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Gerbiamas skaitytojau!
Prasidėjo žurnalo „Mūsų girios“ prenumerata 2016 metams.
Kas mėnesį Jūsų dėmesiui – straipsniai, patarimai, įvairi informacija
apie valstybinius ir privačius miškus, saugomas teritorijas,
medžioklę, kitų šalių miškininkų darbus, visuomeninių organizacijų veiklą,
miško technikos naujienas.

Prenumeratos kaina (su pristatymu ir PVM)
mėnesiui – 3,10 EUR, metams – 37,20 EUR. Indeksas 5057.
Prenumeratos kaina su nuolaida studentams, pensininkams
(su pristatymu ir PVM)
mėnesiui – 2,05 EUR, metams – 24,60 EUR. Indeksas 5058.
Žurnalą „Mūsų girios“ galite užsiprenumeruoti kiekviename „Lietuvos pašto“
skyriuje, leidinio interneto svetainanėje www.musu-girios.lt arba tiesiog
paskambinę į redakciją tel. 8-5 2752047, 8-687 10616.

2015 / 10

6
8
9
10
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Rugsėjo 2-4 d. Austrijoje, Salzburge vyko

Europos miškų tinklo (European Forest
Network) konferencija, kurioje dalyvavo
LMS prezidentas prof. E. Bartkevičius ir prof.
R. Deltuvas. Kitais metais analogišką konferenciją numatyta sukviesti Lietuvoje.

Rugsėjo 22-24 d. ASU Miškų ir ekologijos
fakulteto dekanas prof. E. Bartkevičius kartu su ASU delegacija lankėsi Insubria ir
Padova (Šiaurės Italija) universitetuose,
kur aptarė tarptautinių miškininkystės studijų klausimus.
Rugsėjo 29 d. Krašto apsaugos ministerijoje
(KAM) surengtame Generalinės miškų urėdijos ir KAM atstovų koordinaciniame pasitarime dalyvavo generalinis miškų urėdas
R. Prūsaitis, jo pavaduotojas G. Visalga, Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedėjas D.
Stonis ir šio skyriaus vyriausiasis specialistas
D. Adžgauskas. Įvertinta esama priešgaisrinė miškų apsaugos situacija, apibendrinti
rugpjūčio pabaigoje šešiuose kariniuose
poligonuose vykusių priešgaisrinės miškų
apsaugos patikrinimų rezultatai, numatytos
konkrečios priemonės priešgaisrinės miškų
apsaugos karinių poligonų miškuose pagerinimui ir aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.
Rugsėjo 28-29 d. Generalinės miškų urėdijos
mobiliosios miško kontrolės grupės specialistai, reaguodami į gautą informaciją apie
galimai Mažeikių miškų urėdijoje gendančią
medieną, patikrino šioje miškų urėdijoje
šių ir praėjusių metų kirtavietes ir iš jų
ištrauktos medienos sandėlius. Juose dėl
ilgo laikymo kokybę praradusios medienos
neaptikta, bet nustatyta kai kurių pagrindinių miško kirtimų biržių atrėžimo neatitikimų. Generalinio miškų urėdo įsakymu
sudaryta komisija nustatytiems pažeidimų
atvejams ištirti.
Spalio 1-3 d. Kaune, ASU vyko tradicine tapusi miško, medžioklės, aplinkos ir gyvulininkystės technologijų paroda „Sprendimų
ratas – 2015“ (plačiau – 10 p.).
Spalio 2 d. Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius surengė
Kazlų Rūdos mokomoje miškų urėdijoje išvažiuojamąjį posėdį, kurio pagrindinė tema
– „Miško urėdijų vykdomų ekologinių
funkcijų reikšmė ir mokslinių objektų rezultatų apžiūra“. Šalies miškų urėdijos kartu su mokslininkais steigia ir prižiūri svarbių
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miškų tvarumui miško medžių bandomųjų
želdinių tinklą. Daugelis šių mokslinių bandymų yra pasiekę patikimo įvertinimo amžių
ir padeda atskleisti svarbius miškų tvarumui
dėsningumus. Tačiau ši ekologinė miškų urėdijų vykdoma veikla kartu su bandomųjų
želdinių išlaikymo darbais nėra pakankamai
viešinama ir į ją yra nepakankami atsižvelgiama vertinant miško įmonių veiklą.
Posėdžio dalyviai buvo supažindinti su
pagrindiniais šių tyrimų rezultatais Kazlų
Rūdos mokomojoje miškų urėdijoje, kur yra
įveistas svarbus miško medžių bandomųjų
želdinių tinklas ir miško medžių genetinių išteklių išsaugojimo objektai. Vyriausiasis miškininkas J. Urbanavičius supažindino su miškų urėdijoje vykdoma ekologine veikla. ASU
prof. D. Danusevičius atkreipė dėmesį į miškų
urėdijose vykdomas ekologines paslaugas ir
jų reikšmingumą bei pažymėjo, kad šiuos
darbus būtina įtraukti į miškų urėdijų veiklos
vertinimo kriterijus. Doc. dr. V. Baliuckas pristatė bandomųjų želdinių tyrimų rezultatus.
LMA nariai pripažino, kad bandymai yra unikalūs ir jų vertė miškotyros mokslui yra didelė. Nutarta LMA surengti platesnę diskusiją
dėl miškų urėdijų vykdomų ekologinių darbų reikšmingumo.

Spalio 2 d. Švenčionėlių miškų urėdija ir
Švenčionėlių kultūros centras surengė dvyliktąją grybų šventę, kurioje dalyvavo 10
grybautojų komandų iš įvairių mokyklų ir
Švenčionėlių socialinių paslaugų centro,
Švenčionių ir Pabradės kultūros centrų. Į
šventę buvo atvykęs aplinkos viceministras
L. Jonauskas, kuris tą dieną lankėsi miškų
urėdijoje.
Spalio 3 d. Tauragės miškų urėdijos Šilinės
girininkijos stovyklavietėje surengtos kolektyvinės „Bobų vasaros“ palydėtuvės,
kurias kartu su miškininkais organizavo Tauragės rajono B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka, Dauglaukio bendruomenė „Gimtinė“
ir Jovarų vidurinės mokyklos jaunieji miško
bičiuliai.

Spalio 6 d. Aplinkos ministerijos Miškų depar-

tamente surengta diskusija apie Lietuvos
miškotyros mokslo institucijų dalyvavimą
Europos miškų instituto veikloje. Joje dalyvavo Europos miškų instituto direktorius M.
Palahi ir mokslo darbuotojas G. Jasinevičius,
LAMMC Miškų instituto direktorius M. Aleinikovas ir mokslinė sekretorė D. Lukminė, AM
Miškų departamento direktorius V. Vaičiūnas,
Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas N. Kups-

taitis, ASU atstovai. Europos miškų instituto
direktorius M. Palahi ir mokslo darbuotojas
G. Jasinevičius pateikė informaciją apie Europos miškų institutą, jo struktūrinius pokyčius,
numatomą plėtrą, vykdomas mokslinių tyrimų programas.

Spalio 8 d. Jonavos miškų urėdijoje lankę-

sis generalinis miškų urėdas R. Prūsaitis
konstatavo, kad visas girininkijas būtina
renovuoti, daugiau dėmesio reikėtų skirti
ir aplinkos tvarkymui, atsisakyti nenaudojamų statinių. Jonavos miškų urėdas R. Skuja
iki šių metų pabaigos įpareigotas parengti visų girininkijų atnaujinimo priemonių
planą, o per 2016-2017 metus pagerinti jose
miškininkų darbo sąlygas.

Spalio 8 d. vyko tarptautinio mokslo žurnalo
Baltic Forestry redakcinės kolegijos posėdis, skirtas žurnalo įkūrimo 20-mečiui pažymėti. Renginyje dalyvavo žurnalo steigėjų
atstovai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos, buvę
ir esami redakcinės kolegijos nariai, svečiai.
Žurnalo vyriausiasis redaktorius dr. A. Pliūra
skaitė pranešimą ,,Baltic Forestry 20 metų jubiliejus: pasiekimai, iššūkiai ir perspektyvos“,
kuriame akcentuota žurnalo svarba plėtojant miškotyros mokslus Baltijos šalyse, vykdant projektinius ir doktorantūros tyrimus,
bendradarbiavimą.
Spalio 8 d. Akmenės rajone, Ventoje atida-

rytas naujas Ventos regioninio parko lankytojų centras, pristatyta ekspozicija apie
Ventos krašto geologinius slėpinius, krašto
istoriją, iš čia kilusius žymius šalies žmones.

Spalio 10 d. Kėdainiuose, Lietuvos žymių
miškininkų parke pasodintas vardinis
ąžuolas buvusiam generalinio miškų urėdo pavaduotojui Zdislovui Truskauskui
(1948-2011). Šią pagarbos akciją surengė
„Žaliuojanti Vilnija“ ir Lietuvai pagražinti Vilniaus draugija bei jų iniciatyvą palaikiusi Kėdainių miškų urėdija (plačiau – 40 p.).
Spalio 12 d. Dubravos EMM urėdijoje lankėsi

Lenkijos Bialystoko regioninės valstybinių miškų direkcijos miškininkai, vadovaujami direktoriaus R. Ziemblicki ir jo pavaduotojo M. Maslowski. Dubravos miškų urėdas
K. Šakūnas supažindino svečius su Lietuvos
valstybinių miškų valdymo struktūra ir miškų urėdijos veikla, Valstybinio miškotvarkos
instituto direktoriaus pavaduotojas M. Lynikas pristatė šalies miškų inventorizacijos
aktualijas. Svečiai apžiūrėjo miškų urėdijos

ryti” aktoriai. Surengta išvyka į Anykščių šilelį,
Medžių lajų taką.

rumas „Kraštovaizdžio architektūra – profesijos horizontai ir sinergija“.

Spalio 20-24 d. ASU Miškų ir ekologijos fakul-

Lapkričio 6 d. Pagėgių savivaldybėje vyks pa-

Spalio 21 d. mokslo senjorų klubo ,,Giriū-

Rugsėjį Generalinės miškų urėdijos mobilioji miško kontrolės grupė kartu su Valstybinės
miškų tarnybos specialistais pradėjo tikrinti
miškų urėdijas. Pirmasis bendras patikrini-

tete bei Kazlų Rūdos MM urėdijoje lankėsi
Lenkijos mokslų akademijos Dendrologijos instituto delegacija, vadovaujama direktoriaus prof. J. Oleksyn. Jis studentams
skaitė paskaitą ,,Tree responses and constrains to climate change“. Aptartos bendrų
tyrimų galimybės.
medelyną, kankorėžių aižyklą, sėklų sandėlį
šaldytuvą bei ką tik pastatytą miško sodmenų sandėlį šaldytuvą.

Spalio 12-15 d. Briuselyje, Europos Parlamento nario B. Ropės kvietimu, lankėsi Lietuvos žemės ūkio visuomeninių organizacijų atstovų delegacija, kurios sudėtyje vyko
LMSA valdybos narys, miškininkas R. Klimas.
Spalio 15 d. – gruodžio 15 d. aplinkosaugininkų iniciatyva vyksta medžioklės taisyklių
pažeidimų prevencijai skirta akcija „Medžiok saugiai“.

Spalio 15 d. Lietuvoje viešėjo Švedijos
šeimos miško savininkų federacijos delegacija. Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas N.
Kupstaitis ir Privačių miškų skyriaus vedėja I.
Klimašauskė, LMSA pirmininkas A. Gaižutis
supažindino švedus su Lietuvos miškų politikos bei privataus miškų ūkio ypatumais,
LMSA valdybos narys K. Šiaulys parodė, kaip
tvarkomasi jo privačiuose miškuose.
Spalio 16 d. aplinkos ministras K. Trečiokas
ir ministerijos specialistų komanda lankėsi
Šakiuose, kur surengtas tęstinis „žaliadienis“ – neformalus susitikimas su vietos savivalda, bendruomene, aptarti atliekų tvarkymo, daugiabučių renovacijos, ES paramos
aplinkosaugai naudojimo galimybės; atsakyta į gyventojus dominančius klausimus.
Spalio 20 d. Anykščiuose, Menų inkubatoriuje surengtas Jaunųjų miško bičiulių
sambūrio sąskrydis, skirtas šio sambūrio
įkūrimo 40-mečiui paminėti. Sąskrydžio
dalyvius sveikino aplinkos viceministras L.
Jonauskas, LMS prezidentas prof. E. Bartkevičius, Generalinės miškų urėdijos vyriausiasis patarėjas A. Vancevičius, JMBS rėmimo
tarybos pirmininkė E. Mankevičienė. Vyko
sambūrio narių varžybos, protų mūšio kovos, veikė ekologinės ir kūrybinės dirbtuvės,
dalyvius linksmino grupės ,,Neteisėtai pada-

nai“ nariai lankėsi Anykščių miškų urėdijoje, pažangiai tvarkomame medelyne.
Troškūnų girininkijoje jie apžiūrėjo vinkšnos
ir juodalksnio sėklines plantacijas, arboretumą, Mikierių girininkijoje – neplynais kirtimais atželdintus eglės ir pušies medynus bei
aptvare laikomus danielius, Pavarių girininkijoje – prof. Jonui Kuprioniui skirtą muziejinę
ekspoziciją, o Anykščių šilelio miške kopė medžių lajų taku. Klubo nariai su vietos miškininkais diskutavo miškų urėdijų veiklos klausimais, privatizavimui rezervuotų miškų likimu.

Spalio 23 d. LMSA įmonių – narių, dirbančių
Utenos miškų urėdijos administruojamoje
teritorijoje (joje beveik 80 proc. miškų yra privatūs), vadovai susitiko su Utenos miškų
urėdijos darbuotojais ir aptarė aktualius
šiam regionui ūkininkavimo miškuose ir
bendradarbiavimo klausimus. Susitikime
dalyvavo Utenos miškų urėdė A. Jočienė,
vyriausiasis miškininkas V. Merkys, LMSA valdybos pirmininkas A. Gaižutis, MSK ,,Miško
žemė“ direktorius G. Kviklys, UAB ,,Miškija“
vadovas J. Ledzinskas, MSK ,,Aukštaitijos šilas“ direktorius S. Tirevičius, UAB ,,Ekomiškas“
direktorius D. Večerinskas ir UAB ,,Kestarolis“
vadovas K. Žemaitis.
Spalio 23 d. Lietuvos parodų ir kongresų
centre LITEXPO surengtoje Lietuvos savivaldybių asociacijos ,,Auksinės krivūlės“
apdovanojimų ceremonijoje pagal 10 metus susiklosčiusią tradiciją kiekviena ministerija skiria apdovanojimą savo veiklos srityje
labiausiai pasižymėjusiai savivaldybei. Šiemet už progresyvų požiūrį į kraštovaizdžio
formavimą, viešųjų erdvių želdinių tvarkymą
ir rekreacijos priemonių įgyvendinimą Aplinkos ministerija šį prizą skyrė Utenos rajono
savivaldybei. Jį savivaldybės merui A. Katinui
įteikė aplinkos viceministras L. Jonauskas.
Spalio 29 d. Aplinkos ministerijoje vyko trečiasis kraštovaizdžio architektų profesinis fo-

rengto Pagėgių savivaldybės valstybinės
reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo
projekto viešas svarstymas.

mas kartu su Valstybinės miškų tarnybos
Miškų kontrolės skyriaus Utenos teritorinio poskyrio miškų pareigūnais atliktas
Zarasų miškų urėdijoje. Tikrinta biržių atrėžimo kokybė, nenukirsto miško pardavimas
ne aukciono būdu (fiziniams asmenims), medienos ruoša ir apskaita.
Mobiliosios miško kontrolės grupės specialistai taip pat domėjosi, kaip įvykdyti šių
metų miško sausinamojo tinklo ir kelių remonto bei priežiūros darbai, peržiūrėjo kaip
Zarasų miškų urėdijos girininkijose vykdomas medienos apskaitos, nenukirsto miško ir
kitų duomenų suvedimas į programą „Miško
skaita“.
Valstybinės miškų tarnybos Miško sėklų
ir sodmenų kokybės skyrius, apibendrinęs
miškų urėdijų pateiktus fenologinių stebėjimų duomenis, informuoja, kad šiemet
prognozuojamas labai menkas paprastosios
eglės ir paprastojo ąžuolo derėjimas; tolygiai
sėklų derlių brandina paprastoji pušis, juodalksnis ir paprastasis klevas; gausiai šiemet
dera mažalapės liepos.
Kauno marių regioninio parko direkcija
nustatė statybų invazijos padarytą žalą gamtai Kauno rajone prie Noreikiškių 1960 m.
įsteigtame Kamšos botaniniame-zoologiniame draustinyje. Čia pirmuosius leidimus statyti gyvenamuosius 2011 m. išdavė Kauno
r. savivaldybės administracija. Kauno marių
regioninio parko direkcija š. m. birželį kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūrą įvertinti,
ar draustinyje įvykusios statybos nepažeidžia viešojo intereso. Kokių aplinkosauginių
priemonių reikia imtis padėčiai Kamšos botaniniame-zoologiniame draustinyje taisyti,
aplinkos ministras K. Trečiokas spręs, įvertinęs Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
ir Valstybinės miškų tarnybos, kurioms pavedė tęsti tyrimą ir išsiaiškinti, ar šiame draustinyje nėra daugiau pažeidimų, išvadas.
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Naujienos miškams ir ne tik privatiems
NERIJUS KUPSTAITIS, IEVA KLIMAŠAUSKĖ
Aplinkos ministerijos Miškų departamentas

Šį kartą glaustai apžvelgsime šiuo metu kuriamą bendrą miško kelių priežiūros ir taisymo sistemą bei galimus pakeitimus Privačių
miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatuose.
Abu klausimai susiję su paskutiniaisiais Seimo priimtais Miškų įstatymo pakeitimais.

Miško keliai – bendras rūpestis
Kiekvieną pavasarį sulig polaidžiu miško keliai tampa aktualija numeris vienas ne tik diskusijose tarp miškininkų ir miško savininkų.
Badoma pirštais vieni į kitus ir skėsčiojama
rankomis, lyg kažkokie ateiviai vėl ėmė ir sugadino miško kelius. Ir prasideda stumdymasis, kas ir kokiomis lėšomis juos turi sutaisyti.
Sveikas protas sako, kad sutvarkyti turi tas,
kas sugadino. Miškų įstatymas dar prideda,
kad miško kelių, einančių per keleto miško
savininkų ir valdytojų valdas, priežiūrą ir remontą privalo atlikti tų valdų valdytojai, savininkai ar naudotojai. Tokios nuostatos galiojo
iki šiol, jos ir toliau lieka galioti.
Miškų įstatymo pakeitimu papildomai
nustatyta prievolė miškų urėdijoms organizuoti ir įgyvendinti bendrą miško kelių priežiūrą ir taisymą (remontą) visų nuosavybės
formų miškuose ir tai daryti Vyriausybės nustatyta tvarka. Dar ankstesniu Miškų įstatymo
pakeitimu buvo nustatyta, kad miško kelių
priežiūrai ir taisymui gali būti naudojamos
valstybės biudžeto Bendrųjų miškų ūkio
reikmių finansavimo programos lėšos. Jas
sudaro miškų urėdijų, kitų valstybinių miškų valdytojų, o nuo 2015 metų sausio 1 d. ir
privačių miškų savininkų sumokami 5 proc.
dydžio privalomieji atskaitymai iš pajamų
už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą
mišką. Taigi, atsirado rimtas teisinis pagrindas
sukurti bendrą miško kelių priežiūros ir taisymo sistemą. Kūrybinis procesas eina į pabaigą – Vyriausybei jau pateiktas atitinkamo
nutarimo projektas, numatantis esmines tos
sistemos nuostatas, apie kurias kiek plačiau ir
pakalbėsime.
Visi suprantame, kad Bendrųjų miškų
ūkio reikmių finansavimo programa ne gu-
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minė. Jos lėšomis ir iki šiol buvo finansuojama daug svarbių visiems Lietuvos miškams
priemonių, todėl realios lėšos bendrai miško
kelių priežiūrai ir taisymui aiškiai ribotos. Iš
kitos pusės, bendras miško kelių tinklas Lietuvoje yra tankus, bet keliai su žvyro ar geresne danga sudaro tik apie 10 proc. to tinklo.
Taigi, poreikis priežiūrai ir remontui didžiulis.
Ieškant balanso, Vyriausybei pateiktame projekte įdėtas tam tikras saugiklis, kad miško
keliams turėtų būti skiriama ne mažiau kaip
10 proc. lėšų, surinktų už privalomuosius atskaitymus, kuriuos per ankstesnius kalendorinius metus sumokėjo visi miškų valdytojai.
Žinoma, atskirais metais, esant sukauptam
lėšų rezervui, tas procentas gali didėti. Šios
lėšos būtų paskirstomos miškų urėdijoms,
atsižvelgiant į eilę kriterijų: urėdijos veiklos
teritorijoje esančių miškų bendrą plotą, privačių miškų dalį, bendrą miško kelių ilgį,
rekreacinių miškų plotą, miško naudojimo

apimtį, galiausiai ir į vyraujančių augaviečių
išsidėstymą. Tačiau kertinė nuostata, kuri taip
pat įtvirtinama nutarimu, yra ta, kad vienai
miškų urėdijai skiriama lėšų suma negali būti
daugiau kaip 2 kartus didesnė, nei vidutiniškai vienai miškų urėdijai tenkanti. Tokiu būdu
lėšos bus paskirstomos galimai tolygiau, tačiau įvertinant ir kiekvienos miškų urėdijos
specifiką. Svarbus niuansas tas, kad nutarimo
projekte nustatoma didžiausia vieno kilometro miško kelio ruožo priežiūrai per kalendorinius metus panaudotina suma yra 500 eurų,
o taisymui (remontui) – 5000 eurų Bendrųjų
miškų ūkio reikmių finansavimo programos
lėšų. Tokios sumos numatytos, atsižvelgiant
į tai, kiek vidutiniškai miškų urėdijos išleido
atitinkamiems darbams per paskutinius trejus metus.
Kitas svarbus dalykas: kas ir kaip nuspręs,
kuriuos kelius reikia remontuoti konkrečiais
metais. Nutarimo projekte numatyta, kad

tam kiekvienoje miškų urėdijoje turės būti
sudaryta komisija, į kurios sudėtį be miškų
urėdijos atstovo įeis savivaldybės ar savivaldybių, miško savininkus vienijančių organizacijų (asociacijų), Valstybinės miškų tarnybos atstovai. Šiai komisijai darbą kažkiek
palengvins, o jos sprendimus praskaidrins
Vyriausybės nutarime įtvirtinami konkretūs
kriterijai, pagal kuriuos komisija sudarys remontuotinų kelių sąrašą. Pirmiausia turės
būti remontuojami tie keliai, kurie eina vien
per privačias miško valdas ar kartu per privačias ir valstybinių miškų valdas, taip pat tie,
kurie eina per užmirkusių augaviečių miškus,
didelės miško gaisrų rizikos laipsnio miškus
ar per rekreacinius miškus. Atskiriems kriterijams numatyti konkretūs svoriai balais, kurie
leis sudėlioti remontuotinų miško kelių pirmumo eilę.
Kad nekiltų bereikalingų diskusijų dėl vieno ar kito kelio priskyrimo prie miško kelių,
nutarimo projekte pateiktas konkretus miško
kelio sąvokos apibrėžimas, pagal kurį miško
keliu laikomas miško žemėje įrengtas miškų
ūkio veiklai skirtas III ar IV kategorijos vienos
eismo juostos vietinės reikšmės vidaus kelias
su žvyro danga arba be jos. Taigi, pagal tokį
apibrėžimą miško keliams nebus priskiriami
jokie viešieji keliai, net ir vietinės reikšmės,
kuriuos tvarko savivaldybės. Tai nėra didelė
naujiena. Ir dabar galiojančiame Kelių įstatyme miško keliai aiškiai priskiriami vietinės
reikšmės vidaus keliams, nors vis atsiranda
norinčių interpretuoti kitaip.
Kada sistema pradės veikti? Teoriškai dar
šiemet, o praktiškai kitąmet. Jei Vyriausybėje
pavyks sutarti ir galimai greičiau patvirtinti
minėtos sistemos pagrindą sudarantį ir aukščiau aptartą Bendros miško kelių priežiūros
ir remonto visų nuosavybės formų miškuose
tvarkos aprašą, pinigai miškų urėdijas pasieks
dar šiais metais, nes jau yra tam ministro įsakymu rezervuota pirminė apčiuopiama pinigų suma, kuri esant realiam poreikiui dar
galės būti padidinta.

nuostatuose buvo įtvirtintos svarbiausios
normos, kuriomis privataus miško savininkas
privalėjo vadovautis, tvarkydamas ir naudodamas savo mišką, o dabartiniai nuostatai
yra daugiau nuorodų į kitus teisės aktus rinkinys, turintis daug punktų, atkartojančių Miškų įstatymo nuostatas. Specifiniu teisės aktu
šie nuostatai yra todėl, kad Lietuva yra bene
vienintelė Europos Sąjungos šalis, kur toks
dokumentas egzistuoja.
Pradžioje pakomentuosime tuos Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų
pakeitimus, kurie tiesiogiai susiję su minėtais Miškų įstatymo pakeitimais. Kaip tik tam
skirtą projektą Aplinkos ministerija parengė
ir šių metų rugsėjo pabaigoje pateikė Vyriausybei. Projektas apėmė daugiausia techninius pakeitimus. Pavyzdžiui, dėl pasikeitusių sąvokų, apibrėžimų ar naujos plantacinių
miškų grupės įvedimo pasiūlyta tik patikslinti galiojančias nuostatas, kad jos atitiktų
esančias Miškų įstatyme, nesukuriant kažko
naujo. Dar siūloma praplėsti vidinės miškotvarkos projektuose projektuojamų rekreacinių miško įrenginių sąrašą, kuris praktiškai
jau seniai taikomas, tačiau nuostatuose neatsispindėjo. Tai reiškia, jog greta rekreacinių ir pažintinių takų bei aikštelių su miško
baldais, atsirado pavėsinės, lauko tualetai ir
laužavietės.
Taip pat rengiant nuostatų pakeitimo
projektą atsižvelgta į Valstybinės miškų
tarnybos ne kartą išdėstytą problemą, kad,
vykdant kirtimus privačiuose miškuose, pik-

tnaudžiaujama numatyta lengvata vykdyti
atrankinius sanitarinius vėjalaužų kirtimus
be leidimo kirsti mišką ir, jei medienos neketinama pateikti į rinką, be pranešimo apie
ketinimą kirsti mišką. O piktnaudžiaujama
dažniausiai todėl, kad atlikus kirtimus negalima nustatyti, ar nukirstas sveikas žalias
medis, ar vėjalauža. Sprendžiant šią problemą, projekte numatyta, kad privataus miško
savininkas, norėdamas vykdyti atrankinius
sanitarinius vėjalaužų kirtimus, privalėtų
Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės
skyriaus teritoriniam poskyriui pateikti pranešimą apie ketinimą kirsti mišką.
Kaip tai bebūtų, šie Aplinkos ministerijos siūlomi pakeitimai tikrai nėra esminiai.
Vyriausybės teisininkai pažvelgė į klausimą
giliau. Jie siūlo iš esmės peržiūrėti nuostatus,
atsisakant to teksto, kuris atkartoja tai, ką reglamentuoja Miškų įstatymas; taip pat peržiūrėti nuostatas, kurių Aplinkos ministerija
nebuvo numačiusi keisti; galiausiai pasiūlė
atsisakyti nuostatų, pateikiančių nuorodą į
žemesnės nei nuostatai galios teisės aktus.
Taigi, dar anksti spėlioti, kurlink pasisuks
diskusijos. Bet pamąstyti verta, ar ne laikas
iš esmės peržiūrėti privačių miškų tvarkymą
reglamentuojančias nuostatas, pripažįstant,
kad privačių miškų ūkis veikia pagal tuos pačius darnaus miškų ūkio principus, o veiklos
apribojimai neturėtų skirtis priklausomai
nuo to, valstybinis ar privatus miškas tvarkomas, išskyrus, žinoma, tas išimtis, kurias
numato Miškų įstatymas.

VACLOVO TREPĖNAIČIO nuotraukos

Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo
nuostatai. Kokia jų ateitis?
Kitas aptartinas klausimas – Vyriausybės tvirtinami Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo
nuostatai. Šis specifinis teisės aktas Lietuvoje
egzistuoja jau daugiau kaip 20 metų ir per
tą laiką neatpažįstamai pasikeitė. Pradžioje
/ 2015 / 10
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Svarbesni pakeitimai Miško kirtimų taisyklėse
ZBIGNEV GLAZKO

Aplinkos ministerijos Miškų departamento
Miškininkystės skyriaus vyriausiasis specialistas
Šių metų spalio 1 d. įsigaliojo nauja Miško kirtimo taisyklių redakcija. Rengiant Miško kirtimų
taisyklių pakeitimą atsižvelgta į naujas LR Miškų įstatymo nuostatas, suinteresuotų institucijų bei organizacijų pateiktas pastabas, taip pat
gautus pasiūlymus dėl redakcinio pobūdžio
netikslumų ištaisymo, siekiant išvengti taisyklėse nustatytų reikalavimų skirtingo interpretavimo.
Vadovaujantis 2015 m. spalio 1 d. įsigaliojusiomis Miškų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies
nuostatomis, II grupės brandžiuose medynuose leista vykdyti pagrindinius atrankinius miško kirtimus. Šiuo pakeitimu siekiama sudaryti
galimybę formuoti klimato kaitos pokyčiams
atsparius įvairaus amžiaus, įvairiarūšius medynus, sudaryti geresnes sąlygas miško atkūrimui, prieš kirtimus susiformavusiam medyno
pomiškiui augti ir išsaugoti biologinę įvairovę.
Nuo šiol Miško kirtimo taisyklėse reglamentuoti skirtingi reikalavimai II miškų grupei ir
III, IV miškų grupėms projektuojant ir vykdant
pagrindinius atrankinius miško kirtimus. Nustatyta, kad atrankinius pagrindinius miško
kirtimus galima vykdyti 111 metų II grupės
pušynuose, 81 metų eglynuose ir t.t. Iki šiol
tokie kirtimai buvo leidžiami tik gamtinę brandą pasiekusiuose medynuose. Tokių medynų
reprodukcinė galia labai silpna. Todėl neplyni
pagrindinai kirtimai, kurių tikslas – savaime
atkurti įvairiaamžius ir įvairiarūšius medynus,
nepasiteisino gamtinę brandą pasiekusiuose
medynuose. Juos tekdavo atkurti dirbtiniu
būdu, taip ir nepasiekus neplynųjų pagrindinių
kirtimų tikslo – suformuoti gamtinėms sąlygoms atsparių įvairiaamžių ir įvairiarūšių medynų tų pačių medynų genetiškai vertinga miško
dauginamąja medžiaga. Pažymėtina, kad II A
miškų grupėje nesulaukus gamtinės brandos
leidžiama vykdyti tik grupinius atrankinius pagrindinius miško kirtimus, laikantis Taisyklių V
skyriuje nurodytų reikalavimų.
Dar vienas svarbus pakeitimas padarytas
atsižvelgiant į 2013-2015 m. vykusių pasitarimų miško kirtimų klausimais išvadas, kai grupiniais atvejiniais miško kirtimais leista medynus
kirsti iki 0,3 ha ploto „lizdais“ (anksčiau buvo
leidžiama iškirsti iki 0,1 ha plotus).
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Siekiant mažinti perbrendusiuose medynuose besikaupiantį medienos tūrį, Taisyklėse
įvesti nauji palengvinimai projektuojant tokių medynų kirtimą. Dabar leidžiama neatsižvelgti į maksimalaus biržės pločio apribojimą
šiuose medynuose projektuojant ne didesnes
kaip 5 ha biržes, o perbrendusių medynų biržes leidžiama išdėstyti pražanginiu būdu, jei
į formuojamas perbrendusių medynų biržes
įsiterpę brandūs eglynai, uosynai ir minkštųjų
lapuočių (išskyrus drebulynus ir baltalksnynus)
medynai nesudaro daugiau kaip 30 proc. atitinkamos biržės ploto.
Kitas Miško kirtimų taisyklių pakeitimas padarytas atsižvelgiant į miškotvarkos specialistų
pasiūlymą – suvienodintas minimalus biržių
šliejimo laikas (5 metai), kai atkuriama minkštaisiais lapuočiais, spygliuočiais ar kietaisiais
lapuočiais. Manoma, kad tai leis sklandžiau
projektuoti miškų naudojimą.
Patikslinus ugdomųjų miško kirtimų vykdymo reikalavimus, nustatyta, kad ugdomieji
miško kirtimai ąžuolynuose ir uosynuose baigiami likus 20 metų, kitų medžių rūšių medynuose – 10 metų iki minimalaus pagrindinių
miško kirtimų amžiaus. Tokiu būdu atsisakyta
neintensyvių ugdomųjų miško kirtimų brandžiuose medynuose. Šis sprendimas priimtas
po ilgų diskusijų, atsižvelgiant į dažnėjančius
piktnaudžiavimo šiais kirtimais atvejus (ypač
privačiuose miškuose), kurių metu medynai
buvo išretinami iki neleistinai mažo skalsumo,
ir į tai, kad brandžiuose medynuose supaprastintas neplynųjų pagrindinių miško kirtimų
vykdymas.
Siekiant skatinti biokuro ruošą miškuose,
leista, taikant viso medžio smulkinimo medienos kurui ruošti technologijas, biržėse važiuoti
ne valksmais.
Naujovių yra ir saugomose teritorijose: suvienodintas visų miško kirtimų (išskyrus miško
lydimo kirtimus) ir medienos ištraukimo draudimo laikas – nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1
d.; III ir IV miškų grupės miškuose, esančiuose
draustiniuose, valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose, plynųjų kirtimų biržėmis
leidžiama apimti visą taksacinį sklypą, neviršijant maksimalaus ploto (projektuojant tokius

kirtimus, taip pat netaikomi Taisyklių reikalavimai dėl biržių krypties ir pločio); atskiruose iki
15 ha ploto miškuose, esančiuose saugomose
teritorijose, kurios įsteigtos ir registruotos LR
saugomų teritorijų valstybės kadastre Saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka, ir
nutolusiuose nuo artimiausio miško daugiau
kaip 400 metrų, plynai kertama ne daugiau
kaip 20 proc. žemės sklype esančio miško ploto. Kita plyno kirtimo biržė šiame žemės sklype
kertama praėjus minimaliam biržių šliejimo
laikotarpiui ir kai prieš tai iškirstame plote miškas atkurtas pagal Miško atkūrimo ir įveisimo
nuostatų reikalavimus (vyraujančių tikslinių
rūšių medžių vidutinis aukštis – ne mažesnis
kaip 0,5 m). Šie reikalavimai netaikomi žemės
sklypuose, kuriuose miško plotas mažesnis
kaip 1 ha.
Pažymėtina, kad saugomose teritorijose
neplyni pagrindiniai miško kirtimai galės būti
projektuojami tik tais atvejais, kai jie atitiks saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos tikslus,
o II miškų grupės miškuose jie būtinai turės būti
suprojektuoti vidinės miškotvarkos projekte.
Atsižvelgiant į LAMMC Miškų instituto ir
Valstybinės miškų tarnybos pateiktus pasiūlymus, Taisyklės papildytos nauja sąvoka – perbrendę medynai bei patikslintos kai kurios
buvusios sąvokos.
Manome, kad Miško kirtimų taisyklių pakeitimai sudarys prielaidas racionaliau tvarkyti
miškus, suderinant aplinkosaugines, socialines
ir ekonomines miškų funkcijas.

Miškų atkūrimą ir įveisimą reglamentuojančių
teisės aktų pakeitimai
ZITA BITVINSKAITĖ

Aplinkos ministerijos Miškų departamento
Miškininkystės skyriaus vyriausioji specialistė
Birželį Seimui priėmus Lietuvos Respublikos miškų įstatymo pakeitimo ir papildymo
įstatymą, o rugsėjį Aplinkos ministerijai patvirtinus jo nuostatas įgyvendinančius teisės
aktus, pakeisti ir patikslinti šalies miškų atkūrimui, genetinių miško medžių išteklių tvarkymui ir išsaugojimui svarbūs reikalavimai.
Miškų įstatyme pirmąkart apibrėžta miško medelyno sąvoka. Tai teritorija, kurioje ne
tik auginami sodmenys, bet ir įrengta jiems
auginti reikalinga infrastruktūra – komposto
ruošimo vieta, laistymo sistema, vandens
telkinys, keliai, miško sodmenų rūšiavimo ir
laikymo patalpos. Iš įvairių įstatymo straipsnių ir miško žemės naudmenų kategorijų išbraukta miško daigyno sąvoka, neatitinkanti
laikmečio realijų ir sodmenų auginimo technologinių uždavinių, ją pakeičiant miško
medelyno sąvoka.
Pastaraisiais metais pastebėta atvejų, kai
laiku neatkūrus kirtaviečių ar žuvusių medynų, miškotvarkos darbų metu šioms miško
žemės naudmenų kategorijoms nustatoma kita naudmena – miško aikštė, o miškas
taip ir neatkuriamas. Todėl siekiant užtikrinti jo atkūrimą, pakeista Miškų įstatymo 15
straipsnio 4 dalis, nustatant, kad miškas kirtavietėse ir želdintinose miško aikštėse turi
būti atkurtas ne vėliau kaip per trejus metus
po jų atsiradimo, o atkurtini žuvę medynai
– ne vėliau kaip per trejus metus nuo jų žuvimo fakto nustatymo, laikantis aplinkos ministro tvirtinamų Miško atkūrimo ir įveisimo
nuostatų reikalavimų.
Svarbiausi įstatymo pakeitimai susiję su
miškų grupėmis ir veiklos jose reglamentavimu. Daugelį metų kildavo nesusipratimų
dėl miško atžėlimą skatinančių priemonių vykdymo miško medžių genetiniuose
draustiniuose, kurie buvo priskirti IIA miškų
grupei. Priėmus Miškų įstatymo pakeitimus,
genetiniai, geologiniai, geomorfologiniai,
hidrografiniai ir kultūriniai draustiniai ar jų
dalys, sėkliniai medynai ir genetiniai sklypai,
kuriems priklauso ir neseniai įteisinti genetiniai medynai, dabar priskirti apsauginiams

miškams – III miškų grupei. Juose bus galima vykdyti specialiuosius miško kirtimus,
kurie labai svarbūs atkuriant miško medžių
genetinius išteklius. Būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad Lietuvos sėklinės miško bazės
objektuose – miško medžių genetiniuose
draustiniuose, genetiniuose ir sėkliniuose
medynuose, sėklinėse miško medžių plantacijose gali būti vykdomi tik specialieji miško
kirtimai, kurių sąvoka ir apibrėžtis pateikti
įstatyme. Primename, kad genetinis medynas – teritorija valstybiniame arba valstybinio parko draustinyje, skirta genetiškai vertingai miško medžių populiacijai ar jos daliai
saugoti ilgą laiką. Jo požymiai ir svarba tokia
pati, kaip ir miško medžių genetinio draustinio, tačiau jo ,,nelaimė“, kad jis įsteigtas kito
draustinio teritorijoje, todėl negali vadintis
draustiniu.
Pastaraisiais metais, vystant miško medžių selekciją, įveista nemažai plantacinių
miškų, kuriuose taikomos specialios miškų
auginimo technologijos ir galima trumpesnė kirtimų rotacija. Todėl Miškų įstatyme IV
miškų grupė padalinta į du pogrupius: IVA
gr. – normalaus kirtimo amžiaus ūkiniai miškai ir IVB gr. – trumpo kirtimo amžiaus plantaciniai miškai.
Trumpo kirtimo amžiaus plantacinių
miškų pogrupiui priskiriami miškai, kuriuose, taikant spartaus auginimo technologijas,
auginami tos pačios amžiaus klasės greitai
augančių medžių rūšių medynai, kurių kirtimo amžius – ne mažesnis kaip 15 metų. Šie
miškai gali būti veisiami tik ten, kur miškas
neaugo arba plantacinių miškų kirtavietėse, išskyrus ir miško aikštes ir laukymes.
Apibendrinant galima pasakyti, kad plantaciniai miškai susiformavusioje natūralaus
miško aplinkoje nebus auginami. Tam teks
paieškoti žemės ūkiui netinkamų žemių.
Gali kilti klausimas: ar mūsų miškuose greitai augančių vietinių medžių rūšių medynai,
pavyzdžiui, gryni juodalksnynai ar beržynai,
galės būti auginami ir normalaus kirtimo
amžiaus, ir plantaciniuose miškuose? Taip,

tačiau veisiant šias medžių rūšis plantaciniuose miškuose Miško želdinimo ir žėlimo
projekte teks nurodyti, kad šie miško želdiniai – plantaciniai, o miškas bus kertamas
anksčiau, nei nustatyta IVA grupės miškams.
Plantaciniuose miškuose bus galima taikyti
įvairesnes miško auginimo technologijas,
juos tręšti, veisti įvairių medžių rūšių, ne tik
natūraliai augančių Lietuvoje, hibridus.
Todėl rugsėjį aplinkos ministro patvirtintuose Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų
(toliau – nuostatai) pakeitimuose nustatyta, kas yra IVB grupės miškams priskiriami
plantaciniai miško želdiniai ar žėliniai ir kas
– žaliavinės medžių ir krūmų plantacijos,
kurios miškui nepriskiriamos ir joms Miškų
įstatymo ir kitų miškų ūkio veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai netaikomi.
Plantaciniuose miško želdiniuose ir žėliniuose galės būti veisiama: įvairių rūšių beržai,
juodalksniai, baltalksniai, drebulės, tuopos,
maumedžiai ir (arba) šių medžių rūšių hibridai, eglės. Dėl to patikslintas ir nuostatų
10 priedas, reglamentuojantis, kokios pagal
augavietės sąlygas gali būti veisiamos medžių rūšys bet kurioje žemėje ir atkuriant
plantacinius (IVB grupės) miškus. Nuostatų
3 priedas taikomas tik atkuriant normalaus
kirtimo amžiaus IVA grupės miškus.
Tręšiant plantacinius miško želdinius
ar žėlinius nuotekų dumblu, teks laikytis
aplinkos ministro tvirtinamų Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui
reikalavimų LAND-2001. Ateityje, kai mokslininkai parengs rekomendacijas plantaciniams miškams veisti, numatome patikslinti
ir nuostatų 4 priedą, reglamentuojantį pradinį miško želdinių ir žėlinių tankį. Kol tokių
rekomendacijų nėra, veisiant plantacinius
miško želdinius ar žėlinius, teks vadovautis
nuostatų 4 priedu.
Atkreiptinas dėmesys, kad pakeistas ir
nuostatų 12 punktas, reglamentuojantis reikalavimus buvusio ir šalia augančių medynų
selekcinei grupei (bonitetui), kai kirtavietė
paliekama atželti. Dabar šie reikalavimai bus
/ 2015 / 10
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Aktualijos

„Sprendimų ratas“
sukosi aštuntąjį kartą

Iškilmingas parodos atidarymas

Aleksandro Stulginskio universitete spalio 1-3 d. vyko Miško, medžioklės, aplinkos ir gyvulininkystės technologijų paroda „Sprendimų ratas 2015“. Tai jau 8-oji šia tematika, o iš viso
– 41-oji paroda, surengta ASU. Parodoje šiemet dalyvavo per 110 firmų, asociacijų, organizacijų bei apie 200 augintojų, gamintojų ir tautodailininkų iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos,
Estijos, Baltarusijos. Per tris dienas parodoje apsilankė apie 58 tūkst. žmonių.
Naujove tapo du nauji neseniai pastatyti bei moderniai įrengti Nr. 2 ir Nr. 3 paviljonai, kuriuose ir vyko pagrindiniai parodos renginiai. Lauko aikštėje, užimančioje apie 5 ha, ekspoTurininga ASU Miškų ir ekologijos fakulteto bei LMS ekspozicija

RIMONDO VASILIAUSKO nuotraukos

taikomi apsauginiams (III grupės) ir normalaus kirtimo amžiaus (IVA grupės) miškams.
Paliekant kirtavietes atželti, prieš tai augę
ir šalia augantys tos pačios medžių rūšies
medynai turi būti ne žemesnės kaip antros
selekcinės grupės (jei ji nenustatyta – ne
žemesnio kaip antro boniteto), išskyrus paprastosios pušies 6 kilmės rajono (pietinė
šalies dalis) pušynus, kurie gali būti ir III boniteto. Medynų selekcinė grupė (bonitetas)
minėtų grupių miškuose neribojama, kai
paliekamos atželti Nae, Ua, Ub, Uc, Pa, Pb,
Pc, Pd ir nusausintos Pa ir Pb augavietės. Šie
reikalavimai netaikomi privatiems miškams.
Patikslinta Miško želdinimo ir žėlimo
projekto forma privatiems miškams ir šio
projekto rengimo reikalavimai, kurie pateikti
nuostatų 6 ir 12 prieduose. Projekto formoje
reikės nurodyti dirvos ruošimo būdą ir laiką,
plantacinių miškų kirtimų rotacijos trukmę;
medžių rūšis mišrinant grupėmis – grupių
skaičių ir vienos grupės plotą; jei grupių
plotas skirtingas – kiekvienos jų plotą. Jei
planuojama tręšti nuotekų dumblu, prie
projekto teks pridėti ir patvirtintą tręšimo
planą, parengtą laikantis nustatytų reikalavimų. Matuojant taškų koordinates projekto
brėžiniui, bus leidžiama ne didesnė kaip +
0,5 m paklaida posūkio taškui.
Miško savininkas turės pasirūpinti, kad
įveistas miškas būtų įrašytas į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą Miško
įveisimo ne miško žemėje taisyklių, tvirtinamų žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro,
nustatyta tvarka. Šiuo metu rengiamas šių
taisyklių pakeitimo projektas, todėl ir įveisto
miško įrašymo į Miškų kadastrą tvarka kitais
metais keisis.
Tai pagrindinės šiais metais pakeistų
teisės aktų, reglamentuojančių miškų atkūrimą ir įveisimą, nuostatos, į kurias reikėtų
atkreipti dėmesį.
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Prie Tauragės miškų urėdijos ekspozicijos,
pelniusios parodos medalį.
Iš kairės: miškų urėdas R. Piečia, aplinkos
ministras K. Trečiokas, LMS prezidentas,
MEF dekanas prof. dr. E. Bartkevičius

natus demonstravo miško, žemės ir komunalinio ūkio technikos pardavėjai. Parodoje
šurmuliavo gausi ir įvairiaspalvė sodinukų,
gėlių ir amatų mugė.
Parodos atidarymo ceremonijoje dalyvavo aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas,
GMU Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus
vedėjas Darius Stonis, LMŽD pirmininko
pavaduotojas Eugenijus Tijušas, Kauno r.
vicemeras Jonas Gurskas, ASU rektorius Antanas Maziliauskas bei pagrindinio parodos
rėmėjo UAB „East West Agro“ direktorius
Gediminas Kvietkauskas.
Paviljone Nr. 2 Aplinkos ministerijos, Generalinės miškų urėdijos, Valstybinės miškų
tarnybos ekspozicijose vyko susitikimai su
šių institucijų specialistais. Pirmą kartą parodoje dalyvavo Kauno r. turizmo ir verslo
informacijos centras, surengęs pramogines
atrakcijas „Pažink kraštą, kuriame gyveni!”.
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
ekspozicijoje kvepėjo bičių vašku, nes Viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji specialistė
Onutė Drobelienė lankytojams pristatė XIIXIV a. įsigalėjusią žvakių gamybos techniką.
Šiais metais LMŽ draugiją parodoje atstovavo žemaičiai. Draugijos ekspozicijoje
lankytojai grožėjosi medžioklės trofėjais, galėjo įsigyti medžioklės amunicijos ir atributikos, gaminių iš kaulo, odos, kailio. Į kvietimą
dalyvauti „Sprendimų rate" atsiliepė ir Latvijos, Estijos bei Baltarusijos medžiotojų draugijos. Vyko medžioklinių šunų pasirodymai,
norintys galėjo išbandyti rankos ir akies taiklumą. Lauko aikštelėse įvairių Lietuvos regionų medžiotojai ir žvejai vaišino gardžiais
patiekalais iš žvėrienos ir žuvies.
Jau keletą metų „Sprendimų rate“ ypač

aktyviai dalyvauja jaunieji miško bičiuliai iš
visos Lietuvos. Savo bendraamžiams jie parengė akcijas „Piešiu mišką“ ir „Pažink mišką“,
o nugalėtojams dalino naudingus ir malonius
prizus.
„Sprendimų rate“ savo veiklą pristatė ir
miškų urėdijos. Šiemet Biržų miškų urėdija
supažindino lankytojus su medienos ruošos
raida, druskininkiečiai pristatė Mokymo ir informacijos centrą „Girios aidas“, Šakių miškų
urėdijos ekspozicijos tema – miško apsauga ir
rekreacija. Švenčionėlių miškų urėdijos stenduose galima buvo susipažinti su komercinių
medžioklės plotų priežiūra, o Tauragės miškų
urėdijos – su biokuro ruoša.
Šiame paviljone taip pat įvairias paslaugas ir naujausias technologijas pristatė daugybė kitų įmonių bei organizacijų.
Paviljonas Nr. 3 nustebino ne tik šio statinio erdvumu, moderniais gardais, bet ir eksponuojamų gyvūnų įvairove. Lietuvos veislinių paukščių augintojų asociacija, Kauno
dekoratyvinių balandžių augintojų klubas,
pavieniai augintojai į parodą atvežė gražiausius savo augintinius: įvairius paukščius, triušius, ožkas, alpakas, ponius ir net žirgus.
Ypač gausi šiemet buvo parodos šviečiamoji programa. Dvidešimt penkiuose
seminaruose apsilankė per 400 naujienoms
žingeidžių žmonių. Miškininkus, privačių miškų savininkus, medžiotojus ypač sudomino
seminarai „Europos Sąjungos parama miškų
ūkiui.“, „Apvaliosios medienos matavimo ir
kokybės vertinimo aktualijos.“, „Ekologinės
beržų sulos gavyba: technika ir technologija.“,
„Šunys varyminėse medžioklėse.“, „Išmaniosios technologijos medžioklėse.“ ASU Miškų
ir ekologijos fakulteto stende „Pajausk miško
galią“ ir prie Agronomijos fakulteto apvalaus
stalo „Klausk agronomo“ nuolat šurmuliavo
lankytojai, norintys tiesiogiai pasikonsultuoti
su universiteto mokslininkais ir specialistais.
Ketvirtuose rūmuose atidaryta Rokiškio
miškų urėdo Benjamino Sakalausko fotografijų paroda „Gamtos ir kelionių akimirkos“, veikė Slėnio „Nemunas“ ekspozicija „Nuo amato
iki inovatyvaus verslo“.
Parodos medaliais apdovanoti:
• UAB „East West Agro” už savaeigį teleskopinį
krautuvą Massey Ferguson MF9305 Xtra;
• UAB „Biržų žemtiekimas” už modulinę robotizuotą melžimo sistemą;
• UAB „Rovaltra“ už traktorių Valtra S374;

Švenčionėlių m. u. stende galima buvo susipažinti
su komercinių medžioklės plotų priežiūra

Jaunųjų miško bičiulių ekspozicija susidomėjo
europarlamentaras B. Ropė

VYTAUTO RIBIKAUSKO nuotrauka

Lauko ekspozicijoje Dubravos EMM urėdija
kasmet pristato savo medelyną
LMŽ draugijos stendas

• Tauragės miškų urėdija už biokuro ruošos
urėdijoje pristatymą;
• Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos narys
Valdas Danilevičius už patrauklų medžioklės
pristatymą visuomenei ir nuostabias medžioklių akimirkas sustabdytas nuotraukose.
SR inf., MG inf.
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XIV pasaulio miškų
kongresas
Dr. ALBERTAS KASPERAVIČIUS
Valstybinė miškų tarnyba
GEDIMINAS JASINEVIČIUS
Europos miškų institutas, Suomija

Pirmasis Pasaulio miškų kongresas vyko 1926 m. Italijoje, Romoje. Į
tokius pasaulinio lygio renginius kas 6 metai renkasi politikai, mokslininkai, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Šiemet
rugsėjo 7-11 d. kongresas pirmą kartą surengtas Afrikos žemyne, Pietų
Afrikos Respublikoje. Jame dalyvavo arti 4000 dalyvių iš 142 valstybių.
Atidarymo metu jo dalyvius pasveikino FAO miškų bei aplinkos specialusis ambasadorius, Belgijos princas Loranas (Laurent), FAO vadovas
Jose Graziano da Silva, Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Ban Ki
Munas (Ban Ki-moon), aukšti Afrikos žemyno valstybių pareigūnai.
Šio kongreso šūkis – miškai ir žmonės: investuojame į tvarią ateitį.
XV-ąjį Pasaulio miškų kongresą surengti oficialiai išreiškė norinčios
Pietų Korėja ir Rusija.

Filipinų miškų panorama

Miškininkystė

XIV-ąjį Pasaulio miškų kongresą kartu su Pietų Afrikos Respublikos atstovais Durbano mieste organizavo Jungtinių Tautų maisto ir žemės
ūkio organizacija (FAO). Diskusijos bei svarstymai vyko plenarinėse bei
mažesnėse sesijose pagal atskiras temines sritis. Greta kongresų rūmų
įrengtame ekspozicijų paviljone surengti skirtingų valstybių miškus
administruojančių tarnybų (JAV, Pietų Afrika, Kinija, Rusija ir kt.) bei atskirų institucijų (FAO, IUFRO, WWF, FSC, SLU ir kt.) idėjų bei pasiekimų
pristatymai, vyko komercinių sprendimų „mugė“ miškų tvarkymo, me-

dienos apdirbimo, legalaus jos tiekimo rinkai, gaisrų aptikimo, miškų
monitoringo ir kitose srityse. Čia tiesiog vietoje mezgėsi naujos pažintys
ir būsimi partnerių susitarimai. Pavyzdžiui, Šveicarijoje įsikūrusi bendrovė „SGS“ siūlo medienos tiekimo rinkai grandinės atsekimo ir legalumo
užtikrinimo sistemą, panaudojant rąstų žymėjimą brūkšniniais kodais.
Tokią sistemą bendrovė jau įdiegusi Afrikos šalyse – Liberijoje ir Konge,
kur ypač aktuali neteisėtų kirtimų prevencija. Šiomis priemonėmis prisidedama prie valstybės politikos įgyvendinimo tvaraus miško išteklių
naudojimo srityje.
Plenarinėse sesijose aptarti tvaraus miškų naudojimo, laukinės gyvūnijos, vandens išteklių apsaugos, medienos panaudojimo, jaunimo užimtumo, klimato kaitos programų finansavimo, inovacijų ir investicijų į
miškų sektorių perspektyvų klausimai bei miškų ateities vizijos.
Beveik 180 posėdžių metu pristatyta daugiau kaip 1000 pranešimų,
pasidalinta per 800 mokslinių ir kitokio pobūdžio straipsnių, demonstruota apie 270 stendinių pranešimų, su kuriais galima susipažinti
oficialioje kongreso svetainėje: http://www.fao.org/about/meetings/
world-forestry-congress.
Visi kongreso posėdžiai, diskusijos bei svarstymai, kurių tuo pačiu
metu skirtingose erdvėse vyko ne vienas, transliuoti gyvai internetu.
Sudarytos sąlygos netgi nuotoliniu būdu (internetu) iš įvairių pasaulio
kampelių prisijungusiems dalyviams dalyvauti diskusijose, pristatyti savo idėjas bei pasidalinti atradimais su kongreso dalyviais. Naujų

Kongreso emblema

Kongreso dalyviai Gediminas Jasinevičius ir Albertas Kasperavičius

IISD/ENB nuotrauka

Renginio organizavimas
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minčių turintys dalyviai galėjo išbandyti savo
kalbinius gebėjimus jiems skirtoje oratorių
kertelėje ir savo emocionaliomis kalbomis
patraukti iš vienos į kitą posėdžių salę sku-

FAO Generalinis direktorius Jose Graziano
da Silva sodina proginį medelį

bančių kongreso dalyvių dėmesį bei inicijuoti
diskusiją.

Pasaulio miškai
Posėdžiuose pateikta daug įdomios, džiuginančios ar susirūpinimą keliančios informacijos. Ji išsakyta tiesiogiai įvairių pasaulinių organizacijų vadovų, bendradarbiaujančių bei
renkančių informaciją iš atskirų valstybių ar
vykdančių savo nepriklausomus tyrimus. FAO
atstovai informavo, kad per pastaruosius 25
metus miškų plotai pasaulyje sumažėjo daugiau nei 3 proc.: nuo 4,13 mlrd. ha (1990 m.)
iki 4 mlrd. ha (2015 m.) arba vidutiniškai apie
0,13 proc. kasmet. Šis miškų mažėjimas per
25 metus prilygsta visam Pietų Afrikos Respublikos plotui. Kiek džiugesnė naujiena ta, kad
miškų plotų mažėjimas paskutiniame penkmetyje (2010-2015 m. kasmet po 0,08 proc.)
yra daug lėtesnis nei nagrinėjamo laikotarpio
pradžioje (kasmet iki 0,18 proc.). Didžiausi
miškų netekimai nustatyti Pietų Amerikoje
ir Afrikoje, o naujų miškų įveisimo tempai
pasaulyje (+4,3 mln. ha/m.) dar neprilygsta
miškų netekimo mastams (-7,6 mln. ha/m.).
Susirūpinimą kelia ir tai, kad didžiausią prarastų miškų dalį sudaro vadinami natūralūs
miškai (-6,6 mln. ha/m.).
Pastebimas žymus progresas tvaraus
miškų naudojimo linkme. Daugelis pasaulio
miškų pagal nacionalinę teisę jau dabar turi
būti tvarkomi prisilaikant tvaraus miškų naudojimo principų, tačiau dar ne visoms šalims
(ypač esančioms tropinių miškų zonoje) pakanka nacionalinių pajėgumų užtikrinti nustatytų principų įgyvendinimą.

Afrikos miškai

Miškų inventorizacija

Kongreso šeimininkai, kurių delegacija
buvo gausiausia, pristatė visos Afrikos ir
Pietų Afrikos Respublikos miškus bei jų
naudojimo rodiklius. Afrikos žemyne miškai auga 624 mln. ha plote (2015 m.), bet
tik apie 22 proc. jų ūkinė veikla vykdoma
vadovaujantis miškotvarkos projektais.
Toks mažas miškotvarkos projektais apimtas plotas be Afrikos žemyno dar yra
fiksuojamas Pietų Amerikoje ir Okeanijos
šalyse. Europoje šis rodiklis viršija 90 proc.
Per pastaruosius 5 metus miškų plotas Afrikos žemyne kasmet mažėjo apie 2,8 mln.
ha (0,4 proc.) arba daugiausiai iš visų žemynų. Iškertama daugiau nei 600 mln. m3 medienos, kai bendras miškuose sukauptos
medienos tūris sudaro apie 78 mlrd. m3 (iš
jo – tik 1/5 yra komerciniai). Tik mažiau nei
1 proc. miškų yra sertifikuoti tarptautiniu
mastu pripažįstamu būdu. Dauguma miškų
yra valstybinės nuosavybės (>85 proc.).
2015 m. duomenimis, Pietų Afrikos Respublikoje miškai auga daugiau nei 9,2 mln.
ha plote arba apie 7,6 proc. šalies sausumos
teritorijos, daugiau kaip 24,5 mln. ha (20,2
proc.) yra apaugę kita sumedėjusia augmenija. Apie 1,8 mln. ha miškų skirti medienos produkcijai gaminti. Miškingumas
per pastaruosius metus faktiškai nesikeitė.
2010 m. duomenimis, miškai kasmet įveisiami daugiau kaip 2 tūkst. ha plote, atkuriami
išimtinai dirbtiniu būdu kiek daugiau nei 50
tūkst. ha plote. Apie 60 proc. miškų valdomi
valstybės, kiti yra privatūs. Apie 1,3 mln. ha
plotą užima pramoninės medžių plantacijos, kurių didžioji dalis yra privačios. Plantacijų plotas dėl naujų vandens bei aplinkos
apsaugos reikalavimų bei teritorijų panaudojimo žemės ūkio reikmėms nuo 1997 m.
iki 2012 m. sumažėjo apie 0,2 mln. ha.
2015 m. duomenimis, miškuose sukaupta apie 670 mln. m3 medienos arba
73 m3/ha, kituose medžiais apaugusiose
plotuose (išskyrus pramonines plantacijas)
– dar apie 491 mln. m3 medienos arba 20
m3/ha. Pastaruoju metu Pietų Afrikos Respublikos miškuose kasmet pagaminama
apie 30-32 mln. m3 (be žievės) žaliavinės
medienos, apie 40 proc. šio kiekio sudaro
kurui skirta mediena. Miškuose (gyvoje ir
negyvoje biomasėje, dirvožemyje) sukaupta apie 1,5 mlrd. t. anglies (beveik 4 kartus
daugiau nei Lietuvos miškuose). Priminsime, kad anglis (C) – cheminis elementas,
kuris, susijungęs su deguonimi, sudaro šiuo
metu labiausiai paplitusias šiltnamio efektą
sukeliančias dujas CO2.

Vertinant valstybių patirtį pagal kongrese
pristatytus pranešimus, juntamas didelis proveržis miškų inventorizacijos srityje. Daugelis
šalių jau remiasi ne apytikriais, bet patikimais
antžeminiais ar nuotoliniu būdu gautų matavimų duomenimis. Šiems skirtingu būdu
gautiems duomenims suderinti bei palyginti
naudojami miškų kriterijai ir indikatoriai vėliau išplėtoti ir pritaikyti ūkininkavimo miškuose darnumui, subalansuotam miškų naudojimui, biologinei įvairovei, ekonominiams,
socialiniams ar kultūriniams aspektams bei
kitoms miškų funkcijoms įvertinti.
Kongrese lyg ir pabandyta „įpilti žibalo į
ugnį“, suabejojant vieningų kriterijų ir indikatorių sistemos reikalingumu, galbūt juos
pakeičiant modernesniu instrumentu. Bet
daugelio pasisakiusiųjų nuomone, kriterijų ir
indikatorių sistemos taikymas leido suvienodinti šalių duomenis, o skirtingose valstybėse
augančių miškų savybes, išteklių kaitos ar jų
tvarkymo rodiklius padaryti visuotinai suprantamais, palyginamais. Kai kurie ekspertai
siūlė įvesti naujus (socialines miško funkcijas
geriau atspindinčius) kriterijus ir indikatorius,
o valstybių atstovai pageidavo paprastesnės
kriterijų ir indikatorių sistemos.
Pasidalinta įvairiuose žemynuose taikytų
miškų inventorizacijų patirtimi, pasiekimais
bei išmoktomis pamokomis, kurios buvo
naudingos tiek šalims jau vykdančioms nacionalines miškų inventorizacijas, tiek siekiančioms jas pradėti. Apibendrinę ilgametę
patirtį, JAV Žemės ūkio departamento Miškų
tarnybos atstovai pateikė 10 žingsnių schemą, kuri leistų užtikrinti atrankinės miškų inventorizacijos sėkmingą atlikimą minimizuojant darbo bei pinigines sąnaudas, išvengiant
neretai pasitaikančių planavimo klaidų. Kosta
Rikos atstovai pasidalino išmaniesiems telefonams kuriamų programėlių, taikomų miškų
inventorizacijos duomenims surinkti, kūrimo
patirtimi.
Miško matavimo darbai Vietname
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Lentpjūvystė Tanzanijoje

Kongrese pristatyta įvairiausių naujovių, kurioms vien tik išvardinti neužtektų šio
straipsnio. Besidomintiems miškų monitoringo – inventorizacijos tema rekomenduojame pasinaudoti aukščiau pateikta nuoroda. Be to, kongreso internetinėje svetainėje
galima rasti sesijų vaizdo įrašus.

Jaunimas ir miškai
Jaunimo užimtumas ypatingai aktuali tema
Afrikos šalims. Didelis jaunimo nedarbas,
išvykimas iš provincijos į miestus – procesai, kurie vyksta ir Lietuvoje. Pasaulio mastu
miškų sektoriuje šiuo metu dirba apie 1,7
proc. darbingo amžiaus žmonių, iš kurių tik
0,4 proc. – tiesiogiai miške. Tarp miškų sektoriaus darbuotojų nėra gausu jaunimo (ypač
merginų). Kongrese suteikta neeilinė proga
jaunimui pasisakyti, diskutuoti bei įsitraukti
į miškų klausimų sprendimą. Atskirų jaunuolių pasisakymai sulaukė audringų aplodismentų. Ypatingai daug jaunuolių (kurių tarpe nemažai ir merginų) dirba Pietų Afrikos
Respublikos priešgaisrinės apsaugos tarnyboje, dalyvaujančioje netgi tarptautinėse
misijose. Šios tarnybos darbuotojai džiugino
kongreso dalyvius ne vienu savo pasirodymu bei išmone. Galimybė būti reikalingiems
bei prisidėti prie savo šalies ateities kūrimo
sukuria didelę paskatą jaunimui bei juos
motyvuoja veikti naudinga linkme – tokia
savo patirtimi dalinosi jaunimą vienijančių
organizacijų vadovai.

Klimato kaita ir miškai
Klimato kaitai kongrese skirta daug dėmesio, matyt, dar ir dėl to, kad kongreso darbui
pasirinktame Durbano mieste prieš ketverius metus vyko Jungtinių Tautų organizuota Klimato kaitos konvencijos konferencija
(COP 17). Miškai ypatingai svarbūs kovojant
su nepageidautinais klimato kaitos pokyčiais, jų augimo procese kaupiama anglis
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bei į aplinką išskiriamas deguonis. Kuo ilgiau
miškas auga, tuo didesni anglies kiekiai sukaupiami ir miško dirvožemiuose, kurie prilygsta ar net yra didesni už brandaus medyno medžių stiebuose sukauptą anglies kiekį.
Iškirtus medyną plynai, anglis (CO2 pavidalu)
pradeda išsiskirti į aplinką iš dirvožemio bei
nukirstų medžių stiebų medienos, todėl būtina užtikrinti savalaikį miškų atkūrimą, racionalų, ilgalaikį medienos panaudojimą – tai
akcentuota daugelio pasisakiusiųjų. Net 1/5
dalį visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų
emisijų (išskyrimų) greta pramonės, transporto, energetikos bei kitų sektorių sudaro
miškų pavertimas kitomis žemės naudmenomis (numiškinimas), taip pat miškų degradavimas, sunykimas dėl užpelkėjimo, gaisrų,
dirvožemio erozijos, antropogeninių ar kitų
pažeidimų. Kongrese pabrėžta būtinybė
skirti ypatingą dėmesį nelegalių kirtimų bei
miškų netekimo atvejams stabdyti, miško
žemės plotų plėtrai skatinti, veisiant naujus
miškus, esamų miško išteklių tvariam naudojimui propaguoti, atspariems bei našiems
medynams auginti, taikant intensyvų miškų
ūkį. Baigiamosios sesijos metu parengtas
pranešimas dėl Klimato kaitos, kuriame rekomenduota plėtoti vyriausybių bei suinteresuotų šalių supratimą apie klimato kaitos
procesus bei iškylančius iššūkius, įtraukti
bendruomenes bei vietos gyventojus įgyvendinant aplinkai „draugiškus“ projektus,
skatinti gyventojus naudoti miško išteklius
tvariai, skirti didesnius finansinius išteklius
Klimato kaitos programoms, užtikrinant finansavimo efektyvumą bei tinkamą koordinavimą.
Kongreso metu vyko trečiasis Jungtinių
Tautų Bendrosios Klimato kaitos konvencijos (UNFCCC) nuolatinio finansų komiteto
forumas, tarptautinis Miškų ir vandenų apsaugos dialogas, kurio metu priimtas kelerius metus rengtas būtinų veiksmų planas
miškų ir vandens apsaugos srityje. Taip pat
vyko forumai dėl laukinės gyvūnijos ir augalijos, inovacijų ir investicijų.

Renginio rezultatai
Priimta Durbano deklaracija, kurioje apibrėžtas miškų ir miškų ūkio vaidmuo, įgyvendinant tvaraus vystimosi tikslus bei
suformuota miškų ir miškų ūkio vizija 2050
metams. Parengtas pranešimas numatomam Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos viršūnių susitikimui dėl 2030 m. tvaraus
vystymosi tikslų ir uždavinių patvirtinimo,
pasirašyti tarptautiniai susitarimai. Taip pat
įteikti apdovanojimai geriausios fotografijos

(tema ,,Miškai ir žmonės“), geriausio architektūrinio sprendimo panaudojant medieną srityse bei aplinkosaugininkės iš Kenijos
Wangari Maathai vardu pavadintas Miškų
čempiono 2015 m. prizas.

Lietuva pasaulio pokyčių kontekste
Lietuvos miškai užima vos tik 0,05 proc.
pasaulio miškų ploto, todėl skaitytojas galėtų paklausti: ar mums turėtų rūpėti viso
pasaulio miškai. Juolab, kad mūsų šalies
miškai tvarkomi pagal darnumo principus,
o nelegaliai kirstos tropinės medienos lyg
ir neimportuojame. Iš tiesų šiuo metu pasaulio miškų pokyčiai Lietuvos miškų ūkio
sektoriui neturi didelės įtakos. Tačiau stebint tendencijas ir mąstant ne tik apie miškų
sektorių, anksčiau ar vėliau pokyčių sulauksime. Europos miškų instituto atlikti tyrimai
parodė, kad Europos miškų ekosistemos dėl
klimato kaitos įtakos jau keičiasi, o ateityje
kaita tik stiprės. Todėl siekiant sustiprinti
medynų atsparumą, jau dabar Lietuvoje reikia pasirūpinti nepalankiems klimatiniams
reiškiniams atsparesnių medžių individų bei
populiacijų atranka bei jų panaudojimu įveisiant naujus miškus. Juk visų Lietuvos miškų
per vieną dieną nepakeisi, tuomet kai klimato kaitos reiškiniai bus akivaizdūs.
Kitas žymus pokytis, kuris turės įtakos
Lietuvos medienos pramonei, tai globalizacija ir spartus besivystančių šalių augimas.
Kai kurios Afrikos šalys vystosi itin sparčiai.
Pavyzdžiui, Etiopijos ekonomikos augimas –
vienas iš sparčiausių pasaulyje. Tenai kuriasi
medienos perdirbimo pramonė, vykdomą
medienos prekyba su kitų kontinentų šalims. Kongrese ne kartą buvo akcentuota,
kad Afrika jau nebe ta, kurią įsivaizdavome
prieš kelis dešimtmečius. Todėl ateityje Lietuvos medienos pramonė galimai konkuruos su Afrikos ir kitų žemynų šalimis.
Apibendrinat reikėtų pažymėti, kad globalūs pokyčiai – akivaizdūs. Šiuos pokyčius
reikėtų stebėti ir priimti tinkamus sprendimus jau šiandien. Mūsų nedidelė šalis taip
pat gali prisidėti švelninant klimato kaitos
įtaką. Miškų sektoriuje tai galima padaryti
įveisiant naujus miškus ir racionaliai naudojant medienos išteklius. Pavyzdžiui, žaliavinė
mediena pirmiausia turėtų būti naudojama
ilgaamžiams produktams gaminti ir tik vėliau biokurui. Taip pasiekiamas dvigubas
efektas: anglis, esanti medienoje, ilgą laiką
nepatenka į atmosferą, o vėliau mediena panaudojama vietoje iškastinio kuro.
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Europos miškų inventorizacijų
tobulinimo perspektyvos
Prof. ANDRIUS KULIEŠIS, GINTARAS KULBOKAS
Valstybinė miškų tarnyba

Regioninės Šiaurės – Baltijos šalių miško inventorizacijos specialistų konferencijos vyksta
reguliariai, kas 2 metai, kiekvieną kartą kitoje regiono šalyje. Rugsėjo 2-3 d. konferencija,
suomiams perėmus estafetę iš Lietuvos (2013
m.), vyko Alandų salose, Mariehamn. Be regiono šalių konferencijoje dalyvavo ir specialistai, mokslininkai iš Rusijos Federacijos bei
Vokietijos. Mūsų šalį atstovavo Valstybinės
miškų tarnybos Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus vedėjas G. Kulbokas ir Miško
naudojimo ir statistikos skyriaus vyriausiasis
specialistas prof. A. Kuliešis, ASU prof. G.
Mozgeris, dr. D. Jonikavičius, doktorantė V.
Juodkienė.
Konferencijoje akcentuotos sąsajos tarp
nacionalinės (NMI) ir sklypinės (SMI) miškų
inventorizacijų, taip pat aptartas NMI duomenų panaudojimas SMI duomenų patikslinimui bei ūkininkavimo sprendimų pagrindimui (Švedija, Vokietija, Suomija, Norvegija,
Lietuva). Daug dėmesio skirta naujiems miškų inventorizacijai reikalingiems modeliams.
Lietuvos miškininkai padarė pranešimus apie
mūsų šalies miškų inventorizacijos sistemą ir
atskirų inventorizacijų tarpusavio sąveiką (A.
Kuliešis), paprastosios pušies biomasės funkcijų Baltijos ir Šiaurės šalyse palyginamumą (G.
Kulbokas), nuotolinių metodų taikymą šalies
miškų inventorizacijose ir miško išteklių dinamikos modeliavimą (G. Mozgeris), ultra lengvos aviacijos taikymo potencialą šalies miškų
inventorizacijose (V. Juodkienė).
Europos šalys su bent kiek reikšmingesniais
šalies ūkiui bei aplinkai miškų ištekliais vykdo mažiausiai dviejų tipų miškų inventorizacijas. Ūkininkavimo miškuose planavimui
ir organizavimui vykdoma sklypinė miškų
inventorizacija (SMI), o bendrai šalies miškų apskaitai, strateginiam miškų sektoriaus
planavimui, ilgalaikiam bei perspektyviniam
modeliavimui naudojami nacionalinės miškų inventorizacijos (NMI) atrankos metodu
duomenys. Šiuo metu reguliarias arba nenutrūkstamas NMI vykdo 33 Europos šalys, iš jų
29 šalyse permatuojami pastovūs apskaitos
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bareliai, užtikrinant surenkamų duomenų
perimamumą bei tęstinumą. Tik kelios šalys
su labai mažais miškų ištekliais bei Baltarusija, Ukraina, Moldova apsiriboja sklypinėmis
miškų inventorizacijomis. Apskritai nei viena iš šių inventorizacijų (SMI ar NMI) negali
viena kitos pakeisti. Antra vertus, yra labai
svarbus rezultatų, gautų pagal skirtingas
inventorizacijas tame pačiame objekte (šalyje ar regione), suderinamumo užtikrinimas.
NMI grindžiamos mažomis medžių atrankomis bei patikimai, su žinomu tikslumu matuojamais medžių matmenimis (skersmuo,
aukštis, kiti rodikliai), žinomo ploto skritulio
ar kampinės apskaitos bareliuose, tiksliai
išdėstytuose pagal iš anksto parengtą schemą. Patikimumo bei detalumo požiūriu NMI,
t.y. atskiro medžio lygmens atrankinės inventorizacijos, yra pačios efektyviausios. Jos
pagrįstai laikomos etalonu, vertinant visų
kitų inventorizacijų metu gautus rezultatus.
Pritaikyti atskiro medžio matavimo principą
SMI objekte (medyne) būtų labai brangu ir
mažai efektyvu. Todėl miško sklypų inventorizacijai yra naudojama medynų lygmens
rodikliai – vidutinis aukštis, skersmuo, skalsumas, amžius. Jie nustatomi akiniu metodu
arba pagal pavienių, subjektyviai parinktų
bei apmatuotų, medžių duomenis. Tai dažniausia skirtumų tarp SMI ir NMI rezultatų
priežastis. Galimi keli būdai SMI metu gautų
duomenų patikslinimui bei jų priartinimui
prie NMI metu gautų duomenų. Vienas iš
jų – suformuoti panašių medynų grupes, kuriose SMI metu gautus sklypo lygmens duomenis galima būtų koreguoti pagal medžio
lygmens NMI duomenis. Kitas – panaudoti
antžeminiu bei nuotoliniu būdu išmatuotų
svarbiausių medynų rodiklių regresinius tarpusavio ryšius visų kitų objekte esančių medynų rodiklių įvertinimui. Šie klausimai yra
svarbūs tiek Lietuvos, tiek ir Europos miškų
inventorizacijoms, siekiančioms pastovaus
jų efektyvumo didinimo. Svarus vaidmuo
tobulinant miškų inventorizacijas Europoje
tenka Vokietijai, Austrijai, Šveicarijai ir ypač
Skandinavijos šalims, kurios pirmos įdiegė
NMI bei pastovius barelius pritaikė medynų

augimo ir retinimosi balansui įvertinti bei
kontroliuoti. Lietuva taip pat yra tarp pirmaujančių, kuriant inventorizacijos sistemą
bei užtikrinant sąsajas tarp atskirų inventorizacijų rezultatų.
Detaliau aptarsime keletą aktualių konferencijoje pateiktų Europos miško inventorizacijų tobulinimui darbų.

Sklypinės miškų inventorizacijos
tobulinimas, taikant atskiro medžio lygmens
inventorizacijos principą, Saksonijos žemės
miškuose
(T. Riedel, M. Schmid)
Pranešėjas įvardino bendrus su kitomis šalimis Vokietijos SMI trūkumus: inventorizacija
reikalauja daug darbo laiko ir lėšų, nėra galimybės nustatyti gautų rezultatų patikimumą bei tikslumą, o kontrolės instrumentas
– NMI gali būti naudojamas tik didelėms
teritorijoms.
Sprendžiant šias problemas Saksonijos
žemės miškuose buvo pritaikyti nauji SMI
principai. Išskirtos trys darbų fazės: inventorizacijos, medyno augimo modeliavimo ir
ūkinių priemonių projektavimo. Sklypų ribos
išskiriamos panaudojant aerofotonuotraukas. Medynų visumos atrankinė inventorizacija, panaudojant medžio lygmens principą,
atliekama koncentrinius skritulio formos barelius išdėsčius sistematiniu būdu 100 x 100
m apskaitos tinkle. Įvairaus spindulio (1, 2, 5,
6, 12 m) bareliai panaudoti skirtingos būklės
ar matmenų medžių matavimams. Inventorizacija atliekama ir duomenys apdorojami
pagal tam tikslui pritaikytą NMI instrukciją
bei NMI duomenų apdorojimo programinę
įrangą. Bareliai grupuojami pagal administracinius vienetus, miško tipus, amžių į grupes –
stratus. Kiekvienam medynui, priskirtam tam
tikram stratui, nustatoma skerspločių suma,
medyno tūris, amžius, viršutinis aukštis. Pagal
medynų formavimosi modelį (BWinPro-S),
pagrįstą medžių augimu, tarpusavio konkurencija ir retinimuisi, parenkamas ugdomųjų
kirtimų režimas, projektuojami kiti kirtimai,
atkūrimas, gamtosauginės priemonės.

Diskusijos miškuose

Švedijos miškų atributinis žemėlapis, sukurtas
pagal visos šalies lazerinio skenavimo (ALS)
ir NMI pastovių apskaitos barelių matavimo
duomenis
(M. Nilsson, K. Nordkvist, J. Jonzen, P. Axenstein, H. Olsson,
J. Wallerman, M. Egbert, N. Lindgren, S. Larsson, L. Nilsson
and J. Eriksson)
Darbas atliktas Švedijos žemės ūkio mokslų
universitete Švedijos vyriausybės užsakymu,
siekiant sukurti visos šalies miškų rastrinę
duomenų bazę pagal du pagrindinius medynų rodiklius: medynų tūrį ir vidutinį aukštį.
Tam panaudoti visos šalies ALS, atlikto 20092015 m. ir skirto naujo skaitmeninio šalies
reljefo modelio sukūrimui, duomenys. Skenavimas atliktas fiksuojant objektų padėtį 0,3
m, o aukštį 0,1 m tikslumu. Medynų rodikliai
buvo nagrinėjami 12.5X12.5 m dydžio gardelėse. Visos šalies gardelės buvo grupuojamos pagal geografinius rajonus, panaudoto
skenerio tipą, skenavimo sezoną (medžiai
su lapais, be lapų). Sąsajoms tarp skenavimo
duomenų ir medynų parametrų nustatyti
buvo panaudoti 11500 pastovių NMI barelių,
išmatuotų 2009-2013 m., duomenys. Barelių
padėtis GPS pagalba nustatyta 1 m tikslumu.
Vienam regresijos modeliui sukurti panaudota vidutiniškai 300 NMI barelių. Gauti rezultatai įvertinti pagal 544 medynų (vidutiniškai
9-34 ha ploto) duomenis, gautus kiekviena-

me iš medynų atrankiniu būdu išmatavus po
8-10 barelių. Nustatyta, jog medynų rodikliai,
neskirstant medžių rūšimis, priklausomai
nuo šalies regiono gali būti įvertinti tokiu
tikslumu: tūris – 19-23 proc., vidutinis aukštis
– 6-10 proc., vidutinis skersmuo – 9-15 proc.,
skerspločių suma – 15-18 proc. tikslumu.
Apibendrinus gautus duomenis, sukurtas
virtualus ataskaitų generatorius, kuris leidžia
vartotojui nustatyti bet kurio pasirinkto medyno tūrį ir vidutinį aukštį. Medynų rūšinė sudėtis bei atskiros rūšies (medyno elemento)
rodiklių įvertinimas dėl ribotų ALS galimybių
šiame darbe nebuvo sprendžiami.

Alandų (Suomija) miškų sklypinės
inventorizacijos tobulinimas,
panaudojant ALS ir NMI duomenis
(S.Tuominen)
Alandų salų miškai užima apie 95 tūkst. ha
plotą. Konferencijos organizatoriai pristatė
eksperimento, skirto SMI tobulinimui, panaudojant NMI, ALS bei papildomų apskaitos
barelių duomenis, rezultatus. Tam panaudoti 2013 m. matavimo NMI, taip pat tų pačių
metų ALS ir aerofotografavimo duomenys.
Be NMI barelių buvo apmatuoti 100x100 m
atstumu išdėstyti papildomi antžeminiai apskaitos bareliai. Tai leido palyginti net keleto
skirtingų inventorizacijų efektyvumą. Sukurta

GIS duomenų bazė su 16x16 m dydžio gardelėmis, suformuota 100 stratų. Panaudojant
ALS ir aeronuotraukų duomenis nustatytos
vidutinės kvadratinės paklaidos vidutinio medynų aukščio – 12 proc., vidutinio skersmens
– 25 proc., bendro stiebų tūrio – 30 proc., stiebų tūrio pagal tris atskiras medžių rūšis – 58109 proc.
Išvykoje į Alando (Ytterbi) miškus, kurie
pagal našumą labai panašūs į Lietuvos miškus,
Suomijos specialistai demonstravo eksperimento rezultatus, pateikė išvadas. Nustatyta,
jog nuotoliniais ir antžeminiais matavimais
grįsta inventorizacijos technologija leidžia sumažinti sąnaudas, gauti pakankamai neblogą
bendro stiebų tūrio, neskirstant jo pagal medžių rūšis, įvertinimo tikslumą. Kartu pastebėta, jog neleistinai yra didinamas 20-60 m. amžiaus medynų amžius, kas neigiamai atsiliepia
ūkinių priemonių projektavimo kokybei. Eksperimento vykdytojų taip pat netenkino medynų rūšinės sudėties nustatymo rezultatai.
Demonstruojamo objekto šeimininkai nemaloniai nustebo, kartu su dalyviais pastebėję,
jog trečdalyje aplankytų medynų vidutiniai
aukščiai buvo sumažinti daugiau nei 20 proc.,
o kitame trečdalyje vidutiniai skersmenys panašiai padidinti. Rezultatai rodo tolesnių tyrimų šioje srityje svarbą ir reikalingumą.
Apibendrinant konferencijos rezultatus,
pasakytina, jog Europos šalys, tobulindamos
miškų inventorizacijas, daug dėmesio skiria
tiek antžeminiams, tiek ir nuotoliniams miškų
inventorizacijos metodams. Abiem atvejais
siekiama maksimaliai panaudoti objektyviai
surinktus bei išmatuotus NMI metu duomenis, pirmiausiai SMI duomenų tikslinimui, taip
pat nustatant regresinius ryšius tarp medynų
parametrų, išmatuotų antžeminiu ir nuotoliniu metodais.
Skandinavijos šalys su paprastesnės rūšinės sudėties bei struktūros miškais, dideliais jų plotais daug tikisi ir daug investuoja į
nuotolinius metodus, lazerinio skenavimo ir
aerofotonuotraukų derinį, kuriuo, neskirstant
pagal medžių rūšis, medyno tūris nustatomas
19-30 proc., vidutinis aukštis – 6-12 proc., vidutinis skersmuo – 9-25 proc. tikslumu, ir kuris
dažniausiai neatitinka Lietuvos SMI reikalaujamo tikslumo.

www.miskobirza.lt
Portalas sukurtas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams
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Taikant nuotolinius metodus SMI, visuomet išlieka būtinumas kontroliuoti sistemines paklaidas. Tam reikalingi papildomi antžeminiai matavimai inventorizacijos objekte.
Be to, lazerinis skenavimas negali pakeisti aerofotonuotraukų, o skenavimui atlikti reikalingos papildomos ir gana reikšmingos lėšos.
Todėl Rusijos Federacija, keldama ambicingus planus kasmetines SMI apimtis išplėsti iki
30 mln. ha, orientuojasi į aerofotonuotraukų
dešifravimo ir antžeminių barelių matavimo
derinimą.
Intensyvaus miškų ūkio sąlygomis
sprendimų priėmimui yra svarbi informacija
ne tik apie bendrą stiebų tūrį, bet ir jo rūšinę
sudėtį, struktūrą, prieaugį bei jo komponentus: iškrentančią ir iškertamą dalis. Dėl to
artimiausioje perspektyvoje, atsižvelgiant į
dabartines nuotolinių metodų galimybes,
SMI be antžeminių matavimų yra neįsivaizduojama. Todėl suprantama, jog tokios šalys, kaip Vokietija, orientuojasi į antžeminę
matuojamąją individualaus medžio lygmens
inventorizaciją su supaprastintu medyno
aprašymu. SMI taikant individualaus medžio
matavimo principus panašių medynų visumai, vienu metu yra išsprendžiama daug
problemų: gaunama objektyvi, žinomo tikslumo informacija, išnyksta bet kokios prielaidos skirtumams su NMI rezultatais, tampa paprasta bei objektyvi matavimo darbų
kontrolė, gerokai patikimesni sprendimai
dėl medynų rūšinės sudėties formavimo,
ugdomųjų kirtimų intensyvumo parinkimo.
Lietuvos miškų inventorizacijos sistema
leidžia kontroliuoti ir esant reikalui koreguoti SMI rezultatus pagal NMI duomenis miškų urėdijos lygmenyje. Be to, SMI brandžių
medynų duomenis sklypo lygmenyje galima
koreguoti pagal 2008 m. Lietuvoje pradėtos
vykdyti atrankinės brandžių medynų visumos inventorizacijos (BMI) miškų urėdijoje
rezultatus. BMI metu gauti duomenys yra žinomo ir pakankamo tikslumo, be sisteminių
paklaidų ir todėl visiškai gali tenkinti miškų
urėdijos poreikius planuojant ir vykdant
pagrindinius miško kirtimus. Taigi, visuma
inventorizacijų (NMI, BMI ir SMI), viena kitą
papildančių, užtikrinančių savikontrolę, tenkina strateginio bei operatyvaus miškų auginimo ir naudojimo planavimo poreikius.
Siekiant suintensyvinti tarpinį miško naudojimą, ypač ugdomuosius kirtimus, reikalinga detalesnė ir tikslesnė informacija apie
ugdomųjų kirtimų amžiaus medynus, todėl
analogišką brandžių medynų inventorizacijai principą reiktų taikyti visiems vyresniems
nei 20 metų medynams.
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Miško ūkio ateities gairės
Vokietijos miškininkų sąjungos
suvažiavime
Vokietijos miškininkų sąjunga (VMS) įsteigta
1899 m. Šverine, susijungus iki tol buvusiam
Vokiečių miškininkų susirinkimui ir Reicho
miškininkų sąjungai. Sutinkamai su Vokietijos valstybės federacine struktūra, VMS yra
skėtinė 11 Vokietijos žemių miškininkų sąjungų organizacija, kurioje yra apie 7000 narių – miškininkų ir miško savininkų. Sąjungos
įstatuose suformuluoti trys veiklos tikslai:
- rūpintis šalies miškais pagal Miškų įstatymo ir gamtos, kraštovaizdžio bei aplinkos apsaugos reikalavimus;
- gerinti Vokietijos miško ūkio sąlygas politinėmis iniciatyvomis;
- plėtoti ir skatinti miško ūkį ir miško
mokslą.
Šių metų birželio 17-21 d. ŠlezvigoHolštaino žemėje, Flensburge vykusiame
67-ajame VMS suvažiavime dalyvavo daugiau kaip 850 dalyvių – miškininkų, miško
savininkų, mokslininkų, medienos pramonės
atstovų ir politikų. Jie buvo pakviesti keistis
nuomonėmis, šviestis, diskutuoti ir formuluoti požiūrius. Pagrindinės temos buvo miškas ir mediena, gamtos ir klimato apsauga,
miško naudojimas ir visuomenė, miško ūkis
Europoje.
Įžanginei suvažiavimo kalbai pakviestas
Švedijos valstybinės miškų įmonės Sveaskog
valdybos pirmininkas, buvęs (1996-2006
m.) Švedijos ministras pirmininkas, Goranas
Personas pabrėžė, kad miškininkų veikloje
reikia vadovautis perspektyvos įžvalgomis
dabartiniams šešiamečiams, bet ne 66 metų
žmonėms (G. Personui yra 66 metai). Tokią
perspektyvą gali užtikrinti tik ūkininkavimas
tvaraus miško naudojimo principu. Mediena yra pagrindinis tvarus gamtinis išteklius.
Greta statybų ir energijos sektorių turėtų
būti ryžtingiau vystoma cheminio medienos
perdirbimo pramonė, nes daugelį iš žemės
gelmių išgaunamų žaliavų gaminamų produktų gali pakeisti produktai iš atnaujinamų
žaliavų. G. Personas pažymėjo, kad klimato
kaitą spartina niokojantis miškų kirtimas kai
kuriose pasaulio dalyse, ypač Indonezijoje,
Brazilijoje ir Rusijoje. Kita vertus, ūkininkavimas miškuose neprieštarauja turtingos
biologinės įvairovės ir žmonių galimybės

pabūti gamtoje siekiams. Yra visiškai įmanoma suderinti atnaujinamos žaliavos gamybą
su biologinės įvairovės apsauga. G. Persono
manymu, miško ūkis yra kertinis ekonomikos akmuo kaimo vietovėse. Tuo požiūriu
Vokietijos miško ūkis esąs „žėrinti žvaigždė“.
Didėjantis medienos naudojimas reiškia ekonominį kaimo vietovių augimą, mažų ir vidutinių miestelių klestėjimą. Kalbos pabaigoje
G. Personas pakvietė miškininkus visiems
aiškinti ir siekti visuomenės supratimo, kad
didžiausia nauda iš miško gaunama tada, kai
jis yra naudojamas. Taigi, „be medienos pramonės nėra miško ūkio“.
VMS prezidentas Karstenas Vilkė (Carsten Wilke) pareiškė, kad reikalinga padidinti
Vokietijos miškų plotą 2,5 mln. ha. Toks padidinimas padėtų išsaugoti gamtinę ekologinę pusiausvyrą ir patenkinti poreikius
atnaujinamoms žaliavoms. Atsižvelgiant į
grupės G-7 siūlymus ir skelbiamą iškastinių žemės energetinių išteklių naudojimo
pabaigą, būtina peržiūrėti miško ūkio vietą
visuomeniniame ir politiniame gyvenime.
Tvariam miško ūkiui teks esminis vaidmuo
įveikiant mūsų laikmečio aplinkos ir žaliavų problemas, todėl mums reikia daugiau
miško ir daugiau tvaraus medienos išteklių
naudojimo, pabrėžė savo kalboje K. Vilkė. Įsisiūbuojančioje kovoje dėl žemės turėtų nugalėti ne garsiausiai šaukiantys trumpalaikių
tikslų siekiančių interesų grupių atstovai, bet
sprendimai atitinkantys būsimųjų kartų reikmes. Pirmasis žingsnis būtų stambių miško
masyvų išsaugojimas, jų skaldymo stabdymas. Nenaudojamų miškų plotas turėtų būti
nustatytas remiantis dalykiniais argumentais, bet ne politikų sugalvotais procentais,
nes poreikius atitinkantis medienos tiekimas
turi būti užtikrintas ilgiems laikams. Keista,
kad ligi šiol miško ūkis negauna atlygio už
ekologines paslaugas visuomenei. Po senovei 90 proc. pajamų gaunama iš prekybos
mediena. Politikai privalo įteisinti galimybę
atlyginti ekologines miško ūkio paslaugas.
Deja, miškininkai iki šiol neįrodė politikams
tokio atlygio būtinybės.
Suvažiavime skambėjo ir provokuojanti
retorika apie „žaliąją savimonę“, kurią skelbė

Vokietijos MS prezidentas K. Vilkė (pirmas iš kairės), ES parlamentarė U.
Miuller ir plenarinio posėdžio pranešėjas G. Personas

žurnalistas ir publicistas Michaelis Myršas
(Michael Miersch) savo pranešime „Ar viskas
kas žalia yra gerai? – Ekologinio mąstymo
balansas“. Pradžioje jis sulygino Coca Cola,
McDonalds ir popiežiaus veiksmus. Abi firmos „pažaliavo“, pradėję atitinkamą marketingą ir įvedę naujus lipdukus, o popiežius
– paskelbęs encikliką dėl aplinkos. Bet visais
atvejais tai esąs tik „žaliasis skalbimas“. Šį
pašaipų terminą 1986 m. pateikė JAV aplinkosaugininkas Džėjus Uesterveltas (Jay Westervelt), atkreipęs dėmesį į įsigalėjusią viešbučių praktiką gyvenamuosiuose ir vonios
kambariuose kabinti skelbimus apie ilgesnio
rankšluosčių naudojimo ir retesnio jų skalbimo tvarką „aplinkai apsaugoti“, mažinant
cheminių skalbimo medžiagų kiekius. Iš tikrųjų padėtis iš esmės nepasikeitė – rankšluosčiai daugeliu atvejų buvo surenkami ir
skalbiami kasdien. „Dabar visi stengiasi būti
žali“, – pareiškė M. Myršas, nors daugelis iš jų
nesupranta, kas tai yra gamta ir ekologija. Jo
nuomone, aplinkos apsauga Vokietijos miško ūkyje yra didžiulė sėkmės istorija – turima
daugiau miško, daugiau biologinės įvairovės
ir daugiau gyvūnų rūšių miške. Žalieji politikai savo laiku kovojo prieš kompiuterius bei
mobiliuosius telefonus (čia prisiminkime ir
Lietuvos žaliųjų pastangas nepriklausomybės pradžioje uždaryti Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę). M. Myršo manymu, žalieji
draudimai yra nuodai Vokietijos ekonomikai
ir mokslinei pažangai, nes šiandien televizijos
laidose daugiausia aplodismentų sulaukia
kalbėtojai, kurie paskelbia didžiausią siaubo
scenarijų. Draudimai mąstyti turėtų baigtis,
pabrėžė M. Myršas.
Po plenarinio posėdžio surengti 23 seminarai ir 36 ekskursijos. Seminarai sugrupuoti
pagal penkias temas:

Flensburge Miurviko jūrininkų mokyklos rūmai,
kuriuose vyko suvažiavimas

1. Trečioji Vokietijos nacionalinė miškų
inventorizacija (BWI3) ir miško augimo bei
medienos išteklių modeliavimas (WEHAM):
1.1. Nacionalinės miškų inventorizacijos reikšmė federacijos ir atskirų žemių politikoms;
1.2. Nacionalinė miškų inventorizacija – miško
vitrina;
1.3. Miškų gamybinė funkcija;
1.4. WEHAM – žvilgsnis į rytojaus mišką;
2. Miškas ir mediena:
2.1. Daryk savo pirkėją sėkmingu, tai ir pats
toks tapsi!;
2.2. Žaliavinės medienos prekybos taisyklių
sutartis (RVR) – babiloniškos kalbos maišalynės pabaiga?;
2.3. Pilnas mechanizavimas visur ir visada –
kas apmokės klaidas?;
2.4. Mažinti spygliuočių medienos pjovimo
pajėgumus? Tai kur naudoti lapuočių medieną?;
3. Gamtos ir klimato apsauga:
3.1. Apie židininį nuplikimą ir židininius audrų
pakenkimus;
3.2. Miškininkystė ir miškotvarka;
3.3. Miškų įvairovė ir jos poveikis gamtos ir klimato apsaugai;
3.4. Kova dėl žemės – daugiau miško visiems?;
3.5. Pocūgė – invazinė ar veistina rūšis?;
4. Miško naudojimas ir visuomenė:
4.1. Gamtos naudotojai ir gamtos mylėtojai;
4.2. Visuomenės dalyvavimas – bendravimo
galimybė;
4.3. „Cheminiai ginklai“ miške – faktai ir legendos apie augalų apsaugos priemonių naudojimą;
4.4. Genialūs miško ir medienos darbai – kaip
ūkio šaka sutinka profesinės darbo jėgos stygių?;
4.5. Didėjantis Sąjungos narių skaičius – tik
kuklus noras?;

5. Miško ūkis Europoje:
5.1. Europos miško sektoriaus ateitis – tendencijos Europos miško ūkyje;
5.2. ES miško strategija;
5.3. Europos Miškų konvencija;
5.4. Miško ūkis Skandinavijoje.
Tikrai įvairios, įdomios ir aktualios temos.
Seminarų medžiagą galima rasti internetiniu
adresu www.flensburg2015.de
Be to, ji bus paskelbta atskiru leidiniu. Pagalvokime: argi mes galėtume ką nors panašaus surengti Lietuvos miškininkų sąjungos
suvažiavimuose?
VMS suvažiavimas pareikalavo, kad miškas
ir medienos produktai būtų įjungti į klimato
balansą. Miško ūkis turi stiprinti savo pozicijas
politikoje ir visuomenėje, būtina susitarti dėl
tarptautinės miškų konvencijos.
Kitą VMS suvažiavimą planuojama surengti 2017 m. Bavarijos žemės valstybinių miškų
valdymo sostinėje Rėgensburge.
Pagal Vokietijos miškininkų sąjungos žurnalo „Pro Wald“
medžiagą parengė prof. ROMUALDAS DELTUVAS

Miško verslų mugėje
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Kurtinių individualių gyvenamųjų teritorijų
dydžio ir judėjimo jose tyrimai
Dr. RYTIS ZIZAS
LAMMC Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyrius
Habil. dr., prof. PETRAS KURLAVIČIUS
Lietuvos edukologijos universitetas

(Tęsinys, pradžia 9 nr.)
Gyvūnų individualios gyvenamos teritorijos
yra vienas iš aktualiausių šiuolaikinės gyvūnų ekologijos klausimų. Ypač pripažįstant,
kad buveinių fragmentacija (skaidymas,
dalinimas) yra viena svarbiausių priežasčių,
lemiančių lėtą daugelio retų rūšių gyvūnų
populiacijų nykimą. Ištirti kurtinių gyvenamas teritorijas metodiškai yra sudėtinga,
nes, lyginant su kitomis paukščių rūšimis, jie
miške būna labai atsargūs ir vengia žmogaus
artumos. Vizualiai šiuos paukščius stebėti
būtų galima tik iš slėptuvės, bet tyrimams to
nepakanka. Pasirinkome distancinio sekimo
metodą, kai tiriami individai dažniausiai yra
žymimi specialiais mažos masės radijo siųstuvais. Priklausomai nuo vietovės uždarumo
ir reljefo, kryptinės nešiojamos antenos ir radijo bangų imtuvo pagalba siųstuvų signalą
galima registruoti iki kiek daugiau nei 5 km
atstumu. Priėmus signalą iš mažiausiai dviejų skirtingų taškų, galima nustatyti žymėto
paukščio buvimo vietą – jo geografines koordinates. Šio metodo pasirinkimą sąlygojo tai,
kad daugumoje atvejų prie žymėto sekamo
paukščio visiškai nepriartėjant ir jo nebaidant
(netrikdant) vietovėje galima tiesiogiai sekti
jo aktyvumą, nustatyti mikrobuveinės tipą
bei dalinai net vertinti jo elgesį. Rytų Europoje tiriant kurtinių ekologiją šį metodą taikėme
pirmieji.
Lietuvai prisijungus prie Europos Sąjungos, įsigaliojo griežtesnė tvarka tiriant retas

1. Pramoninės gamybos 22 g radijo bangų
siųstuvas buvo tvirtinamas ant kurtinio kaklo,
panašiai kaip vyriškas kaklaraištis.
Šis siųstuvas veikia kiek daugiau nei 2 metus.
Jo skleidžiamas signalas, esant palankioms oro
sąlygoms, fiksuojamas iki 5 km atstumu, pučiant
stipriam vėjui – sutrumpėja iki kelių kartų.
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2. Prof. Petras Kurlavičius su sugautu ir radijo
siųstuvu pažymėtu pirmuoju kurtiniu patinu
(Baltarusija, Vitebsko sritis, 2010 m. balandžio 23 d.).

organizmų rūšis ir taikant žymėtų individų
distancinio sekimo tyrimo metodą. Teigiama,
kad tiriami gyvūnai gali būti per daug trikdomi arba galimai bus panaudoti netinkami
prietaisai (pvz., per sunkūs siųstuvai). Retų
rūšių gyvūnų tyrimus šiuo požiūriu vertinanti speciali komisija prie Aplinkos ministerijos
tokiam tyrimui Lietuvoje net kelerius metus
nepritarė ir vienam iš autorių (P. Kurlavičiui)
neišdavė leidimo naudoti ES aprobuotus
pramoninės gamybos radijo siųstuvus. Tad
suvieniję pastangas suplanuotam tyrimui
pasirinkome Baltarusiją ir ankstyvą 2010 m.
pavasarį pradėjome lauko darbus Vitebsko
srityje, kur miškuose vyrauja kurtinių pamėgtos buveinės. Bendradarbiavome su vietos biologu D. Shamovič. Visas lauko tyrimų ciklas
truko ketverius metus (2010-2013 m.). Gavus
leidimą, dvejus metus (2011-2012 m.) vykdėme kurtinių tyrimus ir Lietuvoje, kur mums
talkino Labanoro regioninio parko ekologė
G. Grašytė.
Kurtiniai buvo gaudomi, pažymimi radijo
siųstuvais ir vėliau periodiškai sekami Vitebsko srities Pooziorskajos girioje (5 patinai ir 1
patelė) bei Lietuvoje, Labanoro girioje (2 patinai). Dirbant šiuo metodu, svarbiausi lauko

darbai buvo paukščių gaudymas ir individualus žymėjimas (radijo siųstuvų tvirtinimas)
bei žymėtų paukščių distancinis sekimas ir
tikslios registracijos vietos nustatymas. Gana
netikėtai kurtinių gaudymas tapo vienu iš
sudėtingiausių mūsų darbų, pareikalavusių
neįtikėtinai daug laiko ir didelio kūrybiškumo. Moksliniuose darbuose yra menkai aprašytos kurtinių gaudymo metodikos. Tad
turėjome surasti „savo“ metodą, jį tobulinti.
Kurtinius gaudėme užkrintančiais tinklais. Sugautieji buvo pasverti, išmatuota
snapo apimtis, pritvirtinti kaklaraiščio formos 22 g sveriantys siųstuvai (1 pav.). Baltarusijoje vienoje tuokvietėje 2010 m. pavasarį
sugavome 2 kurtinius (patiną ir patelę), o
2011 m. – 4 patinus. Labanoro girioje, Labanoro ir Januliškio girininkijų miškuose 2011
m. ir 2012 m. sugavome po 1 patiną (2 pav.).
Radijo siųstuvais pažymėti kurtiniai sekti ir
registracijos vieta nustatyta 3-5 kartus per
mėnesį. Siųstuvų skleidžiami signalai fiksuoti
nešiojamu imtuvu. Sekimo metu buvo einama tiesiai link paukščio, išskyrus atvejus, kai
patinai lankėsi tuoktuvių arenose, o patelės
perėjo. Šiais atvejais kurtinių buvimo vietos
nustatytos trianguliacijos metodu. Susekus
paukštį, registracijos vietoje nešiojamu GPS
imtuvu fiksuotos geografinės koordinatės.
Išbaidžius paukštį, fiksuota jo pradinė (iki išbaidymo) buvimo vieta. Duomenys apie kurtinių individualių teritorijų ir buveinių naudojimą sugrupuoti pagal mėnesius, metų
laikus, atsižvelgiant į kurtinių biologinio ciklo
tarpsnius.
Siųstuvais pažymėtų kurtinių individualių gyvenamųjų teritorijų dydžiui, judėjimui
bei aktyvumui tirti taikytas minimalaus išgaubtojo daugiakampio (angl. 100 proc. Minimum Convex Polygon) metodas. Pagal kiekvieno sekamo individo registracijos vietose
nustatytas geografines koordinates apskaičiuotas gyvenamosios teritorijos dydis (ha),
kartu išmatuoti atstumai (m) nuo paukščio
sugavimo vietos iki teritorijos centro ir iki
tolimiausio registracijos taško; atstumas tarp

dviejų labiausiai nutolusių registracijos taškų
individualioje teritorijoje. Iš viso nustatėme
280 sektų paukščių registracijų. Pažymėtina,
kad atskirų žymėtų individų registracijų kiekis labai skyrėsi. Tik dviem patinams (M 303
ir LT 02) individualių teritorijų dydžiai buvo
pakankamai statistiškai patikimi. Maždaug
pusė visų registracijų nustatyta Baltarusijoje
net 19 mėn. sekant pažymėtą patiną M 303.
Šio paukščio kiekvieną mėnesį naudotų individualių teritorijų erdvinė sklaida pavaizduota 4 pav.
Aptariant kurtinių sekimo rezultatus,
kiek netikėta buvo anksti pavasarį Vitebsko
miškuose vykusi patino M 303 migracija.
Tuoktuvinio sezono pradžioje (nuo kovo 1
d. iki balandžio 6 d.) šis paukštis registruotas
dar 3 tuokvietėse, esančiose net iki 6,5 km
atstumu nuo tuokvietės, kurioje prieš metus
buvo sugautas ir paženklintas radijo siųstuvu. Į „pagrindinę“ tuokvietę kurtinys sugrįžo
balandžio 7 d. Prieštuoktuviniu laikotarpiu
jo individuali teritorija užėmė net 1419 ha
plotą (4 pav. pažymėta skaičiumi 3). Šis faktas prieštarauja kitų tyrėjų duomenims, kad
pavasarį keletą tuokviečių lanko tik jauni
(vienmečiai ir dvimečiai) neteritoriški patinai.
Mūsų distanciniu būdu sektas kurtinys pagal
netiesioginius požymius (plunksnų spalva ir
uodegos plunksnų ilgis) buvo subrendusio
amžiaus.
3. Žymėtų kurtinių radijo siųstuvų skleidžiami
signalai gaudomi kryptine antena ir radijo imtuvu.
Signalo intensyvumas patyrusiam tyrėjui leidžia
apytikriai vertinti atstumą iki sekamo objekto
(R. Zizas, Baltarusija, Vitebsko sritis, 2010 m. balandžio mėn.).

4. Kurtinio patino M 303 (Baltarusija) individualios gyvenamosios teritorijos (juodi poligonai) metinė dinamika ir
erdvinė sklaida mėnesiais. Bendras registracijų skaičius n=142.

Tuoktuvių laikotarpiu dienojimo vietose
patinai nuo tuokvietės centro buvo nutolę
vidutiniškai 1,3 km atstumu, o vidutinis individualių teritorijų dydis – 49 ha. Lyginant su
užsienio tyrėjų gautais rezultatais Italijos Alpėse, vidutinis atstumas nuo tuokvietės buvo
analogiškas, o teritorijų dydis ten kiek didesnis (vidutiniškai 64 ha). Skirtumus galėjo įtakoti kalnų reljefo ypatumai.
Pasibaigus tuoktuviniam laikotarpiui,
kurtiniai patinai gyveno labai skirtingu atstumu nuo tuokvietės. Kadangi stebimų kurtinių
registracijų kiekis vasarą ir rudenį buvo labai
skirtingas, toliau šiais laikotarpiais gauti duomenys aptariami bendrai. Patinų (atmetus
M 286 ir M 336) individualių teritorijų plotas
buvo vidutiniškai 270 ha ir svyravo nuo 149
ha (M 263) iki 444 ha (M 303; 2011 m.). Teritorijos (matuojant nuo centro) taip pat buvo
labai nevienodu atstumu nuo tuokviečių:
nuo 1,3 km iki 7,7 km (vidutiniškai 4,5±4,5
(SD) km).
Pažymėtina, kad patinas M 336 gegužės
– birželio mėn. buvo aptinkamas santykinai
labai toli nuo tuokvietės. Didžiausiu atstumu
(7,7 km) nutolęs jis užregistruotas rudenį (pasienyje su Rusija). Žiemą šio individo siųstuvo
signalo nepavyko užfiksuoti. Tai rodo, kad
paukštis buvo nutolęs dar didesniu atstumu.
2012 m. kovą šis kurtinys grįžo į tuokvietę,
kurioje buvo sugautas. Jo individualios teritorijos didesniąją dalį sudarė vientisa aukštapelkė (5 pav. pažymėta baltai), kas būtent
ir galėjo paveikti šio paukščio sezoninę migraciją dideliu atstumu artėjant šaltajam
sezonui. Kurtinio patelės teritorijos plotas 3

mėnesių (gegužės – liepos) laikotarpiu sudarė 427 ha. Tai apie 2 kartus daugiau nei nustatyta Šiaurės Suomijoje (vidutiniškai 210 ha).
Didžiausias atstumas tarp dviejų vienas nuo
kito labiausiai nutolusių sektos patelės registracijos taškų buvo 2,7 km.
Kurtinių patinų sezoninius perskridimus
mini ir kiti autoriai. Pavyzdžiui, Vokietijoje,
Bavarijos žemėje kurtinių patinų individualios teritorijos vasarą ir rudenį nuo tuokviečių
buvo 7,5 km ir didesniu atstumu. Suomijoje,
Norvegijoje ir Rusijos Federacijoje tyrimų rezultatai rodo, kad dalis patinų po tuoktuvių
persikėlė į vasaros buveines daugiau nei 5 km
atstumu, kiti gyveno iki 2,2-2,3 km atstumu
nuo tuokviečių. Šio reiškinio priežastys dar
nėra visiškai ištirtos. Teigiama, kad patinai
grįžta į gimtąsias vietas. Kitų autorių manymu, sezoninius jų perskridimus skatina ir jų
atstumus nulemia fragmentiškas kraštovaizdis.
Štai žiemą (gruodžio – sausio mėn.) kurtinio patino M 303 individuali teritorija užėmė
22,9 ha plotą, o didžiausias atstumas nuo „pagrindinės“ tuokvietės – 4 km. Vasarį patino
aktyvumas didėjo ir jo individuali teritorija
sudarė 315 ha. Patino M 02 teritorija gruodžio
– vasario mėn. užėmė 61 ha, o atstumas nuo
tuokvietės iki individualios teritorijos centro
– 1,4 km.
Pagal ilgiausiai sekto patino M 303 aktyvumą, fiziologinius reiškinius, mitybą ir
individualios gyvenamosios teritorijos dydžio pokyčius kalendorinių metų laikotarpiu
išskyrėme 9 biologinio ciklo periodus (žr.
lentelę). Po tuoktuvių (I ir II periodai) patinas
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buvo pakankamai sėslus, jo individuali teritorija pavasario pabaigoje ir pirmoje vasaros
pusėje buvo santykinai maža (I laikotarpyje
vos kiek daugiau nei 10 ha). Rugsėjį (III laikotarpis) vyko savotiškos rudeninės klajonės ir
jo individuali teritorija padidėjo apie 10 kartų
(1278,1 ha). Konstatuota akivaizdi sąsaja su
fiziologinės būsenos ir mitybos pokyčiais. Pasibaigus plunksnų keitimui, kurtinys pradėjo
maitintis drebulių lapais ir aktyviai judėjo
didelėje teritorijoje. Artėjant žiemai ir žiemą
jo teritorija vėl mažėjo (nuo 517,5 ha spalio
mėn. iki 22,9 ha sausio mėn.; IV-VI periodai).
Vasarį nustatytas individualios teritorijos padidėjimas, pasiekęs maksimumą (1419 ha)
kovą ir balandžio pradžioje (VIII periodas), kai
patinas lankėsi keletoje tuokviečių.
Tyrimo metu nustatytas kurtinių patinų
individualių teritorijų dydis ir atstumas nuo
tuokvietės buvo susiję su metų laiku bei skyrėsi tarp individų. Užsienio tyrėjai kurtinių patinų individualių teritorijų dydžio skirtumus
sieja su individų amžiumi ir teigia, kad didesnes teritorijas naudoja jauni patinai, kurie „tyrinėja aplinką“, o seni kurtiniai gyvena arčiau
tuokvietės ir yra teritoriškesni. Šių paukščių
pasiskirstymui vietovėje žiemos pabaigoje
turi įtakos ir vidurūšiniai socialiniai santykiai.
Nors mūsų vienoje tuokvietėje sugautų 5 patinų naudotos metinės individualios teritorijos praktiškai nepersidengė ir potuoktuviniu
(vasaros – rudens) laikotarpiu, šiuos rezultatus sunku priskirti teritoriškumui, kadangi vasaros pabaigoje kartu su vienu iš sektų patinų
tame pačiame medyje buvo registruoti dar 2
ir 3 kiti (nepažymėti) patinai.
Paminėsime keletą įdomesnių pastebėjimų. Gaudydami kurtinius baiminomės, kad
po patirto streso patinai neapleistų tuokviečių. Iš visų sugautų patinų tik vienas sugrįžo antrą rytą po sugavimo. Kiti patinai savo
tuoktuvių arenose pasirodė jau kitos dienos
ryte. Taip pat nustebino vieno iš Baltarusijoje
sektų patinų nakvynės vieta: kone visą vasarą ir pusę rudens šis paukštis nakvodavo
pakelės medžiuose, augančiuose 50-200 m
atstumu prie intensyvaus eismo kelio Minskas – Sankt Peterburgas. Tai paukščio visiškai
netrikdė. Teko stebėti ir tokią situaciją: medkirčiams kertant plyno kirtimo biržę, kurtinys
laikėsi kelių šimtų metrų atstumu nuo gaudžiančių pjūklų ir medieną vežančios technikos. Vakare, vos tik kirtėjams pasišalinus ir
sunkvežimiams nutilus, paukštis atskrisdavo
į šviežią kirtavietę ir išbūdavo joje po keletą
valandų. Stebindavo mus ir sekamų paukščių
gebėjimas nepastebėtiems pasišalinti. Miške
siųstuvo skleidžiamą signalą ilgą laiką regis-
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5. Kurtinių patinų (n=5) individualių teritorijų erdvinė sklaida 2011 m. nuo tuoktuvių periodo pabaigos
iki žiemos pradžios (gegužės 16 – lapkričio 30 d.). Individualių teritorijų ribos (išgaubtieji daugiakampiai)
pažymėtos balta linija; geltona – Baltarusijos – Rusijos siena.

truoji iš vienos vietos, kai staiga jis labai greitai nusilpsta – sekamas paukštis nutolsta, nors nebuvo girdėti nuskrendančio kurtinio sukeliamo triukšmo. Jei oras nevėjuotas, kurtiniai dažnai
pajusdavo tyrėją (faktiškai persekiotoją) iš gana toli ir neskrisdavo, o pabėgdavo. Kartais būdavo
atvirkščiai: gali praeiti pro tarp mėlynių kerų tupintį arba už eglaitės užsiglaudusį ar tiesiog virš
galvos medžio lajoje snaudžiantį paukštį. Dažniausiai kurtiniai triukšmingai pakyla tik netikėtai
užklupti. Tai rodo skirtingą kurtinių reakciją į besikeičią situaciją aplinkoje – nuolatinį trikdymą.
Tikėtina, kad miškuose kurtinių nepamatome dėl jų atsargumo – mokėjimo slapstytis ir tylomis
pasišalinti.
Apie kurtinių poreikius buveinėms skirtingu metų laiku – kitame numeryje.
Lentelė. Kurtinio patino (M 303) vienerių kalendorinių metų biologinio ciklo periodai ir su jais susiję
fiziologiniai reiškiniai, specifinis elgesys, mitybos pobūdis ir individualios gyvenamosios teritorijos dydis
(apskaičiuotas 100 proc. MCP metodu).
Periodas

Laikotarpis ir
jį atitinkantis
metų sezonas

Individualios
teritorijos
dydis (ha)

Kurtinio aktyvumo, fiziologinių reiškinių, specifinio elgesio, mitybos ir individualios gyvenamosios
teritorijos dydžio pokyčių trumpas aprašymas

I

V.15- VII. 31
(vasara)

11,4

Palieka tuokvietės teritoriją, buveines renkasi mišrios rūšinės sudėties
medynuose, keičia plunksnas; sumažėja gyvenamoji teritorija, maitinasi mėlynių uogomis.

II

VIII.01- VIII.31
(vasara)

128,5

Baigia keisti plasnojamąsias plunksnas, naudoja buveines su
derančiomis mėlynių ir bruknių uogomis; didėja aktyvumas ir gyvenamoji teritorija.

III

IX.01- IX.31
(ruduo)

1278,1

Pasibaigus mėlynių uogoms maitinasi drebulių lapais; didelis judėjimo
aktyvumas buveinėse ir didelė gyvenamoji teritorija.

IV

X.01-X.31
(ruduo)

517,5

Nukritus drebulių lapams, prasideda mityba pušų spygliais; sumažėja
gyvenamosios teritorijos dydis, rudeniniai tuoktuvių žaidimai.

V

XI.01-XI.31
(ruduo)

64,4

Priešsnieginis laikotarpis (sąlyginai): maitindamiesi pušų spygliais,
dar turi galimybę rasti maisto ant žemės (pvz., spanguolių uogų); dar
labiau sumažėja gyvenamosios teritorijos dydis.

VI

XII.01- I.31
(žiema)

22,9

Mityba pušų spygliais (daugiausia), mažiausia gyvenamoji teritorija ir
aktyvumas per kalendorinius metus.

VII

II.01- II.28
(žiema)

305,3

Žiemos pabaigos periodas: gyvenamosios teritorijos ir aktyvumo
didėjimas, mityba pušų spygliais.

VIII

III.01- IV.05
(pavasaris)

1419,0

Prieštuoktuvinis periodas: reguliarūs sniego raižymai sparnais,
judėjimas dideliais atstumais tarp skirtingų tuokviečių; didžiausia
gyvenamoji teritorija per kalendorinius metus.

IX

IV.06 - V.15
(pavasaris)

51,2

Tuoktuvių periodas: grįžimas į pagrindinę tuokvietę ir per visą periodą
laikymasis artimoje tuokvietės aplinkoje.

Grybų ir kerpių paroda Vilniuje

Pasaulyje šiuo metu žinoma per 100 000 rūšių
grybų (manoma, kad jų gali būti ir apie milijoną ar net daugiau), o Lietuvoje rasta per 6500
rūšių (gali būti per 10 000). Grybai aptinkami
beveik visur – dirvožemyje, vandenyje, ore,
organizmų viduje, pakelia Arkties ir Antarkties
šalčius, Afrikos dykumų sausrą ir atogrąžų karščius. Jie gali būti mikroskopiniai, netgi sudaryti vos iš vienos ląstelės (mielės) iki milžiniškų,
kaip didžiausias ir vienas iš seniausių pasaulyje
gyvenantis organizmas – JAV, Oregono valstijoje aptiktas vienos kelmučio rūšies individas,
kurio grybiena išsikerojusi dirvožemyje ir ant
medžių šaknų 965 ha plote.
Parodai grybų vaisiakūnius ir kerpių gniužulus Vilniaus ir jo apylinkių miškuose rinko
Lietuvos mikologų draugijos nariai, VU Gamtos mokslų fakulteto studentai, Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijos bei Vilniaus Jono Pauliaus
II gimnazijos moksleiviai ir mokytojai. Parodos
ekspozicija buvo suskirstyta į kelias sekcijas:
„Valgomieji grybai“, „Nevalgomieji grybai“,
„Nuodingieji grybai“, „Parazitiniai grybai“, „Medieną ardantys grybai“, „Kerpės“, „Lietuvoje
saugomi grybai ir kerpės“, „Gleivūnai“, „Grybais mintantys organizmai“ ir „Čia irgi grybai“.
„Valgomųjų grybų“ sekcijoje demonstruoti
tuo metu dygstantys populiariausi ir mažiau
žinomi valgomieji grybai: nuo tikrinio baravyko ar paprastosios voveraitės iki stirnabudžių

ar anyžiais kvepiančios melsvosios tauriabudės. Tarp nuodingųjų grybų buvo ne tik mirtinai pavojinga žalsvoji ar visiems pažįstama
paprastoji musmirė, bet ir mažiau žinomos,
taip pat pavojingos dvokiančioji šalmabudė ir
puokštinė kelmabudė. Didelėje nevalgomųjų
kepurėtųjų grybų sekcijoje atsispindėjo plati
spalvų ir formų įvairovė tų grybų, kurie nekeliauja ir neturėtų keliauti į grybautojų pintines
dėl nemalonaus kvapo, skonio ar vaisiakūnių
smulkumo.
„Medieną ardančių grybų“ sekcijoje parodos lankytojai galėjo susipažinti su negyvą
medieną ardančiais bei gyvus medžius puolančiais, daugiausiai kempininiais grybais, išvysti jų veiklos padarinius – įvairius medienos
puvinius bei kelmučių rizomorfas, apraizgiusias medžio kamieną. Parazitinius grybus atstovavo beveik vien tik lapus ir spyglius pažeidžiantys patogenai: rūdligių, miltligių, juodulių
ir kitų ligų sukėlėjai. Taip pat demonstruotos
vabzdžius parazituojančios grūdmenės.
Čia pat galima buvo išvysti ir tai, kaip atrodo laboratorijoje, Petri lėkštelėse ant mitybinių
terpių išaugintos grybų kultūros, kurias parodai maloniai parūpino Gamtos tyrimų centro
Biodestruktorių tyrimo laboratorija. Saugomų
grybų ir kerpių ekspoziciją sudarė praktiškai
vien tik kolekciniai pavyzdžiai iš Vilniaus universiteto bei Gamtos tyrimų centro herbariumų. Mat į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos
rūšys yra retos, be to, rinkti jų pavyzdžius galima tik mokslo tyrimo tikslais, gavus Aplinkos
apsaugos agentūros leidimą.
Sekcija „Grybais mintantys organizmai“
galėjo atsakyti į klausimą, kuris įdomus ne
Nuodingųjų grybų ekspozicija

Medieną ardančių grybų ekspozicija

vienam grybautojui, o kokios tai kirmėlaitės,
kurios naikina mūsų mėgstamus grybus? Na,
o sekcijoje „Čia irgi grybai!“ puikavosi rečiau
matomi bei plačiai visuomenei vis mažiau
pažįstami, dažnai neįprastų formų ar „elgesio“
grybai, kaip poniabudė ar žvaigždiniai.
Parodoje buvo galima pabendrauti su
budinčiais specialistais mikologais ir lichenologais, gauti paaiškinimus apie eksponuojamus ir kitus grybus, pažiūrėti į jų sporas ir
kitas struktūras per stereoskopinį ir šviesinį
mikroskopus, stebėti kerpių gniužulų reakcijas
į poveikį chemikalais. Šią parodą, kurios organizavimą finansiškai parėmė Vilniaus miesto
savivaldybė, aplankė nemažas būrys vilniečių
ir sostinės svečių.
Dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ
Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas
Prof. ERNESTAS KUTORGA
Vilniaus universitetas

Lietuvoje saugomi grybai

VACLOVO TREPĖNAIČIO nuotraukos

Antroje vasaros pusėje ir rudenį vienos iš
svarbiausių įvairių žiniasklaidos priemonių
naujienų yra: ar jau dygsta grybai, kur jų randama daugiausiai, koks šių metų grybavimo
rekordas, o socialiniai tinklai internete prisipildo grybų nuotraukų ir grybavimo akimirkų. Deja, žinios apie grybus, kaip ir apie kitus
gamtos objektus, mūsų visuomenėje menksta,
o kartu nyksta ir tradicinis kaimiškasis, anksčiau iš kartos į kartą perduodamas, gamtinių
žinių bagažas, tuo pačiu ir grybavimo bei
grybų pažinimo patirtis. Siekdama supažindinti miesto gyventojus su grybais, jų rūšių ir
funkcijų įvairove, Lietuvos mikologų draugija
drauge su partneriais rugsėjo 25-26 d. Vilniaus mokytojų namuose suorganizavo grybų
ir kerpių parodą.
Parodos rengėjai siekė, kad lankytojai susipažintų su tikra grybų įvairove: įprastiniais
kepurėtaisiais valgomaisiais, nevalgomaisiais
ir nuodingais. Iš viso pateikta 290 rūšių grybų
ir kerpių.
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Grybai – grybų ardytojai
Dr. BANGA GRIGALIŪNAITĖ, dr. ANTANAS MATELIS, dr. DAIVA BUROKIENĖ
GTC Botanikos institutas

Mikofilinių grybų sukeliamos būdingiausios
valgomų ir nevalgomų grybų ligos

Plačiausiai paplitusi voratinklinė, kurios sukėlėjas – Dactylium dendroides (Hypomyces
rosellus). Pagrindiniai šios ligos simptomai

24 ■

/ 2015 / 10

Baltu miceliu aptraukta grybo kepurėlė

Voratinklinis micelis ant rudeninės
kupstabudės

– baltas voratinkliškas micelis, aptraukiantis
visą grybų vaisiakūnį. Grybai šiam patogenui
neatsparūs bet kurioje jų vystymosi fazėje.
Baltas micelio voratinklis vėliau pradeda rausti, o pažeisti vaisiakūniai paruduoja ir supūva.
Ant pažeistų audinių matosi skaidrūs geltoni
eksudato lašai. Pažeisti vaisiakūniai visai suyra. Šio grybo sporos aptinkamos ir dengiamojoje medžiagoje. Infekciją perneša grybautojai, oro srovės, vabzdžiai.
Verticiliozė, kurios sukėlėjas – Verticillium fungicola. Pažeistos grybų kepurėlės mažėja, ant jų atsiranda smulkių ar stambesnių
raukšlių, jos deformuojasi, linksta arba atsiranda dėmių. Iš pradžių dėmės būna rudos,
Verticiliozė ant paprastojo kelmučio

Verticiliozė ant piengrybio

vėliau pilkėja. Verticiliozės sukėlėjas pažeidžia ir grybieną, produkuodamas gausybę
konidijų.
Baltasis arba pūslėtasis pelėsis – Mycogone perniciosa (Hypomyces perniciosus) grybų
vaisiakūnių patogenas, nepažeidžiantis jų grybienos (micelio). Grybas produkuoja dviejų rūšių sporas – plonasienes konidijas ir aleilosporas su ruda storasiene bei plonasiene bazaline
ląstelėmis. Manoma, kad aleilosporos išlieka
gyvybingos net keletą metų. Šiltą ir drėgną
rudenį sporos pradeda plisti. Pažeistų grybų
kepurėlės apsitraukia baltu, pūkuotu miceliu,
kuris palaipsniui tamsėdamas tampa rudas.

Pelėsis ant auksiškosios ūmėdės
Ant pelkinės ūmedės

BANGOS GRIGALIŪNAITĖS nuotraukos

Plačiai paplitę parazitiniai grybeliai gyvena
gyvuose organizmuose, maitindamiesi augalų, grybų ar net šiltakraujų gyvūnų syvais.
Paminėtini žinomi augalų lapų ligų sukėlėjai
milteniečiai, rūdiečiai, kūliečiai, dėmėtligių
sukėlėjai bei gausybė kempininių grybų, ardančių sumedėjusių augalų medieną. Kai
kurie grybai, vadinami aplinkos sanitarais, yra
saprotrofai. Jie augalinės kilmės medžiagas,
kaip spyglius, lapus, šakeles, net virtuolius,
saulės, lietaus, vabzdžių, pirmuonių ar kitų
smulkių gyvūnų pagalba suskaido, paversdami jas puriu dirvožemiu.
Beveik visi augalų ligų sukėlėjai turi ir
savo priešus, ardančius jų grybieną. Parazitiniai grybeliai puola ir mūsų mėgstamus valgomus ir nevalgomus grybus, augančius miškuose. Tai mikofiliniai grybai, paplitę visose
žemės klimato juostose. Jų žinoma per 1500
rūšių. Kai kurie yra kosmopolitai, aptinkami
ant rūdiečių, milteniečių sukėlėjų.
Grybai natūralioje aplinkoje išgyvena
įvairiausiais būdais, priklausomai nuo organizmų tipų. Vieni patogeniniai ir sąlygiškai
patogeniniai grybai suformuoja ramybės
būsenos struktūras, kurios išlieka gyvybingos
labai ilgą laiką. Tai sporos, storasienės micelio
ląstelės (chlamidosporos, aleirosporos) skleročiai. Kiti grybai būna aktyvūs ant savo augalų – šeimininkų, išliekantys gyvybingi net
keletą metų.
Nemažai rūšių grybų yra pavojingi valgomų ir nevalgomų grybų, augančių miškuose,
ligų sukėlėjai. Rudenį, kai oras būna šiltas
ir drėgnas, pradeda plisti: Botrytis cinerea,
Dactylium dendroides, Mortierella sp., Mucor
adventitius, M. laxorhizus, M. plumbeus, Mucor
sp., Mycelia sterilia, Mycogone alba, M. perniciosa, M. rosea, Penicillium sp., Sepedonium
levisporum, Spinelius fusiger, Trichoderma
viride, Vercillium fungicola bei daugelis kitų
patogeninių ir sąlygiškai patogeninių grybų,
apnikdami senesnius, nesurinktus grybus.
Pelėsiniai grybeliai puola senus kempininius
grybus.

Nukritusi ir jau pūvanti žvynuotoji skylėtbudė

Įvairūs grybeliai ant džiūstančios žvynuotosios
skylėtbudės

Kisliojo elniagrybio sporos, apniktos ir baltojo pelėsio
grybiena

Penicillium sp. ant valgomosios geltonpintės

Penicillium sp. ant gličiosios geltonpėdės

Ant auksakočio aksombaravykio

Trichoderma viride ant didžiosios langermanijos

Botrytis cinerea, Penicillium sp. ant nenustatyto
vaisiakūnio

Rudenį liauni, vėjo lenkiami Spinellus fusiger grybo hifai pastebimi ant šalmabudžių
kepurėlių, lakštelių ir net kotelių, dažniausiai
raudonkraščių šalmabudžių. Grybas produkuoja gausybę sporų. Kadangi šalmabudės
auga grupėmis, jam plisti yra labai palankios
sąlygos. Kartais matome šalmabudes visai
nusiaubta.

Mucor, Botrytis, Penicillium, Trichoderma
ir kitų genčių grybai, sukeliantys jų puvinius,
plinta ant įvairių papėdgrybūnų.

Toksiną produkuojančios bakterijos, esant anaerobinėms sąlygoms, sunaikinamos tik virinant
(temperatūra turi būti aukštesnė nei 85° C ir
virinti reikia ilgiau nei 5 min.). Todėl patartina ir
konservuotus grybus, prieš juos naudojant, pavirinti nors 10 min.
Beveik visų, ypač Hyphomyces genties
grybų, sporas nuo vienų grybų ant kitų perneša oro srovės, grybinės musės bei kiti vabzdžiai, grybautojai. Šie grybai yra pavojingi ir
šiltnamiuose auginamiems kultūriniams pievagrybiams.

DAIVOS BUROKIENĖS nuotrauka

Pelėsis ant karpotojo pumpotaukšlio

Spinellus fusiger grybo hifai ant raudonkraštės
šalmabudės

Botulino bakterijos grybuose
Clostridium botulinum yra dirvožemio bakterijos, kurių plitimui nepalankiomis deguonies
sąlygomis bacila suformuoja endosporas. Jos
plačiai paplitę ir gali išgyventi įvairiose vietose:
dirvožemyje, upių ir jūros vandenyse, mėšle,
gyvulių, paukščių, žuvų žarnose. Ten jos būna
gyvybingos neribotą laiką ir yra atsparios
karščiui ir labai sunku sunaikinti. Pavyzdžiui,
virinant bakterijų sporos žūsta po 5 val., sterilinant autoklave 120º C temperatūroje – po 30
min. Tad grybuose, net ir gerai nuplautuose,
visada gali likti botulizmą sukeliančių bakterijų sporų.
Botulizmą sukeliančios bakterijos – anaerobinės (bedeguoninės) aplinkos „gyventojas“,
kurios gamina stiprų neurotoksiną. Jis randamas įvairiuose maisto produktuose, dažniausiai namų sąlygomis ruoštuose produktuose.

Botulino ir kitos saprotrofinės bakterijos ant
raukšlėtojo guduko
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Urėdijose

Mokėsi miško taksavimo įgūdžių
Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės
skyrius šį rudenį organizavo praktinius seminarus miškų kontrolės funkcijas vykdantiems specialistams. Seminarų tikslas – sudaryti jiems geresnes sąlygas nuolatiniam ir
savarankiškam kvalifikacijos kėlimui, mokslinių, dalykinių bei metodinių gebėjimų tobulinimui, siekti, kad visi specialistai vienodai
vertintų pateiktų derinti vidinių miškotvarkos projektų parengimo kokybę. Pagrindinė seminarų tema – vidinių miškotvarkos
projektų derinimo kokybės gerinimas, miško taksacijos žinių ir praktinių įgūdžių vystymas. Seminarų metu suteikta informacija
apie bendrus taksacijos principus, vidinių
miškotvarkos projektų derinimą ir miško
inventorizavimo tvarką reglamentuojančius
teisės aktus. Specialistai supažindinti su modernių taksacinių įrankių ir naujos programinės įrangos panaudojimo galimybėmis. Kiekvienas seminaruose dalyvavęs specialistas
ne tik išklausė trumpą teorinį kursą, bet ir atliko savarankišką praktinę užduotį: turėjo sa-

varankiškai nustatyti ir aprašyti kelių miško
sklypų taksacinius rodiklius, suprojektuoti
ūkines priemones. Jų darbo rezultatai vėliau
įvertinti, dalyvaujant visiems specialistams,
ir aptarti. Taip seminarų metu visi miškų
kontrolės funkcijas vykdantys ir projektus
derinantys specialistai patys turėjo progą
pasijusti miško taksatoriaus ,,kailyje”.
Kol kas praktiniai tokio pobūdžio seminarai pravesti Alytaus ir Klaipėdos teritorinių
poskyrių specialistams, derinantiems vidinius miškotvarkos projektus. Ateityje panašius seminarus planuojama pravesti Kauno,
Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Utenos ir
Vilniaus teritoriniuose poskyriuose.
VMT Miškų kontrolės skyriaus inf.

VMT Miškų kontrolės skyrius vedėjo
pavaduotojas Marius Ivanauskas (pirmas iš
dešinės) supažindina kolegas su treniruočių
užduotimis

VMT Miškų kontrolės skyrius vedėjas Artūras
Balčius (pirmas iš dešinės) aptaria Klaipėdos
rajono Karklės miške treniruočių rezultatus su
Klaipėdos teritorinių poskyrio vyr. specialistais
Regina Komžiene, Albinu Rimidžiu
ir Remigijumi Laucevičiumi

Punios šile medžio skersmenį žerglėmis
matuoja Alytaus teritorinio poskyrio
vyresnysis specialistas Algis Dusevičius

Klaipėdos teritorinio poskyrio vyr. specialistas
Algirdas Rimgaila nustato medžio aukštį
lazeriniu aukštimačiu

Alytaus teritorinio poskyrio vyriausieji
specialistai Juozas Politika ir Romas Bendorius
aprašo matavimo duomenis

MARIAUS IVANAUSKO ir ERNESTO LUČAUSKO nuotraukos

Nustatant Punios šile medžio amžių
diskutuoja alytiškiai Rytis Kuzmickas
ir Romualdas Tomaševskis
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Mažėja neteisėtų
kirtimų
Valstybinės miškų tarnybos, miškų urėdijų, nacionalinių parkų ir rezervatų valstybiniai miškų pareigūnai per šių metų tris
ketvirčius nustatė 195 neteisėtus miško
kirtimo atvejus (iškirsta 3921 m3 medienos). Valstybiniuose miškuose nustatyti
99 neteisėti miško kirtimo atvejai (iškirsta
907 m3), privačiuose miškuose 96 atvejais
neteisėti iškirsta 3014 m3 arba vidutiniškai iš 1000 ha – po 3,5 m3 medienos.
Valstybiniuose miškuose nustatyti
24 pagamintos miško produkcijos grobimo atvejai (pagrobta 360 m 3), Už neteisėtus miško kirtimus bei kitus Miškų
įstatymo pažeidimus administracine
tvarka nubausti 579 asmenys, jiems paskirti 38 tūkst. EUR baudų. Daugiausia
baudų už neteisėtus kirtimus skirta VMT
Miškų kontrolės skyriaus Vilniaus ir Kauno teritorinių poskyrių kontroliuojamose teritorijose.

Valstybinės miškų kontrolės pareigūnai atliko beveik 1000 planinių ir neplaninių patikrinimų, organizuota 640 reidų,
konsultuota per 30 tūkst. savininkų, vykdomas švietėjiškas darbas.
Valstybinė miškų tarnyba planuoja
šių metų IV ketvirtį organizuoti darbo lai-

ku, naktimis ir savaitgaliais reidus, kurių
metu bus tikrinama, kaip miško savininkai laikosi Miškų įstatymo ir kitų teisės
aktų reikalavimų, naudodami ir atkurdami savo miškus.
VMT inf.

padangos miŠko technikai

UAB „PGM technika“

Plento g. 6, Užliedžiai, 54305 Kauno r.
www.pgmtechnika.lt

Faks. 8 37 215101
Tel. 8 683 24140 (Aidas)
El. paštas info@pgmtechnika.lt
Tel. 8 656 82777 (Darius)
El. paštas darius@pgmtechnika.lt
Tel 8 607 77723 (Marius)
El. paštas marius@pgmtechnika.lt

Forest King F

Profsąjungų veikla

Krašto apsaugos savanorių apsupty...
Šiaulių miškų urėdijos darbuotojai, rugsėjo
19 d. susirinkę su šeimomis į Vainagių medelyno poilsiavietę, turiningai paminėjo tradicinę Miškininko dieną ir miškų urėdijos 95erių metų sukaktį. Šventėje dalyvavo buvęs
ilgametis (1964-1985 m.) šios miško įmonės
vadovas Stasys Stonis, kiti darbo veteranai.
Pagerbti ilgamečiu darbu nusipelnę darbuotojai. Aplinkos ministro įsakymu Šiaulių
girininkijos girininkui Valdui Nausučiui suteikta I girininko kvalifikacinė klasė, o Gruzdžių girininkijos girininkui Algirdui Černauskui miškų urėdo Stasio Pališkio įsakymu – III
girininko kvalifikacinė klasė. CMRPT padalinio meistrui Sigitui Jocui skirta generalinio
miškų urėdo Rimanto Prūsaičio padėka. Apdovanotas gražiausiai tvarkomas miškų urėdijos padalinys – Meškuičių girininkija.
Šiaulių miškininkus pasveikinti atvykusi
Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkė
Inga Ruginienė įteikė miškų urėdui Stasiui
Pališkiui federacijos Padėkos raštą už nuoširdų bendradarbiavimą, sprendžiant iškilusius
klausimus ir vystant socialinį dialogą.
Šventę paįvairino Vainagių miškuose
vykusios Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės
605-osios pėstininkų kuopos pratybos, į ku-

LMP federacijos inf.
Į krašto apsaugos savanorių pratybas įsitraukė
ir suaugusieji, ir vaikai

Šiaulių girininkijos girininkui Valdui Nausučiui
suteikta I kvalifikacinė girininko klasė

Šventinės akimirkos Vainagių poilsiavietėje

Šiaulių miškų urėdijos nuotraukos

Šiaulių miškų urėdas Stasys Pališkis (kairėje)
sveikina Gruzdžių girininkijos girininką Algirdą
Černauską, suteikus III kvalifikacinę girininko
klasę

rias įsitraukė ir miškininkai, jų šeimų nariai.
Savanoriai demonstravo jiems, kaip galima
užsimaskuoti miške. Šie ieškojo užsimaskavusių savanorių. Vaikams buvo didžiulis
džiaugsmas, kad galėjo maskuojamomis
spalvomis išsidažyti veidus ir stebėti savanorių pratybas. Šventėje netrūko ir kitokių
rungčių, žaidimų bei pramogų. Toks betarpiškas šventiškas pasibuvimas vienija atskiruose padaliniuose dirbančius žmones, nuteikia darniam darbui, socialiniam dialogui.
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Valtra –

patikimas
partneris
miške

EUR

0
0
0
.
nuo 5 3
Kai

na

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

Miškui skirtos diskinės akėčios

Darbinis ilgis 2,00 m 2,30 m 2,50 m Diskų skaičius 8 8 9
Disko skersmuo (mm) 660 660/710/810 660/710/810
Svoris 1875 kg 1930 kg 2060 kg Galingumas 110 AJ 130 AJ 150 AJ

Augmenijos smulkintuvai

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

nuo

13.000
EUR
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Naujas galiūnas skinasi kelią į Lietuvos rinką

ASU rektorius prof. A. Maziliauskas (centre) įteikė parodos „Sprendimų
ratas 2015“ medalį UAB „Rovaltra“ generaliniam direktoriui R. Trainaičiui
už naujo traktoriaus Valtra S374 pristatymą

Suomijos koncerno Valtra Inc. traktoriai jau gerą dvidešimtmetį darbuojasi Lietuvos laukuose, keliuose ir miškuose (dabartiniu metu jų eksploatuojama per 3000). Miškininkai, ūkininkai, kelininkai šią suomišką techniką
vertina už puikias eksploatacines savybes, patikimumą, už profesionalų
ir savalaikį servisą.
Skandinavijos ūkininkai nuo seno ilgais žiemos mėnesiais dirba
miškuose, valo kelius nuo gausaus sniego, todėl dauguma Valtra traktorių konstrukcinių sprendimų pritaikyti darbui sunkiomis, atšiauriomis
sąlygomis. Kurdami naujus gaminius, koncerno konstruktoriai visuomet
atsižvelgia į klientų pageidavimus ir pasiūlymus –visi Valtra traktorių modeliai pasižymi ne tik nepriekaištinga kokybe, ekonomiškumu, valdymo
paprastumu, bet ir universalumu. Tos pačios modifikacijos traktoriai gali
atlikti žemės ūkio, kelių priežiūros, transportavimo bei miško darbus. Jie
gaminami pagal individualų užsakymą, t. y. paruošiami asmeniškai kiekvienam klientui. Miškų urėdijos ir privačių miškų savininkai Valtra traktorius sėkmingai naudoja kertant mišką, vežant medieną, ruošiant dirvą
sodmenų sodinimui, gaminant biokurą, darbui medelynuose ir kt.
Vienintelis Valtra Inc. atstovas Lietuvoje UAB „Rovaltra“ naujausius
koncerno produktus dažniausiai pristato ASU pavasarinėje „Ką pasėsi...“
ir rudeninėje „Sprendimų ratas“ parodose. UAB „Rovaltra“ yra ne tik minėtų parodų nuolatinė dalyvė, bet ir aktyvi ASU rėmėja. Generalinio direktoriaus Romualdo Trainaičio iniciatyva universitete renovuotos auditorijos, įrengtos laboratorijos, įmonė remia įvairių renginių organizavimą.
Šių metų parodos „Sprendimų ratas 2015“ lankytojų dėmesį patraukė įspūdingo dydžio naujos kartos S4 serijos traktorius Valtra S374, pelnęs parodos medalį.

Patobulintas variklis

Ketvirtos kartos 400 AG traktorius Valtra S374
galingiausias naujoje Valtra S4 serijoje bei
vienas galingiausiųjų ratinių traktorių šiame
segmente ES. Jame įdiegta gausybė dizaino,
ergonomikos, valdymo funkcinių, techninių ir
technologinių naujovių.
Valtra S374 traktoriuose sumontuoti nauji AGCO Sisu Power 84 AWF–4V varikliai, kurių
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maksimalus galingumas yra 370 AG, o padidintos galios režime siekia
net 400 AG. Maksimalus sukimo momentas 1600 Nm pasiekiamas esant
1500 min–1. Naujasis variklis atitinka Etapo 4/Tier 4f kenksmingų deginių
emisijų reikalavimus. Jis sukurtas iki šiol gaminto 84AWI–4V variklio pagrindu, atlikus naująjį standartą atitinkančius patobulinimus.
Variklių sistemoje sumontuotas naujas elektroninis valdymo blokas EVB. Turbokompresorinis pripūtimas
vykdomas dviem nuosekliai
sujungtais turbokompresoriais su tarppakopiniu pripučiamo oro aušintuvu (Twin
turbocharger and Interstage
Charged Air Cooler (ICAC)).
Tiekiamo oro masės
reguliavimui
naudojamas
elektroniniu būdu valdomas
vožtuvas (Turbocharger with electronically controlled wastegate (Electronic WG)), kuris visuose sukių dažnių srityse garantuoja optimalų deginių energijos išnaudojimą ir palaiko optimalų naudingumo koeficientą,
todėl variklis jautriai reaguoja į akceleratoriaus pedalo paspaudimą ir/
ar kitokius galios pareikalavimus, didindamas sukimo momentą ir efektyviai naudodamas degalus net esant mažam variklio sukimosi dažniui.
Pagrindinės funkcijos: kaloringumo reguliavimas (emisija), tikslus galingumo valdymas ir katalizatoriaus atvėsinimo funkcija. Vožtuvo pavara
aušinama skysčiu.
Deginių emisijų normalizavimui naudojamas selektyvinio katalitinio redukavimo katalizatoriaus SCR ir oksidavimo katalizatoriaus DOC
derinys, kuris normalizuoja iki 85 proc. deginių bei „maža“ aušinama
išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistema cERG iki 15 proc. deginių normalizavimui. Kietųjų dalelių arba suodžių (PM) filtras (PF arba DPF) nenaudojamas.

Optimizuotas SCR katalizatoriaus dydis, sumažinta jo išorinių elementų pažeidžiamumo tikimybė, pagerintas žemės matomumas vairuotojui.

Galios perdavimas

S4 modeliuose įrengta bepakopė hidrostatinė–mechaninė transmisija.
Pavarų dėžė turi du greičių diapazonus: vieną kintamojo debito ašinį
stūmoklinį siurblį ir du identiškus kintamojo debito hidraulinius variklius,
planetinę pavarą, sumavimo veleną bei kitus galios perdavimo elementus. Važiavimo greitis mažų greičių diapazone A (vėžlys) – 0,03÷28 km/h
pirmyn ir 0,03÷16 km/h atgal. Važiavimo greitis didelių greičių diapazone B (kiškis) – 0,03÷40 km/h arba 50 km/h pirmyn ir 0,03÷38 km/h atgal.
Perdavimo skaičius yra begalinis.

Garantija
3000 motovalandų
arba 3 metai.
Pavarų dėžėje nėra nė vienos daugiadiskės šlapiojo tipo sankabos.
Vienintelė tokio tipo sankaba skirta priekiniam (4WD) tiltui įjungti.
AVT pavarų dėžės ypatybė – imituojama hidraulinės sankabos
funkcija, kurią atlieka hidrostatinis kontūras, neturintis įtakos tiesiogiai
nuo variklio sukamąjį judesį gaunančiai GTV pavarai. Įjungus šią funkciją,
traktorių galima pristabdyti arba visiškai sustabdyti spaudžiant vien tik
stabdžių pedalą. Tokiu būdu traktoriaus variklis nesustabdomas, neperkraunamas, darbo metu beveik nebuksuoja varantieji ratai. Esant didelei apkrovai judėjimo iš vietos metu, varikliui ir transmisijai neperduodamos didelės smūginės apkrovos, traktorius pajuda tolygiai.
Aktyvaus sustojimo funkcija (Hill–hold) leidžia laikinai stabtelėti, po
to sklandžiai pajudėti iš vietos. Ypač ji patogi įkalnėse ir nuokalnėse.
Priklausomai nuo apkrovos, elektroninė transmisijos valdymo sistema (EXT Lite) optimizuoja perdavimo skaičių transmisijoje ir derina jį su
variklio sūkiais. Pasirinkus konkretų važiavimo greitį, išlaikomas mažiausias variklio sūkių dažnis. Tai taupiausias automatinis (Automatic mode)
variklio darbo režimas.
Pasirinkus konkrečius variklio sūkius, galima išlaikyti pageidaujamą
važiavimo greitį, kurį gali pakoreguoti pats operatorius, nes įjungiamas
rankinis režimas (Manual Mode).

Važiuoklės kontrukcijos ypatumai

Tvirtas naujai sukonstruotas važiuoklės liemuo panašus į pusiau rėminę
konstrukciją. Liemens priekinis pusrėmis ir storasienis lieto metalo variklio karteris sudaro vientisą tvirtą konstrukciją su standumo briaunomis.
Besisukantys transmisijos kardanai paslėpti ir uždengti, todėl plokščia
traktoriaus apačia apsaugota nuo šakų, akmenų poveikio. Minimalus išorinis posūkio spindulys sudvejintais priekiniais ratais naudojant stabdį
siekia 7,4 m, o nenaudojant stabdžio – net 8,4 m. Traktoriaus ilgis – 6,2 m,
ratų bazė – 3,105 m, prošvaisa – 484 mm.

Traktoriaus
alyva
aušinami stabdžiai yra
daugiadiskiai su stiprintuvu. Stabdomi visi keturi
ratai. Stovėjimo hidraulinio stabdžio įjungimas/
išjungimas integruotas reversavimo svirtelės mechanizme, elektrohidrauliniu
būdu tiesiogiai aktyvuojant
stabdžių diskus.

Operatoriaus patogumui

Kabina ir jos pusiau aktyvuotoji pneumatinė sistema Auto Comfort beveik
tokia pati kaip ankstesnėje S3 serijoje. Patobulintas prietaisų skydelis, naujas porankis su traktoriaus valdymo terminalo spalvotu ekranu, įrengtas
apatinis kabinos šildytuvas bei pneumatinė Superluxe Grammer sėdynė su
pneumatine pakaba.
Įdiegtas automatinis
hidraulinių sekcijų valdymas, automatinio variklio
sūkių palaikymo sistema bei
Hydraulic assistent. Traktoriaus valdymą palengvina
automatinė galūlaukių sistema U–Pilot su 30 išsaugomų
ir koreguotinų programų. Galinio keltuvo keliamoji jėga
–120 kN, priekinio – 51 kN.
Parodos „Sprendimų ratas 2015“ lauko ekspozicijoje – naujas traktorius
Valtra S374

Vairavimo ir stabdžių sistemos

Hidrostatinė greitojo arba kintamo perdavimo skaičiaus vairavimo sistema Quick Steer gali paspartinti priekinių ratų pasukimą. Jos dėka padidėja
traktoriaus manevringumas ir našumas, apsisukant galulaukėje, dirbant
krautuvu, atliekant greito manevringumo reikalaujančius darbus. Ją galima komplektuoti su dviem vairo ratais: vienas (pagrindinis) – priekyje,
kitas – gale priklausantis reversinei (atbulinės eigos) valdymo sistemai
TwinTrac. Valtra TwinTrac sistema valdo visas kitas traktoriaus sistemas,
susijusias su traktoriaus važiavimu (sankaba, stabdžiai, reversas ir t.t.).
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Privatūs miškai

Plečiant ryšius su Baltijos šalių
miško savininkais
Siekdami stiprinti bendradarbiavimo ryšius tarp Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos miško savininkų organizacijų, palyginti
skirtingų valstybių ūkininkavimo privačiuose miškuose principus bei įgyti naujos patirties, su Lietuvos miško savininkų asociacijos
aktyvu rugsėjo 27 d. – spalio 2 d. lankėmės Latvijos, Suomijos ir Estijos miškuose. Šios išvykos įspūdžiais norėčiau pasidalinti su
žurnalo skaitytojais.
Trumpas sustojimas Latvijoje
Pakeliui į Suomiją pirmiausiai aplankėme
artimiausius kaimynus – Latvijos miško savininkų asociacijai (Latvijas Meža īpašnieku
biedrība) priklausančios bendrovės Latvijas
Finieris medelyną, esantį netoli Siguldos
miesto. Čia mus pasitiko asociacijos valdybos pirmininkas Arnis Muižnieks ir medelyno vedėja Liāna Biedre, kuri pristatė beržo,
juodalksnio ir eglės sodinukų su uždara
šaknų sistema (konteineriuose) auginimo
technologijas. Šio medelyno šiltnamiuose
kasmet išauginama apie 1 mln. sodinukų ir
apie 600 tūkst. sodinukų atvirame grunte.
Arnis Muižnieks informavo, kad jų asociacija jungia apie 200 organizacijų ir fizinių
asmenų. Jos nariais yra Latvijos valstybinių
miškų įmonė ,,Latvijas valsts meži“, koncernas ,,Latvijas Finieris“, Latvijos liuteronų
bažnyčia ir pan. Asociacija užsiima atstovaujamąja-lobistine veikla nacionaliniame ir
tarptautiniame lygmenyse, neteikia paslaugų miškų savininkams. Rugsėjo 11 d. asociacija pažymėjo savo veiklos dešimtmetį.

Suomijos miškų savininkai su viltimi žvelgia
į netolimą ateitį
Atvykę į Suomijos sostinę Helsinkį, jau beveik šimtmetį gyvuojančios Žemdirbių ir
MTK veiklą pristato
miškų direktorius Juha Hakkarainen
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LMSA delegaciją priima 63 ha miško valdos savininkas Ilkka Sipila (centre)

miško savininkų centrinės sąjungos (MTK)
būstinėje susitikome su šios organizacijos
Miškų direktoriumi Juha Hakkarainen. Jis
supažindino mus su Suomijos privačių miškų ūkiu ir MTK veikla. 2017 m. MTK pažymės
100-čio jubiliejų, o šią sąjungą sudarančių
vietinių miško valdymo asociacijų veiklos
trukmė dar ilgesnė.
Per 70 proc. Suomijos teritorijos dengia
miškai (23 mln. ha), apie 90 proc. jų yra ūkiniai. Apie 61 proc. ūkinių miškų yra privatūs.
J. Hakkarainen sakė, kad miško savininkų organizacijų pastangomis nuo 2015 m.
pradžios Suomijoje įsigaliojo visas paketas
teisės aktų pakeitimų: liberalizuoti miškų
tvarkymą ir naudojimą reguliuojantys įstatymai, paliekant miškų savininkams patiems
laisviau spręsti, ar bus ūkininkaujama prisilaikant klasikinės miškininkystės praktikos,
nukreiptos į maksimalios ekonominės naudos gavimą, ar imtis kitokios, bet miško savininkui mielesnės veiklos.

Suomijos miškų metiniam prieaugiui
pasiekus 110 mln. m3, iš kurio kasmetiniai
kirtimai sudaro tik apie 80 mln. m3, privačių
miškų savininkams yra palengvintos sąlygos
naudoti augančią medieną, vykdyti būtinus
miškininkystės darbus, atsisakyta bereikalingų (dažnai perteklinių) biurokratinių reikalavimų. Suomijoje susirūpinta, kaip aprūpinti medienos žaliava šiuo metu statomus
3-4 didelius medienos pramonės centrus
(papildomas žaliavinės medienos poreikis
per metus – apie 16 mln. m3). Vienas tokių
projektų – koncerno Metsä Group įmonės
Metsä Fibre centrinėje Suomijoje, Äänekoski įgyvendinama didžiausia šalies miško
pramonės istorijoje 1,2 mlrd. eurų investicija
į bioprodukcijos gamyklą. 2017 m. rugpjūtį
planuojamos paleisti modernios gamyklos
gamybiniai pajėgumai – 1,3 mln. t. celiuliozės per metus.
Vyksta ir privačių miškų savininkų organizacinių struktūrų optimizavimas, nuo 2015 m.

pradžios įsigaliojo Miško valdymo asociacijų
(jų šiuo metu yra 81) įstatymo pakeitimai.
Susipažinę su Helsinkio įžymybėmis,
vakarieniavome už 90 km – Lahti miesto
apylinkėse įsikūrusio miško savininko ūkio
restorane.
Rugsėjo 29 d. susitikome su vietinės privačių miškų savininkų asociacijos atstovais.

Estų dėmesys privačių miškų stiprinimui
Šiek tiek statistikos. Daugiau nei pusę Estijos teritorijos (50,6 proc. arba 2,3 mln. ha)
dengia miškai, iš kurių 70 proc. yra ūkiniai
miškai (1,5 mln. ha). Likusi dalis priskirta
įvairiems saugomiems miškams. Nuo 1991
m. Estija pradėjo šalies ūkio atkūrimą, grindžiamą privačia nuosavybe. Buvusiems
miškų savininkams buvo teikiamos ilgalaikės paskolos miškų privatizavimui, perkant
iš valstybinių miškų, ir sudaromos sąlygos
privačios medienos pramonės vystymuisi.
Šiuo metu Estijoje yra apie 97 tūkst. privačių
miškų savininkų (fizinių ir juridinių asmenų),
kurie valdo apie 811 208 ha (48 proc. visų
Estijos miškų). Juose sukaupta apie 275 mln.
m³ medienos. Vidutinė privataus miško valda
Estijoje – 14,7 ha. Tik apie 40 proc. savininkų
gyvena netoli nuosavo miško. Vyksta aktyvi
miško prekyba. Pavyzdžiui, nuo 2001 m. iki
2007 m. buvo kasmet parduodama daugiau kaip 40 000 ha miškų.
Plečiasi vietinės miško savininkų asociacijos. Apie 6 500 miško savininkų yra
vietinių asociacijų nariai. Asocijuotų savininkų miškai sertifikuojami pagal PEFC miškų
sertifikavimo sistemą. Rapla savivaldybės
Varbola miestelio apylinkėse susitikome su
vienos rajoninės miškų savininkų asociacijos
Vardi Erametsaselts (www.vardi.ee) įkūrėjais

Taavi Ehrpais ir Tiit Linnamägi, šios asociacijos etatiniu miškininku Märt Linnamägi bei
Estijos privačių miško savininkų sąjungos
projektų vadove Kristel Arukask.
Aplankytoji rajoninė miško savininkų
asociacija Vardi Erametsaselts įkurta 2001
m. trijų iniciatyvių miškų savininkų pastangomis ir šiuo metu joje yra arti 400 narių. Tai
ne pelno siekianti organizacija, turinti vieną
etatinį darbuotoją miškininką, kuriam organizuoti kasdienę asociacijos veiklą padeda
visuomeniniais pagrindais veikianti valdyba. Vienas iš steigėjų Taavi Ehrpais sakė, kad
asociacijos nariai (miško savininkai ir kompanijos) valdo apie 13 tūkst. ha miškų.
Estijos privačių miškų sąjungos (ERAMETSALIIT) projektų vadovė Kristel Arukask
papasakojo, kad ši nacionalinė skėtinė miško savininkų organizacija vienija 21 iš 40
vietinio lygmens miško savininkų asociacijų,
iš kurių maždaug tik trečdalis veikia aktyviai.
Parama miško savininkų asociacijoms. Estijoje privačiam miškų ūkiui remti
valstybė kiekvienos asociacijos veiklai kasmet skiria paramą einamosioms išlaidoms
bei kasmet po 20 eurų už kiekvieną asociacijos narį (gauti šią dalį finansavimo gali tik
asociacijos, vienijančios daugiau kaip 40
narių). Verta prisiminti, kad tiek Estija, tiek
ir kaimyninė Latvija kryptingai remia miško
savininkų asociacijų veiklą, panaudodamos
ES Kaimo plėtros programos lėšas.
Miško savininkai, būdami asociacijos nariais, gauna Estijos valstybės paramą miškotvarkos projektų parengimui po 12 EUR/ha
(miškotvarkos projekto kaina skaičiuojama
apie 15 EUR/ha). Iš valstybės biudžeto taip
pat remiamas privačių miškų atkūrimas: skiriama 100 EUR/ha dirvos paruošimui, 128

EUR/ha – miško pasodinimui ir 0,16 EUR/vnt.
sodinukų įsigijimo išlaidoms padengti.
Mokesčių sistema irgi palanki privačiam
miškų ūkiui vystytis. Nors aplankyti miško
savininkai sakė mokantys apie 0,5 EUR/ha
žemės mokestį už miškus, valstybės parama,
skiriama privataus miškų ūkio reikmėms, yra
ženkliai didesnė.
Gyventojų pajamų mokestis yra 20
proc., tačiau prieš sumokant šį mokestį galima iš gautų pajamų atskaičiuoti 3 metų
patiriamas išlaidas. Tam mokesčių inspekcijai reikia pateikti dokumentinius įrodymus
(sąskaitas, čekius ir pan.), kad į tą patį miško
valdos sklypą buvo investuota lėšų geresnei
miško valdos priežiūrai, ugdomiesiems kirtimams, miško kelių tvarkymui ir pan. Tuomet
ši suma atimama iš tos, nuo kurios būtų skaičiuojamas pajamų mokestis už ateinančius
trejus metus į priekį. Jei miško savininkas
vykdo veiklą ne kaip fizinis asmuo, o kaip
įkūręs įmonę ūkinis subjektas (kas labai dažnas atvejis Estijoje), tuomet pelno mokesčių iš vis nereikia mokėti. Jei parduodamas
nuosavybės atkūrimo metu gautas miškas
su žeme, pajamų mokesčių nereikia mokėti.
Estų miško savininkus stebina mūsų šalies
politikų sugalvota ,,išmonė“ – nuo 2015 m.
sausio 1 d. įvestas papildomas 5 proc. apyvartos mokestis nuo visų gaunamų pajamų
už parduotą mišką ir medieną.
Šiemet šiltas ruduo visą kelionę teikė ir
puikią nuotaiką. Sugrįžome į Lietuvą praturtėję naujomis žiniomis ir patirtimi, įgiję
naujų draugų. Gerus kaimyninių šalių sprendimus sieksime įgyvendinti Lietuvoje.
Dr. ALGIS GAIŽUTIS
LMSA valdybos pirmininkas

LMSA archyvo nuotraukos

Susitikimas su Estijos miškų savininkais ir asocijacijos vadovais
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PONS S E

Miško darbams palengvinti –

nauja Ponsse 2015 serijos technika
Oficialus koncerno Ponsse atstovas Lietuvoje UAB Konekesko Lietuva šalies rinkai šiemet pateikė naujos kartos 2015 metų serijos miško techniką.
Naujo dizaino, didesnio našumo bei galingumo, patobulintos ergonomikos Ponsse medkirtės ir medvežės neabejotinai patenkins vis didėjančius
klientų lūkesčius bei užtikrins dar efektyvesnę darbo kokybę. Kurdami
Ponsse 2015 serijos mašinas, koncerno konstruktoriai siekė padidinti
technikos efektyvumą, patvarumą bei palengvinti mechanizmų priežiūrą
ir eksploataciją.

Ponsse 2015 serijos medvežėse papildomai sutvirtinti rėmai
pasižymi dar didesniu patvarumu, o patobulintos krano strėlės tapo
greitesnės ir patogesnės. Jose taip pat įdiegta pažangi variklių gamybos technologija bei patobulinta hidraulinė sistema. Šių naujovių dėka
techninės priežiūros intervalai pailgėjo nuo 600/1200 val. iki 900/1800
val. Prailgintas aptarnavimo laikotarpis leidžia padidinti efektyvių
darbo valandų skaičių ir tuo pačiu sumažinti eksploatacines išlaidas.
Medvežėse Ponsse Gazelle, Ponsse Wisent bei Ponsse Elk montuojami
galingesni 4 cilindrų 150 kW turbo dyzeliniai Mersedes Benz varikliai,
atitikantys ES Stage 4F kenksmingų deginių emisijos reikalavimus.
Minėtuose varikliuose padidintas variklio sukimo momentas iki 800 Nm.
Lyginant su pirmtakiais, naujos kartos Ponsse medvežės turi didesnę
traukos jėgą. Transmisijos galios perdavimo valdymas tapo dar labiau
tikslesnis ir preciziškesnis, užtikrinantis produktyvesnį ir efektyvesnį
medvežės operatoriaus darbą.
Aštuonių ratų medvežėse naudojama Ponsse ActiveFrame kabinos amortizavimo sistema. Šis paprastas ir funkcionalus sprendimas
Ponsse kabinos pasižymi aukščiausio lygio ergonomika ir komfortu

Specialistai itin vertina patogų priėjimą prie Ponsse
technikos kasdieninio patikrinimo taškų

PONSSE BUFFALOKING

sumažina dėl kelio nelygumų atsirarandančius svyravimus į šonus,
todėl sumažėja papildomos apkrovos operatoriui ir jis jaučiasi stabiliau. Kadangi vairavimas tapo patogesnis, operatorius pavargsta lėčiau,
išlieka ilgiau darbingas, didėja darbo proceso produktyvumas. Padidėjus
komfortui, operatorius medveže gali važiuoti didesniu greičiu, ypač be
krovinio. Darbas su kranu taip pat efektyvesnis, nes sistema palaiko
kabiną horizontaliai net dirbant nelygiose vietose, nuokalnėse. ActiveFrame sistema technologiškai artima medkirtės Ponsse Scorpion lygiavimo sistemai, kurioje atskiri davikliai pakeisti patikimu valdymo moduliu.
Dvigubos rėmo konstrukcijos dėka ActiveFrame amortizavimo sistemos
svyravimo taškas yra žemai ties tandeminių vežimėlių ašimi. Toks techninis sprendimas sumažina iki minimumo arba net pašalina bet kokius
svyravimus operatoriaus kėdėje.
Ponsse miško technika Lietuvoje labiausiai žinoma nuo 2006 m., kai
jos vieninteliu atstovu tapo UAB Konekesko Lietuva. Dabartiniu metu
mūsų šalies miškuose darbuojasi per 60 šios kompanijos medkirčių ir
medvežių. Kokybiškas ir patikimas Ponsse miško mašinas gerai vertina miškų urėdijų darbuotojai, privačių miškų kirtėjai. Pačią naujausią
2015 serijos miško techniką jau galima sutikti šalies miškuose – klientai
teigiamai vertina mašinų patobulinimus ir džiaugiasi jų darbo kokybe.
UAB Konekesko Lietuva ne tik parduoda modernią Ponsse miško techniką,
bet ir užtikrina kokybišką, savalaikį ir nepriekaištingą jų garantinį
techninį aptarnavimą bei pogarantinį remontą, organizuoja operatorių
mokymus. Ponsse atstovai turi plačiausią šio tipo mašinų prekybos ir
serviso centrų tinklą šalyje: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir
Šiauliuose.
PONSSE Wisent
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PONSSE scorpion

Dideliais kiekiais

superkame beržo rąstus
nuo 16 cm skersmens
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Medžioklė

Meilė po lazdynais baigėsi.
Rugsėjo pabaigoje džiaugėmės pilnu krepšiu gražuolių riešutų, nuraškytų nuo nuosavo lazdyno sodybos
pakrašty. Spalio pradžioje visais žinomais būdvardžiais
koliojom kaimyną, išniekinusį visas mano pastangas
apsaugoti raudonlapę sodybos puošmeną. Dailūs, balti
mediniai kuolai, lyg rūta žalias, tvirtos vielos tinklas. Ne
tvora, o šedevras. Net iš savo ponios sulaukiau komplimento, kad nesu visiškas nuolupa.
Bet va! Atrioglino bestija, nulaužė dailų, liauną tvoros kuolelį ir... Sudievu lazdynėli, ilsėkis ramybėje kapliadančio viduriuose, liko tik penki stagarai. Na, tam
bestijai, žinoma atsirūgo... Bet, žmonės, kai tversit tvoras
nuo garsiosios dantų pastos reklamos personažų, būkit
budrūs. Naudokit tik metalinius arba net betoninius
kuolus.
Su šautuvėliu medituojant prie lazdynėlio kapo,
galvelėj pradėjo suktis ir durnesnės mintys. Kodėl mes,
mėsėdžiai, esam tokie mėmės? Pažiūrėkit! Organizuotais būriais ir pavieniui, tikrų ir apsimetusių augalėdžių
ordos mums mėsėdžiams nuolat zyzia į ausis: jūs, barbarai, kiek vargšų gyvuliukų padžiauna savo kailiukus dėl
jūsų mėsėdystės.
Sesės ir broliai mėsėdžiai! Vienykimės! Vienykimės ir
skelbkim pasauliui savo tiesą! Kas pasakė, kad mes mėsą
valgom ne dėl idėjos?! Tai va, aš ir skelbiu: kiekvienas
jautienos, elnienos ar briedienos didkepsnis, kiekvienas
kiaulienos, šernienos ar stirnienos troškinukas, kiekviena bebrienos dešrytė ar zuikienos, o taip pat ir triušienos kulšytė tai dešimtys, ką ten dešimtys – šimtai, o gal
net tūkstančiai išgelbėtų dobilėlių, smilgelių, vėdrynų,
kiaulpienių, garšvų ir daugybės kitų įstabių Dievulio žolynėlių.
Mokslo guzai sako, kad vien skeltalūpiai žvairiai (čia
ne apie žmones) per pusę tūkstančio augalėlių rūšių
pervaro per savo skrandį. Kas galėtų paneigti, kad laiku
pateikęs savo brangiausiąjai bebrienos daugiaryžį (dėl
recepto prašom kreiptis privačiai), būčiau išgelbėjęs
raudonlapį lazdynėlį... O jeigu taip, tai pulkim ir priešo
pozicijas. Kol Jiems dar ,,nedašuto“, kviečiu, kuo skubiau
steigti komitetus ir kuopeles labiausiai žmonijos ujamiems gyvuliukams ginti. Sąrašas ilgas: žiurkės, tarakonai, musės, blakės, blusos, utėlės, gyvatės ir šiaip visokie
šliužai. Mes nugalėsim! Už mūsų – tiesa.
O kol virškinsit šias inovatyvias idėjas, siūlau šviežiausias paskalas iš stiklinių Briuselio bunkerių apie vieno gyvūnėlio globą.
Malonaus lapkričio.
Nuoširdžiai
Eugenijus Tijušas
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Žodis skaitytojui

Europos Parlamente – apie
vilkų skaičiaus valdymo
problemą
LINAS BALČIAUSKAS
Gamtos tyrimų centras
Europos Parlamento (EP) centrinio įėjimo prieigose šių metų rugsėjo 15 d. rytą
vyravo žalia spalva. Medžiotojai sudarė daugumą susirinkusių į tarpdalykinės
grupės „Biologinė įvairovė, medžioklė ir kraštovaizdis“ (angl. The EP Intergroup
„Biodiversity, Hunting, Countryside“) konferenciją, skirtą vilkų grįžimo į Europos
landšaftus iššūkiams ir sprendimams. Grupės prezidentas, Europos Parlamento
narys Karl Heinz Florenz sakė, kad ES teritorijoje gyvenant mažiausiai 10 000
vilkų ir dar augant jų skaičiui, sakyti „Sveiki, vilkai“ jau nebėra adekvati reakcija.
Vilkų grįžimas į tas vietas, kuriose jų nebuvo ilgai, sukėlė daug diskusijų. Galima
sakyti, kad vilkai jau tapo simboliu klausimu: kaip žmonės turėtų elgtis su gamta
ir kaip mūsų ekonominis bei sociologinis vystymasis turėtų būti suderintas su
gamtos ir rūšių apsaugos reikalavimais.
„Aš nenoriu šaukti „Vilkas!“, bet faktas tas, kad „Jie sugrįžo“, – pradėjo pasisakymą EP narys Bendt Bendtsen. „Europos kontekste 2014 m. 12 vilkų Danijoje yra nepastebimi, tačiau ir šis skaičius sukėlė nerimą bei triukšmą. Vilkai visai
netinka čia tankiai žmonių apgyventose buveinėse. Kaip Europos Parlamento
narys, esu tikras, kad vilkų skaičius turėtų būti stebimas ir duoti pagrindą politiniams sprendimams, ir kad Buveinių Direktyvos reikalavimai turi būti peržiūrėti,
suteikdami daugiau galimybių vilkų populiacijos reguliavimui“.
Panašu, kad raginimai saugoti nykstančią rūšį ir užtikrinti populiacijos gyvybingumą skirti ne šiai auditorijai ir ne vilkams. Gausėjančios vilkų, ūdrų, kormo-

ranų ir bebrų populiacijos verčia ieškoti konfliktinių situacijų sureguliavimui tokių būdų,
kurie tenkintų daugumą suinteresuotų pusių, ypač atsižvelgiant į vietos gyventojų pageidavimus. Dėl saugomų rūšių daromos žalos šalys ES narės kreipiasi į Europos Komisiją,
prašydamos peržiūrėti jų statusą Buveinių
Direktyvos (BD) atžvilgiu. Primenama, kad
tą įgalinantis BD 19 straipsnis leidžia keisti
saugomos rūšies statusą, siekiant mokslinio
arba techninio progreso, tačiau niekada nebuvo pritaikytas. Dauguma pasisakiusių vėliau tam pritarė.
Keliose Europos šalyse baimę sukėlė
migruojantys pavieniai vilkai, jauni patinai,
kurie ėmė nebijoti žmonių. Žemutinės Saksonijos medžiotojų asociacijos prezidentas
H. Dammann-Tamke pasisakymą pabaigė
mobiliu telefonu iš važiuojančios mašinos
nufilmuotais kadrais, kaip autostrados pakraščiu dieną linksmai bėga ir į ūkininkų fermas žvalgosi jaunas vilkas.
Susirūpinimą kelia vilkų populiacijos
augimo greitis tose šalyse, į kurias jie grįžo
po ilgo laiko. Pavyzdžiui, Rytų Vokietijoje
pirmieji vilkai pasirodė 2000 metais, po maždaug 100 metų pertraukos. 2005 m. buvo
aptinkamos dvi vilkų grupės, o 2014 m. – jau
42 grupės. Pavieniai patinai užsiima teritoriją, vėliau susiranda patelę ir pradeda naują
vilkų grupę. Vienas toks vilkas nuo Brėmeno
pasiekė net Olandiją, buvo stebimas šalia
vaikų darželių, vėliau pateko po mašina autostradoje. Šie faktai apskriejo žiniasklaidą,
sukėlė visuomenės nerimą ir pablogino vilkų
priimtinumą daugelyje Vakarų Europos šalių.
Vilkų populiacijos valdymo planą Vokietijoje pradėjo rengti medžiotojai. Jie prisiėmė politinę ir ekonominę atsakomybę dėl
vilkų daromos įtakos ekosistemoms, ūkiui ir
dėl neigiamo visuomenės požiūrio. Vokietijoje jau registruoti 77 artimi vilkų ir žmonių
kontaktai, taip pat 5-25 m atstumu nuo mašinų pasirodę vilkai. Tokie kontaktai ypač dažni
tankiai apgyventame Saksonijos kraštas (čia
gyvena 8 mln. žmonių). Norint Vokietijoje
išlaikyti gyvybingą vilkų populiaciją, svarbiausias uždavinys dabar yra rasti būdus,
kaip padidinti jų priimtinumą visuomenėje.
Medžioklė laikoma vienu iš tokių būdų, parodant visuomenei, kad populiacija kontroliuojama.
Vokiečiai teigia, kad vilkai į jų šalį emigravo iš Lenkijos, tačiau genetinių tyrimų duomenys rodo jų ryšius ir su Baltijos populiacija.
Didžiausios Vokietijoje gamtosauginės
organizacijos NABU atstovas Eick von Ruschkowski pateikė keletą priežasčių, kodėl vil-

kai Europoje turėtų būti saugomi: jų ekologija ir išskirtinis vaidmuo mitybos grandinėje;
vilkai yra vadinama skėtinė rūšis (angl. flagship species) ir svarbūs mokslui; tarptautinė
atsakomybė (jis motyvavo: kaip paaiškinti
afrikiečiams, kad jie privalo saugoti dramblius, jei europiečiai nesaugo savo stambiųjų
plėšrūnų).
Apie vilkų konfliktus su žmonėmis E. von
Ruschkowski pasisakė labai rezervuotai. Jis
pažymėjo, kad po 1959 m. žmonių aukų dėl
vilkų kaltės Europoje nebuvo. Pasitaikančias
konfliktines situacijas labiausiai eskaluoja
masinės informacijos priemonės. Keltinas
klausimas, ar konfliktai yra tokio masto ir
populiacijos priimtinumas visuomenei toks
kritiškas, kad reiktų imtis reguliavimo priemonių. Šio teiginio palaikymui jis pateikę vokiečių apklausų faktus: 80 proc. respondentų
yra už vilkų grįžimą į šalies miškus, 17 proc.
– prieš. Apie 56 proc. apklaustųjų vertina
teigiamai vilkų buvimą miškuose, 12 proc. –
neigiamai, tik 11 proc. mano, kad vilkai pavojingi žmogui.
Didesne problema E. von Ruschkowski laiko tai, kad vilkai pjauna gyvulius. Tai
konfliktiškiausia vilkų populiacijos valdymo
vieta. NABU nuomone, spręsti šią problemą
reikia kompensuojant gyvulių savininkams
nuostolius. Tačiau netgi ir NVO atstovas sutiko, jog Buveinių Direktyva turėtų įvertinti
regioninius šalių skirtumus.
COPA-COGECA (Naminių gyvulių augintojų asociacijos) atstovo Emmanuel Coste
pasisakymą salė sutiko labai palankiai, nors
ši organizacija neseniai pasitraukė iš Intergrupės darbo, motyvuodami tuo, kad kalbama daug, o priemonių nesiimama. Jis sakė,
kad iš ES 28 šalių fermeriai bent aštuoniose
turi savo profsąjungas, todėl galės imtis ryžtingų veiksmų dėl vilkų žalos atlyginimo. Pasikeitė ir vilkų elgesys: jie dažniau minta naminių, o ne laukinių gyvūnų mėsa, nes taip
lengviau sumedžioti grobį. Toks pat dėsningumas stebimas ir JAV, kur vilkų populiacijos
atsikūrė nelabai seniai.
Europos šalyse beveik neliko galvijus
prižiūrinčių piemenų, todėl gyvuliai menkai
saugomi. Esminiai momentai, akcentuoti
šiame pasisakyme, buvo: (1) vilkų Europoje nebemažėja; (2) įvairiose šalyse didėja
jų grupių skaičius; (3) vilkai sugeba įveikti
visas taikomas naminių gyvūnų apsaugos
priemones (puola ypač avis ir dienos metu);
(4) vilkų papjautų gyvulių skaičius didėja;
(5) nedideliame ūkyje prižiūrėti nedideles
bandas naktimis yra labai sunku ir neefektyvu ekonomiškai; (6) galvijų augintojai nėra

žiaurūs vilkų atžvilgiu, bet žalos atlyginimas nepadengia visų nuostolių ( pvz., laiko
sąnaudų auginant galvijus).
Šios organizacijos atstovo siūlymai atrodo radikaliausi:
Leisti nuomonę dėl vilkų populiacijos valdymo Europoje pareikšti visiems
žmonėms;
Nuomonės turi būti vertinamos demokratiškai, tačiau reprezentatyviai;
Buveinių Direktyvos reikalavimai suformuluoti prieš 40 metų, kai vilkų Europoje buvo daug mažiau, todėl bent
jau dėl vilkų reiktų iš naujo aptarti BD
reikalavimus;
Vietiniai (kaimo) gyventojai privalėtų
turėti ne tik teisę dalyvauti priimant
sprendimus dėl vilkų populiacijos valdymo, bet ir galimybę apginti savo reikalavimus.
Slovakijos žemės ūkio ir kaimo vystymo
ministerijos atstovas Jozef Doczy trumpai
pristatė vilkų populiacijos valdymo ir apsaugos istoriją šioje šalyje. Iki 1975 m. vilkai
kaip rūšis nebuvo saugomi, po to įsigaliojo medžioklės terminų reguliavimas. Nuo
1997 m. Slovakijai prisijungus prie Berno
konvencijos, nuo 1999 m. nustatė vilkų
medžioklės sezono trukmę (2 mėn. ir 15 d.),
neribojant kvotos. ES Komisija 2013 m. Slovakijai padarė pastabą dėl trijų vilko populiacijos valdymo aspektų: tarptautinio bendradarbiavimo stokos pasienio teritorijose,
vilkų medžioklės EB svarbos teritorijose,
išskirtose vilkų apsaugai, ir dėl kasmetinės
sumedžiojimo kvotos nebuvimo.
Slovakija, atsakydama į ES Komisijos
priekaištus, 2013 m. jau turėjo 79 teritorijas, skirtas vilkų apsaugai, uždraudė medžioti vilkus pasienio teritorijose, uždraudė
varymines vilkų medžiokles ir nustatė tvarką, kad kiekvieną sumedžiotą vilką turi apžiūrėti valstybės inspektorius. Tobulinami
monitoringo metodai, šalis baigia parengti
vilkų populiacijos valdymo planą.
Per 1995-2015 m. vilkų paplitimas Slovakijoje padidėjo maždaug 10 proc.: jie
gyvena dviejuose regionuose – kalnuotose
Alpių srityse ir lygumose, žemdirbystės zonoje Panonijoje. Populiacijos dydis – apie
300 individų pavasarį ir apie 600 individų po veisimosi. Nuo 1958 m. iki 2013 m.
Slovakijoje sumedžioti buvo 3936 vilkai. Iš
karto po naujų apribojimų medžioklei įvedimo sumedžiotų vilkų skaičius sumažėja
ženkliai, o po kelių metų vėl atsistato. Kasmetinei kvotai nustatyti sudaroma ekspertų grupė.
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Medžioklė

J. Doczy paprieštaravo nuomonei, kad
vilkas miške atlieka sanitaro vaidmenį. Jo
nuomone, jau kuris laikas vilkai medžiodami nebūtinai pasirenka silpniausius individus, bent jau Slovakijoje jie neretai pjauna
geriausios kokybės elnius. Tai tikrai nauji
pastebėjimai. Slovakijos atstovo manymu,
vilkų medžioklė visiškai atitinka Buveinių Direktyvos reikalavimus, nes vietos žmonėms
leidžia jausti, kad ir jie turi galių (angl. empowerment).
Suomijos žemės ir miškų ūkio ministerijos ministro patarėjas Sami Niemi teigė, kad
iššūkiai vienodi visose šalyse, o sprendimai
yra skirtingi. Suomijoje be vilkų yra dar trys
plėšrūnų rūšys (lūšis, rudasis lokys ir ernis)
ir visos per paskutinius 15 metų plinta. Didžiausia žala daroma Laplandijoje, kur mažai
žmonių, tačiau laikoma daugybė puslaukinių šiaurės elnių. Šiuo metu plėšrūnai padaro žalos už 8 mln. eurų per metus. Vietiniai
gyventojai pasijunta nebeturį jokios įtakos ir
negali valdyti savo namų ūkio, planuoti dienos darbų.
Kitos S. Niemi paminėtos plėšrūnų populiacijų valdymo problemos Suomijoje: (1)
nelegali medžioklė, nes tik ja galima paaiškinti vilkų skaičiaus sumažėjimą nuo 2010
m. ir minimumą 2013 m. (120 individų); (2)
vilkų šalininkų ir priešininkų nesugebėjimas
rasti bendros kalbos ir kompromisų; (3) labai
stipri, tačiau neretai klaidinga visuomenės
informavimo priemonių įtaka (žurnalistai
skelbia bet ką). Suomijoje bandoma spręsti
šias problemas formuojant tokią nacionalinę
politiką vilkų klausimu, kuri tolygiai įvertintų
ekologinę, ekonominę bei socialinę plėšrūnų apsaugos puses. Negali būti apeinama
vietos gyventojų nuomonė, nes jiems tenka
nukentėti nuo vilkų ir keisti savo gyvenimo
būdą. Suomijoje gyventojų nuomonę šiuo
klausimu tiria nacionalinė tarnyba.
Turbūt svarbiausi yra paskutinieji trys
sprendiniai: (1) minimalus gyvybingos populiacijos dydis Suomijoje yra 25 vilkų grupės, (2) populiacijos valdymo vienetas yra ne
administracinis, o vilkų grupė ir jos užimama
teritorija; (3) vienas populiacijos valdymo
tikslų yra įtvirtinti vilko, kaip medžiojamojo
gyvūno, vertę.
Konferencijoje taip pat aptartos Vokietijos medžiotojų asociacijos ir Švedijos medžioklės ir laukinės gyvūnijos valdymo asociacijos pareiškimai (angl. positions). Kaip ir
reikėjo tikėtis, tai buvo aštriausi, radikaliausi
ir nekompromisiškiausi pareiškimai, reikalaujantys keisti ES politiką stambiųjų plėšrūnų atžvilgiu. Pirmiausia, pabrėžiama, kad
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labiausiai konfliktinės rūšys Europos Sąjungoje yra vilkai, kormoranai, ūdros ir bebrai
(kurie vienose šalyse yra išnykę, o kitose –
kenkėjai, darantys didelę žalą ūkiui). Visų šių
rūšių apsaugos pagrindas yra Buveinių Direktyva, tačiau jos taikymas turėtų priklausyti nuo regiono. Diskusijos dėl BD keitimo
vyksta jau seniai, todėl sprendimas turėtų
būti priimtas greičiau.
Pasisakymuose dar buvo pateikti keli
faktai ir siūlymai. Pavyzdžiui, vilkų populiacija turėtų būti valdoma taip, kad taptų
priimtina ir vietos gyventojams. Priimant
sprendimus, privalu įvertinti miesto ir kaimo gyventojų požiūrio skirtumus (miestiečiai visada yra perdėtai pozityvūs plėšrūnų
atžvilgiu). Kompensacijos už vilkų padarytą
žalą turėtų būti mokamos iš ES fondų kol
nepasikeis politinės nuostatos (Rumunijos
parlamento atstovo siūlymas).
Suomijos medžiotojų draugijos atstovas
buvo pats kategoriškiausias: vienintelis vilkų
problemos sprendimas yra jų medžioklė,
nes vilkų skaičius taip padidėjo tik dėl to,
kad jie nemedžiojami. Suomijos medžiotojai
mano, kad vilkams niekas negresia platesniu
nei vienos šalies mastu. Pavyzdžiui, Rusijos
Federacijoje iš 50 000 apskaitomų vilkų kasmet sumedžiojama 15 000, o jų populiacija
vis tiek išlieka stabili. Latvijos atstovė pabaigė konferenciją retoriniu klausimu: ką ės
vilkai, kai dėl afrikinio kiaulių maro 90 proc.
šernų bus išmedžiota?..
Lietuvos kontekste reikėtų plačiau padiskutuoti apie kelis šio aukšto lygio susitikimo aspektus.
Pirmiausia – apie demokratiją bet kurios
rūšies populiacijos valdyme. Kai sprendimai
priimami akivaizdžiu mažumos spaudimu,
ignoruojant didesnės dalies nuomonę ar
siekius, nėra normalu. Lietuvos medžiotojų
ir, turbūt nesuklysiu, didelės kaimo gyventojų dalies nuomone, vilkų problema Lietuvoje
nesprendžiama arba sprendžiama netinkamai. Vilkų apsauga turėtų virsti populiacijos
reguliavimu. Kodėl buvo patvirtintas toks
planas? Galbūt, daugumos nuomonė nebuvo išklausyta?
Kalbant apie vilkų apsaugą būtų pats
metas prisiminti, kad Europa šią rūšį jau išsaugojo ir dabar diskutuoja ne apie apsaugą, o apie problemas ir jų sprendimą. Vilkų
skaičius gali didėti labai greitai: Švedijoje jis
auga 15 proc. per metus, Vokietijoje – iki 30
proc. Tiesa, toks eksponentinis augimas negali būti begalinis dėl maisto ir erdvės stokos, tačiau žmonėms nepriimtina situacija
susidaro dar toli iki šių ribų pasiekimo.

Raginimas saugoti stambius plėšrūnus,
tarp jų ir vilkus, neretai būna tipiškas NIMBY
(„tik ne mano kieme“) sindromo pasireiškimas. Nurodymus kitiems duoda tie, kurie
savo laiku jų nesilaikė. Pavyzdžiui, Afrikoje
išsaugoti dramblius siekia aktyvistai iš tų
šalių, kuriose maisto išmetama daugiau,
nei reiktų išmaitinti visus žmones iš tų šalių,
kuriose drambliai gyvena. Už vilkus dažniau
pasisako miesto gyventojai, kurie jų nėra
matę ir niekada nesusidurs iš arčiau.
Buveinių Direktyva nėra šventa karvė.
BD 19 straipsnis leidžia pakeisti (pritaikyti)
saugomos rūšies statusą, pritaikant techniniam ir moksliniam progresui, tačiau šis
straipsnis niekada nebuvo panaudotas.
Daugelis susitikimo dalyvių pabrėžė
mokslo reikšmę populiacijų valdyme. Siūloma mokslo atstovams patikėti ne tik populiacijų valdymo priemonių planavimą, bet ir
faktų surinkimą bei analizę, apskaitas, monitoringą ir tarptautinio bendradarbiavimo organizavimą. Mokslo vaidmuo svarbus vien
dėl to, kad ne visada populiarioje spaudoje,
pasisakymuose pateikiami faktai atitinka
tikrovę. Pavyzdžiui, E. von Ruschkowski teiginys, kad po 1959 m. dėl vilkų žuvusių žmonių Europoje nebuvo, yra neteisingas. Dėl
pasiutusių vilkų išpuolių žmonių aukų buvo
Latvijoje, po 1950 m. dėl vilkų užpuolimo 4
žmonės žuvo Ispanijoje (Linnell ir kt., 2002).
Paskutinis klausimas: kokia kalba turi
kalbėti dauguma, kad būtų išgirsta savo šalyje? Medžiotojai ilgą laiką teigė, kad žiemos
metu vykdoma apskaita pagal pėdsakus
vilkų populiacijos dydžio neįvertina. Pernai,
prieš pat Naujuosius metus Gamtos tyrimų
centre kartu su Lietuvos medžiotojų ir žvejų
draugija pradėjome neprofesionalaus mokslo projektą, skirtą vilkų, lūšių ir kitų plėšrūnų registravimui. Net nesitikėjome tiek informacijos apie vilkų ir lūšių stebėjimus ne
žiemos metu. Todėl apie Šilalės rajono vilkų
skaičių pasisakyti galime pakankamai argumentuotai. Jų skaičius rajone yra didesnis,
negu 2015 m. apskaitoje nustatyta gretimose Tauragės ir Klaipėdos apskrityse (apie tai
rašėme MG, 2015 m. 9 nr.) Tiesa, duomenų
apie kitus rajonus yra mažiau, tačiau projektą numatome tęsti bent kelis metus.
Labai įdomu bus sekti Intergrupės naujienas, kurių ilgai laukti nereiks. Laplandijoje
po poros mėnesių vyks panašus susitikimas,
kuriame žadama arši ir konstruktyvi diskusija, spaudžiant Briuselį imtis vilkų problemos
sprendimo iš esmės.

Medžiotojų dėmesiui
Nuo 2015 m. spalio 15 d. įsigaliojo aplinkos ministro K. Trečioko patvirtinti
Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pakeitimai, susiję su šernų medžioklės organizavimu, siekiant sureguliuoti šių gyvūnų populiaciją šalyje ir užkirsti
kelią plisti afrikiniam kiaulių marui. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pareiškė
sieksianti, kad iki 2017 m. balandžio mėn. šernų populiacija būtų sumažinta maždaug
perpus (iki 25 tūkst. žvėrių), tačiau nėra žinomas realus šios populiacijos dydis. VMVT
tarnybos direktoriaus J. Miliaus teigimu, medžiotojų būreliai kiekvieną mėnesį turės
duoti ataskaitą aplinkos apsaugos agentūroms, veterinarijos tarnybos padaliniams,
kiek nušauta šernų pagal lytį, ypač patelių. Siekiama, kad Europos Komisijoje būtų leista skatinti medžiotojus už šernių sumažinimą ir kritusių šernų radimą.
Taisyklėse taip pat nustatytas laikas medžioti paprastuosius šakalus nuo spalio 15 d.
iki balandžio 1 d., kaip ir vilkus. Šakalai priskirti Europos Tarybos direktyvos dėl natūralių
buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos nustatytoms Bendrijos svarbos rūšims,
kurių paėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės.
Spalio 15 d. – gruodžio 15 d. aplinkosaugininkų iniciatyva vyksta medžioklės taisyklių pažeidimų prevencijai skirta akcija „Medžiok saugiai“. Jos metu aplinkosaugininkai kartu su miškų urėdijų, Valstybinės miškų tarnybos pareigūnais ir neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais tikrina, ar medžiotojai racionaliai naudoja medžiojamųjų
gyvūnų išteklius, ar medžioja saugiai ir atsakingai tvarko medžioklės dokumentus. Žiūrima, ar laikomasi reikalavimų transportuojant, naudojant medžioklinius ginklus, ar
medžiotojai ryši ryškios spalvos juostas ant kepurių arba dėvi ryškios spalvos kepures,
liemenes, ar tokias liemenes dėvi varovai, ar nemedžioja neblaivūs medžiotojai, kaip
medžiotojai vykdo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimais nustatytus
reikalavimus dėl šernų populiacijos reguliavimo priemonių, susijusių su afrikinio kiaulių maro plitimo prevencija.
MG inf.

Antano Truskausko PĮ

Felis

Miškas ir visuomenė

Vardinis ąžuolas Kėdainiuose –
miškininkui Z. Truskauskui
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Kalba urėdas J. Girinas

Bangos Grigaliūnaitės nuotraukos

hidrometeorologijos centro direktoriaus
pavaduotoja V. Augulienė prisiminė nueitą
Z. Truskausko gyvenimo kelią, įsimintinus
darbus, jo polinkį bendrauti su visuomene.
Pasak kolegų, nežiūrint užimtų aukštų pareigų – miškų ūkio ministro pavaduotojo ar
Miškų ūkio ministerijos sekretoriaus, aplinkos
viceministro, generalinio miškų urėdo pavaduotojo – jis buvo paprastas, bičiuliškas kolegoms, atsidavęs profesijai, sąžiningas ir pareigingas darbuotojas, inteligencijos, santarvės
skleidėjas tarp miškininkų ir kartu vienas iš
pagrindinių miškų teisės aktų rengėjų, miškų
ūkio plėtros politikos ir ekonomikos strategų
ir įgyvendintojų, įnešęs didelį asmeninį indėlį, kad valstybinių miškų sektorius išliktų stabilus ir rentabilus rinkos ekonomikoje. Su Z.
Truskausko netektimi ligi šiol sunku susitaikyti ne tik miškininkams, bet ir visuomeninėms
organizacijoms.
Esame dėkingi Kėdainių miškų urėdui
Juozui Girinui už surengtą ekskursiją po
miškų urėdijos medelyną, pristatytą ąžuolų
genofondą ir jų dauginimo, auginimo technologiją. Taip pat norėčiau padėkoti Trakų
miškų urėdui Vygantui Mierkiui už pritarimą
šiai išvykai ir suteiktą transporto priemonę.
Lai auga ąžuolai Pelėdnagių girioje, pasitinkantys artėjantį valstybės atkūrimo šimtmetį.
ANTANAS STACKEVIČIUS
Draugijos „Žaliuojanti Vilnija“ pirmininkas

Talka ,,Neregėtos Lietuvos'' ąžuolyne
Vilnijos talkininkai

Kėdainių m.u. archyvo nuotrauka

Prieš 15 metų tuometinio Vilniaus universiteto Kairėnų botanikos sodo direktoriaus,
miškininko, dr. Evaldo Vyliaus Navio įkurta
gamtosauginei veiklai plėsti draugija „Žaliuojanti Vilnija“ lig šiolei vienija miškininkus,
botanikus, dendrologus bei kitų profesijų
gamtininkus. Ji užsiima privačių miškų savininkų mokymu, želdintojų kvalifikacijos kėlimu, kasmet organizuoja išvykas po Europos
botanikos sodus, arboretumus, parkus. Jau
penkerius metus vyksta draugijos ir Kėdainių
miškų urėdijos bendras projektas – „Neregėtos Lietuvos“ ąžuolyne pasodinome per 300
ąžuoliukų.
Keliaujant ir tarpusavyje bendraujant
gimsta ir kiti sumanymai. Vienas iš jų – žymiems Lietuvos miškininkams pasodinti po
ąžuolą. Kėdainių miškų urėdijoje, netoli Pelėdnagių veisiamame ąžuolyne jau pasodinome vardinį atminimo ąžuolą miškininkui
prof. Jonui Kuprioniui (XX a. tarpukaryje buvusiam „Mūsų girių“ žurnalo redaktoriui) bei
miškininkui, dendrologui doc. Evaldui Vyliui
Naviui.
Šių metų spalio 10-ąją čia pasodintas vardinis ąžuolas iškiliam miškininkui, buvusiam
generalinio miškų urėdo pavaduotojui Zdislovui Truskauskui (1948-2011), kurio netikėtai
netekome 2011 m. rugpjūtį.
Sodinti šio ąžuoliuko atvyko 35 miškininkai bei kitų profesijų atstovai, velionio žmona
Regina, miškininkas sūnus Tomas su šeima.
Tai trečiasis Z. Truskausko atminimo žaliasis
akcentas. Žemės dienos išvakarėse, 2012 m.
kovo 19-ąją, rašytojo Romo Sadausko iniciatyva jam vardinis ąžuoliukas pasodintas
Vilniuje, Rašytojų sąjungos kieme, o tų metų
pavasarį netoli gimtinės, Ignalinos miškų urėdijos Daugėliškio girininkijoje, prie Andrikavo
miško pasodinta nemaža ąžuoliukų ir liepų
giraitė. Jai pažymėti pakelėje pastatytas uteniškio tautodailininko Prano Kaziūno išskobtas stogastulpis. Šalia jo pasodinta keletas
augesnių ąžuoliukų bei iš Dubravos EMM
urėdijos medelyno atvežta pušaitė, išauginta iš popiežiaus Benedikto XVI-jo Varšuvoje
2006 m. pašventintų pušų sėklų.
„Neregėtos Lietuvos“ ąžuolyne kalbėję
bendramoksliai, žmona Regina, Kėdainių
miškų urėdijos urėdas J. Girinas, Lietuvos

Lietuvos jaunieji miško bičiuliai – konkurso
„Jaunimas Europos miškuose“ prizininkai

Rugsėjo 21-25 d. Rumunijoje, Busteni mieste vyko tarptautinis YPEF (Young people in
European Forests) konkursas „Jaunimas Europos miškuose“. Jame rungėsi jaunuoliai iš 11
ES šalių (Austrijos, Čekijos, Estijos, Latvijos,
Lenkijos, Lietuvos, Portugalijos, Rumunijos,
Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos).
Iki gegužės pabaigos Europos šalys, YPEF
dalyvės, turėjo išsirinkti geriausiuosius savo
šalies jaunuosius miškininkus, kurie atstovavo jų šalį tarptautiniame konkurso etape
Rumunijoje.
Lietuvai atstovauti išrinkti Vilniaus rajono
Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos
JMB būrelio nariai Greta Kanapickaitė, Karina
Batiuškova ir Gytis Šaulys, kuriuos konkursui
paruošė mokytoja Jūratė Taučiuvienė. Šį būrelį globoja Vilniaus miškų urėdijos Parudaminos girininkijos girininkas Genadijus Josifas
Morozas.
Ilgam įsiminė pati išvyka, konkurso darbas. Rugsėjo 21-osios ankstų rytą išskridome
iš Vilniaus oro uosto į Bukareštą, kur buvome
apie 14 val. Sulaukę visų dalyvių, autobusu
vykome apie 130 km į konkurso vietą – kurortinį Busteni miestą. Pro viešbučio langus matės kalnai, iki kurių atrodė vos kelios minutės
pėsčiomis. Kartu su gimnazistais į Rumuniją
vyko JMB sambūrio vadovė, Generalinės miškų urėdijos darbuotoja Eglė Mankevičienė ir
Lietuvos miškininkų sąjungos atstovas Mindaugas Maksvytis.
Vakare burtų keliu pasiskirstėme į 11
komandų, kurių kiekvieną sudarė 3 nariai iš
skirtingų šalių. Mūsų gimnazistės Greta ir Karina pateko į komandą su Čekijos ir Vokietijos
atstovais, o Gyčiui teko bendrauti su Portugalijos ir Austrijos jaunuoliais.
Kitą dieną po oficialaus renginio atidarymo turėjome galimybę aplankyti medžioklės muziejų. Grįžę grupėmis rašėme anglų
kalba testą apie Europos miškus: reikėjo
atsakyti į klausimus, pasirenkant vieną teisingą atsakymą. Testas buvo nelengvas, tad
teko ilgokai prie jo padirbėti. Net ir pabaigę
nebuvome įsitikinę, ar viską sėkmingai atlikome. Tą pačią dieną sužinojome aplinkosauginio plakato temą, kurį su Poster Forge
programa darėme kelias dienas (paruošimas
užtrukdavo net iki 22 val.).

Konkurso atidarymas

Trečiąją konkurso dieną pradėjome nuo
praktinių užduočių. Gavome sąrašą daiktų,
kuriuos per nustatytą laiką turėjome surasti
miške. Teko ieškoti grybų, vabzdžių, atneštą
vėjo sėklą, akmenį, o daugiausia paplušėjome beieškant kaulo ir plunksnos. Dar viena
užduotis buvo iš pateikto augmenijos sąrašo: su žiūronais reikėjo nustatyti, kokios
rūšys vyrauja Bucegi kalnuose. Taip pat turėjome surinkti 10 augalų rūšių, jas identifikuoti ir surasti lotyniškus jų pavadinimus.
Praktikos užduotys sudarė 20 proc. bendro
įvertinimo.
Kartu linksmai leidome laiką miške:
bendradarbiavome su savo komandos na-

riais, padėjome vieni kitiems ir džiaugėmės
nuostabiu oru. Konkurso darbas paįvairintas
ir pažintinėmis išvykomis. Po pietų surengtas žygis į kalnus – pamatyti Urlatoarea krioklį. Krioklys ir kalnai padarė visiems didelį
įspūdį. Nors grįžome kiek pavargę, vakare
dar turėjome laiko pabaigti aplinkosauginius plakatus.
Rugsėjo 24 d. ryte autobusu iškeliavome
į „Castelul Peles“ pilį, kuri, mūsų akimis, tviskėjo prabanga. Joje vasaromis gyvendavo
Rumunijos karaliai. Iš pilies kiemelio atsivėrė
gražus kalnų ir miškų peizažas. Tačiau grįžę
popiet turėjome pristatyti savo plakatus,
kuriuos darėme beveik dvi dienas. Tai buvo

Lietuvos atstovai: (iš kairės) Mindaugas Maksvytis, Eglė Mankevičienė ir jaunieji miško bičiuliai
su mokytoja Jūrate Taučiuviene
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Nauji leidiniai

Miškininkės subrandintas grūdas –
į kultūros aruodą

Konkurso dalyviai iš Marijampolio Meilės
Lukšienės gimnazijos Bustenio mieste

atsakingiausias momentas: visos komandos labai jaudinosi, norėjo gerai pasirodyti.
Konkurse pirmąją vietą pasisekė laimėti
Lenkijos, Rumunijos ir Ukrainos atstovams, o
Gytis Šaulys su komandos draugais iš Austrijos ir Portugalijos pelnė antrąją vietą. Karina ir
Greta taip pat puikiai pasirodė konkurse, nors ir
nelaimėjo prizinės vietos.
Po plakato pristatymo visi rinkosi pristatyti
savo šalį. Buvo labai linksma, nes gavome suvenyrų, saldumynų ir kitų malonių smulkmenų.
Kiekvienos šalies pristatymas savotiškai įdomus. Drįstu teigti, kad ši diena mums – viena iš
linksmiausių, nes po pristatymų laukė šventinė
vakarienė su gyva muzika ir šokiais. Nors penktadienį ketvirtą valandą ryte turėjome išskristi
namo, tąnakt nenorėjome galvoti apie namus,
linksmai leidome laiką. Nemiegoję beveik iki
pat išvažiavimo, net nepastebėjome, kaip atskridome į Vilnių. Grįžome namo laimingi, tačiau ir kiek nusiminę, nes kas labai gera trunka
neilgai.
Mano manymu, tokie konkursai labai
naudingi jaunuoliams, nes jie pakeliauja po
pasaulį, atranda naujų draugų, sužino naujų
dalykų, pagilina anglų kalbos žinias. Šį kartą
turėjo galimybę iš arčiau pažinti gražią, kalnuotą Rumunijos šalį, jos gamtą ir istoriją.
JŪRATĖ TAUČIUVIENĖ
Vilniaus rajono Marijampolio Meilės Lukšienės
gimnazijos JMB būrelio vadovė
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Gražus gyvenimiškas sutapimas: Kėdainių rajone naujakuriai savo kaimą Žilvičių
vardu pavadino, o jame 1937 m. gimusi ir
augusi mergaičiukė Emanuelė, jo žalumos
pakerėta, miškininkystės mokslus LŽŪA
krimto, Josvainiuose medelius sodino. Tapusi brandžia specialiste, Raseinių miškų
urėdijoje ir visos šalies miškininkystės ekonomines problemas nagrinėjo, prie daugybės projektų dirbo. Tai keli mano pastebėjimai, charakterizuojantys išleistos knygos
„Žilvičiai“ autorės – sudarytojos Emanuelės
Jurevičiūtės gyvenimą ir profesinę veiklą.
Iš šio leidinio dvelkia didi pagarba tėviškei, kurioje buvo pilna brolių ir seserų šurmulio, motiniškos šilumos, tėvo kasdienių
žingsnių. Tai kasdienybės atributai, kurių
niekas nepajėgs ištrinti iš vaikystėje patirtų
įspūdžių atminties. Deja, dužo svajonės ir
lūkesčiai, kai anksti mirė tėtis, o gimtus namus vėliau išdraskė šeimos tremtis į Sibirą.
Tą tragišką gyvenimo naktį, kai Jurevičių
šeimai buvo liepta nedelsiant susidėti tremčiai galimus daiktus, jauniausioji Emanuelė
buvo įmigusi ir jos pareigūnai prie blausios
šviesos nepastebėjo. Nutaikiusi progą, mergaitė išbėgo į nakties nežinią...
Ar įmanoma žodžiais nusakyti, ką turėjo
jausti mažametė, netekusi staigiai motinos,
seserų, brolių ir baimės apimta, o jeigu sugrįš jos ieškoti... Sugrįžo ir labai netikėtai –
brolis, pabėgęs tarp ešelono vagonų, kurie
turėjo išvežti juos iš Lietuvos. Emanuelė
niekada į gimtuosius namus nesugrįžo.
Gyvenimas vėtė ir mėtė, užgrūdino, bet neužgesino ilgesio, meilės, pagarbos buvusiai
tėviškei.
Ji ryžosi sudėti krūvon po kruopelytę
rinktus ir atmintyje išsaugotus žmonių atsiminimus apie Žilvičių kaimą. Net 31 autorius pasakoja giliai įsirėžiančias šio kaimo
gyventojų istorijas, neišdylančius gyvenimo vingius ir atsitikimus. Knygos pirmoje
dalyje, skyriuje „Pirmieji Žilvičių kaimo gyventojai“ pateikiama dokumentinė medžiaga, kaip 1922 m. spalio 16 d. „iš Libomyslio
ir Zofijavos palivarkų Gudžiūnų valsčiuje,
buvusioje Balio Gružausko įpėdinių nuosavybėje parceliuojama 358,9 ha žemė į 25
sklypus“. Jie skirti nepriklausomybės kovų
savanoriams, kitiems naujakuriams. Įdėti
kiti istoriniai faktai, autentiški atsiminimai,

gausiai iliustruoti išsaugotomis ano meto ir
naujomis nuotraukomis.
Antros dalies skyriuose „Gyvenimo
verpetai“, „Sodyba“, „Sibirą atisiminus“ pateikiama daug etninės pasakojamosios
medžiagos, surašyti žmonių liudijimai,
kurie padės suvokti savo ištakas žilvitėnų
jaunosioms kartoms. Įsimintinas skyrelis
„Neišsiųstas laiškas dėdei Zigmui“, kuris
Emanuelei buvo gyvenimo kelrodžiu, antruoju tėčiu.
Surinktos medžiagos buvo tiek, kad autorė dvejojo: talpinti ją šios knygos trečioje
dalyje ar leisti atskiru leidiniu. Ryžtis tokiam
neatidėliotinam darbui autorę skatino tai,
kad vis mažiau lieka žilvitėnų, kurie pasakytų „einu keliukais ir takeliais, kurių jau nebėra“, bet jaučiu širdimi.
Tad ir gavosi monografijos lygmens
396 psl. leidinys, kuriame pakankamai biografinės, istorinės, kraštotyrinės ir kitos, iki
šiol niekur neskelbtos medžiagos, išskyrus
skyrelius „Žilvičiai spaudoje“, ,,Tėtis išgydė
mamą“ ir dar ne kurį. Šis leidinys – tai miškininkės Emanuelės Jurevičiūtės išreikšta
nuoširdi pagarba savo tėvams, gimtinei,
kraštiečiams, jos svarus indėlis į šalies kultūros aruodą.
Dr. ANTANAS LANKELIS

Laisvą minutę

Apie šį bei tą...
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Vertikaliai:
1. Prietaisas kam nors suspausti. 2. Tekančios saulės šalis. 3. Pupinių šeimos krūmas, kurio žiedai geltoni, nemaži, susitelkę po 2–5
lapų pažastyse. 4. Nupjauta, išdžiovinta, surinkta žolė, skirta gyvulių šėrimui. 5. Laisvai pakabinamas skersinis pakinktų viržiams
kabinti. 6. Gramatikos dalis, nagrinėjanti sakinių tarpusavio ryšius, jų sudarymo būdus ir žodžių junginių sandarą. 10. Menininkas, dirbantis skulptūros srityje. 13. Kikilių šeimos paukštelis giesmininkas raudona kakta ir gerkle. 14. Minčių sukurtas vaizdinys
apie malonius, trokštamus dalykus, apie vilčių išsipildymą. 18. Didžiausias pasaulio graužikas, gyvenantis Amerikoje. 19. Negimtąja kalba ar tarmiškai kalbančio žmogaus tarties savotiškumas. 21.
Viršelis be įtaiso dokumentams sudėti. 22. Feodalinės Lietuvos
piniginis vienetas. 23. Į karšį panaši kuprota žuvis, kurios nugara
tamsi, melsvai žalia, o šonai melsvai, pilvas baltai sidabriški. 25.
Viena iš Kuršių nerijos gyvenviečių.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Horizontaliai:
7. Prilipęs ar prilipintas daiktas. 8. Ugnikalnio viršūnės elementas
– apvalios formos, įvairaus dydžio įdubimas. 9. Evenkų kalboje labai šilti auliniai batai, pagaminti iš natūralaus kailio. 11. Tuo pačiu
laiku gyvenantys artimo amžiaus žmonės. 12. Iš siūlų nertas žūklės prietaisas. 15. Cirko numeris, kai arklys, atsistojęs piestu, daro
šuolį. 16. Erškėtinių šeimos dekoratyvinis vaisinis dygliuotas krūmas (Chaenomeles). 17. Valstybės įstaiga, valdanti kurią nors sritį.
20. Karo kovos, visuomeninės veiklos, žaidimų, elgesio būdai ir
metodai. 22. Upių susiliejimo, sutekėjimo vieta. 24. Odos darinys,
sudarytas iš sukietėjusių epidermio ląstelių, gyvūnų kūnas ištisai
apaugęs šiais dariniais. 26. Sunki, dažnai mirtina žmonių, primatų
(beždžionių) liga, kurią sukelia tam tikras virusas, dar vadinama
hemoragine karštlige. 27. Lietuvos bliuzo karalienė. 28. Studijų
proceso dalis, kurių metu studentai pagal specialybę dirba praktikos institucijoje. 29. Nuo seno žinoma medžioklinių šunų veislė.

Sunkesni žodžiai: untai, branktas.
Iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę.
Atsakymus iki lapkričio 20 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 – flisinis bliuzonas Univers
Loterijoje dėl prizo negali dalyvauti redakcijos darbuotojai ir jų šeimų nariai.
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Sudarė Ona Gylienė

1.

Išėję negrįžti

Evaldas Vylius
Navys

nimo skyriaus vyresniuoju inžinieriumi, 19701990 m. – Paminklų restauravimo ir projektavimo instituto skyriaus viršininku, kitomis
pareigomis. Jis ištyrė daugelio senųjų parkų
ir kai kurių piliakalnių augaliją, ėmėsi Kauno
ir Vilniaus botanikos sodų, kitų dendrologinių ir apželdinimo projektų. Parengė ir 1981
m. apgynė žemės ūkio mokslų kandidatinę
disertaciją.
Sukauptas šios srities žinias, patirtį, E. V.
Navys nuo 1977 m. perdavė Vilniaus aukštųjų mokyklų studentams: 1977-1981 m. dėstė
tuometiniame VISI, 1982-1991 m. – VPI, nuo
1991 m. – VU. Šio universiteto Gamtos mokslų fakultete jis dirbo prodekanu ir Kairėnų botanikos sodo direktoriumi, 1994 m. suteiktas
docento laipsnis. Jo iniciatyva pradėti kapitaliniai botanikos sodo ir jo teritorijoje esančių
buvusio Kairėnų dvaro sodybos pastatų reno-

vacijos ir restauravimo darbai, reorganizuoti
ir išplėsti Dendrologijos, Gėlininkystės ir kiti
botanikos sodo padaliniai, gausinamos ir plečiamos botanikos sodo augalų ekspozicijos ir
kolekcijos.
Greta įtempto administracinio ir pedagoginio darbo, E. V. Navys daug laiko ir jėgų
skyrė visuomeninei veiklai. Jis nuoširdžiai
džiaugėsi 1991 m. pavasarį įkurta Lietuvos
dendrologų draugija: buvo vienas iš pagrindinių šios draugijos įkūrimo iniciatorių, rinktas draugijos valdybos nariu, 1993 m. pradėto
leisti draugijos leidinio ,,Dendrologia Lithuaniae” vienas iš steigėjų ir redaktorių, nuoširdžiai ir atkakliai rūpinosi šio leidinio leidybos
finansavimu.
Evaldui labai rūpėjo ir Vilniaus miesto bei
Vilnijos krašto ,,žalieji“ reikalai, dekoratyvinių
želdynų kūrimo, tvarkymo, priežiūros klausimai ir problemos. Būtent šių klausimų sprendimui jo iniciatyva 1999 m. įkurta draugija
,,Žaliuojanti Vilnija”. Ilgus metus E. V. Navys
buvo šios draugijos pirmininkas, daugumos
idėjų ir projektų iniciatorius, įkvėpėjas ir
vykdytojas. Belieka tik geraširdiškai stebėtis
mūsų bičiulio tryškusia energija, organizuojant želdynų sodinimo ir priežiūros talkas ir
renginius, koordinuojant želdynų specialistų
kvalifikacijos kėlimo ir atestavimo kursus ir
seminarus.
Ypač įspūdingos ir įsimintinos buvo kasmetinės draugijos narių ir draugijos veiklai
prijaučiančių kolegų kelionės po Europos šalių botanikos sodus, parkus bei istorijos ir kul-

girininko padėjėju, buvo pašauktas atlikti
karinę prievolę. Grįžęs 1971 m. įsidarbino girininko pavaduotoju Trakų miškų ūkio Antakalnio girininkijoje, po mėnesio paskirtas šios

girininkijos girininku, o po pusmečio perkeltas į Trakų miškų ūkio centrą vyresniuoju inžinieriumi – technologu. Įgijęs gamybininko
patirties, 1983 m. paskirtas vyriausiuoju inžinieriumi, 1991 m. – Trakų miškų urėdo pavaduotoju komercijai. Dirbant šiose pareigose,
Kaziui teko prisiimti atsakomybę už įmonės
gamybinę bei komercinę veiklą, įdėti daug
pastangų įsisavinant naujas medienos ruošos technologijas, pereinant prie medienos
sortimentų gamybos miške, nuo planinio
ūkio prie laisvos rinkos ekonominių santykių
bei daugelio miškų ūkio darbų atlikimo rangos būdu. Daug dėmesio šiems reikalams jis
skyrė ir 2002-2014 m. dirbdamas miškų urėdijoje vyriausiuoju ekonomistu.
Būdamas kolektyvo senbuviu, Kazys
mielai bendravo su naujais darbuotojais,
negailėjo jiems patarimų. Visose užimamose

1937 08 06 – 2015 09 23
Į paskutinę kelionę rugsėjo 25 d. palydėjome visoje šalyje žinomą gamtininką, miškininką, Č. Kudabos premijos laureatą, vieną
iš Lietuvos dendrologų draugijos įkūrėjų ir
šios draugijos Garbės narį bei draugijos ,,Žaliuojanti Vilnija” įkūrėją ir jos ilgametį pirmininką, buvusį Vilniaus universiteto Kairėnų
botanikos sodo direktorių, talentingą pedagogą, nuoširdų kolegą ir draugą, rūpestingą
tėvą, biomedicinos mokslų daktarą, docentą
Evaldą Vylių Navį.
Jis gimė 1937 m. rugpjūčio 6 d. Alytaus
apskrityje, Gražulių kaime. Mokėsi Simno vidurinėje mokykloje. Baigęs 1954 m. Vilniaus
miškų technikumą, 1954-1956 m. dirbo girininko padėjėju Alytaus ir Kapčiamiesčio girininkijose. Įgijęs 1961 m. LŽŪA miškų ūkio
inžinieriaus kvalifikaciją, 1961-1963 m. dirbo
Kuršėnų miškų ūkyje inžinieriumi, Vidsodžio
girininkijos girininku.
Turėdamas potraukį dendrologijai, želdynams, E. V. Navys 1963-1966 m. perėjo
dirbti Palangos botanikos parko direktoriumi,
1966-1970 m. – Valstybinio statybos reikalų
komiteto Landšafto architektūros ir apželdi-

Kazys
Siaurusevičius
1948 01 26 – 2015 09 25
Eidamas šešiasdešimt septintuosius metus,
rugsėjo 25 d. į Amžinybę išėjo ilgametis Trakų miškų urėdijos darbuotojas Kazys Siaurusevičius, šio krašto miškams atidavęs 43
darbo metus.
Kazys gimė Prienų rajono Mikalinės kaime. Mokėsi Šilavoto vidurinėje mokykloje,
1970 m. įgijo LŽŪA miškininko diplomą. Kiek
padirbėjęs tuomečio Kauno miškų ūkio Varluvos girininkijoje gamybos dešimtininku,
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tūros paminklus. Pagrindinis šių kelionių
iniciatorius ir įkvėpėjas taip pat buvo E.
V. Navys. O kur dar leidybinis darbas, kurį
velionis ypač mėgo ir tam skirdavo kiekvieną laisvesnę minutę. Tad įspūdingas
ir leidybinis jo palikimas – per 100 mokslinių, gausybė mokslo populiarinimo ir
publicistinių straipsnių, įvairių metodinių
leidinių. Jis operatyviai reaguodavo ne
tik į nuolat iškylančias želdynų tvarkymo
ir priežiūros problemas, o ir į visuomeninio gyvenimo aktualijas. Mokslinio tiriamojo darbo veikla atsispindi išsamiose
monografijose, skirtose šermukšnio, riešutmedžio ir lazdyno gentims. Velionio
paruoštais metodinės paskirties leidiniais
naudojasi Vilniaus ir kitų šalies universitetų studentai, vadovaujasi želdynų kūrimo,
tvarkymo ir priežiūros bei dekoratyvinių
medžių ir krūmų medelynų specialistai.
Taigi, šio žmogaus buvo pilna visur: viskas
jam buvo įdomu, viskam užtekdavo jėgų
ir laiko. Tokį E. V. Navį, manome, prisimins
jo buvę kolegos ir bendražygiai bei visi,
turėję laimę gyvenime jį pažinti ir bendrauti.
Nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuosius – žmoną Ireną, dukrą Nendrę,
sūnų Darių bei jų šeimas.
Kolegų ir bendražygių vardu –
Laimis Januškevičius ir Juozas Girinas

pareigose jis pasižymėjo kaip darbštus,
sumanus, iniciatyvus, o kartu ir kuklus
darbuotojas. Už gerą darbą 2005 m. paskatintas aplinkos ministro, 2007 m. – generalinio miškų urėdo padėka.
Kazys buvo medžiotojas, tačiau labiau mėgo gyvą gamtą, daug dėmesio
skyrė savo sodybos puoselėjimui ir gražinimui.
Jo pradėtą miškininko profesijos dinastiją tęsia sūnus Edvardas, dirbantis
Trakų miškų urėdijoje medienos ruošos ir
darbų saugos inžinieriumi.
Dėl skaudžios netekties nuoširdžiai
užjaučiame velionio žmoną Onutę, sūnų,
dukrą, vaikaičius bei kitus artimuosius.
Trakų miškų urėdijos kolektyvas

Generalinėje miškų urėdijoje:
JUSTINAS ŠIMKUS, dirbęs Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Vidaus audito skyriuje
vyriausiuoju specialistu, nuo 2015 m. rugsėjo 16 d. perkeltas Generalinės miškų urėdijos
Miškų atkūrimo ir apsaugos skyriaus vyriausiuoju specialistu;
TOMAS NORVAIŠA, dirbęs Generalinės miškų urėdijos Miško resursų ir prekybos mediena skyriaus vyriausiuoju specialistu, šalių
susitarimu nuo 2015 m. spalio 15 d. atleistas
iš šių pareigų.

Utenos miškų urėdijoje:
Utenos girininkijos girininkė VANDA KAUKĖNIENĖ ir Kuktiškių girininkijos girininkas JONAS BAREIKIS šalių susitarimu nuo 2015 m.
rugsėjo 4 d. atleisti iš šių pareigų;
VIDMANTAS GERDVILA, baigęs 1995 m. LŽŪA
Miškų fakultetą, nuo 2015 m. m. rugsėjo 9 d.
paskirtas Utenos girininkijos girininku. Prieš
tai dirbo Valstybinės miškų tarnybos Miškų
kontrolės skyriaus Utenos teritorinio poskyrio
vyriausiuoju specialistu Molėtų rajone;
ALMANTAS DEVEIKIS, baigęs 2008 m LŽŪU
Miškų fakultetą, po atrankos nuo 2015 m.
rugsėjo 10 d. paskirtas Kuktiškių girininkijos girininku. Prieš tai dirbo šioje miškų
urėdijoje medienos ruošos ir darbų saugos
inžinieriumi;
AURIMAS BOSKA, baigęs 2015 m. KMAI kolegiją (įgijęs miškininkystės bakalauro laipsnį),
nuo 2015 m. rugsėjo 2 d. priimtas dirbti Dubingių girininkijos eiguliu.

Rokiškio miškų urėdijoje:
Likvidavus Vyžuonos girininkiją:
NERIJUS SMALSKYS (g. 1981 m.), dirbęs šios
girininkijos girininku, nuo 2015 m. lapkričio
1 d. šalių susitarimu paskirtas Obelių girininkijos girininko pavaduotoju;
VIRGINIJUS BLAŽYS (g. 1967 m.), dirbęs Vyžuonos girininkijos girininko pavaduotoju,
paties prašymu nuo 2015 m. spalio 13 d.
paskirtas miškų urėdijos medienos ruošos,
prekybos ir techninio padalinio mechaniku;
MINDAUGAS ČAPLIKAS (g. 1957 m.), dirbęs
Vyžuonos girininkijos eiguliu, nuo 2015 m.
lapkričio 1 d. šalių susitarimu paskirtas Obelių girininkijos eiguliu;
KĘSTUTIS PIVORIŪNAS (g. 1987 m.), dirbęs
Obelių girininkijos girininko pavaduotoju,

nuo 2015 m. lapkričio 1 d. šalių susitarimu
paskirtas Obelių girininkijos eiguliu.

Kaišiadorių miškų urėdijoje:
ARVYDAS GRENDA, g. 1991 m., baigęs 2014 m.
KMAI kolegijoje miškininkystes bakalauro studijas, po atrankos nuo 2015 m. gegužės l5 d.
paskirtas Paparčių girininkijos eiguliu;
GEDIMINAS VAITKEVIČIUS, dirbęs Žiežmarių
girininkijos eiguliu, nuo 2015 m. birželio 19
d. atleistas iš šių pareigų;
MARTYNAS JAKŠTA, g. 1989 m., baigęs 2011 m.
KMAI kolegijoje miškininkystes bakalauro
studijas, po atrankos nuo 2015 m. liepos 8 d.
paskirtas Žiežmarių girininkijos eiguliu;
ANTANAS NAVICKAS, dirbęs Būdos girininkijos girininku, nuo 2015 m. rugpjūčio 31 d.
atleistas iš šių pareigų;
TOMAS TRUSKAUSKAS, g. 1974 m., nuo 2015
m. rugsėjo 1 d. paskirtas Būdos girininkijos
girininku. Prieš tai dirbo miškų urėdijoje medienos ruošos ir darbų saugos inžinieriumi;
GINTARAS GRUŽAUSKAS, g. 1966 m., baigęs
2001 m. LŽŪU Miškų fakultetą, nuo 2015 m.
rugpjūčio 31 d. paskirtas medienos ruošos ir
darbų saugos inžinieriumi.

Nemenčinės miškų urėdijoje:
ŠARŪNAS ANIKEVIČIUS, dirbęs Sužionių girininkijos girininko pavaduotoju, dėl struktūrinių miškų urėdijos pertvarkymų nuo 2015
m. liepos 21 d. atleistas iš šių pareigų;
ŠARŪNAS LAUŽADIS, dirbęs miškų urėdijos
ryšių su visuomene specialistu, dėl struktūrinių miškų urėdijos pertvarkymų nuo 2015
m. rugsėjo 7 d. atleistas iš šių pareigų;
JANINA DRAKŠIENĖ, dirbusi miškų urėdijos
personalo inspektore, nuo 2015 m. rugsėjo
17 d. šalių susitarimu atleista iš šių pareigų;
NEIMANTĖ DRAKŠAITĖ, g. 1993 m., baigusi
2015 m. Socialinių mokslų kolegiją, įgijusi
viešųjų ryšių programos profesinį bakalauro
laipsnį, nuo 2015 m. rugsėjo 18 d. paskirta
miškų urėdijos personalo inspektore;
MARTYNAS SAMALIUS, g. 1992 m., baigęs
2014 m. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją, įgijęs miškininkystės studijų
programos profesinį bakalauro laipsnį, nuo
2015 m. rugpjūčio 24 d. paskirtas Sužionių
girininkijos eiguliu.
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lapkritį
Su 30-uoju gimtadieniu
Lapkričio 14 d. šią sukaktį pažymintį Pakruojo miškų urėdijos Pakruojo girininkijos eigulį
MANTĄ LETKAUSKĄ, 22 d. – Rokiškio miškų
urėdijos Rokiškio girininkijos medkirtį MANTĄ
LAŠĄ, 24 d. – Ignalinos miškų urėdijos žemėtvarkos inžinierę INGĄ PONOMARENKO, 25 d.
– Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės
skyriaus Valstybinių miškų kontrolės poskyrio
vyriausiąją specialistę ODETĄ LAZAUSKAITĘ.

Su 40-uoju gimtadieniu

Lapkričio 3 d. šią sukaktį pažyminčią Rokiškio
miškų urėdijos vyriausiąją buhalterę DAIVĄ
ANDRIŪNIENĘ, 8 d. – Pakruojo miškų urėdijos medienos ruošos, prekybos ir techninio
padalinio sargą LINĄ ŽIČKŲ, 9 d. – Marijampolės miškų urėdijos miškotvarkos inžinierių
SAULIŲ KUČINSKĄ, Veisiejų miškų urėdijos
Krosnos girininkijos girininko pavaduotoją
DONATĄ GRĖBLIŪNĄ, 12 d. – Švenčionėlių
miškų urėdijos Žeimenos girininkijos miško darbininką DARIŲ ANTANAVIČIŲ, 14 d.
– Ignalinos miškų urėdijos Kaltanėnų girininkijos girininką RAMŪNĄ TAMULĮ, 16 d. –
Utenos miškų urėdijos Videniškio girininkijos
girininko pavaduotoją GINTARĄ PUIDOKĄ,
24 d. – Valstybinio miškotvarkos instituto
vyriausiąjį specialistą ROBERTĄ VAINIŲ, 29 d.
– Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos
medelyno darbininkę ZITĄ VASILIAUSKIENĘ,
30 d. – Tytuvėnų miškų urėdijos pagalbinį
darbininką EUGENIJŲ KAZLAUSKĄ.

Su 50-uoju gimtadieniu
Lapkričio 11 d. šią sukaktį pažymintį Raseinių
miškų urėdijos Šimkaičių girininkijos girininko
pavaduotoją HENRIKĄ LUKOŠIŲ, 12 d. – Telšių

miškų urėdijos medienos ruošos, prekybos ir
techninio padalinio medienos ištraukimo traktorininką EDVARDĄ JUCEVIČIŲ, 13 d. – Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus
Alytaus teritorinio poskyrio vyresnįjį specialistą ANTANĄ KRUŠNIAUSKĄ, 19 d. – Trakų miškų urėdijos Semeliškių girininkijos miškų ūkio
darbininką ALGĮ MOKŠECKĄ, 20 d. – Mažeikių
miškų urėdijos šaltkalvį ROMĄ ŽELVĮ, 22 d. –
Anykščių miškų urėdijos Kavarsko girininkijos
miško darbininką SKIRMANTĄ IKANAVIČIŲ,
25 d. – Ukmergės miškų urėdijos Čiobiškio
girininkijos girininko pavaduotoją GINTAUTĄ
DRAGŪNĄ, 30 d. – Ukmergės miškų urėdijos
medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio traktorininką VILMANTĄ PAKĖNĄ.

Su 60-uoju gimtadieniu
Lapkričio 3 d. šią sukaktį pažymintį Radviliškio
miškų urėdijos medienos ruošos, prekybos ir
techninio padalinio vairuotoją ŠARŪNĄ BRAZAUSKĄ, 7 d. – Mažeikių miškų urėdijos energetiką – elektriką HENRIKĄ TUOMENĄ, 18 d.
– vilnietį miškininką STEPONĄ DEVEIKĮ, 19 d.
– Jonavos miškų urėdijos buhalterę IRENĄ NOREIKAITĘ.
Lapkričio 3 d. sukanka 65-ri Jurbarko miškų urėdijos urėdui FAUSTUI BAKIUI, 7 d. – jurbarkiečiui
miškininkui JONUI BUČINSKUI, 20 d. – Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio
gamtinio rezervato direkcijos Gamtos skyrius
vedėjo pavaduotojui JONUI KLIMAVIČIUI, 26
d. – buvusiai ilgametei Valstybinio miškotvarkos instituto darbuotojai ALDONAI ŠLAJIENEI,
29 d. – Kaišiadorių miškų urėdijos Pravieniškių
girininkijos girininkui ALGIUI KRIVUI.

Kryžiažodžio „Ne tik apie grybus...“, išspausdinto 2015 m. Nr. 9, atsakymai:
Vertikaliai: 1. Plempė. 2. Griežtis. 3. Alavijas. 4. Trumas. 5. Baltikas. 6. Ūksminas.
10. Žvaigždinas. 13. Šiurpis. 14. Limanas. 18. Bobausis. 19. Slimokas. 21. Amarilis.
22. Klimokas. 23. Durpės. 25. Grybas.
Horizontaliai: 7. Paberžis. 8. Žaliuokė. 9. Stepė. 11. Laumė. 12. Stevija. 15. Taukius.
16. Smidras. 17. Briedžiukas. 20. Postija. 22. Krakšlė. 24. Žagaris. 26. Ruduo.
27. Arkos. 28. Didpūslė. 29. Skroblas.
Frazė – ŠILTAS IR LIETINGAS RUDUO
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Su 70-uoju gimtadieniu
Lapkričio 1 d. šią sukaktį pažyminčią buvusią
ilgametę Utenos miškų urėdijos ekonomistę
GINTAUTĘ ČIŽIENĘ, 15 d. – buvusį ilgametį Utenos miškų urėdijos Utenos girininkijos eigulį
VACLOVĄ KVEDARĄ, 28 d. – Tauragės miškų
urėdijos medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio šaltkalvį ANATOLIJŲ AUGAITĮ.
Lapkričio 1 d. sukanka 75-ri buvusiai ilgametei Dubravos EMM urėdijos Kuro girininkijos
pagalbinei darbininkei STASEI CIVILKIENEI, 6
d. – buvusiam ilgamečiam Telšių miškų urėdijos Šateikių girininkijos girininkui LIUDVIKUI
ARLAUSKUI, 17 d. – buvusiam ilgamečiam Marijampolės miškų urėdijos Vilkaviškio girininkijos girininkui ROMANUI ASCILAI.

Su 80-uoju gimtadieniu
Lapkričio 15 d. šią sukaktį pažymintį buvusį
ilgametį Šakių miškų urėdijos Baltkojų girininkijos eigulį JUOZĄ VENGRAITĮ, 17 d. – buvusį
ilgametį Ignalinos miškų urėdijos Tverečiaus
girininkijos girininką ANTANĄ VITĖNĄ.
Lapkričio 11 d. sukanka 85-ri buvusiam ilgamečiam Šakių miškų urėdijos Lekėčių miško
ruošos punkto meistrui VYTAUTUI JUŠKAIČIUI,
24 d. – buvusiam ilgamečiam Šiaulių miškų
urėdijos vadovui, nusipelniusiam šalies miškininkui STASIUI STONIUI, 25 d. – buvusiam ilgamečiam Miškų instituto mokslo darbuotojui dr.
VYTAUTUI ONIŪNUI.

Už kryžiažodžio „Ne tik apie grybus...“,
išspausdinto 2015 m. Nr. 9, atsakymus
UAB „MMC Forest “ įsteigtą prizą –
Solid kiemo šluotą Fiskars
laimėjo Gedas Starkovas.
Dėl prizo kreipkitės:
el. paštu info@musu-girios.lt, tel. 8687 10616.

PONS S E

KONEKESKO

