akcija vyko prie miesto Rotušės bei Katedros ir Europos aikštėse, Kaune – prie rajono savivaldybės, taip pat prie Vilkijos ir
Šilainių seniūnijų, Klaipėdoje – Teatro aikštėje, Šiauliuose – Prisikėlimo
aikštėje. Miškininkai išdalino daugiau kaip 100 tūkstančių eglišakių.
Dovanojo ir kankorėžių joms papuošti. Kartu su akcija šiemet startavo
„Kankorėžių klubas“. Jis veikia Generalinės miškų urėdijos tinklapio
„Facebook“ paskyroje. Čia lankytojai randa įvairių užduočių ir prizų.
Gruodžio 20 d. Zarasų miškų urėdo, šio rajono savivaldybės tarybos
nario R. Jurevičiaus iniciatyva suorganizuotas partizanų pergale pasibaigusio Šilo mūšio 70-mečio minėjimas. Jis prasidėjo šv. Mišio-

Vilniuje, Europos aikštėje

Mielas skaitytojau,

Žurnalo prenumeratą 2015 metams galima pratęsti
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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Lietuvos miškininkų sąjungos
12-jame suvažiavime

Š

iemet gruodžio 5 d. organizuotas atkurtos Lietuvos miškininkų
sąjungos 12-asis suvažiavimas, kuris vyko menų inkubatoriaus,
neseniai įsikūrusio Kauno rajone, Raudondvario dvaro patalpose. Į suvažiavimą atvyko per 300 delegatų, nemažai svečių, tarp
kurių buvo LR Seimo nariai Kazys Grybauskas ir Paulius Saudargas,
generalinis miškų urėdas dr. Rimantas Prūsaitis, Valstybinės miškų
tarnybos direktorius dr. Paulius Zolubas, Aplinkos ministerijos Miškų
departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas Nerijus Kupstaitis,
visuomeninių organizacijų atstovai.
Suvažiavimo dalyvius nuotaikingai pasveikino miškininkų renginių vedėjas, Kauno muzikinio teatro vadovas Egidijus Stancikas,
Marijampolės miškų urėdijos medžioklės ragų pūtikai bei operos solistas Liudas Mikalauskas, pajuokavęs, kad jo atliekama Ūdrio arija iš
operos ,,Pilėnai“ galėtų būti miškininkų himnu.
Suvažiavimą vedė viceprezidentai Antanas Juodvalkis, Kęstutis
Šakūnas bei prezidiumo nariai Romas Kupstaitis, Vigantas Kraujalis.
Lietuvos miškininkų sąjungai – 85-eri
Šiemet sukako 85-eri metai, kai surengtas pirmasis LMS suvažiavimas,
vykęs 1929 m. birželio 29-30 d. Kaune. Jame tuomet dalyvavo 110 sąjungos narių. Suvažiavimui pristatytas pradėto leisti miškininkystės
žurnalo „Mūsų girios“ pirmasis numeris. Šių metų gruodį išleidžiamas
jau 800-asis žurnalo numeris.
Pirmojo LMS vadovo Aleksandro Požėlos tuomet išsakyta mintis – „reikalinga daugiau aiškinti miškų reikšmę valstybei, mūsų tautai
ir gyventojams, kad į mišką žiūrėtų ne kaip į Dievo duotą dovaną, bet
kaip į Valstybės turtą, visos tautos lobį“ aktuali ir dabar.
Tarpukario metu buvo organizuota 10 suvažiavimų. Lietuvos miškininkų sąjungos veikla priverstinai nutraukta 1940 m. vasarą, kartu – ir

Į suvažiavimą
atvyko 301 delegatas
ir nemažai svečių
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Delegatų registracija

žurnalo ,,Mūsų girios“ leidyba. Lietuvos miškininkų sąjunga atkurta
1990 m. balandį.
Dabartinė sąjunga vienija per 1000 narių, turi 51 skyrių. Jie įsisteigę visose miškų urėdijose, Generalinėje miškų urėdijoje, Kuršių
nerijos NP, kitose su miškininkyste susijusiose įstaigose. LMS taip pat
vienija Miško auginimo specialistų, Girininkų bendrijas, Girininkų veteranų klubą; įsikūrė Miškų mokslų senjorų klubas „Giriūnai“. Po LMS
vėliava veikia Jaunųjų miško bičiulių sambūris ir Studentų miškininkų sąjunga.

ilgametį Miškų fakulteto dekaną doc. Praną
Džiaukštą.
Reziumuodamas LMS vaidmenį kintančioje visuomenėje, prof. E. Bartkevičius
neslėpė, kad ,,dažnai tekdavo atlikti tarsi
kempinės, stabdančios kylančias bangas
tarp atskirų miškininkų organizacijų ar asmenybių, vaidmenį, o tai susiję su didele
fizine ir dvasine įtampa, stresais“. ,,Ateityje
sąjungos nariams ir visiems miškininkams
linkiu būti aktyviems, matomiems, atsakingiems už savo žodžius, veiksmus ar rašytinį
tekstą, kad vėliau nereiktų raudonuoti, linkiu
būti dėmesingiems aplinkiniams žmonėms.
Linkiu mylėti mišką labiau negu save“.
Miškininkams linkėta sutarimo,
glaudesnio bendradarbiavimo
Sveikinimo kalboje LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys Paulius Saudargas
sakė, kad bendraudamas įsitikino, jog miškininkai yra patikimi, geri žmonės, gerbiami
visuomenėje, todėl jie gali daryti įtaką, priimant įvairius sprendimus. LR Seimo narys
miškininkas Kazys Grybauskas patikino, kad
vykdant dabartinės Vyriausybės programą
nenumatyta šalies miškų ūkio sektoriaus
valdymo pertvarkymų, miškininkai visas jėgas galės skirti įprastiems miško darbams.
Pasveikintas su pradėjimu eiti generalinio miškų urėdo pareigas dr. Rimantas
Prūsaitis pažymėjo, kad reikia visiems ,,nusileisti ant žemės“ ir ieškoti racionalių bendrų sprendimų miškininkystės darbuose.
Šia kryptimi dirbti miškininkams linkėjo ir
pasveikintas su naujomis pareigomis Valstybinės miškų tarnybos direktorius dr. Paulius Zolubas. Jo žodžiais, žmonės į pareigas
ateina ir išeina, o miškas lieka; reikia žavėtis
žmonėmis, kurie nuoširdžiai dirba, gyvena
kasdieniais miško rūpesčiais. Aplinkos mi-

LMS prezidentu dvejų metų kadencijai
perrinktas prof. E. Bartkevičius

nisterijos Miškų departamento Miškų ūkio
plėtros skyriaus vedėjas Nerijus Kupstaitis
pasidžiaugė, kad į suvažiavimą atvyko miškininkų bendruomenės branduolys, kuriam
jis linkėjo ateityje efektyviau dalyvauti formuojant miškų politiką.
Produktyvesnio miškų urėdijose dirbančių miškininkų bendradarbiavimo su
miškų mokslininkais linkėjo Miškų instituto
direktorius dr. Marius Aleinikovas, dr. Julius
Danusevičius, o su privačius miškus tvarkančiais miškininkais – LMSA valdybos narys Vidmantas Čeikauskas.
Girininkų bendrijos pirmininkas Raseinių miškų urėdijos Viduklės girininkijos
girininkas Raimondas Juzikis atkreipė suvažiavimo delegatų dėmesį į kintančią JMB
sambūrio veiklą, kuri daugelyje miškų urė-

Balsuoja suvažiavimo delegatai

vlado dekšnio nuotrauka

Įvairialypė dabartinės sąjungos veikla
Apžvelgdamas sąjungos veiklą per ataskaitinį laikotarpį, LMS prezidentas ASU Miškų ir
ekologijos fakulteto dekanas prof. Edmundas Bartkevičius akcentavo kelias kryptis.
Pirmoji – siūlymų teikimas valstybės institucijoms dėl valstybinio miškų sektoriaus valdymo, įvairių grėsmių. Antroji – įvairių edukacinių renginių, išvykų bei konkursų miškininkystės tematika organizavimas, įtraukiant
kuo daugiau sąjungos narių. Prezidentas
pažymėjo, kad iki šiol kasmet sėkmingai
organizuota Baltijos šalių miškininkų konferencija šiemet ėmė ,,buksuoti“: ji turėjo vykti
Lietuvoje, bet atsisakius dalyvauti estams,
reikia peržiūrėti šių konferencijų formatą ir
galbūt kviestis Lenkijos miškininkus. Organizuotos kelios pažintinės išvykos į Europos
šalis. Per ataskaitinį laikotarpį surengti 3
konkursai, kurių metu išaiškintos geriausiai
atliekančios neplynus pagrindinius, ugdymo kirtimus bei ąžuolynus atkuriančios girininkijos. Tai gera proga girininkijų miškininkams pasitikrinti profesines žinias, pasisemti
patirties iš kolegų.
Trečioji – ekologinis moksleivijos švietimas bei sporto skatinimas. Tobulintinas
jaunųjų miško bičiulių užimtumo organizavimas per kasmetinius viešuosius konkursus. Pavyzdžiui, šiemet konkursą laimėjo
miškininkams mažai pažįstama UAB „Inlinen“, kurios darbuotojams šį darbą, galima
sakyti, reikėjo pradėti iš naujo. Miškininkai
aktyviai dalyvavo orientavimosi sporto varžytuvėse – Norvegijoje (2011 m.), Lietuvoje
(2012 m.), Lenkijoje (2013 m.), Šveicarijoje
(2014 m.).
Ketvirtoji – ryšių su visuomene plėtra,
leidybinis ir projektinis darbas. Ryšių su
visuomene plėtrai pasitarnavo ir kasmetiniai Miškininko dienos minėjimai Vilniuje,
Ukmergėje, Girionyse, Šiauliuose. Dabar įteisinta ir Miško diena. Kaip šias dienas minėsime ateityje?
Anot LMS prezidento prof. E. Bartkevičiaus, nors leidybos rinkoje atsirado žurnalas „Miškai“, LMS kuruojamos „Mūsų girios“
išlaikė savo „veidą“, turinį ir sėkmingai tęsia
miškininkų gyvenimo metraštį. Per ataskaitinį laikotarpį LMS išleido R. Gabrilavičiaus
knygą apie dr. Vytautą Ramanauską, J. Grigaliūno fotoalbumą „Fotografavau Lietuvą“,
šiemet – prof. R. Deltuvo knygą „Povilas Matulionis. Ateities pradžia – tai mes“.
Dr. Juliaus Danusevičiaus manymu, reikėtų parengti ir išleisti vardyno ,,Lietuvos
miškininkai“ trečiąjį tomą apie jaunesnės
kartos miškininkus bei leidinį apie buvusį
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Pagerbiamas šių metų konkurso
nugalėtojas – Kidulių girininkijos girininkas
V. Martinkevičius

Įteikiamos LMS Garbės nario regalijos
prof. R. Deltuvui (dešinėje)

dijų laikosi ant girininkų entuziastų pečių.
Ar ilgai taip bus? Šiai veiklai remti skiriamos
centralizuotos lėšos nepasiekia kiekvieno
JMB būrelio, tad iš kokių lėšų paskatinti aktyvius vietos mokyklos JMB būrelio narius,
jų kuratorius? Kaišiadorių miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas Marijonas Bernotavičius pasiūlė miškininkų vykdomą edukacinę
veiklą jaunuomenėje įtraukti į miškų urėdijų
privalomųjų darbų sąrašą ir taip išspręsti
JMB būrelių skatinimo problemą. Jis taip
pat kvietė kolegas padiskutuoti, ką galėtų
vienyti Miško auginimo specialistų bendrija,
kai pagal atliekamų miško darbų pobūdį tuo
užsiima ir inžinieriai, girininkai, eiguliai, medelynų darbuotojai. Be to, ir miškų urėdas,
ir miškų kontrolės pareigūnas turi domėtis
miškų atkūrimu, vertinti atliktus darbus.

Rimondo Vasiliausko nuotraukos

LMS viceprezidentu išrinktas Kaišiadorių
miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas
M. Bernotavičius
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Paskatos veikliausiems
Už svarų indėlį miškų moksle, švietime bei
praktinėje miškininkystėje suvažiavimas
suteikė LMS garbės nario vardą buvusiam
LŽŪU rektoriui, miškininkui prof. Romualdui Deltuvui ir buvusiam Kuršių nerijos nacionalinio parko Nidos girininkijos girininkui
Gediminui Virgilijui Dikšui. Jiems įteiktos
regalijos.
Už ilgametį, prasmingą darbą miškų
labui, miškininkystės pažangos propagavimą LR Seimo narys K. Grybauskas įteikė LR
Seimo pirmininkės L. Graužinienės padėkas
LMS prezidentui Edmundui Bartkevičiui, ilgamečiam sąjungos prezidiumo nariui, buvusiam Šakių miškų urėdijos vyriausiajam
miškininkui Romui Kupstaičiui ir Ukmergės
miškų urėdijos Pašilės girininkijos girininkui,
aktyviam Girininkų bendrijos nariui Marijonui Vilkeliui. LR Seimo Aplinkos apsaugos
komiteto pirmininkas Algimantas Salamakinas pareiškė padėką miškininkams, kurią
LMS prezidentui E. Bartkevičiui perdavė Seimo narys Paulius Saudargas.
Už indėlį rengiant konkursus, nuoširdų
darbą su jaunaisiais miško bičiuliais, kitą
aktyvią veiklą LMS prezidentas prof. E. Bartkevičius pareiškė padėkas keliolikai aktyvių
sąjungos narių: prof. Antanui Juodvalkiui,
prof. Edvardui Riepšui, LMS atsakingajam
sekretoriui Jonui Ravinskui, ,,Mūsų girių“
vyriausiajam redaktoriui Rimondui Vasiliauskui, valdybos nariams: Sauliui Adomavičiui,
Sigitui Švereikai, Antanui Gaudiešiui, Marijonui Bernotavičiui, Juliui Adamoniui, Arūnui Samoškai, Ramūnui Mažėčiui bei Švenčionėlių miškų urėdijos ryšių su visuomene
specialistei Onai Gylienei, Šiaulių miškų

Naujas LMS Garbės narys – buvęs Nidos
girininkijos girininkas G. Dikšas

urėdijos Šiaulių girininkijos eiguliui Vytautui
Lapovui.
Už medžioklės tradicijų puoselėjimą Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko pavaduotojas Eugenijus Tijušas įteikė LMS
prezidentui prof. E. Bartkevičiui medžiotojų
pagarbos ženklą – ,,Medeinės“ medalį.
Buvęs LMS prezidentas prof. Edvardas
Riepšas, konkurso vertinimo komisijos pirmininkas, pristatė šiemet skelbto konkurso
„Geriausiai ąžuolynus atkurianti girininkija“
rezultatus ir nugalėtojus: pirma vieta įvertinta Šakių miškų urėdijos Kidulių girininkija
(girininkas Virginijus Martinkevičius), antra – Kėdainių miškų urėdijos Ąžuoloto girininkija (girininkas Romualdas Bukauskas),
trečia – Tauragės miškų urėdijos Batakių
girininkija (girininkas Gintaras Stankevičius), taip pat skirtos dvi paskatinamosios
vietos – Pakruojo miškų urėdijos Pakruojo
Valstybinės miškų tarnybos direktorius
dr. P. Zolubas (kairėje) diskutuoja su Girininkų
bendrijos vadovais

girininkijai (girininkas Juozas Kanišauskas) ir Trakų miškų urėdijos
Jagelonių girininkijai (girininkas
Vytautas Dirsė). Šių girininkijų girininkams pareikštos LMS prezidento
padėkos, o konkurso laureatams
V. Martinkevičiui, R. Bukauskui,
G. Stankevičiui suteikta garbė prieš
atidarant suvažiavimą įnešti ir po
jo baigties išnešti LMS vėliavą. Geriausiai ąžuolynus atkuriančioms
girininkijoms skirtos piniginės premijos: už I vietą – 3000 litų, už II vietą – 2500 litų, už III vietą – 2000 litų,
o Pakruojo ir Jagelonių girininkijos
paskatintos po 1500 litų.
LMS vadovybės rinkimai
Suvažiavime patvirtinti atnaujinti sąjungos veiklos Įstatai, nuspręsta vėl
kas dveji metai šaukti LMS suvažiavimus ir dvejų metų kadencijai rinkti
sąjungos vadovybę. LMS prezidentu
perrinktas prof. Edmundas Bartkevičius, viceprezidentais būti patikėta
Dubravos miškų urėdui Kęstučiui
Šakūnui ir Miško auginimo specialistų bendrijos pirmininkui, Kaišiadorių miškų urėdijos vyriausiajam
miškininkui Marijonui Bernotavičiui.
Taip pat patvirtinta 18 narių sąjungos prezidiumo sudėtis (Edmundas
Bartkevičius, Marijonas Bernotavičius, Kęstutis Šakūnas, Marius Aleinikovas, Vaidas Bendaravičius, Antanas Juodvalkis, Raimondas Juzikis,
Kęstutis Kakanis, Antanas Kilčauskas,
Vigantas Kraujalis, Andrius Kuliešis,
Romas Kupstaitis, Daugirdas Lukoševičius, Edvardas Riepšas, Darius
Stonis, Janina Šepetienė, Justinas
Urbanavičius bei LMS atsakingasis
sekretorius), iš skyrių pirmininkų
sudaryta valdyba, išrinktas garbės
teismas, revizijos komisija.
Tolimesnei veiklai priimtos 5
rezoliucijos, kuriomis bus siekiama vystyti tvarų miškų naudojimą,
plėsti bendradarbiavimą su privačiame miškų sektoriuje dirbančiais
miškininkais ir miško savininkais,
efektyvinti jaunųjų miško bičiulių
veiklą bei deramai įamžinti lietuviškos miškininkystės patriarcho,
lietuvybės skleidėjo Vilniaus krašte
prof. Povilo Matulionio atminimą.

MG inf.

LMS 12-ojo suvažiavimo, įvykusio 2014 m. gruodžio 5 d.,

REZOLIUCIJOS

Dėl darnaus miško ūkio principų pirmumo
Lietuvos miškininkų sąjunga yra už tvarų, žiniomis ir patirtimi pagrįstą miško ūkį, kviečia politikus
kurti stabilias veiklos sąlygas valstybiniams miškininkams ir privačių miškų savininkams ir skelbia
visos visuomenės interesus atitinkančio darnaus miško ūkio principų pirmenybę prieš dažnėjančias
politikų pastangas proteguoti dalinius interesus. Lietuvos miškininkų sąjunga ir toliau skirs daug
dėmesio miškininkų veiklos skaidrumui, galimybei įvertinti ir palyginti jų veiklos rezultatus, taikant
visuotinai pripažintus darnaus miško ūkio kriterijus ir indikatorius.
Dėl LMS garbės nario prof. Povilo Matulionio atminimo įamžinimo
Lietuvos miškininkų sąjunga siekia prikelti iš plačiosios visuomenės užmaršties vieno iškiliausių
lietuvių tautos sūnų, kovotojų dėl lietuviškos savimonės atgaivinimo Vilniaus krašte, lietuviškos kultūros plėtotojų, nenuilstamai dirbusių nepriklausomos Lietuvos valstybės naudai, miškininko Povilo
Matulionio vardą.
Įsipareigojame kartu su Lietuvai pagražinti draugija, Vilniečių ainių klubu ir kitomis suinteresuotomis visuomeninėmis organizacijomis siekti, kad:
Vilniaus mieste prie Aguonų gatvės namo Nr. 7, kuriame 1894-1910 m. gyveno P. Matulionis,
būtų pritvirtina atminimo lenta;
Aguonų gatvė, kuri caro laikais vadinta Makarjevskaja, o lenkams okupavus Vilnių tapo Makówa,
būtų pavadinta P. Matulionio gatve;
Vilniaus mieste prie A. Jakšto gatvės namo Nr. 9, kuriame P. Matulionis 1905 m. vasario 6 d. pastatė pirmąjį viešą lietuvišką spektaklį Vilniuje, būtų pritvirtinta atminimo lenta;
Antalieptėje būtų įrengtas stogastulpis, skirtas P. Matulionio pastangomis 1924 m. įsteigtam ir jo
vardą gavusiam žuvų inkubatoriui (peryklai) atminti.
Dėl Lietuvos miškininkų sąjungos bendradarbiavimo su privačių miškų savininkais bei juos
vienijančiomis organizacijomis
Lietuvos miškininkų sąjunga, gerbdama privačių miškų savininkų interesus ir piliečių teisę į privačią miško nuosavybę, kreipiasi į privačių miškų savininkus ir juos vienijančias organizacijas dėl
glaudesnio ir nuoširdesnio bendradarbiavimo, kviečia aktyviau įsitraukti į Lietuvos miškininkų sąjungos veiklą, siekiant bendrų tikslų – kurti kuo palankesnes Lietuvos miškų, kaip vieno iš svarbiausių jos gamtinių išteklių, puoselėjimo sąlygas.
Dėl Jaunųjų miško bičiulių veiklos
Organizuota, metodiškai vadovaujama bendrystė su jaunaisiais miško bičiuliais (JMB) ir mokyklinėmis girininkijomis prasidėjo 1975 m. miškų ūkio ir miško pramonės bei švietimo ministrams
pasirašius įsakymą. Jų veiklą iki 1989 m. koordinavo Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos, nuo
1996 m. – Generalinės miškų urėdijos atstovai. 1997 m. JMB sambūris tapo Lietuvos miškininkų
sąjungos struktūriniu padaliniu.
Pastarąjį dešimtmetį lėšos JMB veiklai koordinuoti konkurso būdu skiriamos iš Bendrųjų miško
ūkio reikmių programos. Šiuos Aplinkos ministerijos skelbiamus konkursus nuo 2009 m. laimi vis kitos organizacijos (klubai), dažnai nesusijusios su jaunųjų miškininkų profesiniu ugdymu. Dėl to JMB
veikla iš švietėjiškos, pažintinės nukrypo į formaliai organizuojamus tiriamuosius darbus, kuriuose
dalyvauja tik maža dalis moksleivių.
LMS suvažiavimas siūlo:
būtina keisti JMB veiklai koordinuoti rengiamų konkursinių programų profilį – numatyti daugiau
masinių renginių, patrauklių veiklos formų, susijusių su miško pažinimu, gamtos pamokomis, stebėjimais natūroje ir pan.;
miškų urėdijų vykdomą švietėjišką veiklą tikslinga įtraukti į privalomuosius miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbus ir finansuoti iš šiems darbams skirtų lėšų;
skatinti aktyviai su jaunaisiais miško bičiuliais dirbančius miškininkus ir pedagogus;
iš esmės keisti jaunųjų miško bičiulių veiklos organizavimą, kad būtų užtikrinta ilgalaikė ir tęstinė šio sambūrio veikla.
Dėl paramos visuomeniniam judėjimui ,,Piliakalnių atmintis“
Lietuvos miškininkų sąjunga remia visuomeninio judėjimo ,,Piliakalnių atmintis“ kreipimąsi į LR Prezidentę, LR Seimo Pirmininkę ir LR Ministrą Pirmininką ,,Dėl Lietuvos piliakalnių įrašymo į UNESCO
saugomų objektų sąvadą bei Piliakalnių metų paskelbimo“.
/ 2014 / 12
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Naujųjų išvakarėse –

apie veiklos prioritetus ir naujus iššūkius
Gruodžio 16 d. organizuota trijų pagrindinių miškų institucijų vadovų – Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktoriaus dr. Valdo Vaičiūno, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus dr. Pauliaus Zolubo ir Generalinės miškų urėdijos generalinio
miškų urėdo dr. Rimanto Prūsaičio – spaudos konferencija. Joje dalyvavo ir klausimus uždavė miškininkystės tema rašantys
žiniasklaidos atstovai.
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AM parengė Miškų įstatymo kai kurių
straipsnių pakeitimus. Prašome trumpai
pakomentuoti.
V. V. : Projekte siūloma koreguoti miškų
priskyrimo miškų grupėms tvarką, ją šiek tiek
supaprastinant, priskyrimą padaryti operatyvesniu. Senoji tvarka įteisinta 1995 m., priėmus Miškų įstatymą. Naujame projekte numatyta atsisakyti vienos derinimo grandies, todėl,
patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą
miškų tvarkymo schema, miškų priskyrimas
grupėms užsibaigtų.
Svarbu paminėti, kad IV miškų grupėje numatytas naujas pogrupis – plantaciniai miškai.
Miškų įstatymo projekte bus detalizuojamas Nepriklausomų medienos matuotojų sistemos funkcionavimas. Ši sistema veikia gerai,
efektyviai, padeda užtikrinti skaidrią medienos
prekybą ir matavimą, tačiau iki šiol tai nebuvo
reglamentuota įstatymo lygmenyje.
Kokios ES paramos 2015 m. gali tikėtis valstybinis ir privatus miškų sektorius?
V. V.: Didžioji dalis ES paramos kaimo plėtrai 2014-2020 m. teks priemonei, susijusiai
su miškų įveisimu žemės ūkio paskirties ir ne
žemės ūkio paskirties žemėse. Dabartiniame
finansiniame laikotarpyje parama bus skiriama tik privačios žemės savininkams. Išliks
panašios ar buvusios paramos priemonės,
susijusios su ekonominės miškų vertės didini-

mu, su rekreacine infrastruktūra, inovacijomis,
mokymu, konsultavimu.
Mūsų iniciatyva atsisakyta paramą teikti
smulkioms valdoms ir stambiems projektams.
Iki šiol pasitaikydavo atvejų, kai smulkus miško savininkas įsigydavo iki 50 proc. paramos
stambiai miško technikai pirkti, tačiau nesugebėdavo jos efektyviai panaudoti. Dabar
numatoma stambių projektų neremti ir apsiriboti projektais iki 50 tūkst. eurų vertės, kad
parama pasiektų kuo daugiau miško savininkų
ir valdytojų.
Miškų urėdijos naujų miškų veisimui turės
galimybę gauti finansinę paramą iš Bendrųjų
miškų ūkio reikmių finansavimo programos,
kurioje kaupiamos lėšos už miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis sumokėtų
kompensacijų.
Prašome pakomentuoti, kaip bus atsižvelgta į neseniai pristatytos STT ataskaitos „Išvada dėl GMU veiklos sričių korupcijos lygio analizės“ nurodytas pastabas?
R. P.: STT ataskaitos kai kuriose išvadose
pasakyta, kad GMU galimai nepakankamai
kontroliavo miškų urėdijų veiklą. Iš daugiau
kaip 30 punktų išskirta, kad nepakankamai
viešinti generalinio miškų urėdo įsakymai,
nepakankamai buvo pateikiama informacija
elektroninėje erdvėje, vykdoma prekybos mediena kontrolė ir t.t. Su pastabomis ir išvado-

Miškų institucijų vadovai (iš kairės): P. Zolubas, V. Vaičiūnas, R. Prūsaitis

Rimondo Vasiliausko nuotrauka

Kokie prioritetiniai veiklos uždaviniai numatomi 2015 metais?
V. Vaičiūnas: Aplinkos ministerijos Miškų
departamento svarbiausi 2015 m. uždaviniai
glaudžiai susiję su Nacionalinės miškų sektoriaus plėtros iki 2020 m. programos įgyvendinimu. Kitais metais bus vykdomas programos
įgyvendinimo tarpinis vertinimas.
LR Seimui priėmus Miškų įstatymo pataisas dėl miško savininkų papildomo 5 proc.
apmokestinimo nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką, Miškų departamentui pavesta paruošti poįstatyminius
aktus. Kartu su Valstybine mokesčių inspekcija rengiami išaiškinimai, o drauge su Finansų
ministerija ir Valstybine mokesčių inspekcija
bus atliktas monitoringas bei po pusmečio
nuo įstatymo įsigaliojimo pateikta ataskaita
Vyriausybei, kaip mokestis renkamas bei kaip
naudojamos tikslinės lėšos.
2015 m. numatoma pasiruošti nepertraukiamos miškotvarkos įgyvendinimui.
P. Zolubas: VMT buvo nepertraukiamos
miškotvarkos iniciatorė. Ši iniciatyva bus kitų
metų vienas iš tarnybos prioritetų. Numatome
tobulinti miškų kontrolės darbą. Teritoriniuose
poskyriuose sieksime keisti specialistų darbo specifiką. Padidinus baudas už pažaidas
miške, vis dažniau kyla teisinių problemų –
nubaustieji stengiasi nemokėti baudų ir jas
ginčyti teisme. Stengsimės labiau sustiprinti
kontrolierių teisinį išprusimą.
Plėsime paslaugų, vykdomų internetu,
skaičių, skatinsime miško savininkus tuo plačiau naudotis.
R. Prūsaitis: GMU 2015 m. daugiausia dėmesio skirs miškų urėdijų veiklai tobulinti bei
efektyvumui didinti. Ateinančiais metais toliau
bus diegiama Integruota miškų ūkio veiklos
apskaitos informacinė sistema (IMŪVIS).
Svarbiu miškų urėdijų prioritetu išlieka
biokuro gamyba. Nors pardavimai per biržą
įsibėgėja gana sunkiai, tačiau kitąmet planuojame ten realizuoti iki 50 proc. miško kirtimo
atliekų. Trys miškų urėdijos numato įsigyti reikiamą įrangą skiedros gamybai.

mis reikia sutikti. GMU atsakymą apie priimtas
priemones turi pateikti per tris mėnesius. GMU
veiklos metines ataskaitas numatoma pristatyti viešojoje erdvėje iki šių metų pabaigos.
Neseniai vyko GMU vidaus auditas, kurį atliko AM specialistai ir pateikė išvadas bei rekomendacijas. Numatytas specialistų perkėlimas
tarp skyrių. Galimas ir kai kurių skyrių sujungimas. Yra etatų, kuriuos laikyti netikslinga. Vietoj jų, galbūt, bus steigiamos kitos pareigybės.
Dabar yra 38 etatai, iš kurių du laisvi.
Atsižvelgdama į STT ataskaitos išvadas,
GMU jau įkurta Miško resursų kontrolės mobilioji brigada, kurios 2 darbuotojai (ateityje
numatoma turėti 3) važinės į miškų urėdijas ir
tikrins medienos atleidimo važtaraščius, kaip
vykdomas medienos sortimentavimas, nustatomas tūris, mediena pakraunama į medienvežius ir pan. Jei brigados funkcijoms vykdyti
neužteks žmonių, pasitelksime į pagalbą VMT
specialistų arba ieškosime rezervų.
Ar tikslinga beveik kiekvienai miškų urėdijai turėti po medelyną, jame stengtis auginti praktiškai visas miškų atkūrimui naudojamas medžių rūšis? Ar nebus diegiamos
naujos miško sodmenų auginimo technologijos, kad nestigtų paklausių medžių rūšių
sodmenų?
R. P.: Iš tikrųjų medelynų yra daug ne tik
regionuose, bet ir kai kuriose miškų urėdijose
ne po vieną. Tai reikėtų peržiūrėti iš esmės.
Tikslinga atsisakyti smulkių bei tų, kuriuose
auginami dekoratyviniai augalai. Gal reikėtų
koncentruoti regionais, bet tai ateities klausimas. Numatoma Dubravos ir Panevėžio miškų
urėdijų medelynuose pastatyti šiltnamius, kur
bus auginami miško sodmenys su uždara šaknų sistema.
V. V.: Kai Nacionalinė mokėjimo agentūra rudenį paskelbia papildomą paraiškų miškams veisti priėmimą, iš karto plūsteli miško
savininkų srautas, kurie intensyviai ieško miško sodmenų. Tuomet ir susidaro tam tikras
sodmenų stygius. Vienintelė racionali išeitis,
norint užtikrinti pakankamą sodmenų kiekį, –
laiku sudaryti sutartis su miškų urėdijomis. Galimybė įsivežti miško sodmenis iš užsienio yra
ribota, nes sodinti Lietuvoje galima tik šiaurės
Lenkijos medelynuose išaugintus sodmenis.
Beveik visose miškų urėdijose aktuali perbrendusių medynų problema. Apie tai
gana senokai diskutuojama, bet jų plotai
vis nemažėja. Ką ketinate daryti?
R. P.: Vienas iš prioritetinių VMT šių metų
uždavinių – perbrendusių medynų analizė Jonavos ir Radviliškio miškų urėdijose. Atlikus šį

darbą, Tarnyba pateiks išvadas, dėl ko kaupiasi
šalies miškų urėdijose tas medynų kiekis. Šiuo
metu perbrendę medynai sudaro 18 proc. Tam
yra objektyvių ir subjektyvių priežasčių. Bus
ieškoma būdų, kaip jas spręsti. Beje, Nacionalinėje miškų sektoriaus programoje numatyta
iki 2020 m. sumažinti perbrendusių medynų
plotus iki 16 proc.
Visuomenė nepalankiai žiūri į plynus kirtimus miškuose. Koks galėtų būti optimalus
plynų ir neplynų kirtimų santykis miškų
naudojime?
R. P.: Šalies miškų naudojime neplyni kirtimai pagal plotą kasmet didėja ir sudaro apie
32 proc. Nacionalinėje miškų sektoriaus programoje numatyta iki 2020 m. jų plotą padidinti iki
35 proc. Bet neplynų kirtimų ploto didinimas
kai kur yra probleminis. Pietų Lietuvoje, pušynuose neplynais kirtimais kertama apie 50-60
proc., o miškuose, kur dominuoja lapuočiai, šlapios augavietės, tie kirtimai nesiekia 20 proc.
V. V.: Didžiajai daliai visuomenės plyni
kirtimai yra nepriimtini. Tačiau ūkiniuose miškuose, kurių pagrindinis tikslas – medienos
auginimas, (tai aktualu ne vien Lietuvai) plyni
kirtimai ateityje išliks kaip pats racionaliausiais
ir efektyviausias atkūrimo būdas ne tik ekonominiu požiūriu. Neplynų kirtimų tikslas –
nepertraukiama medynų danga ir savaiminis
miškų atkūrimas. Tačiau pasitaiko atvejų, jog
praeina keli metai, o dėl biologinių ir ekologinių savybių tose augavietėse natūralaus
savaiminio atžėlimo pasiekti nepavyksta. Tada
reikia pakartoti tą darbą, kurį galima buvo padaryti vykdant plynus kirtimus. Plynų kirtimų
visiškai atsisakyti Lietuvoje neįmanoma.
Pagrindinės spręstinos problemos valstybiniuose ir privačiuose miškuose.
V. V.: Viena iš įsisenėjusių problemų privačiame sektoriuje – smulkios miško valdos
ir epizodiškas miškininkavimas. Nemaža dalis
miško savininkų pasyvūs, retai ūkininkauja
savo valdose ir neaišku, ką planuoja daryti. Su
tuo glaudžiai siejasi miško savininkų nenoras
kooperuotis. Nors bandymų skatinti konsolidavimąsi būta daug, tačiau kol kas ši problema
išlieka ir nežinia, kada pajudės iš sąstingio.
Reikia pripažinti, kad kokybiniu požiūriu
valstybiniai miškai pranoksta privačius miškus,
nors vieni ir kiti atkuriami pagal Miškų įstatyme numatytus reikalavimus ir terminus.
Dideliu iššūkiu valstybinių miškų valdytojams išlieka ekonominis gyvybingumas. Miškų
urėdijos, mokėdamos pakankamai didelius
mokesčius į valstybės biudžetą, privalo įvykdyti visas miškų įstatyme numatytas funkcijas

ir užtikrinti ekonominį efektyvumą bei gyvybingumą, pasiekti nustatytas pelno normas,
atsižvelgiant į miškų urėdijų specifiką, jų dydžio bei potencialo skirtumus.
Dar viena problema – infrastruktūra bei
miško keliai. Miškų urėdijos dėl didelių mokesčių ir ypač ekonominės krizės metu negalėjo
pakankamai investuoti. Kad miško savininkai
savanoriškai investuotų į kelius – pasitaikė tik
reti atvejai. Šiandien miško kelių būklė kai kuriuose regionuose labai sudėtinga, net tragiška. Bendromis jėgomis reikia ieškoti sprendimų, kaip kooperuojant ES, Valstybės biudžeto,
miškų urėdijų ir miško savininkų lėšas kryptingai per artimiausius keletą metų rekonstruoti,
remontuoti ir prižiūrėti miško kelius bei sausinimo sistemas. Žinoma, kai keliai sugadinami,
privaloma pagal teisės aktuose numatytą tvarką juos sutvarkyti iki pirminės būklės.
Visai neseniai priimtas gana kontraversiškas teisės aktas – Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašas, pagal kurį savivaldybė
gali paskelbti specialiai kelių gadinimui nepalankų laikotarpį, kai miško keliams daroma
didžiausia žala. Bet tai nėra pats efektyviausias
sprendimas, nors tai padaryta po ilgų diskusijų
su Savivaldybių asociacija, Susiekimo ministerija, su kai kurias politikais. Kol kas tai tarpinis ir laikinas žingsnis. Būtina ieškoti geresnių priemonių. Mano nuomone, galėtų būtų
patikslintas Miškų įstatymas ir panašiai kaip
priešgaisrinė, sanitarinė apsauga, taip ir kelių
priežiūra būtų pavesta miškų urėdijoms. Tam
būtų skirtos miškų urėdijų, Valstybės biudžeto, Kelių programos lėšos ir dalis lėšų, gautų
iš papildomo 5 proc. mokesčio privačių miškų
savininkams iš pajamų už parduotą žaliavinę
medieną ir nenukirstą mišką.
R. P.: Miškų urėdijos 2014 m. į kelius investavo per 30 mln. litų. Piktybiškai Lietuvoje šiais
laikais keliai negadinami. Turime daug pavyzdžių, kai privataus miško savininkas sutvarko
sugadintus kelius.
Girininkų ir LMS suvažiavimuose priimtos
rezoliucijos dėl JMB būrelių veiklos efektyvinimo, jų finansavimo. Kalbėta apie tikslinį
miškų urėdijų lėšų panaudojimą šiai veiklai
suaktyvinti, nes vien miškininkų entuziazmo jau nepakanka. Kaip šią problemą reikėtų spręsti?
V. V.: JMB būrelių veiklai skiriama nemažai
lėšų iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių programos. Sambūrio veiklos organizavimui skelbiami viešųjų pirkimų konkursai. Nugalėtojas
organizuoja JMB sambūrio veiklą. Tačiau pagrindiniu JMB sambūrio globėju išlieka LMS.
kažkiek miškų urėdijos galėtų paremti.
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Aktualijos

Bendrosios
miškų ūkio reikmės:
kas ir kieno pinigais finansuojama?
Nerijus Kupstaitis

Aplinkos ministerijos Miškų departamento
Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas

Pradžioje pateiksiu kelias situacijas: privataus miško savininkas nori sužinoti savo
miško valdos taksacinius duomenis (kokių rūšių, amžiaus, vidutinio skersmens ir
aukščio medžiai auga jo miške, kiek tame miške sukaupta medienos tūrio, kokiai miškų grupei tas miškas priskirtas ir t.t.) ir kreipiasi į Valstybinę miškų tarnybą, kuri
tvarko visos valstybės miškų kadastrą, kad gautų tuos duomenis. Atrodo, paprasta ir
įprasta procedūra, kuri miško savininkui turėtų nieko nekainuoti arba, jei kainuotų,
tai ne daugiau, nei tokių duomenų atspausdinimas ant balto lapo. Žmogus nesusimąsto, o jam ir nelabai įdomu, už kokius pinigus ir kaip jam reikalingi duomenys
surenkami, apdorojami, susisteminami, saugomi, kad būtų tinkami jam naudoti. Kitas pavyzdys: dėl neaiškių priežasčių užsidega privatus miškas. Jame gaisrą pastebi
ir užgesina artimiausios miškų urėdijos priešgaisrinė komanda. Ta paslauga miško
savininkui nieko nekainuoja. Bet kažkas už visa tai turi sumokėti.
Pavyzdžių galima būtų vardinti ir toliau, bet ne toks šio straipsnio tikslas. O tikslas
šį kartą būtų pakalbėti apie Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programą, iš
kurios finansuojamos ne tik paminėtos paslaugos miško savininkui, bet ir daug kitų
veiksmų, skirtų ir valstybinių, ir privačių miškų bendram labui.
Parašyti šį straipsnį išprovokavo pastaruoju
metu vykstanti diskusija dėl 5 proc. atskaitymų visiems miško valdytojams (čia priskiriami ir miško savininkai). Bet iš karto noriu
akcentuoti, kad tuos atskaitymus miško
valdytojas moka tik tuo atveju, jei jis par-
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davė medieną (kad ir nenukirstu mišku) ir
už tai gavo pajamų. Tai reiškia, kad, jei savininkas miško nekerta arba iškirstą medieną
naudoja savo reikmėms, jokių atskaitymų
jam mokėti nereikia. Kiek kitaip su miškų
urėdijomis, kurios nuolat vykdo medienos

Vaclovo Trepėnaičio nuotraukos

Šiaulių miškuose

pardavimus, gauna pajamas ir moka atskaitymus. Tai jos daro jau daug metų. Paprastai sakant, iki šiol miškų urėdijos ir „apmokėdavo“ visas bendrųjų miškų ūkio reikmių
„sąskaitas“.
Pradžiai derėtų aptarti, kas tos bendrosios miškų ūkio reikmės. Visa esmė surašyta
Miškų įstatymo 7 straipsnyje, kur bendrosioms reikmėms priskirtas miškų inventorizavimas, jų apskaita, valstybinių miškų
miškotvarkos projektų rengimas, bendros
(nepriklausomai nuo nuosavybės formos)
valstybinės miškų priešgaisrinės sistemos
organizavimas ir išlaikymas, stichinių nelaimių padarinių ir masinių ligų bei kenkėjų
židinių likvidavimas, miško mokslo ir projektavimo darbai, privačių miškų savininkų
konsultavimas ir mokymas, miško kelių ir
susijusių miško žemės sausinimo sistemų
įrenginių priežiūra ir taisymas (atsiranda
naujai nuo 2015 m. pradžios), informacijos
apie miškus viešinimas, Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų vykdomų programų
miškų ūkio srityje finansavimas. Tiesa, dar
Miškų įstatymo 11 straipsnyje bendrosiomis
reikmėmis įvardintos kompensavimui už
miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis skirtos priemonės: naujiems miškams
įveisti skirtos žemės įsigijimas, naujų miškų įveisimas ir su miškų priežiūra, apsauga
ir tvarkymu susijusios priemonės. Bendrai
vertinant sąrašas netrumpas, bet ir ne baigtinis – įgyvendinant įstatymą paliekama
galimybė finansuoti ir „kitas bendrąsias miškų ūkio reikmes“. Žinoma, reikia susitarti ir
vienodai suprasti, kas tai galėtų būti. Vargu,
ar bendrąja reikme galėtume įvardinti atskiroje miško valdoje įgyvendinamą priemonę, kuri miško savininkui atneša tiesioginę
naudą, bet nėra kaip nors reikšminga visuomenei ar bent jau miškų ūkio sektoriui. Ir
priešingai, greičiausiai daugelis sutiktų, kad
bendrąja reikme tikrai galima laikyti bet
kurią visam miškų ūkiui svarbią investiciją.
Būtina suprasti esminį dalyką, kad Bendrųjų
miškų ūkio reikmių finansavimo programa
tikrai neskirta tam, kad iš visų miško valdytojų, kurie gauna pajamas už parduotą
medieną, surinktus atskaitymų pinigus vėl
padalintų tiems patiems ar kitiems miško
valdytojams.
Kitas logiškas klausimas būtų, o kiek
gi pinigų skiriama vienoms ar kitoms bendrosioms reikmėms. Didelės paslapties čia
nėra: iki 2011 m. (kai Bendrųjų miškų ūkio
reikmių finansavimo programos lėšų sąmatą tvirtindavo Vyriausybė) buvęs kasmetinis
lėšų paskirstymas įvardintoms bendrosioms

reikmėms (priemonių grupėms) nesunkiai
surandamas viešai paskelbtuose Vyriausybės nutarimuose, yra informacijos ir Nacionalinėje miškų ūkio sektoriaus plėtros 20122020 m. programoje. Apibendrintai galima
pasakyti, kad Bendrųjų miškų ūkio reikmių
finansavimo programos vidutinė metinė
apimtis per praėjusius 5-erius metus (kai atskaitymus į šią programą mokėjo tik miškų
urėdijos) buvo kiek didesnė nei 20 mln. litų.
Pastaraisiais metais ši apimtis dar labiau padidėjo dėl prisidėjusių kompensacijų už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis.
Jei vertintume pagal konkrečias miškų
ūkio sritis, tai daugiausia lėšų skiriama su
miškotvarka susijusiai veiklai – valstybinei
sklypinei ir nacionalinei atrankinei inventorizacijoms, miškų apskaitai, miškų valstybės
kadastro išlaikymui, miškų tvarkymo schemų rengimui ir pan. Čia patenka praktiškai
visa Valstybinio miškotvarkos instituto veikla
ir dalis Valstybinės miškų tarnybos veiklos. Ir
nėra jokio suskirstymo pagal nuosavybės
formas. Likusi Valstybinės miškų tarnybos
veiklos dalis ir Generalinės miškų urėdijos
veikla taip pat finansuojama iš šios programos. Toliau „dalinant pyragą“, gabalėliai jau
gerokai mažesni: nepriklausomai nuo nuosavybės formos bendrai miškų priešgaisrinei sistemai organizuoti ir išlaikyti, stichinių
nelaimių padariniams, masinių ligų ir kenkėjų židiniams likviduoti, taikomojo miškų
mokslo darbams vykdyti, miško savininkams
šviesti ir konsultuoti, visuomenei apie miškus ir miškų ūkio veiklą informuoti, Jaunųjų
miško bičiulių sambūrio veiklai finansuoti ir
t.t. Nuo 2015 m. atsiranda nauja ir ypač svarbi priemonių grupė, kuriai, matyt, turės būti
skiriamas padidintas dėmesys ir atitinkamai
Medžiapjūtė Švenčionių rajone

rimtos lėšos, tai – miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas).
Miško kelių ir jų finansavimo tema verta
atskiros diskusijos, bet čia tik paminėsiu, kad
miško kelių tinklas Lietuvoje yra itin tankus,
netgi lyginant su taip vadinamomis turtingomis šalimis, kurios gali sau leisti į kelius
investuoti nepalyginamai daugiau, nei Lietuvoje, o tų miško kelių būklė mūsų šalyje
dažnai ne kokia. Tai užprogramuotas dalykas, nes tik maždaug dešimtadalis miško kelių yra su sustiprinta (bent jau žvyro) danga,
o visa kita – taip vadinami gruntiniai miško
keliai, kurių ir keliais dažnai vadinti negalima. Taigi, reikės apsispręsti, kiek ir kokių
miško kelių mums reikia. Akivaizdu, kad jokia finansavimo programa esamo viso miško
kelių tinklo nei sutvarkymo, nei rekonstrukcijos nepatemps.
Grįžkime prie Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos – Miškų įstatyme (redakcija nuo 2015 m. sausio 1 d.) aiškiai įrašyta, kad iš pastarosios finansuojama
miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas).
O tai tikrai neapima nei naujų miško kelių
tiesimo, nei esamų gruntinių rekonstrukcijos į tvirtesnės dangos miško kelius. Pastariesiems darbams yra kitos lėšos – Kelių
priežiūros ir plėtros programos lėšos (kasmet gauna ir naudoja miškų urėdijos) ir ES
finansinės paramos pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014-2020 m. programą lėšos (buvo
ir 2007-2013 m. programoje, o nuo 2015 m.
galės gauti ir naudoti ir privačių miškų savininkai, ir miškų urėdijos).
Reikėtų nepamiršti, kad Bendrųjų miškų
ūkio reikmių finansavimo programos struktūra paveldėta iš centralizuotosios Miško
fondo dalies struktūros, kitaip sakant, iš tų

Karšuvos giria

laikų, kai privatūs miškai sudarė tik mažą
dalį, privačių miškų ūkio sektoriaus buvo tik
užuomazgos. Todėl nesakyčiau, kad ta struktūra 100 proc. tinka ir šiandienai.
Mano supratimu, ateityje reikės daugiau
dėmesio skirti privačių miškų ūkio bendrosioms reikmėms, ypač tuomet, kai pasibaigs
Europos Sąjungos finansinė parama miškų ūkiui, kuri praėjusiame 2007-2013 m. ir
dabartiniame 2014-2020 m. finansiniame
laikotarpyje nukreipta daugiau privatiems
miškams ir privačių miškų ūkiui.
Svarbu paminėti ir tai, kad visais metais
Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo
programos lėšos naudojamos taupiai, rezerve nuolat būna lėšų tam atvejui, jei nutiktų
kokia didelė nelaimė ir skubiai reikėtų gelbėti Lietuvos miškus.
Kas pasikeis prie bendrųjų miškų ūkio
reikmių finansavimo prisidėjus privačių miškų savininkams, kurie gavo pajamų už parduotą medieną? Pirmiausia tai labai tikėtina,
kad apie 10-15 proc. padidės programos lėšos, nepaisant kalbų, jog privačių miškų ūkis
galimai pasitrauks į šešėlį ar panašiai. Tai
nėra didelis procentas, jei imsime privačių
ir valstybinių miškų santykį pagal užimamą
plotą. Tačiau privačių miškų ūkio atstovai
turi suprasti, kad tokiu būdu privatūs miškai
aiškiai įsitvirtina Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programoje, kurios lėšos
yra skiriamos bendrosioms privačių ir valstybinių miškų ūkio reikmėms nepriklausomai
nuo to, kiek kuris įmokėjo. Kas dar pasikeis?
Ateityje atsiras galimybė skirti dar daugiau
lėšų privatiems miškams ir šių miškų ūkiui,
įskaitant ir tokioms bendrosioms reikmėms
finansuoti, apie kurias nebuvo kalbos, kai į
programą pinigus mokėjo vien valstybinių
miškų valdytojai.
/ 2014 / 12
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Miškininkystė

Ar šalies energetika
bus dar ,,žalesnė“?

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos archyvo nuotrauka

Vaclovas TREPĖNAITIS

Šiauliuose 2012 m. atidaryta biomasės
kogeneracinė elektrinė

(Tęsinys, pradžia – 11 nr.)
Nepanaudoti biomasės resursai
energetikai
Lietuvos biomasės energetikos asociacijos
LITBIOMA prezidentas Virginijus Ramanauskas pranešime pažymėjo, kad Lietuvoje per
metus pagaminama iki 40 TWh energijos, iš
šio kiekio apie 25 TWh gaunama deginant
biokurą. Panaudojus visą biokurui tinkamą
biomasę ir toliau vystant ,,žaliąją“ energetiką,
Lietuvoje galėtų būti papildomai pagaminta per 10 TWh energijos. Kadangi šalyje kasmet sunaudojama tik iki 30 TWh energijos,
iš perteklinės šiluminės energijos galėtų būti
gaminama ,,žalioji“ elektros energija. Tačiau
nuo 2013 m. vasaros panaikinus subsidijas, šis
verslas kol kas liko be perspektyvos.
Valstybinės miškų tarnybos 2012-2013 m.
duomenimis, miško žemėje ir žemės ūkio, kitose naudmenose yra susikaupę 318,13 mln.
tonų sumedėjusių augalų sausos medžiagos
antžeminės biomasės. Bet dėl ekonominių,
technologinių ir kitų priežasčių jos panaudojimas ,,žaliojoje“ energetikoje problematiškas.
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Šilumos gamintojų iš biokuro teigimu,
iki 1 mln. tonų biomasės kasmet supūna
miškuose, žemės ūkyje, sąvartynuose. Ar
įmanoma racionaliau panaudoti šiuos biologinius resursus?
Durpių įmonių asociacijos ,,Lietuviškos
durpės“ prezidento Giedriaus Kavaliausko
pastebėjimu, Skandinavijos šalyse, ypač
Suomijoje, biokuro sudėtyje naudojama iki
30 proc. įmaišytų energetinių durpių. Lietuvoje pelkių durpynai užima apie 9 proc.
šalies teritorijos, kuriuose, išžvalgytais
duomenimis, slypi apie 869 mln. m3 tamsiųjų ir 414 mln. m3 šviesiųjų durpių. Iš šių
durpių bent 50 metų būtų galima išgauti
56,7 TWh energetinės vertės. Bet 69 proc.
pelkių Lietuvoje buvo nusausinta miškų ir
žemės ūkio reikmėms, 28 proc. jų tapo biologinei įvairovei saugomomis teritorijomis.
Apie 1 proc. durpynų apleisti. Pramoninei
kasybai naudojama tik 14 tūkst. ha arba
2,16 proc. visų durpynų. Lietuvos geologijos tarnyba yra išdavusi 44 leidimus eks-

ploatuoti 65 durpynus, o šilumos energijai
iškasama tik apie 10 proc. leidžiamo durpių
kiekio. Jų kasybą reguliuoja nustatytos ES
aplinkosauginės direktyvos, pristabdo ir
darbų sezoniškumas – dėl Lietuvoje vyraujančio drėgno klimato durpių ruošai tinka
vidutiniškai tik 45 darbo dienos. Iš iškastų
energetinių durpių kasmet rinkai būtų galima patiekti 1-1,3 TWh energijos.
Durpes vietinei energetikai racionalu
tiekti iki 100-200 km atstumu. Komercinė jų
kaina rinkoje – apie 420 Lt/tne. Nors durpės
pigesnės už medienos skiedras, visuomenėje jos laikomos „nešvariu“, aplinką teršiančiu
kuru, o šiluminininkai vengia plačiau naudoti durpes dėl didesnio peleningumo bei
degimo metu susidarančių druskų, kurios
didina katilų vidaus sienų koroziją.
Panaši situacija ir žemės ūkyje su gausiais šiaudų ištekliais. ASU doc. Egidijus
Zvicevičius pranešime nurodė, kad įvairiais
vertinimais Lietuvoje per metus užauga iki 4
mln. tonų kviečių, kvietrugių, miežių, rapsų
šiaudų (ypač daug jų susikaupia žemdirbyste
užsiimančiose Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Kauno apskrityse). ASU atliktais tyrimais, teoriškai svarstytina šiaudų panaudojimo energetikos tikslams galimybė – apie 2
mln. tonų per metus, planuotina gamybai –
apie 400-500 tūkst. tonų, o dabartinė realybė – apie 130-140 tūkst. tonų. Teigiama, kad
1 tona sukietintų šiaudų gali pakeisti 2 m3
malkų arba 0,5 tonos akmens anglies. Tačiau
šiai energijai išgauti reikia specialių sąlygų
ir technologijų: kaloringesnės yra iš sausų
geltonų šiaudų (surinktų tuoj pat po javų
pjovimo) pagamintos sukietintos granulės,
briketai. Naudotini ir susmulkinti, išdžiovinti
(iki 14-17 proc. drėgmės) šiaudai, bet juose
yra nemažai katilams kenkiančio chloro. Jį iš
šiaudų laukuose išplauna vanduo, bet papilkėję, papuvę šiaudai tampa menkaverčiais,
tik dirvos trąša. Pastaruoju metu biokuro
gamintojai apie 100-110 tūkst. tonų šiaudų
perdirba į sutankintas granules ir parduoda
į užsienį.
Stabiliam šiaudų naudojimui biokurui
būtina šalyje sukurti ekonomiškai apsimokančią jų logistikos, sandėliavimo ir paruošimo deginimui sistemą, teikti subsidijas.
Nemažai vilčių prieš 10 metų biokuro
gamintojai dėjo į energetinių želdinių (karklų, gluosnių) veisimą privačiose žemėse,
kurių veisimo iniciatyvos 2003 m. ėmėsi
UAB ,,Jūsų sodui“. Tačiau šis vajus neįgavo
planuoto masto – žemių savininkų nepavyko įtikinti šio verslo pelningumu. Nacionalinės mokėjimų agentūros 2013 m. duo-

menimis, Lietuvoje įveista tik 1768 ha trumpos rotacijos energetinių
plantacijų (1196,3 ha karklų ir gluosnių, 16,84 ha hibridinių drebulių ir tuopų, 2,68 ha baltalksnių ir 552,52 ha iš kitų medžių rūšių).
Šiemet įveista 724,46 ha. Daugiausiai karklų ir gluosnių plantacijų
buvo įveista Šilutės ir Švenčionių rajonuose, hibridinių drebulių ir
tuopų – Raseinių rajone, kitų medžių rūšių – Širvintų, Radviliškio ir
Vilkaviškio rajonuose.
Kaip galimą medieninės biomasės išauginimo alternatyvą Miškų
instituto direktorius dr. Marius Aleinikovas pristatė kartu su Valstybinės miškų tarnybos Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus
vedėju Gintaru Kulboku parengtą apžvalgą apie augintinus įvairios
trukmės produktyvius hibridinės drebulės, karpotojo beržo, miškinės trešnės, europinio maumedžio plantacinius medynus, papasakojo apie jų veisimo tyrimus.
Neišnaudotas medieninės biomasės resursas yra apie 130 tūkst.
ha baltalksnynų, kur biokurui galėtų būti iškertama beveik 8 mln.
m3 medienos (iš 1 ha kirstino plynai 31 metų medyno – vidutiniškai
apie 170 m3). Privačiuose IV grupės miškuose baltalksnynams, blindynams, gluosnynams ir gryniems drebulynams visai nenustatomas
kirtimo amžius, nors tai palengvintų biokuro ruošą.
Lieka nepanaudota ir jaunuolynų ugdymo kirtimais iškertama
nelikvidinė mediena (apie 120 tūkst. m3 valstybiniuose miškuose;
panašų kiekį būtų galima iškirsti privačiuose miškuose) bei ne miško
žemėse, pakelėse, melioracijos grioviuose, elektros trasose želiantys
krūmynai, sodų genėjimo atliekos.
Konferencijoje atkreiptas dėmesys į efektyvesnį išgaunamos šilumos energijos panaudojimą katilinėse. Įdiegus biokuro katilinėse
kondensacinius ekonomaizerius, papildomai galima pagaminti apie
20-25 proc. šilumos energijos, kurią įmanoma kogeneruoti į elektros energiją. Mažiau teršiama aplinka – į kanalizaciją išleidžiamas
visiškai išvalytas ir neutralizuotas vanduo. Tačiau tai kol kas plačiau
praktikuoja tik 7 katilinės. Pavyzdžiu galėtų būti Šiauliuose 2012 m.
liepos mėn. atidaryta biomasės kogeneracinė elektrinė, kur įdiegtas
lietuviškas universalus ,,verdančio sluoksnio“ katilas. Jame gali degti
mišrus biokuras (iš medienos skiedrų, kelmų, šiaudų, durpių). Kitas
energijos taupymo rezervas – iš katilinių išleidžiami iki +40o C temperatūros dūmai. Šią šilumą taip pat būtų galima kogeneruoti į papildomą energiją.
Nerimas dėl biokuro projektų plėtros valstybinio
ir politinio reguliavimo
Nepaisant to, kad biomasės energetika Lietuvoje jau skinasi kelią
apie 20 metų, konferencijoje išsakytas ir nerimas dėl jos ateities. Pirma, ar biokuras išliks tik sudėtine šilumos energijos šaltinio dalimi, ar
bus plačiau naudojamas ir elektros energijai gaminti? Antra, ar mediena ir toliau išliks vyraujančia biokuro žaliava? Kaip panaudoti kitus vietinius energetinius gamtos šaltinius bei biomasės energetikos
atliekas – pelenus? Trečia, ar verta išvis plėtoti biokuro energetiką,
jei pinga rusiškos dujos ir Klaipėdoje neseniai prišvartuotas laivas –
dujų terminalas, tieksiantis vietos rinkai norvegų atgabentas dujas, ir
šio projekto palaikymui centralizuotos šilumos gamintojai įpareigoti
privalomai naudoti iki 20 proc. dujų iš šio terminalo? Ketvirta, kiek

biokuro projektų plėtrą lems valstybės kišimasis į biokuro rinką ir priimami teisės aktai, politiniai sprendimai?
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Stasiūnas pranešime įvardino keletą atvejų, kai politiniai sprendimai,
teisės aktų kaita pristabdė kai kurių ,,žaliosios“ energetikos projektų plėtrą. Pavyzdžiui, pagal 2010 m. kompanijos „Dalkia“ parengtą
projektą, Vilniuje šilumos gamybai naudojamas dujas turėjo 60 proc.
pakeisti lietuviškas biokuras, bet šis projektas buvo atmestas Vilniaus
miesto taryboje. 2014 m. gegužės 28 d. LR Vyriausybė sustabdė kito
projekto „Vilniaus elektrinės Nr. 3 modernizavimas“ įgyvendinimą,
kuris prieš 2 mėn. buvo patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybėje.
Šį projektą iniciavo AB „Vilniaus energija“. Vyriausybės sprendimu tik
Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo modernizavimo projektai pripažinti valstybei svarbiais ekonominiais projektais.
Be to, šiemet keičiantis atliekų tvarkymo teisės aktams, pavasarį sustabdytas bendrovės ,,Reenergy“ parengto komunalinių atliekų deginimo jėgainės (50 MW šiluminės galios) statybos Vilniuje projekto
įgyvendinimas.
Nežinios įneša, advokatų kontoros SORAINEN advokato Pauliaus
Koverovo teigimu, neparengti ir nepatvirtinti teisės aktų projektai,
turėję užtikrinti tolesnį biomasės energetikos skatinimą ir plėtrą. Iki
2015 m. sausio 1 d. LR Vyriausybė privalo patvirtinti naują tvarkos
aprašą, kaip bus skatinama atsinaujinančių išteklių elektros energijos
gamyba, viršijus numatytas skatinimo kvotas.
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius taip pat pažymėjo keletą spęstinų problemų, teikiant energetikai subsidijas. Pavyzdžiui, 2013 m. vasarą panaikinus biokuro kogeneracinių elektrinių rėmimą per elektros energijos supirkimą, kita paramos subsidijų schema iki šiol nesukurta.
Nepalanki 2008-2012 m. ES struktūrinių fondų skirstymo energetikai
patirtis – parama neteikiama biokuro jėgainių statybos projektams,
jei šiluma netiekiama į centralizuotus šilumos tinklus. Pertekline parama jis įvardino medienos skiedrų biokuro katilų, dirbančių baziniu
apkrovimu, plėtros rėmimą. Didesnė parama turėtų būti skirta šiaudų
naudojimo biokurui projektams bei kogeneracinėms elektrinėms.
Dr. Ernestas Ivanauskas iš KTU atkreipė dėmesį į deginant biomasę liekančių pelenų utilizavimo ar racionalesnio jų panaudojimo problemą. Ekspertų vertinimu, Lietuvoje susidaro apie 25-30 tūkst. tonų
biomasės pelenų, o plečiantis biokuro energetikai po kelių metų
pelenų kiekis gali pasiekti 100 tūkst. tonų per metus. Kur juos dėti?
Versti į sąvartynus ar panaudoti kaip antrinę žaliavą, papildus? Skandinavijos šalyse, ypač Švedijoje, susidarę katilinėse pelenai dedami
į statybinio betono, kelio dangos mišinius. Medienos kuro pelenai,
būdami labai šarmiški (pH 11-13), naudojami kaip dirvožemio trąša,
kalkinimo priemonė bei organinių trąšų priedas. Jais pagerinama ir
nuotekų dumblo, kuris naudojamas kaip trąša, sudėtis. Be to, papildomai pridėjus šių pelenų, pagerinamas organinių atliekų (net popieriaus) kompostavimas. Tačiau pelenų naudotojams taikomi aplinkosauginiai reikalavimai, turi būti tiriamas pelenų radioaktyvumas,
nustatoma, kokius cheminius junginius jie gali sudaryti aplinkoje.
Į ,,žaliąją“ energetiką reikėtų pažvelgti per įvairias prizmes, kompleksiškai įvertinti jos privalumus, ekonominę naudą ir trūkumus.

www.miskobirza.lt
Portalas sukurtas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams
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Žengiant prieš 90 metų

P. Matulionio pradėta kryptimi
(Tęsinys, pradžia – 11 nr.)
Naujas požiūris į miškotyrą, miškotvarką,
medienos naudojimą
Konferencijoje ,,Lietuvos miškų ūkio iššūkiai
ir perspektyvos“ išsakytas aktualijas, problemas pabandėme apžvelgti pagal tematiką.
Antai ASU Miškotvarkos ir medienotyros instituto darbuotojai dr. Gintautas Mozgeris, dr.
Marius Kavaliauskas ir Švedijos žemės ūkio
mokslų universiteto Pietų Švedijos miškų
tyrimo centro mokslininkas dr. Vilis Brukas,
remdamiesi projekto INTEGRAL duomenimis, pateikė naują požiūrį į miškotyrą, miškų
tvarkymą ir naudojimą, apžvelgė, kokie iššūkiai laukia Lietuvos miško ūkio. Pranešėjų
teigimu, miškotyros mokslininkai ateityje galėtų dirbti šia linkme: tobulinti miško išteklių
ir ekosistemų paslaugų raidos modeliavimui
1997-1999 m. sukurtą simuliatorių „Kupolis“,
modeliuoti socialines – ekologines sistemas,
miškininkavimą privačiuose miškuose, kurti informacines sistemas privačioms miško
ūkio įmonėms ir kt.
Anot dr. G. Mozgerio, kas atsitiktų, jei,
tarkim, vieną dieną nebeliktų jokių miškininkystės veiklos suvaržymų ir privačių miškų savininkai savo miškuose darytų, ką nori.
Kokia būtų jų elgsena ir visuomenės reakcija? Rasti atsakymą į tokią situaciją jaunieji
mokslininkai tikisi nuo 2011 m. lapkričio iki
2015 m. spalio 31 d. vykdydami Integral
projektą, kuriame dalyvauja 21 Europos šalies tyrėjai. Tyrimai atliekami 20-yje vietovių
Europoje, iš jų du – Lietuvoje. Pasirinktas
Žemaitijos regionas (Telšių rajono Varnių ir
Žarėnų seniūnijos) ir Suvalkija – Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos teritorija.
Kiekvienoje tyrimų vietovėje modeliuota po
kelis scenarijus, apklausti miško savininkai,
miškininkai, kitų profesijų atstovai.
Dr. V. Bruko pastebėjimu, per apklausas
išryškėjo ir valstybinio miškų sektoriaus problemos. Respondentai teigė, kad girininkų
darbą ypač sunkina didėjantis popierizmas;
ne visada apgalvota teisės aktų kaita. Ūkiniuose miškuose medynų kirtimo amžiai
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nuo senų laikų nekintamai ,,užfiksuoti”; ar
ne geriau būtų medžius kirsti, užaugus jiems
iki tam tikro skersmens dydžio; ar reikia šalies miškus suskirstyti į tiek miškų grupių, kai
nėra ryškių skirtumų tarp gretimų grupių ir
pan. Norint sisteminių sprendimų, reikalingi radikalūs pakeitimai. Tam turėtų darniai
dirbti visos miškų institucijos.
Valstybinio miškotvarkos instituto direktorius Alfredas Galaunė apžvelgė miškotvarkos raidą nuo 1922 m. iki šių dienų, esamas
problemas. Miškotvarkos ,,aukso amžiumi“
jis įvardino laikotarpį nuo 1966 m.., kai imtos plačiai naudoti areofotonuotraukos, atsirado skaičiavimo mašinos, miškai taksuoti
augaviečių pagrindu. O ,,juodžiausi metai“ –
1991-1995 m., kai miškotvarkininkai buvo
mobilizuoti kaip į frontą vykdyti rajonuose
žemės ir miškų reformą. Įprastinį darbą vėliau suskaldė miškotvarkos darbų padalijimas į bendrą miškų inventorizaciją ir vidinės
miškotvarkos projekto rengimą. Panaikinta
miškotvarkos projektų autorinė priežiūra,
suprastėjo paruošiamieji miškotvarkos darbai. Iškilo būtinybė derinti miško žemių ribas pagal nuosavybę, saugomas teritorijas,
išskirti valstybinės reikšmės, kitų paskirčių
miškus. Anot direktoriaus, sklypinės miškų
inventorizacijos tikslumas priklauso ir nuo
to, kokius reikalavimus nusistatysime, kokios
kvalifikacijos specialistus galime pasitelkti,
kokius turime matavimo prietaisus. Realybė
tokia: iš penkių atėjusių jaunų specialistų
miškotvarkoje lieka dirbti vienas.
Latvijos žemės ūkio universiteto Miškų
fakulteto dekanas Dagnis Dubrovskis pristatė Latvijos miškuose bandomas naujas
miškų inventorizacijos ir miškotvarkos technologijas, naudojant nepilotuojamus lėktuvėlius su atitinkama lazerine skenavimo
įranga. Jais patogu išžvalgyti ir gana tiksliai
įvertinti miškų išteklius sunkai prieinamose
vietovėse. Tokia vaizdinė informacija leidžia
prognozuoti medienos verslą, pajamas, palengvina miškotvarkininkų darbą.

Keliuose pranešimuose gvildenti Lietuvos miškų ištekliai, medienos prieaugis,
jos kokybė, poreikis pramonei, energetikai
ir naujas požiūris į medį. UAB ,,Likmerė“
generalinis direktorius Mindaugas Kasmauskis pažymėjo, kad Lietuvos miškų resursai nėra maži – medynų metinis prieaugis – 18,2 mln. m³, kasmetinis kirtimas – 6,47,5 mln. m³, medynų apyvartos trukmė – 7686 metai. Tačiau miškų ūkiui ekonomiškai
nuostolingi esami perbrendę medynai. Apie
12 mln. m3 medienos ,,įšaldyta“ saugomų
teritorijų miškuose. 2013 m. eksportuota
1,8 mln. m3 padarinės medienos, 0,24 mln.
m3 sudarė malkinė mediena. Vietoje perdirbama ar panaudojama apie 75 proc. visos
Lietuvoje užaugintos medienos. Perdirbamoji medienos pramonė sunaudoja apie
3,5 mln. m3 žaliavinės medienos, pagaminta
produkcija sukuria 4,5 proc. bendros šalies
pramonės pridėtinės vertės (4876 mln. Lt).
M. Kasmauskio teigimu, dėl žaliavinės beržo
medienos trūkumo UAB ,,Likmerė“ dirba nepilnu pajėgumu. Iššūkis visiems – kaip vesti
darnų, subalansuotą ūkį?
LAMMC Miškų instituto direktorius
dr. Marius Aleinikovas atkreipė dėmesį ir į
lietuviškos medienos kokybės tyrimų svarbą, svarstė, ar jos kokybę galima pagerinti
miškininkystės ūkinėmis priemonėmis. Generalinio miškų urėdo pavaduotojas Gintaras
Visalga apžvelgė šalies eglynų būklę ir ateities perspektyvas. Tirtas eglių užsikrėtimas
puviniu, medienos kokybė, statiškai lenkiant,
gniuždant stiebus. Nustatyta, kad apie 26
proc. brandžių eglių turi kelminį puvinį, kuris
pažeidžia kamieną iki 5-6 m aukščio. Dėl puvinio eglynai praranda beveik iki 11 proc. vertės. Pranešėjo manymu, dėl puvinio reikėtų
daugiau eglynų kirsti rankiniu būdu, tikslinga
pakoreguoti eglynų sortimentines lenteles.
KMAI kolegijos direktorius dr. Albinas Tebėra pranešime ,,Miško biokuras – žvilgsnis
į 2020” pristatė medienos panaudojimo galimybes ,,žaliojoje“ energetikoje.
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VYTAUTO KNYVOS nuotrauka

Miškininkystė

Miškininkystė

Pasvalio miškuose

po daugiau kaip 50-ies metų...
Grupės mokslininkų 1997 m. išleistoje knygoje „Lietuvos ąžuolynai: išsaugojimo ir
atkūrimo problemos“ (sudarytojas prof. Stasys Karazija) keliomis eilutėmis paminėtas
kaip nepasisekęs bandymas buvusio Pasvalio miškų ūkio direktoriaus Vytauto Kazakevičiaus po drebulėmis auginti jaunus ąžuoliukus. Tos pačios knygos literatūros
sąraše nurodyti V. Kazakevičiaus ir jo oponento dr. B. Labanausko straipsniai, kuriais
remiantis daroma minėta išvada. Ši išvada sudomino mane ir norėjau įsitikinti, ar ji
išlaikė laiko išbandymus.
Padedant miškininkams Jonui Ravinskui, dr. Virgilijui Baliuckui ir Juozui Bagdonui
pavyko surinkti „Mūsų giriose“ straipsnių kopijas, minimų miško masyvų miškotvarkinę
medžiagą. Sugretinus tų pačių miško vietų
kartografinę medžiagą, aiškiai matosi, kad
1952 m. ir 1960 m. drebulynuose, apie kuriuos kalbama V. Kazakevičiaus straipsniuose,
2008 m. miškotvarkos medžiagoje pateikiami vos ne gryni ąžuolynai (žr. lent.). Norėdamas akivaizdžiai įsitikinti, šių metų lapkričio
mėnesio vieną šeštadienį nuvykau į minimus
ąžuolynus. Mane palydėti mielai sutiko Pasvalio miškų ūkyje dirbęs miškininkas Juozas
Bagdonas, gerai žinantis V. Kazakevičiaus
bandymus. Jau pirmas medynas (124 kv.)
nustebino ąžuolų gausumu (apie 600 vnt./
ha). Medžiai gerai nusivalę nuo šakų, aukštai
iškėlę labai siauras lajas. Vidutiniškai vieno
ąžuolo laja yra tik apie 4 m pločio, o daugumos ąžuolų lajų plotis ir dar mažesnis.
Tokiems ąžuolams išlikti nėra jokių galimybių, nes jiems dar augti reikia ne mažiau
kaip 60-70 metų. Šiuo metu jie patys ,,žudosi“, plakdami vienas kitą mažomis lajomis ir
prarasdami nemažai prieaugio. Jeigu situaciją vertintume šiuolaikiniu požiūriu į viduramžių ąžuolynų auginimą, tai pagrindinė
tankaus medyno užduotis atlikta – ąžuolų
lajos iškeltos į reikiamą aukštį – 8-10 ir daugiau metrų. Prisiminus garsaus švedų ąžuolų
mylėtojo grafo Reventlow dar 1830 m. pasakytus žodžius „Niekada nemačiau stambaus
ąžuolo be didelės lajos“, ąžuolų minėtuose
medynuose tikrai per daug ir reikėtų dalį jų
iškirsti. Palikus tik ąžuolus, kurie jau šiandien
turi platesnes lajas arba kurie galės tokias
suformuoti, atsiveria galimybės įveisti polajinius unksmę pakeliančių medžių rūšių
želdinius ir per likusius ąžuolų augimo metus papildomai gauti medienos, o ir ąžuolų
kamienai iš dalies bus apsaugoti nuo vilkū-
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glių. Beje, viename iš sklypų neperspektyvius medžius jau kerta Biržų miškų urėdijos
miškininkai.
Panašus vaizdas ir 129 kv. augančiame
ąžuolyne. Gal kiek prasčiau atrodo ąžuolynas 238 kv., kur, matyt, buvo per mažai iškirsta drebulių ir kitų ąžuolams augti trukdančių
medžių. Todėl užstelbta dalis ąžuolų.
Kyla klausimas, kaip galėjo praeito šimtmečio viduryje susidaryti tokios geros sąlygos gilėms išsilaikyti per žiemą, sudygti ir
mažiems ąžuoliukams sėkmingai išaugti?
Manau, kad tuo metu miškeliai, kuriuose
V. Kazakevičiui be jokių apsaugos priemonių
pavyko išlaikyti daug savaiminių ąžuoliukų,
buvo palyginus nedideli. Juose nebuvo tiek
šernų ir stirnų, kiek atsirado vėliau. Dabar
apie panašų ąžuolo savaiminį atžėlimą galima tik pasvajoti, kai šernų būriai per žiemą
surenka visas giles. Jeigu vienai kitai gilei
nusišypso laimė sudygti, tai iš jos išaugusį
ąžuoliuką „pribaigia“ stirnos.

Pasvalio rajone, Levaniškio miške (kv.124) –
70 metų ąžuolynas

Entuziastingo ąžuolų puoselėtojo Vytauto Kazakevičiaus nuopelnas, kad dabar
vietoje drebulynų auga savaiminės kilmės
ąžuolynai, nors kai kurie mokslininkai abejojo jo drąsiais bandymais.
V. Kazakevičiaus mintys ir darbai gana
glaudžiai susisiekia su šiuolaikinėmis Vakarų
Europos mokslininkų ąžuolynininkų (prof.
dr. Sebastian Hein, 2012 m. ir kitų) išsakomomis mintimis, kurias trumpai galima pateikti
taip: jauni ąžuolai turi augti tankmėje, kad
aukštai iškeltų lajas, vėliau (apie 30-40 metus) juos reikia intensyviai išretinti iki 500
vnt./ha. Medyne turi būti atrenkami „ateities
medžiai“ – apie 60-70 vnt./ha, dar apie 30 atsarginių ir tolimesniais kirtimais sudaromos
„ateities medžiams“ geros sąlygos formuoti
dideles lajas.
Atrodo viskas taip paprasta. Tad sodinkime ir puoselėkime ateičiai ąžuolynus, nebijokime eksperimentuoti ir suklysti.

Juozas Girinas

Kėdainių miškų urėdijos urėdas
Medynų taksacinių duomenų palyginimas

Taksaciniai duomenys
Kv.; skl.
Plotas, ha
Augavietė
Medyno rūšinė sudėtis
Medžių A, H, D
Skalsumas
Bonitetas
Kv.; skl.
Plotas, ha
Augavietė
Medyno rūšinė sudėtis
Medžių A, H, D
Skalsumas
Bonitetas
Kv.; skl.
Plotas, ha
Augavietė
Medyno rūšinė sudėtis
Medžių A, H, D
Skalsumas
Bonitetas

Miškotvarka 1952 m.
22(1); a
5,5
5D3B2Ą+Ą(80-100)
50 m., 19 m, 20 cm
0,7
II
35(20); a, d, g
8,9
8D2B+Ą(30-40)+Ą (pomiškis)
30 m., 14 m, 16 cm
0,8
II
38(25); d,f
4,7
9D1B+Ą(100)+Ą
(pomiškis)
35 m., 15 m, 14 cm
0,6
II

Miškotvarka 1960 m.
1; 1,3
9,4
8D2Ą+B
47 m., 22 m, 20 cm
I
20; 1, 5, 6, 8
10
D2, (D3)
10D+Ą (pomiškis)
40 m., 22 m, 20 cm
Ia
25; 10, 11
4,7
D2, D3

Miškotvarka 2008 m.
238(1); 1, 3, 4, 5
5,3
Lds
6Ą2D1B1Bt
50 m., 18 m, 22 cm
0,7
I
124(20); 1, 8
11,4
Nd
7Ą2B1L+Ą(85)+D(65)+U(55)
65 m., 21 m, 22 cm
0,7
I
129(25); 11
9,2
Lds

10D+B+Ą ir D (pomiškis)

8Ą1B1D

55 m., 27 m, 24 cm
0,9
I

50 m., 17 m, 22 cm
0,7
II

Lai Šv. Kalėdos pripildo Jūsų namus
šilumos, meilės, santarvės ir jaukumo,
o ateinančiais Naujaisiais
Jus lydi tikras džiaugsmas, tikri draugai,
šviesios mintys ir geri darbai.
UAB „Liforė technika“ kolektyvas

UAB „Liforë technika“ • S. Dariaus ir S. Girëno str. 99 • LT-02189 Vilnius • Lietuva / Lithuania
Tel.: +37052602059 • Faks.: +37052602062 • Email.: info@lifore.lt • www.liforetechnika.lt

Užsienyje

Aukščiausiai Europoje (2200 m)
esantis Ušguli kaimas
Šchara kalno papėdėje

Gruzijos turtai ir grožiai
Valerija Baronienė

(Tęsinys, pradžia – 11 nr.)
Daug dėmesio skiriama miškų apsaugai. Gruzija kartu su Lichtenšteinu, Švedija,
Bulgarija ir Slovakija yra didžiausią savo miškų dalį sauganti Europos valstybė: beveik
penktadalyje jos miškų nevykdoma jokia
veikla – pagal Europos Ministrų konferencijos dėl miškų apsaugos Europoje poveikio
vertinimo gaires jie priskiriami 1.1 klasei
(MCPFE class 1.1). O saugoti yra ką – net

Kalnų upė Khevistskali
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566000 ha Gruzijos miškų (21,5 proc.) tebėra
pirmykščiai. Visame Kaukaze šis rodiklis taip
pat aukštas – apie 10 proc. visos augalijos ir
beveik 17 proc. miškų. Kiti Gruzijos miškai
laikomi pusiau natūraliais, juose veikla (kirtimai, sodinimas ar priežiūra) taip pat nėra intensyvi. 2012 m. duomenimis, tik 4,18 proc.
Gruzijos miškų yra pasodinti.
Nepaisant to, kad didelė Gruzijos teritorijos, o ypač jos miškų, dalis patenka po
vienokiu ar kitokiu apsaugos „skėčiu“ (turi

griežtos apsaugos zonos, rezervato, draustinio, nacionalinio parko, gamtos paminklo
ar panašų statusą), bioįvairovė čia mažėja, kai kurios retos, endeminės rūšys (ypač
stambiųjų žinduolių) nyksta. Nuo žmogaus
veiklos labiausiai nukentėjo žemumos, neaukštos kalvos ir subalpinių pievų juosta.
Miškai skaidomi į smulkesnius masyvus, į
juos įsiterpia dirbtinai įveistos plantacijos,
dirbamos žemės. Problemą gilina ir tikslių duomenų apie dabartinę įvairių rūšių ir

Senovinis gynybinis bokštas

ekosistemų būklę stoka, ir ekonominiai valstybės sunkumai. Reikia
tikėtis, kad pastaruoju metu suaktyvėjusi gamtosauginė veikla, 1999
m. priimtas Gruzijos Miškų kodas (visą su miškais susijusią veiklą reglamentuojantis įstatymas), 2003 m. – Gruzijos Raudonosios knygos
ir Raudonojo sąrašo įstatymas, 2005 m. – Nacionalinis bioįvairovės
strategijos ir veiksmų planas bei 2014 m. birželio mėnesį išleista monografija apie endeminius Kaukazo augalus (Red List of the Endemic
Plants of the Caucasus: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran, Russia, and
Turkey) padės išsaugoti nepakartojamą Gruzijos gamtą, savitas ekosistemas ir unikalią rūšių įvairovę.
Šis trumpas pasakojimas – tik žiupsnelis to, ką mes, Lietuvos
gamtininkų būrys, pamatėme ir patyrėme per Gruzijoje praleistas
12 dienų. Pritrūko laiko ir vietos pasakyti bent žodį kitą apie šaunius
mūsų globėjus ir palydovus – rūpestingąjį nuolat nerimstantį Antaną, pamaldųjį istorijos ir kulinarijos žinovą Fridoną ir neišmušamą iš
pusiausvyros, geranorišką vairuotoją Gogį; taip pat ir apie vynininkystę, gimusią dabartinės Gruzijos ir Armėnijos teritorijoje, ir 10 000
metų amžiaus vyno gaminimo bei laikymo indus; apie turtingus,
gerai prižiūrimus Kutaisio, Bakurianio, Tbilisio, Batumio botanikos
sodus; apie nepaprastai skanų, natūralų, visada šviežią maistą – nuo
daug kam girdėtų chinkalių ir chačapurių iki egzotiškųjų adžapsandali ar čichirtma; apie tūkstančio metų ir dar senesnes bažnyčias,
vienuolynus ir šventoves; apie gatvėmis ir keliais vaikštinėjančias
karves; apie kopimą pusdykumių kalnais karštyje, nuo kurio net giurzos išsislapstė; apie gruziniškų kapinių ypatumus; apie Kazbeko viršūnėje besiplaikstančius debesis; apie niekam nerūpinčią metalinio
turėklo pavidalo sieną tarp Gruzijos ir Azerbaidžano; apie dešimtis
nuostabiausio vyno rūšių; apie pramuštgalvišką ir vis tiek ganėtinai saugų vietinių džigitų vairavimo stilių; apie jaukius šeimyninius
viešbutukus; apie prancūzų investicijas į slidinėjimo kurortus; apie
prieskoniais kvepiantį turgų ir chemikalų nemačiusių vaisių įvairovę;
apie dinozaurų pėdsakus bei puošnius stalagmitų raštus požeminėse urvų salėse ir dar apie daug ką...
Kol Gruzija netapo vakarietiška blogąja šio žodžio prasme, kol
neprarado nei savo gamtos turtų, nei kultūros ir papročių unikalumo, o gruzinų palankumo lietuviams dar neištirpdė kartais pasitaikantis mūsų tautiečių vartotojiškumas ir akiplėšiškumas, aplankykite
senąją Sakartvelo patys.

Uplistsikhe – miestas uolose, politinis ir
religinis senovinės Iberijos karalystės centras

Batumi botanikos sode

Ananuri pilies kieme

Gencijono (Gentiana
septemfida Pall. var.
lagodechiana Kusn.) žiedas
ir pontinis rododendras
subalpinėje pievoje

Lietuvos gamtininkai prie XII amžiaus Kalos bažnytėlės Svanetijoje

bronislovo ambrozo ir Aautorės nuotraukos

Pusdykumių augalija netoli Gruzijos – Azerbaidžano sienos

Rūmai Batumi senamiestyje
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Urėdijose

Ką daryti

su pasenusiomis sėklinėmis plantacijomis?
ASU prof. Darius Danusevičius

M

iško sėklinės plantacijos Lietuvoje pradėtos veisti 1962 m.
Vyresnių kaip 45-erių metų jų priskaičiuojama per 150 ha.
Dėl amžiaus šios plantacijos silpnai dera, dėl pavėluoto
lajų formavimo aukštai augančius kankorėžius sunku pasiekti net
su keltuvu (1 pav.). Tokių plantacijų iškirsti nereikėtų, nes jų klonai –
vertingiausias rinktinių medžių genofondas bei medžiaga tolesnei
selekcijai.

1 pav. Girionių eglės sėklinei plantacijai – 50 metų
2 pav. Eglės, juodalksnio ir pušies rametos su suformuotomis lajomis
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Tuo metu, paėmus ūglelius įskiepiams, rinktiniai medžiai dažnai buvo nukertami, nes nebuvo priemonių lipti į medžius. O palikti
augti medžiai suseno, menkai gyvybingi, pradeda nykti. Tad nukirstų
rinktinių medžių genetinius išteklius sudaro tik jų klonai, augantys
sėklinėse plantacijose. Nenaudojamos plantacijos užima nemažus
žemės sklypus, kuriuos būtų galima panaudoti aukštesnių pakopų
plantacijoms ar kitokiems vertingiems želdiniams įveisti.
Ne už ilgo ir pirmieji kloniniai archyvai taps problema, nes kai
kurie jau vyresni negu 40 metų ir ims nykti. Pats laikas spręsti šias
problemas.
Mūsų nuomone, galimi keli genotipų išsaugojimo variantai:
1) plantacijas palikti neliestas, transformuojant į kloninius archyvus;
2) nuo augančių klonų imti ūglelius, juos įskiepyti ir išauginti
skiepelius, pasodinant pastaruosius į klonų archyvus ir tik po to nukirsti persenusią plantaciją;
3) plantacijų kompaktinėse dalyse palikti augti po 15-20 kiekvieno klono rametų, pavadinant jas klonų archyvais, o likusias plantacijų dalis, esant gausiam sėklų derliui nukirsti, nurinkti kankorėžius ir jų
vietoje įveisti aukštesnės pakopos plantacijas;
4) naujai įveisiant plantacijas, palikti po 15-20 kiekvieno klono
skiepelių, kuriuos būtina pasodinti į klonų archyvus.

ir pan.) nėra aukščio problemos, bet išlieka
ilgaamžiškumo didinimo ir derėjimo gausumo skatinimo veiksniai.
Didelis turtas yra bandomieji želdiniai,
kurių įvairiu metu ir tikslais įveista daugelyje miškų urėdijų. Kai jų autorių nebėra
tarp gyvųjų, želdiniai gali būti pamiršti.
Pavyzdžiui, Švenčionėlių miškų urėdijos
Žeimenos girininkijoje 1961 m. doc. Pranas
Džiaukštas įveisė 7-ių svetimžemių ir 11-os
Lietuvos pušies populiacijų bandomuosius
želdinius. Pastaruoju metu negalime surasti nei želdinių plano, nei populiacijų charakteristikų. Matome augimo skirtumus, bet
negalime identifikuoti kilmių. Prarandame
daug mokslinės ir praktinės informacijos.

Panašių atvejų yra ir daugiau. Todėl visus
bandomuosius želdinius būtina inventorizuoti ir įtraukti į saugomų objektų sąvadą. Pavyzdingai šiuos darbus atliko Kazlų
Rūdos mokomoji miškų urėdija, kur įveisti
bandomieji želdiniai aprašyti dviejuose leidiniuose, sudaryti želdinių pasai.
Kita problema – genetinės įvairovės
dirbtinio sumažinimo pavojus, kai sėklos
renkamos nuo kelių medžių biržėje, o tam
nėra kontrolės sistemos ir net rekomendacijų. Genetinė įvairovė ypač svarbi, norint
sušvelninti miško pažeidimus (pavyzdžiui,
uosynų nykimą), sietinus su klimato kaita.
Apie tai – kitame numeryje.

SIP PROTECTION –

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

UAB „MMC Forest“

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

Pasirūpink saugiu ir komfortabiliu darbu miške...

Paminėti variantai turi privalumų ir trūkumų. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju
būtina atsižvelgti į visas genetinių išteklių
išsaugojimo galimybes. Gali kilti mintis, o
kam gi saugoti klonus, jei rinktinių medžių
sėklos saugomos Genų banko saugyklose.
Mat sėklos yra motininio ir tėvinio medžių
junginiai – generatyviniai palikuonys, turintys abiejų medžių genomus su tėvams būdingais požymiais ir savybėmis. Pailiustruosiu pavyzdžiu, kai Punios šilo aukščiausios
eglės strobilai buvo apvaisinti Punios šile
šalia jos augančių eglių žiedadulkėmis ir kai
tos pačios eglės klonai, augantieji Girionių
sėklinėje plantacijoje, buvo apvaisinti šalia
auginamų kitų rinktinių medžių klonų rametų žiedadulkėmis, sėkliniai palikuonys – medeliai bandomuosiuose želdiniuose jau 10ties, o ir 15-kos bei 20-ties metų prieaugiu
ženkliai skyrėsi. Iš plantacijos minėtos eglės
medeliai buvo aukštesni ir storesni, negu iš
Punios šilo. Todėl negalima ignoruoti ir tėvinio genotipo įtakos palikuonims.
Veisiant, auginant ir prižiūrint miško
sėklines plantacijas reikia nepamiršti jų ilgaamžiškumo, derėjimo ir aukščio ribojimo
priemones taikyti laiku.
Ypač dabar, kai plantacijos veisiamos
aukštos selekcinės vertės (patikrintos pagal
sėklinius palikuonis, elitinės, hibridinės ir
t.t.). Prie tokių veiksnių priklauso tinkamo
dirvožemio parinkimas kultivuojamai medžių rūšiai, derėjimo skatinimas ir lajų formavimas atitinkamai išretinant (apkarpant)
bei sulaikant aukščio prieaugį (2 pav.). Tais
klausimais turime gausios literatūros ir rekomendacijų.
Dėl medžių, kurių vaisiai bei sėklos nubyra ant žemės (ąžuolo, buko, vaismedžių

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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Juodalksnio sėklinė plantacija Krikštėnų girininkijoje

Miško sėklų ruoša –
investicija kitoms kartoms
darbininkai Vytautas Andriukonis ir Algirdas
Blusevičius. Kibirėliuose gulė nedideli, vandens lašo formos juodalksnių kankorėžiai.
Vieni jų dar buvo žali, kiti – jau rudi. Vieni
lygūs, tarsi nugludinti upės akmenėliai, kiti –
jau pasišiaušę. Krikštėnų girininko pavaduotoja Renata Misiūnienė ir girininkas Algis Šakėnas džiaugėsi pirmu sėklinės plantacijos
derliumi – beveik 31 kg. Iš jų vėliau priaižė
apie 2 kg juodalksnio sėklų.
Kiti kankorėžiai rinkti Šešuolių girioje,
kur buvo kertamas juodalksnių pirmos selekcinės grupės medynas. Čia jų buvo kaip
prisėta. Atsiklaupi prie valksmo ir renki nuo
žemės kaip uogas. Per valandą – ir puskibi-

Eglių sėklinis medynas Šešuolių girioje

Kertamas sėklinis juodalksnynas

Pašilės girininkijos biržėje juodalksnio
kankorėžius renka medelyno moterys

Astos Strazdienės nuotraukos

Atėjus medžių sėklų rinkimo metui
Įprastai juodalksnio sėklos subręsta spalio
pabaigoje. Gilesniame miške – net lapkritį. Bet šiųmečio rudens naktinės šalnos
ir saulėtos šiltos dienos jas subrandino
anksčiau. Nepraėjo nė dvi savaitės ir apie
250 kg juodalksnio kankorėžių buvo surinkta Ukmergės miškų urėdijos miškuose.
Išaižius juos medelyne gauta apie 10 kg
juodalksnio sėklų, kurios išdžiūvusios supilstomos į stiklinius butelius, sužymimos
ir lauks pavasario sėjos.
Kankorėžių rinkti į Šešuolių girią važiavome po šalnų, kur po šarmotą žolę su ilgaauliais batais braidė Krikštėnų girininkijos

ris. Už kilogramą surinktų kankorėžių miškų
urėdija po 15 litų mokėjo. Todėl jų rinkti noriai ėjo ir moterys iš kaimų.
Medžių sėklų rinkėjų laukė ir liepos, klevo sėklų ruoša. ,,Liepos įprastai žydi birželio
antroje pusėje, o rutuliškus arba kiaušiniškus vaisius subrandina panašiu laiku kaip
juodalksniai – rugsėjo, spalio mėnesiais, –
sako urėdijos miško želdinimo inžinierė Asta
Strazdienė. – Tuo metu prinoksta ir klevų
sparnavaisiai. Subrendusias sėkleles liepos
ir klevai greitai išbarsto. Pavėluosi – galėsi
jas gaudyti, kaip vėją laukuose“. Klevų ir liepų sėklų miškų urėdijai reikia nedaug – po
5 kg per metus.
Kas kita – eglės sėklos. Vieneriems metams jų reikia 60 kg. Eglės, kaip ir ąžuolas,
dera ne kasmet – maždaug kas septynerius
metus. Šiemet jos derėjo gerai – Ukmergės
miškų urėdija planuoja eglių sėklų atsargas
pagausinti 390 kg. Eglės, pušys sėklas su-
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brandina po pirmųjų šalčių. Jų kankorėžiai
įprastai pradedami rinkti, kai iškrinta pirmasis sniegas, ir renkami iki vasario. Spragsėti
jie ima kovą, kai pašildo pavasario saulė.
Ukmergės miškų urėdija turi du eglės sėklinius medynus. Vienas jų yra savaiminis –
Deltuvos girininkijos Kalnų miške (5,1 ha),
kitas iš įskiepytų eglių – Šešuolių girininkijos
Girelės miške (4,5 ha). Krikštėnų girininkijoje (Šešuolių girioje) įveista dar 5,4 ha eglės
sėklinė plantacija. Jai vos 4 metai – derėti
pradės po 10 metų.
Todėl vasarai baigiantis miškų urėdija
pasikvietė Valstybinės miškų tarnybos Miško
genetinių išteklių skyriaus specialistus, kad
šie įvertintų eglės pirmos selekcinės grupės
medynus ir iš jų išrinktų pačius geriausius.
Atrinko 18 sklypų, taip susidarė beveik 90 ha
eglės sėklinių medynų.
Pušies sėklų miškų urėdijos poreikiams
daug nereikia. Kadangi pušis daugiau ar
mažiau dera beveik kasmet, užtenka jų sėklų iš Žaliosios girininkijos Bartkuškio miške
2001 m. įveistos 7 ha sėklinės plantacijos.
Žaliosios girininkijos girininko Vytauto Pašukinio tvirtinimu, sėklos čia pradėtos rinkti
2010 m. Pernai pririnko 20 tonų. Tiek pat
planuojama ir šiemet. Tai 5-os sunkvežimio
priekabos, o iš jų geriausiu atveju išbyrės ne
daugiau kaip 20 kg sėklų. Rinkti čia kankorėžius Žaliosios girininkijos miško darbininkai Kazimieras ir Rolandas Ikanevičiai pradėjo gruodžio pirmomis dienomis. Surinkti
kankorėžiai vežami aižyti į Dubravos EMM
urėdijos aižyklą. Sėklinėje plantacijoje pušys išgenėtos – žemaūgės. Gali jas pasiekti
ranka. „Kuo daugiau pušį geni, tuo daugiau
ji išleidžia šoninių ūglių. Kuo daugiau ūglių,
tuo daugiau žiedų ir kankorėžių“, – sako
Žaliosios girininkijos girininkas V. Pašukonis. Pušys sėklinėje plantacijoje genimos
kasmet. Ne kiekvienas medis lengvai pasiduoda genėjimui. Kai kurios pušelės vis tiek
stiebiasi į saulę arba jų šoninės šakos taip
nutįsta, kad atsigula ant žemės ir tenka jas
nupjauti. Be to, išgenėtos pušies šoninės
šakos įgauna horizontalią padėtį. Tokios
Pirmasis juodalksnio sėklinės plantacijos
derlius

sunkiai atlaiko sniegą, plikšalą – lūžta nuo
menkiausio svorio. Nuo geriausias selekcines savybes turinčių plantacijos pušų
surinktos sėklos labai vertingos. Kiekviena
sėklelė – kaip aukso dulkelė.
Šiemet Ukmergės miškų urėdijoje ąžuolynai beveik nesubrandino gilių. Jei kurie
ąžuolai ir derėjo, jų gilės tuoj nukrito. Daugiau nei pusę tonos gilių teko parsivežti iš
Tytuvėnų miškų urėdijos ąžuolynų ir pasėti
medelyne. „Pavasarį lauksime išdygstant žemaitiškų ąžuoliukų,“ – juokauja medelyno
viršininkas Laurynas Knizikevičius. Jo teigimu, iš viso šiemet Ukmergės miškų urėdijoje bus paruošta apie 430 kg įvairių rūšių medžių sėklų: 10 kg juodalksnio, 20 kg pušies,
390 kg eglės, po 5 kg liepos ir klevo. Koks iš
šių surinktų sėklų išaugs medis, retas kuris
iš mūsų pamatys, o tuo labiau – turės iš jo
naudos. Tai investicija kitoms kartoms.
Kaupiamas sėklų rezervas
Ukmergės miškų urėdijos sėklų rezervas,
laikomas Dubravos EMM urėdijos aižyklos
saugykloje, niekada nebūna tuščias. Šiemet rudenį jame dar buvo 158 kg sėklų: 42
kg pušies, 100 kg eglės ir 15,77 kg beržo.
Pildant jų atsargas rinkėjams reikia derintis
prie medžių derėjimo ir rinkimo specifikos.
Štai juodalksniai gali būti apsipylę kankorėžiais, bet jų nepasieki, o medžio kirsti negali,
kada panorėjęs, jis turi sulaukti 60-ies metų.
O kai sulaukia, kankorėžių gali ir nebūti. Todėl gamybininkai miškininkai į girią eina ne
tik su kirviu, kaip dažnam atrodo, bet ir su
žiūronais. Į medžius jie pradeda žvalgytis
Pušies sėklinė plantacija Žaliosios girininkijoje

Miško želdinimo inžinierė Asta Strazdienė
prie pliusinio ąžuolo Milašiūnų ąžuolyne

nuo ankstyvo pavasario. O į juodalksnius –
ir prieš metus. Medžių sėklos renkamos nuo
išskirtinių – laiko, gamtos ir miško selekcininkų patikrintų medžių, augančių pirmos
selekcinės grupės, sėkliniuose medynuose
bei sėklinėse plantacijose. Pirmos selekcinės
grupės juodalksnių medynų turima Šešuolių ir Pašilės girininkijose. Krikštėnų girininkijoje įveista juodalksnio sėklinė plantacija
(49 klonų 570 medžių kolekcija), šiemet čia
pirmąkart rinktos sėklos. Iš viso Ukmergės
miškų urėdija turi 3 sėklines plantacijas: Žaliosios girininkijoje – pušies, Krikštėnų – juodalksnio ir eglės. Atrinkti 6 sėkliniai medynai:
Siesikų girininkijoje – beržo ir juodalksnio,
Deltuvos – eglės ir ąžuolo, Šešuolių – eglės ir
maumedžio bei apie 148 ha pirmos selekcinės grupės eglės, ąžuolo ir juodalksnio medynų. Be šių sėklininkystei palaimintų medynų Giedraičių girininkijoje, Alkos miške
yra 19,9 ha genetinis liepų draustinis, skirtas
šių išskirtinių liepų ilgalaikiam išsaugojimui.
Išsaugant genetinę įvairovę miškuose dar
atrinkti pagal atskirus požymius išskirtiniai
medžiai. Pavyzdžiui, 47 ąžuolai sėkliniame
ąžuolų medyne Deltuvos girininkijoje. „Nuo
jų miško selekcininkai prisipjausto šakelių ir
išsiveža dauginimui“, – pastebėjo Deltuvos
girininkijos girininkas Laimis Striukys. Iš viso
Ukmergės miškų urėdijos miškuose yra 125
pliusiniai medžiai, iš jų – 86 ąžuolai, 6 beržai,
4 juodalksniai, 16 liepų, 1 maumedis, 6 pušys ir 6 uosiai. Šie miško genetiniai ištekliai
leidžia urėdijai apsirūpinti kokybiškomis
įvairių medžių sėklomis, iš jų auginti medelyne didesnės selekcinės vertės sodinukus.
Parengta pagal Ukmergės miškų urėdijos
tinklapio informaciją
/ 2014 / 12
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Garantas ateities miškams
Pranas Lukoševičius

Juodalksnio, paprastojo ąžuolo, karpotojo beržo sėklinės plantacijos

Miškininkai sako: „Ką pasodinsi, tas ir
užaugs“. Todėl Radviliškio miškų urėdijos miškininkų vienas iš veiklos prioritetų – saugoti, gausinti genetinius
miško medžių išteklius bei iš jų palikuonių išaugintais sodmenimis veisti
produktyvius ateities miškus.
Baisogaloje biro gausus eglių kankorėžių
derlius
Vieną lapkričio dieną su Baisogalos girininkijos girininku Aloyzu Počiejumi atvažiavome
į daugiau kaip 5 ha eglės sėklinę plantaciją
prie Jadvimpolio kaimo, kur darbavosi kankorėžių rinkėjai. Automobiliniu keltuvu į
pačią eglės viršūnę (apie 25 m aukštį) iš lėto
pakilo bokštelis, valdomas vairuotojo Kęstučio Mikniaus. Bokštelyje stovinti medelyno
darbuotoja Jurgita Ragulevičienė ir miško
darbininkas Kęstutis Kauneckas skynė kankorėžius ir juos mėtė į šalia eglės išskleistą

celofaninį patiesalą, kad šie nebūtų mechaniškai pažeisti. Miško darbininkės Vitalija
Daunoravičienė ir Laima Vyčienė nuo patiesalo surinktus į talpas kankorėžius pylė į maišus (po 20 kg). Vieną eglių eilę darbininkai
nuskynė per pusantros dienos. O iš viso plantacijoje yra 29 eglių eilės. Reikėjo skubėti, kol
orai dar buvo rudeniškai malonūs. Žinoma,
kankorėžių derlių tenka rinkti ir lietingomis
ar speiguotomis dienomis, tuomet darbas
ženkliai pasunkėja.
Iš Baisogalos girininkijos eglės sėklinės
plantacijos surinkti kankorėžiai vežami į
miškų urėdijos medelyno sandėlį – džiovyklą, kur jie apdžiovinami ir aižomi. Planuojama paruošti apie 350 kg vertingų plantacinių sėklų.
Kiti miško genetiniai ištekliai ir jų priežiūra
Apie Radviliškio miškų urėdijoje vykdomus
miško sėklininkystės darbus, genetinius miš-

ko išteklius plačiau papasakojo miškų urėdijos medelyno viršininkas Dainius Dapkus.
Radviliškio miškų urėdijoje dabar eglynai atkuriami ir įveisiami nauji tik sodmenimis, išaugintais iš eglės sėklinėje plantacijoje surinktų sėklų. Pirmoji eglės sėklinė
plantacija (5,1 ha) įveista 1972 m. Baisogalos girininkijoje. Įskiepiai atrinkti nuo sveiĮveistoje uosio sėklinėje plantacijoje

Radviliškio m. u. archyvo nuotraukos

Kankorėžių nuo nupjautų eglių viršūnių kokybę vertina (kairėje) Radviliškio miškų urėdas
Juozas Eismontas ir Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus
vyriausiasis specialistas Vincas Statkus

Medelyno viršininkas Dainius Dapkus
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kiausių ir geriausiai miškų urėdijos teritorijoje augusių eglių. Šioje sėklinėje plantacijoje
nuo kokybiškų sėklų produkavimo pradžios
iki šiol paruošta apie 2,5 t sėklų, iš kurių įveista apie 3500 ha miško želdinių.
Įveistos dar 4 miško sėklinės plantacijos:
2004 m. – 2 ha juodalksnio, 2011 m. – 1,9 ha
karpotojo beržo, 2009 m. – 2,1 ha mažalapės
liepos ir 3,7 ha paprastojo ąžuolo.
Norint atkurti nykstančius uosynus, iš atsparių genotipų atrinktų individų ir iš jų išaugintų skiepinukų 2012 m. įveista 2,1 ha uosio
sėklinė plantacija Liepynės girininkijoje.
Sėklinei bazei pagerinti 2003 m. įveista aukštesnės pakopos 2,5 ha eglės sėklinė
plantacija. Vadovaujantis medžių požymių
paveldimumo dėsningumais, tikimasi, kad
įveistose plantacijose surinktos sėklos turės selekcionuojamų požymių, o iš jų auginami eglynai produkuos aukštos kokybės
medieną.
Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus specialistai Aukštelkų
girininkijoje atrinko 3,7 ha paprastosios pušies genetinį draustinį bei 17,3 ha paprastojo ąžuolo genetinį draustinį. Šeduvos girininkijoje taip pat išskirtas 20,9 ha paprastojo
ąžuolo genetinis draustinis. Tai pagrindinės
Radviliškio miškų urėdijoje paprastojo ąžuolo gilių rinkimo vietos. Iš šių sėklinių objektų
surinktų gilių medelyne kasmet išauginamas
ne vienas šimtas tūkstančių kokybiškų ąžuoliukų sodmenų. Rekordiniai buvo 2013 metai, kuomet surinkta 23 t gilių, iš jų išauginta
daugiau nei milijonas vienmečių ąžuoliukų.
Skynami kankorėžiai nuo eglių viršūnių,
pasikėlus automobiliniu keltuvu

formuojama įvairiaamžė medyno struktūra, kirtimais reguliuojamas medynų skalsumas, saugoma nuo gaisrų, kenkėjų ar ligų
židinių išplitimo. Sanitariniais kirtimais pašalinami kenkėjų užpulti ar dėl kitų priežasčių džiūstantys medžiai, nesujaukiant dirvožemio, nesunaikinant naudingos mikrofaunos. Ąžuolo genetiniuose draustiniuose
nuolat šalinama menkavertė augmenija, o
derliaus metais prieš gilių rinkimą nupjaunama žolė, kad giles rinkti būtų lengviau ir
sparčiau.

Pašušvio girininkijoje atrinktas paprastosios eglės 15,7 ha genetinis draustinis,
Šeduvos girininkijoje – 18,7 ha juodalksnio
draustinis, Gudžiūnų girininkijoje – 5,3 ha
karpotojo beržo sėklinis medynas. Miško
genetinius draustinius reikia nuolat prižiūrėti. Urėdijos miškininkai vadovaujasi patvirtintais šių draustinių priežiūros ir tvarkymo nuostatais, miške pažymėtos sėklinių
objektų ribos – baltais dažais ant kampinių
medžių užrašytos raidės GD. Draustiniuose
atliekamos suplanuotos ūkinės priemonės:

Miškų urėdijų 2014 m. lapkričio mėn.

parduotų apvaliosios medienos sortimentų kainos, Lt/m³
2014 m.
lapkričio mėn.
vidutinė kaina

Indeksas 2014 m.
sausis=100

2014 m. sausio lapkričio mėn.
vidutinė kaina

Pušies pjautinieji rąstai

228

99.1

228

Eglės pjautinieji rąstai

238

95.6

243

Ąžuolo pjautinieji rąstai

489

98.6

500

Uosio pjautinieji rąstai

233

89.3

249

Drebulės pjautinieji rąstai

159

106

154

Beržo pjautinieji rąstai

239

106.2

227

Juodalksnio pjautinieji rąstai

180

101.7

179

Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai

181

99.5

179

Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai

148

105.7

143

Eglės popiermedžiai

95

83.3

108

Pušies popiermedžiai

92

83.6

107

Beržo popiermedžiai

101

98.1

103

Drebulės popiermedžiai

82

82.8

92

Uosio popiermedžiai

140

95.2

147

Plokščių mediena (spygliuočių)

81

92

86

Plokščių mediena (lapuočių)

78

88.6

84

Malkinė mediena

85

88.5

93

151

96.8

152

Sortimentas

Iš viso apvalioji mediena

GMU inf.

Kainos be PVM ir transporto išlaidų

Vikšrai
ir grandinės
medkirtėms,
medvežėms

Išvažiuosi visur ir visada!

UAB „MMC Forest“

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

/ 2014 / 12

■ 27

P r of s ą ju ngų v eikla

Pasitinkant 2015-uosius
Petras Algirdas Rauka
kmėms numatytos lėšos įrašytos litais. Pereinant prie pinigų apyvartos eurais, reikia
sutartyse viską perskaičiuoti, suapvalinti iki
sveikų eurų ir kartu papildyti šias sutartis.
Manau, kad būtų keista darbuotojui nelaimės ar asmeninio jubiliejaus proga skirti
„A“ eurų ir „N“ euro centų. Kai kurios esančių
kolektyvinių sutarčių nuostatos, ypač pasirašytos neterminuotam laikui, paseno, būtina
keisti formuluotes, nes Seime priimta nemažai Darbo Kodekso, Profesinių sąjungų ir kitų
įstatymų pakeitimų. Vis labiau linkstama prie
kai kurių darbo užmokesčio, darbo sutarčių
ir darbo laiko lankstesnio įforminimo, darbuotojų gynimo ir jų teisių išsaugojimo per
kolektyvines sutartis. Lietuvos mokslininkai
ruošia Darbo Kodekso ir socialinio draudimo
įstatymų pakeitimus. Pateiktus siūlymus LR
Seimas turėtų svarstyti kitų metų pirmą pusmetį. Galime užtikrinti, kad mūsų federacija
su aktyvu nebus nuošalyje.
Gyvenimas dinamiškas ir kolektyvinės
sutartys turi neatsilikti nuo pokyčių. Vargu,
ar pasiteisina neterminuotos kolektyvinės
sutartys, apaugusios priedais, papildymais,
pakeitimais, kuriuose ir darbdavys, ir darbuotojai neretai pasimeta. Kai dauguma
darbo vietų kompiuterizuotos, nematau
jokios problemos keisti visą kolektyvinę sutartį, naujai pasirašyti jos pakeitimus ir papildymus per metinius darbuotojų susirinkimus ir ataskaitas apie kolektyvinės sutarties
nuostatų vykdymą. Tai, kad už metus darbuotojams privaloma atsiskaityti kolektyvinės sutarties šalims, yra įrašyta daugumoje
sutarčių. Bet ar visada vykdoma? Reikia pripažinti, kad ne. Šiame etape suinteresuotoji
pusė turėtų būti profesinė sąjunga, kaip darbuotojų atstovas.
Kolektyvinių sutarčių nuostatos, mano
galva, turi vienyti darbuotojus, visą kolekPrieš porą mėnesių
vykusiame
federacijos 8-ame
suvažiavime
aptarta tolimesnė
profsąjungiečių
veikla
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tyvą našiam, oriam darbui ir didesniam uždarbiui, geresnėms ir sveikesnėms darbo
sąlygoms, darbdavio ir darbuotojų tarpusavio supratimui. Nė viena sutarties šalis neturėtų stengtis apgauti kitos šalies. Praktinėje veikloje kol kas stipresnė yra darbdavio
pusė. Tai reiškia, kad kolektyvinėje sutartyje
neturėtų būti darbuotojus diskriminuojančių nuostatų. O tokių pasitaiko. Pavyzdžiui,
įrašoma, kad darbuotojas, sulaukęs pensijos amžiaus ir turintis 15 ir daugiu metų nepertraukiamą darbo stažą toje įmonėje, atleidžiant iš darbo darbdavio iniciatyva, jam
turi išmokėti tris vidutinius darbo užmokesčio vidurkius, nors pagal galiojantį Darbo
Kodeksą priklauso penki. Kai kas stengiasi
į kolektyvines sutartis įrašyti Darbo Kodeksui ir Lietuvos įstatymams prieštaraujančias
nuostatas, nors jos ir negaliojančios. Pavyzdžiui, atleisti darbuotojus sulaukus pensijos
amžių, nors tai draudžia Darbo Kodeksas.
Keista, bet jas siūlo net advokatų kontoros,
įvairūs juristai, matyt, užhipnotizuoti Laisvosios rinkos ar ,,Investor forum“ siūlymų.
Todėl primenu, kad kolektyvinės sutarties
nuostatos, kurios prieštarauja įstatymams,
šakinei kolektyvinei sutarčiai arba išmokos mažesnės, negu numato įstatymai, yra
negaliojančios. Darbo kodekse pasakyta,
kad „įmonės kolektyvinėje sutartyje šalys
nustato darbo, profesines, socialines ir ekonomines sąlygas bei garantijas, kurios nėra
reglamentuotos įstatymų, kitų norminių
teisės aktų ar nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties arba kurios jiems
neprieštarauja ir neblogina darbuotojų padėties.“
Pasistenkime, kad 2015 metais darbuotojai jaustųsi oriai, būdami darbo vietose,
gaudami atlyginimus, o darbdaviai būtų
orūs darbo santykiuose su darbuotojais.

Bronislovo Ambrozo nuotraukos

Į

prasta, kad metams baigiantis apžvelgiame, ką nuveikėme, kokie buvo pokyčiai,
kur jie veda. Šie metai profsąjungiečiams
buvo įsiminti. Prieš porą mėnesių vykusiame
federacijos suvažiavime atsiskaitėme už pastarųjų 4-erių metų veiklą, išsirinkome pirmą
kartą federacijos veiklos istorijoje vadove
moterį. Pasitvirtinome 5-eriems metams federacijos veikos programą.
Suvažiavimo delegatų ir svečių kalbose, ypač kolegų iš Norvegijos „Industrijos
Energetikos“ ir Švedijos miškininkų profsąjunginių organizacijų, akcentuota būtinybė
stiprinti profsąjungų veiklą, vystant socialinį
dialogą su darbdaviais ir jų organizacijomis.
Svečiai pasidalino patirtimi, gausinant narystę ir atkreipė dėmesį į nario mokesčio panaudojimą profsąjungos narių keliamiems
klausimams spręsti. Laimėjus 2012 m. Norvegijos inovacinio fondo skelbtą konkursą,
mūsų federacija gavo 90 proc. projekto finansavimą 2013-2014 m. socialiniam dialogui vystyti ir oraus darbo sampratos plėtrai.
Likusias lėšas padengė socialinis partneris iš
Norvegijos. Projektą pavadinome „Deswood“ 2012/104627. Jį vykdant įgyvendintas
geras bendravimas su socialiniu partneriu –
Generaline miškų urėdija, kurį vainikavo pasirašyta pirmoji tarp pramoninių šakų kolektyvinė sutartis. Šio projekto vadovei Ingai
Ruginienei beliko pateikti ataskaitas ir gauti
projekto organizatorių iš Norvegijos fondo
patvirtinimą.
O kas toliau? Jau pasirašyta sutartis su
Norvegijos ir Švedijos kolegomis dėl BOA
projekto vykdymo, kuriuo bus siekiama pritraukti naujų narių. Projektas startuos 2015
m. sausį. Federacijos nariais esančios įmonės
ir miškų urėdijos turi galiojančias kolektyvines sutartis, kuriose darbuotojų lojalumui,
jų darbo našumui skatinti ir socialinėms rei-
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Privatūs miškai

Tęsiant prieš dešimtmetiį
pradėtą sumanymą

S

iekiant paskatinti miško savininkus
novatoriškiau miškininkauti, įvertinti
sumanesniųjų pasiekimus, pasidalinti praktine patirtimi, nuo 2004 m. dauguma LMSA skyrių pradėjo rengti regioninius
,,Pavyzdingai tvarkomos privačios miško
valdos“ konkursus, kurie 2010 m. peraugo į
respublikines apžiūras ir apėmė visus šalies
regionus. Per pastaruosius 5-erius metus
prie sėkmingo šio konkurso įgyvendinimo
prisideda Aplinkos ministerijos Miškų departamentas, Valstybinės miškų tarnybos Miškų
kontrolės skyriaus padaliniai rajonuose, Žemės ūkio ministerija, Lietuvos žemės ūkio
konsultavimo tarnyba bei su LMSA bendradarbiaujančios įmonės, bendrovės, skirdamos miško savininkams paskatinamuosius
prizus. Daugėja ir norinčių dalyvauti apžiūrose miško savininkų.
Į tradicinę šių metų LMSA konferenciją
„Miškas – žmogui, žmogus – miškui“, vykusioje gruodžio 5 d. Trakuose, buvo atvykę LR
Seimo nariai Eugenijus Gentvilas, Raimondas
Paliukas, Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius dr. Valdas Vaičiūnas, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas Albertas Kasperavičius, Valstybinio
miškotvarkos instituto direktorius Šarūnas
Bėčius, Generalinės miškų urėdijos vyriausiasis patarėjas Andrius Vancevičius, kiti svečiai.
Konferencijoje LMSA pirmininkas, VU
Ekonomikos fakulteto docentas Algis Gaižutis tradiciškai apžvelgė šalies privataus miškų
ūkio bendras aktualijas ir iššūkius, Valstybinės
miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas
Albertas Kasperavičius pateikė nemažai palyginamųjų statistinių duomenų apie valstyKonferencijos dalyviai
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binius ir privačius miškus, kirstinos medienos
išteklius, prieaugį, ūkinę veiklą.
Aplinkos ministerijos Miškų ūkio plėtros
skyriaus vyriausiasis specialistas Donatas
Vaikasas informavo, ką žada šalies miškininkystei naujas ES paramos iki 2020 m. laikotarpis. Prognozuojama, kad 2014-2020 m.
ES parama kaimo plėtrai mažėja 14 proc.,
lyginant su 2007-2013 m. laikotarpiu. Ne
mažiau kaip 30 proc. kaimo plėtros biudžeto
turi būti skirta ,,žalinimui“ (į šią veiklos sritį
patenka ir remiamos miškų ūkio priemonės). ES paramos siekėjai dabar turėtų labiau
orientuotis į investicijas miško plotų plėtrai
ir miškų gyvybingumo gerinimui.
ASU Miškų ir ekologijos fakulteto lektorius dr. Marius Kavaliauskas, remdamasis
vykdyto tarptautinio projekto ,,Integral“ apklausų rezultatais Žemaitijoje ir Suvalkijoje,
pateikė visuomenės nuomonę apie privačius
miškus; jų naudojimą, pagal miškininkavimo
siekius ir galimybes apibūdino kelis šiuolaikinių miško savininkų tipus, aptarė, su kokiomis
problemomis jie susiduria praktiniame miškininkavime. Visoms miško savininkų grupėms
aktuali jų veiklos valstybinio reguliavimo problema.
LMSA valdybos narys advokatas Algimantas Šindeikis supažindino su Lietuvos teismų
praktika 2014 m., sprendžiant teisinius ginčus
dėl žemės ir miško savininkų teisės medžioti
savo žemės (miško) valdoje.
Aptarus miško savininkams aktualius
miškų politikos, apmokestinimo ir praktinio
miškininkavimo klausimus, su nekantrumu
laukta konkurso „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda 2014“ įvertinimo rezultatų.

Respublikinio konkurso nugalėtojai –
iš Žemaitijos
Kasmet šio konkurso organizavimu nenuilstamai besirūpinančiam Lietuvos žemės ūkio
konsultavimo tarnybos specialistui miškininkui, LMSA valdybos nariui Romualdui
Cicėnui regionuose geranoriškai talkino
šios tarnybos specialistas Laimonas Daukša,
Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės
skyriaus teritorinių padalinių specialistai (pareikštos padėkos: Voldemarui Švėgždai, Juozui Politikai, Vidui Valmai, Virginijui Griciui,
Sauliui Gateliui), LMSA Panevėžio, Kretingos,
Pakruojo ir Raseinių skyrių pirmininkai.
Šiemet konkurse pirmoji vieta skirta
buvusiam inžinieriui – mechanikui klaipėdiškiui Antanui Algirdui Ramanauskui,
jau 15 metų atkakliai gerinančiam prie Šilutės gauto užmirkusio, neperspektyvaus
miško (42 ha) būklę. Nors miško savininkui
jau 86-eri metai, jis beveik kasdien iš Klaipėdos važiuoja 50 km į savo mišką, daug darbų atlieka pats. Kad miškas būtų sausesnis,
atnaujino dar vokiečių laikais iškastus bei
naujai iškasė 3,5 km griovių, palei juos įrengė keliukus, įdėjo pralaidas. Eksperimentuoja – po pusamžių pušynų lajomis pasodino
bukų, apželdė mišku apleistą aikštę, degimvietę bei tris buvusias sodybvietes. Miško savininkas linkęs atsisakyti plynų kirtimų arba
kerta mažomis biržėmis. Vadovaujasi principu: kiek gauna lėšų už iškirstą medieną,
tiek atgal sudeda į mišką. Kadangi valda yra
netoli miesto, miške netrūksta lankytojų ir
šiukšlintojų. Tenka pabūti ir komunalininku.
Algirdas mano, kad darbas miške jam padeda būti gyvybingu, ilgaamžiu.

Konkurso laureatai regionuose
Alytaus apskrityje pirmoji vieta skirta miško
savininkei Onai Valiukynienei iš Varėnos rajono Vilkiautinio kaimo, antra ir trečia vietomis
įvertintos taip pat Varėnos rajone esančios
Manto Lesniausko ir Algimanto Naudžiūno
miško valdos.
Kauno apskrityje pirmąją vietą pelnė Raseiniuose gyvenantis miško ruošos įmonės
savininkas Vidmantas Razgus, antrąją – kaunietis UAB „Dagmedis“ direktorius Dalius
Paulavičius, puoselėjantis mišką prie savo
sodybos Kėdainių rajone. Jis eksperimentuoja, veisdamas kirtavietėse ąžuoliukus su eglėmis. Trečia vieta skirta raseiniškiui Padubysio
girininkijos girininkui Nerijui Sutkevičiui.
Klaipėdos apskrityje pirmąja vieta paskatinta Rūta Pace, kuri 2007 m. sugrįžo iš Kanados į Lietuvą ūkininkauti, antrąja – Vidmantas Laugalis, trečiąja – Irena Puškorienė.
Panevėžio apskrityje geriausiomis miško
valdomis pripažintos: Gritos ir Arūno Janu-

MANTO JUSO nuotraukos

Antra vieta įvertinta ankstesniuose konkursuose dalyvavusių Antano ir Virginijos
Tarvydų iš Šilalės rajono Kalniškių II kaimo
konsoliduota apie 500 ha miško valda, kurioje miškas prižiūrimas labai profesionaliai.
Šiemet Tarvydai nemažai pasidarbavo aplinkosaugos ir rekreacijos srityje – nusausino
miško valdoje buvusią šlapynę, įrengė kūdrą,
kelius, originalias kanopinių žvėrių šėryklas,
saugo išskirtinius medžius. Didžioji dalis kirtimų atliekų panaudojama biokuro gamybai.
Tai miško savininkų pragyvenimo šaltinis.
Į jaunuolynus įnikus kanopiniams žvėrims,
miško savininkas medžiotojas A. Tarvydas
juokaudamas sako: „Dabar užsiimu ir žvėrininkyste, nes maitinu savo mišku žvėris.“
Trečia vieta paskatintas Raseiniuose
gyvenantis Vytautas Bartusevičius, buvęs
teisininkas, dirbęs gamtosaugos sistemoje,
turintis apie 200 ha pelkėto miško. Konkurse vertinti jo darbai 72 ha plote, kur miškas
nusausintas grioviais. Čia aukštesnes vietas
durpžemyje miško savininkas pasodino
eglaitėmis, vykdo želdinių priežiūros darbus,
nuo žvėrių pakenkimų želdinius intensyviai
gina repelentais. Iš griovių žemės įrengti
gruntiniai keliai. Dalyje ploto, panaudojant
ES paramą, įveisti mišrūs želdiniai iš minkštųjų lapuočių ir eglės. Apie 2 ha pievos palikta specialiai griežlėms veistis. Viename
tvenkinyje įrengta eilė mažų salelių ančių,
žąsų ir kitų vandens paukščių lizdavietėms,
o aplink tyvuliuojantis vanduo bus apsauga
nuo plėšrūnų. Kitame telkinyje palikti atviri
žvyro krantai, kur galėtų perėti žvyrės.

Įteikus apdovanojimus konkurso laimėtojams (centre stovi A. Tarvydas ir A. Ramanauskas)

ševičių, kupiškėnės Laimos Valmienės ir vilnietės Kristinos Kuodienės (Panevėžio r.).
Marijampolės apskrityje pirma vieta paskatinti ūkininkai Valdas ir Laima Paliukoniai
iš Marijampolės rajono Valaučių kaimo, kurie
daug savo energijos ir lėšų investavo į apleistoje žemėje kuriamą mišką. Savininkai sako:
,,Pagrindinis pragyvenimo šaltinis – cukriniai
runkeliai, o miškas – širdies atgaiva“. Antra
vieta skirta buvusiam Šakių miškų urėdijos
Lekėčių girininkijos girininkui Putinui Lebedžinskui, kuris su sūnumi profesionaliai
prižiūri miško valdą Zigmantiškės kaime.
Trečia – garbaus amžiaus miško savininkas
Juris Leonas Kižys iš Marijampolės rajono
Šunskų kaimo.
Šiaulių apskrityje geriausiai įvertintos
šios miško valdos: Sandros ir Gintaro Stalerūnų – Akmenės rajone, Benjamino Edmundo Vilbranto – Joniškio rajone ir Remigijaus
Masilionio.
Tauragės apskrityje pirma vieta paskatintas miškininkas Vaclovas Bielskis iš Tauragės rajono Eidintų kaimo, turintis apie 300
ha miško, antra – jurbarkietis miškininkas
Rimantas Rutka, trečia – verslininkas Antanas Venckus.
Telšių apskrityje pirma vieta skirta ūkininko Kazio Buterlevičiaus, antra – Rasos ir
Dainiaus Mažeikų, trečia – pensininkų Nastasijos ir Kazimiero Danupų miško valdai.
Utenos apskrityje geriausio įvertinimo
susilaukė molėtiškių Stasio ir Birutės Stonkų,
Roberto Butkaus (Utenos r.) ir kaunietės Aldonos Žindžiuvienės (Zarasų r.) darbai.
Vilniaus apskrityje pirma vieta įvertinta
Vilmanto Vaclovo Kuklio iš Šalčininkų miško
valda, antra – miškininko Alberto Strazdo iš
Širvintų rajono Kaliakiemių kaimo, trečia –
vilnietės Janinos Taluntienės, kuriai prižiūrėti mišką Švenčionių rajone, Kaltanėnų seniūnijoje padeda sūnus miškininkas.
Nuo 2010 m. „Pavyzdingai tvarkomos
privačios miško valdos“ konkurso laureatai,
užėmę 1-3 vietas šalies mastu respubliko-

je, negali šiame konkurse dalyvauti 5-erius
metus, bet jau iki 15-os narių padidėjęs jų
klubas kviečiamas į visus viešus LMSA renginius, yra sektinas pavyzdys kitiems.
Didžiausias miško valdos plotas, vertintas konkurse, buvo 2011 m. – 117 ha (Šiaulių
apskrityje), 2013 m. – 128 ha (Telšių apskrityje). Konkurse vertintos ir 1-1,5 ha dydžio valdos. Vyriausiajam konkurso dalyviui – 86-eri,
jauniausiam – 25-eri metai.
Konkurso nugalėtojai ir laureatai regionuose paskatinti Aplinkos ministerijos
ir LMSA padėkomis, prizais, kuriuos įteikė
LMSA vadovas A. Gaižutis ir Miškų departamento direktorius V. Vaičiūnas. Taip pat aktyviems miško savininkams įteiktos rėmėjų
paskatos už įvairias iniciatyvas. Išleistas
,,Pavyzdingo miško savininko kalendorius
2015 m“.
Šiemet LMSA Raseinių skyriaus pirmininkės Skaidrutės Žuvelaitienės iniciatyva
rajone surengtas zoninis konkursas, kurio
nugalėtojai deleguoti į respublikinį konkursą. Konferencijoje pritarta šiai iniciatyvai bei
pasiūlyta į privačių miško valdų vertinimą
regionuose įtraukti ir miškų urėdijų specialistus, girininkus.
Vertinant privatų miškininkavimą,
LMSA Panevėžio skyriaus aktyvistai Sandra Biežytė ir Stanislovas Uzdra siūlo įvesti
naują konkursinę nominaciją „Pavyzdingai
tvarkoma naujai besikurianti privati miško
valda,“ kurioje būtų vertinamas naujai įveistas miškas, panaudojant Europos Sąjungos
paramą ir privačias lėšas. Taip pat pasiūlyta įsteigti atskirą rekreacinių miško valdų
nominaciją. Valstybinės miškų tarnybos
Miškų kontrolės skyriaus Alytaus teritorinio
poskyrio vyriausiasis specialistas Varėnos
rajone Juozas Politika mano, kad reikalinga
ir „svogūnų“ nominacija, kuria būtų įvertintos prasčiausiai dirbančios, daugiausia
nuobaudų gaunančios miško paslaugų
įmonės.
Parengta pagal LMSA inf. ir kitus šaltinius
/ 2014 / 12
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Paanalizavus ūkininkavimo sąlygas
Lietuvos miškuose
Prof. h.c. dr. Artūras Rukas Daujotis

Internationale Akademie St. Lukas, miško savininkas

Miškų įstatymo pataisa įteisintas miško savininkams papildomas 5 proc. mokestis nuo visų gautų pajamų už nenukirstą mišką ir
medieną sukėlė nemažai diskusijų ir miško savininkų pasipiktinimą, nes jie ir taip jau daug metų moka 15 proc. gyventojų pajamų
mokestį. Ar taikomi mokesčiai įvairiems ūkio subjektams yra subalansuoti? Valstybinius miškus patikėjimo teise valdo valstybės
įmonės – miškų urėdijos, tai gi ir naudos iš šių miškų gavėjas turi būti valstybė, o pelnas turi patekti į biudžetą. O koks turėtų
būti privačios miškų ūkio veiklos apmokestinimas, kai miškų urėdijos ūkininkauja nevienodomis sąlygomis su privačių miškų savininkais? Remdamasis teisės aktų miškų ūkyje taikymo praktikos ir statistinių duomenų studija, pabandžiau paanalizuoti šiuos
skirtumus.
Skirtingi miško įisigijimo būdai
ūkinei veiklai
Valstybinės reikšmės miškams, 2013 m. duomenimis, priskirta 1077,7 tūkst. ha miško žemės, VĮ „Registrų centre“ įregistruota 810,5
tūkst. ha privačių miškų. Pagal miško įsigijimo
būdą, manau, privilegijuotos yra miškų urėdijos, nes joms nereikėjo išleisti lėšų miškams
įsigyti, jos prieš 15 metų galėjo pasirinkti,
kuriuos miškus pasilikti, o kuriuos skirti privačiai nuosavybei atkurti. Net ir 2013 m. miškų
urėdijos iš buvusių rezervinių miškų galėjo
perimti sklypus, kurie buvo didesni negu 8 ha
ir turėjo privažiavimo kelius. Perduoti panaudai geriausi sklypai, o aukcionams skirti maži
sklypai, dažnai be privažiavimo kelių, net ir
gretimų sklypų savininkams nesudarytos
sąlygos konsolidacijai, nėra numatyto prioriteto valdoms stambinti. Kodėl žemės ūkyje
sudarytos lengvatinės sąlygos ūkininkams
įsigyti žemės iš valstybės, o miškams tokių
išlygų nenumatyta?
Privatūs miškai priklauso fiziniams ir
juridiniams asmenims. Fiziniai asmenys
daugiausia miškų įsigijo už nusavintą turtą.
Nuosavybei atkurti buvo parinkti prastesni
miškai, mažesnė jų ekonominė vertė, nes
vyravo maži miško masyvai, su pamiškėmis,
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sklypai suformuoti su sudėtingomis privažiavimo sąlygomis, pasitaikė net sklypų,
prie kurių visai nėra privažiavimo kelių,
esami keliai nepriskirti savininkams. Dabar jie negali pasinaudoti ES parama pagal
priemonę „Žemės ūkio ir miškininkystės
plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“, o miškų
urėdijos tokia parama naudojasi naujiems
keliams tiesti ir atnaujinti.
Juridiniai asmenys miško sklypus turėjo
nusipirkti, dažniausiai jų pardavėjais buvo
fiziniai asmenys. Taigi, juridiniai asmenys
įdėjo savo lėšų miškui įsigyti, nemaža jų kapitalo dalis yra užsienietiška. Užsienio kapitalo įmonės jau gerą dešimtmetį supirkinėja
Lietuvos miškus. Miško savininkai nepajėgūs
atsilaikyti juridinių asmenų konkurencijos,
tuo labiau – užsienio kapitalo antplūdžio.
Vykę miško sklypų aukcionai parodė, kad
visuomet juose laimi juridiniai asmenys.
Užsienio kapitalas būtų pajėgus per trumpą
laiką perimti visus valstybinius miškus.
Ekonominis efektyvumas
Miškų ūkyje, kaip ir kitose ūkio šakose, svarbu spręsti ekonominio efektyvumo uždavinius. Ekonominiai dėsniai sako, kad didėjant gamybos apimtims pelningumas turi

didėti, nes mažėja gamybos savikaina ir atsiranda galimybė brangiau realizuoti produkciją, nes visuomet ir medienos ruošėjas, ir
medienos pirkėjas suinteresuoti nuolat turėti stambesnį užsakymą. Medienos pirkėjams
daug patogiau įsigyti medienos iš stambaus
pardavėjo, o turint nedidelį medienos kiekį,
už jį mokama žymiai mažiau.
Daugumos fizinių asmenų miško valdos
labai smulkios, neturi privažiavimo kelių,
o tai didina medienos ruošos kainą. Fizinių
asmenų ūkinės veiklos pelningumas mažesnis negu miškų urėdijų, turinčių reikalingą
infrastruktūrą, techniką, modernius medelynus. Galima palyginti, kokiomis kainomis
miško sodmenis perka miško savininkai
savo miškams atkurti ar naujiems įveisti ir
kiek kainuoja sodmenys, kuriuos miškų urėdijos dažniausiai pačios užsiaugina.
Santykis su PVM mokėjimu
Pats didžiausias pagal apimtį mokestis, kurį
sumokame, yra 21 proc. PVM. Būtent dėl jo
vieni miško savininkai tampa privilegijuoti,
o kiti diskriminuojami. Diskriminacija vykdoma pirmiausia fizinių asmenų atžvilgiu.
Visose miškininkavimo srityse: įsigyjant miško sodmenis, repelentus, samdant rangovus

Marijono Bernotavičiaus nuotrauka

Privatūs miškai

mišką sodinti, jaunuolynus ugdyti ar mišką
kirsti, fiziniai asmenys nesusigrąžina 21 proc.
PVM mokesčio, o juridiniai asmenys tokią
teisę turi. Todėl fiziniams miško savininkams
darbai ir medžiagos kainuoja daugiau ir net
miško atkūrime valstybė turi pelno. Tokia
mokesčių politika skatina fizinius asmenis
palikti mišką savaime atsikurti, o ne atsodinti. Samdydami rangovus kirsti mišką fiziniai
asmenys taip pat sumoka PVM, kurio nesusigrąžina. Be to, rangovai dažnai sudaro sutartis su miškų urėdijomis dėl kelių tvarkymo.
Valdžios veiksmai,
mažinantys veiklos pelningumą
Kiekvienos socialinės ekonominės sistemos
pagrindas yra nuosavybės santykiai. Europos teisinė sistema numato, kad nuosavybė
suprantama kaip teisė maksimaliai įmanomu būdu naudotis, disponuoti turtu bei jį
valdyti. Nors LR Konstitucija numato teisę
savininkui naudoti savo nuosavybę, bet,
deja, miško savininko teisės daugeliu atveju
suvaržytos. Savininkų orumą žemina tai, jog
jie turi prašyti kaip malonės, kad valdininkai
išduotų leidimą tvarkytis savame miške. Dar
labiau savininkas pažeminamas, kai valdininkas siekia pademonstruoti savo pareigybines galias. Perteklinis reguliavimas sudaro
sąlygas korupcijai.
Miško savininkams primetamos funkcijos, kurios mažina valdos pelningumą.
Nepaisant Konstitucinio teismo išaiškinimo,
kad žemės nuosavybės teisė pirminė, o medžioklei – išvestinė, miško savininkui medžiotojui buvo atimta teisė savo nuosavybę
naudoti medžioklės reikmėms. Primetami
ir pertekliniai gamtosauginiai reikalavimai,
pavyzdžiui, palikti kirtavietėje nežinia kuo
pagrįstą skaičių nenukirstų medžių, kurie
dažniausiai išlieka statūs iki pirmo stipresnio vėjo gūsio. Be to, siekiama įvesti ir kitus
miškininkavimo apribojimus, ypač saugomose teritorijose, ūkiniai miškai padaromi
apsauginiais su atitinkamu režimu. Už įvairių
reikalavimų nevykdymą, motyvuojant žala
gamtai, skiriamos dešimteriopai padidintos
baudos. Tai mažina veiklos pelningumą.
Tačiau reikia paminėti, kad Lietuvai
2004 m. įstojus į Europos Sąjungą atsirado ir
civilizuoto elgesio pavyzdžių: „Miškų aplinkosaugos išmokos“, „Natūra 2000“ išmokos.
Bet jos netaikomos, pavyzdžiui, savivaldybių
įsteigtiems draustiniams.
Papildomų mokesčių abejotina nauda
Papildomų mokesčių privačiam miškų
ūkiui įvedimo abejotina naudingumo ana-

logija galėtų būti akcizas už kurą, kai tik
nedidelė dalis surinktų lėšų tenka tiesiogiai keliams. Miško savininkai tikinti, kad
bus įsteigtas specialus fondas miško kelių
remontui, bet jo dar nėra. Miško savininkai
turi rimtą pagrindą susirūpinti ketinimais
nuo 2015 m. įvesti papildomus mokesčius
taip vadinamam bendrųjų miško reikmių
finansavimui. Pradėjus mokesčių didinimo vajų privačiame sektoriuje, nesimato
veiksmų, kad būtų efektyviau naudojamas
valstybinis turtas. Tikintis, kad miškų savininkų mokamas papildomas mokestis pa-

gerins miško kelių būklę, atneš kitos naudos miškams, gali tapti neplanuota realybe – dalį verslo paskatins pereiti į šešėlį.
Naudota literatūra
1. Europos Sąjungos parama miško savininkui. Aplinkos ministerija, 2010;
2. Lietuvos miškų ūkio statistika 2013.
Aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba, Kaunas, 2013;
3. Miško savininkui. Privačių miškų tvar
kymą reglamentuojantys dokumentai. Aplinkos ministerija, 2012.

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

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

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

Tinklinės medelių apsaugos TENAX

• didelis pasirinkimas,

pastoviai turime sandėlyje

• atsparios UV spinduliams
• puikus kainos ir kokybės santykis
UAB „MMC Forest“

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

Ir vėl Kalėdos be sniego!
Baltos Kalėdos tik sapne ir persaldintose reklamose.
Pilka pilka, šlapia šlapia, kur dairais ...
Guodžia tik tai, kad didžioji dauguma
krikščionių pasaulio snieguotų Kalėdų
net sapnuose nėra matę.
O mes, jei ne šiemet – tai kitąmet
sniego tikrai sulauksime.
O kol sulauksime – pasigrožėkime tik
ra, snieguota žiema nors nuotraukose.
Ramių Naujųjų, bičiuliai.

EUGENIJUS TIJUŠAS

Ar gali neprofesionalūs stebėtojai
padėti mokslininkams atsakyti iį klausimą,
kiek Lietuvoje yra stambiųjų plėšrūnų?
Eugenijus Tijušas

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija

Linas Balčiauskas, Laima Balčiauskienė
Gamtos tyrimų centras

John A. Litvaitis

JAV, Niu Hempšyro universitetas
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šalims, nes stambiųjų plėšrūnų skaičius
dažniausiai nedidelis, jie juda daug ir toli.
Tai kokia išeitis?
Ji galėtų būti vadinama neprofesionaliuoju mokslu (angl. Citizen science). Tai
visuomenės narių, neturinčių specialaus
išsilavinimo, dalyvavimas moksliniuose tyrimuose bei savanoriškame monitoringe. Tokie tyrimai vyksta neatlygintinai dalyvaujant
savanoriams stebėtojams ir naudojant internetą bei specialias programėles išmaniuosiuose telefonuose. Tokiu būdu neprofesionalūs stebėtojai dalyvauja mokslo procese,
gamtosaugoje, išteklių valdyme, formuojant
ir priimant sprendimus.
Tiesą sakant, pati idėja kitose šalyse
nėra nauja. Skandinavijoje medžiotojai aktyviai dalyvauja faunos apskaitose pagal
pėdsakus sniego transektose (jų nuomonė
neginčijama, bet duomenis tikrina kelių
institucijų mokslininkai). Amerikoje renkami duomenys apie medžiojamųjų gyvūnų
skaičiaus pokyčius: medžiotojų klausiama,
kiek ir kokių gyvūnų jie pastebėjo per pirmąsias 7 medžioklės sezono dienas, kiek
valandų per tas dienas skyrė medžioklei.

JAV Niu Hempšyro valstijoje stebėtų lūšių
skaičiaus kitimas. Projekto pradžia 2010 m.

Stebėtų lūšių skaičius
1990-2004, n=91
2008-2009, n=56
2010-2012, n=411

http://mlitvaitis.unh.edu/Research/BobcatWeb/sightings.htm

P

ernai buvo septintas kartas, kai jungtinės miškininkų ir medžiotojų pajėgos atliko vilkų apskaitą (2006-2008 ir
2010-2013 metais). Ir ką gi – vienareikšmiško
atsakymo apie vilkų skaičių negauta. Medžiotojams atrodo, kad vilkų priskaičiuota
per mažai, jų oponentams – kad vilkai Lietuvoje baigia išnykti. Buvo viešai teigiama,
kad šiais duomenimis pasitikėti negalima,
kad miškininkai ir medžiotojai nepažįsta
vilkų pėdsakų ir neskiria jų nuo šernų. Dar
anksčiau buvo teigiama, kad duomenys
interpretuoti nekorektiškai. Diskusijos dėl
vilkų ir lūšių skaičiaus tęsiasi, apskaitų organizavimas yra didelis išbandymas Aplinkos
ministerijai.
Norėtume pasiūlyti gausioms miškininkų ir medžiotojų, taip pat visų kitų suinteresuotų pusių entuziastams dalyvauti
plėšrūnų paplitimo ir gausumo pokyčio
vertinime.
Toks uždavinys neįveikiamas nė vienai
profesionalių zoologų – ekologų institucijai: apskaitos atlikimui reikia kelių šimtų
žmonių, lėšų transportui ir darbo apmokėjimui. Tos pačios bėdos būdingos ir kitoms
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Audubono draugija (viena iš seniausių JAV ornitologų draugijų) jau
daugiau kaip 100 metų prieš Kalėdas skaičiuoja paukščius. Kitas
ilgalaikis neprofesionaliojo mokslo projektas – drugių monarchų
(Danaus plexipus) skaičiavimas migracijos metu iš Šiaurės Amerikos
į Meksiką žiemojimui.
Kauniečiai ėmėsi kurti savanorių tinklą „Voluntarius Lt“, kuris padėtų dirbti specialiosioms tarnyboms – policijai, medikams, ugniagesiams. Organizacija kuriama pagal Izraelyje veikiančios „United
Hatzalah“ modelį. Planuojama, kad jau kitąmet lietuviška „versija“
pradės realius darbus.
Mes panašiu principu bandome kurti struktūrą, padėsiančią
mokslininkams vertinti gyvūnų gausumą. Nuo stambiųjų plėšrūnų
pradedame todėl, kad tai bene „karščiausia“ tema jau 10 metų. Nepradedame nuo nulio – turime gerą pavyzdį iš JAV. Niu Hempširo
Lūšis objektyve (http://mlitvaitis.unh.edu/Research/BobcatWeb/gallery.htm)

universitete 2010-2014 m. atliktas rudųjų lūšių tyrimas, kurio metu
medžiotojai rinko duomenis apie lūšis ir jų gyvybinės veiklos žymes,
naudojant kameras šiems žvėrims registruoti. Projekto sėkmė neginčytina: žemėlapyje matome, kaip padidėjo stebėjimų skaičius 20102012 m. Sukaupta šimtai lūšių nuotraukų.
Kad tokia sistema Lietuvoje gali veikti, rodo diskusijos portale
www.hunter.lt, taip pat ir asmeninė patirtis. Neseniai Žemaitijos nacionaliniame parke vyko diskusija apie lūšis. Vietinis liaudies menininkas parodė, kur netoli jo sodybos praeina lūšys, papasakojo, kada
ir kokiomis aplinkybėmis jam teko jas matyti. Nemažai miškininkų ir
medžiotojų naudoja kameras žvėrims stebėti. Vilko, lūšies ar lokio
nuotrauka – neginčijamas jų buvimo (ir skaičiaus) įrodymas. Kitas
klausimas, ar sulauksime mes pranešimų.
Neprofesionaliojo mokslo specifika gali riboti duomenų naudojimą ir interpretavimą. Pirma, jei naudojama sudėtinga metodika,
tokie tyrimai gali būti per daug sudėtingi neprofesionalams. Antra,
jei savanoriai nesuvokia stebėjimo esmės (jiems nepaaiškinama, kas
turi būti registruojama), duomenyse neišvengiama atsiranda paklaidų. Trečia, suinteresuoti stebėtojai gali sąmoningai pateikti klaidingus duomenis, ypač jei dalyviams siūlomos premijos ar dovanos.
Nepaisant šių apribojimų, neprofesionaliojo mokslo nauda atsveria
galimus duomenų kokybės trūkumus.
Taigi, 2015 m. Gamtos tyrimų centras ir Lietuvos medžiotojų ir
žvejų draugija pradeda pirmąjį Lietuvoje neprofesionaliojo mokslo
projektą, skirtą stambiųjų plėšrūnų apskaitai. Mes nežinome, kiek
medžiotojų, miškininkų, ūkininkų ir gamtos stebėtojų atsilieps į šį
kvietimą, todėl negalime pažadėti, koks bus galutinis rezultatas, bet
galime užtikrinti, kad tokia akcija nebus vienadienė.
/ 2014 / 12
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Kviečiame prisidėti prie stambiųjų plėšrūnų registravimo. Lauksime jūsų duomenų
apie 2014 m. ir vėliau stebėtus vilkus, lūšis ir
ruduosius lokius. Pirmuosius metus atidžiai
tikrinsime informaciją, kaupsime duomenų
bazę. Apie rezultatus informacija bus atnaujinama Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos ir Gamtos tyrimų centro tinklapiuose. Jei
stebėjimų bus daug, numatome internetinę
stebėjimų registravimo ir vizualizacijos sistemą. Kol kas lauksime jūsų stebėjimų elektroniniu ir įprastu paštu (adresai žemiau). Ateityje galime pagalvoti ir apie išmaniesiems
telefonams pritaikytą versiją.

Numatomo naudoti metodo esmė paprasta – tai stebėjimai, kurie kaupiami visus
metus. Registruojami visi faktai apie plėšrūnų buvimą. Stebėjimo anketoje prašome
užpildyti 4 laukelius: ką, kada, kur ir kas
stebėjo. Šie duomenys (išskyrus stebėtoją,
kurio tapatybė neviešinama) bus parodomi
žemėlapyje.
Susikaupus pakankamai faktų, galima
daryti pagrįstas išvadas apie: vilkų ir lūšių
paplitimą; jų skaičiaus kitimą; apie plėšrūnų
skaičių (įvertinant paklaidą).
Anketos pildymas neturėtų užimti daug
laiko. Tose vietose, iš kurių bus daugiausia

Pirmieji pranešimai atėjo iš karto
po projekto paskelbimo
per televiziją. Vilkų pėdsakai.

pranešimų, tyrimus atliks Gamtos tyrimų
centro Žinduolių ekologijos laboratorijos
mokslininkai (naudojant kameras ir kitus
metodus).
Stambiųjų plėšrūnų (vilkų, lūšių ir lokių)
registravimo anketa
Kas stebėta
Kada stebėta
Kur stebėta
Stebėtojo duomenys
Pastabos

Patarimai, kaip pildyti anketą:

Kas stebėta

Nurodykite gyvūno rūšį ir stebėjimo pobūdį:
sumedžiotas/rastas negyvas vilkas ar lūšis matytas pats gyvūnas (pvz., 2 vilkai; lūšis su jaunikliu)
nufotografuotas gyvūnas (prašome prisegti nuotrauką arba vaizdo įrašą)
girdėtas gyvūnas (pvz., vilkų kaukimas)
aptikti vilko, lūšies ar rudojo lokio pėdsakai
aptikti vilkų ar lūšių ekskrementai
vilkų ar lūšių papjauti naminiai gyvūnai
vilkų ar lūšių papjauti laukiniai gyvūnai (grobio liekanos)

Kada stebėta

Data ir laikas (pvz., 2015 m. sausio 2 d. tarp 21 ir 22 val.)

Kur stebėta

Prašymas nurodyti tikslią vietą vienu iš būdų:
GPS koordinatės
taškas žemėlapyje (kmz koordinates Google Earth, koordinates iš maps.lt)
jeigu nėra galimybės pasinaudoti tiksliu vietos nurodymu – vietovės aprašymą, pagal kurį
įmanoma rasti vietą žemėlapyje (miškas, kvartalas, atstumai iki artimiausių orientyrų)

Stebėtojo duomenys

Vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys (telefonas ir/arba el. paštas)

Pastabos

Čia prašome rašyti pastabas apie stebėjimą.

Pirmi keturi laukeliai yra privalomi. Anoniminiai pranešimai nebus analizuojami.
Užpildytas anketas siųsti el. paštu: linas.balciauskas@gamtostyrimai.lt arba linasbal@ekoi.lt,
taip pat galima siųsti adresu: Linui Balčiauskui, Gamtos tyrimų centras, Akademijos g. 2, 08142 Vilnius
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Naujos pareigos

Generalinėje miškų urėdijoje:

Lina Sindaraitė, dirbusi Teisės ir personalo skyriuje vyriausiąja
specialiste, nuo 2014 m. gruodžio 1 d. perkelta Miško resursų ir prekybos skyriaus vyriausiąja specialiste.

Prienų miškų urėdijoje:

Dar vienas
laimėjimas

Jonas Koklevičius, dirbęs vyriausiuoju miškininku, pačiam prašant nuo 2014 m. rugsėjo 15 d. perkeltas į inžinieriaus pareigas;
Tadas Zubavičius, po atrankos nuo 2014 m. spalio 1 d. paskirtas vyriausiuoju miškininku. Prieš tai dirbo Birštono girininkijos
girininku;
Arvydas Lekavičius, dirbęs miškotvarkos inžinieriumi, po atrankos nuo 2014 m. lapkričio 10 d. paskirtas Birštono girininkijos
girininku.

Šakių miškų urėdijoje:

MANTVYDAS MACIUKEVIČIUS po atrankos nuo 2014 m. gruodžio
1 d. paskirtas Šakių girininkijos girininku. Prieš tai dirbo Šakių girininkijos girininko pavaduotoju.

Zarasų miškų urėdijoje:

MINDAUGAS ILČIUKAS, g. 1988 m., baigęs 2012 m. ASU MEF miškininkystės bakalauro studijas, 2014 m. įgijęs miškininkystės magistro laipsnį, po atrankos nuo 2014 m. lapkričio 24 d. paskirtas
Salako girininkijos girininko pavaduotoju. Prieš tai dirbo šioje girininkijoje eiguliu;
DANIUS LINGĖ, g. 1986 m., baigęs 2014 m. ASU MEF miškininkystės
bakalauro studijas, po atrankos nuo 2014 m. rugsėjo 15 d. paskirtas
Antazavės girininkijos eiguliu;
PAULIUS KRYŽIOKAS, g. 1991 m., baigęs 2014 m. KMAI kolegijos
miškininkystės bakalauro studijas, nuo 2014 m. rugsėjo 15 d. paskirtas kvalifikuotu miško darbininku Zarasų girininkijoje.

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

M

edkirtė Ponsse Scorpion užėmė pirmąją vietą Gamybos
idėjų konkurse, kurio rezultatai paaiškėjo po didelės Prekybos forumo rūmų prie Finlandia Hall atrankos šių metų
lapkričio 27 dieną. Kompetentinga žiuri, įvertinusi naujovių diegimą ir skaitmeninių funkcijų naudojimą Ponsse technikoje, pabrėžė,
kad medkirtėje Scorpion panaudoti inovatyvūs ir unikalūs sprendimai pastūmėjo ją į visai naują techninį lygį.
Pritaikius naujoves, medkirtė tapo pažangaus dizaino, saugaus
darbo, ergonomikos, tobulumo bei gero valdymo ir aukšto efektyvumo mašina. Tai puikus pavyzdys, kai investicijų į mokslą bei
tinkamo žinių pritaikymo dėka galima pasiekti aukštų gamybinių
rezultatų.
Toks kompanijos Junior Chamber International organizuojamas
konkursas skatina Suomijos įmones taikyti naujas idėjas darbo
produktyvumui didinti. Konkurso tikslas – išsiaiškinti kuo daugiau
kompanijų, kurios diegia įmonių ir visuomenės interesus atitinkančias naujoves į gamybą. Konkurso vertinimo kriterijai – naujovių
vertė, inovacijos, produktyvumo didinimas, pritaikant idėjas bei
atsižvelgiant į tvarų vystymąsi, konkurencingumą, sėkmės perspektyvas.
Apdovanota medkirtė Ponsse Scorpion yra visiškai naujos kartos miško mašina. Joje įdiegti progresyvūs techniniai sprendimai
padidina ne tik mašinos našumą, bet kilsteli į visiškai naują lygmenį operatoriaus darbo komfortą.
2013 m. spalio 1 d. medkirtė Ponsse Scorpion apdovanota Viva
Atomation! prizu už stabilizavimo ir išlyginimo sistemų įdiegimą.
2014 m. sausio 21 d. medkirtė Ponsse Scorpion skirtas Metų
apdovanojimas už Aukštos kokybės inovacijas, gerinančias operatoriaus darbo vietos ergonomiką ir darbo efektyvumą.
2014 m. sausio 31 d. medkirtė Ponsse Scorpion už naujus sprendimus dizaino srityje apdovanota Fennia Prize Grad Prix, kuris laikomas svarbiausiu įvertinimu už pramoninį dizainą.
Parengta pagal www.ponsse.com
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Išėję negrįžti

Antanas

Stankevičius
1931 01 16 – 2014 08 06
Įpusėjęs 84-uosius gyvenimo metus,
Anapilin išėjo buvęs ilgametis Varėnos
miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas, miškų urėdo pavaduotojas, šalies
nusipelnęs gamtos apsaugos darbuotojas Antanas Stankevičius, visą savo
gyvenimą paskyręs Dzūkijos miškams.
Baigęs 1950 m. Alytaus vidurinę mokyklą, Antanas nedvejodamas įstojo į LŽŪA Miškų ūkio fakultetą, nes miškininkystė buvo kelių Stankevičių kartų profesija – Alytaus krašto miškuose eiguliavo
jo senelis, tėvas. Po studijų grįžo į gimtinę: 1955 m. buvo paskirtas
Alytaus miškų ūkio miško želdymo inžinieriumi. Praktinius miško želdymo pagrindus įgijo 1957-1964 m. girininkaudamas naujai įkurtoje
Dušnionių girininkijoje. Joje dirbant teko atkurti kirtavietes, želdyti
eroduojamas žemes, ugdyti ąžuolynus, bendradarbiauti su Miškų
instituto mokslininkais.
Nuo 1964 m. Antanas puoselėjo Varėnos miškus, kur kaip vienas miškasodis, gaisringas sezonas prabėgo jo 37-eri kūrybingi ir
nelengvi vyriausiojo miškininko darbo metai. Apie tai dabar byloja

Juozas

Ražaitis

1920 03 19 – 2014 11 30
Eidamas 95-uosius metus Vilniuje mirė
buvęs ilgametis miškotvarkininkas Juozas Ražaitis.
Juokaudamas Juozas sakydavo, kad
esąs pusiau suvalkietis, pusiau dzūkas.
Gimė Suvalkijoje, netoli Prienų esančiame Žarstos kaime, bet užaugo Alytaus valsčiaus Miklusėnų kaime, kur
tėvai įsigijo ūkį. Jaunystėje jis norėjo būti veterinaru, gydyti arklius.
Bet susirgęs tuberkulioze turėjo kuriam laikui nutraukti mokslus Alytaus gimnazijoje. Pasveikęs dirbo tėvų ūkyje, baigė Alytaus vakarinę
mokyklą. Karas, pokaris įsuko į politinį verpetą: slapstėsi nuo mobilizacijos į kariuomenę, talkino kovotojams už šalies nepriklausomybę,
už tai pateko į tremiamų į Sibirą sąrašus ir turėjo slapstytis įvairiose
vietovėse su netikrais asmens dokumentais.
Baigęs 1948 m. šešių mėnesių miško technikų kursus, Juozas Ražaitis savo gyvenimą susiejo su miškotvarka. Dirbdamas „Miško projekte“ matininku atliko geodezinius matavimus per 30-yje girininkijų,
keletą metų dirbo Rusijoje – Udmurtijoje, Irkutsko srityje. Neakivaiz-
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1979 m. už priešgaisrinę miškų apsaugą gautas TSRS Liaudies ūkio
laimėjimų parodos bronzos medalis, 1984 m. – sidabro medalis, kiti
paskatinimai. Sunku įsivaizduoti, kiek pastangų, atkaklumo, profesinės išminties ir širdies įdėjo šis miškininkas, kad produktyvus būtų
1976 m. Varėnoje įkurtas bazinis miško daigynas, kiltų ne miško
žemėse pasodinti želdiniai. 1986 m. už miškų veisimą žemdirbystei
netinkamose žemėse jam įteiktas TSRS Liaudies ūkio laimėjimų parodos aukso medalis.
Prisimename Antaną ir kaip aktyvų gamtosaugos idėjų propaguotoją Varėnos rajone – 1982 m. jam suteiktas šalies nusipelniusio
gamtos apsaugos darbuotojo vardas.
Antanas Stankevičius buvo lėtoko būdo, visus klausimus spręsdavo apgalvotai, taktiškai, išliko nuoširdus, pasirinktą profesiją mylintis žmogus. Dažnai buvodamas miškuose, jis jautė gyvą miško gyvenimo pulsą, argumentuodamas bei paaiškindamas skatino ir kitus
stebėti bei analizuoti pokyčius miškuose, siekti geriausių rezultatų.
2001 m. rugsėjį išėjęs į pensiją, Antanas kurį laiką dirbo miško
savininkų konsultantu, rinko istorinę medžiagą ir rašė miškų urėdijos
metraštį.
Jis visą gyvenimą liko ištikimas savo credo: „Pirmiausia reikia mylėti mišką, būti jo draugu, auklėtoju, gynėju. Tuomet lydės sėkmė,
pripažinimas, karjera.“ To mokė ir tuos, su kuriais bendravo. Daugelis
jaučiamės esantys jo mokiniai, nepaisant pareigų pavadinimų kaitos
vadinome savo Mokytoją tik vyriausiuoju miškininku.
Amžinajam poilsiui velionį palydėjome į Varėnos kapines.
Varėnos miškų urėdijos darbuotojai

džiai 1963 m. baigė Vilniaus miškų technikumą, 1968 m. – Maskvos
sąjunginio miškų pramonės ir miškų ūkio neakivaizdinio instituto
mokymo kursus. Iki išėjimo į pensiją 1981 m. dirbo taksatoriumi, domėjosi naujų technologijų diegimu, mokė jaunus specialistus, kaip
praktiškai paruošti tyrimo barelius, atlikti medžių sortimentavimą,
kitus darbus. Daugelis jį vadino Mūsų mokytoju.
Miškotvarkos institute Juozas ne kartą buvo pripažintas geriausiu matininku, taksatoriumi, už taksacijos metodų tobulinimą
1973 m. paskatintas TSRS liaudies ūkio laimėjimų parodos sidabro
medaliu. 2007 m. jam suteiktas Garbės miškotvarkininko vardas.
Išėjęs į pensiją Juozas dažnai užsukdavo į buvusią darbovietę,
domėjosi miškotvarkininkų darbo permainomis, džiaugėsi, kad likimas jam buvo suteikęs galimybę dirbti mėgiamą darbą.
Bendravimas kiek nutrūko po 2000 metų, jam iš Kauno persikėlus
su žmona Elena, medike, gyventi į Vilnių, kur buvo įsikūrusios dukros
Aušra ir Rūta. Bet ir čia Juozas rado ryšį su mišku – Švenčionių rajone
prie dukros Rūtos šeimos sodybos su anūku pasodino pušynėlį, jį
prižiūrėti mokė kitus anūkus, mėgo buvoti aplinkiniuose miškuose,
grybauti, rūpinosi dukrų sodybų apželdymu. Ir likęs 2003 m. našliu,
nepaisant garbaus amžiaus, Juozas savarankiškai gyveno bute, iki
pat mirties tėviškai rūpinosi dukrų keturiomis atžalomis, džiaugėsi
sulaukęs proanūkės.
Nuoširdžiai užjaučiame velionio dukras Rūtą ir Aušrą, anūkus,
kitus artimuosius.
Buvę bendradarbiai

Nauji leidiniai

Aleksandro Stulginskio universitetas išleido
leidinį, skirtą Miškotvarkos ir medienotyros
instituto 90-mečio veiklai pažymėti „Miškotvarka – tvaraus miškų ūkio pagrindas“.
Jo leidimą parėmė savo lėšomis Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacija.
Jame apžvelgiama instituto raida iki Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo bei po atkūrimo.
Tai du stambūs skyriai, išsamiai nagrinėjantys
instituto istorijos raidą nuo Miškotvarkos katedros įkūrimo 1924 metais iki šių dienų.
Pratarmėje rašoma: „2014 metais sukanka 90 metų nuo Lietuvos žemės ūkio
akademijos įkūrimo, kurioje, be kitų, buvo
įsteigtos dvi katedros: Miškotvarkos ir Miškų
sunaudojimo. Abi šias katedras galima laikyti
dabartinio Miškotvarkos ir medienotyros instituto lopšiu...“
Atkūrus nepriklausomybę, teko persiorientuoti į rinkos ekonomiką. Naujų mokslo
proveržių beieškant Miškotvarkos katedra
2012 m. buvo reorganizuota į Miškotvarkos ir
medienotyros institutą. Pagrindiniai jo veiklos
tikslai – skatinti mokslo ir studijų plėtrą, bendradarbiavimą su verslo partneriais.
Aprašoma Miškų monitoringo laboratorijos bei Aukštaitijos kompleksiško monitoringo stoties veikla.
Apžvelgiama mokslinė veikla ir jos rezultatai, moksliniai projektai, tarp jų – ir tarptautiniai.
Institutas vykdo mokslinius tyrimus miškotyros, ekonomikos, vadybos, politikos mokslų,
aplinkos inžinerijos, ekologijos ir aplinkotyros,
medžiagų inžinerijos ir kt. srityse.
Pateikiami pagrindiniai studijų dalykai, bakalauro, magistrantūros studijų studentams ir
doktorantams, minimi dėstytojai, prisimenami instituto vadovai, darbuotojai. Pateikiamas
Miškorvarkos ir medienotyros instituto mokslinių publikacijų sąrašas (2004-2014).
Knyga iliustruota istorinėmis ir dabarties
nuotraukomis. Redaktorė Regina Bartkevičienė, techninis redaktorius Rimantas Leitanas.

Leidinys „Pasakoja Kapčiamiesčio kvajynų
žmonės“ – tai autentiški prisiminimai šiose
vietose gyvenusių ir dirbusių bei tebegyvenančių žmonių. Pateikiama nemažai etnografinės medžiagos,vietos žmonių gyvensenos
ypatybių, istorijos faktų.
Knygos sudarytoja mokytoja Birutė Stacevičienė, ruošdama spaudai medžiagą
įdėjusi daug kruopštaus ir nelengvo darbo,
rašo: „Matydama, kaip nesugrąžinamai išeina
žmonės, galėję perduoti mums dvasinius turtus, kaip nyksta kaimą,i sumaniau moksleivių,
mokytojų bei kitų kraštotyrininkų surinktą
medžiagą sudėti į tautinį paveldą menantį
leidinį, kad išliktų ateičiai“. Pasakotojai – daugiausia miško žmonės, nes Kapčiamiestis
apsuptas miškų ir visas žmonių gyvenimas
buvo ir tebėra su mišku susijęs.
Leidinio pradžioje pateikiami Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojų demografiniai
duomenys pagal kaimus, amžių, lytį, santuokos bei krikšto sakramentų skaičių. Aprašomos Kareivonių, Purvinių Kalvių ir kitų kaimų
ypatybės, įdomesni nutikimai, istorijos peripetijos. Aiškinami vietovardžiai, jų kilmė.
Perskaitę leidinį susipažinsime su Kapčiamiesčio gamtos turtais, švietimo reikalais nuo
senesnių laikų iki dabar, su dzūkų valgiais,
liaudies meteorologija, tradiciniais amatais,
žemdirbyste, liaudies medicina, kultūriniu
gyvenimu, žymiais šiame krašte gimusiais ar
gyvenusiais žmonėmis.
„Kas gi tie „kvajynai?“ – paklaus ne vienas.
Ogi kaip aiškina knygos sudarytoja – paprasčiausi pušynai. Tad paskaitykime apie tuos
pušynų žmones, pasigėrėkime dideliu atliktu darbu, pasigrožėkime Jono Danausko,
Odetos Barkauskienės, Jono Markevičiaus,
Arūnės Stacevičiūtės ir kitų nuotraukomis,
sužinokime apie lankytinas vietas ir pabuvokime jose.
Knygą išleido LR Aplinkos ministerija,
Generalinė miškų urėdija ir Veisiejų miškų
urėdija.

Neseniai pasirodė vaikams skirtos
gausiai iliustruotos pažintinės serijos „Atrandu pasaulį“ nauja knygelė „Kas girelėj ošia“. Jos autorius
– žinomas gamtininkas Selemonas
Paltanavičius. Šis leidinukas apie 99
rūšių medžius, augančius mūsų kiemuose, pakelėse, galulaukėse, miškuose. Tai pirmas Lietuvoje tokio pobūdžio medžių pažinimo vadovas.
Autorius ir leidėjai tikisi, kad jauniesiems skaitytojams bus naudinga ne
tik pažintis su mūsų medžiais, bet ir
kiti susitikimai su aplinkos objektais,
pateiktais kitose šios serijos knygelėse.
Šiame leidinyje skaitytojai sužinos, iš ko susideda medis, kaip jis
auga, apie medžius, žaliuojančius
visus metus: eglę, pušį, maumedį,
kadagį, kukmedį, apie iš kitur atkeliavusius spygliuočius (tują, kėnį, kanadinę cūgą, duglaso pocūgę, ginkmedį – „dinozaurų amžininką“).
Kitas didelis skyrių – apie lapuočius. Čia jaunieji skaitytojai susipažins su ąžuolu, beržu, klevu, alksniu,
uosiu, buku, liepa, šermukšniu ir kitais medžiais.
Susipažinus su beveik visais Lietuvoje augančiais medžiais, galima
rinkti jų kolekcijas. Žinoma, ne pačių
medžių, o jų lapų (knygelėje patariama, kaip tai daryti), sėklų, vaisių. Autorius teigia, kad gana sunku surinkti medžių nuopjovų kolekciją. Taip
pat pataria, kad galima formuoti ir
augančių medžių kolekciją, tik tam
reikia daug laiko ir nemažo žemės
sklypo, nes medžiai užaugs ir reikės
dar daugiau vietos.
Parengė
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Laisvą minutę

Gruodžio kaleidoskopas
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12.

8.
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Vertikaliai:
1. Šaltas oras, žema temperatūra. 2. Vienmetis, 20-50 cm aukščio kryžmažiedžių šeimos žolinis augalas, piktžolė, liaudyje vadinamas piemens tarbelė
(Capsella). 3. Žiemai būdingi dribsnelių pavidalo krituliai. 4. Žvirblinių būrio
mažas laukų ir krūmų paukštis, žiemą lesinamas ne lesyklose, o ant žemės
(Emberiza). 7. Kalėdų išvakarių diena. 8. Baikštus ilgaausis miškų gyvūnas.
12. Žiemos mėnuo, kurio pabaigoje vykdoma tradicinė akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“. 13. Didelis spiginantis šaltis. 16. Plunksnų kuokštas ant
pas mus žiemą atskrendančių svirbelių galvos. 17. Kūčių išvakarėse puošiamas medelis, po kuriuo Kalėdų senelis palieka dovanas vaikams. 20. Daugiametis vėdryninių šeimos augalas, dar vadinamas Kalėdų rože. 21. Žiemą miegantis miško žinduolis, kuris per Pusiaužiemio šventę verčiasi ant kito šono.
23. Kristaus gimimo šventė. 24. Vištelinių šeimos, maždaug varnėno dydžio
paukštelis, kurio pas mus gyvena net kelios rūšys, viena iš jų plovinė...

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Horizontaliai:
5. Pagrindiniai miško kirtimas – atrankinis ir .... 6. Didžiausias
mūsų miškų plėšrūnas, kurio sumedžiojimo limitas šiais metais
jau baigtas. 9. Plėšrus, retas mūsų miškų „katinas“. 10. Pilkai baltas, nesunkus metalas vartojamas elektrotechnikoje. 11. Geroji
dvasia, gera būtybė. 14. Nedidelis, šoklus medžiuose gyvenantis graužikas ilga puria uodega. 15. Antras kalendorinis rudens
mėnuo. 18. Supustyta didelė sniego krūva. 19. Šiltųjų kraštų
spalvingas, judrus, kartais išmokstantis kalbėti paukštis. 22. Siūlo
pavidalo išauga žmogaus ar gyvūno odoje. 25. LDK miškų pareigūnas. 26. Tipiškas Viduržemio pajūrio kraštų augalas. 27. Kartais
miškus nusiaubiantys stiprūs vėjai, verčiantys medžius. 28. Smalsi nedidelė pelėda vaikiško gamtinio žurnalo simbolis.
Sunkesni žodžiai: eleboras, sakas, itris.

Iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę.
Atsakymus iki sausio 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 Všį „Mūsų girios“
įsteigtas prizas – metinė 2015 m. žurnalo „Mūsų girios“ prenumerata.
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Loterijoje
dalyvauti
redakcijos darbuotojai ir jų šeimų nariai.

Sudarė Ona Gylienė
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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

Sausio 1 d. šią sukaktį pažymintį Valkininkų
miškų urėdijos Vėžionių girininkijos girininko
pavaduotoją Mantą Ragožių, 7 d. – Biržų
miškų urėdijos medienos ruošos, prekybos
ir techninio padalinio medkirtės operatorių
Gedą Patkauską, 28 d. – Joniškio miškų
urėdijos Joniškio girininkijos girininką Gediminą Vitkauską.

Su 40-uoju gimtadieniu

Sausio 7 d. šią sukaktį pažyminčią Ukmergės
miškų urėdijos medienos ruošos, prekybos
ir techninio padalinio valytoją Inesą Čeponytę-Suslavičę, 8 d. – Panevėžio miškų
urėdijos informatikos specialistą Evaldą
Sapeliauską, 16 d. – Panevėžio miškų urėdijos medelyno darbininkę Aušrą Bielskienę, 17 d. – Valstybinio miškotvarkos
instituto direktoriaus pavaduotoją Martą
Lyniką, Mažeikių miškų urėdijos medie
nos ruošos, prekybos ir techninio padalinio
medvežės operatorių Džeraldą Skeivį,
18 d. – Kazlų Rūdos mokomosios miškų urė
dijos Novos girininkijos girininko pavaduo
toją Rasių Šarauską, 25 d. – Švenčionėlių
miškų urėdijos medienos ruošos, prekybos
ir techninio padalinio kūriką-sargą Maksim
Chomutov, 27 d. – ASU Miškų ir ekologijos
fakulteto Aplinkos ir ekologijos instituto docentę Anželiką Dautartę, 31 d. – Druskininkų miškų urėdijos Druskininkų girininki
jos girininko pavaduotoją Andrių Averką.

Su 50-uoju gimtadieniu

Sausio 1 d. šią sukaktį pažymintį Telšių miškų urėdijos medienos ruošos, prekybos ir
techninio padalinio meistrą Vaclovą Vitkų, Švenčionėlių miškų urėdijos prekybos
vadybininką Gintarą Lisauską, 2 d. – Šakių miškų urėdijos Sutkų girininkijos girininką Antaną Ižganaitį, 5 d. – Kazlų Rūdos
mokomosios miškų urėdijos medienos ruo
šos, prekybos ir techninio padalinio apskaitininkę Rimą Bašinskienę, 6 d. – Kazlų Rū
dos mokomosios miškų urėdijos Agurkiškės
girininkijos girininko pavaduotoją Gintą

sausiį
Degutį, 13 d. – Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės girininkijos girininką Kęstutį
Trojaną, 15 d. – Prienų miškų urėdijos Šilavoto girininkijos miško darbininką Audrių
Banišauską, 17 d. – Šalčininkų miškų urėdijos informatikos specialistą Marių Šaduikį, 18 d. – Šalčininkų miškų urėdijos buhalterę TEresą Kovtun, Šakių miškų urėdijos
statybų darbininką Antaną Čelkį, 19 d. –
Tauragės miškų urėdijos medienos ruošos,
prekybos ir techninio padalinio suvirintoją
Viktorą Lileiką, 20 d. – Zarasų miškų
urėdijos Dusetų girininkijos eigulį Antaną
Miškinį, 24 d. – Kupiškio miškų urėdijos Šimonių girininkijos miško darbininką Vladimirą Gulei.

Su 60-uoju gimtadieniu

Sausio 1 d. šią sukaktį pažyminčią ASU Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos instituto jaunesniąją mokslo darbuotoją
Reginą Vainiūnaitę, Švenčionėlių miškų
urėdijos medienos ruošos, prekybos ir tech
ninio padalinio technikę Oną Lazauskienę, 2 d. – Biržų miškų urėdijos miško naudojimo inžinierę Danutę Musteikienę,
4 d. – Radviliškio miškų urėdijos medienos
ruošos, prekybos ir techninio padalinio tekintoją-šaltkalvį Albiną Šimkų, 5 d. – Veisiejų miškų urėdijos vyriausiąją buhalterę
Nijolę Pileckienę, 11 d. – Rietavo miškų
urėdijos traktorininką Zigmą Kleibą, Radviliškio miškų urėdijos medelyno darbininką
Algimantą Milkų, 14 d. – Šilutės miškų
urėdijos Šiaudėnų girininkijos medkirtį
Praną Lomsargį, 16 d. – Ukmergės miškų urėdijos Čiobiškio girininkijos girininką
Alvydą Kazlauską, 17 d. – Zarasų miškų
urėdijos Zarasų girininkijos girininko pavaduotoją Antaną Balčiūną, 18 d. – Kretingos miškų urėdijos medelyno traktorininką
Vytautą Keblį, 20 d. – Ukmergės miškų
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Vertikaliai: 1. Beržas. 2. Sniegas. 3. Apuokas. 4. Langas. 7. Nertis. 8. Snapas.
12. Balžuva.13. Gruodas. 16. Pintis. 17. Aštrys. 20. Kelmutis. 21. Sniegena.
23. Kiminas. 24. Vilnūnė.
Horizontaliai: 5. Erelis. 6. Audinė. 9. Kežas. 10. Šalna. 11. Karklas. 14. Vilkas.
15. Krapas. 18. Viksva. 19. Lašiša. 22. Žeimena. 25. Einis. 26. Pilys. 27. Lietus.
28. Aguona.
Frazė – BAIGIASI SAUSAS RUDENĖLIS

urėdijos kūriką-sargą Rimantą Sadauską,
21 d. – Ignalinos miškų urėdijos kūriką-sargą Algimantą Rapkauską, 25 d. – Šiaulių
miškų urėdijos Kurtuvėnų girininkijos eigulę
Ireną Ivanauskienę, KMAI kolegijos darbuotoją Aldoną Bendinskienę, 28 d. –
Dubravos EMM urėdijos medienos ruošos,
prekybos ir techninio padalinio šaltkalvį
Vytautą Daukšį, 29 d. – Panevėžio miškų
urėdijos buhalterę Elvyrą Grygalienę.
Sausio 1 d. sukanka 65-eri KMAI kolegijos
Miškininkystės katedros docentui Eugenijui Vaitiekui, 13 d. – buvusiam ilgamečiam Prienų miškų urėdijos vyriausiajam
miškininkui, dabar dirbančiam inžinieriumi,
Jonui Koklevičiui, buvusiam ilgamečiam
Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos vyriausiajam inžinieriui Jonui Dabrilai.

Su 70-uoju gimtadieniu

Sausio 1 d. šią sukaktį pažyminčią buvusią
ilgametę Prienų miškų urėdijos medienos
sandėlio meistrę Angelę Lukauskienę,
11 d. – Valstybinio miškotvarkos instituto vyresnįjį taksatorių Joną Zelvarą, 24 d. – bu
vusį ilgametį Kupiškio miškų urėdijos urėdo
pavaduotoją miškininkystei Praną Šakalį.
Sausio 8 d. sukanka 75-eri buvusiam Generalinės miškų urėdijos Bendrojo skyriaus
vedėjui Titui Milašiui, 20 d. – buvusiai ilgametei Kauno miškų urėdijos Vilkijos giri
ninkijos girininkei Danai Montvilienei.

Su 80-uoju gimtadieniu

Sausio 1 d. šią sukaktį pažymintį buvusį ilgametį Kauno miško chemijos ūkio direktorių
joną Balinską, Anykščių miškų urėdijos
vairuotoją Joną Klimašauską, 15 d. – bu
vusį ilgametį Prienų miškų urėdijos Prienų
girininkijos eigulį Praną Šalčių.

Su 90-uoju gimtadieniu

Sausio 3 d. šią sukaktį pažymintį buvusį ilgametį Nemenčinės miškų urėdijos Purviniškių
girininkijos eigulį Vladislovą Osinskį.

Už kryžiažodžio „Lapkričio kaleidoskopas“,
išspausdinto 2014 m. Nr. 11, atsakymus
UAB „MMC Forest“
įsteigtą prizą – sniego kastuvą „Fiskars“ –
laimėjo mindaugas ilčiukas.
Dėl prizo kreipkitės:
el. paštu info@musu-girios.lt, tel. 8687 10616.
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Šiemet rašėme
Akt ual ij os
R. Prūsaitis. Kiekvieną darbą – su atsakomybe, I-6;
V. Trepėnaitis. Šviesuolių nominacijos – už gamtosaugą ir švietimą, II-8;
V. Mazuronis, R. vasiliauskas. Pernykščius iššūkius įveikėme, sprendžiame naujus, II-6;
N. KUPSTAITIS. Nuo ES reikalų nepabėgsime ir po
pirmininkavimo, II-9;
V. Trepėnaitis. Artėjant 4-tam girininkų suvažiavimui, II-12;
N. Kupstaitis. Kovo 21-oji – Tarptautinė miškų
diena, III-6;
V. TREPĖNAITIS. Pagerbti iškilūs miškininkai, III-7;
R. Juzikis, V. TrepĖnaitis. Ar pakito girininko vaidmuo dabartinėje visuomenėje?, IV-6;
J. Pašilaitis. Aptartas kai kurių prioritetinių uždavinių įgyvendinimas, IV-8;
D. VaikAsas, R. Kupstaitis. ES parama 20142020 metais: pinigų ir priemonių mažėja ne tik miškams, IV-11;
V. TrepĖnaitis. Ketvirtajame girininkų suvažiavime: kasdienis rūpestis patikėtais šalies miškais, V-6;
V. TrepĖnaitis. Aplinkosaugininku būti reikia ir
širdimi, VI-6;
R. Prūsaitis. Ar principas „kiek rasime, tiek ir iškirsime“ priimtinas, naudojant valstybiniuose miškuose išaugintą medieną?, VIII-6;
Namuose palikus kasdienius miškų rūpesčius, IX-6;
N. Kupstaitis. Kam rūpi ES pinigai miškų ūkiui, X-6;
M. Aleinikovas, G. Čepkauskas. Pasauliniam
IUFRO kongresui „Tvarūs miškai, tvarūs žmonės:
mokslinių tyrimų įtaka“ pasibaigus, XI-6;
Lietuvos miškininkų sąjungos 12-jame suvažiavime, XII-6;
V. Trepėnaitis. Ar šalies energetika bus dar ,,žalesnė“?, XI-8;XII-14;
N. Kupstaitis. Bendrosios miškų ūkio reikmės: kas
ir kieno pinigais finansuojama?, XII-12.
Miškin inkystė
R. Deltuvas. Kertinei miško ūkio idėjai – 300 me
tų, I-14;
A. MALINAUSKAS, G. URBAITIS. Kaip palengvinti
miško želdinių ir žėlinių priežiūrą, I-16;
Naujausi miškotyros rezultatai ir inovatyvūs sprendimai, II-18;
V. Vasiliauskas. Grambuolių vabalams gaudyklės
ir feromonai, II-20;
V. Vasiliauskas. Želdinių apsauga nuo pušinių
straubliukų be „chemijos“, III-14;
A. Malinauskas, G. Urbaitis, E. Riepšas, V. Suchockas. Dar kartą apie ąžuolynų veisimą, priežiūrą ir apsaugą, IV-12;
E. Petrauskas. Pasidalinkime atsakomybe, VI-8;
V. VIDUGIRIS. Regioninis miško genetikų seminaras
Karšuvos girioje, VI-10;
V. Vasiliauskas, T. Balkus. Panaudokime naują
kovos su žievėgraužiais metodą, VI-12;
R. Buožytė, J. Motiejūnaitė, J. Kasparavičius.
Mikorizės pokyčiai brukniniame pušyne: dirbtinės
sausros ir azoto poveikis, VI-14;
V. Vasiliauskas. Bepiločiai skraidantys aparatai –
miškininkų pagalbininkai, VII-10;
A. Kuliešis. Apie pokyčius penkių urėdijų miškuose, VIII-8;
V. Vasiliauskas. Apie Baltijos šalių miškų apsaugos aktualijas – Rokiškyje, IX-12;
A. Kuliešis. Miškų naudojimui – Europos mokslininkų dėmesys, X-10;
D. Danusevičius. Genetiniai tyrimai miškų stabilumui ir produktyvumui didinti, X-12;
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R. Petrokas. Miško sistemų matematinio modeliavimo interpretacija, X-14;
E. Riepšas. Konkurso ,,Geriausiai ąžuolynus atkuriančiai girininkijai išaiškinti“ rezultatus apžvel
gus, XI-10;
Žengiant prieš 90 metų P. Matulionio pradėta kryptimi, XI-12; XII-16;
J. Labokas. Nemedieniniai naudojamieji augalai –
taip pat miško ištekliai, XI-14;
J. GIRINAS. Daugiau kaip po penkiasdešimt metų
Pasvalyje, XII-18.
Saugomos teritorijos
A. Brukas. V. naureckaitė. Kuršių nerijos miškai
gamtinės ir socialinės raidos kontekste, I-18; II-23;
III-21; IV-20; V-23;
Per dešimtmetį – trečias didelis miško gaisras Kuršių nerijoje, V-20;
D. Savickaitė. Pirmajam Lietuvos nacionaliniam
parkui – 40, VI-22;
I. Urbonaitė, D. Valiūnas, A. Ivanauskas, R. Jo
mantienė. Fitoplazma – klastinga Kuršių nerijos
pušų kenkėja, VII- 16;
Užsienyje
E. Bartkevičius. Vokietijos miškininkų sąjungos
suvažiavime, I-21;
V. Baronienė. Pasivaikščiojimas po Nebrodi mišką, III-18;
E. Riepšas. Himalajai: gamta ir žmonės, IV-18; V-18;
R. Zizas. Seminaras kurtinių populiacijų atkūrimo
klausimais Lenkijoje, V-16;
R. Deltuvas, E.Bartkevičius. Pas Škotijos miškininkus, VI- 18;
L. Sindaraitė. Plečiant ryšius su Vokietijos miškininkais, VI-20;
J. Motiejūnaitė. Tundra ir miškatundrė arba miškas, kuriame paklydus tereikia atsistoti, IX-16; X-18;
V. Baronienė. Gruzijos turtai ir grožiai, XI-16; XII-20.
Urėdijos e
V. Trepėnaitis. Pasidalinta miško sodmenų auginimo patirtimi, I- 28;
J. Rečiūnienė-KUusienė. Su miškininkais Zabielomis – apie darbus ir ne tik, I-32;
F. ŽEMULIS. Ar išgelbės miškininkai Lietuvą iš dujininkų glėbio?, II-26; III-24;
V. Ribikauskas. Apie miškininko specialybę nesvajojau, III-30;
V. Stacevičius. Tikrą eigulį prisimenant, IV-30;
Girininkai apie girininkijų veiklą ir save, V-28;
S. Miliauskas. Biržių, kirstinų neplynais kirtimais,
atrinkimas – galvosūkis girininkui, V-30;
J. REČŪNIENĖ-KUUSIENĖ. Nenorėjęs palikti Žaliųjų
ežerų, V-32;
B. Noreika. Girininkijos dabartis ir ateities vizija,
VI-26;
A. Bareika. Ištisinio matavimo metodo taikymas
nustatant kirstinų medžių tūrį pagrindinio naudojimo biržėse ir biržių atrėžimo kokybės aktualijos,
VI-26;
J. REČŪNIENĖ-KUUSIENĖ. Sėkminga pradžia, VI-30;
B. Noreika. Girininkijos dabartis ir ateities vizija,
VII-20;
I. Petrošienė. Girininkas – ne profesija, tai – gyvenimo būdas, VIII-22;
V. Ribikauskas. Mišką auginti įdomiau, nei matuoti, VIII-24;
IJ. Rečiūnienė-KUUSIENĖ. Rūdninkų girios branduolyje, IX- 24;
S. Karazija. Kėdainių urėdijoje apsilankius, X-20;

V. Ribikauskas. Ąžuolynų atkūrimas Vaišvydavos
girininkijoje, X-26;
K. Pagirys. Nustatė apribojimą per visą žiemos
medžiapjūtę, XI- 28;
D. Danusevičius. Ką daryti su pasenusiomis plantacijomis, XII-22.
Profsąjungų veikla
A. Rauka. Profesinės sąjungos ir jų įvaizdis, I-36;
I. RUGINIENĖ. 2013-ieji bendradarbiavimo ir turiningo socialinio dialogo metai, II-36;
A. RAUKa. Federacija šiandien ir užmojai ateičiai,
III-33;
A. RAUKa. Ką siūlo profesinės sąjungos, rengiant LR
Darbo Kodekso ir LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymų pataisas, VI-32;
I. Ruginienė. Norvegija – socialinės partnerystės
pavyzdys, VIII-28;
A. Rauka. Mintys artėjant suvažiavimui, IX- 30;
V. Trepėnaitis. Aštuntajame LMPF suvažiavime,
X-32;
A. RAUKa. Pasitinkant 2015 m., XII-28.
Privatūs miškai
A. Gradeckas, A. Gradeckas. Miško atkūrimas
privačioje valdoje, II-34; III-34; IV-36;
M. Jankus. Pradėjus trečiąjį LMSA veiklos dešimtmetį, IV-34;
V. Vidugiris. Investicijos į šeimos mišką, VII-28;
J. Dagilis. Miškininkystės kontrastai ir paralelės,
IX-28;
V. Vidugiris. Kad pasimalkavimas netaptų paskutiniu, X-34;
V. Kungys. Kiek efektyvus naujų mokesčių įvedimas?, XI-32;
Tęsiant prieš dešimtmetį pradėtą sumanymą, XII30;
A. Rukas Daujotis. Paanalizavus ūkininkavimo
sąlygas Lietuvos miškuose, XII-32.
Medžioklė
L. Balčiauskas. Kaibabo elnių istorija arba, kas
įvyksta, kai žolėdžių populiacija lieka be kontrolės,
II-38;
V. Klovas. Man įdomi ir ,,liesa“ medžioklė, III-36;
L. Balčiauskas. Žolėdžių skaičiaus reguliavimo
klasika, arba kuo skiriasi plėšrūno ir žmogaus medžioklės ypatumai, IV-38;
L. Balčiauskas. Ar gali žolėdžių populiacija likti
be kontrolės?, V-38;
S. Gliaudys. Dėl elninių žvėrių poveikio miškams,
VI-34;
A. Danilevičius, R. Vasiliauskas. Gyvenimiško
užtaiso pasisemti, VII-32; VIII-30;
V. Ribikauskas. Sunku patikėti, VII-35;
G. Tursa, R. Vasiliauskas. Nematau grėsmių medžioklei Lietuvoje sužlugti, X-36; XI-34;
E. Tijušas, L. Balčiauskas, L. Balčiauskienė,
J. A. Litvaitis. Ar gali neprofesionalūs stebėtojai
padėti mokslininkams atsakyti į klausimą, kiek Lietuvoje yra stambiųjų plėšrūnų?, XII-34.
Miškas ir visuomenė
R. vasiliauskas. Sibiro užgrūdintas, II-14;
K. VAIČIŪNAS. Prisimenant Šakių miškininkų atminties ąžuolyno kūrimą, III-42;
G. DIDŽIAPETRIENĖ. Čia žmonės ąžuolais žaliuoja,
V-42;
P. Dumšienė. Ąžuolai artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (1918-2018), VIII-34;
S. Gliaudys. Homo šiukšlenis, IX-36.

PONS S E

Geriausias
medkirčio draugas
Ponsse scorpion

Linksmų, viltingų Šv. Kalėdų,
sėkmingų ir prasmingų darbų
2015 metais!

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.

UAB „Konekesko Lietuva“

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

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

