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Miškui skirtos diskinės akėčios

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

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

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

Augmenijos smulkintuvai nuo 
13.000 

EUR

 Variklis AGCO Power (Sisu) – 111 AG
 24+24 pavaros
 Metalinis degalų bakas
 Priekinio tilto diferencialo blokavimas
 Hidraulinio siurblio našumas 90 l/min
 Oro kondicionierius
 Miško padangos 20.8R38+16.9R28 NOKIAN

 Variklis AGCO Power (Sisu) – 111 AG
 24+24 pavaros
 Metalinis degalų bakas
 Priekinio tilto diferencialo blokavimas
 Hidraulinio siurblio našumas 90 l/min
 Oro kondicionierius
 Miško padangos 20.8R38+16.9R28 NOKIAN

Kaina 
nuo 53.000 EUR

Valtra – 
patikimas partneris 
miške
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Gegužės 26 d. Valstybinė miškų tarnyba 
kartu su Telšių miškų urėdija organizavo 
regioninį seminarą, kuriame apžvelgtos 
miško genofondo objektų apsaugos, nau-
dojimo, atkūrimo galimybės ir problemos. 
Surengta pažintinė išvyka į objektus Telšių 
miškuose (plačiau – 18 p.). 

Gegužės 27 d. LR Vyriausybės rūmuose pa-
skelbti penktojo Lietuvos laukinės gam-
tos fotografijų konkurso „Gintarinis žal-
tys 2014“ nugalėtojai. Konkurse dalyvavo 
per šimtas gamtos fotografų, kurie varžėsi 
dėl dviejų pagrindinių nominacijų „Geriau-
sia metų fotografija“ ir „Metų fotografas“. Iš 
beveik 2 000 darbų atrinktos 273 nuotrau-
kos. Atidaryta geriausių konkurso dalyvių 
darbų paroda ir pristatytas naujas Lietuvos 
laukinės gamtos fotografijų albumas.

Gegužės 25-28 d. Švedijoje lankėsi 40-ties 
Lietuvos miško ir miško pramonės pro-
fesinių sąjungų federacijos narių dele-
gacija, kuri susipažino su Švedijos miškų 
darbuotojų profesinės sąjungos veikla, jų 
vedamomis derybomis su darbdaviais, vals-
tybinių miškų valdymo struktūra Švedijoje 
(plačiau – 32 p.).

Birželio 2 d. Trakų miškų urėdijoje lankėsi 
aplinkos ministras K. Trečiokas,  birželio 
3 d. – generalinis miškų urėdas dr. R. Prū-
saitis ir vyriausiasis patarėjas A. Vance-
vičius. Aptarti miškininkams rūpimi klausi-
mai (plačiau – 24 p.).

Birželio 3 d. apvaliosios medienos elektro-
ninėje pardavimų sistemoje (AMEPS) buvo 
paskelbti 2015 m. II pusmečio medie-
nos aukciono rezultatai. AMEPS duo-
menimis, visuose aukcionuose parduota 
77 proc. pasiūlytos apvaliosios medie-
nos ir 48 proc. miško kirtimo atliekų. Pa-
klausiausi buvo pjautinieji rąstai – beržo 
(100 proc.), ąžuolo (100 proc.), juodalksnio 
(99 proc.). Gana paklausūs buvo eglės, pu-
šies, uosio popiermedžiai, kurių parduota 
atitinkamai 86 proc., 85 proc. ir 100 proc. 
aukcionuose siūlyto kiekio. Liko nepar-
duota pušies pjautinųjų rąstų 19,4 proc., 
eglės – 8,1 proc., drebulės, uosio pjauti-
nųjų rąstų – atitinkamai 2,4 proc. ir 4 proc. 
Mažiausiai aktyvūs medienos perdirbėjai 
buvo perkant malkinę bei plokščių medie-
ną – liko neparduota atitinkamai 42,5 proc. 
ir 33,4 proc. Miško kirtimo atliekų parduo-
ta 52 proc. Apie 4 proc. sumažėjo eglės ir 
pušies pjautinųjų rąstų, 4-5 proc. popier-

medžių bei 10 proc. malkinės bei plokščių 
medienos kainos. Prekybos mediena tai-
syklių nustatyta tvarka trims miškų urėdi-
joms reikės organizuoti pakartotinius pus-
metinius aukcionus medienai parduoti.

Birželio 4 d. Lietuvos kariuomenės aviacijos 
bazėje Šiauliuose pristatytas modernus 
sraigtasparnis, kuris pagal Aplinkos minis-
terijos pasirašytą bendradarbiavimo su Kraš-
to apsaugos ministerija sutartį penkerius 
metus kasmet skirs ne mažiau kaip 75 skry-
džio val. aplinkos stebėjimui ir kontrolei.   

Birželio 4-6 d. KMAI kolegijoje vyko 1961 m. 
startavusios  51- osios  Baltijos šalių miš-
kininkystės studentų profesinio meis-
triškumo  žaidynės.  Birželio 6 d.  Lazdi-
juose vykusios tradicinės šventės ,,Pasienio 
fiesta – 2015“ metu surengtas Baltijos ša-
lių miškininkystės studentų profesinio 
meistriškumo  medkirčių čempionatas 
(plačiau – 29-31 p.).

Birželio 5 d. Aplinkos ministerijos sistemoje 
dirbantys darbuotojai paminėjo Pasaulinę 
aplinkos dieną (plačiau – 8 p.).

Birželio 10-12 d. Europos miško savininkų 
federacija (CEPF) Kroatijos sostinėje Zagre-
be surengė Generalinę Asamblėją. Į CEPF 
valdybą atstovauti Baltijos šalių interesus iš-
rinktas Latvijos miško savininkų asociacijos 
pirmininkas A. Muiznieks, pakeitęs jau dvi 
kadencijas valdyboje dirbusį LMSA pirmi-
ninką dr. A. Gaižutį.

Birželio 11 d., tęsiant neformalius generalinio 
miškų urėdo susitikimus su miškų urėdijų 
kolektyvais, dr. R. Prūsaitis lankėsi Varėnos 
miškų urėdijoje, kur pabuvojo medienos 
ruošos, prekybos ir techniniame padalinyje, 
medelyne, girininkijose. Su ketvirtus metus 
Varėnos miškų urėdijoje urėdu dirbančiu 
T. Bazevičiumi svarstyta gamybinė 
plėtra – remonto dirbtuvių kiemo 
sutvarkymas, medelyno plėtra, 
Marcinkonių girininkijos remontas, 
naujo priešgaisrinio automobilio 
įsigijimas ir kiti ūkiniai klausimai. 
Generalinio miškų urėdo planuose 
numatyta diskusija su Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos di-
rektoriumi dr. J. Miliumi apie afriki-
nio kiaulių maro užkardymo prie-
monių tolesnį taikymą. 
Išklausius ir kitų miškų urėdijų miš-
kininkų nusiskundimus ir pasiūly-

mus dėl darbinių uniformų nepatogumo, 
nepraktiškumo, audinio parinkimo, Gene-
ralinėje miškų urėdijoje inicijuojamas šiems 
klausimams spręsti komisijos sudarymas. 

Birželio 11-12 d. Tauragės miškų urėdijos 
girininkijų specialistai tobulino įgū-
džius dirbti su ArcGis programine įran-
ga: mokėsi geografinių duomenų valdymo, 
biržių dokumentacijos paruošimo, naudo-
jant ArcMap ir ArcPad programinę įrangą. 
Įgytos žinios palengvins miškotvarkos pro-
jekto duomenų ir biržių dokumentacijos pa-
ruošimo valdymą. 

Birželio 17 d. generalinis miškų urėdas 
dr. R. Prūsaitis ir Generalinės miškų urė-
dijos Miško atkūrimo ir apsaugos sky-
riaus vedėjas D. Stonis lankėsi Telšių miš-
kų urėdijoje, kur vietos miškininkai turėjo 
klausimų dėl tarnybinio transporto naudo-
jimo, algų kėlimo, ES paramos įsisavinimo. 
Svečiai apžiūrėjo medienos ruošos, preky-
bos ir techninį padalinį, medelyną, rekons-
truojamą „Žvėrinčių, aplankė girininkijas.
 
Birželio 18 d. Dubravos EMM urėdijoje lan-
kėsi aplinkos ministras K. Trečiokas, 
viceministras L. Jonauskas, Aplinkos 
ministerijos kancleris R. Klovas, Miškų 
departamento Miškų ūkio plėtros sky-
riaus vedėjas N. Kupstaitis ir generali-
nis miškų urėdas dr. R. Prūsaitis. Dubra-
vos miškų urėdas K. Šakūnas supažindino 
svečius su numatomo statyti šiltnamių 
komplekso, skirto miško sodmenims au-
ginti su uždara šaknų sistema, projektu, 
informavo apie jau atliktus darbus, nu-
rodė sodmenų su uždara šaknų sistema 
privalumus, įvardino priežastis, dėl kurių 
tokius šiltnamius tikslinga įrengti būtent 
Dubravos EMM urėdijoje, kokia būtų viso 
komplekso (šaldytuvo ir šiltnamių) kaina 
ir finansavimo galimybės. Svečiai lankėsi 
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Miško selekcinių sodmenų išauginimo padalinyje, 
apžiūrėjo arboretumo kolekciją, aižyklą, miško sėklų 
sandėlį – šaldytuvą, teritoriją, kurioje numatoma sta-
tyti šiltnamius. 

Birželio 19 d. ASU vyko diplomų įteikimų šventė. Uni-
versitetas šiemet išleido jau 50 000-ąjį absolventą.

Birželio 19 d. LMSA surengė išvyką į konkurso „Pavyz-
dingai tvarkoma privataus miško valda 2014“ nugalė-
tojo A. Ramanausko miško valdą Šilutės miškų urėdijos 
teritorijoje (plačiau – 34 p.). 

Birželio 19 d. Pagramančio regioniniame parke (Taura-
gės rajono Ringių kaime) atidarytas naujas šio parko 
lankytojų centras. 

Birželio 22 d. LR Seimas priėmė LR miškų įstatymo 
naujas pataisas: patikslintas ir papildytas miškų ūkio 
veiklos skirtingose miškų grupėse reglamentavimas; 
įteisinti plantaciniai miškai; sutrumpintos miškų prisky-
rimo miškų grupėms procedūros; kiek kitaip bus regla-
mentuoti miško kirtimai; nustatomos nepriklausomų 
medienos matuotojų atestavimo ir jų veiklos priežiū-
ros, miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos 
projektų rengimo, derinimo, tvirtinimo, pripažinimo 
negaliojančiais esminės nuostatos; patikslintos specia-
liųjų apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo 
priemonių taikymo galimybės. Miškų kelių priežiūra ir 
remontas visų nuosavybės formų miškuose paveda-
mas miškų urėdijoms.

Birželio 23 d. Šiaulių rajono savivaldybėje vyko Valstybi-
nės miškų tarnybos parengto Šiaulių rajono savival-
dybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos 
pakeitimo projekto viešas svarstymas. 

Birželio 28 d. ASU bei Noreikiškių miestelio teritorijo-
je LMS iniciatyva vyko Lietuvos miškininkų orienta-
vimosi sporto čempionatas. 
 
Birželio 29-30 d. KMAI kolegijoje surengta diplomų 
įteikimo šventė: 29 d. įteikti diplomai želdynų dizaino 
ir rekreacijos specialybių studentams, o 30 d.  – miš-
kų ūkio specialybės studentams ir profesinio mokymo 
skyriaus moksleiviams.

 Rygoje surengtame ES lygmens posėdyje aptarti 
žemės ūkio, sodininkystės ir miškų ūkio sėklų ir daugi-
namosios medžiagos naudojimo klausimai. Iš Lietuvos 
šiame posėdyje dalyvavo Valstybinės miškų tarnybos 
direktoriaus pavaduotojas K. Česnavičius ir Miško sėklų 
ir sodmenų kokybės skyriaus vedėjas K. Mickevičius. 

Liepos 3 d. Visagino savivaldybės salėje vyks viešas Vals-
tybinė miškų tarnybos parengto Visagino savivaldybės 
valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo 
projekto svarstymas.

Birželio 23 d. vykusiame Genera-
linės miškų urėdijos kolegijos po-
sėdyje dalyvavo GMU vadovybė, 
miškų urėdijų atstovai bei svečiai. 
Seimo Aplinkos apsaugos komiteto 
pirmininkas A. Salamakinas trumpai 
apžvelgė Miškų įstatymo pakeitimo 
aspektus: kalbėjo apie nepavykusį 
bandymą reglamentuoti apvaliosios 
medienos pardavimą iš valstybinių 
miškų pirmumo teise šalies medie-
nos perdirbimo įmonėms bei patvir-
tintą nuostatą apie fiksuotą VĮ miškų 
urėdijų skaičių. Aplinkos viceminis-
tras L. Jonauskas pasidalijo įžvalgo-
mis dėl Mažeikių klasterio įkūrimo, 
Miškų departamento direktorius dr. 
V. Vaičiūnas apžvelgė kai kuriuos 
Miškų įstatymo pakeitimus – nau-
ją miško kirtimų ir kelių priežiūros 
reglamentavimą. Trumpai pasisakė 
VMT Miškų kontrolės skyriaus ve-
dėjas A. Balčius, LMS prezidentas 
prof. E. Bartkevičius, LMMPD profe-
sinių sąjungų federacijos pirmininkė 
I. Ruginienė.
Generalinio miškų urėdo pavaduo-
tojas G. Visalga pristatė birželio pra-
džioje įvykusio II pusmečio apvalio-
sios medienos pardavimo aukciono 
rezultatus bei pateikė Lietuvos vals-
tybinio miškų ūkio sektoriaus efek-
tyvumo rodiklius ir miškų urėdijų 
įsipareigojimus Vyriausybei. 
Miško resursų ir prekybos mediena 
skyriaus vedėjas G. Paltanavičius api-
bendrino mobiliosios miško kontro-
lės grupės pusmečio darbo rezulta-
tus, aptarė biokuro ruošos aktualijas.
Ekonomikos, finansų ir apskaitos 
skyriaus vedėja V. Charačidienė pa-
siūlė keisti administracijai priskiria-
mų automobilių skaičių, nustatant 
automobilių priskyrimą kelioms pa-
reigybėms, sumažinant centre nau-
dojamų automobilių skaičių.
GMU vyr. patarėjas A. Vancevičius 
pranešė apie vykstančius teisminius 
procesus dėl Nacionalinės mokėji-

mo agentūros sprendimų panaiki-
nimo, o Miško atkūrimo ir apsaugos 
skyriaus vyr. specialistas R. Peleckas 
paragino miškų urėdijų darbuotojus 
aktyviau ieškoti galimybių struktūri-
nių fondų paramai gauti.
Raseinių miškų urėdas, Miškų urė-
dų tarybos valdybos pirmininkas 
A. Kilčauskas pastebėjo, jog kole-
gijos darbotvarkėje be gamybinių 
klausimų, neišvengta ir politinių. 
Anot jo, prieštaringai vertinama 
Miškų įstatymo pataisa, įteisinusi 42 
miškų urėdijų skaičių, padėjo tašką 
skubotos reformos įgyvendinimui. 
Jau dirba sudaryta komisija, vyksta 
dialogas. Nepaisant kritusių medie-
nos kainų, miškų urėdai su dviguba 
atsakomybe turi pateisinti gerus 
ūkinės veiklos rodiklius.  
Generalinis miškų urėdas dr. R. Prū-
saitis pastebėjo, kad pernelyg jaus-
mingai sureaguota į jo, kaip prakti-
ko, turimą valstybinių miškų ateities 
viziją. Todėl dabartiniai susitikimai 
su miškų urėdijų kolektyvais ir skirti 
jai aptarti.
Jis taip pat apžvelgė svarbiausius 
miškų sektoriaus raidos aspektus. 
Iki rugsėjo pabaigos darbo grupė 
turės pateikti išvadas apie nepers-
pektyvius medelynus. Revizuojant 
medelynų ūkį, anot kolegijos pirmi-
ninko, negalima visiškai nurašyti to, 
kas jau sukurta. Siekiant sunažinti 
aptarnavimo mokesčius, genera-
linis miškų urėdas pasiūlė drausti 
priešgaisrinės sistemos detektorius. 
R. Prūsaitis pabrėžė, kad mobilioji 
miško kontrolės grupė sukurta ne 
dėl gąsdinimo, o dėl tvarkos, todėl 
jos užfiksuotus pažeidimus įsipar-
eigota paviešinti. „Problemų miškų 
sektoriuje yra ir bus. Mano tikslas 
yra konstruktyvus miškų urėdijų 
darbas, susiklausymas. Svarbu neuž-
miršti, kad esame pagrindinio šalies 
turto valdytojai“ – teigė kolegijos 
pirmininkas dr. R. Prūsaitis. 

Generalinės miškų urėdijos kolegijos posėdyje
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Miškininkų bendruomenė pasaulinės ar ir europinės miškų po-
litikos aktualijomis domisi labai ribotai, o ir informacijos, ypač 
pateiktos populiaresne forma apie šiuos procesus, reikia pri-

pažinti, trūksta. Vieniems tai atrodo kažkokie tolimi, nereikšmingi ir su 
praktine miškininkyste neturintys nieko bendro „padebesiniai“ dalykai. 
Iš dalies jie teisūs. Kiti apie tai pagalvoja, kai Lietuvos miškams ir miškų 
ūkiui atsiveria tam tikros finansinės paramos galimybės, siejamos su pa-
čiais įvairiausiais šaltiniais – nuo klimato kaitos iki ES kaimo plėtros. Treti 
pakeiksnoja įvairius apribojimus, draudimus ar net reikalavimus, kurie 
netikėtai „užkraunami“ mūsų miškams ir miškų ūkiui. Galiausiai, prie pa-
saulinės miškų politikos formavimo kartais pačiomis keisčiausiomis for-
momis prisidedame ir patys, kai bandome sukurti mitologinio pobūdžio 
teorijas apie neva geriausiai tvarkomus pasaulyje miškus, nors niekas už 
Lietuvos ribų apie tai nėra net girdėjęs. Tačiau, kaip ten bebūtų, visa pa-
saulinė miškų politika turi savo formavimo principus ir dėsningumus, yra 
tampriai susijusi su kitais procesais, kaip darnaus vystymosi, klimato kai-

Jungtinių Tautų 
miškų XI-asis forumas 

arba po pasaulinės miškų politikos „virtuvę“ pasižvalgius

tos, biologinės įvairovės išsaugojimo, kovos su dykumėjimu, yra jų labai 
stipriai įtakojama ir pati bando tai daryti. 

Svarbiausias ir vienintelis pasaulinės miškų politikos forumas, funkcio-
nuojantis Jungtinių Tautų (JT) lygmenyje, yra JT miškų forumas (UNFF). Jo 
11-oje sesijoje, vykusioje Niujorke JT būstinėje gegužės 4-15 d., teko daly-
vauti ir šių eilučių autoriui kartu su Lietuvos delegacija. 

UNFF 2000 m. spalio mėn. įsteigė JT Ekonomikos ir socialinių reikalų 
taryba (ECOSOC) ir patvirtino JT generalinė asamblėja. Pagrindinis UNFF 
tikslas – skatinti visų tipų pasaulio miškų išsaugojimą ir darnų miškų 
ūkį juose per ilgalaikius šalių politinius įsipareigojimus. UNFF suvienijo 
anksčiau egzistavusius, su miškais susijusius tarptautinius procesus bei 
sudarė pagrindą ir gaires tam, kad atsirastų geresnis ir vieningesnis ša-
lių supratimas apie pasaulio miškų išsaugojimą, tvarų jų išteklių naudo-
jimą. Tai buvo būtina padaryti, nes bendra pasaulio miškų, kaip vienos 
svarbiausių ekosistemų biologinės įvairovės išsaugojimo, klimato kaitos 
stabilizavimo, socialiniu ir ekonominiu požiūriais, būklė nuolat blogėja, 
o jų plotas planetoje kasmet vidutiniškai sumažėja apie 13 mln. hektarų. 
Svarbu paminėti, kad UNFF buvo kuriamas kaip galima atsvara kitiems 
pasauliniams procesams, kurių įgyvendinimą reglamentuoja JT konven-
cijos ir kurie įvairiais aspektais ženkliai įtakoja miškų sektorių. Svarbiausi 
iš jų susiję su JT Biologinės įvairovės, Bendrosios klimato kaitos, Kovos 
su dykumėjimu konvencijų įgyvendinimu, JT Darnaus vystymosi konfe-
rencija ir jos sprendimais. UNFF veikla organizuojama 2 savaičių trukmės 
sesijose, kurios vyksta kas 2 metai JT būstinėje Niujorke. Priešpaskutinė 
UNFF 10-oji sesija išimties tvarka Turkijos vyriausybės kvietimu 2013 m. 
surengta Stambule. 

Sesijose vyksta svarstymai ir derinimai, po kurių priimamos rezo-
liucijos, veiksmų planai, patvirtinamos dvimetės ar daugiametės pro-
gramos, numatoma tarpsesijinė veikla. UNFF sesijose paprastai orga-
nizuojami aukšto lygmens susitikimai, kuriuose dalyvauja vyriausybių 
vadovai arba ministrai, atsakingi už miškus ir miškų ūkį. UNFF veikloje 
plačiai atstovaujami visi kontinentai, o šalių dalyvavimas yra aktyvus. 

Jungtinių Tautų XI-ame miškų forume: LR aplinkos ministras Kęstutis 
Trečiokas ir AM Miškų departamento direktorius Valdas Vaičiūnas

VaLDas VaIČIŪnas
aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius
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Spaudos konferencijoje (iš kairės): UNFF sekretoriato direktorius Manoel Sobral Filho, Kembridžo 
universiteto Gamtos apsaugos mokslinio tyrimo instituto generalinis direktorius ir Tarptautinės 
miškų tyrimų organizacijų sąjungos (IUFRO) Miškų ir maisto apsaugos ekspertų grupės pirmininkas 
Bhaskar Vira bei IUFRO vykdantysis direktorius Alexander Buck
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Europos Sąjungos valstybės sesijose dalyvau-
ja kaip vienas blokas. Prieš UNFF sesijas ES ir 
jos šalių narių derybinė pozicija suderinama 
ES Tarybos išvadose, kurias tvirtina Žemės 
ūkio taryba. Priklausomai nuo derybų eigos, 
ES pozicija dėl konkrečių derybinių aspektų 
derinama ir UNFF sesijos metu vykstančiuose 
ES koordinaciniuose posėdžiuose. 

Nuo pat įkūrimo iki 2007 m. UNFF veikla 
kryptingai organizuojama, siekiant teisiškai įpa-
reigojančio pasaulinio susitarimo dėl miškų – JT 
miškų konvencijos. Tačiau ši idėja dėl kai kurių 
šalių nenoro prisiimti konkrečius įsipareigoji-
mus žlugo, o 2007 m. vykusiame UNFF-7 pavy-
ko pasiekti tik teisiškai neįpareigojantį susitari-
mą (NLBA) miškų klausimais, kuris duoda tam 
tikras gaires miškų išsaugojimui bei tvariam 
naudojimui tarptautiniu mastu, bet išlieka sa-
vanoriškas ir realiai įtakoti darnaus miškų ūkio 
principų įgyvendinimą atskirose šalyse negali. 
Nesusitarus dėl pasaulinės miškų konvencijos, 
UNFF dėmesys nukrypo į regionines problemas 
ir procesus, darnaus miškų ūkio kūrimą besivys-
tančiose šalyse, tam skiriant finansinę ir techni-
nę pagalbą. Dėl to ilgainiui išryškėjo tendenci-
ja, kad lėšų poreikis ir finansavimo reikalavimai 
auga, o jų panaudojimo efektyvumas, skaidru-
mas bei atskaitomybė donorams kelia abejo-
nių. Be to, pasaulinė miškų nykimo tendencija 
besivystančiose šalyse beveik nepakito, todėl 
kelia globalinę grėsmę įvairiais aspektais. Tarp 
proceso šalių (ypač išsivysčiusių) atsirado nuo-
monių, kad esant dabartinėms aplinkybėms 
tokia forma UNFF proceso tęsti nėra prasmės. O 
jei tai būtų daroma, tai visos šalys turi prisiimti 
nacionalinius įsipareigojimus, skirti atitinkamą 
finansavimą, efektyviau bei skaidriau naudoti 
finansinių donorų ir reguliaraus JT biudžeto 
lėšas, tinkamai už jas atsiskaityti. UNFF sekre-
toriatas ragina šalis nares teikti savanoriškas 
ataskaitas apie miškų būklę, miškų ūkį ir jo vai-
dmenį. Lietuva tokias ataskaitas, nors jos ir ne-
privalomos, teikia reguliariai.

Kokie svarbiausi sprendimai priimti UNFF-
11? Šio forumo veikloje dalyvavo delegacijos 
iš 125 valstybių, tarp jų – 30 ministrų, atsakin-
gų už miškus ir miškų ūkį. UNFF-11 patvirtino 
jau istorine pavadintą rezoliuciją „Tarptautinis 
susitarimas dėl miškų po 2015“ ir Ministrų de-
klaraciją. Pastaroji pabrėžia, kad darnus miškų 
ūkis yra gyvybiškai svarbus transformaty-
viems pokyčiams ir naujiems vystymosi iššū-
kiams – nuo skurdo mažinimo ir ekonominio 
augimo iki maisto saugos bei klimato kaitos 
padarinių švelninimo. 

Pagrindiniai deklaracijos ir rezoliucijos 
elementai: pripažinta UNFF proceso tąsos 

svarba ir tarptautinio miškų instrumento 
vaidmuo miškų politikos koordinavimui pa-
sauliniu mastu – Jungtinių tautų lygmeniu; 
susitarta dėl proceso veiklos pratęsimo iki 
2030 m.; numatytos UNFF veiklos gairės ir 
principai laikotarpiu nuo 2015 m. iki 2030 m.; 
sutarta, kad tarptautinis miškų instrumentas 
turi vaidinti esminį vaidmenį, įgyvendinant 
su miškais susijusius darnaus vystymosi tiks-
lus; pritarta universaliai narystei būsimajame 
UNFF procese; nutarta pervadinti Teisiškai 
neįpareigojantį susitarimą miškų klausimais 
į „Jungtinių tautų miškų instrumentą“; rastas 
konsensusas finansavimo klausimu, paliekant 
galioti principinę nuostatą, kad tarptautinis 
darnaus miškų ūkio finansavimas galimas 
ir skatinamas iš įvairiausių šaltinių ar fondų, 
bet savo pobūdžiu išliks laisvanoriškas, visų 
pirma, bus skatinamas nacionalinių finansi-
nių išteklių mobilizavimas ir geresnis panau-
dojimas darnaus miškų ūko įgyvendinimui; 
patvirtinta, kad UNFF turės strateginį veiklos 
planą 2017-2030 m. su aiškiais tikslais, užda-
viniais ir jų įvykdymo trukme, veiklą organi-
zuojant pagal keturmečius veiklos planus; 
pritarta pasiūlymams, kad UNFF sekretoriatas 
turi išlikti Niujorke, JT būstinėje, jam skiriant 
pakankamą kiekį finansinių išteklių iš regulia-
raus JT biudžeto; taip buvo konstatuota būti-
nybė glaudžiau bendradarbiauti su Biologinės 
įvairovės, Klimato kaitos ir Darnaus vystymosi 
konvencijų šalių narių konferencijomis, jas de-
taliai informuojant apie besikeičiančią JT Miš-
kų forumo veiklą; nutarta siekiant didžiausio 
efektyvumo nuo 2017 metų pertvarkyti UNFF 
sesijų organizavimą ir organizuoti kasmetines 
5 dienų trukmės sesijas, jose koncentruojan-
tis į konkrečius su JT Miškų instrumento įgy-
vendinimu susijusius klausimus; aukščiausio 
lygio segmentus forumo metu organizuoti ne 
ilgesnius nei 2 dienų trukmės ir pagal porei-

kį – aktualiausiems klausimams ir iššūkiams 
aptarti bei darnaus miškų ūkio įgyvendinimui 
pasauliniu mastu spartinti. 

Forume dalyvavęs aplinkos ministras Kęs-
tutis Trečiokas savo kalboje atkreipė dėmesį į 
tarptautiniu mastu aktualias miškų problemas 
ir pasidalino Lietuvos patirtimi. Ministras ak-
centavo tai, kad miškų sektorius susiduria su 
dideliais iššūkiais – jam tenka spręsti su klima-
to kaitos mažinimu, biologinės įvairovės išsau-
gojimu susijusius klausimus, problemų kelia 
netvarus miško išteklių naudojimas kai kuriose 
pasaulio dalyse. Todėl būtina turėti nuoseklią 
miškų politiką ir jos laikytis. Miškų ūkio pro-
blemas reikia spręsti regioniniu, nacionaliniu 
ir pasauliniu lygiu. Viena iš tokių Lietuvoje 
taikomų priemonių – strateginis planavimas 
įgyvendinant nacionalinę miškų programą. 
Ministras taip pat paminėjo, kad 2012 m. mūsų 
šalies Vyriausybė patvirtino Nacionalinę miškų 
ūkio sektoriaus plėtros programą, kuri nustato 
strateginius tikslus ir konkrečius veiksmus iki 
2020 m. Įgyvendinant šią ir ankstesnes progra-
mas, per pastaruosius 10 metų miškų plotas 
Lietuvoje išaugo 2 proc. ir dabar miškai užima 
trečdalį šalies teritorijos. Ministras pabrėžė, kad 
Lietuva nuolat užtikrina gerą bei tvarų miškų 
valdymą ir tinkamą pusiausvyrą tarp ekono-
minių, socialinių ir aplinkos apsaugos funkcijų, 
nepaisant įvykdytos sudėtingos ir ganėtinai 
užsitęsusios miškų reformos. 

Lietuva kartu su kitomis ES šalimis pritarė 
siūlymui, kad šalių ir organizacijų narystė JT 
miškų procese po 2015 m. turi būti universali, 
su aiškiais įgaliojimais, tikslais ir funkcijomis, 
remtųsi savanoriško finansavimo ir strategi-
nio planavimo principu.

 Kaip viskas atrodo iš vidaus ir kaip vyksta 
tokios derybos? Jos vyksta panašiai kaip ir visi 
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JT procesai: iš pirmo žvilgsnio vangiai, pagal tam tikras rašytas ir 
nerašytas taisykles, turi savo dėsningumus. Pirmiausia, visais klausi-
mais turi būti pasiektas konsensusas, o tai padaryti šiame dinamiš-
kame, skirtingų interesų varomame pasaulyje darosi labai sudėtin-
ga. Antra, derybos, pasiekusios baigiamąją fazę, kai lieka išspręsti 
principinius klausimus ir esminius nesutarimus, daugiausia vyksta 
tarp didžiųjų žaidėjų ir blokų. Tokiems miškų srityje priskirtini Eu-
ropos Sąjunga, JAV, Kanada, Brazilija, G-77 grupė (Afrikos ir Loty-
nų Amerikos šalys) kartu su Kinija, Rusijos Federacija, Indonezija, 
Malaizija, Japonija. Trečia, šalia derybų plenariniuose posėdžiuose 
daug lemia neformalūs dvišaliai ir daugiašaliai susitikimai, neoficia-
lūs kontaktai bei derybos. Plenariniai posėdžiai neretai užtrunka iki 
vėlaus vakaro, o neformalios derybos ir įvairiausi kontaktinių grupių 
susitikimai baigiantis sesijai vyksta ir nakties metu. Europos Sąjun-
gos vardu tiesiogiai derasi ES atstovybės Niujorke diplomatai ir ES 
Tarybai pirmininkaujančios šalies atstovai. Šį kartą tai teko Latvijos 
atstovams. Reikia pripažinti ir pasidžiaugti, kad su šia sunkia misija 
jie susitvarkė puikiai. Derybinė ES pozicija prieš UNFF-11 buvo su-
formuota Briuselyje, ET Miškų ūkio darbo grupės posėdžių metu. Ją 
ET išvadų forma patvirtino Žemės ūkio taryba. Niujorke ES savo po-
ziciją derindavo koordinaciniuose posėdžiuose, kurie vykdavo 2-3 
kartus per dieną: prieš plenarinius posėdžius, per pietų pertrauką, 
o neretai ir vakarais. Bendra visų posėdžių trukmė – 12-14 val. per 
parą. Taigi dalyviams, nori to ar nenori, smegenis tekdavo gerokai 
„padžiovinti“, o tiesioginiai derybininkai per tas porą savaičių nere-
tai atrodė, kaip pasiekę fizinio išsekimo ribą.

Natūralu, kad ne vienam kyla klausimai, o kas mums iš to ir kam 
iš viso tokiuose renginiuose dalyvauti, jei vos ne viską nusprendžia 
Jungtinės Tautos, Europos Sąjunga ar kiti už mus didesni „žaidėjai“. 
Šių abejonių neturėtų likti pamačius aktyvų ir gausų kitų šalių narių 
atstovavimą. Lietuva, būdama visateise JT nare ir demokratiško pa-
saulio bei ES atstove, turi prisidėti ir prie pasaulinių procesų. Mūsų 
balsas girdimas, kai formuojama bendra ES derybinė pozicija. JT tri-
būna – unikali vieta, kad ir trumpai pristatyti savo šalies patirtį, svar-
biausius pasiekimus miškininkystės srityje, kuriuos pripažįsta kiti ir 
kuriais mes pagrįstai galime didžiuotis. Ar kas galėjo apie tai pagal-
voti prieš 25 metus? Galiausiai, tai padeda geriau suvokti pasauli-
nius procesus ir jų įtaką, atitinkamai koreguoti nacionalinę miškų 
politiką, ieškoti argumentuotų sprendimų tose srityse, kuriose mes 
nuo pažangiausių šalių atsiliekame ir kur racionalius sprendimus iki 
šiol rasti sudėtinga. 

A k t u a l i j o s

Prie Jungtinių Tautų būstinės Niujorke

Birželio pirmojo penktadienio popietę Aplinkos ministerijos dar-
buotojai ir jai pavaldžių institucijų atstovai į Generalinės miškų 
urėdijos posėdžių salę rinkosi švęsti Pasaulinę aplinkos dieną. 

Tarptautinė bendruomenė šią dieną pažymi nuo 1972 metų, kai Stok-
holme vykusios pasaulinės konferencijos, davusios pradžią darnaus 
vystymo idėjai, metu nutarta ją minėti kasmet birželio 5-ąją. Jungtinių 
Tautų iniciatyva tuo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į aktualiau-
sias aplinkos problemas ir skatinti imtis aplinką tausojančių sumanymų. 
Šių metų Pasaulinės aplinkos dienos tema – „7 milijardai norų. Viena 
planeta. Vartok atsakingai“.

Pradėdamas iškilmingą minėjimą, aplinkos ministras Kęstutis Tre-
čiokas į susirinkusius kreipėsi vienu vardu – „aplinkosaugininkai“, nes, 
pasak jo, šioje veiklos srityje dirbančių žmonių kiekviena darbo diena 
yra Aplinkos diena. Savo kalboje ministras pabrėžė, jog gamta klaidų 
nedaro. Jei kas klysta, tai tik žmogus. Todėl kiekvieno aplinkosauginin-
ko pareiga užkirsti kelią tų klaidų atsiradimui arba jas taisyti.

Prieš kelerius metus dirbęs aplinkos ministru, dabartinis Seimo Na-
cionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Artūras Paulaus-
kas sveikinimo kalboje išskyrė vidines grėsmes nacionaliniam saugu-
mui – ekologines grėsmes. 

Trumpa koncertine programėle aplinkosaugininkus pasveikino 
Nemenčinės vaikų globos namų auklėtiniai – jaunieji miško bičiuliai, 
kuriems įteiktos Aplinkos ministerijos atminimo dovanėlės ir padėka.

Pagal nusistovėjusią tradiciją kas antri metai Pasaulinės aplinkos 
dienos minėjimo metu įteikiamos Viktoro Bergo premijos. Šiemet iš 
penkių pasiūlytų kandidatų aplinkos ministro įsakymu už ilgametę 
rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje V. Bergo 
premija apdovanota Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus di-
rektorė Nijolė Petronėlė Gulbinienė. 

Už reikšmingus darbus žuvininkystės mokslo, žuvų išteklių atkū-
rimo ir apsaugos srityse, aktyvią pedagoginę, visuomeninę bei švie-
tėjišką veiklą šiemetinė Juozo Virbicko premija skirta Gamtos tyrimų 
centro Jūros ekologijos laboratorijos vadovui dr. Linui Ložiui. 

Išskirtiniu AM apdovanojimu – Garbės ženklu apdovanotas Žu-
vinto biosferos rezervato direktorius Arūnas Pranaitis, o ženklu „Už 

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus direktorė N. P. Gulbinienė
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Paminėta Pasaulinė aplinkos diena

visuomeninę veiklą“ – Vilniaus Gedimino technikos universiteto rek-
torius prof. dr. Alfonsas Daniūnas.

Aplinkos ministerijos kancleris Robertas Klovas už ilgametį ir 
nepriekaištingą 50 metų darbą aukščiausiojo laipsnio Nusipelniu-
sio aplinkosaugininko ženklą įteikė Valstybinės miškų tarnybos 
Miško naudojimo ir statistikos skyriaus vyriausiajam specialistui 
prof. Andriui Kuliešiui.

Geriausius aplinkos apsaugos inspektorius aplinkos viceminis-
tras Linas Jonauskas apdovanojo AM medaliais.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-ųjų metų proga minis-
tras K. Trečiokas vardiniais laikrodžiais apdovanojo daugiau kaip 25 
metus aplinkosaugoje išdirbusius nusipelniusius šios sistemos dar-
buotojus, tarp kurių – Telšių miškų urėdijos miškų urėdą Bronislovą 
Banį bei Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos Jūrės girininkijos 
eigulę Sigitą Subačienę. 

AM kancleris R. Klovas (kairėje) Nusipelniusio 
aplinkosaugininko ženklą įteikė prof. A. Kuliešiui

Telšių miškų urėdas B. Banys Kazlų Rūdos MMU Jūrės girininkijos 
eigulė S. Subačienė

Aplinkos ministras K. Trečiokas pareiškė padėką VMT Miškotvarkos 
skyriaus vedėjui L. Deltuvai

Šventės dalyviai gieda aplinkosaugininkų himną
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Ištikimiausiems gamtos bi-
čiuliams, aplinkosauginių pi-
lie tinių akcijų iniciatoriams 
aplinkos viceministrė Daiva 
Matonienė įteikė Lietuvos 
gamtosaugos simbolį – ger-
ves. Šį apdovanojimą taip pat 
pelnė Jurbarko rajono Rau-
donės pagrindinės mokyklos 
mokytoja Loreta Pocienė, 
jau 16 metų vadovaujanti 
jaunųjų miško bičiulių būre-
liui „Ąžuoliukas“. Iš jos pasė-
tų gilių vaikų širdyse užaugs 
tikri ąžuolai, mylintys ir sau-
gantys didžiausią Lietuvos 
turtą – mišką.

Už gerus tarnybos rezul-
tatus Pasaulinės aplinkos die-
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VMT Miško sanitarinės apsaugos 
skyriaus vyr. specialistas 
R. Budzila

Vilniaus miškų urėdijos 
Migūnų girininkas F. Jakubovskij

GMU Miško atkūrimo ir apsaugos 
skyriaus vyr. specialistė 
E. Mankevičienė

Švenčionėlių miškų 
urėdijos vyr. miškininkas 
S. Švereika

nos proga aplinkos ministras K. Trečiokas pareiškė padėkas ir 
daugiau kaip šešiasdešimčiai aplinkosaugos sistemos darbuo-
tojų. Iš jų apdovanoti: 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus pava-
duotoja Rūta Baškytė, Valstybinės miškų tarnybos Miško sani-
tarinės apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Romualdas 
Budzila, Valstybinės miškų tarnybos Miškotvarkos skyriaus ve-
dėjas Leandras Deltuva, Vilniaus miškų urėdijos Migūnų giri-
ninkijos girininkas Franc Jakubovskij, Žemaitijos nacionalinio 
parko direktorius Ramūnas Lydis, Generalinės miškų urėdijos 
Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė 
Eglė Mankevičienė, Švenčionėlių miškų urėdijos vyriausiasis 
miškininkas Sigitas Švereika. 

Nuotaikingu koncertu šven  tę baigė Lietuvos kariuomenės 
krašto apsaugos savanorių pajėgų bigbendo (vadovas kpt. Ri-
čardas Čiupkovas) džiazo grupė ir solistas Jurgis Brūzga.

MG inf.
Jurbarko r. Raudonės pagrindinės 
mokyklos mokytoja L. Pocienė

Sveikina Nemenčinės vaikų globos auklėtiniai

Koncertuoja Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių 
pajėgų bigbendas
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Miškotvarkos mokslinėje – techninėje taryboje
Prof. anDRIus KuLIEŠIs, dr. aLBERTas KasPERaVIČIus

Valstybinėje miškų tarnyboje gegužės 21 d. vykusioje Miškotvarkos mokslinėje – techninėje taryboje apsvarstyti Kauno, Kazlų Rū-
dos, Marijampolės, Prienų ir Šakių miškų urėdijų valstybinės reikšmės miškų brandžių medynų inventorizacijos atrankos metodu 
(BMI) ir jos kontrolės rezultatai bei Jurbarko, Raseinių, Šilutės ir Tauragės miškų urėdijų sklypinės miškų inventorizacijos rezulta-
tai, projektinių apimčių vykdymas 2005-2014 m. ir naudojimo apimtys 2015-2024 m., kiti klausimai.

BMI metu Valstybinės miškų tarnybos spe-
cialistai permatavo 5-6 proc. visų išmatuotų 
barelių. Kontrolės rezultatai parodė priimti-
ną darbų kokybę: sisteminiai tūrio nukrypi-
mai neviršijo 1 proc., skersmens vidutiniai 
kvadratiniai nukrypimai – 0,3-0,4 cm, aukš-
čio – 0,7 m. Brandžių medynų tūris kiekvie-
noje iš minėtų miškų urėdijų BMI metu nu-
statytas ±2 proc. tikslumu. BMI metu gauti 
didesni brandžių medynų tūriai palyginti 
su 2013 m. sklypinės miškų inventorizacijos 
(SMI) metu nustatytais: Kazlų Rūdos MMU – 
8,3 proc., Marijampolės – 12,0 proc., Prienų – 
13,1 proc., Šakių – 5,1 proc. 

Kauno miškų urėdijoje nustatyti 9 proc. 
mažesni brandžių medynų tūriai, palyginus su 
SMI nustatytais. Skirtumai visose miškų urė-
dijose yra reikšmingi, dėl to SMI metu gauti 
brandžių medynų tūriai turi būti atitinkamai 
pakoreguoti. Pakartotinai po 6 metų Kazlų 
Rūdos MM urėdijoje atlikta BMI parodė, jog 
brandžių medynų tūriai padidėjo 51 m3/ha 
arba vidutiniškai 8,5 m3/ha per metus.

Jurbarko, Raseinių, Šilutės ir Tauragės 
miškų urėdijose SMI atlikta praėjus 10 metų. 
Valstybinės miškų tarnybos specialistų pati-
krinti SMI lauko darbai parodė, jog invento-
rizacija atlikta pagal teisės aktais nustatytus 
tikslumo reikalavimus ir rezultatai yra priim-
tini ūkinės veiklos projektavimui.

Kiekvienoje miškų urėdijoje pagal SMI 
įvertinti ir pateikti Miškotvarkos mokslinei – 
techninei tarybai pagrindiniai rodikliai, cha-
rakterizuojantys miškų ūkio intensyvumą, 
jo darnumą ar įvardinti Nacionalinėje miškų 
ūkio plėtros iki 2020 m. programoje: plotų 
kaita, I-II amžiaus klasių jaunuolynų plotų 
pokyčiai, ugdomųjų kirtimų apimtys ir jų 
vykdymas, perbrendusių medynų ploto da-
lies brandžiuose medynuose kaita, brandžių 
medynų tūris ir jo pokytis, ąžuolynų plotų 
kaita. Taip pat apsvarstytos miško naudoji-
mo apimtys 2015-2024 metais.

Plotų kaita
Bendras 2014 m. inventorizuotas miškų 
plotas (203 615 ha), palyginus su praėjusios 
inventorizacijos plotu, padidėjo 2143 ha. 

1 lentelė. Pagrindiniai medynų taksaciniai rodikliai

Miškų 
urėdija

Medynų plotas, ha Bonitetas Medynų amžius, m. Visų medynų
 tūris, m3/ha

Tūrio prieaugis, 
m3/ha

2014 m. 2004-2014 m. 
pokytis 2004 m. 2014 m. 2004 m. 2014 m. 2004 m. 2014 m. 2004 m. 2014 m.

Jurbarko 29 259 140 I,6 I,2 55 56 227 266 6,9 7,9

Raseinių 18 066 200 I,3 IA,9 44 44 173 211 6,1 7,6

Šilutės 29 062 119 I,9 I,4 55 55 210 240 6,4 7,3

Tauragės 30 398 119 I,8 I,4 53 53 224 254 7,0 7,8

Iš viso: 106 785 578 I,7 I,3 53 53 212 246 6,7 7,7
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Valstybinės reikšmės miškų sumažėjo Jur-
barko (55 ha), Raseinių (50 ha) bei Tauragės 
(192 ha) miškų urėdijose, o padidėjo Šilutės 
miškų urėdijoje (641 ha). Miško žemės plo-
tas inventorizuotose miškų urėdijose padi-
dėjo 1444 ha daugumoje atvejų apželdinus 
ne miško žemes. Kirtaviečių plotas (2294 ha) 
yra gana stabilus, tik apie 2,1 karto didesnis 
už 2014 m. iškirstą pagrindiniais plynais kir-
timais medynų plotą. Medynų plotas (106 
785 ha) padidėjo 578 ha – daugmaž tolygiai 
visose miškų urėdijose, želdant ne miško že-
mes, mažinant kirtaviečių plotus (1 lent.).

Pagrindiniai inventorizacijos rezultatai
Medienos ištekliai. Visose miškų urėdijose 
dėl ūkinės veiklos poveikio, natūralaus au-
gimo nustatyti daugumos medynų rodiklių 
teigiami pokyčiai (1 lent.). Atskirose miškų 
urėdijose sumažėjo vidutiniškai 0,4-0,5 me-
dynų bonitetinė klasė. Tai yra medynų vi-
dutinio aukščio padidėjimo 1-2 m, išliekant 
tam pačiam vidutiniam medynų amžiui, re-
zultatas. 

Medynų vidutiniai tūriai padidėjo nuo 
30 m3/ha (Šilutės, Tauragės m.u.) iki 38-39 
m3/ha (Jurbarko, Raseinių m.u.). Brandžių 
medynų tūriai didėjo dar didesniu laipsniu ir 
didesniame diapazone: nuo 35 m3/ha (Šilu-
tės m.u.) iki 57 m3/ha (Tauragės m.u.). Pagal 
nacionalinės miškų inventorizacijos (NMI) 
duomenis, brandžių medynų tūriai valstybi-
nės reikšmės miškuose 2004-2013 m. didėjo 
vidutiniškai 3,2 m3/ha per metus. Šiuo metu 
visose 2014 m. inventorizuotose miškų urė-
dijose atliekama BMI leis patikslinti brandžių 
medynų tūrius ir papildomai įvertinti SMI 
darbų kokybę. 

Nustatytas medynų bendrojo prieau-
gio padidėjimas vidutiniškai nuo 6,7 m3/ha 
iki 7,7 m3/ha pagrindinai susijęs su augimo 
sąlygų (0,4 bonitetinės klasės) pagerėjimu. 
Mažiausiai (0,8 m3/ha) tūrio prieaugis padi-
dėjo Tauragės miškų urėdijoje, o daugiau-
siai – Raseinių miškų urėdijoje (1,5 m3/ha) su 
9-12 metų jaunesniais nei kitų miškų urėdijų 
medynais. 

Pagal prieaugio ir jo komponenčių ana-
lizės rezultatus nustatyta, jog vidutinio tūrio 
pokytis 2004-2014 m. žymia dalimi įvyko 
dėl tūrio inventorizacijos patikslinimo nuo 
12 m3/ha (Šilutės m.u.) iki 33 m3/ha (Rasei-
nių m.u.), kas sudaro 37-87 proc. nuo ben-
dro vidutinio tūrio pokyčio tarp šių dviejų 
miško inventorizacijų. 

Medynų rūšinės sudėties kaita išnagri-
nėta visuose medynuose bendrai ir atskirai 
I-II amžiaus klasės jaunuolynuose. Anali-

zuojamame laikotarpyje dėl ūkinės veiklos 
(medynų atkūrimo, ugdymo), natūralaus 
augimo padidėjo 1,9 tūkst. ha spygliuočių 
medynų plotas (pagrindinai eglynų), suma-
žėjo 0,4 tūkst. ha kietųjų lapuočių medynų 
(pagrindinai uosynų) bei 0,9 tūkst. ha minkš-
tųjų lapuočių, iš jų – 1,5 tūkst. ha beržynų, 
1,7 tūkst. ha drebulynų, o juodalksnynų plo-
tas padidėjo 1,3 tūkst. ha. 

Spygliuočių medynų (65 662 ha) vi-
sose miškų urėdijose padidėjo 1865 ha, iš 
jų – daugiausia Raseinių miškų urėdijoje 
(1192 ha) pagrindinai eglės medynų sąskai-
ta. Pušynų (31 170 ha) sumažėjo 66 ha, dau-
giausia Šilutės miškų urėdijoje (47 ha). 

Ąžuolynų (1 978 ha) gana ženkliai 
padidėjo (499 ha): labiausiai – Tauragės 
(193 ha) ir Jurbarko (148 ha) miškų urėdi-
jose. Didžioji ąžuolynų plotų dalis (347 ha) 
padidėjo dėl medynų rūšinės sudėties 
pasikeitimo išugdžius medynus ir įveisus 
ąžuolus 152 ha plynumose bei kitose že-
mėse. Uosynų dėl masinės žūties sumažėjo 
803 ha (beveik 90 proc.). 

Beržynų (20 083 ha) ženkliai mažėjo 
(1456 ha) beveik visose miškų urėdijose 
(išskyrus Jurbarko m. u.). Drebulynų (3456 
ha) sumažėjo 1372 ha, daugiausiai Tauragės 
miškų urėdijoje (733 ha). Beržynų ir drebuly-
nų plotai mažėjo dėl rūšinės sudėties kaitos. 

Juodalksnynų (13 894 ha) ha padidėjo 
1287 ha, daugiausiai Raseinių miškų urė-
dijoje (506 ha). Šių medynų padidėjo dėl 
rūšinės sudėties pokyčių juodalksnynams 
tipingose augavietėse bei dėl jų veisimo 
naujuose plotuose.

I-II amžiaus klasės jaunuolynų plotų 
kaita. 2014 m. visose miškų urėdijose inven-
torizuota 222 ha mažiau II-III amžiaus klasės 
jaunuolynų nei 2004 m. buvo inventorizuota 
I-II amžiaus klasės jaunuolynų. Tai dažniau-
siai nepavykusio miškų atkūrimo rezultatas. 
Ženklūs I-II amžiaus klasės eglės jaunuoly-
nų plotai, inventorizuoti 2004 m., nebuvo 

2 lentelė. Brandžių medynų ištekliai ir pagrindinis naudojimas

Miškų 
urėdija 

Brandžių medynų plotas, ha Brandžių 
medynų tūris, 

m3/ha 

Kirtimo norma

Iš viso: iš jų perbrendusių 2014-2018 m.*
2015-

2024 m.**2014 m.
pokytis 
2004-

2014 m.

2014 m. pokytis 
2004-2014 m. 2004 m. 2014 m.

ekviva-
lentinis 

plotas, ha
likvidinis 
tūris, m3iš viso % nuo 

brandžių
Jurbarko 6086 878 857 14  44 319 357 377 116,2  108.1

Raseinių 3908 4 931 24 360 270 319 252 66,3 63,0

Šilutės 4646 321 524 11 67 305 340 299 89,7 85,4

Tauragės 7509 81 1851 25 217 306 363 431 129,6 127,0

Iš viso: 22 149 1284 4163 19 688 302 348 1 359 401,8 383.5

%  5,8 18,8  16.5      

* patvirtinta aplinkos ministro 2013 07 25 įsakymu Nr. DI-570;
** siūloma vidinės miškotvarkos projekte.

inventorizuoti 2014 m. Tauragės (187 ha), 
Jurbarko (160 ha), Šilutės (140 ha) miškų 
urėdijose. Čia atitinkamai padidėjo beržo 
jaunuolynų. Tik Raseinių miškų urėdijoje nu-
statytas 224 ha didesnis II-III amžiaus klasės 
eglynų plotas, palyginus su I-II amžiaus kla-
sės eglynais 2004 m., ir atitinkamai mažesnis 
beržo jaunuolynų plotas. Drebulės jaunuo-
lynų tarp dviejų inventorizacijų mažėjo viso-
se miškų urėdijose, išskyrus Tauragės miškų 
urėdiją. Čia drebulės jaunuolynų padidėjo 
16 ha. Juodalksnio jaunuolynų didėjo visose 
urėdijose nuo 7 ha (Tauragės m.u.) iki 43 ha 
(Raseinių m.u.). Minkštaisiais lapuočiais ap-
augęs I-II-os amžiaus klasės eglės želdinių 
plotas prilygsta metiniam ar dar didesniam 
pagrindiniais kirtimais iškirstų šių medynų 
plotui. Šios analizės rezultatai rodo, jog jau-
nuolynų ugdymas turėtų būti ypač suinten-
syvintas Jurbarko, Šilutės ir Tauragės miškų 
urėdijose.

Brandžių medynų ištekliai ir pagrindinis 
miško naudojimas 
Brandūs medynai 2014 m. SMI objekte nu-
statyti 22 149 ha plote (2 lent.). 

Brandžių medynų plotas tarp dviejų 
miško inventorizacijų padidėjo 1284 ha 
arba beveik 6 proc., daugiausia Jurbarko ir 
Šilutės miškų urėdijose. Aplinkos ministro 
patvirtinta 2014-2018 m. ekvivalentinė ply-
no kirtimo 1359 ha ploto norma projekto 
autorių buvo aprobuota visose miškų urė-
dijose. Brandūs medynai pagal patvirtintas 
kirtimo apimtis gali būti iškirsti per 15-17 
metų. Perbrendusių medynų plotas visose 
miškų urėdijose viršija 10 proc. kritinę ribą, 
o Raseinių ir Tauragės miškų urėdijose su-
daro net ketvirtadalį visų brandžių medy-
nų. Vien perbrendusių medynų iškirtimui 
pagal patvirtintą normą Tauragės miškų 
urėdijoje reikėtų daugiau nei 4 metų arba 
kasmet tarp kertamų medynų turėtų būti 
43 proc. perbrendusių.  →
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Tarybos metu atkreiptas projekto auto-
rių ir miškų urėdijų specialistų dėmesys į tai, 
jog taikstymasis su esama padėtimi reiškia, 
jog minkštųjų lapuočių auginimas 1,5-2 kar-
tus ilgiau, nei nustatyta pagal optimalią au-
ginimo trukmę, ir ateityje bus neišvengiamų 
nuostolių priežastimi. Pasiūlyta, jog metinė 
pagrindiniais miško kirtimais kirstinų per-
brendusių medynų dalis Jurbarko miškų 
urėdijoje sudarytų 90 ha, Raseinių – 95 ha, 
Šilutės – 55 ha ir Tauragės – 185 ha.

Iškertamas pagrindiniais miško kirti-
mais medynų tūris priklauso nuo brandžių 
medynų tūrio ir jo kaitos. Aplinkos ministro 
įsakymu patvirtintas pagrindinis miško nau-
dojimas 2014-2018 m. nagrinėjamose miškų 
urėdijose (401 800 m3 likvidinės medienos 
tūrio) skiriasi nuo paskaičiuoto miškotvar-
kos projektuose 2015-2024 m.: nuo 0 proc. 
Tauragės miškų urėdijoje iki 7 proc. Jurbarko 
miškų urėdijoje. Atsižvelgiant į galimą tūrio 
patikslinimą užbaigus šiuo metu vykdomą 
BMI, nutarta penkmečio kirtimo normos 
nekeisti ir ją tikslinti pagal brandžių medynų 
inventorizacijos atrankos metodu rezultatus. 
Tūrio norma, pagrįsta objektyvios inventori-
zacijos duomenimis, yra siekiamybė, į kurią 
miškininkai turi orientuotis visame medie-
nos ruošos ir prekybos procese, siekdami 
kuo racionalesnio sukauptos brandžiuose 
medynuose medienos panaudojimo. 

Tarpinis miško naudojimas
Jaunuolynų ugdymas yra planuojamas 
1571 ha plote (3 lent.) arba 1 ha planuojamo 
pagrindiniais kirtimais iškirsti ekvivalentinio 
ploto tenka 1,16 ha (jis kinta nuo 1,03 ha 
Jurbarko m.u. iki 1,2-1,26 ha Raseinių, Taura-
gės m.u.) jaunuolynų ugdymo. Jaunuolynų 
plotų ir jų rūšinės sudėties pokyčiai anali-
zuojamame laikotarpyje sukėlė diskusiją bei 
siūlymus didinti po 50 ha metines jaunuoly-
nų ugdymo apimtis Jurbarko, Šilutės ir Tau-
ragės miškų urėdijose. 

Retinimai ir einamieji kirtimai planuo-
jami 1823 ha plote. Bendras visų keturių 
miško urėdijų medynų plotas be I-II amžiaus 
klasės jaunuolynų ir brandžių medynų yra 
61 454 ha. Ugdant planuojamu intensyvu-
mu, pakartotini ugdymai galimi vidutiniškai 
kas 34 metai (nuo 29 m. Tauragės m.u. iki 41 
m. Šilutės m.u). Tai rodo, jog per apyvartos 

periodą galimi vienas ar geriausiu atveju 
du retinimai – einamieji kirtimai, t.y. per-
nelyg retas kartojimas ir atitinkamai žemas 
bendras intensyvumas palyginus su mūsų 
planuojamu pagal medynų tūrio prieaugį. 
Iš 1 ha medynų 2015-2024 m. planuojama 
iškirsti retinimais vidutiniškai 34 m3/ha (nuo 
29 m3/ha Šilutės m. u. iki 38 m3/ha Raseinių 
m.u.), einamaisiais – 58 m3/ha (nuo 52 m3/ha 
Šilutės m.u. iki 62 m3/ha Jurbarko m.u.) likvi-
dinės medienos. Retinimais ir einamaisiais 
kirtimais siūlomas kirsti tūris Šilutės urėdijos 
miškuose yra bent 10-20 proc. mažesnis nei 
kitose miškų urėdijose ir galėtų būti padi-
dintas, nors su tuo nesutiko Šilutės miškų 
urėdijos atstovai.

Medienos prieaugis ir jo panaudojimas
Planuojamas kirsti medžių stiebų tūris, pa-
skaičiuotas bendrą likvidinį tūrį pervedus į 
stiebų tūrį, panaudojant 80 proc. vidutinę 
visiems kirtimams išeigą, atskirose miškų 
urėdijose kinta nuo 4,9 m3/ha (Šilutės m.u.) 
iki 6,2-7 m3/ha (Jurbarko, Tauragės m.u.). Iš-
kertamo stiebų tūrio santykis su bendru tū-
rio prieaugiu kinta nuo 68 proc. (Šilutės m. 
u.) iki 86 proc. (Tauragės m.u.). 

Brandžių ir perbrendusių medynų plotų 
dinamika rodo, jog pagrindinio naudojimo 
mažinti negalima, ypatingą dėmesį sutel-
kiant į perbrendusių medynų kirtimą. Skirtu-
mas tarp aplinkos ministro patvirtintų 2014-
2018 m. ir vidinės miškotvarkos projektuose 
siūlomų 2015-2024 m. miško kirtimo apim-
čių iš esmės yra tik santykyje tarp tarpinio ir 
pagrindinio miško naudojimo. Siūlomame 
projekte tarpinis miško naudojimas sudaro 
25 proc., palyginus su 22 proc. šiuo metu 
patvirtintose naudojimo apimtyse. Tai nors 
ir nedidelis, bet reikšmingas naudojimo 
struktūros pagerėjimas tarpinio naudojimo 

intensyvinimo link. Labiausiai vertintinas 
miškotvarkos projekto autorių pasiūlymas 
yra ugdomųjų kirtimų apimties tarpiniame 
naudojime padidinimas iki 69 proc. (nuo 
58 proc. Raseinių m. u. iki 72-73 proc. Jurbar-
ko ir Šilutės m. u.).

Siūlomos ugdomųjų kirtimų apimtys 
sudaro 16-18 proc. nuo bendro naudojimo, 
palyginus su siektinu 16 proc. pagal Nacio-
nalinę miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-
2020 m. programą.

Dalyvavimas DIABOLO projekte 
Valstybinės miškų tarnybos Nacionalinės 
miškų inventorizacijos skyriaus vedėjas 
G. Kulbokas posėdyje supažindino tarybos 
narius su Lietuvos specialistų dalyvavimu 
projekte „DIABOLO“ – Tikslinė, Integruota 
ir Harmonizuota Informacija apie Miškus 
Bioekonomikos Plėtros Perspektyvoje“. Šis 
projektas yra sudėtinė ES finansuojamos 
mokslinės – techninės programos HORI-
ZON 2020 dalis, siekiant sukurti vieningą 
informacinę sistemą, reikalingą racionaliam 
Europos miško išteklių naudojimui bioeko-
nomikos plėtros perspektyvoje, harmoni-
zuojant bei integruojant šalyse vykdomų 
nacionalinių ir kitų miško inventorizacijų 
duomenis. Projekte dalyvauja 35 partneriai 
iš 25 Europos šalių. Lietuvą atstovauja Alek-
sandro Stulginskio universitetas, taip pat 
projekte dalyvaus Valstybinės miškų tarny-
bos specialistai. Išskirtos 7 darbo kryptys. 
Lietuvos specialistai dalyvaus harmonizuo-
jant miškų inventorizacijose naudojamus 
modelius, normatyvus, apibrėžimus, inte-
gruojant informaciją gaunamą sklypinės 
ir nacionalinės miško inventorizacijų metu 
bei harmonizuojant biomasės išteklių iš 
miško įvertinimą. DIABOLO projektą pla-
nuojama baigti 2019 metais. 

3 lentelė. Tarpinis miško naudojimas

Miškų urėdija
Metinis ugdymo kirtimų plotas** Metinis likvidinės medienos tūris, 1000 m3**

2014-2018 m.* jaunuolynų 
ugdymo retinimų einamųjų ugdymo 

kirtimų sanitarinių specialiųjų iš viso

Jurbarko 390 210 305 26,3 10,3 1,0  37,6 28,5

Raseinių 301 143 132 13,8 10,0 0,7 24,5 24,0

Šilutės 330 205 266 20,7 7,8 0,5 29,0 28,5

Tauragės 550 245 317 27,6 12,5 0,5 40,6 30,9

Iš viso: 1571 803 1020 88,4 40,6 2,7 131,7 111,9

* Patvirtinta aplinkos ministro 2013 07 25 įsakymu Nr. DI-570
** Siūloma vidinės miškotvarkos projekte
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(Tęsinys, pradžia 5 nr.)

Lietuvoje masinę ąžuolų džiūtį, prasidėjusią 
2001 m., tenka vertinti kaip naują reiškinį, 
nes apie ąžuolynų ir pavienių ąžuolų džiūtį 
tarpukario metu neturime jokių duomenų. 
Sunku patikėti, kad toks reiškinys, jeigu jis 
buvo, būtų praslydęs pro to meto miškinin-
kų akis. Pokario miškininkų kartos atstovai 
taip pat nepastebėjo tokio reiškinio. Miško 
sanitarinės apsaugos tarnybos ataskaitų 
duomenimis, ąžuolynų džiūtimi pavadinta 
liga 1976-1980 m. Lietuvos miškuose buvo 
pasirodžiusi tik 258-480 ha plote. Deja, šios 
ligos priežastys liko neišaiškintos ir neįver-
tinta žala. 

Dabartinė masinė ąžuolų džiūtis prasi-
dėjo 2004 m. 25 miškų urėdijų medynuose. 
Net 3736 ha plote pažeista apie trečdalis 
(28,5 proc.) augančių medžių. Viltys, kad arti-
miausiais metais medynų džiūties procesas 
stabilizuosis, neišsipildė. Džiūstančių ąžuo-
lynų plotas 2005 m. išsiplėtė iki 9438 tūkst. 
ha, todėl iki 2013 m. teko plynai nukirsti apie 
20 000 ha plote nudžiūvusius bei bedžiūs-
tančius ąžuolus. Pagrindinė šio reiškinio 
priežastis kol kas nenustatyta, todėl belie-
ka teigti, kad ąžuolų džiūtis Lietuvoje buvo 
nepalankių gamtos sąlygų rezultatas. Jiems 
labai pakenkė 2002 m. sausra, ąžuolinio lap-
sukio pažeidimai bei miltligė 2003-2004 m., 
ankstyvos šalnos 2003 m. rudenį ir vėlyva 
šalna 2004 m. pavasarį.

Išskirtinio dėmesio vertos dar dvi me-
džių ligos, pasirodžiusios bei suaktyvėju-
sios praėjusio dešimtmečio metu. Viena iš 
jų – spygliuočių ūglių vėžys [ligos sukėlėjas 
Gremmeniella abietina (Lagerb.) M. Mo-
relet.], kuris jau dabar kelia grėsmę ne tik 
introdukuotoms spygliuočių medžių rū-
šims, bet ir mūsų paprastosios pušies dai-
gams bei sodinukams medelynuose. Nuo 
1975 m. periodiškai besikartojančios šios li-
gos epifitotijos (1975 m. – 900 ha, 1981 m. – 
5720 ha, 1987 m. – 4444 ha, 1997 m. –1900 ha 
ir 2011 m. – 2000 ha) akivaizdžiai rodo, kad 
ši liga gali išplisti dar plačiau ant eglių, mau-
medžių ir kitų spygliuočių. Nuo šios ligos 
jau nudžiūvo beveik visos Girionių parke 
įveistos sibirinės pušys. Tokio pat likimo ne-
trukus gali sulaukti ir kitos šios ligos stipriai 

pažeistos svetimžemės pušys, augančios ne 
tik Girionių gyvenvietės, bet ir kitų regionų 
dekoratyviniuose želdiniuose.

Antra nauja progresuojanti liga miško 
patologų ataskaitose vadinama beržų džiū-
timi. Miško sanitarinės tarnybos ataskaitų 
duomenys rodo, kad pirmą kartą džiūs-
tantys beržynai didesniame plote aptikti 
2004 m. 12 miškų urėdijų miškuose (386 ha). 
Apie 327 ha beržynų nudžiuvo ir 2008 m. 
Kauno, Panevėžio bei Pakruojo urėdijų miš-
kuose. 2012 m. nauji beržų džiūvimo židiniai 
susidarė Pakruojo (65 ha) ir Mažeikių (65 ha) 
miškuose. Deja, konkrečios jų džiūties prie-
žastys išsamiai nenustatytos ir plačiau neap-
tartos iki šių dienų.

Galima įtarti, kad mūsų beržynai džiūs-
ta nuo iki šiol mažai žinomos bakterinės li-
gos, vadinamos beržų bakterine vandene, 
kurią sukelia Ervinia genties bakterijos. Ru-
sijos miškų ūkio mokslinio tyrimo instituto 
mokslo darbuotojai (Gnininko J., 2009 ir kt.) 
teigia, kad beržų bakteriozė – senai žinoma 
liga, dažnai pažeidžianti beržynus įvairiuose 
regionuose. Liga daug kartų buvo išplitu-
si Ukrainoje (1979 m.), Lenkijoje (1978 m.), 
Kazachijoje (1983 m.), o XXI a. pradžioje ir 

Baltarusijoje. Prof. N. Fiodorovo (2009) ir jo 
bendradarbių tyrimų rezultatai rodo didelį 
bakterinės vandenės išplitimą visoje Balta-
rusijos teritorijoje, ypač Logoisko ir Pinsko 
miškų ūkių beržynuose. Liga dažniausiai 
aptikta pribręstančiuose bei brandžiuose 
I-II boniteto grynuose arba su nedidele kitų 
medžių priemaiša medynuose, augančiuo-
se drėgnose ir drėgnokose augavietėse. 
Daugiau pažeistų medynų pastebėta miškų 
pakraščiuose, šalia kelių bei kitokių miško 
proskiebių. Autoriai teigia, kad medynuose, 
kuriuose bakterinės vandenės pažeistų me-
džių aptinkama apie 50 proc., net 15 proc. 
beržų nudžiūsta dar tais pačiais metais, o likę 
vegetuoti medžiai (25-30 proc.) kitais metais 
nudžiūsta arba tampa stipriai pažeistais.

Besikeičianti aplinka, klimato pokyčiai, 
antropogenizacija, tarša, padidėjęs trans-
porto srautas sąlygoja naujų pavojingų me-
džių patogenų atsiradimą ir plitimą naujose 
teritorijose. 

GTC Botanikos instituto darbuotoja dr. 
Svetlana Markovskaja straipsnyje „Naujų pa-
vojingų pušų patogenų plitimas Kuršių ne-
rijoje“ (,,Mūsų girios“, 2012, Nr. 2) rašė, kad 
per keletą pastarųjų metų Kuršių nerijos pu-
šynuose nustatyti du pavojingi karantininiai 
mikroskopiniai grybai, pažeidžiantys kalni-

Šakninės pinties nudžiovintuose pušynuose buvo siūloma veisti beržų želdinius

Valstybinių miškų fitopatologinės būklės 
apžvalga

Prof. aLBERTas VasILIausKas
DanGuTĖ ŠaLEVIČIEnĖ
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nius ir vėliau juos prižiūrint. Tie netinkamai 
įveisti ir vėliau prastai prižiūrėti želdiniai 
tapo neatsparūs maumedžio vėžiui (sukė-
lėjas Dasyscypha willkommii Hart.). Dėl to 
liga plačiai išplito ir dabar jos židiniai kelia 
grėsmę sveikiems jaunesnio amžiaus mau-
medžių medynams. Todėl vėžiu sergančius 
medžius ir dėl ligos nudžiūvusius medynus 
būtina likviduoti (iškirsti ir būtinai sudeginti 
kirtimo atliekas), bet svarbiausia – nebeveis-
ti šiai ligai neatsparių maumedžio rūšių.

Nežinia kiek pokario metais mūsų miš-
kuose buvo įveista pocūgių želdinių ir kokia 
jų dabartinė sanitarinė būklė. Pavyzdžiui, 
Dubravos girioje tuometinio girininko Juo-
zo Palaimos įveisti ir rūpestingai prižiūrėti 
pocūgių medeliai pirmaisiais metais sparčiai 
augo, tačiau po 10-15 metų pradėjo sirgti 
pocūgių škotiškąja spygliakrite (sukėlėjas 
Rhabdocline pseudotsugae Syd.), kuri tapo 
vienintele jų džiūties priežastimi. Išlikusios 
gyvos vos kelios pocūgės nuo ten pat au-
gančių to paties amžiaus eglių skiriasi ne tik 
labai prasta bendra išvaizda, bet ir žymiai 
mažesniu aukščiu.

Prastai atrodo ir Dubravos EMM urėdi-
joje 4,6 ha pocūgių sėklinė plantacija, įveis-
ta 1972-1976 m. Kauno marių vakariniame 
pakraštyje. Joje auga tik trys (0,5 proc.) la-
bai geri medžiai, 144 jų (23,6 proc.) galima 
vertinti gerais, 374 (61,4 proc.) – vidutiniais 
ir 88 (14,5 proc.) – džiūstančiais (E. Švedaitė, 
,,Mūsų girios“, 2004, Nr. 4). Ten autorė teigia, 
kad skirtingiems porūšiams priklausančių 
medžių sanitarinė būklė gana nevienoda. 
Šiuo požiūriu geriausios melsvosios po-
cūgės. Geros ir labai geros būklės medžiai 
sudaro daugiau nei 1/3 individų nuo visų 
šiam porūšiui priskirtų medžių, šiuo metu 
augančių plantacijoje. Ir atvirkščiai, santyki-
nai mažiausiai gerų medžių (tik 21,4 proc.) 
rasta tarp žaliųjų pocūgių.

E. Švedaitė kritiškai vertina ir vadovėlyje 
„Miško želdinimas“ (Vilnius, 1991) parašytą 
teiginį, kad užveistų pocūgių želdinių fito-
patogeniniai tyrimai rodo, kad jos atsparios 
grybiniams susirgimams ir nepažeidžiamos 
kenkėjų. Šis teiginys tinka tik medžiams, 
kurių amžius artėja prie šimto metų. Jų 
jaunystės laikotarpiu pocūgių škotiškoji 
spygliakritė Europoje dar buvo beveik neži-
noma. Dabar situacija kitokia: liga masiškai 
išplito ir dėl jos pocūgių želdiniai skursta ne 
tik miškuose, o ir dekoratyviniuose želdi-
niuose. Ši patirtis akivaizdžiai rodo, kad po-
cūgių želdinius propaguoti reikia atsargiai 
ir siūlyti veisti tik gerai žinomus atsparius 
porūšius bei rūšis.

nės ir paprastosios pušų spyglius. Vienas yra 
neseniai atsiradęs Lietuvoje spyglių raudon-
žiedės degligės sukėlėjas arba pušininis ru-
tulgrybis (nelytinė grybo stadija Dothistroma 
septosporum, lytinė stadija Mycosphaerella 
pini), o kitas – tik dabar šalyje užregistruotas, 
bet greitai plintantis pušų rudosios spyglių 
dėmėtligės sukėlėjas arba spyglinis rutulgry-
bis (nelytinė grybo stadija Lecanosticta acico-
la, sinonimas Scirrhia acicola, o lytinė stadija 
Mycosphaerella dearnessii). Autorė teigė, kad 
abu patogeniniai grybai neigiamai veikia pu-

šynų funkcionavimą ir produktyvumą, suma-
žina medelių atsparumą ligoms, gali stabdyti 
jų augimą, sukelia defoliaciją, medelių džiūvi-
mą ir žūtį. Infekuoti spygliai, susikaupę miško 
paklotėje, tampa grybinės infekcijos šaltiniu 
sveikiems medžiams ir ateityje gali tapti epi-
demijos priežastimi. Jos nuomone, geriausias 
pušynų apsaugos būdas nuo abiejų pažeidė-
jų yra prevencija. Reikia pastoviai tikrinti pu-
šynus ir ypač medelynus, neplatinti grybų per 
sodinukus, tikrinti atvežtinius dekoratyvinius 
pušų sodinukus. Infekuotus medelius reko-
menduojama kirsti ir deginti, o taip pat rinkti 
ir deginti nukritusius spyglius. Sodinukų ap-
saugai galima naudoti įvairius priešgrybinius 
cheminius preparatus (purkšti medelius ir 
dirvožemį kelis kartus nuo vasaros pradžios 
fungicidais, skirtais kovai su aukšliagrybiais, 
savo sudėtyje turinčiais geležies, chloro, arba 
naudoti Bordo mišinį).

Autorė primygtinai siūlo, registruojant 
medžių grybinių ligų pažeidimus, įtraukti 
šiuos naujus ir pavojingus patogeninius gry-
bus pušinį rutulgrybį ir spyglinį rutulgrybį į 
miškų sanitarinės būklės vertinimo progra-
mas, nes jų, kaip ir grybo Sphaeropsis sapi-
nea, nekontroliuojamas plitimas ateityje gali 
sukelti nemažų ekologinių ir ekonominių 
nuostolių. Taip pat reikėtų nepamiršti ir to-
liau labai atidžiai stebėti kitų naujai aptiktų 
medžių ligų plitimo procesą. Ypač sumedė-
jusiems augalams labai pavojingą grybą (Ph. 
cinnamomi), kurį 2002 m. pirmą kartą mūsų 
šalyje identifikavo ant bedžiūstančių jaunų 
eglaičių Varėnos miškų urėdijos medelyne 
mikologė Zita Jovaišienė (,,Mūsų girios“, 
2004 m., Nr. 1), taip pat kitų tos pačios gen-
ties grybus (Ph. alni ar Ph. cambivora), su-
kėlusius alksninę fitoftorozę Marijampolės 
miškų urėdijos bei Kuršių nerijos miškuose. 

Pokario kartos miškininkai gal dar nepa-
miršo primesto kvietimo praturtinti mūsų 
miškus greitai augančiomis ir techniškai 
vertingomis medžių rūšimis: maumedžiais, 
pocūgėmis, įvairiomis tuopų, pušų bei kitų 
introdukuotų medžių rūšimis. Praėjus ke-
liems metams su pasididžiavimu skelbta 
apie įveistus 3000 ha maumedžio želdinių. 
Bet nuščiuvome, kai 1992 m. miškotvarka 
maumedynais įvardintų medynų atrado vos 
400 ha, kurių sudėtyje buvo likę 30 proc. 
ar kiek daugiau maumedžių. Miškų urėdijų 
duomenimis, 1991-1992 m. apie 130-140 ha 
jų buvo nepatenkinamos būklės.

Paaiškėjo, kad didžioji dalis Lietuvoje 
įveistų maumedžio želdinių išnyko ne dėl 
fitopatologinių veiksnių, bet dėl netinkamo 
ūkininkavimo, pasireiškusio įveisiant želdi-

Masinę ąžuolų džiūtį sukėlė kompleksas 
galutinai neišaiškintų priežasčių

Grybas Chalara fraxinea sunaikino šalyje per 30 
tūkst. ha uosynų
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Visiška nesėkmė ištiko įvairių rūšių tuopų 
želdinius, įveistus Kauno marių pakrantėse bei 
šlaituose. Beveik visi medžiai nudžiuvo nuo 
žievės nekrozę sukeliančių grybų [Valsa sordi-
da Nits., Cryptodiaporthe populea (Sacc.) But. ir 
kitų]. Tie, kurie ilgesnį laiką išgyveno nenudžiu-
vę, buvo pažeisti dar ir vienokių ar kitokių me-
dienos puvinių.

Sunku vienareikšmiškai vertinti grybo Rhizos-
phaera kalkhoffii Bubak. vaidmenį dygiųjų eglių 
džiūties procese Girionių sėklinėje plantacijoje. 
Iki 1990 metų, išskyrus Girionių sėklinę plantaci-
ją, šio grybo poveikyje visiškai nudžiūvusių ar sti-
priai pažeistų eglių neteko matyti nei miškuose, 
nei miestų želdiniuose. Girionių dygiosios eglės 
sanitarinę būklę 1995 m. tyrusios komisijos duo-
menimis, 350 eglių (94,1 proc.) buvo be akivaiz-
džių pažeidimų požymių ir 22 eglės (5,9 proc.) 
žuvusios nuo grybo R. kalkhoffii pažeidimų. Po 
metų žuvusių eglių skaičius padidėjo 9,7 proc., 
be akivaizdžių pažeidimų iš 350-ties išliko tik 316 
medžių. Nudžiuvusių eglių žūties priežastimi 
nustatytas ne tik grybas R. kalkhoffii, bet ir žievė-
graužis tipografas (Ips typographus L.).

Mūsų tyrimų duomenimis (T. Urbonavičius, 
A. Gedminas, A. Vasiliauskas; Miškininkystė, 
2008, Nr. 2), tolesniais metais dygiųjų eglių džiū-
ties procesas dar sparčiau vystėsi, dalyvaujant 
ir trečiam veiksniui – egliniam dendroktonui 
(Dendroctonus micans Kug.), kuris 2013 m. tapo 
galutine visų plantacijoje augusių eglių džiūties 
priežastimi.

Visos čia paminėtos introducentų (maume-
džių, pocūgių, dygiosios eglės, pušų bei tuo-
pų) ligos yra ypatingai pavojingos. Nuo kitų, 
senai žinomų įvairių medžių lapų bei spyglių 
ligų jos skiriasi tuo, kad sukelia visišką medžių 
džiūtį. Galime džiaugtis, kad tokių medžių kol 
kas nedaug įveisėme miško želdiniuose. Bet 
vis tiek reikia siekti, kad introdukuotų medžių 
augančių miestuose bei kitokios paskirties žel-
diniuose sanitarine būkle nuolat domėtųsi ir 
miškų urėdijų specialistai. Gerai būtų, kad jie 
sistemingai stebėtų ir registruotų tų medžių 
sanitarinės būklės pokyčius ir surinktą infor-
maciją skelbtų savo tradicinėse ataskaitose ir 
kitokioje spaudoje.

Didžiausia mūsų sanitarinės miškų būklės 
apskaitos yda – stoka duomenų apie šakninės 
pinties pažeistus eglynus. Tikimės, kad nauja-
me „Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų 
padarytų pažeidimų miškui apskaitos žurnale“ 
šakninės pinties pažeisti pušynai ir eglynai bus 
skelbiami atskirose eilutėse (grafose). Taip pat 
būtų gerai, kad pumpurų, spyglių ir lapų pažei-
dimai daigynuose nebūtų painiojami su tų pa-
čių grybų sukeltomis ligomis miško kultūrose ar 
kituose vyresnio amžiaus miško želdiniuose. 

Lietuvos agrarinio ir miškų moks-
lo centro Miškų institutas šių metų 
pradžioje nedideliu tiražu išleido 
profesoriaus, habilituoto daktaro 
Alberto Vasiliausko knygą „Biblio-
grafinė ro dyklė ir Autobiografija“. 
Autorius leidinyje mini svarbiausias 
gyvenimo ir veiklos datas, pateikia 
bibliografinę rodyklę, kurią suda-
ro 18 knygų, monografijų, žinynų, 
brošiūrų, 166 straipsniai, pranešimų 
tezės, praktinės rekomendacijos, 70 
populiarių ir publicistinių straipsnių, 
30 svarbesnių rankraščių bei vienas 

išradimas 1980 m. – grybo Peniop-
hora gigantea (Fr.) Bourd. Et Galz. 
štamas „Girionys-1“, pasižymintis sti-
priomis antagonistinėmis savybėmis 
nuo šakninės pinties.

Prof. habil. dr. A. Vasiliauskas 
skyriuje „Autobiografija: gyvenimas 
ir veikla“ išsamiai pasakoja apie vai-
kystę, paauglystės metus, studijas, 
mokslininko karjerą, darbą atsakin-
guose miškų žinybos ir valstybės 
postuose. Autorius daug vietos ski-
ria prisiminimams apie tėvus, šeimą, 
draugus, kaimynus, gimines ir ben-
dradarbius. Knyga gausiai iliustruota 
nuotraukomis iš asmeninio profeso-
riaus šeimos archyvo. 

„Kur tik Albertas Vasiliauskas 
bedirbo, visur paliko širdies dale-
lę – gražiai suformuotuose Dubravos 
miško medynuose, Girionių miš-
kininkų gyvenvietėje, mokslo veika-
luose, studentų atmintyje ir miškų 
bei aplinkos įstatymų leidyboje. Per 
ilgus metus jis išliko pačiu savi mi, 
kartais gal kiek kategorišku, atlapa-
širdžiu aukštaičiu.“ Taip lakoniškai 
kolegą apibūdino prof. Vytautas Pa-
daiga žurnalo „Mūsų girios“ 2005 m. 
sausio mėnesio numeryje ir naujo 
leidinio įžanginiame straipsnyje.

MG inf. 

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

UAB „MMC Forest“
Nausodžio k., Vėžaičių sen., 96215 Klaipėdos r. 
Tel. 8 673 51506 • El. paštas info@mmc.lt • www.miskui.lt • www.mmc.lt
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AM Miškų departamento Miškininkystės skyriaus vyriausioji specia-
listė Zita Bitvinskaitė apžvelgė teisinį įvairių kirtimų reglamentavimą 
genetiniuose draustiniuose bei kai kurių kirtimo rūšių prieštaravimus 
Miškų įstatymui. 

Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus ve-
dėjas dr. Vidmantas Verbyla informavo apie miško genetinių išteklių 
išsaugojimo svarbą ir šiam procesui teikiamą naudą globaliu mastu, šių 
išteklių išsaugojimo tikslus ir metodus. 

VMT Miško genetinių išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas Da-
rius Raudonius pristatė pastarųjų 11 metų vykdytų ūkinių priemonių ir 
paskutinių 7-rių metų suprojektuotų ūkinių priemonių detalios analizės 
rezultatus pagal atskiras medžių rūšis bei aptarė veiksnius, apsunkinan-
čius ūkinių priemonių projektavimą ir įgyvendinimą.

VMT Miško genetinių išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas dr. 
Remigijus Bakys pateikė miško medžių genetinių draustinių bei sėklinių 
medynų amžiaus analizę kiekvienai saugomai medžių rūšiai Lietuvo-
je, pabrėždamas, kad jų amžius daugeliu atvejų gerokai persiritęs per 
medynų techninės brandos ribą ir artėja prie gamtinės brandos. O tai 
reiškia, kad tokių genetinių draustinių ir sėklinių medynų tiek savaimi-
nis žėlimas, tiek dirbtinis atkūrimas yra komplikuotas dėl sumažėjusio 
medžių derėjimo potencialo. Šiuo atžvilgiu sudėtingiausia situacija yra 
juodalksnio ir drebulės genetiniuose draustiniuose ir sėkliniuose medy-
nuose. Todėl būtina paruošti jų medynus atsikūrimui, taip garantuojant 
miško genetinių išteklių tęstinumą. Pagrindinės tokių darbų fazės būtų 
dvi: artėjant arba pasiekus medynų techninės brandos amžių, kirtimais 
formuoti įvairiaamžę sklypų struktūrą genetiniuose draustiniuose ir 
sėkliniuose medynuose, vienu atveju nukertant ir paruošiant at(si)kū-
rimui 15-30 proc. ploto; prieš tai ūkinėmis priemonėmis kertamą plotą 
skatinant derėti, jį išretinant ir paliekant tik optimalų derėjimui tikslinės 
medžių rūšies skaičių. Pranešime taip pat trumpai aptartos atvejinių, 
atrankinių bei plynų siaurabiržių kirtimų taikymas skirtingų medžių 
rūšių genetinių išteklių objektuose bei minėtų kirtimų įtaka genetinei 
saugomų rūšių įvairovei bei savaiminio žėlimo rezultatams. Pranešėjas 
akcentavo:

1. Genetinės įvairovės požiūriu skirtumas tarp mažo ir vidutinio in-
tensyvumo neplynų kirtimų yra nedidelis;

2. Nustatyti ženklūs genetiniai skirtumai tarp įvairiu augimo greičiu 
pasižyminčių medžių, todėl atrankiniai kirtimai gali pakeisti ir neigiamai 
paveikti medyno genetinę struktūrą;

3. Neplyni kirtimai, atliekami kertamo ploto tolygumo (arba atsi-
tiktinės medžių atrankos), bet ne medžių kokybinių rodiklių ir augimo 
skirtumų pagrindu, stipriai sumažina medyno genetinės degradacijos 
riziką ir taikytini genetiniuose miško draustiniuose;

4. Einamieji arba atrankiniai kirtimai, kuomet medžiai iškirtimui atren-
kami remiantis jų augimo rodikliais, taikytini sėkliniuose medynuose.

Aptartos ir pagrindinės priežastys, stabdančios ūkinių priemonių 
taikymą miško medžių genetiniuose objektuose. Tai būtų:

 plotų persidengimas su kitomis saugomomis teritorijomis;
 dalyje genetinių išteklių objektų jau yra susiformavusi įvairiaam-

žė sklypų struktūra;
 ūkinių priemonių derinimas su derliaus metais;
 atsargus genetinių išteklių valdytojų požiūris.

Valstybinė miškų tarnyba kartu su Telšių miškų urėdija gegužės 26 d. organizuotame kasmetiniame regioniniame seminare siekė 
atkreipti Telšių, Rietavo ir Šilutės miškų urėdijų vyriausiųjų miškininkų, inžinierių, girininkų ir kitų specialistų, kuruojančių ge-
netinių išteklių objektus, dėmesį į miško genofondo objektų apsaugos, naudojimo, atkūrimo galimybes ir problemas. Seminare da-
lyvavo Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškininkystės skyriaus vyriausioji specialistė Zita Bitvinskaitė bei Generalinės 
miškų urėdijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedėjas Darius Stonis, Telšių miškų urėdijos urėdas Bronislovas Banys.

Aptartas miško genetinių išteklių išsaugojimas 
Žemaitijos miškuose

Paprastosios eglės 
sėklinė plantacija 
Telšių girininkijoje

Paprastosios pušies genetinis draustinis Plungės girininkijoje
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Valstybinės miškų tarnybos Miško gene-
tinių išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas 
Valmantas Kundrotas išsamiau apžvelgė Tel-
šių miškų urėdijos genetinių išteklių objektų 
ypatumus šalies miškų kontekste, kokią įtaką 
jų augimui turi kalvotas mezoreljefas, kritu-
liai (750-800 mm per metus), vidutinė metinė 
temperatūra, audros. 

Telšių miškų urėdijoje yra 18 miško me-
džių genetinių išteklių objektų, kurie užima 
333,36 ha plotą, auga 31 rinktinis medis. Visų 
rinktinių medžių vegetatyvinė (skiepūgliai) ir 
generatyvinė (sėklos) dauginamoji medžiaga 
panaudota pirmos ir antros kartos sėklinių 
plantacijų ir bandomųjų želdinių įveisimui. 
Valstybinės miškų tarnybos Miško genų ban-
ke saugomi 6 genetinių išteklių objektų sėklų 
pavyzdžiai.

Išvykoje į Telšių, Varnių ir Plungės giri-
ninkijas apžiūrėti esami genetinių išteklių 
objektai, kiekviename jų aptarti atlikti ūki-
ninkavimo darbai bei gauti rezultatai, pateik-
ti pasiūlymai tolesniam genofondo atkūrimui 
ir išsaugojimui. 

Nemažai diskusijų susilaukė Telšių giri-
ninkijoje apžiūrėta 4,19 ha paprastosios eglės 
sėklinė plantacija. V. Kundrotas pažymėjo, kad 
1983 m. Telšių, Ignalinos, Kazlų Rūdos, Šilutės 
miškų ūkiuose buvo įveisti paprastosios eglės 
bandomieji želdiniai, kuriuos sudaro dešimt 
Lietuvos paprastosios eglės populiacijų. Kie-
kvienoje jų atrinkta po 20 populiacijos medžių 
sėklinės kilmės palikuonių išauginimui. Pagal 
šių bandomųjų želdinių selekcinių požymių 
įvertinimo rezultatus išryškintos 3 pačios pro-
duktyviausios populiacijos – Jurbarko (Mociš-
kių), Alytaus ir Kazlų Rūdos. Išskirtinai vertinga 
yra Jurbarko (Mociškių) eglės populiacija.

Remiantis šiais tyrimais, nuspręsta pagerin-
ti Telšių miškų urėdijos būsimų eglynų savybes, 
eglės sėklinės plantacijos įveisimui panaudo-
jant Mociškių populiacijos palikuonis. Skiepytų 

sodmenų paruošimui atrinkti 35 klonai: 31 klo-
nas iš populiacijoje atrinktų ir 4 klonai iš bando-
muosiuose želdiniuose atrinktų medžių. 

Nors po įveisimo praėjo 17 metų, ši planta-
cija kol kas nedera. Mokslinėje literatūroje nu-
rodoma, kad eglės plantacijos pradeda derėti 
13-17 metų, jų eksploatavimo amžius – apie 
45 metus, o produktyviausias laikotarpis turėtų 
būti tarp 25-30 metų. Specialistų teigimu, tai gali 
būti reguliuojama ir atitinkamomis ūkinėmis 
priemonėmis bei instrumentais. Kaip pavyzdys 
galėtų būti pateiktas Švedijos miškų tyrimo cen-
tro (Skogforsk) ir Belgijos įmonės Globachem 
sukurtas produktas – augimo reguliatorius Gibb 
Plus Forest, kuris užsienyje išbandomas gamy-
biniu mastu. Specialiu inžektoriumi vienam 
25-30 cm storumo medžiui įterpiama 8 ml dozė 
(per 1 val. galima apdoroti iki 90 medžių). 

V. Kundroto teigimu, pastarųjų metų plan-
tacijose sėklų išeigą mažina ligų ir vabzdžių 
pakenkimai kankorėžiams. Labiausiai kanko-
rėžius pažeidžia: trys vabzdžių rūšys – kanko-
rėžinis stagargraužis (Cydia strobilella), kanko-
rėžinis ugniukas (Dioryctria abietella) ir didysis 
kankorėžinis sprindis (Eupithecia abietaria) bei 
ligos – erškėtinė balkšvarūdė (Thecopsora are-
olata), kriaušlapinė auksarūdė (Chrysomyxa 
pyrolata).

Siekiant sumažinti žalingų vabzdžių po-
veikį kankorėžių derliui ir sėklų išeigai, sukur-
tas biologinis insekticidas Bacillus thuringiensis 
var. Kurstaki 1x Aizawai. Taip pat yra kuriami ir 
bandomi feromonai, išdėstant juos gaudyklė-
se bei sisteminio poveikio insekticidai, įpurš-
kiant inžektoriumi į stiebą kartu su derėjimo 
skatintojais. Minėti derliaus stimuliavimo ir 
apsaugos nuo kenkėjų metodai galėtų būti 
taikomi ir Lietuvoje, tačiau tam reikia miškų 
ūkio sistemos vadovų bei mokslinių įstaigų 
didesnio suinteresuotumo. 

Derėjimą ir derliaus surinkimo kaštus le-
mia miško sėklinių plantacijų genėjimas. Šiuo 

metu dar galutinai nežinoma, kaip ir kada rei-
kia genėti paprastosios eglės miško sėklines 
plantacijas. Nėra šiuo klausimu vieningos nuo-
monės ir vertinant užsienio šalių patyrimą. 

Plungės girininkijos Milašaičių miške ap-
žiūrėtas 31 ha paprastosios pušies valstybi-
nis genetinis draustinis (7P3EB sudėtis), kurį 
1996 m. atrinko Miškų instituto mokslininkai 
(J. Danusevičius). Nuo genetinio draustinio 
įsteigimo kelis metus buvo vykdomos nein-
tensyvios ūkinės priemonės – sanitariniai kir-
timai. 2007 m. girininko iniciatyva, suderinus 
su tuometine Miško genetinių išteklių, sėklų ir 
sodmenų tarnyba, buvo nuspręsta pagrindi-
niame genetinio draustinio 6,6 ha plote atlikti 
ilgalaikius grupinius atvejinius kirtimus. Atlikti 
darbai davė rezultatą. Varnių girininkijos Puši-
nės miške įvertintas 245,2 ha eglės genetinis 
medynas (8E2PBE), kuris 1993 m. buvo labai 
sudarkytas audros – nuo išvirtusių medžių 
paruošti tik keli kilogramai sėklų (šiuo metu 
214 g jų saugoma genų banke). Iš dalies sėklų 
išauginti sodmenys panaudoti medynų atkūri-
mui bei bandomųjų želdinių įveisimui. 

Kirtimo būdo pasirinkimas eglynuose 
priklauso nuo pomiškio susiformavimo. Jei 
grupėse formuojasi pomiškis, tikslinga tai-
kyti grupinius atrankinius ar grupinius atve-
jinius kirtimus. Jei pomiškis nesusiformavęs, 
rekomenduojama kirsti plynais siaurabir-
žiais kirtimais. Atvejinius kirtimus eglynuo-
se dideliame plote taikyti rizikinga dėl vėjo-
vartų pavojaus, vėlesnio žėlinių pakenkimo 
kertant paskutinį atvejį. 

Seminaro dalyviai vieningai pritarė su-
sidariusiai nuomonei, kad siekiant ilgą laiką 
išsaugoti miško medžių genetinius išteklius, 
būtina ūkines priemones projektuoti tikslin-
gai, atsižvelgiant į visas ekologines, gamtines 
ir technines sąlygas savalaikiai bei operatyviai 
jas įgyvendinti.

VMT Miško genetinių išteklių skyriaus inf.
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Išvykoje miško genetinius objektus pristato VMT vyr. specialistas Valmantas Kundotas (centre)
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Valstybinio miškotvarkos instituto, Miškų 
instituto, ASU, Giriūnų miškininkų senjo-
rų klubo ir kiti miškininkų bendruomenės 
atstovai gegužės 26 d. susitikę Kaune pri-
siminėme šį iškilų miškininką ir jo indėlį į 
šalies miškininkystę, mokslą, pagerbėme 
jo atminimą. 

Prieš 16 metų prof. Mykolą Jankauską 
išlydėjome amžinybėn į Karmėlavos kapi-
nes, kur ilsisi ir jo žmona Janina. Papuošę 
jų kapą gėlėmis ir žvakutėmis, akademikui 
Leonardui Kairiūkščiui apžvelgus profeso-
riaus nuveiktus darbus, grįžome į Kauną, 
Žemuogių gatvę, kur pasistatytame name 
(nr. 8) gyveno 45 metus Jankauskų šeima. 
Kartu su profesoriaus sūnumi Rimvydu 
atidengėme prie namo paminklinę lentą 
su užrašu: 

„Šiame name 1954-1999 m. gyveno 
žymus Lietuvos miškininkas, vienas miš-
kotvarkos mokslo kūrėjų, profesorius My-
kolas Jankauskas“.

Jam rūpėjo Lietuvos miškai 

Šeima išsaugojo jo autentiškus ran-
kraščius, išleistus spaudos leidinius, foto-
grafijas, gautus vyriausybinius apdovano-

jimus, net medžioklės trofėjus. Daugelis 
atvykusių miškininkų senjorų garbų pro-
fesorių pažinojo asmeniškai, su juo kartu 
dirbo. Todėl kalbėjusiųjų prisiminimai 
buvo autentiški, išgyventi. 

Nežiūrint valdžių kaitos, karo ir poka-
rio sumaišties, miškininkas M. Jankauskas 
išliko tarpukario kartos inteligentu, Lietu-
vos patriotu, daug metų (1928-1989 m.) 
aktyviai ir atsidavusiai dirbo krašto miš-
kams, ugdė jauną miškininkų kartą, 1945-
1952 m. dirbdamas Miškų fakultete dės-
tytoju, dekanu bei 1950-1989 m. moks-
lo darbuotoju Miškų institute. 1955 m. 
jis tapo pirmuoju miškininku – mokslų 
kandidatu Lietuvoje. Vilniaus universite-
to mokslinė taryba 1969 m. jam suteikė 
biologijos mokslų daktaro (dabar habi-
lituoto mokslų daktaro) laipsnį. 1972 m. 
suteiktas profesoriaus laipsnis, 1985 m. – 
nusipelniusio miškininko vardas. Taip pat 
nominuotas Gamtos apsaugos draugijos, 

Kaune prie namo, kur gyveno prof. M. Jankauskas, 
atidengta Atminimo lenta

Jam rūpėjo Lietuvos miškai 
ir tautos išlikimas 

Tautos raidos vainiką piname visi. Vienok, vainikas tuo vertingesnis ir puošnesnis, kuo jame gausiau gėlių, spindinčių žiburėliais. Tuos 
žiburėlius sudaro tautos iškilios asmenybės, prisidėjusios prie krašto grožio ir tautos klestėjimo. Iš jų turime mokytis dirbti ir gyventi.
Viena iš tokių asmenybių, manyčiau, yra buvęs miškotvarkininkas prof. Mykolas Jankauskas (1905 08 09 – 1999 03 09), gimęs prieš 
110 metų Pasvalio krašte.
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rės miškų masyvus, pateikė rekomen-
dacijas jų būklei pagerinti. Laisvalaikiu 
mėgo medžioti. 

Jam teko bendrauti su žymiais šalies 
miškininkais – prof. Povilu Matulioniu, 
Antanu Rukuiža, Jonu Kuprioniu, vėliau 
Algirdu Matulioniu, kitais. Palaikė glau-
džius ryšius su Latvijos, Estijos, Baltarusi-
jos, Rusijos, Vokietijos ir kitų šalių žymiais 
miškininkais. Pelnytai vadinamas Lietu-
vos miškotvarkos patriarchu.

Ženkli ir mokslinė veikla, dirbant Lietu-
vos miškų ūkio mokslinio tyrimo institute, 
kuris tuomet kūrėsi ant plyno lauko šalia 
Kauno marių. M. Jankauskas sugebėjo 
pagrįstai įrodyti Maskvos ir Lietuvos tuo-
metiniams vadovams, jog reikia iki nor-
mos sumažinti pagrindinių kirtimų apimtį 
Lietuvoje. O tai leido per 50 pokario metų 
šalies miškuose subrandinti dvigubą me-
dienos kiekį.

Trūkstant lietuviškos miškininkys-
tės literatūros, M. Jankauskas ėmėsi ir 
plunksnos: parašė vadovėlinį leidinį „Miš-
ko taksacija“ (1951), „Maumedžiai Lie-
tuvos TSR miškuose ir parkuose ir jiems 
auginti perspektyvos“ (1954), ,,Medžio-
tojo vadovas“ (1957), ,,Miškų ūkio orga-
nizavimas kolūkiuose“ (1959), buvo 8-nių 
knygų bendraautorius. Spaudoje paskel-
bė apie 60 mokslinių straipsnių įvairiais 
miškininkystės klausimais bei paliko per 
12 mokslinių darbų rankraščių, kurie sau-
gomi Miškų institute ir Pasvalio krašto 
bibliotekoje. 

Medžiotojų ir žvejų draugijos, Lietuvos 
miškininkų sąjungos Garbės nariu, LŽŪA 
Garbės daktaro vardu. 1997 m. apdova-
notas LDK Gedimino IV laipsnio ordinu.

Profesorius prisimintas ir gimtajame 
Pasvalio krašte. Dar 1990 metais, minint 
M. Jankausko 85-metį, Pakruojo miškų 
urėdijos miškininkų iniciatyva gimtaja-
me Pušaloto valsčiaus Šniūrų kaime, kur 
buvo tėviškės sodyba, pastatytas stogas-
tulpis. Jo pristatyme vietos visuomenei 
dalyvavo ir profesorius su žmona. 

Po memorialinės lentos atidengimo 
Kaune dalis minėjimo dalyvių nuvyko į 
profesoriaus gimtinę, apsilankė Pasvalio 
Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje, 
kur saugojami jo rankraščiai, surengtas 
110-jo gimtadienio sukakties paminėji-
mas. Pasvalio rajono laikraštis ,,Darbas“ 
(gegužės 30 d., Nr 61) publikacijoje „Gar-
sus miškininkas gimtinėn sugrįžo pri-
siminimuose“ plačiai aprašė kraštiečio 
gyvenimą ir pasiekimus.

Nors Mykolas gimė ūkininkų šeimoje, 
mirus mamai, nuo 2,5 metų pajuto naš-
laičio dalią. Tetai Anelei išmokius našlaitį 
skaityti prie degančios balanos, Mykolas 
pasuko ne artojo, o mokslo keliu. 1925 m. 
baigė Panevėžio gimnaziją, 1928 m. – 
Žemės ūkio akademiją Dotnuvoje. Įgijęs 
miškininko diplomą, 1929 m. įsidarbino 
miškotvarkoje matininku, iškopė iki Lie-
tuvos miškotvarkos įmonės vadovo par-
eigų. Vokiečių okupacijos metais dirbo 
Šiaulių miškų urėdu-inspektoriumi. 

Dirbdamas miškotvarkininku, jis iš-
braidė vos ne visus Lietuvos miškus, ap-
rašė ir įvertino Druskininkų, Gražutės, 
Marcinkonių, Prienų, Punios, Rumšiškių, 
Rūdninkų, Smalininkų, Strošiūnų, Žaga-

Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje 
surengta prof. M. Jankausko leidinių ir 
rankraščių ekspozicija

Janina ir Mykolas Jankauskai 1990 m. prie 
profesoriaus tėviškėje Pakruojo miškų urėdijos 
miškininkų pastatyto Atminimo stogastulpio

Buvę kolegos akcentavo M. Jankaus-
ko išskirtinę asmeninę savybę – traukti 
žmones prie savęs, patarti ir padėti į su-
dėtingą situaciją patekusiems, nestoti į 
atvirą konfrontaciją, o pavyzdžiais, daž-
niausiai humoro forma, paaiškinti klau-
simo esmę, diplomatiškai kovoti už savo 
idėjas. Gal dėl to jam pasisekė išlikti ne-
paliestam krašto okupacijų metu, buvo 
lengviau bendrauti su įvairių profesijų ir 
požiūrių žmonėmis. 

Dr. JuLIus DanusEVIČIus

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

Uniforest trosinės miško gervės ir griebtuvai
www.uniforest.com

Geriausia pagalba ten, kur neįivažiuoja miško technika
 Visa technika sertifikuota KWF 
 Profesionalus, patikimas ir paprastas naudojimas
 Nepamainoma pagalba dirbant pelkiniuose, 

šlaitiniuose miškuose
 Efektyvi investicija už protingą kainą
 Didžiulis pasirinkimas pagal galingumą ir papildomus priedus

mob. tel. 8 670 24481
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Kultūros paveldo statusas 
ir jo interpretacijos
Pasaulio paveldo komiteto (UNESCO) XXIV 
sesijoje (Cairins, Australija, 2000 11 27) nu-
spręsta Kuršių neriją įrašyti į Pasaulio paveldo 
sąrašo kultūros vertybių dalį, pažymėtą raide 
C (Cultural). Šio paveldo sklaidos žemėlapyje 
tai pažymėta rombo ženkleliu, kuris reiškia, 
kad tai yra kultūros vietovė (Site cultural). 
Noriu dar kartą pažymėti, kad įrašyta ne į 
gamtos ir kultūros paveldo sąrašo dalį, kaip 
neretai yra skelbiama žiniasklaidoje ir net 
oficialiuose dokumentuose Lietuvoje. Kodėl 
atsiranda klaidinga traktuotė? Tikriausiai to-
dėl, kad nenorima ar nesuvokiama būtinybė 
persiorientuoti iš prioritetinės orientacijos 
į gamtos vertybių saugojimą (iki minėto 
UNESCO sprendinio) į faktinį kultūros pavel-
do vertybių saugojimą. Paradoksalu, bet vis 
dar nesiryžtama iš esmės keisti Kuršių neri-
jos nacionalinio parko tvarkymo koncepciją 
ir dėl to gausėja problemų išsaugant miški-
ninkų sukurtą kultūros paveldą.

Svarbiausi į UNESCO kultūros paveldo 
sąrašą įtraukti nerijos objektai yra: apsau-
ginis pajūrio kopagūbris ir apželdinti kalni-
nėmis pušimis didieji kopagūbriai (didžiųjų 
kopų ruožai).

Kuršių nerijos miško parko organizavimo 
ir išvystymo 1987 m. miškotvarkos projekto 
ekspertizėje Paulius Kavaliauskas (VU) rašė, 
kad kalnapušės Kuršių nerijoje užima ypa-
tingą vietą ir kad tai yra vienas iš labiausiai 
pavykusių introdukcijos eksperimentų, kada 

Kuršių nerijos kultūros paveldo 
išsaugojimo problemos miškininkystėje 

Prof. emeritas, habil dr. EDVaRDas RIEPŠas
aleksandro stulginskio universitetas

svetimas floros elementas virsta net tarsi sa-
votišku „endemu“, be kurio tiesiog nebegali-
ma įsivaizduoti Kuršių nerijos gamtinio kraš-
tovaizdžio. Tačiau dabartiniu metu susidarė 
probleminė situacija dėl tolesnės kalnapu-
šynų ateities: daug kur jie jau atliko savo ,,pi-
onieriškąjį“ smėlynų sutvirtinimo vaidmenį, 
yra persenę, pažeisti ligų ir visu aštrumu iš-
kyla dilema – ką toliau su jais daryti.

UNESCO ekspertas J. Bučas (KTU) straips-
nyje „Kraštotvarkinė problema Kuršių nerijo-
je“ //Aplinkos inžinerija ir vadyba, 2007, Nr. 4 
(42) rašė: „Įrašius Kuršių neriją į Pasaulio pa-
veldo sąrašą kaip išskirtinės raidos visuoti-
nės vertės kultūrinio kraštovaizdžio vietovę 
Pasaulio kultūros paveldo vertybės statusu, 
kraštotvarkinių tradicijų įvertinimas ir pa-
naudojimas tapo teisine norma bei pagrin-
diniu kultūrinio kraštovaizdžio saugojimo 
politikos ir valdymo strategijos tikslu“.

Miškininkų sukurtų kultūros paveldo 
objektų tvarkymo ir ypač kalninių pušų želdi-
nių išsaugojimo (atkūrimo) ar naikinimo (re-
konstrukcijos) problematikos sudėtingumą 
rodo jau vien viešojoje žiniasklaidoje skelbti 
straipsniai ar interviu, išsakytų diskusijose 
nuomonių, jų akcentų, replikų pavadinimai:

 J. Bučas „Siaubas ar baubas Kuršių ne-
rijoje“ (rankraštis įteiktas laikraščiui „Respu-
blika“);

 D. Stončius „Kuršių nerija: parako stati-
nė, kuri kasmet pilnėja“ ir „Jei norime išveng-
ti didelių gaisrų, KN atsisakykime kalninių 
pušų brūzgynų“ (pranešimai spaudai, 2006);

 E. Riepšas „Degvietė Kuršių nerijo-
je – proga dar kartą įvertinti KNNP vertybes“ 
(,,Baltijos miškai ir mediena“, 2006);

 Brukas „Miškai ir kultūros paveldas“ 
(,,Miškai“, 2012);

 Kuršių nerijos mylėtojų bendruomenė 
(2006): ,,Gaisras – kerštas už bandymą riboti 
statybas“;

 „Kalninių pušų želdinimas KN – istori-
nė miškininkų klaida;

 ,,KN paversta žaliosiomis džiunglėmis“;
 ,,Introducentams ne vieta KN;
 ,,Raukšlėtalapį erškėtį vysime iš KN“.

Vienas iš labiausiai patyrusių miškotvar-
kininkų Algirdas Brukas rašė: „O rimčiausią 
indėlį į šį kūrinį įnešė XIX a. miškininkai. Ta-
čiau kaip tik miškininkai ir liko pastūmėti į 
nuošalę (ar patys nusišalino) nuo rimtesnių 
nerijos reikalų. Jiems palikta „šventa teisė 
išklausyti niekada neklystančių botanikų, or-
nitologų, architektų ar šiaip visažinių visuo-
menės atstovų patarimų ir klusniai vykdyti 
juodesnius darbus“.

Ar verta nerimauti dėl šių pasaulinės 
vertės kultūros paveldo objektų išlikimo?

Apsauginio pajūrio kopagūbrio būklė 
ir jo apsaugos priemonės
Pajūrio apsauginio kopagūbrio plotas per 
35 metus (iki 2001 m.) dėl dažnėjančių vėjo 
audrų, jūros nuplovimų sumažėjo 35 proc.
(1 lent.). Ypač didelė šio kopagūbrio abrazija 
įvyko 1999 m. siautusio viesulo „Anatolijus“ 

Apsauginis pajūrio kopagūbris Didžiosios kopos, apželdintos kalninėmis pušimis
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metu. Smėlio išmetimas iš jūros ir jo akumu-
liacija paplūdimyje beveik nebevyksta. Tikė-
tina, kad ne mažesniais tempais šis kultūros 
paveldo objektas nyko ir per pastaruosius 14 
metų, tačiau 2012 m. miškotvarka jau nebe-
vertino jo ploto pakitimų. 

1 lentelė. Apsauginio pajūrio kopagūbrio ploto 
raida (pagal miškotvarkų duomenis)

Metai 1966 1977 1987 2001

Plotas, ha 386 340 316 250

Miškininkams priderantis šio kultūros 
paveldo objekto išsaugojimo būdas – kopa-
gūbrio tvirtinimas mechaninių įrengimų ir 
biologiniais metodais. Tačiau darbų apimtys 
per pastaruosius 15 metų ženkliai mažėja 
(2 lentelė).

2 lentelė. Apsauginio pajūrio kopagūbrio 
tvirtinimo žabtvorėmis ir šakų klojiniais apimtys 
(pagal miškotvarkų duomenis)

Metai 1949-
1955

1956-
1965

1966-
2000

2001-
2009

2012-
2023

Kasmet sutvir-
tinamas vidut. 
plotas, ha

10 18 20 1-2 Planuo-
ta po 5

Atsisakyta smėlynus tvirtinti žolėmis 
(pajūrine smiltlendre, smiltynine rugiavei-
de, pajūriniu pelėžirniu) bei krūmais (kar-
klais, raukšlėtalapiais erškėčiais ir kt.).

Kaip galima suprasti šių procesų dermę, 
kai ardymas didėja, o tvirtinimo priemonių 
apimtys mažėja? Tai nusivylimas vykdytų 
darbų efektyvumu, investicijų stoka ar šio 
unikalaus kultūros paveldo objekto reikš-
mės nesuvokimas? Nesiimant radikalių šio 
kopagūbrio apsaugos priemonių (naujų 
tvirtinimo būdų paieškos, investicijų pri-
traukimo, entuziazmo ir profesionalumo 
ugdymo), jo nykimas abejonių nekelia ir 
galima tikėtis panašių pasekmių (visiško 
sunaikinimo) kaip ir kai kuriuose Lietuvos 
žemyninės dalies pajūrio kopagūbrio at-
karpose (Pirmoji Melnragė, prie Olando 
kepurės ir kt.).

Ką galima daryti? Deja, konkrečių recep-
tų pateikti negalime, nes atskiruose jūros 
pakrantės ruožuose erozijos procesai daž-
niausiai būna saviti, nevienodos ir išsaugo-
jimo reikšmės. Naudinga būtų atlikti patir-
ties kitose šalyse studiją, mažiau praktikoje 
patikrintų mechaninių ir biologinių kopa-
gūbrio sutvirtinimo metodų eksperimenti-
nius tvirtinimus skirtingų erozijos procesų 
ruožuose ir nustatyti jų efektyvumą. Miš-
kininkams labiau tiktų išbandyti tvirtesnių 
už žabtvores mechaninių užtvarų įrengimą 
vakarinio kopagūbrio šlaito papėdėje. 

Kalninės pušies želdynų būklė ir jų 
atkūrimas didžiuosiuose kopagūbriuose
Per pastaruosius 78 metus kalninių pušų žel-
dynų plotas Lietuvos Kuršių nerijoje suma-
žėjo 45 proc. (3 lentelė). Palvėje, kupstynėje, 
ypač rekreacinėse zonose buvo vykdoma jų 
rekonstrukcija, nemaži plotai šių želdinių iš-
degė net ir didžiųjų kopų ruožuose.

3 lentelė. Kalninių pušų želdynų plotų raida 
Kuršių Nerijos teritorijoje (pagal miškotvarkų 
duomenis)

Metai 1937 1963 1977 1987 2001 2009 2015
Buvęs 
plotas, 
ha

2415 2164 2038 1874 1813 1458 1350

Svarbiausi kalninių pušų želdynų re-
konstrukcijos motyvai: svetimžemė rūšis 
ir didelis gaisrų pavojus. Numatytas kalni-
nės pušies želdynų atkūrimas: pagal KNNP 
tvarkymo planą – 853 ha plote; pagal vidi-
nės miškotvarkos projektą – 170 ha plote 
(20 proc.), likusį plotą – per tolimesnius 
15-20 metų.

Lieka neaišku: ar numatytas atkurti 
853 ha kalninių pušų želdynų plotas ir toli-
mesnėje perspektyvoje bus saugomas kaip 
kultūros paveldas, ar bus laipsniškai jo atsi-
sakoma, kaip yra teigiama KNNP miškų tvar-
kymo 2006 m. ir 2012 m. planuose. Vietoje 
jų ant kai kurių didžiųjų kopagūbrių numa-
toma formuoti atviras erdves – smiltpieves. 
Jų plotai rekonstruojamuose kalninių pušų 
želdynuose kartu su atvirų erdvių formavi-
mu palvėje ir kupstynėje, planingai iškertant 
miško želdinius ir žėlinius, padidėtų iki 2250 
ha. Įdomu, kiek kainuotų jų priežiūra, kad 
neleistų apaugti mišku? Dėl atkuriamų ar re-
konstruojamų kalninės pušies želdynų plotų 
lokalizacijos ir apimčių diskusija sudėtinges-
nė ir, turbūt, greitai nesibaigs.

Siūlome, mūsų manymu, patikimesnį 
kalninės pušies želdynų atkūrimo būdą, ku-
ris būtų palankus atkurti juos didesniame šio 
kultūros paveldo objekto plote, patikimiau 
išsaugant jo statusą, kartu sumažinant gais-
rų pavojų, nesuniveliuojant kopų reljefo ir 
nesudarkant jo vizualinės raiškos – didžiau-
sios kultūrinės vertybės raiškos nerijoje.

Siūlomo kalninės pušies želdynų at-
kūrimo būdo esmė:

 sodinti tik žemaūges Pinus mugo Turra 
var. Mughus (Scop.) Zenari – Mugo kalnines 
pušis. Kuršių nerijoje dažnoka P. m. var. pu-
milio (Haenke) Zenari – krūminė (keružė) kal-
ninė pušis, yra ir žemaūgių kalninės pušies 
veislių Humpy, Mops ir kt.; 

 naudoti mikorizuotus sodmenis su ap-
ribota šaknų sistema;

 plotai atkūrimui parenkami pagal bū-
klę, siekiant atkurti įvariaamažius šios pušies 
želdynus.

Privalumai:
 padengę didžiuosius kopagūbrius 

vientisu tamsiai žaliu „kilimu“, nesuniveliuo-
sime reljefo formų įvairovės;

 sumažės gaisrų pavojus, nes degios 
medienos masė bus daug kartų mažesnė; 
stabdant gaisrų plitimą, efektyviau bus 
galima panaudoti priešinę ugnį; per šim-
tamečius šios pušies želdynus be didesnių 
problemų galės pravažiuoti gaisrų gesinimo 
mašinos;

 nereikės plačių (20-50 m), dažniausiai 
neefektyvių priešgaisrinių juostų, kurios yra 
nepriimtinos unikaliame vizualinės raiškos 
objekte; atkris ypač brangiai kainuojantys 
smiltpievių išsaugojimo darbai (Sizifo darbo 
analogas), nes „ėjimas prieš gamtą“ dažniau-
siai būna nesėkmingas.

Nuo ko pradėti? 
 genetiniai tyrimai (geriausiai aplinkos 

sąlygas atitinkančių keružinės kalninės pu-
šies kilmių paieška;

 sėklinės plantacijos kūrimas;
 mikorizuotų sodmenų su apribota ša-

knų sistema auginimas;
 pradžioje (kol bus išauginti selekciniai 

sodmenys) sėklas galima rinkti nuo žemaū-
gių (keružinių) kalninių pušaičių, kurių yra 
esančiuose kalnapušynuose;

 atkūrimui plotų parinkimas pagal kal-
ninės pušies želdinių būklę;

 trumpam laikui galima palikti ir didesnį 
kiekį atvirų erdvių (neželdinant ir neleidžiant 
apželti – smiltpievių siekiamybė); vėliau, kai 
turėsime norimų sodmenų (pagal reikalą), 
jas apželdinti keružine kalnine pušimi.

Tikimės esminių pakitimų, sprendžiant 
Kuršių nerijos kultūros paveldo išsaugojimo 
problemas ir miškininkystėje. 

Krūminės (keružės) kalninės pušys Kuršių nerijoje
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Trakų rajono savivaldybėje birželio 2 d. vyko Aplinkos ministerijos 
iniciatyva surengtas „žaliadienis“ – neformalus šios ministerijos vado-
vų ir specialistų susitikimas su savivaldos vadovais, specialistais, gy-
ventojais. Jo metu aptartos aplinkosaugos, atliekų tvarkymo, namų 
renovacijos bei kitos aktualijos. Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas 
su ministerijos darbuotojais bei Trakų rajono vadovais susitiko ir su 
Trakų miškų urėdijos darbuotojais. Susitikimas vyko neformalioje 
aplinkoje, miškininkų rankomis talkų būdu įrengtoje pavėsinėje miš-
kų urėdijos medelyne. Pristatyta miškų urėdijos veikla, darbų apim-
tys, aptarti miškų urėdijos darbuotojams rūpimi klausimai. 

Vis dėlto pagrindinė susitikimo tema buvo miškininkų mitinge 
prie LR Seimo išreikštas susirūpinimas dėl gręsiančios miškų urėdijų 
pertvarkos, dėl pavojaus daliai darbuotojų netekti darbo. Ministras 
patikino, kad šis nerimas yra visiškai nepagrįstas, jokie sprendimai 
dėl reformos nėra priimti, o šis šurmulys kilo vien dėl bendravimo, 
pasikeitimo informacija trūkumo tarp vadovybės ir miškininkų. Mi-
nistras informavo, kad šiuo metu sudaryta kompetentinga darbo 
grupė, kuri įvairiais aspektais analizuoja dabartinę šalies miškų ūkio 

ekonominę padėtį. Šiai komisijai pateikus išvadas, aišku, jeigu to rei-
kės, bus imtasi atitinkamų veiksmų. Po susitikimo ministras trumpai 
susipažino su medelyno, medienos ruošos, prekybos ir techninio pa-
dalinio, Rūdiškių girininkijos darbu.

Birželio 3 d. Trakų miškų urėdijoje lankėsi generalinis miškų urė-
das dr. Rimantas Prūsaitis ir Generalinės miškų urėdijos vyriausiasis 
patarėjas Andrius Vancevičius. Šiuo apsilankymu generalinis miškų 
urėdas pradėjo neformalių susitikimų su miškų urėdijų darbuotojais 
ciklą. Dvi valandas trukusiame pokalbyje su miškų urėdijos kolekty-
vu R. Prūsaitis aptarė situaciją miškų urėdijose, jų ekonominę padėtį, 
būtinybę ieškoti sprendimų išlyginant skirtingas pajamas turinčių 
miškų urėdijų galimybes investicijoms, darbo užmokesčio fondo 
formavimui. Kaip ir susitikime su ministru, daug buvo kalbama apie 
eilinių miškininkų išreikštą susirūpinimą dėl numatomos skubios 
valstybinių miškų valdymo reformos. Generalinis miškų urėdas pa-
tikino, kad kol kas viskas yra svarstymo stadijoje, laukiama Aplinkos 
ministerijos sudarytos komisijos išvadų, jokie skuboti sprendimai 
nėra priimami. Tačiau įvertinant kai kurių miškų urėdijų ekonominę 
situaciją, prie šių sprendimų yra artėjama. 

Miškų urėdijos darbuotojai taip pat turėjo klausimų dėl miško 
kirtimo taisyklių kai kurių straipsnių, dėl darbinės uniformos tiek 
audinių, tiek modelių nepraktiškumo, dėl galimybės kompensuoti 
už asmeninio transporto naudojimą tarnybiniais tikslais eiguliams ir 
kt. Nors Trakų miškų urėdijos darbuotojų atlyginimai tarp kitų miškų 
urėdijų yra vieni iš didesnių, kalbėta ir dėl galimybės didinti miškų 
urėdijos darbo užmokesčio fondą, nes pagal nusistovėjusį pragyve-
nimo lygį gaunamos algos nėra jau tokios „perteklinės“. 

Generalinio miškų urėdo ir Trakų miškų urėdijos kolektyvo su-
sitikimas buvo atviras, nuoširdus, nevengta jokių aktualių temų. Po 
susitikimo R. Prūsaitis ir A. Vancevičius susipažino su baigiamu re-
konstruoti Rūdiškių medienos ruošos, prekybos ir techniniu padali-
niu, Lentvario, Trakų ir Rūdiškių girininkijomis, apžiūrėjo medelyną. 
Generalinis miškų urėdas teigiamai įvertino investicijas į medelyno 
modernizavimą, nemažą turimos technikos parką, techninio padali-
nio rekonstrukciją, pritarė girininkijų administracinių pastatų šiuolai-
kiškam remontui ir normalių darbo sąlygų sudarymui.

Trakų miškų urėdijos informacija

Vadovybė domėjosi Trakų miškininkų veikla

Trakų miškų urėdijos darbuotojų dalykinis pokalbis su atvykusiu 
generaliniu miškų urėdu R. Prūsaičiu

Susitikimas su aplinkos ministru 
K. Trečioku ir kitais svečiais 
miškų urėdijos medelyne
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Plento g. 6, Užliedžiai, 54305 Kauno r.
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PADANGOS MIÐKO TECHNIKAI

Tel. 8 683 24140 (Aidas)
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Faks. 8 37 215101
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LR Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) 2014 m. 
balandžio 15 d. – spalio 24 d. atlikus korup-
cijos rizikos analizę Generalinės miškų urė-
dijos veiklos srityse, patikrinus GMU veiklą 
reglamentuojančius teisės aktus ir faktinę 
šios institucijos veiklą, STT rekomendavo su-
formuoti mobiliąją miško kontrolės grupę, 
kuri vykdytų planinius ir neplaninius reidus 
miškų urėdijose. Ši miško kontrolės grupė 
sudaryta iš ankščiau miškų urėdijose dirbu-
sių patyrusių specialistų.

Šiemet mobilioji grupė jau surengė 18 
reidų 15-oje miškų urėdijų. Bendradarbiau-
jant su Valstybinės kelių transporto inspekci-
jos darbuotojais atlikti 3 neplaniniai medieną 
vežančio transporto patikrinimai, kurių metu 
nustatytas transporto priemonių faktinės 
bendrosios masės viršijimas. Atlikus patikri-
nimus 11-oje miškų urėdijų, nustatyti medie-
nos apskaitos pažeidimai Jonavos, Jurbarko, 
Kėdainių, Kretingos, Pakruojo, Rietavo, Radvi-
liškio miškų urėdijose, o Anykščių, Trakų, Va-
rėnos, Valkininkų miškų urėdijose šių pažeidi-
mų nerasta ar jie buvo nežymūs.

Mobilioji grupė konstatavo dažniausiai 
pasitaikančius pažeidimus:

 medienos tūris sandėlyje neatitinka 
nu rodytų apskaitoje;

 apvaliosios medienos sortimentų ilgio 
užlaidos neatitinka nustatytųjų;

 vidiniai medienos pervežimai vykdo-
mi neišrašant važtaraščių;

 mediena sandėliuojama be padėklų;
 neteisingai nustatomas medienos tū-

ris grupiniu matavimu;
 parduodant nenukirstu mišku netei-

singai nustatomas kirstinų medžių tūris;
 aptikta laiku nerealizuotos ir supūdy-

tos medienos;
 atmestinai vykdoma medienos ruošos 

paslaugas teikiančių rangos įmonių darbo 
kontrolė.

Už rastus trūkumus skirtos drausminės 
nuobaudos miškų urėdijose: vienam vyriau-
siajam inžinieriui, vyriausiajam miškinin-
kui, centrinio medienos ruošos, prekybos ir 
techninio padalinio viršininkui, trims girinin-
kams, vienam girininko pavaduotojui, pen-
kiems eiguliams, taip pat vienam girininkui 

surašyti Administracinės teisės pažeidimo 
protokolai, o septyniems miškų urėdams 
nurodyta, kad jie nepakankamai vykdo tei-
sės aktų nuostatas. 

Pirmieji mobiliosios miško kontrolės 
grupės reidų rezultatai parodė, kad vienose 
miškų urėdijose sugebama tvarkytis kruopš-
čiai prisilaikant nustatytų reikalavimų, kitose 
pagrįstą susirūpinimą kelia atsainus, viena-
dienis įmonių vadovų bei darbuotojų požiū-
ris į savo kasdieninį darbą, pavestų pareigų 
vykdymą. Tikėtina, kad artimiausiu laiku 
miškų urėdijose netoleruotinų apraiškų ne-
liks ir ateityje reidų tikslai keisis – grupės 
darbuotojai kai kuriose situacijose tiesiogiai 
pagelbės bei patars miškuose dirbantiems 
miškininkams.

GMU inf. 

Mobiliosios miško kontrolės grupės 
patikrinimų įižvalgos
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Kaip pasikeitė miško sodmenų asortimen-
tas ir auginimo technologijos, kai nuo 
1994 m. pradėjote plėsti miško medelyną? 

 Iki 1993 m. miško sodmenys kirtaviečių 
apželdinimui mūsų urėdijoje buvo auginami 
taikant iš tarybinių laikų paveldėtą techno-
logiją – su uždaromis šaknimis durpžemio 
polietileniniuose rulonuose. Taip daugiau-
siai augintos eglaitės. Didėjant įvairesnių 
miško sodmenų poreikiui, kylant jų kokybės 
reikalavimams, nuspręsta pereiti prie visų 
miško sodmenų auginimo atvirame grunte. 
Šio sodmenų išauginimo būdo pranašumas 
tas, kad vyraujant lengvos mechaninės su-
dėties dirvožemiams yra pakankamai nedi-
deli sodmenų išauginimo kaštai, nesudėtin-
ga auginimo technologija, galima išauginti 
įvairaus dydžio sodmenis, kas aktualu mūsų 

urėdijoje, želdant derlingose augavietėse su 
gausia ir vešlia augmenija. Nuo 1994 m. Lin-
kaičiuose pradėjome įsisavinti buvusio ka-
rinio dalinio apleistą teritoriją, kurios žemė 
tiko spygliuočių sodmenims auginti. 

Beržo ir juodalksnio sėjinukus auginame 
durpių substrate. Pastačius modernų šiltna-
mį, nuo šių metų pavasario ir eglės sėjinukus 
pradėjome auginti durpių substrate. Šiltna-
myje yra galimybė pilnai reguliuoti ir kontro-
liuoti drėgmės ir šilumos režimą. Tikimės čia 
sėjinukus išauginti per vienerius metus, kai 
atvirame grunte tenka auginti dvejus metus. 
Nemažai darbų medelyne atliekame mecha-
nizuotai. Pavyzdžiui, pasėlių laukus laistome 
įrengta pusiau stacionare arba mobilia lais-
tymo sistema, visus sodmenis iškasame su 
vienaeile EGEDAL sodmenų iškasimo mašina 

(jos našumas iki 60-70 tūkst. vnt. per pamai-
ną). Sodmenų rūšiavimui ir sandėliavimui 
pastatytos specialios patalpos. Paruošti so-
dmenys saugomi iki realizacijos ar sodinimo 
aktyvaus šaldymo 300 m3 talpos šaldytuve 
su automatiniu temperatūros ir drėgmės 
režimo reguliavimu. Linkaičių daigyne-me-
delyne trumpam saugojimui sodmenys lai-
komi įrengtoje ledainėje. 

Taikant šias technologijas medelyne iš-
auginama apie 7,5 mln. vnt. miško sodmenų 
ir apie 80 tūkst. vnt. dekoratyvinių medelių. 
Iki 5,3 mln. vnt. išauginama sėjinukų, iš ku-
rių – 2,8 mln. vnt. spygliuočių ir 2,5 mln. vnt. 
lapuočių. Taip pat išauginama 2,2 mln. vnt. 
sodinukų, iš kurių – 1,8 mln. vnt. spygliuočių 
ir 0,4 mln. vnt. lapuočių. Kiekvieną pavasa-
rį naujai persodiname iki 1,7 mln. vnt. spy-
gliuočių ir lapuočių sėjinukų. Apie 50 tūkst. 
vnt. sodmenų parduodame į Estiją ir Latviją, 
apie 1,35 mln. vnt. – privačių miškų savinin-
kams bei įvairiems fiziniams ir juridiniams 
asmenims ir 1,2 mln. vnt. sunaudojame vals-
tybinių miškų atkūrimui bei įveisimui. 

Pasidalinkite plačiau patirtimi, kaip išaugi-
nate medelyne lepesnes medžių rūšis, pa-
vyzdžiui, būsimus miškų galiūnus ąžuolus.

Giles renkame dviejuose atrinktuose miš-
ko genetiniuose draustiniuose. Vienas jų yra 
Aukštelkų girininkijoje (17,3 ha), antras – Še-
duvos girininkijoje (20,9 ha). Kai būna men-

Naujo miško pradžia – medelyne
GERIManTas LuKoŠEVIČIus

Miškininkų tarpe pasklidus kalboms apie miškų urėdijose planuojamą miško medelynų inventorizaciją ir pertvarkymą, nutariau 
pakalbinti ilgametį Radviliškio miškų urėdijos medelyno viršininką Dainių Dapkų, kiek jų išplėstame iki 37 ha medelyne išaugina-
ma miškų atkūrimui bei naujų želdinių įveisimui sodmenų, kokios ateities perspektyvos. Priminsiu, kad pašaliečiams labiau yra 
matoma centrinė medelyno dalis, esanti Radviliškio miesto šiauriniame pakraštyje, šalia kelio Panevėžys-Šiauliai. Šioje 12,5 ha 
teritorijoje sutelkta gamybinė bazė, pastatytas sėjinukų auginimui modernus šiltnamis, yra sėkliniai objektai. Kadangi čia derlin-
gesnis dirvožemis, daugiausia auginami lapuočių sodmenys bei dekoratyviniai sodinukai. O spygliuočių sodmenys auginami už 
5 km prie Linkaičių įsteigtame miško daigyne – medelyne (24,5 ha). Tad kasmet miško sodmenys auga 31 ha plote.

Medelyno viršininkas Dainius Dapkus apžiūri pasėlius naujame šiltnamyje

Radviliškio medelyne išauginama 
apie 1,5 mln. ąžuolo sodmenų
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kesnis ąžuolų derėjimas ir nepavyksta surinkti 
reikiamo gilių kiekio minėtuose sklypuose, jas 
renkame ir nuo atrinktų pavienių ąžuolų. Su-
brendusias, gerai išsivysčiusias giles renkame 
rugsėjo pabaigoje – spalio mėn. nuo žemės 
arba po derančiais medžiais patiesus plasti-
kinius tinklus. Medelyne nesveikos, pažeistos 
kenkėjų, tuščiavidurės gilės atrenkamos flota-
cijos būdu (išplaunamos vandeniu): blogos gi-
lės iškyla į paviršių ir pašalinamos. Vėliau giles 
apie 20-30 min. mirkome kalio permanganato 
tirpale. Taip jos dezinfekuojamos ir apsaugo-
mos nuo grybinių ligų pažeidimo ir plitimo.

Paruoštas giles sėjame 5-7 cm gyliu į gerai 
įdirbtą dirvą 5 eilučių sėjamąja, kurios noragė-
liai jas užpila žemėmis. Šį darbą atlieka trak-
torininkas ir du pagalbiniai darbininkai. Per 
pamainą pasėjama 4-5 t gilių. Lapkričio arba 
gruodžio mėn., priklausomai nuo pašalimo ir 
sniego iškritimo, gilių pasėlius mulčiuojame 
3-5 cm durpių sluoksniu, kuris šaltą ir besnie-
gę žiemą apsaugo giles nuo iššalimo, o pava-
sarį nuo ankstyvo piktžolių sudygimo. Pavasa-
rį sudygus gilėms, sėjinukų šaknis tam tikrame 
gylyje pakertame du kartus per sezoną, kad 
ąžuoliukai suformuotų tankesnę kuokštinę 
šaknų sistemą. Šaknų pakirtimą atliekame 
EGEDAL įrenginiu. Ąžuolų pasėlius reikia rū-
pestingai prižiūrėti, saugoti nuo grybinių ligų 
ir kenkėjų pažeidimų, tręšti įvairiomis biriomis 
ir skystomis kompleksinėmis trąšomis. Prieš iš-
kasimą ąžuolų sodmenis formuojame: pašali-
namos dvigubos viršūnės, pažeistos ar blogai 
išsivysčiusios šoninės šakelės. Ąžuolų sodme-
nis medelyne auginame 2-3 metus. Dabar me-
delyne auga apie 1,5 mln. ąžuoliukų. 

Didžiausiu iššūkiu išauginus tokį kiekį 
sodmenų tampa surasti pirkėjus ir su jais pa-
sirašyti sutartis. 

Ne ką lengviau, turbūt, yra išauginti ir ko-
kybiškus beržo bei juodalksnio sodmenis?

Šiuos sodmenis auginame atviroje, da-
linai kontroliuojamoje aplinkoje (drėgmės 
režimas), sėjant padrikai lysvėse su durpių 
substratu. Pavasario sėjai ruošiamės dar žie-
mą: esant palankioms sąlygoms numatomo-
je sėti vietoje privežame nurūgštintų žema-
pelkės durpių. Pradžiūvus dirvai, balandžio 
pabaigoje – gegužės pradžioje mechani-
zuotai durpes tolygiai visame plote pasklei-
džiame 13-15 cm sluoksniu. Mechanizuotai 
su trąšų barstytuvu išpilame kompleksines 
substratui tręšti skirtas trąšas ir kultivatoriu-
mi įterpiame. Durpei įšilus iki +15-180 C, daž-
niausiai tai būna gegužės pirmoje pusėje, 
prieš sėjimą suformuojame 1m pločio lysves 
ir gausiai palaistome.

Beržo sėklas prieš pat sėjimą pamerkia-
me į šaltą pratekantį vandenį ir mirkome 1-2 
paras, o juodalksnio sėklas prieš sėją tik bei-
cuojame.

Sėjama nevėjuotą dieną. Juodalksnio sė-
klos sėjame mechanizuotai EGEDAL sėjamą-
ja, o beržo – rankomis padrikai visoje lysvėje. 
Geriausiai tai daryti sumaišius šias sėklas tam 
tikru santykiu su sijotu smėliu. Pasėlius ne-
mulčiuojame, bet tuoj pat uždengiame agro-
plėvele, lysvių paviršių sudrėkiname. Vėliau, 
jei nelyja lietus, iki sėklų sudygimo kasdien, 
o sudygę pasėliai reguliariai laistomi smul kia-
lašeliniu būdu. Masiškai sudygus ir pradėjus 
augti daigeliams nuimame agrodangą.

Sudygę pasėliai 3-4 kartus papildomai 
tręšiami tirpiomis kompleksinėmis trąšomis, 
nuolat stebime ar neplinta grybinės ligos ir 
kenkėjai. Jei reikia, laistome fungicidais ar 
purškiame insekticidais. Piktžolės pasėliuo-
se naikinamos rankiniu būdu.

Sėjinukai iki rudens pasiekia 30-40 cm 
aukštį, iškasami, rūšiuojami. Tinkami reali-
zuojami arba naudojami urėdijos miškų žel-
dymo reikmėms, o netinkami persodinami ir 
dar auginami vienus metus atvirame grunte 
(lysvėse su 5 eilutėmis). Vadovaudamiesi 
medelyno dirvožemio maisto medžiagų 
tyrimo duomenimis, papildomai tręšiame 
kompleksinėmis skystomis trąšomis per 
lapus ir biriomis trąšomis į dirvožemį. Prieš 
kenkėjus ir ligas naudojame, kaip ir kituose 
medelynuose, leidžiamus miškų ūkyje che-
minius preparatus. Piktžolės naikiname me-
chanizuotai ir rankiniu būdu.

Pristatykite ir spygliuočių sodmenų augi-
nimo ypatumus

Eglės ir pušies pasėliams naudojame 
agrotechniškai prižiūrėtą pūdymą. Mecha-
nizuotai išpurenus jo dirvą, sėjame eilutėmis 
EGEDAL sėjamąja į iš anksto paruoštas ir pri-
voluotas 1,10 m pločio lysves. Atsižvelgdami 

į dirvožemio cheminių analizių tyrimo duo-
menis, prieš sėją plotą dar patręšiame kom-
pleksinėmis trąšomis. Eglės sėklos prieš pat 
sėją, kad neplistų grybinės ligos, beicuoja-
mos. Sėjimui pasirenkame ramią, nelietingą 
dieną. Po sėjos lysves tuoj pat pridengiame 
agrodanga, palaistome. Vėliau pasėliai regu-
liariai laistomi sumontuota smulkialašeline 
sistema, kad sudarytume reikiamą sėkloms 
dygti dirvos drėgmės režimą. Pagrindinė 
eglėms sėti daigyne sąlyga – tinkama dirvo-
žemio struktūra, drėgmės režimas, pakan-
kamas maisto medžiagų ir humuso kiekis, 
apšvietimas, lygus dirvos paviršius, tiesios 
lysvės ir sėjos eilutės.

Masiškai sudygus daigeliams, dažniau-
siai po 1 mėn. nuo sėjos, nuimame agro-
dangą. Pasėlius ir toliau, jei reikia, reguliariai 
laistome, ravime. Kai išryškėja lysvėse pasė-
lių eilutės, imamės mechanizuotų darbų: 
EGEDAL kultivatoriumi purename tarpuei-
lius, papildomai tręšiame kompleksinėmis 
bei azoto trąšomis. 

Antrais sėjinukų augimo metáis vėl kar-
tojasi panašus darbų ciklas. Pavasarį pasė-
lius mechanizuotai purename, papildomai 
tręšiame kompleksinėmis trąšomis, vėliau 
iki liepos mėn, priklausomai nuo sėjinukų 
augimo rodiklių ir spalvos, dar papildomai 
tręšiame azoto biriomis ir tirpiomis trą-
šomis bei mikroelementinėmis trąšomis. 
Trūkstant drėgmės, pasėlius laistome mo-
biliu laistymo įrenginiu.

Šiemet eglės sėjinukus polietileniniame 
šiltnamyje pasėjome balandžio pradžioje 
arba mėnesiu anksčiau negu laukuose. Sė-
jame į durpių substratą apie 1 m pločio lys-
vėse. Esant kontroliuojamai temperatūrai ir 
drėgmei, sėklos šiltnamyje sudygo greičiau 
ir tolygiau. Tikimės, kad jie augs sparčiau 
bei prailgės vegetacijos laikotarpis ir po 
1 metų bus tinkami persodinimui. Palen-
gvėjo ir pasėlių priežiūra: sėjinukų tręšimą, 

Prižiūrėtos lapuočių sodmenų lysvės
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Pušies sodmenų auginimo technologija panaši kaip ir eglės, tik 
pušies sėjinukus kas 15-20 dienų reguliariai, profilaktiškai purškia-
me leidžiamais fungicidais prieš spygliakritį.

Nors minėjote, kad daug darbų medelyne atliekama mechanizuotai, 
bet čia sezoninio darbo gauna ir nemažai radviliškiečių. Kiek mede-
lyne įdarbinama žmonių, su kokiomis susiduriate problemomis?

 Mūsų medelyne nuolatos dirba aštuoni darbuotojai: du specia-
listai, trys traktorininkai ir trys miško darbininkai. Ankstyvą pavasarį, 
kuomet prasideda miško želdinimo ir įveisimo sezonas, laikinai iš dar-
bo biržos priimame apie 60-70 žmonių. O vasarą sodmenų priežiūrai ir 
aplinkos tvarkymui bei rudens sezono metu medelyne lieka dirbti apie 
25-30 darbininkų. 

Kadangi sodmenų priežiūros, persodinimo bei paruošimo realiza-
cijai darbai reikalauja nemažų įgūdžių, kruopštumo ir atsakingumo, ne 
visada darbo birža gali pasiūlyti atsakingai dirbančių žmonių. Todėl ten-
ka ir patiems ieškoti kaimiškose vietovėse ar netoli miesto gyvenančių 
stropių, darbščių laikinai neturinčių darbo žmonių. 

cheminę priežiūrą nuo ligų vykdome automatiniu būdu per lais-
tymo sistemą. 

Iškastų 2 metų eglės sėjinukų šaknis, patrumpinus rūšiavimo 
patalpoje, dar pamirkome hydrogelio tirpale, sudedame į plasti-
kines dėžes ir iki sodinimo saugome vėsioje saugykloje. Paruoš-
tus sėjinukus persodiname mechanizuotai (1 metre kas 6 cm vi-
dutiniškai pasodinama 16 vnt.). 

Pirmą kartą tręšiame gegužės viduryje kompleksinėmis trą-
šomis, vėliau papildomai, jei reikia, azoto trąšomis iki liepos pra-
džios, rugpjūtį – papildomai fosforo ir kalio trąšomis. Vegetacijos 
pabaigoje su vibracine šaknų pakirtimo mašina iš abiejų pusių pa-
kertame sodinukų horizontalias ir vertikalias šaknis. Antrais augi-
mo metais, priklausomai nuo sodinukų augimo rodiklių ir spalvos, 
papildomai tręšiame skystomis mikroelementinėmis trąšomis.

Esant šiltai ir sausai vasarai pasitaiko eglinės voratinklinės 
erkės pažeidimų. Tuomet vykdome prevencines priemones, o 
pastebėjus pažeidimus purškiame insekticidais, turinčiais akari-
cidines savybes.

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

Viskas Júsø medkirtei:
 Pjovimo juostos ir þvaigþdutés
 Pjovimo grandinés
 Varanèiosios þvaigþdutés
 Markiravimo daþai

 Pjovimo juostos ir þvaigþdutés
 Pjovimo grandinés
 Varanèiosios þvaigþdutés
 Markiravimo daþai

Pagaminta Ðvedijoje!

Miškų urėdijų 2015 m. gegužės mėn. 
parduotų apvaliosios medienos 

sortimentų kainos, Eur/m³

sortimentas
2015 m. 

gegužės mėn. 
vidutinė kaina

indeksas 
2015 m. 

sausis=100

2015 m. sausio 
- gegužės mėn. 
vidutinė kaina

Pušies pjautinieji rąstai 62 95.4 64

Eglės pjautinieji rąstai 63 92.6 65

Ąžuolo pjautinieji rąstai 145 97.3 151

Uosio pjautinieji rąstai 78 89.7 83

Drebulės pjautinieji rąstai 47 95.9 48

Beržo pjautinieji rąstai 72 98.6 73

Juodalksnio pjautinieji rąstai 56 100 56
Pjautinieji spygliuočių 
smulkieji rąstai 51 96.2 52

Pjautinieji lapuočių 
smulkieji rąstai 44 97.8 44

Eglės popiermedžiai 21 87.5 22

Pušies popiermedžiai 23 92 24

Beržo popiermedžiai 25 92.6 26

Drebulės popiermedžiai 22 110 21

Uosio popiermedžiai 34 91.9 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 41

Kainos be PVM ir transporto išlaidų GMU inf.
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KMAI kolegijos studentų sėkmė Estijoje
Gegužės 20-23 d. Estijoje (Luua) vykusiame XIV-ame Europos šalių miški-

ninkystės studentų profesinio meistriškumo čempionate, į kurį susirinko 
17-os šalių atstovai, dalyvavo ir KMAI kolegijos komanda: III kurso miškų 

ūkio specialybės studentas Tadas Guzevičius, I kurso studentai Robertas Kivėnas, 
Antanas Brunevičius ir Rytis Kudevičius. Komandos varžėsi miškininkystės ir med-
kirčių rungtyse. 

Miškininkystės daugiakovė susideda iš 15 rungčių – čia reikia atpažinti me-
džius ir gyvūnus, nustatyti ligas ir kenkėjus, apskaičiuoti medžio, stiebo ar rąs-
to tūrį, įvertinti šlaito nuolydį bei atlikti kitas miškinkystės užduotis – ir visa tai 
padaryti be jokių pagalbinių priemonių (lentelių, žinynų, skaičiuotuvų…). Kaip 
jau įprasta, paskutiniame punkte tenka parodyti pirmosios pagalbos teikimo 
nukentėjusiam įgūdžius. Beje, čia laukė staigmena – vienu metu pagalbą teikti 
teko net 4-iems nukentėjusiems. Kolegijos komanda puikiai susitvarkė su viso-
mis užduotimis ir pasiekė įspūdingą rezultatą: pirmą kartą laimėjo II-ą vietą. I-ą 
vietą iškovojo Bavarijos miškininkystės mokykla (Vokietija). 

KMAI kolegijos komanda

Kokie gi čia medžiai? T. Guzevičius po medžio vertimo rungties

Pirmosios pagalbos teikimas

T. Guzevičius šakų genėjimo rungtyje

Medkirčių rungtyse dalyviai var-
žėsi komandinėje ir individualioje 
įskaitoje Čia maloniai nustebino 
T. Guzevičius, absoliučioje įskaitoje 
su pjūklu Husqvarna 756XP laimėjęs 
II-ą vietą (tarp 68 dalyvių), o šakų 
genėjimo rungtyje iškovojęs aukso 
medalį (medžio vertimo rungtyje 
liko 4-as, tikslaus pjaustymo – 6-as). 
Nugalėtoju tapo vokietis Julian 
Schwender.

Varžyboms pasiruošti padėjo 
kolegijos lektoriai Nerijus Marcinke-
vičius ir Arūnas Jurkonis. Kitais me-
tais čempionatas vyks Olandijoje.

aRŪnas JuRKonIs 
KMaIK lektorius, 

profesijos mokytojas ekspertas 
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Kas antroje rungtyje – aukso medalis
Baltijos šalių miškininkystės studentų profesinio meistriš-
kumo antra varžybų diena, po išvakarėse surengtų miški-
ninkystės, orientavimosi ir sporto rungčių, daugeliui labai 
netikėtai iš Girionių persikėlė į Lazdijus. Čia birželio 6 d. šur-
muliavo dzūkus (ir ne tik) sukvietusi šventė „Pasienio fiesta“, 
kurios šių metų tema: „Mes esam dzūkai – girių karaliai“. 

Medkirčių varžybos, kuriose varžėsi 9 dalyviai (po 3 stu-
dentus iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos), kaip jau įprasta, prasi-
dėjo grandinės keitimo rungtimi. Šioje rungtyje, sugaišęs 
13,97 s, triumfavo KMAI kolegijos studentas Andrius Mockus. 
Kiek netikėtai ilgai (28,12 s) keisdamas grandinę užtruko kitas 
kolegijos studentas Tadas Guzevičius, kuris įprastai šią rungtį 
įveikia per 15-16 s. Tačiau maloniai nustebino Rytis Kudevi-
čius, grandinę pakeitęs per 18 s ir laimėjęs II-ą vietą.

Kombinuoto pjaustymo rungtyje atkakli kova vyko iki galo, 
kol galutinį tašką padėjo paskutinis startavęs T. Guzevičius – su-
rinkęs 173 taškus jis tapo rungties nugalėtoju. Antras čia buvo 
A. Mockus, o trečias – estas Raigo Gruning.

Trečią rungtį (tikslaus pjaustymo) vėl laimėjo A. Mockus. 
Beje, Andrius visose rungtyse užėmė prizines vietas, o kas an-
troje buvo I-as. Šioje rungtyje II-ą ir III-ią vietas laimėjo estai 
Hannes Bruk ir Mati Hindrikus.

Medžio pjovimo rungtis, kurioje galima surinkti dižiausią 
taškų skaičių iš visų penkių rungčių, vyko, kaip ir visos kitos, at-
naujintame Lazdijų miesto parke. Tik čia dalyviai nepjovė galin-
gų, istoriją menančių medžių, bet savo įgūdžius demonstravo 
ant vertikaliai stove įtvirtinto rąsto. Geriausią pjovimo techniką 
ir vertimo tikslumą, surinkęs net 660 taškų (tai maksimumas), 
pademostravo ir I-ą vietą laimėjo estas R. Gruning. A. Mockus su 
648 taškais liko antras.

Šakų genėjimo rungtis vietų lentelėje nepakeitė
Po keturių rungčių sudedami taškai ir tampa aišku, kas gi 
startuos pirmas šakų genėjimo rungtyje (pradeda dalyvis, 
surinkęs mažiausiai taškų). Čia varžybų įtampa pasiekia aukš-
čiausią tašką, nes sprendžiasi aukso medalių likimas. Jei prieš 
genėjimo rungtį A. Mockus turėjo net 54 taškų persvarą, ly-

Kolegijos studentas – stipriausias  medkirtys Baltijos šalyse

ginant su antroje vietoje esančiu estu H. Bruk ir galėjo planuoti „neskubėjimo“ 
taktiką, t. y. rungtį atlikti kad ir lėčiau, bet be klaidų, tai T. Guzevičiui (kuris buvo 
ketvirtoje vietoje ir nuo trečios vietos teskyrė 23 taškai) reikėjo greičio ir koky-
bės. Deja, vien greičio neužteko, nors Tadas 30 šakų nugenėjo iš visų greičiausiai 
(19, 87 s), tačiau paliktos keturios per ilgos šakos ir gauti 80 baudos taškai padėjo 
tik išsaugoti 4-tą vietą bendroje įskaitoje. 

I-ą vietą šakų genėjimo rungtyje, taip pat ir bendroje įskaitoje, surinkęs 1599 
taškus, laimėjo A. Mockus, startavęs su pjūklu Husqvarna 576XP. Jis net 116 taškų 
aplenkė antroje vietoje likusį estą H. Bruk. Trečią vietą laimėjo estas R. Gruning. 
R. Kudevičius tenkinosi 7-ta vieta, o Latvijos atstovai užėmė vietas turnyrinės 
lentelės gale. Beje, tenka paminėti, kad latviams dabar ne pats geriausias laikas 
treniruotis – sujungus kelias įvairaus profilio mokymo įstaigas, miškininkų moky-
mosi sąlygos (ypač praktinio) tik pablogėjo.

Medkirčių varžybas vainikavo nugalėtojų apdovanojimai, kurie vyko parko 
estradoje. Medalius, diplomus ir vertingas dovanas nugalėtojams ir prizininkams 

Medžio pjovimo rungtyje pasirodo R. Kudevičius Šakas geriausiai genėjo A. Mockus

Kombinuoto pjaustymo rungtyje – A. Mockus
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Lietuvos komanda po apdovanojimo (iš kairės): 
R. Kudevičius, vadovas ir treneris A. Jurkonis, A. Mockus, T. Guzevičius

Kolegijos studentas – stipriausias  medkirtys Baltijos šalyse

įteikė KMAI kolegijos direktorius dr. Albinas Tebėra, profesinio mokymo 
skyriaus vedėjas Nerijus Marcinkevičius, lektorius, profesijos mokyto-
jas ekspertas Arūnas Jurkonis. Vertingomis dovanomis (žoliapjovėmis, 
vejapjovėmis, universaliais kirviais, grandinių galandymo įranga ir kt.) 
tradiciškai pasirūpino UAB Husqvarna Lietuva.

Baltijos šalių miškininkystės studentų profesinio meistriškumo var-
žybos 2016 m. vyks Latvijoje.

aRŪnas JuRKonIs 
KMaIK lektorius, profesijos mokytojas ekspertas 

Sveikinimo žodį taria KMAIK direktorius 
A. Tebėra

Šventinėje eisenoje – Veisiejų miškų urėdijos miškininkai

Čempionato metu savo produkciją pristatė UAB Husqvarna Lietuva

Varžybų teisėjų darbas ypač atsakingas

Tikslaus pjaustymo rungtis reikalauja didelio preciziškumo. Nuotraukoje – 
T. Guzevičius
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Profsąjungiečių viešnagė 
Švedijoje

Kodėl derybose su darbdaviais Skandinavijos šalių profesinės sąjungos tokios įtakingos? Kame jų stiprybės paslaptis? Kaip atrodo 
valstybinių miškų valdymo struktūra Švedijoje? Ieškodami atsakymo į šiuos ir kitus aktualius klausimus, Švedijos miškų darbuoto-
jų profesinės sąjungos pakviesti gegužės 25-28 d. Švedijoje lankėsi Lietuvos miško ir miško pramonės profesinių sąjungų federacijos 
(LMPF) 40-ties narių delegacija.

Atvykę į Švedijos miškų darbuotojų profesinės 
sąjungos būstinę Stokholme, turėjome pusdie-
nį laiko pabendrauti su šios profesinės sąjungos 
atstovais Kenneth Johannson ir Lena Rosen. Po 
diskusijų galima padaryti išvadą, kad pagrin-
diniai jų profsąjunginės veiklos ramsčiai yra 
gausi, lyginant su Lietuva, profesinių sąjungų 
narystė, lėšų koncentravimas, narių solidaru-
mas. Nors Švedijoje profesinių sąjungų narystė 
yra apie 85 proc., nuolat vykdomos priemonės 
jai didinti arba bent išlaikyti tokį lygį. Nario mo-
kestis sudaro 1,7 proc. nuo darbo užmokesčio. 
Jis mokamas tiesiogiai profesinės sąjungos 
centrui ir tik maža dalis surinktų lėšų gražina-
ma įmonių profsąjungoms. Koncentruotos 
lėšos leidžia samdytis reikiamus specialistus, 
jas investuoti į įvairius fondus, nekilnojamą 
turtą. Sukauptos lėšos panaudojamos profsą-

junginės veiklos plėtrai finansuoti. Pvz., mūsų 
aplankyta profesinė sąjunga turi tiek lėšų, kad 
galėtų finansuoti visos šakos darbuotojų 4 sa-
vaičių streiką, išmokėdama streikuojantiems 
atlyginimo dydžio išmokas. 

Labai svarbus faktorius yra solidarumas. 
Atskirų įmonių profesinių sąjungų reikalavi-
mai yra vieningai palaikomi visų šakai priklau-
sančių profesinių sąjungų, o didžiųjų įmonių 
profsąjungos padeda pasiekti naudingų su-
sitarimų mažų įmonių profsąjungoms, nes 
paskelbus streiką didelėje įmonėje nuostoliai 
darbdaviams bus žymiai didesni negu mažoje. 
Šie metodai taikomi ir derybose dėl kolektyvi-
nių sutarčių tiek įmonėse, tiek šakoje, tiek ša-
lies mastu. Įdomu tai, kad kiekvienoje įmonėje 
yra po dvi profsąjungas: vadinamų ,,mėlynų-
jų apykaklių“ (darbininkų) ir ,,baltųjų apyka-
klių“ (inžinierinio-vadovaujančio personalo), 
kadan gi darbininkų ir vadovaujančių darbuo-
tojų interesai ne visada sutampa. Jos sudaro ir 
atskiras kolektyvines sutartis. 

Turėjome galimybę apsilankyti ir valsty-
biniame miško medelyne, kur pabendravome 
su darbuotojais, susipažinome su modernia 
sodmenų auginimo technologija. Šiame me-
delyne, kurio bendras plotas – mažiau nei 
3 ha, kasmet išauginama apie 40 mln. pušies 
ir eglės sodmenų su uždara šaknų sistema. 
Didžiąją šio ploto dalį sudaro šiltnamiai. Kon-
teinerių dezinfekcija, užpildymas substratu, 

sėjimas, apdorojimas cheminėmis apsaugos 
priemonėmis yra visiškai automatizuoti ir pri-
mena gamyklos cechą, kuriame dirba tik pora 
darbininkų. Užpildyti konteineriai perveža-
mi į šiltnamius, kur prabūna 8 savaites. Po to 
perkeliami į lauką. Čia sodmenys adaptuojasi 
ir auginami lauko sąlygomis. Per sezoną išau-
ginamos trys partijos sodmenų. Medelyne iš 
viso dirba tik keliolika žmonių. Be mūsų aplan-
kyto medelyno dar du panašūs medelynai pa-
tenkina Švedijos valstybinių miškų poreikius 
sodmenims. Ruošiantis taikyti šias technologi-
jas Lietuvos miško medelynuose, tenka pripa-
žinti, kad darbo vietų juose tikrai mažės.

Domėjomės ir Švedijos valstybinių miškų 
valdymo struktūra. Žinoma, per trumpą laiką, 
informaciją gaunant tik iš profsąjungų atstovų, 
susidaryti tikro vaizdo gal ir nepavyko. Švedi-
jos valstybinius miškus valdo valstybės įmonė 
„Sveaskog“. Visi miškų darbai vykdomi rangos 
būdu. Konkursus darbams laimi stambios įmo-
nės, kurios po to juos perleidžia subrangovams, 
šie dar smulkesniems darbų vykdytojams arba 
net pavieniams konkrečioje teritorijoje gyve-
nantiems ir miško kirtimo darbais užsiiman-
tiems asmenims. Švedų profsąjungos atstovų 
nuomone, kyla problemų dėl atliekamų darbų 
kontrolės, darbų saugos ir kt. Jei teisingai su-
pratome, „Sveaskog“ užsiima tik medienos kir-
timu ir prekyba ja. Kita miškų ūkio veikla (miškų 
atkūrimas, rekreacija, priešgaisrinė, sanitarinė 
apsauga) yra vykdoma iš valstybės biudžeto 
finansuojamų programų, kurioms kasmet ski-
riama apie 40 mln. eurų. Atsižvelgiant į tai, kad 
Lietuvoje vykdoma kompleksinė miškų urėdijų 
veikla, jų gaunamos dotacijos iš kitų šaltinių 
yra nežymios, pastaruoju metu žiniasklaidoje 
skelbiami įvairių šalių valstybinių miškų įmo-
nių ekonominių rodiklių palyginimai, matyt, 
nėra visiškai korektiški ir neatspindi valdymo 
efektyvumo tikrovės.

Be dalykinių susitikimų buvo ir trumpa 
pažintis su Stokholmu. Už dalykinės kelionės 
organizavimą esame dėkingi LMPF darbuo-
tojams.

JuoZas Ūsas
Trakų miškų urėdijos profesinės sąjungos 
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Medelyne, kaip fabrike...

Profsąjungiečių delegacija



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 
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Taip sako ir gyvenimo būdu patvirtina LMSA konkurso ,,Pavyzdin-
gai tvarkoma privati miško valda 2014“ nugalėtojas klaipėdiškis pen-
sininkas Antanas Algirdas Ramanauskas. Birželio 19 d. prie Šilutės 
esančioje jo miško valdoje LMSA surengė tradicinę pažintinę Miško 
dieną, į kurią atvyko per pusšimtis svečių iš Vilniaus, Kauno, Rokiškio, 
Biržų, Pakruojo, Akmenės, Klaipėdos ir kitur. Joje dalyvavo ir Valsty-
binės miškų tarnybos, Šilutės miškų urėdijos atstovai, žurnalistai. Nors 
šiam miško savininkui jau eina 87-ti, jis su entuziazmu aprodė savo 
42 ha valdą, pristatė nuveiktus darbus bei patirtus sunkumus, išsakė 
rūpimus miškininkavimo klausimus, dalyvavo surengtoje ekskursijoje 
į Rusnę, Nemuno deltą ir pamarį. Matyt, iš tiesų kasdienis darbas miš-
ke, turėjimas siekį teikia jėgų, neleidžia susenti. 

Naujakurystė balose ant ,,žalios šaknies“ 
Klaipėdoje mechaniku dirbusio Antano Algirdo Ramanausko pasiryžimas im-
tis privačios miškininkystės primena istorinę LDK laikų Valakų žemės reformą, 
kai kolonizuojant, pavyzdžiui, apleistą Sūduvos kraštą ir pristigus geros žemės, 
laisviesiems valstiečiams buvo skiriama iki 1 valako žemės miškingoje vieto-
vėje ar tiesiog retmė girioje ir 20 metų atleidus nuo mokesčių paliekama pasi-
kliauti tik savo jėgomis. 

Nuo 1991 m. vykdant Lietuvoje restitucinę žemės ir miškų reformą, Sūduvos 
krašte irgi pristigta geros žemės. Gimtinėje A. Ramanausko paveldėta derlinga 
tėvų žemė Vilkaviškio rajono Gižų apylinkėse buvo išdalinta ,,trihektariais“ vietos 
gyventojams, o jam, kaip išeiviui, pasiūlyta rinktis: tokio pat ploto (28 ha) daug 
prastesnės žemės sklypą Marijampolės rajone, prie Šešupės vingio arba ,,liesą“ 
kompensacinę išmoką. 

Miško dienoje dalyvavusio Šilutės miškų urėdijos vyriausiojo miškininko 
Viktoro Aužbikavičiaus pastebėjimu, tuo metu Klaipėdos krašte buvo daug 
laisvos valstybinės žemės. Dauguma čionykščių žemės savininkų buvo mirę, o 
jų palikuonys, gyvenantys Vokietijoje ar kitose šalyse, nepretendavo į apleistas 
tėvų ir senelių žemes ar išvis nežinojo, kad čia vykdoma išlikusio nekilnojamo 
turto restitucija. Leidus paveldėtą žemės ūkio žemę ekvivalentiškai mainyti į 
miško žemę, o po 1997 m. ją ir kilnoti po visą Lietuvą, naujais žemės ir miškų 
savininkais Klaipėdos krašte tapo šimtai iš kitų Lietuvos regionų kilusių gy-
ventojų. Tarp jų – A. Ramanauskas, už gimtinės paveldą įsigijęs Šilutės miškų 
urėdijos Šilutės girininkijoje 33 ha privatizavimui skirtos menkavertės miško 
žemės. Kadangi daugiau į šią žemę pretenduojančių nebuvo, o apleista žemė 
buvo pigi, vėliau dar nupirko 9 ha. Taip susidarė 42 ha miško valda, kurioje tarp 
senos 3 ha kirtavietės, medžiais ir krūmais apžėlusių pievų, griovių raizgalynės, 

,,Man darbas miške – 
sveikata“...

trijų sodybviečių bei iki birželio vidurio karklynuose neišdžiūstančių pel-
kučių praktiškai miško nebuvo. 

Kokią naštą sau užsikrovė, jis realiai suvokė, kai po nuosavybės įformi-
nimo teko nedelsiant tvarkyti 1999 m. praūžusio ,,Anatolijaus“ padarinius. 
Pasisamdytiems rangovams pradėjus kirsti prisistatė reiklus miškų kontro-
lierius ir pareikalavo rodyti kirtimo leidimą. O jis buvo paliktas Klaipėdoje. 
Per pusvalandį nesulakstysi. Pareigūnas išrašė nemažą baudą kaip už nele-
galų kirtimą. Po to stigo patyrimo pelningiau parduoti iškirstą medieną. 

Kitas išbandymas. Už parduotą medieną pasisamdė pažįstamą eks-
kavatorininką ir ėmė valyti, gilinti apleistus, dar prieš karą vokiečių iškas-
tus sausinimo griovius, kad iki vasaros lomose netelkšotų polaidžių van-
duo. Vėl atvyko kontrolieriai ir pareikalavo rodyti leidimą kirsti krūmus 
grioviuose bei rengti miško sausinimo projektą ar surasti ,,vokiškąjį“. 
Bekasant ekskavatorininkas dar nutraukė planuose nepažymėtą kariš-
kių ryšių kabelį. Išsikapsčius iš nenumatytų kliūčių, valdos savininkui per 
trejus metus pavyko atnaujinti 3,5 km ilgio griovių tinklą, jį sujungti su 
magistraliniu kanalu. Palei griovius iš iškastų žemių įrengė kelio sanka-
sas, iš atsivežtų senų gelžbetoninių elektros stulpų atramų – pralaidas. 
Nusausėjo balos, miško valda tapo įvažiuojama ne tik vasarą, buvo gali-
ma imtis medynų rekonstrukcijos. 

Trečias išbandymas: 1999 m. pušyne net 17-oje vietų kažkas tyčia 
padegė šakų krūvas – išdegė 6 ha miško. Dalį degimvietės teko iškirsti 
plynai, kitur pažeistus medžius kirto kelerius metus sanitariniais kirti-
mais. Apsvilusių ir suodinų rąstų, ypač popiermedžių, niekas nenorėjo 
pirkti. Todėl teko skusti jų žievę. 

Kasdienis dėmesys našesnių medynų veisimui, ugdymui 
ir apsaugai 
Nusausinus valdą nuo 2001 m. jos savininkas ėmėsi kryptingos miški-
ninkystės – kirto nedideliais ploteliais menkaverčius alksnynus, karkly-
nus ir jų vietoje veisė vertingesnes medžių rūšis, įgydamas savamokslės 
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Miško valdos savininkas A. Ramanauskas pristato per 15 metų nuveiktus darbus

LMSA paskata A. Ramanauskui ir jo talkininkams (sūnui ir anūkui)

Atkuriama degimvietė
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šių darbų patirties. Per 14 metų įveista jau 11 ha naujų želdinių. Juodalksnių 
ir berželių savaiminukų apsčiai žėlė griovių šlaituose, o pušų ir eglių sodmenų 
įsigijo iš Šilutės miškų urėdijos medelyno. Persodinti lapuočių savaiminukai 
netruko suželti, o su spygliuočiais iš pradžių turėjo vargo – juos reikėjo sau-
goti ir nuo žvėrių, ir nuo žmonių. Gerai prigijusius sodybvietėse spygliuočių 
želdinius buvęs girininkas giminaitis patarė apjuosti nuo stirnų lankymosi vir-
vėmis. Tačiau kažkas jas ,,pasiskolino“ ir per žiemą stirnos gerokai apkandžio-
jo medelius, kurie mišku jau neišaugo. Miškų urėdijos padėtoje suarti dirvoje 
kelis šimtus eglių sodinukų iškniso šernai, todėl vėliau kitus želdinius sodino 
į neartą dirvą. 

Kadangi miško valda yra tik už 3 km nuo Šilutės, prie gero kelio, netruko 
atsirasti ir nedorų lankytojų. Jie čia ne tik atveždavo šiukšlių maišus, bet ir dairėsi 
ką nors nugvelbti. Pirma žala – iškasta apie 500 pasodintų eglaičių. Kraštietis 
Kazlų Rūdos MM urėdijos medelyno viršininkas Juozas Raguckas pasiūlė miško 
savininkui įsigyti iš medelyno gražių europinio maumedžio sodinukų. Bet paso-
dinus juos netrukus aptiko vagišiai ir negrabiai išrovė, kurie vargu ar kitur prigi-
jo. Iškasamos miške ir gražesnės savaiminės pušaitės, kiti medeliai. Tikriausiai 
taip pigiau gražinamos savos sodybos, manant, kad iš miško imti – ne vagystė 
arba savininkas gyvena toli, nepamatys...

Nežiūrint šių patirtų skriaudų, A. Ramanauskas toliau sodino, kūrė planus, 
kaip auginti našesnius medynus, juos apsaugoti. Pažįstamas tauragiškis miš-
kininkas patarė savaiminius ąžuoliukus, po kitų medžių lajomis persodintus iš 
pakelių bukus aprišti karklais, o eglaites sodinti kiek paretintuose krūmuose, 
kad jų iškart nerastų stirnos. Didesnius spygliuočių plotus nuo jų gina ir repe-
lentais. O su kanalų šlaituose olas kasančiomis lapėmis taikiai sugyvenama... 

Miško dienoje dalyvavęs 2012 m. konkurso nugalėtojas pakruojiškis miško 
savininkas Pranciškus Zanišauskas džiaugėsi radęs Šilutėje bendramintį – abe-
jų įsigytos miško valdos ir miškininkavimo siekiai daug kuo panašūs. Tik, anot 
P. Zanišausko, jo kolegai Antanui Algirdui labiau pasisekė: miškuose prie Šyšos 
upės nėra briedžių, elnių, nuo kurių Pakruojo krašte jis niekaip negali apginti 
savo taip pat nelengvai įveistų jaunuolynų. 

Malonu buvo ir kitiems svečiams matyti vietoj karklynų, baltalksnynų 
kylančius perspektyvius pušų, eglių, juodalksnių jaunuolynus. Sąnašiniame 
dirvožemyje auga ir savaiminiai klevai, liepos, ąžuolai, iš kitur atsivežti bukų 
savaiminukai. Ugdomi įvairiaamžiai, mišrūs medynai, kuriuos A. Ramanauskas 
miestietiškai vadina ,,miksais“. 

Patartas patyrusių miškininkų, jis stengiasi pavienių ąžuoliukų kamienus 
išgenėti iki 6 m aukščio, kad brandintų tiesesnę medieną. Miško savininkui 
rūpi, kodėl jo valdoje džiūsta beržai, kodėl nedera išlikusios kelios brandžios 
eglės, kurios galėtų duotų palikuonių. 

Su šiuo miško savininku bendraujantis šilutiškis miškininkas V. Aužbika-
vičius išvykos aptarime sakė, kad nelabai tikėjo, jog susidūręs su sunkumais 
miestietis A. Ramanauskas beveik kasdien po 50 km važinės iš Klaipėdos čia 
dirbti; kad savo atkaklumu, nusistatymu jis prie miško pripratins ir žmoną, 
sūnų Algirdą, taip pat mechaniką, bei automobilizmu besidomintį anūką, 
kurie tapo jo pagalbininkais miške. Ir prieš trejus metus likęs našliu, A. Rama-
nauskas tęsia miško gerinimo darbus. 

Daug kas tokį nemažos miško valdos savininką tikriausiai pavadintų keis-
tuoliu ar idealistu: išlieta nemažai savo ir šeimynos prakaito, o naudos beveik 
jokios – už pasigamintas malkas gautos lėšos vėl gražinamos į miško atkūri-
mą, kitus darbus. A. Ramanauskas sako, kad tai jo bankas – patikimesnė inves-
ticija į ateitį bei atgaiva širdžiai, jo ilgaamžiškumas. 

Malonu jam pabendrauti su bendraminčiais miško savininkais, kurie čia 
atvyksta pasidalinti patirtimi.

Kaip pagarbos ir atminimo ženklas, šią miško valdą žymės per Miško die-
ną Klaipėdos krašto girių naujakuriui Antanui Algirdui Ramanauskui LMSA 
padovanota ąžuolinė lenta su užrašu. 

VaCLoVas TREPĖnaITIs

Menkaverčių medynų rekonstrukcija

Nusausintose balose kyla mišrus jaunuolynas

Palei griovius įrengtas kelias



Birželis buvo ypatingas.
Ne, ne dėlto, kad mano pievoje apsigyveno putpelės.
Ir ne dėl to, kad vėlyvą birželio pradžios rytmetį sode su-

tikau jauną stirniną, bebandantį išsiaiškinti, kodėl visi liekni 
medeliai dėvi keistus plastmasinius apdarėlius.

Ir net ne dėl to, kad niekšelis bebras, kažkaip sužinojęs 
apie mūsų privalomas paliaubas iki rugpjūčio pirmos, visą 
birželio vidurio vakarą zujo aplink meškerės pludę, de-
monstratyviai valėsi ir kedeno savo garderobą, gardžiavosi 
nenušienautom garšvom ir visaip baidė mano auksašonius 
karosus.

Birželį – didžiavausi, kad esu Lietuvos medžiotojas.
Pradžioje iš pačios aukščiausios Seimo tribūnos buvo 

paskelbta: medžiotojų būrelis pagal rangą – trečias ,,ant 
Lietuvos“. Aukščiau tik kažkokios partijos ir koalicijos. Vau!!! 
O aš visą kadenciją atpyliau būrelio vadu! Seppai Blatteri, 
kas tu toks?!

O toliau, jau rimčiau.
Birželio pradžioje Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija 

sukvietė eilinio Šiaurės ir Baltijos šalių medžiotojų organi-
zacijų, FACE narių, susitikimo dalyvius. Ši kompanija jungia 
Islandijos, Norvegijos, Danijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos medžiotojus. Mūsų iniciatyva susitikime 
dalyvavo ir Baltarusijos medžiotojų atstovai.

Pasinaudoję proga, svečius pakvietėme į Žagarės dvarą, 
ten, kur vyksta medžioklės ir žvejybos trofėjų paroda.

Diskutavome įvairiomis temomis, bet buvo labai malonu 
pamatyti svečių nuostabą ir didelį susidomėjimą, kai profe-
sorius Linas Balčiauskas pristatė, žurnalo skaitytojams jau 
žinomą Gamtos tyrimų centro ir Lietuvos medžiotojų ir žve-
jų draugijos neprofesionaliojo mokslo projektą ,,Stambiųjų 
plėšrūnų apskaita“.

Ne mažiau malonu buvo vedžioti svečius po Žagarės 
dvaro menes ir stebėti jų nuoširdų susižavėjimą, o dažnai ir 
iš nuostabos ištysusius veidus, kai pristatydavau geriausius 
mūsų trofėjus. 

Na, o šauniausiai svečiams lietuvišką medžioklę pristatė ir 
visiškai juos nupirko Žagarės apylinkių medžiotojų būreliai. 

Jau grįžtant į Vilnių, FACE generalinis sekretorius Filippo 
Segato, Žagarėje sumedžiojęs tik trečią savo gyvenimo šer-
ną, kukliai pasvajojo: norėčiau vėl aplankyti Lietuvą.

Ačiū Žagarės medžiotojams. Ačiū Joniškio medžiotojams. 
Ačiū Žagarės regioninio parko kolektyvui. Ačiū už šaunų ben-
dradarbiavimą.

O Jus, bičiuliai, nuoširdžiai kviečiu šią vasarą aplankyti 
Žagarę. Patikėkit, tokios medžioklės ir žvejybos trofėjų par-
odos dar nebuvo.

Netikit manimi? Paskaitykit Vytautą Ribikauską.
Malonaus skaitymo ir žiūrėjimo.

   EuGEnIJus TIJuŠas

PS. Paroda veiks iki rugpjūčio 24 dienos.
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Žodis 
skaitytojui

Šiemet gegužės pabaigoje Joniškio rajone atnaujintuose Žagarės 
dvaro rūmuose buvo atidaryta Lietuvos medžiotojų ir žvejų drau-
gijos medžiotojų trofėjų paroda. Siūlau nebuvusius apsilankyti, nes 
yra į ką pažiūrėti. 

Žagarė 2015 m. tapo ir medžiotojų sostine... 
VyTauTas RIBIKausKas

Rekonstruotas 
Žagarės dvaras

Įvairius medžioklės 
šaukinius ragais išgavo 
,,dūdoriai“ 
Dominykas ir Petras 
Vyšniauskai

Gražia tradicija tapo kas treji metai su-
ruošti Lietuvos medžiotojų ir žvejų drau-
gijos (LMŽD) medžioklės ir žvejybos trofė-
jų parodas. Simboliška, kad šios parodos 
vis dažniau surengiamos restauruotuose 
dvarų rūmuose, kuriuose anksčiau ir buvo 
puoselėjamos europietiškos medžioklės 
tradicijos, o dvarų menes puošė įspūdin-
gų medžioklės trofėjų kolekcijos, iš žvėrių 
ragų pagaminti baldai, šviestuvai, ginklai. 

Panevėžio rajone 2009 m. pabaigoje 
– 2010 m. pradžioje medžioklės trofėjų 
paroda surengta Bistrampolio dvare. Tad 
Žagarė šiemet tapo ne tik kultūros, o ir 
medžiotojų sostine. Ši vieta ypatinga, nes 
dvaras priklausė tauriųjų elnių augintojui 
grafui Dimitrijui Naryškinui. Aptvaruo-
se auginti ir XIX a. pabaigoje Žagarės miške reaklimatizuoti elniai 
davė pradžią Lietuvos tauriųjų elnių grynakraujei populiacijai. Dalis 
geriausių tauriųjų elnių Lietuvos populiacijos atstovų, jau kaip me-
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Žagarė 2015 m. tapo ir medžiotojų sostine... 
VyTauTas RIBIKausKas

džioklės trofėjai, vėl sugrįžo į vietą, iš kur 
buvo pasklidę po visos šalies miškus. Su-
grįžo pademonstruoti, kad nuo grafo D. 
Naryškino laikų šios populiacijos kokybė 
tik gerėjo. 

Parodos atidaryme apie tai kalbėjo 
LMŽD pirmininko pavaduotojas medžio-
klei Eugenijus Tijušas, informavęs apie 
eksponatų gausą (jų eksponuojama dau-
giau nei 1200) ir už trofėjus pelnytus įvai-
rių spalvų medalius.

Į parodą buvo galima pristatyti Lietu-
voje ir užsienio valstybėse teisėtai sume-
džiotų laisvėje ir aptvaruose gyvenančių 
žvėrių trofėjus, kurie iki tol nebuvo de-
monstruoti ir įvertinti Lietuvos respubli-
kinėse parodose. Pagal parodos „Žagarė 
2015“ katalogo duomenis, dvaro rūmų 
menėse demonstruota 35 briedžių ragų 
trofėjai (2 aukso, 4 sidabro, 14 bronzos 
medalių ir 15 likusių be medalių), 257 
tauriųjų elnių (28 aukso, 108 sidabro, 
114 bronzos ir tik 7 be medalių). Dau-
giausiai, kaip ir visose ankstesnėse paro-
dose, demonstruota stirninų ragų – net 

Šimtamečių Žagarės parko medžių paunksmėje

Parodos lankytojus sveikina LMŽD pirmininko 
pavaduotojas Eugenijus Tijušas

Viktoro Zažeckio medžioklės trofėjų ekspozicija Žagarės parodai daugiausiai pateikta stirninų ragų

Padėka A. Zažeckai už padovanotą Žagarei 
trofėjų kolekciją

Vertingiausias parodos eksponatas – 
V. Zažeckio 1984 m. Kaliningrado srityje 
sumedžioto tauriojo elnio ragai

Įspūdingas Afrikos raganosio trofėjus



Mėgėjiškas lankytojų šaudymas iš lanko
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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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žvėrių trofėjų iškabinti įvairių rūšių antilopių, elnių, avinų, brie-
džių, sibirinių stirninų ragai. Tarp egzotinių žvėrių trofėjų dau-
giausiai buvo medžioklės trofėjų eksperto, tarptautinio safario 
klubo nario Antano Truskausko eksponatų, ypač į akis kritę Af-
rikos trofėjai (liūto, leopardo,dramblio, raganosio ir buivolo). 

E. Tijušas išvardino per šimtą medžioklės trofėjų vertinimo 
ekspertų bei stažuotojų, kurių daugumai už nelengvą darbą iš-
matuojant gausius parodos eksponatus atsidėkodamas įteikė 
Padėkos raštus. Geriausi Lietuvos, Joniškio krašto ir 70-metį nuo 
įkūrimo švenčiančio Žagarės medžiotojų būrelio medžiotojai ap-
dovanoti Medeinės ir Patrimpo medaliais, Padėkos raštais. Padė-
kota ir visiems parodą suruošti padėjusiems žmonėms. Parodos 
atidarymo metu taip pat įteikti medžiotojų bilietai naujai į LMŽD 
įstojusiems Joniškio skyriaus medžiotojams.

Pertraukėlėse tarp kalbų įvairių sumedžiotų žvėrių pagerbimo 
melodijas medžioklės ragais pūtė garsūs dūdoriai – Petras ir Do-
minykas Vyšniauskai, atliko ir savo originalų kūrinį „Medžioklė su 
varovais“. O kai dūdoriai ilsėjosi, parodos lankytojus savo šmaikš-
čiomis dainuškomis ir poringėmis linksmino Kirnaičių folkloro ko-
lektyvas pagal programėlę „Išėjo strielčiukas į mišką“. Dvaro parke 
improvizuota lapių medžioklė su žirgais.

Po iškilmių gausus lankytojų būrys pasklido po dvaro rūmų 
menes pasigrožėti įspūdingais medžioklės trofėjais. Daugelio 
lankytojų dėmesį patraukė Viktoro Zažecko (1931-2013), bu-
vusio medicinos mokslų daktaro, Tarptautinės medžioklės ir 
medžiojamosios faunos apsaugos tarybos (CIC) Medžioklės 
trofėjų vertinimo tarybos teisėjo, medžioklės trofėjininkystės 
pradininko ne tik Lietuvoje, bet ir buvusioje TSRS, medžioklės 
trofėjų kolekcija. Nuo 1947 m. rinktą šią kolekciją (186 ekspo-
natai) bei V. Zažecko įsteigto medžiotojų mokymo centro „Ha-
lali“ archyvą, vykdydama velionio valią, jo našlė Ana Zažecka 
padovanojo Žagarės regioninio parko direkcijai. Šiai kolekcijai 
skirta nuolatinė eksponavimo vieta Žagarės dvaro rūmuose. 
Žagarės regioninio parko direktorius Mindaugas Balčiūnas už 
padovanotą kolekciją poniai A. Zažeckai įteikė simbolinę pa-
dėkos dovanėlę. 

Apžiūrėjus parodą surengta smagi vakaronė, kurioje lanky-
tojus skaniais patiekalais iš žvėrienos vaišino Joniškio rajono 
medžiotojai.  

Parke improvizuota lapių medžioklė su žirgais

548, iš kurių aukso medaliais įvertinta 80, 
sidabro ir bronzos po 177 ir 114 likusių 
be medalių. Nedaug parodoje Lietuvoje 
introdukuotų kanopinių žvėrių ragų eks-
ponatų: 11 danielių (1 aukso, 1 sidabro, 3 
bronzos medaliai ir 6 be medalių), 5 dė-
mėtųjų elnių, sumedžiotų aptvaruose, (3 
sidabro ir 2 bronzos medaliai), 6 muflonų 
(1 aukso, 3 sidabro ir 2 be medalių). Gau-
siausiai Lietuvoje sumedžiojamų šernų 
ilčių į parodą atvežta palyginus mažai – 
tik 114 (auksinių, sidabrinių, bronzinių ir 
11 be medalių). 

Parodoje taip pat eksponuota 35 
barsukų, 73 bebrų, 51 rudosios lapės, 
19 vilkų ir 1 manguto kaukolė bei 3 vil-
kų kailiai. Iš užsienio šalyse sumedžiotų 
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Neperdedant galima teigti, kad Telšių miškų 
urėdijoje bene lankomiausias miško rekrea-
cijos objektas yra buvusioje Eigirdžių, dabar 
Ubiškės girininkijoje, Laukstėnų kaime, vietos 
miškininkų iniciatyva 1996 m. pradėtas steigti 
edukologinis ,,žvėrinčius“, siekiant supažindin-
ti visuomenę su laukiniais gyvūnais, jų aklima-
tizavimu gamtoje. Per keliolika metų šis ,,savi-
veiklinis“ objektas išaugo į tikrą ,,Žvėrinčių“: 
įrengtas 14,7 ha miško aptvaras šernams, da-
nieliams, muflonams, lūšims bei 2,4 ha vilkams 
ir apžvalgos aikštelė – regykla vilkams stebėti. 
Šalia vilkų aptvaro miške pastatytas erdvus di-
džiųjų apuokų voljeras, kuriame apgyvendinti 
iš Vokietijos parvežti trys didingi paukščiai. 

Telšiškio tautodailininko Stepono Kamino 
išdrožtuose stenduose pateikta išsami infor-
macija apie čia laikomus gyvūnus. ,,Žvėrinčius“ 
tapo pripažintu gyvosios gamtos informaciniu 
centru, kuriam jau reikėtų aukštesnės pakopos 
statuso ir išlaikymui skiriamų lėšų. 

Pasak ilgamečio Telšių miškų urėdijos 
inžinieriaus Justino Norvilo, kuriam pavesta 
kuruoti ,,Žvėrinčių“, čia siekiama įkurdinti 
tris senovinių žemaičių girių žvėris: mešką, 
stumbrą, tarpaną (laukinį arklį) ir, palygini-
mui, šiandieninį ,,žemaitukų“ veislės arklį. 

Pirmoji iš jų atkeliavo į ,,Žvėrinčių“ meška – 
Žemaičių herbo simbolis. Aplinkos ministerija 
2009 m. pabaigoje skyrė lėšų „Žvėrinčiuje“ 
įrengti erdvesnį aptvarą vienišiui meškinui 
Timui, prie kurio nestinga smalsių lankytojų. 
2010 m. pastačius erdvią aikštelę regyklai, lan-
kytojai gali saugiai ir patogiai stebėti, fotogra-
fuoti, filmuoti meškiną Timą, stende rasti išsa-
mią informaciją apie šį gyvūną, sužinoti, kodėl 
meška pavaizduota Žemaitijos herbe. 

Šiemet ,,Žvėrinčiuje“ apgyvendinta iš Bel-
gijos parvežta tarpanė ir ,,žemaitukė“ kumelai-

tė, kurią išaugino šios arklių veislės auginimo 
entuziastas – Žarėnų girininkijos girininkas Vi-
das Bagdonas. J. Norvilo teigimu, iki šių metų 
rugpjūčio vidurio, Žolinės, turėtų atsirasti ir 
pagrindinis senovės girių simbolis – stumbras 
ar keli šie galiūnai. 

Jau kelinti metai ,,Žvėrinčiuje“ vykdomi 
ir gamtosauginiai projektai. Sėkmingai akli-
matizavus miško aptvaruose lūšis, vykdama 
jų populiacijos gausinimo programa – į laisvę 
paleistos kelios čia išaugintos ,,miško katės“. 
Šiemet balandžio viduryje į Vidsodžio mišką 
paleistas dar vienas lūšiukas. Pasimetęs nuo 
motinos, išsekęs jauniklis pernai rugsėjį atkly-
do ieškoti maisto į sodybą netoli Kuršėnų. Pa-
dedant medžiotojams, lūšiukas buvo sugau-
tas, perduotas Šiaulių RAAD darbuotojams, 
o šie jį atgabeno į ,,Žvėrinčių“ slaugai adap-
taciniame voljere. Paskiepytas, paženklintas 
mikroschema ir atgavęs jėgas jauniklis vėl 
džiaugiasi laisve. 

Šiemet ,,Žvėrinčiuje“ pradėtas įgyvendinti 
kitas gamtosauginis projektas – laisvėje gy-
venusių stumbrų aklimatizavimas aptvaruo-
se. Čia tikimasi apgyvendinti iki 10-12 jaunų 
stumbrų patinų, sugautų Panevėžio ir Kėdai-
nių rajonuose. Kad sugauti laukiniai žvėrys 
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Už ES paramą rekonstruojamas Telšių ,,Žvėrinčius“
pradžioje nesiblaškytų aptvaruose, laikinai 
planuojama atvežti ir keletą ,,ramesnių“ gen-
tainių iš Panevėžio miškų urėdijos Krekenavos 
girininkijoje esančio Pašilių stumbryno. 

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos 
bei Telšių miškų urėdijos užsakymu apie 50 
ha miško teritorijoje rengiami stumbrams du 
patikimi aptvarai. Tam reikėjo teritoriją nusau-
sinti grioviais, įrengti tvirtas tvoras, girdyklas, 
pašarų sandėlį, privažiavimo kelius. Reikės ir 
stumbrininko, kuriam jau pastatytas namelis. 
J. Norvilo teigimu, nuo šių metų pavasario kas-
dien ,,Žvėrinčiuje“ dirba apie 50 UAB ,,Plungės 
lagūna“ darbuotojų, techninę priežiūrą atlieka 
UAB ,, Banduva“. 

Iš ES struktūrinių fondų skirta 920 tūkst. 
eurų. Kad vykstantys intensyvūs statybų dar-
bai netrikdytų kituose aptvaruose laikomų 
gyvūnų, kol vyksta darbai, uždarytas ,,Žvėrin-
čiaus“ lankymas. 

Stumbrų aklimatizavimo klausimais kon-
sultuojamasi su žinovu Ryčiu Pakšiu iš Pašilių 
stumbryno. Birželio pradžioje darbus vertino 
autoritetinga komisija. 

Dar reikėtų pridurti, kad Ubiškės girininki-
jos miškuose įkurdintas ,,Žvėrinčius“ neįsivaiz-
duojamas be žvėrių aplinkoje, savo sodyboje 
gyvenančio medinčiaus Petro Dabrišiaus – žvė-
ryno prižiūrėtojo, gido, vilkų mylėtojo, pasako-
riaus, šamano, pelniusio Viktoro Bergo premi-
ją. Šiemet gegužės 31 d. medinčius pažymėjo 
ir savo 60-metį. Jo iniciatyva prieš keletą metų 
spalį netradiciškai pažymėta žvėrių globos 
diena – ,,Žvėrinčiaus“ gyventojus aplankė ir 
pašventino vienuoliai pranciškonai iš Kretin-
gos vienuolyno, čia būta nemažai ir kitokių 
ritualinių renginių. Plečiantis ,,Žvėrinčiui“, vie-
nas medinčius P. Dabrišius jau neaprėpia savo 
žvėrijos, todėl skirtas ir pagalbininkas, kuriam 
nelengva pritapti tokioje draugijoje. 

MG inf.

Smaližius meškinas Timas

Medinčius Petras Dabrišius tapo daugelio 
miškininkų renginių personažu

,,Žvėrinčiaus“ gyventojus palaimino vienuoliai 
pranciškonai

Į laisvę paleidžiamos miško aptvaruose 
aklimatizuotos lūšys
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 Didžiulis pasirinkimas griebtuvų 
miškovežiams, medvežėms, biokurui 
ir didiesiems medienos krovos 
terminaliniams kranams

 Aukščiausios rūšies plienas, 
du sustiprinti cilindrai

 Realios garantijos ir servisas.
mob. tel. 8 670 24481

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

HSP Gripen 
patys tvirčiausi 
ir patikimiausi griebtuvai pasaulyje

Gegužės 24-30 d. Veisiejuose buvo su-
rengtas jau 15-asis menininkų plene-
ras „Veisiejų pavasaris - 2015“. Šio pro-

jekto autorius Vytautas Žukauskas džiaugėsi, 
kad atvyko ir menininkai iš Baltarusijos, Lenki-
jos, net Kaukazo – Armėnijos, Gruzijos. Plene-
re dalyvavo 13 tapytojų, 4 medžio drožėjai, 2 
kalviai ir fotomenininkas. 

Džiugu, kad keli plenero dalyviai papuo-
šė naujais darbais ir Veisiejų miškų urėdijos 
parką „Vaikystės sodas“. Skulptoriai Saulius 

Plenere „Veisiejų pavasaris - 2015“

Skulptorius Juozas Videika linki miškų urėdui 
Zeniui Želioniui (kairėje) pasėdėti ant suoliuko 
„Žaltukas“, kur jau prisėdo projekto vadovas 
Vytautas Žukauskas

Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos gegužės 16 d. 
Sauginių kaime organizuotose priešgaisrinių komandų varžybose 
dalyvavo ir Šiaulių miškų urėdijos miško gaisrų gesinimo koman-

da. Ją sudarė: miško pjovėjai Arvydas Kasalauskas, Egidijus Šmelceris, 
Ramūnas Malkevičius, Romualdas Bielskis, miško darbininkai Donatas 
Michejenko, Sigitas Tirūna bei eigulys Kęstutis Toleikis. Mūsų komanda 

Šiaulių ugniagesių varžybose
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Pasirengus startui Varžybuvės kas taikliau vandens srove pataikys į taikinį

prieš varžybas atsakingai treniravosi, todėl pasiekė neblogų rezultatų. 
Kovinio išdėstymo rungtį, kurios metu reikėjo sujungti gaisrų gesinimo 
žarnas, prijungti jas prie motopompos ir pataikyti vandens srove į tai-
kinį, įveikė per 1 min. ir 19 sekundes. Rezultatas nebuvo prastesnis nei 
kai kurių profesionalių ugniagesių komandų. 

LoRETa MEJERIEnĖ

Lampickas iš Alytaus padovanojo medžio 
koplytstulpį „Šventas Jonas Nepomukas“, 
Juozas Videika iš Jurbarko rajono – suoliuką 
„Žaltukas“, Rimantas Zinkevičius iš Ukmergės 
rajono – skulptūrą „Bebenčiukas“, Vladimiras 
Pantelėjevas iš Baltarusijos – akmeninę skulp-
tūrą „Girdyklėlė“. 

Menininkai turėjo galimybę ir pabendrau-
ti su šio krašto žmonėmis, pažinti jų papročius. 
Barčių kaimo bendruomenė pakvietė juos į 

gegužės 28 d. vykusius gegužinius giedoji-
mus prie Šilainės kaimo kryžiaus. Veisiejiškiai 
surengė atsisveikinimo vakarą naujoje kultū-
ros namų salėje, kuri vos sutalpino norinčius 
pagerbti menininkus už jų miesto puošimą. 
Plenero organizatoriai dėkingi Veisiejų seniū-
nui Zenonui Sabaliauskui bei Veisiejų miškų 
urėdijos urėdui Zeniui Želioniui, rėmusiems šį 
tradicinį renginį. 

VyTauTas sTaCEVIČIus
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Iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę.
Atsakymus iki liepos 16 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 – ESBIT gertuvė

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

Vertikaliai:
1. Nedidelis žvėrelis su ilga papurusia uodega. 2. Daugiame-
tis, 30-65 cm aukščio šiek tiek plaukuotas žolinis augalas, kurio 
viršutinė dalis lipni. 3. Didelis pelkių kompleksas. 4. Lūpažie-
džių šeimos dekoratyvinis, vaistinis augalas (Betonica). 5. Pikt-
žolė labai kibiomis sėklomis. 6. Šuo, nuo senų laikų Lietuvoje 
naudojamas medžioklėje. 10. „Kiaulės“ uoga. 13. Medžioklinis 
šuo, skirtas slankų bei kurapkų medžioklei. 14. Minčių su-
kurtas vaizdinys apie malonius, trokštamus dalykus, apie vil-
čių išsipildymą. 18. Egzotiškas citrusinis augalas ir jo vaisius. 
19. Snaputinių šeimos vienmetis, ar ir daugiametis žolinis 
augalas. 21. Ajerų sąžalynas. 22. Kaimas Švenčionių rajone, 
4 km į rytus nuo Pabradės, kurio pavadinime minima voverė. 
23. Daigo sinonimas. 25. Nedidelė, grakšti, labai greita Afrikos 
ir Azijos antilopė.

Horizontaliai:
7. Erikinių šeimos miškų ir pelkių uogakrūmis, vedantis rūgštokas uogas 
melsvu apnašu. 8. Drugio sinonimas. 9. Vertinimo komisija. 11. Greitas gre-
timų garsų kaitaliojimasis. 12. Vėdryninių šeimos nuodingas šlapių pievų 
pavasarinis augalas. 15. Vėdryninių šeimos dekoratyvus labai nuodingas 
augalas, kurio pavadinimas sutampa su senovinio lietuvių apavo pavadini-
mu. 16. Vieša dekoratyviai apželdinta miesto aikštė. 17. Trumpai suformu-
luotas susirinkimo posėdžio nutarimas ar viršininko užrašytas sprendimas 
ant prašymo ar dokumento. 20. Tikėjimas paslaptingomis antgamtinėmis 
jėgomis. 22. Iš vytelių, plėšų pintas krepšys. 24. Visuomeninės ekonominė 
formacija, pagrįsta vergų išnaudojimu. 26. Labai lengvas, minkštas metalas. 
27. Avių ir galvijų taukai. 28. Kūno dalies apmirimas nuo kraujotakos sutriki-
mo. 29. Viksvuolinių šeimos žemas pakrančių augalas.

Sunkesni žodžiai: smaliukė, kinkanas.
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liepą

Kryžiažodžio „Ne tik apie medžius...“, išspausdinto 2015 m. Nr. 5, atsakymai:
Vertikaliai: 1. Tranas. 2. Medžiaga. 3. Maumedis. 4. Klevas. 5. Estetika. 6. Cidonija. 
10. Sportininkė. 13. Šilokas. 14. Aktinis. 18. Kinvarpa. 19. Darvinas. 21. Ataksija. 
22. Viadukas. 23. Agutis. 25. Gumbas. 
Horizontaliai: 7. Askaridė. 8. Kukmedis. 9. Genas. 11. Kanos. 12. Katpėdė. 15. Akacija. 
16. Sekvoja. 17. Voratinklis. 20. Kimbara. 22. Vaistas. 24. Karklas. 26. Taiga. 27. Žuvis. 
28. Epitelis. 29. Skroblas.
Frazė – ŽEMĖ PASIPUOŠĖ ŽIEDAIS

Už kryžiažodžio „Ne tik apie medžius...“, 
išspausdinto 2015 m. Nr. 5, atsakymus 
UAB „MMC Forest“ 
įsteigtą prizą – veido apsaugą su ausinėmis – 
laimėjo LIGITA VENCKIENĖ. 

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

Su 30-uo ju gim ta die niu
Liepos 3 d. šią su kak tį pa žy mintį Varėnos miš-
kų urė di jos medienos ruošos ir dar bų saugos 
in ži nie rių ROKĄ LASTAUSKĄ, 6 d. – Vals ty bi nio 
miš kot var kos ins ti tu to jaunesnįjį specialistą 
VAIDĄ ROZENBERGĄ, 9 d. – Kė dai nių miš kų 
urė di jos prekybos vadybininkę SIMONĄ SIRU-
SAITĘ. 

Su 40-uo ju gim ta die niu
Liepos 1 d. šią su kak tį pa žy mintį Tauragės miš-
kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech-
ni nio pa da li nio medkirtės operatorių ARŪNĄ 
LAUCEVIČIŲ, 6 d. – Zarasų miš kų urė di jos 
Smalvų girininkijos girininką SAULIŲ VALIŪNĄ, 
8 d. – Lietuvos miškų instituto vy riau siosios 
bu hal te rės pa va duo to ją, projekto administra-
torę JUNETĄ VILDŽIŪNĘ, 15 d. – KMAI kolegijos 
Nekilnojamo turto kadastro katedros lektorę 
GIEDRĘ IVAVIČIŪTĘ, 16 d. – Ignalinos miš kų 
urė di jos automobilio vairuotoją LINĄ GAILIE-
ŠĄ, 17 d. – Utenos miš kų urė di jos Dubingių 
gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją ROLANDĄ 
UMBRASĄ, 20 d. – Jurbarko miš kų urė di jos Kal-
velių gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją KĘS-
TUTĮ VIZBARĄ, 21 d. – Šiau lių miš kų urė di jos 
Vainagių medelyno darbininką SIGITĄ TIRŪNĄ, 
22 d. – Raseinių miš kų urė di jos Viduklės gi ri-
nin ki jos ei gu lį MARIŲ BARTUSEVIČIŲ, 27 d. – 
ASU Aplinkos ir ekologijos instituto docentę 
EGLĘ SENDŽIKIENĘ, Kuršėnų miš kų urė di jos 
Šaukėnų gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją 
RAIMONDĄ VALANČAUSKĄ, 29 d. – Ro kiš kio 
miš kų urė di jos Juodupės girininkijos gi ri nin-
ko pa va duo to ją DARIŲ RINKEVIČIŲ, Ignalinos 
miš kų urė di jos Daugėliškio gi ri nin ki jos miško 
darbininką REMIGIJŲ MALDŽIŲ. 

Su 50-uo ju gim ta die niu
Liepos 2 d. šią su kak tį pa žy mintį Raseinių miš kų 
urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni-
nio pa da li nio medvežės operatorių ALMANTĄ 
ANDRIKĮ, 3 d. – Ro kiš kio miš kų urė di jos medkir-
tį ARVYDĄ PLIUŠKĮ, 4 d. – Ro kiš kio miš kų urė-

di jos medelyno traktorininką ALMANTĄ JUOZĄ 
MALEVIČIŲ, 8 d. – Ukmergės miš kų urė di jos 
centrinio me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech-
ni nio pa da li nio vairuotoją AUDRIŲ DAILIDėNĄ, 
10 d. – Mažeikių miš kų urė di jos me die nos ruo-
šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio medvežės 
operatorių GRAŽVYDĄ MATKEVIČIŲ, 13 d. – Pa-
nevėžio miš kų urė di jos Raguvėlės girininkijos 
miškų ūkio darbininką MICHAILĄ JABLONSKĄ, 
15 d. – Rad vi liš kio miš kų urė di jos vyriausiąjį in-
ži nie rių VILIŲ BAUBLĮ, Tauragės miš kų urė di jos 
Dabrupinės girininkijos girininką JONĄ KALVAI-
TĮ, 16 d. – Kauno miš kų urė di jos me die nos ruo-
šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio operato-
rių-mašinistą Romą JONĄ KALINAUSKĄ, 18 d. – 
Kazlų Rūdos mokomosios miš kų urė di jos Kazlų 
Rūdos girininkijos miško darbininką JUOZĄ 
NORKŲ, 29 d. – Utenos miš kų urė di jos Balčių 
gi ri nin ki jos eigulį ALVYDĄ ŠYVĮ, 31 d. – Kazlų 
Rūdos mokomosios miš kų urė di jos medelyno 
darbininkę GINTAUTĄ JAKEVIČIENĘ. 

Su 60-uo ju gim ta die niu
Liepos 1 d. šią su kak tį pa žy minčią buvusią Lietu-
vos miškų instituto darbuotoją, dabar dirbančią 
KMAI kolegijoje sarge, JANINĄ BISTRICKIENĘ, 
Ukmergės miš kų urė di jos Šešuolių girininkijos 
eigulį PETRĄ ŠIMONĮ, 2 d. – Marijampolės miš-
kų urė di jos Buktos girininkijos girininką ANTA-
NĄ PAKINKĮ, 5 d. – Kretingos miš kų urė di jos Mi-
koliškių girininkijos ei gu lį PRANĄ DIRVONSKĄ, 
10 d. – Šalčininkų miš kų urė di jos miškų ūkio 
darbininką FRANC TOMAŠEVIČ, 16 d. – Ro kiš kio 
miš kų urė di jos Ro kiš kio girininkijos eigulį HEN-
RIKĄ MICKĮ, Ukmergės miš kų urė di jos Pašilės 
girininkijos miško darbininką VYTAUTĄ KAZ-
LAUSKĄ, bu vu sią Švenčionėlių miš kų urė di jos 
ekonomistę GENĘ DALGEDIENĘ, 17 d. – Šalči-

ninkų miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky-
bos ir tech ni nio pa da li nio traktorininką-šalt-
kal vį KAZIMIR MARKEVIČ, 23 d. – Kazlų Rūdos 
mokomosios miš kų urė di jos me die nos ruo šos, 
pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio vairuotoją JUO-
ZĄ PLAUSKĄ, 25 d. – Vals ty bi nio miš kot var kos 
ins ti tu to Žemės reformos skyriaus vedėją ONĄ 
GREIČIŪNIENĘ, Ro kiš kio miš kų urė di jos Ro kiš-
kio gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją KĘSTUTĮ 
SKVARNAVIČIŲ, 26 d. – KMAI kolegijos biblio-
tekininkę ZITĄ PETRAITYTĘ, 30 d. – Vals ty bi nės 
miš kų tar ny bos Miškų kontrolės skyriaus Aly-
taus teritorinio poskyrio vyriausiąjį specialistą 
JUOZĄ MOCKEVIČIŲ. 

Liepos 5 d. sukanka 65-ri ilgamečiam Aplinkos 
ministerijos Miškų departamento Miškininkys-
tės skyriaus vedėjui STANISLOVUI ŽEBRAUSKUI, 
30 d. – buvusiam il ga mečiam Kauno miš kų 
urė di jos inžinieriui, dabar dirbančiam miško-
tvarkos darbininku, JONUI BABRAUSKUI. 

Su 70-uo ju gim ta die niu
Liepos 14 d. šią su kak tį pažymintį bu vu sį Ute-
nos miš kų urė di jos Kuktiškių gi ri nin ki jos eigulį 
MINDAUGĄ RUDOKĄ, 15 d. – bu vu sį Vals ty bi-
nio miš kot var kos ins ti tu to darbuotoją ALGI-
MANTĄ VEČERKAUSKĄ, 22 d. – bu vu sį ilgametį 
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 STANISLAV CHARUŽIJ, 23 d. – bu-
vu sį ilgametį Varėnos miš kų urė di jos Dubičių 
gi ri nin ki jos gi ri nin ką JONĄ ALGIRDĄ BARYSĄ.

Liepos 25 d. sukanka 75-ri bu vu siai il ga me-
tei Anykščių miš kų urė di jos sekretorei ONAI 
VANDAI TAMULEVIČIENEI, 30 d. – bu vu siam il-
ga mečiam Švenčionėlių miš kų urė di jos urė dui 
PRANUI IVOŠKAI. 

Su 80-uo ju gim ta die niu
Liepos 28 d. šią su kak tį pa žymintį bu vu sį il ga-
me tį Pakruojo miš kų urė di jos Rozalimo girinin-
kijos girininką ANTANĄ LAMPICKĄ. 



PONSSE wISENT

GERIAUSIAS
MEDKIRčIO DRAUGAS

P O N S S E

www.ponsse.com

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

oficialus PONSSE atstovas Lietuvoje

Miško technikos pardavimas: tel. 8 610 27218
Servisas: tel. 8 700 55100 
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KONEKESKO Molėtų g. 13, 
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Vilniaus r. 

Kniaudiškių g. 149,
LT-37374 Panevėžys

Verslo g. 9, Kumpių k.,
LT-54311 Kauno r.

Pramonės g. 8A/28,
LT-91100 Klaipėda

Malavėnų g. 1,
LT-81494 Malavėnų k.,
Šiaulių r.




