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Kovo 31 d. Šiaulių miškų urėdijos iniciatyva 
surengtas seminaras visų miškų urėdijų vy-
riausiesiems miškininkams ES finansinės 
paramos 2014-2020 m. miškų ūkio priemo-
nėms įsisavinimo klausimais.

Balandžio 1 d. LAMMC Miškų instituto direk-
torius dr. M. Aleinikovas, asociacijos „Litbio-
ma“ prezidentas V. Ramanauskas ir mokslinės-
techninės tarybos nariai dr. K. Buinevičius, 
dr. D. Martuzevičius dalyvavo susitikime LR 
Prezidentūroje su Ekonominės ir socialinės 
politikos grupės vadove, prezidentės vy-
riausiąja patarėja G. Kaminskaite-Salters. 
Aptarta situacija biokuro rinkoje, galimi ir rea-
liai paimami biokuro resursai, biokuro birža. 
Atskirai susitikta su aplinkos ir miškų klausi-
mus kuruojančia tos pačios grupės prezi-
dentės patarėja E. Kriščiūniene, su kuria 
aptartos problemos miškų sektoriuje. 

Balandžio 2 d. KMAI kolegijoje surengta 
Atvirų durų diena, kurioje skaitytos „Gamtos 
pažinimo“ paskaitos  moksleiviams.

Balandžio 8-9 d. Rietavo miškų urėdijoje 
vyko FSC miškų tvarkymo kasmetinis au-
ditas. 

Balandžio 8-10 d. Vilniaus miškų urėdijoje 
surengti nemokami miškininkystės kursai 
miško savininkams, kuriuose jie supažindinti 
su ES struktūrinių fondų įsisavinimo galimy-
bėmis privačiuose miškuose, energetinių žel-
dinių auginimu biokurui. 

Balandžio 10 d. Aplinkos ministerija, skatin-
dama efektyvią miško savininkų kooperatyvų 
veiklą ir siekdama didinti privačių miškų savi-
ninkų kooperaciją, paskelbė geriausio miško 
savininkų kooperatyvo konkursą. Jame gali 
dalyvauti šalies kooperatyvai, vykdantys ne 
mažiau kaip 5 metus miškų ūkio veiklą ne ma-
žesnėje kaip 50 ha miškų teritorijoje. Konkur-
so pirmosios vietos laimėtojui bus skirta 1448 
eurų, antrosios – 868 eurų, trečiosios – 579 
eurų premijos. Renkant geriausią miško savi-
ninkų kooperatyvą bus vertinama pastarųjų 3 
metų kooperatyvo apyvarta, kaip rūpinamasi 
narių poreikiais, ar pastaraisiais metais koo-
peratyvui ir jo nariams nebuvo skirtos admi-
nistracinės nuobaudos. Norintieji dalyvauti 
konkurse turėjo iki balandžio 24 d. pateikti 
paraišką Aplinkos ministerijai. 

Balandžio 13-16 d. Italijoje, Parmoje vykusia-
me Europos maisto saugos organizacijos 
ekspertų pasitarime dėl afrikinio kiaulių 
maro židinių valdymo dalyvavo Miškų institu-
to Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyriaus 
vyresnioji mokslo darbuotoja dr. O. Belova.
 

Balandžio 14 d. KMAI kolegijoje organizuo-
ta Donoro diena.

Balandžio 14 d. Rokiškis vienai dienai tapo 
Aplinkos ministerijos inicijuoto ir nuo vasa-
rio po visą šalį keliaujančio projekto „Atlie-
kos – vertinga žaliava, nešvaistyk!“ ekos-
totele. Balandžio 16 d. aplankyti Zarasai, ba-
landžio 21 d. pabuvota Ukmergėje, balandžio 
23 d. – Kėdainiuose, balandžio 28 d. – Panevė-
žyje. Šis projektas po Lietuvą keliaus iki birželio 
vidurio. Gegužės 5 d. pasieks Šakius, gegužės 
7 d. – Vilkaviškį, gegužės 12 d. – Kelmę, gegu-
žės 14 d. – Lazdijus, gegužės 19 d. – Uteną, ge-
gužės 21 d. – Anykščius, gegužės 26 d. – Alytų, 
gegužės 28 d. – Kauną, birželio 2 d. – Plungę, 
birželio 4 d. – Druskininkus, birželio 9 d. – Tau-
ragę ir birželio 11 d. – Pasvalį. 

Balandžio 15 d. Ventos regioniniame parke 
pristatytas visuomenei naujas Jurakalnio 
apžvalgos bokštas, pastatytas naudojantis 
ES parama. Nuo Ventos paupyje, netoli Dau-
biškių kaimo pastatyto iš medžio ir metalo 
konstrukcijų 15 m aukščio modernaus bokšto 
parko lankytojai gali grožėtis vaizdu į Ventos 
kraštovaizdžio draustinį, Jurakalnio geologi-
nę atodangą, Papilės piliakalnius. Lietuvos 
nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose ES 
lėšomis jau pastatyta 13 apžvalgos bokštų, 
dar trys statomi.

Balandžio 16 d. LR Seimas patvirtino Aplin-
kos ministerijos parengtą naują Nacionalinę 
aplinkos apsaugos strategiją, kurioje numa-
tyta aplinkos apsaugos vizija iki 2050 m., o jos 
įgyvendinimo tikslai – iki 2030 metų. Ši strategi-
ja išskiria keturias pagrindines ilgalaikės aplin-
kos apsaugos politikos sritis. Tai darnus gamtos 
išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas, aplin-
kos kokybės gerinimas, ekosistemų stabilumo 
išsaugojimas ir klimato kaitos švelninimas bei 
prisitaikymas prie klimato kaitos keliamų aplin-
kos pokyčių. Iki šiol pagrindinis aplinkos sek-
toriaus ilgalaikis planavimo dokumentas buvo 
Valstybinė aplinkos apsaugos strategija, kurią 
LR Seimas patvirtino 1996 metais. 

Balandžio 16 d. LR Seimas, prieš tai pritarus 
Seimo Aplinkos apsaugos komitetui, papildė 
Miškų įstatymo 7 straipsnio 1 dalį teiginiu, kad 
šalyje miškų ūkio veiklą vykdo 42 miškų urė-
dijos. Už šią pataisą balsavo 79 Seimo nariai 
(posėdyje buvo 101 narys). 

Balandžio 16 d., minint Energetikų die-
ną, LAMMC Miškų instituto direktorius 
dr. M. Aleinikovas pakviestas į priėmimą Val-
dovų rūmuose, kur jam įteikta LR Seimo pirmi-
ninkės pirmojo pavaduotojo V. Gedvilo padėka 
už mokslo darbus bioenergetikos srityje. 

Balandžio 17-18 d. Tartu vykusiame Estijos 
atviro medkirčių čempionato I-ame etape 
mūsų KMAI kolegijos studentas A. Mockus 
laimėjo pirmą vietą tarp jaunių (varžėsi 15 
dalyvių). Profesionalų tarpe R. Balčiūnas buvo 
7-tas, G. Karpavičius – 8-tas tarp 18 dalyvių. 

Balandžio 17 d. Šimonių girioje surengtas 
gamtos fotografų klubo NATUREPHOTO.
LT bendruomenės susitikimas su Anykščių 
miškų urėdijos miškininkais. Fotografus Ši-
monių giria (apie 13 500 ha) traukia savo dy-
džiu, grožiu bei gausia gyvūnija, augalija. 

Balandžio 20-24 d. KMAI kolegijoje pagal 
ERASMUS+ dėstytojų mainų programą  paskai-
tų ciklą  ,,Tarptautines darbo teises aktualijos” 
skaitė Turkijos Anadolu universiteto dėsty-
tojas doc. dr. Ozgur Oguz. 

Balandžio 20-24 d. Kuršėnų miškų urėdija 
kartu su Valstybinės miškų tarnybos Miškų 
kontrolės skyriaus Šiaulių teritoriniu poskyriu 
surengė nemokamus kursus privačių miškų 
savininkams. 

Balandžio 21 d. generalinis miškų urėdas 
R. Prūsaitis susitiko su medienos perdirbė-
jų atstovais – „Lietuvos mediena“ asociacijos 
direktoriumi R. Beinortu, Medienos perdirbėjų 
asociacijos vadovu J. Zimnicku, AB „Grigiškės“ 
generaliniu direktoriumi G. Pangoniu ir aptarė 
aprūpinimo žaliava ir antrojo metų pusmečio 
prekybos mediena aukcionų organizavimo ak-
tualijas.

Balandžio 23 d. Generalinė miškų urėdija 
pateikė Aplinkos ministerijai 2014 m. veiklos 
ataskaitą ir prioritetinius 2015-2016 m. už-
davinius. 

Balandžio 23 d. Girionyse, Miškų instituto sa-
lėje vyko Mokslo tarybos narių rinkimai.

Balandžio 23 d. Kaune, ASU surengta studen-
tų mokslinė konferencija „Jaunasis moksli-
ninkas – 2015“. Fakultetuose pristatyta per 
200 pranešimų, o plenariniame  posėdyje skai-
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tyti geriausieji. Miškų ir ekologijos fakultete geriau-
siai įvertintas Monikos Raškauskaitės pranešimas 
„Autochtoninių paprastosios pušies populiacijų 
sėjinukų morfologiniai ir baltymų raiškos skirtu-
mai“ ( nuotr. 4 p.).

Balandžio 23-24 d. Švenčionėlių miškų urėdijoje 
vyko FSC miškų tvarkymo kasmetinio sertifikavi-
mo auditas. 

Balandžio 24 d. Žemaitijos nacionaliniame parke su-
rengta Atvirų durų diena. Platelių lankytojų centre 
buvo galima apžiūrėti ekspoziciją „Žemaitijos žemės 
slėpiniai“, Platelių dvaro svirne ir arklidėse – Žemai-
tijos NP ir Užgavėnių kaukių ekspozicijas. Surengtos 
ekskursijos Giliuko, Kaštoniuko, Šeirės pažintiniais 
takais. Platelių ežere vykdomus archeologinius tyri-
mus pristatė Klaipėdos universiteto prof. V. Žulkus. 

Balandžio 25 d. LR Seimo nariai, Seimo kancelia-
rijos, kitų institucijų darbuotojai Kaišiadorių miškų 
urėdijoje, Strošiūnų kraštovaizdžio draustinyje so-
dino mišką, skirtą Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 25-mečiui pažymėti.

Balandžio 25 d. vyko Aplinkos ministerijos inicijuo-
jama, jau kasmetine tapusi, švaros akciją „Darom 
2015“, kurios metu nuo šiukšlių vaduoti ir miškai. 
Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentū-
ros ir Vilniaus RAAD darbuotojai valė Neries pakran-
tę sostinėje. 

Balandžio 25 d. Vilkaviškio rajone, J. Basanavičiaus 
gimtinėje – Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne 
surengta Ąžuolyno diena. Pernai balandžio 26 d. 
švenčiant Tautinio atgimimo ąžuolyno 25-ųjų me-
tinių paminėjimo šventę pradėta sodinti Atkurtos 
Lietuvos valstybės šimtmečio giraitė. Pirmąjį ąžuolą 
25 ąžuolų guote pasodino LR Ministras Pirmininkas 
A. Butkevičius. Šiemet šioje giraitėje sodintas antra-
sis 25 ąžuolų guotas. Jame pirmąjį ąžuolą pasodino 
krašto apsaugos ministras J. Olekas. 

 Komisija, kuriai vadovavo generalinio miškų urė-
do pavaduotojas G. Visalga, įvertino miškų urėdijų 
veiklą pagal 25 rodiklius. Komisija atkreipė dėmesį 

į dažniausiai pasitaikančius veiklos trūku-
mus: skolos, tenkančios 1 m3 medienos, 
miško kirtimų atliekų pardavimas, pagrin-
dinių miško kirtimų vykdymas, transporto 
paslaugų veikla. Gerai įvertinta 28 miškų 
urėdijų ir jų vadovų veikla: Anykščių, 
Biržų, Druskininkų, Ignalinos, Joniškio, 
Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kazlų Rūdos 
mokomoji, Kėdainių, Kuršėnų, Panevėžio, 
Radviliškio, Raseinių, Rokiškio, Šakių, Šal-
čininkų, Šiaulių, Šilutės, Švenčionių, Tau-
ragės, Telšių, Trakų, Ukmergės, Valkininkų, 
Varėnos, Veisiejų ir Vilniaus miškų urėdijos. 
O 14 miškų urėdijų (Alytaus, Dubravos, 
Jonavos, Kretingos, Kupiškio, Marijam-
polės, Mažeikių, Nemenčinės, Pakruojo, 
Prienų, Rietavo, Tytuvėnų, Utenos ir Zara-
sų) veikla įvertinta patenkinamai. Jos iki 
balandžio 30 d. turėjo pateikti priemonių 
planą, kaip pagerins netinkamai vykdo-
mus rodiklius.

 Generalinės miškų urėdija tinklapyje 
patikslino, kad audituotais 2014 m. gruo-
džio 31d. pelno (nuostolių) ataskaitos 
duomenimis, 2013 m. finansiniais metais 
miškų urėdijų pardavimo pajamos buvo 
531 882 140 litų, pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą – 44 515 798 litų, o gry-
nasis pelnas (nuostoliai) – 38 413 506 litų. 
2014 m. miškų urėdijos gavo 572 001,47 
litų pardavimo pajamų, 44 215 264 litų 
pelno (nuostolių) prieš apmokestinimą ir 
37 656 541 litus grynojo pelno (nuosto-
lių). Tad miškų urėdijų pelnas sumažėjo 
1,9 proc. arba 0,7 mln. litų.

 Generalinėje miškų urėdijoje įsteigta 
Mobilioji miško kontrolės grupė šiemet 
atliko patikrinimus 9-iose miškų urėdijose. 
Tikrinta, kaip laikomasi nenukirsto miško 
skyrimo ir pardavimo tvarkos, kaip vykdo-
mi medienos ruošos, sortimentavimo ir su 
prekyba susiję darbai. GMU Miško resursų 
ir prekybos mediena skyriaus vyriausieji 
specialistai kai kuriose miškų urėdijose 
nustatė trūkumų. Jonavos miškų urėdijoje 
biržės eksploatavimo technologinėse kor-
telėse ar kituose dokumentuose, pateik-
tuose girininkijoms, nenurodomi biržėse 
gaminami sortimentai bei jų ilgiai; vidiniai 
medienos pervežimai atliekami neišrašant 
medienos gabenimo važtaraščių; biržėse 
gaminamų sortimentų užlaidos neatitin-
ka leistinoms. Pakruojo miškų urėdijoje 
aptikta Apvaliosios medienos bei nenu-
kirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo 
taisyklių nustatant medienos tūrį grupiniu 
metodu, Apvaliosios medienos klasifikavi-
mo ir ženklinimo taisyklių (vykdomas sor-
timentavimas ir gaminamos apvaliosios 

medienos priėmimas su ilgio reikalavimų 
neatitinkančiomis užlaidomis) pažeidi-
mų. Taip pat rasti Apvaliosios medienos 
apskaitos tvarkos aprašo, Apvaliosios me-
dienos bei nenukirsto miško matavimo ir 
tūrio nustatymo taisyklių (rastas 24 proc. 
mažesnis kirstinų medžių tūris nei nurody-
ta nenukirsto valstybinio miško pardavimo 
sutartyje), Biržių atrėžimo ir įvertinimo tai-
syklių pažeidimų.

 Valstybinės miškų tarnybos Miško sani-
tarinės apsaugos skyriaus darbuotojai šių 
metų pirmą ketvirtį surengė susitikimus su 
Kazlų Rūdos, Kauno, Prienų, Kaišiado-
rių, Trakų, Tytuvėnų, Šiaulių, Panevėžio, 
Rokiškio, Zarasų miškų urėdijų miški-
ninkais, kuriuose informuota apie valsty-
binių miškų sanitarinės apsaugos aktualijas 
2015 metais. Akcentuota reali grėsmė šalies 
eglynuose susiformuoti masiniams žievė-
graužio tipografo židiniams, aptartos prie-
monės žievėgraužių plitimo užkardymui. 
Atkreiptas dėmesys į tinkamą želdinių ir 
jaunuolynų apsaugą nuo pušinių straubliu-
kų pakenkimo bei žvėrių daromus pažeidi-
mus, supažindinta su naujais jų apsaugos 
būdais ir priemonėmis. 

 Valstybinės miškų tarnybos parengto 
Radviliškio rajono savivaldybės valstybinės 
reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo 
projekto viešas pristatymas vyks gegužės 
8 d. šio rajono savivaldybės posėdžių salėje, 
o Utenos rajono savivaldybės valstybinės 
reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo 
projekto – gegužės 15 d. šio rajono savival-
dybės salėje.

 LMSA valdybos narių delegacija susitiko 
su Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 
vadovu A. Stanislovaičiu, kuris pakvietė in-
tensyvinti bendradarbiavimą su privačių 
miškų savininkais, drąsiau kelti  saugomo-
se  teritorijose kylančias problemas ir kartu 
siekti jų sprendimo. Aplankytas rekons-
truotame Sapiegų rūmų pastate įkurdintas 
Saugomų teritorijų nacionalinis lankytojų 
centras.

Birželio 6 d. Lazdijuose rengiamos 
tradicinės tarptautinės šventės ,,Pa-
sienio fiesta 2015“, kurios šių metų 
pavadinimas „Mes esam dzūkai – gi-
rių karaliai“,  metu vyks Baltijos šalių 
miškininkystės studentų profesinio 
meistriškumo medkirčių čempiona-
tas. Jame varžysis Latvijos, Estijos ir 
geriausi KMAI kolegijos medkirčiai.
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Į žurnalo „Mūsų girios“ klau-
simus atsako generalinis miškų 
urėdas dr. RIMANTAS PRŪSAITIS.

Prašome trumpai pristatyti miškų urė-
dijų ūkinės veiklos rezultatus ir priori-
tetus. 

Praėjusiais finansiniais metais miškų 
urėdijos gavo 572001470 litų pardavimo 
pajamų, 44215264 litų pelno (nuostolių) 
prieš apmokestinimą ir 37656541 litą gry-
nojo pelno (nuostolių). 2013 m. metais 
miškų urėdijų pardavimo pajamos sudarė 
531882140 litų, pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą – 44515798 litų, o gry-
nasis pelnas (nuostoliai) – 38413506 litai. 
Vadinasi, miškų urėdijų pelnas 2014 m. 
mažėjo 1,9 proc. arba 0,7 mln. litų. 

Per šių metų I ketvirtį miškų urėdijos 
realizavo 832,46 tūkst. kub. m apvaliosios 
medienos ir 42,2 tūkst. kub. m miško kirti-
mo atliekų. Vidutinė apvaliosios medienos 
kaina buvo 42 eurai už kub. m (145 Lt), 
kirtimo atliekų – 9 eurai už kub. m (31 Lt). 
Lyginant su tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu 
apvaliosios medienos 54 tūkst. kub. m ir 
kirtimo atliekų 21 tūkst. už kub. m realizuo-
ta mažiau. Vidutinė apvaliosios medienos 
pardavimo kaina sumažėjo 2,89 euro už 
kub. m, kirtimo atliekų išliko tokia pati.

Šiemet numatoma atkurti 9708 ha 
miško kirtaviečių, o įveisti 781 ha naujų 
miškų ne miško žemėse.

Pagrindiniu prioritetu 2015 m. numa-
tomas žaliavos iš miško kirtimo atliekų 
gamybos apimčių didinimas bei skiedros 
gamyba ir jos pateikimas biokuro biržai 
konkurencingomis kainomis.

Prioritetiniai uždaviniai: mobilios miš-
ko apsaugos kontrolės grupės veiklos 
vykdymas; bendros informacinės miškų 
ūkio veiklos apskaitos sistemos kūrimas 
ir diegimas; miškų urėdijų veiklos ir tur-
to panaudojimo efektyvumo didinimas; 
miškų urėdijų likvidinės medienos tūrio 
išeigos kontrolė.

Nuo šių metų pradžios gana vangiai 
vyksta prekyba kai kuriais apvaliosios 
medienos sortimentais. Medienos per-
dirbėjai varsto LR Seimo, Vyriausybės 
duris, siekdami keisti Prekybos apva-
liąja mediena taisykles ar net Miškų 
įstatymą. Kas numatyta susidariusiai 
situacijai stabilizuoti?

Dabartinė padėtis nėra tragiška, nors 
kai kurių sortimentų pardavimai, iš tikrųjų, 
sumažėjo. Be to krito ir medienos kainos. 
Lyginant su praėjusiais metais, šiemet nu-
matome gauti mažiau pajamų. Medienos 
perdirbimo įmonių, medienos eksportuo-
tojų atstovai ne kartą kreipėsi į Aplinkos 
ministeriją inicijuodami Prekybos apva-
liąja mediena taisyklių tam tikrų punktų 
pakeitimus motyvuodami tuo, kad dabar 
jose trūksta lankstumo, operatyvumo. Ge-
neralinė miškų urėdija su kai kuriais jų pa-
siūlymais sutinka, nors neabejotinai gins 
miškų urėdijų komercinius interesus. Bet 
kokie pakeitimai galimi tik abipus naudin-
gomis sąlygomis. 

Pagal dabar galiojančias taisykles, pasi-
rašius ilgalaikes sutartis, medienos pardavi-
mo kainas galima tikslinti tik kas pusmetį. 
Tačiau pusė metų – pakankamai didelis 
laikotarpis, per kurį medienos rinkoje gali 
įvykti nemaži kainų svyravimai. Bendru 

Trypčiojimas vietoje – 
veikla be perspektyvos

sutarimu svarstoma galimybė ilgalaikių 
sutarčių kainas tikslinti ne kas pusmetį, bet 
kas ketvirtį. Be to teiksime pasiūlymą, kad 
pakartotiniam aukcionui trumpalaikėms 
sutartims sudaryti atskiriems sortimen-
tams kainą galima būtų mažinti iki 20 proc. 
Pavyzdžiui, pirminiame aukcione parduota 
apie 90 proc. pjautinųjų rąstų. Pakartotinia-
me aukcione šiam sortimentui kainą būtų 
galima mažinti 2-3 proc. Tačiau, tarkim, ne-
pardavus 80-90 proc. malkų ar popierme-
džių, pakartotiniame aukcione kainą siūly-
tume leisti mažinti nuo 10 iki 20 proc.

Balandžio viduryje medienos pramo-
ninkų atstovai eilinį kartą iniciavo Seime 
Miškų įstatymo pakeitimą, kuriuo žaliavinę 
medieną iš valstybinių miškų mūsų šalies 
medienos perdirbėjai galėtų įsigyti pirmu-
mo teise. Tačiau toks teisinis reguliavimas 
pažeidžia normalaus rinkos funkcionavi-
mo bei lygiateiškumo principus. Laisvas 
prekių judėjimas yra viena iš ES bendro-
sios rinkos laisvių, įtvirtintų Sutarties dėl 
ES veikimo 26 straipsnyje. Siūlytas teisinis 
reguliavimas galimai ribotų laisvą prekių 
judėjimą, kadangi kitų valstybių fiziniai 
ir juridiniai asmenys neturėtų galimybių 
arba turėtų apribotas galimybes įsigyti 
valstybiniuose miškuose pagamintą ža-
liavinę medieną. Be to būtų taip pat dis-
kriminuojami kita veikla užsiimantys ūkio 
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subjektai, išskyrus medienos apdirbimo 
ar perdirbimo veikla šalyje užsiimančius 
asmenis. Dėl šių priežasčių pramoninkų 
siūlymas nesulaukė pritarimo Seime. 

Daugumos miškų urėdijų galvos skaus-
mas – prekyba miško kirtimo atliekomis 
biokurui. Tačiau šioje rinkoje, ypač šie-
met, padėtis taip pat ne iš geriausių…

Iš tikrųjų, prekyba miško kirtimo atlie-
komis šiemet vyksta vangiai. Žinoma, įta-
kos turėjo šilta žiema. Vis tik pardavimų 
kiekiai mažesni nei tikėtasi. Kitą vertus, 
miškų urėdijoms po vieną atskirai sudė-
tinga dalyvauti Energijos išteklių biržos 
„Baltpool“ organizuotuose aukcionuose. 
Nors Švenčionėlių, Tauragės ir Valkininkų 
miškų urėdijas jau šią vasarą pasieks kirti-
mo atliekas smulkinančios mašinos, jos tik 
savo urėdijos ribose galės gaminti skiedras. 
Norėdamos smulkinti kirtimo atliekas bio-
kurui kaimyninėms miškų urėdijoms, šios 
trys urėdijos bus priverstos dalyvauti vie-
šuosiuose konkursuose. Niekas negaran-
tuoja, kad laimės konkursą būtent jos, o ne 
kiti rangovai. Norint būti konkurencingais 
biokuro kiekiu, pristatymo vieta ir kaina, 
neabejotinai reikalingas kooperavimasis. 
Deja, galiojantys įstatymai to neleidžia 
daryti savarankiškoms pelno siekiančioms 
valstybinėms įmonėms. Tik užtikrinus ilga-
laikį, nepertraukiamą didelio kiekio kirtimo 
atliekų tiekimą, miškų urėdijos galės kon-
kuruoti ar net pirmauti šiuose pardavimuo-
se. Būsime pasmerkti, jei kaip iki šiol miškų 
urėdijos pateiks po vieną, dvi puspriekabes 
biokuro per savaitę. Yra ir tokių miškų urė-
dijų, kurios net nepradėjo to daryti. 

Iki rudens numatoma inventorizuoti 
miškų urėdijų medelynus. Koks šios in-
ventorizacijos tikslas? Ką manote apie 
miško sodmenų auginimą su uždara 
šaknų sistema konteineriuose? Kokia 
tokio medelyno įrengimo perspektyva 
miškų urėdijose?

Daugumoje miškų urėdijų į medelynus 
buvo investuojama daug metų, tačiau šis 
procesas vyko gana chaotiškai, praktiškai 
be reikiamos kontrolės. Kaip kas sugebėjo, 
taip tas juos modernizavo. Nuo šių metų 
pradžios pristabdytos bet kokios inves-
ticijos. Generalinės miškų urėdijos komi-
sija iki rudens pagal numatytus kriterijus 

ro ir pan. Daug diskutavome su darbuoto-
jais, aptarėmė svarbiausius būsimus dar-
bus. Nidos girininkijoje reikėtų nedidelio 
remonto, Smiltynėje planuojama statyti 
naują girininkijos pastatą, o Juodkrantė-
je teks nuomuotis naujas patalpas, nes 
pastaruoju metu girininkijos darbuotojai 
glaudžiasi privatizuotos girininkijos nedi-
deliame kambarėlyje. Neabejotinai reikės 
likviduoti iki šiol išlikusius smulkius ne-
perspektyvius daigynėlius, nes Kretingos 
miškų urėdija pajėgi neriją aprūpinti sa-
vais sodmenimis. Iki šiol Kuršių nerijos NP 
miškininkai medieną pardavinėjo nekirstu 
mišku. Kadangi tai neekonomiška, medie-
nos ruoša ateityje užsiims Kretingos miš-
kų urėdija. Nedelsiant numatyta tinkamai 
įrengti priešgaisrinius kelius bei įsigyti ga-
lingus kilnojamuosius vandens siurblius. 

Pernai patvirtintos Miškų įstatymo pa-
taisos, kuriomis nustatytas papildomas 
5 proc. mokestis privačių miškų savi-
ninkams už parduotą medieną. Daugu-
ma šių lėšų numatyta panaudoti miško 
keliams tiesti ir remontuoti. Kaip tai 
bus vykdoma praktikoje?

Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo Miš-
kų įstatymo pataisos, kuriomis nustatytas 
už parduotą medieną papildomas 5 proc. 
mokestis privačių miškų savininkams. Su-
tinkamai su priimtomis nuostatomis, miš-
ko kelių remontui iš Bendrųjų miško ūkio 
reikmių finansavimo programos šiemet 
bus skirta apie 1,7 mln. eurų. Apie 2 mln. 
eurų miškų urėdijos gaus iš Lietuvos au-
tomobilių kelių direkcijos. Miškų urėdijos 
kelių statybai ir remontui numato inves-
tuoti apie 5,8 mln. eurų nuosavų lėšų. Vie-
tos savivaldos komisijos, kurias sudarys 
savivaldybių, seniūnijų, privačių miško 
savininkų, miškų urėdijų atstovai, nustatys 
kelių tvarkymo eiliškumą. Visus miško ke-
lius remontuos pačios miškų urėdijos arba 
jų pasamdyti rangovai. Nemaža miškų 
urėdijų dalis turi reikiamos kelių remonto 
technikos. Tačiau, kaip minėjau, ne visada 
ta technika bus pilnu pajėgumu panaudo-
ta – kaimyninei miškų urėdijai „pagelbėti” 
galės tik laimėjusi viešą konkursą ar ap-
klausą. Apjungus kelių miškų urėdijų pajė-
gas, kelių remonto technika neabejotinai 
būtų panaudota žymiai efektyviau. 

Reikia pripažinti, kad ne visose miškų 
urėdijose ir miško ruošos bei išvežimo 

įvertins realią medelynų padėtį. Išskyrėme 
tris medelynų grupes: stambūs ir perspek-
tyvūs, galintys būti regioniniais; vidutinio 
didumo medelynai, tinkantys palikti prie 
regioninių; neperspektyvūs – maži daigy-
nėliai, kuriuos reikės naikinti. Medelynai 
turėtų būti ne mažesni kaip 20 ha ploto, 
turintys modernias laistymo sistemas, pa-
žangią priežiūros techniką, šaldytuvus.

Lyginant su kaimynais, Lietuva iki šiol 
neturi medelyno, kuriame būtų auginami 
sodmenys su uždara šaknų sistema. Ini-
ciatyvą įrengti tokio pobūdžio medelyną 
pirmoji pareiškė Dubravos eksperimenti-
nė mokomoji miškų urėdija. Šio medelyno 
projektinė sąmata numatyta 3,5 mln.eurų 
(apie 12 mln. litų). Urėdija yra sukaupusi 
apie 1,7 mln. eurų (apie 6 mln. litų) nuo-
savų lėšų, gautų daugiausia vykdant pa-
grindinius kirtimus škvalo padariniams 
likviduoti. Dar 1,7 mln. eurų (apie 6 mln. 
litų) numatoma skirti iš Aplinkos ministe-
rijos Bendrųjų miško ūkio reikmių finansa-
vimo programos. Žvelgiant į perspektyvą, 
Dubravos EMM urėdija per maža vykdyti 
tokį projektą, nes vien tik amortizaciniai 
atskaitymai žymiai sumažins pelningumo 
rodiklį. Manau, kad, eksploatuojant tokio 
masto medelyną, kasmet tektų remti šią 
miškų urėdiją. Jei nebus nuolatinio so-
dmenų su uždara šaknų sistema realiza-
vimo Lietuvoje ir užsienyje, teks dirbtinai 
palaikyti ją, tarkim, įvedant privalomą so-
dmenų pardavimą kiekvienai šalies miškų 
urėdijai. Tinkama infrastruktūra panašaus 
medelyno įkūrimui yra dar Panevėžio miš-
kų urėdijoje. Valstybinių miškų sistemoje 
per ateinantį dešimtmetį reikėtų įkurti 
bent 5 medelynus sodmenims su uždara 
šaknų sistema auginti. 

Kokie pertvarkymai vykdomi Kuršių 
nerijos NP miškuose, juos perdavus 
Kretingos miškų urėdijai? 

Kuršių nerijos nacionalinio parko miš-
kus nuo balandžio pradžios perėmus Kre-
tingos miškų urėdijai, joje įsteigtas miškų 
urėdo pavaduotojo etatas (Kuršių nerijai), 
įkurtas savotiškas administracinis vienetas 
prie miškų urėdijos.

 Vyksta kilnojamo ir nekilnojamojo tur-
to perdavimo procedūros. Neseniai lan-
kėmės Kuršių nerijoje – vertinome miškų 
būklę, girininkijų, ūkinių pastatų, garažų 
stovį, kaip vyksta atkūrimo darbai po gais-
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piškio, Kuršėnų, Marijampolės, Mažeikių, 
Utenos, Zarasų, iš dalies Biržų, Anykščių 
miškų urėdijos turi lėšų atlyginimams iš-
mokėti, tačiau jų didinimui, investicijoms 
šiuo metu pinigų nepakanka. Pasak naujos 
Utenos miškų urėdės A. Jočienės, jos va-
dovaujama urėdija iki šiol gyveno praeito 
šimtmečio lygmenyje – savo infrastruktūra 
ženkliai atsilikusi nuo kitų miškų urėdijų: 
apleistos mechaninės dirbtuvės, girininkijų 
pastatai, kuriuose nėra normalių buitinių 
sąlygų, dar išlikę archainiai lauko tualetai. 

Žinoma, miškų urėdijų konkurencin-
gumui nemažos įtakos turi kirtimo fondai, 
miškų plotai, tačiau svarbiausiu faktoriumi 
vis dėlto lieka sugebėjimas racionaliai ūki-
ninkauti. Pakankamai gerų rezultatų pa-
siekė Kretingos, Trakų, Vilniaus ir kt. miškų 
urėdijos. 

Norint išvengti finansinių sunkumų, 
viena iš galimų išeičių – lėšų kooperavi-
mas. Tam tikslui reikėtų įkurti naują struk-
tūrinį padalinį. Kadangi miškų urėdijos yra 
pelno siekiančios valstybės įmonės, nau-
jojo išlyginamojo fondo įkūrimas galimas 
tik pakeitus Miškų įstatymą. Vargu, ar tam 
pritartų Seimas. Bent dabar… 

Neramina, kad apie 15 miškų urėdijų 
šiemet bus sunku pasiekti 5 proc. pel-
ningumo rodiklį. Jei privalomųjų darbų 
procentą padidintume iki 85-90 proc. 
ankstesnio lygio, tik 10-15 miškų urėdijų 
neturėtų finansinių problemų. Papildo-
mų lėšų dar reikia valstybinių miškų re-
gistracijai užbaigti, vykdyti nepertraukia-
mą miškotvarką. 

Beveik dvidešimt metų diskutuo-
jama apie miškų urėdijų valdymo op-
timizavimą. Atlikti moksliniai tyrimai, 
kuriuose rekomenduojama jį keisti, 
mažinant šių įmonių skaičių. Ar pritar-
tumėte šių darbų rekomendacijoms?

Nuo šio tūkstanmečio pradžios apie 
valstybės įmonių miškų urėdijų veiklos op-
timizavimą parašytas ne vienas mokslinis 
darbas, atlikti keli analitiniai tyrimai. Aplin-
kos ministerijos užsakymu nepriklausoma 
konsultacijų ir verslo valdymo paslaugų 
įmonė Civitta 2013 m. atliko valstybinių 
miškų sektoriaus ekonominę analizę, kurią 
pristatė darbe „Lietuvos miškų ūkyje sukū-
riamą pridėtinę vertę įtakojantys veiksniai 
ir jos didinimo scenarijai“. Jame ir keliuose 
prieš tai atliktuose moksliniuose veikaluo-

apsauga bei kiti su medienos prekyba ne-
susiję darbai. Nors neprieita bendros išva-
dos, kas geriau centralizuota miško ruoša 
ar ne, miškų urėdijos šiandien turi teisę 
pačios nuspręsti, kokią sistemą pasirinkti. 
Girininkijų plotas taip pat nėra fiksuotas 
dydis, tačiau ten, kur yra šlapios augavie-
tės, II grupės, miestų miškai ir pan., ma-
nau, jos gali būti didesnės. Jei miško ruoša 
necentralizuota, rekomenduojama tokia 
girininkijų struktūra: girininkas, jo pava-
duotojas ir du eiguliai bei dvi transporto 
priemonės; jei centralizuota – atsisakoma 
vieno eigulio etato bei vienos transporto 
priemonės. Toks margumynas, koks yra 
dabar tarp 42 miškų urėdijų taip pat ne-
priimtinas. Laikas parodys kokį modelį 
teks pasirinkti. 

Daug miškų urėdijų lėšų reikalauja 
priešgaisrinių gaisro stebėjimo kamerų 
priežiūra. Kasmet kiekviena miškų urėdija 
turi pakloti apie 10 tūkst. eurų vaizdo ste-
bėjimo kamerų bokštų nuomai, profilakti-
niam patikrinimui, remontui, sureguliavi-
mui ir paleidimui gaisrų stebėjimo sezono 
pradžioje. Stebina skirtingų miškų urėdijų 
operatorių atlyginimai, kurie svyruoja nuo 
380 iki 840 eurų. 

Visai neseniai gavome pažymą iš Vals-
tybinės miškų tarnybos, kurioje nurodo-
ma, jog net 15 miškų urėdijų nepasiekė 
75 proc. prekinės arba likvidinės medie-
nos išeigos. Kai kurių miškų urėdijų preki-
nė išeiga siekia vos 60 proc. Standartiškai 
nelikvidinė mediena turi sudaryti 15 proc., 
 likvidinė – 85 proc. Pavyzdžiui, aplinkos 
ministro nurodymu miškų urėdijoms nu-
matyta 2014-2018 m. pasiekti vidutiniškai 
83,9 proc. prekinės medienos išeigos. Aiš-
ku, galimi nedideli nukrypimai – 5 proc. 
bioįvairovei, kitiems įvairiems neteki-
mams. Jei miškų urėdijų prekinė medie-
nos išeiga sudaro 75 proc., tai dar galima 
kažkaip pateisinti, tačiau jei ji nesiekia 
70 proc., tuomet peršasi negeros prielai-
dos. Turime puikių pavyzdžių, kai miškų 
urėdijose likvidinė mediena sudaro 80 ir 
daugiau procentų. Ten, kur atsižvelgiama 
į miškotvarkos medžiagą, daromi savalai-
kiai paskaičiavimai, analizė, tokių proble-
mų nebūna. Jos kyla ten, kur į tuos reika-
lus žiūrima pro pirštus. 

Sumažėjus medienos pardavimams ir 
kainoms, akivaizdu, kad kai kurios miškų 
urėdijos ateityje gali pristigti apyvartinių 
lėšų investicijoms. Tarkim, Kaišiadorių, Ku-

technika panaudojama pilnu krūviu. Pasi-
taiko, kad medkirtės ir medvežės net miš-
ko kirtimo sezono metu, o medienvežiai 
ištisus metus daugumoje miškų urėdijų 
dirba tik viena pamaina.

Praėjo penki mėnesiai, kai esate paskir-
tas generaliniu miškų urėdu. Kokie po-
kyčiai įvyko per šį laikotarpį Generalinės 
miškų urėdijos, miškų urėdijų veikloje? 
Kas numatoma artimiausiu metu?

Atlikus praėjusių metų pabaigoje Ge-
neralinės miškų urėdijos vidaus auditą, 
įvykdytas kai kurių specialistų perkėlimas 
tarp skyrių. Panaikintas vienas vyr. patarė-
jo ir generalinio miškų urėdo pavaduotojo 
etatai. Atsižvelgiant į STT rekomendacijas, 
Generalinėje miškų urėdijoje įkurta Miško 
resursų kontrolės mobilioji brigada, kuri 
tikrina medienos sortimentavimą, tūrį, at-
leidimo važtaraščius ir pan. 

Kai medienos kainos buvo pakanka-
mai aukštos ir nuolat kilo, miškų urėdijos 
turėjo galimybę sukaupti nemažai pinigi-
nių atsargų. Dabartiniu metu praktiškai 
visų medienos sortimentų kainos mažė-
ja arba bent stabilizavosi. Už parduotą 
medieną šiemet numatoma gauti apie 
15-18 mln. eurų mažiau pajamų. Ir tik tuo 
atveju, jei vyks sėkminga prekyba. Ypač 
sunkiai parduodama malkinė mediena 
ir popiermedžiai, todėl kai kuriose miškų 
urėdijose teko net gamybą pristabdyti. 

Artimiausiu laiku visos miškų urėdijos 
privalo pristatyti naują įmonės struktūros 
projektą bei pateikti siūlymus dėl girinin-
kijų plotų optimizavimo bei girininkijų 
darbuotojų atlyginimų išlyginimo. Gautos 
paraiškos iš Vilniaus, Prienų, Telšių, Ukmer-
gės miškų urėdijų kelioms girininkijoms 
reorganizuoti. Dabar šalyje yra 350 giri-
ninkijų. Jų vidutinis plotas apie 3000 ha, 
kuris laikomas pačiu optimaliausiu. 

Pagal plotą pačios didžiausios giri-
ninkijos yra Ignalinos (5031 ha), Šiaulių 
(3900 ha), Druskininkų (3780 ha), mažiau-
sios – Utenos (2231 ha), Vilniaus (2347 ha), 
Zarasų (2434 ha), Valkininkų (2467 ha) 
miškų urėdijose. Generalinė miškų urėdija 
rekomenduoja, kad vidutinis girininkijos 
plotas būtų ne mažesnis kaip 2500 ha, 
todėl dar mažesnes stengiamasi apjung-
ti. Tokią praktiką geriausia taikyti ten, kur 
centralizuota miško ruoša ir girininkijos 
darbuotojams lieka tik miško priežiūra, 
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Remiantis tyrimais, tai galima padaryti 
tik per tarpines grandis – regionines miškų 
urėdijas. Nežinau, ar šiandien atsiras toks 
visažinis, kuris sugebėtų sutramdyti pakan-
kamai išbalansuotą 42 miškų urėdijų veiklą. 
Tuomet Generalinėje miškų urėdijoje reikia 
steigti du kartus daugiau etatų, pertvarkyti 
valdybų darbą, kurios iki šiol veikia forma-
liai ir praktiškai nefunkcionuoja.

Sutikime, kad tarnautojų skaičius miš-
kų urėdijų centriniame aparate aiškiai per 
didelis. Piramidės pagrindą būtina gražinti 
į vietą, o nelaikyti jos apverstos. Akivaizdu, 
kad kiekvienos miškų urėdijos pamatu turi 
būti girininkija ir jos darbuotojai kasdien 
besidarbuojantys miške. Deja, kol kas sti-
priausia miškų urėdijų grandimi išlieka jų 
centrai ir vadovaujantys darbuotojai. Ne-
galima nutylėti ir apie abejotinos reikšmės 
įvairaus pobūdžio viešinimo, teisines pas-
laugas, pernelyg didelį buhalterijos dar-
buotojų skaičių. Juk yra nemažai paslaugų 
ir darbų, kuriuos galima koncentruoti bei 
susisteminti. 

Per paskutiniuosius 15 metų girinin-
kijų sumažinta nuo 450 iki 350. Kiekvie-
nos miškų urėdijos centriniame aparate 
žmonių skaičius praktiškai nemažėjo – 
2005-2007 m. buvo 2300 specialistų, o 
2014 m. darbavosi apie 2020 žmonių. Eita 
lengviausiu, girininkijų mažinimo, keliu. 
Vargu, ar toks kelias tinkamas ir raciona-
lus? O ir girininkų, jų pavaduotojų, eigulių 
bei kitų specialistų atlyginimus pakelti 
ikikrizinio laikotarpio lygmens ar galės 
kiekviena miškų urėdija? Bent šiandien 
daugumos miškų urėdijų finansiniai pajė-
gumai to neleidžia. Tad ar verta laukti? O 
gal Seimo nariai, sugebantys operatyviai 
priimti įstatymus, geriau žino apie miškų 
urėdijų ekonomines, pelningumo galimy-
bes, problemų sprendimo būdus? Argi 
mes esame kažkokie išskirtiniai, turintys 
specifinius miškus? 

Ikikrizinio lygio ir dar didesnius atly-
ginimus nori gauti visi. Bet iš kur paimti 
lėšų jiems didinti? Galime nedaryti jokių 
investicijų, toliau veržti diržus, gyventi 
kaip iki šiolei. Prie ko mes prieisime? Ar tai 
naudinga valstybei? Manau, trypčiojimas 
vietoje – tai veikla neturinti perspektyvos. 
Gal verta susimąstyti... 

Dėkojame už atsakymus.

RIMONDAS VASILIAUSKAS

Nors Estijos valstybinių miškų plotas 
beveik atitinka Lietuvos miškų plotą, šios 
šalies valstybiniuose miškuose įdarbinti 
šiandien apie 750 specialistų, Latvijos vals-
tybiniai miškai užima 1,5 karto daugiau 
nei Lietuvos, tačiau jų sistemoje dirba 950 
žmonių. Lietuvos valstybinių miškų siste-
moje darbuojasi apie 2000 specialistų. Tu-
rime pripažinti, kad Latvijos ir Estijos vals-
tybinių miškų valdytojų pelno rodikliai 
ženkliai viršija mūsų pasiekimus. Neneigiu, 
Lietuvos miškų urėdijos taip pat sumoka 
nemažai mokesčių. Tačiau iš tų 15 proc., 
sumokėtų į valstybės biudžetą, vis tik apie 
5 proc. lėšų įvairiu pavidalu grįžta į mišką. 
Tai ir pinigai skirti miškotvarkos darbams, 
Generalinės miškų urėdijos, Valstybinės 
miškų tarnybos išlaikymui, moksliniams 
darbams finansuoti, Jaunųjų miško bičiu-
lių sambūrio veiklai remti ir kt.

Reformos tikslas – dabartiniame vals-
tybiniame miškų ūkyje įvesti tvarką, darbo 
drausmę, tinkamą darbų organizavimą, pa-
siekti ekonominį efektyvumą, griežtą kon-
trolę ir t.t, didžiausią dėmesį skiriant miškų 
priežiūrai, apsaugai, atkūrimui. Dažnai prie-
kaištaujama, jog pertvarkų tikslas – vien tik 
ekonominės naudos siekimas, kad bus pa-
mintos socialinės miškų urėdijų darbuotojų 
garantijos. Atvirkščiai, vienas iš svarbiausių 
permainų tikslų (žinoma, jei tai įvyks) – kie-
vieno miškų urėdijos darbuotojo socialinės 
gerovės kėlimas. Populiariai kalbant, opti-
mizuojant miškų urėdijų veiklą, bus siekia-
ma palaipsniui didinti atlyginimus. 

se rekomenduojama dabar veikiančias 42 
miškų urėdijas reorganizuoti į devynias 
įmones regionuose – valstybės įmones 
miškų urėdijas. Jų padaliniai, kuriuos su-
darytų 4-5 buvusios miškų urėdijos, taip 
pat turėtų savo vadovus, buhalterijas. Pre-
liminariais paskaičiavimais, sumažėtų apie 
200-300 darbuotojų, iš kurių nemažą dalį 
sudarytų garbingo amžiaus sulaukę cen-
trinio aparato, girininikijų darbuotojai, to-
dėl jų paslaugų atsisakymas nebūtų toks 
skausmingas socialinis reiškinys. Kitiems 
garantuotai būtų pasiūlytas darbas kituo-
se skyriuose ar padaliniuose. 

Tokia vizija pasirinkta kaip perspekty-
viausia. Jei per 2-3 metus nepasiteisintų 
devynių įmonių variantas, lieka vienin-
telis kelias – pereiti prie vienos įmonės 
valdymo sistemos. Tačiau dabartinėje 
situacijoje kurti vieną įmonę nerealu, 
nes reikėtų pakeisti daugybę teisės aktų, 
Miškų įstatymo straipsnių. Aišku, tokį va-
riantą šiandien siūlys tie, kurie sieks, kad 
nieko nebūtų daroma.

Dar siūloma pasirinkti Lenkijos valdy-
mo variantą. Pas kaimynus dabar yra 430 
miškų urėdijų bei 17 regioninių direkcijų 
su centrine būstine Varšuvoje. Jie turi taip 
vadinamą išlyginamąjį fondą, kuris ati-
tinka pas mus kažkada egzistavusį Miškų 
fondą. Šio fondo dėka išlyginama miškų 
urėdijų finansinė padėtis. Kol kas toks ke-
lias taip pat nepriimtinas, nes reikėtų įkur-
ti vieną įmonę, naikinti Generalinę miškų 
urėdiją ir t.t. 
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Miškų urėdija
Tūris pagal 
SMI ir BMI, 

m³/ha

Paliekami 
medžiai, 

m³/ha

Tūris 
be paliekamų 
medžių, m³/ha

Iškirstas tūris 
iš 1ha

Išeiga, 
proc.

Biržų 336 17 319 252 79,0
Šakių 372 13 359 283 78,8
Raseinių 331 21 310 240 77,4
Tytuvėnų 316 20 296 223 75,3
Ignalinos 382 14 368 269 73,1
Kauno 344 20 324 223 68,8
Švenčionėlių 405 17 388 265 68,3
Rietavo 339 9 330 225 68,2
Tauragės 372 7 365 247 67,7
Kupiškio 337 10 327 221 67,6
Šilutės 370 11 359 242 67,4
Pakruojo 334 13 321 216 67,3
Jurbarko 380 18 362 243 67,1
Joniškio 328 11 317 212 66,9
Mažeikių 338 9 329 217 66,0
Telšių 327 8 319 210 65,8
Utenos 353 13 340 223 65,6
Panevėžio 343 13 330 203 61,5
Šiaulių 334 8 326 193 59,2
Prienų 413 10 403 279 69,2

Kai kurių miškų urėdijų likvidinės medienos tūrio išeigos 2014 m.

GMU inf.
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Šalies miškų urėdijų medelynuose šiam pa-
vasariui išauginta apie 18 mln. įvairių sodi-
nukų. Anksti nutirpus sniegui, net šiaurinėje 
Lietuvos dalyje – Šiaulių miškų urėdijos Vai-
nagių medelyne jau kovo 6 d. pradėti ruošti 
sodmenys miškasodžiui. O kovo viduryje ir 
daugelyje miškų urėdijų medelynų imta rau-
ti ir ruošti sodmenis miškų sodinimui. 

Generalinės miškų urėdijos duome-
nimis, šiemet šalies valstybinės reikšmės 
miškuose bus atkurta 9708 ha kirtaviečių ir 
įveista 781 ha naujų miškų ne miško žemėse. 
Daugiausia miškų atkurs Kėdainių (498,3 ha), 
Panevėžio (466 ha), Ukmergės (433 ha), Ma-
rijampolės (377,6 ha), Tauragės (339,3 ha), 
Pakruojo (333,5 ha), Jurbarko (307,4 ha) 
miškų urėdijos. Per 270 ha kirtaviečių atku-
ria Šiaulių, 248 ha – Rokiškio miškų urėdijos. 
Daugiau kaip po 200 ha kirtaviečių taip pat 
atkurs Joniškio, Mažeikių, Kuršėnų, Kretin-
gos, Kazlų Rūdos, Kauno, Radviliškio miškų 
urėdijos, apie 160 ha – Kaišiadorių, Joniškio, 
137 ha – Valkininkų miškų urėdijos. 

Nežiūrint permainingų orų, vieni iš pir-
mųjų šiųmetį miškasodį kovo 16 d. pradėjo 
Marijampolės miškų urėdijos miškininkai. 
Jie 135 ha kirtaviečių planuoja atkurti žel-
diniais, o 243 ha paliko savaime atželti. Šių-
metis pavasaris maždaug dviem savaitėm 
paankstino miško sodinimo darbus ir šiauri-
niuose rajonuose. Kovo 24 d. pradėję sodinti 
mišką Panevėžio miškų urėdijos miškininkai 
apie 296 ha kirtaviečių atkuria želdiniais, o 
170 ha perteklinio drėgnumo augaviečių 
palieka savaime atželti. Kėdainių miškų urė-
dijos vyriausiojo miškininko Kazio Vutenco 
teigimu, šį pavasarį planuojama atkurti 498 
ha kirtaviečių, iš jų mišriuoju būdu (želdi-
niais ir žėliniais) – 243 ha, žėliniais (taikant ir 
paramos priemones atžėlimui) – 255 ha.

Bus plečiami ir ąžuolynų plotai. Pavyz-
džiui, Kėdainių miškų urėdija planuoja šių-
mečiuose želdiniuose pasodinti apie 260 
tūkst., Marijampolės – 160 tūkst., Panevė-

žio – 78 tūkst., Joniškio – 40 tūkst. ąžuoliukų. 
Šiaulių miškų urėdijoje numatyta pasodinti 
17,5 ha. ąžuolo želdinių. Generalinės urėdi-
jos duomenimis, per pastaruosius 10 metų 
šalyje ąžuolynų plotai padidėjo 3268 ha. 

Nacionalinės žemės tarnybos duo-
menimis, 2010-2014 m. miškų urėdijoms 
buvo perduota 1922 ha (2010 m. – 390 ha, 
2011 m. – 420 ha, 2012 m. – 350 ha, 2013 m. – 
400 ha, 2014 m. – 362 ha) patikėjimo teise 
valdyti žemės ūkiui netinkamų ir nenaudo-
jamų žemių, kurias leidžiama apželdyti miš-
kais. Miškų urėdijos planuoja šiemet tokiose 
žemėse įveisti 781 ha naujų miškų. Daugiau-
sia jų pasodins Marijampolės (54,3 ha), Ši-
lutės (47,5 ha) ir Valkininkų (41,4 ha) miškų 
urėdijos. Tačiau derlingų žemių regionuose 
miškams veisti žemių skyrimas pristabdytas. 
Pavyzdžiui, Panevėžio miškų urėdija per pas-
tarąjį dešimtmetį įveisė daugiau kaip 900 ha 
naujų miškų ir šiemet bus įveistas anksčiau 
perduotos valstybinės žemės paskutinis tu-
rimas 9 ha plotas. Panaši situacija ir Kėdainių, 
kituose derlingų žemių rajonuose. 

Miškasodis – 2015

Talkininkus sveikina Kaišiadorių miškų urėdas Stasys Truskauskas (pirmas iš kairės)

Pasinaudodami ES parama, per 2000 ha 
želdinių numatę įveisti ir privačių miškų ir 
žemių savininkai.

Tradicinėse miškasodžio talkose 
Nors permainingi šiųmečio balandžio orai 
nelepino atgimstančios gamtos gaiva, kaip 
ir kasmet, miškų sodinime rengtos talkos 
su visuomene. Nelaukiant, kol visuomeninė 
organizacija „ForestNation“ pakvies į balan-
džio 22-ąją inicijuotą Lietuvoje pasaulinę 
medelių sodinimo akciją, miškų urėdijose 
jau po Velykų prasidėjo miškasodžio talkų 
maratonas. 

Kaišiadorių miškų urėdijoje. Šioje miš-
kų urėdijoje per kelerius metus talkininkai iš 
LR Seimo, kitų institucijų pasodino nemažai 
proginių želdinių. 

Nacionalinė žemės tarnyba šiemet šiai 
miškų urėdijai išskyrė 37 ha keliolika metų 
nenaudotos žemės miškui įveisti. Pirmuosius 
3 ha kaišiadoriečiai nusprendė apželdinti 
urėdijos medelyne išaugintais karpotaisiais 
beržais. Pati gamta tarsi patarė taip padaryti, 
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nes per porą dešimtmečių šiame plote neįsi-
veisė jokie kiti medžiai. 

Balandžio 10-ąją sodinti miško į Žiežma-
rių girininkijos Strošiūnų šilą atvyko aplin-
kos ministras Kęstutis Trečiokas, viceminis-
tras Linas Jonauskas, Miškų departamento 
direktorius Valdas Vaičiūnas, Valstybinės 
miškų tarnybos direktorius Paulius Zolubas, 
generalinis miškų urėdas Rimantas Prūsaitis, 
jo pavaduotojas Gintaras Visalga bei kiti dar-
buotojai iš šių įstaigų.

Diena pasitaikė saulėta, su lengvu vėje-
liu, tad ir geros nuotaikos talkoje netrūko: 
talkininkai spėriai 1,6  ha plote sodino per 
6000 vienmečių karpotojo beržo sėjinukų. 

Balandžio 25-ąją į Žiežmarių girininki-
joje, Strošiūnų kraštovaizdžio draustinyje 
surengtą kitą miškasodžio talką atvyko LR 
Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, Sei-
mo narys Kazys Grybauskas, Seimo kanclerė 
Daiva Raudonienė, kiti Seimo kanceliarijos 
darbuotojai, Kaišiadorių rajono savivaldybės 
meras Vytenis Tomkus, Generalinės miškų 
urėdijos vyriausiasis patarėjas Andrius Van-
cevičius, kitų institucijų darbuotojai. Talki-
ninkus nuotaikinga koncertine programa 
pasitiko valstybinis pučiamųjų instrumentų 
orkestras „Trimitas“, įspūdingais šuoliais ste-
bino Lietuvos kariuomenės divizijos genero-
lo S. Raštikio mokyklos Parašiutinio rengimo 
centro instruktoriai, į miškasodžio lauką nu-
sileidę su Lietuvos valstybės, Lietuvos valsty-
bės istorine ir Europos Sąjungos vėliavomis. 
Nuotaikingomis melodijomis linksmino ir 
KMAI kolegijos bei Girionių bendruomenės 
liaudiškos muzikos kapela „Laumena“, Lietu-
vos liaudies buities muziejaus specialistai, 
parengę įvairių senovinių liaudiškų žaidimų.

Už ilgametį bendradarbiavimą organi-
zuojant Europos miško sodinimą su poli-
tikais LR Seimo Pirmininkė L. Graužinienė 
įteikė padėką ir Seimo apdovanojimą Kai-

šiadorių miškų urėdui Stasiui Truskauskui, 
o miškų urėdijos vyriausiajam miškininkui 
Marijonui Bernotavičiui, miškotvarkos inži-
nieriui Rolandui Miliukui, Paparčių girininki-
jos girininkui Aidui Stepankevičiui, girininko 
pavaduotojui Valdui Sakaliūnui bei medie-
nos ruošos, prekybos ir techninio padalinio 
vadybininkui Edmundui Kručui įteiktos Sei-
mo pirmininkės padėkos. Seimo pirmininkei 
nuo miškininkų įteikta atminimo dovana, 
priminsianti šią miškasodžio talką. Talkinin-
kai apsodino per 3 ha plotą pušų ir beržų so-
dmenimis, šią būsimą giraitę skirdami Lietu-
vos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui 
pažymėti.

Nemenčinės miškų urėdijoje. Balan-
džio 10 d. Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ 
gimnazijoje surengtas GMP mokyklų ir Wri-
gley kampanijos „Mažiau šiukšlių“ renginys 
„Bendruomenės veiklos diena“. Po jo visi 
vyko sodinti medelių į Pabradės girininkijos 
miškus. Prie šių talkininkų prisijungė UAB 
„Wrigley Baltics“, UAB „Mars Lietuva“ ir UAB 
„Royal Canin Lietuva“ darbuotojai.

Nemenčinės miškų urėdui E. Ryškui ir Pa-
bradės girininkui G. Grincevičiui pamokius, 
kaip reikia teisingai pasodinti medelius, visi 
kibo į darbą. 

LR Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė Balandžio 25-ąją sodinama Lietuvos nepriklausomybės 25-mečio giraitė Žiežmarių girininkijoje

Pabradės „Ryto“ gimnazijos bendruo-
menė dėkoja Nemenčinės miškų urėdijos 
urėdui E. Ryškui ir kitiems miškininkams už 
nuoširdų bendradarbiavimą. 

Balandžio 18 d. į Nemenčinės miškų 
urėdijos Purviniškių girininkiją sodinti miš-
ko, kaip ir pernai, noriai atvyko britų banko 
„Barclays“ IT centro Vilniaus padalinio dar-
buotojai su šeimomis, nes pabūti miške, su-
sipažinti su miškininkų atliekamais darbais 
miestiečiams – šventinė išvyka. Girininkijos 
darbuotojai taip pat talkai pasirengė tin-
kamai: nestigo medelių sodinimo įrankių, 
specialiame tirpale pamirkytomis šaknimis 
sodinukų. Per pusdienį talkininkai pasodi-
no per 3000 eglaičių, pušaičių ir berželių. Po 
talkos prie laužo apie miškininkų darbus ir 
miškus talkininkams papasakojo vyriausioji 
miškininkė Danutė Kazakevičienė, girininkas 
Arūnas Jocius, kiti miškininkai 

Kitos talkos. Balandžio 10 d. vyko tradi-
cinė miškasodžio talka su įvairių įstaigų dar-
buotojais Kazlų Rūdos mokomojoje miškų 
urėdijoje. Balandžio 17 d. Kupiškio miškų urė-
dijos Šimonių girininkijoje talkino Panevėžio 
apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
darbuotojai. Jonavos miškų urėdijos Užusalių 
girininkijoje organizuotoje talkoje dalyvavo 

Nemenčinės miškų urėdijos miškininkų talkininkai Pabradės girininkijoje (balandžio 10 d.)
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miškų urėdijos darbuotojai ir rajono socialde-
mokratai. Gaižiūnų girininkijoje sodinant miš-
ką talkino Jonavos kultūros centro darbuoto-
jai. Panevėžio miškų urėdija miško sodinimo 
talką organizavo kartu su Panevėžio miesto ir 
rajono savivaldos institucijų atstovais. 

Marijampolės miškų urėdijos miškinin-
kams talkino Marijampolės, Kalvarijos, Vilka-
viškio savivaldybių, Nacionalinės mokėjimo 
agentūros, UAB „Bionovus“, UAB „Litesko“ fi-
lialo „Vilkaviškio šiluma“ darbuotojai, jaunieji 
miško bičiuliai. Apie 190 talkininkų pasodino 
per 7 ha miško. Baigę sodinti savo miškus, 
balandžio 24 d. tradiciškai marijampoliečiai 
išvyko sodinti miško pas kaimynus – Suvalkų 
miškų urėdijos miškininkus. 

Šiaurės Lietuvoje miško želdinimo dar-
bus užbaigti Biržų miškų urėdijos miškinin-
kai suplanavo gegužės 4 d. tradicine Biržų 
ir Pasvalio rajonų savivaldybių tarybų na-
rių, savivaldybių darbuotojų ir šiam kraštui 

atstovaujančių LR Seimo narių miškasodžio 
talka Joniškėlio girininkijoje. Planuota paso-
dinti 1,7 ha eglės – juodalksnio želdinių.

Bandomieji želdiniai Veisiejų miškuose
Šiemet Veisiejų miškų urėdija atkurs 135 ha 
bei įveis 27 ha naujų miškų žemės ūkiui ne-
tinkamose žemėse. Daugiausiai miškų plotas 
padidės Leipalingio (33 ha), Krosnos (26 ha), 
Kapčiamiesčio (24ha) girininkijose. Dabartinė 
Veisiejų miškininkų karta tęsia senąsias tradi-
cijas – veisia mišrius medynus, diegia mokslo 
naujoves. Bendraudami su Valstybinės miškų 
tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus ve-
dėju dr. Vidmantu Verbyla, Ančios girininkijo-
je (girininkas Irmantas Barkauskas) šį pavasarį 
pasodino 6,5 ha bandomųjų karpotojo beržo 
želdinių. Būsimam beržynui panaudota 6000 
berželių, išaugintų Dubravos EMM urėdijos 
šiltnamyje iš kontroliuojamos sėklinės plan-
tacijos sėklų. Kita ploto dalis apsodinta sodi-

nukais, išaugintais iš elitinių Lietuvos beržų 
sėklų. Seirijų girininkijoje (girininkas Antanas 
Jurčiukonis) pasodinta 0,6 ha bekočio ąžuolo. 
Gilės surinktos nuo Seirijų girininkijoje au-
gančių bekočių ąžuolų. 

Svarbi bus ir želdinių apsauga
Miškininkų teigimu, apsaugoti vertingus miš-
ko želdinius neretai kainuoja gerokai bran-
giau, negu juos pasodinti. Vien apie eurą kai-
nuoja pastatyti ąžuoliukui atskirą apsaugos 
priemonę. „Šiemet į apsaugos priemones, 
jeigu leis ekonominės galimybės, investuo-
sime apie 150 tūkst. eurų“, – sako Kėdainių 
miškų urėdijos vyr. miškininkas K. Vutencas. 
Apsaugoti pasodintus medeliams nuo smar-
kiai pagausėjusios kanopinių žvėrių bandos 
nemažai kainuos ir kitoms miškų urėdijoms. 

Parengta pagal miškų urėdijų tinklapių inf.     

Lietuvos miškininkų talka Suvalkuose (balandžio 24 d.)

Lietuvos ir Lenkijos miškininkai, 
pasodinę draugystės mišką Suvalkuose
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Ančios girininkijoje šį pavasarį pasodinta 6,5 ha 
bandomųjų karpotojo beržo želdinių
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Po pastarojo ledynmečio visos auga-
lų rūšys plito ir kūrėsi ten, kur galėjo 
geriau adaptuotis. Šiuo metu DNR žy-

menų pagalba bandoma atkurti jų plitimo 
kelius. Šylant klimatui rūšys slenka vis labiau 
į šiaurę. Taikydami sumanią introdukciją ga-
lime paspartinti šį procesą norima linkme. 
Pavyzdžiui, paprastosios eglės želdiniai iš 
Lenkijos gautų sėklų neapšąla ir žymiai spar-
čiau auga, negu vietinių sėklų. Introdukuo-
jant vienos rūšys gerai adaptuojasi, o kitų 
rūšių – tik atskiri individai. Kyla klausimas, 
kiek turi būti genotipų reprodukcinėje po-
puliacijoje, iš kurios galima rinkti sėklas ir 
veisti želdinius. Švedų mokslininko O. Danell 
(1993) skaičiavimais besikryžminančių ge-
notipų minimalus skaičius reprodukcinėje 
populiacijoje turi būti ne mažiau 50.

 Introdukcija turi remtis moksliniais ty-
rimais ir ilgalaikiais bandymais, nes reikia 
sulaukti iki individai pasieks lytinės brandos 
amžių. Introdukcijos galinė fazė yra natūra-
lizacija, kai susiformuoja stabili populiacija. 
Tuomet galima prognozuoti jos sėkmę. Ne-
galima veisti želdinių iš autochtoninių sveti-
mų kraštų sėklų. 

Ar svetimžemes rūšis tikslinga atitverti 
,,kiniška siena“?

Dr. julius DanuseViČius
Kai kurie gamtos sergėtojai nelinkę išvis 

veisti introdukuotų rūšių, jas vadina invazi-
nėmis, o svetimžemių medžių bei krūmų 
rūšių introdukciją laiko nusikaltimu gamtai. 
Lietuvoje reglamentuotos veisti miškuose 
tik 24 medžių rūšys, o Latvijoje – 36, Lenki-
joje – 50, Baltarusijoje visai neribojamas jų 
skaičius. Aplinkos ministerijos patvirtintame 
invazinių medžių rūšių sąraše įrašytos tik dvi 
rūšys: uosialapis klevas ir baltažiedė robinija. 
Paradoksalu, kai miško sėklininkystės nuos-
tatuose pastaroji pripažinta veistina ir mini-
ma kartu su kitomis rūšimis. 

Bet kai kurie oponentai teigia, kad ir 
europinis maumedis yra ne Lietuvos medis, 
nors pagal išlikusius šaltinių duomenis iki 
XVI a. jis savaime augo Dzūkijos ir Sūduvos 
miškuose. Kuo galėtų pagrįsti, kad maume-
dis – invazinė medžių rūšis? Juk invazinėmis 
rūšimis vadinamos smarkiai savaime plin-
tančios ir darančios žalą vietinėms. 

Vertėtų perskaityti Kauno Vytauto Di-
džiojo universiteto prof. M. Janušauskaitės-
Lukaševičienės dar 1935 m. „Mūsų giriose“ 
(Nr 8-9, 416-426 p.) atspausdintą straipsnį 
„Apie aklimatizaciją“, kuriame ji aprašė 37 
medžių ir krūmų rūšis tuomet augusias Lie-
tuvoje. Vertos dėmesio ir dabar svetimžemės 
rūšys – juodosios, veimutinės, suktaspyglės 
ir geltonosios pušys, sitkinės eglės, pocūgės, 
kai kurie kėniai, platanalapis klevas, popier-
žievis beržas, trešnė.

Rekreaciniams bei urbanistiniams miš-
kams veisti naudotinas ir europinis kėnis. 
Jis išvysto gilesnes ir plačias šaknų sistemas, 
sustiprina eglynus nuo vėjavartų, veistinas 
pajūryje kartu su egle. Dėl gilios šaknų sis-
temos ir lanksčių šakų kėnis atsparus ir snie-
golaužoms. 

Sparčiu europinio kėnio augimu galima 
įsitikinti Girionių parke, arboretume bei Du-
bravos EMM urėdijos Samylų miške. Pavyz-
džiui, Girionių parke 50 metų kėnis pasiekė 
28 m aukštį, jo kamieno skersmuo – 74 cm. 
Vaišydavos girininkijos Samylų miške (18 kv.) 
augančių 35 metų kėnių vidutinis aukštis – 
18 m, stiebų skersmuo – 22 cm. Medienos 
tūris 1 ha – 260 m3. Nors medynas įveistas 
šalia Kauno marių, kėniai nuo audrų ir šal-
čių nenukentėjo, nepažeisti ir grybinių ligų, 
kenkėjų.

Priminsiu, kad europinio kėnio arealo 
šiaurinė riba siekia Varšuvą ir Belovežo girią. 
Ten kėniai auga mišriuose medynuose, daž-
niausiai su bukais. Spaudoje teigiama, kad 
tokie medynai yra aukšto produktyvumo ir 
brandina 700-1000 m3/ha medienos. Gerai 
europinis kėnis auga ir Rytprūsiuose prie 
Baltijos jūros. Pavyzdžiui, prie Karaliaučiaus 
(Kaliningrado) kai kurie medžiai yra net 50 m 
aukščio ir 2 m kamieno skersmens, o miš-
kuose 80 metų pasiekė 35 m vidutinį aukštį 
ir 50 cm skersmenį. Vertėtų iš Belovežo gi-
rios bei Karaliaučiaus miškų gauti reikiamo 
pavyzdžio ar kelių pavyzdžių šių kėnių sėklų 
ir įveisti bandomuosius želdinius įvairiose 
Lietuvos dalyse.

Pasižymi geru augimu Lietuvoje ir žalioji 
pocūgė. Antai Girionių parke, turėdama 40 
metų, ji pasiekė 19,5 m aukštį ir 43 cm ka-
mieno skersmenį. Alytaus miškų urėdijos 
sėklinėje plantacijoje radome žaliosios po-
cūgės klonų su lygia nesupleišėjusia žieve, 
kurie pasižymi ypač greitu augimu ir sveika-
tingumu. 

Nežiūrint kai kurių gamtininkų skeptiško 
požiūrio į introdukciją, Lietuvoje jai yra di-
džiulė erdvė. Tai galėtų būti apleistose žemė-
se žaliavinės medienos plantacijų veisimas. 
Vertėtų pabandyti ir pajūryje veisti eglynus 
su europinio kėnio priemaiša, siekiant sti-
printi medynų stabilumą vėtroms. 

au
To

Ri
au

s 
nu

ot
ra

uk
os

Europinis kėnis 
Girionių parke 
(50 metų, 
28 m aukščio, 
74 cm skersmens)

Europinis kėnis Dubravos EMM urėdijos 
Vaišydavos girininkijos Samylų miške (medyno 
amžius – 35 metų, vidutinis aukštis – 18 m, 
skersmuo – 22 cm, tūris – 260 m3 / ha)



Žievėgraužių žala
Žievėgraužis tipografas priskiriamas prie ypatingai pavojingų kenkė-
jų dėl galimybės sudaryti staigiai didėjančius masinio pasidauginimo 
židinius. Šio kenkėjo populiacija cikliškai kas keliolika metų labai pa-
gausėja ir sukelia pakenktų eglynų džiūvimą, kai kada – ypač didelė-
se teritorijose. Masiškiausi eglynų džiūvimo protrūkiai sąlygoja radi-
kalius pokyčius ištisų regionų miškų struktūroje, sukelia nepalankias 
ekologines ir ekonomines pasekmes. Dėl masinio pakenkimo gali 
žūti 70 proc. ir daugiau labiausiai vertingų ir produktyviausių eglynų 
(50-60 metų ir vyresnių). 

Žievėgraužiui tipografui plisti palankiausi vidutinio ir brandaus 
amžiaus eglynai, I-II boniteto, 0,7 ir didesnio skalsumo, gryni ar su ne-
didele kitų medžių rūšių priemaiša. Todėl masiniai pakenkimai neša 
didžiausią ekonominę žalą. 

Medžio žievėje grauždami takus, tipografai pažeidžia gyvybiš-
kai svarbius audinius, kuriais medis aprūpinamas maistinėmis me-
džiagomis. Todėl tik laiko klausimas, kada jis nudžius. Be to, vabalai 
platina patogeninius grybus iš Ophiostoma ir Ceratocystis genčių, 
sukeliančius medienos mėlynavimą ir puvinius, tuo dar labiau pa-
greitindami medžio žūtį. Grybų užkratas iš išgraužtų takų patenka 
į medienos balaninę dalį ir vandens indais paplinta po visą stiebą. 
Dažančių grybų pažeista mediena labai nuvertėja. Kai žievėgraužiai 
išsivysto ir palieka egles, jose įsikuria dar daugiau medieną ardančių 
grybų rūšių ir vystosi giluminius takus graužiantys kenkėjai. Taip me-
dienos nuvertėjimas dar padidėja. Neiškirstų, ilgiau stovinčių sausų 
eglių stiebai suskyla, išilginiai medienos plyšiai siekia iki šerdies. Dėl 
skilimo ir ūsuočių takų mediena visiškai nuvertėja ir tampa netinka-
ma statyboms ir pjautiems dirbiniams. Kai kenkėjai apninka brandos 

Žievėgraužis tipografas yra ypatingai pavojingas miško kenkėjas. Lietuvoje jis apninka paprastąją eglę, rečiau – pušį. Esant 
palankioms sąlygoms (miške daug vėjavartų-vėjalaužų, sausi ir šilti orai bei netinkamas ūkininkavimas), šių kenkėjų gausa per 
1-2 metus gali labai staigiai išaugti ir sukelti masinį eglynų džiūvimą. 
Per pastarąjį šimtmetį Lietuvoje masiniai eglynų džiūvimai kartojosi kelis kartus. Didesni buvo 1969-1973 m., 1974-1985 m., 
1993-1997 m. ir 2001-2004 metais. Visi jie prasidėjo po 1-2 metų, kai miškuose vėtros ar gausus sniegas išversdavo, išlaužydavo 
daug eglių ir tai sutapo su kaitromis, sausromis bei žiemos speigais. Pagal mastus 1993-1997 m. eglynų džiūvimas buvo vienas 
didžiausių iš visų registruotų. Tada eglynuose žievėgraužių židiniai kasmet išplisdavo nuo 60 iki 160 tūkst. ha plote, teko iškirsti 
8,7 mln. m³ pažeistų eglių.

Rąstai – kenkėjų gaudyklės
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Žievėgraužis tipografas pasiruošęs pulti eglynus
ViRgilijus VasiliausKas

Valstybinės miškų tarnybos 
Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas



Svarbu laiku iškirsti kenkėjų apniktas egles
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 Žievėgraužis tipografas 2014 metais:
• Per skraidymo sezoną sugauta 2 kartus daugiau vabalų nei 2013 m. 

(gaudyklėje – 2013 m. 6,585 ± 551 vnt., 2014 m. 13,116 ± 907 vnt.);
• Žievėgraužių populiacija 2014 m. buvo pati gausiausia nuo moni-

toringo vykdymo pradžios;
• Populiacija augo visuose monitoringo vykdymo taškuose;
• Pirma generacija 1,8 karto gausesnė už 2013 metų;
• Antra generacija 2,5 karto gausesnė už 2013 metų.

Žievėgraužio tipografo pagausėjimą visuose eglynuose labiausiai 
lėmė 2014 m. išskirtinės orų ypatybės. Praėjusieji metai pasižymėjo 
ypač aiškiais klimato kaitos požymiais, nes temperatūrų metinis vi-
durkis labiausiai viršijo vidutinį metinį lygį per 130 metų meteoro-
loginių stebėjimų laikotarpį. Švelni žiema, ankstyvas pavasaris, šilti 
orai, sausros, kaitros, šiltas ruduo buvo labai palankūs žievėgraužiui 
tipografui vystytis ir plisti, o dėl kaitrų ir sausrų sumažėjęs medžių re-
zistentiškumas sąlygojo žievėgraužių vabalams lengvesnį įsikūrimą 
eglėse. 

Problema 2015 metais:
• Žievėgraužio tipografo populiacija 2015 m. gali staigiai išaugti 

esant palankioms gamtinėms sąlygoms;
• Visoje Lietuvoje brandžiuose ir perbrendusiuose eglynuose išlieka 

didelė tikimybė susidaryti masiniams žievėgraužio tipografo daugini-
mosi židiniams;

• Ypač jautrūs bus eglynai, kur 2014 m. nebuvo laiku sutvarkyti pir-
miniai žievėgraužių židiniai ir eglių žalios vėjavartos-vėjalaužos;

• Naujai atsiradę ir iki orų atšilimo nesutvarkytos eglių vėjavartos-
vėjalaužos 2015 m. pavasarį gali inicijuoti žievėgraužių naujų židinių 
kilimą.

Susidarė panaši situacija, kaip buvo 1992 m. prieš masinį 1993-
1997 m. žievėgaužio tipografo protrūkį, kuris „nusinešė“ daugiausiai 
eglių „gyvybių“. Tuomet 1992 metai buvo įvardinti „šimtmečio sausra“, 
o 2014 metai – karščiausi per praėjusius 130 metų. Tuomet ir dabar 
labai nuseko gruntiniai vandenys, pažemėjo vandens telkinių lygis, 
sumažėjo vandens šuliniuose. Miškininkai mena, kad tuomet prieš 

amžiaus nesulaukusias egles, patiriame nuostolius ir dėl medienos 
prieaugio netekimo bei priverstinio smulkesnės medienos kirtimo. 

Žievėgraužių židinių susidarymas
Medynuose visada yra liemenų kenkėjų foninis kiekis dėl jų gebė-
jimo surasti vystymuisi tinkamiausius medžius ir ant jų išgyventi. 
Žievėgraužiui tipografui vystytis labiausia tinka eglių šviežios vė-
javartos ir vėjalaužos, šaknų-stiebo puvinių pažeistos eglės, taip 
pat dėl medyno natūralaus diferencijacijos proceso džiūstančios ir 
augime atsilikę eglės. Šis kenkėjas medyne puikiai sugeba susirasti 
tinkamiausius medžius ir juos gausiai apgyvendina esant ir mažam 
populiacijos skaitlingumui. Žievėgraužiai tipografai koncentruojasi 
vėjo pažeistose vietose, tvarumą ir atsparumą praradusiuose medy-
nuose, kurie nusilpo dėl vykdytų kirtimų, netinkamos melioracijos, 
medžių ligų, kur yra šviežios kirtavietės, nenužievinta mediena. Jie 
išlaiko pastovią riziką per 1-2 metus pagausėti iki masinių židinių pli-
timo pradžios, jei tik tam susidaro palankios sąlygos. Kai žievėgraužių 
labai pagausėja, jie masiškai puola ir sveikus eglynus, nepripažįsta 
miško nuosavybės ribų. Todėl lengvai gali persimesti iš apsileidusių 
šeimininkų valdų į gerai prižiūrimus miškus.

Židinių geografija
Europoje per praėjusį šimtmetį masiškiausi žievėgraužio tipografo 
protrūkiai fiksuoti (Skuhravý, 2002) Austrijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Lie-
tuvoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Vakarų Karpatuose, Slovakijoje, Sude-
tuose, Vokietijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Norvegijoje, Švedijoje. 
Didžiausi buvo 1943-1953 m. Vokietijoje, kai žuvo apie 22 mln. m³ 
eglynų, bei 1993-1997 m. Baltarusijoje (iškirsta 10,4 mln. m³) ir Lie-
tuvoje (8,7 mln. m³). Dvidešimtyje masiškiausių kenkėjo protrūkių 
eglynuose žuvo 98,5 mln. m³ medžių.

Žievėgraužiai ir XXI a. pradžioje jau ne kartą buvo „įsimetę“ į 
Europos eglynus. Masiniai pakenkimų židiniai fiksuoti Slovakijos 
Tatruose, Lenkijos Beskiduose, Ukrainos Karpatuose, o Baltarusijos 
Mogiliovo srityje jie siaučia nuo 1993 m. iki dabar. Per tą laikotarpį 
buvo tik dvi kenkėjo aktyvumo pertraukos po 2-3 metus. Baltarusi-
jos Belovežo girioje per kelis pirmuosius šio šimtmečio metus nuo 
liemenų kenkėjų didesniu ar mažesniu laipsniu nukentėjo ketvirta-
dalis eglynų. Bene aktyviausi pastarojo meto žieviegraužio tipogra-
fo židiniai yra Rusijos Federacijos Briansko, Kalugos, Maskvos srity-
se, kur eglių pažeidimai intensyviausi. Čia jų židinius ,,iššaukė“ po 
2010 m. sausros nukritęs gruntinių vandenų lygis. Pirminius židinius 
inicijavo vėjo ir gaisrų pažeidimų padariniai, taip pat nepatenkina-
ma pirminių židinių tvarkymo eiga ir degradavusi miškų priežiūra, 
kaip pasekmė 2006 m. priimto naujo Miškų kodekso, kuris sunaiki-
no anksčiau buvusią miškų ūkių sistemą. Briansko srityje žievėgrau-
žiai išplito per 80 proc. vyresnių eglynų. Pagal 2014 m. apskaitos 
duomenis, Maskvos srityje jie apniko virš 60 proc. vyresnių eglynų 
(121 tūkst. ha iš 190 tūkst. ha). 2012 m. pažeidė ketvirtadalį egly-
nų, 2013 m. buvo pikas – židinių rasta 60-70 proc. eglynų, 2014 m. 
židinių fiksuota visuose vyresnio amžiaus eglynuose, o susidariusi 
situacija vietinės valdžios prilyginta ekologinei katastrofai.

Žievėgraužių grėsmė Lietuvos eglynams
Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyrius 
2014 m. tęsė kasmetinį žievėgraužio tipografo populiacijos monito-
ringą, pradėtą 2003 metais. Šalies eglynuose jų gausa sekama fero-
moninių gaudyklių metodu. Nustatytas labai padidėjęs žievėgraužio 
tipografo aktyvumas ir didžiausia gausa. 
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Pavėluoti sanitariniai kirtimai žievėgraužių plitimo nestabdo
Net profesionaliems miškininkams sunku suspėti savalaikiai at-
likti sanitarinius kirtimus. Ypač nesiseka laiku aptikti žievėgraužių 
šviežiai apniktas egles. Todėl sanitariniais kirtimais eglės dažniau-
sia kertamos pavėluotai, kai kenkėjai jas jau būna palikę ir paskli-
dę miške. Suvėluotas jų kirtimas sanitariniu požiūriu yra betikslis, 
nes medynų sveikatingumui sausuolių šalinimas nebeturi jokios 
teigiamos įtakos. Todėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklėse 
nėra reikalavimo kirsti sausuolius medžius. Žinoma, medyne ,,akis 
bado“ styrančios eglės su rudais byrančiais spygliais ar jau be spy-
glių, su genių baigiama lupti žieve. Ūkiniu požiūriu nudžiūvusių 
eglių medieną reikia panaudoti, kol ji dar labiau nenuvertėjo. Bet 
faktiškai sausų eglių kirtimas yra tik maskavimas neūkiškumo ir 
aplaidžios miško sanitarinės apsaugos.

Suvėluotais kirtimais žievėgraužių židinius galime dar labiau 
suaktyvinti
Dažnokai tenka matyti skubant iškirsti džiūstančias egles su dalinai 
nusilupusia ir genių iškalinėta žieve, kurioje dar likę žievėgraužių 
likučiai, pažeisti parazitų ir ligų. Naujos kartos sveikiausi žievėgrau-
žių vabalai tokias egles jau būna palikę ir pasklidę miške, o pažeis-
tose eglėse dar vystosi žievėgraužius parazituojantys ir naikinantys 
vabzdžiai, nes jų vystymosi ciklas ilgesnis. Todėl iškirtę džiūstančias 
egles kartu su jose baigiančiais vystytis žievėgraužius parazituojan-
čiais vabzdžiais tik sumažiname žievėgraužių natūralių priešų skai-
tlingumą ir didiname židinių sveikumą bei žievėgraužių tolesnio 
plitimo potenciją.

Prioritetas 2015 m. visiems miškų valdytojams 
ir naudotojams:

• Pusamžių ir vyresnių eglynų žvalgymas;
• Savalaikis užpultų medžių atrinkimas ir kirtimas;
• Savalaikis medienos pašalinimas iš miško.

Dėl eglynų išlikimo reikia stengtis
Norint užkardyti šių kenkėjų plitimą eglynuose, prioritetas būtų: 
iš miško savalaikiai pašalinti kuo daugiau apniktų eglių ir ne-
paleisti naujos žievėgraužių kartos iš paruoštos, bet neišvežtos 
medienos. Kenkėjų apnikimo pradžioje egles galima realizuoti 
rinkoje už įprastinę žalių medžių kainą. Aplaidiems teks tenkintis 
kinivarpų puotos likučiais – pigia sausuolių mediena. Atsiminki-
me 1993-1997 metus, kai buvo kertamos sausos eglės ir tai ne-
mažino žievėgraužių plitimo – jie buvo paleidžiami atgal į mišką. 
Pasimokykime ir iš Rusijos Federacijos Maskvos srities miškų tvar-
kytojų klaidų, kur židinių kilimo pradžioje eglės buvo kertamos 
po 2-3 metų po nudžiūvimo. Dabar ir pas juos pagerėjęs kirtimų 
operatyvumas ir tikslingai naudojamos feromoninės gaudyklės 
bei vabzdžiagaudė mediena. Labiausiai imponuoja Baltarusijos 
pavyzdys: leidimai sanitariniams kirtimams turi būti gaunami per 
savaitę nuo židinių nustatymo medynuose, o iškertama – per mė-
nesį po leidimo gavimo. Veiksmingai vykdoma šių darbų admi-
nistracinė priežiūra.

Aišku, jeigu susidarys palankios sąlygos masiniams židiniams 
kilti, jie – kils, nes gamtinių-klimatinių pokyčių mes nenugalėsi-
me. Tačiau kryptingomis sutelktomis pastangomis galima suvė-
linti masinių židinių kilimo pradžią, žymiai sumažinti jų mastą ir 
pagreitinti užgesimą. Viso to išdava – išsaugosime daugiau egly-
nų, bus aukštesnis miškininkystės veiklos rentabilumas. 

džiūtį eglės, nujausdamos ,,bėdą“, gausiai derėjo pagret du metus. 
Pernai vėl kartojasi gausus eglių derėjimas – ar ne panašią „bėdą“ jos 
jaučia? Tuomet prieš žievėgraužių pagausėjimo protrūkį niekas tos 
grėsmės neprognozavo. Dabar ši grėsmė nustatyta laiku. Blogajam 
scenarijui išsipildyti daugiausia įtakos turės gamtinės sąlygos ir miš-
kininkų pastangos.

Grėsmę didinantys gamtiniai faktoriai:
• Klimato kaita – stresai medžiams;
• Palankūs orai vabzdžiams vystytis;
• Vėjavartos, vėjalaužos;
• Suaktyvėję grybinių sukėlėjų pažeidimai medynuose.
Grėsmę didinantys ūkiniai faktoriai:
• Pagrindinis plitimo faktorius – liemenų kenkėjų apnikti medžiai 

pavėluotai šalinami iš medynų;
• Žiemos vėjavartos-vėjalaužos nesutvarkomos iki orų atšilimo;
• Vasarą vėjavartos nesutvarkomos kol jose vystosi kenkėjai;
• Žaliavinė mediena neišgabenama arba neapsaugoma.

Žievėgraužių plitimą mažina laiku vykdomi sanitariniai kirtimai 
Veiksmingas žievėgraužių naikinimo būdas žinomas jau daugiau 
100 metų. Jis paremtas vabzdžio vystymosi ciklais ir yra stebė-
tinai paprastas. Reikia tik laiku miške aptikti šių kenkėjų šviežiai 
apniktus medžius, juos nupjauti ir paruoštą medieną išgabenti iš 
spygliuočių medynų, kartu su joje besivystančiais kenkėjais. Svar-
biausia į mišką nepaleisti žievėgraužių naujos kartos vabalų. Tik 
taip veiksmingai galima mažinti kenkėjų plitimą ir apsaugoti egly-
nus nuo džiūvimo. Tai privaloma vykdyti ir pagal miškų priežiūrą ir 
sanitarinę apsaugą deklaruojančius teisės aktus. 

Sanitariniais kirtimais pirmiausia šalinami iš miško tie medžiai, 
kurie yra arba gali būti pavojingų vabzdžių ir grybinių ligų platini-
mo šaltinis. Žievėgraužio tipografo atveju, tai eglės, kuriose vys-
tosi šio kenkėjo naujoji karta. Kol ji vystosi po žieve, egles turime 
surasti, nupjauti ir išgabenti iš miško. Po pastebėjimo savalaikiam 
šviežiai apniktų eglių sutvarkymui praktiškai būna likę 2-4 savai-
tės, tik retais atvejais būna daugiau laiko. Kitas sanitarinių kirti-
mų tikslas – operatyvus eglių žalių vėjavartų-vėjalaužų šalinimas 
iš miško, kad jos negalėtų tapti pirminiu šaltiniu žievėgraužiams 
pasidauginti ir plisti.

Pagaminta mediena apipurškiama insekticidais 
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Palax gamykla įsikūrė 1954 metais. Įmonė iki šių dienų gamina platų malkų skersavimo ir skaldymo mašinų bei jų priedų 
asortimentą. Gamykla įsikūrusi 5500 m2 patalpose Ylistaro savivaldybėje, Suomijoje. Joje įrengta moderni konvejerinė ga-
mybos linija, kuri užtikrina aukštą gaminių kokybę.

Lietuvoje Palax dar nėra gerai žinomas vardas, bet kas pradeda dirbti su Palax mašinomis, kitokių daugiau nebesirenka. Kaip 
akcentuoja gamyklos atstovai, šios mašinos mažiausiai genda, lyginant jas su visomis rinkoje esančiomis malkų skersavimo 
ir skaldymo mašinomis. Apie šių mašinų patikimumą galima spręsti ir iš to, kad naudotų mašinų beveik niekas neparduoda, 
nes ir po daugelio darbo metų, jos išlieka patikimos. O jei kas ir sugalvojo atsinaujinti turimą mašinų asortimentą ar parduo-
ti, tai likutinė mašinos vertė išlieka labai aukšta.

Gamykla gali pasiūlyti mašinas tiek mėgėjams ar pradedantiems verslą, tiek profesionalams. Palax skersavimo ir skaldymo 
mašinų gamą sudaro 9 modeliai su įvairiomis modifikacijomis ir priedais. Dar 5 modeliai su atpjovimo disku ir 4 su grandi-
niniu pjūklu.

Diskas ar grandinė?
Dažnai klientai užduoda klausimą – kokį mo-
delį rinktis: su diskiniu ar su grandininiu atpjo-
vimu? Jei yra galimybė rinktis, rekomenduoja-
me diskinį atpjovimą, nes šis variantas reika-
lauja mažiau priežiūros ir greičiau atpjauna. Jei 
medžiai švarūs (nežemėti), tai su disku galima 
dirbti iki pusės metų ir tik tada reikės pagaląs-
ti, o ir galandimas kainuoja nuo 20 iki 100 Lt., 
priklausomai nuo disko dantų skaičiaus. Tuo 
tarpu, pjaunant grandininiu pjūklu, jums papil-
domai reikės naudoti tepalą (grandinės tepi-
mui), papildomas grandines ir neapsieisite be 
kasdienio galandimo. Mašinos su atpjovimo 
disku turi ir minusų – diskas riboja atpjaunamo 
medžio skersmenį, pvz.: jei disko skersmuo 900 
mm., tai didžiausias rąsto skersmuo 380 mm. ir 
nei milimetro daugiau.

Kaip pasirinkti tinkamiausią mašiną?
Pirmiausiai reiktų pagalvoti, kiek malkų pla-
nuojate paruošti per metus laiko. Tada reikėtų 
žinoti kokias medžių rūšis ir kokio didžiausio 
rąsto skersmens naudosite malkų gamyboje. 
Kai žinosime šiuos dalykus , jau galima rinktis 
ar mašina bus su atpjovimo disku, ar grandini-
niu pjūklu. O tada galima rinktis koks bus jėgos 
agregatas: benzininis variklis, elektrinis variklis, 

traktoriaus darbinis velenas, traktoriaus hidrau-
lika, ar kombinuotas. Jau dabar galima pagalvo-
ti apie mašinos valdymą: galimi du variantai su 
valdymo rankenomis arba svirtelėmis (joystck). 
Dirbant su valdymo rankenomis, operatorius 
išlieka darbingas ilgiau – nes tik Palax gamina 
taip, kad atpjaunant operatorius judesį atlieka 
horizontaliai, o ne iš viršaus į apačią.
 
Greitas vožtuvas
Visos Palax mašinos turi greitaeigį vožtuvą, 
kuris įmontuotas į skaldymo cilindrą, jis labai 
padidina mašinos našumą. Pvz.: jei skėlimo 
cilindro maksimali jėga yra 5,6 tonos ir viena 
operacija (pilna eiga nueina pirmyn ir atgal) už-
trunka 4,5 sekundės, tai su greitaeigiu vožtuvu, 
užtruks tik 3 sekundes. Paprasčiausiai skėlimo 
cilindras dirba, naudojant greitaeigį vožtuvą, 
tik 1/3 savo maksimalios jėgos, ir jei pasiprieši-
nimas padidės, tai skėlimo cilindras automatiš-
kai persijungia į pilną jėgą (5,6 tonos).

Aušintuvas ir šildytuvas
Į profesionalias malkų skersavimo ir skaldymo 
mašinas, kurios be pertraukos dirba ištisus me-
tus, rekomenduojame įdėti tepalo aušintuvą, 
kad vasarą nuo karščio tepalas nesuskystėtų. 
Tai gali turėti įtakos mašinos darbui, bei hidrau-

likos komponentų ilgaamžiškumui. Be to, žie-
mos metu reiktų pagalvoti ir apie tepalo šildy-
tuvą, kas leis dirbti ir prie minusinės temperatū-
ros, o ir paleidžiant mašiną, žymiai sumažinsite 
tikimybę sugadinti tam tikrus hidraulinius kom-
ponentus. Tepalo aušintuvą ir šildytuvą galima 
montuoti į visus profesionaliam naudojimui 
skirtus modelius, pažymėtus su S raide.

Malkų skersavimo ir skaldymo mašinos su 
atpjovimo disku
Palax 55  Nors ir mažiausia, bet saugiausia ir la-
biausiai išbaigta skaldyklė rinkoje, savo klasėje.

Standartiškai skaldyklės komplektacija yra 
su tyliu ir tolygiai pjaunančiu pjovimo disku. 
Didžiausias trinkelės skersmuo 20 cm.

Palax 55 skaldykė, (kiek tai yra įmanoma) 
yra surinkta ir paruošta naudojimui. Visi elek-
triniai sujungimai visiškai baigti.

Sumontuoti papildomi besisukantys ritinė-
liai ir platforma ant ratų, kad darbas būtų len-
gvesnis ir saugesnis. Atpjauta trinkelė įkrenta į 
lovį šalia skaldiklio, kad būtų patogu perskelti.

Palax 55 skaldyklę lengva perkelti ar trans-
portuoti į kitą vietą. Skaldykė yra su reguliuoja-
mais pilnaviduriais guminiais ratukais.

Pjovimo stalas įrengtas su rutuliniais guo-
liais tam, kad būtų lengva, patogu ir saugu dirb-

malkų skaldymo iįrangamalkų skaldymo iįranga
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ti. Dvigubas skaldiklis lengvai skelia net įšalusią 
medieną. Pats skaldiklis gali būti keičiamas.

Mašinoje įrengtas vidaus degimo variklis 
su sankaba, kuri atlaisvina diržus užvedimo 
metu. Tai padeda lengvai užvesti vidaus degi-
mo variklį netgi žiemą.

Palax Combi M II Universali ir greita malkų 
skersavimo ir skaldymo mašina, efektyviam pjo-
vimui ir skėlimui rąstams iki 25 cm. skersmens.

Malkų skersavimo ir skaldymo mašina Palax 
Combi M II puikiai tinka ir ploniems medžiams 
ar net krūmams. Pjovimo diskas yra apsaugo-
tas nuo smulkių medžio atplaišų. Standartiškai 
mašina yra su 4,3 m. sulankstomu transporte-
riu su dviem grandinėmis. Transporteris len-
gvai susilanksto, kai reikia transportuoti. Trans-
porteriui sulankstyti yra naudojama gervė su 
grandinės užraktu. Su mašina galima lengvai ir 
greitai pradėti dirbti.

Transporterį galima sukinėti į šonus apie 
2,2 m., jis gali fiksuotis 5 pozicijose. Tai pagrei-
tina pakrovimo darbus. Jeigu malkos pakuo-
jamos į maišus, tokia funkcija leidžia dirbti su 
dviem padėklais.

Šią malkų skersavimo ir skaldymo mašiną 
galima komplektuoti ant specialios priekabos, 
kad būtų galima transportuoti valstybinės 
reikšmės keliais. Perdavimo jėgą irgi galima pa-
sirinkti: nuo traktoriaus darbinio veleno, elek-
tros variklio ar benzininio „Honda“ variklio.

Palax Power 70 ir 70S Tai greičiausios malkų 
skersavimo ir skaldymo mašinos rinkoje. Viena 
operacija (atpjovimas ir suskaldymas) trunka 
tik 2 sekundes. 

Pagrindinis skirtumas tarp šių modelių 
yra skirtinga jų paskirtis. Modelis Power 70 yra 
skirtas ūkininkams, smulkiam profesionaliam 
naudojimui, o modelis Power 70S yra skirta 
profesionaliam naudojimui. 
Palax Power 70S valdymas
Atpjovimo diskas ir padavimo transporteris 

yra valdomi pilnai hidrauliškai, svirtelės (joystick) 
pagalba. Hidraulinis skėlimo antgalio aukščio 
pozicijos valdymas. Skėlimo greitį valdo didelio 
greičio vožtuvas, kuris šiam modeliui yra stan-
dartas. Transmisija turi ketaus kampines pavaras 
ir automatinius V formos diržų įtempimo mecha-
nizmus. Papildomai įrangai yra hidraulikos grei-
tosios jungtys.
Palax Power 70 valdymas
Atpjovimo disko ir padavimo transporterio valdy-
mas – svirtelių pagalba. Svirtelės yra su rutuliniais 
guoliais. Hidraulinis skėlimo antgalio ir automa-
tinio didelio greičio vožtuvo valdymas yra kaip 
papildoma funkcija. Transmisija turi aliumines 
kampines pavaras ir automatinius V formos diržų 
įtempimo mechanizmus. Palax Power 70 modeliai 
turi savaime išsivalantį rąstų padavimo transpor-
terį, kuris užtikrina pastovų sukibimą su rąstu. 
700 mm. atpjovimo diskas su kietmetalio dan-
timis atpjauna iki 26 cm. skersmens rąstus. Prie 
šio modelio galima komplektuoti ir rąstų stalą, 
kuris valdomas staklių svirtelių pagalba. Taip pat 
yra 4,3 m. grandininis besisukiojantis iškrovimo 
transporteris.

Palax Power 90s Palax Power 90s malkų skersa-
vimo ir skaldymo mašina su 900 mm. atpjovimo 
disku skirta profesionaliam darbui. Atpjovimo 
diskas su specialiais ašmenimis žymiai padidina 
mašinos našumą. Pilnai hidraulinis mašinos valdy-
mas su paėmimo transporteriu ir 4,3m. išmetimo 
transporteriu leidžia tvarkyti malkas lengviau ir 
greičiau. Power 90 s malkų skaldyklė turi dvi versi-
jas: galia perduodama nuo traktoriaus arba kom-
binuota nuo traktoriaus arba elektros varikliu.

Du skirtingi modeliai 
Power 90s ir Power 90sG Priklausomai nuo 
darbo sąlygų galima pasirinkti Power 90s arba 
Power 90sG modelius. Modelis Power 90s skir-
tas nuolat naudoti profesionaliam darbui, ypač 
tinkama šiaurės šalims. Power 90s naudojamas 
standartinis 2/4 skaldymo antgalis, bet galima 

naudoti ir 2/6 antgalį. Mašiną galima komplek-
tuoti su 5.6, 8, 10 ar 16t. skaldymo cilindrais.

Palax Power 90sG skirtas nuolat naudoti profe-
sionaliam darbui ir skaldyti kietmedžius pvz.: ąžuolą 
ar buką. Su šia mašina kietmedį galime skelti net į 
8 dalis. Šią mašiną galima komplektuoti su 10 ar 16 
tonų skėlimo cilindrais. 

Power 90sG turi specialiai sustiprintus skaldy-
mo cilindrus ir skėlimo antgalius (kasetes). Skėlimo 
antgaliai keičiami naudojant gervę. Standartinė 
mašina turi 2/6 skaldymo antgalį, bet galima kom-
plektuoti ir su 2/4 arba 2/8.

Šios mašinos turi hidraulinius rąstų prispau-
dimus. Palax Power 90 modeliai turi sumontuotą 
Palax Optimi sistemą (Palax patentas). Ši sistema lei-
džia žymiai padidinti darbo našumą, net dirbant su 
didelės galios skėlimo cilindrais. Palax Optimi siste-
mos veikimo principas labai paprastas – koks nusta-
tytas trinkelių ilgis, tai tiek ir juda skėlimo cilindras ir 
nė centimetro daugiau.

 
Palax Power 100s  Tai pats našiausias ir patikimiau-
sias Palax modelis, skirtas naudoti profesionaliam 
darbui ir dideliems medžiams. Jame sumontuoti 
įrenginiai, kurie labai palengvina darbą operatoriui. 
Pvz. rąstas prispaudžiamas prieš atpjovimą hidrauli-
niu būdu, atpjauta trinkelė nekrenta iškart prie skal-
dymo cilindro, o yra dar šiek tiek prilaikoma, kad nu-
kristu tiksliai į reikiamą vietą. Valdoma mašina kaip 
ir Power 90 modeliuose, svirtelių (joistick) pagalba. 

Palax Power 100 s modelis standartinėje įrango-
je turi didelės spartos cilindrus bei didelio greičio 
vožtuvą. Komplektuojamas su 10 ar 16 tonų, skėli-
mo cilindrais. Ši mašina gali trinkelę suskaldyti net 
į 12 dalių. Didžiausias trinkelės skersmuo yra 40 cm.

Galios perdavimas yra dviejų tipų – nuo trakto-
riaus darbinio veleno arba 15 kW elektros variklio.

Patentuota „Palax Optimi“ sistema apriboja stū-
moklio eigą priklausomai nuo trinkelės ilgio, tai be-
veik dvigubai padidina mašinos našumą.

Šią mašiną galima komplektuoti ir ant specia-
lios platformos, kad galima būtų lengvai transpor-
tuoti. 
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KS40 modelyje gali būti įrengtas trijų skirtingų 
skėlimo jėgos bei greičių cilindras, tai padidina ci-
lindro judėjimo greitį bei jėgą.

KS40 yra įrengtas 4,3 m ilgio konvejeris, ku-
ris gali būti pasukamas mechaniškai 2,2 m į šo-
nus. Konvejeris turi dvi grandines ir yra atviras iš 
apačios,kas leidžia laisvai pasišalinti drožlėms ir 
dirbti be jokių trikdžių.

KS40 mašinoje yra įrengtos hidraulinės greitos 
jungtys rastų padavimo konvejeriui pajungti. S-
modelis yra aprūpintas papildomomis hidraulinė-
mis jungtimis išorės stalo valdymui, o „Ergo“ siūlo 
šią funkciją kaip papildomą.

Malkų skaldymo mašinos
Logsplit 60 Hidraulinė trinkelių skaldyklė yra 
ypač saugi, kadangi atleidus nors vieną valdymo 
svirtelę, iškart sustabdomas skėlimo procesas. Kai 
atleidžiamos abi svirtelės, skaldymo stūmoklis 
grįžta atgal. Visos judančios dalys, išskyrus skėlimo 
stūmoklį, yra uždengtos korpuso.

Standartinėje įrangoje yra skėlimo antgalis, ku-
ris leidžia padalinti vienu kartu trinkelę į 4 dalis. Sie-
kiant išvengti skėlimo jėgos kritimo, labai didelės 
trinkelės, skaldomos į 2 dalis, o vėliau į smulkesnes 
dalis. Skėlimo antgalis yra su aštriomis briaunomis, 
kad skeliant trinkelė neišsprūstų.

Standartinėje įrangoje yra didelio greičio vož-
tuvas.

Smulkesnes trinkeles galima skelti ir dideliu 
greičiu. Tai reiškia, kad stūmoklis judės beveik dvi-
gubai greičiau nei įprastai. Skaldant dideles trin-
keles, skelia su pilna jėga ir nedideliu greičiu, kai 
trinkelė pradeda skilti – gali aktyvuotis didelio grei-
čio vožtuvas. Galios perdavimas – nuo traktoriaus 
darbinio veleno, elektros variklio ar Honda 5,5 AG 
benzininio variklio. 

Logsplit 100 Palax Logsplit 100 modelis gali būti 
valdomas iš abiejų pusių. Patogus rąstų laikiklis 
(75x70 cm.), nuo kurio lengva užridenti rąstus 
skaldymui. Rąstų laikiklį galima sumontuoti iš 
abiejų pusių. Dėl saugumo – mašinos valdymas 
su dviem rankomis. Skėlimo cilindras turi du grei-
čius, nuspaudus valdymo rankenėlę iki pusės, juda 
dvigubai lėčiau (naudojama pradedant skelti rąs-
tą). Svirtelės pagalba reguliuojamas skėlimo peilio 
aukštis. 

Reguliuojama skėlimo cilindro eiga, nuo 0,5m. 
iki maksimumo, tai leidžia pagreitinti darbą, skal-
dant trumpus rąstelius. 

Palax Logsplit 100 modelis sumontuotas ant 
važiuoklės, pritaikytas prikabinti prie lengvojo au-
tomobilio. 

Skaldymo rąstelių ilgis reguliuojamas iki 
100 cm.

Skėlimo cilindro maksimali jėga 5,6 tonos.
Skėlimo antgalis 2/4.

Malkų ruošimo mašinos su grandininiu pjūklu
Palax Active Malkų ruošimo mašina Palax Active lei-
džia jos savininkui lengvai ir efektyviai ruošti malkas 
ir svarbiausia – už labai patrauklią kainą.

Nežiūrint į tai, kad mašina kompaktiško dydžio, 
jos konstrukcija yra ypač tvirta. Dirbti su šia mašina 
yra paprasta, lengva, patogu ir saugu. „Palax Acti-
ve“ kaip ir visoms mašinoms skiriamas labai didelis 
dėmesys saugumui. Mašina nereikalauja ypatingos 
priežiūros.

Ši mašina išsiskiria iš konkurentų tuo, kad turi hi-
drauliškai valdomą padavimo konvejerį, tai labai pa-
lengvina darbą. Taip pat atpjaudami rąstą, atliekame 
horizontalų judesį, o ne vertikalų (iš viršaus į apačią), 
tai reiškia, kad mašina yra ir ergonomiška.

Mašina aprūpinta 4 tonų skėlimo cilindru ir 13‘‘ 
pjovimo juosta. Tam, kad įtikti visiems vartotojams, 
Palax siūlo 4 skirtingų energijos šaltinių modelius: hi-
draulinis (nuo traktoriaus arba mini krautuvo hidrau-
linės sistemos), darbinio veleno, 4 kW elektros variklio 
arba 13 AG Hondos vidaus degimo variklio.

Palax Active gali būti komplektuojamas su 2,6 m. 
iškrovimo transporteriu, arba papildomais ratukais, 
kurie leis patogiai ir saugiai transportuoti malkų skal-
dymo mašiną.
Palax KS 35 ERGO ir KS35s KS 35 Ergo yra moder-
ni, lengvai valdoma malkų skersavimo ir skaldymo 
mašina su 38 cm grandininio pjūklo juosta. 

Malkų skaldyklė yra ergonomiška. Tai optima-
lus pasirinkimas, jei rąsto skersmenys yra labai skir-
tingi. Maksimalus rąsto skersmuo yra 35 cm. Dėka 
sulankstomo transporterio, skaldymo mašina už-
ima labai mažai vietos. Skaldyklės plotis 2,85 m, 
aukštis 2,4m.

Lengva ir greita darbo pradžia
Malkų skaldyklė pristatoma visiškai surinkta ir pa-
ruošta darbui. Padavimo ir iškrovimo transporteriai 
turi greitas jungtis ir nereikia jokių įrankių norint pa-
leisti mašina.
Palax KS 35s malkų skaldyklė    Grandinis pjūklas ir pa-
davimo transporteris yra pilnai hidrauliškai valdomas 
svirtelės (joystick) pagalba. Skėlimo antgalio aukščio 
reguliavimas irgi valdomas hidrauliškai. Skėlimo greitį 
nustato automatinis didelio greičio vožtuvas. Sumon-
tuotos greitos jungtys papildomam transporteriui. 
Palax KS 40  Tvirtoji Palax KS40 yra puiki alternatyva 
malkų ruošimu užsiimantiems verslininkams, kurie 
vertina tvirtumą ir lengvai valdomą procesą, ruošiant 
malkas grandininių pjūklu. Mašina turi 16 “pjovimo 
juostą ir 13 tonų skėlimo jėgą, maksimalus skersmuo 
38 cm. Galimos dvi mašinos versijos – „Ergo“ modelis 
(pagrindinis) ir „S-modelis“ (valdymas vairalazde).

„Ergo“ modelio puiki ergonomika. Vietoj tradi-
cinių valdymo judesių „aukštyn – žemyn“, vartotojo 
atliekamas judesys klubų aukštyje skersine rankena 
į šoną. S-modelis yra valdomas vairalazdės („džois-
tiko“) pagalba, todėl mašinos valdymas yra dar len-
gvesnis ir veiksmingesnis.

P r i e d a i
Palax rąstų stalai Palax kompanija gali 
pasiūlyti trijų tipų rąstų stalus. Visi stalai 
jungiami prie malkų skersavimo ir skaldy-
mo mašinų. Valdymas – mašinos svirtelių 
pagalba.

Pats paprasčiausias stalas, tai smulkių rąs-
tų stalas naudojamas prie šių mašinų: Palax 
Combi M, KS 35 ir Power 70. Stalas papildomai 
gali būti aprūpintas varomaisiais ritinėliais, 
kad ilgų rąstų tvarkymas būtų lengvesnis. Rąs-
tų stalo talpa 4–6 kubinių metrų medienos.

Palax Midi rąstų stalas yra jungiamas 
su padavimo transporteriu. Standartinėje 
komplektacijoje yra dvi po 3 metrus grandi-
nės, du besisukantys ritinėliai ir hidrauliškai 
valdomas rąsto užkėlimo įrenginys. 

Trečia grandinė ir 1-2 hidrauliškai varo-
mi ritinėliai, kaip papildoma funkcija, gali 
pakeisti du laisva eiga besisukančius riti-
nėlius. Reguliuojamas rąstų stalo plotis yra 
nuo 1,7 iki 2,3 m.

Palax Mega rąstų stalas aprūpintas 4 
eilių grandininiu transporteriu, varomu hi-
drovarikliu su žingsnine pavara. Grandinės 
gali judėti tiek į priekį tiek atgal. Rąstų stalo 
talpa 10-12 kubinių metrų medienos. Prie 
šio stalo galima papildomai primontuoti 
specialią platformą tam, kad būtų galima 
pakrauti iki 18 kubinių metrų medienos.
Palax  valymo cilindras Aktyviai besisu-
kantis cilindras, efektyviai pašalina atplai-
šas nuo malkų. Prie valymo cilindro galima 
prijungti papildomą transporterį, kad butų 
galima lengvai pakrauti malkas į maišus. 
Cilindras varomas arba hidro varikliu arba 
elektros varikliu.
Palax rąstų keltuvas  Iš krūvos lengvai pa-
ima rąstus, tai sumažina rankų ir nugaros 
darbo krūvį. Lengva transportuoti. Papildo-
mai – specialus tvirtinimas.
Palax Moti maišų pakavimo stendas La-
bai patogu sandėliuoti ir transportuoti, taip 
pat malkos greitai išdžiūva. Maišelius galima 
sukrauti vieną ant kito. Malkos supakuotos į 
maišelius skirtos mažmeninei prekybai. 

Maišeliai pagaminti iš polipropileno, 
kurie apsaugoti nuo UV saulės spindulių. 
Maišelius galima naudoti kelis kartus, taip 
pat juos galima deginti.
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Miškui skirtos diskinės akėčios

svoris 1875 kg 1930 kg 2060 kg galingumas 110 aj 130 aj 150 aj
Disko skersmuo (mm) 660 660/710/810 660/710/810

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

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

Augmenijos smulkintuvai 

nuo 
13.000 

EUR
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Gaisrai yra esminė daugelio ekosis-
temų, tame tarpe ir spygliuočių 
miškų vystymosi dalis. Natūraliomis 

sąlygomis spygliuočiai miškai dega kas 40-
200 metų (priklausomai nuo medžių rūšies, 
medyno tipo, vietovės, amžiaus ir degimo 
pobūdžio), o žmogaus veikla gaisrų dažnį 
gali padidinti ir sumažinti. Gaisrai su kitomis 
natūraliomis pažaidomis formuoja medynų 
struktūrą ir nulemia sumedėjusios bei žoli-
nės augalijos kaitą. Pavyzdžiui, žemutinis ir 
viršūninis gaisrai formuoja skirtingus kraš-
tovaizdžius ir skirtingą miško bei jame gyve-
nančių organizmų atsikūrimo po gaisro po-
būdį. Grybai, kaip ir kiti miško ekosistemos 
elementai, įvairiai reaguoja į miško gaisrus, 

Miško feniksai: 
grybai gaisravietėse

juRga MoTiejūnaiTĖ
ReDa iRŠĖnaiTĖ

jonas KasPaRaViČius 
gamtos tyrimų centro Botanikos institutas

eRnesTas KuToRga
Vilniaus universitetas

nes ugnis keičia, sunaikina ar atvirkščiai – 
sukuria buveines ir substratus įvairioms jų 
rūšims. Grybijos vystymasis teigiamai veikia 
gaisravietės dirvožemio būklę ir stabilumą, 
pagerina naujai įsikuriančių augalų mitybą, 
padeda įsitvirtinti medžių daigams, suardo 
apdegusias medžių ir paklotės liekanas, o 
taip pat ugnis gali arba sustabdyti, arba pa-
skatinti kai kurių augalų patogenų veiklą.

Bene įdomiausi gaisraviečių grybai yra 
vadinamieji pirofiliniai (ugnį mėgstantys), 
kitaip dar vadinami fenikoidiniais (nuo žo-
džio feniksas – mitologinis paukštis, kuris 

sudega ir atgimsta iš pelenų). Jų vaisiakūnių 
formavimasis ir išgyvenimo strategija tiesio-
giai priklauso nuo gaisro. Šių grybų sporos 
glūdi dirvožemyje, tačiau degant paklotei, 
paveiktos aukštos temperatūros, susidaro, 
sudygsta ir užaugina grybieną ant nuodė-
gulių ar pelenais prisotintame dirvožemyje. 
Šie „feniksai“ pasirodo pirmieji, praėjus vos 
kelioms dienoms ar mėnesiams po gaisro, 
dažnai užaugina gausybę vaisiakūnių, kurie 
vėliau pūdami tampa puikiu azoto ir kitų 
maisto medžiagų šaltiniu įsikuriantiems au-
galams ir gyvūnams. Gaisravietėje fenikoi-
dinių grybų vaisiakūnių galima aptikti 2-6 
metus po ugnies siautėjimo, priklausomai 
nuo vietovės, kur kilo gaisras, ir nuo augali-

Pušynas 
po žemutinio gaisro

Kalnapušių medynas, praėjus metams po viršūninio gaisro Kalnapušių medynas, praėjus trims metams po viršūninio gaisro



Anglinės skujagalvės vaisiakūniai Pionierinių samanų patogeno Bryoscyphus dicrani 
vaisiakūniai

Pūstojo gniaužtenio vaisiakūniai
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tūra skirtingai veikia įvairių rūšių mikorizinius grybus, nes skiriasi jų 
pakantumas karščiui.

Medienoje gyvenantiems grybams, kaip ir kitai gaisraviečių gry-
bijai, labai svarbus ugnies intensyvumas, o taip pat tai, kiek medienos 
išlieka po gaisro. Daugelis medienos grybų pergyvena ugnies šėlsmą 
substrato viduje ir vėliau pagreitina liekanų puvimą gaisravietėje. Pu-
šynuose po gaisrų ant apdegusios medienos išplinta raudonkraštė 
pintainė, kuri gausiai augo ir po 2006 m. Smiltynės gaisro ant visiškai 
nudegusių kalninių pušų ir apdegusiame paprastosios pušies medy-
ne. Tačiau, jei kalnapušių degvietėje šis grybas elgėsi kaip negyvos 
medienos ardytojas, tai paprastųjų pušų medyne jis „pribaigdavo“ sti-
priai apdegusius, ugnies nusilpnintus gyvus medžius. Ant sudegusių 
kalninių pušų pirmais metais po gaisro labai išplito ruderalinis me-
dienos grybas – paprastoji alksniabudė. Jai labai tiko smulki, ugnies 
sterilizuota kalnapušių mediena, kurioje nebuvo konkurentų. Trečiais 
metais po gaisro alksniabudė visiškai išnyko, ją pakeitė kiti grybai, 

nės dangos atsikūrimo greičio. Jie gali užaugti didelių miško gaisrų 
vietose, o kartais ir mažose buvusiose laužavietėse. 

Lietuvoje žinoma per 30 pirofilinių arba fenikoidinių grybų rūšių, 
jų tarpe yra ir aukšliagrybių, ir kepurėtųjų papėdgrybių. Dauguma 
jų yra saprotrofai, mintantys negyva augaline medžiaga, tačiau yra 
ir patogenų, pasitaiko ir mikorizinių. Rudus ar violetinius dubenėlio 
formos vaisiakūnius formuojantys aukšliagrybiai degėsinis ir dy-
gliuotasporis ausūniai, didžioji plikarija bei kepurėtieji papėdgrybiai 
anglinė skujagalvė ir anglinė fajodija yra vieni dažnesnių fenikoidinių 
grybų, kurie neretai masiškai fruktifikuoja didesnėse gaisravietėse. 
Šių saprotrofinių grybų reikšmė augalijos formavimuisi gaisravietė-
se jau šiek tiek žinoma, tačiau kai kurių po gaisro aptinkamų grybų 
funkcija išlieka gana paslaptinga. Pavyzdžiui, Kuršių nerijos NP Smil-
tynės gaisravietėje, praėjus 1,5 metų po gaisro, neretai buvo aptin-
kamas visame pasaulyje retas ir mažai žinomas aukšliagrybis Bryos-
cyphus dicrani, parazituojantis gaisravietėje įsikuriančias pionierines 
samanas – paprastąsias rausvutes, kurios itin sparčiai kolonizavo ap-
degusį dirvožemį. Grybas pasirodė gausiai, tačiau labai trumpai. Gali 
būti, kad šis aukšliagrybis reguliuoja samanų bendrijų vystymąsi po 
gaisro, pristabdydamas pernelyg smarkiai plintančias samanų rūšis. 
Miškininkams geriausiai pažįstamas pirofilinis grybas yra pūstasis 
gniaužtenis, sukeliantis spygliuočių šaknų puvinį ir galintis pažeisti į 
degviečių žemę pasodintus pušų sodinukus.

Mikorizinės grybų rūšys nevienodai reaguoja į skirtingo pobū-
džio gaisrą. Viršūninis gaisras sunaikina jų partnerius medžius, taigi 
išnyksta ir grybai. Kai kurie mikoriziniai grybai turi įdomią gyvenimo 
strategiją, padedančią išvengti visiško sunaikinimo: po gaisro jie iš 
karto gausiai užaugina vaisiakūnių, paleidžia į aplinką daug sporų ir 
taip užsitikrina gyvenimo pratęsimą. 

Po 2006 m. Smiltynės gaisro stebėjome tokį reiškinį: išdegusia-
me kalninės pušies miške pirmais metais susiformavo daug mikori-
zinių papėdgrybių – žeminio karpininko ir sruogakraštės eketūnės 
vaisiakūnių, kurie dingo antrais metais ir daugiau nebepasirodė. 
Antrais ir trečiais metais po gaisro kalnapušių degvietėje iš visų mi-
korizinių grybų aptikdavome tik itin įvairiems stresams atsparaus, 
vaisiakūnių niekada neformuojančio aukšliagrybio Cenococcum 
geophilum skleročių. Žemutinio gaisro poveikis mikoriziniams gry-
bams sudėtingesnis. Nudegus paklotei, kurioje vyrauja kelios kon-
kurencingos mikorizinių grybų rūšys, progą išauginti vaisiakūnius 
išnaudoja gilesniuose dirvožemio sluoksniuose gyvenantys mažiau 
konkurencingi grybai. Todėl dažnai kurį laiką po žemutinio gaisro 
dygstančių grybų įvairovė būna netgi didesnė nei nedegusiuose 
miško plotuose. Be to, gaisro metu įkaitusio dirvožemio tempera-

Bryoscyphus dicrani pažeidimo židinys samanų dangoje

Gaisravietėje masiškai fruktifikuojanti anglinė skujagalvė



Raudonkraštės pintainės vaisiakūniai ant apdegusių kalnapušių Gelsvojo žievenuko vaisiakūniai
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nimosi dalių, o kai kurios retos rūšys dėl dažnų gaisrų gali ir išnykti. 
Ne visos miško kerpės vienodai greitai ir sėkmingai kolonizuoja gais-
ravietes. Toms, kurios prisitaikiusios prie rūgštaus ir maistmedžiagių 
skurdaus substrato (pavyzdžiui, pušų ar eglių žievės), apdegę me-
džių kamienai ir mediena nebetinka. Todėl ant jų auga šarmingesnį 
substratą mėgstančios rūšys (kaip žiauberės, geltonkerpės, juodke-
žiai) arba neišrankios ir greitai plintančios miško rūšys, ypač putlusis 
plynkežis. Apdegusį dirvožemį ir miško paklotę greitai ir mielai kolo-
nizuoja ir rudi kelių rūšių placintėlių gniužulai, savo išvaizda mažai 
besiskiriantys nuo paties apdegusio dirvožemio, todėl dažnas jų nė 
nepastebime. Ant apdegusių augalų liekanų kartais įsikuria nepaty-
rusiai akiai visiškai nepastebima smulkioji abskonditėlė – efemerinė 
kerpė, kurios gniužulas paprastai gyvuoja tik kelis mėnesius. Įdomu 
tai, kad ugnies nepažeistose vietose ji niekada neužauga taip gausiai, 
kaip ant apdegusios paklotės. Tik praėjus keliems, o kartais ir kelioli-
kai metų po gaisro dirvožemyje pradeda kurtis ir stambesnės kerpės, 
pavyzdžiui šiurės. Nors kerpės nuo ugnies nukenčia labiausiai, kelios 
jų rūšys taip pat yra priklausomos nuo gaisrų ir jų buvimas rodo, kad 
prieš 10-15 metų ar daugiau toje vietoje buvo žemutinis gaisras. To-
kios kerpės yra kai kurios žvynyčių rūšys, pavyzdžiui, angliamėgė, 
melsvarudė arba Fryzo žvynytės.

Gaisras laikomas didele miško nelaime, tačiau neretai ugnis pa-
deda reguliuoti miško ekosistemą, sukuria naujas buveines įvairiems 
organizmams, tarp jų ir grybams. Ne veltui žmogaus kontroliuojami 
gaisrai kai kuriose valstybėse taikomi aplinkotvarkos projektuose, 
siekiant pašalinti nepageidaujamą augaliją ar reguliuoti kai kurių 
miškų medžių sudėtį. 

tarp jų – ir raudonkraštė pintainė, taip pat sausas ir atviras augimvie-
tes mėgstantys gelsvasis žievenukas bei geltonoji antrodija. 

Gana nemažam skaičiui medienos grybų būtina apdegusi stambi 
mediena, kad jie galėtų užauginti vaisiakūnius. Mažėjant tokio subs-
trato dabartiniuose miškuose, šie grybai tampa vis retesni ir saugomi 
įvairiose šalyse (pavyzdžiui, Antrodia primaeva, Dichomitus squalens 
ar Gloeophyllum carbonarium). 

Gaisravietėse ugnis, jei tik pasiekia, sunaikina visiškai kerpes, nes 
jų kūnas – gniužulas auga substrato paviršiuje. Kerpės turi kurtis iš 
naujo – iš vėjo ar gyvūnų atnešamų sporų ar vegetatyvinio daugi-

Pirofilinis aukšliagrybis – 
didžioji plikarija

Anglinės fajodijos vaisiakūniai tarp nuodėgulių Žeminio karpininko vaisiakūniai

Geltonosios antrodijos vaisiakūniai ant apdegusių kalnapušių



sitaiko labai daug pavienių pažeistų auga-
lų. Bruknės nedera. 

Šiaurės rytinės dalies Vilniaus priemies-
čio miškuose bruknės auga pušynuose, 
rūgščiuose, sausokuose dirvožemiuose. Jų 
ploteliai yra labai nedideli, palyginus su 
šalies miškuose esančiais bruknynais, kurie 
sudaro 15 proc. Priemiesčio miškuose bru-
knių augavietes neigiamai veikia gausus 
žmonių lankymasis (išmindomi augalai), 
bruknės raunamos puokštėms, kurios par-
davinėjamos per Vėlines prie visų miesto 
kapinių, miesto turgeliuose, kai kuriuose 
ploteliuose 10-30 proc. bruknių yra pažei-
dęs bruknėgrybis. Dėl šių priežasčių kas-
met ženkliai mažėja ir vertingų bruknių 
uogų derlius. 

Exobasidiaceae šeimos Exobasidium 
genties grybai plačiai paplitę visame 
pasaulyje, ypač šiaurės ir vidutinio 

klimato regionuose. Šiuo metu priskai-
čiuojama per šimtą Exobasidium genties 
rūšių grybų, kurie labiausiai pažeidžia eri-
kinių (Ericaceae) šeimos augalų (bruknių, 
spanguolių, mėlynių, rododendrų) lapus, 
žiedkočius, žiedus bei stiebus. Pažeistose 
vietose audiniai sustorėja: iš pradžių viena 
lapų pusė būna žalsvai balkšvos spalvos, o 
antra – parausvėja. Grybai sukelia specifiš-
kus vegetatyvinių ar reprodukcinių organų 
pažeidimus – pūslialiges, kurios susidaro 
dėl augalo ląstelių hipertrofijos. Pažeistos 
ląstelės padidėja 2-4 kartus, pakeisdamos 
formą. Kai pažeidžiamas stiebas ar žiedko-
čiai su žiedais, tokie augalai visai nedera. Jei 
grybas pažeidžia lapus, uogos būna labai 
mažos ir visiškai prastos kokybės. Skirtin-
gos Exobasidium genties grybų rūšys gali 
būti vienmetės arba daugiametės. Palan-
kiausios sąlygos plisti šių grybų sporoms – 
kai oras yra vėsus ir drėgnas. 

 Vilniaus universiteto Botanikos sode 
2008 m. rugpjūtį Vitalija Pribušauskaitė apti-
ko rododendro (Rhododendron spp.) lapų pa-
žeidimus su pūslialigės požymiais, panašius į 
E. vaccinii sukeliamus. 2009 m. atlikti tyrimai 
parodė, kad šią ligą sukėlė Exobasidium japo-
nicum Shirai. Pirmą kartą šis grybas identifi-
kuotas Japonijoje 1896 m. ant Rhododendron 
genties augalų, o Europoje šio grybo sukelti 
rododendrų pažeidimai pastebėti XX a. pra-
džioje. Tiriant Exobasidium genties grybų ge-
netinius skirtumus, pastaruoju metu plačiai 
naudojami molekuliniai metodai. Jų pagalba 
identifikuotas ir rododendrų pūslialigės su-
kėlėjas, lyginant pastarojo genominės DNR 
sekas su paprastojo bruknėgrybio DNR seko-
mis. Šiuo metu jau žinomos dvi Exobasidium 
genties grybų rūšys. 

Exobasidium japonicum  rododendrų 
pūslialigės sukėlėjas – naujas grybas Lietu-
voje (žr. pav.).

Exobasidium vaccinii – paprastasis bruknėgrybis 
Vilniaus priemiesčių miškuose

Dr. Banga gRigaliūnaiTĖ, dr. VaiDoTas lygis, dr. anTanas MaTelis
gamtos tyrimų centro Botanikos institutas

Lietuvoje plačiausiai išplitęs Exobasi-
dium genčiai priklausantis grybas – pa-
prastasis bruknėgrybis (E. vaccinii (Fuckel) 
Woronin), pažeidžiantis bruknes (Vacinium 
vitis-idaea L), augančias natūraliuose bru-
knynuose, rečiau spanguoles. 

Paprastasis bruknėgrybis – daugiame-
tis grybas, jo papėdsporės žiemoja auga-
lo-šeimininko vegetatyviniuose pumpu-
ruose, kuriuos birželį pradeda parazituoti. 
Pažeistos ląstelės deformuojasi, padidėja. 
Pažeidžiami bruknių stiebeliai, žiedai, lapai. 
Esant palankioms grybui vystytis sąlygoms, 
sporas į aplinką paskleidžia keletą kartų. 
Šviežių bruknių lapų išsipūtimų (galų) ap-
tinkama spalį ir net šiltą lapkritį. Brukny-
nuose grybas plinta augalų židiniuose. Pa-

Exobasidium japonicum ant rododendrų Exobasidium vaccinii ant bruknių

Paprastojo bruknėgrybio pažeista bruknė
Paprastojo bruknėgrybio galai apatinėje bruknių 
lapų pusėje
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Siekiant maksimalaus atliekamų matavimų efektyvumo (gautų re-
zultatų taikymo visai Kuršėnų miškų urėdijos 2015 m. plynų kirti-
mų apimčiai), Valstybinė miškų tarnyba atsitiktiniu būdu iš miškų 
urėdijos atrėžtų 2015 m. 228,3 ha plote plyno kirtimo biržių sąrašo 
atrinko septynias (bendras 14 ha plotas arba 6,2 proc.) patikrinimui. 
Biržės atrinktos skirtingose girininkijose, taip užtikrinant didesnę 
matuotojų įvairovę. Atrinktos biržės atstovauja dažniausiai šioje 
miškų urėdijos kertamus eglynus, beržynus, drebulynus ir baltalks-
nynus. Atrinkimo metu 4 biržės buvo pakeistos, paaiškėjus, kad jos 
jau iškirstos arba pradėtos kirsti. Girininkijų specialistai ištisiniu 
būdu išmatavo atrinktas biržes ir jų duomenis su plotų brėžiniais 
pateikė Valstybinei miškų tarnybai. Šie duomenys, prieš panaudo-
jant juos 2015 m. atrėžtų urėdijoje biržių pagal miškotvarkos duo-
menis kokybei įvertinti, buvo kruopščiai patikrinti. Tam Valstybinė 
miškų tarnyba iš girininkijų pamatuotų biržių atrinko dvi kontroli-
niam patikrinimui: Gulbinų girininkijoje (Nr.1; 2,1 ha) ir Pažiužmėlių 
girininkijoje (Nr. 2; 2,2 ha, žr. 1 lent.). 

1 lentelė. Kuršėnų miškų urėdijoje 2015 m. plyno kirtimo biržių matavimo 
analizės rezultatai

Biržės 
eilės 

nr.
Plotas, 

ha
rūšinė sudėtis pagal tūrį (g) 

ir amžius pagal sklypinę inventorizaciją(P)
stiebų (kertamų ir paliekamų) tūris

P m³/
ha

g m³/
ha

skirtumas, % 
P-g/g

k m³/
ha

skirtumas, % 
g-k/k

1 2,1 5E(87)3B(82)2D(77) 376 287 31 295 -3
2 2,2 4E(85/105)3B(85)2D(85)1Bt(45) 185 213 -13 215 -1
3 2,0 4B(82)4E(82)2D(82) 270 363 -26 - -
4 2,2 4B(82)4E(82)1D(82)1J(82) 290 418 -31 - -
5 2,1 6D(47)2U(47)1E1Bt(47) 290 322 -10 - -
6 2,4 3Bt(50)3E(55)3D1B 220 257 -14 - -
7 1,0 3Bt(60)1J(90)1D(90)1G2B(90)2E(90) 250 231 8 - -

i viso: 14 269 303 -11 254 -2

P – 2015 m. biržių projekto duomenys pagal sklypinę miškų inventorizaciją;
G – girininkijų specialistų matavimo 2015 m. sausio-vasario mėn. duomenys;
K – valstybinės miškų tarnybos kontrolinių matavimų duomenys

Biržių matavimo pamokos 
Kuršėnų miškuose

anDRius KulieŠis
Valstybinės miškų tarnybos Miško naudojimo ir statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas

PeTRas eigiRDas
Valstybinės miškų tarnybos nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

 MinDaugas sūDŽius
Kuršėnų miškų urėdijos vyriausiasis inžinierius

Kuršėnų miškų urėdijos miškininkai, norėdami įsitikinti planuojamų 2015 m. pagrindinių kirtimų duomenų kokybe, kreipėsi į 
Valstybinę miškų tarnybą įvertinti jų matavimus. Išanalizavus atliktų matavimų rezultatus, parengtos rekomendacijos, kuriomis, 
mūsų manymu, galėtų pasinaudoti ir kitų miškų urėdijų specialistai rengdami medžiagą biržių kirtimui.

Kontrolinio matavimo metu tikrintas biržės atribojimas, išma-
tuoti visų medžių skersmenys 1,3 m aukštyje. Kiekvienoje biržėje iš-
matuota ne mažiau kaip 100 apskaitos medžių aukščiai: 2,5-3 kartus 
daugiau nei įprasta; nukirsti 3 medžiai (drebulė ir du beržai) aukščio 
bei bendrojo stiebo ir likvidiniam tūriui nustatyti. Šio darbo rezul-
tatai išanalizuoti, sulyginant miškų urėdijos 2015 m. pateiktų biržių 
projekto duomenis (P) su girininkijų specialistų atlikto matavimo (G) 
rezultatais, o pastarieji – su Valstybinės miškų tarnybos kontrolinių 
matavimų (K) rezultatais (2 lent). 

Girininkijų specialistų matavimo rezultatai. Girininkijų speci-
alistai, permatavę 7 biržes, nustatė, jog 2015 m. pagrindinio kirtimo 
planavimui miškų urėdijos pateiktas stiebų tūris pagal miškotvarkos 
duomenis yra sumažintas 11 proc., o likvidinės medienos – 12 proc. 
Visumoje, atsižvelgiant į Valstybinės miškų tarnybos atlikto kontrolinio 
patikrinimo metu nustatytą 2 proc. tūrio skirtumą su girininkijų spe-
cialistų matavimais, galima teigti, jog bendras stiebų tūris, nustatytas 
pagal miškotvarkos duomenis yra sumažintas 13 proc. (1 lent.). Stiebų 
tūrio, nustatyto planuojant kirtimus ir permatavimo metu, skirtumai 
atskirose biržėse kinta nuo – 31 proc. iki + 31 proc. (1 lent.).

Biržėse nustatyto stiebų tūrio tikslumą lemiantys faktoriai
Pagrindinė stiebų tūrio, nustatyto pagal miškotvarkos duomenis ir 
ištisinio biržių permatavimo metu, skirtumų priežastis yra ta, jog 
kirtimų planavimui buvo pateikti nepilnai aktualizuoti bei atitinka-
mai nepakoreguoti 8 metų senumo, palyginti žemo tikslumo miš-
kotvarkos duomenys. Kai kuriose biržėse nebuvo atsižvelgta į po 
miškotvarkos vykdytus atrankinius kirtimus. Pavyzdžiui, Gulbinų 
girininkijoje (biržė Nr.1;1-2 lent.) 2009 m. atrankinio kirtimo metu iš-
kirsta 136 m3 likvidinės medienos arba 163 m3 stiebų. Jeigu į tai būtų 
atsižvelgta planuojant kirtimus, kirstinų medžių stiebų tūrio nukry-
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Medžių skersmuo. Medžių skersmenų 
matavimui turi būti naudojamos patikrin-
tos žerglės ir 1,3 m ilgio matuoklė. Kie-
kvienam medžiui matuokle identifikuo-
jama matavimo vieta – 1,3 m atstumas 
nuo šaknies kaklelio. Žerglių matavimo 
liniuotės padėtis metodiškai keičiama 
pasaulio šalių atžvilgiu. 

Medžių skaičiaus ir skerspločių sumų, 
nustatytų girininkijų matuotojų ir kontrolės, 
skirtumų analizė leidžia paaiškinti medžių 
skersmenų matavimo kokybę. Jeigu medžių 
skaičiaus mažinimo tendencijos abiejose bir-
žėse yra gana panašios, tai skerspločių sumų, 
nustatytų matavimo ir kontrolės metu, 
skirtumai rodo galimai skirtingas medžių 
skersmens matavimo tendencijas abiejose 
biržėse. Pirmoje biržėje medžių skaičiaus su-
mažinimas 8 proc. neturėjo įtakos skersplo-
čių sumai (2 lent.). Girininkijų matuotojams 
mažinant eglės ir beržo (jų tūris biržėje su-
daro 73 proc.) medžių skaičių, jų skerspločių 
sumos didėjo. Tai leidžia daryti išvadą, jog 
praleistas medžių skaičius šioje biržėje buvo 
„kompensuotas“, didinant medžių skersme-
nis, greičiausiai juos matuojant žemiau nei 
1,3 m aukštyje. Antroje biržėje daugeliui me-
džių rūšių (jų tūris biržėje sudaro 81 proc.), iš-
skyrus drebulę, stebimas 2-3 kartus didesnis 
girininkijos matuotojų nustatytas procenti-
nis skerspločių sumos nei medžių skaičiaus 
sumažinimas, taip pat vidutiniškai 2 proc. 
mažesnis nei kontrolės metu šių medžių 
rūšių vidutinis medžių skersmuo. Tai leidžia 
daryti prielaidą, jog šioje biržėje eglės, beržo 
bei baltalksnio skersmenys buvo mažinami 
2-3 proc. (2 lent.), galimai juos matuojant 
aukščiau nei 1,3 m aukštyje. 

Medžių skersmenų abiejose biržėse ma-
tavimo rezultatai rodo, jog nenaudojant ma-
tuoklių 1,3 m aukščiui nuo šaknies kaklelio 
nustatyti, skersmenys gali būti tiek sumažin-
ti, tiek ir padidinti, priklausomai nuo matuo-
tojo patirties, kitų subjektyvių priežasčių. 

Medžių aukščiai. Matuojant medžių 
aukščius svarbu naudoti patikrintą aukš-
timatį, atstumo tarp matuotojo ir medžio 
nustatymui matavimo juostą arba tolima-
tį. Privalu gerai matyti medžio viršūnę ir 
šaknies kaklelį, įvertinti vietovės polinkį 
bei medžio vertikalumą. Racionaliausia 
matuoti iš taško, nutolusio nuo medžio 
per jo aukštį. 

Medžių aukščiai pirmoje biržėje giri-
ninkijos matuotojų buvo nežymiai (0,3 m) 
sumažinti, o antroje – 1,2 m padidinti. Kaip 
trūkumą girininkijų matuotojų medžių aukš-

pimas nuo girininkijos specialistų gauto pa-
tikrinimo metu šioje biržėje būtų sumažėjęs 
nuo 31 proc. iki 4 proc., o visų tikrintų biržių 
projektuoto iškirsti tūrio ir gauto perma-
tavimo metu skirtumas būtų padidėjęs iki 
17 proc. Tai leidžia teigti, jog faktinė likvidi-
nės medienos išeiga, nustatyta planavimo 
metu – 67,5 proc., turėtų priartėti prie nor-
matyvinės išeigos – 83 proc. 

 Kontrolinio matavimo rezultatai 
 Kontrolinis dviejų biržių permatavimas vi-
sumoje parodė neblogus girininkijų matuo-
tojų rezultatus (1 lent.). Bendras girininkijų 
matuotojų abiejose biržėse nustatytas stie-
bų tūris yra tik 2 proc. mažesnis už nustatytą 
kontrolinio permatavimo metu. Kontrolinio 
matavimo rezultatus panaudojome gilesnei 
atskirų matavimo operacijų analizei: medžių 
skaičiaus nustatymo, medžių skersmens ir 
medžių aukščio matavimų kokybei įvertinti 
(2 lent.). Tai pagrindiniai matavimo elemen-
tai, nuo kurių priklauso bendra matavimo 
sėkmė.

 
Medžių skaičius. Biržėse medžius pri-

valoma skirstyti pagal medžių rūšis, ar-
dus, padaringumą, atskirai matuoti ža-
lius ir sausuolius, kirstinus ir paliekamus 
biržėje.

2 lentelė. Kuršėnų miškų urėdijos 2015 m. plyno kirtimo biržėse girininkijų apmatuotų 
kirstinų medžių pagrindinių rodiklių palyginimas su kontrole
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, 1
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,1 
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Eglė I 669 271 - 27,6 15,3 - 22,9 26,8 - 7 3,00 25 2,85 - - 179 -

Eglė II - 451 - 11,6 - 18,1 - - - 31 4,10 - - 105 -

Eglė viso 669 722 -7 27,6 27,0 2 22,9 21,8 5 7 3,00 56 3,39 1,0 304 283 7

Beržas 246 251 -2 13,4 13,2 1 26,3 25,9 2 7 2,00 20 1,87 -0,3 146 146 0

Drebulė 110 132 -17 9,5 10,2 -7 33,2 31,4 5 7 2,00 14 0,53 -3,7 113 141 -20

Juodalksnis 25 32 -22 1,0 1,1 -9 22,5 20,9 8 7 2,00 5 2,71 1,8 11 11 -1

Kitos 30 38 -21 0,7 0,7 0 17,0 15,6 9 6 4,50 5 3,50 -2,5 5 6 -17

iš viso 1080 1175 -8 52,2 52,3 0 24,8 23,8 4 34 2,56 100 2,43 -0,3 579 588 -2

Pa
žiu

žm
ėli

ų, 
25

; 1
4; 

2,2
 ha

Eglė I 304 160 - 16,8 13,3 - 26,5 32,6 - 9 3,00 24 3,65 - - 146 -

Eglė II - 154 - 4,8 - - 20,0 - - - 19 5,06 - - 39 -

Eglė viso 304 314 -3 16,8 18,2 -8 26,5 27,1 -2 9 3,00 43 4,02 2,6 191 185 3

Beržas 237 241 -2 13,3 13,9 -5 26,7 27,1 -2 9 3,00 15 2,84 -0,4 133 143 -7

Drebulė 180 252 -29 7,6 8,3 -8 23,2 20,4 13 9 2,00 17 2,64 1,6 87 86 0

Baltalksnis 155 169 -8 3,1 3,6 -14 15,9 16,5 -3 9 4,00 12 3,86 -0,4 24 29 -17

Kitos 17 36 -53 0,3 0,5 -40 15,5 13,8 12 5 4,00 14 4,56 1,4 3 5 -42

iš viso 893 1012 -12 41,0 44,5 -8 24,2 23,7 2 41 2,90 101 3,39 1,2 438 448 -2

G – girininkijų specialistų matavimo duomenys;
K – Valstybinės miškų tarnybos specialistų matavimo duomenys

 Abiejose patikrintose biržėse girininkijų 
specialistai neleistinai (8-12 proc.) sumaži-
no medžių skaičių. Labiausiai sumažintas 
(17-22 proc. ir daugiau) buvo juodalksnio 
ir drebulės (mažiau vertingų rūšių) medžių 
skaičius. Medžių praleidimas biržės apskai-
toje yra tiesiog proporcingas tūrio įvertini-
mo paklaidoms.

Nupjautas drebulės apskaitos medis biržėje 
panaudotas išmatuoto stataus medžio aukščio 
kontrolei ir tūrio pagal skirtingas lenteles 
palyginimui
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ministro 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymu 
Nr. D1- 747.

Medžių tūrio abiejose biržėse skirtu-
mai tarp girininkijos matuotojų ir kontrolės 
matavimų nėra reikšmingi, ko negalima pa-
sakyti apie atskirų medžių rūšių tūrio skir-
tumus. Abiejose biržėse eglės stiebų tūris 
padidintas (3-7 proc.), nežiūrint į nepaimtų 
į apskaitą medžių skaičių (3-7 proc.) ir su-
mažintą medžių skersmenį antroje biržėje 
(vidutiniškai 2 proc.). Didesnį girininkijos 
matuotojų eglės stiebų tūrį pagrindinai 
lėmė visų jų priskyrimas I ardui ir dėl to 
ženklus jų aukščio (vidutiniškai 1-2,6 m) 
padidinimas, taip pat medžių skersmens 
pirmoje biržėje padidinimas (5 proc.). Pir-
moje biržėje ženkliai sumažintą drebulės 
stiebų tūrį (20 proc.) lėmė praleisti medžiai 
(17 proc.) ir sumažintas aukštis (vidutiniškai 
3,7 m). Antroje biržėje praleistas drebulės 
medžių skaičius (29 proc.) kompensuotas 
padidintu medžių skersmeniu (vidutiniškai 
13 proc.) ir medžių aukščiu (vidutiniškai 1,6 
m). Atsitiktinumo veiksnys lėmė, jog abie-
jose biržėse stiebų tūrio, pamatuoto giri-
ninkijos specialistų ir kontrolės, skirtumai 
neviršijo 2 proc.

Kai kurių miškų urėdijų miškininkai vis 
dar taiko 2004 metų vietoj 2010 m. skelbtas 
medienos tūrio struktūros lenteles. Kokios 
lentelės yra taikomos, nesunku nustatyti, 
palyginant bet kurios medžių rūšies žino-
mo aukštumo bei medžio skersmens vieno 
medžio reikšmes taksavimo lape ir lentelėse. 
2010 m. struktūros lentelės nustato viduti-
niškai 2-3 proc. mažesnį likvidinės medienos 
tūrį ir atitinkamai didesnį atliekų tūrį.

Tikrinant atrėžtų biržių matavimo koky-
bę trims medžiams, stiebų tūris įvertintas 
dviem metodais: pagal stiebų ir rąstų tūrio 

čių matavimuose galima įvardinti rezultatų 
nestabilumą bei nepakankamai kvalifikuotą 
matavimo rezultatų apdorojimą. Permatuo-
tose biržėse vyrauja eglė, beržas ir drebulė. 
Abiejose biržėse eglės aukščiai padidinti 
atitinkamai 1,0 m ir 2,6 m, drebulės: pirmoje 
biržėje sumažinti 3,7 m, antroje – 1,6 m padi-
dinti (2 lent.). Pagrindinė eglės aukščių didi-
nimo priežastis – neišskirti eglės ardai. Egly-
nuose su minkštaisiais lapuočiais sutinkama 
daug eglių po pastarųjų danga ir neretai 
panašaus skersmens medžiai yra skirtingo 
aukščio, dėl ko juos reikia skirti į skirtingus 
ardus. Be to, miškų urėdijoje naudojama 
pasenusi aukštumo klasės pagal išmatuotų 
apskaitos medžių aukščius nustatymo me-
todika. Pavyzdžiui, panaudoję miškų urė-
dijos išmatuotus aukščius ir individualios 
aukštumo kreivės nustatymo metodiką, ra-
dome, jog pirmoje biržėje aukštumai atski-
roms medžių rūšims girininkijos matuotojų 
yra padidinti 0,35-0,51 klasės arba aukščiai 
sumažinti 1-1,5 m. Antroje biržėje aukštu-
mai padidinti 0,26-0,39 klasės arba aukščiai 
atitinkamai sumažinti 0,6-1m. 

Pagal kontrolės metu nukirstų medžių 
aukščių matavimus nustatyta, jog vieno ber-
žo aukštis, matuojant jį statų ir nukirstą suta-
po, o kitų dviejų medžių – dviviršūnių beržo 
ir drebulės, juos nukirtus, aukščiai nesiskyrė 
daugiau nei 1 metru (skirtumai neviršijo 
prietaiso tikslumo ribų). Visuomet didesnio 
atidumo reikalauja dviviršūnių, su labai išsi-
plėtusia laja, taip pat pasvirusių ar augančių 
šlaituose medžių aukščių matavimas. 

Medžių tūris. Stiebų tūriui ir jo pa-
skirstymui pagal padaringumą, stambu-
mą ir atliekas nustatyti taikomos „Medie-
nos tūrio lentelės“, patvirtintos aplinkos 

lenteles. Stiebo tūris, nustatytas pagal sor-
timentų tūrio sumą, skiriasi nuo nustatyto 
pagal stiebų tūrio lenteles nuo +18 proc. 
iki –20,5 proc. Drebulei pagal apmatuotus 
sortimentus gautas didesnis tūris nei pagal 
stiebų tūrio lenteles. Bendras abiejų beržo 
stiebų tūris, nustatytas pagal stiebų tūrio 
lenteles, sutapo su nustatytu pagal sorti-
mentines lenteles. Tokius mini eksperimen-
tus miškininkai nesunkiai galėtų pasidaryti 
abejonėms išsklaidyti dėl vienų ar kitų len-
telių panaudojimo tinkamumo. 

Atliktas bendras Kuršėnų miškų urėdi-
jos ir Valstybinės miškų tarnybos specialistų 
darbas vertinant atrėžtų biržių kokybę pa-
rodė, jog objektyviam kirtimų planavimui 
negalima aklai naudoti miškotvarkos duo-
menų. Svarbu kiekviename sklype įvertinti 
visus pokyčius, įvykusius po miškotvarkos 
dėl ūkinės veiklos, natūralaus augimo ar ki-
tokių aplinkybių ir atitinkamai aktualizuoti 
duomenis. Ne mažiau svarbu, įvertinus bazi-
nės miškotvarkos duomenų tikslumą pagal 
brandžių medynų inventorizacijos atrankos 
metodu arba nacionalinės inventorizacijos 
duomenis, aktualizuotus duomenis pako-
reguoti. Atitinkamai aktualizuoti ir pako-
reguoti sklypinės miškų inventorizacijos 
duomenys gali būti pagrįstai taikomi miškų 
urėdijose pagrindinių kirtimų planavimui.

Kontrolinis biržių matavimas taip pat 
parodė, jog norint gauti patikimus rezulta-
tus ištisai biržes matuoti reikia ne bet kaip. 
Labai svarbu, kad nebūtų praleisti medžiai, 
tinkamai suskirstyti ardais, griežtai laikytis 
medžių skersmenų, jų aukščių matavimo 
technologinių reikalavimų. Toks matavimas 
reikalauja nemažų sąnaudų. Kontrolinis 
4,3 ha dviejų biržių matavimas pareikalavo 
1 žmogaus 8 darbo dienų arba vidutiniškai 

Medžio skersmuo matuojamas 1,3 m atstumu nuo šaknies kaklelio, 
nustatant matavimo vietą matuokle

Medžio aukštį reikėtų matuoti iš tiksliai nustatyto atstumo, gerai matant 
šaknies kaklelį ir viršūnę
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Miškų urėdijų 2015 m. kovo mėn. 

parduotų apvaliosios medienos sortimentų kainos, Eur/m³
Sortimentas 2015 m. kovo mėn. 

vidutinė kaina
Indeksas 2015 m. 

sausis=100
2015 m. sausio - kovo mėn. 

vidutinė kaina

Pušies pjautinieji rąstai 63 96.9 64
Eglės pjautinieji rąstai 65 95.6 67
Ąžuolo pjautinieji rąstai 147 98.7 153
Uosio pjautinieji rąstai 92 105.7 85
Drebulės pjautinieji rąstai 47 95.9 48
Beržo pjautinieji rąstai 73 100 73
Juodalksnio pjautinieji rąstai 57 101.8 56
Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai 52 98.1 53
Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai 44 97.8 45
Eglės popiermedžiai 22 91.7 23
Pušies popiermedžiai 24 96 24
Beržo popiermedžiai 25 92.6 26
Drebulės popiermedžiai 21 105 21
Uosio popiermedžiai 33 89.2 35
Plokščių mediena (spygliuočių) 18 81.8 19
Plokščių mediena (lapuočių) 18 90 18
Malkinė mediena 20 90.9 21
Iš viso apvalioji mediena 40 87 42
Kainos be PVM ir transporto išlaidų GMU inf.

Forest King F

UAB „PGM TECHNIKA“
Plento g. 6, Užliedžiai, 54305 Kauno r.

www.pgmtechnika.lt

PADANGOS MIÐKO TECHNIKAI

Tel. 8 683 24140 (Aidas)
El. paštas info@pgmtechnika.lt

Faks. 8 37 215101

Tel. 8 656 82777 (Darius)
El. paštas darius@pgmtechnika.lt

Tel 8 607 77723 (Marius)
El. paštas marius@pgmtechnika.lt

4 žmogaus darbo dienų vienai biržei. To-
dėl ištisinis metodas galėtų būti taikomas 
kontrolei, apmokant nepatyrusius speci-
alistus, labai vertingų biržių inventoriza-
cijai, stačio miško pardavimo atvejais.

Rekomendacijos:
1. Biržių įvertinimui naudojant miš-

kotvarkos duomenis būtina juos aktuali-
zuoti dėl laiko faktoriaus, įvykdytų ūkinių 
priemonių ir koreguoti atsižvelgiant į 
miškotvarkos duomenų sistemines pa-
klaidas;

2. Vertinant biržes pagal tiesioginius 
matavimus atrankiniu ar ištisiniu būdu, 
patikimiems rezultatams gauti būtina lai-
kytis nustatytų matavimo bei tūrio įverti-
nimo reikalavimų:

 reguliariai tikrinti visus matavimui 
naudojamus instrumentus, kelti matuo-
tojų kvalifikaciją, organizuoti mokymus – 
treniruotes;

 skersmens matavimo vietai nusta-
tyti naudoti 1,3 m ilgio matuoklę;

 užtikrinti visų medžių paėmimą į 
apskaitą, jų tinkamą skirstymą ardais, pa-
gal būklę;

 likvidinio medienos tūrio įverti-
nimui taikyti patikslintas medžių tūrio 
struktūros lenteles;

 medžių aukščiams įvertinti naudoti 
individualias kiekvienam miško elemen-
tui sudarytas pagal išmatuotų apskaitos 
medžių aukščius ir skersmenis bei vidu-
tinį miško elemento medžių skersmenį, 
kreives. 

Naujos pareigos
Generalinėje miškų urėdijoje: 
DAINIUS ADŽGAUSKAS, dirbęs Vidaus audito skyriuje vyriausiuoju specialistu, 
nuo 2015 m. kovo 23 d. perkeltas į Miško atkūrimo ir apsaugos skyrių vyriausiuoju 
specialistu.
Utenos miškų urėdijoje: 
AURELIJA JOČIENĖ, dirbusi Šiaulių miškų urėdijos Rėkyvos girininkijos girininke, 
nuo 2015 m. balandžio 7 d. paskirta Utenos miškų urėdijos urėde. 
Rokiškio miškų urėdijoje:
RIMANTAS KAPUŠINSKAS, dirbęs miškų urėdu, šalių susitarimu nuo 2015 m. kovo 
31 d. išleistas į pensiją;
BRONIUS LŪŽA, dirbęs Rokiškio girininkijos eiguliu, nuo 2015 m. balandžio 30 d. 
išleistas į pensiją.
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Informacija apie supirkimo kainas ir sąlygas internete www.likmere.lt
telefonu 8 340 60054, el. paštu info@likmere.lt

LIKMERE
.

Dideliais kiekiais
superkame beržo rąstus
Dideliais kiekiais

superkame beržo rąstus
nuo 16 cm skersmens

Suomijos šiaurėje vykusių Nokian padangų bandymų metu buvęs 4 
kartus pasaulio ralio čempionu 56 metų lenktynininkas Juha Kankku-
nenas sėdo prie šioje šalyje gaminamo traktoriaus Valtra vairo.

Septynias tonas sveriantis jo valdomas monstras pagerino pa-
saulio traktorių greičio rekordą iki 130,165 km per val. Tai dviejų va-
žiavimų greičio vidurkis, kuris beveik 10 km per val. viršija ankstesnį 
rekordą. Jis bus įtrauktas į Guinnesso rekordų knygą, nes bandymus 
stebėjo jos rengėjų atstovai.

Traktoriumi Valtra T234 buvo važiuojama Suomijos miesto Vuo-
jervio oro uoste, kuriame buvo parengta 2,3 kilometro ilgio trasa su 
specialiai suplūktu sniegu. Tik pernai pradėtas gaminti 250 AG trak-
torius buvo apautas specialiai atšiaurioms sąlygoms pritaikytomis 
žieminėmis padangomis Nokian Hakkapeliitta TRI, kurios rinkoje pa-
sirodė taip pat tik praėjusiais metais.

Naujos serijos traktorius Valtra T234 Versu buvo pristatytas šių-
metėje parodoje „Ką pasėsi...“. Jis pelnė parodos medalį. Naujos serijos 
mašina išsiskiria ne vien dizainu. Traktoriuose sumontuoti nauji Tier 
4f deginių emisijų reikalavimus atitinkantys AGCO Sisu Power varikliai, 
ištobulinta kabina, rėmas, transmisija, mašina paruošta darbui su nau-
jos kartos žemės ūkio technikos elektroninėmis sistemomis, įdiegta ir 
kitų pažangių sprendimų. Versu modeliuose įrengta pakopinė hidro-
mechaninė Power-shift transmisija, kuri valdymo galimybėmis ne-
nusileidžia bepakopėms CVT transmisijoms. Pirmą kartą pakopinėje 

transmisijoje įdiegta trakto-
riaus savistabdos, laikymosi 
įkalnėje Hill-hold sistema, 
t. y. traktorius stovi įkalnėje 
ir nuokalnėje, nejudėdamas 
iš vietos, nors variklis veikia, 
reversavimo svirtele užduota 
traktoriaus važiavimo kryptis, 
ir vairuotojas nieko neliečia 
nei rankomis, nei kojomis.

Apie naujo modelio iš-
skirtinumą byloja ir faktas, 
kad Valtra T4 serijos trakto-
rių prototipai ištvėrė 40 000 
valandų bandymus ekstre-
maliomis atšiauraus Suomi-
jos klimato sąlygomis. 

Bandymus surengusi padangų gamintoja Nokian garsėja ir ki-
tokiais laimėjimais žiemos trasose. Antai 2013-ųjų kovą su šios įmo-
nės padangomis važiavęs Audi RS6 sedanas pasiekė pasaulio rekor-
dą ant ledo – automobilis sugebėjo įsibėgėti iki 335,713 kilometro 
per valandą.

Parengta pagal „lietuvos ryto“ ir „Mano ūkis“ inf.

Čempionui pakluso ir traktorius
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vinės sutarties arba kurios jiems neprieš-
tarauja ir neblogina darbuotojų padėties. 
Svarstymo metu darbuotojai domėjosi 
apie darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo 
ir nutraukimo ypatumus bei apmokėjimą 
už ne darbo metu dirbtą laiką. Viską apta-
rus ir išsiaiškinus, bendru sutarimu naujai 
kolektyviei sutarčiai buvo pritarta.

Po to vykusiame miškų urėdijos pro-
fesinės sąjungos ataskaitiniame susi-
rinkime pirmininkas, miškotvarkos inži-
nierius Evaldas Vitkevičius atsiskaitė už 
profesinės sąjungos, komiteto veiklą ir 
naują profesinės sąjungos įstatų projek-
tą. Ankstesni įstatai buvo priimti 1995 
metais. Per tą laiką pasikeitė Profesinių 
sąjungų įstatymas, keletą kartų buvo to-
bulinami ir keičiami Federacijos įstatai. 
Patvirtinus naujus įstatus, Evaldas Vitke-
vičius pasiprašė atleidžiamas nuo vado-
vavimo profsąjunginei organizacijai. Jis 
pirmininku dirbo beveik dešimt metų 
ir gerai dirbo, nes profsąjungos nariai 
nenorėjo jo atleisti. Tik sutarus, kad jis 
neprieštarauja būti išrinktu į komitetą, 
nauju profesinės sąjungos pirmininku 
išrinktas urėdijos vyriausiasis inžinierius 
Darius Jankauskas. Jis patikino, kad su 
naujai išrinktu komitetu sieks padidinti 
narystę, nes šiuo metu Dubravos EMM 
urėdijoje tik 47 proc. dirbančiųjų yra pro-
fesinės sąjungos nariais.

lMPF inf.

Prieš prasidedant miškasodžiui keliose 
miškų urėdijų surengti profesinių są-
jungų narių susirinkimai, juose aptarta 
profesinių sąjungų veikla, pasirašytos ko-
lektyvinės sutartys. Kai kur išrinkti nauji 
profesinių sąjungų pirmininkai. Federa-
cijos pirmininkė Inga Ruginienė stengėsi 
dalyvauti miškininkų kolektyvinių sutar-
čių svarstymuose ir jų priėmimuose, nau-
jų progfsąjungų vadovų rinkimuose. Tad 
darbų – tik spėk suktis. 

Ukmergės miškų urėdijoje kovo 23 d. 
vykusiame kolektyvo susirinkime profesi-
nės sąjungos pirmininku išrinktas Balelių 
girininkijos girininkas Vytautas Buzys. Jis 
pakeitė Loretą Kanapeckienę. 

Prieš tai Utenos miškų urėdijoje pro-
fesinės sąjungos pirmininku išrinktas 
mechanikas Remigijus Miškinis, nes 
daug metų pirmininku rinktas Rudesos 
girininkijos girininkas Vitalijus Aleksynas 
ruošiasi išeiti į pensiją. Valstybiniame 
miškotvarkos institute profesinės sąjun-
gos pirmininke išrinkta GIS ir kartografi-
jos skyriaus vyresnioji specialistė dr. Ina 
Bikuvienė, buvusiam profsąjungos pir-
mininkui Richardui Lenkauskui išėjus iš 
instituto. 

Dubravos EMM urėdijos darbuotojų 
kolektyvas kovo 25 d. surengtame susi-
rinkime priėmė naują kolektyvinę sutartį 
2015-2018 metams. Apžvelgęs buvusios 
kolektyvinės sutarties įsipareigojimus, 
miškų urėdas Kęstutis Šakūnas konstata-
vo, kad jie buvo įvykdyti. Tam pasitarna-
vo ir palanki situacija medienos rinkoje, 
normaliai vykusi medienos prekyba, da-
vusi miškų urėdijai pajamų. Miškų urėdas 
informavo darbuotojus apie šių metų 
įmonės veiklos užduotis, numatomus 
darbus. 

Dubraviečiai nauja kolektyvine su-
tartimi siekia sudaryti sąlygas darniai 
kolektyvo tolimesnei veiklai, numatyti 
darbuotojų darbo, užmokesčio, saugos ir 
sveikatos, profesines, ekonomines ir so-
cialines sąlygas bei garantijas, kurios yra 
aukštesnės nei numato LR įstatymai, kiti 
teisės aktai arba nėra reglamentota įsta-
tymų ar norminių aktų, šakinės kolekty-

Įmonėse priimamos kolektyvinės sutartys, 
profsąjungų vadovų kaita
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Ukmergės miškų urėdijos 
profesinės sąjungos narių susirinkime

Dubraviečiai profesinės sąjungos pirmininku 
išrinko urėdijos vyriausiąjį inžinierių 
Darių Jankauską

Ukmergės miškų urėdijos profesinei sąjungai 
vadovauja Balelių girininkas Vytautas Buzys
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Tęsiama švietėjiška misija 
Ataskaitiniame pranešime LMSA valdybos pirmininkas dr. Algis Gai-
žutis pažymėjo, jog asociacijos veikloje išlieka tęstiniai strateginiai 
siekiai ir misija vienyti, šviesti, konsultuoti miško savininkus bei ats-
tovauti, ginti teisėtus asociacijos narių interesus šalies valstybinėse 
institucijose. Per ataskaitinį laikotarpį buvo tęsiamos 2011-2014 m. 
pasirašytos bendradarbiavimo sutartys bei bendri projektai su Aplin-
kos ministerija. Laimėjus pernai gruodį Aplinkos ministerijos skelbtą 
konkursą, LMSA kartu su Žemės ūkio konsultavimo tarnyba ir KMAI 
kolegija teikia dvejus metus individualias konsultacijas savininkams 
miško valdoje. Pernai rudenį su Aplinkos ministerija pasirašius pas-
laugų pirkimo sutartį, iki šių metų lapkričio pabaigos bus teikiamos 
miško savininkams informavimo – konsultavimo paslaugos per rajo-
ninę žiniasklaidą. LMSA stengiasi bendrauti ir su Europos šalių ana-
logiškomis miško savininkų asociacijomis, dalyvauti jų renginiuose. 
Bet turint asociacijoje tik 1,5 apmokamo etato ir ribotus paramos, 
narystės finansinius išteklius, yra sunku Europos mastu deramai 
atstovauti mūsų šalies privatų miškų sektorių. Daugelio siekių įgy-
vendinimo varomąja jėga ir toliau yra nuoseklus aktyvistų darbas 
visuomeniniais pagrindais. 

Apsvarstytos kelios parengtos rezoliucijos: dėl mokesčių; dėl 
valstybinėje tarnyboje dirbančių miškininkų bei aplinkosaugininkų – 
miško savininkų įsijungimo į LMSA veiklą; dėl aplinkosauginių drau-
dimų ir kompensacijų  už ūkinės veiklos ribojimus ir kt. 

Mintys iš LMSA 18-osios Generalinės asamblėjos 
VaCloVas ViDugiRis

Kad miško savininkai galėtų susipažinti su įdomiomis vietovėmis, šiemet kasmetinė ataskaitinė LMSA Generalinė asamblėja su-
rengta prie Vilniaus, Joneikiškių kaime esančiame ,,Europos parke“. Į jame esančią konferencijų salę balandžio 17 d. susirinko iš 
visos šalies per aštuonias dešimtis atstovų – asociacijos aktyvistų, bendradarbiavimo partnerių iš medienos verslo, miško technikos 
prekybos įmonių bei atvyko svečių iš Aplinkos ministerijos Miškų departamento, Valstybinės miškų tarnybos, Valstybinės saugomų 
teritorijos tarnybos, kitų institucijų. 
Tradiciškai renginio dalyviai prisiminimui ,,Europos parke“ pasodino juodąją eglaitę, kurią iš savo medelyno pakaunėje atvežė 
vienas iš LMSA steigėjų miškininkas Eduardas Mačys. 
Asamblėjos dalyvius nuotaikingu pasirodymu pasveikino jaunosios solistės Liepa Mikaliūnaitė, Urtė Lidžiūtė, Radvilė Raubaitė ir 
jų mokytoja Vilhelma Mončytė iš Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos.

Už erdvesnę vietą po Saule tenka ir pakovoti 
Asamblėjoje kalbėjusių miško savininkų manymu, privačiame miškų 
sektoriuje nemažai problemų galėtų nebūti ar jos lengviau spręstų-
si, jei į privačią nuosavybę įvairiose institucijose nebūtų vis dar žiū-
rima kaip į kliuvinį valstybiniam miškų sektoriui, o į miško savinin-
kus – kaip į gamtos niokotojus. Prieita iki to, kad be šūsnies dirbtinai 
sukurtų kontrolės dokumentų iš savo miško valdos negali kaimietis 
parsivežti vežėčiose ir gero kietmetrio malkpagalių. 

Konstatuota, kad nuo šių metų pradžios įvedus miško savinin-
kams papildomą 5 proc. apmokestinimą už parduotą medieną, pri-
vačiuose miškuose ženkliai sumažėjo prekinės medienos gamyba 
ir pardavimai. Tad ir mokestinių įplaukų į biudžetą nebus tiek, kiek 
tikėtasi. Privataus miškų ūkio indėlis galėtų būti ženkliai didesnis, jei 
draudimų ir baudimų bei papildomo apmokestinimo politika būtų 
keičiama į subalansuoto ūkininkavimo skatinimą, visokeriopai re-
miant aktyvius, kooperuotis norinčius miškų savininkus. 

Nors asamblėjoje dalyvavęs naujasis Valstybinės saugomų te-
ritorijos tarnybos direktorius Albertas Stanislovaitis, įteikdamas lei-
dinį ,,Ypatinga Lietuva“, kvietė nelaikyti saugomas teritorijas miško 
savininkų baubu, visgi savininkai dar susiduria su pertekliniais gam-
tosauginiais ribojimais miškuose. 

Antai į LMSA kreipėsi ne vienas miško savininkas, kai regioninių 
parkų direkcijos ėmė nederinti parengtų miškotvarkos projektų, 
kuriuose suprojektuotos biržės pateko į Gamtos tyrimo centro 
Botanikos instituto mokslininkų išskirtas Europos Bendrijos (EB) 
svarbos natūralias buveines. Nemaža dalis šalies miškams įprastų 
buveinių išskirta brandžiuose ūkiniuose miškuose. Duomenis apie 
EB svarbos natūralių buveinių paplitimą Lietuvoje įnešus į VĮ „GIS-
Centras“ administruojamą  Lietuvos erdvinės informacijos por-
talą (geoportal.lt), regioninių parkų direkcijos savo nuožiūra ėmė 
traktuoti, kad visas botanikų inventorizuotas buveines reikia sau-
goti, neleidžiant jose vykdyti miškotvarkos projektuose numatytų 
kirtimų. 

Kitu atveju ir šios apžvalgos autorius buvo ,,maloniai“ nustebin-
tas, kai atsitiktinai sužinojo, kad jo privačios valdos ūkinis miškas, per 
kurį nuo senų laikų iškastu grioviu iš juodalksnyno sruveno pavasa-
rio polaidžio vanduo, Miškų kadastre jau traktuojamas kaip III grupės 
apsauginis (vandenų apsaugos zonos) miškas su ribotu ūkininkavi-
mu. Pasidomėjus Aplinkos ministerijoje, paaiškėjo, kas tokį statu-
są toje vietovėje įgavo pusė miško masyvo su dešimtimis privačių 
valdų. Kodėl apie keičiamą miško grupę, ūkinės veiklos apribojimus 
nebuvo informuojami miško savininkai? Manau, kad tokie vienaša-
liški valstybinių institucijų sprendimai ir sukuria ilgalaikes prielaidas 

Generalinės asamblėjos dalyviai
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egzistuoti baubui apie saugomas teritorijas, miško grupių kaitą ir 
ūkinės veiklios ribojimus. 

Pradėjus gauti ES paramą privačios miškininkystės plėtrai, 
miškų ir žemių savininkai pastarajame dešimtmetyje nemažai pri-
sidėjo, kad mažėtų apleistų žemių, menkaverčių medynų, didėtų 
šalies miškingumas. Tačiau paprastam miško sodintojui nelengva 
susivokti visuose šios paramos gavimo labirintuose, išpildyti rei-
kalavimus. Antai šiųmetis pavasarinis miškasodis yra paskutinis ES 
paramai gauti pagal KPP 2007-2014 m. sąlygas. Nacionalinė mokė-
jimų agentūra pareikalavo, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-
2013 m. programos priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir 
apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ 2014 m. 
paramos gavėjai pateiktų paraiškas šį pavasarį dar nepasodinę 
miško. Pagrasinta neskirti paramos už 2014 m., jeigu iki liepos 1 d. 
Nacionalinei mokėjimo agentūrai nebus pateikti sodinamų medžių 
ir krūmų įsigijimo dokumentai, miško dauginamosios medžiagos 
kilmės sertifikatas ir pan. 

LMSA Klaipėdos skyriaus pirmininkė Irena Kudrevičienė at-
kreipė dėmesį į atvejus, kai privati miško žemė paimama negra-
žintinai valstybės reikmėms. Ji priminė daug nervų sugadinusią 
istoriją, kai 2009 m. į suprojektuotą 330 kV elektros oro linijos 
Klaipėda – Telšiai zoną pateko nemažai privačių miškų. Ne visus 
savininkus tenkino pasiūlytos kompensacijos už jų iškirtimą. Klai-
pėdos rajone principingi miško savininkai ryžosi bylinėtis su vals-
tybe ir lig šiol jaučia skriaudą. 

Metai iš metų kiekviename LMSA suėjime keliama medžioklės 
problema. Ją bandęs spręsti, iš LMSA valdybos Medžioklės komiteto 
pirmininko pareigų pasiprašė atleidžiamas valdybos narys, neseniai 
Anykščių rajono savivaldybės meru tapęs Kęstutis Tubis. Jis sakė, kad 
požiūris į medžioklę privačiuose miškuose pirmiausia turi pasikeisti 
LR Seime, bet to nesitiki iš šio Seimo narių valdančiosios daugumos. 
Jis pažadėjo padėti LMSA spręsti medžioklės problemas per Savival-
dybių asociaciją. 

LMSA valdybos narys, buvęs Trakų rajono savivaldybės meras 
Vytautas Zalieckas išsakė siekį, kad savivaldybėse būtų kreipiamas 
didesnis dėmesys ir į žvėrių daromą žalą privatiems miškams. Už 
medžiojamos faunos išteklių naudojimą apie 70 proc. iš medžiotojų 
būrelių ir klubų surenkamų lėšų rajonų savivaldybės gali disponuo-
ti savo nuožiūra pagal specialiąją programą, vykdant prevencines 
žvėrių žalos mažinimo priemones žemės ir miškų ūkyje. Pasak V. Za-
liecko, anksčiau iš šių lėšų buvo vykdomos prevencinės priemonės 
labiau valstybiniuose miškuose, o pavieniai miško savininkai dėl 
žvėrių daromos žalos nesikreipdavo ar išvis nežinojo, kad yra tokia 
galimybė. Pastaruoju metu Trakų rajone dalis šių lėšų skiriama ir 
privačių miškų savininkams. Be to, žvėrių padarytą žalą privačiame 
miške privalo atlyginti ir medžiotojai, jei tas miškas priskirtas bū-
relio medžioklės plotams. Miško savininkas apie pastebėtą žvėrių 
pakenkimą turėtų pranešti vietovės, kur yra miško valda, seniūnui, 
kad šis iškviestų komisiją žalai nustatyti ir įvertinti. 

Tvarkantis iš senelio paveldėtą mišką medžiotojas Paulius Rakš-
tys priminė, kaip Atgimimo metais jis prisidėjo įtikinant tuome-
tinį miškų ūkio ir miško pramonės ministrą V. Lukaševičių leisti 
komercines medžiokles organizuoti valstybiniuose miškuose. 
Tuo metu miškininkams tai buvo neįprastas dalykas. Bet su spe-
cialistais parengus medžiojimo tvarką, įkainius, pirmoji komerci-
nė medžioklė įvyko 1989 m. rugsėjo 28 d. ir jų neatsisakyta iki 
šių dienų. Kodėl privačiose žemės ir miško valdose negalėtų būtų 
įsteigti tokių medžioklių plotai ir teikiamos medžioklės paslaugos 

„Europos parke“ pasodinta LMSA simbolinė dovana – juodoji eglaitė
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kaip miškų urėdijose? Tai 
ir papildomos pajamos, ir 
glaudesni ryšiai su užsienio 
miško savininkais, medžio-
tojais mano P. Rakštys. 

Valstybinės miškų tarny-
bos Miškų kontrolės vedėjas 
Artūras Balčius pasidžiaugė, 
kad privačiuose miškuose 
mažėja neteisėtas brandžių 
medynų kirtimas, pagamin-
tos medienos grobimas. 
Bet pastebima kita miška-
vagystės forma – apsukrūs 
vertelgos, teikdami miško 
savininkams medynų ugdy-
mo retinimais, einamaisiais 
kirtimais paslaugas, iškerta 
daugiau medžių negu leista, 
neįformina valksmų kirti-
mų ir iš to pelnosi, padarydami žalą ir miškui, ir savininkui. Miškų 
kontrolieriams tenka ginti neapdairius miško savininkus nuo tokių 
paslaugų teikėjų. 

Pasak LMSA vadovo A. Gaižučio, per paskutiniuosius metus pa-
sikeitė privataus miškų sektoriaus veiklai nemažos įtakos turėjusių 
institucijų vadovai (Generalinės miškų urėdijos, Valstybinės miškų 
tarnybos, Saugomų teritorijų tarnybos, Mokesčių, Darbo inspekci-
jos), o tai teikia vilties, kad keistis ir požiūris į privačią miškininkystę, 
bendradarbiavimą su asociacija, sprendžiant esamas problemas. 

Paskatos už aktyvią veiklą ir bendradarbiavimą su asociacija 
Pareikštos LMSA padėkos ar įteikti suvenyriniai asociacijos medaliai 
valdybos nariams Kęstučiui Tubiui, Vytautui Zalieckui, Rimantui Kli-
mui, Klaipėdos skyriaus pirmininkei Irenai Kudaravičienei, rėmėjui 
Ramūnui Karbauskiui, o dalis aktyvistų, rėmėjų paskatinti reliktinio 
kukmedžio sodinukais, išaugintais Eduardo Mačio medelyne. 
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Prūsų genčių apgyventos žemės, tame tarpe ir tos teritorijos, ku-
rios vėlesniais laikais įgavo Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto 
pavadinimus, kaip žinome, ilgus šimtmečius nuo kryžiuočių inva-

zijos į Prūsiją (XIII a.) iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos buvo valdo-
mos bei tvarkomos Kryžiuočių ordino, vėliau toje teritorijoje sukurtos 
germaniškos Prūsijos valstybės ir galiausiai Vokietijos.

 Kryžiuočių ordino invazijos pradžioje riteriams, kaip „šventiems bro-
liams“ žvėrių ir paukščių žudymas buvo draudžiamas. Tačiau greitai šis 
ribojimas buvo panaikintas, nes pastebėta, kad medžioklė „lavina ranką 
ir akį“. Tad patyręs medžiotojas galėjo tapti geresniu pagonių naikinto-
ju. Tiesa, įvairūs ribojimai riterių luomui buvo palikti. Jie visų pirma lietė 
medžiojamos faunos rūšis, nes stambiausiems žvėrims galiojo regalijos 
teisė, (t.y. jų medžioklės teise disponavo tik valdovas). 

Jau XIV a. prie didžiojo magistro buvo įkurta ordino hierarchijoje 
svarbi medžioklės tarnyba. Konradas fon Jungingenas netoli Karaliau-
čiaus, Štumo ūkyje 1396 m įkūrė medžioklinių sakalų mokyklą. Sakalai 
šiai mokyklai buvo gaudomi Kuršių nerijoje. Šioje mokykloje paruošti 
sakalai tapo reikšmingu senovinio eksporto objektu, o taip pat nau-
doti kaip labai brangi dovana diplomatiniuose kontaktuose. Ilgalaikės 
riterių medžioklės dažniausiai vykdavo organizuotai, vadovaujant vy-
riausiam didžiojo magistro medžioklės pareigūnui. Jų metu būdavo 
paruošiamos nemenkos žvėrienos atsargos. Atvykusiems riteriams be-
laukiant žygių į pagonių žemes pradžios, medžioklė buvo svarbi pra-
moga. Kad riteriai per daug neįsijaustų į žvėrių medžioklę ir neužmirštų 
pagrindinės prievolės – pagonių medžioklės, didysis magistras Ulrichas 
fon Kniprodė buvo uždraudęs riteriams laikyti daugiau kaip po vieną 
medžioklinį šunį.

Kalbant apie po Žalgirio pergalės sekusį šimtmetį, kol tęsėsi ilga-
metė diskusija dėl galutinių sienų tarp Lietuvos ir Ordino, pasienio plo-
tuose, esančiuose kairiajame Nemuno krante, maždaug tarp Nemuno 
upės ir Vištyčio ežero, vyko iš abiejų pusių medžiotojų reidai į ginčijamą 
teritoriją ar net į aiškiai svetimas žemes. Buvo nemaža kruvinų konflik-
tų, yra užfiksuotų vienos ir kitos pusės skundų dėl medžioklės laimikių 
konfiskavimo.

XVII-XVIII a. prūsų diduomenės medžioklės šiame jų valstybės pa-
kraštyje nesuklestėjo dėl jo geografinės padėties bei dėl žemės nuosa-
vybės savitumų. Natūraliai čia daugiau galimybių reikštis turėjo viduri-
nės klasės gyventojai, valstiečiai. 

Prūsiškieji teisės aktai valstiečiams draudė medžiokles maždaug 
nuo XV-XVI a. sandūros. Anot tuometinių teisės korifėjų, taip buvo daro-
ma pačių valstiečių naudai, nes jie nesugebėjo saugiai elgtis su šaunamai-
siais ginklais, o pomėgis medžioti valstietį atitraukdavo nuo rūpinimosi 
ūkininkavimu. Tiesa, atvykstantiems naujiesiems kolonistams Ordino 
komtūras išduodavo medžioklės leidimus tiems žvėrims, kurie nebu-
vo regalijų subjektai. Taigi, viduriniajam gyventojų sluoksniui, įskaitant 
miestelėnus, buvo likusi vidutinė ir mažoji medžioklė.

 Prūsijoje – bene ilgiausiai Europoje – iki 1772 m. už brakonieriavi-
mą grėsė mirties bausmė, nors nuo 1573 m. mirties bausmės buvo ga-
lima išvengti sumokant iždui solidžias išpirkas. Pavyzdžiui, už 6 jaučius 
brakonierius galėjo išvengti kartuvių, bet ne visi pasmerktieji galėjo 
tiek jaučių turėti. 

Gamta savo kūriniams negailestinga, o posakis „išlieka tik stipriau-
si“ – ne iš piršto laužtas. Išmintis ne mano, bet apie tai vėliau.

,,Kaifavau“ visą balandį.
Kiekvieną rytą, praleistą sodyboj, stebėjau varnėnų gyvenimą. 

Tam reikalui turiu iškėlęs beveik keturias dešimtis inkilų. 
Ramiai, vyšnių gerbėjai. O man tai kas? Man gražu, o vyšnių aš 

nemėgstu.
Kol trobelėm nepasidalinta, tik prašvitus suskrenda šimtinis 

choras, sutupia šimtamečių klevų bei liepų viršūnėse ir drioksteli 
odę gyvenimui.

O tada prasideda būsto dalybos.
Štai du rytinės saulės apšviesti metalo žvilgesio paukščiai inir-

tingai brukasi į to paties inkilo landą, susipeša, krenta ant žemės, pa-
kyla, sutupia greta ant šakos ir vėl kartu užplėšia giesmes mergom.

O jau giesmės... Štai kaimyno višta kudakuoja, o va kito kaimyno 
trobos netepti durų vyriai girgžda, va strazdas, va kurapkinas iš gre-
timos pievos, va antis kreksi iš balos pakalnėj... Ir visa tai iš kuklaus 
paukštelio burnos, atsiprašau, snapo. Kaip tame linksmame anekdo-
te, ką girdžiu – tą ir giedu. Šnekutis, ką tu jam.

O kai butais jau pasidalinta, prasideda kitos linksmybės. 
Štai atskrenda prie namelio „gaspadorius“. Pasipurto plunksne-

les, sutraukia giesmelę ir šast į vidų. Staiga, kad subildės, kad sučirš-
kės. Net inkilas siūbuoti pradėjo. Pro landą išsiveržia vienas pasišiau-
šęs juočkis, paskui jį, kibdamas į uodegą pirmąjam, kitas. Ir abudu 
čerkšdami nesavais balsais nuvaro į pievas. 

Inkilo landoje išnyra patenkintas veidelis geltonu snapu. Purpteli 
ant stogo, pasitaiso sukedentas plunksneles ir vėl šmurkšteli vidun. 
Matyt varnėnienė.

Gražumėlis! Taip gera ant dūšios.
Kažin, katro špoko špokiukus išperės šita ponia – cvakteli durna 

mintis makaulėj. O jos – durnos mintys – pas mane po vieną ne-
vaikšto.

O ką, dūmoju, jeigu taip Angela su Dalia dar šį rudenį padova-
notų Vladimirui po špokinyčią. Iškeltų jas vienoje iš savo rezidencijų 
ir pavasarį pakviestų abidvi ponias špokų vestuvių padabot. Žiūrėk, 
ir atšiltų ne tik globalus, bet ir politinis klimatas.

Vos prieš pora savaičių Bulgarijoj, eiliniame CIC (čia tokia pasau-
linė medžiotojų organizacija) susirinkime klausiausi jaunos suomių 
mokytojos, medžiotojos; pagyvenusios amerikonės profesorės, 
įsimylėjusios medžioklę per savo vyrą; jaunos medžiotojų poros iš 
Ispanijos, sukūrusios pažintinį ,,multiką“ apie medžioklę ikimokykli-
nukams, samprotavimų apie tai, kad nėra geresnės auklėjimo prie-
monės už tikrą tikros (nors ir žiaurios) gamtos pažinimą.

A! Vos nepamiršau citatos pradžioje.
Smagu, kad tokia racionalia išvada, o ne kibiru ašarų ir seilių, 

pasidalino moteriškė viename portale paviešunusi unikalią nuo-
trauką: bevalant ragus, tarp dviejų medelių įstrigusį ir nusigalavusį 
stirniną.

Gamta nuostabi ir išmintinga net ir savo žiaurumu.
Iki artėjančios vasaros.

eugenijus TijuŠas
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Feodalinės privilegijos medžioklėje galutinai išnyko tik demokra-
tėjant visuomenei po 1848 revoliucinių įvykių. Tada pradėjo kurtis 
medžiotojų organizacijos. 1875 m. susirinkę 133 medžiotojai iš skir-
tingų žemių įkūrė vieningą Vokietijos medžiotojų sąjungą, kuri jau 
1878 m. turėjo apie 125 tūkst., o 1923 m – 250 tūkst. narių. Klaipėdoje 
medžiotojų sąjunga veikė nuo 1887 metų. Vokietijoje ir dabar ši me-
džiotojų organizacija yra jų pasididžiavimas. 

Nemuno delta, Kuršių nerija ir kairiajame Nemuno krante buvę 
panemunių miškai bei kiek tolėliau (į vakarus nuo Vištyčio) esanti 
Romintos giria medžioklės prasme vokiečiams buvo labai įdomus 
objektas. Nemuno deltos pelkėtuose miškuose išsilaikė nemaža 
briedžių populiacija netgi XIX a., kai grėsė išnykimas kitose Vokieti-
jos vietose. Romintos girioje gyveno gausi elnių kaimenė. Šios vietos 
amžiais traukė šalies valdovų ir jų svečių dėmesį. Prūsijos kunigaikš-
tystės (1525-1701 m.) laikais čia buvo pastatytas pirmasis medžioklės 
dvaras, įkurtos kunigaikščių medžioklių ir miškų tarnybos. 1748 m. 
aptvertas didžiausias to meto Europoje apie 2500 ha žvėrynas, 1885-
1890 m. pastatyta ištaiginga medžioklės pilis, o kiek vėliau ir koplyčia 
medžioklės globėjui Šv. Hubertui. Pagal Vokietijos kaizerio Vilhelmo 
II-ojo sumedžiotą elnią buvo nulieta stovinčio elnio skulptūra. Hi-
tlerinės Vokietijos metais Romintos giria išliko išskirtine nacių vadų 
medžioklės vieta. Reicho kancleris Hermanas Geringas, kuris faktiškai 
buvo medžiotojas Nr. 1 (A. Hitleris nemedžiojo), čia pastatė puošnius 
medžioklės namus. Jam priklausė šioje girioje sumedžioti ir aukščiau-
siu balu pasaulyje įvertinti tauriojo elnio ragai. Be to, girioje dar veisėsi 
kurtiniai, išliko gausi tetervinų populiacija. Kitos smulkiosios faunos 
gausumas buvo panašus kaip ir Lietuvoje ar nežymiai didesnis. 

Panagrinėkime detaliau medžioklės specifiką Klaipėdos krašte 
XX a. pirmoje pusėje.

Nors Klaipėdos kaštas buvo tolimiausias Prūsijos valstybės pakraš-
tys ir čia priverstinės asimiliacijos procesai buvo kiek silpnesni, vis tik 
per ilgus šimtmečius dauguma vietos gyventojų XX a. pradžioje jau 
buvo pilnai ar dalinai asimiliuoti, susimaišę su čia atkeltais vokiečių 
kolonistais. Tiek ši aplinkybė, tiek ir daugelis kitų peripetijų nulėmė tai, 
kad po Pirmojo pasaulinio karo, kraštą 1923 m. sugrąžinus Lietuvai, jam 
buvo palikta plati autonomija, o vėliau vis labiau įsigalėjo nacių kurs-
tomos nelojalumo Lietuvos valstybei nuotaikos. Miškų ir medžioklės 
reikalų tvarkyme paliko galioti dauguma vokiškų teisės aktų ir absoliuti 
dauguma buvusių pareigūnų. Miškų ir medžioklės klausimus reguliavo 

Klaipėdos krašto direkcijos sudėtyje funkcionavusi valstybinių miškų 
tarnyba. Jos dauguma pareigūnų, pradedant girininkais, sudarė vo-
kiečių miškininkai. Bandymai šią tarnybą bent kiek labiau sulietuvinti 
(1934-1936 m.) realių rezultatų nedavė, o 1938 m. pavasarį kraštas vėl 
buvo prijungtas prie Vokietijos iki 1945 m. Klaipėdos apskrityje dirbo 
ir aukščiausias vietos medžioklės reikalų tvarkytojas – vyriausiasis aps-
krities jėgeris. Ketvirtame XX a. dešimtmetyje juo buvo Kurtas Baltceris 
(Kurt Baltcer) – nepralenkiamas šaulys ir, kaip bebūtų keista, prolietu-
viškai nusiteikęs žmogus. Tačiau Fortūna jam nebuvo maloninga: per 
kažkokias varžybas stipriai susižalojo, krisdamas nuo žirgo, ir savo kar-
jerą anksti užbaigė, atguldamas amžinajam poilsiui netoli Šernų miško, 
Strangų dvaro sode (1902-1941 m.).

Nagrinėjant medžioklės specifiką, reikia pabrėžti, kad lyginant su 
nepriklausoma Lietuva bei Vilniaus kraštu, čia buvo griežčiausia tei-
sinė sistema, pakankamai gera praktinė faunos apsauga nuo brako-
nieriavimo ir gausesnės žvėrių populiacijos. Įdomus, pavyzdžiui, toks 
faktas: vien 1926- 1932 m. iš Klaipėdos krašto gyventojų buvo kon-
fiskuoti 224 medžiokliniai šautuvai (arba vidutiniškai per metus po 
32 šautuvus), už tai nubausti 225 gyventojai. Dar įdomesnis dalykas, 
kad šių šautuvų atėmimas dažniausiai nesisiejo su brakonieriavimu, 
o tik su neturėjimu leidimo ginklui laikyti.

Klaipėdos krašte 1907-1934 m. galiojo vokiečių 1907 07 15 pri-
imtas Medžioklės įstatymas, nuo 1934 01 19 veikė kitas, kuris pilnai 
neįsigaliojo likusioje Lietuvos dalyje net per 1941-1944 m. vokiečių 
okupaciją. Tai buvo gerokai progresyvesnis teisinis dokumentas nei 
Lietuvoje galiojęs ar Vilniaus krašto lenkiškasis įstatymas. Vokiečių 
teisė itin rūpinosi faunos apsauga sudarė prielaidas brakonieriavi-
mo minimizavimui. Įstatyme buvo įteisintas privalomas medžiotojų 
asocijavimasis, taip pat rasti kompromisai tarp medžiotojų ir žemių 
savininkų. Be to, esant reikalui svarbius nutarimus medžioklės klau-
simais galėjo priimti ir priiminėjo pati Klaipėdos krašto direkcija. Pa-
vyzdžiui, 1925 m rugsėjo 25 direktorija uždraudė briedžių medžioklę 
ir už šio reikalavimo pažeidimą nustatė griežtas bausmes: įkalinimą 
nuo 1 mėnesio iki 1 metų arba piniginę baudą nuo 3000 litų iki 15000 
litų. Vėliau padaugėjus žvėrių buvo leidžiamos briedžių selekcinės 
medžioklės, bet su miškų tarnybos palyda.

Klaipėdos krašte, sprendžiant pagal atskiras kronikines žinutes, 
planinėje smulkiosios faunos medžioklėje vienam medžiotojui tek-
davo apie 2 nušauti kiškiai. Ketvirtame XX a. dešimtmetyje čia gana 

Briedis Baltijos jūroje
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staigiai pagausėjo briedžių ir, skaičiuojant su visa Kuršių nerija, gy-
veno 150-180 šių žvėrių. Kasmet selekciniais principais leista nušauti 
po 10-30 breidžių. Pavyzdžiui, 1933 m. direkcija leido, palydint miš-
kininkui, nušauti 13 briedžių. Už nušautą briedį buvo mokama pagal 
laimikio svorį (už 1 kg – 25 centai). Kasmet direktorijos patalpose 
buvo organizuojama nušautų briedžių ragų paroda. „Mūsų girių“ kro-
nikinės žinutės autoriui pulk. Liormonui leista 1932 m. nušauti briedį 
Preilos girininkijoje. Jis su miškininku Martynu Graudušu tinkamą šo-
vimui briedį rado per 5 valandas. Medžiotojas pasirinko vieną iš bu-
vusių dviejų su didesniais ragais ir priėjęs 35-40 m atstumu su kulka 
iš lygiavamzdžio šautuvo nušovė. Likęs nešautas briedis paėjęs apie 
50 žingsnių sustojo ir apie pusvalandį žiūrėjo, kaip buvo dorojamas 
nušautasis.

1935 m. gegužės mėn. surengta 1934/35 metų sezone nušau-
tų Klaipėdos krašto briedžių ragų trofėjų paroda. Sumedžioti 23 iš 
skirtų nušovimui 30 briedžių patinų. Pristatyta į parodą 17 trofėjų, 
iš jų 7 briedžiai buvo nušauti Kuršių nerijoje, 6 – Gudelių ir 2 – Kulių 
girininkijose. Tik vieni ragai buvo mentiniai, o kiti – šakiniai. Be pati-
nų nušautos netinkamos tolimesnei veislei ir 8 briedės. Iš viso tame 
sezone nušautas 31 briedis. Tačiau tuometinės Lietuvos medžioklės 
statistikoje Klaipėdos krašte gyvenantys ir sumedžioti žvėrys nebuvo 
apskaitomi. 

Prijungus Klaipėdos kraštą prie reicho, čia dažnai atvykdavo pa-
medžioti jo aukštieji pareigūnai. Pavyzdžiui, paskutinė Eriko Kocho 
organizuota kurtinių medžioklė Karšuvos girioje vyko 1944 m. ba-
landžio 19-20 d. griežtos konspiracijos sąlygomis. Ją aprašė Kurtas 
Dykertas ir Horstas Grosmanas knygoje „Kova dėl Rytprūsių“. Tąkart 
E. Kochas nenušovė girioje nei vieno kurtinio... 

Tarpukaryje Kuršių nerijoje be briedžių medžioklės dar buvo du 
išskirtiniai ir labai archajiški su medžiokle susiję dalykai. Tai varnų 
gaudymas medžiokliniais tinklais, panaudojant prijaukintas varnas, 
ir medžioklinė sakalininkystė. Varnų gaudymo technologija detaliai 
aprašyta „Medžiotojo“ žurnalo 2 nr., o taip pat ir „Mūsų giriose“. Gau-
dytojų taip pat buvo daug, o varnų traukimo metu net labai daug. 
Sugauti nemalonūs paukščiai buvo sūdomi ir vežami parduoti į Klai-
pėdą bei į Karaliaučių. Varnų gaudymo leidimas kainavo 5 litus.

Kur kas egzotiškesnis dalykas buvo nerijoje veikusi medžioklei 
naudojamų sakalų ir vanagų mokykla. Joje dirbo buvęs Rasytės 
paukščių žiedavimo stoties vedėjas, savo gyvenimą ornitologijai 
pašventęs prof. Johanas Thienemanas (1863-1938). Profesoriaus 
tvirtinimu, paukščių traukimo per neriją metu tuomet kasdien pra-
skrisdavo 12 ir netgi daugiau sakalų keleivių, kurie medžioklinėje 
sakalininkystėje buvo ne ką prastesni už šiaurėje perinčius medžio-
klinius sakalus. Prof. J. Thienemano patirtis rengiant Kuršių nerijoje 
medžioklei sakalus ir kitus plėšriuosius paukščius aprašyta 1932 m. 
„Medžiotojo“ 14 nr. straipsnyje „Medžioklė su sakalais“. Labai gaila, 
kad mūsų laikais Kuršių nerijos nacionalinis parkas nieko gero nenu-
veikė bandydamas Neringoje atgaivinti egzotiškas medžioklės rūšis 
ir panaudoti jas invazinių paukščių rūšių gausumo reguliavimui. 

Klaipėdos krašte 1939 m. atlikti solidūs ir sėkmingi elnių reaklima-
tizavimo darbai Viešvilės – Smalininkų miškų masyve, juos atkėlus iš 
kairiajame Nemuno krante buvusių Trapėnų miškų. Visą elnių suga-
vimo, pervežimo ir pripratinimo prie naujos vietos operaciją detaliai 
aprašė laikraščio „Memeler Dampfboot“ 1981 m gruodžio numeryje 
Martinas Belgradas, 1932-1942 m. dirbęs Viešvilės miškų urėdu. Šio 
straipsnio santrumpa įdėta 2004 m. išleistoje knygoje „Jurbarko miškų 
urėdija: praeitis ir dabartis“. 1939 m. pabaigoje Trapėnų miške įrengta-
me specialiame gaudomajame aptvare, kuriame elniai buvo šeriami, 

o aptvaro plotas palaipsniui mažinamas, sugauta 10 elnių. Patalpinus 
juos į atskiras dėžes, sunkvežimiu pervežti į specialų pripratinimo ap-
tvarą Viešvilės miškų urėdijos Žardelių girininkijoje. Šiame aptvare, 
turinčiame įrengtas šėryklas bei girdyklas, jie išbuvo iki birželio, kol pa-
telės susilaukė jauniklių. Tada aptvaras buvo išardytas ir banda išleista į 
laisvę. 1944 m rudenį banda jau buvo padidėjusi nuo 10 iki 40 elnių. 

Pokaryje jų populiacija kiek sumažėjo, bet pasibaigus suirutėms 
ėmė gausėti ir išplito ne vien Karšuvos girioje. Apie šią sėkmingą elnių 
reaklimatizaciją nepastebėjau aprašymų mūsų medžiotojiškoje litera-
tūroje. Gal sąmoningai nutylima, kad ją darė vokiečių specialistai? 

Tarybų valdžios metais šiame krašte buvo susiformavę ir gran-
diozinės briedžių kaimenės, o gausiuose vandenyse ne tik traukimo 
metu klegėjo vandens paukščiai. Tokia gamtinė aplinka tiesiog pati 
savaime vertė steigti įvairaus rango saugomas teritorijas ir nomen-
klatūrinių medžioklių užkampius. Todėl sklandė tikros ar pramanytos 
apie tokias medžiokles istorijos: „Nušovėme 15 briedžių ir pašovėme 
besisvečiavusį Kaliningrado srities medžioklės apsaugos inspektorių, bet 
viskas pasibaigė tyliai...“ 

Naujieji lietuvaičiai irgi keletą metų neblogai tyliai pasišaudė, 
„sureguliuodami“ ne tik briedžių, bet ir daugelio kitų gyvūnų skaičių 
giriose. Vėliau viskas nuėjo į bendrą visai Lietuvos respublikai bū-
dingą rutiną, kuri, valdoma tvirtos rankos iš sostinės, energingai vei-
kia, kad Nemuno deltoje neliktų jokių regioninių savitumų ir visokių 
„ružavų svajonių“ apie istorinių medžioklių su lankais, arbaletais ir 
kitokiais senoviniais ginklais atgaivinimą arba apie egzotiškas me-
džiokles su plėšriaisiais paukščiais Kuršių nerijoje. Kol nacionalinio 
parko direkcija ginčijosi su vietos medžiotojais, apie tai, kiek Nidos 
gatvėse galėtų būti ,,elgetaujančių“ šernų, ir aiškinosi, kaip žiauriai 
medžioklės bokšteliai ir pati medžioklė gali darkyti šventą nerijos 
kraštovaizdį, savąją kraštovaizdžio ir gyvosios gamtos reguliavimo 
tvarką įvedė kormoranai, o pastaruoju metu prie jų jungiasi ir neži-
nia iš kur atkeliavę meškėnai.

Tiesa, pastaraisiais metais gausėja žmonių, suvokiančių, kad Ma-
žosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto istorija – tai ne vien 7 šimtmečius 
trukę karai tarp baltų, germanų ir slavų, bet normali įvairiaspalvė šios 
žemės istorija, turinti savo kultūrines bei gamtines vertybes, kurias 
reikia pažinti, gerbti ir saugoti. Dalis tų vertybių tenka miškininkų ir 
medžiotojų žiniai bei globai. 
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Pakeitimai 
Medžioklės 

taisyklėse
 

Nuo šių metų gegužės 1 d. įsigalioja kai ku rie 
Medžioklės taisyklių pakeitimai. Me džioklės la-
pas bus išduodamas ne ilgesniam laikui, kaip 
iki to paties medžioklės sezono kovo 31 d., o 
medžiotojai privalės jame savo parašu patvir-
tinti, kad dalyvauja medžioklėje. Taip tikimąsi  
panaikinti galimybę manipuliuoti įrašais apie da-
lyvavimą medžioklėje. Patikslinta, kaip reikia pa-
žymėti sumedžiotą licencijuojamą medžiojamąjį 
gyvūną. Dar prieš pradedant jį gabenti, sume-
džiojimo vietoje šis gyvūnas turi būti pažymėtas 
specialia plomba su ant jos užklijuotu licencijos 
lipduku. Plombos dirželį reikia perverti per sume-
džioto gyvūno ausį ir ties pažymėta rodykle bei 
užrašu „Insert“ perkišti per metalinį užraktą tiek, 
kad išlįstų ne mažiau kaip pusė šio dirželio.

Sugriežtinta tvarka ir įforminant išskirtinius 
atvejus. Ji taikoma, kai vieno varymo metu su-
medžiojama daugiau medžiojamųjų gyvūnų, nei 
turima licencijų jiems sumedžioti, taip pat kai 
per teisėtą stirnų ar briedžių patelių ir jauniklių 
medžioklę varant sumedžiojamas ragus nume-
tęs patinas, arba kai per teisėtą antramečių tau-
riųjų elnių ar briedžių patinų medžioklę varant 
sumedžiojamas ne to amžiaus medžiojamasis 
gyvūnas arba sumedžiojamas sužeistas medžio-
jamasis gyvūnas, kuriam nustatytas jo medžioji-
mo terminas.

Nuo gegužės 1 d. medžiotojai privalės apie 
tai ne tik pažymėti medžioklės lape, surašyti 
nustatytos formos aktą, bet ir prieš pradėdami 
gyvūną doroti arba prieš išvykdami iš medžio-
klės plotų vieneto, kuriame medžiojo, infor-
muoti Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos 
Informacijos priėmimo ir valdymo centrą (tel. 
(85) 273 2995). 

Griežtinant medžioklės reikalavimus, taisy-
klių pažeidėjams bus sunkiau atgauti laikinai 
prarastą teisę medžioti. Norėdamas atgauti me-
džiotojo bilietą, pažeidėjas privalės išlaikyti visą 
medžioklės egzaminą (su teorijos ir šaudymo 
dalimis). 

Medžioklės taisyklėse pildytas medžio-
jamųjų gyvūnų sąrašas: į jį įtrauktas atėjū-
nas – paprastasis šakalas, mūsų šalies gamtinei 
aplinkai nebūdinga gyvūnų rūšis. Medžioti pa-
prastasis šakalus leista visus metus, jie įtraukti 
į invazinių rūšių Lietuvoje sąrašą, kaip tai pa-
daryta Estijoje.

 aM inf. 



Kaip miškų urėdijos teritorijoje medžio-
jantiems būreliams ir klubams sekasi 
tvarkyti priskirtus medžioklės plotus?
Medžiotojų būreliai ir klubai savo plotuose 
tvarkosi savarankiškai, iškilusius klausimus 
derindami su vietos girininkijomis ar miškų 
urėdija. Senesniais laikais viena iš opesnių 
problemų buvo nereguliuojamas papildo-
mas žvėrių šėrimas. Medžiotojai veždavo 
į miškus pašarus tonomis ir pildavo kas 
kur norėjo. Miškams tai turėjo neigiamos 
įtakos: žvėrys nesuėsdavo atvežtų į vieną 
vietą 4-5 tonų pašarų (ypač, jei jie prastos 
kokybės), juos išskleisdavo kelių arų plote 
ir po metų nuo pūvančių atliekų toje vieto-
je miškas imdavo džiūti, suželdavo piktžo-
lės. Prieš kelerius metus sutarėme su visais 
būreliais ir klubais, kad visos šėrimo vietos, 
biotechniniai įrenginiai, kurie yra valstybi-
niuose miškuose, būtų suderinti su vietos 
girininkais.

Išliko spręstina problema – bebrų buvei-
nių skaičiaus reguliavimas miškuose. Pasta-
ruoju metu bebras, kaip medžioklės trofėjas, 
nėra patrauklus medžiotojams, nes jį sume-
džioti reikia įdėti daug pastangų, skirti laiko. 
Ne visi medžiotojai turi į urvus lendančių 

Tauro rago aidai Radviliškio krašto miškuose
Radviliškio miškų urėdijos prižiūrimoje teritorijoje valstybiniai ir privatūs miškai pagal galiojančius teisės aktus suskirs-
tyti į medžioklės plotų vienetus ir priskirti medžiotojų klubams bei būreliams, kurių yra bene ketvirtis šimto. Miškų urė-
dijos pavaldume likęs profesionalios medžioklės plotas, kuriam priskirta 1236 ha miškų, 1311 ha laukų ir 30 ha vandens 
telkinių. Anot miškų urėdijos vyriausiojo miškininko Egidijaus Barčkaus, nemažai miškininkų yra aktyvūs medžiotojai, 
kas padeda rasti bendrą kalbą su kitais medžiotojais. Ir E. Barčkus kitąmet pažymės sukaktuves, kai 30 metų ant pečių 
užsidėjo medžioklinį šautuvą, pasirinko nelengvą laisvalaikio praleidimo būdą – medžioti ir globoti fauną. 

Jis sutiko plačiau atsakyti į kelis pateiktus klausimus

šunų. Kartais visą dieną plušęs gali grįžti 
be trofėjaus. Džiugina tai, kad kai kuriuose 
būreliuose ir klubuose atsiranda gurmanų, 
entuziastų medžiotojų, kurie mėgsta be-
brieną ir ten problemų su bebrais nėra. Bet 
dalį medžiotojų reikia pastoviai raginti, kad 
imtųsi bebrų medžioklės, ardytų miškui ken-
kiančias užtvankas. 

Atsiradus prekyboje įvairių apsaugos 
priemonių ir skyrus lėšų, pavyksta suma-
žinti elninių žvėrių daromą žalą želdiniams, 
jaunuolynams. Pasodintus ąžuolynus tve-
riame vielos tinklo tvora (kasmet po 20-30 
ha), spygliuočių želdinius ir ąžuoliukus nuo 
ūglių skabymo apsaugome repelentais. Jau 
keli metai bandome purškiamą repelentą, 
skirtą specialiai ąžuoliukams, o pavasarį 
skaičiuojame, kokia padaryta žala. Rezulta-
tai džiugina. Galbūt pavyks atsisakyti tinkli-
nių tvorų, kurios nepigios ir labai rėžia akį 
miško fone.

Dėl afrikinio kiaulių maro prevencijos 
ėmus intensyviai medžioti sumažėjo visų 
mėgstamas medžioklės trofėjas – šernas. 
Pavyzdžiui, viename iš didesnių rajono bū-
relių yra 62 medžiotojai, kurie 2013-2014 m. 
sezone sumedžiojo 138 šernus. Todėl sun-

ku prognozuoti, kokios bus jų nuotaikos, 
kai medžiojamųjų žvėrių skaičius sumažės 
2/3-iais. 

Kaip ūkininkaujate profesionalios me-
džioklės plotuose?
Šiuose medžioklės plotuose dabar pageidau-
ja medžioti daugiausia Lietuvos medžiotojai, 
bet apsilanko ir užsieniečių. Jau penki metai 
atvažioja du medžiotojai iš Danijos, kurie se-
zono pradžioje sumedžioja 5-6 stirninus ir iš-

Drahthaarų veislės medžioklinis šuo ,,Granto“, 
suradęs trofėjus, laukia šeimininko

Šie briedžiai žino, 
kol kas jų medžioti 
negalima
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vykdami namo vėl užsisako medžio-
klę kitam sezonui.

Kadangi miškų urėdijos prižiū-
rimi šie medžioklės plotai nėra di-
deli, per sezoną organizuojame dvi 
varymines medžiokles, kurių metu 
medžiojame šernus, tauriųjų elnių 
pateles ir jauniklius, stirnų pateles ir 
jauniklius, pilkuosius kiškius, lapes, 
mangutus bei kiaunes, šeškus. 

Jau treji metai, kai stirnų skai-
čių reguliuoti mums ,,padeda“ 2-3 
lūšys. Praeitą sezoną buvo atvejis, 
kai bokštelyje sėdintis medžiotojas 
laukė šernų. Viliojimo vietoje mai-
tinosi 14 stirnų. Vienu metu visos 
sunerimo, pradėjo choru bliauti. 
Iš pradžių medžiotojas nesuprato, 
kodėl jos ėmė taip elgtis. ,,Žiūriu, o 
gi lauko pakraščiu lūšis ateina. Stir-
nos išlakstė, lūšis apuostinėjo šėry-
klą ir dingo. Matyt nealkana buvo, 
kad taip nesisaugodama ėjo“, – vė-
liau pasakojo medžiotojas.

Šiemet vasarį darydami vilkų ir 
lūšių apskaitą radome dviejų lūšių 

pėdsakus bei jų medžioklės liekanas – papjautą ir 
apėstą stirną.

Kokios medžioklės duoda miško šauliams dau-
giausia adrenalino?

Manau, daugeliui medžiotojų įdomiausia ir dau-
giausia adrenalino duodanti medžioklė yra tauriųjų 
elnių patinų medžioklė rujos metu. Elnių patinų riau-
mojimas, dvikovos, patelių haremo valdymas yra gra-
žiau už bet kokį Holivudo filmą. Sėlinant prie rujojan-
čio elnio patino sudrebina širdį ne tik jaunam, bet ir 
patyrusiam medžiotojui. Buvo atvejis, kada prisėlino-
me prie elnių grupės (7 patelės ir 4 patinai) pačiame 
rujos įkarštyje. Vadovaujantis patinas saugojo pateles 
nuo trijų jaunesnių konkurentų, juos varydamas šalin. 
Vienas iš varomų nenorėjo pasiduoti, todėl beveik 
10 min. stebėjome jų kovą. Įvertinus elnius, daviau 
leidimą šauti į vadovaujantį patiną. Susijaudinęs me-
džiotojas paleido 4 šūvius, o elnias kaip stovėjo taip ir 
stovi, dar subaubė kelis kartus. Šnibždu medžiotojui, 
kad šautų dar. Tačiau iš amą praradusio medžiotojo 
supratau, kad nepasiėmė daugiau šovinių. O elniai 
minutę dar pastovėję lengva risčia dingo miške...

 
geRiManTas luKaŠeViČius Danijos medžiotojui Martin Bork Holm pavyko 
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Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške – 
Viskas vienoje vietoje 



Šių metų gegužės 13 d. sukanka 40 metų, kai šalyje veikia organi-
zuotas ir metodiškai vadovaujamas Jaunųjų miško bičiulių sam-
būris. XX a. pirmoje pusėje miškininkų bendravimas su mokslei-

viais, galima sakyti, buvo epizodinis – jaunuomenė kviesta į įvairiomis 
progomis organizuotas talkas sodinti medelių. Tiesa, 1937 m. buvo 
paruoštas jaunųjų gamtininkų kuopelės statutas, kūrėsi būreliai, kurių 
tikslas buvo stebėti gamtą, aprašyti joje vykstančius reiškinius, globo-
ti paukščius. Bet šios iniciatyvos labiau ėmėsi gamtos mokytojai, kurių 
dėka iki 1940 m. Lietuvoje veikė 28 gamtos būreliai.

Pokario laikotarpiu miškininkai taip pat epizodiškai kviesdavo 
moksleivius į apželdinimo talkas, kai kurios girininkijos kartu su kai-
mo mokyklomis ėmė organizuoti jaunųjų miškininkų būrelius. Šiai 
veiklai koordinuoti Švietimo ministerijai priklaususios Respublikinės 
jaunųjų gamtininkų stoties iniciatyva 1972 m. paruošta Jaunųjų miš-
kininkų būrelio (sekcijos) programa. Jos vykdymui tuometinės Miškų 
ūkio ir miško pramonės ministerijos atstovai ruošė ir platino populia-
rius leidinius. 1972-1973 m. jaunieji miškininkai susibūrė į 12 moky-
klinių girininkijų, kurių veikloje dalyvavo apie 300 moksleivių.

Siekiant aktyvinti jaunuomenės profesinį ugdymą, 1975 m. gegu-
žės 13 d. miškų ūkio ir miško pramonės bei švietimo ministrai (A. Matu-
lionis ir A. Rimkus) pasirašė bendrą įsakymą „Dėl mokyklinių girininkijų 
darbo“ (Nr. 83/118), patvirtinti veiklos nuostatai. Abejose ministerijose 
paskirti veiklos koordinatoriai. Miškų ūkio ir miško pramonės minis-
terijoje jais tapo Vytautas Žekonis ir Vincas Červokas. Metodinį vado-
vavimą vykdė Eksperimentinis projektavimo, konstravimo ir techno-
loginis biuras (EPKTB) ir Respublikinė gamtininkų stotis. Mokyklinės 
girininkijos steigtos bendru tuometinių miškų ūkių ir mokyklų vadovų 
sprendimu. Vėliau mokyklinių girininkijų veiklai organizuoti metodinę 

literatūrą ruošė EPKT biuras, Jaunųjų gamtininkų stotis, Gamtos ap-
saugos draugija, miškų ūkiai ir rajonų švietimo skyriai.

Šių girininkijų veikloje dalyvavo 7-11 kl. mokiniai, kurie išsirinkda-
vo girininką, eigulius, galėjo turėti pažymėjimus, uniformines kepures, 
skiriamuosius ženklus. Jaunieji miškininkai padėdavo girininkijų dar-
buotojams budėti miške gaisrams kilti pavojingu laikotarpiu, rengti 
poilsiavietes, sodino mišką, talkino daigynuose, rinko sėklas, globojo 
miško fauną, vykdė tyrimus. Už atliktus darbus mokiniams buvo mo-
kama teisės aktais nustatytais įkainiais. Nuo 1979 m. Miškų ūkio ir miš-
ko pramonės, Žemės ūkio bei Švietimo ministerijų bendru nutarimu 
(1979 06 08) už vadovavimą mokyklinėms girininkijoms imta materi-
aliai skatinti ne tik mokytojus, o ir miškininkus. Nuo 1980 m. kas antri 
metai rengti jaunųjų miškininkų konkursai. Geriausiais jaunaisiais miš-
kininkais yra tapę Naujamiesčio, Žygaičių ir Kamajų mokyklų mokslei-
viai. Miškų ūkio ir miško pramonės bei Švietimo ministerijų vertinimu 
1982 m. Tauragės rajono mokyklinių girininkijų veikla pripažinta kaip 
propaguotina respublikos mastu. Moksleiviai miškuose vykdė tyrimus, 
veikė stacionari darbo ir poilsio miške stovykla. Atskirais metais moky-
klinių girininkijų veiklos prizininkais buvo tapę Kauno, Šakių, Tauragės, 
Švenčionių rajonų mokyklų atstovai. Šios veiklos aktyviausiais metais 
galima laikyti 1986-1987 metus, kai buvo įregistruota 281 mokyklinė 
girininkija, būta virš 22 tūkst. narių. Jaunieji miškininkai darbavosi dau-
giau nei 30 tūkst. ha miškų. Bet prasidėjus 1988-1989 m. šalyje politi-
nėms permainoms ši veikla ėmė silpti, nutrūko centralizuotas koordi-
navimas, imta ieškoti naujų ugdymo formų.

1992 m. vykusiame atkurtos Lietuvos miškininkų sąjungos an-
trajame suvažiavime iškelta mintis, jog tikslinga atgaivinti jaunųjų 
miškininkų veiklą, priimta rezoliucija. Po to bendru Miškų ministeri-
jos, LMS ir Jaunųjų ūkininkų tarybos sutarimu (1992 04 08; Nr. 14/05) 
Miškų ministerija kreipėsi į miškų urėdijas, kviesdama įkurti jaunųjų 
miško bičiulių organizacijas. Pirmoji įsikūrė Žemaitijos zonos JMB 
rėmimo tarnyba, vėliau – Kauno, Dzūkijos, Marijampolės ir Vilniaus. 
Pirmuosius JMB draugijos įstatus paruošė Šarūnas Laužadis. 

Tačiau veiklos įsisiūbavimui trūko aktyvių koordinatorių. Miškų 
ministro įsakymu 1993 m. suformuota respublikinė JMB būrelių tary-
ba (pirmininkas Petras Bužinskas, vėliau Albertas Vasiliauskas, Algir-
das Brukas). JMB būrelių veiklą skatino ir Švietimo ir mokslo ministe-
rija bei Lietuvos miškininkų sąjunga.

JMB tarybos pirmininko pavaduotoju ir veiklos organizatoriumi 
visuomeniniais pagrindais 1992-1997 m. dirbo agronomas vilnietis 
Vytautas Rutkauskas. Šiuo laikotarpiu jaunieji miško bičiuliai veikė 
atskirose zonose. Jie sodino želdinius, dalyvaudavo parodose, talkose 
bei šventėse (Pavasario, Miško varpelių, Grybų ir kt.). JMB renginiuose 
suskambo specialiai jauniesiems miškininkams skirtos dainos, vėliau 
tapę himnais: Žemaitijos krašto – „ Mes įaugsim šaknim į Tėvynę“ (m. 
Gurskio), Aukštaitijos – „Tarp mūsų drebulės nėra“ (m. J. Gaižausko). 
Abiejų himnų eiles sukūrė K. Federavičius.

Naujas JMB veiklos etapas prasidėjo 1997 m., kai sujungtoje Že-
mės ir miškų ministerijoje buvo suformuota nauja JMB taryba. Joje 
vadovavimą perėmė miškininkai: pirmininku paskirtas Vygantas 
Mierkis, pavaduotoju ir veiklos organizatoriumi – Kazys Patiejūnas, 

Jaunųjų miško bičiulių judėjimui – 40 metų
Doc. janina ŠePeTienĖ

Geriausi Alytaus rajono mokyklinių girininkijų nariai su kuratoriais 
(Alytuje 1983 m. vykusiame sąskrydyje)
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nėse konferencijose, vyksta į tarptautinius 
renginius. Nuo 2009 m. jaunieji miško bičiu-
liai dalyvauja konkurse „Jaunimas Europos 
miškuose“. Nacionalinio etapo laimėtojai su 
pranešimais vyko į konferencijas Danijoje, 
Rusijoje, Estijoje, Vokietijoje, Portugalijoje. 

JMB veiklos skatinimui ir tobulinimui 
nuo mokyklinių girininkijų įsikūrimo pra-
džios buvo ruošiama ir platinama metodinė 
literatūra. Pažymėtini tokie leidiniai: „Gam-
ta – moksliniai tyrimai, stebėjimai ir darbai“ 
(1984), „Pažink mišką“ (2000), „Aplinkotyra“ 
(2000), „Darbai. Pokalbiai, stebėjimai miš-
ke“ (2008), „Žalieji milžinai“ (2011) ir kt. Bet 
šiuo metu nėra organizuojami JMB būrelių 
vadovų teigiamai vertinti beveik dešimtmetį 
jiems rengti metodiniai seminarai.

JMBS veiklos organizavimą skatino ir 
įvairių žinybų atstovų suformuojama taryba. 
JMBS rėmimo tarybos pirmininku dirbo Pe-
tras Kanapienis, pavaduotoja – Eglė Manke-
vičienė. Ji šiemet kovo 27 d. patvirtinta JMBS 
rėmimo tarybos pirmininke. 

nuo LMS šios veiklos koordinatoriumi – Ka-
zimieras Balčiūnas. Jau pirmajame tarybos 
posėdyje nutarta visos šalies JMB būrelius 
suburti į Jaunųjų miško bičiulių sambūrį 
(JMBS). Todėl 1997 m. balandžio 20 d. laiky-
tina šio sambūrio gimtadieniu. 

Paruošti JMBS įstatai, sukurta emblema 
(pat. liud. Nr. 34714; 2002 02 09), vėliava, na-
rio pažymėjimai, ženkleliai. Sambūrio užsa-
kymu sukurtas himnas „Giružė lietuvio Tėvy-
nė“ (m. A. Raudonikio, ž. S. Žlibino). JMBS ta-
ryba teikė siūlymus ir svarstė veiklos formas, 
ruošė ir platino metodinę medžiagą, teikė 
projektus, organizavo būrelių vadovams 
seminarus, moksleivių konferencijas bei ak-
cijas. Sambūris 1996 m. įsiliejo į LMS veiklą. 
Siekiant, kad jaunuomenė labiau domėtųsi 
miškininkyste, paruošti JMB trijų pakopų lai-
kymo normatyvai, kuriuos kasmet įveikdavo 
300-500 moksleivių.

Devintajame LMS suvažiavime (2006 m.) 
leidyklos „Lututės“ iniciatyva pasirodė JMBS 
informacinis leidinys „Atžalynas“. Nuo 2006 m. 
rudens jis tapo tradiciniu „Girinuku“, išleidžia-
mu 4 kartus per metus. Šiais metais išleistas 
29 numeris.

K. Patiejūno iniciatyva 1998 m. pradėtas 
Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečio su-
kakties įamžinimas – visose apskrityse jau-
nųjų miško bičiulių rankomis imtos sodinti 
ąžuolų giraitės. Per 10 metų (1998-2008 m.) 
įveista dešimt ąžuolų parkų. Kiekvieną iš jų 
žymi stogastulpiai, įveistus ąžuolynus pri-
žiūri girininkijų miškininkai. Malonu, jog iki 
šiol dažnai su jaunaisiais miško bičiuliais šio-
se giraitėse lankosi Jonavos, Marijampolės, 
Utenos, Šilutės, Tauragės ir Panevėžio miškų 
urėdijų miškininkai.

Vėliau imtos organizuoti ne mažiau 
įdomios ir populiarios akcijos: „Palydėkime 
(sutikime) paukščius“, „Saugokime miškus – 
mūsų visų turtą“, „Globokime skruzdėlynus“, 
„Naikinkime Sosnovskio barštį“, „Ką žinome 
apie vorus“, „Pasodink pirmąjį medelį“, „Ar 
serga medžiai sloga?“. Kai kurios iš šių akcijų 
tapo tradicinėmis. JMBS pastoviai organi-
zuoja piešinių ir fotografijų konkursus, ren-
ka geriausias lesyklėles ir inkilus, išaiškina 
aktyviausius JMB būrelius. Jais atskirais me-
tais buvo pripažinti Šakių, Tauragės, Lazdijų, 
Kauno, Kupiškio, Švenčionių, Jurbarko rajonų 
būreliai. Nuo 2004 m. sėkmingai organizuo-
ti geriausių jaunųjų miškininkų konkursai. 
Nugalėtojais pripažinti Švenčionių, vėliau 
Tauragės JMB atstovai. 2000 m. paskelbtas 
konkursas „Tiriamieji darbai miške“ tapo tra-
diciniu ir iki šiol tęsiamas. Geriausius darbus 
atlikę tyrėjai pristato pranešimus respubliki-

Jaunųjų miško bičiulių veiklos organiza-
vimui nuo 1999 m. skiriamas Aplinkos mi-
nisterijos finansavimas. Bet jam gauti reikia 
kasmet organizuoti paslaugų teikimo kon-
kursus. 1999-2007 m. šiuos konkursus laimė-
jo Lietuvos miškininkų sąjunga. Nuo 2008 m. 
laimėjo VšĮ „Nepriklausomi projektai“, „Lutu-
tė“, UAB „INLINEN“. Nuo 2009 m. LMS minė-
tam konkursui paraiškų neteikia.

Per 40 metų JMBS veikla įvertinta ne 
vienu LR Prezidento, Aplinkos, Švietimo ir 
mokslo, Žemės ūkio ministrų padėkomis bei 
tarptautiniais diplomais. 1999 m. už aktyvią 
aplinkosauginę veiklą ir kūrybinių projektų 
įgyvendinimą Alytaus rajono Balninkų pa-
grindinės mokyklos JMB būrelis „Sudvaja“ 
pažymėtas diplomu ir pinigine premija. 
2000 m. Švedijos Kalmaro savivaldybė už 
ekologinių problemų pristatymą JMBS sky-
rė prizą „Aplinka žmonėms“. Alytaus miškų 
urėdijos remiamas JMB būrelis „Sudvaja“ 
2000 m. tapo prezidento V. Adamkaus pre-
mijos laureatu, 2001 m. šiuo laureatu tapo 
JMB būrelis iš Vilniaus Filaretų mokyklos. 
Buvęs JMBS tarybos pirmininko pavaduo-
tojas Kazys Patiejūnas už aktyvią ir produk-
tyvią veiklą su jaunaisiais miško bičiuliais 
2005 m. apdovanotas ordino „Už nuopel-
nus Lietuvai“ medaliu.

Jaunųjų miško bičiulių judėjimas ne-
praranda svarbos ir reikalingumo ir pasta-
ruoju metu. Miškininkų apklausos 2014 m. 
rezultatai rodo, jog net 43,1 proc. šalies gi-
rininkų dirba neatlygintinai su jaunimu. Šio 
visuomeninio darbo dėka moksleiviai ug-
dosi gamtos stebėjimo gebėjimus, geriau 
suvokia atsakomybės jausmą, mokosi mylėti 
Gamtą ir Tėvynę. 

Buvęs JMBS tarybos vadovas Vygantas Mierkis su rėmėjais sodinant Lietuvos 1000-mečio giraites

Kazys Patiejūnas, 1997-2008 m. dirbęs JMBS 
rėmimo tarybos pirmininko pavaduotoju
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Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos G1-3 klasių 
moksleiviams kovo 25 d. surengta pro-
fesinio veiklinimo diena. Lydimi gimnazi-
jos direktoriaus pavaduotojų ugdymui N. 
Alinauskienės, N. Grigorjevienės bei karjeros 
koordinatorės J. Kurbanovos, jie apsilankė 
Nemenčinės miškų urėdijoje, medelyne, 
taip pat pabuvojo medienos perdirbimo 
įmonėje UAB „Nemenčinės mediena“ ir UAB 
„Lietuvos žirgynas“ Riešėje. 

Medienos perdirbimo įmonės specia-
listai supažindino moksleivius su medienos 
sandėliu, kaip ruošiama statybinė, grindinė, 
terasinė ir apdailos mediena, ką iš jos gami-
na staliai; pamokė, kaip atpažinti medžių rū-

šis ir nustatyti iš kokio medžio pagamin-
tos lentos, kiti gaminiai. 

Nemenčinės miškų urėdas Eligijus 
Ryškus papasakojo svečiams apie miškų 
urėdijos istoriją, dabartinę struktūrą, vei-
klą, kuo įdomi miškininko profesija. Jis 
paragino moksleivius saugoti gamtą, tin-
kamai elgtis poilsiaujant miške, dalyvauti 
miško sodinimo talkose. Vaikai noriai at-
sakinėjo į miškų urėdo paruoštą klausi-
myną apie miško gyventojus. 

Vyriausioji miškininkė Danutė Kaza-
kevičienė pristatė miškų urėdijos mede-
lyną, papasakojo apie medžių auginimo 
specifiką nuo kankorėžio, sėklos iki so-

dinuko, miško sodinimo darbus girininkijose. 
Moksleivius sudomino lotyniški medžių pava-
dinimai, kurių jie mielai mokėsi, o bene didžiau-
sią įspūdį paliko medelyne išlikęs požeminis 
bunkeris, kuriame įrengtas miško muziejus.

Profesinio veiklinimo vizitą moksleiviai bai-
gė UAB „Lietuvos žirgynas“, kuriame supažin-
dinti su lietuviška žirgų veisle – žemaitukais, 
davusia pradžią net trims kitoms arklių veis-
lėms: trakėnams, Lietuvos sunkiesiems ir stam-
biesiems žemaitukams. Čia vaikai galėjo ir pajo-
dinėti žirgais.

Išvykos dalyviai grįžo namo kupini naujų 
įspūdžių ir minčių apie būsimą gyvenimo kelią. 

nemenčinės miškų urėdijos inf. 

Miškininkystės pamokėlės Druskininkuose
Atėjus pavasariui Druskininkų miškų urėdijos miškininkai surengė 
profesinio orientavimo pamokėles JMB būrelio „Sakalėliai“ nariams, 
supažindindami juos su sanitarine miškų apsauga, rekreaciniais dar-
bais, miškų naudojimu ir atkūrimu. Miškų urėdijos miško želdinimo ir 
apsaugos inžinierius Audrius Norkūnas supažindino vaikus su elninių 
žvėrių daroma žala pušų želdiniams, kaip jos apsaugomos nuo brie-
džių, atsakė į klausimus dėl ko suserga medžiai. Grūto girininkijos 
girininkas Žilvinas Alūza vaizdžiai papasakojo, kaip pasodinti želdi-
niai prižiūrimi, atitinkamais amžiaus tarpsniais ugdomi, pašalinami 
neperspektyvūs, pažeisti ligų ir kenkėjų medžiai, kaip apskaitomas 
medžių ir iškirstos medienos tūris. Latežerio girininkijos girininko pa-
vaduotoja Diana Naujokienė supažindino su miškininkų atliekamais 
rekreaciniais darbais, pritaikant miškus poilsiui ir turizmui. 

joana januleViČiūTĖ
Druskininkų miškų urėdijos MiC „girios aidas“ vedėja

Profesinio veiklinimo diena 
Pabradės „Žeimenos“ gimnazijoje
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Iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę.
Atsakymus iki gegužės 15 d. siųskite adresu VšĮ „Mūsų girios“, A. Juozapavičiaus g. 10 a, 09311 Vilnius 
arba el. paštu info@musu-girios.lt.
Žinutėje įrašykite kryžiažodžio atsakymą, vardą, pavardę (pvz., Medkirtys, Vardenis Pavardenis).
Nugalėtojo, kuris bus nustatytas burtų keliu, laukia UAB „MMC Forest“ 
įsteigtas prizas – kombinuotų raktų rinkinys Pro-Grip PROFESIONAL

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

Vertikaliai:
1. Karpinių šeimos plati, kuprota menkavertė žuvis. 2. Samana, kuri augdama 
sudaro balzganai arba melsvai žalias, iškilias, švelnias pagalvėles. 3. Ankštinis 
krūmas dar vadinamas geltonąja akacija. 4. Graužikų rūšis, paplitusi Centrinėje 
ir Pietų Amerikoje. 5. Vidutinio aukštumo krūmas, užaugantis iki 2-2,5 m aukš-
čio ir ypač tinkantis gyvatvorėms. 6. Kirmėlės sinonimas. 10. Šuo naudojamas 
paukščių medžioklėje. 13. Šiurpinių šeimos daugiametis vandens augalas. 
14. Nedidelis kikilinių šeimos labai spalvingas paukštis. 18. Labai raukšlėtas 
pavasarinis grybas, pradedantis augti jau balandžio mėnesį. 19. Uolaskėlinių 
šeimos daugiametis žolinis drėgnų vietų augalas. 21. Pelkėtų vietų gausiai ša-
kotas, 50-150 cm aukščio augalas, kurio šakos tamsiai rudos, gausiai lapuotos, 
su melsvu apnašu, tankiai nusėtos geltonomis liaukutėmis. 22. Varpinių šei-
mos stambus, retakeris pašarinis augalas (Arrhenatherum). 23. Miškinis viever-
sys. 25. Aroninių šeimos augalas, besipuikuojantis baltu papėdlapiu..

Horizontaliai:
7. Vazoninė gėlė į saulutę panašiais žiedais. 8. Vertingas pašarinis 
augalas, sudarantis didelius ir vešlius sąžalynus upių ir ežerų 
pakrantėse. 9. Norėjimas valgyti, išalkimas. 11. „Žiemos“ gėlė. 
12. Bulvinių šeimos augalas, vartojamas rūkalų gamybai. 15. Ilga 
eilė, vora. 16. Iš anksto išmokama atlyginimo dalis. 17. Šiltųjų 
kraštų vaismedis, vedantis raudonus vaisius. 20. Kryžmažiedžių 
šeimos bergždynų piktžolė (Descurainia). 22. Žvyninuko sinoni-
mas ar maža aviža. 24. Daugiametis 20-30 cm aukščio sporinis 
visžalis augalas, viena iš pataisų rūšių. 26. Medis ruda žieve, il-
gais spygliais ir apvaliais kankorėžiais. 27. „Protingas“ varninių 
šeimos paukštis. 28. Sudžiūvęs duonos kampas. 29. Raktažoli-
nių šeimos šlapių vietų augalas.

Sunkesni žodžiai: poklius, blužnutė, poraistė, šiurpis.
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Stasys Mindaugas 
Markevičius
1936 06 03 – 2015 03 30

Eidamas 79-uosius metus, netikėtai į 
Amžinybę išėjo buvęs ilgametis Tra-
kų miškų urėdijos urėdas, nusipelnęs 
šalies miškininkas Stasys Mindaugas 
Markevičius. Velionis amžinam po-
ilsiui atgulė Valkininkų kapinaitėse, 
nes šiame miestelyje prabėgo jo jau-
nystė, čia palaidoti tėvai. 

Baigęs Valkininkų vidurinę moky-
klą, jis 1954 m. įsidarbino mokytoju 
Alytaus rajono Butrimonių septynme-
tėje mokykloje. 1955 m. įstojęs į LŽŪA 
Miškų ūkio fakultetą, kartu dirbo Miš-

kų institute vyr. laborantu. Baigusį 1960 m. LŽŪA paskyrė šiame institute 
jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. Bet Stasį labiau traukė gamybinė 

Juozas Palaima
1944 04 06 – 2015 04 10

Po Velykų atšventęs 71-jį gimtadienį, 
balandžio 10-ąją netikėtai Anapilin 
išėjo žinomas šalies miškininkas, bu-
vęs ilgametis Dubravos EMM urėdijos 
darbuotojas Juozas Palaima. Prieš 
porą metų ligai pakirtus žmoną Vi-
helminą, taip pat buvusią šios miškų 
urėdijos darbuotoją, Juozas labai liū-
dėjo ir sunkiai išgyveno našlystę. Tad 
galbūt amžinos būties erdvėse su ja 
vėl susitiks...

Juozas Palaima buvo kupiškė-
nas, kilęs iš Skapiškio miestelio. Bai-

gęs 1963 m. Vilniaus miškų technikumą, 1963-1964 m. dirbo miško 
techniku Dubravos miškų tyrimo stoties Šilupio girininkijoje, 1964-
1968 m. gilino miškininkystės žinias LŽŪA. Įgijęs 1968 m. miškų ūkio 
inžinieriaus diplomą, vėl grįžo į Dubravos miškų tyrimo stotį, kur 
1968-1986 m. dirbo Šilupio, Vaišvydavos girininkijos girininku. Kar-
tu su Miškų instituto mokslininkais jis vykdė medynų formavimo 
gamybinius bandymus, tyrė įvairių miško kirtimo technologijų įtaką 
eglės ir lapuočių bei lapuočių ir eglės medynų augimo eigai, veisė 
bandomuosius želdinius, kurie vėliau tapo mokslo tyrimų poligo-
nais. Nuo 1974 m. Vaišvydavos girininkijoje vykdyti planingi miško 
rekreaciniai darbai. Tęsiant jo pradėtus darbus, Vaišvydavos girinin-
kija ir dabar pasižymi miško rekreacinių objektų gausa, įvairove bei 
įrengimo kokybe.

veikla: 1961 m. įsidarbino Varėnos miškų ūkyje Giraitės girininkijos giri-
ninku, o 1962 m. paskirtas Marcinkonių miškų ūkio direktoriumi. 1975 m. 
perkeltas į Trakų miško pramonės ūkį vyriausiuoju inžinieriumi, 1983 m. 
paskirtas šio ūkio direktoriumi, nuo 1990 m. – miškų urėdu. Iš šių parei-
gų išlydėtas į užtarnautą poilsį 2002 metais. Už indėlį į miškų ūkio plėtrą 
jam 1986 m. buvo suteiktas nusipelniusio miškininko vardas. 

S. Markevičius aktyviai įsijungė į Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
veiklą, rinktas sąjūdžio Trakų rajono tarybos nariu. Jam 1992-1994 m. 
patikėtos Miškų urėdų tarybos pirmininko pareigos. Tuo laikotarpiu 
miškų urėdijose reikėjo pereiti nuo planinės ūkininkavimo sistemos prie 
laisvos rinkos sąlygų, atsisakyti nepelningos miškų ūkio veiklos. 

Velionį prisimename ne tik kaip kompetentingą gamybinės veiklos 
vadovą. Jis daug dėmėsio skyrė ir įmonės darbuotojų socialiniams reika-
lams: elektrifikuota Marcinkonių miškų ūkio gyvenvietė, tiesti miško keliai, 
Trakų rajone, Rūdiškėse pastatyta miško darbininkų gyvenvietė, Rubežių 
kaime suprojektuota miškininkų gyvenvietė, spręsti kiti klausimai. Jis ne-
buvo medžiotoju, mieliau laiką leisdavo žvejodamas, gražindamas savo 
sodybos aplinką, gėrėdamasis gamta. 

Nuoširdžiai užjaučiame velionio dukras Neringą ir Dianą, kitus arti-
muosius.

Trakų miškų urėdijos darbuotojai
 

Kūrybingą, iniciatyvų girininką 1986 m. paskyrė Dubravos MTS vy-
riausiuoju miškininku, vėliau miškų urėdijos urėdo pavaduotoju miški-
ninkystei – darbų mastai dar labiau išsiplėtė. 

Sukakus pensijos amžiui, jis 2007 m. pasitraukė iš šių pareigų, kurį 
laiką dar dirbo miško apsaugos inžinieriumi, perteikdamas sukauptą 
įvairiapusę praktinės miškininkystė patirtį jaunesniems kolegoms. 

Juozas aktyviai dalyvavo ir miškininkų visuomeninėje veikloje: rink-
tas LMS Dubravos EMM urėdijos skyriaus pirmininku, šios sąjungos val-
dybos nariu, urėdijos profsąjungos komiteto nariu, daug metų dalyvavo 
Kauno aukštesniosios miškų mokyklos valstybinės egzaminų komisijos 
darbe, Miško auginimo specialistų bendrijos veikloje. 

Neatskiriam jo gyvenimo dalis – medžioklė. Nuo 1988 m. vadovau-
damas 18 metų Girionių medžiotojų klubui, daug nuveikė stiprindamas 
abipusiu supratimu pagrįstus santykius tarp urėdijos miškininkų ir urė-
dijos kontroliuojamoje teritorijoje medžiojančių medžiotojų klubų me-
džiotojų. Už nuopelnus propaguojant kultūringą medžioklę, jaunų me-
džiotojų auklėjimą, aktyvią veiklą medžioklės ūkio srityje J. Palaimai su-
teiktas 2009 m. Kauno medžiotojų sąjungos garbės medžiotojo vardas.

Turėdamas įgimtą gražų balsą, Juozas noriai dalyvavo Girionių miš-
kininkų chore, dažnai jo daina skambėdavo įvairiuose miškininkų susi-
būrimuose, šventėse, išvykose.

Balandžio 11 d., keisdamiesi prie velionio karsto uniformuoti urė-
dijos miškininkai garbės sargyboje, atsisveikino su nuoširdžiu bičiuliu, 
kolega. Šlienavos seniūnijos kalnelis, esantis miško sėklinių plantacijų 
pašonėje, velionį priglaudė Amžinybėn. 

Dubravos EMM urėdijos darbuotojai, Girionių medžiotojų klubo 
medžiotojai nuoširdžiai užjaučia velionio dukrą Odiliją, sūnų Dainorą, 
vaikaičius Jotautą, Mangirdą, Ornelą ir kitus artimuosius.

Dubravos eMM urėdijos darbuotojų 
ir girionių klubo medžiotojų vardu – Vytautas Ribikauskas



Dar vienas susitikimas su gamtininku 
B. Šablevičiumi

Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regio-
ninio parko direkcijoje dirbantis gamtinin-
kas dr. Bronius Šablevičius išleido naują kny-
gą „Lietuvos paukščiai Aukštaitijos naci-
onalinio parko gamtoje“. Kovo 13 d. ji pri-
statyta visuomenei Linkmenų „baltuosiuose 
rūmuose“. Ankstesni jo leidinukai apie erelį 
žuvininką, kitus paukščius nublanksta prieš į 
70-metį žengiančio gamtos riterio naujausią 
kūrinį. Jis pradėtas rašyti dar 1978 m. pava-
sarį ir baigtas po 37 metų. Bronius šią knygą 
išleido savo lėšomis. Tai lyg gyvenimo ir dar-
bo ataskaita. 

Leidinys gausiai iliustruotas M. Čepulio, 
V. Paškevičiaus, K. Čepėno, B. Šablevičiaus, 
kitų fotografų nuotraukomis, mokslinių 
stebėjimų rezultatai pateikiami ,,žmoniška“, ne tik gamtininkui suprantama kalba. 
Autorius leidinio pavadinimą kukliai apriboja geografine prasme – Aukštaitijos na-
cionaliniame parke. Bet čia aprašoma per 240 paukščių rūšių, kurios gyvena ir kitose 
Lietuvos vietovėse. Todėl drąsiai galima sakyti, kad tai knyga apie Lietuvos paukščius. 
Tokios koncentruotos informacijos galima rasti tik prof. T. Ivanausko knygose. 

Susitikime autorius, sakė, kad tai tik maža dalelė, gal 20 proc. stebėjimų medžia-
gos čia sudėta, o kita liko archyvuose. Tai bus stipri paspirtis atėjusiems į parką dirbti 
po jo. Lieka tik stebėtis, kad nei gamtosaugos institucijos, nei vietinės valdžios struk-
tūros nerado reikalo išleisti ar bent paremti tokio išsamaus informacijos šaltinio lei-
dimą, nors gana plačiai žinoma apie autoriaus B. Šablevičiaus literatūrinius ir moksli-
nius sugebėjimus, jį į konferencijas kviečiasi užsienio šalių gamtininkai. 

Apžvelgdamas savo gamtosauginę, kūrybinę veiklą, Bronius akcentavo jaunuo-
menės profesinio orientavimo, ugdymo svarbą – vaikams nereikėtų drausti pasirinkti 
gamtininko profesijos vien dėl to, kad ji „nepelninga“. Jis didžiuodamasis paminėjo 
kolegę, Aukštaitijos regiono botanikę Astą Survilaitę, kitus savo išugdytus, aukštų 
mokslo laipsnių pasiekusius žmones. 

Visi, kas nori sužinoti, kaip stebint paukščius ištverti 18 val. per parą sėdint aukš-
tai medyje, kaip prisišaukti pelėdą žiemos miške, kuo vabalas skiriasi nuo vabzdžio ir 
kiek kitų nepažintų gamtos dalykų dar yra, kvieskite Bronių Šablevičių, kol jis sutinka 
ir nori su visais dalytis savo sukauptomis žiniomis. Kad tikrai reikia pasinaudoti šia 
unikalaus žmogaus dovana, patvirtino ir Linkmenų seniūnas Jonas Alekna, įteikda-
mas Broniui savo rankomis pagamintą medalį „Paukščių karaliui“. 

Kaip ir daugeliui rašančiųjų, šis Broniaus atliktas darbas lyg strėlė iš lanko: tik lai-
kas parodys, ar ji pasiekė tikslą, buvo paveiki. Broniui jau rūpi kiti dalykai: naujos kny-
gos rašymas, kurioje žada papasakoti apie jo gyvenimą vienaip ar kitaip įtakojusius 
žmones. Aš Bronių pažįstu jau apie 30 metų. Pirmąsias šio intelektualaus gamtininko 
paskaitas girdėjau organizuodama renginius Dūkšto bibliotekoje, 17 metų mūsų ka-
binetus skyrė plonutė siena, vėliau kviečiau jį savo fotonuotraukų žavesiu ir žiniomis 
pasidalyti su Visagine gyvenančiais, o dabar maloniai susitinkame renginiuose, kur 
jis pristato savo pasiekimus ir siekius. Savo darbinėje aplinkoje jis savotiškas režisie-
rius J. Miltinis: kiek nesuprastas, kiek arogantiškas, kiek perdėtai reiklus, bet niekas 
nepaneigs, kad nuolat ieškantis, kuriantis ir visą save atiduodantis. Maloniausias jis 
tuomet, kai jaučia klausytojų susidomėjimą: visai nesvarbu ar pateikiami klausimai 
„biologiškai kompetentingi“ ar ne. Tuomet gali išgirsti jautrųjį Bronių, išgirsti jo gam-
tai paaukoto gyvenimo džiaugsmo ir skausmo aidus.

Dalia saViCKaiTĖ
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Jonas 
Vyšniauskas
1948 05 24 – 2015 04 18

Eidamas 67-uosius me-
tus, balandžio 18 d. 
Anapilin išėjo ilgametis 
Kauno miškų urėdijos 
Padauguvos girininki-
jos girininkas Jonas 
Vyš niauskas, 44 m. va-
dovavęs Padauguvos 
gi ri ninkijai, kuri iki šiol 
miškų urėdijoje yra ge-
riausiai besitvarkanti. 
Tai buvo didelę prakti-
nės miškininkystės pa-

tirtį sukaupęs, aukštos kvalifikacijos girininkas, perpratęs 
miško vystymosi peripetijas.

Velionis buvo kilęs iš nemiškingo Vilkaviškio rajono, 
Pajevonio apylinkių. Bet baigęs Pajevonio vidurinėje mo-
kykloje aštuonias klases, nepaklausė tėvo patarimo būti 
pienininku ir 1965 m. išvyko į Kauną, tuometinį A. Kvedaro 
miškų technikumą studijuoti miškininkystės. Jauną speci-
alistą 1969 m. kovo 1 d. paskyrė Dubravos miškų tyrimo 
stoties Šilėnų girininkijos girininko padėjėju. 

Ieškodamas sėslesnio darbo ir pastovesnės gyvenamo-
sios vietos, Jonas 1971 m. liepą perėjo dirbti arčiau žmonos 
Valerijos tėviškės – į Kauno miškų ūkio Padauguvos girinin-
kiją girininku. Vilkijos girininkijos eigulio dukra Valerija taip 
pat buvo 1969 m. baigusi miškų technikumą. Taip petys pe-
tin juodu daugel metų ir tvarkė gūdokus girininkijos miš-
kus, rekonstravo jos seną pastatą, gražino sodybos aplinką. 
Miške užaugę sūnūs Regimantas ir Dalius taip pat tapo miš-
kininkais, darbuojasi gimtajame krašte. 

Padauguvos girininkijoje per 44 metus atkurta ir įveis-
ta virš 1600 ha miškų, technologiškai sutvarkyti buvę ne-
įvažiuojami medynai, nutiesiant dešimtis kilometrų kelių. 
Girininkijos miškuose vyko komercinės medžioklės. Didelį 
dėmesį darbštus, pareigingas girininkas skyrė ir gamtosau-
giniams klausimams, rekreacijai.

Jis buvo gerbiamas kolegų ir vietos gyventojų už prin-
cipingumą ir sąžiningumą, už gebėjimą su visais taikiai 
sugyventi. Jo profesinė veikla pažymėta įvairiomis paska-
tomis, paskutinė iš jų – Generalinės miškų urėdijos pasižy-
mėjimo ženklas „Už nepriekaištingą tarnybą“. 

Dėl skaudžios netekties nuoširdžiai užjaučiame ve-
lionio žmoną Valeriją, sūnus Regimantą, Dalių, jų arti-
muosius.

Kauno miškų urėdijos kolektyvas

N a u j i  l e i d i n i a i
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gegužę

Kryžiažodžio „Ne tik apie paukščius...“, išspausdinto 2015 m. Nr. 3, atsakymai:
Vertikaliai: 1. Stirna. 2. Jūršarkė. 3. Patarška. 4. Lizdas. 5. Balandis. 6. Pataisas. 
10. Lakštingala. 13. Poklius. 14. Kurapka. 18. Varnėnas. 19. Vijoklis. 21. Artvenis. 
22. Klykuolė. 23. Lygutė. 25. Meleta. 
Horizontaliai: 7. Kapibara. 8. Strazdas. 9. Varna. 11. Naras. 12. Kriaušė. 
15. Girnovė. 16. Apuokas. 17. Alksninukas. 20. Balžuva. 22. Kikilis. 24. Stulgys. 
26. Lėlys. 27. Pelkė. 28. Galutinė. 29. Mornelis.
Frazė – PARSKRIDO VIEVERSIAI IR ŠPOKAI

Už kryžiažodžio „Ne tik apie paukščius...“, 
išspausdinto 2015 m. Nr. 3, atsakymus 
UAB „MMC Forest“ 
įsteigtą prizą – sekatorių prasilenkiančiais 
ašmenimis „Comfort Plus“ Wolf-Garten – 
laimėjo ZOFIJA BANIENĖ. 

Dėl prizo kreipkitės: 
el. paštu info@musu-girios.lt, tel. 8687 10616.

Su 30-uo ju gim ta die niu
Gegužės 9 d. šią su kak tį pa žy minčią LAMMC 
Miškų instituto Miško augalų biotechnologijų 
laboratorijos vyr. laborantę EDITĄ PAIČIŪTĘ, 
11 d. – Pakruojo miš kų urė di jos miš kot var kos 
inžinierių OSVALDĄ RUTKAUSKĄ, 18 d. – Tau ra gės 
miš kų urė di jos Eičių gi ri nin ki jos miško darbininką 
RENATĄ MOCKŲ, 20 d. – Kaišiadorių miš kų urė-
di jos Palomenės gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo-
to ją NERIJŲ MARCINKEVIČIŲ, 27 d. – ASU Miško 
biologijos ir miškininkystės instituto asistentę bei 
KMAI kolegijos Miškininkystės katedros lektorę 
GINTARĘ NARAUSKAITĘ, Biržų miš kų urė di jos 
Spalviškių gi ri nin ki jos gi ri nin ką ANDRIŲ ŠUMINĄ. 

Su 40-uo ju gim ta die niu
Gegužės 1 d. šią su kak tį pa žymintį Švenčionėlių 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir 
tech ni nio pa da li nio tinklo priežiūros techniką 
ALEKSANDR ŠEMATOVIČ, 4 d. – Švenčionėlių 
miš kų urė di jos Adutiškio gi ri nin ki jos eigulį 
POVILĄ STEPONėNĄ, 11 d. – Vals ty bi nio miš-
kot var kos instituto jaunesniąją spe cia lis tę ASTĄ 
ŽILEVIČIENĘ, 12 d. – Kazlų Rūdos mokomosios 
miš kų urė di jos urėdą LINĄ BUŽINSKĄ, 13 d. – 
Kė dai nių miš kų urė di jos medelyno dar bi nin kę 
RENATĄ BUDEVIČIENĘ, 19 d. – Val ki nin kų miš-
kų urė di jos vyriausiojo buhalterio pa va duo to ją 
RENATĄ AVERKIENĘ, 22 d. – Joniškio miš kų urė-
di jos Žagarės gi ri nin ki jos eigulį ANDRIŲ DOVILTĮ, 
Utenos miš kų urė di jos Balčių gi ri nin ki jos eigulį 
LIUTAURĄ MISIŪNĄ, Panevėžio miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio 
sargą TOMĄ JARECKĄ. 

Su 50-uo ju gim ta die niu
Gegužės 5 d. šią su kak tį pa žy minčią Dubravos 
EMM urėdijos Selekcinių sodmenų išauginimo 
padalinio viršininkę EUGENIJĄ KLIMAVIČIENĘ, 
6 d. – Kau no miš kų ir ap lin kos in ži ne ri jos ko le gi-
jos dailidę VIDĄ VARNĄ, 8 d. – Kaišiadorių miš kų 
urė di jos vyriausiąją buhalterę ZITĄ BIČIUVIENĘ, 
12 d. – Kaišiadorių miš kų urė di jos sekretorę RASĄ 
STALIULIONIENĘ, 15 d. – Jurbarko miš kų urė di jos 

me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio 
vai ruo to ją VYTAUTĄ RASOVĄ, 18 d. – Kau no miš-
kų ir ap lin kos in ži ne ri jos ko le gi jos Viešųjų pirkimų 
tarnybos vadovę INGĄ VARNIENĘ, 23 d. – Pakruojo 
miš kų urė di jos personalo inspektorę LENĄ 
MICEIKIENĘ, Raseinių miš kų urė di jos Paliepių gi-
ri nin ki jos eigulį GINTAUTĄ STAŠKEVIČIŲ, Alytaus 
miš kų urė di jos darbuotoją SAULIŲ ALEKSEVIČIŲ, 
24 d. – Generalinės miš kų urė di jos Teisės, 
personalo ir komunikacijos skyriaus vyriausiąją 
specialistę SOLVEIGĄ POTAPOVIENĘ, 28 d. – 
Šalčininkų miš kų urė di jos miško darbininką IVAN 
TEREK, 29 d. – Raseinių miš kų urė di jos Vadžgirio 
gi ri nin ki jos girininką ALVYDĄ TAMOŠAITĮ, 
Jurbarko miš kų urė di jos Panemunės gi ri nin ki jos 
medkirtį STANISLOVĄ MATIJOŠAITĮ.

Su 60-uo ju gim ta die niu
Gegužės 2 d. šią su kak tį pa žy min tį Rietavo miš kų 
urė di jos Tverų gi ri nin ki jos ei gu lį JONĄ REKAŠIŲ, 
3 d. – Alytaus miš kų urė di jos darbininkę IRENĄ 
ŽILINSKIENĘ, 6 d. – Generalinio miš kų urė-
do pavaduotoją BENJAMINĄ SAKALAUSKĄ, 
Telšių miš kų urė di jos informatikę PETRONėLĘ 
MINKEVIČIENĘ, Mažeikių miš kų urė di jos Balėnų 
gi ri nin ki jos ei gu lę IRENĄ MEŠKAUSKIENĘ, 
12 d. – Prie nų miš kų urė di jos Birštono gi ri nin ki jos 
gi ri nin ko pa va duo to ją NERėJŲ ASIPAVIČIŲ, 18 d. – 
Rokiškio miš kų urė di jos Kamajų girininkijos eigulį 
JUOZĄ KUČINSKĄ, 22 d. – Utenos miš kų urė di-
jos Utenos gi ri nin ki jos eigulį ZENONĄ DRUSKĮ, 
Šalčininkų miš kų urė di jos katilinės operatorių 
IVAN BUIKO, 25 d. – Biržų miš kų urė di jos Biržų gi ri-
nin ki jos gi ri nin ką PRANĄ JONKŲ, 27 d. – Kupiškio 
miš kų urė di jos buhalterę JANINĄ JUKNIENĘ, 
Rokiškio miš kų urė di jos Sėlynės girininkijos miško 
darbininką VIDMANTĄ PETRYLĄ, 28 d. – Rietavo 
miš kų urė di jos Labardžių gi ri nin ki jos girininką 
JONĄ ŠEDBARĄ, 29 d. – Ukmergės miš kų urė di jos 

me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li-
nio inžinierių energetiką KAZIMIERĄ PADLIPSKĄ, 
31 d. – Aukštadvario regioninio parko direkcijos 
direktorių VACLOVĄ PLEGEVIČIŲ, Telšių miš kų urė-
di jos Ubiškės gi ri nin ki jos ,,Žvėrinčiaus“ medinčių 
PETRĄ DABRIŠIŲ. 

Gegužės 29 d. su kaks 65-eri KMAI kolegijos 
mokytojai NIJOLEI MEŠKIENEI.

Su 70-uo ju gim ta die niu
Gegužės 15 d. šią su kak tį pa žy min tį buvusį 
ilgametį Raseinių miš kų urė di jos Viduklės gi ri-
nin ki jos girininką KĘSTUTĮ TAMAŠAUSKĮ, 16 d. – 
buvusį il ga me tį Ne men či nės miš kų urė di jos me-
die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio 
medienvežio automobilio vai ruo to ją VLADISLAV 
JANUŠKEVIČ, 20 d. – buvusį il ga me tį Mažeikių 
miš kų urė di jos Naujosios Akmenės gi ri nin ki jos 
ei gu lį VINCĄ KONDROTĄ, 28 d. – buvusį il ga me-
tį Raseinių miš kų urė di jos šaltkalvį, motoristą 
GINTĄ ŠVEISTĮ. 

Gegužės 2 d. su kanka 75-eri buvusiam ilgame-
čiam LŽŪU darbuotojui, buvusios Miškotvarkos 
ka tedros vedėjui doc. JUOZAPUI MAŽEIKAI, 3 d. – 
buvusiam ilgamečiam LŽŪU Miškų ir ekologijos 
fakulteto medelyno vedėjui MEČISLOVUI 
MOSTAUSKIUI, 25 d. – Kaišiadorių miš kų urė di-
jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa-
da li nio meistrui VAIDOTUI GIRŽADUI, buvusiam 
ilgamečiam Anykščių miš kų urė di jos Troškūnų 
gi ri nin ki jos eiguliui ALBINUI GVOZDUI. 

Su 80-uo ju gim ta die niu
Gegužės 2 d. šią su kak tį pa žy min tį buvusį il ga-
me tį Vilniaus miško chemijos ūkio darbuotoją 
VYTAUTĄ PETRUŠKEVIČIŲ. 

Gegužės 5 d. sukanka 85-eri buvusiam ilga-
me čiam buvusios Miškų ūkio ministerijos dar-
buotojui VOLDEMARUI KUUSUI, 6 d. – buvusiam 
ilgamečiam buvusio Šalčininkų miškų ūkio 
direktoriui JONUI VAIDUČIUI MUREIKAI.
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