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Balandžio 28-30 d. LAMMC Miškų instituto 
Ekologijos skyriaus doktorantė V. Araminie-
nė ir Miško genetikos ir selekcijos skyriaus 
doktorantė A. Juškauskaitė dalyvavo tarp-
tautinėje konferencijoje „8th International 
Conference on Biodiversity Research“, 
kuri vyko Latvijoje, Daugpilio universitete. 
Konferencijoje dalyvavo 173 miškų, gene-
tikos, biologijos tyrimų sričių specialistų iš 
Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Estijos, Rusijos ir 
kitų šalių. 

Balandžio 29 d. Tytuvėnų regioniniame parke, 
Užpelkių botaniniame zoologiniame drausti-
nyje, Kiaunorių miške lankytojams atidarytas 
1,3 km ilgio Akmenų rūžos takas, prie kurio 
išdėstytos iš akmenų sukurtos skulptūros ir 
instaliacijos (plačiau – 22 p.). 

Balandžio 30 d. šalies Prezidentė D. Grybaus-
kaitė pasirašė dekretą Nr. 1K-299, kuriuo 
vetavo  LR Seimo balandžio 16 d. priimtą LR 
miškų įstatymo Nr. I-671 1 str. ir 7 str. pakeiti-
mo įstatymą Nr. XII-1610 ir išdėstė motyvus 
dėl ko nepasirašė šio įstatymo pataisų. LR 
Seimui grąžinta pakartotinai svarstyti Miškų 
įstatymo pataisa dėl veikiančių 42 miškų 
urėdijų skaičiaus įtvirtinimo.
Aplinkos ministro įsakymu yra sudaryta iš Ge-
neralinės miškų urėdijos, Miškų departamen-
to atstovų ir miškų urėdų, mokslininkų darbo 
grupė, kuri įpareigota įvertinti esamą ekono-
minę situaciją valstybiniame miškų sektoriuje, 
atlikti reikalingus ekonominius skaičiavimus.

Gegužės 4-15 d. JAV, Niujorke vyko Jungtinių 
Tautų miškų forumo 11-oji sesija ,,Miškai: 
pažanga, iššūkiai ir tolesni žingsniai sie-
kiant tarptautinio susitarimo miškams“. 
Joje dalyvavo Aplinkos ministerijos Miškų de-
partamento direktorius V. Vaičiūnas, o gegu-
žės 13-14 d. ir aplinkos ministras K. Trečiokas, 
kuris padarė pranešimą. Spręsti esminiai klau-
simai dėl JT miškų forumo proceso ateities, 
galimo finansavimo ir veiksmų planų, prista-
tyta bendra ES valstybių pozicija. Lietuva nuo-
sekliai dalyvauja derybų procese, prisideda 
formuluojant bendrą ES poziciją svarbiausiais 
JT miškų forumo klausimais. Sutarta, kad turi 
būti tęsiamos efektyvios diskusijos dėl miškų 
politikos JT lygmeniu, įtraukiant ir kitus su 
miškais susijusius sektorius.

Gegužės 4 d. Generalinės miškų urėdijoje vyko 
antrasis darbo grupės posėdis dėl prekybos 
mediena taisyklių tobulinimo, kuriame įver-
tinti Aplinkos ministerijos ir Generalinės miškų 
urėdijos teikti šių taisyklių tobulinimo pasiūly-

mai. Posėdyje pritarta Prekybos mediena taisy-
klių pakeitimų projektui, kuris buvo pasiūlytas, 
atsižvelgiant į LR Specialiųjų tyrimų tarnybos 
atliktos korupcijos rizikos analizės rekomen-
dacijas. Kitas darbo grupės posėdis numatytas 
birželio 8 d.

Gegužės 4-15 d. ASU Miškų ir ekologijos fa-
kultete miškininkystės studijų programos 
magistrantams paskaitas skaitė Vokietijos 
Drezdeno technikos universiteto Aplin-
kos mokslų fakulteto Miško auginimo 
mokslo ir miško kompiuterikos instituto 
prof. H. Röhle, jis taip pat lankėsi Jurbarko 
ir Šilutės miškų urėdijose, UAB „Klasmann 
Deilmann“. 

Gegužės 5 d. Generalinėje miškų urėdijoje 
lankėsi Baltijos-Turkijos kultūrų akademijos 
(Balturka) vadovai – direktorius Halil Ibra-
him Ak ir prezidentas Ishak Akay, kurie su 
aplinkos ministro patarėja S. Liaudanskyte 
ir Generalinės miškų urėdijos vyriausiuoju 
patarėju A. Vancevičiumi aptarė užsieniečių 
parko kūrimo idėją. 
„Balturka“ vadovai gegužės 20 d. Kėdainių 
miškų urėdijoje detaliau susipažino su ąžuo-
lynu „Neregėta Lietuva“ ir galimybe čia ateity-
je sodinti užsieniečių vardinius ąžuolus.

Gegužės 6-10 d. ASU Miškų ir ekologijos fa-
kulteto dekanas prof. dr. E. Bartkevičius ir 
prodekanas doc. dr. R. Žalkauskas dalyvavo 
Bulgarijoje, Sofijoje vykusiame Europos miš-
kų fakultetų dekanų susitikime ir tarptau-
tinėje konferencijoje „Miškininkystė: tiltas į 
ateitį“ („Forestry: Bridge to the Future“).
  
Gegužės 7-8 d. Valkininkų miškų urėdijoje 
vyko kasmetinis sertifikavimo auditas, 
kurį atliko „NEPCon“ FSC sertifikavimo audi-
toriai G. Gaigalas ir P. Misierauskas. 

Gegužės 7-14 d. ASU Miškų ir ekologijos fa-
kultete viešėjo iš JAV Pietų Ilinojaus uni-
versiteto mokslininkai prof. dr. A. Carver 
ir dr. C. Nielsen. Svečiai pristatė savo moks-
linę veiklą, aptarė bendradarbiavimo klausi-
mus, lankėsi Kazlų Rūdos, Telšių, Panevėžio 
miškų urėdijose.

Gegužės 8 d. Generalinėje miškų urėdijo-
je surengtas seminaras miškų urėdijų 
vyriausiesiems inžinieriams, medienos 
pardavimo vadybininkams ir kitiems už 
biokuro ruošą ir pardavimą atsakingiems 
darbuotojams. Pranešimą „Biokuro patei-
kimas Energijos išteklių biržai“ skaitė UAB 

„Baltpool“ verslo linijos vadovas V. Jonutis. 
Su kietojo biokuro energetinėmis charak-
teristikomis, jų nustatymui naudojamais 
standartais ir įranga supažindino KTU Šilu-
mos ir atomo energetikos katedros vedėjas 
doc. dr. E. Puida. Miškų urėdijų dalyvavimo 
Energijos išteklių biržoje rezultatus apžvel-
gė Generalinės miškų urėdijos Miško resur-
sų ir prekybos mediena skyriaus vyriausioji 
specialistė L. Sindaraitė, patirtimi sudarant 
sandorius pasidalino Varėnos miškų urėdijos 
vyriausiasis inžinierius D. Muzikevičius. Miš-
kų urėdijų specialistai pateikė pasiūlymų, 
kaip būtų galima tobulinti dalyvavimą Ener-
gijos išteklių biržoje.

Gegužės 9 d. Jurbarko rajono Viešvilės miestely-
je esančiame žuvitakio slėnyje Lietuvos gamtos 
fondas kartu su Jurbarko miškų urėdija ir Viešvi-
lės miestelio bendruomene surengė pažintinį 
šikšnosparnių vakarą (plačiau – 38 p.).

Gegužės 13 d. Lietuvos mokslų akademijos Že-
mės ūkio ir miškų mokslų skyrius mokslininkų 
iniciatyva Vilniuje, LMA surengta diskusija „Kur-
šių nerijos, kaip UNESCO kultūros vertybių 
paveldo objekto, miškų tvarkymo koncep-
cija“. Pranešimus skaitė ASU prof. E. Riepšas, 
VU prof. P. Kavaliauskas, LMA tikrasis narys, 
ASU prof. D. Danusevičius, miškotvarkininkas 
A. Brukas. Joje dalyvavo mokslo darbuotojai iš 
Miškų instituto, VU, ASU bei pakviesti Aplinkos 
ministerijos Miškų departamento, Generalinės 
miškų urėdijos, Valstybinės saugomų teritorijų 
tarnybos, Valstybinio miškotvarkos instituto 
specialistai, Kuršių nerijos nacionalinio parko 
direktorė A. Feser, Kretingos miškų urėdijos 
urėdas A. Baranauskas (plačiau – 18 p.).

Gegužės 14 d. LR Seimo rytiniame posėdy-
je 103 narių valia atmestas šalies Prezi-
dentės veto ir jos gražinta pakartoti-
nai svarstyti Miškų įstatymo pataisa, 
nustačiusi fiksuotą 42 miškų urėdijų 
skaičių, priimta be pakeitimų. Prie Sei-
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mo surengta pritarimo šiai nuostatai gausi 
miškininkų – profesinių sąjungų ir Lietu-
vos miškininkų sąjungos narių akcija. 

Gegužės 14-16 d. Dubravos EMM urėdijos 
Vaišvydavos girininkijoje surengta jau kas-
metine tapusi miškininkystės paroda „Balti-
jos miškai –2015“ (plačiau – 24 p.).

Gegužės 14 d. Miškų instituto Ekologijos 
skyriaus doktorantė V. Araminienė dalyvavo 
tarptautinėje konferencijoje „21st Annual In-
ternational Scientific Conference “Research 
for Rural Development 2015“, kuri vyko La-
tvijos žemės ūkio universitete Jelgavoje.

Nuo gegužės 15 d. šalies 4 nacionaliniuose ir 
28 regioniniuose parkuose įvedamas valsty-
binių parkų lankytojo bilietas. Savanoriškas 
bilieto įsigijimas išreiškia lankytojo pritarimą 
ir norą, kad saugomose teritorijose būtų su-
tvarkytos rekreacinės, lankomos vietos, pa-
žintiniai takai, kad  stovyklavietėse nebūtų 
šiukšlių. Bilietas 5 dienoms lankytis viename 
valstybiniame parke kainuoja 1 eurą, 1 mėn. 
viename parke – 5 eurus, visuose parkuose – 
10 eurų, metinis bilietas – 20 eurų, vienerius 
metus šeimai – 25 eurus. Lankytojo bilietai 
platinami valstybinių parkų lankytojų cen-
truose, aplinkosauginių, švietėjiškų renginių 
vietose, poilsiavietėse, stovyklavietėse, prie 
pažintinių takų.

Gegužės 15 d. Gražutės regioniniame parke, 
Salako girininkijos teritorijoje atidarytas be-
veik 5 km ilgio žiedinis gamtos pažintinis 
takas. 

Gegužės 18 d. Miškų instituto vyresnioji 
mokslo darbuotoja dr. D. Mizaraitė dalyvavo 
darbiniame susitikime „Joint Workshop of 
SNS-Centres of Advanced Research“, kuris 
vyko Švedijoje, Uppsaloje.

Gegužės 19 d. LMSA delegacija lankėsi La-
tvijoje, netoli Jelgavos esančiame Ozolnieki 
miestelyje, kur įsikūręs miškų konsultavimo ir 
paslaugų centras.  Šiame centre surengtame 
seminare dalyvavę Estijos, Lietuvos, Latvijos 
ir JAV privačių miškų savininkų organizaci-
jų atstovai pasidalijo miško savininkų konsul-
tavimo patirtimi.

Gegužės 20-23 d. Estijoje, Luua vyko XIV-asis 
Europos šalių miškininkystės studentų 
profesinio meistriškumo čempionatas, ku-
riame varžėsi 17-os šalių atstovai. Medkirčių 
rungtyse su pjūklu ,,Husqvarna 756 XP“ KMAI 

kolegijos miškų ūkio studentas T. Guzevičius 
laimėjo II-ą vietą tarp 68 dalyvių, o šakų genėji-
mo rungtyje buvo pirmas. Miškininkystės rung-
tyse kolegijos komanda pirmą kartą lamėjo II-ą 
vietą.

Gegužės 20 d. LR Seimo Aplinkos apsaugos ko-
miteto posėdyje svarstyta miškų urėdijoms 
iškilusi problema: Generalinei miškų urėdijai 
prieš kelis metus už 12,6 mln. eurų (tuomet 43,6 
mln. litų) įsigijus antžemines automatines miško 
gaisrų stebėjimo sistemas ir jas įdiegus 24 miškų 
urėdijose bei Kuršių nerijos NP, remiantis Viešųjų 
pirkimų tarnybos teigimu, kad šių sistemų kame-
ros neveikia taip, kaip turėtų veikti, Nacionalinė 
mokėjimo agentūra pareikalavo grąžinti dalį jų 
įsigijimui gautų iš ES fondų lėšų. Miškų urėdijos 
privalėtų grąžinti apie 25 proc. įsigytų stebėjimo 
kamerų vertės. 

Gegužės 21 d. Valstybinėje miškų tarnyboje 
surengtas Miškotvarkos mokslinės tech-
ninės tarybos posėdis, kuriame Nacionali-
nės miškų inventorizacijos skyriaus vedėjas 
G. Kulbokas pristatė 2014 metų II-IV grupės 
valstybinės reikšmės miškų brandžių medy-
nų inventorizacijos (BMI) ir jos kontrolės re-
zultatus. 
Ši inventorizacija atlikta Kauno, Kazlų Rūdos, 
Marijampolės, Prienų, Šakių miškų urėdijų 
miškuose, kiekvienoje iš jų išmatuojant apie 
660 laikinų apskaitos barelių ir užtikrinant ne 
mažesnį nei 2 proc. vidutinio medyno tūrio 
įvertinimo tikslumą. Mažiausi vidutiniai me-
dynų tūriai (286 m3/ha) nustatyti Kauno miš-
kų urėdijos miškuose, didžiausi (413 m3/ha) – 
Prienų miškų urėdijoje. 
2014-2015 m. BMI darbai priimti atlikus vidu-
tiniškai 50 barelių kiekvienoje miškų urėdijoje 
patikrinimą ir kontrolės metu nustačius ben-
drą – 0,5 proc. sisteminę tūrio paklaidą.

Gegužės 22 d. Panevėžio miesto savivaldybė-
je, o gegužės 29 d. – Zarasų rajono savival-
dybėje vyko Valstybinės miškų tarnybos pa-
rengtų rajonų valstybinės reikšmės miškų 
plotų schemos pakeitimo projektų viešieji 
svarstymai.

Gegužės 27 d. KMAI kolegijoje surengta stu-
dentų tarptautinė mokslinė-praktinė  konfe-
rencija „Gamtotvarkos aktualijos – 2015“.

Gegužės 28 d. ASU doktorantų korporacija 
„Kolegos“ surengė konferenciją „Jaunimas 
siekia pažangos – 2015“, skirtą pažymėti 
ASU doktorantų korporacijos „Kolegos“ 20 
metų veiklos sukaktį. 

 Žemės ūkio ministerija informuoja, kad 
siekiant atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo 
miškininkystės priklausančias ekosistemas, 
bus įgyvendinama Lietuvos kaimo plėtros 
2014-2020 m. programos priemonės „Inves-
ticijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybin-
gumo gerinimą“ veiklos sritis „Investicijos, 
kuriomis didinamas miškų ekosistemų at-
sparumas ir aplinkosauginė vertė“. Paraiš-
kos priimamos birželio 1-30 d.
Pareiškėjai gali būti valstybinių ir privačių 
miškų valdytojai. Šiai veiklos sričiai 2015 m. 
skiriama 1,9 mln. eurų.
Pagal priemonės veiklos sritį remiama vei-
kla kaimo vietovėje: viešojo naudojimo re-
kreacinės miško infrastruktūros įrengimas 
ir atnaujinimas; pamiškių formavimas; miš-
kuose esančių saugomų natūralių buveinių 
ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba 
būdingos miško struktūros palaikymas; 
nevietinių medžių rūšių medynų pertvar-
kymas į vietinių medžių rūšių medynus; 
vienkartinis jaunuolynų ugdymas; vidinės 
miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo 
projektų, kaip savarankiškos investicijos, 
rengimas. 
Didžiausia paramos suma vienam projektui 
negali viršyti 50 000 eurų, vienam paramos 
gavėjui 2014-2020 m. – 200 000 eurų. Di-
džiausias galimas paramos intensyvumas 
vienam projektui – 90 proc. visų tinkamų 
finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai pra-
šoma mažesnio paramos intensyvumo). 
Ugdant jaunuolynus parama skiriama mo-
kant vienkartinę nustatyto dydžio kom-
pensacinę išmoką už planuojamą išugdyti 
jaunuolyno hektarą – 197 eurai.

 Į LAMMC Mokslo tarybą, kurią sudaro 
15 narių, balandžio 23 d. išrinkti 5 metų 
kadencijai trys nariai iš Miškų instituto: 
direktorius dr. M. Aleinikovas, direkto-
riaus pavaduotojas mokslui dr. V. Mikšys, 
Ekologijos skyriaus vedėjas dr. V. Stakė-
nas ir vienas narys iš kitų miškų instituci-
jų – generalinis miškų urėdas dr. Rimantas 
Prūsaitis, atstovavęs miškų sektoriui šioje 
Mokslo taryboje nuo 2010 metų. Gegu-
žės 26 d. vykusiame pirmame naujosios 
Mokslo tarybos posėdyje išrinktas šios ta-
rybos pirmininkas – Žemdirbystės institu-
to Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus 
vedėjas dr. V. Feiza, jo pavaduotojai – So-
dininkystės ir daržininkystės instituto 
direktorius dr. A. Sasnauskas, dr. M. Alei-
nikovas bei sekretorius – Žemdirbystės 
instituto Genetikos ir fiziologijos labora-
torijos vedėjas dr. G. Brazauskas.
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Dar 1998 metais siūlyta įkurti vieną akcinę bendrovę „Lietuvos 
miškai‘, 2001 m. atliktas mokslinis darbas „Miškų ūkio įmonių (urė-
dijų) dydžio optimizavimas“, tačiau jų pagrindinių tezių įgyvendi-
nimui tuomet aktyviai pasipriešinta. Apie miškų urėdijų veiklos 
optimizavimo būtinumą arba tam priešingos nuomonės straips-
nių šalies žniasklaidoje parašyta ne vienas, sukurta daug televi-
zijos laidų.

Ypač didelio miškininkų susidomėjimo ir tuo pačiu susirūpinimo 
susilaukė 2007 m. sausį LŽŪU (ASU) mokslininkų grupės, vadovau-
jamos tuometinio universiteto rektoriaus prof. R. Deltuvo, moksli-
nis taikomasis darbas, pristatytas Miškų ūkio konsultacinės tarybos 
(MŪKT) prie Aplinkos ministerijos posėdyje. Jame pateikta ne tik 
šalies Valstybinio miškų ūkio valdymo ateities vizija, bet nagrinėtos 
ir kitos aktualios temos: miško išteklių gausinimas, didinant valstybi-
nių miškų plotus, miškininkavimo taisyklių supaprastinimas. Tų pa-
čių metų kovą MŪKT ir LMS valdybos posėdžiuose pristatytas Miškų 
departamento ir Generalinės miškų urėdijos parengtas Valstybinių 
miškų kompleksinio ūkio plėtros iki 2010 metų strateginio plano 
projektas. Abiejuose darbuose kaip vieną iš valdymo sistemos tobu-
linimo būdų numatyta reorganizuoti miškų urėdijas į 9 regioninius 
centrus – valstybės miško įmones (numatant padalinius buvusių 
miškų urėdijų vietoje). Valstybinių miškų valdymo restruktūrizavimo 
klausimas buvo nagrinėtas LR Seimo Aplinkos apsaugos ir Valsty-
bės valdymo ir savivaldybų komitetų posėdyje, kurių nariai išreiškė 
nuomonę, jog nėra pakankamo pagrindo daryti miškų ūkio reformą. 
Šia tema diskutuota LMS, Girininkų bendrijos, Miškų instituto posė-
džiuose, Miškų departamentas suorganizavo tarptautinę mokslinę – 
praktinę konferenciją. Šalies miškų ūkio sistemos vadovai išvažiuoja-
muose pasitarimuose supažindindavo miškų urėdijų darbuotojus su 

būsimos reformos pagrindinėmis gairėmis. Generalinė miškų urėdija 
sudarė darbo grupes, kurios turėjo išnagrinėti valstybinių miškų ūkio 
padėtį ir pateikti raidos prognozes. Nuomonių buvo įvairių: vieni vie-
nareikšmiškai pritarė, antri – dvejojo, treti – kategoriškai priešinosi. 
Savo neigiamą poziciją pareiškė LMS, LMMPD profesinių sąjungų 
federacija, Lietuvos žaliųjų judėjimas. Kadangi tuomet nepasiektas 
joks konsensusas, idėja reformuoti šalies miškų ūkį truputį prislopo. 
Tačiau neilgam.

Žiniasklaidoje kartais pasirodydavo straipsniai, kuriuose buvo 
kalbama apie neefektyvią valstybinių miškų ūkio veiklą. Šalies stam-
bių medienos apdirbimo įmonių atstovai kėlė klausimą dėl būtinu-
mo parduoti žaliavinę medieną iš miškų urėdijų pirmumo eile, neat-
sižvelgiant į smulkiuosius pirkėjus. 

Lietuvos laisvosios rinkos institutas 2010 m. sausį paskelbė, kad 
valstybinių miškų privatizavimas būtų naudingas ir valstybei, ir miš-
kams, ir visiems Lietuvos žmonėms. Tai sukėlė didelę nepasitenkini-
mo bangą tarp miškininkų, eilinių šalies piliečių. Protesto pareiški-
mus šalies vadovams pateikė beveik visos visuomeninės organizaci-
jos ir asociacijos. LR Seimas 2010 m. kovo 18 d. priėmė rezoliuciją „Dėl 
valstybinių miškų išsaugojimo“ 

Tų pačių metų Valstybės valdomo turto apžvalgoje konstatuota, 
kad valstybės valdomos įmonės Lietuvoje veikia neefektyviai. Pasi-
telktas valstybės turto valdymo reformų ekspertas iš Švedijos pasiūlė 
iš ministerijų ir kitų įstaigų perimti visą valstybės valdomą komercinį 
turtą ir perduoti jį valdyti naujai įkurtai įmonei sąlyginiu pavadinimu 
„Visuomis“. Anot idėjos autorių, visas valstybės įmones kontroliuo-
janti bendrovė „Visuomis Holding Company“ padėtų atskirti politikus 
nuo valstybės įmonių valdymo ir užtikrinti valdymo skaidrumą. Taip 

Du dešimtmečiai: 
pažangaus valdymo modelio beieškant

Apie Lietuvos valstybinių miškų kompleksinio ūkio plėtros strateginius planus diskutuojama jau beveik du dešimtmečius. Aistros 
svyruodavo kaip matematinė sinusoidė – tai sukildavo, tai aprimdavo. Nors jas kiek slopino kasdieniniai darbai ir rūpesčiai, 
tačiau įtampa miškininkų bendruomenėje tvyrojo ir net vadinamu „ramybės, stabilumo ir ekonominio pakilimo“ laikotarpiu. 
Apie galimus pokyčius kalbėta visur – ir iš tribūnų, ir užkulisiuose. Ne kartą klausta, ar miškų ūkio reforma iš tikrųjų būtina, 
jei miškų urėdijos dirba pelningai ir stabiliai? O gal tai tik sąlyginis stabilumas? – pasigirsdavo kita nuomonė. Pertvarkymų vi-
suomet laukiama su nerimu ar net baime, nes maža ar didelė reforma, jos padariniai neišvengiamai sukeltų tam tikrų socialinių 
(ir ne tik) pokyčių visoje valstybinių miškų ūkio sistemoje.
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jos esą dirbtų efektyviau. Tačiau ši idėja nesulaukė pritarimo valdan-
čiojoje koalicijoje, paramos neišsakė šalies Prezidentė. Savo neprita-
rimą pareiškė ir miškininkai.

Nuo 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojusi Miškų įstatymo pataisa padidi-
no miškų urėdijoms privalomuosius atskaitymus į valstybės biudžetą 
iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką nuo 5 
proc. iki 10 proc., kitiems atskaitymams, skirtiems bendrosioms miškų 
ūkio reikmėms tenkinti, liko galioti 5 proc. tarifas. Nors ši mokestinė 
prievolė žymiai apsunkino miškų urėdijų ekonominę būklę, tačiau ir 
tada šioms įmonėms imta priekaištauti dėl mažos nuosavo kapitalo 
grąžos. Generalinė miškų urėdija 2012 metais išleido leidinį „Miškų 
urėdijų veiklos efektyvumo įvertinimo alternatyvų tyrimai. Apžvalga“. 
Jame panaudota ASU, LAMMC filialo Miškų instituto ir prof. akademi-
ko A. Buračo vadovaujamos grupės mokslo darbų medžiaga, kurioje 
nagrinėtas direktyvinio miškų kirtimo normos reguliavimo ir valstybi-
nių miškų sektoriaus ekonominio efektyvumo ryšys. 

JAV Jeilio universitetas 2012 m. rudenį paskelbė savo kasmeti-
nį Aplinkos gerovės indeksą (Environmental Performance Index, 
sutrumpintai EPI). Įvairių sričių mokslininkai nuolat renka duome-
nis apie kiekvienos 132 pasaulio valstybių padėtį aplinkosaugos iš-
saugojimo srityje. Pirmąją vietą tuomet užėmė Šveicarija, o Lietuva 
buvo 17-oje vietoje. Pagal miškų išsaugojimo vertinimą, mūsų šalis 
tada pripažinta pirma pasaulyje. Aukštą Lietuvos aplinkos gerovės 
įvertinimą labiausiai lėmė kelios pozicijos – mūsų šalis pripažinta pir-
maujanti pasaulyje pagal oro kokybės ir kenksmingų dalelių skaičių 
ore bei miškų ploto augimą ir kirtimų mastą. Šia aukšta pozicija Lie-
tuva pasidalino su Serbija, Moldavija, Nepalu, Kirgizija ir dar keliomis 
valstybėmis.

Minėtu laikotarpiu įvairios valstybės institucijos, visuomeninės 
organizacijos, pavieniai asmenys parašė ne vieną dešimtį įvairių pe-
ticijų, pasiūlymų, pareiškimų šalies Prezidentei, Seimui, Vyriausybei, 
kuriuose išreiškė savo prašymus, protestus prieš valstybinių miškų 
ūkio sektoriaus valdymo pertvarkymus, valstybinių miškų privatiza-
vimą. Deja, neapsieita ir be asmeniškumų. 

Pernai rudenį po konkurso laimėjimo Generalinei miškų urėdijai 
ėmė vadovauti dr. Rimantas Prūsaitis. Akivaizdu, kad darbą jis pradė-
jo turėdamas savo veiklos viziją bei nuostatas. Trumpai savo poziciją 
apie galimą miškų urėdijų valdymo optimizavimą generalinis miškų 
urėdas pateikė interviu „Mūsų girioms“ (2015 m., Nr. 4). 

Dar būdamas Alytaus miškų urėdijos urėdu, dr. R. Prūsaitis 
straipsnyje „Miškų urėdijų optimizavimo galimybės bei ateities vi-
zijos“ („Mūsų girios“, 2007 m., Nr. 1) pateikė konkrečius paskaičiavi-
mus, išanalizavo kai kurių miškų urėdijų ekonominę veiklą, išryškino 
jų darbo trūkumus ir būdus šiems trūkumams pašalinti.

Aplinkos ministerijos užsakymu nepriklausoma konsultacijų ir 
verslo valdymo paslaugų įmonė Civitta 2013 m. atliko valstybinių 
miškų sektoriaus ekonominę analizę, kurią pristatė darbe „Lietuvos 
miškų ūkyje sukūriamą pridėtinę vertę įtakojantys veiksniai ir jos 
didinimo scenarijai“. Kaip ir ankstesniose studijose, čia taip pat reko-
menduojama 42 miškų urėdijas reorganizuoti į 9 įmones regionuo-
se – valstybės įmones miškų urėdijas, kurių padalinius sudarytų 4-5 
buvusios miškų urėdijos. 

Nors generalinis miškų urėdas dr. R. Prūsaitis š. m. vasario 19 d. 
LMS Girininkų bendrijos ir kovo 26 d. LMS valdybos posėdžiuose in-
formavo, kas netenkina GMU vadovybės miškų urėdijų veikloje ir ką 
reikėtų keisti, spręsti miškų urėdijų, girininkijų lygmenyje, tačiau to 
nepakako. Gal būt, dėl nepakankamo komunikavimo ar viešinimo 
miškų ūkio sektoriaus pertvarkymo galimybės apaugo paslaptingu-
mo skraiste ir susilaukė aktyvaus miškų urėdijose dirbančių miški-
ninkų bei jiems prijaučiančiųjų protesto.

Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas prof. dr. E. Bartke-
vičius, Miškų urėdų tarybos pirmininkas A. Kilčauskas, Girininkų 
bendrijos pirmininkas R. Juzikis šių metų balandžio 8 d. kreipėsi į 
šalies Ministrą Pirmininką A. Butkevičių su prašymu neskubėti įgy-
vendinti nepakankamai pagrįstus valstybinio miškų ūkio reformos 
modelius. Kreipimesi akcentuojama, jog „siekiant tobulinti miški-
ninkystės veiklą reikėtų ieškoti priemonių ir būdų, kaip efektyviau 
įgyvendinti tris pagrindinius miškininkystės strateginius tikslus: 
1) didinti miško išteklių vertę; 2) didinti bendrąsias ūkinės veiklos 
pajamas, racionaliai naudojant miško išteklius; 3) didinti skiriamas 
lėšas socialinėms reikmėms. (...) Miško ūkio veiklos tobulinimo 
priemonėms kurti turėtų būti pasitelkti ne tik miškų politikos, bet 
ir miškininkystės praktikos bei miško mokslo specialistai, (...) galėtų 
dalyvauti ir nepriklausomi ekonomikos bei vadybos sričių eksper-
tai. Profesionali, objektyvi analizė būtų pagrindas prognozuoti ten-
dencijas medienos ir paslaugų rinkose, socialinių klausimų srityje. 
Tik tada galima modeliuoti įvairius variantus: 1) palikti veikiančias 
42 miškų urėdijas, tačiau įvesti periodinę (pvz., kas 5 metai) miškų 
urėdijų ir miškų urėdų veiklos atestaciją. Pagrindiniais atestacijos 
kriterijais turėtų būti laikomi aukščiau išvardytų strateginių tikslų 
įgyvendinimo rodikliai; 2) kelių mažesnių miškų urėdijų prijungi-
mas prie kaimyninių; 3) vienos įmonės sukūrimas ir jos pranašumas 
prieš keletą stambių (atsiranda papildoma valdymo pakopa); 4) kiti 
variantai.“ 

Gegužės 14 d. prie Seimo vykusioje protesto akcijoje į miškininkus 
kreipėsi LMS prezidentas E. Bartkevičius

Susirinko gausus 
protestuojančiųjų būrys
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LR Seimas balandžio 16 d. priimtomis 
naujomis nuostatomis įtvirtino, kad Miškų 
įstatymo paskirtis – reglamentuoti miškų 
atkūrimą, apsaugą bei naudojimą ir suda-
ryti teisines prielaidas, kad visų nuosavybės 
formų miškai būtų tvarkomi pagal vienodus 
tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio prin-
cipus, užtikrinant racionalų miškų išteklių 
naudojimą ir siekiant aprūpinti šalies pramo-
nę žaliava, suteikti šaliai didžiausią socialinę 
ir ekonominę naudą, užtikrinant biologinės 
įvairovės išsaugojimą, miškų produktyvumo 
didinimą, kraštovaizdžio stabilumą ir aplin-
kos kokybę, galimybę dabar ir ateityje atlikti 
ekologines, ekonomines ir socialines funkci-
jas nedarant žalos kitoms ekosistemoms. LR 
Seimas taip pat įtvirtino nuostatą, kad Lie-
tuvos Respublikoje veiklą vykdo 42 miškų 
urėdijos. Už šias pataisas balsavo 79 Seimo 
nariai, prieš – 5, susilaikė 16 parlamentarų. 
Be to, Seimas nusprendė įstatyme neįtvirtin-
ti pirmumo teisės šalies gamintojams, norin-
tiems įsigyti žaliavinės medienos iš valstybi-
nių miškų.

Prezidentė D. Grybauskaitė, atsižvelgusi į 
Premjero A. Butkevičiaus prašymą, balandžio 
30 d. grąžino Seimui pakartotinai svarstyti 
Miškų įstatymo pataisas. Pasak Prezidentės, 
šios pataisos varžo konstitucines Vyriausybės 
galias efektyviai valdyti valstybinį miškų ūkį.

LR Seimo priimtoje Miškų įstatymo 
pataisoje numatyta prievolė išsaugoti 42 
miškų urėdijas prieštarauja Vyriausybės nu-
matytai miškų ūkio pertvarkai bei perėjimui 
prie efektyvaus ir centralizuoto miškų valdy-
mo, pažymėjo Prezidentūra. Miškų urėdijų 
pertvarka yra būtina, nes Lietuva viena iš 
paskutinių ES narių, kurios miškų valdymas 
nesikeitė nuo sovietinių laikų. Beveik visose 
ES šalyse valstybinis miškų ūkio sektorius yra 
valdomas centralizuotai. Ši pertvarka numa-
tyta ir LR Seimo patvirtintoje Vyriausybės 
programoje, rašyta Prezidentūros pranešime 
spaudai. (...) Dėl atidėliojamos miškų ūkio 
pertvarkos Lietuva yra sulaukusi pastabų 
iš Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (EBPO). Su prašymu vetuoti 

šį įstatymą į Prezidentę kreipėsi ir Lietuvos 
pramonininkų konfederacija.

Prezidentė siūlė įstatymo pataisomis 
numatyti, kad Lietuvoje valstybinių miškų 
efektyvų valdymą turi užtikrinti Vyriausybė, 
remdamasi Seimo patvirtintomis miškų po-
litikos kryptimis.

Lietuvos miškininkų sąjungos vardu 
prezidentas prof. dr. E. Bartkevičius balan-
džio 27 d. LR Prezidentei D. Grybauskaitei ir 
gegužės 5 d. LR Seimo Pirmininkei L. Grau-
žinienei pateikė kreipimąsi „Dėl valstybi-
nių miškų valdymo reorganizavimo“. Jame 
pabrėžiama, kad „Ženklus centralizavimas, 
labai stambių įmonių įkūrimas ne tik neprisi-
dėtų prie miško ūkio plėtros, bet ir pažeistų 
per šimtmetį susiformavusias Lietuvos vals-
tybinio miško ūkio tradicijas, paremtas sa-
varankiškomis įmonėmis, sukeltų neigiamas 
socialines pasekmes. Dėl tokios reformos 
darbo netektų apie 350 specialistų, kurie pa-
pildytų bedarbių gretas, būtų sugriauta de-
šimtmečius kurta miško urėdijų infrastruk-
tūra. Miškininkų visuomenę jaudina ir tai, ar 
siūloma pertvarka neatves prie valstybinių 
miškų privatizacijos. (...) Mes pripažįstame, 
kad valstybinio miško ūkio veikloje, kartu ir 
jo valdymo sistemoje yra taisytinų dalykų. 
Juos ištaisyti galima ir skubotai nekeičiant 
šiuo metu nusistovėjusios valdymo struk-
tūros. Manome, kad tik atvira diskusija su 
miškininkų visuomene padėtų rasti optima-
liausius sprendimo variantus, neatmetant ir 
galimų vienokių ar kitokių valdymo reformų, 
dėl kurių ir Lietuvos miškai būtų racionaliau-
siai tvarkomi, ir valstybė gautų maksimaliai 
pelno, ir miško ūkyje dirbantys žmonės ma-
žiausiai nukentėtų bei jaustųsi saugūs.“

 
Gegužės 14-ąją prie Seimo rūmų, nešini 

daugybe plakatų ir transparantų, susirinko 
iš daugelio miškų urėdijų gausus miškinin-
kų būrys, kuriuos į piketą sukvietė Lietuvos 
miškininkų sąjungos ir Lietuvos miško ir miš-
ko pramonės darbuotojų profesinių sąjungų 
federacijos vadovai. Kai kuriuose plakatuose 
teigta, kad dėl reformos gali netekti darbo 

miškų urėdijose apie 350 darbuotojų. Tačiau 
protesto mitingas netrukus virto padėkos 
LR Seimui akcija. Išėjusi į aikštę grupė Seimo 
narių pranešė, kad Seimas balsų dauguma at-
metė Prezidentės D. Grybauskaitės veto ir jos 
gražinta pakartotinai svarstyti Miškų įstatymo 
pataisa, nustačiusi fiksuotą 42 miškų urėdijų 
skaičių, priimta be pakeitimų. Už šį pasiūlymą 
balsavo 103 Seimo nariai, prieš – 8, susilaikė 4 
parlamentarai.

Tokiu vieningu sprendimu Seimas užkirto 
kelią Aplinkos ministerijos planuotai miškų 
urėdijų stambinimo reformai. Jeigu Vyriau-
sybė nuspręstų reformuoti valstybinio miškų 
ūkio valdymą, jai teks prašyti Seimo keisti Miš-
kų įstatymą.

Premjeras A. Butkevičius pareiškė nepasi-
tenkinimą tokiu Seimo absoliučios daugumos 
sprendimu. Jis šią Miškų įstatymo pataisą dėl 
42 miškų urėdijų įteisinimo pavadino antikons-
titucine. Premjeras apgailestavo, kad Seimo 
priimtas sprendimas sutrukdys Vyriausybei re-
formuoti miškų ūkį, siekiant jo efektyvumo.

Viešojoje erdvėje ėmus sklisti informaci-
jai, kad Seimui priėmus Miškų įstatymo patai-
są dėl 42 miškų urėdijų įtvirtinimo prasidės 
Generalinės miškų urėdijos spaudimas prieš 
reformai nepritariusius miškų urėdijų vado-
vus ir darbuotojus, Generalinė miškų urėdija 
gegužės 22 d. išplatino pranešimą, kuriame 
teigiama, jog niekada nepasiduos tokiam 
priešinimui su miškų urėdijų darbuotojais ir 
toliau atsakingai vykdys jai įstatymu priskir-
tas funkcijas.

„Dar kartą tvirtinu, kad suvedinėti sąskai-
tas su pavaldiniais nėra mano darbo stilius. 
Neturi jokio pagrindo ir teiginiai, esą miškų 
urėdijos bus specialiai žlugdomos. Generalinė 
miškų urėdija ir aš niekaip nevaržėme demo-
kratijos, kuri pasireiškė ir miškininkų mitinga-
vimu prie Seimo rūmų, kada buvo priiminė-
jamos Miškų įstatymo pataisos“, – pranešime 
teigė generalinis miškų urėdas dr. Rimantas 
Prūsaitis. – (...) Aplinkos ministro įsakymu 
sudaryta darbo grupė, kuri turės pateikti pa-
siūlymus valstybinių miškų valdymo tobuli-
nimui. Generalinė miškų urėdija būtinai šiuos 
siūlymus aptars su miškininkais. Kokie įstaty-
mai bebūtų registruojami ir priimami Seime, 
Generalinė miškų urėdija kviečia miškininkų 
bendruomenę konstruktyviam darbui ypatin-
gos svarbos valstybinių miškų bare“.

Aplinkos ministro K. Trečioko įsakymu 
sudaryta Miškų departamento, Generalinės 
miškų urėdijos atstovų, mokslininkų ir miškų 
urėdų darbo grupė, kuri įvertins valstybinių 
miškų ūkio sistemos esamą situaciją, atliks rei-
kalingus ekonominius skaičiavimus ir tik tada 
Vyriausybei, jei bus poreikis, pasiūlys vienokį 
ar kitokį miškų urėdijų pertvarkos modelį.

Mg inf.
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Šalies Prezidentei D. Grybauskaitei vetavus ir gražinus LR Seimui pa-
kartotinai svarstyti Miškų įstatymo pataisą dėl veikiančių 42 miškų 
urėdijų skaičiaus įteisinimo, LMS Girininkų bendrijos pirmininkas 
Raimondas Juzikis 2015 m. gegužės 11 d. LMS Girininkų bendrijos 
ir Girininkų veteranų klubo vardu atviru laišku kreipėsi į LR Seimo 
Aplinkos apsaugos komitetą, Kaimo reikalų komitetą, Ministrą Pirmi-
ninką, Aplinkos ministrą, Aplinkos ministerijos Miškų departamentą, 
Generalinę miškų urėdiją. Jame rašoma:

 
,,Mes, Lietuvos girininkai, išreiškiame susirūpinimą dėl planuo-

jamo staigaus Lietuvos valstybinių miškų sektoriaus struktūrinio 
reorganizavimo. Mums kelia nerimą tai, kad ketinama reorganizuoti 
tradicinį, laiko patikrintą ir pelningą valstybinių miškų administravi-
mo modelį.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, ketinimų keisti komplek-
sinio ūkininkavimo valstybiniuose miškuose modelį, pertvarkyti 
valstybinių miškų valdymo struktūrą ar kitaip reformuoti valsty-
binių miškų sistemą bandyta ne kartą. Tik LR Seimo principinės 
nuostatos dėl valstybinių miškų išsaugojimo ir buvusi Generali-
nės miškų urėdijos pozicija buvo tvirtu pagrindu, kad šie procesai 
vyktų evoliuciniu keliu. Per šį laikotarpį optimizuojant valdymą 
valstybinių miškų sektoriuje dirbančių žmonių sumažėjo kelis ka-
rus, vyko funkcijų centralizavimo procesai, o mokesčių pavidalu 
valstybės biudžetas per keletą paskutinių metų pasipildė keliskart 
didesniu įnašu.

Nuogąstaujame, nes nesame supažindinti su ilgalaike, ne vien 
ekonominiu pagrindu paremta miškų sistemos valdymo tobulinimo 
strategija. Neaiškios vizijos ir momentinio ekonominio efekto siekiai 
mums nepriimtini. Valstybinių institucijų, visuomeninių ir profesinių 
organizacijų veiksmų dabartinė seka bei Profesinių sąjungų federa-
cijos organizuojamas mitingas prie LR Seimo rūmų patvirtina, kad 
reformos motyvai yra neaiškūs. 

Suprantame, kad pasikeitus darbo apimtims, darbo priemonių 
našumui ir techninėms galimybėms, keičiantis įstatyminei bazei ir ki-
tiems darbo organizavimo segmentams, valdymo ir administravimo 
bei struktūriniai pakeitimai yra neišvengiami. Kita vertus, prisiminus 
dažnai visuomenei deklaruojamus regioninės politikos tikslus ne tik 
išsaugoti, bet ir kurti naujas darbo vietas, kyla pagrįstos abejonės. 
Ar išmokamų išeitinių kompensacijų, specialistų persikvalifikavimo ir 
būsimų bedarbių pašalpų kaštai valstybei nebus didesni už tuos pi-
nigus, kuriuos valstybinės įmonės miškų urėdijos sumoka tarnauto-
jams ir specialistams, dirbantiems miškų gausinimo ir jų racionalaus 
naudojimo labui?

Nesame kategoriški permainų priešininkai, tačiau, manome, kad 
pertvarkymai turi būti vykdomi nuosekliai, laikantis socialinės par-
tnerystės ir konstruktyvaus dialogo principų, neaplenkiant išsamios 
ekonominės analizės ir realistiškos prognozės, visapusiškai apmąsty-
ti ir pamatuoti. 

Valstybės įmonėms miškų urėdijoms patikėta valdyti Lietuvos 
miškus. Išreikštas pasitikėjimas mums yra labai svarbus, kaip svarbi ir 
galimybė toliau prižiūrėti, puoselėti ir efektyviai naudoti šį turtą. 

Girininkų bendrija reiškia susirūpinimą dėl skuboto pertvarkymo 
būtinumo ir neapibrėžtų jos pasekmių. Norime tikėti, kad bus rasti 
sprendimai ir priimti tokie įstatymai, kurie bus naudingi išskirtiniam 
visuomeniniam turtui – miškui ir visiems Lietuvos žmonėms.“ 

Gegužės 20 d. Raseinių miškų urėdijos Viduklės girininkijoje su-
rengtas LMS Girininkų bendrijos prezidiumo posėdis. Jame aptarta 
susidariusi situacija, gegužės 14 d. LR Seimui įteisinus Miškų įstatymo 
pataisą dėl miškų urėdijų fiksuoto skaičiaus; Generalinės miškų urė-
dijos mobiliosios kontrolės grupės veikla, nustatant girininkijų dar-
bo trūkumus ir galimos priemonės šiems trūkumams šalinti; pateikti 
siūlymai, sudarant girininkų kvalifikacijos kėlimo kursų 2015-2016 m. 
ASU Miškų ir ekologijos fakultete programą (40 val. trukmės). 

LMS Girininkų bendrijos pirmininkas R. Juzikis informavo, kad 
bendrijos prezidiumo posėdyje pasiūlyta paraginti LMS prezidentą, 
kad šis inicijuotų visoms suinteresuotoms pusėms posėdį – susirin-
kimą. Tikimasi, kad susėdus prie apskrito stalo galima suderinti visų 
suinteresuotų grupių pozicijas dėl valstybinio miškų sektoriaus val-
dymo tolimesnės raidos.

Posėdyje taip pat aptartas išplatintas aplinkos ministro Kęstučio 
Trečioko viešas pasisakymas dėl girininkijų atkūrimo ir juose dir-
bančių darbuotojų padėties. ,,Kokios galimybės įvykdyti tokius ke-
tinimus? Kol kas įžvelgiame tendenciją stambinti girininkijas. Nuo-
gąstaujame dėl planuojamų ir jau vykdomų girininkijų stambinimų, 
pavyzdžiui, Telšių, Ukmergės, Vilniaus, Tauragės ir kitose miškų urė-
dijose“, – pastebėjo R. Juzikis. 

Aptariant GMU mobiliosios kontrolės grupės vykdomų patikrini-
mų eigą, nutarta šį klausimą svarstyti artimiausiame Girininkų ben-
drijos posėdyje, pasikviesti ir šios grupės atstovą, kuris informuotų 
girininkus, kokie yra nustatomi esminiai trūkumai girininkijose, kaip 
juos pašalinti. 

ASU Miškų ir ekologijos fakultete šį rudenį planuojama sureng-
ti girininkų kvalifikacijos kėlimo kursus. Sudarantiems jų programą 
Girininkų bendrijos prezidiumas pasiūlė girininkus dominančias 
konkrečias temas bei kas jas galėtų išdėstyti. Pasiūlyta kursų lekto-
riais pasikviesti ir specialistus iš Miškų departamento, Generalinės 
miškų urėdijos. 

Girininkus domintų: ES ir Lietuvos miškų politikos aktualijos; 
miškų valdymo struktūros tobulinimo galimybės, ekonominis pa-
grindimas; miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų įgyvendinimo, ne-
plynų kirtimų užduočių vykdymo problemos, apvaliosios medienos 
apskaita, išmaniosios medienos matavimo technologijos; apskaitos 
programų naudojimas ir IMUVIS įdiegimas girininkijose, medžioja-
mųjų gyvūnų ir miško santykis ir pan. 

Kursų lankytojai pageidautų išvykos į mišką, kur vyktų diskusija 
praktiniais miško atkūrimo, kirtimų ir medynų formavimo klausimais.

Mg inf.

LMS Girininkų bendrijos nuostatos



M i š k i n i n k y s t ė

10 ■  / 2015 / 05

Valstybinių miškų fitopatologinės bū-
klės stebėsenoje ir prevencijoje esmi-
nis lūžis įvyko 1962 m., kai miško ligų 

stebėjimo, plitimo geografijos, pažeidimų 
vertinimo ir kovos priemonių centru tapo 
Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos 
įsteigta miško patologų grupė. Miškų ūkių 
ir girininkijų darbuotojai buvo įpareigoti 
stebėti miškų sanitarinę būklę, fiksuoti pa-
stebėtas ligas ir kenkėjus. Patologų grupės 
specialistai duomenis apibendrindavo ir su-
darydavo metines miškų sanitarinės būklės 
ataskaitas. 1995 m. negausi miško patologų 
grupė pertvarkyta į Miško sanitarinės apsau-
gos stotį, o 2001 m. – į Miško sanitarinės ap-
saugos tarnybą.

Informacija apie šalies miškų fitopatolo-
ginę būklę kasmet skelbta „Mūsų giriose“, o 
1962-2000 m. laikotarpis apibendrintas iš-
leistame leidinyje ,,Lietuvos miškų metraštis. 
XX amžius“ (Vilnius, 2003). Iš lentelėje įrašy-
tų 20-ties medžių ligų bei jų sukėlėjų pava-
dinimų nesunku suvokti, kiek kiekvienais 
metais ir kokiame plote buvo užregistruota 
medžių ligų.

Apžvelgiant lentelėje pateiktus duome-
nis, galima teigti, kad 1962-2000 m. šalies 
valstybinių miškų fitopatologinė būklė buvo 
nebloga. Kiekvienais metais buvo registruo-
jami tik du labai žalingi ligų sukėlėjai: šakni-
nė pintis [H. annosum (Fr.) Bref.] – nuo 136 ha 
iki 2717 ha ir saklys (P. pini Kleb.) – nuo 0,4 ha 

nės kempinės [Phellinus pini (Fr.) Pil] iki 392 
ha; ąžuolinės kempinės [Phellinus robustus 
(P. Karst.) Bourd. Et Galz.] iki 252 ha ir dar ke-
lių kitų mažiau paplitusių ligų sukėlėjų bei 
jų sukeltų ligų.

Kažkodėl ne kasmet įvertinta drebuly-
nų fitopatologinė būklė. Drebulinės pinties 
(Phellinus tremulae Bond. et Boriss) pažeisti 
medynai užregistruoti tik dviejų periodų 
metu: 1967-1972 m. – nuo 10373 ha iki 
15041 ha ir 1999-2000 m. – 5920-6067 ha. 
Sunku patikėti, kad kitais metais šalies miš-
kuose nebuvo drebulinės pinties pažeistų 
drebulių.

Kritiškai reikia vertinti parodytą šakni-
nės pinties [Heterobasidion annosum (Fr.) 
Bref.] pažeistų medynų plotą. Akivaizdu, 
kad jis apima tik dalinį šios ligos paplitimą 
ir įvertintą tik pušynuose, nes eglynai šiuo 
požiūriu iki 2000 m. sistemingai nebuvo 
tirti. Paskubėta tiksliai įvardinti uosynų džiū-
ties priežastį (1999 m. – 930 ha ir 2000 m. – 
2319 ha plote). Tie džiūstantys uosynai ne-
pagrįstai buvo priskirti prie grybo Nectria 
galligena Bres. arba kelmučio sukeliamų 
ligų. Beje, tikrosios uosių džiūties priežastys 
paaiškėjo tik po kelių metų (2006 m.).

Apmaudu, kad esminiai netikslumai 
apie fitopatologinę miškų būklę pateko į 
minėtą solidų leidinį ,,Lietuvos miškų me-
traštis. XX amžius“. Tačiau dėl šių paminėtų 

Valstybinių miškų fitopatologinės būklės 
apžvalga

Prof. alBeRTas VasiliausKas
DanguTė ŠaleVičienė

iki 1806 ha plote. Beveik kasmet aptikti miš-
ko daigynuose ir daigų išgulimus sukeliantys 
Fusarium sp. ir Rhizoctonia sp. genčių grybai 
(nuo 0,12 ha iki 1,1 ha plote).

Apie kitų ligų paplitimą galima išskirti 
keletą masinio (epifitotinio) pobūdžio peri-
odų. Pavyzdžiui, paprastoji pušų spygliakritė 
(Lophodermium seditiosum Mint. Stal. Mill.) 
kelių tūkstančių hektarų plote buvo išplitusi 
net 7 kartus (1962 m. – 1759 ha, 1963 m. – 
1345 ha, 1973 m. – 12060 ha, 1988 m. – 7000 
ha, 1989 m. – 2000 ha, 1991 m. – 2191 ha ir 
2001 m. – 4016 ha), o pušų ūgliasukis (Me-
lampsora pinitorqua Braun.) vos vieną kartą 
(1962 m. – 2593 ha). Spygliuočių ūglių vėžio 
[Grammeniella abietina (Lagerb.) Morelet] 
pirmoji epifitotija pasirodė 1975 m. 900 ha 
plote. Po 5 metų pertraukos jo pažeistų pu-
šaičių plotas padidėjo: 1981 m. – iki 5720 ha, 
1988 m. – iki 4444 ha. Ąžuolų lapų miltligės 
(Microsphaera alphitoides Griff. et Moubl.) 
pažeidimų užregistruota tik 1963 m. 127-
130 ha plote. Guobų maro pažeistų medynų 
(nuo 1134 ha iki 2615 ha) buvo beveik viso 
dešimtmečio metu (1969-1977 m.).

Po keletą kartų užregistruota ir kitų pa-
žeidimų: ąžuolų džiūties iki 480 ha; mau-
medžių vėžio (Dasyscypha nillkomii Hart. 
Rehm.) iki 100 ha; eglinės kempinės [Phelli-
nus chrysoloma (Fr.) Donk] iki 249 ha; puši-

Sibirinės pušys (Pinus sibirica) pažeistos pušų ūglių vėžio (Gremmeniella abietina) baigia sunykti 
Girionių miško parke ir gyvenvietės želdiniuose

Dėl škotiškos spygliakritės (Rhabdocline 
pseudotsugae) džiūvančios pocūgės Dubravos 
EMM sėklinėje plantacijoje, 2004 m.



Dygioji eglė (Picea pungens) pažeista grybo 
Rhizosphaera kalkhoffii ir eglinio dendroktono 
Girionių plantacijoje, 2007 m.

Štai taip atrodė dygiosios eglės Girionių 
plantacijoje, kol nebuvo pakenktos kenkėjų bei 
pažeistos ligų. Jos visiškai nudžiūvo 2013 m.
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netikslumų ir dėl to, kad kai kurios ligos ne-
buvo sistemingai registruojamos (pvz., dre-
bulinė ar kitos pintys ir pan.) negalima prie-
kaištauti nei girininkams, teikusiems apie 
jas informaciją, nei ją apibendrinusiems to 
laikotarpio Miško sanitarinės stoties speci-
alistams. Tuo metu dar nebuvo griežtų nu-
rodymų apie tai, kokias ligas ar jų sukėlėjus 
reikia privaloma tvarka stebėti ir kaip ver-
tinti jų sukeltus pažeidimus pagal pažeistų 
augalų procentą, jų pažeidimo laipsnį ar 
kitokius rodiklius. Pirmieji „Miško kenkėjų 
ir ligų židinių inventorizacijos medynuose, 
medelynuose ir daigynuose laikini nuro-
dymai“ parengti ir oficialiai patvirtinti tik 
1977 m. pabaigoje.

Šiomis pastaboms nenorime sumenkin-
ti nei aptartos informacijos reikšmės, nei ją 
apibendrinusių miško sanitarinės apsaugos 
specialistų veiklos. Atvirkščiai, norime pa-
brėžti, kad vadovaujant ilgamečiam vado-
vui Zigmui Milišauskui buvo parengti visi 
šios tarnybos teisiniai aktai ir surinkta daug 
miško fitopatologijos mokslui svarbių žinių. 
Ryškius pėdsakus šių tarnybų darbe paliko 
ir ilgamečiai darbuotojai dr. Ramūnas Povi-
lonis, Vladislovas Petrauskas, Romas Budzila. 
Jie, bene pirmieji, dar 1996 m. pastebėjo pir-
muosius grėsmingos uosių ligos, o vėliau ir 
masinės ąžuolų džiūties požymius.

Miško apsaugos stotį 2001 m. reorgani-
zavus į Miško sanitarinės apsaugos tarnybą, 
jos direktoriumi paskirtas dr. Paulius Zolu-
bas, o pastarąją pertvarkius į Valstybinės 
miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos 
skyrių, jo vedėju tapęs Virgilijus Vasiliaus-
kas su jaunais specialistais toliau sėkmingai 

tęsė ir tęsia pirmųjų miško patologų pradė-
tus darbus. 

Pirmaisiais šio šimtmečio metais naujai 
parengti arba patikslinti visi sanitarinės miš-
kų apsaugos teisiniai aktai: Valstybinė miškų 
sanitarinės apsaugos programa (patvirtinta 
2002 02 25 aplinkos ministro įsakymu Nr. 
740), Miško sanitarinės apsaugos taisyklės 
(patvirtintos aplinkos ministro 2004 03 26 
įsakymu Nr. DI-141) ir Abiotinių veiksnių, 
miško ligų, vabzdžių ir žvėrių padarytų pa-
žeidimų miškui apskaitos tvarka (patvir-
tinta generalinio miškų urėdo 2003 12 29 
įsakymu Nr. 1B-2514) ir kt. Taikant šiais tei-
sės aktais įteisintą Miško sanitarinės būklės 
įvertinimo metodiką ir kriterijus, nustatytus 
ligų pažeidimams registruoti, nuo 2001 m. 
iš esmės pasikeitė užregistruotų ligų bei jas 
sukeliančių pažeidėjų skaičius. Dabar regis-
truojami tik esminiai sanitarinės būklės po-
kyčiai. Drebulinės pinties pažeistų medynų 
per šį laikotarpį kasmet užregistruota nuo 
1901 ha iki 6026 ha, o šakninės pinties pa-
žeistų – nuo 547 ha iki 1023 ha. Deja, šakni-
nės pinties paplitimas, kaip ir ankstesniais 
metais, vertintas registruojant šios ligos 
paplitimą tik pušynuose. Saklio pažeistos 
pušys ne tik tiksliau registruotos, bet ir li-
kviduoti jų plitimo židiniai: 2001 m. iškirsta 
228 ha, 2002 m. – 188 ha, 2003 m. – 103 ha 
pažeistų pušynų. Kasmet nuo kelių iki 4016 
ha plote registruota paprastoji pušų spyglia-
kritė. Tik neaišku, koks plotas daigynuose ir 
koks vyresnio amžiaus želdiniuose.

Apskritai nuo 2001 m. ligų ar pažeidimų 
apskaitos rezultatai daug realiau, negu anks-
tesniais metais, atspindi miškų sanitarinę 
būklę. Miško sanitarinės apsaugos skyriaus 
darbuotojų ataskaitose (2001-2013 m.) pa-
teikti duomenys rodo, kad nepatenkinama 
mūsų miškų fitopatologinė būklė iš esmės 
buvo nulemta šešių, jų tarpe keturių seniai 
žinomų (drebulinės ir šakninės pinčių suke-
liamo puvinio, paprastosios pušies liemenų 
rūdžių, kitaip vadinamo saklio, ir pušų spy-
gliakritės) bei vienos naujos – uosių džiūties 
(sukeliamos grybo Hymenoscyphus pseu-
doalbidus, nelytinė stadija Chalara fraxinea 
T. Kowalski) ir ąžuolų džiūties, vykusios dėl 
kol kas galutinai neišaiškintų priežasčių. 

1996-1997 m. prasidėjusi staigi masinė 
uosių džiūtis pirmiausia buvo siejama su 
nepalankiomis tų metų hidroklimato sąly-
gomis (sausra, ankstyvi šalčiai), vėliau su 
medžių šaknis parazituojančiu paprastuoju 
kelmučiu (Armillaria mellea) ir dar kitokiais 
uosius retai pažeidžiančiais grybais. Tik 
2006 m. Lenkijoje iš džiūstančių uosių izo-

liuota iki tol neaptikta patogeninio grybo rū-
šis – Chalara fraxinea (lytinė stadija – Hyme-
noscyphus pseudoalbidus) pripažinta pagrin-
diniu veiksniu, dėl kurio poveikio nudžiūvo 
ir Lietuvoje teko plynai iškirsti per 30 tūkst. 
ha uosynų (įskaitant 1613 ha medynų, kurie 
1996-1998 m. patologų ataskaitose įvardinti 
kaip pažeisti nežinomų veiksnių, ir 3249 ha – 
1999-2000 m. ataskaitose nepagrįstai pri-
skirtų prie Nectria galligena sukeltų ligų).

Pirmosios konkrečios žinios apie masi-
nę ąžuolų džiūtį Vakarų Europoje skelbtos 
XIX a. pabaigoje. Tais metais viename Pran-
cūzijos miške buvo nukirsta 50000 jaunų 
ąžuolo medelių, staiga nudžiūvusių dėl 
neaiškių priežasčių. XX a. pirmoje pusėje 
Europoje registruoti maždaug 3-4 ąžuoly-
nų masinės džiūties periodai. Beveik visose 
valstybėse jie sutapo su žymesniais klima-
tinių sąlygų pokyčiais – sausromis, šalčiais, 
gruntinio vandens lygio sumažėjimu, pa-
dažnėjusiomis ankstyvomis rudens bei 
vėlyvosiomis pavasario šalnomis. Paminėti 
abiotiniai veiksniai ne tik pažeidė ąžuolų 
gyvybines savybes, bet sužadino ir dauge-
lio biotinių veiksnių parazitinį aktyvumą, o 
jų poveikis dažnais atvejais tapo galutine 
medžių džiūties priežastimi. Beveik visuose 
literatūriniuose šaltiniuose tokiais veiks-
niais yra įvardinti ąžuolų ligas sukeliantys 
grybai – paprastasis kelmutis (Armillaria 
mellea) ir ąžuolinis pelenis (Microsphaera 
alphitoides) bei lapus graužiantys vabzdžiai 
(ąžuolinis lapsukis – Tortrix viridana ir nepo-
rinis verpikas – Ocneria dispar).

(Tęsinys kitame numeryje)



Paprastosios avietės (Rubus idaeus) sąžalynai pasižymi didele genetine 
įvairove

Ilgakekis serbentas (Ribes spicatum) – aliuvinių miškų ir paupių guobynų 
tipinė rūšis netipinėje augavietėje – pušyne; įvairių serbentų veislių 
protėvis

Alpinis dobilas (Trifolium alpestre) – medingas pašarinis augalas, 
Europinės svarbos natūralių buveinių – spygliuočių miškų ant ozų 
ir stepinių pievų tipinė rūšis
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Pradėjus žmonėms verstis žemdirbyste, 
maistui naudojami augalai buvo ima-
mi iš laukinės gamtos, kultūrinami, 

daug kartų atsėjant arba persodinant tos 
pačios kilmės dauginamąją medžiagą tame 
pačiame krašte. Taip gautos pirmosios, vadi-
namos primityviosios, arba vietinės veislės, 
pasižyminčios didele genetine įvairove. Jų il-
gametis kultivavimas – tai žmogaus harmo-
ningo sugyvenimo su aplinka pavyzdys. In-
tensyvėjant žemdirbystei, vestos genetiškai 
homogeniškos augalų veislės, duodančios 

Kultūrinių augalų laukiniai gentainiai 
Lietuvos floroje

Dr. juoZas laBoKas
gamtos tyrimų centro Botanikos instituto

ekonominės botanikos laboratorijos vadovas

didesnį ir kokybiniais požymiais išsiskiriantį 
derlių. Bet tokios veislės yra neatsparios li-
goms, kenkėjams bei kitiems aplinkos veiks-
niams ir neužtikrina ūkininkavimo tvarumo. 
Auginant vienos labai produktyvios, bet ge-
netiškai išgrynintos veislės augalus didesniu 
mastu, kyla pavojus patirti ūkyje didelius 
nuostolius. Apie tai liudija įvairių šalių isto-

riniai faktai. Vienas jų – didysis bulvių badas, 
nusiaubęs XIX a. viduryje Airiją, kai šioje 
šalyje auginamos vienintelės bulvių veislės 
pasėliai buvo visiškai nuniokoti patogeno 
Phytophthora infestans. 

Siekiant sukaupti atsparių augalų gene-
tinių išteklių įvairovę, imtos kurti sėklų ko-
lekcijos arba sėklų bankai. Pirmoji pasaulinė 
sėklų kolekcija sukurta XX a. pirmojoje pusė-
je Sankt Peterburge, vadovaujant mokslinin-
kui N. Vavilovui. Vėliau atsirado vegetatyviai 
dauginamų augalų lauko kolekcijos, audinių 



Stepinis motiejukas (Phleum phleoides) – stepinių pievų tipinė rūšis, 
pašarinio motiejuko gentainis

  / 2015 / 05 ■ 13

kultūrų in vitro saugyklos. XX a. antrojoje pusėje, ypač septintajame 
dešimtmetyje, pradėtas propaguoti augalų genetinių išteklių išsau-
gojimas in situ būdu jų kilmės vietose. Čia didžiausias dėmesys buvo 
skiriamas vadinamiems kultūrinių augalų laukiniams gentainiams. 
Rūšies priskyrimas laukinio gentainio kategorijai neatsiejamas nuo 
giminingumo kultūriniam augalui laipsnio: vienos rūšys yra labiau 
giminingos, kitos – mažiau. Naudojami du apibrėžimai nusakyti gi-
miningumui: genetinis (arba genekologinis) – pagal keitimosi genais 
su kultūriniu augalu galimybių lygį ir taksonominis – pagal taksono-
minį ryšį su kultūriniu augalu. Vadovaujantis genetiniu apibrėžimu 
kultūriniai augalai ir jų laukiniai gentainiai skirstomi į tris grupes: 

 pirminį genofondą (GP1), apimantį artimus laukinius gentai-
nius, kurie lengvai kryžminasi su kultūriniais augalais; 

 antrinį genofondą (GP2) – gentainius, kurie gali būti kryžmina-
mi su kultūriniais augalais, bet jų palikuonys būna sterilūs; 

 tretinį genofondą (GP3) – gentainius, kurie sunkiai kryžmina-
mi su kultūriniais augalais ir genų perkėlimas įmanomas tik pritai-
kius tam tikras technines priemones. 

Kadangi konkretus genetinis augalų suderinamumas šiuo metu 
žinomas santykinai nedaugelio rūšių atžvilgiu, todėl naudojamas 
taksonominis apibrėžimas. Išskiriamos penkios taksonominės gimi-
ningumo grupės: I grupė (TG1), kai laukinis gentainis yra tos pačios 
rūšies kaip ir kultūrinis augalas; II grupė (TG2) priklauso tai pačiai 
serijai arba sekcijai; III grupė (TG3) – tai pačiai pogentei; IV grupė 
(TG4) – tai pačiai genčiai; V grupė (TG5) – kitai genčiai, negu kul-
tūrinis augalas. Praktikoje kultūrinių augalų laukiniais gentainiais 
laikomi visi tos pačios botaninės genties augalai, kaip ir atitinkami 
kultūriniai augalai. 

Laukinių gentainių aptinkama praktiškai visose geografinėse 
platumose, kur natūraliai paplitę augalai. Nors daugumos pagrindi-
nių kultūrinių augalų (kaip kviečiai, miežiai, bulvės ir kiti) laukiniai 
gentainiai natūraliai paplitę pietinių platumų kraštuose, ir Lietuvo-
je turime nemažai šios kategorijos rūšių. Iš jų didelė dalis yra miško 
augalai arba susiję su miško ekosistemomis. Žinomiausi laukiniai 
gentainiai yra mūsų sodų augalų giminaičiai: miškinė obelis (Malus 
sylvestris), miškinė kriaušė (Pyrus pyraster), dygioji slyva (Prunus spi-
nosa, Lietuvos raudonosios knygos rūšis), paprastoji avietė (Rubus 
idaeus), paprastoji, stačioji bei raukšlėtoji gervuogės (Rubus caesius, 
R. nessensis, R. plicatus), paprastoji ir šlaitinė žemuogės (Fragaria ves-
ca, F. viridis), juodasis, ilgakekis ir kalninis serbentai (Ribes nigrum, 
R. spicatum, R. alpinum). Sodo augalų grupėje vyrauja erškėtinių (Ro-
saceae) šeimos atstovai. Daržo augalų grupėje turime šešias lauki-
nių česnakų rūšis, iš kurių net keturios įtrauktos į Lietuvos raudonąją 
knygą, įskaitant pirminių miškų indikatorių meškinį česnaką (Allium 
ursinum), prieskoninį augalą paprastajį kmyną (Carum carvi), įvairias 
aromatingųjų mėtų rūšis, iš kurių miškinė mėta (Mentha longifolia) 
saugoma Lietuvos raudonosios knygos. 

Gausiausia rūšimis Lietuvoje yra pašarinių augalų grupė, kurią 
didžiąja dalimi sudaro dviejų šeimų – miglinių (Poaceae) ir pupinių 
(Fabaceae) atstovai. Miglinių arba varpinių šeimoje turime: eraičinų 
(Festuca) – 11, miglių (Poa) – 9, motiejukų (Phleum) – 2, pašiaušėlių 
(Alopecurus) – 4, smilgų (Agrostis) – 4, šunažolių (Dactylis) – 2, svidrių 
(Lolium) – 1 rūšį. Iš viso yra 18 genčių ir apie 50 rūšių. Kiek mažesne 
įvairove, tiksliau mažesniu genčių skaičiumi, pasižymi pupinių arba 
ankštinių šeimos atstovai. Tai dobilai (Trifolium) – 14, vikiai (Vicia) – 
12, pelėžirniai (Lathyrus) – 9, garždeniai (Lotus) – 3, liucernos (Medi-
cago) – 2, perluočiai (Anthyllis) – 2, barkūnai (Melilotus) – 2 rūšys. Iš 
viso 11 genčių ir apie 50 rūšių.

Plačiąja prasme kultūrinių augalų laukinių gentainių kategorija 
apima daugybę įvairiausių rūšių augalų: nuo miško medžių ir krūmų 
iki žolių ir vijoklių bei nuo daugiamečių iki vienmečių augalų, aptin-
kamų plačiausiame augaviečių spektre. Bendras laukinių gentainių 
rūšių skaičius yra labai didelis ir planuoti išsaugojimo priemones 
tokiam dideliam rūšių skaičiui būtų neracionalu. Todėl rengiant iš-
saugojimo strategijas nustatoma, kurioms rūšims teikti pirmenybę. 
Priklausomai nuo taikomos metodikos Lietuvoje galima priskaičiuoti 
150-200 kultūrinių augalų laukinių gentainių pirmenybinių rūšių, kas 
sudarytų apie 10-12 proc. Lietuvos savaiminės floros rūšių. Panašūs 
procentai nustatyti ir Suomijoje, Norvegijoje. Pagrindiniai kriteri-
jai, kuriais remiamasi priskiriant augalus pirmenybinei grupei, yra 
jų socialinė-ekonominė reikšmė arba panaudojimas ir populiacijų 
gausumas arba grėsmė rūšies išnykimui. Taip pat svarbu, ar rūšis yra 
tarptautinių sutarčių, ES teisės aktų subjektas. Aukščiau minėti rūšių 
skaičiai gauti orientuojantis į maisto ir žemės ūkio augalų genetinius 
išteklius, kurių išsaugojimą ir naudojimą pasauliniu mastu reglamen-
tuoja tarptautinė sutartis dėl maisto ir žemės ūkio paskirties augalų 
genetinių išteklių, Lietuvoje ratifikuota 2005 metais. Todėl į šį pirme-
nybinių rūšių skaičių neįtraukti miško medžiai, techniniai bei dekora-
tyviniai augalai. 

Šiek tiek diskusinis išlieka klausimas dėl svetimkraščių rūšių, kaip 
kultūrinių augalų laukinių gentainių, statuso, kadangi gamtosaugi-
niu požiūriu šios rūšys krašto floroje nepageidautinos. Atsižvelgiant 
į tai, kad tarp svetimkraščių rūšių yra nemažai naudojamųjų augalų 
rūšių, kurios ne tik nėra invazinės, bet net mažėja jų ištekliai, kaip, 
pavyzdžiui, balinio ajero (Acorus calamus), manytume, kad kai kurios 
svetimkraštės rūšys arba bent kai kurios jų populiacijos galėtų būti 
įtrauktos į augalų genetinių išteklių išsaugojimo veiksmų planus. Tuo 
labiau, kad analogiškų atvejų su medžiais Lietuvoje turime – Degs-
nės botaniniame draustinyje saugomas introdukuoto maumedžio 
medynas, Norkaičių botaniniame draustinyje – medynai su papras-
tuoju buku. Beje, 2015 m. kovą Europos augalų genetinių išteklių 
programos (ECPGR) valdymo komitetas patvirtino Europos kultūri-
nių augalų laukinių gentainių išsaugojimo in situ koncepciją, kurioje 
vienas iš penkių pagrindinių kriterijų, atrenkant prioritetines laukinių 
gentainių populiacijas, apibrėžiamas taip: „Populiacija yra vietinės 
kilmės arba, jeigu introdukuota, egzistuoja duotoje vietoje mažiau-
siai dešimties generacijų trukmės laikotarpiu.“ 
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Daugiau nei prieš 250 metų buvo pa-
stebėta, kad iš kitur atsivežti medžiai 
ar auginami iš kitur atsivežtų sėklų 

ne visuomet auga taip pat gerai ir yra tokios 
pat kokybės, kaip jų kilmės vietose. Dažniau-
siai net ir tos pačios rūšies iš svetimų kraštų 
medžiai, patekę į kitokias klimato sąlygas, 
auga prasčiau, o neretai ir visai sunyksta. Bet 
pastebėti ir nereti atvejai, kai iš pietinių regi-
onų atkelti medžiai ne tik lenkė augimu vie-
tinius genotipus, bet ir buvo atsparesni kai 
kurioms ligoms, augo tiesesni ir mažiau ša-
koti. Daugeliu bandymų įsitikinta, kad ypač 
geri rezultatai gaunami, kuomet atkelti pro-
duktyvūs genotipai kryžminami su vietinių 
kilmių genotipais. Tokie palikuonys labiau 
būna prisitaikę prie vietinių augimo sąlygų, 
sparčiai auga ir būna kokybiški. 

Pavyzdžiui, Dubravos EMM urėdijos Ku-
ro girininkijoje 1989 m. dr. Juliaus Danusevi-
čiaus iniciatyva buvo įveista tolimų geogra-
finių ekotipų paprastosios pušies miško sė-
klinė plantacija. Joje panaudoti 22 klonai iš 
Ukrainos, 12 klonų iš Gruzijos ir 23 Lietuvos 
vietinių populiacijų rinktinių medžių klonai 
(Punios, Kazlų Rūdos, Juodkrantės, Dubravos, 
Sudvajų, Trakų, Marcinkonių ir kt.), patikrinti 
pagal palikuonių augimą ir atrinkti II kartos 
miško sėklinių plantacijų veisimui. Planta-
cijai pradėjus derėti, nuspręsta patikrinti 
hibridų augimą Lietuvos sąlygomis. Skirtin-
guose Lietuvos regionuose, skirtingo derlin-
gumo dirvožemiuose įveisti šios plantacijos 
palikuonių-hibridų bandomieji želdiniai. 
Tikslas – įvertinti palikuonių augimo spartą, 

Tolimų geografinių ekotipų 
ir Lietuvos rinktinių medžių klonų hibridų 

augimas
Dr. ViDManTas VeRByla

jų atsparumą biotiniams ir abitiniams veiks-
niams ir medžių bei medienos kokybinius 
rodiklius. Sėklos želdinių įveisimui 2004 m. 
surinktos atskirai nuo Ukrainos, Gruzijos ir 
Lietuvos populiacijų genotipų. Platesniam 
palyginimui sodinukai buvo išauginti ir iš 
paprastosios pušies Labanoro, Telšių, Veisie-
jų ir Šiaulių populiacijų. Želdiniai įveisti Tel-
šių miškų urėdijos Ubiškės girininkijoje (Ncp 
augavietėje), Švenčionėlių miškų urėdijos 
Žeimenos girininkijoje (Nbl augavietėje) ir 
Varėnos miškų urėdijos Perlojos girininkijoje 
(Nabl augavietėje). Želdinta dvimečiais sodi-
nukais kiekvieno hibrido penkiais pakarto-

jimais ir kiekvienos populiacijos pasodinta 
mažiausiai po 50 palikuonių. 

Praėjus šešeriems metams po želdinių 
įveisimo atliktas pirmasis bandomųjų želdi-
nių vertinimas: išmatuotas medelių aukštis 
0,1 m tikslumu, skersmuo 1,3 m aukštyje 
0,5 cm tikslumu ir nustatytas viršūninio ūglio 
dominavimas balais. Dėl jauno želdinių am-
žiaus kol kas sunku pasakyti, koks šių hibri-
dų atsparumas šalčiui, šalnoms, ligoms bei 
kenkėjams, aplinkos taršai, taip pat dar keblu 
įvertinti medžių kokybinius rodiklius (stiebo 
tiesumą, šakotumą, šakų storį, nusivalymą 
nuo šakų ir kt.), medienos technines savybes. 

Varėnos miškų urėdijoje matuojami tolimų geografinių ekotipų bandomieji želdiniai

Tolimų geografinių ekotipų 
sėklinė pušų plantacija
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vos rinktinių medžių hibridai (1,3 proc.). Nuo 
Labanoro populiacijos palikuonių labai ne-
daug atsiliko Ukrainos hibridai (1,3 proc.), o 
Gruzijos hibridai augo net 42 proc. blogiau. 
Prastesnis aukščio prieaugis (5-9,2 proc.) 
buvo ir kitų Lietuvos populiacijų palikuo-
nių. Skersmens prieaugis nederlingoje au-
gavietėje buvo 4,1 proc. didesnis Ukrainos 
ir Lietuvos rinktinių medžių klonų; Gruzijos 
hibridų mažesnis 26,1 proc., o Lietuvos po-
puliacijų palikuonių – 15-5,7 proc. 

Nederlingoje Nbl augavietėje (Švenčio-
nėlių m.u.) tiek pušaičių augimas į aukštį, 
tiek į skersmenį hibridų ir Lietuvos rinktinių 
medžių klonų palikuonių viršijo Labanoro 
populiacijos palikuonių augimą (į aukštį 
4-13,6 proc., į skersmenį 1,9-28,2 proc.), iš-
skyrus Gruzijos hibridų augimą, kuris buvo 
mažesnis (į aukštį – 9 proc., į skersmenį – 
2,9 proc.).

Derlingoje Ncp augavietėje (Telšių 
m.u.) į aukštį geriau už Labanoro populiaci-

Portalas sukurtas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams

www.miskobirza.lt

1 lentelė. Paprastosios pušies tolimų geografinių ekotipų bandomųjų želdinių įvertinimo duomenys

Populiacija
Aukštis, m Skersmuo, cm Viršūninio ūglio dominavimas, 

balais
Varėnos 

m.u.
Švenčionėlių 

m.u.
Telšių 
m.u.

Varėnos 
m.u.

Švenčionėlių 
m.u.

Telšių 
m.u.

Varėnos 
m.u.

Švenčionėlių 
m.u.

Telšių 
m.u.

Ukrainos 2,35 2,51 3,45 3,27 3,96 5,41 3,2 3,31 3,46

Gruzijos 1,38 2,01 2,31 2,32 3,00 2,784 2,76 2,61 2,99

Lietuvos 2,41 2,44 3,41 3,27 3,96 5,39 3,30 3,23 3,25

Labanoro 2,38 2,21 3,36 3,14 3,09 5,41 3,12 3,24 3,22

Šiaulių 2,26 2,31 3,29 2,96 3,47 5,00 3,09 2,93 3,17

Telšių 2,16 2,39 3,24 2,88 3,15 4,82 3,56 2,71 3,17

Veisiejų 2,23 2,52 3,24 2,67 3,81 4,87 3,29 3,02 3,18

Vidut. 15,17 16,39 22,30 2,93 3,49 4,81 3,19 3,01 3,21
Proc. 100 108 147 100 119 164 100 94 101

Pirminis įvertinimas parodė, kad augi-
mas į aukštį ir į skersmenį ženkliai priklauso 
nuo augavietės derlingumo. Vidutinis viso 
bandymo pušaičių aukštis derlingoje Ncp 
augavietėje Telšių miškų urėdijoje buvo net 
47 proc. didesnis už medelių aukštį Nabl au-
gavietėje Varėnos miškų urėdijoje ir beveik 
8 proc. didesnis už Nbl augavietėje Švenčio-
nėlių miškų urėdijoje. Skersmuo didesnis ati-
tinkamai 64 proc. ir 19 proc. Viršūninio ūglio 
dominavimas tarp skirtingų augaviečių nėra 
žymus – 6 proc. prastesnis tik Nab augavie-
tėje Varėnos miškų urėdijoje. 

Dėl augaviečių našumo skirtumų hibri-
dų ir populiacijų augimo įvertinimas api-
bendrintas tik tos pačios augavietės ribose. 
Palyginimui (kaip kontrolė) paimta Labano-
ro populiacija – viena iš geriausiai augančių 
ir kokybiškiausių Lietuvoje.

Labai nederlingoje Nabl (Varėnos m.u.) 
augavietėje pušaitės į aukštį geriau už Laba-
noro populiacijos palikuonis augo tik Lietu-

2 lentelė. Paprastosios pušies hibridų ir Lietuvos populiacijų palikuonių augimas 
bandomuosiuose želdiniuose, lyginant su Labanoro populiacijos palikuonimis, proc.

Bandomieji želdiniai 
(augavietė)

Hibridai Lietuvos populiacijų palikuonys
Ukrainos Gruzijos Lietuvos Šiaulių Telšių Veisiejų Labanoro

Aukštis
Varėnos m.u. (Nabl) 98,7 58,0 101,3 95,0 90,8 93,7 100

Švenčionėlių m.u. (Nbl) 113,6 91,0 110,4 104,5 108,1 114,0 100

Telšių m.u. (Ncp) 102,6 68,6 101,4 97,9 96,4 96,4 100

Skersmuo
Varėnos m.u. (Nabl) 104,1 73,9 104,1 94,3 91,7 85,0 100

Švenčionėlių m.u. (Nbl) 128,2 97,1 128,2 112,3 101,9 123,3 100

Telšių m.u. (Ncp) 100,0 51,5 99,6 92,4 89,1 90,0 100

Viršūninio ūglio dominavimas
Varėnos m.u. (Nabl) 102,6 88,5 102,6 99,0 114, 105,4 100

Švenčionėlių m.u. (Nbl) 102,2 80,6 99,7 90,4 83,6 93,2 100

Telšių m.u. (Ncp) 107,5 92,9 100,9 98,4 98,4 98,8 100

jos palikuonis augo tik Ukrainos (2,6 proc.) 
ir Lietuvos rinktinių medžių hibridai 
(1,4 proc.). Lietuvos populiacijų palikuo-
nys augo prasčiau 3,6-2,1 proc., o Gruzijos 
hibridų aukštis buvo net 31,4 proc. mažes-
nis už Labanoro populiacijos palikuonis. 
Pušaičių skersmuo derlingoje augavietėje 
Labanoro populiacijos palikuonims prily-
go tik Ukrainos hibridai, visų kitų skersmuo 
buvo mažesnis 0,4-10,9 proc., o Gruzijos hi-
bridų – net 48,5 proc.

Viršūninio ūglio dominavimo duome-
nys parodė, kad už Labanoro populiacijos 
palikuonis didesnį gyvybingumą turi tik 
Lietuvos rinktinių medžių (0,9-2,6 proc.) ir 
Ukrainos hibridai (2,2-7,5 proc.), taip pat 
labai nederlingoje augavietėje augantys 
Telšių ir Veisiejų populiacijų palikuonys 
(5,4-14,1 proc.).

Apibendrinant galima teigti, kad Lietu-
vos sąlygomis, ypač vidutinio derlingumo 
augavietėse, rekomenduotina auginti Ukrai-
nos ir Lietuvos rinktinių medžių klonų hibri-
dus, kurie Lietuvos vietinių populiacijų pa-
likuonis lenkia vidutiniškai augimu į aukštį 
beveik 5 proc., į skersmenį – 12,5 proc. Gru-
zijos hibridų auginimas mūsų sąlygomis ne-
pasiteisina – buvo vidutiniškai net 26 proc. 
prastesnis.

Remiantis šiais tyrimais, Dubravos EMM 
urėdijos Kuro girininkijoje įveistoje tolimų 
geografinių ekotipų paprastosios pušies 
miško sėklinėje plantacijoje nuspręsta iškirsti 
Gruzijos paprastosios pušies genotipus, kad 
jie nedalyvautų kryžminimuose su Ukrainos 
ir Lietuvos rinktinių medžių klonais. 

Lietuvoje nepasiteisinęs Gruzijos paprastosios 
pušies ekotipas (žr. centre)
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Ekonomiška ir universali
Komatsu 911 – universalios paskirties medkirtė, pasižyminti aukštu našumu ir minimaliu neigiamu 
poveikiu aplinkai
Manipuliatorius: 200 N, 10/11 m; 230 N, 8,7/10/11 m
kėlimo momentas: 200 N, 198 kNm; 230 N, 229 kNm 
Maks. hidraulinis srautas: 400 l/min. esant 1600 aps./min.
Maks. variklio galia: 170 kW esant 1900 aps./min.
ratai: 26,5“
kirtimo galvutė: 340, S92, C93, 360.2, 365.1, S132, 370.2, C144

džiui, neseniai įdiegtos trijų siurblių hidraulinės sistemos dėka, 
operatorius vienu metu gali pasukti medkirtės manipuliatorių į 
šoną, ištiesti strėlę ir judėti į priekį ar atgal. 
Ergonominę operatoriaus kėdę galima sukioti net 180 laipsnių 
kampu. Kabinos durys, saugojimo skyriai bei atsarginis išėjimas 
atidaromos centriniu užraktu. Jie valdomi įstačius raktą į spyną 
ar distanciniu būdu. Kadangi naujuose modeliuose priekinė prie-
taisų panelė nuleista žemiau, todėl matomumas žemyn pagerėjo 

Kurdama naujos kartos medkirtes, kompanija Komatsu didelį 
dėmesį skyrė ne tik mašinų techninių charakteristikų gerinimui, 
bet ir operatoriaus darbo vietos komfortui.
Puiki garso izoliacija, apšvietimas, geras ventiliavimas, patogūs 
valdymo mygtukų, sėdynės ir ryšio priemonių išdėstymas – tai 
tik keli patobulinimai išskiriantys naujos kontrukcijos kabiną iš 
kitų. Bet koks darbo aplinkos patobulinimas padeda palaikyti 
aukštą ne tik operatoriaus, bet ir mašinos efektyvumą. Pavyz-

Maksimalus efektyvumas nedideliuose miškuose
Komatsu 901 – galinga, manevringa ir draugiška gamtai medkirtė, tinkanti sudėtingomis sąlygomis 
efektyviai vykdyti atrankinius kirtimus su minimaliu neigiamu poveikiu aplinkai
Manipuliatorius: 200 N; 10/11 m
kėlimo momentas: 198 kNm
Maks. hidraulinis srautas: 400 l/min. esant 1600 aps./min.
Maks. variklio galia: 150 kW esant 1900 aps./min. 
ratai: 24,5“
kirtimo galvutė: 340, S92, C93
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Geriausias pasirinkimas vidutiniam ir dideliam miškui
Komatsu 931 – patikimas ir protingas pagalbininkas, vykdant plynus kirtimus 
įvairaus sudėtingumo sąlygomis
Manipuliatorius: 230 N, 8,7/10/11 m
Kėlimo momentas: 229 kNm 
Maks. hidraulinis srautas: 528 l/min. esant 1600 aps./min.
Maks. variklio galia: 185 kW esant 1900 aps./min.
Ratai: 26,5“
Kirtimo galvutė: S92, C93, 360.2, 365.1, S132, 370.2, C144

Kur kitos nesusitvarko
Komatsu 951 – pati galingiausia savo klasės medkirtė, kurioje sukomplektuota būtina įranga efektyviam, 
našiam ir saugiam darbui, vykdant kirtimus ypač sudėtingomis sąlygomis
Manipuliatorius: 270 N, 8,6/10,3 m
kėlimo momentas: 274 kNm 
Maks. hidraulinis srautas: 528 l/min. esant 1600 aps./min.
Maks. variklio galia: 210 kW esant 1900 aps./min.
ratai: 28,5“
kirtimo galvutė: 365.5, S132, 370.2, C144, 370E, C202, C202E

951

17 proc., o į viršų – net 62 proc. Priekinis stiklas viršuje išlenktas 
taip, kad lengvai matomos medžių viršūnės, ant jo nesikaupia 
sniegas ar medienos atliekos.
Apdailos elementai pagaminti iš malonios lietimui medžiagos. 
Kabinoje daug įvairių skyrių daiktams ir inventoriui saugoti, o 
intensyvi oro apykaita sudaro malonų mikroklimatą. Užsakovui 
pageidaujant, įrengiamos šildomos grindys.
Per vidurį sumontuotas mediacentras turi keturis USB išėjimus, 
prie kurių galima prijungti išorinius įrenginius, krauti mobilųjį 
telefoną. Naujajame radijo imtuve yra Bluetooth ir laisvų rankų 
hands free funkcija, todėl, prijungus išmanųjį telefoną, on-line 
režime galima klausytis muzikos. Vos tik suskambus telefonui, 
radijo garsas automatiškai pritildomas. 

Ant variklio kapoto sumontuota galinio matymo kamera, o jos 
perduodamas vaizdas integruotas medkirtės kompiuterio ekra-
ne. Viduje yra keturios apšvietimo lemputės, vienas lankstus 
šviestuvas bei apšviečiamos grindys.
Kabina kartu su manipuliatoriumi gali suktis 360 laipsnių kampu, 
todėl ženkliai padidėja darbinio sektoriaus apžvalgos plotas.
Naujos kartos pultas Komatsu Comfort Controls – EME su sensori-
niu pultu palengvina darbą su valdymo sistema.
Komfortui padidinti medkirtėje gali būti sumontuota paka-
bos sistema Komatsu Autolev Advanced, o valdymo sistemos 
MaxiXplorer reguliuojama kabinos hidraulinė pakaba užtikrintai 
sumažina bet kokią vibraciją. 
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Šalies gamtosauginė visuomenė, ypač kilus Kuršių nerijoje dideliems 
gaisrams, taip pat imdavo kaltinti vietos miškininkus, kad jų pirmtakai 
padarė didelę profesinę klaidą – priveisė daug svetimžemių augalų, pa-
vertė neriją neįžengiamomis, dygiomis, degiomis džiunglėmis, kelian-

Kas kaip išmanė, taip avis ganė... 
Šis perfrazuotas liaudies posakis, manau, tinka apibūdinti buvusią bei 
esamą gamtosaugos politiką, jos įgyvendinimą Kuršių nerijoje. Anot 
miškotvarkininko Algirdo Bruko, rengusio Kuršių nerijos nacionalinio 
parko miškų tvarkymo projektą 2013-2022 m. ir sukaupusio nemažai 
įdomių istorinių faktų apie neriją nuo viduramžių, beveik du šimtmečius 
iki XX a. pabaigos Kuršių nerijos miškų ir gamtos apsauga, kraštovaiz-
džio tvarkymu pagrindinai rūpinosi miškininkai. Didelėmis pastangomis 
pajūriu įrengtas apie 98 km ilgio jūros išmetamą smėlį akumuliuojantis 
apsauginis kopagūbris, pustomų kopų tvėrimas žabų tvoromis ir apžel-
dymas sumedėjusia augalija buvo brangiausias Prūsijoje, o gal ir tų laikų 
Europoje, gamtotvarkinis projektas, kuris pateisino visų lūkesčius ir įdė-
tas lėšas. Žmonių suformuoti dariniai – apsauginis pajūrio kopagūbris ir 
įveisti kalnapušynai tapo kultūros paveldo dalimi. Miškininkų dėka išliko 
ir gamtinis darinys – sengirių fragmentai, tapę miško parkais. 

Nuo 1991 m. tvarkyti neriją iniciatyvą perėmę geografai, architektai, 
ornitologai, botanikai tikriausiai manė esantys labiau išprusę įvairiapusiai 
gamtosaugos ir kultūros paveldo specialistai, o netekusių galios ir balso 
ką nors spręsti miškininkų gretos nacionaliniame parke vis retėjo... 

Diskusija LMA 
apie Kuršių nerijos paveldą ir žaliąjiį rūbą

VaCloVas TRePėnaiTis

Įsteigus 1991 m. Kuršių nerijos nacionalinį parką bei Pasaulio paveldo komiteto UNESCO 24 sesijoje (2000 11 27) nusprendus 
Kuršių neriją įrašyti į Pasaulio paveldo kultūros vertybių sąrašą ir tai padarius 2000 m. gruodžio 2 d., dabartinės Kuršių nerijos 
nacionalinio parko direktorės Aušros Feser teigimu, per metus Kuršių nerijoje apsilanko vidutiniškai apie 0,5 mln. turistų, gam-
tos mylėtojų. Šis statusas įpareigoja tinkamai saugoti, prižiūrėti čia esančius gamtos ir kultūros paveldo objektus, pažeidžiamą 
aplinką. 
Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius mokslininkų iniciatyva Vilniuje, LMA gegužės 13 d. surengta 
diskusija „Kuršių nerijos, kaip UNESCO kultūros vertybių paveldo objekto, miškų tvarkymo koncepcija“. 
ASU prof. Edvardas Riepšas padarė pranešimą ,,Kuršių nerijos kultūros paveldo išsaugojimo problemos miškininkystėje“, VU 
prof. Paulius Kavaliauskas – ,,Miškai Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano sprendinių kontekste“, LMA tikrasis 
narys prof. Darius Danusevičius – ,,Kalninės pušies medynų tvarumo genetiniai aspektai Kuršių nerijoje“, miškotvarkininkas 
Algirdas Brukas – ,,Kuršių nerijos vidinės miškotvarkos projekto esminiai bruožai“. 
Diskusijoje dalyvavo mokslo darbuotojai iš Miškų instituto, VU, ASU bei pakviesti Aplinkos ministerijos Miškų departamento, 
Generalinės miškų urėdijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Valstybinio miškotvarkos instituto specialistai, Kuršių 
nerijos nacionalinio parko direktorė Aušra Feser, Kretingos miškų urėdijos urėdas Antanas Baranauskas, kiti šiuo klausimu 
besidomintys specialistai. Ją vedė LMA tikrasis narys, prof. Zenonas Dabkevičius. 
Pasidžiaugta, kad daugelį metų miškininkams nerodžius iniciatyvos diskutuoti miškų ir paveldo vertybių klausimais Kuršių 
nerijoje, tai vėl svarstoma moksliniu lygiu.

LMA konferencijų salėje
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kraštovaizdį, kurį dabartinių kartų žmonės dažnai priima kaip natūralų. 
Kartu su apsauginio kopagūbrio sukūrimu, kitų smėlynų tvirtinimo dar-
bais kalnapušėmis tai laikoma kultūros paveldo objektu. 

VU prof. Paulius Kavaliauskas pranešime taip pat teigė, kad nerijos 
besiformuojantis kraštovaizdis yra kultūros paveldo vertybė – bendras 
gamtos ir žmogaus kūrinys, atspindintis visuomenės evoliuciją ir žmo-
nių kūrimąsi tam tikroje aplinkoje, kovą su fizinėmis kliūtimis. 

O Kuršių nerijos NP tinklapyje teigiama, kad apsauginis pajūrio ko-
pagūbris, Kuršių nerijos augalija, taip pat miškai su sengirės fragmentais 
yra gamtos paveldo vertybės, o kultūros paveldas – užpustytų senųjų 
gyvenviečių kultūriniai sluoksniai, senosios Nidos kapinės, evangelikų-
liuteronų bažnyčios, etnografinės žvejų sodybos, kiti medinės architek-
tūros pastatai ir pan.

Aplinkosaugininkas dr. Romas Pakalnis diskusijos dalyvius patikino, 
kad tai nėra pramanas, nes kalninės pušys ir jų sąžalynais sutvirtintos 
kopos nėra registre įteisinta kultūros paveldu. 

Prof. P. Kavaliausko manymu, esant skirtingam įvairių sričių spe-
cialistų požiūriui į kultūros paveldo ir gamtos vertybes, jų saugojimą, 
tvarkymą, Kuršių nerijoje turėtų būti vadovaujamasi patvirtintais Kuršių 
nerijos NP tvarkymo plano (2012 m.) ir Neringos savivaldybės bendrojo 
plano sprendiniais. Svarbu nerijoje suderinti ir laikytis bendros erdvinės 
kraštovaizdžio koncepcijos principų, rekreacinio tvarkymo programos 
ir 2013-2022 m. sudaryto miškotvarkos projekto ypatumų, nesiblaškyti 
nuo vieno kraštutinumo prie kito. Gamtosaugininkų diegiamas ,,Natura 
2000“ projektas parke neturėtų keisti kraštovaizdžio bei paveldo verty-
bių istorinės svarbos.

Kokia kalnapušynų ateitis: paversti erdvėmis, smilpievėmis 
ar atkurti žemaūgiais medynais? 
Kuršių nerijoje yra per 7000 ha miškų, kurie, gamtosaugininkų many-
mu, turėtų skirtis nuo kitų šalies miškų. A. Bruko surinktais duomenimis, 
tramdant vandens, vėjo ir smėlio stichijas, nerijoje pavienės kalnapušės 
atsirado XVIII a., o platesniu mastu pradėtos naudoti smėlynų apželdini-
mui maždaug nuo XIX a. pradžios ir masiškai veistos 1880-1903 metais. 
Iš viso nerijoje buvo įveista per 3000 ha kalnapušynų. Jie daugeliui lan-
kytojų tapo nerijos miškų simboliu. 

Per paskutiniuosius 78 metus sunyko 1115 ha kalnapušių medynų 
arba vidutiniai po 14,3 ha per metus. 1937 m. duomenimis, lietuviškoje 
nerijos dalyje augo 2465 ha kalnapušių medynų, 1963 m. – 2164 ha, 
1977 m. – 2038 ha, 1987 m. – 1874 ha, 2001 m. – 1813 ha, 2009 m. – 
1458 ha, 2015 m – 1350 ha arba 54,8 proc. buvusio kiekio. Sunykusius 
plotus girininkai apsodino paprastosios pušies medynais arba jie savai-
me apaugo mišriais medynais. Nerijos miškuose galima rasti septynias 

čiomis pavojų gyvenvietėms ir žmonėms, neužtikrina reikiamos miškų 
priešgaisrinės apsaugos.

Praėjus beveik metams nuo pernai Kuršių nerijoje kilusio didžiulio 
gaisro, politiniu sprendimu šiemet nuo balandžio 1 d. apie 6000 ha ne-
rijos miškų perduoti valdyti patikėjimo teise Kretingos miškų urėdijai, 
tikintis, kad ši valstybės įmonė savomis lėšomis pajėgs organizuoti rei-
kiamą priešgaisrinę sistemą ir užtikrins patikimą šių miškų priešgaisrinę 
apsaugą. Į šią miškų urėdiją dairosi ir kai kurie gamtotvarkinių projektų 
vykdytojai, nes stinga nacionaliniam parkui tvarkyti skiriamų lėšų. 

Kretingos miškų urėdijos urėdas Antanas Baranauskas diskusijoje 
pripažino, kad šis Kuršių nerijos miškų gelbėjimas Kretingos miškų urė-
dijai ekonomiškai bus nelengva našta, jei nesikeis jos ūkinės veiklos sta-
tusas. Anot miškų urėdo, gamtosaugos vairą pajūryje perėmus kitų sri-
čių specialistams, kasmet išleidžiama nemažai lėšų atnaujinti atvežtiniu 
smėliu audrų nuplaunamus pajūrio paplūdimius, kad kurortai pritrauktų 
poilsiautojus, o miško gaisrų prevencijai, audrų suardytoms kopoms ap-
saugoti, tvarkyti persenusius kalnapušių keružynus lėšų nelieka ar tam 
neskiriama reikiamo dėmesio. 

Kuršių nerijos miškotvarkos projektų duomenimis, parke per 24 me-
tus pajūrio apsauginis kopagūbris sumažėjo 27 proc., nes šimtmečius 
taikytas jo tvirtinimas žabtvorėmis laikytas atgyvena, taupytos lėšos. Pa-
vyzdžiui, 2001-2009 m. buvo numatyta kasmet sutvirtinti tik po 1-2 ha, 
2012-2022 m. – po 5 ha kopagūbrio. 

Dr. Julius Danusevičius apgailestavo, kad nusileidus ornitologų, tarp 
kurių pagal išsilavinimą yra ir miškininkų, siekiui paversti neriją visų gy-
vių buveine, Juodkrantės reliktinėje sengirėje įsikūrę kormoranai išplito 
didžiule kolonija ir gali sunaikinti miško parką bei vietinių paprastųjų pušų 
genetinį fondą. Šių pušų sėjinukai yra atsparūs spygliakričio ligai, našiai 
auga ir žemyninėje Lietuvos dalyje. Nuo kormoranų išmatų degradavo 
miško dirvožemis, kuriame negali atsikurti savaime medžių rūšys. Tačiau 
už tokią žalą gamtai, aplinkos teršimą dešimteriopai padidintų ieškinių 
aplinkosaugininkai niekam neteikia... 

Šiam Juodkrantės pušų genofondui išsaugoti Valstybinės miškų tar-
nybos Miško genetinių išteklių skyriaus specialistų ir nacionalinio par-
ko miškininkų pastangomis Juodkrantės girininkijos daigyne išauginti 
įskiepytų pušų sodmenys ir 2013 m. balandį Nidos girininkijoje, neto-
li dviračių tako Nida – Preila, įveista 2,6 ha paprastosios pušies sėklinė 
plantacija (pasodinta apie 500 įskiepytų sodinukų).

Tvarkant neriją atsiranda problemų ir dėl spragų priimamuose teisės 
dokumentuose, skirtingai vertinamas gamtos ir kultūros vertybių pavel-
das. Pavyzdžiui, A. Bruko ir kitų miškininkų manymu, iš Danijos ir Vokie-
tijos XIX a. atvežtos ir sunkiai įveistos kalnapušės sukūrė nerijos smėly-
nuose artimą miškui aplinką ir savitą, unikalų Lietuvos sąlygomis nerijos 

Senstantys kalnapušynai, tapę paveldu ir nerijos miškų simboliu Nyksta kormoranų apnikta Juodkrantės reliktinė sengirė
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Lenkijoje. Iš jų būtų galima įveisti sėklinę plantaciją Lietuvoje ir išsiaugin-
ti savų sodmenų. 

Bet tam reikia ilgo laiko ir nemažų lėšų. Kas finansuotų tokį projektą, 
kai dar neatkurta pernykštė degimvietės Smiltynės girininkijoje, – mano 
skeptikai.

Jau atkuriant didžiąsias gaisravietes nacionaliniame parke buvo 
siūloma dalį jų palikti atvira erdve, tarp želdynų leisti įsiveisti ir smilt-
pievių ploteliams. Kai kas siūlo smiltpievėmis užleisti net iki 2250 ha 
nerijos plotą. Miškininkų manymu, išlaikyti nerijoje tiek smiltpievių 
būtų Sizifo darbas. Gamtosaugininkai užsimoję pirmiausia atgaivin-
ti Neringos pamario palvines pievas, pirmiausia Birštvyno ir Bulvikio 
raguose. Kad miškininkų iškertamos senų keružynų laukymės greitai 
vėl neužželtų menkaverčiais krūmais, pernai į Bulvikio ragą netoli 
Nidos buvo atvežta 50 vokiečių juodgalvių veislės avių. Šiemet vėl 
ketinama būrį avių atplukdyti ir paleisti laisvai ganytis Bulvikio rage, 
kur planuojama iškirsti apie 100 ha menkaverčio miško. Vėliau avys 
ganysis prie Pervalkos, Birštvino rage. Tikimasi, kad nerijoje ganomos 
avys patrauks ir turistų dėmesį. Bet prieš tai Pajūrio regioniniame par-
ke paleistas ganytis avis puldinėjo sulaukėję šunys ir jos išsibėgiojo 
net iki Šventosios.

Nerijos senbuviams šis eksperimentas atrodo kaip dviračio išradi-
nėjimas. Prieš Antrąjį pasaulinį Kuršių nerijoje gyventojams nedraus-
ta natūraliose pamario pievose ganyti avis, ožkas ir karves, laikomas 
išgyvenimo reikmėms. Gyvuliai nugrauždavo menkaverčių krūmų 
ūglius, žolę. Bet vėliau požiūris į gyvulių ganymą nerijoje kardinaliai 
keitėsi. Daugelis pamename, kaip atkakliai prieš gerą dešimtmetį vie-
tos gamtosaugininkai ,,kovojo“ su paskutine karvės laikytoja Juod-
krantėje. Karvės, kitų naminių gyvulių nebeliko, o nišą užpildė įkyriais 
,,duoneliautojais“ tapę šernai, net briedžių jaunikliai. Dabar ir KNNP 
direkcijos vadovė Aušra Feser mano, kad gyvulių ganiava yra vienas 
seniausių ir natūraliausių būdų palaikyti atvirą kraštovaizdį. Disku-
tuojama, ar nereikėtų atvežti ir kelių ožkų, kurios nugraužtų krūmų 
ūglius, žemutines šakas, neleistų nerijoje plisti invazinėms augalų rū-
šims, ypač akacijoms. 

Diskusijoje prieita nuomonės, kad LMA Žemės ūkio ir miškų moks-
lų skyriaus mokslininkai turėtų nedelsdami parengti rekomendacijas, 
kaip KNNP miškininkams reikėtų tvarkyti persenusius kalnapušių ke-
ružynus ir kiek jų kirtaviečių atverti erdvėms. 

ar ir daugiau pušų rūšių, iš kurių, pasak prof. E. Riepšo, ypač nepasiteisino 
Bankso pušies veisimas.

A. Bruko pastebėjimu, nerijos kalnapušynai ėmė sparčiai nykti jiems 
pasiekus gamtinę brandą dėl šių pagrindinių priežasčių: 

1) didžiųjų miško gaisrų – nuo 1945 m. lig šiol išdegė apie 700 ha 
kalnapušių medynų (pavyzdžiui, 1956 m. – 103 ha, 1995 m. – 61 ha, 
2006 m. – 236 ha, 2014 m. – 130 ha); 

2) kalnapušynų rekonstravimo į paprastos pušies medynus (415 ha), 
juos sudarkius ligoms, kenkėjams ar tais atvejais, kai jie buvo pasodinti 
ne savo augavietėse.

A. Bruko manymu, senieji nerijos kalnapušynai jau atliko savo mi-
siją ir dėl menkavertiškumo, keliamos gaisrų grėsmės gamtinėms eko-
sistemoms bei gyvenvietėms jų būtų galima atsisakyti. Per šį šimtmetį 
jie galutinai sunyktų savaime, tai paspartintų ir kilę gaisrai. Bet tokia 
politika būtų nepriimtina didelei daliai visuomenės, realiai kažkiek 
nuskurdintų nerijos kraštovaizdžio įvairovę, neatitiktų pasaulio kultū-
ros paveldo objekto statusui ir rodytų mūsų nepagarbą sėkmingiems 
miškininkystės ir gamtotvarkinio pobūdžio darbams, vykdytiems XIX a. 
Todėl reikia kalbėti ir apie jų išsaugojimo galimybę: dalį gamtinę bran-
dą pasiekusių kalnapušynų iškirti plynai ir atkurti kultūriniu būdu, kaip 
kultūros paveldo objektą, o kitą dalį rekonstruoti į vietinių rūšių medy-
nus ar atviras erdves. 

2013 m. patvirtintame miškotvarkos projekte siūloma kalnapušės 
medynus išsaugoti visame didžiajame kopagūbryje, o į vietinių rūšių me-
dynus ir atviras erdves rekonstruoti kitose vietose augančius kalnapušy-
nus. Tokiu būdu tvarkant saugotinų kalnapušių medynų būtų apie 970 ha 
ir apie 480 ha rekonstruotinų. 

Atsižvelgiant į 2014 m. pavasarį nerijoje kilusio gaisro pasekmes, 
šios gaisravietės atkūrimo problemas, A. Bruko manymu, projekte priim-
tas saugoti kalnapušynų plotas yra galimai per didelis. Kol neįvyko kita 
panaši nelaimė, kalnapušynus reikėtų „atitraukti“ nuo įvažiavimo kelio į 
Preilą ir Pervalką bei nuo gyvenviečių. 

Nuo girininkavimo laikų neriją gerai pažįstantis ASU prof. Edvardas 
Riepšas mano, kad senus kalnapušių džiunglynus galėtume pakeisti 
žemaūgių, dar vadinamų nykštukinėmis, kalnapušių visus metus žaliuo-
jančiu kilimu, sodinimui naudojant mikorizuotus jų sodmenis su uždara 
šaknų sistema. Jo manymu, tam tereikia tik pritarimo ir noro. 

Nuo ko reikėtų pradėti naująją kalnapušynų rekonstrukciją? Dr. Ju-
liaus Danusevičiaus pastebėjimu, žemaūgių kalnapušių sodmenų esama 

Rekonstruotini kalnapušių keružynaiNerijos kraštovaizdžio pokyčiai: iškirsti ar palikti savaimines pušeles?
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,,Akmenų rūžos“ 
pažintinio tako 
atidarytuvės

Saugomos ter i tor i jos
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XX a. tarpukario metais Tytuvėnai buvo 
pamėgtas žymių žmonių kurortas, kuriuos 
traukė Tytuvėnų vienuolyno ansamblis, 
ežerų ir šilų ramuma, skaidrus ir gana gilus 
(42,5 m) Bridvaišio ežeras su paplūdimiais, 
salomis ir stūksančiu piliakalniu. Siekiant iš-
saugoti svarbias gamtos ir kultūros paveldo 
vertybes, plėsti turizmą, 1992 m. įsteigtas 
Tytuvėnų regioninis parkas, kuriam priskirta 
18159 ha teritorija. Tarp pušynų telkšo Apu-
šio, Bridvaišio, Gauštvinio, Giliaus ežerai. Prie 
nendrynų apsupto Apušio ežero pastatytas 
paukščių stebėjimui bokštas ir pakyla, kita 
pakyla įrengta prie Pašakarnio tvenkinio. 
Gauštvinio ir Apušio ežeruose mėgstama 

Kviečiame pakeliauti 
,,Akmenų rūžos“ pažintiniu taku

žūklauti. Gauštvinio ežero vakarinėje pusėje 
įrengta stovyklavietė, o prie Giliaus ežero yra 
poilsio nameliai. 

Užpelkių miškuose kelis kilometrus drie-
kiasi akmenų juosta, vietinių žmonių vadina-
ma Rūža arba Velniakeliu. Didžiulis akmuo – 
gamtos paminklas stūkso ir netoli Šiluvos, 
ant kurio nuo senovės pastatyta koplytėlė. 
Šalia šio miestelio įrengtas apie 1 km ilgio 
pažintinis takas, skirtas pasigėrėti Šiluvos 
panorama, išraiškingu reljefu ir augmenija.

Tytuvėnų regioninio parko lankytinų 
objektų sąrašą šį pavasarį papildė dar vie-
nas – Užpelkių botaniniame zoologiniame 
draustinyje, Kiaunorių miške atidarytas apie 

1,3 km ilgio Akmenų rūžos takas, kurį puošia 
šalies skulptorių iš vietinių akmenų sukurtos 
originalios skulptūros ir instaliacijos. 

Balandžio 29 d. surengtame tako ofici-
aliame atidaryme simbolinius vartelius lan-
kytojams pravėrė atvykę Valstybinės saugo-
mų teritorijų tarnybos direktorius Albertas 
Stanislovaitis, jo pavaduotoja Rūta Baškytė, 
taip pat Kelmės rajono savivaldybės me-
ras Vaclovas Andrulis, Tytuvėnų miesto bei 
apylinkių seniūnai, Tytuvėnų miškų urėdijos 
urėdas Svajūnas Vaitekūnas. Pirmąją šven-
tinę ekskursiją pravedė regioninio parko 
darbuotojai ir svečiai: R. Baškytė, Geologijos 
tarnybos atstovas Vidas Mikulėnas, girinin-

Atveriami simboliniai varteliai tako lankytojams Ledynmečių palikimas – mišku apaugę akmenų rūžos



Jono Gencevičiaus skulptūrų kompozicija „Žemės daiktai“

[ ]
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ko pavaduotojas Jonas Laucius, skulptorius 
Kęstutis Musteikis. 

Kuo unikalus šis takas? Tytuvėnų regio-
ninio parko direktoriaus Vytauto Stonio tei-
gimu, lankytojai čia pamatys ledynmečiui 
traukiantis suformuotą akmenų ir molio 
bei smėlio pylimą, paviršiuje esančius įspū-
dingus riedulius. Vietiniai žmonės seniai ži-
nojo, kad draustinio miškuose guli akmenų 
ruožai, vadinami rūžomis. Užpelkių miške 
akmenų rūžos yra net keturios. ,,Tučkinės“ 
ir „Velniakelio“ rūžos yra tyrinėtos geolo-
gų, joms suteiktas gamtos paveldo objekto 
statusas. Lankytojams turėtų būti įdomus 
„Tučkinės“ akmenų ruožas, ypač išraiškingas 
jos galas, kur rūža suformuoja glaustą kil-
pą. Mokslininkų teigimu, akmenų rūžos yra 
besitraukiančių ledynų paliktas pėdsakas. 
Jiems tirpstant susidarė plyšiai, į kuriuos su-
kritusi morena buvo veikiama galingų van-
dens srautų. Šie srautai išplovė ir nusodino 
žemyn smulkesnę frakciją, viršuje palikdami 
tik stambesnius riedulius. 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 
iniciatyva ši unikali gamtinė vieta buvo pra-

dėta tvarkyti, pritaikant ją lankymui. Akmenų 
rūžos pažintinis takas įrengtas, įgyvendinant 
ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto 
lėšomis finansuojamą projektą ,,Saugomų 
teritorijų tvarkymas (III etapas)“. 

Pažintinį taką puošia žinomų skulpto-
rių darbai – Kęstučio Musteikio akmenys su 
ženklais, Kazio Venclovo skulptūra „Svare-
lis“, Jono Gencevičiaus kompozicija „Žemės 
daiktai“, Gintaro Mikolaičio „Mechanizmai“, 
Mindaugo Jurėno „Mūras“ ir kitos skulptū-
ros. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 
direktoriaus pavaduotoja Rūta Baškytė ati-
daryme pažymėjo, jog Akmenų rūžos pažin-
tiniu taku einantiems lankytojams bus patei-
kiama informacija ir apie istorinę, kultūrinę, 
mitologinę akmens reikšmę.

Parengta pagal Tytuvėnų regioninio 
parko informaciją

Kazio Venclovo skulptūra

Taką papuošė akmenų skulptūros ir 
instaliacijos

Ty
tu

vė
nų

 re
gi

on
in

io
 p

ar
ko

 ir
 Č

E
S

LO
V

O
 G

U
D

A
U

S
K

O
 n

uo
tra

uk
os



U r ė d i j o s e

24 ■  / 2015 / 05

Atidarant gegužės 14 d. parodą, jos dalyvius 
ir lankytojus pasveikino atvykęs aplinkos 
viceministras Linas Jonauskas, generalinis 
miškų urėdas Rimantas Prūsaitis, Kauno 
rajono savivaldybės meras Valerijus Makū-
nas, Dubravos EMMU miškų urėdas Kęstutis 
Šakūnas, parodos organizatorius – žurnalo 
„Miškai“ vyriausiasis redaktorius Albertas 
Žostautas. Padėkojęs parodos partneriams ir 
rėmėjams, jis nuolatiniams visų keturių paro-
dų dalyviams įteikė medkirčių simbolį – dvi-
traukį rankinį pjūklą. Tarp nuolatinių parodos 
dalyvių paminėtos UAB „Rovaltra“, Mocevi-

Prie valstybinius miškus atstovavusios Dubravos EMM urėdijos palapinės

Ketvirtoji paroda „Baltijos miškai“ – 
Dubravos girioje

Ketvirtoji tarptautinė miškininkystės paroda „Baltijos miškai 2015“ gegužės 14-16 d. surengta Dubravos EMM urėdijoje, Vaišvy-
davos girininkijos miško apsuptame Sūrės upelio intako slėnyje. Laukymės reljefas buvo labai patogus miškininkystės eksponatų 
išdėstymui, nes visą parodos teritoriją lankytojai galėjo apžvelgti nuo pagrindinio privažiavimo ir estrados. 
KMAI kolegijos autobusiukas visas tris dienas parodos lankytojus vežiojo į ekskursiją po Girionis, kur jie supažindinti su Dubravos 
EMM urėdijos medelyno veikla, kankorėžių aižyklos bei miško sėklų sandėlio-šaldytuvo darbu, arboretumo viršininkė Valerija 
Baronienė pristatė kultūrinių spanguolių auginimą dirvose.

Miško laukymėje – parodos eksponatai

vandenų platybes ir kitoje marių pusėje 
stūksinčio Pažaislio vienuolyno bokštus kon-
certavo Kauno simfoninis orkestras. Diriguo-
jant Vytautui Lukočiui atlikta M. K. Čiurlionio 
simfoninė poema „Miške“ ir kiti kūriniai. Žiū-
rovams dainavo solistas Liudas Mikalauskas. 
Pasak V. Lukočiaus, poema „Miške“ tikrame 
miške atlikta pirmą kartą ir dėl to jis labai 
džiaugėsi. Tam tiko ir pavasariška gamta: 
virš Kauno marių žemyn besiritanti saulė, 
parko medžiuose savas melodijas giedojo 
strazdai ir kikiliai.

Antrąją parodos dieną vyko medvežių 
operatorių bei medienvežių automobilių 
vairuotojų bei parodomosios pjūklinin-
kų varžybos. Tądien varžytuvių dalyviams 
nepridėjo jėgų labai permainingi orai: po 
debesis nardė saulė, protarpiais blaškėsi 
smarkus vėjas, blokšdamas lietaus čiurkšles 
į dalyvių veidus. Todėl parodos lankytojams 
teko slėptis palapinėse, kur kvepėjo šašly-
kais ir putojo alaus bokalai.

Parodoje buvo galima apžiūrėti įvai-
riausios technikos: nuo biokuro ruošimo, 
miškų kirtimo, medienos transportavimo 
iki medelynų bei miškų atkūrimo, apsau-
gos, miškų infrastruktūros tvarkymo ir 
priežiūros. Valstybiniams miškams atsto-
vavo Dubravos, Kauno miškų urėdijos. 
Dubravos EMM urėdija ir Lenkijos Suvalkų 
miškų urėdija demonstravo miško sodme-
nis su uždara šaknų sistema. Dubravos 
miškų urėdijos specialistai taip pat pade-
monstravo miško sodinimo darbus, kaip 

čiaus firma „Ginalas“ UAB „Dojus agro“, UAB 
„Lytagra“, UAB „Biržų žemtiekimas“ ir kitos 
firmos. Už paramą organizuojant šią parodą 
simboliniai prizai – ąžuolų sodinukai įteikti 
viceministrui L. Jonauskui, merui V. Makūnui, 
KMAI kolegijos direktoriui Albinui Tebėrai bei 
miškų urėdui K. Šakūnui. Po iškilmingo par-
odos atidarymo, po slėnį marširavo orkestro 
dūdoriai, linksmindami publiką.

Pirmoji parodos diena baigėsi vakare Gi-
rionių parke surengtu įsimintinu koncertu. 
Ant medžių apsupto kalnelio su įspūdingu 
vaizdu iš apžvalgos aikštelės į Kauno marių 
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specialiais sodikliais sodinami sėjinukai su 
uždara šaknų sistema.

Kauno miškų urėdijos Raudondvario 
medelynas pristatė dekoratyvinių sodme-
nų auginimą, KMAI kolegija – kaip tinkamai 
sutvarkyti sodybos aplinką. Dažnas lanky-
tojas stabtelėdavo prie Lietuvos škudžių 
avių augintojų asociacijos aptvaro, kuria-
me vaikštinėjo įspūdingai susiraičiusiais 
ragais avinai. Traukė lankytojus ir biokurui 
skiedrą gaminantis agregatas, kuris įvai-
raus storumo rąstus ,,kramtė“ tarsi škudžių 
avinai žolę.

Tačiau lankytojų gausa paroda nepa-
sižymėjo. Tam įtakos, matyt, turėjo ne tik 
pasitikęs prastokas oras, o ir organizatorių 
darbo spragos. Kai kurie pasiklydę lankytojai 
blaškėsi po Girionių gyvenvietę ar Dubravos 
medelyną, ieškodami pagrindinės parodos 
vietos. Nesuradusieji grįžo atgal į Kauną. 

Niekam neatėjo į galvą pastatyti prie kelio 
rodyklę į parodos vietą ...

Nežiūrint šių nesklandumų, Kauno ra-
jono savivaldybės meras Valerijus Makūnas 
išreiškė mintį, kad ,,Baltijos miškų“ paroda 
šioje gražioje Vaišvydavos girininkijos miško 
laukymėje galėtų būti organizuojama kas-
met pastoviai. 

VyTauTas RiBiKausKas

Parodos rėmėjams įteikti simboliniai prizai – 
ąžuolų sodinukai

Kauno miškų urėdijos 
Raudondvario medelyno produkcija

Svečių iš Suvalkų miškų urėdijos stendas

Dubravos EMM urėdijos vyr. miškininkas 
Gediminas Kazlovas ir inžinierius Evaldas 
Vaitkevičius (pirmas iš kairės) pristato miško 
atkūrimo darbus
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Manau, jog daugelis girininkų susiduria 
su padidinto dėmesio centre atsidū-
rusių pagrindinio miško naudojimo 

neplynų kirtimų taikymo gamyboje problema, 
kai jų plotus girininkijose imama dirbtinai di-
dinti, vadovaujantis įvairiais motyvais. Miškų 
urėdijoms buvo nurodyta, kad pagrindinia-
me miško naudojime mažiausia neplynų kir-
timų ploto dalis 2015 m. turi būti 30 proc., o 
2020 m. – net 35 proc. viso naudojimo fondo. 
Taip visoms girininkijoms didinamos neplynų 
kirtimų užduotys. 

Šiam reikalavimui pagrįsti teigta, jog šalies 
visuomenė netoleruoja plynų kirtimų miškuo-
se. Tapo nebesvarbu, kad šie procentai yra ge-
rokai didesni už tuos, kuriuos projektavo miš-
kotvarka. Nejaugi vėl atgaivinami komandinės 
sistemos principai, paremti ne argumentais, o 
kažkieno subjektyvia nuomone?

Besidomintiems šalies žaliuoju rūbu pi-
liečiams reikėtų detaliai paaiškinti ir pateikti 
pavyzdžius (geriausia natūroje): kas bus, jeigu 
nekirsime plynai, ir kas galėtų būti, jeigu iškirtę 
plynai pasodinsime naują mišką.   

Manau, nė vienas girininkas nėra katego-
riškai nusistatęs prieš neplynus kirtimus, kurie 
palengvina miškų atkūrimą, želdinių priežiūrą. 
Tačiau kaip miškininkystės specialistai negali-
me abejingai užsimerkti prieš nepagrįstus bei 
neracionalius savo veiksmus, daromus privers-
tine tvarka. 

Norint pasiekti, kad augtų perspektyvūs 
vertingų medžių rūšių jaunuolynai, dažnai rei-
kia dėl įvairiausių priežasčių viską iškirsti ply-

Pastabos 
dėl neplynų kirtimų ir normatyvų

nai ir želdyti. Tie patys gamtos dėsniai galioja 
visose miškų grupėse. Pavyzdžiui, kategoriškai 
II gr. miškuose atsisakius normalių plynų kirti-
mų, daug kur plečiame išretėjusius, neatsparius 
medynus, kuriuose klesti trakas. Toks ūkininka-
vimas II gr. miškuose veda į ūksminių rūšių (pa-
grinde eglės) tūrio didinimą ir stabdo vertingų 
šviesinių rūšių medynų atkūrimą mums svar-
biausiuose miškuose.

Inicijuoti teisės aktų pataisas, kad II gr. 
miškuose „atskirais atvejais galėtume vykdyti 
siaurų biržių plynus kirtimus iki 2 ha“, manau, 
per maža. Želdymo praktika rodo, kad šviesinių 
rūšių normalus augimas vyksta nuo 2 ha ir di-
desnio ploto plynėse.

Parinkti tikslius medynų kriterijus neply-
nų kirtimų projektavimo normatyvams tikrai 
nėra paprasta ar vienareikšmiška. Vienur iš-
kirstas retmes greitai užpildo pomiškis, kitur 
kažkodėl įsivyrauja lendrūnai, šakiai, avietės, 
lazdynai... Kai kur išretinus medynus didėja jų 
užmirkimas, vėjovartos. Taigi, kuriant instruk-
cijas neužtenka tiksliai fiksuoti, kas yra dabar, 
bet reikia žinoti ir kas bus. Todėl konkrečiame 
medyne galutinį sprendimą turėtų priimti miš-
kų šeimininkai. Griežti apribojimai, pedantiški 
normatyvai – totalinio nepasitikėjimo ženklas. 
Tai ir miškininkų patirties ignoravimas – lyg jie 
būtų ne specialistai, o užprogramuotas koman-
das vykdantys robotai. Atrodo, jeigu nebus su-
kurta tobula instrukcija – klys visa respublika. 
Jeigu bus palikta pasirinkimo laisvė, retkarčiais 
suklys keli specialistai. Iš klaidų mokomasi. O 
bandyti sukurti visiems atvejams tinkamus 

normatyvus miške tikriausiai tas pats, kas mė-
ginti sukurti „perpetum mobile“. 

Labai svarbus faktorius renkantis neply-
nus kirtimus yra ne tik antrojo ardo skalsumas, 
bet ir jo gyvybingumas (perspektyvumas). 
Tai betarpiškai siejasi su jo amžiumi, pirmo 
ardo skalsumu prieš kirtimą, augimviete. Tad 
projektuojant kirtimų rūšį, manau, jog antro 
ardo ar pomiškio kiekis neturėtų būti galutinį 
sprendimą lemiantis rodiklis. 

Taip pat manau, jog reiktų atkreipti dėme-
sį į neplynų kirtimų projektavimą greta plynų. 
Tarp jų vykdymo laiko turėtų praeiti kokie 
5 metai. Priešingu atveju, jeigu nenorime su-
gadinti medyno neplynu kirtimu, turime pa-
likti didesnio skalsumo medyną negu papras-
tai, t. y., negalime iškirsti planuoto tūrio. 

Šiuo metu mokslininkai intensyviai ruošia 
neplynų miško kirtimų projektavimo norma-
tyvus ir jų rekomenduotinas apimtis atskiroms 
miškų urėdijoms. Iš jų noro parodyti Aplinkos 
ministerijai ir jos Miškų departamentui, jog 
„daugeliu atveju neplyni kirtimai yra neeko-
nomiški ir mažinantys miškų produktyvumą“, 
įžvelgiu tikimybę nukrypti į kitą kraštutinumą. 
Paprasčiausiai neplynų kirtimų apimtys neturi 
būti „nurodytos iš viršaus.“ Kartu su brandžiais 
medžiais kirsti pomiškį, antrą ardą ar nebran-
džius pirmo ardo medžius būtų tik kitas neū-
kiškumas. Siūlau ieškoti „aukso vidurio“ ir 
„lazdos neperlenkti“ nei į plynų, nei į neplynų 
kirtimų pusę.

sTasys gliauDys 
Šiaulių miškų urėdijos 

Vainagių girininkijos girininkas

Atlikus 2014 m. tipiškus atvejinius kirtimus 
medynas tapo miško parku, o kas toliau..?

Supaprastintas atvejinis kirtimas Vainagių 
girininkijoje (2011 m.)



Nepamainomas pagalbininkas miðko ugdymo ir tvarkymo darbams

Maþoji miðko technika Vahva Jussi

Maþas, bet stiprus ir patikimas
Platus panaudojimas: 

medienos iðveþimas, duobiø græþimas, maþoji melioracija, savivartë priekaba, 
biokuro giljotina, trosinë gervë, 4WD.

Maþas svoris ir gabaritai, todël dirbdami nepadarysit jokios þalos savo miðkui

Jei dar abejojat, atvaþiuokit pas mus ir iðbandykit gyvai!

UAB „MMC Forest“
Nausodžio k., Vėžaičių sen., 96215 Klaipėdos r. 

Tel. 8 673 51506 • El. paštas info@mmc.lt 
www.miskui.lt • www.mmc.lt

Ponsse Scorpion 
laimėjo apdovanojimą Red Dot Award 2015

Kompetetinga dizainerių profesio-
nalų žiuri kompanijos Ponsse med-
kirtei Scorpion už aukščiausios ko-

kybės ir novatorišką dizainą kategorijoje 
Product Design skyrė prestižinį Red Dot 
Award apdovanojimą Best of the Best. 

Red Dot Award – tai aukščiausio lygio 
apdovanojimas dizaino srityje, dažnai 
vadinamas „dizaino pasaulio Oskaru“. Red 
Dot žiuri sudaro 38 dizaino pasaulio profe-
sionalai, tokie kaip aukštosios mados batų 
kūrėjas Jimmy Choo ar Ferrari automobi-
lių ir Japonijos greitųjų traukinių Shinkan-
sen dizainą kūręs Ken Okuyama. Atranka 
vyko pagal griežtus kriterijus – gaminio 
kokybė, funkcionalumas, inovacijos ly-
gis, ekologiškumas bei emocinis įspūdis. 
Gran Prix – aukščiausias konkurso prizas 
skiriamas vienam iš laimėtojų, jau gavu-
siam apdovanojimą Best of the Best. Gran 
Prix prizininkas iš anksto nežinomas ir pa-
skelbiamas tik iškilmingo apdovanojimo 
ceremonijos metu.

Apdovanota Ponsse Scorpion yra 
naujos kartos miško kirtimo mašina. Joje 
įkūnyti pažangūs techniniai sprendimai 
bei šiuolaikiškas dizainas, kurie neabejo-
tinai pakylėja mašinos produktyvumą ir 
operatoriaus darbinės aplinkos komfor-
tą į žymiai aukštesnį lygmenį. Scorpion‘o 
stilingas dizainas neatsiejamas nuo jame 
įdiegtų inovatyvių technologijų.

saugumą, nes automatika nedelsiant 
nustato medkirtės lygio būseną žemės 
paviršiaus atžvilgiu ir laiku sureaguoja 
iškilus pavojui apvirsti. 

Ponsse Plc Technologijų bei mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros direk-
torius Juha Inberg sako, jog apie miško 
mašinos dizainą galima spręsti ne vien 
tik iš jos išorės. Patrauklus dizainas, kuris 
glaudžai siejasi su produkto ergonomika, 
saugumu ir naudojimo paprastumu, turi 
įtakos nepriekaištingam įrenginio veiki-
mui bei operatoriaus darbui. 

Red Dot apdovanojimui šiemet su-
kanka 60 metų – pirmą kartą šis konkursas 
surengtas 1955 metais Esene, Vokietijoje, 
įsikūrusiame Design Zentrum Nordrhein 
Westfalen. Tai didžiausias ir žinomiausias 
pasaulyje dizaino konkursas, kur produk-
tų dizaino kategorijoje Red Dot Award: 
Product Design 2015 dėl žiuri įvertinimo 
rungėsi 4928 produktai iš 56 šalių – ir net 
3500 gaminių buvo atmesta.

Laimėtojai savo apdovanojimus at-
siims per oficialią ceremoniją birželio 29 
dieną Aalto teatre, Esene. Be to, apdo-
vanoti produktai bus eksponuojami Red 
Dot dizaino muziejuje Esene nuo 2015 
metų birželio 30 dienos iki 2016 metų 
liepos 30 dienos bei interneto svetainėje 
www.red-dot.de

Ponsse Plc inf.

Medkirtėje Ponsse Scorpion panaudotas naujos 
konstrukcijos, užpatentuotas rėmas, kurio stabilumą 
valdo automatizuotos sistemos. Tai pagerino darbo 
sąlygas bei mašinos naudingumo koeficientą, našumą 
bei ergonomiškumą. Medkirte užtikrintai galima dirb-
ti net jei ji juda, kai kranas su kirtimo galvute bei rąstu 
yra šone. Automatizavimo sistema užtikrina absoliutų 

Miškų urėdijų 2015 m. balandžio mėn. 
parduotų apvaliosios medienos 

sortimentų kainos, Eur/m³
sortimentas

2015 m. 
balandžio mėn. 
vidutinė kaina

indeksas 
2015 m. 

sausis=100

2015 m. sausio - 
balandžio mėn. 
vidutinė kaina

Pušies pjautinieji rąstai 62 95.4 64

Eglės pjautinieji rąstai 64 94.1 66

Ąžuolo pjautinieji rąstai 147 98.7 152

Uosio pjautinieji rąstai 81 93.1 84

Drebulės pjautinieji rąstai 48 98 48

Beržo pjautinieji rąstai 72 98.6 73

Juodalksnio pjautinieji rąstai 56 100 56
Pjautinieji spygliuočių 
smulkieji rąstai 51 96.2 53

Pjautinieji lapuočių 
smulkieji rąstai 44 97.8 45

Eglės popiermedžiai 21 87.5 22

Pušies popiermedžiai 23 92 24

Beržo popiermedžiai 25 92.6 26

Drebulės popiermedžiai 21 105 21

Uosio popiermedžiai 33 89.2 34
Plokščių mediena 
(spygliuočių) 18 81.8 19

Plokščių mediena (lapuočių) 18 90 18

Malkinė mediena 21 95.5 21
iš viso apvalioji mediena 39 84.8 42

Kainos be PVM ir transporto išlaidų GMU inf.



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



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

 IŠKLAUSYSIME
 PAKONSULTUOSIME

 PARINKSIME GERIAUSIĄ, KOKYBIŠKIAUSIĄ IR PIGIAUSIĄ
 OPERATYVIAI ATVEŠIME TIESIAI PAS JUS, O JEI REIKIA IR Į MIŠKĄ

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

Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške – 
Viskas vienoje vietoje 



Abipusis miškininkų problemų supratimas 
(LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas A. Salamakinas 
ir LMPF vadovė I. Ruginienė mitinge)
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Ko galime tikėtis 
iš naujo Darbo Kodekso?

algiRDas RauKa

Darbo Kodekso projekte, kurį paruošė 
Vilniaus ir M. Romerio universitetų 
mokslininkai, talkininkaujant suintere-

suotoms institucijoms, pasigendame lankstu-
mo ir saugumo pusiausvyros. Jei lankstumas 
darbdaviams, priimant ir atleidžiant darbuoto-
jus, labai ryškus, tai saugumas darbuotojams la-
bai minimalus. Kitais žodžiais tariant, perdėtas 
lankstumas, taikant teisines nuostatas, darb-
daviui savo iniciatyva atleidžiant darbuotoją ir 
praktiškai mažai saugumo darbuotojams.

Kodekse siūloma įteisinti, kad darbdavys 
turi teisę nutraukti neterminuotą arba termi-
nuotą darbo sutartį, kai:

 darbuotojo atliekama darbo funkcija 
darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organi-
zavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių 
su darbdavio veikla;

 darbdavio netenkina darbuotojo darbo 
rezultatai;

 darbuotojas atsisako dirbti pakeistomis 
būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties 
sąlygomis arba keisti darbo laiko režimo rūšį ar 
darbo vietovę;

 darbo sutartis nutraukiama įspėjus 
darbuotoją prieš mėnesį, o jei darbo santy-
kiai tęsiasi trumpiau negu vieneri metai, prieš 
2 savaites (šie įspėjimo terminai ilginami tik 
priešpensijinio amžiaus darbuotojams).

Darbo sutartis su nėščia darbuotoja jos 
nėštumo laiku ir iki vaikui sueis 4 mėnesiai 
gali būti nutraukta šalių susitarimu ar jos ini-

ciatyva. Taigi, kai vaikeliui sueis 4 mėnesiai, ją 
galima atleisti bet kada, pasirinkus straipsnį. 
Atleidžiamam darbuotojui turi būti išmokėta 
jo vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio 
išeitinė išmoka. Jeigu darbo santykiai tęsiasi 
trumpiau negu 1 metus – pusė jo vidutinio 
darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Tai 
panašu į tą atvejį, kai skiriama valstybės nu-
statyta minimali išmoka mirus pensininkui, ir 
toliau mirusysis valstybei nerūpi. Tačiau kaip 
toliau gyventi netekusiam darbo ir pragyveni-
mo pajamų piliečiui?

Darbdavys turi teisę nutraukti darbo su-
tartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmo-
kos, jei darbuotojas dėl savo kalto veikimo 
ar neveikimo padaro pareigų, kurias nustato 
darbo teisės normos ar darbo sutartis, pa-
žeidimą. Kodekso projekte tokių pažeidimų 
išvardijama dvylika. Be to, jame siūloma įtvir-
tinti nuostatą, kad darbdavys, išskyrus įstai-
gas, išlaikomas iš valstybės ar savivaldybių 
biudžetų, kitų valstybės įsteigų fondų, turi tei-
sę nutraukti darbo sutartį su darbuotoju dėl 
priežasčių, nenurodytų šio Kodekso, įspėjęs 
prieš 3 darbo dienas ir sumokėjęs ne mažesnę 
kaip 6 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio 
dydžio išeitinę išmoką. 

Lietuvoje darbdaviai dažnai mini Danijos 
lankstumo ir saugumo (flexicurity) modelį. Bet 
dažnai pateikiamas pavyzdžiu tik darbo san-
tykių lankstumas, o nutylima apie darbuotojų 

saugumą, atleidžiant juos iš darbo. Be to, Da-
nijoje veikia bedarbystės draudimo fondai, ku-
riuos finansuoja valstybė, mokėdama 90 proc. 
įnašų. Dalyvaujantys bedarbystės draudimo 
fonduose darbuotojai, netekę darbo, jau kitą 
dieną turi teisę kreiptis ir gauti nedarbo draudi-
mo išmokas, kurios sudaro iki 90 proc. buvusio 
atlyginimo. Jos gali būti mokamos iki 4 metų. 
Per tokį laikotarpį galima baigti specialius kur-
sus ir pakelti kvalifikaciją ar net aukštojoje mo-
kykloje įsigyti kitą specialybę. Esant tokioms są-
lygoms galima kalbėti ir apie trumpus įspėjimo 
terminus apie atleidimą iš darbo ar mažinti išei-
tines išmokas. Lietuvoje tokių galimybių nėra. 
Nekalbama ir apie tokių fondų steigimą. 

Europarlamentarės V. Blinkevičiūtės duo-
menimis, Lietuva darbo rinkos politikai skiria 
vos 0,47 proc. BVP, kai Danija – net 3,68 proc., 
Estija – 0,73 proc. BVP. Jos teigimu, „neatsakingi 
eksperimentai šioje srityje gali skaudžiai soci-
aliai pažeisti daugelį žmonių ir paskatinti juos 
ieškoti geresnio gyvenimo svetur, tokias refor-
mas dažnai tenka vėl reformuoti“. 

Nemažai valstybių iš viso neturi Darbo Ko-
dekso, nes darbo santykius reglamentuoja kiti 
įstatymai, darbdavių ir profesinių sąjungų susi-
tarimai, kolektyvinės sutartys. Tose valstybėse, 
į kurias orientuotas naujasis Darbo Kodekso 
projektas, galioja nacionaliniai darbdavių ir 
profesinių sąjungų susitarimai. Jų blogą vyk-
dymą ar nevykdymą susitarimo šalys gali ginti 
valstybės institucijose. Numatytos ir nevykdy-
mo teisinės pasekmės.

Miškininkus palaikantys profsąjungų aktyvistai

BR
on

is
lo

Vo
 a

M
BR

oZ
o 

ir 
al

gi
RD

o 
M

as
ai

či
o 

nu
ot

ra
uk

os



  / 2015 / 05 ■ 31

kolektyvinėse sutartyse. Nerandu atsakymo, 
kodėl jos neskatinamos? Kodėl iki šiol nepa-
sirašyta Nacionalinė sutartis? Propaguojamos 
Darbo tarybos, nors jos niekur nekonkuruoja 
savo funkcijomis su profesinėmis sąjungomis, 
išskyrus Lietuvą. Užsienio šalyse įprasta, kad 
Darbo tarybos prižiūri Kolektyvinių sutarčių 
vykdymą, informuoja ir konsultuoja darbuo-
tojus, glaudžiai veikia kartu su profesinėmis 
sąjungomis. 

Mano galva, modernizuojant Darbo Ko-
deksą, kaip teigia Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija, pastarasis turėtų užtikrinti 
visų suinteresuotų darbo rinkos dalyvių pu-
siausvyrą, ekonominę ir socialinę šalies vie-
nybę bei stabilumą; skatinti darbo santykių 
lankstumą, derinant su darbuotojų saugumu; 
apsaugoti darbuotojus, kaip silpnesnę darbo 
rinkos pusę, nuo kitų rinkos dalyvių savivalės. 
Įvertinant esamą ir laukiamą demografinę si-
tuaciją, reikėtų skatinti darbuotojus kuo ilgiau 
likti darbo rinkoje, apsaugoti juos nuo nepa-
grįstų atleidimų iš darbo.

Kodekso nuostatos turėtų sudaryti teisinę 
bazę, kuri skatintų dirbti visus galinčius dirbti, 
net ir sulaukus pensijos amžiaus. Tokios nuos-
tatos atsispindi ir ES Tarybos rekomendacijose 
Lietuvai. Gyvenimiška patirtis rodo, kad kuo 
ilgiau žmogus būna bedarbis, tuo sunkiau jam 
grįžti į darbo rinką Lietuvoje. 

Dirbant profsąjungų federacijos pirmi-
ninku ne kartą teko kalbėtis su užsieniečiais 
emigracijos tema ir leidau jiems suprasti, kad 
mes nepadėsime jiems vilioti Lietuvos žmonių, 
tarp jų ir miškininkų, darbams Švedijoje, Nor-
vegijoje ar kur kitur, o sieksime, kad gimtinėje 
jie rastų darbo ir jaustųsi oriai. Deja, darosi vis 
sunkiau suprasti, ko darbo rinkoje siekia mūsų 
politikai, paskirti įmonių vadovai, kokios jų 
ateities vizijos. Ar prie to neaiškumo neprisidės 
ir būsimas Darbo Kodeksas? 

 Darbo Kodekso ruošime galima įžvelgti 
tendenciją: kas moka, tas ir muziką užsako... 
Jo ruošėjai tikina, kad, siūlydami terminuotas 
darbo sutartis vos ne visiems darbams ir dar-
buotojams, taip sumažins bedarbystę šalyje. 
Bet laikinos sutartys įteisina ir laikiną darbą. 
Laikinas darbuotojas dirba nuolat ieškoda-
mas pastovaus darbo. Jis nėra suinteresuotas 
tos įmonės prestižu, lojalumu jai, darbo našu-
mu ir panašiomis vertybėmis. 

Išgyvenome laikotarpį, kai kasmet įmo-
nėse buvo sudaromos darbo sutartys tik 
metams. Tai žmonių užimtumo nepadidino. 
Nedidina užimtumo ir suminės darbo laiko 
apskaitos naudojimas ten, kur ji nėra būtina. 
Tai tik didesnis darbuotojų išnaudojimas, ne-
mokant už viršvalandžius. Būtina riboti 12 val. 
trukmės darbą pamainose prie konvejerių, pa-
krovimo-iškrovimo darbuose, kur yra sunkus 
fizinis darbas. Nepagrįstas ir 24 val. trukmės 
darbas, teigiant, kad jis „lengvas“. Taip dirbda-
mi žmonės anksti susiduria su sveikatos pro-
blemomis, mažėja jų darbingumas. 

Iliuzija galima laikyti Kodekso projekte siū-
lymus darbuotojui dėl visko (oraus atlyginimo, 
darbo santykių ir sąlygų ir pan.) derėtis ir susi-
tarti su darbdaviu, ypač esant bedarbystei. Kai 
kurie darbdaviai nepaiso ir Lietuvos įstatymų, 
reguliuojančių darbo santykius. Priimti laiki-
nam darbui neįtikę darbuotojai tuoj atleidžia-
mi, neišmokant jiems priklausomų atostoginių 
ir net atlyginimo. Ir nieko – lieka nebaudžiami. 
Darbo ginčų komisijose prie Valstybinės darbo 
inspekcijos tokios bylos sudaro apie 90 proc. 
visų nagrinėjamų bylų. 

ES rekomendacijose didelis dėmesys 
skirtas socialinei partnerystei, sprendžiant 
ekonominius ir socialinius klausimus. Bet 
Kodekso projekte tam skiriama labai mažai 
dėmesio. Dėl daugelio siūlomų lankstumo 
ir saugumo klausimų būtų galima susitarti 

Lietuvoje dauguma darbdavių, ypač gamy-
bos sferoje, linkę darbo sutartyse įrašyti, kad 
priimtam darbuotojui bus mokama Vyriausybės 
nustatyta minimali mėnesinė alga (MMA). Kai 
šalyje MMA didinama, kai kurie darbdaviai „ma-
žina“ darbo laiko trukmę (pilnu etatu dirbantys 
darbuotojai pervedami dirbti „pusę“ etato ir 
pan.). Naujas darbuotojas įmonėje nepriima-
mas, bet darbo krūvis likusiems nesumažėja. 
Kas gali paneigti, kad už ,,sumažintą“ etato dalį 
nėra mokama neapmokestinamu „vokeliu“...

Darbo Kodekso ruošėjai teigia, kad sena-
jame įstatyme buvo nemažai ,,sovietinių“ re-
liktinių nuostatų, reglamentuojančių darbuo-
tojų atleidimą ir kompensacijų išmokas. Kyla 
klausimas, kodėl šį ,,reliktą“ naudoja Vokietija, 
Didžioji Britanija, Prancūzija, Airija. Net kai ku-
riose JAV valstijose darbuotojas irgi gali pre-
tenduoti gauti kompensaciją, jei jis atleistas ne 
dėl savo kaltės. Įspėjimo terminai, atleidžiant 
darbuotoją iš darbo, ir išeitinės išmokos pri-
klauso nuo darbuotojų dirbtų įmonėje metų ir 
net nuo amžiaus. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britani-
joje atleidžiamas darbuotojas įspėjamas prieš 
90 dienų arba kaip numatyta darbo sutartyje. 
Vyresnio amžiaus darbuotojams mokamos di-
desnės išeitinės išmokos. Airijoje darbuotojas 
įspėjamas prieš 1-8 savaites (priklausomai nuo 
darbuotojo darbo stažo įmonėje). Ispanijoje, 
atleidžiant darbuotoją darbdavio iniciatyva, 
įspėjama prieš 1 mėnesį arba jam sumokamas 
darbo užmokestis už mėnesį ir už kiekvienus 
dirbtus metus išmokama 45 dienų atlyginimo 
dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip už 
22 mėnesius. Prancūzijoje darbuotojai, kurių 
darbo stažas iki 2 metų, įspėjami prieš mėne-
sį, kiti – prieš du. Kiekvieni dirbti metai garan-
tuoja išeitines išmokas. Vokietijoje įspėjimo 
trukmė priklauso nuo darbuotojo darbo stažo 
įmonėje. Išeitinė kompensacija – pusė algos už 
kiekvienus dirbtus metus.

LMPF ir LMS surengtame gegužės 14 d. miškininkų pikete-mitinge prie LR Seimo būgštauta 
ir dėl miškų urėdijų valdymo reformos socialinių pasekmių darbuotojams
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Privačių miškų savininkams ar jų asoci-
acijoms, kurių valda yra ,,Natura 2000“ 
teritorijoje ir joje aptinkama EB svar-

bos miškų buveinė ar potenciali buveinė ir/
ar EB svarbos rūšių radavietės ar buveinės, 
2015-2020 m. laikotarpiu bus teikiama fi-
nansinė parama už šiuos miško valdoje nu-
statytus ūkinės veiklos apribojimus:

 1. Draudžiami (atidėti) pagrindiniai miš-
ko kirtimai arba leidžiami nedidelio intensy-
vumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti 
ne daugiau kaip 10 proc. medyno tūrio per 
10 metų) – kompensacijos dydis 272 EUR/ha 
(pirminiu ne ilgesniu kaip 5 metų laikotar-
piu). Pasibaigus pirminiam 5 metų laikotar-
piui – 200 EUR/ha. Išmoka kasmetinė; 

2. Draudžiami ugdomieji miško kirtimai, 
brandžių medžių iškirtimas, draudžiami ar 
apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam 
tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skai-
čių 1 ha – kompensacijos dydis 155 EUR/ha. 
Išmoka kasmetinė;

3. Plynose pagrindinių miško kirtimų bir-
žėse turi būti paliekamas papildomas skai-
čius neiškirstų žalių medžių – kompensaci-
jos dydis 156 EUR/ha. Išmoka vienkartinė;

4. Sanitariniais kirtimais draudžiama 
iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius 
medžius – kompensacijos dydis 62 EUR/ha. 
Išmoka kasmetinė. 

Kompensacinės išmokos už valdoje tai-
komus apribojimus bus skiriamos privačių 
miškų savininkams ar jų asociacijoms, kai 
valdos plotas ,,Natura 2000“ teritorijoje, ku-
riame taikomi miško kirtimų apribojimai, yra 
ne mažesnis kaip 0,5 ha. 

2007-2014 m. laikotarpiu visi pareiškėjai, 
siekdami ,,Natura 2000“ išmokų, privalėjo 
pirmiausia kreiptis į saugomos teritorijos 

Pasikeitė ,,Natura 2000“ 
išmokų gavimo tvarka

direkciją dėl pažymos apie miško valdoje 
nustatytus apribojimus. Nuo 2015 m. daliai 
pareiškėjų nebereiks kreiptis į saugomos te-
ritorijos direkciją, kadangi deklaruoti miško 
naudmenas bus galima iš karto nustatytose 
teritorijose. Paraiškų priėmimo informacinė-
je sistemoje (PPIS) šios nustatytos teritorijos 
žymimos skirtingų spalvų ženklais ir kodais – 
PK, UK, NM ar DM. Ar miško valda patenka į 
tokias teritorijas, kuriose iš anksto identifi-
kuoti apribojimai, galima sužinoti prisijun-
gus prie Paraiškų priėmimo informacinės 
sistemos (PPIS) seniūnijoje ar savarankiškai 
arba apsilankius interneto svetainėje www.
geoportal.lt. Taip pat šią informaciją galima 
sužinoti saugomų teritorijų direkcijose ar 

Pasirūpink saugiu ir komfortabiliu darbu miške...
SIP PROTECTION – 
didžiausias dirbantiems miške rūbų, avalynės 
ir darbo saugos priemonių gamintojas europoje

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

Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje. 
Pažymų išdavimo tvarka šiuo metu dar yra 
rengiama. 

Nuo 2015 m. paramą pagal veiklą „Na-
tura 2000 išmokos miškuose“ galės gauti 
ir tie privačių miškų savininkai, kurių valda 
nepatenka į ,,Natura 2000“ teritoriją, tačiau 
valdoje yra nustatyta EB svarbos paukščių 
(pvz., mažojo erelio rėksnio, juodojo gandro, 
jūrinio erelio, gyvatėdžio, vapsvaėdžio, urali-
nės pelėdos ar lututės, kt.) veisimosi vieta ar 
kurtinio tuokvietė, kurioje pagal Miško kir-
timų taisyklių reikalavimus yra draudžiami 
pagrindiniai miško kirtimai. Dėl Išvadų miš-
ko savininkai turėtų kreiptis į miškotvarkos 
projektų rengėjus. 

VsTT inf.
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Šimtai biržiečių miško savininkų už pro-
fesionalius miškininkystės patarimus 
gerbia buvusį ilgametį Biržų miškų urė-

dijos vadovą Visvaldą Cemnolonską, vėliau 
keliolika metų vadovavusį LMSA Biržų skyriui. 
Asmeniškai man priimtiniausia šio patyrusio 
specialisto nuostata: yra galimybė – sodink! 
,,Pavasaris ar ruduo – sodink! Jeigu rudenį 
prigijimas ir nebus kaip pavasarinis, suma-
niai dirbant rezultatą turėsi,“ – sako jis. 

Šiemet patyrusio specialisto paprašėme 
įvertinti pavasarinio miškasodžio ypatumus. 
„Smulkių miško valdų savininkų padarytos 
klaidos per vieną žmogaus gyvenimą nepa-
taisomos. Eksperimentuoti gali miškų urėdi-
jos, turinčios tūkstančius hektarų miškų. Dar 
stambieji savininkai. Korekcijas daro ir gam-
ta“, – teigia miškų veteranas. 

Džiūstantys uosynai Biržų girioje ir kitur 
buvo ne tik V. Cemnolonsko, o ir visų šalies 
miškininkų galvasūkis ir širdies skausmas. 
Su kokiu entuziazmu jie ugdyti, puoselėti, 
tikintis ateityje vertingos uosių medienos. 
Aimanuota dėl briedžių daromos žalos. Bet 
ne jie išnaikino uosynus, o kažkoks menkas, 
po miško paklote plintantis užkratas, kurio 
negalime įveikti. 

Ne ką geriau girioje ir su ąžuolais. Šiemet 
antrąją Velykų dieną su V. Cemnolonsku ir il-
gamečiu ąžuolynų sodintoju Gyčiu Ulijonu 
buvome išsirengę pasidairyti į Biržų girios 
vidurį, kaip auga nuo 1964 m. Gyčio sodinti 
ąžuolai. Pradėjęs čia dirbti meistru, girininko 
padėjėju, kitose pareigose, Gytis pasodino 
girioje tūkstančius ąžuoliukų. Tikėtasi išug-
dyti nemažą plotą ąžuolyno... Deja, viltys pa-
siteisino tik dalinai. Išliko pavieniai ar grupe-
lės ąžuolaičių. Jų storis – apie 20 cm. Gerai, 
kad bent tokie yra. Tarp ąžuolų įsiterpusios 
eglės, beržai, kiti savaiminiai medžiai. 

Aplankėme kitą, bent dešimčia metų 
vyresnį ąžuolyną. Jis dar retesnis. Medžių 
brandą rodo šernų „išarta“ miško paklotė – 
ąžuolai jau senokai brandina giles. Tačiau po 
jais – nė vieno savaiminuko. Šernai surenka 
iki paskutinės gilės. Visa viltis – kėkštai. Gal 
pasivogę nuo šernų tolėliau giles paneš ir 
išplatins girioje? 

Atkreipiame dėmesį ir į girininkijų ugdo-
mus jaunuolynus. Juose vienur ąžuoliukai 
už aukštų aptvarų, kitur – su individualiomis 
apsaugomis. Anot V. Cemnolonsko, gerai, 
kad sodinti mišrūs želdiniai. Jiems paaugus, 
tos pačios rūšies medžių šaknys ir šakos ne-

Sodinkim ąžuolus valstybės šimtmečiui

persipins. Tai geriausia apsauga nuo kenkė-
jų, ligų. Ąžuoliukams, berželiams, net spy-
gliuočiams geriausias priešsėlis – alksnynai. 

Aplinkos ministerija skelbia, kad reikia 
plėsti ąžuolynų plotus ir privačiuose miš-
kuose. Tai skatinama ES parama. Kiek tai 
perspektyvu ir rizikinga – patyrėme šioje 
išvykoje į Biržų girią. Bet širdimi ir smulkieji 
miško savininkai norime prisidėti prie ben-
dros šalies ąžuolyno plėtros. Nedideliame 
miško plote taip pat galima palikti augti pa-
vienius savaiminius ąžuoliukus ar jų grupe-
les. Vienur galima ir pasodinti, kitur išsaugoti 
biržėse išdygusius savaiminukus. Žinoma, iš 
to kokios naudos gal turės tik kelintoji sa-

vininkų karta. Kodėl neieškoma galimybių 
bent šiek tiek paskatinti tokius keistuolius? 

Už trejų metų, 2018 m. Lietuva švęs vals-
tybingumo šimtmetį. Kodėl šiai sukakčiai 
pažymėti neišugdžius ir nedidelėje miško 
valdoje bent po šimtą ar kitokį skaičių pers-
pektyvių ąžuolų? Svajonė, kad tai bent šiek 
tiek būtų paskatinta ir išmokomis. ,,Niekas po 
jūsų miškelius nevaikščios ir pavienių medžių 
neskaičiuos, nežiūrint, kad tai būtų ir pers-
pektyviausias ąžuolynų ugdymas“, – gesina 
tokias svajones V. Cemnolonskas. ,,Jeigu tik 
bus galimybė, vis tiek ugdysime ąžuolus“, – 
apsisprendėme grįždami iš Biržų girios.

jonas Dagilis

Prieš 60 metų sodintų ąžuolų kamienų skersmenį matuoja Gytis Ulijonas (dešinėje) ir Visvaldas 
Cemnolonskas
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vokiška kokybė 
už gerą kainą!

markiravimo dažai

Kad miške viskas būtų aišku!

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

Gegužė buvo nuostabi. Jums buvo vėsu? O man ne.
Pirmą kartą, kaip išprotėję, žydėjo mano sodintos trešnės. Pir-

mą kartą mačiau ragais susikibusius stirninus.
Kažin kelintą kartą Čekijoje mėgavausi, kai margatautė ben-

draminčių minia varvina seiles prie lietuviško elnio rekordinių 
ragų.

Pirmą kartą Delfi dėka (http://grynas.delfi.lt/aplinka/suzinoje-
zmoniu-nuomone-apie-medziokle-nustebo-ir-medziotojai-ir-ju-
oponentai.d?id=67979626) sužinojau, tikiuosi kartu su jumis, kad 
tautiečiai nėra visiškai ,,nužaliavę“ ir dauguma jų pripažįsta me-
džioklę teisėtu pomėgiu. Bet yra ir kitaip manančių. Paprašytas 
pakomentuoti DELFI užsakymu šiemet balandžio 17-25 d. atliktos 
visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyri-
mai“ apklausos rezultatus, gamtosaugininkas Andrejus Gaidama-
vičius teigė: 

,,...Nustebino ir nuvylė didelis palaikančių medžioklę procen-
tas, ko nepasakytum skaitydamas komentarus po straipsniais 
apie medžioklę. Dar prieš kurį laiką buvau įsitikinęs, kad jei me-
džioklės klausimu Lietuvoje įvyktų referendumas, tai medžiotojai 
jį pralaimėtų. Tačiau visuomenė materialėja, darosi vis labiau pra-
gmatiška, vartotojiška ir gamta vertybių sąraše užima vis žemes-
nę vietą“. Anot jo, įvyko metamorfozė, panašiai kaip vyrus ištinka 
„viduriniojo amžiaus krizė“.

 A. Gaidamavičius toliau samprotauja, kad ,,...moterys dažniau 
nei vyrai nepritaria medžioklei ne tik dėl to, kad yra jautresnės, bet 
dar ir dėl to, kad medžioklė dažnam vyrui yra geras būdas pabėg-
ti nuo savo žmonos, kaip yra aprašoma eksmedžiotojo Zenono 
Kručinskio knygoje „Dažai ar kraujas“. Dėl to dažnai išyra šeimos, 
nes dėl šio brangaus užsiėmimo nukenčia ir dėmesys šeimai, ir 
šeimos biudžetas...“ 

 Pirmą kartą turiu moralinę teisę viešai kreiptis į Andrejų 
Gaidamavičių, mano rašliavose retkarčiais įvardinamą, kaip visų 
gamtos reikalų žinovą.

Tamsta Andrejau Gaidamavičiau...
Beje, kodėl tamsta? Tamsta yra mano pirmoji mokytoja.
Tamsta yra ,,zemliokas“ dr. Rimantas Baleišis užkrėtęs mane 

medžiokline ,,zaraza“. Tamstos buvo Anapilin iškeliavę aistringi 
medžiotojai, mano mokytojai: doc. Augustinas Mačionis ir tautos 
numylėtinis prof. Ričardas Kazlauskas.

Pone Andrejau Gaidamavičiau, Jūs, viešai paskelbęs, kad me-
džioklė ardo šeimas, įžeidėt mane ir mano artimiausius žmones. 
Įžeidėt mano žmoną, ketvirtą dešimtmetį gyvenančią su bepro-
čiu, kuris ne tik medžioja, bet dar ir visokius medžioklinius ,,ba-
laganus“ organizuoja. Įžeidėt mano dukrą, kurios pasirodymas 
medžiokliniuose renginiuose greta tėvo sukelia audrą stiklinėje. 
Įžeidėt mano sūnų, nuo vaikystės tampytą po medžiokles ir tapu-
sį medžioklės gurmanu. 

Bet aš Jums atleidžiu...

PS. Smagios vasaros ir malonaus mano bičiulio dr. Aliaus Ule-
vičiaus ypatingo rašinio skaitymo.
  

eugenijus TijuŠas

1 pav. „Bebrų langas“ miške. Prieš keliolika metų bebrai patvenkė mišką, 
medynas nudžiūvo ir susiformavo vertinga šlapynė. Čia gausu paprastųjų 
žalčių, veisiasi į Lietuvos raudonąją knygą įrašyti skiauterėtieji tritonai. 
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Bebrų daromos žalos mastas ir pobūdis labai priklauso nuo to, ko-
kio tipo vandens telkiniuose šie žvėrys gyvena. Vandens tėkmių 
debitui viršijus 0,5 m3/s, bebrų užtvankų statymo tikimybė kardi-

naliai sumažėja. Didesnis bebrų žalos mastas yra mažuose tekančiuose 
vandens telkiniuose – melioracijos kanaluose, upeliuose. 

Lietuvoje bebrų žala fiksuojama apie 20 proc. bebraviečių, kurios pri-
skiriamos žalingomis (žr. lentelę) dėl pakenkimų melioracijos sistemoms 
(26 proc.), užtvindytų miškų (apie 22 proc.) ir žemės ūkio naudmenų 
(apie 13 proc.), nugraužtų vertingų medžių (apie 7 proc.). Šie duomenys 
gauti, apklausus 2004 m. šalies medžiotojus. 

 
Lentelė. Bebraviečių priskyrimo žalingoms argumentai Lietuvoje 2004 m.

Argumentai
Bebraviečių dalis
Vnt. %

Žala melioracijos sistemoms 1417 33,2
Užtvindytas miškas 1191 27,9
Užtvindytos žemės ūkio naudmenos ir naudojamos pievos 699 16,4
Nugraužti vertingi medžiai 394 9,2
Kita žala miškui 561 13,3
Viso: 4262 100,0

Bebrų žalos įvertinimas yra probleminis. Dėl ūkinių interesų miški-
ninkai, melioratoriai, ūkininkai bebrų žalą linkę padidinti, o ekologai ir 
gamtosaugininkai – sumažinti. Ryškus pavyzdys yra miškų užtvindymai, 
dėl kurių miškų masyvuose atsiranda vadinamieji ,,bebrų langai“ (1 pav.). 
Ūkine prasme žala akivaizdi, o gamtosaugos požiūriu tokia bebrų veikla 
vertinga.

Kitas pavyzdys – melioracijos sistemos. Didelė dalis neatnaujinamų 
kanalų paseno, befunkcionuoja. Bebrai tik pagreitina jų renatūralizaciją. 
Kitas dalykas, kuomet bebrai gadina tebefunkcionuojančius pagrindi-
nius kanalus. Kad užtikrintų gerą drenažo sistemų veikimą, melioratoriai 

RekomendacijosRekomendacijos  bebrų daromai žalai sumažinti
Dr. doc. alius uleVičius
Vilniaus universitetas
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periodiškai ardo bebrų užtvankas magistra-
liniuose kanaluose. Bet dažnai gaunamas 
laikinas efektas – bebrai po kiek laiko už-
tvankas vėl atstato. 

Atvirų vietų melioracijos kanaluose žy-
miai svarbesnė yra profilaktinė bebrų atgrą-
symo priemonė – neleisti kanaluose augti 
krūmams. Praktiškai kanalų šlaitai turi būti 
kasmet šienaujami. Čia ir slypi problemos 
sprendimo būdas: jei kanalas reikalingas, jis 
turi būti prižiūrėtas ir taps nepatrauklus be-
brams. Ši bebrų prevencijos strategija mažai 
pritaikoma miško ir pamiškių kanalams, kur 
aplinkui gausu bebrams tinkamų sumedėju-
sių augalų.

Vertinant bebrų žalą, svarbu atsižvelgti į 
bebraviečių amžių. Senose bebravietėse, kur 
kažkada bebrai kenkė miškui ar žemės ūkio 
naudmenoms, įvyko negrįžtami ekosistemų 
pokyčiai. Tokios vietos neturėtų būti įtraukia-
mos, vertinant bebrų padarytą žalą. Seniai 
praradusių miško ar žemės ūkio naudmenų 
funkciją plotų turėtų būti keičiama paskirtis 
į pelkėtus plotus (nebent valdytojai norėtų 
iš naujo juos melioruoti). Mes rekomenduo-
jame ypač stambias bebrų suformuotas šla-
pynių buveines įteisinti kaip saugotinas, nes 
jos yra svarbios biologinei įvairovei.

Bebrų žalos prevencija visų pirma turi 
būti vykdoma naujai besiformuojančiose 
bebravietėse. Sulaukę dviejų metų amžiaus 
bebrai iškeliauja iš šeimynos ieškoti naujų 
vietų įsikurti ir suformuoti savas šeimas. Vėly-
vas pavasaris yra tokių klajonių metas. Nau-
jose vietose iš pradžių įsikuria vieniši bebrai. 
Gegužės mėnesį jau galima aptikti jų veiklos 
žymių ten, kur anksčiau nebuvo – negausiai 
nugraužtus krūmus, nedideles užtvankas. 
Tuomet pats metas jas išardyti. Nuolatinis 
trikdymas paskatins išsikraustyti nepagei-
dautiną atėjūną kitur. Jei bebrai įsitvirtina 
naujoje vietoje ir susiformuoja stipri šeima, 
juos išvaryti tampa praktiškai neįmanoma. 
Aišku, galima išmedžioti visą šeimą, bet 
maža garantijų, kad greitai čia vėl neatke-
liaus kiti bebrai. Jie gali ieškoti naujų vietų ir 
dėl kitų priežasčių. Pavyzdžiui, sausros me-

tais į naujas vietas persikelia ištisos bebrų 
šeimos. Žuvininkystės ūkių tvenkiniuose gy-
venę bebrai gali pasitraukti iš jų, kai rudenį 
išleidžiamas vanduo išgaudant žuvis. 

Dažniausiai su bebrų daroma žala susi-
duriama jau susiformavusiose, keletą metų 
egzistuojančiose bebravietėse. Tokiu atveju 
tenka ieškoti būdų, kaip žalą sumažinti. Šiau-
rės Amerikoje, Skandinavijoje plačiai naudo-
jami įrenginiai pažeminti vandens lygiui be-
brų patvankose (2 pav.). Bebrai dažniausiai 
pakelia vandenį aukščiau, negu jiems mini-
maliai reikalinga. Metodo esmė yra ta, kad 
pažeminto vandens lygis tenkintų ir žmogų, 
ir bebrą. Kriterijumi, kiek pažeminti vandens 
lygį, gali būti bebrų urvai, kurių angos turi 
likti po vandeniu. Jeigu bebrams truks van-
dens, jie ieškos galimybių užsitvenkti kitoje 
vietoje. Taigi, nereikėtų stengtis maksimaliai 
pažeminti vandens lygį.

Pagrindinės vandens lygio žeminimo 
įrenginių dalys yra vamzdžiai, kurie gali 
būti plastmasiniai, asbocementiniai arba 
paprasčiausiai sukalti iš lentų. Vanduo į 
juos turi patekti iš apačios, tuomet nešme-
nys neužkiš vamzdžio. Darant juos iš lentų, 
apatinės sienelės vietoje kalami skersiniai 
tašeliai, o plastmasiniuose ir asbocementi-
niuose vamzdžiuose apatinėje dalyje trimis 
eilėmis gręžiamos angos. Galas, atsuktas į 
tvenkinio pusę, turi būti aklinai uždarytas 
arba aptvertas retu metaliniu tinklu, kad 
neužkištų bebrai ir stambios šiukšlės. Pažy-
mėtina, kad vamzdis turi būti ne trumpes-
nis kaip 5-6 m., o jo skersmuo turėtų būti 
ne mažesnis negu 20 cm. Mažmeninėje 
prekyboje yra gofruotų plastikinių 30 cm 
skersmens vamzdžių. Tokie yra patys tin-
kamiausi, nors gana brangūs. Vietoj vieno 
storo galima instaliuoti ir kelis plonesnius 
vamzdžius. Svarbu, kad suminis vamzdžių 

2 pav. Vandens lygio pažeminimo įrenginys 
bebrų patvankoje. Pirmajame plane bebrų 
užtvanka. Į bebrų patvanką nukreiptos vamzdžio 
dalies ilgis apie 5 metrai. Jo galas aptvertas 
metaliniu tinklu. Šaltinis: http://www.ecga.org/
explore_our_properties/view_property/

3 pav. Pralaidos aptvėrimo schema. Šis 
įrenginys saugo, kad bebrai neužkištų pralaidą 
tiesiogiai. Kuomet bebrai pastato užtvanką 
aukščiau pralaidos, galima joje instaliuoti 
vamzdį siekiant pažeminti patvankos vandens 
lygį (panašiai, kaip parodyta 2 pav.)

Rekomendacijos  bebrų daromai žalai sumažinti
Dr. doc. alius uleVičius
Vilniaus universitetas
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pralaidumas užtikrintų vandens lygio žemėjimą. Vamzdis įtvirtina-
mas kuolais.

Instaliuojant vamzdį, bebrų užtvankoje praardomas įdubimas, į 
kurį guldomas vamzdis, kurį reikėtų šioje vietoje gerai įtvirtinti (pa-
naudoti stambius akmenis, kuolus ar pan.). Vamzdžio apačia maž-
daug žymi tą vandens lygį, kurio siekiame. Jei naudotume 30 cm 
vamzdį, tai įleidus jį į užtvanką per visą storį, galėtume pažeminti 
vandens lygį apie 25-30 cm. To dažnai ir užtenka.

Žemiau užtvankos laisvas vamzdžio galas turėtų būti ne trum-
pesnis negu 1 m. Dar geriau ilgesnis, nes mažėja grėsmė, kad bebrai 
jį užkimš. Šis galas taip pat nejudamai įtvirtinamas kuolais. Vertėtų 
pagalvoti, kaip apsaugoti šį galą nuo bebrų užkimšimo (aptverti tin-
klu, užaklinus galą; išleidimo angą išpjauti vamzdžio viršuje). 

Aktuali yra ir vandens pralaidų apsauga keliuose, kurias bebrai 
neretai užkemša, statydami užtvankas. Praktikoje naudojamas pra-
laidų aptvėrimas prieš vandens nuotėkį esančioje kelio pusėje. Išva-
lius pralaidą nuo bebrų padarytos užtvankos, ji atitveriama stambiu 
metaliniu tinklu, kuris įtvirtinamas metaliniais strypais. Vamzdžiai 
(jei reikia) įstatomi, kaip ir pirmuoju atveju, jau po to, kai bebrai su-
renčia užtvanką palei tinklo atitvarą. Tinklo viršus turi būti bent 0,5 
m aukščiau vamzdžių. Tinklas tarnaus ilgiau, jei bus pagamintas iš 
nerūdijančio metalo (pvz., iš aliuminio). Beje, teko matyti nemažai 
bebrų užtvankų, pastatytų išgaubtu puslankiu prieš pralaidas, tarsi 
bebrai suvoktų, kad pralaidų užkimšti nevalia. Tokiais atvejais belie-
ka instaliuoti vamzdį, jei vandens lygis per aukštas. 

Pralaidas pravartu aptverti prevenciškai, kol bebrų dar nėra. 
Ypač tai rekomenduotina, jei pralaida užtikrina upelio ar melioraci-
jos kanalo nuotėkį, o šių tėkmių pakrantėse gausu karklynų – mėgs-
tamo bebrų maisto. 

Profilaktika turi būti taikoma ir apsaugant vertingus pavienius 
medžius nuo bebrų ,,dantų“. Apsaugai taikomos nesudėtingos 
priemonės. Pavyzdžiui, medžio kamienas gali būti apvyniojamas 
spygliuota viela iki maždaug 1 m aukščio nedidesniais kaip 5 cm 
tarpais tarp vijų. Tarp kamieno ir vielos būtinai reikia padėti taše-
lius, kad viela nesiliestų su žieve. Vielos galus reikia tvirtinti ne prie 
medžio kamieno, o prie tašelių, kad visa konstrukcija netrukdytų 
medžiui storėti. Dažniausiai taikomas medžių aptvėrimas metali-
niu tinklu (4 pav.). Tai labai patikimas būdas, nors ir brangesnis. 
Suvirintam tinklui nereikia kuolų – pakanka jį sulenkti žiedu ir su-
jungti galus. 

Norėčiau pažymėti, jog bebrai neatsiranda staiga ir nepradeda 
iš karto ,,žieduoti“ visus aplinkui augančius saugotinus medžius. 
Pamačius daromą žalą, reikėtų nedelsiant taikyti medžių apsaugos 
priemones. Kol bebrams nepažeidė visos medžio žievės, verta imtis 
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4 pav. Medžių aptvėrimas metaliniu tinklu saugant juos nuo bebrų

šių priemonių. Bebrai labai retai apgraužia medžius, esančius toliau 
negu 100 m nuo vandens.

Užsienyje vartojamas ir kitas būdas medžiams nuo bebrų apsau-
goti. Apatinės kamienų dalys nutepamos latekso dažais, sumaišytais 
su kvarciniu smėliu (į 1 litrą dažų dedama 150 g smėlio). Bebrams, 
matyt, nepatinka akmenukai tarp dantų ir jie nustoja tokį medį 
graužti. Dažų dangą reikėtų kas porą metų atnaujinti.

Medžių kamienų apatines dalis galima pabandyti aptepti kano-
pinių žvėrių atgrasymui miškuose naudojamais repelentais. Kai kurie 
amerikiečių autoriai teigia, jog šis būdas buvo veiksmingas. Tokius 
tepimus reikėtų atnaujinti dažniau nei apsaugant dažais. 

Paskutiniu metu pasigirsta nuomonių, jog bebrus galima efek-
tyviai atbaidyti, panaudojant įvairius plėšrūnų kvapus (tarkim išma-
tas ir pan.). Atlikti tyrimai parodė, jog labiausiai bebrai vengia ūdrų, 
lapių, vilkų kvapo ir mažiausiai reaguoja į žmonių bei naminių šunų 
kvapą. Praktinis kvapų taikymas bebrų žalos prevencijai turi esminį 
trūkumą – kvapų laikinumą. Norint apsaugoti medį tokiu būdu, rei-
kėtų naudojamus kvapus vos ne kasdien atnaujinti. Nebent naudo-
tume cheminius kvapų fiksatorius ar būtų sukurti sintetiniai kvapų 
repelentai. 

Bebrų polinkis rausti urvus – dar vienas labai aktualus jų daro-
mos žalos aspektas. Jie išrausia daug laikinų urvų, kuriuos retai nau-
doja, nebent iškilus pavojui. Gamtoje bebrų urvai naudingi dauge-
liui kitų gyvūnų, tačiau jais ardomi melioracijos kanalų, tvenkinių 
krantai, polderių, kelių pylimai. Specialių šios žalos mažinimo prie-
monių nėra. Praktikoje taikomos bendras prevencinės bebrų atgra-
symo priemonės – maistui tinkamų medžių ir krūmų šalinimas, ap-
tvėrimas. Įrengiant pylimus prie vandens telkinių, būtų pravartu jų 
papėdes po vandeniu apsaugoti paklotu metaliniu tinklu, nes urvus 
bebrai pradeda rausti tik po vandeniu. 

Apibendrinant norėtųsi pažymėti, jog pigių bebrų daromos ža-
los mažinimo priemonių nėra; efektyviau jas taikyti, kai tik bebrai 
atsikrausto, tuomet kainuos mažiau ir žala gamtai bei patiems be-
brams bus minimali. 

Tel.: 8 5 2330009,
8 5 2337780
Faks. 8 5 2130200
Mob. 8 698 89240
el. paštas felis@takas.lt
skype felishunting

Felis
a n t a n o  T r u s k a u s k o  P Į

Geriausios medžioklės 
visuose Pasaulio kontinentuose 
pagal Jūsų pageidavimus

Legalus trofėjų įvežimas: 
gamtosauginių leidimų 
ir veterinarijos sertifikatų 
parūpinimas, muitinės 
procedūrų sutvarkymas

Skambinkite ir mes pasiūlysime 
geriausius variantus!

Kai kurias mūsų medžioklių 
programas rasite: 
www.hunting-world.com
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Konkursų dalyvių žinias ir prisistatymus 
vertino patyrusi komisija: Lietuvos miškinin-
kų sąjungos prezidentas prof. dr. Edmundas 
Bartkevičius, tarptautinių konkursų koordi-
natoriai – JMB sambūrio tarybos pirmininkė 
Eglė Mankevičienė ir Mindaugas Maksvytis 
bei ASU MEF darbuotojos doc. Janina Šepe-
tienė ir Jolita Abraitienė.

inDRė čeKanausKyTė
uaB „inlinen“

Gegužės 20 d. gausus jaunųjų miško 
bičiulių būrys sugužėjo į Kauną, ASU, 
kur vyko respublikiniai konkursai „Ti-

riamieji darbai miške“ ir „Jaunimas Europos 
miškuose“. 

Konkurso „Tiriamieji darbai miške“ laure-
atais tapo: Rokas Kusta ir Aurimas Bareikis iš 
Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazi-
jos JMB būrelio ,,Girinukas“ už darbą „Papras-
tojo ąžuolo ir raudonojo ąžuolo jaunuolynų 
būklės tyrimas“ (1 vieta), Dalia Kančauskaitė 
iš Tauragės r. Žygaičių gimnazijos JMB bū-
relio ,,Skroblas“ – „Žinduolių veiklos žymių 
ir elninių žvėrių pasiskirstymo tyrimai“ (2 
vieta) ir Emilija Obelienytė, Erika Abrama-
vičiūtė iš Kauno r. Kulautuvos pagrindinės 
mokyklos JMB būrelio ,,Kultuvėlė“ – ,,Dažai 
iš miško“ (3 vieta). 

Pirmos vietos laimėtojai Rokas ir Aurimas 
iš JMB būrelio ,,Girinukas“ sakė: „Konkurentų 
darbai buvo labai stiprūs, bet džiaugiamės, 
kad mūsų pastangos taip įvertintos ir va-
žiuosime į Rusiją, kur vyks tarptautinis JMB 
tiriamųjų darbų konkursas“.

Kiekviena ES valstybė atrenka kandi-
datus ir kasmetiniam konkursui „Jaunimas 
Europos miškuose“. Respublikinio konkurso 
metu nustatomi trys geriausi pretendentai, 
kurie vyks į tarptautinį konkurso etapą Ru-
munijoje. Lietuvoje dėl šios galimybės var-

Atrinkti geriausieji miško žinovai 
tarptautiniams konkursams

žėsi 7 komandos. Kandidatais tapo: Vilniaus 
r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos 
JMB būrelis ,,Lūšiukai (1 vieta), Rokiškio r. Ka-
majų Antano Strazdo gimnazijos JMB būre-
lis „Žvorūnė“ (2 vieta) ir Jurbarko r. Raudonės 
pagrindinės mokyklos JMB būrelis ,,Ąžuoliu-
kas“ (3 vieta).

„Laimėta pergalė ne tik džiaugsmas, 
bet ir didelė atsakomybė. Rumunijoje turė-
sime reprezentuoti Lietuvą, o tai nelengva 
užduotis“, – pergalės išgyvenimais dalijosi 
„Lūšiukai“.

Varžytuvių dalyviai ir jų kuratoriai

Konkurso „Tiriamieji darbai miške“ 
nugalėtojai R. Kusta ir A. Bareikis 
iš Kazio Inčiūros gimnazijos 
JMB būrelio ,,Girinukas“,,Lūšiukai“ važiuos į Rumuniją
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arba paneigtų šias kalbas. O kas galėjo 
geriau tai padaryti, negu šikšnosparnių 
žinovas ir mylėtojas Remigijus Karpuš-
ka iš Lietuvos gamtos fondo. Tuo labiau, 
kad jis kai kuriems viešviliečiams buvo 
pažįstamas iš jaunųjų miško bičiulių 
stovyklų pajūryje, iš kelionės po Zarasų 
krašte esantį ,,Ąžuolo“ pažintinį taką, 
kitų renginių. Tai įgyvendinti padėjo 
mūsų miestelyje užaugusi ir į plačiuo-
sius gamtosaugos vandenis ,,išplauku-
si“ Julija Petrošiūtė. 

Pamenu, dar būnant jai Viešvilės 
pagrindinės mokyklos mokinuke, JMB 
būrelio nare, per JMB sambūrio jubilie-
jinę šventę Kėdainių rajone, Skinderiškio 
parke ,,Mūsų girių“ žurnalistui Vaclovui 
Trepėnaičiui paklausus, ar tapsi miškinin-
ke kaip mama, ji įsitikinusiai atsakė: ,,Ne, 
būsiu žurnaliste“... Julija savo planus įgy-
vendino: tapo žurnaliste, dirbdama Lie-
tuvos gamtos fonde randa savo mėgsta-
mas temas gamtosauginėse pažintinėse 
programose, veikloje. Šiam susitikimui 
ilgai ieškojome tinkamo savaitgalio: no-
rėjosi, kad jau nerūpėtų miško sodinimo 
darbai ir dar nebūtų prasidėjęs miško 
gaisrų ,,sezonas“. Gamtos fondo specia-
listai patarinėjo, kada galima geriau pa-
matyti skraidančius šikšnosparnius. 

Taip gegužės antrąjį šeštadienį susi-
kvietėme daug draugų, bendraminčių 
ir vakare susitikome prie miestelio tven-
kinio. Atvyko jaunieji miško bičiuliai iš 
Gausantiškių, Smalininkų ir Viešvilės mo-
kyklų su vadovais, mokytojai iš Vilkyškių, 

Dažnai žmonės kasdienybėje yra 
taip susirūpinę savo veikla ir 
nauda, kad nesusimąsto, jog gali 

pakenkti greta esančiam mažesniam už 
save, gamtai. Kad neštų naudą, visur, 
kur tik įmanoma, buvo statomos už-
tvankos. Bet nepagalvota, jog šimtams 
lašišinių žuvų uždarėme kelią į nuolati-
nes jų nerštavietes. Keičiame senus pas-
tatų stogus naujais ir nesusimąstome, o 
kur dėsis šikšnosparnių šeimos, kurios 
rasdavo prieglobstį tarp senų čerpių ar 
šiferio lapų. Stengėmės nusausinti visas 
pelkes, kad tik būtų patogiau privažiuo-
ti, kad būtų didesnis lopinėlis dirbamos 
žemės ar miško, o kur gyvens nykstan-
tys varliagyviai, kiti smulkūs gyvūnai, 
pelkiniai augalai, ar galvota? 

Mūsų miestelio bendruomenė sten-
giasi sužinoti, ką galima padaryti kitaip, 
ką galima ištaisyti, išsaugoti. Taip pa-
tvenktas upelio krioklys, kadaise sukęs 
elektrinės turbiną, tapo Viešvilės žuvita-
kiu. Viešvilės upelio slėnius su senaisiais 
medžiais savo globon perėmė Viešvilės 
valstybinis gamtinis rezervatas. Mums 
džiugu, kad ten dirbantys specialistai 
skelbia vis naujas Karšuvos girioje rastas 
kerpių, samanų, augalų, vabalų rūšis ir 
tuo sudomina čia atvykstančius žmones.

Prie retų gyvūnų priskirtini ir šikš-
nosparniai, apie kuriuos girdime ir šiur-
pą keliančių pasakojimų. Vieni teigia, 
kad jie skraidydami įsivelia į plaukus, 
kiti – kad čiulpia ir kraują. Nutarėme pa-
sikviesti specialistus, kad jie patvirtintų 

Lietuvos gamtos fondas kartu su Jurbarko miškų 
urėdija, Viešvilės miestelio bendruomene šiame 
miestelyje esančiame žuvitakio slėnyje gegužės 
9 d. vakare surengė rajono visuomenei gamto-
sauginį reginį – Šikšnosparnių vakarą. Lietuvos 
gamtos fondo darbuotojas, vienas labiausiai pa-
tyrusių šikšnosparnių tyrėjų Remigijus Karpuška 
supažindino su šių slėpiningų nakties skrajūnų 
pasauliu, jiems iškilusiomis grėsmėmis, paneigė 
apie juos sklandančius mitus.

Viešvilėje, 
po šikšnosparnių raižomu dangumi...

Gamtininkas Remigijus Karpuška

Auditorija gamtoje



Gamtos fondo darbuotoja Julija Petrošiūtė

Veiklūs 
bendraminčiai 

(girininkė 
Irena Petrošienė 

ir gamtininkas 
Remigijus Karpuška)

Statomas tinklas šikšnosparniams gaudyti ,,Šikšnosparniukės“
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sas įdomus ir gana triukšmingas, primenantis tarškyklę, naudojamą 
medžioklėse. Iš skleidžiamo garso stiprumo Remigijus nustatinėjo, 
kada skrenda vienas, kada du ar keli šikšnosparniai tarp parko me-
džių ar prie tvenkinio. 

Koks buvo įdomumas tiesti plonytį tinklą, tarsi voratinklį, kurį pri-
tvirtinome prie dviejų plonų karčių ir iškėlėme prie tiltuko į vandenį. 
Nors ir buvome perspėti, kad vargu ar pavyks ką nors įvilioti į tinklą, 
su nekantrumu dairėmės, ar nėra kokio užsižiopsojusio šikšnospar-
nio, kurį sugavus galėtume ir pačiupinėti. Deja, Remigijus buvo tei-
sus. Šie gyvūnai tą vakarą buvo apdairūs. 

Gamtininkas papasakojo įvairių nuotykių iš savo praktikos, kaip 
tenka gaudyti šikšnosparnius, kurie nelauktai ,,įsiveržia“ į žmonių 
butus ar kitas patalpas. Kartais jo šaldytuve migdomi keli šikšnospar-
niai, kad paskui galėtų juos nuvežti į žiemavietes. 

Svečiai iš Vilniaus atsivežė ir pagamintų inkilų šikšnosparniams, 
įvertino mūsiškių moksleivių pagamintus ir pateikė pasiūlymų jiems 
patobulinti. Jiems patiko mūsų padaryti popieriniai įvairiaspalviai 
šikšnosparniai, o ypač darbščiųjų rankų būrelio vadovės Sniežanos 
Šašienės pagaminta ,,šikšnosparniukė“. Renginys buvo tikrai įspū-
dingas. Žinoma, tai galėjome įgyvendinti tik sulaukę Jurbarko miškų 
urėdijos paramos, kartu su miškų urėdijos JMB sambūrio koordina-
tore Dalia Mačiežiene, seniūnaičiais, seniūnijos ir kultūros skyriaus 
darbuotojais paįvairindami miestelio gyvenimą.

Žiūrėdami į padangę raižančius šikšnosparnius, matysime visai 
kitokį gyvūną: mums naudingą, vertą globos ir pagarbos. Žinoma, tai 
galima sužinoti iš visagalio interneto, bet to neatstos galimybė gyvai 
susiburti į vieną būrį vaikams, tėvams, mokytojams, miškininkams, 
fotografams, šiaip gamtą mylintiems ir susimąstantiems žmonėms. 

Mes visa tai patyrėme, pabandykite ir jūs. Lietuvos gamtos fondo 
specialistai gali daug ką papasakoti atvykę į Jūsų gamtos klasę. 

iRena PeTRoŠienė
jurbarko miškų urėdijos Kalvelių girininkijos girininkė 

Skirsnemunės, Seredžiaus mokyklų, renginys sudomimo ir kultūros 
darbuotojus, bendruomenių narius iš įvairių vietovių. O koks susitiki-
mas be gamtos vaišių? Vaišinomės vietinių dilgėlių ir rūgštynių sriuba, 
rabarbarų kompotu ir labai skaniais, pagal šišioniškių receptą keptais, 
,,čirviniais“ blynais.

Remigijaus Karpuškos paskaita apie šikšnosparnius vyko pavasa-
riškoje gamtoje, sėdint tarp senų parko medžių. Kol saulė nenusilei-
do, klausėmės išsamaus jo pasakojimo, stebėjome demonstruojamas 
skaidres. Gamtininkas pripažino, kad į plaukus šikšnosparnis gali įsivel-
ti tik atsitiktiniu atveju – sužeistas arba mažylis, neturintis skraidymo 
įgūdžių ir per vėlai pajutęs kliūtį. Paneigtas mitas, kad šikšnosparnis – 
skraidanti pelė, o iš tiesų yra neįprastai skraidantis žinduolis, vienas 
toks pas mus ir pasaulyje. Šikšnosparniai veda gyvus vaikus ir maitina 
juos pienu. Nesugeba stovėti dėl pakitusių galūnių, nes priekinės ko-
jelės virtusios sparnais, kurios plona plėvele sujungia pirštus su užpa-
kaline galūne ir uodega. Jie puikiai kybo įsikabinę stipriais kojų pirštais 
žemyn galva. Taip jiems patogiau greitai pakilti. Sužinojome, kad šikš-
nosparnis per naktį sumedžioja 3-5 tūkst. uodų arba kiek pats sveria. 
Visų akyse šis gyvūnas įgavo dar didesnę vertę ir pagarbą. 

Kad šikšnosparniai aplinkoje orientuojasi ne tik regėjimu, bet ir 
skleisdami ultragarsą bei ausimis gaudydami grįžtantį aidą, įsitikino-
me saulei nusileidus. Šikšnosparnių gyvensenos žinovas Remigijus 
rankoje laikomu nedideliu prietaisu užfiksavo jų skleidžiamus gar-
sus, kurių žmogaus ausis nepajėgi pajusti. Reikia pripažinti, kad gar-
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Iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę.
Atsakymus iki birželio 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 – Veido apsauga su ausinėmis

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

Vertikaliai:
1. Bičių patinas. 2. Atomų, molekulių dariniai, sudarantys įvairius 
objektus. 3. Kasmet numetantis spyglius spygliuotis. 4. Medis, 
augantis tankia, plačiai ovališka arba pusrutuliška laja. 5. Mokslas 
apie grožį ir meną. 6. Dekoratyvus 2,5 – 3 m aukščio vaiskrūmis, 
kurio vaisiai stambūs, geltoni, sultingi, aromatingi, vitaminingi. 
10. Sportuojanti mergina, moteris. 13. Nereiklus daugiametis žoli-
nis storalapinių šeimos augalas. 14. Cheminis periodinės elemen-
tų lentelės III grupės radioaktyvusis elementas, žymimas Ac, kurio 
eilės numeris 89. 18. Kinivarpos sinonimas. 19. Organinės evo-
liucijos natūraliosios atrankos būdu teorijos autorius. 21. Valingų 
judesių koordinacijos sutrikimas. 22. Transporto infrastruktūros 
statinys, statomas skersai ar įstrižai kelio, gatvės arba geležinkelio. 
23. Graužikas, paplitęs Pietų ir Centrinės Amerikos tropinėse srity-
se. 25. Nuo sumušimo iššokęs kūno kietulys, patinimas.

Horizontaliai:
7. Dažniausia pasaulyje žmonių parazitinė kirmėlė. 8. Spygliuotas dekora-
tyvinis medis ar krūmas labai tankia laja, neturintis sakų. 9. Chromosomos 
elementas, lemiantis požymio ar ypatybės paveldėjimą. 11. Atogrąžų kil-
mės darželių augalai, kurių žiedų žemutinė dalis panaši į švilpynę, dar va-
dinama pypyte. 12. Graižažiedžių šeimos sausų vietų dekoratyvus augalas. 
15. Ankštinių šeimos šiltųjų kraštų medis arba krūmas geltonais ar baltais 
žiedais, žirnmedis. 16. Vienas aukščiausių medžių pasaulyje. 17. Vorų rez-
gamas tinklas. 20. Raudinių šeimos kibus miškų augalas. 22. Gydomoji 
priemonė. 24. Krūminis gluosnis. 26. Šiaurės pusrutulio spygliuočių miškų 
masyvas. 27. Žiaunomis kvėpuojantis stuburinis vandens gyvūnas. 28. Den-
giamasis audinys, kuris dengia žmogaus ir gyvūnų odos paviršių. 29. Medis 
briaunotu liemeniu, pilka lygia žieve.

Sunkesni žodžiai: ataksija, epitelis.
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kininkas 1964 m. pakviečiamas dirbti į tuometinę Miškų ūkio ir miško 
pramonės ministeriją vyresniuoju inžinieriumi; 1971 m. pereina į šakinį 
profsąjungos respublikinį komitetą vyresniuoju techniniu darbo ins-
pektoriumi. 1974-1990 m. Juozui patikimos vyresniojo referento parei-
gos Vyriausybės Reikalų valdyboje. Nuo 1990 m. jis dirbo Vyriausybės 
kanceliarijoje referentu, konsultantu aplinkos apsaugos klausimais. 
Vėliau panašiomis pareigomis perkeltas į Žemės ūkio ministeriją, kur 
dirbo iki išėjimo į pensiją.

Užimdamas atsakingas pareigas valstybės ir visuomeninėse ins-
titucijose, Juozapas aktyviai dalyvavo rengiant miškų ūkio plėtros 
įstatymus, programas, skaitė paskaitas darbų saugos klausimais, buvo 
dažnas dalyvis įvairiose gamtininkų renginiuose, domėjosi medžiokle. 
1987 m. jam suteiktas Garbės medžiotojo vardas. Jo veikla įvertinta 
įvairiais vyriausybiniais ir visuomeninių organizacijų apdovanojimais.  
Buvusių bendradarbių teigimu, Juozapas pavestus darbus visuomet 
atlikdavo laiku, sąžiningai, pasižymėjo aukšta dvasine ir elgesio kultū-
ra, dėmesingumu bendradarbiams ir eiliniams žmonėms, mylėjo gim-
tąjį kraštą. Laisvalaikiu jis mėgo keliauti, bitininkavo tėviškėje. 

Su žmona Birute išaugino du sūnus ir dukrą. Tėčio profesiją pasirin-
ko sūnus Ramūnas, miškininko karjerą 1990 m. taip pat pradėjęs Ne-
menčinės miškų urėdijoje, Santakos girininkijoje, dabar dirba Valstybi-
nės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyrius Vilniaus teritorinio posky-
rio vyriausiuoju specialistu Nemenčinės regione. Kitas sūnus Žilvinas 
pasirinko dailę, o jų sesuo Eglė studijavo ekologiją. 

Balandžio 29 d. palydėti amžinam poilsiui į Kernavės kapines šį iš-
kilų žmogų, kolegą susirinko gausus būrys jo buvusių bendradarbių, 
įvairių visuomeninių organizacijų atstovų, gimtojo krašto žmonių, gi-
minių.

Dėl skaudžios netekties nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną Bi-
rutę, dukrą Eglę, sūnus Ramūną, Žilviną, jų artimuosius.

Buvusių bendradarbių ir giminių vardu – albinas Vaičiūnas

Juozapas Stankevičius
1937 11 30 – 2015 04 26 

Balandžio 26-ąją tėviškės sodyboje netikėtai mirė žinomas miškinin-
kas, gamtosaugininkas, visuomenininkas, buvęs ilgametis Lietuvos 
vyriausybės kanceliarijos darbuotojas Juozapas Stankevičius. Jis ėjo 
78-uosius metus... Ne dažnam lemta išeiti Amžinybėn iš ten, kur esi į 
šį pasaulį atėjęs.

Netoli buvusios Lietuvos ir Lenkijos demarkacinės linijos, Širvintų 
rajono Paspėrių kaime prie Spėros ežero gyvenusių valstiečių Leono ir 
Apolonijos Stankevičių šeimoje užaugo trys jų vaikai – Albertas, Juo-
zapas ir Danutė. Jau nuo mažens Juozą traukė kaimą supusios gamtos 
pažinimas. Tad baigęs Musninkuose vidurinę mokyklą, jis nedvejoda-
mas išvažiavo į Kauną, LŽŪA studijuoti miškininkystės. Čia įsitraukė ir į 
visuomeninę veiklą. 

Baigęs 1962 m. LŽŪA Miškų ūkio fakultetą, miškininko karjerą 
pradėjo Nemenčinės miškų ūkio Sužionių girininkijoje dešimtininku, 
vėliau dirbo šios girininkijos girininku. Sukūręs šeimą, pareigingas miš-
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Valstybinėje miškų tarnyboje: 
KAROLIS MICKEVIČIUS, g. 1985 m., baigęs 2011 m. LŽŪU Miškų fakulte-
te miškininkystės magistro studijas, laimėjęs konkursą, nuo 2015 m. ba-
landžio 27 d. paskirtas Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus vedėju. 
Prieš tai dirbo Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus vyriausiuoju 
specialistu;
ADOMAS STONCELIS, g. 1988 m., baigęs 2013 m. ASU MEF miškinin-
kystės magistro studijas, laimėjęs konkursą, nuo 2015 m. balandžio 14 d. 
paskirtas Miškotvarkos skyriaus vyriausiuoju specialistu. Prieš tai dirbo 
Šalčininkų miškų urėdijoje girininko pavaduotoju;
RIMANTAS PODERYS, g. 1991 m., baigęs 2014 m. ASU MEF miškininkys-
tės bakalauro studijas, nuo 2015 m. gegužės 7 d. paskirtas Nacionalinės 
miškų inventorizacijos skyriaus vyresniuoju specialistu;
VIDAS ENDRIJAITIS, g. 1990 m., baigęs 2013 m. ASU MEF miškininkystės 
bakalauro studijas, laimėjęs konkursą, nuo 2015 m. gegužės 12 d. pa-
skirtas Miškų kontrolės skyriaus Šiaulių teritorinio poskyrio vyriausiuoju 
specialistu; 
VAIDA RIMIENĖ, g. 1982 m., baigusi KMAI kolegiją, nuo 2015 m. gegužės 
18 d. paskirta Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus specialiste; 
KRISTINA STRIPEIKIENĖ, g. 1977 m., baigusi 2001 m. LŽŪU Miškų fakul-
tete miškininkystės bakalauro studijas, laimėjusi konkursą, nuo 2015 m. 
gegužės 25 d. paskirta Miškų kontrolės skyriaus Šiaulių teritorinio posky-
rio vyriausiąja specialiste; 

ONA VALATKIENĖ, dirbusi Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus 
specialiste, 2015 m. balandžio 20 d. atleista iš šių pareigų;
MANTAS BRADAUSKAS, dirbęs Bendrųjų reikalų skyriaus vyresniuoju 
specialistu, 2015 m. gegužės 8 d. atleistas iš šių pareigų. 

Rokiškio miškų urėdijoje:
BENJAMINAS SAKALAUSKAS, dirbęs generalinio miškų urėdo pava-
duotoju, laimėjęs konkursą, nuo 2015 m. gegužės 7 d. paskirtas šios miš-
kų urėdijos urėdu. 

Šiaulių miškų urėdijoje:
RAIMONDAS KRIŠTOPAITIS, LŽŪU 2008 m. įgijęs miškininkystės baka-
lauro laipsnį, laimėjęs atranką, paskirtas Rėkyvos girininkijos girininku. 
Prieš tai dirbo me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio meistru. 

Utenos miškų urėdijoje:
VAIDAS PAKERYS, 2012 m. ASU MEF įsigijęs miškininkystės magistro 
laipsnį, laimėjęs atranką, nuo 2015 m. gegužės 20 d. paskirtas medienos 
ruošos, prekybos ir techninio padalinio viršininku. Prieš tai dirbo šioje 
miškų urėdijoje prekybos vadybininku;
DOMAS KELPŠAS, g. 1989 m., 2012 m. ASU MEF įsigijęs ekologijos ir 
aplinkotyros bakalauro laipsnį, nuo 2015 m. gegužės 21 d. priimtas dirbti 
prekybos vadybininku. Prie štai dirbo privačiame sektoriuje.
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birželiį

Kryžiažodžio „Apie viską po truputį...“, išspausdinto 2015 m. Nr. 4, atsakymai:
Vertikaliai: 1. Plakis. 2. Balzganė. 3. Karagana. 4. Agutis. 5. Kaulenis. 6. Kirminas. 
10. Paukštšunis. 13. Šiurpis. 14. Dagilis. 18. Bobausis. 19. Blužnutė. 21. Sotvaras. 
22. Avižuolė. 23. Ligutė. 25. Kalija. 
Horizontaliai: 7. Daratėlė. 8. Dryžutis. 9. Alkis. 11. Žiemė. 12. Tabakas. 15. Virtinė. 
16. Avansas. 17. Granatmedis. 20. Poklius. 22. Avižėlė. 24. Atgiris. 26. Pušis. 
27. Varna. 28. Žiauberė. 29. Poraistė.
Frazė – ŽEMĖ PUOŠIASI ŽIEDAIS

Už kryžiažodžio „Apie viską po truputį...“, 
išspausdinto 2015 m. Nr. 4, atsakymus 
UAB „MMC Forest“ 
įsteigtą prizą – kombinuotų raktų rinkinį 
Pro-Grip PROFESSIONAL – 
laimėjo EGIDIJUS ČEPULIS. 

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

miškotvarkos instituto vyresniąją specialis-
tę VILIJĄ ADŽGAUSKIENĘ, 16 d. – Rokiškio 
miš kų urė di jos miško apsaugos inžinierių 
JUOZĄ DAVAINĮ, 19 d. – Kėdainių miš kų urė-
di jos Kėdainių gi ri nin ki jos gi ri nin ką PETRĄ 
EIGIRDĄ, Pakruojo miš kų urė di jos Sukme-
džio gi ri nin ki jos eigulį JONĄ JOKŠĄ, 20 d. – 
Val ki nin kų miš kų urė di jos me die nos ruo šos, 
pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio statybų dar-
bininką ČESLOVĄ KLINOVSKĮ, 21 d. – Utenos 
miš kų urė di jos vyriausiąjį miškininką VALEN-
TINĄ MERKĮ. 

Su 70-uo ju gim ta die niu
Bir že lio 1 d. šią su kak tį pa žy minčią bu vu sią 
ilgametę Dub ra vos EMM urė di jos Selekcinių 
sodmenų išauginimo padalinio viršininkę 
ALVYRĄ DARGIENĘ, 17 d. – bu vu sį il ga me tį 
Nemenčinės miš kų urė di jos tiekėją, sandėli-
ninką VIDMANTĄ KLIŠĮ, 23 d. – Kuršėnų miš-
kų urė di jos tekintoją, sargą JONĄ GLODENĮ.

Bir že lio 16 d. su kan ka 75-eri bu vu siam ilga-
mečiam Rad vi liš kio miš kų urė di jos Šaukoto 
gi ri nin ki jos gi ri nin kui TADEUŠUI ŽALTAUS-
KUI, 21 d. – bu vu siam ilgamečiam Kaišia-
dorių miš kų urė di jos Būdos girininkijos 
eiguliui MARIJONUI STANKEVIČIUI, 24 d. – 
bu vu siam ilgamečiam Dub ra vos EMM urė-
di jos Šilėnų girininkijos miško darbininkui 
ALBINUI ŠALČIUI.

Su 80-uo ju gim ta die niu
Bir že lio 30 d. šią su kak tį pa žy minčią bu vu-
sią il ga metę Kau no miš kų urė di jos buhalterę 
BIRUTĘ SURANTIENĘ. 

Bir že lio 14 d. sukanka 85-eri bu vu siai ilga-
metei Rokiškio miš kų urė di jos vyriausiajai 
buhalterei ZOFIJAI GUMBARAGIENEI.

ZATU, 4 d. – Šakių miš kų urė di jos medelyno 
viršininką AUDRIŲ KRIŠTOPAITĮ, Tauragės 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio savivarčio automobi-
lio vairuotoją ROBERTĄ BLANKĄ, 6 d. – Tra kų 
miš kų urė di jos Jagelonių gi ri nin ki jos ei gu lį 
ČESLOVĄ VINEVIČIŲ, 9 d. – Kre tin gos miš-
kų urė di jos Vėžaičių gi ri nin ki jos gi ri nin ko 
pa va duo to ją JAUNIŲ DRAKŠĄ ir šios miš kų 
urė di jos medelyno darbininkę RIMĄ AUS-
TIENĘ, 17 d. – Nemenčinės miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa-
da li nio ūkinių darbų darbininką VALERIJ ŽA-
RIN, 23 d. – Alytaus miš kų urė di jos me die-
nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio 
medvežės operatorių ARŪNĄ DAUGININKĄ, 
27 d. – Švenčionėlių miš kų urė di jos me die-
nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio 
ūkvedę RITĄ LAZAUSKIENĘ, 29 d. – Jurbarko 
miš kų urė di jos medelyno sezoninę darbi-
ninkę ROMUTĘ ŠAKIENĘ. 

Su 60-uo ju gim ta die niu
Bir že lio 3 d. šią su kak tį pa žy minčią Panevėžio 
miš kų urė di jos medelyno darbininkę GENO-
VAITĘ JANAVIČIENĘ, 4 d. – Kaišiadorių miš kų 
urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech-
ni nio pa da li nio elektriką ALGIRDĄ KUBICKĄ, 
5 d. – Kėdainių miš kų urė di jos medelyno sar-
gą JUOZĄ MEDELĮ, 10 d. – Generalinės miš-
kų urė di jos Buhalterinės apskaitos skyriaus 
vedėją DALIĄ DRIUKIENĘ, 12 d. – Valstybinio 

Su 30-uo ju gim ta die niu
Bir že lio 7 d. šią su kak tį pa žy min tį Valsty-
binės miškų tarnybos Nacionalinės miškų 
inventorizacijos skyriaus vyriausiąjį specia-
listą ALGIMANTĄ GREGERĮ, 11 d. – Ignalinos 
miš kų urė di jos informatikos specialistą STA-
NISLOVĄ BARKOVSKĮ, 14 d. – Kau no miš kų 
urė di jos Raudondvario gi ri nin ki jos eigulį 
MANTĄ SAJONĄ, 19 d. – Šakių miš kų urė-
di jos Klevinių gi ri nin ki jos eigulį VALDĄ BA-
ZILIAUSKĄ, 28 d. – Anykš čių miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa-
da li nio meistrą MANTĄ STROLIĄ. 

Su 40-uo ju gim ta die niu
Bir že lio 1 d. šią su kak tį pa žyminčią Jurbarko 
miš kų urė di jos Smalininkų gi ri nin ki jos ei gu-
lę RIMĄ MAJORAVIČIENĘ, 5 d. – Šilutės miš kų 
urė di jos Saugų me die nos ruo šos, pre ky bos ir 
tech ni nio pa da li nio miško darbininką ARTŪ-
RĄ MAČERAUSKĄ, 6 d. – Valstybinės miškų 
tarnybos Miškų kadastro skyriaus vyriausiąją 
specialistę RASĄ LEKSTUTIENĘ, 12 d. – Kaz-
lų Rū dos mo ko mo sios miš kų urė di jos Infor-
macinio centro vadovą REDĄ RUTKAUSKĄ, 
16 d. – LAMMC Miš kų ins ti tu to Miško ište-
klių, ekonomikos ir politikos skyriaus dokto-
rantę JULIJĄ KONSTANTINAVIČIENĘ, 20 d. – 
Valstybinio miškotvarkos instituto jaunesnįjį 
specialistą ARŪNĄ PAPRECKĮ, 30 d. – Šven-
čionėlių miš kų urė di jos Antanų gi ri nin ki jos 
ei gu lį JONĄ SėLIUKĄ. 

Su 50-uo ju gim ta die niu 
Bir že lio 2 d. šią su kak tį pa žy minčius – Šiau-
lių miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre-
ky bos ir tech ni nio pa da li nio valytoją ZITĄ 
KIRŠANSKIENĘ, Druskininkų miš kų urė di jos 
valytoją RAMUTĘ NAVICKIENĘ, Šalčininkų 
miš kų urė di jos miško darbininką VASILIJ BU-
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