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

Kaina 
nuo 53.000 EUR

Valtra – 
patikimas partneris miške

nuo 
13.000 

EURKronos medienos ištraukimo priekabos:
  Maksimali priekabos užkrovimo talpa – iki 15 t
  Pakrovimo vietos ilgis - iki 4 m (be prailginimo)
  Aukšta prošvaisa

Hidrauliniai manipuliatoriai:
  Maksimalus strėlės ilgis –  iki 10 m
  Keliamoji galia prie 4 m ilgio strėlės – iki 1,5 t
  0,26 m2 rąstų griebtuvai
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Nuo šių metų sausio 1 d. Generalinėje miš-
kų urėdijoje įsteigtas Vidaus kontrolės 
ir prevencijos skyrius, kuriame dirba trys 
darbuotojai – vedėja Jūratė Kazlauskienė, 
vyriausieji specialistai Ina Kokorevienė ir 
Saulius Stončius. Pirmą pusmetį šis skyrius 
planuoja miškų urėdijose atlikti tokius pa-
tikrinimus, kaip automobilių naudojimo, 
medienos pardavimo sutarčių vykdymo 
bei pradelstų skolų susidarymo priežasčių, 
finansinės kontrolės perkant prekes, paslau-
gas ir darbus bei vykdant sutartinius įsipa-
reigojimus. 

Aplinkos ministerijos Centralizuotas vi-
daus audito skyrius taip pat šiemet planuoja 
Ignalinos, Kaišiadorių, Kėdainių, Kretingos, 
Marijampolės, Panevėžio, Šalčininkų, Šilutės, 
Švenčionėlių, Telšių, Trakų, Ukmergės, Ute-
nos ir Veisiejų miškų urėdijose atlikti veiklos 
vidaus auditus.

Sausio 1-13 d. buvo atnaujintas vilkų me-
džiojimas visoje Lietuvoje, nes iki 2015 m. 
gruodžio 31 d. jų sumedžiojimo limitas Aly-
taus, Anykščių, Biržų, Kaišiadorių Klaipėdos, 
Prienų, Šilalės ir Tauragės rajonų savivaldybių 
teritorijose nebuvo išnaudotas – nesume-
džiota 16 vilkų. Sumedžiojus likusį vilkų skai-
čių, sausio 13 d. aplinkos ministras K. Trečio-
kas pasirašė įsakymą, kuriuo nutrauktas vilkų 
medžiojimas 2015–2016 m. medžioklės se-
zonu. Per šį medžioklės sezoną leista sume-
džioti 60 vilkų (praėjusį sezoną – 33 vilkus).

Nuo sausio 4 d. Kazlų Rūdos MM urėdijoje 
pradėjo dirbti 2015 m. pabaigoje įsigyta 
medkirtė LOGSET 8H GT, kuria tikimasi pa-
gaminti apie 50 proc. pagrindiniais kirtimais 
iškertamos medienos (apie 50 000 m3).

Sausio 7 d. generalinis miškų urėdas dr. R. 
Prūsaitis patvirtino miškų urėdijos Prio-
ritetinių miško kelių, kurių priežiūros ir 
taisymo (remonto) darbus einamaisiais 
kalendoriniais metais siūloma atlikti, 
sąrašo sudarymo komisijos darbo regla-
mentą. Miškų urėdijose pradėti rengti ko-
misijų posėdžiai. 

Sausio 12 d. Biržų miškų urėdijoje lankėsi LR 
Seimo nariai A. Zeltinis, K. Grybauskas, 
E. Jonyla, A. Mitrulevičius, V. Saulis, kurie 
susitikime su  miškų urėdijos darbuotojais 
aptarė miškininkų veiklos aktualijas ir pers-
pektyvas. 

Iki sausio 13 d. šalyje vyko akcija „Kalėdinė 
eglutė – namų šilumai“, kurią jau devintus 
metus rengia bendrovė „Ecoservice“. Speci-
aliuose konteineriuose surinkta 890 m3 nu-
puoštų šventinių eglučių, iš kurių vėliau pa-
gaminta per 87 m3 biokuro. Akcija surengta 
12-oje miestų – Vilniuje, Vilkaviškyje, Kazlų 
Rūdoje, Kybartuose, Širvintose, Šilutėje, Šila-
lėje, Pagėgiuose, Trakuose, Lentvaryje, Laz-
dijuose ir Klaipėdoje. 

Sausio 14 d. Anykščiuose surengtas pirmas šiais 
metais ,,Žaliadienis“, kurio metu aplinkos 
ministras K. Trečiokas, viceministras L. Jo-
nauskas, juos lydėję specialistai susitiko su 
Anykščių rajono savivaldybės ir jos įmonių 
vadovais, vietos gyventojais. 

Sausio 18 d. Generalinės miškų urėdijos Mobi-
liosios miško kontrolės grupė pateikė ge-
neraliniam miškų urėdui 2015 m. veiklos 
rezultatus. Pernai ši grupė atliko 47 reidus, 
iš jų 33 miškų urėdijose. Spalį du ekipažai 
kartu su Valstybinės kelių transporto inspek-
cijos ir Muitinės departamento pareigūnais 
vykdė prevencinę akciją „Miškovežis”, lapkri-
tį vyko Generalinės miškų urėdijos ir Valsty-
binės miškų tarnybos organizuota prevenci-
nė akcija „Nelegali mediena“. Šiemet toliau 
bus plėtojamas tarpžinybinis bendradarbia-
vimas tikrinant medieną vežantį transportą. 
Generalinis miškų urėdas pasiūlė šios 
grupės darbuotojams visą vasario mėne-
sį sutelkti dėmesį į nenukirsto valstybinio 
miško skyrimo ir pardavimo patikrinimus 
miškų urėdijose. 

Sausio 18-20 d. Ispanijoje, Madride sureng-
tas Jungtinių Tautų pasaulio turizmo or-
ganizacijos 12-tą kartą rengiamų pres-
tižinių turizmo inovacijų pristatymas. 
Konkursui buvo pateiktos 109 paraiškos 
iš 50 šalių. Anykščių regioniniame parke, 
Anykščių šilelyje pernai rugpjūčio mėn. ati-

Generalinis miškų urėdas R. Prūsaitis įteikia apdovanojimą 
Tauragės miškų urėdui R. Piečiai (kairėje)   

Įvertintas Juozo Jermalavičiaus indėlis 
Kauno krašto miškams

Sausio 7 d. generalinis miškų urėdas dr. R. Prūsaitis lankėsi Kauno 
ir Tauragės miškų urėdijose. 

Kauno miškų urėdijoje jis įteikė Generalinės miškų urėdijos me-
dalį „Auksinis ąžuolo lapas“ vyriausiajam miškininkui Juozui Jer-
malavičiui  už 26 metus profesionaliai prižiūrėtus Kauno krašto miš-
kus. Jis nuo 1990 m. spalio 31 d. iki 2011 m. birželio 30 d. dirbo miškų 
urėdu, vėliau iki 2015 m. gruodžio 31 d. – vyriausiuoju miškininku. 

Atvykęs į Tauragės miškų urėdiją, generalinis miškų urėdas pa-
sveikino Tauragės miškų urėdą Robertą Piečią, kuriam sausio 3 d. 

sukako 50 metų. Jubiliejaus proga jam įteikė pasižymėjimo ženklą 
„Už nepriekaištingą tarnybą“. Generalinis miškų urėdas pažymėjo, 
kad Tauragės miškų urėdijoje per kelerius metus įvyko dideli pokyčiai 
gerinant miškininkų socialines ir darbo sąlygas. 

R. Prūsaitis taip pat įteikė Padėkas tauragiečiams – miškotvarkos 
inžinieriui Remigijui Daugalui ir Šilinės girininkijos girininkui Bronis-
lovui Ambrozui už profesionalias nuotraukas, pagražinusias ir sutei-
kusias išliekamosios vertės „Miškininko kalendoriui 2016“.

K r o n i k a
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Sausio 22 d. Lenkijoje, Mozūrų krašte (Ma-
linówka) esančiame miškininkų mokymo 
ir poilsio centre vykusioje konferencijoje 
aptartos naujovės ir problemos, taikant 
miškų apsaugoje vabzdžių viliojimo sin-
tetinius feromonus ir gaudykles. Iš Lie-
tuvos konferencijoje dalyvavo Aplinkos mi-
nisterijos Miškų departamento, Generalinės 
miškų urėdijos, Valstybinės miškų tarnybos, 
Miškų instituto specialistai ir UAB ,,Biopolis 
ZD Chemipan“ atstovas Lietuvoje.

Sausio 22-24 d. Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba dalyvavo Tarptautinėje turizmo ir 
aktyvaus laisvalaikio parodoje ADVENTUR 
2016.  Sausio 22 d. renginio „Pažink Lietuvą” 
metu VSTT direktoriaus pavaduotoja Rūta 
Baškytė skaitė pranešimą „Nacionalinis lan-
kytojų centras – vartai į saugomas teritori-
jas”, kuriame pristatė šį centrą bei galimybes 
keliauti po šalies nacionalinius ir regioninius 
parkus. 

Sausio 26 d. aplinkos ministras K. Trečiokas su 
viceministrais A. Genevičiumi, L. Jonausku ir 
specialistais lankėsi Šalčininkuose sureng-
tame „Žaliadienyje“. Tokie „žaliadieniai“ 
šiemet bus rengiami kas savaitę vis kitoje 
šalies savivaldybėje.

Sausio 29 d. Miškų institute vyko kasmetinės 
LAMMC ataskaitinės konferencijos ,,Agrari-
niai ir miškininkystės mokslai: naujausi 
tyrimų rezultatai ir inovatyvūs spren-
dimai“ trečioji diena, skirta miškotyros 
mokslo darbams apžvelgti. Pažymėtina, kad 
plačiai miškininkų auditorijai savo tiriamuo-
sius darbus pristatė ir jaunieji mokslininkai 
Rytis Zizas, Rita Verbylaitė, Vaida Šėžienė, 
Diana Marčiulynienė ir kiti. 

Sausio 29 d. ASU surengta ,,Aukštųjų mo-
kyklų mugė“. Aleksandro Stulginskio uni-
versiteto taryba paskelbė viešą konkursą 
rektoriaus pareigoms eiti. Norintys dalyvauti 
konkurse turi iki 2016 m. vasario 26 d. pa-
teikti reikiamus dokumentus.

Sausio 31 d. Žuvinto biosferos rezervato di-
rekcija, pažymint vasario 2 d. Pasaulinę šla-
pynių (pelkių) dieną, pakvietė gamtosau-
gininkus ir gamtos mylėtojus pakeliauti po 
didžiausią šalyje pelkyną – Žuvinto palias. 

   Įsisavinant ES paramą Lietuvos kaimo 
plėtros 2014-2020 m. programoje miškų 
ūkio srities priemonių įgyvendinimui nu-
matoma skirti apie 130 mln. eurų. Baigian-
tis 2015 m. žemės ūkio ministrė patvirtino 
2016 m. paraiškų teikimo grafiką, kuriame 
prailgintas paraiškų surinkimo terminas – 
dabar paraiškas kiekvienai miškų ūkio sri-
ties paramos priemonei bus galima teikti 2 

mėnesius. Nacionalinė mokėjimo agentūra 
vasario-kovo mėn. rinks paraiškas įveisti 
naujus miškus, atkurti stichinių nelaimių 
pažeistus miškus bei vykdyti priešgaisrines 
prevencines priemones miškuose. Paraiš-
kos miško kelių su žvyro danga įrengimui 
ar rekonstrukcijai bus renkamos gegužės-
birželio mėn., o rugpjūčio-rugsėjo mėn. ga-
lima teikti paraiškas įvairių aplinkosauginių 
priemonių vykdymui, jaunuolynų ugdymui, 
rekreacinių objektų įrengimui, jaunuolynų 
ir krūmynų rekonstrukcijai, miško kirtimo ir 
biokuro ruošos technikos įsigijimui, vidinės 
miškotvarkos projektų parengimui.

Kreiptis paramos dėl apribojimų „Natura 
2000“ miškų teritorijose bus galima kartu su 
tiesioginių išmokų paraiškų rinkimu balan-
džio-birželio mėn.

Paraiškų surinkimo grafiką ir detalias 
paramos priemonių įgyvendinimo taisykles 
galima rasti internetiniuose puslapiuose: 
www.zum.lt ir www.nma.lt.

   Po Dubravos EMM urėdijos arboretumo 
ir Augalų genų banko specialistų atliktų tyri-
mų vertingiausių arboretumo augalų sąrašas 
buvo pateiktas Nuolatinės augalų nacionali-
nių genetinių išteklių komisijos svarstymui. 
Jos sprendimu 13 rūšių augalams suteiktas 
Lietuvos augalų nacionalinių genetinių iš-
teklių statusas. Aplinkos ministro K. Tre-
čioko įsakymu šie augalai įtraukti į Augalų 
nacionalinių genetinių išteklių sąrašą. Tai 
brandaus amžiaus, geros būklės, žydintys ir 
derantys, dekoratyvūs introducentai, puikiai 
prisitaikę prie Lietuvos klimato.

  Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo šešiuo-
se biosferos poligonuose apsaugos tvarkos 
pakeitimai, kuriais siekiama užtikrinti veiks-
mingą mažojo erelio rėksnio apsaugą ir at-
sisakyti perteklinių ūkinės veiklos ribojimų. 
Pakeisti Labūnavos, Lančiūnavos, Taujėnų–
Užulėnio, Gubernijos, Gedžiūnų miškų ir 
Šimonių girios biosferos poligonų nuosta-
tai. Pakeitimais atsisakyta kirtimų ribojimų 
biosferos poligono ribų plane pažymėtose 
šių paukščių veisimo vietose ir nurodyta 
apsaugą organizuoti tik aplink žinomas ir 
paukščių iš tiesų naudojamas lizdavietes. 
Taip pat numatyta, kada lizdui sunykus miš-
ko kirtimo apribojimai nebebūtų taikomi. 
Tokio apsaugos modelio taikymas sumažins 
miško ūkio patiriamus nuostolius dėl nusta-
tytų aplinkosauginių reikalavimų. Už miš-
ko kirtimo apribojimus aplink registruotas 
mažojo erelio rėksnio lizdavietes mokamos 
kompensacijos pagal Kaimo plėtros 2014-
2020 m. programos priemonę, skirtą teikti 
paramą „Natura 2000“ miškuose. Šią progra-
mą kuruoja ir paramą administruoja Žemės 
ūkio ministerija.

darytas Medžių lajų takas pateko tarp 5 ge-
riausių finalininkų, šioje grupėje varžėsi su 
turizmo projektais iš Brazilijos, Indonezijos, 
Ispanijos ir Šveicarijos.  

Sausio 20 d. Madride, tarptautinėje turizmo 
parodoje „Fitur“ vykusio iškilmingo finalinio 
renginio metu Anykščių regioniniame par-
ke esantis Medžių lajų takas, kaip išskirti-
nis Rytų Europoje objektas, išrinktas ge-
riausiu turizmo inovacijų srityje. Medžių 
lajų tako projektą pristatė ir apdovanojimus 
atsiėmė Anykščių regioninio parko direkcija 
(vadovas Kęstutis Šerepka). Iki 2015 m. pa-
baigos šį taką aplankė per 100 tūkst. žmonių. 

Sausio 19 d. Aplinkos ministerijoje lankėsi Ja-
ponijos ambasadorius Toyoei Shigeeda ir 
antroji ambasadoriaus sekretorė Fumiko 
Azuma. Susitikime su ministru K. Trečioku 
aptarti aktualūs aplinkosauginiai klausi-
mai, didžiausią dėmesį skiriant Paryžiaus 
klimato kaitos konferencijos susitarimams. 
Ministras ir ambasadorius apsikeitė nuomo-
nėmis, kaip kiekviena šalis galėtų siekti šių 
susitarimų įgyvendinimo. Ministras taip pat 
supažindino ambasadorių su Aplinkos mi-
nisterijos šių metų planais gerinant atliekų 
tvarkymą, didinant pastatų energetinį efek-
tyvumą, atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimą bei mažinant oro taršą. 

Sausio 19 d. Generalinėje miškų urėdijoje 
surengtas pasitarimas dėl miškų urėdijų 
2014 m. veiklos, organizuojant ir vykdant 
profesionalias medžiokles, patikrinimo 
rezultatų (plačiau – 24 p.).

Medžių lajų takas Anykščių šilelyje



6 ■  / 2016 / 1

Atsinaujinimo tikrai reikia
Generalinio miškų urėdo pareigose 

dirbate daugiau kaip metus. Kokius už-
sibrėžtus tikslus, sumanymus pavyko 
įgyvendinti? Su kokiais sunkumais susi-
dūrėte? Kaip įvertintumėte tą laikotarpį?

Antrus darbo metus generalinio miškų 
urėdo pareigose vadinčiau tik įsibėgėjimu. 
Nesu užsibrėžęs nuveikti kažko iškirtinio ar 
labai ypatingo. Veiklos frontas platus, todėl 
dirbti reikia pasiraitojus rankoves. Turėda-
mas per 30 metų darbo stažą ir remdama-
sis įvairiose pareigose įgyta patirtimi, galiu 
objektyviai vertinti šių dienų padėtį miškų 
žinyboje bei siūlyti tam tikrus sprendimus 
jai taisyti. Daugeliu aspektų dabartinė vals-
tybinių miškų ūkio sistema yra „pavargusi“. 
Tikiuosi sulaukti dienos, kai miškų urėdijų 
darbuotojai galės pasigirti puikiomis darbo 
sąlygomis, oriais atlyginimais, išspręstomis 
buitinėmis, socialinėmis problemomis ir, 
svarbiausia, visi pamirš, kas tai yra neūkišku-
mas ir netvarka. 

Niekada nemėgau pasipūtusių, viską iš-
manančių vadovų ar specialistų. Visuomet 
vertinau ir vertinu darbo veteranų patirtį 
bei jų nuveiktus darbus, tačiau laikas nesto-
vi vietoje ir atsinaujinimo valstybinių miškų 
ūkio sistemoje tikrai reikia. Po truputį tai pra-
dedame daryti. 

Praėjusiais metais dalies miškų urė-
dijų gamybiniai rodikliai nebuvo itin 
džiuginantys. Apie tai informavo savo 
ataskaitoje ir Valstybės valdomų įmonių 
Valdymo koordinavimo skyrius (VKC). Pa-
skutiniame GMU kolegijos posėdyje gana 
pesimistiškai vertintos ir 2016 m. ekono-
minės prognozės. Kokių veiksmų reikėtų 
imtis padėčiai taisyti? 

Preliminariais duomenimis, praėjusių 
metų valstybinių miškų sektoriaus ekono-
minės veiklos rezultatai nesieks 2014 m. 
rodiklių. Lyginant su 2014 m., pajamos už 
parduotą medieną 2015 m. bus mažesnės 
daugiau kaip 9 mln. Eur, nes apvaliosios me-
dienos pardavimų kaina krito daugiau kaip 
11 proc. arba beveik 5 Eur už 1 m3.

Pernai sumažėjo ir išlaidos privalomųjų 
darbų normų vykdymui. Jos 5 proc. arba 3 
mln. Eur mažesnės nei užpernai ir sieks tik 

75 proc. (2014 m. siekė 81 proc.) nustatytų 
iškirsti ir parduoti pagrindinių bei tarpinių 
miško kirtimų apimčių vertės, apskaičiuotos 
nenukirsto miško kainomis. 

Be to, dėl miškų urėdijoms nepalankių 
pokyčių medienos rinkoje 2015 m. valsty-
binių miškų sektorius nepasieks minimalios 
5 proc. pelningumo normos, bet per 2013-
2015 m. laikotarpį generuos Vyriausybės  
nustatytą 28,1 mln. Eur grynojo pelno rodi-
klį. Numatoma, kad vidutinis metinis kon-
soliduoto grynojo pelno rodiklis vis dėlto 
viršys 29 mln. Eur.

Lyginant su praėjusiais metais, šiemet 
apvaliosios medienos pardavimo kainos 
smuktelėjo beveik 2 Eur už 1 m3. Vertinant 
bendrą šalies ekonominę situaciją bei Vy-
riausybės siekius didinti minimalią algą, 
valstybinių miškų ūkio sektoriaus laukia 
tikrai nemaži iššūkiai. Teks ieškoti vidinių 
resursų pelningumui ir Vyriausybės numa-
tytam ne mažesniam, kaip 2013-2015 m., 
grynojo pelno rodikliui pasiekti. Dalis miškų 
urėdijų dar turi rezervų vidinės struktūros ir 
darbuotojų skaičiaus optimizavimui, kitoms 
teks peržiūrėti išlaidas bei ieškoti būdų joms 
mažinti. Pavyzdžiui, galima sumažinti pagal-
bines ir kitas eksploatavimo išlaidas, kurios 
2015 m. sudarė 6,5 mln. Eur (šiemet planuo-
jama mažinti iki 15 proc.), mažinti apvalio-
sios medienos ruošos savikainą (2015 m. ji 
siekė 14,6 Eur), kitas bendrąsias ir adminis-
travimo išlaidas. 

Vis tik prioritetiniu uždaviniu išliks soci-
alinių reikmių gerinimas bei atlyginimų kė-
limo rezervo (iki 3 proc.) sudarymas. Pernai 
kai kurios miškų urėdijos mažino retinimo 
kirtimų apimtis, skyrė mažiau lėšų sausina-
mojo tinklo, kelių remonto, aplinkosaugi-
nių objektų, rekreacinių objektų priežiūros 
darbams. Visą tai reikės kompensuoti 2016 
metais. 

Pernai ir šiemet svarbiausiu miškų 
urėdijų veiklos prioritetu numatyta ža-
liavos iš miško kirtimo atliekų gamybos 
apimčių didinimas, skiedros gamyba ir 
jos pateikimas Energijos išteklių biržai 
„Baltpool“ konkurencingomis kainomis. 
Kokios šios veiklos perspektyvos šiemet?

Au
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Į žurnalo „Mūsų girios“ klausimus atsako generalinis miškų urėdas  
dr. RIMANTAS PRŪSAITIS

Vykdant aplinkos ministro pavedimą 
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2012–2016 m. programos nuostatų įgyven-
dinimo”, miškų urėdijose 2015 m. sukurta 
visa biokuro mobilizavimo sistema: Taura-
gės, Valkininkų, Švenčionėlių miškų urėdi-
jos, pasinaudojusios LAAIF lėšomis, įsigijo 
skiedros gamybos ir transportavimo mecha-
nizmus; kitos miškų urėdijos sudarė sutartis 
su rangos įmonėmis skiedros gamybos ir pa-
gamintos skiedros transportavimo darbams 
atlikti; valstybiniuose miškuose rezervuota 
apie 20-25 tūkst. m3 miško kirtimo atliekų ir 
10-15 tūkst. m3 malkinės medienos biokurui 
gaminti bei pateikti pardavimui šilumos tie-
kėjams Energijos išteklių biržoje.

Miškų urėdijos 2015-aisiais biržai patei-
kė 69,4 tūkst. tne biokuro. Praėjusių metų 
pabaigoje prekiauta gana aktyviai – net 25 
miškų urėdijos Energijos išteklių biržoje su-
darė 136 pardavimo sandorius 4,8 tūkst. tne 
biokuro (sandorių vertė 697,4 tūkst. Eur). 
Tuo tarpu 2014 m. atitinkamu laikotarpiu 
tik 2 miškų urėdijos sudarė 3 sandorius 90 
tne biokuro (sandorių vertė 14,3 tūkst. Eur). 
Esminis lūžis įvyko praėjusių metų spalį, kai 
skaičiuojant nuo metų pradžios to mėnesio 
pirmąją savaitę sudaryti sandoriai siekė 666 
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tne. Lapkritį miškų urėdijos pateikė jau 2652 
tne, o gruodį – net 4410 tne biokuro. Žymiai 
išsiplėtė pardavėjų geografinė padėtis. Per 
2015 m. pirmąjį pusmetį sandoriai buvo su-
daryti tik 6 miškų urėdijose pietinėje šalies 
dalyje, tačiau į metų pabaigą tokius sando-
rius sudarė net 25 miškų urėdijos. Čia žen-
kliai pirmavo biokuro gamybos ir pagamin-
to biokuro transportavimo mechanizmus 
įsigijusios Tauragės (1716 tne), Valkininkų 
(1026 tne), Švenčionėlių (528 tne) miškų 
urėdijos. Prie lyderių galima priskirti Alytaus, 
Kazlų Rūdos, Prienų, Trakų, Varėnos miškų 
urėdijas. Deja, 17 miškų urėdijų nesudarė 
nei vieno sandorio. Sudarytų sandorių vi-
dutinė 1 tne su pristatymu pardavimo kaina 
buvo apie 4 proc. žemesnė, lyginant su visų 
Energijos išteklių biržoje sudarytų sandorių 
kainų vidurkiu. 

Žaliavos iš miško kirtimo atliekų gamy-
bos apimčių didinimo, skiedros gamybos 
ir jos pateikimo Energijos išteklių biržai 
„Baltpool“ prognozės šiemet optimistinės – 
numatoma, jog miškų urėdijos biržai pateiks 
ne mažiau kaip 20000 tne biokuro. Tauragės, 
Valkininkų, Švenčionėlių miškų urėdijos dar 
labiau plės savo techninę bazę. Tikimės, kad 
Panevėžio, Šiaulių, Prienų  miškų urėdijos 
(2014 m. jos pateikė paraiškas LAAIF dėl 
biokuro (skiedros) gamybos ir transporta-
vimo reikiamų mechanizmų įsigijimo sub-
sidijavimo bei įtrauktos į rezervinį fondo są-
rašą), pasinaudojusios programos lėšomis, 
įsigys biokuro (skiedros) gamybai ir trans-
portavimui reikiamus mechanizmus. Sieksi-
me, kad šiemet miškų urėdijos, kurių admi-
nistruojamose teritorijose veikia biokurą 
naudojančios (per 80 proc.) katilinės, žymiai 
aktyviau dalyvautų Energijos išteklių biržos 
sandoriuose.

Perbrendę medynai, likvidinės me-
dienos tūrio išeigos kontrolė, kadastri-
niai matavimai – tai tik dalis darbų numa-
tytų šiemet... 

Pastaraisiais metais perbrendusių me-
dynų plotai šalyje didėjo vidutiniškai 155 ha 
per metus. Perbrendę medynai 2014 sausio 
1 d. sudarė apie 18 proc. visų brandžių me-
dynų ploto. Tam įtakos turėjo keletas prie-
žasčių: 1) Miško kirtimų taisyklėse numatyti 
biržių šliejimo ir kiti apribojimai; 2) didžioji 
dauguma perbrendusių medynų auga už-
mirkusiose ir šlapiose augavietėse; 3) dėl 
labai sudėtingų kirtimo sąlygų šių medynų 
(4-5a boniteto) kirtimai yra nerentabilūs. Tai 
aiškiai apibendrinta VMT 2015 m. pažymoje.

Jei perbrendusių medynų kirtimo inten-
syvumas liks toks pat, galima prognozuoti, 

jog jie ir toliau kaupsis. Ypač turi susirūpinti 
Biržų, Jonavos, Joniškio, Kauno, Kėdainių, 
Zarasų miškų urėdijos, kuriose perbrendu-
sių medynų plotai viršija 20 proc, o jų kirti-
mai 2015 m. tesiekė 6 proc. Šios miškų urė-
dijos privalo išanalizuoti 2016-ų ir vėlesnių 
metų pagrindinio naudojimo kirtimo fondą 
ir jį suformuoti taip, kad perbrendę medynai 
būtų kertami ne ilgiau kaip 10 metų.  

Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plė-
tros 2012–2020 metų programoje numatyta, 
kad iki 2020 m. perbrendusių eksploatacinių 
medynų dalis, palyginus su bendru brandžių 
medynų plotu valstybiniuose miškuose, 
turi sudaryti ne daugiau kaip 15 procentų.

Eksploatuojant brandžius medynus 
pagrindinio naudojimo kirtimais, susidaro 
likvidinės medienos nuostoliai. Šie nuos-
toliai patiriami medienos kirtimo, trans-
portavimo ir sandėliavimo metu, ypač dėl 
netikslių matavimų. Pavyzdžiui, vidutinė 
brandžių medynų likvidinė medienos išeiga 
2014 m. pagal normatyvus buvo 83,6 proc. 
Analizuojant 2014 m. (2015 m. rezultatai 
bus pateikti po metinės ataskaitos apiben-
drinimo) miškų urėdijų pagrindinio miško 
naudojimo kirtimo rezultatus nustatyta, kad 
Kazlų Rūdos, Kėdainių, Trakų, Vilniaus miškų 
urėdijų iškirstose plyno kirtimo biržėse gau-
tas likvidinės medienos tūris viršija 81 proc., 
o Kauno, Kretingos, Kuršėnų, Rietavo, Šven-
čionėlių miškų urėdijų šis rodiklis nesiekė 
net 71 proc. Dar mažesnis nuošimtis nusta-
tytas Joniškio, Jurbarko, Kupiškio, Mažeikių, 
Pakruojo miškų urėdijose. Remiantis pasku-
tiniais išankstiniais duomenimis, šie rodikliai 
2015 m. turėjo tendenciją didėti. 

Nekilnojamojo turto registre valstybės 
vardu 2015 m. įregistruota daugiau nei 20 
tūkst. ha valstybinių miškų. Likusių plotų 
preliminari įregistravimo kaina (įskaitant 
kadastrinius (geodezinius) matavimus) NT 
registre gali siekti iki 6 mln. Eur. Daugiausia 
miškų plotų tokiais matavimais NT registre 
įregistruota Joniškio (100 proc.), Biržų, Mari-
jampolės ir Radviliškio (99 proc.) miškų urė-
dijose. Mažiausia – Šakių (2 proc.), Prienų (3 
proc.), Kėdainių (4 proc.) ir Alytaus (8 proc.). 
Kadastrinius matavimus visiškai numatoma 
baigti 2017 m.       

Nuo 2015 m. įvestas privačių miškų 
savininkams papildomas 5 proc. mokes-
tis už parduodamą žaliavinę medieną su-
kėlė didelį jų nepasitenkinimą, ypač dėl 
tikslinio tų lėšų panaudojimo skaidrumo. 
Ar numatytos lėšos miško kelių priežiūrai 
ir remontui jau pasiekė miškų urėdijas, 
kaip bus panaudojamos?

Vadovaujantis Miškų įstatymo 5 straips-
nio 5 dalies 3 punkto ir Vyriausybės 2015 
m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl 
Bendros miško kelių priežiūros ir taisymo 
(remonto) visų nuosavybės formų miškuose 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, 
nuo praėjusių metų spalio 1 d. miškų urėdi-
jos privalo organizuoti ir prižiūrėti bei taisyti 
(remontuoti) miško kelius visų nuosavybės 
formų miškuose. Kiekviena miškų urėdija 
šiuos darbus organizuoja savo veiklos terito-
rijoje esančiuose miškuose.

Prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros 
ir taisymo (remonto) darbus einamaisiais 
kalendoriniais metais siūloma atlikti, sąrašą 
sudaro atitinkamos miškų urėdijos urėdo 
patvirtinta komisija. Komisija veiklą vykdo 
vadovaudamasi minėtos tvarkos aprašu ir 
Generalinės miškų urėdijos patvirtintu ko-
misijos darbo reglamentu. 

Miško kelių, einančių per privačius ir  
valstybinius miškus ir pažymėtų šalies miš- 
kų valstybės kadastre, priežiūrai ir taisy-
mui (remontui) 2016 m. skirta 404 mln. Eur 
iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavi-
mo programos lėšų. Jos jau paskirstytos 
miškų urėdijoms. Tinkamas lėšų įsisavi-
nimas, atliekamų darbų kokybė, savalai-
kiškumas bus tikru išbandymu daugeliui 
miškų urėdijų. 

Integruotos miškų ūkio veiklos aps-
kaitos informacinės sistemos (IMŪVIS) 
diegimas tapo miškų žinybos ilgai besi- 
tęsiančiu galvos skausmu. Ar reali šios  
sistemos paleidimo data š. m. liepos 1 d.? 

Kompiuterizavimo procesas šalies miškų 
urėdijose pradėtas nuo 1990 metų. Laikui 
bėgant, atsirado daugybė naujų kompiute-
rinių programų, dauguma esamų programų 
technologiškai paseno ir nebegalėjo išpil-
dyti norimų rezultatų. Todėl buvo inicijuoti 
pokyčiai miškų ūkio veikloje – imta kurti In-
tegruotą miškų ūkio veiklos apskaitos infor-
macinę sistemą (toliau – IMŪVIS). 

Šios informacinės sistemos pagalba bus 
renkama bei analizuojama informacija apie 
GMU pavaldžių miškų urėdijų veiklą, tvirtina-
mi metiniai veiklos planai, kontroliuojama ir 
analizuojama miškų urėdijų prekybos apva-
liąja mediena eiga. Be to ji skirta organizuoti 
vieningą buhalterinę apskaitos sistemą, išori-
nius informacijos mainus su atskiromis insti-
tucijomis, metinių planų kontrolei, medienos 
prekybos valdymui bei kontrolei, miško kirti-
mų projektavimui bei analizei, miško želdini-
mo ir žėlimo projektavimui bei kontrolei, me-
delynų informacijai administruoti, vykdomų 
darbų kontrolei atlikti, miško priešgaisrinės 
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ir sanitarinės apsaugos informacijos administravi- 
mui ir pan.

Šešios darbo grupės IMŪVIS kūrimo ir testavi-
mo etapuose teikė pastabas bei pasiūlymus šios 
sistemos kūrėjams. Dviejose miškų urėdijose jau 
pradėtas bandomasis IMŪVIS testavimas su rea-
liais duomenimis, Miško skaitos funkcijų perpro-
gramavimas ir perkėlimas į IMŪVIS bei integracinių 
sąsajų su išorinėmis sistemomis automatizavimas. 
Po to palaipsniui į IMŪVIS bandomosios eksploata-
cijos testavimus bus įtraukiama vis daugiau miškų 
urėdijų. Manau, kad nuo š. m. liepos 1 d. IMŪVIS 
bus idiegta. 

Kiek numatoma atkurti ir įveisti naujų miš-
kų šių metų pavasarį?

Kasmet miškų urėdijos atkuria daugiau nei 9 
tūkst. ha. Per praėjusį dešimtmetį įveisė 11,6 tūkst. 
ha, o šiemet – 630 ha naujų miškų. 

Kalbamės Jūsų jubiliejaus išvakarėse. Papa-
sakokite, prašau, apie Jūsų kopimą miškininko 
karjeros laiptais, laisvalaikį, pomėgius. Ar vai-
kai pasekė Jūsų pėdomis?

Įsimintini pirmieji darbo metai (1978-1979 m.) 
Alytaus miškų ūkio Aniškio girininkijoje, kurioje 
dirbau šviesios atminties girininko J. Žilinsko pava-
duotoju. Po to – devyneri metai girininku Dušnio-
nių girininkijoje. Nuo 1989 m. dirbau Alytaus miškų 
ūkio vyr. miškininku, o nuo 1994 m. – Alytaus miš-
kų urėdijos urėdu. Laimėjęs Aplinkos ministerijos 
organizuotą konkursą, 2010 m. tapau Valstybinės 
miškų tarnybos direktoriumi, nuo 2014 m. lapkri-
čio esu paskirtas generaliniu miškų urėdu. Apsigy-
niau 2004 m. gruodį biomedicinos mokslų srities 
miškotyros krypties darbą apie ąžuolo žėlimą, jam 
įtaką darančius veiksnius ir augimo ypatumus miš-
riuose jaunuolynuose. 

Iš prigimties esu pastovus ir nuoseklus, reiklus 
ir principingas žmogus, pradėtus darbus sten-
giuosi visada užbaigti. Niekada nesistengiau būti 
išsišokėliu ir garbėtroška. Nesu kerštingas, bet ne-
galiu pakęsti apsileidimo bet kurioje darbo srityje. 
Labai vertinu nuoširdumą, pagarbą, draugiškumą.

Jau ketvirti metai, kai esame įsikūrę šalia Aly-
taus (prieš tai Alytaus mieste) sodyboje, kurią po 
truputį tvarkau pagal savo poreikius. Žmona Vilma 
– gydytoja neuropatologė, tikra savo specialybės 
darboholikė, dirbanti nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo 
vakaro. Sūnus Liudas – ekonomistas, dukra Agnė 
– odontologė. Abu vaikai su šeimomis dirba ir gy-
vena Vilniuje. Turiu dvi nuostabias anūkes Emiliją 
ir Mają, kurias laikau pačiomis geriausiomis savo 
draugėmis. 

Kadangi jaunystėje teko nemažai sportuoti, to-
dėl šio pomėgio neapleidžiu ir dabar – du kartus 
per savaitę praleidžiu sporto salėje. Kartą per me-
tus ilsimės užsienyje, mėgstu kartais pamedžioti. 

Kalbėjosi RIMONDAS VASILIAUSKAS

Užsienio prekyba apvaliąja ir
apvaliosios padarinės medienos eksportas
Per 2015 m. I-III ketvirčius apvaliosios medienos buvo eksportuota 1039,3 tūkst. m³ 
arba 19 proc. mažiau nei per 2014 m. I-III ketvirčius. Į užsienio šalis daugiausia eks-
portuota spygliuočių medienos – išvežta dvigubai daugiau nei lapuočių medienos. 
2015 m. spygliuočių medienos eksportas, lyginant su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu, 
sumažėjo 24 proc., o lapuočių – 7 proc. 2015 m. I-III ketvirčiais pagrindinės eksporto 
šalys išliko tos pačios, kaip ir 2014 m., – Latvija, Lenkija, Švedija, Kinija, Suomija. Dau-
giausia (543,8 tūkst. m³) apvaliosios padarinės medienos buvo išvežta į Latviją, kas 
sudarė daugiau nei 50 proc. visos eksportuojamos apvaliosios padarinės medienos. 
Per metus Latvijos rinkoje parduotas medienos kiekis nepasikeitė. Eksportas augo tik 
į Lenkiją. Čia pardavimai padidėjo dešimtadaliu. Kitose rinkose pardavimai mažėjo. 
Ženkliai sumažėjo apvaliosios padarinės medienos eksportas į Kiniją (71 proc.) ir Vo-
kietiją (63 proc.).

apvaliosios padarinės medienos importas 
Apvaliosios padarinės medienos 2015 m. I-III ketvirčiais importuota 262,5 tūkst. m³ 
arba 1 proc. daugiau nei per 2014 m. tą patį laikotarpį. Lapuočių medienos importuo-
ta dvigubai daugiau nei spygliuočių. 2015 m. lapuočių medienos eksportas, lyginant 
su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 18 proc., o spygliuočių sumažėjo 22 proc.

2015 m. I-III ketvirčiais iš Baltarusijos įvežtas medienos kiekis išaugo 12 proc. (iki 
136,7 tūkst. m³). Ši mediena sudarė daugiau nei pusę bendro importo. Dvigubai ma-
žesnis kiekis (60,1 tūkst. m³) įvežtas iš Latvijos. Iš Lenkijos įvežta 51,2 tūkst. m³. Lygi-
nant su 2014 m. I-III ketvirčiais, importas iš šių valstybių sumažėjo atitinkamai 9 proc. 
ir 17 proc. 
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Pjautinės medienos importas 
Pjautinės medienos per 2015 m. I-III ketvirčius importuota 455,5 
tūkst. m³ arba 18 proc. daugiau nei 2014 metais. Daugiausia impor-
tuota spygliuočių pjautinės medienos (343,3 tūkst. m³). Jos importas, 
lyginant su 2014 m., padidėjo 16 proc., o lapuočių – 26 proc. Didžiau-
sias medienos kiekis (155,6 tūkst. m³) importuotas iš Baltarusijos. Per 
metus pjautinės medienos importas išaugo 23 proc. Taip pat išaugo 
importas iš Rusijos (30 proc.), Latvijos (17 proc.), Ukrainos (11 proc.).

VMT inf.

Valstybė

2015 2014

Spyg- 
liuočių

Lapuočių Iš viso Spyg- 
liuočių

Lapuočių Iš viso

Latvija 447,6 96,2 543,8  469,0  73,9 542,9

Lenkija 131,5 114,7  246,2 103,2 122,8  226,0

Švedija 20,5  81,0  101,5  86,5  97,1 183,6

Kinija 21,8 26,5 48,3 130,6 36,6 167,1

Suomija 24,5 22,0 46,5 39,1 15,9 55,0

Čekija 22,2 0,0 22,2 26,0 0,0 26,0

Vokietija 19,3 0,0 19,3 34,9 17,4 52,3

kitos 9,1 2,4 11,5 31,4 6,3 37,7

Iš viso: 696,6 342,7 1039,3 920,7 369,9 1290,6

apvaliosios padarinės medienos eksportas 2015 m.   
sausio-rugsėjo mėn., tūkst. m3

apvaliosios padarinės medienos importas 2015 m.  
sausio-rugsėjo mėn., tūkst. m3

Pjautinės medienos eksportas 2015 m. sausio-rugsėjo mėn., tūkst. m3

Valstybė

2015 2014
Spyg- 
liuočių

Lapuo- 
čių

Iš viso Spyg- 
liuočių

Lapuo- 
čių

Iš viso

Baltarusija 23,3 113,3 136,7 38,8 83,5 122,2

Latvija 10,3 49,9 60,1 10,5 55,3 65,8

Lenkija 51,2 0,0 51,2 61,2 0,4 61,6

Rusija 0,0 6,5 6,6 0,0 0,2 0,2

Ukraina 0,0 5,7 5,8 0,7 9,4 10,1

Estija 1,8 0,0 1,8 - - -

kitos 0,1 0,3 0,4 0,2 0,5 0,7

Iš viso: 86,8 175,7 262,5 111,4 149,3 260,7

Valstybė

2015 2014

Spyg- 
liuočių

Lapuo- 
čių

Iš viso Spyg- 
liuočių

Lapuo-
čių

Iš viso

Vokietija 41,4 82,0 123,4 46,2 81,3 127,5

Danija 59,0 4,0 63,0 54,8 2,3 57,1

Prancūzija 44,0 11,0 55,0 41,1 11,2 52,3

Estija 31,7 11,9 43,6 20,5 9,5 30,0

Jungtinė  
Karalystė 40,2 1,1 41,3 21,9 0,8 22,7

Nyderlandai 21,2 19,0 40,1 19,6 16,9 36,5

Belgija 12,3 23,6 35,9 11,9 25,5 37,4

Latvija 30,9 1,1 32,0 38,2 3,1 41,3

Saudo Arabija 26,3 3,2 29,5 18,7 0,4 19,0

Italija 17,2 7,7 24,8 6,6 4,2 10,8

Australija 21,2 0,0 21,2 19,1 0,0 19,1

Kinija 5,0 15,3 20,3 5,4 9,8 15,2

Lenkija 12,7 7,3 20,0 6,8 3,4 10,2

Pietų Korėja 15,0 1,4 16,4 14,1 0,5 14,6

kitos 44,9 22,2 67,1 39,8 12,4 52,3

Iš viso: 422,8 211,0 633,8 364,8 181,2 545,9

Pjautinės medienos eksportas 
Per 2015 m. I-III ketvirčius pjautinės medienos eksportuota 633,8 
tūkst. m³ arba 16 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį 2014 metais. 
Pagrindinės pjautinės medienos eksporto šalys buvo Vokietija, Dani-
ja, Prancūzija, Estija, Jungtinė Karalystė, Olandija. Vokietijos rinkoje 
per metus parduota 123,4 tūkst. m³ medienos. Pardavimai per metus 
sumažėjo 3 proc. Prasčiau šioje rinkoje sekėsi spygliuočių medieną 
eksportuojančioms įmonėms. Per metus šios medienos pardavimai 
sumažėjo dešimtadaliu. Bet į Vokietiją eksportuotos lapuočių medie-
nos kiekis nepasikeitė. Sumažėjusius spygliuočių medienos pardavi-
mus Vokietijos rinkoje kompensavo išaugę pardavimai kitose rinko-
se. Į Jungtinę Karalystę išvežtas spygliuočių medienos kiekis išaugo 
beveik 2 kartus, o į Estiją – 1,5 karto. Pjautinės medienos eksportas į 
Jungtinę Karalystę padidėjo 82 proc., Estiją – 45 proc., Daniją ir Olan-
diją – 10 proc., Prancūziją – 5 proc. Pjautinės medienos eksportas į 
Belgiją bei Latviją sumažėjo atitinkamai 4 proc. ir 23 proc.

Valstybė

2015 2014

Spyg- 
liuočių

Lapuo- 
čių

Iš viso Spyg- 
liuočių

Lapuo- 
čių

Iš viso

Baltarusija 145,2 10,4 155,6 120,9 5,6 126,5

Rusija 70,8 20,0 90,8 63,1 6,5 69,6

Latvija 80,5 8,3 88,8 65,4 10,5 75,8

Ukraina 7,3 41,6 48,9 8,0 36,2 44,2

Suomija 14,9 0,0 14,9 12,6 0,0 12,6

Švedija 13,9 0,8 14,7 14,4 1,5 15,8

Lenkija 0,5 11,9 12,5 1,8 11,3 13,1

Estija 8,8 1,7 10,4 6,9 1,4 8,3

kitos 1,3 17,5 18,8 3,0 16,2 19,1

Iš viso: 343,3 112,1 455,4 295,9 89,2 385,1

Pjautinės medienos importas 2015 m. sausio-rugsėjo mėn., tūkst. m3

 pjautine mediena per tris 2015 m. ketrvirčius
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Spausdinti literatūros šaltiniai rodo, 
kad miško mikologijos ir fitopatologi-
jos tyrimai buvo pradėti Lietuvoje dar 

XIX a. pabaigoje. Carinėje  Rusijoje leistame 
„Miško žurnale“ (Лесной журнал) 1897 m. 
išspausdintas prof. Povilo Matulionio beveik 
trijų spaudos lankų darbas apie labai ža-
lingą pušies ligą – liemenų bei šakų rūdis 
[Pridermium pini (Willd.) Kleb.]. Jame plačiai 
aprašytas ligos išplitimas Užvenčio girios įvai-
raus am žiaus pušynuose ir ligos sukėlėjo bio-
logijos ypatumai. Rusų kalba 1909 m. ir 1913 
m. paskelbtuose darbuose yra duomenų ir 
apie ąžuolo lapų miltligės išplitimą Vilniaus 
gubernijos miškuose. Manoma, kad  XX a. 
pradžioje  Lietuvoje buvo išplitusios ir kitos 
miško medžių bei krūmų ligos, tačiau tiksles-
nių duomenų apie jų paplitimą bei taikytas 
kovos priemones neturime.

Platesni fitopatologiniai tyrimai Lietuvoje 
pradėti tik nuo 1925 m., kai Kaune, prie Bo-
tanikos sodo buvo atidaryta Fitopatologijos 
laboratorija,  vėliau Dotnuvoje įsteigta Au-
galų apsaugos stotis. Jose ilgą laiką dirbo 
būsimi žymūs Lietuvos botanikai Antanas 
Minkevičius (1900–1998) ir Kazys Brundza 
(1903–1991). Pažymėtini šių botanikų darbai 
apie miltligę (K. Brundza, 1928 m.), guobų 
marą ir serbentinę veimutrūdę (A. Minkevi-
čius, 1933, 1937 m.). Periodiniuose leidiniuo-
se, dažniausiai žurnale „Mūsų girios“, miško 
fitopatologijos klausimais rašė ir nemažai 
miškinininkų: A. Lukošiūnas (1938 m.), J. Juo-
dakis (1932 m.), J. Rauktys (1932 m.) ir kiti. Iš 
jų paskelbtų darbų matyti, kad tuo metu Lie-
tuvos miškuose buvo išplitę daug pavojingų 
medžių ligų. Paminėtinos: drebulės puvinys 
(Phellinus igniarius Fr.), pušies liemens ir šakų 
rūdys (Peridermiun pini Kleb.), pušinė kempė 
(Trametes pini Fr.), serbentinė veimutrūdė 

Lietuviškosios miško fitopatologijos 
A p ž v A L g A

Prof. ALBERTAS VASILIAUSKAS

(Cronartium ribicola Dietz.), guobų maras 
(Ceratostomella ulmi Buism.), maumedžių 
vėžys (Dasyscypha willkommii Nart.), ąžuolų 
bei klevų miltligės (Microsphaera alphitoides 
Griff. et Maubl., Uncinula aceris (Dc.) Sacc. 
ir U. Tulasnei Fuck.), paprastasis spygliakritis 
[Lophodermium pinastri (Schrad. ) Chev.], daigų 
išgulimas (Fusarium sp.), geltonoji kempinė 
(Polyporus sulfureus Fr.), beržų juodoji kempi-
nė (Polyporus nigricans Fr.), raugeriškių rūdys 
[Puccinia graminis Pers. ir R. arrhenatheri (Kleb.) 
Erihss], įvairios kilmės raganų šluotos.

Labai panašus medžių ligų bei jų sukė-
lėjų sąrašas yra pateiktas ir 130 p. apimties 
Miškų departamento 1918–1938 m. metraš-
tyje (1940 m.). Ten rašoma, kad mūsų miš-
kai nemažai kenčia nuo grybų, kurie naikina 
medžius ir juos techniškai žaloja. Pagrindine 
kovos priemone su medžių ligomis pasirinkti 
sanitariniai ir ugdymo kirtimai, kuriais išker-
tant  jau nudžiūvusius bei smarkiai sužalotus 
medžius buvo  likviduojami ligų padariniai. 
Bandyta veisti ir želdinius iš ligoms atsparių 
medžių rūšių. Iš tokių priemonių  pažymėti-
nos prof. P. Matulionio pastabos dėl saikingo 
eglės veisimo sausesnėse augavietėse. Jo nuo-
mone, eglynai, augantys tokiomis sąlygomis, 
labai smarkiai nukenčia nuo šakninės pinties. 
Kovai su paprastuoju spygliakričiu buvo re-
komenduojama pušies pasėlius purkšti 2 
proc. Bordo skysčiu, o daigynuose, kuriuose 
buvo išgulusių daigų, dirvožemį dezinfekuoti 
formalino skiediniu. Tačiau apie šių priemo-
nių naudojimą ir rezultatus žinių nėra.

Ilgus metus lietuviškosios miško mikolo-
gijos bei fitopatologijos literatūros pagrindą 
sudarė prof. Antano Minkevičiaus parašytos 
knygos „Fitopatologijos pagrindai“ (1948 m.) 
ir „Grybinės medžių ir krūmų ligos“ (1950 m.). 

Vėliau reikšmingiausi miško mikologiniai 

bei fitopatologiniai tyrimai buvo atlikti po-
karyje įsteigtame Lietuvos miškų institute. 
Jiems taip pat vadovavo prof. A. Minkevičius. 
Šiame institute per labai trumpą laiką keturi 
miškinininkai parengė ir apgynė mokslo kan-
didato (daktaro) disertacijas. Jose nagrinėtos 
labiausiai paplitusios ir žalingiausios miškų 
ūkiui ligos: guobų maras (L. Žuklys, 1958 m.), 
drebulės šerdies puvinys (V. Mikalaikevičius, 
1959 m.), paprastasis pušies spygliakritis (A. 
Rimkus, 1960 m.), eglės šaknų puvinys (A. 
Vasiliauskas, 1964 m.). Vėliau čia daugiausia 
buvo tirti spygliuočių medžių šaknų puviniai 
(A. Vasiliauskas, B. Kažemėkienė, R. Vasiliaus-
kas) ir daigynų ligos (J. Vitkūnas). Svarbiausių 
medžių ligų mikologiniai bei fitopatologiniai 
tyrimai tęsiami.  

Didelę reikšmę mikologijos ir fitopa-
tologijos mokslui turi Liongino Žuklio dar 
1958 m. atlikti guobų maro sukėlėjo grybo 
Ceratocystis ulmi (Buism.) Moreau tyrimai. Jis 
izoliavo ligos sukėlėją, ištyrė jo biologiją, pliti-
mo būdus ir patikslino kovos su liga priemo-
nes Lietuvos sąlygomis. Šie tyrimai parodė, 
kad ligos intensyvumas daug priklauso nuo 
guobinių apsikrėtimo laiko. Lietuvos gam-
tinėmis sąlygomis smarkiausiai maru serga 
medžiai, apkrėsti birželio – liepos mėnesiais. 
Guobinių apsikrėtimui maru per liemenis 
ir šakas reikšmingos tik šviežios žaizdos (va-
sarą nesenesnės kaip 16 parų), o žiemą pa-
daryti medžių sužalojimai neturi reikšmės 
šiai ligai įsimesti. Užtat didelę reikšmę ligai 
išplisti turi kinivarpos Scolytus scolytus Fabr. ir 
Sc. multistriatus Mach. Autoriaus pirmą kartą 
konstatuota Lietuvoje, kad mažiau reikšmin-
ga yra kinivarpa Sc. pygmaeus Fabr. Tačiau ši 
liga plinta ir be kinivarpų tarpininkavimo per 
šaknų sistemą bei antžemines medžių dalis.

Didžiausia  Lietuvos drebulynų rykštė yra 
baltasis juostuotasis drebulių branduolio pu-
vinys. Jo sukėlėjo – drebulinės pinties (Phel-
linus tremulae Bond. et Boriss.) biologiją de-
taliai ištyrė Vytautas Mikalaikevičius (1959 
m.). Drebulinės pinties sporuliacija Lietuvos 
sąly gomis prasideda pavasarį ir trunka su 
1–15 dienų pertraukomis iki vėlyvo rudens. 
Sveikos drebulės apsikrėsti drebulinės pinties 

Mokslas apie augalų ligas, jas sukeliančias priežastis ir kovos priemones 
vadinamas fitopatologija. Norėčiau plačiau apžvelgti šio mokslo sudėtinę 
dalį – miško fitopatologiją, apimančią sumedėjusių augalų ligas.

M i š k i n i n k y s t ė
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tirostromozei yra daug atsparesnės už mažalapių 
liepų medžius.

Visapusiškai ištirta žalingiausios spygliuo-
čių medžių ligos sukėlėjo – šakninės pinties 
[Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.] biologija 
ir veiksniai, ribojantys jos patogeniškumą 
(A. Vasiliauskas, B. Kažemėkienė, R. Pimpė, 
1969–1982 m.). Šių tyrimų rezultatai apiben-
drinti Alberto Vasiliausko monografijoje „Ša-
kninė pintis ir spygliuočių miškų ekosistemų 
atsparumas“ (1989 m., rusų k.). Monografijoje 
išnagrinėtos priežastys, lemiančios šios ligos 
išplitimą, ir priemonės, galinčios padidinti 
spygliuočių miškų atsparumą. Kovai su šia 
liga išrastas preparatas „Girionys–1“, kuris 
buvo pripažintas išradimu (A. Vasiliauskas, B. 
Kažemėkienė, 1982 m.).

Parazitinius grybus, plintančius per me-
chanines eglės kamienų bei priekelminės 
dalies žaizdas, ištyrė Rimvydas Vasiliauskas 
(1989 m.). Jis nustatė, kad beveik per visas 
didesnes negu 10 cm2 eglės kamieno žaizdas 
įsiskverbia medieną pūdantys grybai, o dėl jų 
sukelto puvinio per 5–10 metų vertingiausia 
kamieno dalis praranda padarinės medienos 
vertę.

Išaiškinta, kad labiausiai išplitę grybai 
pažeistose eglėse yra Nectria fuckeliana, 
Stereum sanguinolentum, Cylindrobasidium 
evolvens, Amylostereum areolatum, A. chail-
letii ir Heterobasidion annosum. Vegetaty-
vinio nesuderinamumo metodu nustatyta 
grybų N. fuckeliana, A. areolata, A. chailletii 
ir C. evolvens populiacijų struktūra ir jų su-
daromų sporų (lytinių ir nelytinių) reikšmė 
infekuojant eglių žaizdas. Ištirtas medieną 
pūdančių grybų sukelto puvinio paplitimas 
ąžuolų ir uosių stiebuose, o taip pat jo daro-
ma žala ąžuolo ir uosio medynuose. Šių tyri-
mų rezultatai paskelbti  užsienio prestižinėje 
mokslo spaudoje ir parengtos trys disertaci-
jos: „Eglės žaizdų puvinys Lietuvos TSR miš-
kuose, jo priežastys ir priemonės daromai 
žalai apriboti“ (Leningradas, 1989 m.); „Pa-
prastosios eglės [Picea abies (L.) Karst.] žaiz-
das kolonizuojančių grybų ekologija ir grybo 
Stereum sanquinolentum (Alb. And Schw.: Fr.) 
reikšmė“ (Uppsala, 1998 m.) ir „Eglės [Picea 
abies (L.) P. Karsten], ąžuolo (Quercus robur 
L.) bei uosio (Fraxinus excelsior L.) žaizdas ko-
lonizuojančių grybų populiacijų biologija ir 
reikšmė miško ūkiui (Vilnius, 1999 m.). Šiuos 

sporomis gali visą didesniąją metų dalį, išsky-
rus žiemą ir ankstyvą pavasarį. Žaliažievės 
drebulės, pasižyminčios plona žalios spalvos 
žieve ir greitesniu augimu, yra atsparesnės 
puviniui. Autoriaus duomenimis, centrinis 
drebulės puvinys iš senų medžių šaknimis 
į atžalas neišplinta, todėl nėra pagrindo at-
sisakyti auginti vegetatyvinės kilmės dre-
bulynus. Jis pasiūlė taip pat veisti sėklinės 
kilmės drebulynus, kirsti miške drebulynus 
41–50 metų amžiaus, kol medynų apsikrėti-
mas pintimi ne didesnis kaip 50 proc. 

Išsamiausiai pušies spyglių ligą – papras-
tąjį spygliakritį (Lophodermium pinastri Chev.) 
ištyrė Adomas Rimkus (1958, 1960 m.). Kitas 
spyglių ligas – eglės spygliakritį (Lophoder-
mium macrosporum (Hart.) Rehm. ir eglės 
spyglių rūdis (Chrysomyxa abietis (Wallr.) 
Ung. ir Chrysomyxa ledi (Alb. et Schw.) tyrė 
V. Mikalaikevičius ir A. Rimkus (1963 m.); 
maumedžių spygliakritį (Meria laricis Vuill.) 
– A. Rimkus (1964 m.); pocūgių škotiškąjį 
spygliakritį (Rhabdocline pseudotsugae Syd.) 
– A. Rimkus (1964 m.) ir L. Žuklys (1975 m.); 
snieginį pušų spygliakritį (Phacidium infestans 
Karst.) – A. Rimkus (1966 m.).

Daigų išgulimo ir šaknų puvinio priežas-
tis uždaro ir atviro grunto daigynuose ištyrė 
Juozas Vitkūnas (1972, 1987 m.). Kovai su in-
fekciniu spygliuočių medžių daigų išgulimu 
bei sėklų puviniais jis išbandė daug įvairių 
biologinių preparatų, taip pat drebulės bei 
juodalksnio puvinio pažeistos medienos 
ištraukas ir nustatė perspektyviausių subs-
tratų paruošimo bei panaudojimo būdus. Be 
to, iš paprastosios ir veimutinės pušies daigų, 
turinčių infekcinio išgulimo požymių, rizos-
feros išskyrė mikolitines bakterijas, patikrino 
jų fitotoksiškumą ir antagonistinį aktyvumą. 
Šių bandymų dėka buvo atrinkti 3 bakterijų 
štamai, turintys stiprias antagonistines Fusa-
rium genties grybų atžvilgiu savybes.

Atlikti platūs iki 1958 m. nepastebėtos, tačiau 
pastaruoju metu sparčiai išplitusios liepų tirostro-
mozės sukėlėjo grybo Thyrostroma compactum 
Sacc. biologijos bei ekologijos tyrimai (R. Povilonis, 
1981 m.). Remdamasis detalių tyrimų išvadomis, 
autorius Ramūnas Povilonis  parengė 1981 m. 
konkrečių priemonių planą ligos plitimui apri-
boti. Jis pasiūlė apželdant gyvenvietes ir miestų 
gatves daugiau sodinti didžialapių, o dar geriau 
– grakščiųjų liepų, kurios analogiškomis sąlygomis 

disertacinius  darbus jų autorius Rimvydas 
Vasiliauskas apgynė prestižiniuose Lenin-
grado, Švedijos ir Vilniaus universitetuose 
ir įgijo žemės ūkio mokslų kandidato (1989 
m.), mokslų daktaro (1998 m.) ir habilituoto 
mokslų daktaro (1999 m.) laipsnius.

Atlikti platūs moksliniai tyrimai, susiję ir 
su aktualiausiomis nūdienos pušų ir uosių 
džiūties problemomis. Uosių ir pušų šaknų 
puvinius sukeliančių grybų (šakninės pinties, 
kelmučio ir kitų grybų) biologijos ir uosių 
džiūties priežasčių tyrimų rezultatai apiben-
drinti Vaidoto Lygio [Šaknų puvinys Šiaurės 
Europos medynuose: biologija, ūkinės prie-
monės grybų bendrijos (Uppsala, 2005 m.)], 
Audriaus Menkio [Spygliuočių šaknų grybai 
ir jų vaidmuo apželdant žemės ūkionaudme-
nas (Uppsala, 2005 m.)] ir Remigijaus Bakio 
[Paprastojo uosio (Fraxinus excelsior) džiūtis 
Baltijos jūros regione: susijusios grybų rūšys, 
jų patogeniškumas ir įtaka miškininkystei 
(Uppsala, 2013 m.)] disertaciniuose darbuo-
se. Šiuos darbus apgynę Švedijos agrarinių 
mokslų universitete jų autoriai tapo miško 
fitopatologijos bei mikologijos mokslo dak-
tarais.   

Daug žada Valstybinės miškų tarnybos 
Miško sanitarinės apsaugos skyriaus dar-
buotojų nuo 2002 m. pradėti sistemingi 
ąžuolo bei uosio džiūties ir daigynų ligų 
tyrimai pastoviuose tyrimų bareliuose ir 
laboratorijoje. Tokios veiklos rezultatai aki-
vaizdūs: Virgilijaus Vasiliausko ir Almos Gus-
tienės vykdomų mokslinių tyrimų metodika 
ir gauti tyrimų duomenys didžiąja dalimi 
visiškai atitinka daktarinėms disertacijoms 
keliamus reikalavimus. Džiugu, kad beržo 
ir uosio ligų tyrimus sėkmingai tęsia Miškų 
institute jaunosios miško fitopatologės Aistė 
Povilaitienė ir Diana Marčiulynienė). Čia į fi-
topatologinius tyrimus aktyviai įsijungė gre-
timų mokslų atstovai (prof. A. Pliūra, 2011 m. 
ir kt.), pradėję paieškas (plačius genetinius 
– selekcinius tyrimus) uosynų atkūrimo pro-
blemai spręsti, atrenkant ligai atsparius me-
dynus bei atskirus medžius.

Be jų dar trys miškininkai vykdo aktua-
lius miško fitopatologinius bei mikologinius 
tyrimus kitose mokslo įstaigose: Švedijos 
agrarinių mokslų universitete – habil. dr. 
Rimvydas Vasiliauskas ir dr. Audrius Menkis, 
Gamtos tyrimų centro Botanikos institute – 
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dr. Vaidotas Lygis. Jų kūrybinio darbo rezultatai išsamiai publi-
kuojami užsienio valstybių prestižiniuose mokslo leidiniuose.

Be aukščiau paminėtų įvairiais metais buvo paskelbta daug 
kitų, kiek mažesnės apimties reikšmingų darbų: veimutinės 
pušies veimutrūdę tyrė Antanas Minkevičius (1934, 1937 m.) ir 
Jonas Repšys (1960 m.); pušų ūgliasukį (Melampsora pinitorgua 
Rostr.) – Adomas Rimkus (1966 m.) ir Albertas Vasiliauskas (1966 
m.); spygliuočių ūglių vėžį [(Gremmeniella abietina (Lagerb.) 
Morelet] – Juozas Vitkūnas (1985 m.); maumedžių vėžį [Lachnel-
lula willkommii (Hart.) Dennis] – Antanas Minkevičius (1936 m.), 
Lionginas Žuklys (1959 m.) ir Albertas Vasiliauskas (1992 m.).

Uosių vėžį (Nectria galligena Bres.) tyrinėjo K. Narbutas ir L. 
Žuklys (1962 m.), o kitas lapuočių medžių šakų ligas (liepų šakų 
džiūvimą – Coryneum disciforme Kunze; ąžuolų šakų džiūvimą – 
Valsa intermedia Nitschke ir Coryneum umbonatum Neės; ąžuo-
liukų smauglį – Fusicoccum quercum Oud.) –  L. Žuklys (1960, 1961, 
1962, 1963 m.). 1994 m. J. Vitkūnas  paskelbė pirmuosius duo-
menis apie ąžuolų bakterinio vėžio paplitimą ir šios ligos išorinių 
požymių ypatumus.

Nemažai tyrimų atlikta kalninės ir paprastosios pušies me-
dynų sanitarinei būklei įvertinti Kuršių nerijoje (V. Lukošius, R. 
Pimpė, A. Vasiliauskas, 1985 m.). Nustatyta, kad paprastosios ir 
kalninės pušies medynai Kuršių nerijoje džiūsta ne tik dėl šakni-
nės pinties pažeidimų, bet ir nuo labai išplitusio grybo Rhizina 
undulata Fr., ypač ten, kur ankstesniais metais buvo kertamos pu-
šys platinant kvartalines linijas bei priešgaisrines juostas. Konsta-
tuotos naujos į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų keturių retų bei 
nykstančių grybų [Hapalopilus croceus (Pers.: Fr.) Bond. et Sing., 
Grifola frondosa (Dichs.: Fr.) S.F. Gray, Inonotus dryophilus (Berk.) 
Murr. ir Piptoporus quercinus (Schrad.) Pilat] radimvietės (S. Sun-
hede, R. Vasiliauskas, 1996 m.).

Reikšmingų miško mikologinių bei fitopatologinių tyrimų re-
zultatų įvairiais metais paskelbė Lietuvos MA Botanikos institute 
dirbantys specialistai.  Apie grybus, parazituojančius ant sumedė-
jusių augalų, ypač daug informacijos yra gamtos mokslų daktaro 
J. Mazelaičio monografijoje ,,Lietuvos TSR afiloforiečių eilės gry-
bai“ (1976 m.), dr. A. Griciaus (1969 m.), dr. A. Matelio (1987 m.) ir 
habil. dr. V. Urbono (1989 m.) disertacijose. Keletą straipsnių apie 
grybus, parazituojančius ant sumedėjusių augalų, yra paskelbę 
LMA narys korespondentas prof. M. Strukčinskas (1966 m.), prof. 
E. Kutorga (1991 m.), dr. J. Rukšėnienė (1992 m.), dr. A. Treigienė 
(1993 m.), dr. S. Stakvilevičienė (1998 m.) bei kiti Botanikos insti-
tuto mokslo darbuotojai.

Daug bendro pobūdžio informacijos apie sumedėjusių au-
galų ligas paskelbta ir praktiškos paskirties leidiniuose. Doc. 
L. Žuklys ir prof. A. Vasiliauskas kartu su entomologais prof. Si-
monu Pileckiu ir prof. Vytautu Valenta parengė ir išleido knygą 
„Svarbiausių miško medžių kenkėjai ir ligos“ (1968  m.), autorių 
kolektyvas Olgirda Belova, Zigmas Milišauskas, Vytautas Padai-
ga, Vytautas Valenta, Albertas Vasiliauskas, Paulius Zolubas ir 
Algimantas Žiogas parengė ir išleido „Miško apsaugos vadovą“ 
(2000 m.). Dideliu tiražu išleistas profesorių Zenono Dabkevi-
čiaus, Alberto  Vasiliausko ir Algimanto Žiogo parengtas vado-
vėlis „Miško fitopatologija“ (2006 m.). Apie labiausiai paplitusias 
bei žalingiausias miško ligas ir kovos su jomis priemones glausta 
forma daug kartų doc. L. Žuklys ir kiti autoriai (A. Rimkus, R. Po-
vilonis, A. Vasiliauskas, J. Vitkūnas ir kt.) rašė „Miškininko žinyne“ 
(Vilnius, Mokslas, 1991 m.) bei kituose periodiniuose leidiniuose.

N egausias mūsų šalies miš-
ko fitopatologų gretas 
papildė jauniausia šios 

srities specialistė Diana Marčiuly-
nienė – praėjusių metų gruodžio 
17 d. Miškų institute ji apgynė 
miškotyros mokslo krypties dak-
taro disertaciją „Grybo Hyme-
noscyphus fraxineus skirtingos 
kilmės populiacijų savybės ir pa-
prastojo uosio jautrumas ligos 
sukėlėjui“. 

Patogeninio grybo H. fraxineus 
sukelta masinė uosių džiūtis visoje 
Europoje šiuo metu – bene svar-
biausia miško fitopatologijos pro-
blema. Iki šiol nerandama efektyvių 
H. fraxineus sukeltos ligos kontrolės 
priemonių. Patogenas pasižymi ypač aukštu ekologiniu plastiškumu ir 
gebėjimu sparčiai plisti, vėjui pernešant sporas. Siekiant surasti efekty-
vius kovos su šia pragaištinga liga būdus, būtina sukaupti kuo daugiau 
informacijos apie šio patogeno epidemiologiją ir  jo biologines bei eko-
logines savybes tiek natūralaus šio grybo paplitimo regionuose (ende-
minėse populiacijose), tiek ir epideminėse (invazinėse) populiacijose. 

Dianos Marčiulynienės  atlikti tyrimai ir jų rezultatai suteikia 
vertingos informacijos apie uosių masinės džiūties fenomeną, jais 
remiantis galima objektyviai vertinti potencialias grėsmes dar ne-
pažeistiems Europos uosynams ir surasti adekvačias kovos su šia 
liga priemones. 

Disertacijos gynimo metu diskusijoje dalyvavęs prof. Albertas 
Vasiliauskas pažymėjo, kad autorės tyrimų rezultatai turi didelę 
praktinę reikšmę, o kai kurias išvadas galima vertinti kaip naujas 
moksle.

Mokslinio darbo sėkmę lėmė ne tik jo autorės puikūs socialiniai 
gebėjimai ir didelė profesinė kompetencija, bet ir jos vadovo dr. 
Vaidoto Lygio, konsultantų prof. Alfo Pliūros, prof. Zenono Dabke-
vičiaus kvalifikuoti metodiniai patarimai bei Lietuvos ir kai kurių už-
sienio valstybinių mokslo institucijų suteikta visapusiška pagalba.

Diana gimė 1986 m. Kaune. Kartu su vyru Adu, kuris netrukus 
taip pat gins daktaro disertaciją, ji augina sūnų Jorį.

Kolegų vardu linkime energingai mokslininkei Dianai Marčiuly-
nienei tolesnės kūrybinės sėkmės miškotyroje.

Doc. dr. ARTŪRAS GEDMINAS
LAMMC Miškų instituto Miško apsaugos ir  

medžioklėtyros skyriaus vedėjas

Diana Marčiulynienė – 
miškotyros  

mokslų daktarė
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Diskusijos dalyviai 

kodėl džiūsta Lietuvoje 
ir Europoje uosiai?

Dr. REMIgIJUS BAKyS, dr. VAIDoTAS LygIS

Europoje pandemine pripažinta papras-
tojo uosio (Fraxinus excelsior L.) džiū-
tis Lietuvoje tęsiasi jau apie 20 metų, 

tačiau veiksmingų kovos priemonių iki šiol 
nerasta ir uosio, kaip miško medžio, augini-
mo perspektyva kol kas lieka neaiški. Grybo 
Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, 
Queloz et Hosoya sukelta liga mūsų šalyje 
yra įgavusi chronišką pobūdį: beveik neli-
ko nepažeistų medynų, serga ir seni, ir jauni 
medžiai. Uosių džiūties sukėlėjui H. fraxineus 
pastaraisiais metais buvo suteikiami vis nauji 
pavadinimai. Identifikavus 2006 metais džiūtį 
sukėlusio patogeno nelytinę stadiją (anamor-
fą), Lenkijos miško fitopatologijos profesorius 
T. Kowalski jį pavadino Chalara fraxinea. Ly-
tine grybo stadija (teleomorfa), auginančia 
plika akimi matomus nedidelius vaisiakūnius 
ant nukritusių uosio lapkočių ir tiesiogiai ne-
parazituojančių uosių, kurį laiką klaidingai 
buvo laikomas jau daugiau nei 100 metų Eu-
ropos mikologams žinomas aukšliagrybis Hy-
menoscyphus albidus. Šveicarijos mokslininkų 
grupė, atlikusi detalius genetinius tyrimus, 
2010-aisiais nustatė, kad tikrasis uosių džiū-
ties kaltininkas yra kitas giminingas ir išoriškai 
beveik nesiskiriantis mikroorganizmas – H. 
pseudoalbidus. Šis grybo pavadinimas 2014 
metais buvo patikslintas – patogenas dabar  
vadinamas H. fraxineus. Tikėtina, kad termi-
nologija šioje srityje daugiau nebesikeis.

Mokslininkai toliau intensyviai tiria šį 
žalingą uosio patogeną, stengdamiesi at-
skleisti jo biologines, ekologines savybes ir 
epidemiologiją, ieško efektyvių būdų kovoti 
su šia liga. 

Seminare Valstybinės miškų tarnybos 
Miškų sanitarinės apsaugos skyriaus vy-
riausioji specialistė Alma Gustienė apžvelgė 
šiandieninę Lietuvos uosynų būklę, Miško 
genetikos skyriaus vyriausiasis specialistas 
dr. Remigijus Bakys papasakojo apie uosio 
atkūrimo ir išsaugojimo galimybes Lietu-
voje, LAMMC Miškų instituto ir Aleksandro 

Stulginskio universiteto doktorantė Diana 
Marčiulynienė  kalbėjo apie uosių džiūties 
suvaldymo patirtį pasaulyje, Gamtos tyrimų 
centro mokslininkė dr. Daiva Burokienė – 
apie uosių džiūties sukėlėjo Hymenoscyphus 
fraxineus biologines ir ekologines savybes. 
Seminarą užbaigė Gamtos tyrimų centro 
mokslininkas dr. Vaidotas Lygis, pristatyda-
mas uosių džiūties tyrimams skirtą Lietuvos 
ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos 
(LŠBP) mokslinių tyrimų projektą „Mikoviru-
sų paplitimas epideminėse ir poepideminė-
se uosių džiūties sukėlėjo Chalara fraxinea 
populiacijose ir šių virusų panaudojimo 
galimybės džiūties biologinei kontrolei“ 
(CONTROLDIEBACK). 

Projekto vadovas papasakojo apie lietu-
viškos ir šveicariškos kilmės H. fraxineus po-
puliacijų genetinės įvairovės ir virulentišku-
mo tyrimus bei šio patogeno biokontrolės 
perspektyvą, panaudojant jį parazituojan-
čius mikovirusus.

Didžioji dalis seminare pristatytos in-
formacijos buvo sukaupta Valstybinei 
miškų tarnybai vykdant ilgalaikį uosynų 
būklės stebėjimą bei įgyvendinant du moks-
linių tyrimų projektus: minėtą LŠBP projektą 
CONTROLDIEBACK (finansavimo sutarties 
Nr. CH-3-ŠMM-01/12, projekto vykdymo lai-
kotarpis – 2012–2016 m.), kurį vykdo Gam-

2015-ųjų rudenį Vilniuje, Verkių rūmuose, vyko Gamtos tyrimų centro Botanikos 
instituto Fitopatogeninių mikroorganizmų laboratorijos mokslininkų organizuotas se-
minaras „Uosių džiūties problematika Lietuvoje ir Europoje: bendros situacijos ir vyk-
domų mokslinių tyrimų apžvalga“, kuriame akademinė visuomenė, augalų apsaugos 
specialistai ir kiti suinteresuoti asmenys buvo supažindinti su naujausia informacija 
apie Lietuvos ir Europos uosynus niokojančią pragaištingą ligą. Renginio metu buvo 
pristatyti pasiekimai tiriant šios ligos sukėlėją ir ieškant veiksmingų ligos kontrolės 
priemonių, buvo aptarta Lietuvos ir visos Europos uosynų būklė, šių medžių natū-
ralaus atsikūrimo ir dirbtinio atkūrimo perspektyva mūsų miškuose. Seminaro da-
lyviams buvo surengta ekskursija į uosių džiūties pažeistus Verkių apylinkių miškus. 
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tos tyrimų centras (Vilnius) ir Šveicarijos 
Federalinis miškų, sniego ir kraštovaizdžio 
tyrimų institutas WSL (Birmensdorfas, 
Šveicarija) ir Šiaurės Europos šalių bendra-
darbiavimo programos NORDEN projektą 
„Paprastojo uosio džiūtis Šiaurės Europoje“ 
(projekto Nr. SNS-109, vykdymo laikotarpis 
2010–2012 m.), Lietuvoje vykdytą Gamtos 
tyrimų centro ir Valstybinės miškų tarnybos 
specialistų jėgomis.

Vykdant LŠBP projektą CONTROLDIE-
BACK buvo siekiama dviejų tikslų: 

1) charakterizuoti epidemines (Šveica-
rijos) ir chroniškos stadijos (Lietuvos) uosių 
džiūties sukėlėjo Hymenoscyphus fraxineus 
populiacijas, ištiriant skirtingos kilmės gry-
bo izoliatų genetinę įvairovę, virulentiškumą 
bei mikovirusų pasireiškimą juose; 

2) įvertinti identifikuotų mikovirusų pa-
naudojimo galimybes uosių džiūties biolo-
ginei kontrolei (projekto metu gauti rezulta-
tai iš esmės leido pasiekti išsikeltus tikslus).

Pagrindiniai atradimai ir įžvalgos
Palyginti neseniai pradėti naudoti moleku-
liniai žymenys ženkliai pagerino mūsų ge-
bėjimus atsekti invazinių ligų sukėlėjų kilmę 
ir atkurti jų plitimą erdvėje ir laike ir padėjo 
geriau ištirti patogeninių mikroorganizmų 
populiacijų struktūrą bei dinamiką. Grybai 
pasižymi gyvenimo ciklų, dauginimosi 
bei plitimo būdų įvairove, kuri formuoja 
jų populiacijų genetinę struktūrą. Geneti-
nę struktūrą grybų populiacijose lemia trys 
pagrindiniai veiksniai: lytinis dauginimasis, 
mutacijos ir naujų genotipų imigracija iš 
kitų tos pačios rūšies populiacijų. Didelė 
populiacijos genetinė įvairovė įprastai paro-
do, kad organizmas dauginasi lytiniu būdu 
ir kad ši populiacija yra jau senokai įsitvir-
tinusi (endeminė). Ir priešingai – neseniai 
susiformavusios, besiplečiančios invazinių 
organizmų populiacijos ar svetimžemių 

patogenų populiacijos, esančios epidemi-
jos fronte, įprastai pasižymi nesudėtinga 
genetine struktūra ir maža genetine (ale-
lių) įvairove. 

Lietuvoje pirmą kartą uosių džiūtis pa-
stebėta apie 1996 metus (Juodvalkis, Va-
siliauskas, 2002). Kaip dabar manoma, šis 
reiškinys mus pasiekė iš Lenkijos, kur džiū-
tis pirmą kartą pasireiškė apie 1992 metus. 
Mūsų šalyje šiuo metu liga yra chroniškoje 
epidemijos stadijoje (Lygis et al., 2014). Švei-
carijoje pirmą kartą uosių džiūtis pastebėta 
tik 2008 metais (Engesser et al., 2009), ten 
epidemija vis dar plečiasi – kalnuotose pietų 
Šveicarijos dalyse aptinkami vis nauji ligos 
židiniai. Projekto CONTROLDIEBACK tyrimai 
patvirtino lytinio dauginimosi pirmenybę H. 
fraxineus gyvenimo cikle (plitimas lytinėmis 
sporomis lemia didelę genotipinę įvairovę), 
genetinės struktūros nebuvimą nei lietuviš-
kose, nei šveicariškose grybo populiacijose 
ir taip vadinamo „įkūrėjo efekto“ požymius 
(žema genetinė įvairovė – mažas alelių tur-
tingumas, kas rodo, jog invazinės patogeno 
populiacijos susiformavo iš nedidelio skai-
čiaus introdukuotų genotipų). Taip pat nu-
statyta, kad epideminių ir chroniškos stadi-
jos H. fraxineus populiacijų genetinė įvairovė 
iš esmės nesiskiria, kas leido atmesti mažes-
nės genetinės įvairovės epideminiame ligos 
fronte hipotezę. Visa genetinė įvairovė šiau-
rės rytų Europos H. fraxineus populiacijose 
(kur liga pasireiškė pirmiausia) veikiausiai 
buvo perduota į epideminį ligos frontą. 
Gauti tyrimų rezultatai leidžia manyti, kad 
į Europą buvo introdukuoti keli (greičiau-
siai tik du) patogeno individai, kas veikiau-
siai nulėmė tokią mažą H. fraxineus izoliatų 
genetinę įvairovę (taip vadinamas „butelio 
kaklelio“ efektas). Nerasta ryškesnių geneti-
nių skirtumų ir tarp grybo izoliatų, išskirtų iš 
uosio žievės nekrozių (patogeno gyvenimo 
ciklo parazitinė fazė), ir izoliatų, išskirtų iš 

nukritusių pernykščių lapkočių (saprofitinė 
fazė). Tai rodo, kad visi tirti H. fraxineus ge-
notipai potencialiai gali parazituoti tiek gy-
vuose audiniuose, tiek gyventi saprofitiškai. 
Fitopatologai ir miško selekcininkai jau senai 
yra supratę patogenų populiacijų genetinės 
įvairovės lygio įtaką augalų atsparumui li-
goms. Augalų patogenų populiacijų gene-
tinės įvairovės tyrimai gali padėti suprasti 
evoliucinius procesus šių populiacijų viduje 
ir padėti geriau kontroliuoti augalų ligas. 
Šios žinios labai svarbios ir miško medžių se-
lekcijoje, nes galimai atsparių ligoms medžių 
genotipų paieška skirtingos patogenų gene-
tinės įvairovės regionuose gali duoti visiškai 
skirtingus rezultatus. Todėl visame pasauly-
je miško medžių ligas sukeliančių patoge-
nų genetinės įvairovės tyrimai pastaraisiais 
metais įgauna vis didesnę svarbą ir pagreitį. 

Virulentiškumas – tai mikroorganizmo 
gebėjimas sukelti ligą šeimininko organizme 
ir jame išplisti, esant tam tikroms sąlygoms. 
Projekto CONTROLDIEBACK vykdymo metu 
buvo atlikti plataus masto lyginamieji dvie-
jose epidemijos stadijose esančių H. fraxi-
neus populiacijų virulentiškumo tyrimai. Sie-
kiant gauti patikimus rezultatus, panaudota 
net 200 genetiškai skirtingų grybo izoliatų, 
apkrečiant 1000 paprastojo uosio medelių. 
Šio tyrimo metu pirmą kartą nustatyta, kad 
epideminių ir chroniškos ligos stadijos H. fra-
xineus populiacijų virulentiškumas iš esmės 
nesiskiria, kas dar kartą patvirtino, jog šios 
populiacijos, nors geografiškai ir tolimos, 
yra panašios pagal daugelį požymių. Taigi, 
laisvo patogeno judėjimo (pernešimo) tarp 
Europos šalių, kuriose uosių džiūtis jau yra 
pasireiškusi, bent jau kol kas nereikėtų bai-
mintis. Esminiai virulentiškumo skirtumai, 
nustatyti tarp skirtingų ekologinių stadijų 
šio grybo izoliatų, buvo gana netikėti ir leido 
padaryti svarbią išvadą, jog saprotrofinis ir 
patogeninis šio grybo gyvenimo ciklo tarps-

Uosių būklės vertinimas Verkių miške   
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niai gali skirtingai aktyvuoti jo virulentišku-
mą, nors to priežastys kol kas lieka neaiškios. 
Virulentiškumo tyrimų svarba išryškėja, 
siekiant atrinkti agresyvius patogeno ka-
mienus, kuriuos vėliau galima būtų panau-
doti ligai atsparių uosio genotipų atrankai. 
Akivaizdu, kad siekiant kaip galima greičiau 
atrinkti pakankamą kiekį perspektyvių uosio 
genotipų, būtina intensyviau vykdyti paieš-
kas medynuose ir atlikti efektyvų atrinktų 
individų testavimą. Vienas būdų tai pasiek-
ti – įvertinti jautrumą ligai, panaudojant 
dirbtinį jaunų medelių apkrėtimą agresyviu 
H. fraxineus kamienu (izoliatu), kadangi yra 
nustatytas aiškus ir patikimas ryšys tarp ap-
krėtimo vietoje susiformavusios nekrozės 
dydžio ir testuojamo uosio genotipo jau-
trumo šiam patogenui (McKinney et al., 2012; 
Lobo et al., 2015; Marčiulynienė ir kt., 2015). 
Virulentiškumo testai taip pat suteikia naujų 
žinių apie patogeno biologines, ekologines 
savybes bei ligos epidemiologiją.

Nors mikovirusai mokslo pasaulyje nėra 
labai gerai ištirta mikroorganizmų grupė, 
yra žinoma, kad kai kurie jų gali sumažinti 
grybų rūšių, kurias šie virusai parazituoja, 
patogeniškumą augalams. Ši mikovirusų 
savybė, dar vadinama hipovirulentiškumu, 
jau kurį laiką yra fitopatologijos mokslininkų 
dėmesio centre pirmiausiai dėl to, kad tiek 
žemės, tiek miškų ūkyje pačių pavojingiau-
sių ligų suvaldymo technologijos kol kas yra 
ganėtinai ribotos, pavojingos aplinkai arba 
nepakankamai efektyvios. Panaudoti vieną 
natūraliai vietinėse ekosistemose gyvenan-
tį mikroorganizmą kito kontrolei – labai 
gundanti perspektyva ekonominiu ir eko-
loginiu požiūriu, juo labiau kad dabartiniai 
pasiekimai moksle (ypač genetikoje) leidžia 
analizuoti virusų, grybų ir augalų sąveiką, 
patogenezės mechanizmus ir grybų RNR 
nutildymo (t. y. virusų hipovirulentiškumo 
pagrindo) evoliuciją. 

Vykdant projektą CONTROLDIEBACK 
buvo aptiktas ir iki tol mokslui nežinomas 
Narnaviridae šeimos mitovirusų grupei 
priskirtas mikovirusas Hymenoscyphus fra-
xineus mitovirus 1 (HfMV1). Deja, atlikus ty-
rimus paaiškėjo, kad šis virusas neturi jokio 
išreikšto poveikio H. fraxineus virulentišku-
mui ar kitoms savybėms, todėl jo panaudo-
jimas uosio džiūties sukėlėjo biologinei kon-
trolei yra abejotinas. Šiuo metu intensyviai 
ieškoma kitų rūšių mikovirusų, kurių poten-
cialas bus tiriamas ateityje. 

Antrojo projekto „Paprastojo uosio džiū-
tis Šiaurės Europoje“ vykdymo metu buvo 
siekiama atsakyti į kitą praktiniu aspektu 

labai svarbų klausimą: koks yra paprastojo 
uosio atsikūrimo potencialas džiūties pa-
žeistuose Lietuvos uosynuose? Šios studijos 
metu buvo įvertintas natūralus uosio (ir kitų 
medžių rūšių) atsikūrimas 20-tyje plynųjų 
sanitarinių kirtimų kirtaviečių (tyrimo metu 
nuo kirtimo buvo praėję nuo vienerių iki 
10 metų), pasirinktų Biržų ir Raseinių miškų 
urėdijose. Prieš kirtimus tirtuose sklypuose 
uosis buvo dominuojanti medžių rūšis (rū-
šinėje sudėtyje sudarė nuo 40 proc. iki 100 
proc. pagal medienos tūrį). Atžėlimo vertini-
mas buvo atliktas 3 m pločio juostose, suda-
rančiose 2–3 proc. bendro kirtavietės ploto, 
registruojant visų rūšių žėlinius, galinčius su-
formuoti medyną ateityje, bei įvertinant jų 
tankumą, aukštį bei gyvybingumą. Tiriamo-
se kirtavietėse papildomai buvo suregistruo-
ti visi uosio kelmai, įvertintas jų gebėjimas 
išauginti atžalas bei šių atžalų sveikatingu-
mas. Tokiu būdu aprašyta daugiau nei 8000 
medelių ir 1339 uosių kelmai. Vidutinis visų 
žėlinių tankumas siekė 14 000 vnt./ha, iš šio 
skaičiaus uosio žėlinių tankumas vidutiniš-
kai buvo 600 vnt./ha, kas sudarė vos 4,3 proc. 
nuo visų apskaitytų žėlinių skaičiaus. Di-
džiausias nustatytas uosio žėlinių tankumas 
tesiekė 1900 vnt./ha (Biržų m. u. Spalviškių 
girininkija). Iš visų kirtavietėse vertintų uo-
siukų tik trečdalis jų atrodė išoriškai sveiki, 
kiti – sirgo arba buvo žuvę. Vienerių – dvejų 
metų kirtavietėse uosio atžalos iš kelmų su-
darė 36,2 proc. visų uosio žėlinių, o senesnė-
se kirtavietėse ši dalis laipsniškai mažėjo, kol 
visiškai išnyko seniausiose. Iš gautų šio tyri-
mo rezultatų galima daryti tokias išvadas: 

1. Natūralus uosio atsikūrimas jo bu-
veinėse yra nežymus. Tai įtakos ryškų uosio 
proporcijų sumažėjimą besiformuojančių 
medynų rūšinėje sudėtyje;

2. Atsikuriančių uosių individų augimo 
greitis buvo mažesnis nei kitų medžių rūšių; 

3. Atsikuriančių uosių sveikatingumo 
būklė yra prasta;

4. Uosio vietą miške užima baltalksnis, 
beržas, drebulė, kai kur drebulė su juodalksniu;

5. Sėklinės kilmės žėlinių būklė yra daug 
geresnė nei kelmų atžalų. Atžalos iš kelmų 
pastebimą uosio želdinių dalį sudaro tik pir-
mus kelerius metus po kirtimų. Tai rodo, kad 
uosio selekcijos potencialas yra akivaizdus 
ir turėtų vaidinti svarbų vaidmenų bandant 
išsaugoti uosynus ateityje.

Apibendrinant šio tyrimo rezultatus da-
rytinos dvi pagrindinės išvados. Pirmoji – fi-
tosanitarinė paprastojo uosio medelių būklė 
natūraliai atsikuriančiuose uosio medynuo-
se yra nepatenkinama. Esant tokiam uosio 

savaiminukų džiūties mastui, neverta galvo-
ti apie uosynų atkūrimą arba natūralų atžėli-
mą. Antroji – šiuo metu net ir be H. fraxineus 
„pagalbos“ natūralus uosynų atsikūrimas 
vargiai įmanomas dėl ypač mažo uosiukų 
skaičiaus kirtavietėse, pomiškyje bei bran-
džiuose medynuose. Natūraliai uosio kartų 
kaitai medynuose gausus pomiškis yra bū-
tina sąlyga. Vyresni miškininkai  prisimena, 
kad prieš ligos protrūkį natūralaus uosio po-
miškio tankumas uosynuose neretai viršy-
davo 100 tūkst. vnt./ha. Šiuo metu stebimas 
ypač mažas uosiukų tankumas kirtavietėse 
bei praktiškai nevykstantis žėlimas iš kelmų 
ateities medynų pirmajame arde leidžia ti-
kėtis tik pavienių uosių atsikūrimo būsimoje 
medyno rūšinėje sudėtyje.

ateities darbų kryptys
Europoje intensyviai ieškant šios ligos su-
valdymo metodų, galima išskirti tokias 
pagrindines darbų kryptis: uosių selekcija, 
cheminių kontrolės priemonių testavimas ir 
biokontrolės būdų paieška. Tenka pripažinti, 
kad šiandien nėra vieningos cheminių fun-
gicidų panaudojimo metodologijos, kurią 
taikant būtų galima įveikti H. fraxineus. Be 
to, toksiškų chemikalų naudojimas daugeliu 
atvejų yra griežtai reglamentuotas, riboja-
mas arba miške tiesiog nepraktiškas. Moks-
lininkai vieningai sutaria, kad uosio selekci-
ja šiuo metu yra viena iš realiausių uosynų 
išsaugojimo priemonių. Uosio bandomųjų 
želdinių vertinimas Lietuvoje ir kitose šalyse 
parodė, kad egzistuoja gana ryškūs atsparu-
mo ligai skirtumai tarp skirtingų šeimų uo-
sio palikuonių (didesnį atsparumą įprastai 
demonstruoja 2–5 proc. testuojamų šeimų). 
Atsparių ligai genotipų paieška ir išsaugoji-
mu Lietuvoje jau gerą dešimtmetį užsiima 
Valstybinė miškų tarnyba ir LAMMC Miškų 
institutas.

Apibendrinat, tiek natūralaus atžėlimo, 
tiek ir dirbtinio uosynų atkūrimo perspektyva 
šiuo metu atrodo miglota. Žiūrint iš ekono-
minės pusės, uosio medynų auginimas šiuo 
metu yra visiškai netikslingas. Kita vertus, 
vykstant intensyviems ligos kontrolės tyri-
mams bei uosio selekcijos darbams visoje Eu-
ropoje, vis dar egzistuojantys uosynų likučiai 
bei pavieniai medžiai turėtų būti rūpestingai 
saugomi ateities atkūrimo darbams.

Moksliniai tyrimai finansuojami pagal Lietu-
vos-Šveicarijos bendradarbiavimo programos, 
kuria siekiama sumažinti ekonominius ir soci-
alinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjun-
goje, projekto sutartį Nr. CH-3-ŠMM-01/12.

M i š k i n i n k y s t ė
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Besibaigiant 2015 metams, Valstybinės miškų tarnybos Miško 
sėklų ir sodmenų kokybės skyrius apžvelgė šiais metais vykdy-
tą miško dauginamosios medžiagos prekybą. Pagal  išduotus 

leidimus įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui žel-
dinti iš Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Švedijos šalių įvežta 1084,6 tūkst. 
vnt. sodmenų. Skaičiuojant pagal medžių rūšis, daugiausia įvežta 
hibridinės drebulės sodmenų – 484 tūkst. vnt. (45 proc.): iš Latvijos 
– 323,9 tūkst. vnt., iš Estijos – 323,9 tūkst. vnt. Pirmąkart hibridinės 
drebulės sodmenų įvežta iš Švedijos – 12,6 tūkst. vnt. Lyginant pagal 
šalis, daugiausia miško sodmenų įvežta iš Lenkijos – 590,7 tūkst. vnt. 
(54,5 proc.), iš jų didžiausią kiekį sudaro paprastasis ąžuolas – 306,8 
tūkst. vnt. (52 proc.) ir mažalapė liepa – 271 tūkst. vnt. (46 proc.); dar 
įvežta europinio maumedžio – 12,9 tūkst. vnt. (2 proc..

Į kitas šalis 2015 m. buvo parduota 1833,8 tūkst. vnt. miško so-
dmenų arba  69 proc. daugiau, negu pirkta. Daugiausia sodmenų 
parduota į Švediją – 735 tūkst. vnt. (40 proc.) ir Jungtinę Karalystę 
– 695,8 tūkst. vnt. (38 proc.). Dar 361 tūkst. vnt. sodmenų (20 proc.) 
parduota į Estiją ir  42 tūkst. vnt. (2 proc.) – į Latviją. Paprastosios 
eglės sodmenys sudaro 97 proc. parduodamų sodmenų kiekio. 

Į Švediją dar parduota 297,5 kg paprastosios eglės bei 9 kg pa-
prastosios pušies sėklų, į Estiją – 17 kg eglės sėklų.

Lyginant su 2014 metais, iš užsienio šalių miško sodmenų pirkta 
2 kartus mažiau, o parduotas sodmenų kiekis yra panašus –  vos 2  
proc. mažiau.

VMT inf.

prekyba miško dauginamąja 
medžiaga 2015 metais

Šalis

Ą M L D hibr. Iš viso 
sodmenų

sėjin. sodin. sėjin. sėjin. sodin.

Estija         147,5 147,5

Latvija 5 4,9     323,9 333,8

Lenkija 306,8   12,9 271   590,7

Švedija         12,6 12,6

Iš viso: 311,8 4,9 12,9 271 484 1084,6

2015 m. pirktos miško dauginamosios medžiagos pasiskirstymas 
pagal šalis ir medžių rūšis, tūkst. vnt.

2015 m. parduotos miško dauginamosios medžiagos pasiskirstymas 
pagal šalis ir medžių rūšis, tūkst. vnt.

Bendra 2012 - 2015 m. vykdytos miško dauginamosios medžiagos 
prekybos (tūkst. vnt.) diagrama

Šalis

E P A B J Iš viso 
sodmenų

Iš viso sėklų, kg

sėjin. sodin. sėjin. sėjin. sėjin./k. sėjin. sodin. E P

Estija 11 350           361 17  

Latvija 20         22   42    

Švedija   735           735 297,5 9

Jungtinė Karalystė 9,5 657,5 2 0,1 17   9,7 695,8    

Iš viso: 40,5 1743 2 0,1 17 22 9,7 1833,8 314,5 9

M i š k i n i n k y s t ė
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K iekvienas viešoje vietoje augantis me-
dis turi savo istoriją. Jam geriau pasi-
sekė, negu visų užmirštam kur nors 

miškų glūdumoje. Vieną tokį medį – liepą 
regiu jau 60 metų Pasvalio savivaldybei pri-
skirtame Daujėnų bažnytkaimyje, kuris da-
bar yra seniūnijos centras. 

Prieš 200 metų pastatytos Daujėnų baž-
nyčios šventorių supa mūrinė akmenų tvora, 
prie jos buvo pasodintos liepos. Prie vartelių, 
vedančių į miestelio centrą, viena liepa – be-
veik dvigubai storesnė už kitas. Ši švento-
riaus liepa – dviejų atskirų medžių kamienų 
suaugęs darinys. Jų dvišakumas – 5 m aukš-
tyje, yra išilgai medžių sodinimo ašies. Virš 
suaugimo liepos dviejų atšakų kamienai yra 
tokio pat storio, kaip ir aplinkiniai medžiai 
tokiame pat aukštyje. Pasidomėjau, ką apie 
tai rašoma įvairiuose šaltiniuose.   

Literato, dainininko Petro Biržio (žinomo 
kaip personažas Pupų dėdė) 1932 m. atsimi-
nimuose apie keliones po Lietuvą rašoma, 
kad dvi didžiulės liepos verčia Daujėnų baž-
nyčios šventoriaus tvorą. Liepos kamienas 
dalinai kiaušiniškas, turi išilgai tvoros 1,90 
m skersmenį, statmenas skersmuo tesiekia 
1,65 m. Kadangi prie kelmo liepa yra dides-
nio nei 2 m skersmens, dvi jos pirmtakės 
augo beveik 1 m atstumu. Aprašytu laiku 
liepos dar buvo nesuaugę. 

1957 m. jų kamienai jau buvo susilieję ir 
medis išvertė šventoriaus tvoros dalį. Naujai 
pamūryta 0,45 m pločio tvoros dalis. Deja, 
liepos šaknys vėl ją verčia. 

Vaikystėje girdėjau įvairius senolių pa-
sakojimus, susijusius su šventoriaus liepų 
gyvenimu.  Per 1863 metų sukilimą raiti rusų 
kazokai po Daujėnų šventorių vaikėsi suki-
lėlius, juos paviję kirsdavo kardu (šobliumi), 
kad net galva pasidalindavo į dvi dalis. Po 
Antrojo pasaulinio karo Daujėnų bažnyčios 
šventorius naktį tapdavo prieglobsčiu vieti-
nei valdžiai ir jos gynėjams, nes miestelyje 
karaliaudavo atėję „miško broliai“. 

XX a. tarpukaryje klebonas kitoje švento-
riaus tvoros pusėje netoli liepos buvo įrengęs 
maisto produktų laikymui rūsį. Vieną sykį į jį pa-
kliuvusi elgeta, pravarde Šešiapirštė, tiek pri- 
silaižė medaus (gal būt pirmąkart gyvenime), 
kad atrasta sugebėjo tik dejuoti. Jai į pilvą bu-
vo įvestas zondas (zavalakas) medui ištekėti. 

Mano senelė pasakodavo, kaip prieš 100 
metų ji pagijo nuo baisaus kosulio, pasinau-

Liepa, vartanti bažnyčios tvorą

 Medis verčia šventoriaus tvorąDaujėnų šventoriaus liepa (varteliuose stovi Daujėnų seniūnas 
Vladas Vitkauskas)

dojusi Žaliosios girioje gyvenusio žiniuonio 
Pažemecko ,,stebuklingu“ receptu. Reikėjo 
paimti jo duotus 3 pipirus; atsisėdus švento-
riuje po liepomis sukalbėti tris ,,sveikamarijas“, 
praryti 1 pipirą, po to dar 2 kartus pakartoti 
procedūrą. Senelės teigimu, po tos proce-
dūros visam laikui dingo varginęs  kosulys. 

Šioje parapijoje garsių Sekminių atlaidų 
metu po didžiąja liepa nuo kaitrios vasaros 
saulės prieglobstį rasdavo būriai tikinčiųjų. 
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O ir po eilinių pamaldų žmonės  mėgdavo 
liepos šešėlyje pailsėti. 

Šis įspūdingas medis nerodo jokių se-
nėjimo požymių, pasiruošęs griauti dar ne 
vieną bažnyčios tvorą. Pasvalio rajono savi-
valdybės specialistai yra pateikę svarstymui 
dokumentus dėl Daujėnų šventoriaus liepos 
įtraukimo į Valstybės saugomų gamtos pa-
veldo objektų sąrašą. 

POVILAS VITKAUSKAS
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Apžvelgiant svarų gyvenimo 
ir darbų kraitį 

Truputis profesinės biografijos
Algirdas Antanas Brukas gimė 1936 m. sausį 
Marijampolėje, Jono ir Magdalenos Brukų 
šeimoje. Vėliau augo ir mokėsi Kaune. Baigęs 
1959 m. LŽŪA ir įgijęs miškų ūkio inžinie-
riaus diplomą, du metus dirbo Kauno  mies-
to apželdinimo treste medelyno vedėju. 

Nuo 1961 m. savo gyvenimą susiejo su 
miškotvarka. Miškotvarkininko karjerą pra-
dėjo nuo techniko, inžinieriaus pareigų miš-
kotvarkos įmonėje „Miško projektas“. Nuo 
1968 m. iki 1996 m., beveik tris dešimtme-
čius,  Algirdas tiesiogiai vadovavo Lietuvos 
miškotvarkai, nuo 1994 m. miškotvarkos 
vadovo darbą derino su Miškų ministerijos 
sekretoriaus pareigomis. 1997-1998 m. jam 
patikėtos žemės ir miškų ūkio viceministro 
pareigos. Vėliau jis dirbo Miškotvarkos ins-
titute grupės  vadovu, projektų autoriumi, 
ėmėsi nuo jaunystės pamėgtos miškų publi-
cistinės veiklos.

Miškotvarkininkas plačiąja 
šio žodžio prasme
Nežiūrint kitų labai svarbių per pusšimtį 
metų atliktų darbų, užimtų postų, jis išlieka 
miškotvarkininku pačia plačiąja šio žodžio 
prasme. Algirdo gyvenimo ir veiklos nuola-

tiniai palydovai yra novatoriškumas, princi-
pingumas, kritiškas požiūris tiek į savo, tiek  
jį supančių aplinkinių veiklą, begalinis orga-
nizuotumas, darbštumas, atsakingumas, už-
tikrinę neeilinius rezultatus labai plačiuose 
jo veiklos baruose. 

Jo vadovavimas šalies miškotvarkai pa-
sižymėjo nesibaigiančiomis inovacijų paieš-
komis, labai tampriu bendradarbiavimu 
su miškininkystės mokslu. Jam labiausiai 
rūpėjo miškininkystės progresas, visą savo 
energiją skyrė mokslinių darbų rezultatų 
diegimui miškotvarkoje. Lietuvos miškotvar-
ka visose srityse tapo pirmaujančia tuometi-
nėje Tarybų Sąjungoje. Kiekvienam 10 metų 
miškotvarkos darbų ciklui buvo suteiktas 
originalus veidas, diegiamos tam laikmečiui 
subrendusios naujovės. 1968-1977 m. buvo 
pereita prie miškotvarkos vykdymo pagal 
nacionalines taisykles dirvožemio tipologi-
niu pagrindu, pradėti miškų dirvožemio tyri-
mai, įdiegti lietuviški miškų inventorizacijos 
ir projektavimo normatyvai, sukurti daugia-
tikslio miško naudojimo pagrindai, pradėta 
uoginių ir vaistinių augalų inventorizacija. 

A. Brukas 1972-1976 m. organizavo nau-
jų inventorizacijos metodų paieškas, labai 
sėkmingai pradėtas miškotvarkos darbų 

Algirdas Antanas Brukas

kompiuterizavimas. 1978-1987 m. miško-
tvarkos darbų kompiuterizavimas užbai-
giamas sklypų taksacinių duomenų banko 
sukūrimu, vėliau tapusio Lietuvos miškų 
valstybės kadastro pagrindu. Lietuvos miš-
kotvarkos kompiuterizavimo patirtis, čia  
sukurtos unikalios programos buvo plačiai 
taikomos  ir už Lietuvos ribų, o kai kurie miš-
kotvarkos duomenų apdorojimo, originalios 
duomenų bazių valdymo L sistemos pa-
grindu, programinės įrangos elementai yra 
naudojami iki šiolei. Jo iniciatyva nuo 1988 
m. miškotvarkoje pradėti taikyti medynų au-
gimo ir našumo modeliai, sudarę galimybę 
inventorizacijos praktikoje panaudoti aktu-
alizuotus praeitos miškotvarkos duomenis, 
užtikrinti sąsajas tarp dviejų miško inven-
torizacijų, taikant nepertraukiamos miškų 
inventorizacijos principus. 1990 m. užbaigti 
Lietuvos medžioklėtvarkos darbai ir pareng-
tas jų pirmasis sąvadas.  

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Al-
girdas ryžtingai ėmėsi organizuoti miškų 
grąžinimą buvusiems savininkams, įdėjo 
daug pastangų, kad  miškininkai profesinę 
patirtį galėtų tobulinti ir nuosavame miš-
ke.  Pradedant 1995 metais, pritaikius ge-
oinformacines sistemas bei planų gamybos 

Šis iškilus šalies miškininkas, atsiskleidęs įvai-
riapusiška miškotvarkininko,  gamtosaugininko, 
medžiotojo, visuomenininko, miškų ir medžio-
klės istorijos tyrinėtojo, publicisto ir kita įsimin-
tina veikla, šių metų sausio 11 dieną pažymėjo 
garbingą 80-ties metų sukaktį. Šia proga žurnalo 
skaitytojams norėčiau priminti Jubiliato nueito 
gyvenimo ir profesinio kelio, visuomeninės vei-
klos kai kuriuos svarbesnius aspektus ir reikšmę. 

M i š k i n i n k y s t ė
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automatizavimą, įvykdyti revoliuciniai per-
tvarkymai miškotvarkos kameralinių darbų 
technologijoje, gaminant planšetus bei me-
dynų planus. 

indėlis dirbant viceministru 
Dirbdamas Miškų ūkio ministerijoje sekreto-
riumi bei 1997-1998 m.  Žemės ir miškų ūkio 
ministerijoje viceministru, Algirdas daug dė-
mesio skyrė Miškų įstatymo, kitų lietuviškųjų 
teisės aktų, reglamentuojančių miškininkys-
tės veiklą, naujų miškotvarkos taisyklių ren-
gimui, pažangiausių miškų inventorizacijos 
metodų ir normatyvų diegimui praktikoje. 
Ūkio ministerijos bei Žemės ir miškų ūkio 
ministerijos 1997 m. rugsėjo 26/29 d. įsaky-
mu pirmą kartą įteisintos Lietuvos moksli-
ninkų parengtos unifikuotas medienos tūrio 
lentelės, taip užtikrinant miškų apskaitos 
vieningumą, pradedant augančio miško in-
ventorizacija ir baigiant pagamintos medie-
nos produkcijos apskaita. Istoriniu ir labai 
svarbiu visai Lietuvos miškų inventorizacijos 
sistemos raidai tenka pripažinti viceminis-
tro A. Bruko 1998 m. kovo 17 d. pasirašytą 
įsakymą dėl nepertraukiamos  nacionalinės 
miškų inventorizacijos atrankos metodu 
pradėjimo. Taip Lietuva tampa dešimtąja 
Europos šalimi, vykdančia nacionalinę miš-
kų inventorizaciją pastovių apskaitos barelių 
pagrindu. Sudarytos prielaidos pažangiai 
miškų inventorizacijos sistemai šalyje sukur-
ti bei  tapti Europos nacionalinių miškų in-
ventorizacijų tinklo, šiuo metu jungiančio 33 
Europos šalis, dalimi. Sėkmingai tolimesnei 
šalies  miškotvarkos raidai turėjo įtakos vice-
ministro A. Bruko sprendimas dėl miškotvar-
kos darbų atnaujinimo ir jų išplėtimo 1997 
m. lygiagrečiai su vis labiau besiplečiančiais 
žemės reformos darbais.

nenuilstantis visuomenininkas
Kolegos Algirdo gyvenimas neįsivaizduoja-
mas be jo aktyvios  visuomeninės veiklos. 
Profesinė kompetencija, principingumas, 
nesitaikstymas su negerovėmis, vadovavi-
masis principu būti teisingu vienodai visiems 
pelnė  didžiulį pasitikėjimą ir pripažinimą ne 
tik jo tiesioginių vadovų, bendradarbių, bet 
ir visos Lietuvos miškininkų visuomenės 
tarpe. Jis buvo ilgametis Miškų ūkio minis-
terijos mokslinės –techninės tarybos narys, 
vėliau Miškotvarkos mokslinės – techninės 
tarybos narys, daugybės komisijų ir darbo 
grupių, sprendusių įvairius klausimus, ruo-
šusių programas bei teisės aktus, dalyvis.

Giliausi jo veiklos pėdsakai palikti Lie-
tuvos miškininkų sąjungoje, Lietuvos miš-

ko savininkų asociacijoje, medžiotojų drau-
gijoje. A. Brukas  buvo Lietuvos miškininkų 
sąjungos narys nuo šios organizacijos atkū-
rimo, dvi kadencijas 1992 – 1996 m. rinktas 
Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentu, 
vėliau – viceprezidentu, 1998 m. jam su-
teiktas šios sąjungos Garbės nario vardas. 
Nuo 1998 m. iki 2014 m. buvo renkamas 
Lietuvos miško savininkų asociacijos vice-
pirmininku.  

Paminėtinas jo indėlis ir būnant speciali-
zuotų leidinių „Girios“ (vėliau „Mūsų girios“), 
„Baltijos miškai ir mediena“ (vėliau „Miškai“), 
„Medžiotojas ir medžioklė“ redakcinių kole-
gijų nariu.

aktyvus medžiotojų kuratorius
Nemažą dalį laisvalaikio Algirdas daug metų 
skiria savo didžiajam pomėgiui – medžio-
klei, jos puoselėjimui, nacionalinių tradicijų 
kūrimui bei stiprinimui. Jis – ilgametis Kau-
no medžiotojų klubo „Šališkės“ pirmininkas, 
1991 – 1994 ir 1998 – 2002 m. rinktas Lie-
tuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kauno 
skyriaus (vėliau Kauno medžiotojų sąjun-
gos) pirmininku, nuo 2002 m. iki šiol –  vi-
ceprezidentas, ilgametis Lietuvos medžio-
tojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos 
narys, šios draugijos bei Kauno medžiotojų 
sąjungos Garbės narys. Ilgas visuomeninių 
darbų sąrašas yra paženklintas giliais pėdsa-
kais visose jo visuomeninės veiklos srityse.

Lietuvos miškų ir medžioklės istorijos 
tyrinėtojas, publicistas
Ne mažiau ryškus ir svarus Algirdo Bruko 
nuo jaunystės pamėgtas  principinės pozici-
jos išsakymas šmaikščiu, literatūriškai nudai-
lintu žodžiu, pastaruoju metu išplėtota isto-
rinėse Lietuvos miškininkystės, medžioklių 
studijose, šiuo pagrindu parengtose kny-
gose. Šis pomėgis atnešė jam  pripažinimą 
ne tik miškininkų, medžiotojų visuomenėje, 
sukėlė nemažai diskusijų principiniais klau-
simais, užtikrino jo darbų išliekamąją vertę 
ateinančioms kartoms. 

Dar tarybiniais metais tuometinis miškų 
ūkio ir miško pramonės ministras A. Matu-
lionis atkreipė dėmesį į energingą inžinie-
rių taksatorių, keliantį spaudoje įvairiausias 
problemas, nesitaikstantį su rutina, drąsiai 
reiškiantį savo nuomonę ne tik miškotvar-
kos bet ir miškininkystės srityse. Tai buvo 
bene svarbiausias motyvas, nulėmęs 1968 
m. vasarą A.  Bruko  paskyrimą Lietuvos miš-
kotvarkos vadovu. 

Įvairiuose periodiniuose žurnaluose, 
laikraščiuose bei knygose Algirdas yra pa-

skelbęs apie 300 populiarių, diskusinių bei 
aktualių mokslo populiarinimo, mokslinių 
straipsnių miškotvarkos, miškininkystės, 
miškų ūkio ekonomikos, miškų ūkio istori-
jos, medžioklės, medžioklės istorijos, ben-
drosios gamtosaugos bei biologinės įvai-
rovės, žemės reformos ir kitais klausimais. 
Taip pat parašyta apie 370 enciklopedinių 
straipsnių, skirtų Lietuvos girių aprašymui 
Tarybų Lietuvos enciklopedijoje (1985–1989 
m.) bei Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje 
(2000 m.).

Jis yra 19 knygų autorius, bendraautoris 
ar sudarytojas. Pažymėtini išsamūs dviejų 
miškotvarkų,  atliktų augaviečių pagrindu 
1966–1977 m. ir 1978–1987 m. apiben-
drinti rezultatai ir rekomendacijos joms 
tobulinti. Lietuvos miškų vardyne (1994 m.) 
surinkta, lokalizuota ir sunorminta daugiau 
kaip 7900 miškų masyvų vardų rašyba. Šis 
darbas ypač svarbus siekiant išsaugoti se-
nuosius miškų vietovardžius. Nemažai is-
torinės medžiagos yra paskelbęs knygose 
„Lietuvos miškotvarka ir jos raida“ (2002 
m.), „Lietuvos miškų metraštis, XX amžius“ 
(2004 m.). Produktyviai dirbta, parengiant 
leidinius „Ignalinos girių paunksmėje“ 
(2005 m.), „Buktos giria“ (2006 m.), „Radvi-
liškio krašto miškai“ (2007 m.), „Giriose prie 
Dubysos“ (2008 m.) ir kitus, kur Algirdas 
kaip analitikas apžvelgia šių regionų miš-
kų ūkio pasiekimus, tradicijas ir dabartines 
problemas istoriniame kontekste. 

Mėgstama tema ir medžioklė – jis yra 
„Didžiosios medžioklės knygos“ I-II tomų 
(2003 m., 2005 m.) bendraautoris. Algirdo 
talentas kaupti ir analizuoti istorinę medžia-
gą, suburti kompetentingų autorių kolekty-
vą ypač atsiskleidė 2015 m. išleistame kapi-
taliniame veikale „Medeinės takais“. 

Algirdas turi subrandinęs nemažai kūry-
binių sumanymų apie Lietuvos miškininkus 
ir girias. Jau baigiama parengti miškininkų 
visuomenės labai laukiama knyga apie miš-
kininkų ir miško ūkio darbuotojų likimus 
1939 – 1953 metais.

Ši įvairiapusiška Algirdo Bruko veikla 
įvertinta šalies mastu – jam suteiktas nusi-
pelniusio šalies miškininko ir Garbės miš-
kotvarkininko vardas, 2006 m. apdovanotas 
ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu, ne 
kartą pareikštos LR Seimo pirmininko, Minis-
tro pirmininko, kitų institucijų padėkos. 

Linkime Jubiliatui stiprios sveikatos, aš-
trios plunksnos, neišsenkančios energijos 
tęsti mėgiamus darbus.

Prof. ANDRIUS KULIEŠIS 
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Sukaupta nemažai įrodymų, kad miško ekosistemos pastarai-
siais metais tapo labiau pažeidžiamos. Sausros, biotiniai me-
džių pakenkimų sukėlėjai, miško gaisrai ir audros ne tik daro 

žalą miškams, bet ir liudija apie vykstančią klimato kaitą. Daugelyje 
Europos mokslininkų teikiamų klimato kaitos scenarijų prognozuo-
jama, kad XXI a. pabaigoje, priklausomai nuo regiono, vidutinė me-
tinė temperatūra pakils 1–5˚C. Vidurio ir šiaurės Europoje gerokai 
pagausės kritulių, jie bus dažnesni ir intensyvesni. Pietų Europoje 
vis ilgės sausi periodai, dažnės karščio bangos. Jau šiandien aki-
vaizdūs  pokyčiai ir miškuose – stebimi tokie reiškiniai kaip pakitęs 
medžių ūglių fenologinis elgesys, naujų kenkėjų plitimas, padidė-
jęs skersmens prieaugio jautrumas. Pasauliniai aplinkos stebėjimai 
patvirtina, kad savaime mirštančių pušų dalis medynuose nuo 1990 
metų yra labai maža ir toliau mažėja, o ąžuolų – gana sparčiai didė-
ja. Pastebėta, kad stiprėjantis „klimatinis stresas“ palaipsniui blogina 
miško paslaugų visuomenei kokybę, tačiau ateityje teks susidurti ir 
su atskirų medžių rūšių arealų netektimis, dėl ko kils ženklūs ekono-
miniai nuostoliai. 

Vokietijoje aktyviai stebimi miškai, sukaupta įvairių barelių ir eks-
perimentų duomenų, todėl yra parengta gana išsami rizikos faktorių 
ir rizikos sričių apžvalga. Analizuojant dendroekologinių tyrimų re-
zultatus gerokai aiškesnis tapo orų poveikis medžių gyvybingumui. 
Gauti pirmieji tyrimų duomenys apie skirtingo intensyvumo retini-
mų poveikį medžių vandens režimui ir apie sausros streso poveikio 
modifikacijas, kai į gryną medyną įterpiama kitos rūšies medžių (pvz., 
ąžuolų į gryną bukyną). Artimo gamtai miškininkavimo koncepcija 
pasirodė tinkama, kai reikia integruoti priemones, suteikiančias gali-
mybių miškui prisitaikyti prie klimato kaitos. 

Miškų būklės modeliavimo laimėjimai
Besikeičiančių klimato sąlygų poveikis miškams pagal atskiras me-
džių rūšis yra aprašomas statistiniais modeliais. Augimas ir rizika yra 
vertinami atskirai. Išvados apie analogijas sudaro pagrindą tolesnio 
miško vystymosi prognozėms. Ateities miško būklė kurioje nors au-
gavietėje gali būti aprašyta būklės kitose augavietėse, kuriose dabar 
yra panašios augimo sąlygos, rodikliais.

Vandens stoka iššaukia augalų fiziologinį stresą, kuris sumažina 
fiziologinių procesų efektyvumą arba pakenkia augalų struktūrai. Kli-
matinis vandens balansas augavietėse ir medynuose yra apskaičiuo-
jamas kaip skirtumas tarp jiems tenkančių kritulių ir prarandamos 
drėgmės, kai vanduo garuoja iš dirvos ir per augalų lapus, kiekių. Da-
bartinėmis sąlygomis klimatinis vandens balansas vasaros mėnesiais 
daugelyje augaviečių jau yra deficitinis. Ateityje drėgmės trūkumas 
pasireikš dažniau ir intensyviau, išryškės taip vadinamas sausros stre-
sas, todėl nukentės miškų gyvybingumas ir produktyvumas. Tyrimų 
rezultatai rodo, kad labiausiai jautrūs sausros stresui yra eglynai ir 
bukynai, gerokai atsparesni ąžuolynai ir pocūgynai, o pušynai geba 
gerai prisitaikyti prie drėgmės stygiaus (1 lent.).

Vokietijos mokslininkai pateikė sausros streso poveikio šalies 
miškų būklei prognozę, pagal kurią, lyginant su 1981-2010 m., iki 
2041-2070 m. ypač padidės pakenktų eglių ir bukų skaičius (2 lent.). 
Šiandien tų abiejų rūšių medžiai yra labai svarbūs šalies ūkiui.

vokietijos miškininkystė klimato 
kaitos akivaizdoje

Prof. RoMUALDAS DELTUVAS

Pakenkimo 
intensyvumas

Medžių rūšis

Eglė Bukas Ąžuolas, 
pocūgė

Pušis

Klimatinio vandens balanso pokyčio ribiniai dydžiai, mm

Mažas > - 0 > - 25 > - 150 > - 180

Vidutinis > - 0–80 > - 25–100 > - 150–400 > - 180–450

Didelis > - 80 > - 100 > - 400 > - 450

1 lentelė. sausros streso pakenkimai pagrindinėms medžių rūšims pagal 
augaviečių vandens balansą

2 lentelė. sausros streso pakenkimų Vokietijos miškuose prognozė  
(1981–2010 / 2041–2070 m.) 

Pakenkimo 
intensyvumas

Medžių rūšis

Eglė Bukas Ąžuolas, 
pocūgė

Pušis

Pakenktų medžių dalis %

Mažas 59,7 / 18,5 72,9 / 23,1 99,8 / 66,8 100 / 78,8

Vidutinis 31,4 / 19,0 21,5 / 20,9 0,2 / 33,2 0,0 / 21,2

Didelis 8,9 / 62,5 5,6 / 56,0 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0

Pastaba. Lentelėje pateiktos medžių rūšių pakenkimo intensyvumo santykinės 
dalys nustatytos ne konkretiems atitinkamų medynų plotams, bet visam 
Vokietijos miškų plotui. 

Bukynas

U ž s i e n y j e
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Klimato kaita turės svarios įtakos ir medynų augimui į aukštį, ir 
jų bonitetui, kuris Vokietijoje nustatomas kaip absoliutus vidutinio 
medyno aukščio 100 metų amžiuje bonitetas. Pagal atitinkamą mo-
delį nustatomi galimi boniteto pokyčiai pagal įvairius klimato kaitos 
scenarijus. Modelio atskaitos taškai yra Vokietijos nacionalinės miš-
kų inventorizacijos 2002 metų duomenys apie bonitetus. Progno-
zuojama, kad iki šio šimtmečio pabaigos – kito šimtmečio pradžios 
Vokietijos medynų bonitetai ryškiai pasikeis. Vidutinei metinei tem-
peratūrai kylant, bukynų ir eglynų vidutiniai bonitetai Vidurio Vo-
kietijos kalnuose ir Alpių kalnų aukštesniuose lygiuose gerės, tačiau 
daugelyje kitų šalies regionų jie blogės, nes ten didės sausringumas. 
Ąžuolynų bonitetai išliks nepakitę ar nežymiai blogės, pušynų – be-
veik išimtinai gerės. Mažiausi bonitetų pokyčiai prognozuojami jūros 
pakrančių regionuose.

Ateityje, be laukiamų sausros streso grėsmių ir medynų vidutinio 
boniteto pokyčių, labai aktualūs miškuose taps ir abiotiniai bei bioti-
niai rizikos faktoriai. Vokiečių mokslininkai parengė audrų bei gaisrų 
rizikos ir kinivarpų bei pušų spyglių ir ąžuolų lapų kenkėjų grėsmių 
įvertinimo modelius. Juos galima panaudoti kartografinėje medžia-
goje pateikiant įvairių rizikos faktorių grėsmes,   tobulinant miško-
tvarkos projektus.

Miškų pritaikymo klimato kaitai strategijos bruožai
Dėl ilgo gamybos laiko miško ūkyje ir dėl labai riboto klimato pro-
gnozių patikimumo miškų keitimo strategijoje nederėtų žavėtis 
vienkartinėmis akcijomis. Būtina stengtis nuosekliai stabilizuoti turi-
mų miškų būklę. Dėl to, ugdant medynus, pagrindinį dėmesį reikėtų 
skirti atskirų medžių stabilumui ir gyvybingumui užtikrinti, medynų 
mišrumui palaikyti ir skatinti.

Miško auginimo riziką galima sumažinti leidžiant ir padedant sa-
vaime želti augavietę atitinkančioms medžių rūšims. Savaime atžėlęs 
medynas ne tik pigiau įveisiamas, bet ir lengviau prisitaiko prie be-
sikeičiančių sąlygų, mažiau praranda maistinių medžiagų, geriau at-
silaiko prieš vėlyvąsias šalnas ir peles. Tokiame medyne užtikrinama 
geresnė medžių diferenciacija pagal kokybės klases, geriau reguliuo-
jama medžių konkurencija priedangos būdu ir yra paprasčiau kirsti 
pagal tikslinius skersmenis. Savaiminio medyno augimo pradžioje 
būna didesnis individų kiekis ir didesnė genetinė įvairovė, todėl lai-
kui bėgant atsiranda daugiau miškininkystės priemonių pasirinkimo 
galimybių. Labai svarbu, kad tolygiai visame medyno plote atrinktų 
ateities medžių skaičius būtų pakankamai didelis: dalis tų medžių 
bus neišvengiamai pašalinti ugdymo kirtimais, likusiųjų ateities me-
džių pasiskirstymas taps netolygus, išryškės jų skersmenų diferencia-
cija, o tai sudarys sąlygas optimaliems atskirų medžių arba jų grupių 
kirtimo momentams nustatyti ir taip padėti pagrindus įvairiaamžio 
medyno struktūrai kurti. Taigi, ateityje turėtų įsivyrauti kirtimai pagal 
storumo laipsnius.

Kita ilgalaikė miškų pritaikymo kintančiam klimatui priemonė 
– neatitinkančių augavietes medynų keitimas. Sprendimams priim-
ti būtina turėti informaciją apie medžių rūšių našumą ir prieaugio 
kulminacijos amžių atskirose augavietėse, apie jų atsparumą pavė-
siui, lajų plastiškumą ir augimo erdvės poreikį tiksliniam skersmeniui 
pasiekti. Parenkant medžių rūšis reikia vadovautis visuotinai pripa-
žįstamu principu: didesnė medžių rūšių įvairovė dažnai reiškia aukš-
tesnį medyno stabilumą ir beveik visada – labiau lanksčią galimybę 
neigiamų faktorių padariniams išlyginti. Daugiau dėmesio reikėtų 
skirti pionierinėms ir palydovinėms medžių rūšims, nes jos yra ge-
riau prisitaikiusios prie klimato pokyčių, dažniau dera, jų sėklas gerai 

paskleidžia vėjas, ir todėl mišku greičiau apauga aikštės ar dėl įvairių 
priežasčių atsiradusios plynės. Turima nemažai įrodymų, kad Vokie-
tijos miškuose yra klimato kaitai tolerantiškų, gebančių prisitaikyti 
medžių rūšių ir jų provenencijų. Daugelis svarbiausių ūkinių medžių 
rūšių populiacijų pasižymi stebėtinai didele genetine įvairove, taigi, 
yra gana didelė tikimybė išauginti klimato kaitai atsparius individus. 

Planuojami darbai praktikams, mokslininkams, politikams
Miškų pritaikymo klimato kaitai veikloje yra dar daug nežinomųjų, to-
dėl Vokietijoje rengiami praktikų, mokslininkų ir politikų darbų sąrašai.

Praktikų darbai: sausros stresui tolerantiškų medžių rūšių pro-
venencijų atranka; platesnis veisiamų medžių rūšių spektras (dau-
giau dėmesio rūšims pionierėms); medynų amžiaus ir struktūros įvai-
rovės didinimas, miško atkūrimas mažais ploteliais; polajinis miško 
atkūrimas; stresui tolerantiškų medžių, taip vadinamų „fiziologinių 
ateities medžių“ ženklinimas (ir dauginimas); medžių žievę laupančių 
žvėrių populiacijų reguliavimas.

Mokslininkų darbai: tyrimo barelių tinklo plėtra (sudėtingi miš-
rūs medynai, ekstremalios augimo erdvės sąlygos); naujų medžių 
rūšių tinkamumo klimato kaitos sąlygomis tyrimai (svetimos medžių 
rūšys, šalutinės medžių rūšys ir provenencijos); sėklinių medynų ge-
bėjimo prisitaikyti ir jų genetinės įvairovės tyrimai; streso testų plėtra 
(daugiau individų, rūšių, didesnių medžių); medžių rievių duomenų 
tinklų (Tree-Ring-Networks) kaip duomenų bazės apie klimato kaitos 
poveikį didelėse teritorijose steigimas ir plėtimas; nuolatinė miško 
pritaikymo klimato kaitai strategijų peržiūra ir jų aktualumo užtikri-
nimas.

Politikų darbai: politinių šūkių derinimas su profesionalų žinio-
mis; klimato kaitos grėsmėms įvertinti būtinų dalykinių šaltinių ir 
personalo išlaikymo nuolatinė stebėsena; vandentvarka kraštovaiz-
dyje ir vandens režimo įstatymo pritaikymas ir peržiūra; dalykinių 
ekspertizių ir specialistų palaikymas.

Parengta pagal straipsnius Vokietijos miškininkų sąjungos žurnale „Pro 
Wald“ (2015 m. lapkritis): H. Spellmann, H. Meesenburg, M. Schmidt, R.-
V. Nagel, J. Sutmöller, M. Albert. Klimaanpassung ist Vorsorge für den 
Wald ir P. Spathelf, A. Bolte, M. E. Luthardt. Welche Optionen hat die 
Forstwirtschaft im Klimawandel?

Klimato kaitos dar nepaliestas eglynas
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Aptartas profesionalios medžioklės 
plotų tvarkymas 

atsiradimo istorija
Profesionalios medžioklės plotų, kuriuose 
medžiokles organizuoja miškų urėdijos, isto-
rija skaičiuoja beveik tris dešimtmečius. Pa-
skutinė sovietinė vyriausybė 1989 m. vasarą 
perdavė tuometinei Miškų ūkio ministerijai 
valstybinį medžioklės ūkio valdymą, tik ne-
didelę dalį funkcijų palikdama Valstybiniam 
gamtos apsaugos komitetui. Ministerijoje 
įsteigtas Medžioklės ūkio skyrius. Vyriausy-
bės nutarimu 1994 m. pabaigoje valstybinis 
medžioklės reguliavimas perduotas Aplin-
kos apsaugos ministerijai, nuo 1998 m. – 
Aplinkos ministerijai. 

1992–1996 metais ūkinius medžioklės 
reikalus tvarkė AB „Unksna” įsteigtas Medžio-
klės biuras. Nuo 1996 m. profesionalios me-
džioklės plotų tvarkymo ir naudojimo prie- 
žiūra priskirta tų  metų pabaigoje naujai įkur-
tai institucijai – Generalinei miškų urėdijai. 

Medžioklės nuostatai ir taisyklės tuomet 
keitėsi keletą kartų, o Medžioklės įstatymas 
taip ir liko nepriimtas. Dalį su medžiokle su-
sijusių valstybinės reikšmės klausimų spren-
dė Laukinės gyvūnijos įstatymas. Tačiau 
jame nebuvo įvardinta, kieno nuosavybė yra 
laukiniai medžiojamieji žvėrys, aiškiai ne-
apibrėžtos medžioklės plotų savininkų bei 
valdytojų teisės ir pareigos. Tik 2001 m. pri-
imtos Laukinės gyvūnijos įstatymo pataisos 
medžiojamąją fauną leido laikyti valstybės 
nuosavybe. 

Tolesnis medžioklės istorijos etapas sie-
jasi su 2002 m. priimtu Medžioklės įstatymu. 
Jo pagrindu atsirado nauji arba buvo papil-
dyti ir pataisyti ankstesnieji poįstatyminiai 
teisės aktai, kurie reguliavo medžioklės plo-
tų naudojimo tvarką, santykius tarp žemių 
bei miškų savininkų, medžiotojų ir valsty-
binių priežiūros institucijų, o taip pat regla-
mentavo medžioklės procesą, medžiojamo-
sios gyvūnijos apsaugą.

Praėjusių metų aplinkos ministro K. 
Trečioko gegužės 25 d. ir birželio 30 d. įsa-
kymais patvirtinta nauja nuo 2002 m. ga-
liojusių Profesionalios medžioklės plotų 
tvarkymo ir naudojimo nuostatų redakcija. 
Joje sakoma, kad Profesionalios medžio-
klės plotų tvarkymo ir naudojimo nuostatai 

reglamentuoja profesionalios medžioklės 
(PM) plotų tvarkymo ir naudojimo tikslus 
bei reikalavimus vykdant medžiojamųjų 
gyvūnų išteklių naudojimą PM plotuose, 
tvarkant, prižiūrint, finansuojant, viešinant 
ar propaguojant PM plotus. Profesionalios 
medžioklės plotus, kuriuose įgyvendinamos 
specialios medžiojamųjų gyvūnų populiaci-
jų gausinimo priemonės ir plėtojamas me-
džioklės turizmas, profesionaliai tvarko, pri-
žiūri ir naudoja atitinkamos miškų urėdijos. 
Tų darbų kontrolę vykdo Generalinė miškų 
urėdija. Profesionalios medžioklės plotai 
tvarkomi ir medžiojamųjų gyvūnų ištekliai 
naudojami vadovaujantis LR Laukinės gy-
vūnijos ir Medžioklės įstatymais, Medžioklės 
LR teritorijoje taisyklėmis, Nuostatais ir kitais 
teisės aktais, medžioklėtvarkos projektais. 
Leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų 
išteklius profesionalios medžioklės plotuose 
miškų urėdijoms išduoda atitinkamas šalies 
regiono aplinkos apsaugos departamentas. 
Remiantis Mokesčio už valstybinius gam-
tos išteklius įstatymu, miškų urėdijos už 
medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą 
moka nustatyto dydžio mokestį.

Pirmas tokio pobūdžio patikrinimas
Pagal aplinkos ministro patvirtintą Aplinkos 
ministerijos 2015 m. veiklos planą Teisės ir 
personalo departamento Kontrolės skyrius 
2015 metais pirmą kartą nuo nepriklau-
somybės paskelbimo patikrino 21 miškų 
urėdijos 2014 metų veiklą, organizuojant 
ir vykdant profesionalias medžiokles, taip 
pat RAAD pareigūnų veiklą, vykdant tokių 
medžioklių kontrolę, bei pateikė išvadas ir 
pasiūlymus.

Apibendrinant šio patikrinimo rezulta-
tus, š. m. sausio 19 d. Generalinėje miškų 
urėdijoje įvyko pasitarimas, kuriame daly-
vavo aplinkos viceministras Linas Jonaus-
kas, Miškų departamento direktorius Valdas 
Vaičiūnas, Teisės ir personalo departamento 
Kontrolės skyriaus vedėja Ona Bubnelienė, 
generalinis miškų urėdas Rimantas Prūsaitis, 
Miškų departamento ir GMU atstovai, pro-
fesionalios medžioklės plotus prižiūrinčių 
miškų urėdijų vadovai ir profesionalios me-
džioklės veiklą kuruojantys specialistai.

Pagrindinį pranešimą padariusi Teisės ir 
personalo departamento Kontrolės skyriaus 
vedėja O. Bubnelienė akcentavo, kad šiais 

Aplinkos ministerijos inf.
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tikrinimais norėta įvertinti, ar miškų urėdijų 
darbuotojai, organizuodami profesionalias 
medžiokles, tinkamai atlieka savo pareigas 
ir funkcijas; ar RAAD pareigūnai, išduodami 
leidimus medžioti gyvūnus medžioklės plo-
tuose, laikosi nustatytų teisės aktų. Taip pat 
atlikta teisės aktų, reglamentuojančių profe-
sionalių medžioklių organizavimą, analizė ir 
vertinimas antikorupciniu požiūriu, pateiktos 
išvados ir pasiūlymai dėl teisės aktų tobulini-
mo. Patikrinimo pažymos, išvados ir pasiūly-
mai pateikti Miškų departamentui, Generali-
nei miškų urėdijai bei miškų urėdijoms.

Remiantis 2014 m. duomenimis, miškų 
urėdijų prižiūrimi profesionalios medžioklės 
plotai užėmė 166 591 ha. Didžiausi plotai 
priklauso Panevėžio (29 556 ha), Ukmergės 
(16 824 ha), Šilutės (15 010 ha), Marijampo-
lės (14 292 ha), Joniškio (10 458,8 ha), Kre-
tingos (9619,5) miškų urėdijoms. Daugiausia 
pajamų iš profesionalios medžioklės paslau-
gų gavo Panevėžio (580,3 tūkst. Lt), Ukmer-
gės (153,3 tūkst. Lt), Kretingos (128,2 tūkst. 
Lt), Anykščių (112,4 tūkst. Lt) miškų urėdijos. 
Didžiausią pelningumą pasiekė Raseinių 
(53,1 proc.), Radviliškio (48,2 proc.), Mažei-
kių (39,1 proc.), Šiaulių (33,4 proc.), Jurbarko 
(31 proc.), Veisiejų (31 proc.), Joniškio (30,8 
proc.) miškų urėdijos, mažiausią – Kretingos 
(2,3 proc.), Švenčionėlių (4,8 proc.), Alytaus 
(4,9 proc.), Kaišiadorių (5,1 proc.), Panevėžio 
(5,1 proc.) miškų urėdijos.     

Pranešėja sakė, kad tikrinimo metu nu-
statyta atvejų, kai miškų urėdijų veiklos, su-
sijusios su profesionaliomis medžioklėmis, 
pelningumas galėjo būti „dirbtinai” padi-
dintas, nes metinėse ataskaitose nurodytos 
mažos profesionalios medžioklės plotų išlai-
kymo sąnaudos; kai kur į profesionalios me-
džioklės sąnaudas neįskaitytos lėšos miškų 
urėdijų automobilių išlaikymui ir naudoji-
mui; nenurodytos arba nurodytos minima-
lios žvėrių šėrimo sąnaudos; nenurodytos 
išlaidos darbo užmokesčiui tiems darbuoto-
jams, kurie profesionalios medžioklės plotus 
tvarko, prižiūri ir saugo.

Generalinei miškų urėdijai rekomen-
duota atsisakyti labai mažų profesionalios 
medžioklės plotų Švenčionėlių, Radviliškio, 
Veisiejų miškų urėdijose.

Daugelyje miškų urėdijų nustatyta me-
džioklės lapų pildymo pažeidimų. Tikrintojai 
atkreipė dėmesį, kad medžioklių lapuose 
nenurodomas medžioklės būdas arba neįra-
šomi leidžiami medžioti žvėrys. Tuomet nėra 
galimybės patikrinti, ar įkainiai už medžio-
klės organizavimą ir gyvūno sumedžiojimą 
pritaikyti teisingai.

Anot Kontrolės skyriaus vedėjos O. Bu-
bnelienės, tikrinimo metu taip pat rasta 
žvėrienos apskaitos, medžioklės ir teikiamų 
paslaugų įkainių, lengvatų taikymo, ataskai-
tų pildymo tvarkos pažeidimų. 

Nustatyta daug atvejų, kai netinkamai 
pildomi finansiniai dokumentai: neužpildyti 
visi būtini rekvizitai; neišrašyti pinigų priėmi-
mo kvitai; kasos pajamų orderiuose nurody-
ta, kad moka medžiotojas, o už jį pasirašo už 
medžioklės organizavimą atsakingas miškų 
urėdijos pareigūnas; PVM sąskaitos faktūros 
išrašomos praėjus mėnesiui ar daugiau po 
įvykusios medžioklės.

Už nustatytus darbo trūkumus ir teisės 
aktų pažeidimus atsakingiems miškų urėdi-
jų darbuotojams skirtos nuobaudos. 

     
nauji reikalavimai 
Aplinkos viceministro L. Jonausko pavedimu 
parengtuose ir aplinkos ministro K. Trečioko 
patvirtintuose naujos redakcijos Profesiona-
lios medžioklės plotų tvarkymo ir naudoji-
mo nuostatuose reglamentuota, kad nuo 
2016 m. gegužės 1 d. medžioklės lapai pro-
fesionalios medžioklės metu turi būti nau-
dojami kaip saugiųjų dokumentų blankai. 
Medžioklės lapuose taip pat būtina nurodyti 
tikslų medžioklės pradžios ir pabaigos laiką, 
medžioklės būdą, leidžiamus medžioti žvė-

ris ir paukščius. Miškų urėdijose turi būti su-
daryta galimybė už suteiktas profesionalios 
medžioklės paslaugas ir žvėrieną atsiskaityti 
banko kortelėmis, patvirtinta profesionalios 
medžioklės registracijos tvarka. Sugriežtin-
ti reikalavimai dėl lengvatų taikymo miškų 
urėdijų darbuotojams bei žemės ir miškų 
savininkams, patvirtinta nauja organizuotos 
medžioklės profesionalios medžioklės plo-
tuose ataskaitos forma.

Aplinkos viceministro L. Jonausko pa-
vedimu, Generalinė miškų urėdija patvir-
tino rekomenduojamus miškų urėdijoms 
minimalius medžioklės įkainius, medžioklių 
registracijos tvarkos aprašą, medžioklės or-
ganizavimo sutarties formą. Taip pat naujai 
patvirtinta profesionalios medžioklės plo-
tuose sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų 
žvėrienos priėmimo akto forma, žvėrienos 
apskaitos registras, profesionalios medžio-
klės plotų tvarkymo ir naudojimo metinės 
ataskaitos forma. Siekiant skaidrumo ir ven-
giant galimo piktnaudžiavimo profesiona-
lios medžioklės plotuose, miškų urėdijoms 
nustatyta pareiga skelbti informaciją apie 
Profesionalios medžioklės plotuose organi-
zuojamas medžiokles ir registraciją į jas savo 
interneto svetainėse, Lietuvos ir užsienio spe-
cializuotose interneto svetainėse, spaudoje.  

MG inf.
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Apie Marių sako, kad jis – žmogus, 
sutvertas miškui

gINTARė JANIšKIENė

T rakų miškų urėdijoje šiuo metu dirba 94 darbuotojai, maždaug 
40 proc. jų – 40-50 metų amžiaus, jaunesnių kaip 35-erių – 11. 
Miškų urėdo Vyganto Mierkio teigimu, problemų dėl darbuo-

tojų nėra – visose miškų urėdijose darbas organizuojamas pagal 
patvirtintą struktūrą ir etatų skaičių, o kai vyksta kaita, pirmiausiai 
ieškoma perspektyvių darbuotojų viduje, stengiamasi jiems pasiūlyti 

aukštesnes pareigas, jeigu yra verti. Miškininko specialybę įsigijusių 
jaunuolių irgi įdarbinama, bet nedaug.

Viskas priklauso nuo asmenybės
Patyręs vadovas pripažįsta, kad Lietuvoje šiuo metu miškininkų pa-
ruošiama daugiau, nei yra jų poreikis. Tai liūdina, nes nėra galimybių 
visus pagal specialybę įdarbinti. Bet kaita turi būti, tik jaunimas netu-
ri nusileisti buvusiems. 

Jam pačiam jaunystėje pasisiekė – dar mokslų nebaigęs atliko 
praktiką girininko pavaduotojo pareigose, nuo šios pozicijos ir pra-
dėjo karjerą. Įvairias aukštas pareigas ėjęs ir daug biurokratinio dar-
bo ragavęs Vygantas Mierkis sako, kad „gyvas“ darbas – labiau prie 
širdies, Trakų miškų urėdijai jis vadovauja jau 13 metų.

Kalbėdamas apie jaunimą, paminėjo ir tokius, kurie visko nori 
greitai ir nemoka laukti, tuos, kurie išvažiuoja laimės ieškoti į svečias 
šalis. Urėdo įsitikinimu, galima ir svetur trumpai padirbėti, bet gyven-
ti ir dirbti reikia – Lietuvoje. Vygantas sako, kad dirbti lengva tuomet, 
kai darbas yra ir pomėgis, bet viskas priklauso nuo paties žmogaus, 
nuo asmenybės – reikia ir iniciatyvos. Ir dar – turi būti Dievo duota. 
Čia kaip sporte – jeigu nėra talento, gali dirbti juodai, vis tiek rezul-
tato nepasieksi. O Lentvario girininko pavaduotojas Marius Dimša, 
anot urėdo, yra žmogus, sutvertas miškui, jam – duota.

Meilė gamtai – iš tėvelio
Mariaus Dimšos tėviškė Lazdijų rajone, su tėveliu jis nuo mažens miš-
kuose būdavo. Tai medžioklėje, tai žvejyboje – miškuose ir užaugo. 
Medžioklė Mariui buvo kaip šventas reikalas. Dalyvaudavo visada, 
būdavo, kad pavargusį pyplį vyrams tekdavo nešte į namus parnešti.

Iki šiol medžioklė ir žvejyba – mėgstamiausi Mariaus laisvalaikio 
užsiėmimai. Jis sako, kad tik medžioklėje pailsi. Taip jau yra, kad ir 

Trakų miškų urėdijos Lentvario girininko pavaduotojas Marius Dimša gyvenimo be 
miško neįsivaizduoja, miške jis ir dirba, ir ilsisi

Lietuvos miškų urėdijose dirba daug patyrusių ir 
savo darbui atsidavusių specialistų. Jie nuoširdžiai 
myli gamtą ir atsakingai vykdo pavestas pareigas, 
turi įdomių pomėgių ir dalijasi išmintimi. O kaip 
miškininkų bendruomenėje jaučiasi jauni žmonės, 
ar jie siekia profesionalumo, ar eina patyrusiųjų pė-
domis? Žurnalas „Mūsų girios“ nusprendė paieškoti 
išskirtinių, perspektyvių jaunų miškininkų ir juos 
pakalbinti. Sausio mėnesį lankėmės Trakų miškų 
urėdijoje ir šnekinome Lentvario girininko pava-
duotoją Marių Dimšą, jam 33-eji. AU
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dirba miške, ir ilsisi miške. O apie Mariaus talentą žvejoti legendos 
sklando. Visi bendradarbiai žino, kad jis rekordinę 11 kilogramų la-
šišą sugavo ir kad iš eketės įkritusį telefoną sužvejoti sugebėjo (te-
lefonas iki šiol veikia). Be to, jaunasis girininko pavaduotojas gina 
urėdijos garbę miškininkų orientacinio sporto varžybose, medalių 
Lietuvoje ir užsienyje su komandos draugais laimi.

Marius patvirtina, kad drąsa ir atkaklumas jauniems žmonėms 
padeda. Jis baigė aukštesniąją miškininkystės mokyklą Girionyse (da-
bar Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija), apsigynė bakalaurą 
Žemės ūkio akademijoje (dabar Aleksandro Stulginskio universite-
tas) ir jau 12  metų dirba Trakų miškų urėdijoje. Darbą susirado savo 
iniciatyva. Nepasisako, bet akivaizdu, kad padėjo ir gabumai, darbš-
tumas, meilė miškui – kas gi rekomenduotų be viso šito?

Pasakoja, kad gavęs diplomą nepabijojo užeiti pas kolegijos di-
rektorių Albiną Tebėrą pasiklausti, kur darbo galėtų rasti, būdamas 
toks jaunas ir nepatyręs. Pasidomėjo ir pasiūlė – Trakų miškų urėdijo-
je. Pradėjo dirbti Lentvario girininkijoje eiguliu, po kelerių metų buvo 
perkeltas į Semeliškių girininkiją pavaduotoju, po metų atsirado lais-
va Lentvario girininko pavaduotojo vieta – pakvietė. Kodėl taip grei-
tai paaukštino? Marius kuklus, sako, kad jis tik dirbo ir domėjosi savo 
darbu.

Kolegos Marių Dimšą apibūdina kaip labai stropų, rūpestingą ir 
geranorišką. Sako, su juo jokių problemų niekada nekyla – skuba vi-
sus darbus atlikti, laiku informaciją paruošti ir pateikti, niekada nebū-
na susiraukęs, nepamiršta net kalėdinėmis eglišakėmis kabinetuose 
sėdinčiųjų aprūpinti.

nė vienas darbas nėra sunkus
Kalbėdamas apie kasdienius darbus Marius pasakoja, kad dokumen-
tacijos vis daugiau ir daugiau reikia ruošti. Visus darbus atlieka sąži-
ningai, bet  maloniau miške būti. Jis atsakingas už realizaciją,  su tuo 
susiję ir daug kitų darbų – kirtimo plotų žymėjimas, medžių taška-
vimas, sortimentų patikra ir paruošimas ir kiti. Sako, kad nė vienas 
darbas nėra sunkus, kai žinai, kaip jį atlikti, tiesiog imi ir darai.

Lentvario girininkija administruoja 2,7 tūkst. ha valstybinės reikšmės miškų. Gamta 
čia nuostabi – beveik trečdalis girininkijos patenka į Trakų istorinį nacionalinį parką 
bei Neries regioninį parką

Gerbiami žurnalo „Mūsų gi-
rios“ skaitytojai, Jūsų kolektyve 
tikrai yra talentingų jaunų žmo-
nių, atsidavusių miškui. Papasa-
kokite mums apie juos, rekomen-
duokite pabendrauti. Mes esame 
pasirengę kiekviename numeryje 
rašyti apie jaunus perspektyvius 
miškininkus. Drauge pažvelkime į 
tuos, į kurių rankas bus perduotas 
Lietuvos turtas – miškai.

Redakcija

Tenka miške susidurti ir su kitokiomis situacijomis. Būna, kad pa-
žeidėjus reikia teisėsaugos institucijoms perduoti arba, viską metus, 
gaisrą skubiai gesinti. Mariui labai apmaudu, kad žmonės vis degina 
žolę pamiškėse, keldami didelę grėsmę ir sau, ir miškams. Jeigu vėjas 
stiprus ir dar pučią į miško pusę – ypač pavojinga. O miške – juk taip 
gera, smagiausia pavasarį, kai viskas atgimsta ir žvėreliai jauniklius 
atsiveda.

Miškininkai medžius kaip vaikus augina – „tupinėja ir tupinėja 
aplinkui“, kaip Marius pasakoja. Iš pradžių medelius aplinkui apravi, 
iš žolės į šviesą išlįsti padeda, krūmus ir kitų rūšių ūglius aplinkui pa-
šalina, o po kokių 8-erių metų ugdyti pradeda – nuo žvėrelių saugo, 
augimą prižiūri.

Nėra ką daugiau ir pridėti – kai dirbi su meile, tai ir sekasi.
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  Valstybinės miškų tarnybos pateiktais duomenimis, per 2015 
metus valstybiniai miškų pareigūnai iš viso nustatė 244 neteisėtus miš-
ko kirtimo atvejus, kurių metu iškirsta 5264 m3 medienos. Privačiuose 
miškuose nustatytas 121 neteisėtas miško kirtimo atvejis, iškirsta 4197 
m3 medienos, tai yra 3520 m³ arba 46 proc. mažiau nei per 2014 metus. 

  Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus pareigū-
nai, vykdydami Valstybinės miškų tarnybos ir Nacionalinės mokėjimo 
agentūros bendradarbiavimo sutartį, 2015 m. patikrino 1300 privačių 
valdų, kuriose vykdyti darbai gaunant ES paramą. Patikrinta 1350 ha 
miško želdinimo darbų kokybė, 1600 ha –  želdinių-žėlinių kokybė, 120 
ha – atliktų jaunuolynų ugdymų kokybė.

Šie pareigūnai pernai atliko 490 planinių ir 460 neplaninių patikri-
nimų. Be to, vykdant stebėseną 18 100 privačių miško sklypų įvertinta 
miško atkūrimo kokybė 3400 ha, želdinių/žėlinių priežiūra 530 ha, bir-
žių atrėžimo kokybė 5100 ha ir kirtimų kokybė 8800 ha plote. Vertinant 
privačių miškų miškotvarkos projektų parengimo kokybę, patikrinta   
3300 projektų 25 500 ha plote. 

Vykdant prevencines akcijas ,,Miškas 2015”, ,,Nelegali mediena” 
kartu su miškų urėdijų, aplinkos apsaugos ir policijos pareigūnais su-
rengta 860 reidų. Taip pat suorganizuota 111 susitikimų su miškų savi-
ninkais savivaldybėse, miškininkystės klausimais konsultuoti 38 tūkst. 
miško savininkų, dalyvauta 10 televizijos ir radijo laidų, rašyta į spaudą. 

Privačiuose miškuose patikrinimų metu nustatyti 428 pažeidimai 
ir 120 neteisėtų miško kirtimo atvejų. 

Miško savininkams pateikta 115 nurodymų trūkumams pašalinti, iš 
kurių per metus įvykdyti 88. Už miško priežiūros, naudojimo, apsaugos 
ir atkūrimo reikalavimų pažeidimus administracine tvarka nubausti 
458 asmenys. Jiems skirta 37 tūkst. eurų baudų ir pateikta pretenzijų 
atlyginti aplinkai padarytą žalą už 203 tūkst. eurų.

Nemažas dėmesys skirtas ir valstybinių miškų kontrolei: planiniai ir 
neplaniniai patikrinimai atlikti 12 miškų urėdijų, 7 savivaldybių ir 10 kitų 
valdytojų miškuose. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas ugdymo kir-
timų kokybei – įvertinta 992 ha plote. Valstybiniuose miškuose pagrin-

pernai ženkliai sumažėjo miško pažaidų
dinių kirtimų kokybė įvertinta 553 ha, parduoto nenukirsto valstybinio 
miško kirtimų – 420 biržių. Už ūkinę veiklą miškuose reglamentuojan-
čių teisės aktų pažeidimus administracine tvarka nubausta 16 asmenų.

  Aplinkos ministerijos duomenimis, pernai padaryta apie 4000 
pažeidimų, susijusių su gyvūnijos išteklių naudojimu. Pažeidėjams 
skirta  200 tūkst. eurų baudų.

  Nuo 2013 m. kovo 3 d. Lietuvoje įsigaliojo Europos Parla-
mento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma ES rinkai pirmą 
kartą pateikiančių medieną ir medienos produkciją vykdytojų par-
eigos. Šio reglamento pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad į rinką 
nepatektų neteisėtai paruošta mediena ir iš tokios medienos 
pagaminti produktai. Ūkio subjektai turi sukurti ir taikyti medienos 
kilmės ir judėjimo patikros sistemą (vadinamą deramo patikrinimo 
sistema), pagal kurią yra vertinama nelegalios medienos ar jos 
produktų patekimo į rinką rizika ir taikomos tokią riziką mažinančios 
priemonės, arba naudotis tokias sistemas kuriančių organizacijų 
paslaugomis. Siekiant užtikrinti medienos ir jos produktų kilmės 
atsekamumą, prekiautojai turi ne mažiau kaip 5 metus saugoti 
informaciją apie prekių pirkėjus ir pardavėjus.

Šių pareigų vykdymą kontroliuoja Valstybinė miškų tarnyba, kuri 
atsakinga už žaliavinės medienos pateikimo rinkai sritį, ir Valstybinė 
vartotojų teisių apsaugos tarnyba (šią funkciją iš Valstybinės ne maisto 
produktų inspekcijos perėmė nuo 2016 m. sausio 1 d.) – atsakinga už 
medienos produktų pateikimo rinkai sritį. Aplinkos ministerija teikia 
informaciją ir ataskaitas Europos Komisijai apie Medienos reglamento 
įgyvendinimo eigą.

Šių metų sausio mėn. pradžioje Aplinkos ministerijos organizuo-
tame su Medienos reglamento įgyvendinimu susijusių institucijų susi-
tikime nuspręsta teikti pasiūlymą – įtraukti į administracinių nusižen-
gimų kodeksą atskirą straipsnį, kuriame būtų numatyta ir atsakomybė 
už Medienos reglamento reikalavimų pažeidimus.

MG inf.
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Galima konstatuoti, kad pakankamai 
sėkmingai vykdomi įsipareigojimai 
kviesti sutarties šalių atstovus į kitos 

šalies organizuojamus renginius, daugumo-
je urėdijų išspręsti darbuotojų draudimo 
nuo nelaimingų atsitikimų darbe, skiepijimo 
nuo erkinio encefalito ir kitų kolektyvinėse 
sutartyse numatytų ligų klausimai, gana 
teisingai panaudojama miškų urėdijų pel-
no dalis, skirta socialinėms ir kultūrinėms 
reikmėms, bendromis pastangomis skatina-
mas naujų profesinių sąjungų miškų urėdijo-
se kūrimasis (įsikūrė trys). Abi sutarties šalys 
skatina naujų kolektyvinių sutarčių pasirašy-
mą – 2015 m. 9 miškų urėdijose buvo naujai 
pasirašytos ar peržiūrėtos kolektyvinės su-
tartys. LMPF pavyko sudalyvauti sudarytos 
darbo grupės pasiūlymams dėl valstybinių 
miškų valdymo tobulinimo darbe.

Tačiau ne viskas vyksta taip sėkmingai. 
Vadovaujantis sutarties 15 punktu, LMPF 
gali teikti siūlymus dėl  materialinių, finansi-
nių išteklių naudojimo. LMPF ne vieną kartą 
kreipėsi į GMU, siūlydama keisti miškų urėdijų 
specialistų darbo užmokesčio fondo nustaty-
mo metodiką, t.y.  atsisakyti praktikos palikti 
jį faktiškai tokį patį, koks buvo 2009 metais – 
per pačią krizę. Į šiuos siūlymus nebuvo atsi-
žvelgta, tad pajuokaujant galima būtų daryti 
išvadą, kad krizė valstybiniuose miškuose vis 
dar nesibaigusi, o krizės metu, pagal kitą su-
tarties punktą – 14-tąjį, kaip tik ir negalima 
įšaldyti darbuotojų darbo užmokesčio ir kitų 
socialinių garantijų, skiriant lėšas miškų urė-
dijų pastatų statybos ir remonto darbams ar 
kitoms išlaidoms, tiesiogiai nesusijusioms su 
miško ruoša ir privalomaisiais darbais.

Didelių lėšų skyrimas miškų urėdijų ir gi-
rininkijų administracinių, gamybinių ar kitų 
pagalbinių pastatų remontui iš tiesų kelia 
abejonių. Jau kelios Lietuvos vyriausybės lai-
kosi pozicijos valstybės įmonėse turėti kuo 
mažiau nekilnojamojo turto. Kyla klausimas, 
ar miškų urėdijoms išleidus dideles lėšas ne-
kilnojamajam turtui remontuoti, neteks šio 
turto atiduoti Valstybiniam turto bankui? O ir 
pačių miškų urėdijų ateitis nėra iki galo aiški. 
Tad gal vertėtų labai pasverti ir ribotai skirti 
minėtąsias lėšas, o gal ir palaukti didesnio 
aiškumo, kad neatsitiktų, kaip su medelynų 
modernizavimu, kai atsinaujino visi, o dabar 
pasirodo, kad kai kurie – visai be reikalo.

Dalį lėšų šiuo metu būtų galima panau-
doti kitu tikslu – darbuotojų darbo užmo-
kesčio didinimui, jų socialinės gerovės kėli-
mui. Aišku, kad svarbu, kokiomis sąlygomis 
darbuotojas dirba, bet dar svarbiau, kiek jis 
uždirba. Nuo to priklauso darbuotojo ir jo 
šeimos gerovė. Statistiškai vidutiniai atly-
ginimai šiek tiek kyla, bet tik iš sutaupytų 
darbo užmokesčio fondų lėšų: kažką atlei-
do, kurį laiką nebuvo darbuotojo, kažkas 
ilgai sirgo, kažkas pagimdė ir pan. Pakilo 
kai kurių miškų urėdijų vadovaujančių dar-
buotojų vidutinis darbo užmokestis. „Verslo 
žinių“ pateiktais duomenimis, 2014 metais, 
palyginti su 2013–aisiais, vidutinis vadovau-
jančių darbuotojų atlyginimas Švenčionėlių 
ir Kėdainių miškų urėdijose pakilo 15,6 proc., 
Kuršėnų – 13,6 proc., Alytaus – 10,2 proc., 
Anykščių – 10,1 proc. Vadovaujančių dar-
buotojų atlyginimai per tą laikotarpį pakilo 
ir dar 11 miškų urėdijų. Tad norint galima įro-
dyti, kad vidutinis darbo užmokestis auga, 

tačiau dauguma darbuotojų patvirtins, kad 
jų atlyginimas nuo 2009 m. nedidėjo.

Neaišku ir dėl paskirstytinojo pelno da-
lies miškų urėdijoms nustatymo. Nors iš pa-
skirstytinojo pelno darbuotojų premijoms ir 
socialiniams tikslams įgyvendinti gali būti 
skiriama iki 15 proc. ataskaitinių metų gry-
nojo pelno ir ataskaitiniais metais darbuo-
tojų premijavimui ir socialiniams tikslams 
panaudotos dalies, kultūriniams ir kitiems 
tikslams – iki 10 proc., miškų urėdijoms pa-
tvirtinamos žymiai mažesnės sumos už pa-
skaičiuotąsias. Šios sumos aktualios visiems 
miškų urėdijų darbuotojams, nes iš jų finan-
suojamos kolektyvinėse sutartyse suderėtos 
socialinės, sveikatingumo ir kultūrinės prie-
monės, todėl būtų gerai žinoti jų mažinimo 
motyvus ir pagrįstumą.

Dėl riboto darbo užmokesčio fondo 
miškų urėdijose vis dar neišsprendžiama 
viršvalandinio darbo laiko apskaita ir apmo-
kėjimas už produkcijos išdavimą ne darbo 
metu, už miškų pareigūnų budėjimus ir rei-
dus švenčių ir poilsio dienomis bei naktį, už 
kito darbuotojo pavadavimą ir kt.

Nesmagiai nuteikia ir GMU auditorių 
sugriežtinta miškų urėdijų kolektyvinė-
se sutartyse numatytų profesinių sąjungų 
veiklos garantijas užtikrinančių priemonių 
(nemokamo naudojimosi patalpomis, ryšio 
ir transporto priemonėmis, lėšų skyrimo 
darbuotojų švietimui ir renginių organiza-
vimui, atleidimo nuo darbo profsąjungos 
atstovaujamųjų ir valdymo organų narių 
visuomeninių pareigų atlikimui) kontrolė. Ar 
tai nėra socialinio partnerio „spustelėjimas“? 
Pavyzdžiui, gydytojų ar žurnalistų sąjungos 
tokio „dėmesio“ nesulaukia, nors taip pat 
pasinaudoja ir transportu, ir ryšio priemonė-
mis, jų renginiai vyksta ir darbo laiku. 

Tad problemų, kurias reikia spręsti, kyla 
nuolat. Dar daugiau jų iškels naujas LR soci-
alinis modelis, pagal kurį daug nuostatų iš 
Darbo kodekso bus perkelta į kolektyvines 
sutartis, taip pat ir į šakines.  Anksčiau ar vė-
liau atgims ir aistros dėl valstybinių miškų val-
dymo tobulinimo. Spręsti kylančias proble-
mas tariantis ir derinant pozicijas – toks buvo 
deklaruojamas šios Šakinės kolektyvinės 
sutarties, gal ir ne visiškai tobulos, tikslas. Ne-
sinorėtų, kad ši sutartis liktų tik burtažodžiu.

INGA RUGINIENĖ
LMPF pirmininkė

kaip vykdoma šakinė kolektyvinė sutartis?
Prieš daugiau nei dvejus metus – 2013 m. spalio 10 d. iškilmingai Girionyse, da-
lyvaujant gausiam miškų urėdijų vadovų ir darbuotojų atstovų būriui, tuomečiai 
Generalinės miškų urėdijos generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas ir Lie-
tuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (LMPF)  
pirmininkas Algirdas Rauka pasirašė Šakinę kolektyvinę sutartį. Sprendžiant iš su-
tarties registravimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje numerio, tai buvo tik 
devinta šakinė sutartis šalies istorijoje ir antroji tais metais. Be to, buvo sakoma, 
kad GMU ir LMPF sutartis buvo pirmoji šakinė sutartis gamybos sferoje. Nė vienas 
iš pasirašiusiųjų vadovų tose garbingose pareigose jau nebedirba, bet jų pasirašytos 
sutarties baigiamųjų nuostatų 38 punktas numato, kad sutarties vykdymas turėtų 
būti aptariamas GMU kolegijos ir LMPF tarybos arba valdybos posėdžiuose. Paban-
dykime trumpai apžvelgti kai kurias sutarties vykdymo aktualijas iš LMPF pozicijos.

P r o f s ą j u n g ų  v e i k l a
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Ar miškų savininkai ieškos užtarimo 
Briuselyje?

VACLoVAS VIDUgIRIS

kokie miško savininkams buvo 2015-ieji?  
Apžvalginiame pranešime LMSA pirminin-
kas dr. Algis Gaižutis pažymėjo, kad 2015-ieji 
privačių miškų savininkams buvo išbandy-
mų metai, prasidėję papildomu medienos 
realizacijos apmokestinimu. Vasarą proble-
mų kėlė sausra, gaisrai, o rudenį – ilgas šla-
pymetis, stabdęs medienos ruošą ir gabe-
nimą. Parduodamos medienos kaina krito, 
o gamybos kaštai augo, visai parduodamai 
medienai galiojo padidinti mokesčiai, todėl 
malkų, popiermedžių, kitų nedidelės vertės 
medienos sortimentų gamyba tapo nuos-
tolinga. Medienos pasiūla iš privačių miškų 
sumažėjo daugiau kaip 30 proc. Nedidelės 

miško įmonės laikinai stabdė savo veiklą, 
atleido darbuotojų. Miškų savininkams stigo 
lėšų miško priežiūros, ugdymo, sanitarinės 
apsaugos darbams. Anot dr. A. Gaižučio, jei-
gu situacija nesikeis, tai bus iššūkiu ir 2016 
metais.

kokiu lygiu spęstinas miško pajamų 
apmokestinimo klausimas?
LR Seimo nario Kazio Grybausko manymu, 
būtina atlikti miško pajamų apmokestini-
mo efektyvumo analizę ir nereikėtų miškų 
savininkams taikyti 5 proc. mokesčio bent 
jau už nerentabilios malkinės medienos re-
alizavimą. 

Dr. Algio Gaižučio teigimu, Latvijoje, 
siekiant paskatinti medienos pasiūlą iš pri-
vačių miškų, kurį laiką miškų savininkai iš 
viso buvo atleisti nuo pajamų mokesčio. 
Tiesa, pastaraisiais metais jiems nustatytas 
10 proc. gyventojų pajamų mokestis, tačiau 
Latvijos miškų savininkai, be įprastų gamy-
bos sąnaudų, dar gali atsiimti būsimas miškų 
atkūrimo išlaidas, todėl realiai moka tik apie 
5-7 proc. pajamų mokestį.

Konferencijoje priimtoje rezoliucijoje tei- 
giama, kad Lietuvoje taikomas papildomas 
parduodamos žaliavinės medienos ir nenu- 
kirsto miško apmokestinimas, neleidžiant 
atskaityti patiriamų gamybos sąnaudų, dis- 
kriminuoja miškų savininkus kitų verslo sričių 
atžvilgiu ir savo esme yra analogiškas 5 proc.  
akcizo mokesčio nuo apyvartos įvedimui. 

LMSA kreipimesi prašoma tobulinti pri-
vataus miškų ūkio finansinį reguliavimą, t. 
y. priimti Gyventojų pajamų mokesčio įsta-
tymo pataisas, pagal kurias prie neapmo-
kestinamųjų miškų savininkų pajamų būtų 
priskiriamos pajamos iš miškų ūkio veiklos, 
jeigu šias pajamas gaunantis gyventojas 
mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruo-
tis ir nėra įregistruotas pridėtinės vertės 
mokesčio mokėtoju (tokia tvarka galioja už-
siimant žemės ūkio veikla), taip pat pajamų 
suma (atskaičius galimas patirti išlaidas), 
gyventojo mokestiniu laikotarpiu įmokėta 
pagal specialiąją biudžeto Bendrųjų miškų 
ūkio reikmių finansavimo programą.

Aptartais klausimais pasisakė LMSA valdybos nariai ir svečiai: iš kairės – K. Šiaulys, K. Tubis, A. Šindeikis, 
K. Grybauskas, B. Ropė, R. Nagelė 

Įgyvendindama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
finansuojamą projektą „LMSA stiprinimas rajonuose“, 
Lietuvos miško savininkų asociacija 2015 m. rudenį or-
ganizavo susitikimus su Anykščių ir Varėnos rajonų savi-
valdybių merais, miškų urėdijų ir privačių miško įmonių 
darbuotojais bei Valstybinės miškų tarnybos miškų kon-
trolės pareigūnais, o gruodžio 18-ąją Vilniuje, Karolinos 
viešbučio konferencijų salėje  surengė apibendrinamąjį 
šio projekto renginį – diskusijų konferenciją „Privatus 
miškų ūkis ties žlugimo riba? Ko laukti 2016 metais?“. 

Joje  dalyvavo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vice-
pirmininkas, europarlamentaras Bronis Ropė, LR Seimo 
narys Kazys Grybauskas, Anykščių rajono savivaldybės 
meras Kęstutis Tubis, LMSA aktyviausieji nariai, miš-
ko savininkai, žurnalistai. Renginį vedė LMSA valdybos 
narys, advokatas dr. Algimantas Šindeikis. 
Miškų savininkų išsakytos problemos apibendrintos pri-
imta rezoliucija – kreipimusi į šalies valstybinių institu-
cijų vadovus ir politines partijas, taip pat į Europos par-
lamento narį Bronį Ropę. 
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Lauks europos komisijos išaiškinimo
Lietuvos privačių miškų savininkai dėl jų pa-
jamų apmokestinimo nusprendė kreiptis ne 
tik į mūsų valdžios atstovus, bet ir į Europos 
Komisiją (EK). Kiekvienas europarlamenta-
ras turi teisę užduoti EK penkis klausimus 
per mėnesį, o EK privalo per 40 dienų į juos 
atsakyti. Tad B. Ropė pažadėjo pateikti EK 
drauge su LMSA parengtus tokius klausi-
mus: ar Lietuvos privačių miškų savininkų 
apmokestinimas apyvartos pobūdžio mo-
kesčiu atitinka pamatinį Europos sąjungos 
(ES) mokesčių mokėtojų lygybės principą; ar 
be suderinimo su EK įvestas minėtas mokes-
tis neprieštarauja 77/388 EEB Direktyvos 33 
straipsniui ir tuo pačiu nepažeidžia ES teisės; 
ar kitos ES valstybės taiko privačių miškų sa-
vininkams apyvartos pobūdžio mokestį nuo 
pardavimo pajamų?

Taigi, atsakymo miško savininkai gali su-
laukti jau šių metų vasario pabaigoje. 

Europarlamentaras B. Ropė taip pat pa-
žadėjo miško savininkams būti vedliu Briu-
selio institucijų koridoriuose sprendžiant ir 
kitas privačios miškininkystės problemas. 
2015 m. jis padėjo ginti pienininkyste užsi-
imančių Lietuvos ūkininkų interesus. 

antra metų aktualija – miško keliai 
Medienos ruoša užsiimantys savininkai ir 
miško įmonių vadovai kiekvieną rudenį su 
nerimu laukia savivaldybių įvedamo admi-
nistracinio apribojimo gabenti miško keliais 
medieną, nes šiltėjant klimatui šlapymečio 
periodas pastebimai ilgėja, o tuo pačiu il-
gėja ir ribojimo trukmė. Pavyzdžiui, saugant 
kelius Varėnos rajone savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus įsakymu eismas vietinės 
reikšmės keliais buvo apribotas (drausta jais 
važiuoti automobiliams, kurių bendra masė 
didesnė kaip 10 tonų) nuo 2015 m. lapkričio 
18 iki gruodžio 31 dienos. Nors lapkričio 26 
d. Varėnoje vykusiame LMSA ir Varėnos ra-
jono savivaldybės atstovų susitikime meras 
Algis Kašėta žadėjo papildomai aptarti 
medienos transportavimo iš miškų pro-
blemą su Varėnos miškų urėdu ir LMSA 
atstovu šiame regione, tačiau draudi-
mas liko neatšauktas, kol neatėjo šalčiai.

Anykščių rajono savivaldybės meras 
Kęstutis Tubis pažymėjo, kad Anykščių rajo-
ne šlapymečiu taip pat išleidžiami potvarkiai 
keliams saugoti, bet ieškoma ir kitų išeičių 
– medienos vežimas nukreipiamas aplinki-
niais, tvirtesnės dangos keliais, pažeistos vie-
tos suremontuojamos. Gamyba nenutrūksta 
miške. Matyt, lanksčiau ši problema galėtų 
būti sprendžiama ir kitose savivaldybėse.  

Diskusijose įvairiapusiškai vertinta nau-
ja miško kelių priežiūros ir remonto tvarka. 
LMSA kreipimesi teigiama, kad Vyriausybės 
patvirtinta  Bendros miško kelių priežiū-
ros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės 
formų miškuose tvarka bei sąlygos yra to-
bulintinos ir kad ne mažiau kaip 35 proc. 
Bendrųjų miškų ūkio reikmių programos 
lėšų būtina skirti miško kelių priežiūrai ir 
taisymui visuose miškuose, nepriklausomai 
nuo jų nuosavybės formos. Valstybės ins-
titucijų taip pat prašoma sudaryti sąlygas 
eksploatuoti mažuosius karjerus – jie galėtų 
būti naudojami vietinių bendro naudojimo 
miško kelių remontui, tuomet nereikėtų 
švaistyti lėšų smėlio ir žvyro vežimui iš toli-
mų karjerų. Kai nėra tinkamo grunto, turėtų 
būti kaupiamas atvežtinis žvyras, kurį savo 
iniciatyva kelią remontuojantys miškų savi-
ninkai ir valdytojai turėtų gauti nemokamai.  

Anykščių rajono savivaldybės meras K. 
Tubis, Seimo narys K. Grybauskas ir kiti pa-
sisakiusieji pažymėjo, kad labai svarbu, kaip 
miško kelių priežiūrą ir taisymą miškuose or-
ganizuos ir spręs miškų urėdijose sudarytos 
komisijos. Jų manymu, tiek valstybinių miš-
kų įstaigos, tiek privačių miškų savininkus 
vienijančios asociacijos ir rajonų savivaldy-
bės turi atsakingai deleguoti savo atstovus 
į šias komisijas, kad kompetentingai būtų 
sudaromi remontuotinų kelių sąrašai ir pa-
skirstomos lėšos. Šiemet iš Bendrųjų miškų 
ūkio reikmių finansavimo programos lėšų 
miško kelių priežiūros ir taisymo darbams 
bus skirta 404 mln. eurų.

kai nėra nuolatinio darbo miške – 
atsiranda ir socialinė problema
LMSA valdybos narys Raimundas Nagelė, 
aktyviai miškininkaujantis Rokiškio rajone, 

Pandėlio seniūnijoje turimoje 200 ha miško 
valdoje, įsitikino, kad susidarius sunkmečiui 
išgyventi vien iš miško pajamų būtų keblu. 
Todėl kaime gyvenantys Raimundas ir Jūratė 
Nageliai prie miškininkystės prisiduria įkūrę 
kaimo turizmo sodybą „Roksala“, be to, įsi-
veisė vynuogyną ir užsiima dar vyndaryste.  

Šio miško savininko manymu, nespren-
džiamos miškininkavimo problemos įgauna 
ir socialinį aspektą: kai miške nėra nuola-
tinio darbo ir nėra galimybės pakanka-
mai užsidirbti, jauni žmonės pasirenka 
emigraciją, o kai kurie įpranta nieko ne-
veikti ir gyvena tik iš socialinių pašalpų, 
degraduoja. Be to, nepalankios sąlygos 
miškininkavimui menkina ir miško reikšmę. 

Daugeliui smulkių valdų savininkų dabar 
ekonomiškai naudingiau parduoti mišką su 
žeme supirkinėtojams nei pačiam jį kirsti ir 
parduoti žaliavinę medieną. Juo labiau, kad 
pasigirdo kalbų ir apie miško žemės apmo-
kestinimą, jeigu savininkas joje miškininkau-
tų netinkamai.  

ragino būti aktyvesniais ir kooperuotis 
Remdamasis Aleksandro Stulginskio univer-
siteto mokslininkų atliktais tyrimais, LMSA 
vadovas dr. A. Gaižutis apgailestavo, kad 
mūsų šalyje privačiam miškų ūkiui taikomas 
panašus teisinis reguliavimas kaip ir vals-
tybiniam miškų sektoriui, neatsižvelgiant 
į didelį kiekį smulkių (apie 3,4 ha dydžio) 
miško valdų, individualaus miškininkavimo 
ypatumus ir kitus skirtumus. Jis pažymėjo, 
kad apie 28 proc. privačių miško valdų dar 
yra valdomos bendrosios nuosavybės teise, 
šalyje užsitęsė žemės reforma.

Anot europarlamentaro B. Ropės, sie-
kiant efektyviau ginti savo interesus ir gauti 
didesnės ūkinės naudos iš miško valdų, jų 

Konferencijos dalyviai  



32 ■  / 2016 / 1

savininkams reikėtų burtis į kooperatyvus 
– tuomet privatūs miškai stiprėtų, aiškesnė 
būtų jų ateitis. Tam pritarė ir LR Seimo narys 
K. Grybauskas. Jo manymu, miškų savininkai 
turėtų aktyviau teikti siūlymus, Seime svars-
tant Kooperacijos įstatymą.    

ar europos sąjungos parama naudojama 
tikslingai?
Aptariant ankstesnį ir 2014-2020 m. ES pa-
ramos įsisavinimo laikotarpį Lietuvos miškų 
ūkio sektoriuje, europarlamentaras B. Ropė 
atkreipė dėmesį į kai kur matytą neracio-
nalų šios paramos naudojimą. Jis paminėjo 
keletą abejonių sukėlusių atvejų, kai vienoje 
kelio pusėje vagotas laukas miškui sodinti, 
o kitoje – valytas mišku želiantis dirvonas 
arba pieva, ir už tai savininkui mokėtos ES  
išmokos. Taip daug kur buvo iškirsti ir pers-
pektyvūs žėliniai, o jų kirtavietės virto plika 
dykyne.

,,Ar buvo tikslinga už ES lėšas sodinti 
mišką dirbamoje žemėje, kai jis savaime 
želia apleistoje žemėje?“, – svarstė europar-
lamentaras. Deja, prie to pridėjo ir teisinė 
painiava, kai lig šiolei nėra paprasta savinin-
kams įteisinti mišku savaime apžėlusią me-
džiais privačią žemę. 

Rokiškėno R. Nagelės pastebėjimu, ne-
toleruotina mokestinė praktika, kai už ES lė-
šas įveisus miško želdinius buvusioje žemės 
ūkio paskirties žemėje tebetaikomas žemės 
mokestis, o kai kur tokie miškų veisėjai gau-
na dar ir baudas už tariamai apleistą žemę. 
Niekam nerūpi, kad apželdintą plotą įteisinti 
kaip miško žemę – tolygu nueiti „kryžiaus 
kelią“, be to, tai ir nemažos išlaidos. R. Na-

gelės manymu, žemės paskirties keitimas 
turėtų vykti „vieno langelio“ principu: Na-
cionalinei žemės tarnybai išdavus leidimą 
veisti mišką privačioje žemėje ir savininkui 
jį įveisus, šios tarnybos rajonų skyriai ir savi-
valdybės automatiškai turėtų pakeisti tokios 
žemės paskirtį. Juolab, kad už ES lėšas įvei-
siamų miškų darbus kontroliuoja ir įvertina 
Nacionalinė mokėjimų agentūra, Valstybinė 
miškų tarnyba.

Sudėtingas žemės paskirties keitimo 
procesas gali būti viena iš priežasčių, dėl 
ko blėsta entuziazmas veisti naujus miškus, 
naudojantis mažėjančiomis 2014-2020 m. 
ES lėšomis. Praėjusių metų rudenį paraiškų 
buvo pateikta dvigubai mažiau nei tikėtasi. 
Tai turėtų būti rimtas signalas ir sodmenų 
augintojams – kur reikės dėti pavasarį sodi-
nukus, jei sumažės jų poreikis?

siekiama daugiau lankstumo medžiojant 
privačioje žemėje 
LMSA kreipimesi taip pat prašoma libera-
liau spręsti medžioklės privačiose miško 
valdose reglamentavimo klausimus. Dau-
gelyje ES valstybių leidžiama medžioti smul-
kiuosius gyvūnus privačiose žemės ar miško 
valdose, o Lietuvoje tik 100 ha ir daugiau že-
mės ar miško turintys savininkai gali tapti čia 
medžiojančių medžiotojų kolektyvų nariais. 
Be to, siekdama sutartinai suvaldyti paskelb-
tą ekstremalią situaciją dėl afrikinio kiaulių 
maro plitimo ir sureguliuoti šernų populia-
cijos gausėjimą, Aplinkos ministerija galėtų 
suteikti privačių miškų ir žemės savininkams 
teisę reguliuoti šernų populiaciją tuose miš-
ko ir žemės ūkio paskirties žemės sklypuose, 

kuriuose savininkai yra uždraudę medžioti 
medžioklės plotų naudotojams.

Tarp dangaus ir žemės tebekybo  
privatizacijai skirtas miškų likutis
Privačių miškų savininkams rūpi ir niekaip 
neužbaigiama restitucinė žemės reforma: 
šalyje tarp dangaus ir žemės vis dar kybo 
privatizacijai skirtas apie 130 tūkst. ha re-
zervinis miškų likutis, kuris neduoda niekam 
jokios naudos. 

Sprendžiant šią įsisenėjusią problemą, 
2015 m. gruodžio 23 d.  Vyriausybė nutarė 
padidinti miškų urėdijų valdomą valsty-
binės reikšmės miškų plotą nuo 1119,56 
tūkst. iki 1121,52 tūkst. ha (papildomai 
priskiriant 1,96 tūkst. ha). O tie nuosavybei 
grąžinti rezervuoti miškai, dėl kurių nėra 
pateikta prašymų atkurti nuosavybės tei-
ses ir kurie nėra priskirti valstybinės reikš-
mės miškams, turėtų būti parduodami 
aukcionuose. Tačiau tokie aukcionai vyks-
ta vangiai. Nacionalinės žemės tarnybos 
duomenimis, per 2015 m. iš suprojektuo-
tų 137 miško sklypų parduoti tik 62. Nuo 
2014 m. gegužės 23 d. iki 2015 m. gruodžio 1 
d. perdavimui miškų urėdijoms buvo supro-
jektuoti 1394 sklypai (13 355 ha), o perduoti 
tik 78 sklypai (2700 ha).

LR Seimo Kaimo reikalų komitetas 2015 
m. rudenį įpareigojo Žemės ūkio ministeriją 
ir Aplinkos ministeriją iki 2016 m. vasario 1 
d. parengti reikiamus teisės aktų pakeitimus, 
kurie turėtų paspartinti nuosavybei atkurti 
rezervuotų miškų pardavimą aukcionuose 
arba jų perdavimą miškų urėdijoms.

Kelių remontui ekonomiškiau naudoti žvyrą iš vietinių karjerų (Jurbarko r.)Miško kelias šlapymečiu gamybos vietose
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 IŠKLAUSYSIME
 PAKONSULTUOSIME

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

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

Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške – 
Viskas vienoje vietoje 

Informacija apie supirkimo kainas ir sąlygas internete www.likmere.lt
telefonu 8 340 60054, el. paštu info@likmere.lt

.

Dideliais kiekiais
superkame beržo rąstus
Dideliais kiekiais

superkame beržo rąstus
nuo 16 cm skersmens
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V isai nebegerai mano plikoj galvelėj, nes pradėjau abejoti pa-
matinėmis tiesomis. Man regis, kad Žemė vėl plokščia. Netikit? 
O plokščias daiktas turi dvi puses.

Prieš porą metų pakeliui į Šv. Huberto tėvoniją, Kelno katedros 
papėdėje vienos senos profesijos profis švelniai apšvarino mano kel-
nių kišenę. Praradus tapatybės dokumentus, teko kreiptis į tos pačios 
katedros šešėlyje įsikūrusį polizeipräsidium. Likau sužavėtas – tokio 
dėmesio ir aptarnavimo net ,,Bobutės paskolos“ biure nesulauktu-
mėte! O šiemet skaitau, kad tos pačios mane sužavėjusios vokiškos 
tvarkos sergėtojų būstinės pareigūnai nesugebėjo Naujųjų sutiktu-
vėse apsaugoti jaunų vokiečių moterų nuo šiek tiek atsipalaidavusių 
svečių iš Rytų ar Pietų šalių. 

Jei norite pamatyti ir kitą pusę, apsilankykite Naujųjų metų 
naktį Kelne arba garsiajame jo karnavale. Daugiau gracingai šliti-
nėjančių damų esu matęs tik Bremeno rudens derliaus šventėje ir 
Edinburgo centre šeštadienio vakarais. Sakysit, o kuo čia dėti mes? 

Taigi, anot šventosios statistikos ir visažinės žiniasklaidos, esame 
labiausiai prasigėrę ant šio plokščio pasaulio. Degradavusiame Lie-
tuvos kaime, perskaitę J. Biliūno „Kliudžiau“, šunims galvas kapoja-
me, prisiskaitę dvasingų lietuviškų pasakų apie pamotės ir podukros 
„meilius“ santykius, jau vaikus, kaip kokius kačiukus, ėmėme šuli-
niuose skandinti, ir visi svajojame apie alternatyviąją Lietuvą – žaliąją 
Airiją, garsėjančią geru samagonu, atsiprašau, viskiu.

Jums vis dar neaišku, iš kur tas plokštumas? 
Man irgi neaišku. Negaliu suprasti, kaip visą 
valstybės dėmesį sutelkus į užtvartėje augan-

čias dilgėles, Skapiškyje atsiranda tarptau-
tinis mėgėjų teatrų festivalis „Pienių vy-

nas“, kaip Zarasai su savo festivaliu 
„Mėnuo Juodaragis“ ir Žagarė su 
savo vyšniomis tampa sėkmin-

gomis Lietuvos kultūros sostinėmis, 
kaip autolenktynininkas Benediktas  

Vanagas, semiantis pinigus iš stebuklingo šulinio, dirgina šeichų mili-
jonais popinamus Dakaro kolegas, o mano vaikai, be nusirašančio tėvo 
pagalbos, sėkmingai kuria savo gyvenimus ir nesigėdija esą lietuviai.

Pasakysit, kad savo plokščiais politologiniais pezalais tuščiai ei-
kvoju brangų miškininkų mėnraščio plotą? Oi, neskubėkite teisti.

Trijų Karalių proga, kai jau buvau įtikėjęs, kad tauta beveik supra-
to, kad miško kirtimas žiemą – tai derliaus nuėmimas, sulaukiau skam-
bučio. Prisistačiusi, bet man nežinoma, žurnalistė rėžė iš peties: ką aš, 
kaip Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pusgalvis, atstovaujantis 
gausią medžiotojų armiją, galvoju apie bedievišką miškų kirtimą...

...Ką tik į kabinetą užėjo ne medžiotojas, ne biologas, ne miški-
ninkas, bet šiaip bičiulis:

– O! Pas tave į lesyklą ir papūgos atskrenda! 
Taigi, pasaulis ne plokščias, jis – margas. Su prasidėjusia žiema!

P. S. Dilgėlė nekalta, kalta aplinka.
EUGENIJUS TIJUŠAS

puoselėjant 

Kalėdų antrą dieną oras nebuvo žiemiškas, medžioklė ne-
pasižymėjo laimikių gausa, tačiau šį trūkumą kompensavo 
nuoširdus organizatorių rūpestis medžioklės dalyviais, ma-

lonumas būti gamtoje ir draugiškas bendravimas. Visų nuotaika 
buvo pakili. Tradiciškai buvo pagerbti kritę žvėrys, išrinktas me-
džioklės karalius – juo tapo akad. Leonardas Kairiūkštis, taikliu 
šūviu paguldęs lapę. Medžiojant didesnė sėkmė lydėjo klubo 
„Miškininkas“ komandą, kuriai ir atiteko pelnytas prizas. 

Pristatė naują knygą „Medžioklės ragui gaudžiant“
Tradicinės 55-osios medžioklės dalyviai kalbėjosi apie patir-

tus įspūdžius šioje ir praeitose medžioklėse, jose dalyvavusius 
iškilius Lietuvos miškininkus. Visiems buvo labai įdomu išgirsti 
klubo veteranų, nuo pat pradžių dalyvavusių tradicinėse me-
džioklėse, buvusių ilgamečių jo vadovų Leono Mažeikio, Vido 
Pračkailos prisiminimus, klubo įkūrėjo ir dabartinio jos preziden-
to Antano Hofmano pasakojimus apie tradicines medžiokles ir 
klubo įkūrimo ištakas. 

Ypač didelio susidomėjimo sulaukė net 60 metų medžioto-
jo stažą turinčio Vido Pračkailos knyga „Medžioklės ragui gau-
džiant“ (254 p.), kurioje aprašyta Ukmergės medžiotojų klubo 
„Miškininkas“ 50-ties metų veiklos istorija. Knygą išleido bendro-
vė „Valdo leidykla“, ji buvo įteikta visiems medžioklės dalyviams.

Šiais laikais medžiotojai turi galimybę nuvykti ir susipažinti 
su medžioklės tradicijomis įvairiose šalyse, yra išleista nemažai 
knygų ir albumų, atskleidžiančių medžioklės grožį, jos vietą žmo-
nių gyvenime, tačiau leidinių apie medžioklės raidą mūsų šalyje, 
apie atskirų klubų ir medžiotojų pastangas bei pasiekimus, puo-
selėjant šią laisvalaikio praleidimo formą, turime labai mažai.

Knygoje V. Pračkaila rašo, kad tradicijos neatsiranda savaime, 
kažkam panorėjus ar paliepus. Tai rezultatas ilgo ir kruopštaus 
kasdienio darbo, atrenkant ir įtvirtinant tai, kas kilnu ir gražu, 

Prof. ANDRIUS KULIEšIS  

Ukmergės medžiotojų klubas „Miškininkas“ praėjusių 
metų gruodžio 26 d. Ratulių – Vidumiškio miškuose su-
rengė kasmetinę, jau 55-ąją medžioklę. Dalyvauti joje 
pakviesti ir žinomi šalies miškininkai, kraštietis Seimo 
narys miškininkas Kazys Grybauskas. Surengtos varžytu-
vės. Sudarius dvi komandas iš klubo ir svečių medžioto-
jų, išrinkti jų kapitonai, suderintos taisyklės. Medžioklei 
vadovavo Ratulių –Vidumiškio miškų šeimininkas –  
Deltuvos girininkijos girininkas Laimis Striukys, teisėja-
vo klubo prezidentas Antanas Hofmanas, o įdomiausias 
medžioklės akimirkas fiksavo fotografuojantis medžioto-
jas, Ukmergės miškų urėdas Vigantas Kraujalis. 

M e d ž i o k l ė

žodis skaitytojui
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atsisakant svetimybių, nepriimtinų dalykų. Ši knyga – tarsi ataskaita 
apie klubo veiklą, istorija apie ilgą kelią, kurį augant ir stiprėjant klu-
bui teko nueiti per 50 metų. Išskirti du svarbiausi etapai: tuometinio 
ratelio – būrelio veikla planinės ekonomikos sąlygomis ir klubo veikla 
atkurtos Lietuvos nepriklausomybės sąlygomis.

naudingos informacijos ras visi
Knyga „Medžioklės ragui gaudžiant“ parašyta labai įtaigiai, joje daug 
patirtų nutikimų, sukauptos patirties ir medžiokliškos išminties, grin-
džiamos tiek profesionaliomis miškininkystės žiniomis, tiek ir gyvo-
sios gamtos, medžiojamųjų žvėrių elgsenos stebėjimais. Autorius 
dalijasi patirtimi, kaip patikimai atlikti apskaitą, analizuoja sąlygas, 
nulėmusias medžiojamosios gyvūnijos gausą, jos kaitą medžioklės 
plotuose per pastaruosius 50 metų. Aprašoma žvėrių papildomo 
šėrimo, įvairių pašarų ir šėryklų naudojimo patirtis, akcentuojama jų 
svarba atšiaurių žiemų sąlygomis, svarstoma, kaip sudaryti kuo natū-
ralesnes sąlygas medžiojamųjų žvėrių auginimui ir jų medžiojimui. V. 
Pračkaila kritiškai vertina šernų šaudymą prie lovio, pasisako už me-
džiotojo garbės kodekso įteisinimą. 

Knygoje gausu patarimų, kokia ginkluotė ir koks medžiojimo būdas 
yra labiausiai tinkami vienai ar kitai medžioklei, aptariami įvairių žvė-
rių ir paukščių medžiojimo ypatumai, pateikiami originalūs, autoriaus 
išbandyti žvėrienos ir paukštienos kepsnių receptai. Visa informacija 
siejama su konkrečiomis aplinkybėmis, dalyviais ir yra labai įtikinama.

Ši knyga vertinga tiek pradedančiajam, tiek ir patirties nesto-
kojančiam medžiotojui. Autorius labai subtiliai aprašo medžiotojo 
santykio su savo šeima įvairius aspektus, todėl nusprendusiam tapti 
medžiotoju vertėtų šias mintis perskaityti. O apie saugų šaudymą 
kuo dažniau galvoti naudinga ir naujokui, ir patyrusiam medžiotojui. 
Kiekvieną kartą prieš medžioklės pradžią medžiotojai yra instruktuo-
jami pabrėžiant, kaip svarbu laikytis saugaus šaudymo kampo. Visi 
puikiai žino tą kampą, tačiau kaip patikimai ir paprastai jį nustatyti, 
kad šūvis būtų tikrai saugus, ne visada susimąsto. Viskas gerai, kol 
neatsitinka nelaimė, kaip ir aprašyta knygoje, tuomet tenka viską iš-
matuoti ir tiksliai atkurti įvykio situaciją, ir paaiškėja, kad kiekvienas 
centimetras yra svarbus.

akcentuotas tradicijų puoselėjimas
Viena seniausių klubo „Miškininkas“ vertybių – 1960 m. pradėta or-
ganizuoti įsisteigusio medžioklės ratelio narių visuotinai priimta ir 
iki šiol puoselėjama tradicinė miškininkų medžioklė. Tradicinė arba, 
kitaip tariant, šventinė medžioklė – tai  ne tik galimybė miškininkams 
medžiotojams smagiai praleisti laiką, bet ir pasidalinti patirtimi, pa-
diskutuoti medžioklės klausimais, susitikti su žymiais žmonėmis, ug-
dyti tradicijas. Knygoje rašoma, kad pradedant pirmąja medžiokle ir 
iki gyvenimo pabaigos nė vienos tradicinės medžioklės nepraleido 
tuometinis miškų ministras Algirdas Matulionis, o nuolatinis ilga-
metis šių medžioklių dalyvis akad. Leonardas Kairiūkštis visada pri-
simins, kaip prieš keturis dešimtmečius sumedžiojo taurųjį elnią su 
ragais, vertais sidabro medalio.

Medžioklės tradicijų išlaikymui, nuolatiniam jų puoselėjimui, klu-
be didžiausią dėmesį skiria miškininkai, per visus 50 metų sudarę klu-

bo branduolį. Tradicijas tęsia ir klube medžiojantys jų vaikai ir anūkai. 
Per dešimtmečius sukurta materialinė bazė užtikrina ne tik aukš-

tą medžioklių organizavimo, sumedžiotų žvėrių apdorojimo lygį, bet 
ir galimybę medžiotojams susirinkti, švęsti klubo šventes, medžioto-
jų jubiliejus, kultūringai leisti laisvalaikį. Kaupiama istorinė medžiaga 
apie klubo veiklą, vertingiausius trofėjus, ir ši informacija prieinama 
visuomeninėms organizacijoms, mokykloms, ja galima naudotis vie-
šinant klubo veiklą, stiprinant ryšius su visuomene.

Klube suburtas vieningas ir draugiškas medžiotojų kolektyvas, 
daug dėmesio skiriama medžiotojų etikai, šūvių taiklumui. Laikomasi 
tradicijos teikti įvairius prizus, dėl jų vyksta smarki kova. Nominacijos 
tvirtinamos ir prizai teikiami visuotiniame ataskaitiniame medžioto-
jų susirinkime.

Nuo 1967-ųjų klube kasmet renkamas geriausias, aktyviausiai 
medžioklėse ir kitoje klubo veikloje dalyvavęs, metų medžiotojas, 
kuriam įteikiamas pereinamasis prizas – „Briedžio ragas“. 1974 m. 
Siesikų miške suorganizuotos tradicinės šalies žurnalistų medžioklės 
metu buvo įsteigta „Medžioklės karaliaus“ nominacija ir sukurtas ją 
pažymintis medalis. Nuo 1978-ųjų teikiami taikliausio ir laimingiau-
sio metų medžiotojo prizai. Taikliausias medžiotojas nustatomas 
pagal skrupulingai parengtą ir kruopščiai tobulinamą taškų sistemą, 
jam įteikiamas „Sakalo akies“ prizas. Laimingiausio metų medžiotojo 
nominacija skiriama medžiotojui, kurio sumedžiotų žvėrių įvairovė 
yra gausiausia, jam įteikiamas „Elnio ragas“.

Klube nustatyta tvarka, pagal kurią visose medžioklėse priva-
loma atsiskaityti už kiekvieną paleistą šūvį. Tai skatina medžiotojus 
rinktis palankiausią šūvio momentą ir tinkamą šūvio atstumą, todėl 
mažiau būna sužalotų žvėrių. Nuo 1973 m. daugiausiai pro šalį šo-
vusiam medžiotojui įteikiami simboliniai akiniai su palinkėjimu „kad 
akis pasitaisytų sekančiais metais“. 

Tradicinės 55-osios medžioklės medžiotojai Vidumiškio miške

medžioklės tradicijas

Nukelta į 36 psl. 
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Medžiotojus stebina, kad medžioklės 
procesus aktyviai pradėjus reguliuoti VMVT, 
jos sprendimai dažnai nesiderina su Aplin-
kos ministerijos nuomone bei medžioklės 
taisyklėmis. VMVT jau buvo paskelbusi apie 
galimybę naudoti medžioklėse naktinio 
matymo taikiklius bei šernų ,,medžiojimo“ 
būdą, kai šaudomi į aptvarus – spąstus pri-
vilioti žvėrys. Apmaudu, kad taip mąstant 
paminamos visos medžioklės etikos taisy-
klės. VMVT pakeitė Lietuvoje priimtą žvėrių 
tankio nustatymo metodą ir žvėris nurodo 
skaičiuoti ne 1000 ha miškų ar medžioklės 
plotų, o 1 km2.  Kai kuriose Lietuvos rajonų ar 
savivaldybių teritorijose (nurodoma prie įsa-
kymo pridėtame sąraše) leidžiama medžioti 
tik sėlinant, tykojant ir varant tyliuoju būdu, 
tačiau nenurodoma, ar taip medžioti galima 
tik šernus, ar ir visus kitus žvėris? Kodėl tose 
teritorijose negalima būtų plėšriuosius žvė-
ris ir bebrus medžioti urvuose su urviniais 
šunimis, žvėris medžioti su spąstais ir gau-
dyklėmis bei plėšriaisiais paukščiais (tuos, 
kuriuos taip medžioti leidžia medžioklės tai-
syklės)? VMVT vadovo įsakymai ir kiti raštai, 
kurie platinami ir medžiotojams, turėtų būti 
aiškiai suprantami, nekeliantys abejonių ir 
suderinti su Medžioklės Lietuvos teritorijoje 
taisyklėmis. 

Medžiotojai tikisi, kad bus išlaisvinti 
bent nuo absurdiško reikalavimo – šernių 
išorinių lyties organų pjaustymo. 

Pagaliau Valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnyba (VMVT) suprato, kad 
norint efektyviau užkardyti afrikinio 

kiaulių maro plitimą miškuose nereikia 
medžiotojų gąsdinti baudomis, o geriau 
paskatinti ženkliomis išmokomis už šernų 
populiacijų mažinimą, nes medžiotojai, kaip 
ir kiaulių augintojai, dėl AKM plitimo patiria 
nuostolius. Už sumedžiotas šernes (nuo 12 
mėn. iki 24 mėn. amžiaus) žadama mokėti 
po 50 Eur, o už vyresnes nei 24 mėn. – po 
100 Eur. Tiek bus taikoma nuo 2015 m. lap-
kričio 14 d. iki 2016 m. gruodžio 15 d.

Šis medžiotojų pamaloninimas sukėlė ir 
nemažų diskusijų. Pirma, kokios tų išmokų 

Po medžioklės tradiciškai pagerbiami sumedžioti žvėrys. 
Kas imsis jų lytiškumo išniekinimo?  

kuo norima paversti medžiotojus?
VyTAUTAS RIBIKAUSKAS

gavimo sąlygos? Vėl reikės pildyti glėbius 
popierių, kurių pateikimo formos keičia-
mos vos ne kas antrą dieną. Anksčiau, kad 
gautume išmokas už sumedžiotus šernus, 
pjaustėme jų uodegas ir vežėme į VMVT 
teritorinių tarnybų būstines. Tai dar buvo 
galima kentėti. Dabar įrodymui, jog tikrai 
sumedžiota šerno patelė, medžiotojai ver-
čiami išpjaustyti jų išorinius lyties organus. 
Taip nebuvo sugalvota turbūt dar  niekur 
pasaulyje...

Puoselėdami senas medžioklės tradici-
jas, nukautus žvėris guldome eglišakėmis 
iškaišytose aikštelėse, pučiame triūbas, pa-
gerbdami atskiromis melodijomis kiekvie-
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aukštai pakelta reitingų kartelė
Į šį klubą visais laikais stengdavosi patekti aukščiausio rango rajono vadovai, 
specialistai, o knygos autoriaus V. Pračkailos nuomone, klubo „Miškininkai“ 
įkūrėjas Antanas Hofmanas yra pats iškiliausias Lietuvos medžiotojas, turintis 
žinių, patirties, subtiliai vertinantis medžiotojo atsakomybę už savo veiksmus 
ir gebantis to pareikalauti iš klubo narių. 

Knygos pabaigoje pateikiamas medžiotojų klubo „Miškininkas“ veiklos są-
vadas. Tai 1965–2015 m. narių sąrašas ir sumedžioti žvėrys. Klube įregistruota 
120 medžiotojų, iš jų 57 jau iškeliavę į „amžinos medžioklės šalį“. Šiuo metu 
aktyviai medžioja 50 medžiotojų, iš kurių trečdalis yra miškininkai. Klubo me-
džioklės plotuose (3,5 tūkst. ha miškų ir 9,0 tūkst. ha laukų) per 50 metų vidu-
tiniškai kasmet buvo sumedžiojama po 5 briedžius ir tiek pat elnių, 45 stirnas, 
103 šernus, 38 kiškius, 27 lapes, 13 mangutų, kitų mažų žvėrelių ir paukščių.

Leidinio pabaigoje autorius linki būsimoms medžiotojų kartoms „nepamirš-
ti šaunių medžioklių tradicijų, kurias ilgus dešimtmečius kūrė ir puoselėjo mūsų 
tėvai ir senoliai bei prisiminti, kad sumedžioti žvėrį ir jį nušauti nėra tas pats“.

 Atkelta iš 35 psl. 

nos rūšies žvėris. O po to pagal 
VMVT reikalavimą turime tapti 
iškrypėliais – nupjaustinėti šer-
nių išorinius lyties organus ir vež-
ti šias ,,dovanėles“ saugojimui į 
VMVT būstines.

Gal tokį nupjaustymą dar 
būtų galima pateisinti, jeigu tai 
reikėtų daryti dėl pavojingų ligų 
nustatymo. O nustatyti, kad ti-
krai sumedžiota šerno patelė, ve-
terinarijos specialistai nesunkiai 
galėtų ir pagal iltis, nes patinų 
ir patelių jos ženkliai skiriasi. Be 
to, apatinius šernių žandikaulius 
reikia pristatyti veterinarijos tar-
nyboms dėl žvėries amžiaus nu-
statymo. 

M e d ž i o k l ė

Felis
a n t a n o  T r u s k a u s k o  P Į
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Mūsų globojami jaunieji miško bičiu-
liai šiemet nutarė pasidomėti, koks 
gyvenimas verda Viešvilės upelyje, 

kurio „gynybai“ įsteigtas ir valstybinis gam-
tinis rezervatas. Sukome galvas, kaip čia 
mums susipažinus su upelio vandeniu ir jo 
gyventojais. Vien to, kad kasdien vaikščioja-
me pro žuvitakį, mums neužteko. 

Apžiūrėję Viešvilės upelį planuose su-
žinojome, kad jis išteka iš Karšuvos girioje 
esančio Buveinių ežerėlio. Vingiuodamas 
per Laukėsos pelkę, pasistiprindamas tam-
siu ir šaltu girios šaltinių vandeniu, pasiekia 
Viešvilę ir Nemuno upę. Kai kur jis visai se-
klus ir siaurutis, galima peržengti net kojų 
nesušlapus. Bet girioje reikšmingas – sutei-
kia girdyklas žvėrims, kai kur yra duburiai, 
kur gali veistis žuvys. 

Iš televizijos laidų sužinojome, kad Šilu-
tės žemės ūkio mokykloje įkurta žuvivaisos 
klasė. Pasiteiravome, ką ten galima pama-
tyti. Pasitarėme su Jurbarko rajono Smali-
ninkų L. Meškaitytės pagrindinės mokyklos 
jaunaisiais miško bičiuliais ir ėmėme ruoštis 
kelionei į pamarį. Sudomino ir tai, kad čia ga-
lima ištirti atsivežtą Viešvilės upelio vandenį. 
Mokytojos Vida Reinolcaitė, Vaida Jakaitytė 
pakonsultavo, kaip ir koks turi būti paimtas 
vandens mėginys. 

Pasiteisinusi mūsų bendravimo forma – 
kelionės, kurių džiaugsmingi prisiminimai 
lydi visus metus. Žemaičių Naumiestyje iš 
tolo švietė mėlynai – geltonai nudažytas 
didžiulis pastatas – buvusios profesinės 
techninės mokyklos mokomosios dirbtuvės. 

Dabar čia ruošiami žuvininkystės speciali-
zacijos specialistai: pradedant žuvivaisos, 
žuvies auginimo, išpjaustymo iki mažojo lai-
velio vairavimo. Lig šiol mums, girių gyven-
tojams, buvus daug neaiškumų tame vande-
nų pasaulyje, atsivėrė akys.  Didelėse klasėse  
stovi didžiuliai kubilai – talpyklos,  kuriose 
supilta apie 700 litrų vandens, tinkamo skir-
tingoms žuvims augti. Vienoje klasėje šviesu 
ir gerokai vėsu, nes čia gyvenančios atvežtos 
žuvys peledės mėgsta tik 50C temperatūros 
vandenį. Kitoje klasėje – tamsu ir šilta, 190C  
vanduo. Tai tinkamiausios sąlygos augti ša-
mams. Jie per du mėnesius šiuose baseinuo-
se užauga tiek, kiek būtų užaugę gamtoje 
per du metus. Trečioje klasėje – lyg burtam 
paruošti baseinai: uždengti tankiu tinklu, 
suraizgyti virvutėmis. Čia veisiami išdykėliai 
vaivorykštiniai upėtakiai. 

Mus lydėjęs mokytojas Jonas Dyglys lei-
do vaikams pasiimti maisto ir po komandos 
įmesti į baseiną. Oi, kaip skuodėm kas kur, 
kai „užvirė“ baseinėlio viršus! Raibo akys nuo 
žuvų nugarų ir vandens purslų aplink. Net 
nosys aptiško. Per akimirką žuvys sugaudė 
įmestą maistą. Tada ir išaiškėjo pinklių pa-
skirtis – per godų skubėjimą maitintis ne 
visos žuvys apskaičiuoja šuolio aukštį ir gali 
atsidurti ant grindų, žūti. 

Apžiūrėjome, kaip valomas vanduo, ku-
ris teka uždaru ciklu – baseinas, valykla, ba-
seinas. Vienos žuvys čia auginamos ikrams 
rinkti – naujai kartai auginti, kitos taps žu-
vies apdorotojų profesiją pasirinkusių moks-
leivių mokymosi priemone.  

Iš arčiau susipažinę su žuvų pasauliu su-
sirinkome laboratorijoje, kur galėjome atlikti 
tyrimus su mūsų atsivežtais vandens mėgi-
niais. Iš Viešvilės upelio buvome pasisėmę 
keturis skirtingus vandens mėginius. Pirmas 
imtas miške, kur vanduo dar nepatyręs jo-
kios žmogaus gyvenimo įtakos. Antras už 
pirmojo upelio tvenkinio, kur žmogaus įta-
ka vos juntama – yra tik trys sodybos. Visai 
kitoks vanduo miestelio centre esančiame 
žuvitakyje ir už miestelio ribų, kur Viešvilės 
upelis jau būna pravingiavęs miestelio teri-
toriją, pabuvojęs valymo įrengimuose ir pa-
siruošęs nutekėti į Nemuną. Teks dar gerokai 
pasigilinti į tyrimus, kad galėtumėme daryti 
išvadas. Gal dar pasiseks atlikti ir išsames-
nį tyrimą, kad patys sužinotume ir kitiems 
galėtume pasakyti, kokia mus supa aplinka 
– draugiška ar įspėjanti, o gal ir visai nelai-
minga su mumis pabuvus?

Tam mes turime galimybę, dalyvaudami 
respublikiniame JMB sambūrio organizuo-
jamame tyrėjų konkurse. Šiemet pateiksi-
me vandens tyrimą Viešvilės upėje, miško 
ir gyvenvietės įtaką jo gyvybės išsaugojime, 
teikiamą naudą žmogui. Jei atrodys, kad jis 
pavojuje, galvosime, kaip galime  padėti. 

Grįžo miško bičiuliai namo pilni įspū-
džių, dėkingi vadovėms ir  miškininkėms 
už surengtą įdomią pažintinę išvyką, rajono 
švietimo skyriui – už suteiktą galimybę ke-
liauti autobusu.

  IRENA PETROŠIENĖ 
Jurbarko  miškų urėdijos 

Kalvelių girininkijos girininkė 

Tirsime, kas gyvena viešvilės upelyje?
Žuvininkystės praktinio mokymo centre

M i š k a s  i r  v i s u o m e n ė
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Mūsų Miežiškių pagrindinėje mokykloje tapo tradicija 
kasmet žiemą organizuoti akciją „Baltasis badas“. JMB 
būrelių „Eiguliukai“ ir „Lutučiukai“ nariai padarė infor-

macinį stendą, kuriame kvietė mokinius atnešti į mokyklą šie-
no, daržovių, obuolių, sėklų, grūdų ir kitokių maisto produktų, 
tinkamų žvėreliams ir miško paukščiams pamaitinti. 

Sausio 14 d. su gėrybėmis išsiruošėme į Panevėžio miškų 
urėdijos Raguvos girininkijos miškus, kur susitikome su girinin-
ku Kęstučiu Žilinsku, girininko pavaduotoju Gediminu Garšva 
bei eiguliu Artūru Rusilu. Išdėliojome dovanas kur kam atrodė 
tinkamiau: kas padėjo morką po egle, kas obuolį užmovė ant 
sausos šakos, kas papuošė medelius šieneliu ar pabėrė grūdus 
paukšteliams.

Iš miško grįžome raudonais skruostais, bet laimingi, pa-
tenkinti išvyka – nors maža dalele galėjome prisidėti prie šio 
kilnaus tikslo.

VAIDA SARAPIENĖ 
JMB būrelių „Eiguliukai“ ir „Lutučiukai“ vadovė 

gamtosauginė akcija Raguvos miškuos

PATIKSLINIMAS

Praėjusių metų ,,Mūsų girių“ 
12 nr. (36 p.) išspausdintoje V. 
Stacevičiaus informacijoje ,,Ką 
žinome apie partizaną ,,Dėdę“ 
arba girininką Bronių Kriščiū-
ną“ nuotraukoje šis partizanas 
miškininkas yra pirmoje eilėje 
pirmas iš kairės. Autoriaus var-
du atsiprašome dėl įsivėlusio 
netikslumo.       

Iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę.
Atsakymus iki vasario 15 d. siųskite adresu VšĮ „Mūsų girios“,  
A. Juozapavičiaus g. 10 a, 09311 Vilnius arba el. paštu info@musu-girios.lt
Žinutėje įrašykite kryžiažodžio atsakymą, vardą, pavardę  
(pvz., Medkirtys; Vardenis, Pavardenis).
Nugalėtojo, kuris bus nustatytas burtų keliu,  
laukia  UAB „MMC Forest“ įsteigtas prizas – 
sekatorius prasilenkiančiais ašmenimis  
"Comfort Plus" PER 250 Wolf-Garten

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

M i š k a s  i r  v i s u o m e n ė
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Primatų pasaulyje...
1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.
18.

8.
13. 4.

9.
8.

10. 11.

12.
12. 19. 10.

13. 14.

15. 16. 17. 18.

19.

6.
20.

2.
21.

5.
22.

23. 24. 25.

26.
17.

27.
1.

28. 29.
1.

30. 31.
7. 

32.

33.
14.

34.
9.

35.
11.

36.
3. 15.

16.

Vertikaliai:
1. Šunbeždžionių šeimos primatas, priklausantis markatų pošei-
miui. 2. Tropinių kraštų augalas odiškais lapais, pas mus augina-
mas kaip dekoratyvinis. 3. Maistinis daiktas žvėrims, paukščiams, 
žuvims vilioti. 4. Kamerūne gyvenanti smarkiai nykstanti šunbež-
džionių rūšis. 5. Labai užkrečiama ūminė liga, epidemija. 6. Lapais, 
vaisiais, pumpurais mintanti laibaliemenė beždžionė (Semnopithe-
cus entellus). 10. Indas actui laikyti. 13. Kabiauodegė beždžionė, 
laipiojanti medžiais kabindamasi aštriais nagais kaip voverė, uo-
dega puri ir ilga (Callithrix  jacchus). 14. Panamoje ir Kolumbijoje 
gyvenanti kabiauodegė beždžionė, išsiskirianti ilgais plaukais ant 
pakaušio. 16. Nuo nugalėto priešo galvos nuplėšta oda su plau-
kais. 17. Šiaurės Afrikoje, aukštuose Atlaso kalnuose, kur žiemą 
paprastai iškrenta sniegas, kedrų ir ąžuolų miškuose nedidelėmis 
bandomis gyvenanti markatų pošeimio beždžionė. 22. Irklinis karo 
laivas. 23. Vienintelės naktį aktyvios beždžionės, kurių šūksniai 
tamsoje primena pelėdos ūkavimą (Aotus trivirgatus). 25. Panašus 
į kriaušę, minkštas ir riebus, šiek tiek primenantis gelsvai žalsvą 
sviestą,  egzotinis vaisius. 28. Žmogaus pertvarkyta natūrali arba jo 
suformuota želdynų teritorija. 29. Šunbeždžionių šeimos beždžio-
nė mintanti įvairiu maistu – vaisiais ir sėklomis, vandens gyvūnais. 
30. Moteriškas vardas – graikų medžioklės deivė ir beždžionė tuo 
pačiu pavadinimu.32. Bendrų požymių turinčių daiktų ar reiškinių 
grupė (vienas stambiausių klasifikavimo vienetų).

Horizontaliai:
7. Didoka šunbeždžionė pailgu snukiu su iltimis. 8. Žinduolių 
būrys, kuriam priklauso lemūrai, beždžionės ir žmogbeždžionės, 
įskaitant ir žmones. 9. Vidutinio dydžio beždžionė su ilga uode-
ga, mintanti daugiausia   lapais (Pygathrix nemaeus). 11. Virpesys 
sklindantis ore, žemėje ar kitokioje aplinkoje. 12. Katalikų vienuo-
lių ordino narys ir beždžionė tuo pačiu pavadinimu. 15. Ovalios ar 
apvalios formos egzotinis kaulavaisis, iš kurio sėklų spaudžiamas 
aliejus. 18. Ląsta, kur laikomas žvėris ar paukštis. 19. Plėšrus Šiau-
rės Amerikos miškų, stepių, dykumų žinduolis, uodegos pamate 
turintis liaukas išskiriančias dvokiantį skystį. 20. Didžiausias dabar  
Žemėje gyvenantis primatas. 21. Lūpažiedžių šeimos dekoratyvi-
nis, vaistinis augalas. 24. Guminė policininko lazda ir šiltųjų kraštų 
daugiametis žolinis augalas, kurio vaisius mėgsta beždžionės. 26. 
Atogrąžų kilmės darželių augalas – kana kitaip. 27.  Gėrimas iš ka-
kavmedžio sėklų miltelių. 31. „Mandras“ drilas. 33. Elnias, paplitęs 
Indijoje ir Šri Lankoje. 34. Keturgyslis muzikos instrumentas šiek 
tiek didesnis už smuiką. 35. Šiltųjų kraštų augalas, vedantis sultin-
gus vaisius, suaugusius į mėsingą kankorėžio pavidalo vaisyną. 36. 
Kentėjimo jausmas, sielvartas.  

Sunkesni žodžiai:  
drilas, marmozetė,  mirikina, langūras.

L a i s v ą  m i n u t ę



40 ■  / 2016 / 1

Zigmantas 
Salys
1926 03 14 – 2016 01 08

Belikus trejiems mėnesiams iki 90-mečio, sausio 8 d. išėjo Am-
žinybėn buvęs mūsų kolektyvo darbuotojas Zigmantas Salys, 
nuo pokario savo gyvenimą susiejęs su Kazlų Rūdos miškais ir 

čionykščiais žmonėmis. 
Iš Plungės rajono Stalgėnų apylinkių kilęs žemaitis čia įsikūrė 

dėl šeimyninių aplinkybių. Žemaitijoje 1948 m. gegužę ištrėmus 
į Sibirą tėvą ir brolį, Zigmanto motinai su jaunesniais vaikais teko 
gyventi pusiau nelegaliai. Susekus ,,liaudies priešu“ galėjo būti 
įvardintas ir LŽŪA Miškų ūkio fakulteto mokęsis Zigmantas. Tad 
1950 metais, būdamas paskutiniame kurse, jis įsidarbino nepa-
žįstamame krašte – tuometiniame Kazlų Rūdos miškų ūkyje Jūrės 
girininkijos girininku. Juolab, kad būsima žmona Halina, medikė, 
gavo paskyrimą į Kazlų Rūdos ligoninę. Įgijęs LŽŪA diplomą, Z. 
Salys dar 1950 m. paskirtas miškų želdinimo inžinieriumi, 1952-
1969 m. patikėtos vyriausiojo miškinin ko pareigos, 1969-1981 m. 
dirbo įsteigto Kazlų Rūdos miškų ūkio gamybinio susivienijimo 
vyriausiuoju inžinieriumi. 

Dirbdamas šiose pareigose, Zigmantas kartu su kitais kolegomis 
įdėjo daug energijos ir sumanumo apželdinant po ka ro Kazlų Rū-

dos girioje likusias plynas kirtavietes ir degimvietes, saugant miš-
kus nuo gaisrų, įsisavinat miškų ūkiui skirtą techniką, pažangesnes 
medienos kirtimo ir perdirbimo technologijas, statant gamybinius 
objektus, formuojant kolektyvą. Čia jis atsiskleidė kaip įvairusis, 
kompetentingas specialistas. Už tai vertintas, skatintas. Aktyviai 
reiškėsi miškų ūkio mokslinės – techninės draugijos veikloje, ap-
dovanotas TSRS liaudies ūkio laimėjimų parodos medaliu. Buvo 
skiriamas LŽŪA Miškų ūkio fakulteto valstybinių egzaminų komisi-
jos nariu ginant diplominius darbus. Laisvalaikiu mėgo medžioti, 
nuo 1958 metų – aktyvus miškininkų choro dalyvis, rinktas jo se-
niūnu.    

Bet būdamas iš prigimties pareigingas, darbštus, kiek pedantiš-
kas, reiklus sau, jis ir darbe buvo nepakantus pataikūnams, aplaidžiai 
dirbantiems, linkusiems darbe tinginiauti, girtauti, tuščiai malti liežu-
viais darbuotojams. Kai kas jį laikė ne to laikmečio žmogumi, o gal ir 
kiek keistuoliu. Supratęs, kad vienas visų nusižengėlių neperauklės, 
įsigalėjusios sistemos nepakeis, 1981 m. Zigmantas pasiprašė skiria-
mas į ramesnį darbą – vyresniuoju miškų ūkio inžinieriumi, o 1986 m. 
daugelio nuostabai dar kupinas jėgų išėjo į pensiją. 

Tikriausiai jis manė tyliai šeimoje nugyventi skirtus gyvenimo 
metus. Bet uždėta likimo karma ir čia kišo koją: mirė žmona Halina, 
teko vesti antrąkart... Senjoro metai bėgo ramiai bitininkaujant. 

Per 36-rius įtempto darbo metus velionis paliko gana gilų pėd-
saką atkurtoje Kazlų Rūdos girioje, daugeliui jaunesnės kartos miški-
ninkų įsiminė ėjo pamokymai, atsakingas požiūris į darbą, profesiją.

Sausio 10-ją  šį iškilų miškininką palydėjome į paskutinę gyveni-
mo kelionę – pušynų apsuptas Kazlų Rūdos miesto kapines. 

Nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuosius.

Kazlų Rūdos mokomosios  
miškų urėdijos darbuotojai 

Baigdamas 81-uosius gruodžio 14 d. Anapilin išėjo buvęs il-
gametis Raseinių miškų urėdijos Vadžgirio girininkijos giri-
ninkas Aleksandras Juozas Vaičiukynas. Šio krašto miškams 

Aleksandras paskyrė 40 savo darbo metų, per kuriuos buvo įveista 
apie 1000 ha miško želdinių valstybiniuose miškuose, išugdyta apie 
1450 ha jaunuolynų, nutiesta apie 17 km miško kelių. Už gerą darbą 
girininkas skatintas padėkomis. 

Velionio gimtinė – Kauno rajono Samylų kaimas. 1956 m. bai-
gęs  Vilniaus miškų technikumą, Aleksandras buvo paskirtas į Kau-
no miškų ūkį, kuriame iš pradžių dirbo Lekėčių girininkijoje žvalgu, 

girininko pavaduotoju. Po metų naujai įkurtame Šakių miškų ūkyje 
jam patikėtos Kuro girininkijos girininko pareigos. 

Nuo 1959 m. pradžios Aleksandras rūpinosi Raseinių krašto miš-
kais, dirbdamas Šimkaičių, Padubysio girininkijose girininko padė-
jėju, nuo 1963 m. – Šapališkės girininkijos girininku. Studijuodamas 
neakivaizdiniu būdu 1965 m. baigė LŽŪA.

1977 m. jis trumpam buvo perkeltas į Raseinius vyriausiuoju 
inžinieriumi, nuo 1978-ųjų sausio vėl grįžo girininkauti į Šapališkės 
girininkiją, 1988 m. perėjo į Vadžgirio girininkiją. Nors šio krašto šla-
piuose miškuose nebuvo lengva dirbti, Aleksandras čia girininkavo 
iki išėjimo į pensiją, džiaugėsi pagerėjusia medynų rūšine sudėtimi, 
nusausintais plotais. 

Būdamas girininku jis aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, 
rinktas nepriklausomybės metais įkurtos Girininkų tarybos nariu. 

Kartu su žmona Konstancija užaugino 3 dukras ir sūnų Vaidą, ku-
ris tapo miškininku, šiuo metu dirba Vadžgirio girininkijoje girininko 
pavaduotoju.

Amžinam poilsiui Aleksandrą palydėjome į Šimkaičių kapines.

Nuoširdžiai užjaučiame velionio dukras, sūnų ir artimuosius.

Raseinių miškų urėdijos kolektyvas

Aleksandras 
Juozas 
vaičiukynas
1934 01 07 – 2015 12 14

I š ė j ę  n e g r į ž t i
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G yvenimo lemtis susiklostė taip, kad vos pradėjusi eiti 72-uo-
sius, ligos palaužta, praėjusių metų vėlų lapkritį išėjo Anapilin 
Jonavos krašto miškų labui 34 darbo metus pašventusi Stasė 

Mazgelienė. 
 Stasei tapti diplomuota miškininke, matyt, įtakos turėjo dvi 

gyvenimo aplinkybės: augo Kazlų Rūdos girios apsuptame Jūrės 
miestelyje ir tėvų darbas. Vytautas Tubavičiaus dirbo miškotvar-
kos dešimtininku, Jūrės miškų urėdijoje, pokaryje – Miškotvarkos 
kontoroje techniku. Kurį laiką Jūrės girininkijos miško darbininke 
dirbo ir mama Agota. 

Tad baigusi Jūrės aštuonmetę mokyklą, 1964 m. – Kazlų Rū-
dos vidurinę mokyklą, Stasė nedvejodama įstojo į tuometinės 
LŽŪA Miškų ūkio fakultetą, jį 1969 m. baigė. Studijuodama atliko 
stažuotę Jonavos miškų ūkio Dumsių girininkijoje, kur nuo 1963 
m. girininku dirbo dzūkas Vitoldas Mazgelis, kilęs iš Varėnos rajo-
no. Girininkas buvo dar viengungis. Tad stažuotė tapo lemtinga: 
juodu 1969 m. pavasarį sukūrė šeimą, Stasė įsidarbino Dumsių 
girininkijoje girininko padėjėja. Šios pareigose ji dirbo iki 1972 
metų. Vyrą paskyrus 1970 m. Jonavos miškų ūkio miško ruošos 
punkto vadovu, nuo 1972 m. ir Stasė perėjo dirbti į centrą – miško 
kultūrų ir miško apsaugos inžiniere. Tai įsimintiniausi jos darbo 
metai. Dumsių girininkijoje teko atkakliai želdinti karinio poligo-
no dykynes, kur vėjai pustė smėlį. Petys petin su vyrais miškinin-

Stasė 
Tubavičiūtė–
Mazgelienė
1944 10 15 – 2015 11 29

kais ir Stasė plušo atkuriant aplink Jonavą išdžiūvusiuos miškus 
dėl didelės tuometinio mineralinių trąšų gamybinio susivienijimo 
„Azotas“ (dabar „Achema“) gamybos taršos. Želdintas apie 3500 
ha plotas, jame įveista ir 270 ha bandomųjų želdinių. 

 Be to, Stasė organizuodavo kilusių miško gaisrų gesinimą, 
budėdavo priešgaisrinėje stotyje, rengė gesintojų komandas. Su 
jomis respublikinėse varžybose užėmė prizines vietas. Vėliau ji 
perėjo į ramesnį darbą – dirbo personalo inžiniere. 

 Stasė sukosi ir įvairiapusiškoje visuomeninėje veikloje. 1973-
1974 m. lankė  Jonavos rajono laikraščio „Jonavos balsas“ redakci-
jos organizuotą korespondentų mokyklą. Įgijusi žurnalistikos pra-
dmenų, rajoninėje spaudoje pastoviai rašė apie miškų saugojimo, 
atkūrimo, gaisrų prevencijos svarbą, kitus miško darbus, miškui 
atsidavusius žmones. Ji buvo ir žurnalo „Mūsų girios“ aktyvi ben-
dradarbė, platintoja. Laisvalaikiu rinko istorinę – enciklopedinę 
medžiagą leidiniui „Jonavos miškininkų darbai“ (2003 m.). Būda-
ma principinga, teisinga, žinoma, Stasė tarybiniais laikais rinkta 
Jonavos miškų ūkio Draugiškojo teismo pirmininke, vėliau vado-
vavo miškų urėdijos Socialinių reikalų komisijai, kuravo Mokslei-
vių namuose jaunųjų miško bičiulių veiklą. 

 Prasidėjus šalyje Atgimimui, Stasės buvo pilna visur: daly-
vavo ekologiniuose protesto žygiuose; vyko į Vilkaviškio rajoną, 
Ožkabalius sodinti J. Basanavičiaus ąžuolyno; 1990 m. Jonavoje 
ties geležinkelio viaduku su miškų urėdijos inžinieriumi Antanu 
Jakštu organizavo Atminimo parko sodinimą, į talką sukvietė įvai-
rias miesto organizacijas – karius, medikus, pedagogus, mokinius, 
literatus, sveikuolius. 

 Miškininkų atmintyje Staselė, kaip mes buvome įpratę ją 
vadinti, išliks pavyzdžiu energingos, sumanios specialistės, kū-
rybingos ir veiklios visuomenininkės. Ji buvo ir kraujo donorė, 
rūpestinga, atsidavusi šeimai dviejų sūnų ir dviejų dukrų mama, 
močiutė, besidžiaugianti trimis anūkais. 

 Linkime jos artimiesiems stiprybės išgyvenant šią netektį. 

Jonavos miškų urėdijos darbuotojai

kauno miškų urėdijoje:

JUOZAS JERMALAVIČIUS, dirbęs vyriau-
siuoju miškininku, šalių susitarimu nuo 2015 
m. gruodžio 31 d. atleistas iš šių pareigų. 

kretingos miškų urėdijoje:

DANUTĖ SONGAILAITĖ, dirbusi miško žel-
dinimo ir apsaugos inžiniere, šalių susitari-
mu nuo 2015 m. gruodžio 31 d. atleista iš šių 
pareigų;

TOMAS NORVAIŠA, dirbęs medienos ruo-
šos ir darbų saugos inžinieriumi, nuo 2016 
m. sausio 4 d. perkeltas miško želdinimo ir 
apsaugos inžinieriumi.    

Šilutės miškų urėdijoje:

GIEDRIUS PAKALNIŠKIS, dirbęs Pagėgių gi-
rininkijos girininko pavaduotoju, šalių susi-
tarimu nuo 2015 m. gruodžio 31 d. atleistas 
iš šių pareigų;

ALFONSAS JANKAUSKAS, dirbęs Vainuto 
girininkijos girininko pavaduotoju, šalių su-
sitarimu nuo 2015 m. gruodžio 31 d. atleis-
tas iš šių pareigų.

Mažeikių miškų urėdijoje:

ALGIMANTAS MONTVYDAS nuo 2015 m. 
gruodžio 1 d. paskirtas Renavo girininkijos 
girininku. Prieš tai šias pareigas ėjo laikinai;

MARTYNAS JANULIS, mokosi ASU MEF 
neakivaizdiniame skyriuje, po atrankos nuo 
2015 m. gruodžio 10 d. paskirtas Kapėnų 
girininkijos eiguliu. Prieš tai dirbo VšĮ ,,Sone-
ima“;

MINDAUGAS RAZVADAUSKAS, baigęs 
2014 m. KMAI kolegijoje miškininkystės 
studijų programą, po atrankos nuo 2015 m. 
gruodžio 21 d. paskirtas Papilės girininkijos 
eiguliu. Prieš tai dirbo Mažeikių objektinėje 
priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje. 

N a u j o s  p a r e i g o s
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vASARĮ

Kryžiažodžio 2015-12 „Nei žiemos, nei sniego...“ atsakymai
Vertikaliai: 
1. Plakis. 2. Balzganė. 3. Karagana. 4. Agutis. 5. Kaulenis. 6. Kirminas.  
10. Gamtininkas. 13. Kunigas. 14.  Davatka. 18. Drenažas. 19. Anšlagas.  
21. Aspektas. 22. Margenis. 23. Kailis. 25. Kuilis.

Horizontaliai:
7. Maražolė. 8. Dryžutis. 9. Alkis. 11. Žiemė. 12. Tabakas. 15. Virtuvė.  
16. Avansas. 17. Šilkininkas. 20. Grimasa. 22. Maknynė. 24. Apdaira.   
26. Vadas. 27. Šulas. 28. Našlaitė. 29. Insultas. 

UGNINĖS BEŽDŽIONĖS METAI 

Už kryžiažodžio „Nei žiemos, nei sniego...“, 
išspausdinto 2015 m. Nr. 12, atsakymus  
VšĮ „Mūsų girios“ prizą – 2016 metų 
žurnalo ,,Mūsų girios“ prenumeratą 
laimėjo Edgaras Bubnelis.

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

Su 30-uo ju gim ta die niu
Va sa rio 7 d. šią su kak tį pa žy mintį Mažei-
kių miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre-
ky bos ir tech ni nio pa da li nio trak to ri nin ką 
DARIŲ BAGAVIČIŲ, 13 d. – Šiaulių miš kų 
urė di jos Lukšių gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa-
va duo to ją MINDAUGĄ MARCINKŲ, 17 d. – 
Trakų miš kų urė di jos Žeronių gi ri nin ki jos 
eigulį GIEDRIŲ ŠIMKŲ, 21 d. – Druskininkų 
miš kų urė di jos Musteikos gi ri nin ki jos gi-
ri nin ko pa va duo to ją EDVIN PIECZULĮ, 24 
d. – Varėnos miš kų urė di jos meistrą KĘSTĄ 
ŽALĮ.  

Su 40-uo ju gim ta die niu
Va sa rio 13 d. šią su kak tį pa žy mintį Valsty-
binės miškų tarnybos Miš kų kontrolės sky-
riaus Alytaus teritorinio poskyrio vyriau-
siąjį specialistą IRMANTĄ ALEŠKEVIČIŲ, 19 
d. – Tytuvėnų miš kų urė di jos miško pjovė-
ją ANTANĄ JURGELEVIČIŲ, Šiaulių miš kų 
urė di jos miško pjovėją RAMŪNĄ MALKE-
VIČIŲ, 24 d. – Valstybinės miškų tarnybos 
Miš kų kontrolės skyriaus vyriausiąjį speci-
alistą GINTARĄ ČERVOKĄ, 29 d. – Tauragės 
miš kų urė di jos Šilinės gi ri nin ki jos miš ko 
dar bi nin ką ANTANĄ AMBROZĄ. 

Su 50-uo ju gim ta die niu
Va sa rio 1 d. šią su kak tį pa žy mintį Alytaus 
miš kų urė di jos vyriausiąjį inžinierių ŠARŪ-
NĄ ANTANEVIČIŲ, 2 d. – Nemenčinės miš-
kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir 
tech ni nio pa da li nio viršininką GINTARĄ 
LIUBERTĄ, 7 d. – Tytuvėnų miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 
pa da li nio medvežės operatorių, autošalt-
kalvį VITĄ KATAVIČIŲ, 14 d. – Ši lu tės miš-
kų urė di jos Pėžaičių gi ri nin ki jos gi ri nin ko 
pa va duo to ją  BIRUTĘ BEIVYDIENĘ, 18 d. – 
Jonavos miš kų urė di jos me die nos ruo šos, 
pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio viršininką 

RIMANTĄ KISELIOVĄ, 24 d. – Rad vi liš kio 
miš kų urė di jos vyriausiąjį miš ki nin ką EGI-
DIJŲ BARČKŲ.  

Su 60-uo ju gim ta die niu
Va sa rio 2 d. šią su kak tį pa žy mintį KMAI 
kolegijos Kraštovaizdžio architektūros ir 
rekreacijos katedros docentą ZIGMAN-
TĄ BRAZAUSKĄ, 4 d. – Valstybinio miš-
kotvarkos ins ti tu to jaunesniąją spe cia lis tę 
VITĄ VIRBAŠIŪTĘ, LAMMC Miškų institu-
to Miško genetikos ir selekcijos skyriaus 
technikę FELICIJĄ KNIEČIŪNIENĘ, 9 d. 
– LAMMC Miškų instituto Miško augalų 
biotechnologijų laboratorijos vyresnią-
ją laborantę REGINĄ STAUGAITĘ, 10 d. 
– Šven čio nė lių miš kų urė di jos Labanoro 
gi ri nin ki jos ei gu lį JONĄ JAUNIŠKĮ, 11 d. 
– Trakų miš kų urė di jos pastatų remonto 
meistrą STANISLAV STANKEVIČ, Marijam-
polės miš kų urė di jos me die nos ruo šos, 
pre ky bos pa da li nio sar gą VINCĄ LASAVIC-
KĄ, 12 d. – KMAI kolegijos Hidrotechninės 
statybos katedros lektorių ANTANĄ VATIE-
KŪNĄ, 13 d. – Tauragės miš kų urė di jos Ši-
linės gi ri nin ki jos miš ko dar bi nin ką PETRĄ 
MUNIŲ, 17 d. – Marijampolės miš kų urė di-
jos me die nos ruo šos, pre ky bos pa da li nio 
sar gą JUOZĄ MAZĖTĮ, 20 d. – Kaz lų Rū dos 
mo ko mo sios miš kų urė di jos vyriausiojo 
buhalterio pa vaduo to ją LEONORĄ OTIE-
NĘ, 28 d. – Vei sie jų miš kų urė di jos me die-
nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li-
nio trak to ri nin ką- kū ri ką VITĄ BUOŽELĮ.  

Su 70-uo ju gim ta die niu
Va sa rio 9 d. šią su kak tį pa žy mintį bu vu sį 

il ga me tį Rad vi liš kio miš kų urė di jos Aukš-
telkų gi ri nin ki jos gi ri nin ką JUOZĄ GIN-
TAUTĄ MENKELIŪNĄ, 10 d. – bu vu sį il ga-
me tį Panevėžio miš kų urė di jos medienos 
sandėlio meistrą JONĄ PIPIRĄ, 17 d. – bu-
vu sią il ga me tę Anykščių miš kų urė di jos 
ekonomistę MONIKĄ KIŠKYTĘ, 26 d. – bu-
vu sią il ga me tę Ro kiš kio miš kų urė di jos 
vyriausiojo buhalterio pa vaduo to ją RIMĄ 
ČERNIENĘ. 

Va sa rio 5 d. su kanka 75-eri bu vu siam il-
ga mečiam Rad vi liš kio miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 
pa da li nio medienvežio vairuotojui ALGIR-
DUI GRIGALAIČIUI, 21 d. – bu vu siam il ga-
mečiam Šakių miškų urė di jos Šilagirio gi-
ri nin ki jos ei gu liui VINCUI KAVALIAUSKUI, 
28 d. – bu vu siam il ga mečiam Dub ra vos 
EM miškų urė di jos Ežerėlio gi ri nin ki jos ei-
gu liui ANTANUI RAŠKAUSKUI. 

Su 80-uo ju gim ta die niu
Va sa rio 2 d. šią su kak tį pažymintį bu vu sį 
il ga me tį Val ki nin kų miš kų urė di jos urė-
dą, nusipelniusį šalies miškininką STASĮ 
VIČKAČKĄ,  5 d. – bu vu sią il ga me tę Pane-
vėžio miš kų urė di jos ekonomistę ONUTĘ 
DIRŽYTĘ, 7 d. – bu vu sią il ga me tę LAMMC 
Miškų instituto vyriausiąją buhalterę BRO-
NĘ DANILIENĘ, 19 d. – ASU arboretumo 
vedėją, buvusį ilgametį Miškų ir ekologi-
jos fakulteto dėstytoją doc. MINDAUGĄ 
VLADĄ NAVASAITĮ, 20 d. – bu vu sį il ga me tį 
Panevėžio miš kų urė di jos medienos san-
dėlio viršininką KĘSTUTĮ JUŠKĄ.  

Va sa rio 22 d. su kaks 85-eri bu vu siam il-
ga mečiam Nemenčinės miš kų urė di jos 
Magūnų gi ri nin ki jos gi ri nin kui LEONUI 
VYTAUTUI MANKEVIČIUI, 23 d. – vilniečiui 
miškininkui, rašytojui GEDIMINUI ISOKUI.   

Svei  k i  na  me gi  mu s ius
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