2015 / 01

3
eta

3000 v

al

ar

.

m

ba

i

ija

Ga

rant

Miškui skirtos diskinės akėčios

Darbinis ilgis 2,00 m 2,30 m 2,50 m Diskų skaičius 8 8 9

R

Ovaltra

Disko skersmuo (mm) 660 660/710/810 660/710/810 Svoris 1875 kg 1930 kg 2060 kg Galingumas 110 AJ 130 AJ 150 AJ

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

Tu r i n y s

MŪSŲ GIRIOS

LIETUVOS MIŠKININKŲ SĄJUNGOS
ŽURNALAS
Leidžiamas nuo 1929 metų birželio
Indeksas 5057, su nuolaida – 5058
2015 m. sausis Nr. 1 (801)

ISSN 1392-6829
Leidėjas
Viešoji įstaiga „Mūsų girios“
A. Juozapavičiaus g. 10a
09311 Vilnius
Tel. 8 5 2752047
Faks. 8 5 2754828
El. paštas info@musu-girios.lt
www.musu-girios.lt
Įmonės kodas 125302897
PVM mokėtojo kodas LT 253028917
A/S LT887044060001501044
AB SEB bankas

Pirmame viršelyje – Miškasodžio pamokos: Tauragės miškų urėdijos Žygaičių girininkijos
Vytauto
Knyvos nuotrauka
girininko pavaduotojui
Donatui Bernotui talkina Žygaičių gimnazijos jaunieji miško bičiuliai. Remigijaus Daugalo nuotrauka

redakcinė kolegija
Edmundas Bartkevičius (pirmininkas),
Raimondas Juzikis,
Andrius Kuliešis,
Romas Kupstaitis,
Vygantas Mierkis,
Edvardas Riepšas,
Benjaminas Sakalauskas,
Albinas Tebėra,
Valdas Vaičiūnas
redakcija
Direktorius–vyr. redaktorius
Rimondas Vasiliauskas
tel. 8 5 2752047,
mob. tel. 8 687 10616;
el. paštas rimondas.v@musu-girios.lt
Atsakingasis redaktorius
Vaclovas Trepėnaitis
tel./faks. 8 5 2754828,
mob. tel. 8 687 10614;
el. paštas vaclovas.t@musu-girios.lt
Redaktorė – korespondentė
Jūratė Kuusienė
tel./faks. 8 5 2754828,
mob. tel. 8 687 10609;
el. paštas jurate.r@musu-girios.lt
Dizaino autorius: algimantas dapšys
Spausdino AB „Spauda“
Laisvės pr. 60, 05120 Vilnius
www.spauda.com
Tiražas 2000 egz.
Kaina 10,50 Lt (3,04 €),
su nuolaida 7 Lt (2,03 €)

Kronika

5

Aktualijos

6

A. Kilčauskas, R. Vasiliauskas. Sieksime dirbti vieningai

6

Miškininkystë

8

A. Kuliešis, A. Kasperavičius. Miškotvarkos mokslinėje – techninėje taryboje
K. Grigaliūnas. Miško pažeidimų registracija: greitesnė, paprastesnė ir tikslesnė
J. Motiejūnaitė, G. Brazaitis. Nuo monokultūrų prie mišrių miškų
V. Trepėnaitis. ,,Geriausių magistro baigiamųjų darbų 2014“ konkurso laureatas
M. Ilčiukas. Pakraščio efekto poveikis paukščių rūšių pasiskirstymui pušynuose greta plynų kirtaviečių

8
9
10
12
13

Uþsienyje

18

V. Padaiga, D. Grigonis. Nepamirštami violetiniai Škotijos kalnai

18

Saugomos teritorijos

22

V. Knyva. Gražus Gražutės pasaulis

22

Urëdijose

24

V. Trepėnaitis. Prie Nemuno ir Šešupės santakos – nauji ąžuolynai
D. Juknevičienė. Darbui netrukdanti miškų urėdo aistra – muzika
Nemenčinės miškų urėdijoje: 2014 m. geriausia – Magūnų girininkija

24
28
30

Privatûs miškai

32

A. Stanislovaitis, M. Kavaliauskas, V. Brukas, G. Mozgeris. Savininkas savininkui nelygu –
privataus miško savininkų tipai
Apie privalomuosius atskaitymus už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką

32
34

Profsàjungø veikla

35

Naujas projektas – Baltijos Organizacinė Akademija

35

Medþioklë

36

L. Balčiauskas, L. Balčiauskienė. Ar mokslininkų, medžiotojų ir „Baltijos vilko“ nuomonė
apie stambiuosius plėšrūnus jau sutampa?

36

Miškas ir visuomenë

39

Išëjæ negráþti

40

Naujos pareigos

40

Laisvà minutæ

41

Datos

42

„Mūsų Girios“ (Our Forests) magazine
Editor–in–chief R.Vasiliauskas
A. Juozapavičiaus 10a, Vilnius, Lithuania
Redakcijos ir autorių nuomonė
ne visada sutampa.
Už reklamos turinį redakcija neatsako.
„Mūsų giriose“ išspausdintus straipsnius
ar jų dalis perspausdinti galima tik gavus raštišką
redakcijos sutikimą ir su šaltinio nuoroda.
Redakcija pasilieka teisę redaguoti straipsnius.

2015 / 01

30

Kroni k a

Nuo sausio 1 d. Bendrajame pagalbos centre Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos
Pranešimų priėmimo centro pareigūnai
pradėjo dirbti BPC informacinės sistemos
erdvėje. Į pranešimus reaguojantys Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos darbuotojai
gali matyti pranešimo turinį, skambinančiojo telefono numerį, jo buvimo vietą.

Sausio 6 d. ASU lankėsi žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė, kuri su ASU vadovybe,
fakultetų dekanais aptarė 2009 m. mokslo
ir studijų reformos pasekmes, būsimojo
Švietimo ir mokslo įstatymo grėsmes žemdirbiškųjų specialybių studentams, tikslinio
finansavimo tvarką ir jos perspektyvas, bendradarbiavimo galimybes 2015 m.

Sausio 2-4 d. ir 10-11 d. šalyje siautusios
vėtros valstybiniuose miškuose išvertė
ir išlaužė apie 36,2 tūkst. m3 medienos,
pažeidimai fiksuoti 34,4 tūkst. ha plote.
Daugiausiai žalos padaryta Tauragės (apie
6000 m3), Raseinių (apie 2800 m3) ir Kretingos (apie 1800 m3) urėdijų valdomuose
miškuose. Taip pat vietomis vėtra išvertė
ištisus medynus: Ukmergės miškų urėdijoje šalia plyno kirtimo biržės taip išversta
3,6 ha drebulės medyno (apie 900 m3), Tauragės miškų urėdijoje – 1,9 ha eglyno (apie
250 m3 medienos).

Sausio 9 d. ASU surengtas klubo „ASU Alumni“ išplėstinis valdybos posėdis, kuriame
dalyvavo šio klubo garbės narys, LR vyriausybės vadovas A. Butkevičius. Jis skaitė pranešimą „Svarbiausi Vyriausybės nuveikti
darbai, LR 2015 m. biudžetas, Lietuvos
ūkio perspektyvos“.

Sausio 5 d. ASU rektorius A. Maziliauskas
už praėjusiais metais nuveiktus išskirtinius
darbus tradiciškai pagerbė 21 universiteto
darbuotoją, studentą įvairiomis nominacijomis. Tarp jų dėmesys parodytas ir Miškų
ir ekologijos fakultetui. ASU metų senjoru
tapo Miškotvarkos ir medienotyros instituto profesorius, habil. dr. R. Deltuvas, Metų
dėstytojais nominuoti – Miškų ir ekologijos
fakulteto Miško biologijos ir miškininkystės
instituto lektorius, dr. J. Bačkaitis, Kultūrinės
komunikacijos ir edukacijos centro lektorė
R. Bartkevičienė, Miškų ir ekologijos fakulteto Metų studente – E. Barkauskaitė.
Dėmesio verti ir kitų Miškų ir ekologijos
fakulteto darbuotojų 2014 m. nuopelnai.
Praėjusių metų įvykio nominacijai siūlytas LMA akademiku tapęs Miško biologijos ir miškininkystės instituto profesorius
D. Danusevičius, Metų diplomatu – Miško
biologijos ir miškininkystės instituto doktorantas A. Kibišas, įgyvendinantis lietuvišką
medžioklėtvarkos projektą Kazachijos medžioklės ūkyje „Bulandi Meken“ bei Metų
tyrėju – Miško biologijos ir miškininkystės
instituto asistentas doktorantas D. Kavaliauskas.
Sausio 5-7 d. Varėnos miškų urėdijoje vyko
FSC miškų tvarkymo resertifikavimo auditas, kurį atliko UAB ,,NEPCon LT“.
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Nuo sausio 12 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus pareigas pradėjo eiti konkursą laimėjęs miškininkas Albertas Stanislovaitis. Valstybinės saugomų
teritorijų tarnyba praėjusių metų pabaigoje
įsikūrė naujose patalpose Vilniuje, Antakalnio g. 25. Čia kuriamas ir Saugomų teritorijų
nacionalinis lankytojų centras, kuriame bus
įrengta ekspozicija apie šalies saugomas teritorijas, gamtos paminklus.

Sausio 15 d. surengtas pirmasis Generalinės miškų urėdijos mobiliosios miško
kontrolės grupės reidas po miškų urėdijas, atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadą dėl Generalinės miškų urėdijos
veiklos sričių korupcijos rizikos analizės.
Mobilioji miško kontrolės grupė įpareigota
vykdyti miškų urėdijose reguliarią neplaninę
medienos apskaitos kontrolę kirtavietėse,
sandėliuose, kontroliuoti, kaip rūšiuojama
mediena, matuojamas tūris, kaip išrašomi
dokumentai medienai gabenti, tikrinti ją
vežantį transportą. Pirmojo reido metu Vilniaus miškų urėdijos Sudervės girininkijoje
tikrinta baigta eksploatuoti plyno kirtimo
biržė, tarpiniame sandėlyje įvertinti apvaliosios medienos likučiai. Patikrinime dalyvavo
ir Vilniaus miškų urėdijos atstovai – vyriausiasis inžinierius V. Bereznauskas ir Sudervės girininkijos girininkė L. Derkintienė.
Planuojama, kad ši miško kontrolės grupė
reguliariai vyks į reidus. Generalinė miškų
urėdija kreipėsi į Valstybinę kelių transporto
inspekciją, kad miškus saugančiai mobiliajai
grupei būtų leista dalyvauti ir valstybinių
kelių transporto inspektorių atliekamuose

transporto priemonių, gabenančių apvaliąją
medieną, patikrinimuose.

Sausio 15-16 d. Tauragės miškų urėdijoje
vyko FSC miškų tvarkymo resertifikavimo, LegalSource ir ES medienos reglamento reikalavimų įgyvendinimo auditas.
Sausio 16 d. Elektrėnų savivaldybėje surengtas šios savivaldybės valstybinės
reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto viešas svarstymas, sausio 29 d.
viešai aptartas Vilkaviškio rajono valstybinės reikšmės miškų plotų schemos
pakeitimo projektas, o vasario 6 d. vyks
Marijampolės savivaldybės valstybinės
reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo
projekto viešas svarstymas.
Sausio 19 d. prasidėjo Generalinės miškų
urėdijos bei Valstybinės miškų tarnybos
iniciatyva vykdoma aplinkosauginė akcija
„Miškas 2015“, kuri vyks iki vasario 8 d.
Šia kasmetine akcija siekiama užkardinti
teisės aktų pažeidimus, susijusius su neteisėtu miškų kirtimu, iškirstos medienos gabenimu bei apdirbimu, taip pat norima pagerinti prevencinį darbą, miško savininkų
konsultavimą ir švietimą miško naudojimo,
atkūrimo ir apsaugos klausimais. Akcijos
metu tikrinami transporto priemonėmis
gabenamos apvalios medienos dokumentai, medienos apskaita lentpjūvėse, miško
kirtimų teisėtumas valstybiniuose ir privačiuose miškuose.
Sausio 19-20 d. Jonavos miškų urėdijoje
vyko FSC miškų tvarkymo resertifikavimo auditas, kurį atliko UAB ,,NEPCon LT“.
Sausio 22 d. stebėti, kaip vyksta akcija
„Miškas 2015“, į Ukmergės miškų urėdiją
buvo atvykę: aplinkos ministras K. Trečiokas su patarėja S. Liaudanskyte, AM Miškų
departamento direktorius dr. V. Vaičiūnas,
generalinis miškų urėdas dr. R. Prūsaitis bei
generalinio miškų urėdo pavaduotojas G. Visalga. Reidus į valstybiniuose ir privačiuose
miškuose vykdomus kirtimus koordinavo
Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės
skyriaus vedėjas A. Balčius.
Sausio 23 d. Tauragės miškų urėdijoje lankėsi Europos parlamento narys Z. Balčytis,
žemės ūkio viceministras A. Ežerskis bei

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius A. Mosėjus. Susitikime su miškų urėdijos darbuotojais aptartos
šalies energetikos, šilumos ūkio pertvarkos
aktualijos, biokuro gamyba, diskutuota apie
miškininkų atlyginimų atstatymo į prieškrizinio laikotarpio lygį ir jų didinimo galimybes,
kadastrinius matavimus atliekančių įmonių
darbų kokybę, kelių remonto ir priežiūros
darbų svarbą ir problemas.
            
Sausio 23 d. Aukštaitijos nacionalinio parke,
Palūšės bibliotekoje visuomenei pristatytas
leidinys „Lietuvos gamtos vertybės Aukštaitijos nacionaliniame parke“, išleistas šio
parko įkūrimo 40-mečio proga.

Sausio 24 d. Joniškio rajone, restauruotuose Žagarės dvaro rūmuose vyko Žagarės
regioninio parko direkcijos iniciatyva surengta ,,Lietuvos kultūros sostinė 2015“
atidarymo iškilminga šventė. Jos metu atidarytas Žagarės regioninio parko Lankytojų centras, kuris įkurdintas restauruotuose
Žagarės dvaro rūmuose. Šio centro ekspozicija turėtų pradėti veikti vasarą. Lankytojų
centre kuriamo interjero pagrindą sudaro
dolomito struktūra, persipynusi su medžių
šaknimis ir šakomis, perauganti į šio regioninio parko simbolį – elnio ragų motyvą.
Sausio 27 d. Generalinės miškų urėdijos
medaliu „Auksinis ąžuolo lapas“ už ilgalaikį bendradarbiavimą ir objektyvios informacijos apie valstybinių miškų sektorių
skleidimą asmeninio ir kūrybinio jubiliejaus

proga apdovanota Lietuvos televizijos laidos „Panorama“ žurnalistė S. Pranaitienė.
Apdovanojimą jai įteikė generalinis miškų
urėdas dr. R. Prūsaitis.

Sausio 28 d. Aplinkos ministerijos, Kalvarijos
savivaldybės ir asociacijos ,,Baltijos vilkas“
iniciatyva Kalvarijoje surengtas seminaras
,,Vilkai, jų daroma žala ir ūkinių gyvūnų
apsaugos būdai“. Jame šia tema apžvalginius pranešimus pristatė Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškininkystės skyriaus vyr. specialistas Z. Glazko, asociacijos
,,Baltijos vilkas“ vadovė L. Paškevičiūtė, šios
asociacijos atstovas A. Laurinavičius.
Sausio 28-30 d. Lietuvos agrarinių ir miškų
mokslų centre vyko mokslinė ataskaitinė
konferencija ,,Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai
ir inovatyvūs sprendimai”. Miškininkystės
sektorius per dešimtyje pranešimų aptartas
sausio 29 d. Miškų institute.
Sausio 30 d. Kaune, futbolo manieže surengta aukštųjų mokyklų mugė, kurioje
dalyvavusi Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytojų ir studentų komanda
pristatė studijų programas, konsultavo besidominčius moksleivius, kokias specialybes
galima įsigyti šioje kolegijoje.
Jungtinės Tautos yra paskelbusios
2015-uosius – Tarptautiniais dirvožemio
metais, siekiant išsaugant šalyje dirvožemį,
nustatyti ir tvarkyti užterštas cheminėmis

medžiagomis teritorijas. Lietuvos geologijos
tarnybos informacinėje sistemoje įregistruota daugiau kaip 12 000 potencialių taršos židinių. Balandžio mėnesį bus organizuojama
konferencija, skirta urbanizuotose vietovėse
esančių užterštų teritorijų poveikio vertinimui.
Veisiejų regioninio parko lankytojų centre nuo sausio 23 d. iki vasario 27 d. vyksta
medžio drožėjo Gintauto Akstino iš Druskininkų kūrybos darbų paroda.
Valstybinė miškų tarnyba paskelbė
2015 m. planuojamų tikrinti valstybinių
ir privačių įmonių, bendrovių, susijusių
su miškininkyste, medienos perdirbimu,
sąrašą, į kurį įtrauktos ir kai kurios privačių
miškų valdos (iš viso 482 objektai). Anykščių, Druskininkų, Panevėžio Marijampolės,
Radviliškio miškų urėdijose planuojama
patikrinti miškų naudojimą; Kazlų Rūdos,
Prienų miškų urėdijose – miškų naudojimą ir atkūrimą, Jurbarko, Šilutės, Rietavo,
Šiaulių miškų urėdijose – miškų naudojimą,
atkūrimą ir apsaugą; Anykščių, Kaišiadorių,
Druskininkų, Panevėžio, Raseinių, Tauragės
miškų urėdijose – kaip taikoma medžių
liemenų kenkėjų mažinimo sistema; Ignalinos miškų urėdijoje – miško sanitarinės
apsaugos priemonių efektyvumą, Alytaus,
Biržų, Druskininkų, Nemenčinės, Raseinių,
Šakių, Tytuvėnų miškų urėdijose bei UAB
„Medstata“, „Dendropolis“, „Miško darbai“ –
miško dauginamosios medžiagos auginimą
ir naudojimą. Kitose UAB ir individualiose
įmonėse – kaip laikomasi lentpjūvėse medienos apskaitos ir miško sanitarinių taisyklių reikalavimų, ES direktyvų reglamentų;
privačiose miško valdose – medynų atkūrimą ir bendrą miškų tvarkymą.
Visuose Lietuvos miškuose vasario 3 d.
ir 6 d. bus vykdomas vienu metu bendras
Gamtos tyrimų centro ir Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos projektas,
skirtas stambiųjų plėšrūnų apskaitai gerinti. Renkant duomenis apie 2014 m. ir
vėliau pastebėtus vilkus, lūšis ir ruduosius
lokius kviečiama dalyvauti ir visuomenė,
apie tai pranešus Valstybinio gamtinio rezervato direkcijai arba pasirinktai miškų
urėdijai. Iš surinktų duomenys bus daromos išvados apie šių plėšrūnų populiacijos gausumą šalyje.
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Aktualijos

Sieksime dirbti vieningai

Esate žinomas ir gerbiamas tarp miškininkų. Neabejotinai tai lėmė miškų urėdų pasitikėjimą Jus renkant Valdybos
pirmininku. Ką esate numatęs nuveikti
pirmiausia? Kokių pokyčių galima tikėtis
Miškų urėdų tarybos veikloje, pasikeitus
Generalinės miškų urėdijos vadovybei?
Pasikeitus bet kokiai valdžiai, visuomet
iškyla klausimas – kaipgi gyvensime ir dirbsime toliau. Teko ne kartą susitikti su naujuoju generaliniu miškų urėdu dr. Rimantu
Prūsaičiu. Jis prašė, kad bendraudamas su
kolegomis sakyčiau, jog revoliucinių pokyčių nebus. Numatomi kai kurie struktūriniai
pasikeitimai pačioje Generalinėje miškų
urėdijoje: bus peržiūrimi teisiniai aktai, susiję su valstybinės miškų apsaugos pareigūnų bei miškų urėdijų specialistų darbo ir
socialiniais klausimais. Miškų urėdų valdyba
jau turėjo du posėdžius, jie buvo darbingi ir
rezultatyvūs. Klausimai iš gyvenimo einamuoju momentu – aktualiausi. Pirmiausia
sieksime, kad Generalinė miškų urėdija ir
visos miškų urėdijos dirbtų išvien stiprioje
vieningoje komandoje, kuri tinkamai vykdytų Vyriausybės bei Aplinkos ministerijos
pavestus uždavinius.
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Svarbiais šių metų veiklos prioritetais
Generalinė miškų urėdija numatė Integruotos miškų ūkio veiklos apskaitos
informacinės sistemos diegimą bei biokuro gamybą. Daug dėmesio bus skirta
miškų urėdijų veiklos tobulinimui, neseniai įkurtos mobilios grupės, kurios
vykdo medienos apskaitos ir gabenimo
kontrolę. Kaip Miškų urėdų valdyba žada
prisidėti prie šių uždavinių vykdymo?
Miškų urėdų valdyba jau ne kartą savo
posėdžiuose gvildeno Integruotos miškų
ūkio veiklos apskaitos informacinės sistemos diegimo bei biokuro gamybos klausimus, pateikė racionalius pasiūlymus. Mobilios grupės veikla dar tik prasidėjo, o ir jos
buvimas nė kiek nesumažina miškų urėdijų
specialistų rūpesčio vykdant medienos apskaitą, pardavimo ir gabenimo kontrolę.
Aplinkos ministerijai patvirtinus naują
Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašą, susidarė gana kurioziška
situacija, nes kai kurios savivaldybės
priėmė medienos vežimo keliais apribojimus 7 mėnesiams   nuo spalio 1 d.
iki gegužės 1 d. – per pačią medžiapjūtę. Koks Jūsų požiūris?
Praktikoje nelabai kas pasikeitė. Manau,
kad draudimai bus taikomi, kai to reikės,
ir ten, kur reikės. Pati tvarka yra per daug
smulkmeniška. Tikiu, kad su laiku ji bus su-

paprastinta. Konfliktų tarp miškų urėdijų ir
savivaldybių, seniūnijų nebuvo arba bent aš
negirdėjau. Kelių sugadinimo atvejų pasitaikė, tačiau jie buvo suremontuoti. Nauja tvarka daugiau sudrausmins medienos vežėjus,
vežančius medieną iš privačių valdų.
Medienos apskaita, nenukirsto miško
tūrio paklaidos pernai buvo svarbiu
diskusijų ir ginčų objektu...
Visai be reikalo. Nei metodika, nei reikalavimai nepasikeitė, ėmė ir susiginčijo
dvi AM pavaldžios institucijos. Išvados kelia
nuostabą. Piliečiai, nežinantys šio nesutarimo specifikos, turėtų stebėtis ir klausti: kodėl niekas nenubaustas?
Ar numatyta miškų urėdijų tarnybinių
automobilių naudojimo tvarka nevaržo judėjimo laisvės, ypač ekstremaliais
atvejais?
Naudojimo tvarkos įteisinimas dėl
objektyvių priežasčių užsitęsė. Mano žiniomis, greitai ją turėsime. Sumontuota sekimo
įranga neatima galimybės būti ten, kur vyksta darbai, organizuoti reidus, vykdyti budėjimą. Dar diskutuojama, kaip reikės atlyginti
darbuotojui už viršvalandinį darbą – prailginti atostogas, kompensuoti, suteikiant
laisvas dienas ar papildomai apmokant. Be
abejo, faktas, kad tavimi nepasitikima ir gali
būti sekamas, šiek tiek skaudina.
  

Raseinių miškų urėdijos stendas parodoje „Sprendimų ratas"

Rimondo Vasiliausko nuotrauka

Praėjusių metų lapkričio pabaigoje
Miškų urėdų tarybos susirinkime naujuoju Valdybos pirmininku išrinktas
Raseinių miškų urėdijos miškų urėdas
Antanas Kilčauskas. „Mūsų girios“
paprašė A. Kilčausko atsakyti į keletą
klausimų.

LMS organizuoti 3 konkursai parodė ne
tik geriausiai miško darbus atliekančias
girininkijas, bet atskleidė ir skirtingą
miškininkų požiūrį į neplynus kirtimus,
ąžuolynų atkūrimą, privalomas šių darbų užduotis, realią padėtį miške. Atkūriant ąžuolynus kartais stinga augaviečių ar sodmenų, sudėtinga vykdyti neplynus kirtimus lapuočių medynuose,
šlapiose augavietėse ir pan.
LMS organizuojamų konkursų nauda
akivaizdi. Ąžuolynų atkūrimo programa
Lietuvai reikalinga, plotai pakoreguoti.
Kiek plačiau apie neplynus kirtimus ir ypač
tokiuose miškuose kaip pas mus, Raseinių
miškų urėdijoje, t.y. šlapiose augavietėse.
Miškotvarka pas mus numato, jog neplyni
kirtimai galimi 10 proc. nuo bendro ploto.
Pagal Miškų ūkio sektoriaus plėtros programos nuostatas neplynų kirtimų procentas
kasmet didėja ir šiemet jau siekia pas mus
21 proc. Kokiu pagrindu? Užėjus stipresniam vėjui tokie išretinti medynai nukenčia
ir dažnai po kelių metų atsiranda plynė, kurią reikia atkurti želdant. Kažkaip daugiau
politikos nei profesionalumo. Kam tokia
politika, jei kenčia miškas?

Aptariamas miško ugdymo kirtimas (iš kairės – Šimkaičių girininkas R. Šiugžda, Paliepių girininkas
V. Bulotas ir miškų urėdas A. Kilčauskas)

Kaip vertinate Miško augintojų ir Girininkų bendrijų veiklą? Ar bendradarbiaujate?
Teigiamai. Su Girininkų bendrija sutarėme bendradarbiauti. Be to, mums su bendrijos pirmininku Raimondu Juzikiu visai patogu dirbti, nes, galima sakyti, esame po vienu
stogu. Minėtą JMB būrelių veiklos klausimą
aptarsime, gal būt, kartu. Kviesime drauge
diskutuoti kai kuriais klausimais ir Miško augintojų bendriją.

Žvėrių (ypač stirnų, elnių) žala miško
želdiniams vis didėja. Pagrįstai teigiama, kad tam tikruose miškuose ženkliai
pagausėjo žvėrių skaičius. Koks šios
problemos sprendimo kelias?
Miškininkai turi pakankamai svertų optimizuojant laukinių žvėrių skaičių: teikia
duomenis apie žvėrių daromą žalą, atstovai
dalyvauja rajoninėse komisijose nustatant
kanopinių žvėrių sumedžiojimo limitus,
galų gale yra aktyvūs medžiotojai, dalyvaujantys medžiotojų būrelių, klubų veikloje.
Yra pakankamai ir kitų būdų kaip apsaugoti
želdinius (repelentai, tvoros ir kt.). O miške
buvo ir bus žvėrių, miškas be žvėrių – negyvas miškas.

Algirdo Masaičio nuotraukos

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,
nors AM ir skiria tam reikalui kasmet
nemažai lėšų.
Jūs visiškai teisus. Miškų urėdijos raginamos plėtoti JMB būrelių veiklą, tačiau finansavimo klausimai neapspręsti. Manau, kad
tai bus artimiausio Miškų urėdų valdybos
posėdžio darbotvarkės klausimas.

Jūs gerai pažįsta Raseinių vietos bendruomenė. Esate ne naujokas politiko-

je, ilgus metus dalyvaujate savivaldos
veikloje.
Savivaldybės taryboje esu biudžeto ir
ekonomikos komiteto pirmininkas, beveik
septyni metai LSDP Raseinių skyriaus pirmininkas, dar ilgėliau MŽD Raseinių skyriaus pirmininkas. Stengiuosi spėti visur.
Arčiausia prie širdies, be abejo, yra miškų
urėdų valdybos pirmininko visuomeninės
pareigos, kurios betarpiškai susijusios su
tiesioginiu darbu.
Dėkojame už atsakymus.

Rimondas Vasiliauskas

Beržiukų lysvės Žaiginio medelyne
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Miškotvarkos mokslinėje –
techninėje taryboje
Prof. Andrius Kuliešis, dr. Albertas Kasperavičius

Miškotvarkos mokslinėje – techninėje
taryboje 2014 m. gruodžio 19 d. aptarti
trys klausimai: įvertinti mokslo darbo
apie kalninės pušies medžių ir medynų dendrometrinius tyrimus rezultatai, Druskininkų savivaldybės miškų
išteklių 2005-2014 m. pokyčiai ir 20152024 m. miško naudojimo apimtys bei
nepertraukiamos miškotvarkos diegimo
eiga ir problemos.
ASU Miškotvarkos ir medienotyros instituto direktorius doc. dr. Edmundas Petrauskas pristatė mokslo darbo „Kalninės pušies
(Pinus mugo L.) medžių, jų stiebų ir medynų
tūrio bei antžeminės dalies biomasės įvertinimo normatyvų sukūrimas“ rezultatus (recenzentas prof. Andrius Kuliešis). Kalninės
pušies medynai iki šiol buvo inventorizuojami panaudojant paprastosios pušies normatyvus. Tai nebuvo tikslu. Pirmą kartą Lietuvoje atlikti detalūs kalninės pušies stiebų
formos, jų tūrio, stiebo ir šakų biomasės,
medžių aukščių ir skersmenų priklausomumo, medynų skerspločių sumos ir tūrio
tyrimai. Nustatyti įvairių kalninės pušies
stiebų ir medynų dendrometrinių rodiklių
tarpusavio ryšiai, sukurti modeliai, kurie
parengti medžių ir medynų inventorizacijai.
Taip pat parengti iš medžių stiebų ir šakų
pagamintų drožlių biomasės įvertinimui
reikalingi normatyvai. Rekomenduota autoriams pasiūlytus normatyvus detalizuoti
pagal Miškotvarkos mokslinės – techninės
tarybos narių pastabas ir teikti Valstybinei
miškų tarnybai taikyti miškų inventorizacijos praktikoje.
Druskininkų savivaldybės miškų miškotvarkos projekto autorius doc. dr. Andrius
Kuliešis pristatė šios savivaldybės miškų
išteklių pokyčių 2005-2014 m. analizės rezultatus ir miško naudojimo apimtis 20152024 m. (recenzentas Algirdas Brukas). Druskininkų savivaldybė tvarko jos teritorijoje
esančius 287 ha miškų su daugybe rekreacinės infrastruktūros objektų. Projekte didžiulis dėmesys skiriamas rekreaciniam miškų
sutvarkymui, kraštovaizdžio formavimui,
esamos rekreacinės infrastruktūros palaiky-
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mui, naujų takų, atokvėpio vietų įrengimui
ir sutvarkymui. Projektuojama ūkine veikla
(ugdymo, sanitariniais, kraštovaizdžio formavimo kirtimais) siekiama pagerinti miškų
būklę, didinti jų rekreacinį talpumą bei poilsiautojų trauką, atskleisti gamtos grožį. Recenzentas pagyrė projektuotojų darbą dėl
jų kūrybinio požiūrio į atskirų objektų ypatumus, ne šabloninius sprendimus. Druskininkų savivaldybės valdomų miškų pokyčius
2005-2014 m. tarybos nariai įvertino teigiamai ir pritarė numatytoms 2015-2024 m. tarpinio miško naudojimo apimtims.
Daug ginčų ir diskusijų taryboje sukėlė
trečio klausimo svarstymas – nuo nuoseklaus dabartinės sklypinės miškų inventorizacijos pertvarkymo, panaudojant nepertraukiamumo principus, iki iš esmės naujų
sklypinės inventorizacijos metodų paieškų.
Pristatydamas šį klausimą, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas dr.
Albertas Kasperavičius pateikė nepertraukiamos miškotvarkos viziją ir jos diegimo
perspektyvas. Nenutrūkstamas miško auginimo (augimo) procesas reikalauja ir nenutrūkstamo visų jame vykstančių pokyčių
fiksavimo – nuo miško įveisimo iki jo iškirtimo. Efektyviam miško auginimui reikalinga
istorinė informacija apie visas medyne taikytas ūkines priemones, klimatinių faktorių,
ligų, kenkėjų poveikį. Taksatorius, ateidamas
į inventorizuojamą medyną kas 10 metų, jį
mato lyg šiandien užgimusį. Ne visada net
tęstiniai kirtimai ar kitos ūkinės priemonės
interpretuojami kaip tęstiniai. Nemažai problemų sukelia amžiaus nustatymas, nors
visai paprasta fiksuoti, kada medynas buvo
įveistas ar savaime atsikūrė, ir nuo tada skaičiuoti jo amžių.
Prieš 20 metų Dubravos EMM urėdijoje, bendradarbiaujant su danų bendrove
„Hedeselskabet“, išbandytas daugiatikslio
ūkininkavimo modelis, agreguojant GIS
pagrindu tai pačiai teritorijai daugybę sukauptos informacijos. Buvo sukurta netoli
dviejų dešimčių skirtingų tematinių informacinių sluoksnių GIS sistemoje. Dabartinės
informacinės technologijos atveria tuomet
nesvajotas galimybes, bet, deja, trypčioja-

ma vietoje. Svarbiausia nepertraukiamos
miškotvarkos, pirmoje eilėje inventorizacijos, esmė yra sisteminti ir kaupti visą svarbią objektui dabar ir ateityje informaciją,
užtikrinti, kad tiksli informacija nebūtų pakeičiama mažiau tikslia, nebūtų eikvojamas
laikas ir lėšos mažareikšmių pokyčių, atsitiktinių nukrypimų fiksavimui. Tai geriausiai
gali padaryti ne kelioms minutėms į sklypą
ar medyną užsukęs taksatorius, o vietos miškininkas, susigyvenęs su prižiūrimu mišku.
Jo pareiga būtų dokumentuoti svarbiausius
ūkinės veiklos įvykius, fiksuoti kitus svarbius
pokyčius. Svarbi nenutrūkstamumo sąlyga
yra ir stabilūs natūriniai objektai su žinoma
geografine padėtimi. Valstybinėje miškų
tarnyboje sukurta kvartalinio tinklo bei kitų
linijinių objektų sankirtos taškų, taip vadinamo miškų georeferencinio tinklo, geodezinių matavimų metodika, kuri aprobuota
Dubravos EMM urėdijoje. Pranešėjas siūlė
miškų georeferencinio tinklo matavimus
įjungti į miškotvarkos darbų technologiją,
juos atliekant likus 1 metams iki miškotvarkos lauko darbų. Antras labai svarbus dalykas nepertraukiamoje inventorizacijoje –
pokyčių tarpinventorizaciniame laikotarpyje
fiksavimas, pirmoje eilėje integruojant visus
miškų urėdijose naudojamus ūkinės veiklos
fiksavimo dokumentus bei metodus. Pasiūlyta atlikti eksperimentą – išbandyti įvairias
technologijas informacijai apie pokyčius
objekte tarpinventorizaciniame laikotarpyje
rinkti, kartu integruojantis į baigiamą kurti
IMŪVIS informacinę sistemą.
Tarybos nariai dr. Gintautas Mozgeris ir
dr. Edmundas Petrauskas pasisakė, jog tokio praktinio eksperimento nepakanka, o
reikia diegti naujus sklypinės miškų inventorizacijos metodus. Tarybos nariai sutarė,
jog tikslinga toliau tęsti miškų georeferencinio pagrindo tinklo sudarymą miškų urėdijų administruojamų teritorijų miškuose,
taip pat suformuoti darbo grupę eksperimento, skirto sklypinės miškų inventorizacijos metodams įvertinti, pokyčiams tarpinventorizaciniame laikotarpyje registruoti,
duomenims atnaujinti ir tikslinti, techninei
užduočiai parengti.

Miško pažeidimų registracija:
greitesnė, paprastesnė ir tikslesnė
Kęstutis Grigaliūnas

Džiūčiai pasmerkta eglė

guoti į kylančius pavojingų kenkėjų masinio
dauginimosi ar ligų židinius, rekomenduoti
priemones skubiam židinių likvidavimui
ar naujų židinių formavimosi prevencijai.
Elektroninė sistema leis paprasčiau ir greičiau registruoti Pažeidimą, nes nebereikės
įvedinėti perteklinės ir ne visuomet aktualios informacijos, o tik reikalingiausius duomenis, kurie yra unifikuoti pagal kiekvieną
pažeidžiantį veiksnį ar atliktą priemonę.
Girininkijų darbuotojams nebereikės ranka
pildyti popierinio Žurnalo varianto, o miškų
urėdijų administracijos darbuotojai sutaupys ilgas darbo valandas rengiant pusmetines ar metines ataskaitas – visa tai atliks
interaktyvus elektroninis Žurnalas. Tereikės
užtikrinti, kad privalomi duomenys būtų
laiku įvesti į Žurnalą.
Privačiuose miškuose kilusių Pažeidimų
registracija perduota Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinių

Drebulinės pinties apniktas medis

poskyrių darbuotojams (pagal ankščiau galiojusią tvarką Pažeidimus turėjo registruoti girininkijų darbuotojai). Privačių miškų
savininkams primename, kad pagal Miško
sanitarinės apsaugos taisyklių 50.2. punktą savininkas apie pastebėtus Pažeidimą
miško valdoje privalo per 5 kalendorines
dienas pranešti Valstybinės miškų tarnybos
Miškų kontrolės skyriaus teritoriniam poskyriui, kurio veiklos teritorijoje yra ši miško
valda.
Programa pasiekiama iš bet kurio internetinę prieigą turinčio kompiuterio ir nereikalauja jokių instaliacijų. Informaciją apie
interaktyvų Žurnalą galima rasti Valstybinės
miškų tarnybos tinklalapio www.amvmt.
lt skyriuje „Miško sanitarinė apsauga”, skiltyje „žurnalo pildymas“. Ten yra pateiktos
Žurnalo pildymo instrukcijos, klasifikatorių
sąrašas, nuoroda prisijungimui bei naujasis
Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų
padarytų pažeidimų miškui apskaitos tvarkos aprašas. Taip pat talpinami nauji svarbūs
pranešimai, susiję su Žurnalo pildymu.

Vėtrų padariniai

VMT Miško sanitarinės apsaugos skyriaus archyvo nuotraukos

A

plinkos ministro 2014 09 24 įsakymu
D1-771 pakeitus Miško sanitarinės
apsaugos taisyklių 49 punkto nuostatas, nuo šių metų sausio 1 d. Miško kenkėjų,
ligų ir abiotinių veiksnių pažeidimai (toliau
Pažeidimai) registruojami vadovaujantis
Valstybinės miškų tarnybos nustatyta tvarka, o ne ankščiau galiojusia Generalinės miškų urėdijos nustatyta tvarka. Nuo šių metų
sausio 1 d. įsigaliojo ir Valstybinės miškų
tarnybos direktoriaus 2014 12 12 įsakymu
Nr. 259-14-V patvirtintas Abiotinių veiksnių,
ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui apskaitos tvarkos aprašas.
Šioje tvarkoje numatyta, kad naujai kilę
arba pastebėti Pažeidimai registruojami interaktyviame Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui
registracijos žurnale (toliau – Žurnalas). Į
Žurnalą duomenis apie Pažeidimus ir atliktas priemones reikia įvesti miško sklypo
lygmenyje. Todėl ataskaitos apie Lietuvos
miškų sanitarinę būklę taps daug tikslesnės
ir operatyvesnės: bus galima savalaikiai rea-

Valstybinės miškų tarnybos
Miško sanitarinės apsaugos skyriaus
vyriausiasis specialistas

www.miskobirza.lt
Portalas sukurtas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams
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Nuo monokultūrų prie mišrių miškų.

COST Veikla FP1206 EuMixFor: Europos mišrieji miškai. Mokslo žinių integracija tvariai miškininkystei
Jurga Motiejūnaitė

Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas

Gediminas Brazaitis

M

iško, susidedančio iš įvairių medžių rūšių, struktūra, funkcionavimas ir dinamika yra vis didesnę
svarbą įgaunantis tyrimų objektas Europoje ir už jos ribų. Tokias tendencijas lemia
gausėjantys duomenys apie tai, jog mišrūs
medynai daugeliu atžvilgių yra pranašesni už monokultūras. Jie atsparesni gamtinėms ir žmogaus sukeltoms pažaidoms ir
lengviau atsistato po jų, pasižymi didesne
biologine įvairove ir didesniu gebėjimu sekvestruoti organinę anglį, taip mažindami
anglies dvideginio išmetimą į atmosferą.
Be to, mišrūs medynai geriau prisitaiko prie
globalių kaitų ir teikia daugiau ir įvairesnes
ekosistemų paslaugas. Mišrūs želdiniai yra
ir produktyvesni, jei juos sudarančių medžių rūšys skiriasi poreikiais aplinkai, aukščiu, fenologija, vainiko ir šaknų struktūra.
Dėl to Europoje siekiama, kad didėtų mišrių medynų.
Pagal vidutinio klimato ir borealinių
miškų išteklių įvertinimą (TBFRA-2000) mišriems miškams yra priskiriamas plačialapių
ir spygliuočių medžių miškas, kuriame nei
viena iš šių dviejų medžių grupių nesudaro
daugiau kaip 75 proc. lajos ploto ir atitinka EUNIS buveinių tipų G 4 klasę, kuri chaMonokultūra – eglių jaunuolynas
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Aleksandro Stulginskio universitetas
rakterizuoja pereinamąją zoną tarp taigos
ir vidutinio klimato plačialapių miškų bei
montaninę zoną pietinių regionų kalnuose. Tačiau toks apibrėžimas Europos miškininkystės specialistų laikomas per siauru,
kadangi nemoralinėje (plačialapių) zonoje
natūraliai auga miškai sudaryti iš kelių rūšių plačialapių medžių, o kalnuose subalpinėje zonoje dažnai drauge auga dvi ar
daugiau spygliuočių rūšys. Dėl tokių neatitikimų dažnai būna sunku vykdyti bendrąją
ES miškininkystės politiką, gerinti aplinkos
apsaugą, biologinės įvairovės išsaugojimą
bei ekosistemų paslaugų užtikrinimą.
Siekiant apibendrinti žinias apie Europos ir pasaulio mišriuosius miškus, Europos
mokslinių ir techninių tyrimų bendradarbiavimo programa COST inicijavo veiklą FP
FP1206 EuMIXFOR, jungiančią 30 Europos
ir 7 kitų regionų šalis ir skirtą įgyvendinti
keliems tikslams:
1. Apžvelgti kokias ekosistemų paslaugas teikia mišrūs miškai kiekviename iš Europos bioregionų: borealiniame, vidutinio
klimato atlantiniame, vidutinio klimato kontinentiniame, kalnų ir mediteraniniame;
Vienarūšis eglynas

2. Nustatyti, kaip mišrūs miškai reaguoja į aplinkos pasikeitimus ir veikia kaimo,
priemiesčių ir miestų gyventojų poreikius
bei išanalizuoti kas kliudo miškams prisitaikyti prie kintančios aplinkos;
3. Identifikuoti tinkamiausias miškų
tvarkymo priemones kuriant ir tvarkant
heterogeniškus miškus, atsižvelgiant į jų
teikiamas ekosistemų paslaugas;
4. Sukurti standartinius veiklos protokolus ir bendras metodologijas bei standartizuoti mokslinius tyrimus mišriuose
miškuose.
Parenkant miškų tvarkymo priemones,
taikant aplinkosaugines priemones ar atrenkant medžių rūšis sodinimui mišriuose
miškuose, neretai susiduriama su sunkumais taikant įprastines miško priežiūros
taisykles, kadangi beveik neįmanoma
pritaikyti vienodų standartų skirtingoms
įvairių medžių rūšių mišrinimo schemoms
(optimali rūšies dalis želdiniuose, erdvinė
išsidėstymo struktūra, medžių rūšių sąveikos ir t. t.). Dėl šios priežasties miškininkystės sprendimai taikomi prie vietinių sąlygų
bei kuriami nauji, skirti sudėtingos struktūros miškams. Šiai užduočiai palengvinti
miškininkystės praktikams reikalingas ben-

drasis apibrėžimas to, kas suprantama kaip
mišrus miškas. Išanalizavus įvairius tyrimų
rezultatus, COST veiklos dalyviai apibrėžė
mišrų mišką kaip miško plotą (išskyrus linijinius želdinius), kuriame visose vystymosi
stadijose koegzistuoja ne mažiau kaip dvi
medžių rūšys, naudojančios bendrus aplinkos išteklius (šviesą, vandenį ir dirvožemio
maisto medžiagas). Kiekvienos mišką formuojančios medžio rūšies kiekis vertinamas pagal kamienų skaičių arba skerspločių sumą, nors specifiniams tikslams vertinimui gali būti naudojami ir tūris, biomasė,
lajos plotas ar kiekvienos rūšies užimama
ploto dalis. Mišrūs miškai gali būti įvairios
struktūros, juos sudaryti gali įvairių rūšių
mišiniai, o santykiai tarp pagrindinių rūšių
komponentų bei jų reliatyvios proporcijos
gali kisti laiko bėgyje. Ši mišriųjų miškų apžvalga ir apibrėžimas drauge su kai kurių tyrimų mišriuose miškuose rezultatais publikuoti specialiame žurnalo ,,Forest Systems”
numeryje.
Šiuo metu ES ūkio srityse, susijusiose
su mišku, dirba apie 2,6 mln. žmonių, daug
kur kaimo vietovėse miškas tebėra vienas
iš svarbiausių darbo vietų šaltinių. 2013 m.
buvo publikuoti tyrimų rezultatai, gauti
vykdant tarptautinį projektą Europoje. Jo
metu tirti ūkiniai borealiniai ir vidutinio
klimato miškai 400 000 km2 plote, išsidėstę
per 13,7 platumos laipsnius. Tirtuose miško
bareliuose buvo 1-10 medžių rūšių, bet bareliuose tik 1,5 proc. augo daugiau nei penkios medžių rūšys. Tyrimo objektas buvo 6
ekosistemų paslaugos: medžių biomasės
produkcija, dirvožemio gebėjimas sekvestruoti anglį, miško uogų produkcija, medžiojamų žvėrių ir paukščių reprodukcinis

Pušų ir plačialapių medžių medynas

potencialas, žolių ir krūmokšnių ardo rūšių
įvairovė bei negyva mediena. Nustatyta,
kad visos tirtosios ekosistemų paslaugos
koreliavo su didesne medžių įvairove. Pavyzdžiui, medienos biomasė buvo 50 proc.
didesnė bareliuose su penkiomis medžių
rūšimis nei vienos rūšies medyne, nors šis
rodiklis didėjo tik iki medžių įvairovei pasiekus 7 rūšis, vėliau pradėjo mažėti. Anglies sekvestravimas ir augalinės dangos
įvairovė nepaliaujamai didėjo didėjant medžių rūšių skaičiui. Uogų (mėlynių) derlius
didėjo iki 5 medžių rūšių barelyje, vėliau
pradėjo mažėti. Mažiausią įtaką medžių
rūšių skaičius darė medžiojamųjų gyvūnų
produkcijos potencialui, nors net ir šis rodiklis buvo mažiausias monokultūrose. Be to,
tyrėjai pažymėjo, kad nė viena atskirai paimta monokultūroje auganti medžių rūšis
nedidino bet kurios iš tirtųjų ekosistemos
paslaugų lygmens, o kai kurios ekosistemų
paslaugos neigiamai koreliavo viena su kita.
Taigi, vis daugiau tyrimų rodo, kad mišrūs
medynai ne tik palankiau veikia aplinką,
bet ir yra ekonomiškai naudingesni.
Gamtiniu požiūriu Lietuva priklauso
mišriųjų miškų pazoniui. Didelė dalis natūraliai susiformavusių ar savaime atžėlusių
šalies miškų yra mišrūs, o želdinant atkuriami skurdesnės rūšinės sudėties medynai.
Tai gi mišrių miškų problemos, susijusios
su jų vystymu bei teikiamomis ekosistemų
paslaugomis, yra itin aktualios ir Lietuvai.
Apibendrinant galima pasakyti, kad mišriems miškams ir jų problemoms Lietuvos
moksliniuose tyrimuose skiriama nepakankamai dėmesio ir jis yra greičiau fragmentinis ar sudaro nedidelę kitų tyrimų dalį.
Puikus pavyzdys yra santykinis medynų

skalsumas, kurį mes dabar mišriuose miškuose apskaičiuojame, kaip grynų medynų
dedamąją. Taip apskaičiuodami skalsumą
mes nueiname lengviausiu keliu, bet faktiškas mišrių medynų santykinis skalsumas
skiriasi nuo taip apskaičiuoto. Mažai žinoma apie mišrių miškų reikšmę biologinei
įvairovei, jau nekalbant apie kitas ekosistemų paslaugas. Todėl reikia tikėtis, kad darbai, susiję su COST Veikla FP1206 EuMixFor,
bus itin naudingi ir mūsų šaliai.
Šaltiniai:
http://www.mixedforests.eu/
http://revistas.inia.es/index.php/fs/
issue/view/124
http://www.nature.com/ncomms/
journal/v4/n1/full/ncomms2328.html

Beržų ir eglių medynas

Vienarūšis pušynas
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„Geriausių magistro baigiamųjų darbų 2014“
konkurso laureatas

Būti miške M. Ilčiukui –
ir darbas, ir poilsis, ir pomėgis
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Mindaugo Ilčiuko asmeninio archyvo nuotraukos

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos
šeštus metus rengiamo konkurso „Geriausi
magistro baigiamieji darbai 2014“ laimėtoju žemės ūkio mokslų srityje už darbą
„Pakraščio efekto poveikis paukščių rūšių
pasiskirstymui pušynuose greta plynų kirtaviečių“ pernai pripažintas ASU Miškų ir
ekologijos fakulteto absolventas Mindaugas Ilčiukas.
2012 m. su pagyrimu baigusiam ASU
miškininkystės bakalauro studijas ir įstojusiam į magistrantūrą M. Ilčiukui, gerai pažįstančiam miško paukščius iš čiulbėjimo,
ASU Miško biologijos ir miškininkystės instituto direktorius prof. dr. Gediminas Bra
zaitis pasiūlė dalyvauti tęstiniame mokslo
darbe, siekiant nustatyti, kaip kirtavietės
veikia paukščių rūšinę sudėtį spygliuočių
miškuose, kokią daro įtaką bendrai biolo
ginei įvairovei. Panašūs tyrimai 2001 m. ir
2004 m. buvo atlikti lapuočių su egle medynuose.

Jaunojo tyrėjo teigimu, jam patikėtas
tyrimas pratęsė ankstesnius darbus, tačiau
kartu buvo ir skirtingas, nes iš esmės skyrėsi
tiriamos buveinės, nevienodai į pakraščio
efektą reagavo stebėtos tos pačios paukščių rūšys skirtinguose medynuose. Be to, šis
tyrimas sutapo su pomėgiu stebėti paukščius – jų apskaitos buvo atliekamos anksti
ryte, dar prieš saulei tekant, ir trukdavo iki
11 val. Einant šalia kirtaviečių ir vis gilyn į
mišką, reikėjo klausytis, kokie paukščiai ap
linkui čiulba, kaip keičiasi jų rūšys. Turėdamas miške po ranka ne tik žiūronus, o ir fotoaparatą, užfiksavo ir virtinę netikėčiausių
akimirkų iš paukščių gyvenimo.
1988 m. gimęs Mindaugas sako, kad
nuo mažens jį traukė noras gimtinėje, Utenos rajono Užpalių kaime, pažinti gyvąją
gamtą, ieškoti saugomų, retų rūšių augalų, gyvūnų. ,,Gimnazijoje pradėjau tyrinėti
drugių ir paukščių įvairovę. Per 7 metus
surinkau beveik 400 skirtingų drugių rūšių
kolekciją. Gimnazijos biologijos mokytoja
V. Velutienė paskatino imtis platesnės tiriamosios veiklos, išmokė apibendrinti tyrimų
darbus. Dalyvavau jaunųjų gamtininkų, kituose konkursuose ir laimėjau nemažai pri
zinių vietų. Pavyzdžiui, 2006 m. už mokslinį
projektą, pristatytą ES jaunųjų mokslininkų
konkurso nacionaliniame etape, buvau
apdovanotas I laipsnio diplomu, 2007 m. –
vėl I laipsnio diplomu ir šio konkurso baigiamajame ture laureato diplomu“, – sako
tyrėjas.
Ilčiukų šeimoje nebuvo bereikšmis
žodis miškas, miškininkas. Mindaugo senelis Jonas Ubarevičius ilgus metus dirbo
Vyžuonų bei Užpalių miškuose, teta Ona
Sprindienė studijavo miškininkystę LŽŪA.
Tad Mindaugui renkantis, ką studijuoti –
biologiją ar miškininkystę, lėmė, matyt, ir
pastarasis faktorius.
,,Baigęs 2008 m. Užpalių gimnaziją,
įstojau į tuometinį LŽŪU, kur atsidūriau
savo stichijoje. Tapau aktyviu prof. T. Ivanausko ornitologų klubo nariu. Dalyvavau
studentų mokslinėje konferencijoje „Jaunasis mokslininkas – 2014“, buvau apdovanotas diplomu.
Nuo 2012 m. dirbdamas Zarasų miškų
urėdijos Salako girininkijoje eiguliu, daug
laiko praleidau šio krašto gražios gamtos
apsuptyje, todėl neapleidau ir kito pomė-

gio – fotografavimo. Labiausiai patinka
gamtos, paukščių bei vabzdžių gyvenimo
akimirkų fiksavimas. Esu dalyvavęs gamtos
fotografijų konkursuose, iš kurių paminėčiau Gamtos dienas „Canis Lupus“ (2005,
2007) bei Žemės dienas (2007, 2013).
Studijų metu susipažinau su bendraminte Svajūne iš Zarasų krašto. Baigę
2012 m. ASU miškininkystės bakalauro
studijas, grįžome į jos gimtinę, – sako Mindaugas. – Svajūnė 2012-2013 m. įsidarbino
Zarasų miškų urėdijos Antazavės girininkijos eigule, nuo 2013 m. pabaigos dirba
Smalvų girininkijos girininko pavaduotoja.
Neakivaizdžiai studijuoja taikomąją ekologiją ASU magistrantūroje“.
Pernai jiedu sukūrė šeimą, gyvena Bir
žūnuose, netoli Salako. Abu jungia ir panašūs pomėgiai – pernai dalyvavo paukščių
stebėtojų ralyje, kituose gamtosauginiuose renginiuose. Mindaugas savo žinias noriai perteikia Salako pagrindinės mokyklos
jauniesiems miško bičiuliams, rengia jiems
pavasarį miške inkilų kėlimo, valymo, kitas
akcijas.
Reikia tikėtis, kad praėjusių metų lapkričio pabaigoje Mindaugui tapus Salako
girininkijos girininko pavaduotoju taip pat
pavyks gamybininko darbą toliau sėkmingai suderinti su širdžiai mielais pomėgiais,
kuriuos ateityje gal apibendrins ir dokto
rantūriniu darbu.

Parengė Vaclovas Trepėnaitis

Bendramintė žmona Svajūnė,
Smalvų girininkijos girininko pavaduotoja
Tebepildoma drugių kolekcija

Gražiagalvė

Pakraščio efekto poveikis

paukščių rūšių pasiskirstymui pušynuose
greta plynų kirtaviečių
Mindaugas Ilčiukas

Zarasų miškų urėdijos
Salako girininkijos girininko pavaduotojas

V

ykdant plynus kirtimus susidaro pakraščio efektas tarp miško ir kirtavietės, kuris turi įtakos paukščių rūšių
pasiskirstymui. Pirmieji moksliniai tyrimai
(Leopold, 1933; Grange, 1946; Dasmann,
1964; Odum, 1971) nustatė teigiamą miško
pakraščių įtaką faunai. O šiuolaikiniai tyrimai išryškino ir neigiamą pakraščio efektą:
padidėjusį plėšrūnų ir ligų pavojų, sumažėjusį gilumos rūšių skaičių (Start, 1991).
Paukščių rūšys, netoleruojančios pakraščių
ir reikalaujančios tam tikro minimalaus ploto, nedidelėse buveinėse išnyksta (Wilcove,
May, 1986).
Miško paukščių rūšys grupuojamos į keletą zonų: kontaktines, pakraščio, vidaus bei
nejautrias pakraščiui rūšis (Brazaitis, 2003).
Dauguma paukščių rūšių teigiamai reaguoja
į pakraščius (46-54 proc.) nei vengia jų (1221 proc.; Sisk, Margules, 1993).
Šis tyrimas buvo atliekamas spygliuočių miškuose tarp plynų kirtaviečių ir šalia
augančio brandaus ir pribręstančio pušyno,
norint nustatyti plynų kirtimų įtaką miško
paukščių bendrijoms spygliuočių medynuose, kaip atskiros paukščių rūšys reaguoja į
plynas kirtavietes ir kaip joms pasireiškia pakraščio efektas.
Apskaitoms parinkti Jurbarko, Šakių,
Alytaus, Kupiškio bei Zarasų miškų urėdijų miško masyvai, kuriuose vyrauja gryni
bei su eglių priemaiša pušynai. Apskaitos
vykdytos linijinių transektų metodu pušies

medynuose greta plynų kirtaviečių. Šio metodo pasirinkimą nulėmė tai, kad linijinės
apskaitos geriau atskleidžia paukščių pasiskirstymo dėsningumus išilgai tiriamojo
gradiento. Transektų ilgis – 200 m, jos buvo
išdėstomos statmenai kirtavietės pakraščio
ne arčiau kaip 200 viena nuo kitos. Einant
transekta buvo sustojama kas 20 m ir apie
1 minutę klausoma aplink čiulbančių atskirų paukščių, kurių atstumas nuo pakraščio
įvertinamas iš kelių taškų. Paukščiai buvo
registruojami po 50 m į abi puses statmenai transektos.
Skirtingos paukščių rūšys aktyviausiai
čiulba nevienodu laiku, todėl tose pačiose
transektose apskaitos vykdytos 2 kartus
per sezoną – nuo balandžio vidurio iki gegužės pradžios ir nuo gegužės vidurio iki
birželio pradžios. Apskaitos buvo pradedamos dar prieš saulėtekį ir baigiamos iki
11 val. ryto. Vykdant apskaitas atsižvelgta
ir į meteorologines sąlygas. Pakraščio efektas tirtas šalia 1-10 metų amžiaus kirtaviečių, kurios suskirstytos į šviežias kirtavietes
(1-3 metų) ir kirstas prieš 4-10 metų. Tirta,
kaip senstant kirtavietei keičiasi miško
paukščių bendrijos ir jų pasiskirstymas. Tyrimai vykdyti 420 ha miško plote, užregistruotos 44 paukščių rūšys (1594 individai).
Šiuo tyrimu siekta ištirti pakraščio efekto
įtaką miško paukščių bendrijoms, tarp plynų kirtaviečių ir šalia augančio brandaus ir
pribręstančio pušyno.

Tyrimų apžvalga
Pakraščio efekto zonos išskyrimas. Pakraščio efektui reikšmingos įtakos turėjo
kirtavietės amžius šalia brandaus medyno.
Šviežiose kirtavietėse miško paukščių rūšių
bendrijos labiau reaguoja į pakraščio efektą nei šalia senų kirtaviečių. Šalia 1-3 metų
kirtaviečių miško paukščių bendrijos labiausiai reaguoja į kirtavietę pačiame pakraštyje – kontaktinėje zonoje (0-10 m atstumu).
Senstant kirtavietei, paukščių bendrijos irgi
reaguoja į besikeičiančias sąlygas. Pastebėta, kad greta 4-10 metų kirtaviečių kontaktinė zona išsiplečia iki 30 m, o pakraščio pereinamoji zona tampa gerokai platesnė – 31100 m, miško vidaus zona – 101-200 m.
Galima teigti, jog kirtavietės amžiaus didėjimas daro didelę įtaką pakraščio efektui
jautrioms paukščių rūšims. Miškuose, kur
vykdoma intensyvi ūkinė veikla, šalia senų
kirtaviečių, pakraščio efektas juntamas platesnėje miško zonoje. Todėl miško vidaus rūšys dėl susidariusio mozaikiškumo yra išstumiamos iš savo daug didesnių buveinių nei
iškirstas plotas. Tačiau gamtoje tuščios vietos nebūna. Pastarosios rūšys pakeičiamos
kontaktinės zonos rūšimis, taip pat susidaro
geresnės sąlygos pakraščio zonos rūšims ir
padidėja bendra paukščių rūšinė įvairovė.
Palyginus miško paukščių bendrijas šalia
1-3 metų ir 4-10 metų kirtaviečių, pastebėta,
kad dalis paukščių rūšių senstant pakraščiui
pereina į miško vidaus zoną. Pavyzdžiui, karietaitės pasiskirstymas šalia šviežių kirtaviečių artimas tolygiam, o šalia senų ši rūšis
kontaktinėje zonoje neaptikta. Didysis genys
šalia šviežių kirtaviečių aptinkamas dažniau
kontaktinėje zonoje ir pakraštyje (iki 20 m
atstumu), o medynuose šalia senų kirtaviečių jo pasiskirstymas labiau tolygus visoje
tirtoje iki 200 m pločio zonoje. Tokius paukščių bendrijų pasiskirstymo dėsningumus
lemia pakitusios mitybinės ir gyvenamosios
aplinkos sąlygos. Senstant kirtavietei, jos daromos įtakos zona padidėja, tačiau miško vidaus paukščių bendrijos į padidėjusią zoną
reaguoja švelniau.
Bendra paukščių populiacijų gausa
medyno viduje (be kraštinės 0-10 m pločio
juostos) nežymiai didėja tolstant nuo kirtavietės pakraščio. Miško kraštinėje juostoje
(kontaktinėje zonoje) iki 10 m atstumu nuo
kirtavietės paukščių gausa buvo 2,5 karto didesnė nei likusioje medyno dalyje (1 pav).
Tokį didelį paukščių gausos skirtumą galima paaiškinti tuo, kad pakraštyje susidaro
turtingesnis maisto ištekiais ruožas. Čia aptinkami paukščiai, kuriems reikalingos dvi
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Vidutinis paukščių skaičius 10-yje apskaitų (vnt.)

Autorius tyrimų metu

10

Bendras paukščių pasiskirstymas (n=1594)

8
6

y=

a+bx
1+cx+dx 2

R 2=0,87

4
2
0

50
100
150
Atstumas nuo kirtavietės pakraščio (m)

200

1 pav. Bendras paukščių pasiskirstymas
0–200 m atstumu

buveinės: senas miškas ir kirtavietėje sužėlęs
sąžalynas.
Vertinant pakraščio efekto įtaką bioįvairovės gausinimo aspektu, nustatyta, kad
kirtavietės miško paukščių bendrijas įtakoja
teigiamai. Pakraščiuose įsikuria kontaktinės
zonos rūšys, kurios miško masyvų viduje
neaptinkamos, gerokai padidėja ir bendra
paukščių gausa.
Kirtavietės amžiaus įtaka paukščių
gausai. Senstant kirtavietės pakraščiui keičiasi paukščių bendrijų gausa medyno viduje. Šalia 4-10 metų kirtaviečių paukščių
gausa iki 50 m atstumu nuo pakraščio padidėja vidutiniškai 30 proc., lyginant su jų
gausa šalia šviežių kirtaviečių, o 51-200 m
atstumu nuo pakraščio kirtavietės amžius
miško paukščių bendrijoms reikšmingos įtakos neturi. Medynai šalia šviežių kirtaviečių
pasižymi mažesne bendra paukščių gausa, o
pakraščio efekto poveikio juosta yra siauresnė nei medynuose greta senų kirtaviečių.
Medyno rūšinės sudėties įtaka paukščių gausumui. Tiesioginę įtaką paukščių
gausumui turėjo ir medyno rūšinė sudėtis.
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Įvertinus bendrą gausumą, nustatyta, kad
vidutinis 10-yje apskaitų aptiktų paukščių
skaičius mažiausias buvo grynuose pušynuose ir siekė vidutiniškai 68,3 paukščio.
Didesnė eglių priemaiša pušyne sąlygoja geresnes mitybines sąlygas ir buveinės
įvairumą. Grynuose pušynuose pastebėta
15 proc. mažesnė paukščių gausa, lyginant
su didžiausią eglių priemaišą turinčiais miško sklypais (6P4E;5P5E). Pušyne padidėjus
1 dalimi eglės, bendra paukščių gausa išauga vidutiniškai 4 proc.
Atskirų paukščių rūšių reakcija į kirtavietę. Analizuojant 30 paukščių rūšių pasiskirstymą, jos sugrupuotos pagal reakciją
į pakraščio efektą: teigiamai reagavusios –
kontaktinės ir pakraščio zonos, neutraliai –
pakraščiui nejautrios ir neigiamai – miško
vidaus zonos rūšys. Kontaktinėje pakraščio
zonoje gausios yra paukščių rūšys, kurioms
reikalingos dvi buveinės – medynas ir kirtavietė. Pakraščio zonoje aptinkamos ir dauguma miško gilumos paukščių rūšių, tačiau
skiriasi atskirų rūšių gausa. Miško gilumos
zonoje paukščių bendrijai neturi įtakos pakraščio efektas.
Kontaktinės zonos paukščių rūšys aptinkamos išimtinai pačiame brandaus miško – kirtavietės pakraštyje (iki 10 m atstumu),
o giliau miške neaptinkamos arba randamos
labai retai. Tokius stebėjimus galima susieti
su miško aikštelėmis. Pavyzdžiui, ankstyvoji
pečialinda (Phylloscopus trochilus), mėlynoji
zylė (Parus caeruleus) ir rudoji devynbalsė
(Sylvia communis) – kontaktinės zonos rūšys,
kurios aptinkamos tik pakraščiuose. Pilkoji
pečialinda (Phylloscopus collybita), juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla), miškinis
kalviukas (Anthus trivialis) ir kranklys (Corvus

corax) negausiai aptinkami ir giliai miške..
Pakraščio zonos paukščių rūšys gausiausiai aptinkamos brandžiame miške prie
atželiančios kirtavietės krašto. Toliau nuo
kirtavietės šie paukščiai aptinkami rečiau.
Šioms rūšims priskiriamos: gegutė (Cuculus
canorus), didysis genys (Dendrocopos major),
juodoji meleta (Dryocopus martius), šiaurinė
pilkoji zylė (Parus montanus), juodasis strazdas (Turdus merula), lygutė (Lullula arborea) ir kėkštas (Garrulus glandarius). Tipiška
pakraščio zonos rūšis – didžioji zylė (Parus
major) kraštinėje juostoje buvo aptinkama 6
kartus gausiau nei likusioje medyno dalyje.
Miško vidaus zonos paukščių rūšys
gausiausiai aptinkamos miško viduje ir palyginus retos arba visiškai neaptinkamos pakraščio zonoje prie atželiančios kirtavietės.
Šios grupės paukščiai skiriasi priklausomai
nuo to, ar aptinkami pačiame kirtavietės
pakraštyje, ar ne. Miško vidaus zonos rūšys
randamos ir kontaktinėje zonoje – karietaitė (Troglodytes troglodytes), kuoduotoji zylė
(Parus cristatus), liepsnelė (Erithacus rubecula) bei kikilis (Fringilla coelebs).
Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix), juodoji zylė (Patus ater), juodagalvė
sniegena (Pyrrhula pyrrhula) ir mažoji musinukė (Ficedula parva) – miško vidaus zonos
rūšys – neaptiktos kirtavietės pakraštyje. Tipiška šios grupės atstovė – žalioji pečialinda
iš viso nebuvo aptinkama iki 40 m atstumu
nuo kirtavietės pakraščio.
Pastarajai rūšiai nustatyta ryški gausos
ir pasiskirstymo priklausomybė nuo medyno rūšinės sudėties. Grynuose pušynuose
be eglių priemaišos patikimai išsiskyrė
0-60 m; 61-110 m; 111-200 m zonos; pušynuose su nedidele eglių priemaiša (10P+E;
9P1E) išsiskyrė 0-50 m.; 51-80 m ir 81-200
m zonos; pušynuose su vidutine eglių priemaiša (8P2E;7P3E) išsiskyrė zonos 0-40 m;
41-70 m ir 71-200 m atstumu nuo pakraščio, o pušynuose su didele eglių priemaiša
(6P4E;5P5E) patikimai išsiskyrė 0-40 m; 4160 m ir 61-200 m zonos. Šie duomenys leidžia teigti, jog šviesiuose grynuose pušynuose žalioji pečialinda reaguoja į pakraštį
jautriausiai, o didesnė eglių priemaiša medyne sukuria palankesnes sąlygas šiems
paukščiams, todėl jie aptinkami arčiau kirtavietės pakraščio. Didesnė eglių priemaiša
pušyne sušvelnina ir sumažina neigiamą
pakraščio efekto įtaką daugeliui miško vidaus zonos rūšių.
Kikilis taip pat reaguoja neigiamai į kirtavietę, tačiau jis buvo aptinkamas ir kontaktinėje (iki 10 m) zonoje. Tai gausiausia
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2 pav. Visų paukščių rūšių pasiskirstymas pagal
reakciją į pakraščio efektą

Teigiamai į pakraščio efektą reagavo
visos kontaktinės ir pakraščio zonų paukščių rūšys, o miško vidaus zonos rūšys, kurių
buvo 18,2 proc., neigiamai reagavo į kirtavietę. Pakraščiui nejautrios rūšys sudarė taip
pat 18,2 proc. Nustatyti pakraščio efekto poveikio nepavyko 25 proc. visų aptiktų rūšių
dėl nepakankamo stebėjimų skaičiaus.
Vykdant apskaitas buvo aptikta ir retų
paukščių rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją
knygą, bei ES Paukščių direktyvos I priedą. Iš
teigiamai į kirtavietę reagavusių rūšių, įtrauktų į ES Paukščių direktyvos I priedą, paminėtinos: juodoji meleta (Dryocopus martius) ir
lygutė (Lullula arborea). Šiame priede taip
pat įrašyta jerubė (Bonasa bonasia) priskirta prie neutraliai reagavusių rūšių, o mažoji
musinukė (Ficedula parva) – prie neigiamai į
pakraščio efektą reagavusių rūšių.
Dėl nepakankamo stebėjimų skaičiaus
nenustatytas vištvanagio (Accipiter gentilis),
sketsakalio (Falco subbuteo) ir ulduko (Columba oenas) gausos pasiskirstymas – šios
rūšys įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą ir
priskirtos 3 (R) kategorijai.
Bendra neigiamai reaguojančių paukščių individų gausa buvo pastebimai didesnė
nei teigiamai reaguojančių paukščių grupės.
Iš neigiamai reaguojančių miško vidaus zonos rūšių buvo gausiausiai stebėtos: kikilis
(n=496), liepsnelė (n=156) ir žalioji pečialinda (n=147). Tai trys gausiausiai visų apskaitų
metu aptiktos rūšys. Iš teigiamai į pakraščio
efektą reagavusių rūšių gausiausia buvo:
pilkoji pečialinda (n=108) bei miškinis kalviukas (n=91). Gausiausiai sutiktos pakraščiui nejautrios rūšys: strazdas giesmininkas
(n=89) ir paprastasis nykštukas (n=69). Taigi,
neigiama kirtavietės įtaka pasireiškia ir toms
paukščių rūšims, kurios miškuose yra vienos
iš gausiausių.
Pastebėta, kad pakraščio efektas teigiamai veikia ne tik bendrai visų rūšių gausumą kontaktinėje zonoje, bet ir reikšmingus
rūšinės sudėties pakitimus. Kontaktinė zona
išsiskiria tuo, jog čia aptinkama daug kirtavietėse perinčių ir besimaitinančių paukščių
rūšių. Daugelis jų vengia miško gilumos.
Kontaktinėje zonoje (iki 10 m atstumu nuo
pakraščio) iš viso buvo aptiktos 29 paukščių
rūšys (tai sudaro 65,9 proc.) visų stebėtų
rūšių. Likusioje 11-200 m medyno dalyje
vidutiniškai aptinkama 18 paukščių rūšių
arba apie 42 proc. mažiau nei kontaktinėje
zonoje.
Apibendrinant galima teigti, kad pakraščio efekto poveikio zona spygliuočių
medyno miško paukščių bendrijoms sens-
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rūšis, stebėta 496 kartus. Iki 20 m atstumu
nuo kirtavietės kikilių gausa buvo 1,8 karto
mažesnė nei likusioje medyno dalyje. Gausa patikimai skiriasi ir sugrupuotose 0-20 m;
21-200 m juostose. Eglių priemaiša pušyne
bei kirtavietės amžius kikilio gausos pasiskirstymui reikšmingos įtakos neturėjo.
Pakraščiui nejautrios paukščių rūšys išsidėsčiusios iki 200 m zonoje šalia kirtavietės
sąlygiškai tolygiai ir aiškesnius pasiskirstymo
dėsningumus nustatyti buvo sudėtinga. Pakraščiui nejautrioms paukščių rūšims priskiriama: keršulis (Columba palumbus), margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca),
strazdas giesmininkas (Turdus philomelos),
smilginis strazdas (Turdus pilaris), volungė
(Oriolus oriolus) ir nykštukas (Regulus regulus). Pastarasis laikytinas viena labiausiai
tipiškų pakraščiui nejautrių rūšių, pasižymintis nežymia gausos didėjimo tendencija
gilyn į miško vidų. Nykštuko pasiskirstymui
ir gausumui reikšmingos įtakos neturėjo
kirtavietės amžiaus įtaka, apskaitų vykdymo
laikas bei medyno rūšinė sudėtis.
Apibendrinant galima teigti, jog dauguma paukščių rūšių turi panašius pasiskirstymo dėsningumus tiek grynuose pušynuose,
tiek pušynuose su įvairia eglių priemaiša.
Daugumai miško vidaus zonos paukščių
rūšių grynuose pušynuose pasireiškia platesnė neigiama pakraščio efekto įtakos
zona nei tankesniuose mišriuose pušies su
egle medynuose. Kuo pušyne didesnė eglių
priemaiša, tuo rūšys į pakraščio efektą reaguoja siauresnėje juostoje. Įvairesnės sudėties medynuose pastebima didesnė bendra
visų rūšių paukščių gausa dėl turtingesnių
maisto išteklių.
Paukščių bendrijų rūšinės sudėties
pakitimai. Atliekant duomenų analizę tirtas ne tik paukščių gausumas, bet ir rūšinės
sudėties pakitimai, vykstantys dėl pakraščio efekto. Pagal pastebėtą nevienodą visų
paukščių rūšių reakciją į kirtavietę, nustatėme, kad didžiosios dalies (38,6 proc. visų stebėtų paukščių rūšių) pasiskirstymą daugiau
ar mažiau teigiamai veikia kirtavietės atsiradimas spygliuočių medyne (2 pav.).

Tūbuotasis suopis

tant kirtavietei plečiasi. Ryškiausiai pakraščio efektas juntamas greta šviežių 1-3
metų kirtaviečių, tačiau jo poveikio zona
20 m mažesnė nei šalia senų (4-10 metų)
kirtaviečių. Šalia šviežių kirtaviečių pakraščio efektas juntamas iki 40 m atstumu nuo
kirtavietės krašto, čia skyrėsi ne tik atskirų
rūšių paukščių gausa, bet ir sutinkamų rūšių skaičius. Šalia senų kirtaviečių (4-10 m.)
pakraščio zonos įtaka juntama platesnėje
juostoje (iki 60 m). Kirtavietės įtaka gretimo
medyno paukščių bendrijoms didėja senstant pakraščiui. Bendra visų paukščių rūšių
gausa padidėja tik kraštinėje, greta kirtavietės esančioje miško juostoje, o likusioje medyno dalyje vidutiniškai 2,5 karto mažesnė.
Tokį pasiskirstymą nulemia pakitusios mitybinės, veisimosi sąlygos ir kiti veiksniai, o
medyno viduje (11-200 m atstumu) paukščių gausa didėja labai nežymiai. Šviesūs
gryni pušynai labiau išryškina neigiamą
pakraščio efekto įtaką miško vidaus zonos
rūšims, negu pušynai su įvairia eglių priemaiša. Dėl tankesnių ir įvairesnės struktūros
medynų padidėja bendra paukščių gausa, o
sudėtingesnė medyno struktūra daugeliui
miško vidaus zonos rūšių susiaurina pakraščio efekto įtakos zoną. Paukščių rūšių
skaičius greta plynų kirtaviečių kontaktinėje zonije didesnis 1,5 karto palyginus su
vidutiniu rūšių skaičiumi sutinkamu miško
viduje. Apie pusę stebėtų rūšių į pakraščio
efektą reaguoja teigiamai, neigiamai – ketvirtadalis. Taigi, plyni kirtimai turi teigiamą
poveikį bendrai paukščių įvairovei. Siekiant
apsaugoti retas miško vidaus rūšis (kaip mažoji musinukė) nuo nykimo, rekomenduojama formuoti dideles sąlyginai vienaamžių
medynų grupes. Esant galimybei plynus
kirtimus taikyti pirmiausia mažesnio ploto,
apsuptuose kirtaviečių brandžiuose medynuose, paliekant stambius miško masyvus
nesuskaidytus.
/ 2015 / 01
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Naujiena
WoodXpert

TM

tobula lengvumo ir
patvarumo kombinacija!
Naujosios Fiskars WoodXperttm vertimo svirtelės verčiamų medžių nukreipimui ir kėlimui.
Dabar galima įsigyti statybos, remonto ir buities prekių parduotuvėse bei specializuotose
medienos paruošimo įrankių parduotuvėse.

„Fiskars“ pristatė naują „WoodXpert“ įrankį medžio darbams
„Fiskars“ medžio apdirbimo įrankių liniją papildo medžių vertimo svirtele su kabliu

„Fiskars“ papildė medžio apdirbomo darbams skirtos „WoodXpert“ linijos įrankius atnaujinta medžio vertimo svirtele
su kabliu. Jis naudojamas medžių vertimui, rąstų transportavimui ar jų dėliojimui į eiles. Pastaruosius darbus palengvina
prie svirties tvirtinamas kablys, kuriuo rąstus galima pakelti iki 15 cm virš žemės. Taip žymiai palengvinamas darbas
medį apdorojant su grandininiu pjūklu.
Prie atnaujintos medžio vartymo svirtelės galima prikabinti „WoodXpert“ žnyples rąstams, tokiu būdu tvirtai suimti
ir pakelti ilgesnius rąstus dirbti dviems žmonėms.
Naujasis įrankis pagamintas iš lengvo ir tvirto plieno, todėl leidžia dirbti ergonomiškai ir saugiai. Patogumą dirbant
suteikia ir patogi „SoftGrip“ rankena, kuri neleidžia įrankiui išslysti iš rankų, mažina nuospaudas.
Saugiam ir ergonomiškam darbui pritaikyti visi „Fiskars WoodXpert“ įrankiai.
Jie medžio apdirbimo darbuose papildo vieni kitus. Rąstų kablys ir rąstų
žnyplės yra skirti mažesnių rąstų pakėlimui ir pernešimui. Žnyplės turi
aštrų, dantytą boro plieno antgalį. Dėl patogios valdymo svirtelės, šiuo
įrankiu galima naudotis viena ranka.
Kabliai rąstų galams XA2 ir XA22 pritaikyti pakelti ar viklti rąstus – aštrūs,
grūdinto plieno įrankių smaigai turi raižytus dantukus, todėl tvirtai įsikabina
į rąsto galą.
Krūmų kardai su išlenktais plieno ašmenimis XA3 ir XA23 naudojami
smulkesnių šakų kirtimui, smulkinimui, žievės nulupimui
„Fiskars WoodXpert“ įrankiams nešioti sukurtas specialus diržas. Prie jo
tvirtinamus įrankius galima saugiai nešiotis, o prireikus lengvai ir greitai
pasiekti.
Daugiau informacijos apie „Fiskars WoodXpert“ liniją pateikiama adresu:
http://lt.fiskars.com/Sodininkyste/Produktai/Medis-ir-sakos/WoodXpert

www.fiskars.com

Uþsienyje

Nepamirštami

Tarpeklis Grey Mare's Tail nacionaliniame rezervate

Pernai rugsėjo pradžioje buvome išsirengę į 10 dienų pažintinę kelionę po Angliją
ir Škotiją. Atskridę iš Kauno į Edinburgą,
išsinuomojome automobilį Renault Clio
ir leidomės po Škotiją. Patirtus įspūdžius
norėtume pasidalinti su žurnalo skaitytojais.
Škotijoje. Pažintį su šia šalimi pradėjome Edinburge apžiūrėdami nacionalinį Škotijos muziejų, kuriame sukaupti eksponatai
atspindi šalies istoriją ir gyvenimą iki šių

Kaimo turizmo sodyba
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dienų. Tautinį šalies pamatą sudarė vietinės
piktų ir keltiškos škotų gentys, atsikėlusios iš
Airijos V-VI a. Škotijos karalystė susiformavo
XI a. Gindamiesi nuo puldinėjančių vikingų
ir anglų, Škotijos karaliai statė gynybines
pilis, kurių gausu visoje šalyje. Po aršių ir
permainingų karų Anglija 1328 m. pripažino
Škotijos nepriklausomybę. Nuo 1371 m. iki
unijos su Anglija 1707 m. Škotiją valdė Stiuartų giminės karaliai. Muziejuje eksponuojami Škotijos karalių paveikslai, gausios ginklų

Rimondo Vasiliausko nuotrauka

violetiniai Škotijos kalnai

kolekcijos, senovės ir šių dienų gyventojų
buities reikmenys. Rodomas ir pirmas pasaulyje institute šalia Edinburgo 1996 m.
klonuotas žinduolis – garsiosios avies Dolly
muliažas.
Edinburgo apylinkėse į akis krito banguoto reljefo laukai su nupjautų javų ražienomis, suskaidyti 1-2 medžių eilių (liepų,
klevų, tuopų ir kt.) apsauginėmis juostomis
ir gudobelių gyvatvorėmis. Visos pakelės
nuo laukų atitvertos vielos tinklo tvoromis.
Gyvatvorėmis ir tvoromis aptvertose ganyklose atskirai ganėsi avys ir naminiai galvijai.
Netoli šiaurės Berviko (North Berwick) iš tolo
apžiūrėjome ant kalno stovinčią Dirletono
pilį (Dirleton castle). Kalno papėdėje pilies
teritoriją juosia aukšta mūrinė siena su bokštais kampuose.
Kitą dieną leidomės į kelionę po rytų
Škotiją iki Inverneso (Inverness) miesto. Pakeliui aplankėme Škotijos karalių XVI a. Linlitgo
(Linlithgow palace) rūmus, pastatytus iš tašyto granito, smiltainio ir klinčių. Didelį įspūdį
paliko pakelėje esanti Dankeldo katedra
(Dunkeld cathedral), pastatyta XIV-XV a. ir dabar restauruojama. Katedra apsupta Libano
kedrais, bukais, ąžuolais ir kitais senais medžiais. Mums ten bebūnant atvažiavo vestuvių kortežas. Balta ilga suknele apsirengusią

jaunąją ir juodu kostiumu vilkintį jaunikį
lydėjo škotiškais tautiniais rūbais apsirengę
vyriškiai. Į akis krito įvairiaspalviai languoti
iki kelių ilgio sijonai, tokius pat languotos
kojinės ir juodi suvarstomi bateliai. Jie vilkėjo
baltais marškiniais, juodais švarkais ir liemenėmis su blizgančiomis sagomis, ryšėjo raudonus kaklaraiščius, o galvas dengė beretės
su kutais. Vyraujančios languotų sijonų ir kojinių spalvos – raudona, žalia ir violetinė.
Kelionės navigatorius, puikiai vedęs
mus krašto kalnais ir miestų gatvėmis, šiek
tiek paklaidinęs, vakare atvedė į užsakytą
nakvynei sodybą Stratpeferio (Strathpeffer)
miestelyje. Senovinio namo vidus įrengtas
šiuolaikiškai. Kambarių grindys ir laiptai į
antrą aukštą iškloti kilimine danga, sienos
papuoštos Škotijos gamtovaizdžių paveikslais, elnių ragais. Svetainėje įrengtas poilsio
kampelis, knygų lentynos su literatūra apie
Škotiją. Tarp jų puikus spalvotų nuotraukų
albumas „Mano Škotija“ (My Scotland). Po
vakarienės sodybos šeimininkė pasiūlė nueiti į miestelio aikštėje įvyksiantį dūdmaišių orkestro koncertą. Tautiniais drabužiais
vilkintys orkestrantai grojo liaudies dainų
melodijas, tarp jų ir škotų poeto Roberto
Bernso (R. Burns) eilėms „Kaip man jaunystės
neminėt su bičiuliu senu“ sukurtą melodiją.
Ant pakylos pasirodė merginų, vilkinčių tautiniais rūbais, šokių grupė. Pusryčiams šeimininkė pasiūlė škotišką patiekalą – kiaušinienę su bekonu, pakepintas dešreles, kavos ir
arbatos, pyragaičių ir sausainių.
Po pusryčių išvažiavome tolyn Škotijos
aukštumos keliais. Ryto saulės spinduliuose
kalnai apsiklojo violetiniais kilimais. Išlipome pasidairyti po žydinčius rugsėjį viržynus,
kurie augo ištisiniais sąžalynais (30-70 cm
aukščio krūmokšniais). Sausesnėse vietose
tarp viržių ant žemės ir akmenų augo kerpės, o vandeninguose duburiuose – kiminai.

Viržynuose nematyti jokio medelio nei krūmo, nors kalnų papėdėse pasitaiko žemaūgių pušynų ir vėjų iškreivintų beržynų. Tokie
viržynai pakelėmis tęsiasi šimtus kilometrų.
Priekalnių ir slėnių ganyklose iš akmenų
sukrautos apie 1-1,5 m aukščio tvoros. Taip
aptvertuose sklypuose ganosi šimtinės avių
kaimenės, o kai kur ir pieninių bei mėsinių
galvijų bandos. Kalnuose avys ganėsi ir palaidos. Matėme ir sulaukėjusių avių, kurių
vilnos driekėsi žeme. Tvorų iš akmenų statyba prasidėjo XVI a., kai stambūs žemvaldžiai,
užgrobdami ir aptverdami bendruomenių
žemes, plėtė avių ganyklas. Tai lėmė didelė
avių vilnų paklausa besivystančioms gelumbės manufaktūroms.
Č. Darvinas, nagrinėdamas augalų ir gyvūnų tarpusavio santykius kovoje dėl būvio,
pateikia žalingą galvijų ganymo poveikį pušiai atželti viržynuose. Jis rašė: „…Tarp viržio
stiebų radau daugybę sėjinukų ir mažų medelių, kurie būdavo nuolat gyvulių nuėdami.
Viename kvadratiniame jarde (jardas lygus
91,4 cm) suskaičiavau trisdešimt du mažus
medelius; vienas iš jų turėjo dvidešimt šešias
metines rieves, vadinasi, daugelį metų bandė iškilti aukščiau viržio stiebų, tačiau veltui.
Nenuostabu, kad vos tik nuo galvijų aptvėrus žemę, ją tuoj tirštai padengia smarkiai
augančios pušaitės. O juk šie viržynai buvo
tokie visiškai nederlingi ir jų plotai buvo
tokie dideli, kad niekam nebūtų kada nors
atėję į galvą, jog galvijai besiganydami galėtų pušaites taip kruopščiai ir nuodugniai
išskabinėti“ (Rūšių atsiradimas natūraliosios
atrankos būdu. Vilnius, 1959, p.147).
Kai kurie viržynai Škotijoje yra saugomi
kaip specifinės ekosistemos. Kultiniais viržynų medžioklės objektais yra taurusis elnias
ir raudonasis tetervinas (red grouse), kurių
piešiniai puošia škotiško viskio etiketes. Kur
ne kur viržynuose matėme bitynus.
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Kalnų ežeras Grey Mare's Tail nacionaliniame rezervate

Pakelės miškas

Aptverti miško želdiniai prie sodybos

Viržynas kalnuose

Paupių miškai

Poilsio kampelis kaimo sodyboje
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Škotijos kraštovaizdis

siai lodami atbėgo keturi juodi šunys, o jiems
iš paskos – ir nustebęs žmogus. Bandžiau
angliškai prisistatyti, kad esu miškininkas ir
domiuosi miško apsauga nuo žvėrių, įteikiau
vizitinę kortelę. Man į pagalbą atskubėjo šią
kelionę organizavęs ir automobilį vairavęs
mūsų vaikaitis Dominykas, Britų energetikos
kompanijos finansų matematikas. Jis plačiau
paaiškino mano poelgio motyvus. Miško savininkas pakvietė mane su žmona Danute
ir vaikaičiu apsilankyti jo sodyboje. Pakeliui
aprodė prieš 40 metų pasodintus bukus,
ąžuolus, švedinius šermukšnius, rododendrus
ir sergančius kaštonus. Atvedęs į saugomą
miško želdinių sklypą, jis parodė plastmasiniais žalsvais gaubtais apsaugotas pušaites,
ąžuoliukus, maumedukus. Gaubtai buvo be
skylučių, pririšti dviem vielutėmis prie iš spygliuočių medienos išpjautų kuoliukų. Pušaičių spygliai po gaubtais buvo parudavę. Ma-

tyt, juose stigo oro cirkuliacijos. Šeimininkas
sakė, kad į kalnuose esančius miško želdinių
sklypus gaubtai pagal užsakymą išmetami iš
sraigtasparnio. Nuo šiol ir škotai pradės gaminti skylėtus gaubtus.
Didžiausią žalą miško želdiniams daro
avys ir elniai. Vykdomi moksliniai tyrimai,
siekiant apželdinti miškais tūkstančius hektarų viržynų. Grįžtant šeimininkas parodė
gyvenamąjį namą, šiltnamį, kuriuos apšildo saulės baterijomis. Atlante siaučiant
audroms ir lyjant gyvenamojo namo langų
stiklai pasidengia druska. Maloniai atsisveikinę su miško valdos savininku, išvažiavome
nakvoti į sodybą Dangaus saloje.
Grįžę į ,,žemyną“, važiavome vienu įspūdingiausių vakarų Škotijos keliu A83: maršrutu Inveraris (Inveraray) – Glazgo (Glasgow).
Iš vakarų kelią supo toli į sausumą įsirėžę
Atlanto užutekiai, iš rytų – miškai ir ežerai.
Besižvalgant į nuostabius gamtovaizdžius,
kelias į Glazgo aerouostą netruko prailgti.
Automobilių nuomos aikštelėje po apžiūros
atidavę Edinburge išsinuomotą automobilį,
nuėjome į aerouosto keleivių registracijos
salę skrydžiui Glazgo – Londonas.
(Tęsinys kitame numeryje)

Senovę menanti Dunstafinago pilis

Buvusi škotų karių gynybinė tvirtovė

Prof. Vytautas Padaiga,
Dominykas Grigonis
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Škotijoje matėme spygliuočių ir mišrių
miškų, kuriuose vyrauja pušys, eglės, ąžuolai
ir beržai. Daugiausia miškų auga kalnų priekalnėse. Pokario metais įveista grynų ir labai
tankių pušynų, eglynų ir maumedynų. Dėl
stiprių vėjų nemažai vėjavartų.
Sodybos glaudžiasi prie kelių, upių ir ežerų pakarančių. Senoviniai gyvenamieji namai,
kaip ir XIV-XV a. pilys, pastatyti iš tų pačių
vietoje randamų statybinių medžiagų – tašytų akmenų, smiltainių ir klinčių. Į kiekvieną
sodybą veda asfaltuotas keliukas. Asfaltuoti
kalnų keliai taip pat siauri, todėl tam tikrais
atstumais parinktose vietose įrengtos automobilių apsilenkimo aikštelės. Tik autostrados – su keliomis eismo juostomis. Škotijoje ir
Anglijoje sutikti vairuotojai – labai mandagūs
ir paslaugūs vieni kitiems. Manevruojama
atsižvelgiant į kitų automobilių padėtį. Gal
todėl per dešimt viešnagės dienų Škotijoje ir
Anglijoje, nuvažiavę daugiau kaip 1000 km,
nematėme nei vieno kelių eismo įvykio.
Keliaudami po Škotiją kelių sankryžose
matėme stendus su didelėmis raidėmis įrašytu žodžiu „Yes“ (Taip). Tai buvo prieš rugsėjo
18 d. čia vykusį referendumą dėl Škotijos atsiskyrimo nuo Jungtinės Karalystės. Škotija
nepriklausomybės neteko 1707 m., abipusiu
susitarimu įsijungdama į Jungtinės Karalystės
sudėtį. Škotija turtinga šalis. Jos kalnuose yra
akmens anglies, juodųjų metalų. Šiaurės jūros
dugne – apie 60 proc. Europos naftos išteklių.
Išvystyta žvejyba, mėsinė ir pieninė gyvulininkystė, ypač avininkystė. Šalies žemumoje
auginami javai ir bulvės. Nuostabūs gamtovaizdžiai vilioja turistus, nors orai dažnai šiaurūs – stiprūs vėjai, rūkai, debesys, lietūs.
Turistus traukia išgarsėjęs Lochneso ežeras, kuriame tarsi buvo pastebėtas dinozaurų giminės prieštvaninis gyvūnas, pramintas Loch Ness pabaisa. Pakeliui aplankėme
Atlanto užutekio salelėje pastatytą romantišką XIII a. Eileno Donano pilį (Eilean Donan
castle), kurią su krantu jungia iš akmenų
pastatytas tiltas su geležiniais vartais. Pilis
senovėje turėjo apsaugoti nuo vikingų laivų.
Bet 1710 m. pilį apsiautę ispanai, šaudydami iš fregatų pabūklų, ją sugriovė. Tik 19121932 m. pilis vėl buvo atstatyta, įkurtas istorijos muziejus.
Knietėjo pamatyti, kaip pakelių miškų kirtavietėse škotai saugo įveistus želdinius nuo
žvėrių. Įveikęs įkalnėje pilną akmenų ir duburių viržyną, atsidūriau prie neaukštos vielos
tinklo tvoros. Už jos plastmasiniais gaubtais
buvo apsaugoti sodinukai. Perlipti per tvorą
neįmanoma, nes virš jos ištempta spygliuota
viela. Bandant prisilenkti vieną gaubtą, gar-
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Uþsienyje

Saugomos teritorijos

Luodžio ežero toliai

Gražus Gražutės pasaulis

G

ražutės regioninis parkas – vaizdingo Aukštaitijos kraštovaizdžio formų ir objektų kompleksas, kuriame
dailiausiom gijom pinasi kalvos, miškai ir
miškeliai, ežerai ir mėlyna Šventosios juosta.
Visa tai vienija Gražutės giria, davusi ne tik
gražiausią šio krašto gamtos akcentą, bet
ir vardą parkui. Vėlų praėjusių metų rudenį
Aplinkos ministerija į šį kraštą pakvietė žurnalistus – tam buvo keletas progų.
Zarasų krašto gamtos unikalumas visada
buvo svariu žvejų, turistų, keliautojų traukos
akcentu. 1992 m. čia įsteigus regioninį parką, visa tai tapo ne tik saugoma, bet ir lengviausia pasiekiama bei pažįstama. Parke
daugiausiai dėmesio skiriama lankytojų informavimui ir švietimui. Todėl jiems pažintį

Prieplauka neįgaliesiems Luodžio ežero pakrantėje
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su parku siūloma pradėti Salake esančiame
informaciniame centre.
Pradedant kelionę Gražutės regioniniame parke, sustojame prie žemėlapio, kuriame galima neįžvelgti reljefo bangavimo (o
tai svarbi šio regiono detalė), tačiau neįmanoma nepamatyti nepakartojamos miškų
ir vandenų mozaikos. Gražutės giriai tenka
55 proc. parko teritorijos, penktadalį užima
vandens telkiniai ir pelkės. Parke daugiau
kaip 70 vandens telkinių, kurių plotas apie
5 700 ha. Šis skaičius galėtų būti ir kitoks,
nes šiandien akį salomis, vaizdingais pusiasaliais džiuginančios Antalieptės marios atsirado susiliejus 26 ežerams. Luodžio, Dūkšto, Samavo, Asavo, Ligajo, Zalvo ir kiti ežerai,
Šventoji, 9 piliakalniai, pilkapiai, buvusios

sėlių genčių gyvenvietės, Salako urbanistinis kompleksas – visa tai sukuria nepaprastą
įvairovę, Gražutės parką iškeliančią tarp kitų
valstybinių parkų. Tik niekada nekeliavęs šiame krašte gali galvoti, jog čia taip nuošalu,
kad nesutiksi žmogaus. Šiandien samprata
„nuošalu“ Lietuvoje tampa vis sunkiau įsivaizduojama – net iš Vilniaus Salaką, Gražutės parko širdį, galima pasiekti per 1,5 val., o
čia pat – žvejyba, maudynės, uogos, grybai,
poilsio malonumai. Nori – plaukiok valtimis,
keliauk pėsčias ar važiuok dviračiu. Parke
įrengti du pažintiniai takai – vienas 45 km ilgio, kitas 37 km, taigi – vienai dienai jų tikrai
per daug. O tiems, kas norės apeiti Analieptės marias, linkime ypatingos ištvermės, nes
jų kranto linija – 160 km.
Kuo mus vilioja Gražutės parkas? Žurnalistams buvo pristatyta tik dalis objektų,
kuriuos verta pamatyti. Tai pažintiniai takai,
vingiuojantys Luodžio ežero pakrante. Jie
skirti visiems, tačiau didžiausia jų vertybė – pritaikymas neįgaliesiems. Regioninio
parko direktorius G. Kukanauskas sako, kad
tokios paskirties takas kol kas pirmas Lietuvoje. Ežero pakrantę pasiekus automobiliu,
patogiais takeliais judėjimo negalią turintys
žmonės be vargo pasieks prieplauką, kurioje yra įrenginys, leidžiantis jiems persėsti į
valtis ar baidares. Paprastai toks dalykas
kaip plaukiojimas valtimis ar meškeriojimas
iš jų tokiems mūsų visuomenės nariams
buvo nepasiekiamas. Parke siūloma ne
tik ši pagalba – keliaujant ežero pakraščiu
nutiestu mediniu taku, pasiekiame 10 m
aukščio apžvalgos bokštą, iš kurio gamtą,
paukščius gali stebėti visi. Neįgaliesiems,

[
kurie negalės užkopti į aukštai esančią aikštelę, bus įrengtas periskopas, kuriuo ežero
platybes bus galima žvalgyti nuo žemės.
Tačiau tai dar ne viskas – takas baigiasi paplūdimyje, kuriame įrengiama maudymosi
vieta neįgaliesiems. Iš vežimėlių persėdę į
specialias rogeles, žmonės galės „nuvažiuoti“ į ežerą, pasimėgauti maudynėmis ir grįžti atgal. Tokia regioninio parko direkcijos
veikla mums primena svarbų dalyką: mūsų
gamtą, miškus, upes ir ežerus lengva pasiekti sveikiesiems, o turintiems judėjimo
negalią kol kas visa tai galima matyti pro
automobilio langą. Gerai, kad gimsta tokios
pirmosios kregždės, nešančios viltį.
Regioninio parko ežerai ir ypač Luodis
yra dalis kuriamo „Žvejybos rojaus“ vandenų – Molėtų ir Zarasų rajonuose jų daug,
tačiau tapti tikru rojumi žvejams jie galės
po tam tikrų darbų. Vienas jų – prieplaukų
įrengimas, poilsiaviečių pastatymas, kelių,
privažiavimų nutiesimas.
Žurnalistai dalyvavo nedaugeliui regėtame darbe – ežero įžuvinime. Iš žuvininkys-
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Į ežerą paleidžiamos lydekos
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Salako jūrinio muziejaus ekspozicija

tės ūkio atvežtos šiųmetės lydekaitės stebino dydžiu: nuo pavasario iš ikrelio jos išaugo
iki 400-600 gramų sveriančių žuvų. Keletas
tūkstančių tokių lydekų valtimis išvežiotos
po visą ežerą ir išleistos joms tinkamiausiose vietose. Kitąmet jos jau svers kilogramą.
Žvejai čia galės tikėtis, kad lydekos užkibs –
tam tik reikės turėti žvejo bilietą ir nusipirkti
leidimą.
Ne viską spėjome pamatyti, kai ką stebėti reikia specialios įrangos ir pasiruošimo.
Nardytojai labai mėgsta pasinerti į Antalieptės marias, kurių dugne liko kaimai, Šventosios vingiai, miško kelmai ir daugybė įprastų
„sausumos“ elementų.

Būti Salake ir nepasigrožėti vietiniu jūrų
muziejumi yra nedovanotina. Jis glaudžiasi
regioninio parko direkcijos ir informacinio
centro patate. Tai mokytojos Vidos Jadvygos
Žilinskienės ilgus metus rinkta jūrinių kriauklių, koralų, jūreivystės atributų kolekcija.
Kasdien prie jos besidarbuojanti mokytoja
mielai sutinka svečius, rodo, pasakoja. O kartu papasakoja ir miestelio istoriją, kuri tokia
pat įdomi, kaip ir pats parkas.
Pirma pažintis su Gražutės regioninio
parko gamtos objektais pagimdė mintį: čia
verta apsilankyti bet kuriuo metų laiku. Nes
čia – ne paprasta, čia – gražu!

Vytautas Knyva

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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Prie Nemuno ir Šešupės santakos –
nauji ąžuolynai
Vaclovas Trepėnaitis
Per paskutiniuosius 15 metų Šakių
miškų urėdijos miškininkų pastangomis
ąžuolynų plotas padidėjo 235,9 ha, šiemet dar turėtų plėstis beveik 40 ha.
Todėl nereikėtų stebėtis, kad pernai
LMS skelbtame konkurse ,,Geriausiai
ąžuolynus atkuriančiai girininkijai išaiškinti“ ąžuolų ,,sostine“ vadinamai Kėdainių miškų urėdijai rimtais varžovais tapo
Zanavykijos ąžuolynų atkūrėjai ir respublikinė komisija pirmąja vieta įvertinimo
Kidulių girininkijos darbo rezultatus (už
darbų kokybę skirta 4,8 balo iš 5 galimų).
Po LMS suvažiavimo apsilankėme
geriausiai šalyje ąžuolynus atkuriančioje
Kidulių girininkijoje, kur naujasis miškų
urėdijos vyriausiasis miškininkas Simonas
Šilingas ir girininkas Virgilijus Martinkevičius pristatė atkuriamus ąžuolynus, išsakė
svarbesnius sėkmingo darbo akcentus.

Tinkamai apsaugoti ąžuoliukai jau praaugo sodintoją –
Kidulių girininką V. Martinkevičių
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tkūrus šalies nepriklausomybę, Šakių
miškų urėdijos miškininkai, padedant
rajono visuomenei talkomis, aplink
Šakius įveisė kelis proginius ąžuolynus, šiandien ošiančius jau lankytinomis giraitėmis.
Pradėjus įgyvendinti ąžuolynų atkūrimo programą šalies mastu, Šakių urėdijos miškuose
2009-2014 m. buvo atkurta 62,3 ha medynų
ir įveista 47,5 ha naujų želdinių, kur ąžuolas
yra vyraujanti medžių rūšis. Per 15 metų bendras tokių ąžuolynų plotas padidėjo beveik
110 ha. Šiemet planuojama atkurti 18,2 ha
ir įveisti 9,7 ha tokių ąžuolo želdinių. Taip pat
2009-2013 m. buvo atkurta 71,9 ha medynų
ir įveista 12,9 ha želdinių, kur ąžuolas nėra
vyraujanti medžių rūšis (medyno sudėtyje
jų buvo ne mažiau kaip 30 proc.). Šiemet tokių medynų planuojama atkurti 10 ha. Be to,
2009-2014 m. ugdymo kirtimais suformuota
41,1 ha savaiminių ąžuolo jaunuolynų.

Senovę menantis miškų apsaugos,
tvarkymo iįdirbis
Kidulių girininkijos užuomazga galima įvardinti
1559 m., kai LDK medžioklės reikalų tvarkytojas,
Baltarusijos žemių seniūnas Grigalius Valavičius
inventorizavo LDK didžiajam kunigaikščiui priklausančias Užnemunės girias (medes). Prie Nemuno ir Šešupės santakos neradęs girios prižiūrėtojų, žvėrių sekėjų, miškų revizorius paskyrė
10 valstiečių iš Kidulių kaimo nuolat apjoti šių
girių ribas, saugoti medžioklės plotus nuo brakonieriaujančių vietos ir ateinančių medžioti
Prūsijos gyventojų bei vykdyti LDK didžiojo
kunigaikščio įsakymą – būtinai atjoti į organizuojamas medžiokles ir jose teikti visokeriopą
pagalbą.
Užnemunėje 1827 m. jau minima Sudargo
(Kidulių) girininkija, kurioje miškų apsaugai
įsteigtos dvi sargybos. Pagal 1820 m. išleistą
Lenkijos valstybinių miškų tvarkymo instrukciją,
pirmieji 1820 m. sutvarkyti Sudargo girininkijos
miškai, o 1825 m. baigtas miškų tvarkymas visose Užnemunės 7-iose girininkijose. Spygliuočiams medžiams nustatytas 120 metų kirtimo
amžius, o lapuočių kirtimo amžius neribotas.
Nuo 1831 m. pradėtas taikyti dirbtinis miškų
atkūrimas. Prieš sėją miško žemė vagota jaučių
tempiamu arklu, pasėliai vagose nuo saulės
kaitros pridengti šakomis. Žėliniuose keliolika
metų drausta ganyti gyvulius, net vaikščioti, jie
aptverti karčių tvora. Nepakankamai atžėlusias
kirtavietes, plynumas miškininkai pildė sėklomis ir daigais – į 1 dešimtinę žėlinių ploto sodinta iki 2400 spygliuočių daigų.
Sudargo (Kidulių) girininkijos kontoros būstinė 1891 m. įvardinta prie Slavikų buvęs Degutlovkos (Degutlaukio) kaimas. Kidulių girininkija
su savo įsimintina praeitimi išliko iki šių dienų.
Po Antrojo pasaulinio karo Kidulių girininkijoje girininkais dirbo Vytautas Liutkevičius

Sėkmės garantas –
pastovumas, atsakomybė
Girininkas V. Martinkevičius – kidulietis, užaugęs tik už keleto namų nuo girininkijos
sodybos. Tad miškininkai, jų darbai buvo
matomi nuo vaikystės. Paklausęs mamos patarimo, 1982-1987 m. studijavo miškininkystę LŽŪA, praktinės patirties įgijo dirbdamas
Klevinių girininkijoje girininko pavaduotoju,
miško želdinimo ir apsaugos inžinieriumi Šakių miškų urėdijoje. Išėjus ilgamečiam Kidulių girininkui A. Pieniutai į pensiją, grįžo girininkauti į gimtinę. Darbo sėkmę garantuoja
pastovumas, prisirišimas prie gimto krašto,
atsakomybė, darni šeima, sielos atgaivą teikiantys pomėgiai. Su žmona Odeta, pedagoge, išaugino jiedu tris sūnus. Vyriausiasis
Marijus jau eina tėčio pėdomis – studijuoja
miškininkystę KMAI kolegijoje. Ne už ilgo
turėtų būti ir įkurtuvės šalia girininkijos pasistatytoje savoje sodyboje. Po darbų miške
ir namuose Virgilijus randa laiko ir pomėgiams – medžioklei, sportui (futbolas, tinklinis, ledo rutulys), tolimesnėms kelionėms su
šeima savu automobiliu.
Atvykus į Kidulių girininkiją džiugiai nuteikia, kad būstinė dar pilna mišką mylinčių
vyrų. Keturi specialistai ir net 6 nuolatiniai
miško darbininkai. Pernai priimti dar du
medkirčiai. Retai tai pamatysime. Beveik
kartu su V. Martinkevičiumi atėjo eiguliu
1992 m. dirbti Gintaras Stulgaitis, baigęs
Kauno miškų technikumą. Nuo 2006 m. eiguliauja Raimundas Dikšaitis, baigęs LVA ir
KMAI kolegiją. Gyva šios girininkijos istorija
buvo nuo 1972 m. iki pensijos dirbęs įvairiose pareigose slavikietis Jonas Švelnys, taip
pat daug prisidėjo, kad šiame krašte būtų
atkurti iškirsti medynai, kiltų nauji ąžuolynai. Jam išėjus į pensiją, jauni miškininkai
girininko pavaduotojais kol kas ilgėliau neužsibūna: Darius Šiuika su šeima 2011 m.
emigravo į Angliją, Remigijus Milius praėjusių metų rugsėjį perkeltas inžinieriumi į
miškų urėdiją. Girininkas viliasi: gal užsibus
praėjusį rudenį įsidarbinęs Linas Lingaitis,
2012 m. baigęs ASU miškininkystės magistrantūros studijas, prieš tai dirbęs Valstybiniame miškotvarkos institute taksatoriumi.

Jis – kidulietis, tėtis dirbo aplinkos apsaugos inspektoriumi Jurbarko rajono agentūroje. Rengiant 2013 m. Šakių miškų urėdijoje miškotvarkos projektą, Linas taksavo
Kidulių girininkijos miškus, su jais artimiau
susipažino, numatė ateities darbus, kuriuos
dabar teks įgyvendinti.
Kidulių girininkijoje darbų nesiskirstoma
pagal pareigas. Visus gerai išmanydami, keturi miškininkai važiuoja ar eina, kur reikia,
kuriam kur parankiau.
Miške – visi darbai svarbūs
ir neatidėliotini
Prie Nemuno ir Šešupės santakos augantys valstybinės reikšmės miškai, kurių 3215
ha tvarko Kidulių girininkija, rūšine medynų sudėtimi yra įvairūs. Panemunėse link
Gelgaudiškio – drėgnesnės augavietės, čia
daugiau lapuočių, eglynų, o link Sudargo,
pašešupiuose auga gražūs pušynai. Šiemet
girininkijai reikės pagaminti 9937 m3 medienos pagrindiniais kirtimais (daugumą
biržių kertama plynai), išugdyti 55,2 ha jaunuolynų, 25,8 ha atlikti retinimo bei 12,8 ha
einamuosius kirtimus. Kasmet po 10002000 m3 iškertama sanitariniais kirtimais.
Pavasarį laukia beveik 40 ha miškasodis.
Pušynų kirtavietės atkuriamos antrais po
kirtimo metais, susilpnėjus pušinių straubliukų antpuoliams.
Girininkijoje įdarbinti vietiniai žmonės
miško darbininkais šiltuoju metų laiku atlieka želdinių, jaunuolynų priežiūros darbus,
žiemą – retinimo kirtimus. Dirba pusiau rangos būdu: medžių kirtimui naudoja savus
pjūklus, o želdinių, jaunuolynų priežiūrai –
miškų urėdijos krūmapjoves. Pagrindinius
miško kirtimus girininkijoje nuo 2012 m. ru-

dens atlieka miškų urėdijos įsigyta medkirtė ,,Ponsse“ bei Arūno Šuopio individualios
įmonės darbininkai. Jie iškerta apie 3000 m3
biržių, taip pat ugdo, sodina mišką.
Girininkijos miškai apžvelgiami iš prie
Slavikų miestelio įrengto bokšto stebėjimo
kamerų, kurių ,,akis“ mato ir kitapus Nemuno
esančius Jurbarko miškų urėdijos Pašvenčio
girininkijos pušynus. Bet vis tiek būna neramu per sausras. Ilgam įsiminė 2008 m. gegužės 1 d. kilęs viršūninis miško gaisras prie
Sudargo miestelio, kurio metu išdegė 3,6 ha
šimtamečio pušyno. Dabar daugiau rūpesčių kelia miškų šiukšlinimas pakelėse, vykstant prekeiviams į Kaliningrado sritį. Vienu
metu pušyne prie Sudargo prekeiviai buvo
įsirengę net degalų perpylimo iš automobilių į talpas vietą, keldami pavojų uždegti
mišką. Bendromis pastangomis pavyko šią
,,degalinę“ likviduoti.
Kai kurie ąžuolo želdinių veisimo
technologiniai akcentai
Anot šakiečių miškininkų, Kidulių girininkijoje ąžuolų sodinimas miško žemėje, galima sakyti, prasidėjo mėgėjiškai. Girininkijos
miškuose yra 4 sėkliniai ąžuolų medynai.
Užderėjus apie 1997 m. gausiam gilių derliui, girininkijos miškininkai surinktas giles
iš rudens pasėjo buvusio eiguvos daigyno
dirvoje. Joms gerai sudygus ir išaugus kokybiškiems daigams, nusprendė toliau auginti.
2000-jų pavasarį girininkui beliko gražius trimečius ąžuoliukus perkelti į Lenktinės miško
palaukėje suvagotą Nds augavietės žemę –
1,6 ha plote pasodinta apie 5600 ąžuoliukų.
Jiems sėkmingai augant, šių želdinių plotus
imta kasmet plėsti. Pasirinktos Nds, Ncs,
Ncp, Lds, Lcs, Ldp, Lfs augavietės, esančios
Šakių miškų urėdijos archyvo nuotrauka

(1951-1952 m.), Gediminas Bivainis (19521955 m.), Jurgis Galūzas (1955-1957 m.), Vytautas Stanislovas Dambrauskas (1957 m.),
Antanas Šakalys (1958-1964 m.), Bronius
Kudirka (1964-1967 m.), Algirdas Kazys Pieniuta (1968-1990 m.). Nuo 1991 m. sėkmingai girininkauja Virgilijus Martinkevičius (g.
1963 m.).

Respublikinė LMS konkurso vertinimo komisija su Šakių miškų urėdijos miškininkais
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Kidulių girininkijoje – visi darbai svarbūs (kirtavietėje girininkas
su ilgamečiu eiguliu G. Stulgaičiu)

prie grioviais nusausintų kirtaviečių, palaukių ar buvusios žemės
ūkio naudmenos. Pavyzdžiui, girininkijoje buvusias pagalbinio ūkio
žemes apželdė grynais ąžuolų ir eglių želdiniais. Dirvą ruošė vagomis. Kur buvo drėgniau, kastuvais – sodikliais sodino į vagos gūbrį,
sausesnėse augavietėse – į vagas.
Per 2000-2014 m. girininkijoje iš viso įveista 40,8 ha grynų ir mišrių ąžuolo želdinių, juos mišrinant eilėmis su eglėmis, juodalksniais,
beržais, liepomis, klevais. Augavietėse taikytos įvairios mišrinimo
schemos: pavyzdžiui, 7Ą 3E (3500 vnt./ha, Lfs); 5Ą 4E 1J vnt./ha, Nds);
6Ą 2B 2J (4100 vnt./ha, Lcs); 7Ą 2J 1B (4200 vnt./ha, LCS); 8Ą 2B (4300
vnt./ha, Ncp); 6Ą 2L 1B 1J (3800 vnt./ha, Ldp); 10Ą+B (4500 vnt./ha,
Lcs). Taip pat sodintos 3 eilės ąžuoliukų +1 eilė klevų (3 metų); 3 eilės
ąžuoliukų +1 eilė liepų (2+1); 4 eilės ąžuolų +4 eilės eglių. Kasmet
sodinti šiek tiek skirtingo tankumo želdiniai (sodinukų kiekis – 35004500 vnt./ha).
Pristigus savų ąžuoliukų, 2005 m. sodino iš Lenkijos pirktus trimečius ąžuoliukus, kurie taip pat gerai prigijo ir dabar spėriai auga.
Šiemet pavasarį girininkijoje planuojama įveisti tik 1,5 ha ąžuolo
želdinių, nes jau stinga jiems tinkamų augaviečių.

Šakių miškų urėdijos archyvo nuotrauka

,,Gerumo ąžuolas“ akcijos metu (2010 04 24) Šilininkų pamiškėje
vardinį ąžuolą pasodino šalies Prezidentas V. Adamkus
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Rodydamas įveistus mišrius ąžuolo – eglės želdinius (4 eilės
ąžuolų + 4 eilės eglių), girininkas sako, kad daugiau tokių želdinių
nesodintų. Kodėl? Sparčiau augdamos eglaitės ėmė stelbti pirmą ir
ketvirtą ąžuolaičių eiles. Norint, kad būsimame medyne ąžuolai augtų vyraujančia rūšimi (bent 6Ą 4 E sąstato), 2016 m. planuojama ugdymo kirtimais iškirsti ąžuolus stelbiančias eglių eiles – tarp ąžuolų
liks tik po dvi eglių eiles. Nors gaila išlakių eglaičių, bet kitos išeities
nėra, mano girininkas. Žinia, ateityje dar gali tekti koreguoti tokio
medyno sudėtį.
V. Martinkevičiaus praktiniu pastebėjimu, geriausiai būtų želdiniuose ąžuoliukus mišrinti su liepomis ir klevais. Pavarovine rūšimi galėtų būti ir skroblai, kurie auga panašiai kaip ąžuolaičiai, jų
nestelbdami.
Girininkijoje dalis ąžuolo želdinių 2009-2010 m. įveista už ES paramos lėšas (5,3 ha). Šilininkų miške 2010 m. balandžio 24 d. pasodinta
1,3 ha proginių želdinių (7Ą 3E+B), skirtų Žalgirio mūšio 600-osioms
metinėms pažymėti. Visuomeninės ,,Gerumo ąžuolas“ akcijos metu,
kurioje dalyvavo ir vardinį ąžuolaitį pasodino šalies Prezidentas Valdas Adamkus, pasodinta 3500 trimečių ąžuoliukų. Kartu ąžuolais
įamžintas ir Rusijos Federacijoje, prie Smolensko aviakatastrofoje
žuvusios lenkų delegacijos atminimas.
Pagrindiniais įveistų ąžuolo želdinių priešais girininkas įvardino –
elnius, stirnas, kiškius, o drėgnais metais – ir miltligę. Šių želdinių apsaugai nuo žvėrių žalos 2000 m. pradėtos dėti individualios apsaugos.
Nuo 2008 m. jos tvirtinamos prie bambukinių kuolų, kurie laiko apie
5 metus. Paklaustas, kurios individualios apsaugos – uždaros plastikinės ar tinklinės – labiau tinka ąžuoliukų apsaugai, girininkas sako, kad
jo praktiniu įsitikinimu sodinant didesnius (aukštesnius) sodinukus
dėtini plastikiniai gaubtai, o dvimečiais daigais – tinklinės apsaugos,
nes jose nesusidaro ,,šiltnamio efektas“. Atlikusias savo paskirtį individualias apsaugas reikia surinkti iš želdinių, nes teršia miško aplinką.
Todėl geriau iškart po pasodinimo plotą aptverti vielos tinklo tvora,
kad medeliai galėtų laisvai šakotis, augti ne rykštėmis. Tai daroma nuo
2012 m. ir iki praėjusių metų pabaigos jau aptverti 5 sklypai (14,2 ha).
Kita efektyvi apsaugos priemonė – žvėrių kaimenės reguliavimas,
kuris nemažai priklauso nuo požiūrio bei sutarimo su girininkijoje
medžiojančių 4 būrelių medžiotojais. Viename jų medžioja ir pats
girininkas. Nors čionykščiuose miškuose elninių žvėrių nėra gausu,
ką įvardijo ir konkurso komisija, bet juntama stirnų žala. Pušų ir eglių
želdinius reikia tepti repelentais. Eidami per vieną atkurtą pušyno
kirtavietę, radome kelias nukastas ir išspjautas pušaičių viršūnėles.
Maitintis neskanu, bet medelis jau sužalotas. O nuo miltligės pakenkimų, anot girininko, kaip ir nuo slogos – vaistų nėra.
Nemažai dėmesio, jėgų ir lėšų tenka skirti įveistų ąžuolo želdinių
priežiūrai, ugdymui: pašalinti savaime išaugusius nepageidaujamus
lapuočius ar jų atžalas, vėliau – ir atsilikusius, neperspektyvius ąžuoliukus. Girininkijoje įveisti ąžuolų želdiniai specialiai negenimi, šakos kiek
apgenimos tik dedant apsaugas.
Smagu pabuvoti išugdytame, jau sodintojus praaugusiame ąžuolų jaunuolyne. Tačiau iki to, pasak girininko V. Martinkevičiaus, čia reikėjo kasmet bent po kartą ateiti kirtėjams ir nemažai paplušėti.
Pagrindiniais sėkmingo ąžuolynų atkūrimo akcentais Kidulių girininkas V. Martinkevičius įvardino: tinkama augavietė, dirvos paruošimas, kokybiški sodmenys (svarbus jų aukštis, gerai išsivysčiusios ir
neapdžiūvusios šaknys), atsakingas, kokybiškas pasodinimas (ypač
dirbant rangovams), pakankama medelių priežiūra ir apsauga. Atrodo paprasta ir aišku, kaip pradžiamokslio abėcėlė, bet ne kiekvienam
girininkui užtenka ryžto siekti sunkiai pasiekiamo tikslo.

Miškų urėdijų 2014 m. gruodžio mėn.
parduotų apvaliosios medienos
sortimentų kainos, Lt/m³
2014 m.
gruodžio mėn.
vidutinė kaina

Indeksas
2014 m.
sausis=100

2014 m. sausio gruodžio mėn.
vidutinė kaina

Pušies pjautinieji rąstai

222

96.5

228

Eglės pjautinieji rąstai

233

93.6

242

Ąžuolo pjautinieji rąstai

509

102.6

501

Uosio pjautinieji rąstai

257

98.5

250

Drebulės pjautinieji rąstai

158

105.3

154

Beržo pjautinieji rąstai

233

103.6

227

Juodalksnio pjautinieji rąstai

174

98.3

179

Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai

181

99.5

180

Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai

147

105

143

Eglės popiermedžiai

85

74.6

106

Pušies popiermedžiai

91

82.7

105

Beržo popiermedžiai

95

92.2

103

Drebulės popiermedžiai

81

81.8

91

Uosio popiermedžiai

141

95.9

146

Sortimentas

Plokščių mediena (spygliuočių)

79

89.8

86

Plokščių mediena (lapuočių)

77

87.5

83

Malkinė mediena

81

84.4

92

136

87.2

151

Iš viso apvalioji mediena
Kainos be PVM ir transporto išlaidų

Uniforest trosinės miško gervės
ir griebtuvai
www.uniforest.com

Geriausia pagalba
ten, 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“

GMU inf.

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

superkame beržo rąstus
nuo 16 cm skersmens
Informacija apie supirkimo kainas ir sąlygas internete www.likmere.lt
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Darbui netrukdanti

miškų urėdo aistra – muzika
Dalė Juknevičienė

V

eisiejų miškų urėdijos urėdas Zenius Želionis jau 36-erius metus vilki miškininko uniformą. Per tą laiką tarsi žemuoges ant
smilgos jis suvėrė nemažą vėrinį prasmingų darbų, sodindamas, saugodamas mišką, aktyviai dalyvaudamas visuomeninėje veikloje. Vasario 2 d. pažymėjęs 60-ies metų jubiliejų, Z. Želionis sako,
kad miškas tapo neatskiriama gyvenimo dalimi, o jame gražiausias
ir mieliausias medis yra beržas, lieknas, dailus, teikiantis užuovėją ir
ramybę.

namus ir sugadindavo. Laikui bėgant įsigijau motociklą, tapau mobilesnis. Visas praktines miškininko darbo subtilybes padėjo perprasti
girininko pavaduotojas ir meistras“.
Veisiejų miškų urėdijos ryšių su visuomene specialisto Vytauto
Stacevičiaus teigimu, tokiomis sąlygomis Leipalingio girininkijoje
niekas girininku ilgai nepadirbdavo. Savo taktiškumu, žmoniškumu,
gerumu ir kantrumu jaunas girininkas Z. Želionis suvaldė situaciją ir
ištraukė Leipalingio girininkiją iš atsilikimo duobės.
Anot miškų urėdo, dabar jauniems specialistams sunku įsivaizduoti, kad taip galėjo būti, kai kiekviena girininkija turi radijo ryšio
priemones, po vieną ar du automobilius, miško kirtimo darbus atlieka rangovai našia technika.

Karjeros pradžia - probleminėje girininkijoje
,,Tėvas labai norėjo, kad būčiau miškininku, taigi jo paskatintas kartu
su klasės draugu ir nusprendžiau stoti į LŽŪA Miškų ūkio fakultetą, –
prisimena profesinio kelio pradžią Z. Želionis. – Tuometinis Veisiejų
miškų ūkio direktorius Antanas Strazdas skyrė nemažą stipendiją –
55 rublius. Baigus 1978 m. miškininkystės mokslus ir sugrįžus į gimtinę, iškart paskyrė girininku į problematiškiausią tuomet Leipalingio
girininkiją. Darbo pradžia buvo iš tiesų sunki. Girininkijoje miškai
išsimėtę keliose vietovėse, o tarnybinio transporto – jokio. Niekam
nerūpėjo, kuo apvažiuosi didžiulę teritoriją. Kiekvienos darbo dienos
pabaigoje privalėjau miškų ūkio direktoriui pranešti, kiek miško iškirto darbininkai. Stigo praktinių žinių, ypač keblu buvo pildyti miško kirtimų paskyras. Be to, girininkijos medkirčius reikėjo aprūpinti
darbo priemonėmis miškui kirsti, kontroliuoti jų naudojimą. Dėl to
kildavo nemažai problemų. Buvo atvejų, kai parsinešdavo pjūklus į

Profesinis startas
Po ketverių metų, 1982 m. Z. Želionį perkėlė į Veisiejų miškų ūkį inžinieriumi. Po dešimies metų tapo urėdo pavaduotoju, o nuo 1999 m. –
miškų urėdu. Paprašytas įvardinti savo darbo pliusus ir minusus, jis
tvirtina, kad didžiausiu pliusu laiko tai, kad pavyko išsaugoti miškų
urėdiją nuo panaikinimo, pasiekti gerų veiklos rezultatų, kai įmonei
prognozuotas ekonominis nuosmukis. O kasdienybėje akis ,,pabado“ ir krūvos popierizmo, dažnai besikeičiantys teisės aktai. ,,Todėl
klysta manantys, kad mes, miškininkai, tik vaikščiojame po mišką ir
mėgaujamės grynu oru“, – dalinosi mintimis Z. Želionis.

Irmos Gražulytės-Sadauskienės nuotrauka

Lazdijų rajono meras A. Margelis (kairėje) įteikia Veisiejų miškų urėdui
Z. Želioniui ,,Laisvės angelo“ statulėlę (2014 m.)
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Dirbama kūrybiškai ir pelningai
Veisiejų miškų urėdiją galima pagrįstai vadinti miesto vizitine kortele. Įvažiuojančius į Veisiejus nuo Lazdijų pusės pasitinka išpuoselėta urėdijos aplinka, skulptūrų parkas ,,Vaikystės sodas“, kurį
2007 m. pradėjo kurti menininkų plenero ,,Veisiejų pavasaris“ dalyviai. Dabar jame akį džiugina 16 medžio skulptūrų, įveista daugiau
kaip 30 rūšių medžių bei krūmų. ,,Pro savo kabineto langą dažnai
matau, kaip ,,Vaikystės sode” lankosi ir užsieniečiai ekskursantai,
daug moksleivių. Čia fotografuotis – įamžinti savo svarbiausias
gyvenimo akimirkas – atvyksta abiturientai, jaunavedžiai. Širdis
džiaugiasi tai regint. Pinigai, skirti parko įkūrimui, panaudoti tikrai
prasmingai. Parkas sujungtas su pėsčiųjų taku, naktį apšviestas. Tai
įgyvendinta Lazdijų rajono savivaldybei vykdant iš ES fondų remiamą projektą, – džiaugiasi Z. Želionis. – O miškų urėdija rūpinasi šios
nemažos parko teritorijos priežiūra“.
Paklaustas, kokia išskirtinė sėkmingo vadovavimo miškų urėdijai
paslaptis, miškų urėdas Z. Želionis sako, kad reikia labai gerai žinoti visas miškų urėdijos veiklos sferas, pavaldinių darbą ir galimybes.
Kolektyve vertina nuoširdžiai dirbančius darbuotojus, niekada ne-

Pomėgiai – netrukdo darbui
Dauguma šalies miškininkų žino, kad didžiausia Veisiejų miškų urėdo
aistra, kaip įprasta miškininkams – ne medžioklė ar žvejyba, o muzika,
lydinti jį nuo mažų dienų. Dar pyplys būdamas išmoko groti akordeonu, vėliau gitara ir vargonais. Tėvas Jonas buvo garsus Lazdijų krašto
smuikininkas, grojo vestuvėse. Ir Zenius jau nuo 14 metų su tėčiu,
pusbroliu ir broliu Rimantu linksmino vestuvininkus. Besimokydamas Lazdijų vidurinėje mokykloje su bendramoksliais buvo sukūręs
ansamblį ,,Sežežuengas“, kurio pavadinimą sudarė pirmosios muzikantų pavardžių raidės. Jame žodžius dainoms kūrė poetas Jonas Endrijaitis. Studijuodamas LŽŪA, Zenius bosine gitara grojo Miškų ūkio
fakulteto ansamblyje. Ir girininkaudamas Leipalingyje neatsisakė
muzikos. Buvę moksladraugiai, jau be J. Endrijaičio, grojo vestuvėse
bei Druskininkuose, ,,Eglės” sanatorijoje organizuojamuose poilsio
vakaruose. Anot jo, koncertuodavo ir savaitgaliais, nes iš girininko
algos tuo metu buvo sunku išgyventi, juolab išlaikyti šeimą.
Vėliau subūrė ansamblį ,,Trys lašai“, kuriame grojo ir dainavo su
broliu Rimantu bei klasioku Vladu Žukausku. Dar vėliau koncertavo
su veisiejiete Daiva Bansevičiene, pavadinę ansamblį ,,Du lašai“.
Klastingai ligai pakirtus žmoną Ramutę, kuriam laikui visus muzikos instrumentus Zenius padėjo į šalį. M. K. Čiurlionis labai taikliai yra
pasakęs, kad muzika – tai Dievo pasiuntinys žemėje, atsiųstas judinti
švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis. Ir miškų
urėdui muzika padėjo išgyventi skaudžią artimo žmogaus netektį.
Pastaruoju metu jis groja Veisiejų kultūros namų liaudiškos muzikos
kapeloje ,,Veisieja“ (vadovė Aldona Rudzienė), kuri atstovavo Lazdijų rajonui, Veisiejų seniūnijai Alytaus regiono savivaldybių rudens
šventėje „Dzūkų turtai“, visiems kėlė ūpą Vilniaus mokytojų namuose
organizuotoje dzūkų vakaronėje. Miškų urėdas tebeskiria daug dėmesio ir Kapčiamiesčio miškininkų etnografinio ansamblio ,,Atgaiva“
(vadovė Birutė Stacevičienė) kolektyvo nariams, remia ir skatina jų
veiklą. Įvairiuose renginiuose miškų urėdas nesibodi paimti į rankas
akordeoną ir atstovauti miškų urėdijai kaip muzikantas.
Laisvalaikiu jis mėgsta ir keliones: pabuvojo Čekijoje, Švedijoje,
Norvegijoje, Graikijoje, Turkijoje, vasarą apsilanko Baltijos pajūryje.
Yra entuziastingas krepšinio gerbėjas, dažnai važiuoja į sporto arenas stebėti krepšinio varžybų. O namuose miškų urėdą galima pamatyti ir darže, šiltnamyje, prižiūrintį daržoves.
Nors su velione žmona Ramute užauginti vaikai netapo miškininkais (sūnus Sandras gyvena Veisiejuose, o dukra Simona įsikūrusi Vilniuje), vienas iš trijų anūkų Kasparas pomėgiais į senelį – lanko
muzikos mokyklą ir mokosi groti akordeonu.

Veisiejų kultūros namų kapela ,,Veisieja“ (antras iš kairės – Z. Želionis)
miškų urėdijos skulptūrų parke

Apdovanotas už nepriekaištingą tarnybą
Nepilnas Z. Želionio gyvenimas būtų be visuomeninės veiklos bei
nepriekaištingos tarnystės miškams ir valstybei pristatymo, apie ką
byloja virtinė apdovanojimų. Pernai jis pagerbtas Generalinės miškų
urėdijos ženklu ,,Už nepriekaištingą tarnybą” bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos garbės ženklu „Už nuopelnus valstybės sienos apsaugai“. Veisiejų miškų urėdija yra pasirašiusi abipusio bendradarbiavimo sutartį su Valstybės sienos apsaugos tarnybos Lazdijų rinktine.
Miškų urėdijos darbuotojai pasienyje esančiuose miškuose mineralizuoja priešgaisrines juostas, kur pareigūnams geriau matosi sienos
pažeidėjų pėdsakai. Pasieniečiai padeda miškininkams realizuojant
medieną apsauginėse miško juostose. Baltarusijos, Lietuvos ir Lenkijos sienų sankirtoje įrengė trumpalaikio poilsio zoną, pastatė pavėsinę pabendrauti, pasidalinti patirtimi minėtų valstybių pasieniečiams.
Šie padeda miškininkams saugoti miškus nuo vagių, praneša ir apie
kilusius gaisrus.
Pernai minint Lietuvos valstybingumo 96-ąsias metines, Z. Želioniui įteikta Lazdijų rajono savivaldybės įsteigta 2009 m. nominacija „Laisvės angelo“ statulėlė bei padėka ir piniginė premija kaip
labiausiai Lazdijų kraštui ir Lietuvos nepriklausomybei nusipelniusiam kraštiečiui. Jis aktyviai dalyvauja Veisiejų seniūnijos bendruomenės komiteto veikloje, niekada neatsisako padėti organizuojant
įvairius renginius. Veisiejų bendruomenė už nuoširdų darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą miškų urėdą apdovanojo padėkomis ,,Už
rekreacinės kultūros plėtojimą urėdijos miškuose“ ir ,,Už parko ,,Vaikystės sodas“ puoselėjimą.
Miškininkų šventėje Kaune (2013 m.)

Rimondo Vasiliausko nuotrauka

parodydamas nepasitenkinimo, nes pats perėjo visas pareigybines
pakopas, niekam nelipdamas per galvą, nuoširdžiai dirbo miškų labui. Patikėtus darbus, užduotis jis moka išreikalauti ramiai, be pykčio, gerbdamas pavaldinius. Tai patvirtina ir pats: ,,Visas asmenines
problemas, esančias namuose, visuomet palikdavau už durų. Darbe
visada stengiuosi būti ramus, nors kartais būna ir sunku“.
Z. Želionis džiaugėsi, kad praėjusiais metais Veisiejų miškų urėdija atliko visus planuotus ir privalomus darbus, triūsė pelningai.
Pelnas siekė daugiau kaip 1 mln. litų. Medelyne išauginta per 2 mln.
sodmenų, jų realizuota už 400 tūkst. litų. Atkurta 128 ha miško, įveista 21,4 ha naujų miškų. Surinkta 224 kilogramai įvairių rūšių medžių
ir krūmų sėklų. Veisiejų miškų urėdija sutaisė 657 km kelių, taip pat
prižiūrėjo 107 rekreacinius objektus, kurių dalis pritaikyta ir neįgaliesiems.
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Urëdijose

Magūnų miškų panorama

Nemenčinės miškų urėdijoje:
2014 m. geriausia –

Magūnų girininkija
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girininkijos girininku. Nuo 2001 m. girininkauja
Magūnų girininkijoje.
Šiai girininkijai priskirtas 8040 ha miškų plotas,
kurio 74 proc. – valstybinės reikšmės miškai. Juose vyrauja spygliuočiai, net 66 proc. jų – pušynai.
Likusią dalį užima minkštieji lapuočiai – beržynai

Magūnų girininkijos kolektyvas (iš kairės – girininkas Stefan Semaško, girininko pavaduotojas
Vaclovas Gruzdys, eiguliai Anatolij Runovič ir Zdislav Stasevič)

Zigmo Latako nuotraukos

B

aigiantis 2014-iesiems Nemenčinės miškų urėdijoje tradiciškai išrinkta geriausia
metų girininkija. Ja pripažinta Magūnų girininkija, rytinėje urėdijos teritorijoje prižiūrinti
Žaliašilio, Baluošo, Baltasamanės, Malių miškų
masyvus. XX a. tarpukaryje ši girininkija vadinta
Pabradės, Antrojo pasaulinio karo metais – Gulbinų, po karo – Žaliašilio vardu. Čia girininkavo
žinomi miškininkai – dr. Julius Danusevičius,
Leonas Mankevičius.
Pastarojo darbus tęsia buvęs jo mokinys
Stefan Semaško, savo gyvenimą su šia girininkija susiejęs dar 1982 m., kuomet, ką tik baigęs
vidurinę mokyklą, įsidarbino čia medienos
ženklintoju. Atlikęs karinės tarnybos prievolę ir 1991 m. baigęs
Minsko Kirovo vardo
Baltarusijos technologijos institutą, Stefanas grįžo į gimtinės
miškus – įsidarbino
Magūnų girininkijoje eiguliu. 1993 m.
perkeltas į Žeimenos
girininkiją girininko
pavaduotoju, 1997 m.
Pereinamasis
paskirtas Pažeimenės
konkurso prizas

ir juodalksnynai. Apie 4900 ha miškų – ūkiniai (IV gr.), todėl nemažai
dėmesio reikia skirti kirtimams,
naujų medynų atkūrimui. Pernai
pagrindinio naudojimo kirtimais
paruošta 9,35 tūkst. m3, ugdymo –
beveik 1,5 tūkst. m3 medienos.
Magūnų girininkijos miškai
įdomūs išlikusiais istorijos paveldo bei gamtos paminklais. Paminėtini žinomiausi – Cegelnės, Nasilėnų ir Prienų piliakalniai bei Balingrado, Dalkos, Družilių Pailgio,
Šeškinės ir Širšuliškių pilkapiai.
Istorijos paveldu domisi ir girininkas. Miškuose išskirtos 6 kertinės
buveinės (10,94 ha), kur rasime ir
senovinėms girioms būdingo archajiškumo, ir įdomios biologinės
įvairovės. Iš Nemenčinės miškų
urėdijos teritorijoje įsteigtų 17
draustinių – net penki driekiasi
Magūnų girininkijos miškais. Algirdėnų valstybinis telmologinis
draustinis (per 90 ha) įkurtas siekiant išsaugoti Algirdėnų pelkę,
Baltasamanės valstybinis telmologinis draustinis (595 ha) skirtas
Baltasamanės pelkinio komplekso išsaugojimui. Paminėtinas ir
beveik 156 ha dydžio Eituniškių
valstybinis telmologinis draustinis, kuriame saugoma būdinga
zandrinėms lygumoms Eituniškės
pelkė, ar Buivydžių valstybinis hidrografinis draustinis (657 ha) su
unikaliu ežerėlių kompleksu Ne-

ries upės kilpoje. Girininkijos teritorijoje yra
ir dalis ypatinga specifika išsiskiriančio Žeimenos valstybinio ichtiologinio draustinio.
Šiuos valstybės miškų ir gamtos turtų lobynus išsaugoti, prižiūrėti girininkui Stefan
Semaško padeda Vaclovas Gruzdys, praėjęs
čia gamybininko kelią nuo šakų genėtojo iki
girininko pavaduotojo, eiguliai Zdislav Stasevič ir Anatolij Runovič. Ši darni vyrų trijulė
taip pat ne naujokai Magūnų giriose: Zdislavas čia dirba net nuo 1980 m, Vaclovas – nuo
1995 m., Anatolijus – nuo 2004 m. Poilsiautojams ir turistams prie Družilių kelio esančioje
miško aikštelėje įrengta atokvėpio, o aplink
Karaitės ežerą – poilsio aikštelės.
Naujų metų rate vėl sukas kasdieniai,
įprasti miško darbai, kuriuos darniai rikiuoja
šis ketvertas pareigingų miškininkų.

Nemenčinės miškų urėdijos inf.

Pasirūpink saugiu ir komfortabiliu darbu miške...
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

•

•

• www.mmc.lt

Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške –
Viskas vienoje vietoje
IŠKLAUSYSIME
PAKONSULTUOSIME
PARINKSIME GERIAUSIĄ, KOKYBIŠKIAUSIĄ IR PIGIAUSIĄ
OPERATYVIAI ATVEŠIME TIESIAI PAS JUS, O JEI REIKIA IR Į MIŠKĄ

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

Savininkas savininkui nelygu –
privataus miško savininkų tipai
Andrius Stanislovaitis, Marius Kavaliauskas,
Vilis Brukas, Gintautas Mozgeris

P

atikimų mokslinių žinių apie privataus
miško savininkus, jų vykdomą veiklą
miškuose ir miškininkavimo tikslus
Lietuvoje vis dar trūksta. Nacionalinė miškų
inventorizacija atskleidžia bendras privačių
miškų būklės tendencijas. Aplinkos ministerija bei D. Mizaraitė, A. Pivoriūnas kiekybinių tyrimų metodais vykdė apklausas, atskleidusias
kai kurias demografines savininkų charakteristikas, jų polinkį kooperuotis, miškininkavimo prioritetus. Tačiau privataus miško ūkio
tyrimai yra epizodiniai, nesistemingi, ypač
trūksta gilesnės miško savininkų tikslų ir veiklos analizės. Tai gali būti viena iš priežasčių,
kodėl žiniasklaidoje vyrauja gana vienpusiški,
neigiami vertinimai ir susidaro įspūdis, kad
didžioji savininkų dauguma yra bet kokia kaina pelno siekiantys miško niokotojai.
Siekdama geriau pažinti Lietuvos privataus miško savininkus, jų tikslus ir miškininkavimo sprendimus, grupė ASU mokslininkų atliko savininkų apklausas, pagrįstas
kokybiniais metodais. Tokie tyrimai leidžia
surinkti ypač detalios informacijos apie konkrečius savininkus, jų vertybines nuostatas,
poreikius, elgesį, miškininkavimo kontekstą.
Kokybinėse apklausose respondentams leidžiama laisvai išreikšti savo mintis, atskleidžiamas detalus, iškristalizuotas požiūris į
analizuojamus klausimus.
Tyrimo metu apklausti savininkai, turintys miško dviejose vietovėse: Telšių rajono
Varnių ir Žarėnų seniūnijose, kuriose vyrauja
privačių miškų masyvėliai, įeinantys į Varnių
regioninį parką, bei Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos teritorijoje su vyraujančiais kompaktiškais valstybinių IV grupės
miškų masyvais. Šie tyrimai finansuojami iš
ES projekto INTEGRAL (daugiau informacijos: www.asu.lt/integral).
Apklausų metu savininkai pasakojo apie
miško įsigijimą, turimas valdas, jų charakteristikas, miškininkavimo tikslus, taikomas
ūkines priemones, iškylančias problemas
bei ateities planus. Kelių valandų trukmės
detalūs pokalbiai atskleidė kiekvieno savininko individualumą ir tikslų įvairovę. Lyginant savininkų panašumus ir skirtumus, išryškėjo trys savininkų tikslų grupės: idėjinės
(nematerialios) paskatos, ekonominiai tikslai
ir namų ūkio poreikių tenkinimas:
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Idėjinės paskatos – tai miško turėjimo ir naudojimo ilgalaikiai siekiai: miško
išsaugojimas ateities kartoms, valdos perdavimas palikuonims, miško puoselėjimas,
gamtinių vertybių išsaugojimas, bioįvairovės gausinimas;
Ekonominiai tikslai – savininko siekis
gauti pajamų iš nuosavybės teise valdomo
miško. Miškas gali būti vertinamas kaip investicija, o pajamos gali būti įvairaus dydžio,
vienkartinės arba pastovios. Vieni savininkai
išvis nesiekia pelno arba atideda miško kirtimą ir pelną ateičiai. Kiti siekia maksimalaus
momentinio pelno, treti teikia pirmenybę
stabilioms ilgalaikėms pajamoms;
Namų ūkio poreikių tenkinimas apima
miško naudojimą savoms reikmėms – daugiausia malkų ruoša bei mediena statyboms,
remontui. Nemažai daliai miško savininkų
šis apsirūpinimas mediena yra svarbiausia,
ką galima gauti iš nuosavo miško.
Daliai miško savininkų svarbiau išsaugoti mišką, atsisakant bet kokių ekonominių
interesų. Taip pat yra savininkų, kurie aiškiai
teikia pirmenybę finansinei naudai. Vis dėlto
dauguma miško savininkų svarbiomis laiko
tiek medžiaginę naudą, tiek ir nematerialias
vertybes. Pažymėtina, kad tam tikrų tikslų
svarba siejasi su turimų miškų charakteristikomis: valdų skaičiumi, plotu, atstumu nuo
savininko gyvenamosios vietos, priskirta
miškų grupe, medynų būkle ir jų taksaciniais
rodikliais. Galima teigti, kad savininko tikslų,
jo turimų miškų charakteristikų ir galimos
ūkinės veiklos derinys didele dalimi lemia
priimamus miškininkavimo sprendimus.
Vertindami šią gausybę tarpusavyje persipynusių tikslų ir jų praktinį įgyvendinimą,
pastebėjome tam tikras tendencijas bei išskyrėme keturis privataus miško savininkų
tipus: verslininkus, gamtininkus, malkautojus ir epizodinius miškininkautojus.
Miško verslininkas – fizinis arba juridinis asmuo (įmonė). Toks savininkas turi daug
valdų, kurių bendras plotas paprastai siekia
bent 100 ha, o atskirais atvejais ir tūkstančius hektarų. Jo valdos dažniausiai yra plečiamos, supirkinėjant miškus pasirinktame
regione, o kartais ir visoje šalyje. Pagrindinis
tikslas – pelningas miškininkavimas arba in-

vestavimas į mišką. Todėl būdingas intensyvus miškų naudojimas: ,,Mano visos pajamos
yra iš miško, […] tai verslas, investicija […]. Aš
perku miškus tam, kad nukirsčiau ir uždirbčiau“ (teigia 250 ha miško savininkas). Miško atkūrimo ir priežiūros darbai dažniausiai
vykdomi pagal teisės aktų normas, tačiau
siekiant ekonomiškiausio, pelningiausio
rezultato: ,,Tikslas yra ekonominė nauda, toliau miško vertės didinimas, bet ne tik išeksploatuoti ir palikti. Balansas: turėti investicinę
grąžą, bet ir tvarkyti tinkamai, atkurti, ugdyti,
kad vertė didėtų” (3000 ha miško valdytojas).
Aplinkosauginės ir rekreacinės miškų funkcijos nėra tikslinės, tačiau užtikrinamos miškininkaujant pagal teisės aktų reikalavimus.
Gamtininkas – dažniausiai smulkus (retai vidutinis) miško savininkas. Pagrindinis
bruožas – išvis nevykdoma arba mažo intensyvumo ūkinė veikla. Pirmuoju atveju veikla
nevykdoma dėl savininko „žaliųjų idėjų“ –
polinkio saugoti, palikti mišką natūraliai augti. Antruoju atveju savininkui svarbu miško
priežiūra, auginimas, bet ne jo naudojimas
(kirtimas). Tokie savininkai dažnai mišku grožisi, palaiko gerą sanitarinę būklę, kruopščiai prižiūri, tačiau ekonominė nauda nėra
itin svarbi, dažnai nekertami net ir brandūs
medynai: ,,Mes [šeima – aut. pastaba] miško
nekirsime, mums dabar nereikia pinigų iš jo,
mūsų tikslas mišką auginti anūkams, […] mes
mąstome toli į ateitį, nes miškas gera investicija […] dabar turime mišką, kad gamta būtų
švaresnė” (22 ha miško savininkas). Savininkas puoselėja gamtosaugines ir rekreacines
miško funkcijas, atsisakydamas ekonominės
naudos bei miško naudojimo, ypač plynų
kirtimų: ,,Miškelis kaip parkelis, kaip rekreacijai, grynai gamtai. Labai mylėjom, puoselėjom
ir džiaugėmės, bet audra išvertė 2008 m. liepos
6 dieną” (1 ha miško savininkas).
Malkautojas – tai smulkus arba vidutinis miško savininkas, paprastai gyvenantis
netoli savo miško valdos. Pagrindinis tikslas – apsirūpinti malkomis, kartais ir statybine mediena savo reikmėms: ,,Kasmet
pasikertu malkų, valau, kad miškas prižiūrėtas būtų” (3 ha miško savininkas). Būdingas
mažo intensyvumo, tačiau dažnas naudojimas atrankiniais kirtimais pagal momentinį poreikį. Savininkas medieną dažniausiai

Savininkų tipų pasiskirstymas pagal valdomus miškus Varnių ir Žarėnų seniūnijose

naudoja pats, rečiau parduoda nedidelius
kiekius. Daugumą darbų miške malkautojas
atlieka savo jėgomis pagal namų ūkio poreikius, vadovaudamasis įgyta miškininkavimo
patirtimi: „Aš myliu mišką, man patinka leisti
laiką ir dirbti ten […], miškas duoda finansinę
naudą: man svarbiausia pasiruošti malkų savo
reikmėms ir kaimynams […]. Aš miško plynai
nekirsiu, tik atrankiniais kirtimais, iškart daug
tikrai nekirsiu. Ūkininkausiu taip, kad visada
būtų ką miške veikti“ (36 ha miško savininkas).
Tai yra dažniausiai sutinkamas miško savininkų tipas Varnių ir Žarėnų seniūnijose.
Epizodinis miškininkautojas arba
oportunistas – smulkus, rečiau vidutinis
miško savininkas, dažniausiai gyvenantis
toli nuo miško valdos, nesidomintis ar ne itin
suinteresuotas miško priežiūra. Jo miškininkavimas nenuoseklus, miško ūkiniai darbai
vykdomi atsitiktinai arba nevykdomi iš viso:
„Mano tikslas buvo laiku mišką nukirst. […]
pinigine prasme kirsti labai apsimokėjo, todėl
kad nereikėjo pirkti malkų beveik 3 metus ir dar
gavau nemažai pelno pardavęs rąstus. Dabar
miškas atkurtas, laukiam kol vėl užaugs […].
Aš jį [mišką – aut. pastaba] pirkau, žinodamas,
kad jis brandus ir bus galima kirsti. Miškas auga
nelaistomas, reikia tik laiku nukirsti” (sakė 1,8
ha miško savininkas). Dalis oportunistų miško atkūrimo ir priežiūros darbų neatlieka arba
tai daro tik esant būtinybei. Toks savininkas
nesuinteresuotas miško tvarkymu, kol tai neneša naudos, tačiau esant galimybei linkęs
pasinaudoti momentine finansine nauda iš
miško: ,,Nauda epizodinė buvo, du kartus: ribinių linijų iškirtimas ir sanitarinis [kirtimas –
aut. pastaba] kai eglės džiūvo, o dabar projektą [miškotvarkos – aut. pastaba] padarėm,
nes jau brandžių yra tai ir projekto reikia, [...]
reikia miško derlių nuimti” (5 ha miško savininkas). Dažnai pasyviai laukiama pelningų
tarpinių ir ypač pagrindinių kirtimų. Esama ir
tokių oportunistų, kurie mišką kerta tik tada,
kai prireikia pinigų, bet darbų patys nevykdo. Kartais šio tipo savininkai miško visai
netvarko ir nenaudoja dėl visiško abejingumo, tiesiog nesidomi mišku, jo neprižiūri ir
nelanko. Lyginant su kitais savininkų tipais,
epizodiniai miškininkautojai labiausiai linkę
parduoti valdą.
Dauguma savininkų mišką vertina kaip
ilgalaikį turtą ir džiaugiasi jo teikiama nauda. Svarbios emocinės patirtys, gamtinės
vertybės ir materiali nauda. Savininkai dažnai turi aiškius tikslus ir gilų emocinį ryšį
su mišku. Verslininkai savo praktikuojama
miškininkyste yra panašiausi į urėdijas, bet
skiriasi mažesnėmis jaunuolynų ugdymo

Epizodinis
miškininkautojas 19 %
(neapibrėžti
prioritetai)

Gamtos
mylėtojas 7 %

Miško
verslininkas
18 %
(ekonominiai
prioritetai)

(gamtosauginiai prioritetai)

Ūkininkas malkautojas 56 %
(Mediena savoms reikmėms)

Valstybės miškai

Pastaba: miško savininko tipų charakteristikos buvo pristatytos vietiniams girininkams ir miškų kontrolės
pareigūnams, kurie įvardijo Varnių ir Žarėnų seniūnijų miškų savininkų tipus.

apimtimis. Malkautojai taiko savitą ekstensyvią miško naudojimo koncepciją, kuri skiriasi nuo tradicinio miškininkavimo. Mažo
intensyvumo naudojimas kertant pavienius
medžius sanitariniais ar atrankiniais kirtimais jų miškuose formuoja įvairiaamžius
medynus, atsikuriančius iš perspektyvaus
pomiškio. Gamtininkai savo miškuose ,,tyčiniu neveiklumu” ar specifinėmis ūkinėmis
priemonėmis gausina gamtines vertybes ar
daro jį patrauklų poilsiui.
Kalbinti savininkai pripažįsta, kad miškai yra ir nacionalinis turtas, todėl turi būti
tausojami bei privalo tenkinti viešąjį interesą. Tačiau esama ir kritikos dėl kartais nepagrįstų veiklos miške apribojimų, kai neatsižvelgiama į konkrečią situaciją ir savininko
tikslus. Savininkai norėtų daugiau veiksmų
laisvės, konsultacijų ir švietimo iš valstybės
priskirtų profesionalių miškininkų ir mažiau
jų veiklos reguliavimo.
Tyrimas atskleidė, kad privatūs miškai,
kurių dalis vis dar didėja, yra sąmoningų
savininkų rankose. Nei vienas iš apklaustųjų
nenori žalos savo miškui. Privatus miškas pirmiausia turi teikti naudą pačiam savininkui,
bet tuo pačiu tenkinti ir viešuosius poreikius.
Naudą ir miško svarbą kiekvienas savininkas
supranta savaip, tačiau priešingai nei įprasta manyti, dauguma savininkų nelinkę vien
tik greitai pasipelnyti. Net verslininkai mišką

vertina kaip ilgalaikę investiciją, kuri turi teikti nuolatines pajamas. Vis dar pasitaiko atvejų, kai nusižengiama teisės normoms ir tokie
atvejai garsiai nuskamba, kenkdami visų
privačių miškų savininkų įvaizdžiui. Reikėtų
atkreipti dėmesį ir į geruosius pavyzdžius:
kai miškas paverčiamas kertinėmis miško
buveinėmis, tik be oficialaus statuso; savininkai puoselėja artimą gamtai miškininkavimą – kelia inkilus, įrengia šėryklas žvėrims,
dalį medienos palieka supūti miške. Ši pelno
nesiekianti gamtai ir visuomenei naudinga
veikla yra savanoriška, dažnai taikoma ir ūkiniuose miškuose ne dėl privalomų nurodymų, o dėl savininkų tikslų ir iniciatyvos.
Tyrimas parodė, kad būtina peržiūrėti
ir supaprastinti teisinių aktų sistemą, suteikiant daugiau sprendimų laisvės savininkams. Miškų kontrolės institucijos turėtų
sutelkti dėmesį į vis dar pasitaikantį kai kurių UAB’ų praktikuojamą miškų niokojimą
bemaž plynais ,,ugdymo” kirtimais, o ne į
stropų smulkių miško savininkų vaikymąsi.
Gal keičiantis ,,miškų valdžioms” pats metas
imtis radikalių, bet apgalvotų pokyčių?
Pastaba: dalis rašinyje pateiktos informacijos jau buvo pateikta straipsnyje „Savininkas savininkui nelygu – savininkų tipai
ir prielaidos miško politikai“ (žr. internetinę
svetainę www.forest.lt)

/ 2015 / 01

■ 33

Privatûs miškai

Apie privalomuosius atskaitymus
už parduotą žaliavinę medieną
ir nenukirstą mišką

N

uo 2015 m. sausio 1 d. visi miško valdytojai turi mokėti papildomus privalomuosius 5 proc. atskaitymus į valstybės biudžetą iš pajamų, gautų už parduotą
žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomuose
miškuose, ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką.
Pateikiame Aplinkos ministerijos Miškų
departamento specialistų parengtus atsakymus į miško savininkų dažniausiai užduodamus klausimus dėl naujų mokesčių taikymo.
Kas yra žaliavinė mediena?
Aplinkos ministerijos parengtame Miškų
įstatymo projekte numatyta, kad žaliavinė
mediena – tai miško žemėje nukirstų medžių
stiebų mediena, skirta medienos gaminiams
ruošti (pjautinieji rąstai, popiermedžiai, tarrąsčiai, malkinė mediena (neskaldytos malkos), plokščių mediena ir kiti apvaliosios medienos sortimentai).
Aplinkos ministerijos specialistų nuomone, gaminiai, pagaminti iš žaliavinės medienos (medžių stiebų), pavyzdžiui, lentos,
skiedros biokurui, skaldytos malkos ir kiti,
neturėtų būti atskaitymų iš pajamų pagal
Miškų įstatymą objektas.

Kur reikės sumokėti apskaičiuotus privalomuosius atskaitymus?
Atskaitymus miško valdytojas turės sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos
biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą įmokos kodu 1001.
Ar reikės pateikti privalomųjų atskaitymų deklaraciją?
Taip, užpildytą ir tinkamai pasirašytą deklaraciją (FR 0463) reikės pateikti Valstybinei
mokesčių inspekcijai per elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt).
Deklaraciją taip pat galima pateikti bet kuriai
apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai
arba Valstybinės mokesčių inspekcijos Deklaracijų tvarkymo skyriui nustatyta tvarka.
Kaip dažnai reikės apskaičiuoti, sumokėti privalomuosius atskaitymus ir pateikti deklaraciją Valstybinei mokesčių
inspekcijai?

Miško valdytojai apskaičiuoti ir sumokėti
privalomuosius atskaitymus iš pajamų, gautų
už parduotą žaliavinę medieną ir už parduotą
nenukirstą mišką, ir VMI pateikti privalomųjų
atskaitymų deklaraciją turės iki kito mėnesio,
einančio po mokestinio laikotarpio, 15 dienos. Miško valdytojo juridinio asmens privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis yra
kalendorinis mėnuo. Miško valdytojo fizinio
asmens privalomųjų atskaitymų mokestinis
laikotarpis – kalendorinis pusmetis.
Miško valdytojui per mokestinį laikotarpį negavus pajamų už parduotą žaliavinę
medieną ir už parduotą nenukirstą mišką, už
šį mokestinį laikotarpį privalomųjų atskaitymų į valstybės biudžetą mokėti ir privalomųjų atskaitymų deklaracijų teikti nereikia.
Kilus klausimų galima kreiptis į Aplinkos
ministerijos Miškų departamento Privačių
miškų skyriaus vyr. specialistę Ievą Klimašauskę tel. (8-5) 272 2518 arba el. paštu
i.klimasauske@am.lt.

Kas yra nenukirstas miškas?
Nenukirstas miškas – tai augantys medžiai, sausuoliai, vėjavartos, vėjalaužos ir kita
nenukirsta sumedėjusi miško augalija.
Kas turės apskaičiuoti ir sumokėti privalomuosius 5 proc. atskaitymus?
Privalomuosius atskaitymus turės apskaičiuoti ir sumokėti visi miško valdytojai
(fiziniai ir juridiniai asmenys), kurie gaus
pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomame miške, ir už parduotą
jų valdomą nenukirstą mišką.
Kaip bus apskaičiuojami privalomieji atskaitymai?
Privalomuosius 5 proc. atskaitymus reikės apskaičiuoti iš per mokestinį laikotarpį
miško valdytojo gautų pajamų už parduotą
žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame
miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką.
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Pagaminta Ðvedijoje!
Viskas Júsø medkirtei:

Pjovimo juostos ir þvaigþdutés
Pjovimo grandinés
Varanèiosios þvaigþdutés
Markiravimo daþai

Atstovas Lietuvai

UAB „MMC Forest“

Nausodžio k., Vėžaičių sen., 96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 673 51506 El. paštas info@mmc.lt www.miskui.lt www.mmc.lt
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Pr o fs àjungø v eik la

Su Skandinavijos
profsąjungų atstovais

Naujas projektas –
Baltijos Organizacinė Akademija (BOA)

B

altijos Organizacinės Akademijos (BOA) idėja gimė, kai Baltijos ir Šiaurės šalių profesinės sąjungos pripažino, kad Baltijos
šalyse profesinių sąjungų narystė yra neskaitlinga (10-20 proc.
nuo dirbančių gyventojų). Tai silpnina profesinių sąjungų judėjimą
visame Pabaltijo šalių regione. Siekiant užpildyti mažėjančias profesinių sąjungų gretas Baltijos šalyse, reikėjo nedelsiant veikti. Tam
buvo sujungti Šiaurės šalių (Norvegijos, Švedijos ir kt.) patirtis ir geriausios praktikos iš įvairių šaltinių visame pasaulyje pavyzdžiai ir
sukurta bendra strategija bei veiklos planas Baltijos Organizacinei
Akademijai (BOA) įsteigti. Pagrindinė BOA užduotis Baltijos ir Šiaurės
šalių profesinėms sąjungoms yra sistemingas ir glaudus bendradarbiavimas. Ne mažiau svarbus BOA siekis yra sukurti stiprias ir atsakingas profesines sąjungas. Visas kūrimo procesas gali būti vertinamas
kaip organizacinė kampaniją, kurioje naujai įkurta organizacija bando pakeisti vyraujančias, nepalankias aplinkybes, kurios trukdo augti
profesinėms sąjungoms.
Dabartiniai BOA dalyviai (Šiaurės šalių, Estijos, Latvijos ir Lietuvos
profesinės sąjungos) yra orientuoti į pramonės, paslaugų ir transporto sektorius. Sukurta tarpsektorinė bei tarptautinė programa jau
rodo teigiamus rezultatus. Tai puikus įrodymas, jog bendradarbiavimas spartina bendrų tikslų siekimą.
Mūsų Federacija šioje programoje pradėjo darbą nuo baldų sektoriaus, o ateityje planuojame plėstis ir įtraukti miškų ūkio, medžio
apdirbimo ir popieriaus sektorius. Kasdieniniame darbe susiduriame
su įprastiniais klausimais: kam reikalinga profsąjunga, kokia naudą ji
duos? Tačiau nepaklausiame savęs: kada aš jausiuos saugesnis, drąsesnis – vienas ar bendraminčių būryje? Dažnai mėgstame pasiremti
kitų šalių patirtimi, kur profsąjungos yra stiprios ir gali daryti įtaką
daugeliui dalykų.
Bet pažvelkime giliau: kodėl taip yra? Atsakymas vienas: jie yra
vieningai susibūrę į vieną junginį, tuomet ir kita šalis – darbdavys
sprendžia daugelį klausimų civilizuotai dialogo būdu. Lietuvoje vis
dar tarsi užburtas ratas: darbuotojai vengia būti vieningais, tačiau

tikisi stiprių profsąjungų pozicijų. Jeigu taip nėra, dažniausia išreiškiama nuomonė, kad profsąjungos nieko nedaro, nieko nepakeis ir
nepadės. Bet čia reikėtų sustoti ir pažiūrėti: kiek narių ir kokio dydžio
profesinė sąjunga yra konkrečioje įmonėje. Jei narystė jungia tik 7-10
proc. dirbančių įmonėje, ar galima tikėtis, kad darbdavys atsižvelgs į
kelių žmonių nuomonę, siekius. Paimkime kaip pavyzdį tokią įmonę,
kurioje narystė siekia 50-100 proc. dirbančių. Kas vyksta joje? Vien
palyginus kolektyvines sutartis pamatysime didelį skirtumą. Įmonėje,
kur nedidelė narystė, tik svajojama dėl tam tikrų sąlygų įteisinimo
kolektyvinėje sutartyje. O įmonėje, kur yra pakankamai svari narystė,
darbuotojai tomis sąlygomis jau naudojasi. Tam reikia ir patiems aktyviai veikti, nelaukti, kad kas nors savaime viską atneštų.
Mūsų Federacijos tikslas – suteikti įmonių dirbantiesiems
visakeriopą pagalbą ir padėti būti išklausytiems. Viliamės, kad mūsų
sektoriaus įmonių dirbantieji nebus pasyvūs, nelauks, kol atsidurs
problemų sūkury, o ims ir galvoti apie ateitį.
LMPF inf.
Profsąjungų narystės plėtros aktualija kelta ir LMPF suvažiavime
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Medþioklë

Ar mokslininkų,
Pastebėjot, už lango jau penkiolikti dvidešimt pirmo amžiaus metai.
Kas gūdžiais dvidešimto amžiaus pabaigos laikais galėjo svajot sulaukt
tokios tolimos ateities.
Koks pranašas tada galėjo išpranašaut, kad dabarty gyvenimas be ,,mobiliako“ ir be ,,internieto“ bus net ne gyvenimas.
Kokia palmira galėjo numatyt, kad mėnulio fazių įtaką jautriajai žmonijos
daliai taip staiga pakeis mobilaus interneto greitis.
Koks futurologas galėjo išmąstyt, kad kiekvienas driskius per ,,veidąknygę“
galės visam pasauliui skleisti gerąją žinią apie nuosavą dvasios ubagystę.
Beje, apie pranašus.
Nors keletas homo sapiens atstovų Paryžiuje labai suprantamai visam pasauliui
išaiškino, kad apie juos tik gerai arba nieko, bet vis tiek.
Pranašavimas tiesus kelias į pripažinimą. To gryniausias įrodymas ne tik tas pranašas, kurio vardo geriau neminėti, bet ir gyvos, šalia mūsų gyvenančios, iš kraujo,
mėsos ir kaulų, palmiros, kasdien, greta savo sukurptų horoskopų, besišypsančios iš
pagrindiniais arba solidžiais save įvardinančių žiniasklaidos grandų puslapių
Kiekvienas, gi, nori to pripažinimo. Negi aš ,,ryžesnis“, kad ir už pačią Moniką Š... iš interneto.
Va ir driokstelėjau. Nepastebėjot!? Juk paskutiniame anų metų „Mūsų girių“ numeryje rašiau, kad Jeruzalėje nei per praėjusias, nei per būsimas Kalėdas nesnigs, o
ant Lietuvos vis tiek kada nors pasnigs.
Ir ką? Nepataikiau?! Kaip pirštu į r..., pardon, į dangų. Kuo ne pranašas?
O supranašėjus pasijutau nei šiaip, nei taip. Vėl ta išsilavinimo kupra ėmė spausti: tu ką, ponas biologe, nežinai, kad pranašystė tai šarlatanų duona!
Ir tada man, kaip būna kai kuriems pranašams, švystelėjo. Gal aš jau hibridinis.
Mokslo išmintis byloja: hibridas - tai mišrūnas. Pavyzdžiui: asilo ir kumelės, vilko
ir kalės, grafo ir kambarinės vaikai. Na, arba gamtininko ir pranašo mišinys.
Jau yra automobilis mišrūnas. Dar baisiau – atsirado karas mišrūnas.
O man, dar labai jaunam pranašui su biologo išsilavinimu, vaidenasi, kad hibridų
jau pilna ir tarp mūsų.
Pavyzdžiui.
Dvidešimt pirmame amžiuje, žmogelis, šiek tiek smuktelėjusiomis treninginėmis
kelnėmis, ginkluotas išmaniuoju, įnirtingai naršo pasaulinį voratinklį, norėdamas sužinoti, ką sausio 25-ąją veikė varlių, sliekų ir grambuolių lervų galvažudys opšrus, anot
devyniolikto amžiaus pabaigos pamiškės bobutės ar dieduko, vargu ar tokį žvėrį kada
mačiusių, tą dieną pasauliui iškilmingai skelbiantis, kokia bus žiemos uodega.
Čia tik žiedeliai...
Jungtinės Karalystės pilietis, šiaip taip pasiekęs ankstyvųjų viduramžių baudžiauninko IQ, naudodamasis moderniausiomis technologijomis, kurias jo bendraamžiai naudojo, pernai nubrazdindami aparatėlį net į kometą, kad išsiaiškintų, kaip
ten iš tikrųjų buvo su Adomu Ir Ieva, visam pasauliui pademonstruoja ,,gracingą“
galvos nurisdinimą žmogeliui, įžeidusiam vieną iš pranašų.
Pranašiškoji mano dalis šnabžda mantrą: atleisk jam viešpatie, jis nežino ką
daro; gamtininko patirtis rėkia ebolos, gripo, afrikinio kiaulių maro virusams ir banditėliams šalia manęs nėra vietos. Kažin, kuri iš jų teisi?...
Na o Jūs, pabandykite sužinoti, ar jau yra teisiųjų tarp vilkus skaičiuojančiųjų.
Malonaus skaitymo.

Eugenijus Tijušas
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Linas Balčiauskas, Laima Balčiauskienė
Gamtos tyrimų centras

vytauto knyvos nuotrauka

Žodis
skaitytojui

nuomonė apie stambiuosius
plėšrūnus jau sutampa?

Plėšrūnai grįižta
Straipsnio autorių nuomone, Europos stambiųjų plėšrūnų – vilkų,
rudųjų lokių, lūšių ir žymiai rečiau pasitaikančių ernių – populiacijos, kurios XX a. pradžioje buvo priartėjusios prie išnykimo ribos
dėl naikinimo ir mažėjančio buveinių ploto, dabar vėl suklestėjo.
Ši išvada padaryta iš duomenų, apimančių visą Europos žemyną,
išskyrus Rusiją ir Baltarusiją. „Teritorija, kurioje nuolat gyvena bent
vienos rūšies stambieji plėšrūnai, Europoje apima 1 529 800 km2
(apie trečdalį žemyninės Europos), o teritorija, kurioje tie gyvūnai
retkarčiais gyvena, didėja“, – nurodoma publikacijoje. Iš minėtų 4
rūšių gausiausi yra rudieji lokiai: šie žvėrys nuolat gyvena 22 šalyse, jų populiaciją sudaro beveik 17 tūkst. individų. Antrąją vietą
pagal gausumą užima vilkai, kurių populiaciją Europos 28 šalyse
sudaro daugiau negu 12 tūkst. gyvūnų. Lūšių 23 valstybėse Europoje gyvena apie 9 tūkstančiai. Mažiausiai esama ernių: Norvegijoje, Suomijoje ir Švedijoje gyvena apie 1250 šių šaltojo klimato
zonos gyvūnų.
Dabartiniu laikotarpiu stambieji plėšrūnai aptinkami tankiai
žmonių apgyventose vietovėse, kur buveinės yra fragmentiškos ir
antropogenizuotos. Nepaisant to, didžioji dalis stambiųjų plėšrūnų
populiacijų atsistatė.
Kaip tai gali vykti? Svarbiausios sąlygos buvo kelios. Miškingumo didėjimas Europoje išplėtė tinkamų buveinių plotą,
žymus kanopinių gyvūnų pagausėjimas – mitybinę bazę (prie
kanopinių gyvūnų gausos atsistatymo daug prisidėjo medžiotojai). Po Antrojo pasaulinio karo daugelyje Europos šalių yra
stabilus laikotarpis. Nors šis veiksnys nevienareikšmiškas: per
politines suirutes ir tuoj po jų neretai padaugėja plėšrūnų, o
kanopinių gyvūnų skaičius sumažėja.

medžiotojų ir „Baltijos vilko“
JAV leidžiamame žurnale SCIENCE prieš Kalėdas paskelbtas straipsnis „Stambiųjų plėšrūnų populiacijų atsikūrimas
šiuolaikiniuose antropogeniniuose Europos landšaftuose“ („Recovery of Large Carnivores in Europe’s Modern HumanDominated Landscapes“). Tarp 76 autorių iš 26 šalių net trys yra iš Lietuvos: L. Balčiauskas (Gamtos tyrimų centras),
V. Balys („Baltijos vilkas“ tarybos narys) ir R. Bunikytė (straipsnio rengimo metu atstovavusi Aplinkos ministeriją).
Straipsnio atsiradimą inicijavo Švedijos žemės ūkio universiteto profesorius Guillaume Chapron, šiuo metu dirbantis
Grimsö laukinių gyvūnų tyrimo stotyje. G. Chaprono darbo tema – plėšrūnų ekologija ir apsauga, populiacijų modeliai, genetika. Tyrimų tikslas – pagerinti stambiųjų plėšrūnų populiacijų valdymą (vilkų pavyzdžiu suvokti svarbiausias rūšies apsaugos ir populiacijų valdymo problemas, įvertinti brakonieriavimo reikšmę, išanalizuoti rūšies
ekologiją antropogeniniame landšafte).
Pagrindinė 3 puslapių apimties straipsnio ir 53 puslapių apimties priedo prie straipsnio išvada – stambiųjų plėšrūnų
populiacijos Europoje atsistatė. Ar tai reiškia, kad ne vienus metus apie vilkų išnykimo galimybę Lietuvoje diskutavę
Gamtos tyrimų centro mokslininkai, „Baltijos vilkas“ ir Aplinkos ministerija sutarė, kad jiems negresia pavojus? Taip
turėtų suprasti visas pasaulis, nes straipsnį vien per pirmą parą perskaitė 0,5 mln. žmonių (taip pat ir komentavo
socialiniuose tinkluose Facebook ir Twitter). Šiuo metu jis patenka į 5 proc. skaitomiausių pasaulyje iš daugiau kaip
2 mln. mokslinių straipsnių.
SCIENCE – vienas svarbiausių mokslo žurnalų, pradėjęs savo istoriją 1880 m. straipsniu apie Vašingtono observatoriją. Šio žurnalo cituojamumo rodiklis (ang. Impact Factor) yra 31,48 – dešimteriopai lenkia tuos žurnalus, kuriuose
dažniausiai spausdinasi Lietuvos mokslininkai. Iki šiol per visą Lietuvos mokslo istoriją tokio lygio žurnale publikavosi tik fizikai ir medikai.
Delfi.lt tikrai ne apie visus mokslinius straipsnius informuoja savo skaitytojus. Apie šitą parašė tą pačią dieną, kai
žinia apie jį pasiekė Lietuvą! Tik keliomis valandomis vėliau, negu patys autoriai, apie tai sužinojo.
(Daugėja vilkų, lūšių ir lokių: http://grynas.delfi.lt/gamta/daugeja-vilku-lusiu-ir-lokiu.d?id=66721710 2014 m.
gruodžio 19 d. 17:14). Tik 176 žodžiai apie daugiau nei pusšimčio puslapių mokslininkų darbą, bet – visgi. Žurnalo
„Mūsų girios“ skaitytojams gal bus įdomu sužinoti kiek daugiau?

Egidijaus Siaurusaičio nuotrauka

Labai svarbu ir tai, kad įstatymai tapo
palankesni gamtosaugai, visuomenei siekiant išsaugoti gamtos vertybes. Šį siekį
palaiko ir stiprios organizacinės struktūros, reguliuojančios miškų ūkį, medžioklę
ir aplinkos apsaugą.
Ką tai reiškia? Pirmiausia tai, kad Europoje galima išsaugoti biologinę įvairovę
nepaisant to, kad tikrai laukinės gamtos
visame žemyne neliko arba jos yra labai
mažai. Antra – stambiųjų plėšrūnų egzistavimui svarbiau už natūralias buveines
yra sugyvenimas su žmonėmis (jų priimtinumas visuomenei). Tai reiškia, kad mitybos grandinės viršūnėje esantys plėšrūnai gali išlikti netgi žmogaus veiklos
stipriai pakeistose buveinėse. Toks sugyvenimas su žmonėmis įgalino Europoje
turėti dvigubai didesnę vilkų populiaciją
(11000 individų) negu Šiaurės Amerikoje
(apie 5500 individų).
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Ronaldo Reuto nuotrauka

Medþioklë

Ką galime pasakyti apie vilkų skaičių Lietuvoje? Nedaug. Tik
tai, kad jų Lietuvoje 1960-1973 m. buvo apie šimtą ar gerokai
mažiau, nors medžiota be apribojimų, netgi mokėtos premijos už
kiekvieną sumedžiotą individą. Šie gyvūnai prisitaikė ir jų gausa
dabar gerokai viršija minimumą, kad ir kaip beskaičiuosi, kaip bekritikuosi apskaitos metodiką ir jos duomenų interpretavimą. Gal
apsiribokime tuo, kad vilkams kol kas išnykti negresia. Tą pripažino ir „Baltijos vilkas“, kurio atstovas, būdamas bendraautoriumi,
neprieštaravo straipsnio turiniui.
Ar vilkų medžioklė – vis dar gamtosaugos problema?
Nepaisant geros dabartinės stambiųjų plėšrūnų būklės Europoje,
konfliktai dėl jų egzistavimo neišnyko. Daugiausia jų kyla dėl daromos žalos (vilkų ir lūšių pjaunamų naminių gyvulių) ir nepagrįstos baimės. Būtent dėl šių dviejų priežasčių prieš 50 ar daugiau
metų šie plėšrūnai buvo beveik išnaikinti didelėje žemyno dalyje.
Galima manyti, kad ir Lietuvoje vilkų priimtinumą daugiausia le-

Antano Truskausko PĮ

Felis

Tel.: 8 5 2330009,
8 5 2337780
Faks. 8 5 2130200
Mob. 8 698 89240
El. paštas felis@takas.lt
skype felishunting
Geriausios medžioklės
visuose Pasaulio kontinentuose
pagal Jūsų pageidavimus
Legalus trofėjų įvežimas:
gamtosauginių leidimų
ir veterinarijos sertifikatų
parūpinimas, muitinės
procedūrų sutvarkymas
Skambinkite ir mes pasiūlysime
geriausius variantus!
Kai kurias mūsų medžioklių
programas rasite:
www.hunting-world.com
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mia daroma (ir spėjama) žala, taip pat ir baimė. Palyginus kitų
šalių situaciją, paaiškėjo, kad plėšrūnai gali tapti gilesnių politinių procesų visuomenėje simboliu. Medžiotojai su NVO dėl vilkų sumedžiojimo kvotos nesutaria ne dėl to, kad jų populiacijai
gresia išnykimas ar niekas negresia. Vieniems tai būdas pareikšti
savo nuomonę apie išteklių valdymą, kitiems – populiarumo ar
pripažinimo siekis. Taigi, vilkų medžioklė – jau nebe gamtosaugos reikalas.
Kas toliau?
Vilko apsaugos planas patvirtintas. Klausimas, ar jų Lietuvoje yra
šimtu mažiau ar trimis šimtais daugiau, jau ne esminis Europos
kontekste. Latvijoje vilkų medžiojama daug daugiau negu Lietuvoje ir latvių mokslininkų prognozės apie populiacijos perspektyvas pakankamai optimistinės. Paskutinės vilkų apskaitos
Lietuvoje rezultatai netenkino nei „Baltijos vilko“, nei medžiotojų, nei mokslininkų, nei Aplinkos ministerijos, todėl buvo koreguojami. Kas darys apskaitą šįmet? Medžiotojai kažin ar leisis
mokomi jaunų miestiečių, miškininkams apskaita kainuoja, patys ne vyriausybininkai jos atlikti negali.
Ką gi, manykim, kad plėšrūnų apskaita dabar užsiima vilko
apsaugos plane tą įsipareigojusios institucijos. Medžiotojams
šios prievolės neliko. Ir visgi, žmonės, kurie miške būna labai
dažnai, informacijos apie plėšrūnus turi tikrai daugiau, negu
NVO atstovai.
Pabandėme dar kartą paklausti: kiek vilkų ir kiek lūšių gyvena Lietuvos miškuose? Kaip jau skelbta, tai Gamtos tyrimų centro bei Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos iniciatyva, kurios
tikslas – surinkti duomenis apie vilkų, lūšių (ir rudųjų lokių, kurie
į Lietuvą atklysta, nors nuolatos ir negyvena) paplitimą, skaičių
ir skaičiaus kitimą.
Per pirmąjį mėnesį gauti stebėjimų duomenys nuteikia optimistiškai. Lūšių stebėjimų skaičius 16 (stebėta 17 individų arba
jų pėdsakų), vilkų – 41 (62 individas arba jų pėdsakai). Gavome
netgi duomenų apie lūšių ir vilkų vadas, vieno vilkų urvo vietą,
taip pat ir automatinėmis kameromis nufotografuotų gyvūnų
nuotraukų. Dar per anksti kalbėti apie tokių stebėjimų geografinį pasiskirstymą. Naujausius duomenis, kaip vystosi ši iniciatyva, rasite Žinduolių ekologijos laboratorijos tinklapyje adresu
http://www.gamtostyrimai.lt/lt/users/viewGroup/id.24/pageId.21,
stebėjimo anketą – GTC ir LMŽD tinklapiuose.

Miškas ir visuomenë

Suneštinės bendruomenės dovanos

L

Bendri darbai daro stebuklus

aiko ratui sukantis taip greitai, daryti gerus darbus visai nesvarbu, ar tu dar tik pradedantis gyvenimo kelią, ar jau gerokai
persiritęs per amžiaus ribą, kai viską galėjai, mokėjai, bet jėgos
jau ne tos. Svarbu, kad iš širdies daromi ir nedideli darbai sušildytų
kitų širdis.
Niekieno neraginti ir ankstesniais metais su jaunaisiais miško
bičiuliais prieš Kalėdas važiuodavome į mišką paruošti „Kūčių stalą“
žvėreliams, grįždami parsiveždavome eglių šakelių savo namams,
klasei papuošti ir kaimynystėje gyvenančiam senoliui padovanoti.
Taip prasidėjo mūsų tyli akcija su eglės šakute, kartais ir paruošta
puokštele.
Prieš šešerius metus paskelbus respublikinę akciją „Parsinešk
Kalėdas į savo namus“, Jurbarko rajono Viešvilės miestelio bendruomenė nusprendė šią akciją vykdyti kiek kitaip: dalį eglės šakų išdalinti žmonėms, aplankant juos namuose. Iš pradžių sunku buvo nuspręsti, ką lankyti, bet mūsų miestelis nedidelis ir dauguma žmonių
pažįsta vienas kitą. Sąrašas netrumpėja, nes bėgant metams randasi
žmonių, kuriems sunku ateiti į bendrą susitikimą žuvitakio slėnyje.
Taip bendrai visi – miškininkai, mokytojai, seniūnijos ir kultūros centro darbuotojai, seniūnaičiai – susivienijome ir nusprendėme aplankyti senolius, nudžiuginti juos pačių paruoštais lauknešėliais ir eglės
šaka. O kad tai turėtų tęstinumą kiekvienoje lankančiųjų komandoje,
įtraukėme ir jaunuosius miško bičiulius, skautus, kitus panorėjusius
dalyvauti šioje akcijoje moksleivius.
Šiemet Viešvilės mokyklos bendruomenė suorganizavo gražią
kalėdinę paramos mugę – mokiniai, mokytojai, gyventojai prekiavo
savo dirbiniais ir smulkmenomis. Pynėjai pynė patys ir mokė kitus
Įžiebus kalėdinę eglę

iš eglišakių pasiruošti vainiką šventiniam stalui, vaikų globos namų
„Nykštukų“ grupė iškepė sausainių, buvusi JMB būrelio vadovė Nijolė „supylė“ net kelis skanius „skruzdėlynus“. Surengtas didžiulis „Gerumo stalas“. Ant jo buvo galima padėti vardines dovanėles mūsų
senoliams, aukoti daiktus ar į dėžutę įdėti pinigėlį. Koks džiaugsmas
ir šiluma užpildė visų širdis, kai pasibaigus mugei skaičiavome rezultatus. Ant „Gerumo stalo“ radome medaus, sunešto iš Karšuvos girios
augalų, šeimininkių išvirtų uogienių, saldumynų, net knygų, puodelių arbatai, JMB būrelių narių pagamintų lesyklėlių žiemojantiems
paukščiams. Mugės metu gauti 625 litai!
Kartu visiems kuo nors prisidėjus, galėjome miestelio kalėdinę
eglę papuošti gražiomis girliandomis, surengti jos įžiebimo šventę
su fejerverkais, senoliams skirtuose krepšeliuose įdėti įvairesnių dovanų.
Žinoma, miškininkai atvežė į miestelį ir kalėdinių eglių šakų, kurias žmonės rinkosi, patikusias išsinešė ne tik sau, bet ir kaimynui parnešė ar bendrai erdvei daugiabutyje papuošti.
Norėčiau viešai padėkoti bendraminčiams, kurie prieš didžiąją
metų šventę negailėjo savo laiko – pakavo lauknešėlius, virė arbatą, kepė pyragą ir visus juo vaišino. Ačiū visiems, kurie aplankė 39
miestelio gyventojus senolius, pasakė jiems šiltą žodį, kurie atėjo į
žuvitakio slėnį pabūti kartu, pasidžiaugti gerais darbais ir pasvajoti
apie 2015 metus. Bendri nuoširdūs darbai daro ne tik kalėdinius stebuklus, kai veikiama išvien.

Irena Petrošienė

Jurbarko miškų urėdijos Kalvelių girininkijos girininkė,
Viešvilės bendruomenės narė
Šventės personažai
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Išėję negrįžti

Gerumo akcija

„Iš širdies įi širdįi“

J

Jurbarke

urbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos „Varpelių“ ir „Boružiukų“
grupių vaikai kartu su mokyklos direktore Nijole Giedrute
Blažaitiene, auklėtojomis ir Jurbarko miškų urėdijos eiguliu
Antanu Samuiliu prieš Kalėdas surengė gerumo akciją „Iš širdies
į širdį“, skirtą Jurbarko mieste gyvenantiems vienišiems, sergantiems senoliams.
Jurbarko miškų urėdijos duotu autobusu aplankėme 11 senolių. Vaikai jiems dovanojo pačių pagamintus angelus, kalėdinius atvirukus, dainavo kalėdines giesmeles, deklamavo eilėraščius ir šiltu vaikišku apkabinimu linkėjo smagių artėjančių Kūčių,
Kalėdų. Kiekvieno senolio namuose papuošėme miškininkų
dovaną – eglės šaką. Į šią akciją noriai įsitraukė ir vaikų tėveliai,
dovanodami kalėdinius žaisliukus, kartu su vaikais kurdami kalėdinius atvirukus, rašydami palinkėjimus. O viena šeima, norėdama pradžiuginti senolius, parūpino ir žydinčių tulpių. Tarp aplankytų garbingo amžiaus žmonių – net trys buvusios pedagogės,
dirbusios vaikų darželiuose. Ši kelionė vaikams buvo neįprasta,
kelianti įvairiausių emocijų ir minčių, ypač matant senos močiutės skruostu riedančią ašarą, nuoširdžią šypseną, metų naštos
nuvargintą veidą... Tai buvo ir gerumo pamoka suaugusiesiems,
skatinanti pagarbą senam, neįgaliam žmogui, mokanti jautriai ir
tolerantiškai pažvelgti į visų neišvengiamą senatvę.

Inga Krikštanienė

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos priešmokyklinio ugdymo
pedagogė metodininkė

Zigmas

Šakūnas
1933 06 26 – 2015 01 13
Miškininkų bendruomenė sausio
13 d. neteko buvusio ilgamečio
Lietuvos miškų instituto mokslo
darbuotojo dr. Zigmo Šakūno.
Gimęs Prienų rajono Skriaudžių kaime miškų žinybos tarnautojo šeimoje, Zigmas nedvejodamas savo gyvenimą susiejo su
miškininkyste. Baigęs 1952 m. Vilniaus miškų technikumą, jis pareigingai dirbo Vilniaus miškų ūkyje Riešės girininkijos girininku,
1957 m. baigė LŽŪA Miškų ūkio fakultetą, 1963 m. – tuometinio
Leningrado miškų technikos akademijos stacionarinę aspirantūrą, 1966 m. tapo žemės ūkio mokslų kandidatu (1993 m. – agrarinių mokslų daktaru). Nuo 1963 m. jo gyvenimas ir veikla buvo
susieti su Girionimis, Lietuvos miškų institutu, kur pasišventęs
miško darbų technologijų kūrimui nuoširdžiai triūsė iki išėjimo
į pensiją 1994 m.
Zigmo Šakūno mokslo darbai, išdėstyti daugiau kaip 40-tyje
mokslinių straipsnių (vieno ir su bendraautoriais) bei mokslo
ataskaitose, pasitarnavo progresyvių miško kirtimų plėtrai ne tik
Lietuvoje. Jo sukurti atvejinių ir atrankinių miško kirtimų stacionarai, nauji biologiniai ir technologiniai sprendimai XX a. septintame – aštuntame dešimtmetyje patraukė Vidurio bei Rytų
Europos miškininkų dėmesį.
Darbe ir gyvenime Zigmas išsiskyrė dideliu kuklumu, geraširdiškumu, teisingumu ir noru visiems padėti, ugdė jaunąją miškininkų kartą – skaitė paskaitas Kauno aukštesnėje miškų mokykloje. Buvo ilgametis Girionių miškininkų choro dalyvis.
Kartu su žmona miškininke Joana išaugino dukras Audronę
ir Jolantą. Velionis palaidotas Kaune, Romainių kapinėse.
LAMMC Miškų instituto darbuotojai, senjorų kolektyvas „Giriūnai“
reiškia nuoširdžią užuojautą velionio žmonai Joanai, dukroms
Audronei, Jolantai ir visiems jų artimiesiems.

Naujos pareigos
Trakų miškų urėdijoje:
JUOZAS URBANAVIČIUS po atrankos nuo 2015 m. sausio 2 d. paskirtas Lentvario girininkijos eiguliu. Prieš tai dirbo Nemenčinės
miškų urėdijos Arvydų girininkijoje eiguliu;
PETRAS KAREIVA po atrankos nuo 2015 m. sausio 2 d. paskirtas
Onuškio girininkijos eiguliu. Prieš tai dirbo šioje girininkijoje miško
darbininku;
VYTAUTAS ŠMIGELSKAS po atrankos nuo 2015 m. vasario 2 d.
paskirtas Semeliškių girininkijos eiguliu. Prieš tai dirbo Semeliškių
girininkijos girininko pavaduotoju.
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Laisvà minutæ

Ne tik apie žiemą...
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Vertikaliai:
1. Kryžmažiedžių šeimos bergždynų piktžolė, vaistinis augalas.
2. Juodas stambus varninių šeimos paukštis, turintis šaižų balsą.
3. Tinginio sinonimas. 4. Didelė šiluma, karštis. 5. Iš rūko ir garų
susidariusios ledo nuogulos ant medžių šakų ir kitur. 6. Vynmedžio šakos. 10. Medžių virtimas iš šaknų nuo gausaus sniego.
13. Žemės pakraštys prie upės, ežero ar jūros. 14. Erikinių šeimos nuodingas, vaistinis pelkių krūmokšnis pilkšvomis šakelėmis. 18. Sniego tirpimas, pašalo ėjimas. 19. Į pataisą panašus
ilgas, išsidriekęs, vėduokle išsiskleidusiomis šakutėmis augalas.
21. Neužžėlusi pelkės, liūno vieta, neužšalusi, gili vieta upėje.
22. „Gudo“ obelis. 23. Vikriai šokinėjantis ir svirpiantis vabzdys.
25. Vieta kiaušiniams dėti, perėti bei jauniklius auginti.
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Horizontaliai:
7. Lietuvoje plintantis iš šiaurės Amerikos kilęs žinduolis, kuris prieš ėsdamas, maistą nuplauna vandenyje. 8. Stambus Lietuvos miškų paukštis,
kuris per tuoktuves trumpam apkursta. 9. Kiaura vieta, kiauruma. 11. Ledų
krituliai. 12. Nuosėdinė karbonatinė uoliena. 15. Žiemos mėnuo dar vadinamas pūgų mėnesiu. 16. Nuodingos dujos, susidarančios, kai degant
trūksta deguonies, žiemą jomis galima mirtinai apsinuodyti. 17. Medžių
ar šakų lūžimas nuo sniego ar lijundros. 20. 41–oji JAV valstija ir to paties
pavadinimo džinsai. 22. Gyvas padaras, pats judantis, minta gamtinėmis
medžiagomis. 24. Vištų tvartas. 26. Geltona, tamsiai ruda arba raudonai
ruda, bičių darbininkių surinkta medžiaga, skirta apsaugoti avilį nuo infekcijų. 27. Pateikiamos informacijos kiekio žymimasis vienetas. 28. Bulvinių
šeimos dekoratyvinis augalas. 29. Nedidelė sodybų pelėda.
Sunkesni žodžiai: nikandra, bitas.

Iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę.
Atsakymus iki vasario 17 d. siųskite adresu VšĮ „Mūsų girios“, A. Juozapavičiaus g. 10 a, 09311 Vilnius
arba el. paštu info@musu-girios.lt.
Žinutėje įrašykite kryžiažodžio atsakymą, vardą, pavardę (pvz., Medkirtys, Vardenis Pavardenis).
Nugalėtojo, kuris bus nustatytas burtų keliu, laukia UAB „MMC Forest“
įsteigtas prizas – Silva žiūronai Pocket 8.
Loterijoje dėl prizo negali dalyvauti redakcijos darbuotojai ir jų šeimų nariai.
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Sudarė Ona Gylienė
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Sveik in am e gim us ius

Su 30-uoju gimtadieniu

Vasario 2 d. šią sukaktį pažymintį Taura
gės miškų urėdijos medienos ruošos, pre
kybos ir techninio padalinio medkirtės
operatorių Daivarą Nėjų, 19 d. – Nemenčinės miškų urėdijos Žeimenos gi
rininkijos darbininką Valerij Marmyš,
24 d. – Valkininkų miškų urėdijos Vėžionių
girininkijos miško darbininką Deividą
Januškevičių, 28 d. – Valstybinio miš
kotvarkos instituto jaunesnįjį taksatorių
marių Megelinską.
Sausio 9 d. šią sukaktį pažymėjusią ASU
Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir
ekologijos instituto jaunesniąją mokslo
darbuotoją Editą Mažuolytę-Miškinę.

Su 40-uoju gimtadieniu

Vasario 5 d. šią sukaktį pažymintį Dubravos EMM urėdijos medelyno traktorininką
Robertą Čikotą, 10 d. – Kretingos miš
kų urėdijos medelyno darbininkę Daivą
Donielienę, 21 d. – Nemenčinės miškų
urėdijos vyriausiąjį inžinierių Vytautą
Steponėną, 24 d. – Valkininkų miškų urėdijos medienos ruošos, prekybos ir tech
ninio padalinio priešgaisrinio automobilio
vairuotoją Darių Tolvaišą, 25 d. – Trakų
miškų urėdijos Lentvario girininkijos eigulį Juozą Urbanavičių.

Su 50-uoju gimtadieniu

Vasario 3 d. šią sukaktį pažymintį Veisiejų
miškų urėdijos Ančios girininkijos girinin
ką Irmantą Barkauską, 10 d. – Jurbarko miškų urėdijos medienos ruošos,
prekybos ir techninio padalinio viršininką
Joną Šeflerį, 11 d. – Šakių miškų urė
dijos Šakių girininkijos miško darbininką
Gintarą Jomantą, 13 d. – Zarasų miš
kų urėdijos Dusetų girininkijos girininką
Audrių Pakerį, 15 d. – Raseinių miškų
urėdijos Paliepių girininkijos eigulį Albiną Lukauską, 19 d. – LMSA valdybos
pirmininką dr. Algį Gaižutį, 20 d. – Igna
linos miškų urėdijos vyriausiąjį miškininką

vasariį

Praną Kraujalį, 23 d. – Pakruojo miškų urė
dijos Gedžiūnų girininkijos girininką Saulių
Laurikietį, 24 d. – Mažeikių miškų urėdijos
Papilės girininkijos eigulį Virginijų Stupurą,
25 d. – Veisiejų miškų urėdijos buhalterę Živilę
Baliūtienę, Rietavo miškų urėdijos vairuotoją
Arūną Klapatauską, 26 d. – Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Alytaus
teritorinio padalinio vyresnįjį specialistą Algį
Dusevičių, Utenos miškų urėdijos Kuktiškių
girininkijos eigulį Gintarą Babrauską.

Su 60-uoju gimtadieniu

Vasario 1 d. šią sukaktį pažymintį Jurbarko
miškų urėdijos miško apsaugos inžinierių Kęstutį Kaučiką, Nemenčinės miškų urėdijos
Liepynės girininkijos eigulį Antaną Petrėną,
2 d. – Veisiejų miškų urėdijos urėdą Zenių Želionį, 6 d. – Valstybinės miškų tarnybos Miškų
kontrolės skyriaus Klaipėdos teritorinio padalinio vyriausiąjį specialistą Algirdą Rimgailą,
Biržų miškų urėdijos medienos ruošos ir darbų
saugos inžinierių Leoną Grigaliūną, 7 d. –
Jonavos miškų urėdijos Gaižiūnų girininkijos eigulį Leonid Rubliov, Veisiejų miškų urėdijos
Krosnos girininkijos eigulį Gintautą Burčiką,
Kauno miškų urėdijos Vytėnų girininkijos gamybos kontrolierę Vidą Ramelienę, 15 d. – Generalinės miškų urėdijos Buhalterinės apskaitos
skyriaus vyriausiąją specialistę Jolantą Daukšienę, 19 d. – Valstybinio miškotvarkos insti
tuto vyresnįjį taksatorių Edmundą Paliuką,
24 d. – Kretingos miškų urėdijos medienos ruo
šos, prekybos ir techninio padalinio vairuotoją
Antaną Kniukštą, 25 d. – Kretingos miškų
urėdijos medelyno darbininkę Rūtą Keblienę,
28 d. – Kretingos miškų urėdijos medienos ruo
šos, prekybos ir techninio padalinio tekintoją
Albertą Bruzdeiliną, Šilutės miškų urėdijos
Saugų medienos ruošos, prekybos ir techninio
padalinio vairuotoją Juozą Bielicą.
Sausio 7 d. šią sukaktį pažymėjusį Ukmergės
miškų urėdijos Šešuolėlių girininkijos miško
darbininką Mindaugą Baroną.

Vasario 20 d. sukanka 65-ri buvusiam ilgamečiam Šakių miškų urėdijoje buvusios
Gelgaudiškio girininkijos girininkui Jonui
Gvildžiui.

Su 70-uoju gimtadieniu

Vasario 5 d. šią sukaktį pažyminčią bu
vusią ilgametę Lietuvos miškų instituto
darbuotoją Reginą Kregždienę, 19 d. –
buvusią ilgametę Dubravos EMM urėdijos
kadrų inspektorę Oną Reginą Brakauskienę.
Vasario 9 d. sukanka 75-ri Kretingos miš
kų urėdijos Darbėnų girininkijos girininkui
Viliui Perkamui bei buvusiam ilgamečiam Valstybinio miškotvarkos instituto
direktoriaus pavaduotojui, projektų vadovui dr. doc. Algirdui Juozui Rutkauskui,
20 d. – buvusiam ilgamečiam Šakių miškų
urėdijos Šilagirio girininkijos eiguliui Gediminui Adomaičiui, 24 d. – buvusiai
Miškų ūkio ministerijos darbuotojai Daliai Matulevičienei.

Su 80-uoju gimtadieniu

Vasario 14 d. šią suk aktį paž ymintį bu
vusį ilgametį Dubravos EMM urėdijos
vadovą, Lietuvos miškų instituto direktorių, miškų ūkio ministrą, profesorių,
habil. dr. Albertą Vasiliauską, 17 d. –
buvusį ilgametį Mažeikių miškų urėdijos
Mažeikių girinink ijos girinink ą bei miškų
urėdą Augustą Jonuškį, 19 d. – bu
vusį ilgametį Kazlų Rūdos mokomosios
miškų urėdijos vyriausiąjį miškininką,
urėdo pavaduotoją miškininkystei Antaną Rinkevičių.
Vasario 5 d. sukanka 85-ri buvusiam ilga
mečiam Alytaus miškų urėdijos urėdui,
nusipelniusiam šalies miškininkui Antanui Utyrai, 9 d. – buvusiai ilgametei
Dubravos EMM urėdijos medienos ruošos,
prekybos ir techninio padalinio darbuotojai Danai Metrikienei.

Kryžiažodžio „Gruodžio kaleidoskopas“, išspausdinto 2014 m. Nr. 12, atsakymai:

Už kryžiažodžio „Gruodžio kaleidoskopas“,
išspausdinto 2014 m. Nr. 12, atsakymus
Všį „Mūsų girios“
įsteigtą prizą – metinę 2015 m. žurnalo
„Mūsų girios“ prenumeratą –
laimėjo rasa taruškienė.
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Dėl prizo kreipkitės:
el. paštu info@musu-girios.lt, tel. 8687 10616.

Vertikaliai: 1. Šaltis. 2. Žvaginė. 3. Sniegas. 4. Starta. 7. Kūčios. 8. Kiškis.
12. Gruodis 13. Speigas. 16. Kuodas. 17. Eglutė. 20. Eleboras. 21. Barsukas.
23. Kalėdos. 24. Vištelė.
Horizontaliai: 5. Plynas. 6. Vilkas. 9. Lūšis. 10. Itris. 11. Angelas. 14. Voverė.
15. Spalis. 18. Pusnis. 19. Papūga. 22. Plaukas. 25. Sakas. 26. Mirta. 27. Vėtros.
28. Lututė.

PONS S E

Geriausias
medkirčio draugas
Ponsse scorpion

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

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

KONEKESKO
oficialus PONSSE atstovas Lietuvoje

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

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

www.ponsse.com

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

