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  Padangos 710/40R22.5 NOKIAN

Hidrauliniai manipuliatoriai:
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Birželio 1 d. Apvaliosios medienos elek-
troninėje pardavimų sistemoje (AMEPS) 
baigėsi medienos aukcionai 2016 m. II 
pusmečio pusmetinėms bei ilgalaikėms 
apvaliosios medienos ir miško kirtimo 
atliekų pirkimo – pardavimo sutartims 
sudaryti. Minėtuose aukcionuose miškų 
urėdijos pasiūlė pirkti 702 tūkst. m³ apva-
liosios medienos sortimentų. Medienos 
pirkėjai aukciono būdu įsigijo 95 proc. 
pasiūlytos parduoti medienos, likusius 5 
proc. sudaro nedideli įvairių atskirų sorti-
mentų (pjautinųjų uosio – 28 proc., dre-
bulės – 10 proc., beržo popiermedžių – 10 
proc. nuo pasiūlytų atitinkamų sortimen-
tų bendro kiekio) kiekiai, kuriems pirkti 
pasiūlymai nebuvo pateikti. 

Vidutinė aukcionuose nupirktos ap-
valiosios medienos kaina, lyginant su šių 
metų penkių mėnesių vidutine apvalio-
sios medienos pardavimo kaina, išliko 38 
Eur/m3. 

Birželio 1-2 d. Prancūzijoje, Paryžiuje vyko 
Europos miško savininkų asociacijų fe-
deracijos (CEPF) Generalinė Asamblė-
ja, pažymėtas šios organizacijos veiklos 
20-metis. Šiame renginyje dalyvavo priva-
čių miškų savininkų atstovai iš 22 Europos 
šalių, tarp jų – LMSA  valdybos pirminin-
kas dr. Algis Gaižutis ir administracijos va-
dovė Neringa Šidlauskaitė.

Birželio 1-2 d. Valstybinės miškų tarnybos 
specialistai atliko antrą sugautų žievė-
graužio tipografo vabalų apskaitą. Jų 
populiacija, lyginant su 2015 m. antra aps-
kaita, buvo apie 40 proc. mažesnė nei per-
nai. Labiausiai žievėgraužio populiacija 
sumažėjo Dubravos, Ignalinos ir Rokiškio 
miškų urėdijų teritorijose.

Nuo birželio 1 d. iki vasaros pabaigos Lietuvoje 
vyksta aplinkosauginė akcija „Automo-
bilį statyk atsakingai“. Už automobilio 
statymą vandens telkinio pakrantėje, kitus 
vandens apsaugos reikalavimų pažeidimus 
gresia įspėjimas arba bauda iki 144 Eur. Už 
važiavimą per žolinę dangą piliečiams gali 
būti taikomas  įspėjimas arba bauda nuo 
14 Eur iki 144 Eur. Už transporto priemonių 
statymą miške arba važiavimą bekele gre-
sia įspėjimas ar bauda nuo 14 Eur iki 57 Eur,  
o už tokį pažeidimą saugomoje teritorijoje 
numatyta bauda nuo 86 Eur iki 144 Eur.

Birželio 2 d. Šakių miškų urėdijos miški-
ninkai lankėsi ASU arboretume, kur šio 

arboretumo šeimininkas, žinomas den-
drologas dr. Mindaugas Navasaitis supa-
žindino šakiečius su čia auginamų augalų 
kolekcija, priminė jų dekoratyvines savy-
bes ir auginimo ypatumus. 

Birželio 3 d. Vilniuje surengtas Pasauli- 
nės aplinkos dienos minėjimas, apdo-
vanoti nusipelnę aplinkosaugininkai (pla- 
čiau – 6 p.). 

Birželio 4-11 d. LMS delegacija, vadovauja-
ma prezidento prof. dr. Edmundo Bart-
kevičiaus, lankėsi Suomijoje. Išvykoje 
dalyvavę ASU Miškų ir ekologijos fakul-
teto, Valstybinio miškotvarkos instituto, 
Generalinės miškų urėdijos ir miškų urė-
dijų atstovai  pabuvojo Valstybinių miškų 
įmonėje Metsähallitus, Suomijos gamtos 
išteklių centre LUKE ir jo miškininkystės 
muziejuje, Helsinkio ir Rytų Suomijos 
universitetų Miškų fakultetuose, lazerinio 
skanavimo įmonėje Arbonaut. 

Birželio 7-8 d. Marijampolės miškų urėdijo-
je vyko miškininkų mokymai biologinės 
įvairovės tema „Klimato kaitos poveikis 
Pietvakarių Lietuvos regiono botaninei 
įvairovei, jos nykimo rizikos ir išsaugoji-
mo priemonės“.

Birželio 8 d. Kaune, Valstybinėje miškų 
tarnyboje vyko konferencija, skirta že-
mės ir miško naudmenų sektoriaus išme-
tamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio apskaitai ir inovatyvioms žemės 
ūkio technologijoms aptarti.

Birželio 8 d. Šiaulių miškų urėdija ir Šiaulių 
universitetas surengė konferenciją ,,Miš-
kai – aktualios problemos, pasiekimai“, 

skirtą apžvelgti miškų urė- 
dijos miškininkų ir ŠU Bo-
tanikos sodo darbuotojų 
bendradarbiavimo de-
šimtmetį.

Birželio 9 d. Ignalinos ir 
Švenčionėlių miškų urė-
dijose lankęsi generalinio 
miškų urėdo pavaduo-
tojas Valdas Vaičiūnas, 
Vidaus kontrolės ir pre-
vencijos skyriaus vedėja 
Jūratė Kazlauskienė ir 
Miško atkūrimo ir apsau-

gos skyriaus vyriausiasis specialistas Justi-
nas Šimkus aptarė miško kelių priežiū-
ros ir taisymo darbų visų nuosavybės 
formų miškuose aktualijas. Iki birželio 
1 d. miškų urėdijos buvo suremontavu-
sios 74 km kelių visų nuosavybės formų 
miškuose – daugiausiai Ignalinos (11,7 
km), Švenčionėlių (9 km), Biržų (6,9 km) 
ir Jonavos miškų urėdijose (6,6 km). Ben-
drųjų miško ūkio reikmių finansavimo 
programos lėšomis šiemet planuojama 
suremontuoti per 900 km miško kelių. 

Prioritetas teikiamas per 
privačius miškus nuties-
tiems keliams. 

Birželio 9 d. Ukmergės ra-
jono Šešuolių seniūnijoje 
surengtas privačių miš-
kų savininkų susitiki-
mas su Valstybinės miškų 
tarnybos Miškų kontrolės 
skyriaus Kauno teritori-
nio poskyrio specialistais, 
kurie supažindino savi-
ninkus su miškų naudo-
jimą, atkūrimą, priežiūrą 

ir apsaugą reglamentuojančiais teisės 
aktais bei jų pakeitimais.

Birželio 10 d. LAMMC Miškų institute su-
rengtas seminaras ,,Inovatyvios techno-
logijos: kaip užauginti sveikus sodme-

K r o n i k a
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nis?“ Jame pranešimus apie inovatyvų 
miško sodmenų dauginimą ir išauginimą 
skaitė Miškų instituto Miško augalų bio-
technologijos laboratorijos vedėja dr. Si-
gutė Kuusienė, dr. Jonas Žiauka, praktine 
patirtimi auginant in vitro metodu padau-
gintus hibridinės drebulės klonus miško 
želdiniuose pasidalijo Kėdainių miškų urė-
dijos urėdas Juozas Girinas.

Birželio 13-16 d. Slovakijos sostinėje Bratis-
lavoje surengta Europos žemės savininkų 
organizacijos (ELO) Generalinė Asamblė-
ja. Mūsų šalies privačių miškų savininkus 
ir ūkininkus atstovavo LMSA pirmininkas  
dr. Algis Gaižutis, Lietuvos šeimos ūkinin-
kų sąjungos pirmininkas Vidas Juodsnu-
kis ir Žemės ūkio rūmų Tarptautinio sky-
riaus vedėja Vaida Leščauskaitė.

Birželio 15 d. Generalinės miškų urėdijos, 
Valstybinės miškų tarnybos, Valstybinio 
miškotvarkos instituto ir miškų urėdijų 
atstovai lankėsi Estijoje, kur susitiko su 
šios šalies valstybinius miškus tvarkančiais 
miškininkais, pasidalijo pagamintos me-
dienos apskaitos patirtimi ir naujovėmis  
(plačiau – 13 p.). 

Birželio 16-17 d. Marijampolės miškų urėdi-
joje vyko kasmetinis miškų ūkio veiklos 
sertifikavimo auditas.

Birželio 17-18 d. per Lietuvą praūžusi vėtra 
vien valstybiniuose miškuose suniokojo 
per 92 tūkst. m3 medienos (plačiau – 26 p.). 

Birželio 17 d. įteikti 603 aukštojo mokslo dip- 
lomai ASU absolventams (plačiau – 24 p.).

Birželio 22 d. Valstybinės miškų tarnybos 
Miškų kontrolės skyriaus Panevėžio terito-
rinio poskyrio vyriausioji specialistė Laura 
Ilekytė ir Lietuvos žemės ūkio konsulta-
vimo tarnybos miškininkystės paslaugų 
grupės vadovas Mantas Norkūnas surengė 
susitikimą su Kupiškio rajono Alizavos 
seniūnijos privačių miškų savininkais, 
juos supažindino su miškų naudojimą, at-
kūrimą, priežiūrą ir apsaugą reglamentuo-
jančiais teisės aktais. 

Birželio 23 d. vykusiame Miškotvarkos 
mokslinėje techninės tarybos posėdy-
je apsvarstyti Jurbarko, Raseinių, Šilutės ir 
Tauragės miškų urėdijų valstybinės reikš-
mės miškų brandžių medynų inventori-
zacijos (BMI) ir jos kontrolės rezultatai bei 

Kretingos, Rietavo, Telšių miškų urėdijų 
sklypinės miškų inventorizacijos (SMI) re-
zultatai, projektinių apimčių vykdymas 
2006-2015 m. ir naudojimo apimtys 2016-
2025 metams. 

Taip pat aptartos miško kirtimų ap-
imtys Nemenčinės ir Švenčionėlių miškų 
urėdijose, susijusios su Krašto apsaugos 
ministerijos karinių poligonų plėtra, bei 
Jurbarko, Kretingos, Pakruojo, Valkininkų 
ir Vilniaus miškų urėdijų užsakymu LAMMC 
Miškų instituto atlikto mokslinio darbo 
„Grynų pušies ir eglės jaunuolynų augimo 
įvairiu tankumu įtakos medynų našumui ir 
tvarumui nustatymas“ ataskaitoje pateik-
tos išvados, kiti klausimai.

Birželio 28 d. KMAI kolegijoje surengta dip-
lomų įteikimo šventė.

Birželio 28 d. Alytaus r. savivaldybėje sureng-
tas viešas Alytaus r. valstybinės reikšmės 
miškų plotų schemos pakeitimo projekto 
svarstymas. 

Birželio 29 d. – liepos 1 d. LMS iniciatyva 
Lietuvoje vyko Europos miškininkavimo 
tinklo (European Forestry Network) narių – 
Austrijos, Estijos, Islandijos, Vokietijos, 
Škotijos, Švedijos bei Lietuvos miško 
draugijų ir miškininkų sąjungų atstovų 
suvažiavimas. Pirmąją susitikimo dieną 
vykusios konferencijos metu kiekvienos 
šalies atstovas skaitė pranešimus apie 

savo valstybių miškų ūkio sistemą, valdy-
mo struktūrą, miškų naudojimą rekreaci-
niams tikslams. Antrąją vizito dieną svečiai 
lankėsi Dzūkijos nacionaliniame parke, 
Čepkelių valstybiniame gamtiniame re-
zervate, Grūto parke, pabuvojo Druskinin-
kų mieste. Trečiąją dieną užsienio miški-
ninkai susipažino su Trakų miškų urėdijos 
miškais, dalyvavo ekskursijoje po Vilniaus 
senamiestį. 

Birželio 30 d. surengtas Generalinės miškų 
urėdijos kolegijos posėdis, kuriame ap-
tarti medienos prekybos (aukcionų) rezulta-
tai, medienos gabenimo ir tūrio matavimo 
klausimai, pristatyti Estijoje taikomi medie-
nos tūrio matavimo būdai ir naujovės.

  Kuršių nerijos nacionalinio parke po Jo-
ninių atidarytas pėsčiųjų–dviračių takas 
prie Juodkrantės, kuris keliaujantiems leis 
pamatyti pilkųjų garnių ir kormoranų kolo-
nijas, Avikalnio kyšulį–ragą. 

  GMU Mobiliosios miško kontrolės gru- 
pės pareigūnai 2016 m. II pusmetį planuo-
ja vykdyti patikrinimus Kaišiadorių (lie-
pos mėn.), Šakių (rugpjūčio mėn.), Kazlų 
Rūdos mokomojoje (rugsėjo mėn.), Kre-
tingos (spalio mėn.), Rokiškio (lapkričio 
mėn.), Trakų (gruodžio mėn.) miškų urė-
dijose. Taip pat bus vykdomi neplaniniai 
patikrinimai, skundų tyrimai ir „karštąja 
linija“ gauta informacija.

Nuo birželio 1 d. Generalinė miškų urėdija išsikėlė iš sostinės  
A. Juozapavičiaus g. 9 pastato į Smolensko g. 15 būstinę, kur 
iki kovo mėn. pradžios dirbo Vilniaus miškų urėdija.
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Pasaulinę aplinkos dieną – 
pažintis su gamtos vertybėmis 

Pažymint Pasaulinę aplinkos die-
ną Jungtinės Tautos šiemet ragino 
tarptautinę bendruomenę kovoti su 

neteisėta prekyba laukiniais gyvūnais bei 
jų žudymu pasipelnymo tikslais, nes dėl 
to kyla grėsmė kai kurių rūšių egzisten-
cijai. Neatsitiktinai oficialaus Pasaulinės 
aplinkos dienos minėjimo vieta pasirinkta 
Angola, kur siekiama atkurti dramblių kai-
menes, išsaugoti Afrikos laukinės gamtos 
turtus. Šūkiu „Kovok už laukinę gamtą“ 
norima atkreipti dėmesį ir į gorilų, tigrų 
bei kitų laukinių gyvūnų nykimą. 

Lietuvos aplinkosaugininkai birželio 
5-ąją, sekmadienį, pakvietė šalies gyven-
tojus ir atvykusius svečius Pasaulinės aplin-
kos dienos proga nemokamai apsilankyti 
nacionalinių ir regioninių parkų lankytojų 
centruose, muziejuose, įdomiuose gamtos 

ir miškų objektuose. Vilniuje, Valstybinės 
saugomų teritorijų tarnybos Nacionalinia-
me lankytojų centre surengta interaktyvi 
ekspozicija apie Lietuvos ir užsienio saugo-
mas teritorijas – nacionalinius ir regioninius 
parkus, rezervatus, draustinius, gamtos pa-
minklus. Lankytojų laukta Žemės gelmių 
informacijos centre,  Kauno T. Ivanausko 
zoologijos muziejuje, Ventės rago ornito-
loginėje stotyje, Mosėdyje Vaclovo Into 
akmenų muziejuje, Druskininkų miškų 
urėdijos miško muziejuje „Girios aidas“, Pa-
nevėžio miškų urėdijos Pašilių stumbryne, 
Telšių miškų urėdijos „Žvėrinčiuje“.

Pasaulinės aplinkos dienos išvakarėse, 
birželio 3-osios popietę į Vilniaus A. Juo-
zapavičiaus gatvėje esančią ministerijos 
posėdžių salę rinkosi Aplinkos ministeri-
jos darbuotojai ir jai pavaldžių įstaigų at-

stovai iš šalies regionų, svečiai. Pasveikinti 
ir pabendrauti su aplinkos apsaugos ir jai 
artimose srityse dirbančiais specialistais 
atvyko ministerijos vadovybė, europarla-
mentaras, buvęs aplinkos ministras Valen-
tinas Mazuronis, LR Seimo nariai Paulius 
Saudargas, Linas Balsys, videoįrašu padė-
ką išsakė Ministras Pirmininkas Algirdas 
Butkevičius. 

Nuo jaunuomenės koncertine pro-
gramėle pasveikinti atvyko Nemenčinės 
vaikų ir paauglių socialinio centro globo-
tiniai, šio centro direktorė Jurgita Pukie-
nė įteikė aplinkosaugininkams saugoti 
simbolinį suvenyrą – žuvelę akvariume. 
Šventės dalyviams kėlė ūpą Lietuvos edu-
kologijos universiteto Muzikos katedros 
dėstytojų ir studentų atliekami muzikiniai 
intarpai.

Miškų kontrolės pareigūnai Albertas 
Mikašauskas, Romualdas Tomaševskis 

GMU skyriaus vedėjas 
Darius Stonis

Trakų m. u. vyr. miškininkas 
Dainius Taukis 

Varėnos miškų urėdas 
Tomas Bazevičius

Paskatos už indėlį aplinkosaugai ir ekologines iniciatyvas
gamtosauginės vardinės premijos 
Aplinkos ministerija kas dveji metai už išskir-
tinius nuopelnus šalies aplinkosaugai skiria 
prof. Česlovo Kudabos ir Juozo Virbicko pre-
mijas – šiemet jos skirtos abi. Iš šešių pasiū-
lytų kandidatų Česlovo Kudabos premija pa-
skatintas visuomeninio judėjimo „Už gamtą“ 
vadovas, ornitologas dr. Algirdas Knystautas, 
tapęs jau 13-uoju šios premijos laureatu. Jis 
tęsia prof. Č. Kudabos Vilniaus universitete 
įžiebtą studentams švietėjišką siekį skatin-
ti visuomenę rūpintis šalies gamta, žadinti 
žmonių pilietiškumą ir atsakomybę už savo 
kraštą. Šiai misijai premijos laureatas jau yra 

išleidęs 14 knygų, paskelbęs per 110 publika-
cijų, populiarina gamtosaugines idėjas radijo 
laidose. Už rengiamas gamtosaugines akcijas, 
keliamas aplinkosaugines problemas, visuo-
menei balsuojant elektroniniu būdu, jis 2012 
m. buvo išrinktas Lietuvos gamtos riteriu. Pa-
sisakyme laureatas kvietė kiekvieną šalies pi-
lietį kovoti už švarią gamtą, mąstyti globaliai, 
o veikti lokaliai.  

Ichtiologo Juozo Virbicko premija už 
žuvų išteklių apsaugą ir žvejybos kontrolę 
skirta Aplinkos ministerijos Gamtos apsau-
gos skyriaus vyriausiajam specialistui Gie-
driui Ladukui ir Valstybinės miškų tarnybos 

Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjui Kęstu-
čiui Motiekaičiui.

Veiklos įvertinimo ženklai  
Aplinkos ministerijos įsteigtu „Garbės žen-
klu“ pažymėtas buvęs Aplinkos apsaugos 
agentūros Aplinkos tyrimų departamento 
direktorius Bronislovas Giedraitis ir Aplinkos 
apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departa-
mento direktorius Algirdas Stankevičius. 

Už ilgametę veiklą ugdant būsimuosius 
miškininkus ir rengiant dendrologinius lei-
dinius ministerijos ženklu „Už visuomeninę 
veiklą“ pagerbtas miškininkas – ASU ar-
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boretumo vedėjas dr. Mindaugas Navasaitis. 
Šiuo ženklu taip pat apdovanota visuomeni-
ninkė Jadvyga Vida Žilinskienė, daug metų 
Gražutės RP lankytojų centre savanoriškai 
puoselėjanti unikalų Jūrų muziejų. 

Už nepriekaištingą 50 metų darbą Valsty-
binio miškotvarkos instituto Kontrolės sky-
riaus vyriausiajam specialistui Jonui Zelvarui 
įteiktas nusipelniusio aplinkosaugininko aukš-
čiausiojo laipsnio ženklas. Anot ministerijos 
kanclerio Roberto Klovo, tokiu ženklu jau pa-
skatintas 21 ilgametis darbuotojas. Taip pat 

atitinkamais ženklais pažymėti ir mažiau išdirbu-
sieji specialistai.

      
aplinkos ministro k. Trečioko padėkos
Už gerus darbo rezultatus ministras pareiškė 
padėkas 99 aplinkos sistemos darbuotojams 
bei keliolikai visuomenininkų iš kitų institucijų, 
bendruomenių. Tarp jų padėkomis paskatinti ir 
miškų ūkio ar kitose institucijose dirbantys miš-
kininkai bei kiti specialistai.  Tai – KMAI kolegijos 
direktorius dr. Albinas Tebėra, Generalinės miš-
kų urėdijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus 
vedėjas Darius Stonis, Varėnos miškų urėdijos 
urėdas Tomas Bazevičius, Trakų miškų urėdijos 
vyriausiasis miškininkas Dainius Taukis, Panevė-
žio miškų urėdijos medelyno viršininkas Egidijus 
Kaluina, Valstybinės miškų tarnybos darbuotojai 
– Miškų kontrolės skyriaus Panevėžio teritorinio 
poskyrio vedėjas Albertas Mikašauskas, Miškų 
kontrolės skyriaus Alytaus teritorinio posky-
rio vyriausiasis specialistas Romualdas Toma-
ševskis, Nacionalinės inventorizacijos skyriaus 
vyriausiasis specialistas Audrius Pagojus; Vals-
tybinio miškotvarkos instituto GIS ir kartografi-
jos skyriaus vyresnioji specialistė Aušra Obelie-
nienė, šio instituto 2-ojo miškotvarkos skyriaus 
jaunesnysis taksatorius Ivanas Tkačiovas ir 4-ojo 
miškotvarkos skyriaus jaunesnysis taksatorius 
Šarūnas Alesius;  Dzūkijos nacionalinio parko ir 
Čepkelių valstybinio gamtinio rezer-
vato direktorius Eimutis Gudelevičius, 
Aplinkos ministerijos Saugomų teri-
torijų ir kraštovaizdžio departamento 
Saugomų teritorijų strategijos sky-
riaus vyriausiasis specialistas Tomas 
Tukačiauskas, Valstybinės saugomų 
teritorijų tarnybos Apsaugos ir tvar-
kymo skyriaus vedėjo pavaduotojas 
dr. Romas Pakalnis, Vilniaus RAAD Vil-
niaus rajono agentūros vedėjas An-
drius Masiokas, Miškų departamento 
Miškininkystės skyriaus vyriausioji 
specialistė Jolanta Urbelionytė.

MG inf. 

Miškotvarkininkai Šarūnas Alesius, 
Jonas Zelvaras, Ivanas Tkačiovas 

Miškų departamento vyr. 
specialistė Jolanta Urbelionytė

VMT vyr. specialistas 
Audrius Pagojus

Aplinkos ministras K. Trečiokas įteikė 
prof. Č. Kudabos premiją dr. Algirdui Knystautui 

Dr. Mindaugas Navasaitis

Dzūkijos NP direktorius 
Eimutis Gudelevičius

Dr. Romas Pakalnis (kairėje)

VMT Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas 
Kęstutis Motiekaitis
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Vėtra smogė šalies miškams
B irželio 17 d. vakare per Lietuvą praūžusi 15-25 m/s greičiu 

vėtra daug žalos padarė Alytaus, Kauno, Vilniaus, Panevėžio 
ir Utenos regionuose, o naktį į birželio 18 d. smogė ir Šiaulių 

bei Klaipėdos regionams. Miškuose vietomis medžiai buvo nulaužti 
ar išrauti su šaknimis ištisais plotais, užversti miško keliai, nutrauktos 
elektros linijos. ESO bendrovė Alytaus, Kauno, Vilniaus, Klaipėdos re-
gionuose paskelbė ekstremalią padėtį dėl sutrikusio elektros tiekimo 
vartotojams.  

Generalinės miškų urėdijos patikslintais duomenimis, 34 miš-
kų urėdijose vėtra palietė apie 25 tūkst. ha valstybinių miškų plotą, 
kuriame išvertė ir išlaužė per 92 tūkst. m³ medienos (118 ha plote 
išguldė ištisai daugiau nei 24 tūkst. m³ medžių). Labiausiai valstybi-
niai miškai nukentėjo Druskininkų (išlaužta, išversta apie 25000 m³), 
Alytaus (8300 m³) ir Varėnos (6000 m³) miškų urėdijose. Preliminariais 
duomenimis, panašūs pažeidimų mastai ir šių miškų urėdijų adminis-
truojamose teritorijose esančiuose privačiuose miškuose. 

Todėl Alytaus, Druskininkų ir Varėnos miškų urėdijų terito-
rijų valstybiniuose ir privačiuose miškuose susidariusi situacija 
paskelbta stichinės nelaimės įvykiu. Aplinkos ministras Kęstutis 
Trečiokas pavedė Generalinei miškų urėdijai, Valstybinei miškų tar-
nybai ir Alytaus, Druskininkų ir Varėnos miškų urėdijoms užtikrinti 

specialiųjų apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miš-
kuose priemonių taikymą iki 2016 m. rugsėjo 1 d. 

GMU inf.

Tvarkomi audros padariniai Druskininkų miškų urėdijos Latežerio girininkijoje
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Valstybiniuose miškuose išversta ir išlaužta per 92 tūkst. m3 medienos

Kodėl būtina skubiai tvarkyti vėjavartas ir vėjalaužas?

Vėjavartos ir kenkėjai. Po škvalo miškuose atsiradę dide-
li kiekiai spygliuočių vėjavartų, vėjalaužų sudaro palankią 
situaciją pavojingiems medžių liemenų kenkėjams plisti, iš 

kurių ypač pavojingas žievėgraužis tipografas. Ypač didelį pavojų 
kelia vėtros suniokoti eglynai, kurie labiausiai apninkami liemenų 
kenkėjų. Esant palankioms sąlygoms, masiniai šių kenkėjų židiniai 
gali staiga kilti daugelyje eglynų. Pagrindinio eglės liemenų ken-
kėjo žievėgraužio tipografo veisimuisi tinka ne tik nesutvarkytos 
vėjavartos ir vėjalaužos, bet ir vėjo palenktos eglės, kurių dalis ša-
knų yra pakelta ar nutrūkę. 

Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos sky-
riaus atliekamas monitoringas rodo, jog po 2010 m. škvalo žie-
vėgraužio tipografo skaitlingumas per 1-2 metus labai išaugo 
būtent vėjo nusiaubtuose medynuose ir gausus kenkėjų kiekis 
išliko iki šiol.

Todėl vėjavartas ir vėjalaužas reikia sutvarkyti skubiai, jokiu 
būdu atidėti žiemai. Žievėgraužio tipografo antrosios generacijos 
vabalai puola egles, vėjavartas, vėjalaužas liepos mėnesį. Pavėluo-
tais kirtimais kenkėjo skaičiaus sumažinti neįmanoma. Miško sa-
nitarinės apsaugos taisyklės (29 p.) reikalauja: „Sanitariniais miško 
kirtimais turi būti iškertamos žalių eglių vėjavartos, vėjalaužos, snie-
glaužos ir labai pažeisti medžiai iki medžių liemenų pavojingų kenkėjų 
apsigyvenimo juose, t. y. iki po žieve atsirandant gyvų liemenų kenkėjų 
(kiaušinėlių, lervų, lėliukių, naujos kartos suaugėlių).“, o LR adminis-
tracinių teisės pažeidimų kodeksas (771 str.) perspėja, kad „Miško 
sanitarinės apsaugos reikalavimų pažeidimas užtraukia įspėjimą arba 

baudą piliečiams nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų...“
Istorija. Lietuvoje po didelio masto vėjo pažeidimų kelis me-

tus būna didelė vabzdžių liemenų kenkėjų masinio dauginimosi 
židinių išplitimo rizika. Pavyzdžiui, 1967 m. spalio 17-18 d. vėtros 
180 tūkst. ha plote išverstą ir išlaužtą 3,3 mln. m³ medienos kiekį 
sutvarkyti pavyko tik 1971 m. Užtrukusių darbų pasekmės – 1969-
1970 m. kilę didžiuliai žievėgraužio tipografo masinio dauginimo-
si židiniai. Tokie židiniai atsirado taip pat po 1982 m. gruodžio 16 
d. ir 1983 m. sausio 18-19 d. vėtrų bei po 1999 m. gruodžio 4 d. 
praūžusio uragano ,,Anatolijus”. Didžiausi Lietuvoje žinomi žievė-
graužio tipografo masinio dauginimosi židiniai kilo po 1993 m. 
sausio 14 ir 23 d. siautusių vėtrų. Per 1994-1997 m. eglynuose sa-
nitariniais kirtimais 500 tūkst. ha plote buvo iškirsta apie 8,7 mln. 
m³ pažeistos medienos.

Po 2005 m. uragano ,,Ervinas” ir po 2007 m. uragano ,,Kirilas” 
sutvarkius laiku vėjavartas, liemenų kenkėjų masinio dauginimosi 
židiniai nesusidarė. Akivaizdu, kad skubus vėjo pažeistų eglių kir-
timas ir pašalinimas iš miško yra pirminis uždavinys, saugant me-
dynus nuo liemenų kenkėjų vabzdžių masinio antplūdžio. 

Patarimai miško savininkams. Miško savininkui, kurio miško 
plotai yra nuo vėjo nukentėjusiuose rajonuose, reikėtų nedelsiant 
nuvykti į savo miško valdą ir apžiūrėti ar joje nėra vėjo išverstų, 
nulaužtų ar stipriai palenktų medžių. Aptikus pažeidimus, reikia 
organizuoti pažeisto miško tvarkymą. Jei nėra galimybės visos 
valdos sutvarkyti iš karto, pirmiausia sanitariniai kirtimai turėtų 
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Be teisinių procedūrų vykdomi: atrankiniai sanitariniai 
kirtimai, kai iškertami sausuoliai ar vėjavartos (bet ne vėja-
laužos), taip pat ant žemės gulinčios nulaužtų stiebų dalys 

– tuo atveju, jei medienos neplanuojama parduoti rinkai.
Pagal Pranešimą apie ketinimus kirsti mišką vykdomi (pra-

nešime nurodytu mastu ir sąlygomis):
 atrankiniai sanitariniai kirtimai, kai iškertami sausuoliai ar 

vėjavartos – tuo atveju, jei planuojama medieną parduoti rinkai;
 atrankiniai sanitariniai kirtimai, kai iškertamos vėjalaužos – 

visais atvejais;
 plyni sanitariniai kirtimai – stichinių nelaimių miškuose 

atvejais (savivaldybės administracijos direktoriui paskelbus eks-
tremaliąją situaciją dėl geologinio, meteorologinio ar hidrologinio 
reiškinio, kuriuo padaryta žala miškams) – ekstremaliosios situaci-
jos metu ir teritorijoje.

Gavus Leidimą kirsti mišką vykdomi (leidime nurodytu mas-
tu ir sąlygomis):

 plyni sanitariniai kirtimai – visais atvejais, išskyrus stichines 
nelaimes miškuose; biržės atrėžimo (jei reikia, ir atkūrimo) doku-
mentus gali paruošti miškininkai specialistai arba miško savinin-
kai, baigę specialius miško savininkų mokymo kursus;

 atrankinis sanitarinis miško kirtimas, kai iškertami pavie-
niai labai pažeisti medžiai ir sausuoliai, arba tokių medžių grupės, 
užimančios mažesnį kaip 0,1 ha plotą; 

 plynasis sanitarinis miško kirtimas – pažeisto medyno iš-
kirtimas plynai nepriklausomai nuo medyno amžiaus (pažeistu 
laikomas medynas, kurio skalsumas, iškirtus labai pažeistus me-
džius ir sausuolius, liktų 0,4 ar mažesnis).

Privačių miškų savininkai, norėdami vykdyti miško kirtimą 
pagal Pranešimą apie ketinimą kirsti mišką, privalo pateikti raštu 
arba per ALIS pranešimą apie ketinimą kirsti mišką, arba prieš 14 
kalendorinių dienų iki planuojamo miško kirtimo išsiųsti jį regis-
truotu laišku Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės teritori-
niam poskyriui, kurio kontroliuojamose teritorijose yra numatyti 
kirsti miškai.

Privataus miško savininkas, apie ketinimą kirsti mišką infor-
mavęs VMT Miškų kontrolės teritorinį poskyrį, kurio kontroliuoja-
mose teritorijose yra numatyti kirsti miškai, ir per 14 kalendorinių 

Kaip teisėtai tvarkyti vėjavartas ir vėjalaužas? 
dienų nuo pranešimo apie ketinimą kirsti mišką išsiuntimo, įtei-
kimo ar pateikimo per ALIS negavęs neigiamo Valstybinės miškų 
tarnybos Miškų kontrolės teritorinio poskyrio atsakymo arba ga-
vęs suderinimą raštu, gali vykdyti miško kirtimus Pranešime apie 
ketinimą kirsti mišką nurodytu mastu ir sąlygomis.

Leidimai išduodami remiantis miško sanitarinės būklės įver-
tinimo dokumentais – pažeisto ploto brėžiniu, miško savininko 
ar valdytojo sudarytu pagal Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių 
reikalavimus bei po pažeisto medyno apžiūros surašyta Pažyma 
su išvada dėl plyno sanitarinio kirtimo būtinumo.

Tvarkant vėjavartas, vėjalaužas, reikia laikytis miško sanitari-
nės apsaugos reikalavimų kirtavietėse ir laikant medieną:

 visose kirtavietėse spygliuočių kelmų aukštis, matuojant 
nuo šaknies kaklelio, turi būti ne didesnis kaip 10 cm;

 kirtavietėse nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d. negali būti 
palikta žalių spygliuočių kirtimo atliekų su žieve, kurių skersmuo sto-
riausioje dalyje didesnis kaip 8 cm ir ilgesnių kaip 1 m, išskyrus skirtas 
medienos kuro ruošai ar kitoms reikmėms, jei jos sukrautos į aukštes-
nes kaip 1,5 m krūvas, taip pat pavienes šakas (iki 0,1 m³/ha);

 žalia spygliuočių mediena nuo balandžio 20 d. (pušies – 
nuo balandžio 1 d.) iki rugsėjo 1 d., jeigu oro temperatūra yra ne 
žemesnė kaip 0°C, per 10 dienų po jos iškirtimo turi būti išvežta 
ne arčiau kaip 3 km nuo medyno, kuriame spygliuočių medžių 
rūšių yra daugiau kaip 20 proc., pakraščio arba apdorota insekti-
cidais, arba nužievinta, arba kitais būdais apsaugota nuo medžių 
liemenų pavojingų kenkėjų (mediena laikoma neapsaugota, jei 
po žieve yra gyvų liemenų kenkėjų: kiaušinėlių, lervų, lėliukių, 
naujos kartos suaugėlių);

 į sandėlius ir lentpjūves, medienos perdirbimo ir kitas 
įmones, esančias arčiau kaip 3 km nuo medyno, kurio sudėtyje 
spygliuočių medžių rūšių yra 20 proc. ir daugiau, pakraščio, nuo 
balandžio 1 d. iki spalio 1 d. draudžiama priimti ir laikyti medžių lie-
menų pavojingų kenkėjų užpultą nenužievintą medieną (mediena 
laikoma užpulta kenkėjų, kai po žieve yra gyvų kiaušinėlių, lervų, 
lėliukių, naujos kartos suaugėlių).

MARIUS IVANAUSKAS
Valstybinė miškų tarnybos

Miškų kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas

būti pradėti eglynuose. Pirmoje eilėje juose atrankiniais sanitari-
niais kirtimais reikia sutvarkyti pavienes ar nedidelėmis grupelė-
mis išsidėsčiusias eglių vėjavartas, vėjalaužas. Ypač svarbu vėjo 
padarinius likviduoti sklypuose, kuriuose yra ar anksčiau buvo žie-
vėgraužio tipografo apniktų eglių. Sutvarkius pavienes, grupėmis 
ir (ar) tolygiai medyne išsidėsčiusias eglių vėjavartas ir vėjalaužas,  
vykdomi plyni sanitariniai kirtimai plotuose, kur miškas išverstas, 
išlaužytas ištisai, pradedant nuo mažiausių (iki 1 ha) plotų. Pas-
kiausiai plynais sanitariniais kirtimais sutvarkomi dideli (virš 1 ha 
dydžio) išlaužti, išversti eglynų plotai.

Pradėti tvarkyti nuo mažesniu intensyvumu vėjo pažeistų me-
dynų reikia todėl, kad esant nedideliam kiekiui išverstų, išlaužtų 
eglių, kenkėjai apninka jas visas ir pasidauginę išplinta į greta 
esantį mišką. Kai vėjavartų yra daug (didelis plotas), tuomet „neuž-
tenka“ kenkėjų, kad jie apniktų visas vėjo pažeistas egles. Apnikę 
tik dalį gausių vėjavartų ir jose pasidauginę, kenkėjai vėl apsigy-

vena tuose pat plotuose esančiose žaliose vėjavartose. Tik nelikus 
apsigyventi tinkamų vėjo pažeistų medžių – išplinta į aplinkinius 
miškus. 

Sutvarkius eglynus, reiktų imtis pušų vėjavartų, vėjalaužų. 
Paskiausiai sanitariniu požiūriu tvarkytini lapuočių medžių rūšių 
vėjo sudarkyti medynai. Vėjavartų tvarkymą vilkinti ir nuostolin-
ga, nes prarandama medienos prekinė vertė, o miško atkūrimo 
išlaidos nesumažėja. Sparčiausiai genda ir praranda vertę laiku 
nesutvarkyta pušų ir beržų mediena. Didžiausios pajamos gau-
namos, kai vėjo sudarkyti medynai tvarkomi neatidėliojant ir pa-
ruošta mediena realizuojama šviežia, nepraradusi kokybės nuo 
ilgo laikymo.

VIRGILIJUS VASILIAUSKAS
Valstybinės miškų tarnybos

Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas
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Privatus miškų ūkis Baltijos šalyse: 
mokestinė našta ir finansinė parama 

Šiek tiek statistikos
Miškai Estijoje užima 50,2 proc. (2,2 mln. ha), 
Latvijoje – 52 proc. (3,35 mln. ha), Lietuvoje 
– 33,4 proc. (2,18 mln. ha) šalies ploto. Priva-
tūs miškai nuo bendro miškų ploto Estijoje 
užima 47 proc. (1,09 mln. ha), Latvijoje – 50 
proc. (1,68 mln ha.), Lietuvoje – 39,7 proc. 
(0,87 mln. ha), kuriuos Estijoje valdo apie 113 
tūkst., Latvijoje – apie 144 tūkst., Lietuvoje 
– apie 248 tūkst. miško savininkų. Vidutinis 
privačios miško valdos dydis Estijoje ir Latvi-
joje yra apie 10 ha, Lietuvoje – tik 3,4 ha. Taigi, 
Lietuva išsiskiria akivaizdžiai didesniu miško 

savininkų skaičiumi bei žymiai mažesniu vi-
dutiniu privačios miško valdos plotu.

Privataus miškų ūkio apmokestinimas 
– mokame daug ar mažai?
Susitikime daug dėmesio skirta mokesčių te-
mai – kokius mokesčius moka privataus miš-
kų ūkio subjektai visose trijose Baltijos šalyse.

Lietuvoje gyventojų pajamų mokes-
čio tarifas yra 15 proc., o fiziniams asme-
nims, vykdantiems individualią miškų ūkio 
veiklą – 5 proc. Fiziniams asmenims, nevyk-
dantiems individualios miškų ūkio veiklos, 

taikomas 2500 eurų metinis neapmokes-
tinamų pajamų dydis bei papildomai gali 
būti atskaityti tais kalendoriniais metais 
sumokėti privalomieji 5 proc. atskaitymai 
nuo pajamų, gautų už parduotą žaliavinę 
medieną ir nenukirstą mišką. Fiziniams 
asmenims, vykdantiems individualią miš-
kų ūkio veiklą, leidžiama į veiklos išlaidas 
įskaityti 30 proc. pajamų, kurios neapmo-
kestinamos gyventojų pajamų mokesčiu. 
Taigi, privataus miško savininkas, nevyk-
dantis individualios miškų ūkio veiklos, 
nuo, pavyzdžiui, 10 000 eurų pajamų už 
parduotą nenukirstą mišką į valstybės biu-
džetą sumokės 1050 eurų gyventojų paja-
mų mokesčio,  taip pat reikės sumokėti jau 
minėtą 5 proc. mokestį, kurio nėra Latvijoje 
ir Estijoje. Sudėjus gyventojų pajamų mo-
kestį ir privalomuosius 5 proc. atskaitymus, 
susidarys 1550 eurų suma.

Latvijoje gyventojų pajamų mokesčio 
tarifas yra mažiausias – 10 proc. nuo paja-
mų, gautų už parduotus medienos sorti-
mentus ar nenukirstą mišką, be to, jis gali 
būti sumažintas. Jei parduodamas nenu-
kirstas miškas, mokesčio tarifas mažinamas 
25 proc. (iki 7,5 proc.); jei parduodami apva-
liosios medienos sortimentai, šis tarifas ma-
žinamas 50 proc. (iki 5 proc.).

Latvijos atstovai pažymėjo, kad ši mo-
kestinė lengvata – nuoseklaus ir kryptingo 
valstybinių institucijų ir privačių miškų sa-
vininkus vienijančių organizacijų darbo re-
zultatas. Taigi, privataus miško savininkas, 
nevykdantis individualios miškų ūkio vei-
klos, nuo 10 000 eurų pajamų už parduotą 
nenukirstą mišką į valstybės biudžetą su-
mokės 750 eurų, o už parduotus apvaliosios 
medienos sortimentus – 500 eurų gyvento-
jų pajamų mokesčio. 

Estijoje gyventojų pajamų mokesčio 
tarifas yra didžiausias – 20 proc. Bet fiziniai 
asmenys gali atskaityti miško tvarkymo iš-
laidas, patirtas per 3 metus nuo tų metų, 
kai gavo pajamų už perleistą miško kirtimų 
teisę (nenukirstą mišką) ar parduotą apva-
liąją medieną. Atitinkamai ir pajamų mo-
kestį galima sumokėti per 3 metus. Miško 

Susitikimo dalyviai

IEVA KLIMAŠAUSKĖ
Aplinkos ministerijos Miškų departamento Privačių miškų skyriaus vedėja

Trakų rajone, komplekse „Margis“ gegužės 25-26 d. vyko Aplinkos ministerijos orga-
nizuotas miškų ūkio srities ekspretų susitikimas-konferencija „Privataus miškų ūkio 
plėtra Baltijos šalyse“, kurioje dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybinių insti-
tucijų ir privačių miškų savininkų asociacijų atstovai. Jie pasidalino gerąja miškų ūkio 
praktika ir aptarė paskutinių keleto metų pasikeitimus bei pasiekimus privataus miš-
kų ūkio srityje. Susitikime išsakyta informacija bus panaudota Nacionalinės miškų 
ūkio sektoriaus plėtros programos keitimo procese, kurio vienas iš tikslų – atsižvelgti 
į privataus miškų ūkio poreikius ir atitinkamai tai perteikti šiame dokumente. Pagal 
susiklosčiusias tradicijas tokio pobūdžio susitikimai organizuojami kas keletą metų 
vienoje iš trijų Baltijų valstybių.

Susitikimo dalyviai pristatė ir diskutavo keturiomis privačiam miškų ūkiui atktu-
aliomis temomis, iš kurių plačiau pateiksime dvi – privataus miškų ūkio apmokestini-
mą bei ES ir valstybės paramą privačiam miškų ūkiui. 
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tvarkymo išlaidos, kurias galima atskaityti 
apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį, 
ar jų dydžiai teisės aktuose nėra konkrečiai 
nurodyti, tačiau šios išlaidos turi būti pagrįs-
tos – gyventojas privalo turėti jas pagrin-
džiančius dokumentus ir pateikti mokesčių 
administratoriui, jei jis to paprašytų.

Neapmokestinamas pajamų dydis už 
parduotą apvaliąją medieną fiziniams asme-
nims, vykdantiems individualią veiklą, yra 
2877 eurai. Ši lengvata paskatino gyventojus 
vykdyti individualią miškų ūkio veiklą. Taigi, 
privataus miško savininkas, nevykdantis in-
dividualios miškų ūkio veiklos,  nuo  10 000 
eurų pajamų už parduotą nenukirstą mišką 
(miško kirtimų teisę) ar apvaliąją medieną į 
valstybės biudžetą sumokės 2000 eurų gy-
ventojų pajamų mokesčio. Tačiau nėra aišku, 
kokio dydžio bus miško tvarkymo išlaidų 
suma, kuria jis galės susimažinti gyventojų 
pajamų mokestį. 

Gyventojų pajamų mokesčiu Estijoje ap-
mokestinama ir ES parama, pavyzdžiui, už 
ūkinės veiklos ribojimus ,,Natura 2000“ miš-
kuose. Šia nuo 2015 m. įvesta naujove estai 
tikrai nesidžiaugia.

Estija išsiskiria tuo, kad akcinių bendro-
vių pelnas, skirtas investicijoms, pelno mo-
kesčiu neapmokestinamas. Standartinis 
šio mokesčio tarifas – 20 proc. Estų atstovai 
pažymėjo, kad toks teisinis reguliavimas pa-
skatino vykdyti miškų ūkio veiklą, steigiant 
akcines bendroves. Lietuvoje ir Latvijoje 
pelno mokesčio tarifas – 15 proc. Lietuvoje 
įmonėms, kurių metinės pajamos neviršija 
300 tūkst. eurų ir vidutinis metinis darbuo-
tojų skaičius neviršija 10, taikomas 5 proc. 
pelno mokesčio tarifas.

Pridėtinės vertės mokestis Lietuvoje ir 
Latvijoje – 21 proc., Estijoje – 20 proc. Jokių 
išimčių miškų ūkio sektoriui nei vienoje iš ša-
lių nenumatyta.

Susitikimo dalyviai paminėjo ir jų šalyse 
galiojančius nekilnojamojo turto ar žemės 
mokesčius. Latvijoje nekilnojamojo turto 
mokesčio dydis – 1,5 proc. nuo žemės ka-
dastrinės vertės, apskaičiuojamos atsižvel-
giant į miško žemės vertę, kuri priklauso nuo 
dirvožemio našumo, apribojimų kirtimams, 
atstumo iki pramoninių teritorijų. Tačiau šio 
mokesčio 0 proc. tarifas taikomas, jei žemės 
sklype yra spygliuočių medynas iki 41 metų 
arba lapuočių medynas iki 21 metų. Estijoje 
mokamas žemės mokestis, kurio tarifas va-
rijuoja nuo 0,1 proc. iki 2,5 proc. apmokes-
tinamos žemės vertės. Konkretų mokesčio 
tarifą nustato savivaldybės taryba. Kasmet 
už vieną hektarą tenka mokėti nuo 3 iki 6 

eurų. Lietuvoje miško žemė ir  žemės ūkio 
paskirties žemė, kurioje įveistas miškas, že-
mės mokesčiu neapmokestinama. 

Norint palyginti privataus miškų ūkio 
subjektų apmokestinimą skitingose šalyse, 
būtina įvertinti visus mokesčius kompleksiš-
kai, atsižvelgiant į pasirinktą veiklos modelį, 
antraip išvados bus nieko vertos. Mokestinė 
našta pirmiausia skiriasi priklausomai nuo 
to, kas moka mokesčius – juridinis asmuo, 
fizinis asmuo ar fizinis asmuo, vykdantis 
individualią miškų ūkio veiklą. Svarbu įver-
tinti ir tai, kokius veiklos sprendimus priima 
konkretus asmuo. Pavyzdžiui, Estija garsėja 
tuo, kad čia nėra pelno mokesčio įmonėms, 
bet išmokami dividendai yra apmokestina-
mi pelno mokesčiu, o neapmokestinamas 
tik toks pelnas, kuris investuojamas į įmo-
nės veiklą. Lietuvoje visi miškų valdytojai 
privalo mokėti Estijoje ir Latvijoje analogo 
neturintį mokestį – privalomuosius 5 proc. 
atskaitymus, tačiau pajamos, gautos par-
davus žaliavinės medienos gaminius, nėra 
apmokestinamos. Ilguoju laikotarpiu verti-
nant apmokestinimą reikėtų atsižvelgti ir į 
tai, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje miško žemė ir 
žemės ūkio paskirties žemė, kurioje įveistas 
miškas, nėra apmokestinta žemės mokesčiu, 
o Estijoje privataus miško savininkas kasmet 
turi sumokėti nuo 3 iki 6 eurų už hektarą 
miško. Todėl per 5 ar 10 metų susidaro ne-
maža suma.

Apibendrinus galima teigti, kad palygi-
nus su Latvija ir Estija mokestinė našta pri-
vatų miškų ūkį Lietuvoje slegia tikrai ne ma-
žiausiai, tačiau neturime ir pagrindo tvirtinti, 
kad esame labai blogoje padėtyje.

es ir valstybės parama privačiam 
miškų ūkiui 
Lietuvoje labai populiari ir svarbi ES para-
mos priemonė yra „Miško veisimas“. Susi-
tikimo metu paaiškėjo, kad prioritetą šiai 
priemonei teikiame tik mes. Latvijoje nu-
matytos paramos šiai priemonei teikimo 
sąlygos nėra tokios patraukios, kaip mūsų, 

o Estijoje tokios priemonės išvis nėra.  La-
tvijoje nustatytas didžiausias leidžiamas 
miškui veisti skirtas žemės plotas – 10 ha 
ir tik tokioje žemėje, kurios našumas ne di-
desnis kaip 25 balai. Parama įveisto miško 
priežiūros išlaidoms skiriama 3 kartus per 
5 metus. Lietuvoje nustatytas tik minimalus 
plotas miškui veisti – 0,5 ha, o įveisto miško 
priežiūrai, apsaugai ir ugdymui 12 metų mo-
kama kasmetinė kompensacinė išmoka. Be 
to, miškas gali būti veisiamas ir aukštesnio 
našumo žemėje, nei numatyta Latvijoje.   

Lietuvoje „Natura 2000“ miškuose iš-
mokų dydžiai yra pakankamai dideli ir pri-
klausomai nuo nustatytų miškų ūkio veiklos 
ribojimų svyruoja nuo 62 iki 272 eurų už 
hektarą. Estijoje nustatyti dviejų tipų išmo-
kų dyždiai – 60 (specialioje miškų tvarkymo 
zonoje) ir 110 (riboto miškų tvarkymo zono-
je) eurų už hektarą. Be to, nuo 2015 m. paja-
mos už šias išmokas apmokestintos pajamų 
mokesčiu. Latvijoje paramos dydis svyruoja 
nuo 45 (uždrausti plynieji kirtimai) iki 160 
eurų (jei uždrausta miškų ūkio veikla ar pa-
grindiniai ir retinimo bei einamieji kirtimai) 
už hektarą. Jei viename žemės sklype nusta-
tytas ne vienas ribojimas, išmokos dydis bus 
112 eurų už hektarą.

Įdomu tai, kad ES parama Estijoje pagal 
kitas veiklos sritis teikiama prioriteto tvarka: 
miško atkūrimui po gaisrų ir audrų, ugdymo 
kirtimams iki 30 metų medynuose (140 eurų 
už hektarą), smulkios miškų ūkio technikos 
įsigyjimui (paraiškos gali būti teikiamos tik 
per miško savininkų asociacijas) ir veiklai, 
susijusiai su miškų apsauga nuo ligų, gaisrų 
ir kitokios žalos. 

Paminėtina, kad Latvijoje kasmet apie 
600 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų 
skiriama Miškų plėtros fondui, kurio lėšos 
naudojamos mokslinių tyrimų projektams, 
miško savininkų, visuomenės švietimui 
bei Medžioklės plėtros fondui, kurio lė-
šos naudojamos monitoringui ir specialiai 
medžiojamųjų gyvūnų apsaugos veiklai, 
su medžiokle susijusiems moksliniams ty-

Prie diskusijų stalo
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rimams ir medžiotojų mokymams. Vis tik 
pagrindinis paramos šaltinis miškų ūkiui 
Latvijoje –  ES lėšos.

O Estijoje daug miškų ūkio paramos 
priemonių finansuojama iš valstybės biu-
džeto. Pavyzdžiui, visas 2015 m. paramos 
miškų ūkiui biudžetas buvo 9,2 mln. eurų, 
iš jų – 3,2 mln. eurų paramos skirta iš vals-
tybės biudžeto.

Viena iš valstybės lėšomis finansuoja-
mų priemonių Estijoje yra miškų sausini-
mas. Paraiškas galima teikti per miško sa-
vininkų asociacijas ir individualiai. Parama 
teikiama griovių atnaujinimui, pralaidų 
keitimui ir pan. Maksimali parama vienam 
miško savininkui – 10 000 eurų. Grioviams 
ir pralaidoms atnaujinti skiriama iki 1,5 
eurų už 1 metrą. Pralaidoms, priklausomai 
nuo skersmens – nuo 35 iki 245 eurų už 1 

mos lėšų privačių miškų savininkų porei-
kiams tenkinti – informavimui, konsulta-
vimui, mokymams, įvairiems leidiniams ir 
kt. Nereikėtų užmiršti ir iš šios programos 
lėšų finansuojamo miško kelių tvarkymo, 
kuriam skirta daugiau nei 4 mln. eurų, už 
kuriuos per 2016 m. bus sutvarkyta reikš-
minga miško kelių dalis, einanti per priva-
čius miškus.

Apibendrinant galime pasidžiaugti 
palankiomis ES paramos privačiam miškų 
ūkiui sąlygomis – didelė priemonių įvai-
rovė, aukštas paramos intensyvumas, pa-
lyginti didelės išmokos už ūkinės veiklos 
ribojimus ,,Natura 2000“ miškuose. Žvel-
giant į estų pavyzdį, mums neabejotinai 
vertėtų pasvarstyti apie geresnį Bendrųjų 
miškų ūkio reikmių finansavimo progra-
mos lėšų panaudojimą privataus miškų 
ūkio poreikiams tenkinti. Tačiau tai nereiš-
kia, kad jų modelį reiktų aklai perkelti pas 
mus, nes vienoje šalyje atitinkamu laikotar-
piu pasiteisinę sprendimai nebūtinai šiuo 
metu bus tinkamai mums.

Po keleto metų Baltijos šalių miškų ūkio 
ekspertai vėl susitiks aptarti privataus miš-
kų ūkio raidos ir perspektyvų. Tuomet ir 
pamatysime, ar išvados, kurias padarysime 
artimiausiu metu, bei sprendimai, kuriuos 
įgyvendinsime, buvo  teisingi.

Dalyvaukime konkurse, renkant 
pavyzdingiausiai tvarkomą miško valdą

Miško savininko Kazimiero Šiaulio valdoje ( priekyje iš kairės – A. Kullerkupp, B. Bitauskas, A. Pivoriūnas)

Lietuvos miško savininkų asociacija, bendradarbiaudama su Ap- 
linkos ministerija, organizuoja kasmetinį konkursą „Pavyzdingai tvar-
koma privati miško valda“, kurio metu bus išrinkti geriausiai savo 
miško valdą prižiūrintys savininkai. Konkurso metu bus išrinktos 3 pa-
vyzdingiausiai tvarkomos  miško valdos šalies mastu bei 5 miško valdų 
savininkai apdovanoti už skatintinas 5 miškininkystės iniciatyvas: pavyz-
dingai atliktus miško ugdymo kirtimus; savanorišką pagrindinių neply-
nųjų miško kirtimų vykdymą vietoj galimų plynųjų kirtimų; pavyzdingą 
miško atkūrimą, miško apsaugą ir priežiūrą; pavyzdingą miško infras-
truktūros įrengimą (rekreacinės zonos, kelių, pralaidų, melioracijos grio-
vių įrengimą); racionalų miško kirtimo atliekų panaudojimą biokurui.

Renkant pavyzdingiausiai besitvarkančius miško savininkus, jų 
valdos bus vertinamos kompleksiškai: skiriamas dėmesys valdos ri-
boms ir riboženkliams, pagrindiniams ir ugdomiesiems kirtimams, 
želdiniams ir žėliniams, sanitarinei miško būklei, infrastruktūriniams 
įrenginiams, savanoriškiems aplinkosauginiams įsipareigojimams, 
šalutiniam ir nemedieniniam miško naudojimui. Papildomi balai ski-
riami už išskirtinius sprendimus ir rezultatus. 

metrą; atnaujinimo darbų planui parengti 
– iki 10 proc. projekto vertės, bet ne dau-
giau kaip 300 eurų. Nustatytas reikalavi-
mas, kad bent 70 proc. griovių turi būti 
miško žemėje. 

Estijoje teikiama valstybės parama eko-
nominei kooperacijai, kuri skiriama už miš-
ko savininkų asociacijų organizuojamus 
miško kirtimus ir apvaliosios medienos 
pardavimus (nekirsto miško pardavimo 
aukcionai neremiami). Finansuojamos tik 
fiziniam asmeniui teikiamos paslaugos. 
Skiriant paramą atsižvelgiama į miško kir-
timų rūšį (parama už plynuosius miško 
kirtimus yra mažesnė) ir medynų kokybę. 
Didžiausias paramos dydis – 1,54 eurų už 
1 m3 medienos (vidutinis – 1 euras už 1 m3). 

Lietuvoje kasmet skiriama Bendrųjų 
miškų ūkio reikmių finansavimo progra-

Konkurso dalyviai turės galimybę gauti konsultaciją apie ES pa-
ramos galimybes jų valdose ir preliminariai tartis dėl projektų pa-
rengimo. Kvietimai teikti paraiškas miškininkystės priemonėms jau 
prasidėjo (daugiau informacijos ES paramos klausimais LMSA svetai-
nėje www.lietuvosmiskai.lt arba Nacionalinės mokėjimo agentūros 
tinklalapyje www.nma.lt).

Konkursui pagrindinius prizus skirs Aplinkos ministerija, taip pat 
įmonės teiks specialiuosius prizus. Konkurso nugalėtojai bus apdo-
vanoti rugsėjį, švenčiant Miškininko dieną. 

Lietuvos miško savininkų asociacija kviečia visus privačių 
miškų savininkus dalyvauti „Pavyzdingai tvarkoma privati miš-
ko valda 2016“ konkurse, valdų apžiūros vyks liepos 15 d. –  
rugpjūčio 31 d. 

Registruotis konkursui galima iki rugpjūčio 22 d. el. p. info@fo-
rest.lt; tel. 85-2767590, 8614-53376, 8686-07496. Daugiau informaci-
jos apie konkursą galite rasti svetainėje www.lietuvosmiskai.lt

AM, LMSA inf.
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Estijoje medienos matavimo būdus 
miškininkai pasirenka patys

Generalinės miškų urėdijos, Valstybinės miškų tarnybos, Valsty-
binio miškotvarkos instituto ir miškų urėdijų atstovai birželio 
15 d. lankėsi Estijoje, susitiko su valstybiniais miškininkais. Su-

sitikimo idėja kilo, kai gegužės mėn. Ukmergės miškų urėdijoje lankę-
si estų miškininkai pasidalino medienos rietuvių matavimo patirtimi 
ir naujovėmis. Buvo pristatyta interaktyvi kompiuterinė programa, 
kuria galima apskaičiuoti medienos tūrį, kai ji sukrauta rietuvėse ar 
medienvežyje. Išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu nufo-
tografuojami apvaliosios medienos sortimentų galai, įvedama me-
džių rūšis, sortimentų ilgis, o sistema suskaičiuoja sortimentų skaičių, 
nustato jų skersmenis ir apskaičiuoja tūrį. Interaktyviame žemėlapyje 
užfiksuojama medienos sandėlio vieta, visi duomenys apie pama-
tuotą medieną gali būti perduodami.

Lietuvių miškininkų delegaciją priėmęs Estijos valstybinių miškų 
valdymo centro (RMK) Prekybos mediena departamento vadovas Ul-
var Kaubi ir kiti departamento darbuotojai supažindino su valstybi-
nių miškų valdymo sistema, apvaliosios medienos matavimo būdais, 
prekybos mediena tvarka. 

Estijoje 38 proc. šalies miškų valdo RMK – valstybinė pelno siekian-
ti institucija. Jos valdomi miškai suskirstyti į 3 regionus, kurie padalinti 
į 76 mažesnius administravimo vienetus, tačiau nuo liepos 1 d. pasta-
ruosius planuojama stambinti. Miškų ūkinė veikla, o ypač kelių tiesi-
mas ir  remontas, planuojama atsižvelgiant į miško masyvus, kuriuose 
projektuojama vykdyti miško kirtimus. RMK turi savo miškotvarkos 
padalinį. Valstybiniuose miškuose apvalioji mediena parduodama de-
rybų būdu (85 proc.) ir atviro konkurso būdu (15 proc.). Derybų būdu 
parduotos apvaliosios medienos 90 proc. kiekiui sudaromos ilgalaikės 
pirkimo – pardavimo sutartys, o 10 proc. – trumpalaikės sutartys. Pasi-
rašant ilgalaikes medienos pirkimo – pardavimo sutartis, pateikiamas 
banko garantas. Trumpalaikėms medienos pirkimo – pardavimo sutar-
tims yra įvestas privalomas išankstinis apmokėjimas už įsigyjamą me-
dieną.  Ilgalaikės medienos pirkimo – pardavimo sutartys tikslinamos 
kas ketvirtį ir ne visada yra garantija, kad bus pratęsiamos dėl rinkoje 
atsiradusių naujų pirkėjų ar nesusitarus dėl kainos. 

 Valstybinių miškų parduodamos medienos kiekis (skaičiuojant 
be mažą paklausą turinčių kirtimo atliekų kiekio) sudaro apie 3,8 
mln. m³. Iki 95 proc. miško kirtimų atliekama medkirtėmis. Apvalio-
sios medienos matavimo duomenys naudojami perduodant iš miško 
kirtimo mašinų medienos ruošos metu, o vėliau medienos pirkėjo 
sandėlyje. Išskirtinis bruožas, kad RMK panašiai, kaip ir Latvijos AB 
„Latvijas valsts meži“, medieną parduoda pirkėjo sandėlyje, todėl kai-
nos skaičiuojamos su pristatymu. Per metus atliekama apie 300 kon-
trolinių parduodamos medienos tūrio matavimų. Sudarant medie-
nos pirkimo – pardavimo sutartis, jose turi būti numatytas medienos 
matavimo būdas, tačiau jo pasirinkimas ar technologijos nėra griež-
tai reglamentuotas medienos matavimo taisyklėse. Estijoje mediena 
klasifikuojama į ABC ir D kokybės klases bei medieną, kuri turi ydų. 

Lankantis valstybiniuose miškuose šalia Piarnu miesto, Lietuvos 
delegacija turėjo galimybę stebėti kontrolinį medienos matavimą 
elektroninėmis žerglėmis, išskleidus rietuvę ir medienos sortimentus 
matuojant plongalyje ir storgalyje. Vėliau mediena buvo pakrauta į 
medienvežį automobilį ir interaktyvios kompiuterinės programos 
pagalba, skanavimo būdu nustatytas medienos tūris.   

Susitikime diskutuota dėl naujausių rankiniam darbui mažiau 
imlių medienos matavimo technologijų ir apskaitos būdų, nuo ku-
rių priklauso operatyvus ir tikslus miškininkų darbas bei ekonominiai 
rezultatai. 

Nuomonėmis ir žiniomis apie pamatytas naujas medienos mata-
vimo apskaitos technologijas miškų urėdijų atstovai ketina pasidalin-
ti artimiausiame Generalinės miškų urėdijos kolegijos posėdyje. 

GMU inf.
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Brandžių medynų tūris
Sukauptas brandos amžiuje medienos tūris yra vienas iš svarbiausių 
kelių kartų miškininkų darbo rezultatų rodiklis. Brandžių medynų tūris 
rodo miškininkavimo efektyvumą tiek praeityje, tiek dabar bei kartu 
paėmus. Nuo lėšų, gaunamų už užaugintą medieną, priklauso, kiek jų 
galima skirti miškų atkūrimui, medynų auginimui, kvalifikuotų specia-
listų samdai, todėl nuo miško auginimo rezultatų dabar ir praeityje pri-
klausys miškininkavimo potencialas ateityje. Atskirose miškų urėdijose 
brandžių medynų tūris valstybinės reikšmės miškuose kinta nuo 270 
m3/ha iki 410 m3/ha, prilygdamas vidutiniškai 360 m3/ha. Tai atitinka 
vidutinį metinį 8 m3/ha tūrio prieaugį, 50-60 proc. prieaugio kaupimo 
lygį per vidutinę 80-90 m. medynų auginimo trukmę. 

Didžiausi tūriai šalies valstybiniuose miškuose sukaupiami spy-
gliuočių brandžiuose medynuose: pušynuose vidutiniškai 390 m3/ha 
(iki 500), eglynuose 360 m3/ha (iki 450), mažiausi beržynuose – 310 m3/
ha, o drebulynuose ir juodalksnynuose – panašiai kaip ir eglynuose. 
Pagal turimus brandžių medynų inventorizacijos (BMI) ar sklypinės 
miškų inventorizacijos (SMI) bei koreguotus pagal nacionalinės miškų 
inventorizacijos (NMI) duomenis,  nustatėme, jog mažiausias brandžių 
medynų stiebų tūris (iki 300 m3/ha) yra tik dviejose –  Kauno ir Kėdainių 
miškų urėdijose, santykinai mažas (301-330 m3/ha) – aštuoniose (Drus-
kininkų, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Varėnos, Telšių, Tytuvėnų, Valki-
ninkų), o net 17 miškų urėdijų  – vidutinis 331-360 m3/ha tūris. Palygin-
ti didelį brandžių medynų tūrį (361-390 m3/ha) yra sukaupę 10 miškų 
urėdijų (Alytaus, Ignalinos, Jurbarko, Kaišiadorių, Marijampolės, Šakių, 
Šilutės, Švenčionėlių Trakų ir Zarasų), o didžiausią (daugiau nei 390 m3/
ha) – 5 miškų urėdijos (Dubravos, Kazlų Rūdos, Prienų, Veisiejų ir Tau-
ragės). Miško auginimo rezultatai, sukauptas brandžių medynų tūris, 
kaip matyti iš pateiktų duomenų, ne visada yra adekvatus augaviečių 
našumui, jų derlingumui. Miškininkavimas pačiose derlingiausiose ir 
pačiose neturtingiausiose augavietėse charakterizuojamas labai pana-
šiais galutiniais brandžių medynų tūriais.

Tūrio kaita
Brandžių medynų tūris priklauso nuo ūkininkavimo rezultatų praei-
tyje ir nuo sukauptų brandžių medynų naudojimo strategijos šiuo 

metu. 1937-1969-2014 m. laikotarpyje brandžių medynų tūris vals-
tybiniuose miškuose didėjo nuo 271 m3/ha iki 309 m3/ha (1969 m.) 
ir iki 363 m3/ha šiuo metu arba vidutiniškai po 12 m3/ha kas 10 metų 
(1 pav.). Pagrindinis artimiausio laikotarpio brandžių medynų tūrį le-
miantis veiksnys yra bręstančių medynų tūris. Bręstančių spygliuočių 
medynų tūris jau šiuo metu yra artimas brandžių medynų tūriui, o 
pušynų net ir didesnis. 

Pagal bręstančių ir brandžių medynų tūrių santykį brandžių 
medynų tūris per artimiausius 10 metų turėtų padidėti vidutiniškai 
20-30 m3//ha, didesniu laipsniu spygliuočių medynuose, mažesniu 
– lapuočių medynuose, o juodalksnynuose gali ir sumažėti. Bran-
džių medynų tūriai ateityje didės su sąlyga, jei pirmiausia kirsime 
perbrendusius ir taupysime bręstančius. Pastarųjų produktyvumas 
ir tvarumas gali būti padidintas reguliariai ir savalaikiai vykdomais 
ugdomaisiais kirtimais. Taigi, brandžių medynų tūris žymia dalimi 
priklauso nuo miškininkų sprendimų ir jų įgyvendinimo. Jei medyno 
formavimas galutinai yra užbaigtas 10-20 metų iki kirtimo amžiaus 
žemutinės ribos ir pagrindiniai kirtimai yra atlikti minkštųjų lapuočių 
medynuose ne vėliau kaip per 20 metų, o spygliuočių medynuose 

Prof. andrius Kuliešis, dr. ALbErtAS KASPErAVIčIUS,
GINtArAS KULbOKAS, DArIUS VIŽLENSKAS

Valstybinė miškų tarnyba

1 pav. Brandžių medynų tūrio kaita 1937-2014 m. laikotarpyje pagal 
sklypinės ir nacionalinės miškų inventorizacijų duomenis
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– ne vėliau kaip per 30 metų, skaičiuojant nuo žemutinės kirtimo 
amžiaus ribos, tai per 10-20 metų gali būti pasiektas 100 m3/ha ir di-
desnis brandžių medynų tūrio padidėjimas. Prastai suformuotame, 
netolygios erdvinės struktūros, žemo skalsumo medyne, pasieku-
siame perbrendusio amžiaus ribą, vietoje tūrio padidėjimo galima 
sulaukti jo sumažėjimo. Patyręs miškininkas turi pats parinkti tinka-
miausią medynui kirtimo momentą, kaip tai daro vokiečių miškinin-
kas, dirbdamas individualiai su kiekvienu buko medžiu, auginamu 
stambios aukštos kokybės medienai gauti. Arba, kaip tai daro Šveica-
rijos miškininkas iš kalnuose augančių miškų išimdamas subrendusį 
medį, kuomet po juo susiformavo jaunoji medžių karta, išretindamas 
pernelyg sutankėjusią jaunuolyno grupę ar apželdindamas susifor-
mavusią miško aikštę ir taip palaikydamas svarbiausią šių miškų – ap-
sauginę funkciją.

inventorizacija
Ženkliai didėjantį brandžių medynų tūrį rodo paskutinio dešimtme-
čio sklypinės miškų inventorizacijos (SMI), dar labiau – valstybinės 
reikšmės miškuose vykdomos brandžių medynų inventorizacijos at-
rankos metodu (BMI) duomenys (2 pav.). Pakartotina BMI, atlikta po 
5-6 metų Jonavos ir Kazlų Rūdos miškų urėdijose, parodė padidėjusį 
brandžių medynų tūrį atitinkamai 25 m3/ha ir 51 m3/ha.

Toks tūrio padidėjimas, esant brandžių medynų tūrio nustatymo 
miškų urėdijoje paklaidai BMI metu ±6-7 m3/ha, yra statistiniai reikš-
mingas. SMI metu nustatyti brandžių medynų tūriai 6 miškų urėdijo-
se BMI taikymo pradžioje (2008-2009 m.) buvo sumažinti 12-20 proc., 
išskyrus Jonavos miškų urėdiją (5 proc.; 2 pav.). Vėliau, atsižvelgus į 
BMI rezultatus, skirtumai tarp SMI ir BMI sumažėjo iki 8-12 proc. Dar 
mažesni nukrypimai (±1 proc.) SMI metu gauti Druskininkų, Valkinin-
kų ir Varėnos miškų urėdijose su palyginti mažais brandžių medynų 
tūriais (298-314 m3/ha) ir nesudėtingomis miškų inventorizacijos są-
lygomis. Subjektyvumo laipsnį veikia ir disponuojama apie objektą 

patikima žinomo tikslumo informacija, šiuo atveju BMI duomenys. 
Tai matyti iš to, kaip sumažėjo skirtumai tarp SMI ir BMI nustatytų vi-
dutinių tūrių BMI taikymo pradžioje ir vėliau. SMI paklaidoms taip pat 
turi įtakos ir SMI matuotojų patirtis, inventorizuojamų objektų ypatu-
mai ir kita. Pavyzdžiui, 2012 m. SMI objektai pagal vidutinį brandžių 
medynų tūrį pasiskirstė tolygiai – trys miškų urėdijos su mažesniu nei 
vidutinis (274-339 m3/ha) tūriu ir trys – su didesniu nei vidutinis (369-
402 m3/ha) tūriu. Pirmose trijose miškų urėdijose  SMI metu nustatyti 
3-5 proc. mažesni, o antros miškų urėdijų grupės – net 10-11 proc. 
mažesni tūriai. Vienoje iš šešių – Kėdainių miškų urėdijoje su mažiau-
siu brandžių medynų tūriu šalyje (274 m3/ha pagal BMI), SMI metu 
(260 m3/ha) jis buvo dar 5 proc. sumažintas. Taip pasitvirtino bendras 
dėsningumas, būdingas bet kokioms subjektyvaus pobūdžio inven-
torizacijoms, – mažesnio nei vidutinio dydžio  objektų charakteristi-
kos mažinamos žymiai mažesniu laipsniu (gali būti net didinamos), o 
didesnio paprastai mažinamos didesniu laipsniu. 

Kauno miškų urėdijos brandžių medynų tūriai (284 m3/ha pagal 
BMI), inventorizuoti metais vėliau nei Kėdainių miškų urėdijos, yra 
visa 10 m3/ha didesni už pastarosios brandžių medynų tūrius. Pagal 
Kėdainių miškų urėdijos analogiją bei aukščiau suformuluotą dės-
ningumą Kauno miškų urėdijos brandžių medynų SMI metu reikėjo 
laukti atitinkamo tūrių sumažinimo. Tokia prognozė nepasitvirtino 
– Kauno miškų urėdijos brandžių medynų tūriai SMI metu buvo pa-
didinti net 9 proc. Tai galima paaiškinti tik vienu dalyku – visiškai skir-
tinga aplinka, kurioje buvo inventorizuoti Kauno ir Kėdainių miškų 
urėdijų brandūs medynai. Kauno miškų urėdijos brandūs medynai 
inventorizuoti kartu su kitų 4 miškų urėdijų brandžiais medynais, ku-
rių  tūriai vieni iš didžiausių šalyje (379 – 413 m3/ha pagal BMI) buvo 
trečdaliu didesni nei tuo pačiu metu inventorizuojamų Kauno miškų 
urėdijos brandžių medynų tūriai. Tai, mūsų manymu, ir lėmė iš esmės 
skirtingą rezultatą nei Kėdainių miškų urėdijoje – tūrių padidinimą, 
taip nepagrįstai priartėjant prie kitų 4 miškų urėdijų brandžių medy-

2 pav. Valstybinės reikšmės miškų brandžių medynų tūrių, nustatytų skirtingais metodais bei skirtingais laikotarpiais, palyginimas
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nų tūrių. Tūrių didinimas SMI metu kol kas užfiksuotas vienintelėje 
Kauno miškų urėdijoje. Taigi, prognozuoti SMI, pagrįstos subjektyviu 
akines inventorizacijos metodu, brandžių medynų tūrio  poslinkius 
nėra taip paprasta.

Pagrindinio naudojimo reglamentavimas
Pagrindinis miško naudojimas valstybinės reikšmės III-IV grupės miš-
kuose yra nustatomas, atsižvelgiant į miško žemės plotą, skirtą miš-
kui auginti bei vidutinę apyvartos trukmę, taip vadinamą tolygaus 
naudojimo plotą. Pagal dabartinį valstybinių miškų miško žemės 
pasiskirstymą pagal vyraujančias medžių rūšis, miško kirtimo amžių, 
valstybinės reikšmės III- IV grupių miškuose tolygaus naudojimo plo-
tas prilygsta 10 tūkst. ha. Beveik penktadalį visų brandžių medynų 
ploto sudaro perbrendę, daugiausia minkštųjų lapuočių medynai. 
Siekiant jų racionalaus sunaudojimo, tikslinga tolygaus naudojimo 
biržę apibrėžtam laikotarpiui padidinti. Pagrindinio naudojimo pa-
tirtis rodo, jog siekiant amžiaus klasių struktūros palaipsninio išlygi-
nimo, nukrypimai nuo tolygaus naudojimo ploto iki 20 proc. yra ne-
išvengiami. LR Vyriausybės nutarimu valstybinės reikšmės miškams 
2014-2018 m. patvirtinta metinė 11068 ha pagrindinio miško kirti-
mo norma. Aplinkos ministro įsakymu 11 035 ha pagrindinio miško 
kirtimo plotas yra paskirstytas pagal miškų urėdijas. Jose kertamas 
plotas yra paskaičiuotas pagal OPTINOS modelio pagalba nustaty-
tą I ir II dešimtmečių kirtimo normos vidurkį, subalansuotą su miškų 
urėdijoje esamu kiekvienos medžių rūšies brandžių medynų plotu. 
Toks balansavimas yra būtinas, siekiant, kad atskirose miškų urėdijo-
se vienodai pasiskirstytų vyresnio amžiaus, ypač minkštųjų lapuočių 
medynų plotai, o atitinkamos medžių rūšies brandūs medynai visose 
miškų urėdijose būtų kertami per galimai tą patį metų skaičių, būtų 
taupomi kietųjų lapuočių medynų plotai. Yra nustatyta, jog brandūs 
drebulynai ir baltalksnynai turi būti iškirsti per ne daugiau nei 12 
metų, uosynai – per ne mažiau kaip 20, o ąžuolynai – per ne mažiau 
kaip 30 metų. Kitoms medžių rūšims taikoma 15 ± 3 metų dabartinių 
brandžių medynų iškirtimo trukmė.  

Prekinė mediena
Valstybiniuose miškuose kirstinas pagrindinio miško naudojimo 
plote stiebų tūris ir iš jų pagamintinas 3107,3 tūkst. m3 prekinės 
medienos tūris 2014-2018 m. nustatytas pagal NMI 2012 m. bran-
džių medynų tūrį, sumažintą biologinei įvairovei skirtu medžių 
tūriu bei prekinės medienos išeigos iš stiebų koeficientu 0,836. 
Prekinės medienos išeigos koeficientas nustatytas pagal NMI 2012 
m. brandžių medynų stiebų tūrio pasiskirstymą pagal storumo 
laipsnius, padaringumą, medienos tūrio struktūros lenteles ir pa-
tvirtintus medienos ruošos, sandėliavimo, pakrovimo nuostolių 
normatyvus. Kiekvienos urėdijos miškuose kirstinas prekinės me-
dienos tūris jai nustatytame ekvivalentiniame (su vidutiniu stiebų 
tūriu) plote yra apskaičiuojamas ±2 proc. tikslumu pagal BMI metu 
nustatytą brandžių medynų tūrį bei prekinės medienos išeigos 
koeficientą, kuris įvertintas atsižvelgiant į miškų urėdijos kirstinų 
medynų rūšinę sudėtį. Miškų urėdijose, kuriose neatlikta BMI, stie-
bų tūris nustatomas ±7 proc. tikslumu, koreguojant aktualizuotus 
sklypinės miškų inventorizacijos metu nustatytus brandžių medy-
nų tūrius pagal NMI duomenis. 

Prekinės medienos išeigos kontrolė
Miškų urėdijos kasmet Valstybinei miškų tarnybai pateikia duo-
menis apie pagrindiniais miško kirtimais iškirstus sklypus, nukirs-

tą plotą ir gautą prekinės medienos tūrį. SMI metu nustatytas ir 
aktualizuotas kirtimų datai stiebų tūris yra naudojamas įvertinti 
kokiu laipsniu iškertami sklypai atitinka brandžių medynų visu-
mą. Iškirstų 2015 m. plynais kirtimais biržių vidutinis medynų tū-
ris pagal 2014 01 01 aktualizuotus miškotvarkos duomenis lygus 
307 m3/ha. Šis tūris yra 3 m3/ha didesnis už visų kirstinų brandžių 
medynų aktualizuotą tai pačiai datai tūrį, kas rodo, jog parinktos 
plynam kirtimui biržės yra tik 1 proc. didesnio tūrio, nei vidutinis 
medynų tūris.

Pagal miškų urėdijos iškirstą medynų plotą ir šiame plote nusta-
tytą vidutinio stiebų tūrio santykį su visų brandžių medynų vidutiniu 
stiebų tūriu yra apskaičiuojamas kiekvienos miškų urėdijos pagrin-
dinių miško kirtimų ekvivalentinis plotas. Prekinės medienos išeigos 
procentas miškų urėdijos plynuose kirtimuose nustatomas gautą 
iš stiebų prekinės medienos tūrį lyginant su stiebų tūriu, nustatytu 
žinomu tikslumu bei atitinkamai sumažintu paliktu kirtavietėje au-
gančių medžių biologinės įvairovės medžių stiebų tūriu. Lyginimui 
yra  naudojamas BMI metu nustatytas, o jo nesant – SMI nustatytas ir 
koreguotas pagal NMI stiebų tūris.

2015 m. plynuose kirtimuose gauti palyginti skirtingi prekinės 
medienos išeigos rezultatai miškų urėdijose, kuriose miškotvarka 
atlikta prieš 6 ir daugiau metų (I grupė) bei miškų urėdijose, kuriose 
miškotvarka kartu su po jos sekusia BMI atlikta mažiau nei prieš 6 
metus (II grupė). Pirmą grupę atstovauja 18 miškų urėdijų, II-ą – 24 
miškų urėdijos. I-os grupės miškų urėdijos 2015 m. plynai nukirto 
4412 ha ekvivalentinį plotą su vidutiniu 350 m3/ha stiebų tūriu (nu-
statytu pagal SMI, koreguotu pagal NMI), II-os grupės – 4655 ha ekvi-
valentinį plotą su vidutiniu 348 m3/ha stiebų tūriu (nustatytu pagal 
BMI). Pirmos miškų urėdijų grupės nustatytas iškirstų brandžių me-
dynų stiebų tūris 294 m3/ha yra 16 proc. mažesnis už nustatytą NMI 
(350 m3/ha) , o antros miškų urėdijų grupės – 317 m3/ha ir 9 proc. 
mažesnis už tūrį, nustatytą BMI metu. 

Miškų urėdijos 2015 m. iš 1 ha plynų kirtimų gavo nuo 206  
m3 (Pakruojo m.u.) iki 300 m3 (Trakų m. u.) ir 305 ( Veisiejų, Prienų 
m.u.) prekinės medienos. Miškų urėdijose be brandžių medynų 
inventorizacijos atrankos metodu (BMI) gauta  – vidutiniškai 241 
m3, o su BMI – 262 m3 prekinės medienos 1 ha. Kirtavietėse palikta 
vidutiniškai 15 m3/ha biologinės įvairovės medžių. Prekinės me-
dienos tūrio išeiga, gauta visose plyno kirtimo biržėse, lygi 75,3 
proc. (2014 m. buvo 72,9 proc.). Ji yra 8,3 proc. mažesnė nei nor-
matyvinė – 83,6 proc., nustatyta 2014-2018 m. laikotarpiui. Pagal 
1 proc. prekinės medienos visoje šalyje nominalią vertę – 37 200 
m3, skirtumas su normatyviniu prilygsta kiek daugiau nei 300 000 
m3 prekinės medienos. 

Pirmos miškų urėdijų grupės iškirstose plyno kirtimo biržėse 
gautas prekinės medienos tūris 241 m3/ha prilygsta 71,9 proc. iš-
eigai. Antros miškų urėdijų grupės iškirstose plyno kirtimo biržėse 
gautas prekinės medienos tūris 262 m3/ha yra net 21 m3/ha, o pre-
kinės medienos tūrio išeiga (79,1 proc.) 7,2 proc. didesnė už I-os 
miškų urėdijų grupės gautą prekinės medienos išeigą. Septynių 
antros grupės miškų urėdijų (Alytaus, Kauno, Kėdainių, Trakų, Val-
kininkų, Varėnos ir Vilniaus) iškirstose plyno kirtimo biržėse pasiek-
ta prekinės medienos tūrio išeiga viršija 80 proc., dar keturiolikos 
šios grupės miško urėdijų pasiekta išeiga 2015 m. viršijo 75 proc. ir 
tik trijų antros grupės miškų urėdijų gauta išeiga nesiekia 75 proc., 
iš kurių žema prekinės medienos išeiga Dubravos EMM urėdijoje 
yra pateisinama. Čia didžiąja dalimi 2015 m. kirtimų buvo tvarkomi 
Dubravos girią 2015 m. nusiaubusio škvalo padariniai. Anykščių ir 
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Zarasų miškų urėdijose (BMI atlikta 2009 m.) prekinės medienos 
išeiga absoliutine išraiška lyginant su 2009-2013 m. išeiga dėl ne-
žinomų priežasčių sumažėjo 1-7 m3/ha. Užtat trečdalis visų miškų 
urėdijų prekinės medienos išeigą 2015 m., palyginus su 2009-2013 
m. penkmečiu, padidino ženkliai: Joniškio, Jurbarko, Kupiškio, Ra-
seinių, Švenčionėlių ir Tauragės miškų urėdijos daugiau nei 10 m3/
ha; Kazlų Rūdos, Rietavo, Šilutės, Vilniaus miškų urėdijos daugiau 
nei 20 m3/ha; Alytaus, Prienų, Valkininkų, Veisiejų miškų urėdijos 
daugiau nei 30 m3/ha. Negalima neatkreipti dėmesio, jog keturio-
se pirmos grupės miškų urėdijose (Mažeikių, Pakruojo, Panevėžio, 
Šiaulių) absoliuti prekinės medienos išeiga nesiekia 220 m3/ha, o 
santykinė – 70 proc. ir ji mažėja, palyginus su 2009-2013 m. 

Faktinio ir normatyvinio  prekinės medienos 
išeigos skirtumų priežastys
Gana reikšmingi gaunamos prekinės medienos išeigos skirtumai 
tarp atskirų miškų urėdijų yra palankus veiksnys, siekiant išsiaiškinti 
priežastis, lemiančias prekinės medienos išeigos skirtumus su nor-
matyvine išeiga. Kokios galėtų būti šių  skirtumų priežastys? Jų yra 
ne viena. Kai kurios iš jų yra hipotetinės, reikalaujančios išsamesnio 
patikrinimo: 

1) nepakankamas brandžių medynų inventorizacijos tikslumas; 
2) nepakankamas pagamintos medienos apskaitos tikslumas; 
3) neracionali gamyba;
4) nepakankamai pagrįsti normatyvai;
5) kitos priežastys. 
Bet kokiu atveju būtina išanalizuoti šias priežastis, kad miškinin-

kai, pasiekę gerus medienos auginimo rezultatus, galėtų jais didžiuo-
tis, o neišnaudoję turimų galimybių – stengtis ištaisyti klaidas bei iš-
naudoti visus rezervus. 

Sprendžiant šiuos klausimus reikėtų vadovautis ekonominio 
pagrindimo principu. Netikslinga siekti apskaitos tikslumo, kuriam 
gauti reikalingos didesnės išlaidos nei galimos pajamos. Tačiau vi-
sais atvejais sisteminių nukrypimų įvertinimas ir jų šalinimas eko-
nomiškai pasiteisins, apsaugos pačią miško naudojimo sistemą 
nuo demoralizacijos. 

Kaip ir kiekvienai subjektyviai inventorizacijai, taip ir šiai, yra bū-
dingi sisteminiai poslinkiai. Pirmiausiai, lyginamosios analizės 
pagalba vertėtų įvertinti šios sistemos, taikomos skirtingų miš-
ko valdytojų, skirtingų pirkėjų, ypatumus. Tai leistų bent dalinai 
patobulinti pačią sistemą. Tačiau kol medienos transportavimo 
grandinėje nebus įdiegta objektyvi patikrinimo sistema, užtikri-
nanti kiekvienam transporto vienetui vienodą tikimybę pakelėje 
iš miško į medienos paskirties vietą būti patikrintam, vargiai gali-
ma tikėtis objektyvaus vaizdo apie tokią sistemą ir jos tobulinimo 
galimybes.  

Tam tikri nenumatyti medienos nuostoliai gali būti susiję su tai-
komomis medienos ruošos technologijomis. Pavyzdžiui, medienos 
ruošoje, o taip pat medienos struktūros lentelėse yra priimta, jog pa-
liekamas kelmo aukštis medžiams iki 30 cm skersmens neturi viršyti 
10 cm aukščio, o storesniems – trečdalio jų skersmens, kas sudaro 
1,5-2 proc. stiebo tūrio. Tai yra įprasta pjaunant medžius rankiniu 
būdu, tačiau ne visada pasiekiama, dirbant su kirtimo mašinomis. 
Kertant su kirtimo mašinomis kelmo aukštis, ypač minkštųjų lapuo-
čių, juo labiau dirbant nepatyrusiems operatoriams, viršija norma-
tyvinį keletą kartų. Mūsų manymu, turėtų būti bent įvertinta, ar keli 
procentai paliktos vertingiausios medienos miške atsiperka vykdant 
pigesnį mašininį kirtimą ir kiekvienu atveju būtų nustatomi medie-
nos nuostoliai. 

Miško valdytojams suteikta teisė, esant gamybiniam būtinumui, 
panaudoti tam tikrą kiekį stiebų medienos technologinėms kirtimo, 
medienos išvežimo iš kirtavietės iki miško sandėlio, jos sandėliavi-
mo, pakrovimo reikmėms užtikrinti, įforminant tai atitinkamu aktu. 
Neretai ir pasinaudojus tokia galimybe miško valdytojai nevykdo 
apskaitos, kiek medienos prarandama dėl kirtimo, sandėliavimo, pa-
krovimo ar transportavimo.

Nustačius šių, mūsų manymu, pagrindinių veiksnių įtaką preki-
nės medienos išeigai, gali atsirasti ir daugiau kitų veiksnių, turinčių 
jai mažesnę ar didesnę įtaką. Tik balansas tarp išaugintos ir pateiktos 
į rinką medienos sudarys prielaidas miško auginimo ir naudojimo 
skaidrumui užtikrinti valstybiniuose ir privačiuose miškuose. 

Stataus brandaus miško apskaita šiuo 
metu nekelia abejonių arba tokios abe-
jonės nesunkiai gali būti išsklaidytos. BMI 
kaštai, reikalingi 1 m3 prekinės medienos 
10 metų laikotarpyje nustatymui, yra ne-
palyginamai kelis šimtus kartų mažesni, 
nei galima gauti pajamų už patikslintos 
medienos kiekį, parduodamos nekirstu 
mišku. Tai labai svarbus motyvas miško val-
dytojams gauti norimo tikslumo informaci-
ją apie brandžius medynus.

Kiekvienas brandaus medyno medis 
Lietuvoje turi apibrėžtą tikimybę patekti į 
atranką ir būti išmatuotas. Be to, visi ma-
tavimai nustatyta tvarka tikrinami. Tai yra 
objektyvios, žinomo tikslumo informaci-
jos garantas. To, deja, negalima pasakyti 
apie iškirstą ir gabenamą iš miško produk-
ciją. Apie du trečdaliai pagamintos pro-
dukcijos yra apskaitomi grupiniu metodu, 
kai pagrindinis tūrio nustatymo matmuo 
– rietuvės glaudumas nustatomas iš akies. 
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Miškų genetiniai tyrimai klimato 
kaitos akivaizdoje

klimato kaitos poveikis miško ekosistemoms
Ypač neigiamą tiesioginį ir netiesioginį tokios kaitos poveikį turėtų 
pajusti spygliuočių medžių rūšys. Jų išplitimo arealo pietinė riba ne-
išvengiamai trauksis į šiauresnius regionus. Todėl Lietuvoje reikėtų  
pradėti galvoti, kaip veisti miškus iš piečiau kilusių kilmių (pietinės 
Lenkijos ir Vokietijos) ir net svetimžemes medžių rūšis (bekotį ąžuolą, 
hibridines tuopas, maumedį, sitkinę eglę). Mūsų šalyje dėl didėjan-
čios temperatūros, CO2 koncentracijos ir gausėjančių kritulių dau-
geliui lapuočių medžių rūšių augimo sąlygos turėtų gerėti. Tačiau 
klimato kaita iššaukia ir nepalankių miško ekosistemoms veiksnių – 
dažnėja šalnų, kaitros ir šalčio bangų, sausrų, švelnių žiemų, mažėja 
sniego danga ir įšalo gylis ir kt. Tai tiesiogiai arba netiesiogiai sukelia 
medžiams stresą, sutrikdo jų augimo ritmą, vystymąsi, augimą ar net 
juos pažeidžia. 

Daugelio medžių sėjinukai yra jautrūs pavasarinėms ir rudens šal-
noms, kurios tampa vis dažnesnės ir stipresnės, ypač didelėse kirta-
vietėse. Be to, žiemos su dažnėjančiais šiltais periodais suardo augalų 
žiemos ramybės ciklą ir, augalams pradėjus anksčiau sprogti, šalnų 
pavojus dar padidėja. Dėl to medynų atsikūrimo stadijoje vyksta ak-
tyvūs selekciniai procesai. Dalies medžių (pvz., ąžuolo) žiedai taip pat 
labai jautrūs šalnoms. Tad nušalus vienos ar kitos fenologijos žiedams, 
palikuonių genotipinė struktūra atsikuriančiuose miškuose stipriai 
pakinta. Lapuočių medžių rūšys gana jautrios gruntinio vandens ly-
gio svyravimams, o dėl klimato ekstremumų šis svyravimas didėja ir 
neigiamai įtakoja tiek jaunus, tiek ir brandžius medžius. Pakilusi tem-
peratūra, šiltos žiemos ir pakitęs drėgnumas sudaro palankias sąlygas 
epideminiam vietinių ir net invazinių ligų ir parazitų išplitimui. 

Vykstantys globalūs klimato pokyčiai bei žmogaus ūkinės veiklos 
sukelti vietiniai aplinkos pokyčiai vis stipriau veikia augalų populia-
cijas, kurios formavosi palyginus lėtai kintančiomis aplinkos sąlygo-
mis per daugelį šimtmečių. Dabartiniai pokyčiai žymiai spartesni nei 
tie, kurie vyko stipriai keičiantis klimatui poledynmečio laikotarpiu. 
Toks stiprus stresinis spaudimas gali sukelti ne tik rūšių sezoninio 
vystymosi ir fiziologinius pokyčius, bet per intensyvėjančią natūra-
liąją atranką iššaukia ir genetinių savybių bei populiacijų genetinės 
struktūros pokyčius, mažina genetinę įvairovę ir kartu – populiacijų 
tolesnės genetinės adaptacines ir evoliucijos galimybes.

 Vyksta rūšių konkurencijos ir paplitimo pokyčiai ir keičiasi miško 
ekosistemų struktūra bei funkcionavimas. Vis dažnėjant su klimato 
kaita susijusių abiotinių (audros, gaisrai) ir biotinių (kenkėjų ir ligų 
epidemijos) trikdžių mastams ir dažniui, iškilo realus pavojus esamų 
miško ekosistemų tvarumui, mūsų hemiborealiniams miškams bū-
dingoms sukcesijoms, pilnaverčiam miškų atsikūrimui ir jų genetinei 
įvairovei. Vėjo, gaisrų ir ligų pažeistose ekosistemose ypač sumažėja 
karkasinių ir susijusių augalų rūšių efektyvusis populiacijų dydis (de-
rančių individų skaičius) ir kartu genetinė įvairovė, kurios gali nebe-
pakakti rūšių fiziologinei ir genetinei adaptacijai, populiacijų tvaru-
mui išlaikyti ir genetiškai pilnaverčiam atsikūrimui užtikrinti. 

ar gali miško medžiai adaptuotis naujomis sąlygomis? 
Įvairiose šalyse atliekama nemažai miško ekosistemų dinamikos tyri-
mų, kuriuose analizuojamas įvairių gamtinių ir antropogeninių trik-
džių poveikis miško ekosistemų tvarumui ir vystymuisi, genetinei ir 
visai biologinei įvairovei, pabrėžiant, kad vidutinio stiprumo trikdžiai 
yra būtini ekosistemų vystymuisi, tačiau stiprūs trikdžiai jas suardo. 
Palyginti nedaug žinoma, kaip atskiros medžių rūšys ir jų bendrijos 
sugeba adaptuotis prie besikeičiančių ar stresinių aplinkos sąlygų, 
kurios jų yra geriausiai išvysčiusios streso indukuojamų pažeidimų 
eliminavimo mechanizmus. Taip pat nėra atskleistas medžių fiziolo-
ginės apsaugos strategijos mechanizmas reaguojant tiek į pavienius, 
tiek ir kartu veikiančius, dažnai sinergiškai – vienas kito nepalankų 
poveikį stiprinančius, aplinkos veiksnius. Trūksta žinių ir apie tai, kaip 
ir kiek fenotipinis plastiškumas, ekologinis atsakas, genetinė įvairovė 
ir evoliucinė adaptacija leis rūšims prisitaikyti prie naujų aplinkos są-
lygų Lietuvoje.

Gamtoje egzistuoja keletas skirtingų adaptacijos mechanizmų, 
kurie skiriasi pagal prisitaikymo greitį ir prisitaikymo ribas: 

a) individualūs (fiziologiniais, morfologijos, elgsenos ir kt.), 
b) populiaciniai (genotipų dažnių  kaita populiacijoje dėl atrankos), 
c) biocenotiniai (vyraujančių rūšių kaita cenozėje), 
d) genetiniai-evoliuciniai (genetinis kintamumas lydimas gamti-

nės atrankos). 
Trumpalaikis prisitaikymas gali būti pasiekiamas per fiziologinį, 

fenotipinį ir morfologinį plastiškumą. Pavyzdžiui, kai medžiai nepa-

LMA tikrasis narys, prof. dr. (HP) ALFAS PLIŪrA

Klimato kaita kelia vis didėjančią grėsmę miško ekosistemų tvarumui ir naujus iššūkius miškotyros mokslui ir 
miškų ūkiui. Klimato kaitos modeliai, paremti empiriniais duomenimis, rodo, kad iki šio amžiaus pabaigos oro 
temperatūra Žemėje padidės ne mažiau kaip 2°C, o Lietuvos platumose – 4°C. Mūsų platumose didės ir metinis 
kritulių kiekis. Ekologiniai tyrimai ir modeliavimai rodo, kad įvairių medžių rūšių arealų ekologinis apvalkas 
ir miško augalijos zonos dėl klimato kaitos sparčiai slinksis į šiaurę – 300-800 km per šimtmetį, o medžių gam-
tinės migracijos greitis bus ženkliai mažesnis – 10-70 km per šimtmetį, medynuose dar mažesnis. Taigi, esamos 
miško eksosistemos greitai atsidurs skirtingose ekologinėse sąlygose, nei tose, kuriomis jos įsikūrė ir formavosi. 
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T rumpai pristatysime skaitytojams Alfo 
Pliūros svarbesnius kelio į miškininkys-
tę ir pasiekimus miškotyroje fragmen-

tus. Jis gimė 1956 m. spalio 13 d. Šiauliuose. 
Baigęs 1979 m. LŽŪA Miškų fakultetą dirbo 
Dubravos miškų urėdijos Miško selekcijos ir 
sėklininkystės centre. 1986 m. perėjo dirbti į 
Miškų institutą, kur pasirinko miško geneti-
kos–selekcijos sritį. Atlikęs drebulės populia-
cijų genetinius–selekcinius tyrimus parengė 
ir 1993 m. apgynė mokslų daktaro disertaci-
ją, 2009 m. atliko visų mokslinių darbų habi-
litacinę procedūrą.

A. Pliūra nuosekliai dirbo lapuočių miško 
medžių genetikos ir selekcijos srityje. Pateikė 
mokslinę informaciją apie populiacijų adap-
tacinių požymių bei DNR žymenų genetinę 
įvairovę, geografinį–struktūrinį pasiskirstymą,  
šeimų ir klonų eko-genetinį atsaką į aplinkos 
pokyčius. Tyrimai leido geriau suprasti geno-
tipo ir aplinkos sąveiką, genetinės įvairovės 
kitimą, sudaryti genetinių išteklių išsaugo-
jimo bei selekcijos strategijas ir programas, 
atlikti populiacijų rajonavimą, plėtoti medžių 
praktinę selekciją ir sėklininkystę. 

Norėdamas geriau įsigilinti į miško me-
džių genetiką, 2001 m. stažavosi ir dirbo 
mokslinį darbą Švedijos, 2003-2005 m. – Ka-

Prof. Alfas Pliūra – Lietuvos mokslų 
akademijos tikrasis narys

nados universitetuose. Dalyvauja tarptau-
tinėse ir nacionalinėse mokslo programose 
ir projektuose, vykdo valstybinių institucijų 
bei šalies ir užsienio ūkio subjektų užsako-
muosius darbus.

Sukaupta mokslinė patirtis atsispindi su 
kitais mokslininkais parengtoje anglų kalba 
monografijoje „Miško medžių selekcija Euro-
poje“ (2013 m.), Lietuvoje išleistose 9 mono-
grafijose, knygose bei jų dalyse, 15 mokymui 
ir studijoms skirtuose bei 10 mokslinių-me-
todinių leidinių, paskelbtose 97 mokslinė-
se publikacijose (iš jų – 17 tarptautiniuose 
leidiniuose, turinčiuose cituojamą rodiklį, ir 
33 prestižiniuose moksliniuose leidiniuose). 
Mokslininkas kviečiamas skaityti praneši-
mus tarptautinėse konferencijose. 

2009 m. už darbų ciklą „Miško sėklinės 
bazės, selekcijos ir genetinių išteklių išsaugo-
jimo sistemos sukūrimas tvariai ir intensyviai 
miškininkystei plėtoti Lietuvoje“ jis kartu su 
kolegomis (R. Gabrilavičiumi, D. Danusevičiu-
mi, J. Danusevičiumi, V. Baliucku) tapo Lietu-
vos mokslo premijos laureatu.  

Dirbant vyriausiuoju mokslo darbuotoju 
Miškų institute, atsiskleidė ir A. Pliūros peda-
goginis, švietėjiškas talentas. Nuo 2005 m. jis 
dirba ASU Miškų ir ekologijos fakultete, 2010 

LAMMC Miškų instituto Miško genetikos ir selekcijos skyriaus vyriausiasis 
mokslo darbuotojas, prof. dr. (HP) Alfas Pliūra šių metų balandžio 5 d.  išrink-
tas ir balandžio 26 d. patvirtintas Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu. 
Tai 30 metų jo kryptingo miškotyros darbo įvertinimas. Dabar LMA darbuojasi 
4 mokslininkai miškininkai.

lankiomis sąlygomis sumažina dujų apykaitą ar išgarinimą užverda-
mi žioteles lapuose, ar net numesdami lapus, sulėtindami augimą ar 
keisdami morfologiją. Čia dažnai pasireiškia apigenetiniai reiškiniai 
– adaptaciniai pokyčiai pasikeitusios aplinkos sąlygoms ar dėl stre-
sorių poveikio vyksta dėl genų raiškos pokyčių. Populiacinės adap-
tacijos atveju dėl nepalankių sąlygų iškristų dalis mažiau atsparių 
genotipų ir populiacija jau toje pačioje generacijoje taptų kiek la-
biau prisitaikiusi. Biocenotinės adaptacijos atveju iš miško ekosiste-
mose jau sekančioje kartoje gali nelikti dalies medžių rūšių – vyks 
sukcesijos. Tačiau ilgalaikę genetinę adaptaciją dideliems aplinkos 
pokyčiams ir net rūšies evoliuciją gali užtikrinti tik genetinė variacija 
ir atranka. Genetinės adaptacijos procesai lėtesni – reikia vienos ir 

m. suteiktos profesoriaus pareigos, rengia 
jaunus mokslininkus (parengė du mokslo 
daktarus, dar du rengiami), dalyvauja Lietu-
vos ir užsienio doktorantūros ir atestaciniuo-
se komitetuose bei komisijose. 

Išrinktas tarptautinio mokslo žurnalo 
„Baltic Forestry“ vyriausiuoju redaktoriumi, 
mokslo žurnalo „Miškininkystė“ redakcinės 
kolegijos nariu,  Valstybinio mokslo ir studi-
jų fondo, įvairių tarptautinių ir Lietuvos pro-
gramų ekspertu, Aplinkos ministerijos Miško 
genetinių išteklių, sėklininkystės ir miško at-
kūrimo komisijos, Baltijos šalių selekcininkų 
tarybos bei kitų organizacijų nariu.     

Tikime, jog prof. Alfui Pliūrai pavyks įnešti 
svarų indėlį ir vykdant Lietuvos mokslų akade-
mijos misiją miškotyros ir pažangos miškinin-
kystėje srityse bei integruojant šalies mokslą 
į ES mokslinių tyrimų erdvę, pilnai pereinant 
prie tarptautinės doktorantūros sistemos, vys-
tant mokslo ir studijų informacinį aprūpinimą; 
tobulinant mokslinę leidybą, mokslinių tyrimų 
rezultatų integravimą į universitetines studijas, 
su mokslo tyrimais supažindinant gamyboje 
dirbančius miškų ūkio specialistus bei visuo-
menę.

LMA narys LEONARDAS KAIRIŪKŠTIS
Dr. JULIUS DANUSEVIČIUS

daugiau generacijos pasikeitimo, kad dėl gamtinės atrankos iškristų 
menkai prisitaikę genotipai, o geriau prisitaikę išplistų. Epigenetiškai 
reguliuojamas fenogenetinis plastiškumas (genetinė variacija pagal 
ekologinį atsaką) yra taip pat adaptacijai labai svarbi genetinės va-
riacijos dalis. Genetinės variacijos pokyčiai klimato kaitos sąlygomis 
sunkiai prognozuojami (1 pav.). Dalis genetinės variacijos gali būti 
prarasta dėl žūvančių genotipų, dalis – dėl požymių raiškos sumažėji-
mo nepalankiomis aplinkos sąlygomis. Tačiau genetinė variacija gali 
ir padidėti. Pavyzdžiui, dėl retų mutacijų išplitimo, atskirų požymių 
raiškos padidėjimo bei dėl epigenetinių reiškinių (požymių pokyčio 
dėl genų įjungimo ar išjungimo bei jų aktyvumo pokyčių) ir sudaryti 
geresnes galimybes atrankai ir adaptacijai. 
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atlikti genetiniai medžių prisitaikymo tyrimai
 Per paskutinį dešimtmetį atlikome nemažai genetinių tyrimų 
bandydami populiacijų palikuonis, palikuonių šeimas ir klonus 
lauko bandomuosiuose želdiniuose, įveistuose skirtingomis įvai-
rių Lietuvos miško gamtinių regionų aplinkos sąlygomis, bei ban-
dymuose klimatinėse kamerose, kuriose sukuriamos skirtingos 
klimatinės sąlygos bei paveikiama įvairiais stresoriais – padidintu 
ultravioletiniu spinduliavimu ir padidinta ozono koncentracija, 
šalnomis, sausromis ir kt. 

Pirmuosius tyrimus, siekiančius nustatyti klimato pokyčių įtaką 
medžių adaptaciniams požymiams, jų genetinės variacijos ir pavel-
dėjimo pokyčiams skirtingo klimato sąlygomis, modeliuojamomis 
klimatinėse kamerose, atlikome Švedijos žemės ūkio mokslų univer-
sitete Fitotrone kartu su Švedijos ir Italijos mokslininkais (2001-2004 
m., 2 pav.). Valgomojo kaštainio, kuris laikomas genetinės adaptaci-
jos tyrimų modeline rūšimi, Europos populiacijų palikuonių tyrimai 
parodė ryškius tarppopuliacinius skirtumus pagal augimą ir bioma-
sę, pagal plastiškumą ir atsaką į skirtingas sąlygas bei pagal įvairius 
fiziologinius parametrus. Dalis populiacijų pasižymėjo dideliu adap-
taciniu pajėgumu – jos augo sparčiausiai beveik visuose klimatinių 
sąlygų variantuose, tačiau kitos populiacijos keitė savo rangą skirtin-
gose aplinkos sąlygose. Populiacijos išsiskyrė ir pagal genetinės vari-
acijos apimtis populiacijose ir jų kitimą, keičiant aplinkos sąlygas. Tad 
buvo pripažinta, kad jų genetinės adaptacijos galimybės keičiantis 
klimatui yra labai nevienodos. 

Bendradarbiaujant su Kanados mokslininkais (2005-2008 m.) 
įvairiapusiškai tyrėme įvairių tuopų hibridų klonų produktyvumą, 
adaptaciją ir plastiškumą, įvairių augimo ir medienos savybių po-
kyčius kloniniuose bandymuose skirtingomis aplinkos sąlygomis 
rytų Kanadoje. Įvertinti skirtingų požymių kiekybiniai genetiniai 
parametrai – genetinė variacija ir paveldėjimas ir nustatyta, kad jie 
yra nevienodi skirtingomis aplinkos sąlygomis bei keičiasi onto-
genezėje. Medienos fizinių ir mechaninių savybių ir produktyvu-
mo požymiams nustatyta nors ir nestipri, bet patikima genotipo ir 
aplinkos sąveika, rodanti, kad skirtingi hibridai ir klonai nevieno-
dai reaguoja į bandomųjų želdinių edafines ir klimatines aplinkos 
sąlygas. Atrinkti jautriausiai į aplinkos sąlygas reaguojantys hibri-
dai ir klonai. 

Šiuos tyrimus toliau plėtojame Lietuvoje, vykdydami Ilgalai-
kių tyrimų programą bei susijusį doktorantūros projektą. Kloni-
niuose bandomuosiuose želdiniuose Lietuvos skirtingų kilmių 
rajonų sąlygomis testuojame virš 100 hibridinės drebulės ir hibri-
dinės tuopos klonų ir komercinių veislių. Šių tuopų hibridų klonų 
bandymai klimatinėse kamerose imituojant dirbtines pavasari-
nes šalnas ir vasaros sausras parodė stresinių poveikių esmiinę 
įtaką klonų augimui. Mažiausius nuostolius nuo šalnų ir sausrų 
patyrė vidurūšinių hibridų P. nigra, P. trichocarpa ir P. deltoides klo-
nai  (3 pav.). 

1 pav. Genetinės variacijos galimi pokyčiai keičiantis klimatui yra sunkiai 
prognozuojami

2 pav. Medžių palikuonių eko-genetiniai tyrimai klimatinėse kamerose, 
imituojant įvairius klimato kaitos scenarijus

Tarprūšinių hibridų klonai bei veislės geriausiai augo normalio-
mis sąlygomis, tačiau patyrė didelius augimo nuostolius dėl šalnų ir 
sausrų. Todėl jie gali būti rekomenduojami auginti tik ten, kur nėra 
didelio šių stresorių pavojaus. Klonų sąveika su aplinka tiek klimati-
nėse kamerose, tiek lauko bandymuose taip pat buvo aiškiai išreikšta 
– klonai pasižymėjo nevienodu plastiškumu ir ekologiniu atsaku. Tad 
skirtingiems kilmės rajonams Lietuvoje būtina selekcionuoti ir rajo-
nuoti skirtingus klonų rinkinius. Tyrimai taip pat parodė, jog stresinės 
aplinkos sąlygos keičia įvairių požymių ekologinės ir genetinės va-
riacijos proporcijas ir tai lemia paveldėjimo koeficiento sumažėjimą 
stiebo skersmeniui dirbtinės sausros ar šalnos poveikyje ir medelių 
iškritimui dirbtinės šalnos poveikyje. 

Šiltėjantis klimatas tampa palankus plantaciniuose želdiniuose 
Lietuvoje auginti geriausius tuopų hibridų klonus kartu su vietinės 
selekcijos drebulės hibridų klonais. Plantacinius želdinius, kurie re-
miasi pažangiausiomis biotechnologijomis (hibridizacija, klonine se-
lekcija, klonavimu, intensyvia agrotechnika ir kt.), turėtų būti leidžia-

3 pav. Lietuvoje introdukuojamų skirtingų tuopų hibridų atsakas į dirbtinių 
šalnų ir sausrų poveikį

M i š k i n i n k y s t ė
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ma veisti ne tik apleistose žemės ūkio žemėse (kurių tinkamų mažai 
beliko), bet ir ūkiniuose miškuose.

Dalies Lietuvos medžių rūšių (uosio, beržo, eglės) atsaką į trum-
palaikį padidintos ozono koncentracijos ir padidintos UV spinduliuo-
tės poveikį tyrėme mokslo programoje APLIKOM (2010-2012 m.). 
Tiriant karpotojo beržo palikuonis Fitotrono bandymuose, nustatyta, 
kad dygimo stadijoje ultravioletinis spinduliavimas sumažino ne tik 
augimą, bet ir jo genetinę variaciją. O kompleksinis UV-B ir ozono po-
veikis intensyvaus sėjinukų augimo stadijoje iššaukė stiprų augimo 
požymių genetinės variacijos padidėjimą. Kryžminio poveikio UV-B ir 
O3 bandymais nustatyta kompensacinė adaptacija – pirmasis silpnas 
stresoriaus poveikis gali susilpninti antrojo stipraus poveikio neigia-
mą efektą. Skirtingos uosio populiacijos ir šeimos pademonstravo 
besiskiriantį atsaką į O3 poveikį pagal požymių išraišką ir jų genetinės 
variacijos pokyčius. Tokie nevienodi pokyčiai juvenaliniame amžiuje 
stresorių poveikyje gali lemti sunkiai prognozuojamus naujai besi-
formuojančių populiacijų konkurencingumo, struktūros, adaptacijos 
ir tvarumo pokyčius.

Tiriamas uosių genetinis atsparumas džiūčiai   
Paskutinius 7 metus ypač didelį dėmesį skiriame uosių atsparumo 
ligai, kurią sukelia invazinis patogeninis grybas Hymenoscyphus fraxi-
neus ir kuri visiškai nuniokojo Lietuvos ir kitų Europos šalių uosynus, 
genetiniams tyrimams ir rezistentiškumo selekcijai. Bandomuosiuo-
se želdiniuose skirtinguose miško gamtiniuose regionuose tyrėme 
14 Europos ir 10 Lietuvos populiacijų palikuonių 340 pusiausibų šei-
mų bei 54 selekcionuotų klonų pažeidžiamumą ir genetinio atsparu-
mo mechanizmus. Nustatyti nemaži įvairių sveikatos būklės požymių 
adityviniai genetinės variacijos (CVA= 29,9-38,7 %) ir paveldėjimo ko-
eficientai (h2 = 0,40–0,49) atskleidė, kad atsparumas yra genetiškai 
determinuotas ir paveldimas adityviukai. O tai reiškia, kad galima 
plėtoti efektyvią uosio selekciją jo atsparumui ligai didinti. Uosio 
šeimų pažeistumo tyrimai paveikus dirbtine šalna ir dirbtine sausra 
atskleidė, kad skirtingų uosio šeimų atsparumas patogenui yra ne-
vienodas normaliomis ir stresinėmis aplinkos sąlygomis. Bandomuo-
siuose želdiniuose ir pažeistuose medynuose atrinkta nemažai ligai 
potencialiai atsparesnių genotipų, kurie toliau išbandomi kloniniuo-
se bandymuose – sėklinėse plantacijose, ir atspariausieji bus daugi-
nami sėkliniu ir vegetatyviniu būdu bei naudojami kryžminimams 
tolimesnei uosio atsparumo selekcijai plėtoti Lietuvoje.

Šiuo metu vykdomi klimato kaitos poveikio 
miškams eko-genetiniai tyrimai 
 Eko-genetinius tyrimus klimato kaitos poveikio skirtingoms medžių 
rūšims tematika toliau plėtojame naujosios Nacionalinės mokslo 
programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projekte 
,,MIŠKOEKOKAITA: Skirtingų medžių rūšių ir besiformuojančių miško 
bendrijų atsakas ir plastiškumas klimato kaitos ir kitų streso veiksnių 
poveikyje“ (Nr.SIT-4/2015, 2015-2018). Ekologiniu požiūriu rizikin-
giausių  gamtinių ar antropogeninių trikdžių suardytų miško ekosis-
temų (vėjovartų, gaisraviečių, plynų kirtaviečių bei apleistų žemės 
ūkio plotų) atsikūrimas vyksta dideliuose atviruose plotuose, kurie 
veikiami kontrastingų temperatūrų dienomis ir naktimis, drėgmės 
režimo sutrikdymo, intensyvesnės UV spinduliuotės ir padidėjusios 
priežemio ozono koncentracijos ir kt., kurių intensyvumas klimato 
kaitos sąlygomis dar padidėja. Atsikūrimo stadijoje miško ekosiste-
mos yra jautriausios ir lengviausiai pažeidžiamos. Jų atsikūrimo eiga 
iš esmės apsprendžia naujai besiformuojančios miško bendrijos tipą, 

struktūrą ir būsimą tvarumą. Todėl tyrimai šioje ekosistemų vystymo-
si stadijoje yra ypač aktualūs ir svarbūs. Ekosistemų degradacija yra 
daugiaplanis procesas, kur streso veiksniai veikia integruotai. Tačiau 
iki šiol dauguma medžių tyrimų stresorių ar patogenų poveikyje kli-
matinėse kamerose Lietuvoje ir užsienyje vykdomi paprastai tik vei-
kiant kuriuo nors vienu stresiniu veiksniu ir tik atskiroms rūšims. 

Nacionalinės mokslo programos projekto „MIŠKOEKOKAITA“ tyri-
mų tikslas – ištirti septynių ūkiniu požiūriu svarbiausių miško medžių 
rūšių ir jų populiacijų atsaką, plastiškumą ir konkurencijos pokyčius 
padidintos temperatūros, drėgmės ir CO2 koncentracijos sąlygomis ir 
stresinių veiksnių – šalnų, karščio bangų, sausrų, padidinto UV inten-
syvumo ir ozono koncentracijos kompleksiniame poveikyje miško 
bendrijų atsikūrimo ir formavimosi stadijoje juvenaliniame amžiuje 
ir tuo pagrindu parengti rekomendacijas miško ekosistemų tvarumui 
užtikrinti. Tyrimai atliekami skirtingų mokslo šakų sandūroje: geneti-
kos, miškotyros, augalų ekologijos, fiziologijos ir fitopatologijos. Jie 
turėtų suteikti naujų žinių apie skirtingų bioekologinių savybių me-
džių rūšių ir jų besiformuojančių bendrijų bei populiacijų eko-atsaką 
ir plastiškumą sąryšyje su aplinkos sąlygų stresiškumu, augimo ritmu 
skirtingomis gamtinėmis ir fitotrone sukuriamomis kompleksinėmis 
stresinėmis aplinkos sąlygomis, nustatant labiausiai lemiančias; nu-
statyti miško bendrijų atsikūrimo ir formavimosi dinamiką klimato 
kaitos ir kitų stresorių poveikyje ekologiškai rizikingiausiose trikdžių 
paveiktose miško ekosistemose. 

DNR mikrosatelitinių žymenų metodu tiriama atsikuriančių ir 
besiformuojančių miško bendrijų karkasinių medžių rūšių geneti-
nė įvairovė ekologiniu požiūriu rizikingiausiose trikdžių paveiktose 
gamtinėse buveinėse, palyginant su esama aplinkiniuose medynuo-
se ir įvertinant jos pakankamumą tvarioms populiacijoms suformuot. 
Vykdomų kompleksinių tyrimų naujumas ir aktualumas neabejotinas 
ir tai sudaro geras galimybes publikuoti tyrimų rezultatus tarptau-
tiniuose mokslo žurnaluose. Vienas iš svarbiausių šios Nacionalinės 
programos projekto uždavinių – parengti miškininkystės praktikos 
adaptavimo rekomendacijas miško ekosistemų tvarumui užtikrinti.

Aleksandro Stulginskio ir Vytauto Didžiojo universitetuose taip 
pat vykdomi du šios Nacionalinės programos projektai, tiriantys kli-
mato kaitos poveikį miško ekosistemoms. Šių ir susijusių projektų ty-
rimo rezultatų pagrindu reikėtų paruošti miškininkystės pritaikymo 
klimato kaitai nacionalinę strategiją, veiksmų planą ir rekomendaci-
jas bei koreguoti esamus miškų kirtimų, atkūrimo, genetinių išteklių 
išsaugojimo ir selekcijos norminius aktus. Europos genetinių išteklių 
išsaugojimo programa EUFORGEN jau yra parengusi nemažai tarp-
tautinių rekomendacijų ir strategijų miškų veisimo, genetinių išteklių 
išsaugojimo ir kitais klausimais klimato kaitos sąlygomis: „Miško ge-
netinių išteklių išsaugojimo Europoje principai klimato kaitos kon-
tekste“ (2015), „Miško dauginamosios medžiagos naudojimas ir per-
kėlimas Europoje klimato kaitos kontekste“ (2015) ir kt., kurios turėtų 
būti adaptuotos ir taikomos Lietuvoje. 

Tačiau vien norminio reglamentavimo nepakanka. Prie LAMMC 
Miškų instituto ir ASU turėtų būti įkuriami ir finansuojami iš AM Ben-
drųjų reikmių programos naujos mokslo taikymo ir inovacijų labora-
torijos – miško praktinės selekcijos, vegetatyvinio dauginimo, DNR 
monitoringo, miškų inovacijų demonstravimo-išbandymo ir pan., 
kurios plėtotų klimato kaitai tinkamų genotipų praktinę selekciją ir 
jų dauginimą, vykdytų genetinės įvairovės pokyčių kontrolę gamti-
nių ir antropogeninių trikdžių pažeistose miško ekosistemose, ge-
netiniuose draustiniuose, sėklinėse plantacijose bei atkuriamuose ir 
ugdomuose miškuose klimato kaitos sąlygomis.
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Miško genetinių išteklių 

L ietuvoje šiuo metu turime 3388 genetinius miško medžių ište-
klių objektus, kuriuose saugomos 21 iš 25 natūraliai Lietuvoje 
augančių miško medžių rūšių genetinės vertybės. Ateityje ša-

lies miškų ūkiui gali būti svarbūs ir keletas introdukuotų medžių rū-
šių – kalninės pušies, platanalapio klevo, tuopų hibridų – genetinių 
išteklių objektų. Bet kol kas nėra nei vieno vietinių medžių rūšių – eu-
ropinio kukmedžio, plaukuotojo beržo, baltojo gluosnio ir paprasto-
jo šermukšnio – genetinio objekto. 

Daugelis šių objektų atrinkti daugiau kaip prieš 20 metų, tebėra 
aktuali jų išsaugojimo (tiksliau – atkūrimo) problema. Juose ūkinin-
kauta panašiai kaip ir kitose saugomose teritorijose: pasyviai stebint 
teritoriją pagal popieriuje apibrėžtas ribas, dažniausiai vykdant tik 
sanitarinius kirtimus. Todėl pradėjo vykti rūšių kaita, kai kurie jų dėl 
kenkėjų ir ligų pažeidimų, neigiamų klimato veiksnių net išnyko. Tarp 
miškininkų susiformavo požiūris, kad tai – tik Valstybinės miškų tar-
nybos Miško genetinių išteklių skyriaus specialistų, kurie periodiškai 
vykdo jų inventorizaciją ir ruošia juose dauginamąją medžiagą selek-
cinei sėklininkystei, rūpestis. 

Plačiai pradėjus kalbėti apie biologinės įvairovės išsaugojimą ša-
lies miškuose, nedovanotinai pamiršta, kad miškų genetinė įvairovė 
– neatsiejama biologinės įvairovės dalis. Europoje miško genetinių 
išteklių išsaugojimas (miško medžių populiacijų genetinės įvairovės 
išlaikymas) – vienas iš svarbiausių prioritetų miškininkystės srityje. 
Lietuva taip pat jau daugiau kaip 20 metų dalyvauja Europos miš-
ko genetinių išteklių išsaugojimo programoje (EUFORGEN). Miško 
medžių genetinių išteklių išsaugojimo (atkūrimo) ir plėtros procese 
svarbiausias vaidmuo ir didžiausia atsakomybė tenka esantiems ar-
čiausiai miško – miškų urėdijų ir girininkijų specialistams. 

Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus dar-
buotojų iniciatyva jau ketvirti metai organizuojami regioniniai semi-
narai miško genetinių išteklių išsaugojimo klausimais atsakingiems 
už šią sritį miškų urėdijų specialistams, tikintis suaktyvinti jų veiklą.

Šiemet seminaras ,,Miško medžių genetinių draustinių ir sėklinių 
medynų išsaugojimas, naudojimas ir atkūrimas“ surengtas gegužės 
31 d. Trakų miškų urėdijoje. Jame dalyvavo pietryčių Lietuvos regio-
no – Nemenčinės, Šalčininkų, Trakų ir Vilniaus miškų urėdijų specia-
listai, girininkai, prižiūrintys miško genetinių išteklių objektus. 

Trakų miškų urėdas Vygantas Mierkis supažindino seminaro da-
lyvius su šioje miškų urėdijos esančiais miško medžių genetinių ište-
klių ir selekcinės sėklininkystės objektais, jų svarba plėtojant sėklinę 
miško bazę ir atkuriant valstybinius miškus. VMT Miško genetinių 
išteklių skyriaus vedėjas dr. Vidmantas Verbyla išsamiai papasakojo 
apie miško medžių genetinių išteklių struktūrą, valdymą, saugojimo 
tikslus ir metodus, genetinių miško medžių išteklių vegetatyvinio 
dauginimo metodus.  Valstybinės miškų tarnybos Miško medžių 
genų banke saugomi 8 vietinių medžių rūšių 1545 sėklų pavyzdžiai, 
dalis jų – iš objektų, kurie jau žuvę. 

Šios apžvalgos autorė atkreipė seminaro dalyvių dėmesį į miško 
medžių genetinių išteklių, sėklinės miško bazės teisinio reglamen-
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tavimo ypatumus, supažindino su rengiamais teisės aktų projektais. 
Veiklą miško medžių genetinių išteklių objektuose reglamentuoja 
net trys įstatymai: Miškų, Saugomų teritorijų ir Augalų nacionalinių 
genetinių išteklių bei  šūsnis Vyriausybės ir Aplinkos ministerijos tvir-
tinamų poįstatyminių teisės aktų – Gamtinių ir kompleksinių drausti-
nių nuostatai, Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, Miško 
dauginamosios medžiagos nuostatai, Miško sėklinių medynų nuos-
tatai ir Miško kirtimų taisyklės. Kai kurios teisės aktų nuostatos kar-
tojasi, o anksčiau būta ir prieštaravimų. Todėl norint nepasiklysti tei-
sės aktų labirintuose, reikia atkreipti dėmesį į tai, kokia veikla šiuose 
objektuose draudžiama bei žinoti, kad juose vykdomi tik sanitariniai, 
specialieji ir miško ugdymo kirtimai. 

Specialiųjų kirtimų laiką ir būdus (plynąjį, atvejinį ar atrankinį), 
taip pat atkūrimo priemones būtina raštu suderinti su VMT Miško ge-
netinių išteklių skyriaus specialistais. Visos ūkinės priemonės ir miško 
dauginamosios medžiagos ruoša turi būti pažymėti šių objektų pa-
suose. Siekiant panaikinti biurokratines kliūtis vykdant šių objektų 
atkūrimo priemones, per pastaruosius metus pavyko pakeisti pagrin-
dinius teisės aktus – Miškų įstatymą ir Miško kirtimo taisykles, kurių 
dabartinės nuostatos leidžia laiku vykdyti specialiuosius kirtimus, kol 
nesusilpnėjusios medžių galimybės atsikurti. Todėl šiuo metu miškų 
urėdijų specialistų pareiga – visas priemones, numatytas Valstybinės 
miškų tarnybos parengtose rekomendacijose, vykdyti laiku ir atsakin-
gai. Už aplaidumą ATP kodekse numatyta miškų pareigūnų adminis-
tracinė atsakomybė. Įteisinus miško medžių genetinius draustinius 
kaip saugomas teritorijas, jiems žuvus ar praradus vertę, nepakaks 
Miško genetinių išteklių, sėklininkystės ir miško atkūrimo ekspertų 
komisijos pritarimo – teks organizuoti brangiai kainuojantį ir ilgą spe-
cialiojo teritorijų planavimo procesą ir belstis į Vyriausybės duris. 

Seminaro dalyviai apžiūri eglės sėklinį medyną Lentvario girininkijoje
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Dar liko neišspręstų teisinių problemų dėl 46 genetinių miško 
medžių draustinių įteisinimo. Pasibaigus 2014 m. genetinių drausti-
nių teritorijų planavimo procesui, paaiškėjo, kad tik 112 draustinių iš 
160-ties galima įteisinti kaip valstybinius draustinius. Net 46 pateko 
į kitas saugomas teritorijas – valstybinius parkus, valstybinių parkų 
ir savivaldybių draustinius, kitus valstybinius draustinius, 2 – net į 
rezervatus, kuriuose jokia veikla negalima. Vadovaujantis Saugomų 
teritorijų įstatymo nuostatomis, 34 iš jų buvo pavadinti genetiniais 
medynais, 12 – genetiniais draustiniais. Vyriausybės nutarimų pa-
grindu šiuo metu į LR saugomų teritorijų valstybės kadastrą įtraukta 
tik 112 valstybinių miško medžių genetinių draustinių ir 2 genetiniai 
draustiniai, esantys Kurtuvėnų regioniniame parke. Likę 44 gene-
tiniai medynai ir draustiniai dar ilgai lauks savo eilės. Jų statusas ir 
apsauga bus garantuota tik parengus ir patvirtinus naujus saugomų 
teritorijų, į kurias jie patenka, planavimo dokumentus. Todėl miškų 
urėdijų ir Valstybinės miškų tarnybos specialistai, derindami saugo-
mų teritorijų dokumentus ar teikdami jų planavimo sąlygas, turi būti 
budrūs, kad šie 44 genetinių išteklių objektai teritorijų planavimo 
dokumentuose būtų tinkamai pažymėti ir aprašyti. Visuose geneti-
nių išteklių objektuose negali būti kertinių miško buveinių, kadangi 
miškų ūkinės (ne)veiklos principai šiuose objektuose nesuderinami. 

VMT Miško genetinių išteklių skyriaus vyriausieji specialistai Da-
rius  Raudonius ir Valmantas Kundrotas pranešimuose pateikė ūki-
nių priemonių vykdymo miško medžių genetinių išteklių objektuose 
analizę, efektyvumo ir projektavimo galimybes, įtaką jų atkūrimui, 
pietryčių Lietuvos regiono miško medžių genetinių išteklių ypatybes.

Saugant miško medžių genetinius išteklius susiduriama su pro-
blemomis, susijusiomis su kintančia aplinka, klimatu, miškininkystės 
praktika ir medžių savybėmis, todėl praktikoje taikomi genetinių iš-
teklių apsaugos metodai turi padėti jas įveikti. 

Genetiniai miško medžių ištekliai atkuriami natūraliu arba dirbti-
niu būdu. Atkuriant natūraliai, sudaroma galimybė išlaikyti medynų 
genetinę struktūrą, be to, šis būdas ekologiškesnis. Dirbtinis atkūri-
mas taikomas tik tada, kai nepavyksta sukurti tinkamų sąlygų jiems 
atsikurti natūraliai. Visos ūkinės priemonės miško medžių genetinių 
išteklių objektuose turi ir kitą tikslą – suformuoti gamtiniams veiks-
niams atsparius medynus. Kai formuojami vienaamžiai medynai, jie 
pasižymi didesne genetine įvairove, mažesni atkūrimo kaštai ir pa-
prastesnis atkūrimo procesas, tačiau neišlaikomas genetinių išteklių 
tęstinumo procesas. Jie mažiau atsparesni aplinkos veiksniams. For-
muojant įvairiaamžius medynus, užtikrinamas genetinių išteklių tęs-
tinumo procesas, didesnis medynų atsparumas aplinkos veiksniams, 
tačiau genetinė įvairovė – mažesnė, didesni atkūrimo kaštai. 

Miško medžių genetinių išteklių atkūrimui reikia ruoštis iš anksto 
ir laiku taikyti ūkines priemones: atlikti intensyvesnius ugdymo kir-
timus, paliekant 10 proc. mažesnį skalsumą ar tankumą nei kituose 
medynuose, specialiuosius kirtimus pradėti, kai medynas pasiekia 
derėjimo maksimumą (pavyzdžiui, pušis – 80 metų, eglė, juodalksnis 
– 60 metų). Todėl tenka medynų derėjimo metais koreguoti iš anksto 
numatytas metines pagrindinių kirtimų normas. Taip pat svarbu pa-
rinkti tinkamą kirtimo būdą. Nustatyta, kad taikant neplynų kirtimų 
būdus, genetinės įvairovės požiūriu skirtumas tarp mažo ir vidutinio 

kirtimų intensyvumo  – nedidelis. Tačiau pastebėti dideli genetinės 
įvairovės pokyčiai tarp skirtingu augimo greičiu pasižyminčių me-
džių, todėl dažnai taikomas atrankinis kirtimo būdas gali pakeisti ge-
netinę medyno struktūrą. Neplyni kirtimai, vykdomi tolygiai visame 
plote, neatsižvelgiant į iškertamų medžių rodiklius, labai sumažina 
genetinės degradacijos riziką ir taikytini miško medžių genetiniuose 
draustiniuose. Atrankinis kirtimo būdas, kai medžiai kirsti atrenkami 
pagal jų parametrus, labiau taikytinas sėkliniuose medynuose. Prieš 
parenkant kirtimo būdą taip pat būtina įvertinti atkūrimo galimybes 
ir finansinius kaštus. Nors savaiminis atžėlimas – dažniausiai naudo-
jama ir efektyvi atkiūrimo priemonė, esant dabartinei šalies miško 
medžių genetinių išteklių objektų amžiaus struktūrai, dažnai yra nee-
fektyvus: perbrendę medynai menkai dera, vyksta rūšių kaita, didžiu-
lę žalą daro miškuose nesureguliuotas žvėrių skaičius, trako, žolinės 
augalijos ir kitų medžių konkurencija, kartais – augavietės užmirki-
mas. Todėl beveik visais atvejais būtina iš anksto, sėklų derliaus me-
tais, pasiruošti sėklų, kad medynui nepavykus savaime atželti būtų 
galima nedelsiant jį atkurti dirbtiniu būdu. Vertingas sėklas galima 
saugoti ir VMT Miško medžių genų banke. 

Miškų ūkinė veikla genetinių išteklių objektuose nuo įprastų 
ūkininkavimo metodų skiriasi tuo, kad medynuose formuojama 2-5 
amžiaus generacijų  struktūra ir jie atkuriami to paties objekto miško 
dauginamąja medžiaga.

VMT specialistai atliko įdomų tyrimą apie pagrindinių medžių 
rūšių genetiniuose draustiniuose ir sėkliniuose medynuose per pas-
taruosius 8 metus projektuotas ir miškų urėdijų per pastaruosius 12 
metų vykdytas ūkines priemones. Mažo intensyvumo priemonėms 
priskirti sanitariniai kirtimai, vidutinio intensyvumo – ugdymo kirtimai 
ir atrankiniai kirtimai, ruošiant miško dauginamąją medžiagą, intensy-
vioms – genetinių išteklių atkūrimą skatinantys specialieji kirtimai.

Projektuotų ir taikytų ūkinių priemonių intensyvumo skirtumai miško medžių 
genetinių išteklių objektuose

Medžio rūšis Būklė 

Priemonių intensyvumas, proc.

mažo  
intensy-

vumo

vidutinio 
intensy-

vumo

intensyvios

Paprastoji 
pušis

projektuota 10 36 54

įvykdyta 62 19 19

Paprastoji 
eglė

projektuota 12 69 19

įvykdyta 59 26 15

Paprastasis 
ąžuolas

projektuota 31 59 10

įvykdyta 85 11 4

Karpotasis 
beržas

projektuota 3 57 40

įvykdyta 24 65 11

Juodalksnis projektuota 2 69 29

įvykdyta 11 78 11

Ši lentelė gana iškalbinga ir atspindi objektyvų miškų urėdijų 
specialistų požiūrį į genetinių išteklių atkūrimą. 

išsaugojimo svarba 
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Analizuojant Nemenčinės, Šalčininkų, Trakų ir Vilniaus miškų urė-
dijose miško medžių genetinių išteklių objektuose 2005–2010 m. 
Valstybinės miškų tarnybos suprojektuotas ir miškų urėdijų įgyven-
dintas ūkines priemones, nustatyta, kad Nemenčinės ir Šalčininkų 
miškų urėdijose įgyvendintos visos suprojektuotos priemonės, Trakų  
miškų urėdijoje – 50 proc., Vilniaus miškų urėdijoje – apie 25 proc. 
visų priemonių.

Siekiant patikrinti išdėstytą teoriją praktiškai, seminaro metu 
aplankyti keli Trakų miškų urėdijos miško medžių genetinių išteklių 
objektai. 

Lentvario girininkijos paprastosios eglės sėklinis medyne (15,7 
ha, Ncl augavietė, vid. amžius – 86 m., skalsumas – 0,70-0,9) pasta-
rąjį dešimtmetį buvo periodiškai vykdomi sanitariniai kirtimai. Dėl to 
susiformavo 2 aikštės, kuriose dar 2006 m. pašalintas trakas ir skari-
fikuotas dirvožemis, o 2014 m. papildomai ruošta dirva 1,5 ha plote. 
Tačiau dėl nepakankamo medžių derėjimo ir kankorėžių pažeidimų 
savaiminis eglės žėlimas neįvyko. Išeitis – atrankinių derančių me-
džių kirtimo metu surinkti pakankamą sėklų kiekį ir medelyne išau-
ginti sodmenis. Atsižvelgiant į jų kiekį, medyną reikėtų kirsti atitinka-
mo ploto biržėmis ir atkurti dirbtiniu būdu.

Žeronių girininkijos Rūdiškių miško pušies valstybiniame geneti-
niame draustinyje (26,4 ha, 136 metai, Ncl augavietė, 0,8 skalsumas) 
auga brandūs 111–166 metų paprastosios pušies su egle medynai. 
Anksčiau vykdytos neintensyvios ūkinės priemonės – užšlemšto 
miško valymas ir sanitariniai kirtimai, 2004 m. – atvejinis kirtimas 
nepasiteisino. Šiuo metu medyne, kur mažesnis miškinio lendrūno 
stelbimas, auga nepakankamas kiekis grupėmis išsidėsčiusių pušies 
savaiminukų. Išeitis – kasmet atrankinio kirtimo būdu iškirsti sėkli-
nius medžius, paruošti pakankamą kiekį sėklų ir išauginti sodmenis. 
Atsižvelgiant į išaugintų sodmenų kiekį, medyną reikėtų kirsti speci-
aliaisiais kitais kirtimais atitinkamo ploto biržėmis ir atkurti dirbtiniu 
būdu. Dėl pakankamo populiacijos genofondo išsaugojimo sodme-
nims išauginti naudoti per keletą metų paruoštą sėklų mišinį.

Apžiūrėtos Trakų miškų urėdijos puikiai prižiūrimos ir tvarkomos 
dvi paprastosios pušies sėklinės plantacijos (12,9 ha), įveistos 1997–
2007 m. Bet trečiąją, įveistą 1970–1975  m., jau laikas nurašyti. 1997 
m. įveista plantacija intensyviai genėta, suformuotos kompaktiškos 
žemos pušų lajos. Intensyvus genėjimas derliaus kiekiui įtakos be-
veik neturi, susiformuoja kokybiškesni kankorėžiai, daug mažesnė jų 
surinkimo savikaina.

Taigi, apžiūrėti miško medžių genetinių išteklių objektai ir įver-
tinti jų atkūrimo būdai tik patvirtino teorinę tiesą: brandžiuose ir per-
brendusiuose medynuose dažniausiai efektyvesnės intensyvios dirb-
tinio atkūrimo priemonės, o panašūs seminarai, kurių metu su miške 
dirbančiais specialistais įvertinama biurokratinė, teorinė ir gamybinė 
patirtis, siekiant atiduoti grąžą miškui, neturėtų būti retenybė.
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Žeronių girininkijos Rūdiškių miško valstybinis 
pušies genetinis draustinis

Trakų miškų urėdas V. Mierkis ir Lentvario girininkijos girininkas 
S. Miliauskas pristato eglės sėklinį medyną 

Išgenėta 1997 m. įveista pušies sėklinė plantacija
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  Birželio 17 d. ASU įteikti 603 aukštojo mokslo diplomai Agro-
nomijos, Ekonomikos ir vadybos, Miškų ir ekologijos, Vandens 
ūkio ir žemėtvarkos, Žemės ūkio inžinerijos fakultetų absolven-
tams.

Miškų ir ekologijos fakultetą šiemet baigė 134 absolventai 
(73 bakalaurai ir 61 magistrantai). Miškininkystės bakalauro di-
plomą gavo 50,  Taikomosios ekologijos – 21, Miestų ir rekre-
acinės miškininkystės – 2 absolventai. Miškininkystės magistro 
diplomą gavo 36, Taikomosios ekologijos – 21, Laukinių gyvūnų 
išteklų ir jų valdymo – 4 absolventai. 

ASU Miškų ir ekologijos fakultete:

  Birželio 18 d. ASU Miškų ir ekologijos fakulteto medžioklės 
ragų ansamblis (vadovas A. Pučinskas) dalyvavo Lenkijoje, Golu-
chove (netoli Poznanės), kur įsikūręs Lenkijos valstybinių miškų 
miškininkystės kultūros centras, vykusiame trečiajame miški-
ninkų ir medžiotojų kultūriniame festivalyje ir atskiroje klasėje 
užėmė 1-ąją vietą. 

  Birželio 25 d. ASU Miškų ir ekologijos fakulteto medžioklės 
ragų ansamblis XVI-jame medžioklės ragų konkurse „Augustavo 
girios aidai“ atskirose klasėse laimėjo pirmąją ir antrąją vietas. 

MEF inf. 

Diplomų įteikimo šventė

M o k y m a s
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nėrė į privatų verslą. „Nors miškininku ne-
dirbu, tačiau mano dabartinis užsiėmimas 
tiesiogiai susijęs su mišku“, – pabrėžė UAB 
Valtralita direktorius.

Prieš metus KMAI kolegijoje kartu su 
direktoriumi dr. Albinu Tebėra ir Profesinio 
mokymo skyriaus vedėju Nerijumi Marcin-
kevičiumi lankydamasis Medienos ruošos 
technologijų ir mašinų laboratorijoje, R. 
Nauburaitis pagalvojo, kad įmonė Valtra-
lita taip pat galėtų prisidėti prie mokyklos 
techninės bazės plėtros. Mat, kompiuteri-
zuotoje laboratorijos klasėje jau senokai 
mokymo proceso metu sėkmingai panau-
dojami Komatsu medvežės ir medkirtės 
simuliatoriai, ekskavatoriaus treniruokliai. 
Jų dėka moksleiviai gali įgyti pirmuosius 
praktinius įgūdžius darbui su dabartine 
miško technika. „Šioje laboratorijoje ir kilo 
idėja padovanoti laboratorijai naują mo-
kymo priemonę – tikrą kirtimo galvą Keto. 
Norėjau atsilyginti mokyklai už tai, ką ji man 
davė per tuos keturis mokymosi metus, kitaip 
sakant, grąžinti moralinę skolą.“ – sakė UAB 
Valtralita direktorius.

Duotą žodį Remigijus Nauburaitis tęsėjo. 
Tuoj kreipėsi į kompanijos Kone-Ketonen Oy  
generalinį direktorių Lauri Ketonen su prašy-
mu kaip mokymo priemonę skirti KMAI kole-
gijos laboratorijai Keto kirtimo galvą. „Nebū-
čiau prieš, jei gautume ir apgadintą kirtimo 
galvutę. Tačiau L. Ketonen laikė kompanijos 
prestižo ir garbės reikalu padovanoti mažai 
naudotą, tačiau puikiai veikiančią kirtimo gal-
vą Keto 150 Eco Supreme, kurią, esant reikalui, 
galima sumontuoti prie bet kurios medkirtės 

ar ekskavatoriaus.“ – sakė Remigijus. 
Oficialus kirtimo galvos Keto 

150 Eco Supreme  perdavimas įvy-
ko gegužės viduryje, kurio metu 
KMAIK direktorius dr. A. Tebėra 
ir UAB Valtralita direktorius R. 
Nauburaitis apsikeitė atminimo 
dovanomis. „Malonu, kad Remigi-
jus sėkmingai plėtoja savo verslą 
ir teikia didelę naudą valstybei. 
Viena iš mūsų kolegijos misijų ir 
yra siekis studentą „įkrauti“ tokia 
dvasia, kad jis pats, savarankiškai, 
ieškotų vietos gyvenime. Tuo tiks-
lu esame suinteresuoti plėsti savo 
mokymo bazę, ieškoti būdų gerinti 
infrastruktūrą, kelti dėstytojų kvali-

Vertinga dovana

Nauja mokymo priemonė rado tinkamą vietą 
laboratorijoje
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Lietuviško kapitalo UAB Valtralita gerai 
žinoma tarp šalies žemdirbių ir miškininkų. 
Įmonė yra oficiali Valtra traktorių serviso 
atstovė (aptarnauja apie 500 šios ir kitų 
markių traktorių, savaeigių mechanizmų, 
kuriuose sumontuoti Agco Sisu Power va-
rikliai), savo moderniose dirbtuvėse atlie-
kanti garantinę ir pogarantinę priežiūrą bei 
remontą. Skubios paslaugos taip pat teikia-
mos ir 4 mobiliaisiais ekipažais kliento nu-
rodytoje vietoje. Be to Valtralita atstovau-
ja Suomijos kompaniją Kone-Ketonen Oy,  
kuri gamina visame pasaulyje populiarias 
miško kirtimo galvas Keto. UAB Valtralita savo 
specializuotose parduotuvėse Šakiuose ir 
Vilkaviškyje prekiauja Husqvarna, Stiga, Solo, 
Jonsered,  McCulloch,  Gardena sodo ir miško 
priežiūros technika bei atlieka jų remon-
tą.  Kaip teigė šios įmonės direktorius Remi-
gijus Nauburaitis, aukšta darbuotojų kvalifi-
kacija, patirtis, atsakingumas bei kūrybiškas 
požiūris į darbą – pats geriausias užtaisas 
siekti gerų gamybinių rezultatų jo vadovau-
jamoje įmonėje. 

Remigijus – Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegijos 1991 m. laidos miš-
kininkystės studijų absolventas. Jis teigia, 
kad žinios ir gyvenimiška patirtis, įgytos 
tarp šios mokyklos sienų, turėjo nemažos 
įtakos jo verslui atsirasti ir plėtotis. Paskai-
tos, praktiniai užsiėmimai, kolegijos dės-
tytojų sugebėjimas įtaigiai perteikti žinias 
paliko gilų pėdsaką jo atmintyje ir davė 
stimulą imtis aktyvios veiklos. Tad ne-
nuostabu, kad po kolegijos baigimo, tru-
putį padirbėjęs miškų urėdijoje, Remigijus 

KMAIK direktorius dr. A. Tebėra dėkoja UAB Valtralita  
direktoriui  R. Nauburaičiui už vertingą dovaną

fikaciją. Jei atsiranda žmonės galintys mums 
padėti, mes tos pagalbos neatsisakome ir 
tuo labai džiaugiamės.“ – pabrėžė A. Tebėra.

***
Kompanija Kone-Ketonen Oy įkurta 

1984 metais. Įmonės įkūrėjas ir savininkas 
Lauri Ketonen pirmąją kirtimo galvutę su-
konstravo ir pagamino dar 1978-aisiais. Šiuo 
metu įmonė gamina 12 skirtingo  modelio 
kirtimo galvučių, o pasaulio miškuose da-
bar dirba apie 6000 tokių galvų. Didžiausią 
eksporto dalį sudaro Kanada ir Japonija, kur 
galioja labai griežti reikalavimai sortimentų 
ilgio ir skersmens paklaidai – esant 18 metrų 
ilgio rąstui, ji turi būti ne didesnė kaip 3 cm. 
Keto kirtimo galvos atitinka šį reikalavimą.

Keto kirtimo galvutės turi keletą išskirti-
nių savybių, kurios suteikia dideles galimy-
bes apdoroti medieną tiksliai ir našiai. 

Tai vikšrinė pavara, kurios sukibimo plo-
tas yra 10 kartų didesnis nei ratukais varomų 
kirtimo galvučių. Esant tokiai konstrukcijai, 
mažiau žalojama mediena, nes varymo me-
chanizmui prispausti prie kamieno reikia žy-
miai mažesnės jėgos. Didelis sukibimo plotas 
neleidžia šiam mechanizmui buksuoti, todėl 
labai tiksliai matuojamas ilgis. Ilgio matavi-
mas vyksta vikšrų pagalba, nes nėra matavi-
mo ritinėlio, kuris, ypač apdorojant lapuočius 
ar medžių rūšis su lengvai atsilupančia žie-
ve, gali daryti dideles paklaidas. 

Keto kirtimo galvutės puikiai tinka ker-
tant lapuočius, nes dėl didelio sukibimo plo-
to ir galingos traukimo jėgos lengvai nuge-
nimos ir storos šakos.

MG inf.
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Druskininkų miškų urėdas 
GINtArĖ JANIŠKIENĖ

M iškų urėdas Zenonas Naujokas 
pasakoja, kad medžiais užversti 
keliai buvo labai greitai sutvar-

kyti ir pravažiuoti jau visur galima, tačiau 
darbo miške dar labai daug. Pirminiais 
duomenimis, vėjavartų pas juos – apie 
15 tūkst. kub. m, o detaliau apžiūrėjus vi-
sus plotus gali paaiškėti, kad ir dvigubai 
daugiau. Rangovai, žinoma, teisybę sakys, 
kad išverstus medžius tvarkyti ilgiau trun-
ka, kad sortimentai prastesni, ir darbas 
kainuos brangiau, bet gamtos motulės 
gi nepamokysi, tenka prie jos prisitaiky-
ti ir toliau dirbti savo darbą. Miškininkai 
džiaugiasi, kad nors žmonės nenuken-
tėjo. Vienoje vietoje pavėsinės smarkiai 
apgadintos – gerai, kad turistų tuo metu 
jose nebuvo, kitoje vietoje medienos pri-
krautas automobilis pačiu laiku spėjo iš 
miško išvažiuoti.

Bet nėra to blogo, kas ne-
išeitų į gerą. Sprendžiant pro-
blemas, pavyzdžiui, gali gim-
ti naujų idėjų. Druskininkų 
miškų urėdas išsidavė, kad 
žiūrint į vėtros išvartytus me-
džius jam kilo mintis įsigyti 
droną – jį pakėlus nuotoliniu 
būdu būtų galima miškus 
apžvelgti, greitai vėjo pada-
rytą ar kitokią žalą nustatyti.

„Toks įrenginys galėtų 
Mes gyvenam gerai
Maloniai nuteikia Druskininkų miškų urė-
do optimizmas, o vadovo nuostatos, kaip 
žinia, veikia viso kolektyvo nusiteikimą 
dirbti.

„Mes tai gyvenam gerai, – šypsosi Ze-
nonas. – Ir jokių pertvarkų nebijom“.

Druskininkų miškų urėdijoje darbo 
procesai optimizuojami nuolat. Savos 
technikos turi nedaug – tik medienos iš-
traukimo mašiną ir traktorių dirvos ruoši-
mui, o greiderį tikisi greitai parduoti.

„Žinoma, patogu, kai turi savo ir gali 
bet kada greitai pasinaudoti, bet tech-
nika sensta, o kai jos dažnai nenaudo-
ji, tai neapsimoka laikyti, neatsiperka, 
– ūkiškai aiškina Zenonas Naujokas. – 
Paskaičiuoji ir supranti, kad geriau išsi-
nuomoti“.

Darbuotojų Druskininkų miškų urėdi-
joje irgi nedaug – vidutiniškai apie pen-
kiasdešimt (vasarą dirba daugiau, žiemą 
– mažiau). Pensijinio amžiaus – tik vienas 
įvairius smulkius darbus dirbantis žmo-
gus. Pajuokavome, kad Dzūkijoje pensiji-
nio amžiaus žmones darbdaviai išleidžia 
grybų ir uogų rinkti, bet Zenonas pabrė-
žia, kad žmogus žmogui nelygu – vienas 
dar jaunas, o jau tingus, kitas – senjoras, 
bet aštraus proto.

Druskininkų miškų urėdijoje apsilankėme po Lietuvoje 
praūžusio stipraus vėjo, pridariusio miškams daug nuos-
tolių. Savo akimis pamatėme šiurpias vėjavartas ir pasi-
kalbėjome apie neplanuotus miškininkų rūpesčius, tačiau 
sutikome ir daug šaunaus jaunimo, mylinčio gamtą ir pa-
sirengusio nuoširdžiai dirbti miškų ūkyje.
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tarnauti ir vagysčių prevencijai, ir gaisrų 
aptikimui, o nuotraukas ar filmuotą me-
džiagą ir komunikacijai būtų galima pa-
naudoti“, – svarsto Zenonas Naujokas.

Vadovas jau žino, ir kuriam specialistui 
galėtų pavesti drono veikimo niuansus 
išsiaiškinti, turi savoje miškų urėdijoje to-
kios technikos žinovą. 

Jaunieji specialistai (iš kairės): E. Pieczulis, Ž. Alūza, R. Muliuolis, J. Janulevičiūtė, Ž. Balčius

Miškų urėdas Zenonas Naujokas

U r ė d i j o s e
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Jaunimui Druskininkų miškų urėdi-
joje durys atsidaro, kai tik atsilaisvina 
eigulio vieta. Miškų urėdijos vadovas įsi-
tikinęs, kad dirbti reikia pradėti nuo pat 
apačios ir kilti laiptelis po laiptelio – taip 
ir naują žmogų gali išbandyti, ir prade-
dančiajam lengviau. Pastebėjome ir tai, 
kad Zenonas Naujokas skatina jaunimą 
tobulėti, ragina ir sudaro sąlygas siekti 
magistro laipsnio. Gal ir nelengva rasti 
laiko ir darbui, ir mokslui, ir šeimai, jeigu 
jau sukurta, bet kai nori – viskas įmano-
ma, o į vėžes įstatyti jaunieji kolegos po 
to dėkingi būna.

Zenonas ir pats, žmonos pastūmė-
tas, savaitgaliais mokėsi, baigė dar ir Psi-
chologijos akademiją – tiesiog dėl savęs 
ir platesnių žinių, kurios ir vadovaujant, 
ir šiaip gyvenime praverčia. Klausantis 
Druskininkų miškų urėdo pasakojimo apie 
kolektyvą negali nepastebėti jo gebėjimo 
bendrauti ir vadovauti. Zenonas pasitiki 
jaunais žmonėmis, skatina juos imtis vei-
klos ir atsiskleisti, visus darbuotojus ragi-
na mąstyti nestandartiškai, siūlyti naujų 
idėjų. Druskininkų miškų urėdas sako, kad 
būtina išnaudoti vyresniųjų patirtį ir iš-
mintį, bet gyvenimas, jo įsitikinimu, gerėja 
todėl, kad vieną kartą keičia kita, ir jauni-
mas – visada geresnis.

kai esi tik užeivis
Zenonas Naujokas augo Suvalkijoje, o 
Druskininkuose, nors ir daug metų jau 
gyvena, jis – užeivis. Šį gražų žodį išgirdo 
iš lūpų garbingo amžiaus moters, atitekė-
jusios į Druskininkų žemę, sako, kad ir jam 
tas pats tinka. O kai esi tik užeivis, privalai 
gerbti vietinių žmonių papročius, turi at-
sižvelgti į jų įprastą gyvenimo būdą.

„Kai pirmą kartą pamačiau, kad Drus-
kininkų apylinkių gyventojai samanas 
grėbia ir vežasi gyvulių kraigui, labai 
nustebau – juk suvalkiečiai tam šiaudus 
naudoja, bet Dzūkijoje žemės prastesnės, 
žmonės čia šimtus metų samanas naudo-
jo ir miškams žalos nepadarė, grybai, uo-
gos augo ir auga. Niekada nepakilo ranka 
už tas samanas bausti“, – atvirai pasakoja 
Zenonas, o mano susižavėjimo pliūpsnį 
greitai atšaldo suvalkietišku humoru – 
neva sau naudos ieško, nes nepriimtų ki-
taip vietiniai.

Druskininkai – kurortinis miestas, ne-
mažai turistų čia lankosi. Kai kolegos pra-
deda burnoti dėl apgadintų poilsiaviečių, 
miškų urėdas juos irgi moka nuraminti. 
Sako, pagalvokite, kiek žmonių mintyse 
jums dėkojo už tai, kad gali maloniai pa-
ilsėti, na, o jeigu atsirado koks vienas, su 
savimi susipykęs, ką gi, sutvarkykime, kiti 

vėl džiaugsis.
Miško vagysčių Druski-

ninkų miškų urėdijoje retai 
pasitaiko, buvo keli nubaus-
ti, prisibijo. Kai savivaldybė 
pastatė didelių atliekų surin-
kimo konteinerius, ir šiukš-
lių miške mažiau, padangų 
žmonės neprimėto. Gėrimų 
pakuočių apmokestinimas 
irgi prisidėjo prie miško šva-
ros.

Didesnė problema – 
gaisrai. Kai tik užeina sausra, 
miškininkai stebi, ar daug 
miške grybų ir uogų. Kuo 
miške daugiau žmonių, tuo 
ir gaisrų tikimybė didesnė, 
nes dažniausia gaisrų prie-
žastis – neatsargus žmonių 
elgesys su ugnimi. Druski-
ninkų miškų urėdija viena 

pirmųjų įsidiegė vaizdo kameras gaisrams 
stebėti, o jaunieji specialistai juokauja, 
kad jie visi pirmiausiai dirbo gaisrininkais 
(miškų gaisrinės saugos operatoriais).

Druskininkų miškų urėdas sako, kad 
urėdijos darbo ciklą įtakoja nemaži Dzū-
kijos nacionalinio parko plotai – negali 
gamybos darbų vykdyti, kada panorėjęs, 
yra laikas, kai reikia paukščius ir kitus gy-
vūnus saugoti, tenka prisitaikyti.

ką galvoja jaunimas
Susipažinome su Grūto girininkijos eigu-
liu Roku Muliuoliu, Musteikos girininkijos 
girininko pavaduotoju Edvinu Pieczuliu, 
Mokymo ir informacijos centro „Girios 
aidas“ vedėja Joana Janulevičiūte, Grū-
to girininkijos girininku Žilvinu Alūza ir 
Norulių girininkijos girininku Žydrūnu 
Balčiumi. Jaunieji, žinoma, džiaugiasi 
gavę darbo pagal specialybę. Miškinin-
kų Lietuvoje paruošiama nemažai, ne 
visiems pavyksta įsidarbinti, o juk dar no-
risi arčiau gimtinės įsikurti. Visi kalbintieji 
– Dzūkijos krašto vaikai, tik Edvino isto-
rija išskirtinė, jis gimė ir užaugo Lenkijos 
miestelyje Punske, bet universitetą baigė 
Lietuvoje, liko čia gyventi ir dirbti.

Žydrūnas augo tarp miškų, nuo vai-
kystės į mišką eidavo ir pavyzdį matė – 
giminaitis girininku dirbo. Žilvinas prie-
šingai – gimė mieste, bet visada norėjo 
būti pas močiutę kaime, o ši pastebėjo, 
kad vaikui gamta patinka, pranašavo, kad 
miškininku taps. Žilvinas sako, kad nieka-
da nesigailėjo tokį kelią pasirinkęs.

Rokas pasakoja, kad rinkosi specialy-
bę kuo ūkiškesnę ir kad darbas nenuo-
bodus būtų, kad nereikėtų vien kabinete 
sėdėti, o miškininkai daug gamtoje būna, 
vasarą čia vieni darbai, žiemą – kiti.

Visi sutinka, kad miškininku gali būti 
tik tas, kam gamta prie širdies, kam au-
galai ir gyvūnai rūpi. Nepatiks darbas – 
nedirbsi. Joanos žodžiais tariant, tie, kas 
nori būti miškininkais, tikrai nesvarsto, 
gal  fiziku būti, gal buhalteriu.

Įvairių pakopų miškininko mokslų 
paragavusieji tvirtina, kad praktinės pa-
tirties daugiau įgijo kolegijoje, bet uni-
versiteto žinios irgi reikalingos, praplečia 
žinių bagažą.

Jaunimas stengiasi dirbti gerai, tikisi 
pagal galimybes kilti karjeros laipteliais 
– viskas, kaip ir turi būti. Sako, kad kolek-
tyvas juos priėmė geranoriškai, vyresni 
padėjo ir pamokė. Pasakoja, kad Druski-
ninkų miškų urėdas reiklus, bet atmosfe-

pasitiki jaunais

Miškų urėdas Zenonas Naujokas

MIC „Girios aidas“ vedėja J. Janulevičiūtė prie interaktyvios-
pažintinės sistemos „Miškas“
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„Didysis apuokas“ –  
prie Batakių girininkijos 
Tauragės miškų urėdijos darbininko, sumanaus medžio 
drožėjo Raimundo Paugos dėka prie Batakių girininkijos 
„apsigyveno didysis apuokas“. Girininkas Gintaras Stankevi-
čius džiaugiasi, kad tokie medžio drožiniai maloniai nutei-
kia ne tik girininkijos lankytojus, o ir aplinkinius gyventojus, 
svečius.

Tauragės miškų urėdijos inf. 

ra darbe geranoriška, be to, ir pramogų 
įvairių būna – šventes drauge švenčia, 
sporto varžybose, konkursuose, įvai-
riuose renginiuose dalyvauja. Vieni savo 
sportinius ir meninius gebėjimus laisva-
laikiu atskleidžia, o Edvinas kulinariniais 
gaminiais pagarsėjo (apie jo verdamą žir-
nių sriubą legendos sklinda).

Nuo gražių kalbų net per saldu pa-
sidaro, todėl paklausiu, kas jiems darbe 
nepatinka. Pasirodo, tik vienas dalykas – 
mašalai miške puola.

„Bet kai dirbi, nepuola. Reikia visą 
laiką dirbti“, – šmaikštauja Rokas. Jauni 
specialistai pasakoja, kad be įprastų ga-
mybos darbų miškininkams tenka daug 
su žmonėmis bendrauti, o kreipiasi jie 
pačiais įvairiausiais klausimais – dėl mal-
kų, dėl privataus miško priežiūros, dėl iš-
važinėto kelio ar lapės, vištas išpjovusios. 
Būna, kad ir pasiklydusiems miške tenka 
padėti. Kai telefonu paaiškina, kaip susi-

rasti kvartalinį stulpą, pagal jo žymę gana 
greitai suranda.

Jie visi tikrai myli gamtą, džiaugiasi 
matydami, kaip jų sodinti medžiai auga. 
Sako, kad miškininko darbas nelengvas, 
bet įdomus. Kai reikia skubiai ką nors pa-
daryti, darbo valandų neskaičiuoja – miš-
kininkas visą parą – miškininkas. 

„girios aidas“ skamba vis garsiau
Joanos Janulevičiūtės darbas – išskirtinis. 
Buvusiai eigulei Druskininkų miškų urė-
dijos urėdas patikėjo mokymo ir informa-
cijos sklaidos bei miško muziejaus „Girios 
aidas“ priežiūros darbus. Klausantis, kaip 
nuoširdžiai apie savo darbą pasakoja Jo-
ana ir matant, koks jaukus ir įdomus yra 
muziejus, neabejoji, kad toks paskyrimas 
pasiteisino.

Algirdo Valavičiaus iniciatyva įsteig-
tas, 1992-aisiais degęs ir atstatytas miško 
muziejus jau nebestovi ant vištos kojelės, 

bet yra didesnis ir vis dar teikia žinių ir 
džiaugsmo jį lankantiems vaikams, mūsų 
šalies ir užsienio svečiams. Muziejus jau 
gali priimti lankytojus ir žiemą (įrengta 
šildymo sistema), o ekspozicijos atnau-
jintos ir dar sukurtos naujos – interakty-
vios.

Joana didžiuodamasi perpasakoja 
daug šalių apkeliavusio ruso žodžius, kad 
tokio patrauklaus gamtos muziejaus jis 
nematė niekur kitur. Galėčiau pridurti, 
kad mane muziejuje labiausiai sužavėjo 
šiltas paprastas natūralumas, net ir nau-
jųjų technologijų žaidybiniai stendai čia 
neatrodo kaip kažkas ne iš gamtos.

Dauguma miškininkų be abejo lankė-
si „Girios aide“, gal ir ne kartą, bet jeigu 
čia buvote prieš keletą metų ar seniau, 
raskite laiko vėl atvažiuoti, pamatykite ir 
pajauskite, kaip „Girios aidas“ prižiūrimas 
ir puoselėjamas. 

Atnaujinta muziejaus ekspozicija Jaunimas aktyviai dalyvauja Druskininkų miesto šventėje

U r ė d i j o s e
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Sortimentas

2016 m. 
gegužės 

mėn. 
vidutinė 

kaina

Indeksas               
2016 m. 

sausis=100

2016 m. 
sausio - 
gegužės 

mėn. 
vidutinė 

kaina

Pušies pjautinieji rąstai 55 97 56

Eglės pjautinieji rąstai 60 95 62

Ąžuolo pjautinieji rąstai 193 101 191

Uosio pjautinieji rąstai 99 101 98

Drebulės pjautinieji rąstai 44 96 44

Beržo pjautinieji rąstai 69 97 71

Juodalksnio pjautinieji 
rąstai 53 102 54

Pjautinieji  spygliuočių 
smulkieji rąstai 48 98 49

Pjautinieji  lapuočių 
smulkieji rąstai 36 97 37

Eglės popierrąsčiai 22 100 22

Pušies popierrąsčiai 24 104 23

Beržo popierrąsčiai 25 109 24

Drebulės popierrąsčiai 20 100 20

Uosio popierrąsčiai 38 100 38

Plokščių mediena 
(spygliuočių) 18 106 18

Plokščių mediena 
(lapuočių) 18 106 17

Malkinė mediena 21 105 21

Iš viso apvalioji mediena 38 106 38

Kainos be PVM ir 
transporto išlaidų                                                     GMU inf.

Miškų urėdijų 2016 m. gegužės mėn. 
parduotų apvaliosios medienos 

sortimentų kainos, Eur/m³

Forest King F

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

www.pgmtechnika.lt

padangos miŠko technikai

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

Faks. 8 37 215101

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

tel. 8 607 77723 (renaldas)
El. paštas renaldas@pgmtechnika.lt

UAB „MMC Forest
“

www.uniforest.com

4481

Geriausia pagalba 
ten, kur neįvažiuoja

miško technika

“

Visa technika serti�kuota KWF;
Profesionalus , patikimas 
ir paprastas naudojimas;
Nepamainoma pagalba dirbant 
pelkiniuose, šlaitiniuose miškuose;
Efektyvi investicija už protingą kainą;
Didžiulis pasirinkimas pagal galingumą
ir papildomus priedus. 

mob. tel. 8 670 24481 

 Didžiulis pasirinkimas griebtuvų 
miškovežiams, medvežėms, biokurui 
ir didiesiems medienos krovos 
terminaliniams kranams

 Aukščiausios rūšies plienas, 
du sustiprinti cilindrai

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

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

HSP Gripen 
patys tvirčiausi 
ir patikimiausi griebtuvai pasaulyje
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Teisės aktuose profesinėms sąjungoms pavesta vykdyti nevals-
tybinę darbo įstatymų kontrolę. Saugus darbas – neatsiejama 
visaverčio ir oraus gyvenimo dalis. Deja, noras daugiau užsidirbti 

neretai verčia darbuotojus rizikuoti savo saugumu ir sveikata. Valstybi-
nės darbo inspekcijos duomenimis, Lietuvoje kasmet apie 3 tūkst. dar-
buotojų patiria nelaimingus atsitikimus darbe, apie 200 jų žūsta arba 
patiria sunkius sužalojimus, o apie 1000 suserga profesinėmis ligomis. 
Du trečdaliai nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl blogo darbų organiza-
vimo, priežiūros ir kontrolės stokos, profesinės rizikos neįvertinimo. 

LMPF darbų saugos reikalams skiria nemažą dėmesį. Jos inici-
atyva, vadovaujantis LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, 
daugumoje miškų urėdijų pariteto pagrindais (po vienodą skaičių 
darbuotojų išrinktų atstovų ir administracijos paskirtų narių) sudary-
ti darbuotojų saugos ir sveikatos komitetai. Jie nagrinėja nelaimingų 
atsitikimų darbe priežastis ir aplinkybes, svarsto ir siūlo prevencines 
priemones nelaimingiems atsitikimams išvengti, analizuoja darbuo-
tojų mokymo ir instruktavimo saugiai dirbti tvarkos laikymąsi, teikia 
siūlymus darbuotojų darbo ir buitinių sąlygų gerinimo bei kitais 
klausimais įmonių vadovams. LMPF įmonių darbuotojų atstovams 
rengė mokymus, supažindino su teisės aktų reikalavimais darbų sau-
gos ir sveikatos klausimais. Jiems paskaitas skaitė atsakingi Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinės darbo inspekcijos 
pareigūnai. LMPF siekia, kad įmonių kolektyvinėse sutartyse būtų 
skyriai, kuriuose aptariamos darbuotojų saugą ir sveikatą užtikri-
nančios priemonės, aprūpinama darbo drabužiais, individualiomis 
darbo apsaugos priemonėmis, numatomos sveikatingumo gerinimo 
priemonės,  skiepijimas nuo tam tikrų ligų ir kt. 

Prieš keletą metų LMPF miške dirbantiems darbuotojams, tame 
tarpe ir rangovinių įmonių, išplatino didelius kiekius atmintinių „Dar-
bas su motorpjūkliu“, „Medienos traukimas iš kirtaviečių ir krovimas“, 
„Darbas su krūmapjove“, „Įstrigusių ir išlaužtų medžių kirtimas“, išleis-
tų pagal Švedijos vyriausybės remiamą programą. Populiarus buvo ir 
testas „Pasitikrinkite patys“, paruoštas pagal tą pačią programą. Jame 
buvo galima pasitikrinti žinias apie saugų darbą pjaunant, genint ir 
supjaustant medžius. Deja, šių atmintinių rezervai jau išseko.

Esminis dokumentas, reglamentuojantis pagrindinius miško dar-
bų saugos reikalavimus, yra Miško darbų saugos taisyklės DT 1-96, 
kurias dar 1996 m. patvirtino tuometinė Miškų ūkio ministerija. Per 
20 metų pasikeitė miško darbų technologijos, atsisakyta medienos 
galutinių sandėlių, cechų, daug miško darbų vykdo rangovinės įmo-
nės. Atėjo laikas ir taisyklių tobulinimui.

Dabartinėse taisyklėse reikėtų praplėsti skyrių apie darbų mede-
lynuose saugą, nes juose taip pat naudojama nemažai mechanizmų, 
yra laistymo, šaldymo, sandėliavimo įranga. Sėklinių plantacijų genė-
jimui ir sėklų nurinkimui naudojamos aukštapjovės. Taisyklėse nieko 
neminima ir apie cheminį ir mechaninį želdaviečių paruošimą. Mažai 
aptartas darbas su dirvos ruošimo mechanizmais. Būtina praplėsti 
skyrių apie miško kirtimą medkirtėmis, atnaujinti skyrių apie me-
dienos bei kirtimo atliekų biokurui ištraukimą, sandėliavimą miške. 
Prarado prasmę skyriai apie darbus galutiniame medienos sandėlyje, 
pušynų sakinimą. Taisyklėse būtina išspręsti koliziją tarp darbų sau-
gos ir FSC reikalavimo bioįvairovei palikti biržėse nenupjautus stuo-
brius, sausuolius, kurie saugos atžvilgiu yra  pavojingi medžiai.

Kita problema – didėja sergamumas erkių platinamomis ligomis. 
Miškininkai privalomai skiepijami nuo erkinio encefalito, o nuo Lai-
mo ligos vakcinos nėra. Pavėluotai diagnozuotos ir vėlai pradėtos gy-
dyti Laimo ligos pasekmės  būna sunkios, susirgusieji tampa neįga-
liaisiais. Dėl šios ligos netekusiems darbingumo tenka įrodinėti, kad 
užsikrėtė dėl darbo pobūdžio. O tai yra ilgas ir sudėtingas procesas. 
Darbuotojai retai pasiekia, kad ši liga jiems būtų pripažinta profesine. 

Pernai LMPF raštu kreipėsi į Sveikatos apsaugos ir Aplinkos minis-
terijas bei LR Seimo Sveikatos reikalų komitetą siūlydama darbuoto-
jams, pagal darbo pobūdį daug laiko dirbantiems lauko sąlygomis, 
įvesti privalomą kasmetinį kraujo tyrimą borelijų nustatymui bei Laimo 
ligą pripažinti profesine liga atitinkamų specialybių darbuotojams be 
jokių išlygų. Šiems siūlymams pritarė tik Aplinkos ministerija. Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerija, kuriai LMPF raštą persiuntė LR Sei-
mo Sveikatos reikalų komitetas, iš dalies pritarė profesinių ligų nustaty-
mo procedūrų supaprastinimui kai kurių profesijų darbuotojams. Deja, 
Sveikatos apsaugos ministerija čia problemos nemato ir teigia, kad 
nustatant profesines ligas visiems turi būti taikoma vienoda tvarka. 

Nuo susirašinėjimo praėjo metai, tačiau kol kas jokių projektų 
teisės aktų pakeitimams šiais klausimais nėra. Rengiant dokumentus 
darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais miškininkystės srityje tiek 
dėl Laimo ligos, tiek dėl Miško darbų saugos taisyklių tobulinimo, 
iniciatyvos tikimės iš Aplinkos ministerijos Miškų departamento, juo 
labiau, kad Laimo ligos pripažinimo profesine procedūrų supapras-
tinimui Aplinkos ministerijos vadovybė pritarė. Kai kurie teisės aktai 
Miškų departamento iniciatyva yra tobulinami ir keičiami nuolatos, 
o Miško darbų saugos taisyklės, nuo kurių aktualumo priklauso dar-
buotojų sauga ir sveikata, net gyvybė, kažkodėl yra  užmirštos.

JUOZAS ŪSAS
LMPF  patarėjas

Darbuotojų sauga ir sveikata – 
visų rūpestis

P r o f s ą j u n g ų  v e i k l a
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UAB „MMC Forest“
Nausodžio k., 
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Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške – 
Viskas vienoje vietoje 
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kas buvo pirma - višta ar kiaušinis?
,,Visagine trečiadienį užfiksuotas neeilinis incidentas (paryškinta 
mano). 12.36 val. Bendrajame pagalbos centre bendruoju pagalbos 
telefono numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Visagine, Visa-
gino ežere prie vaikų maudymosi zonos apsigyvenęs bebras, kuris ke-
lia grėsmę (paryškinta mano) besimaudantiems. Į įvykio vietą buvo 
išsiųstos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos (paryškinta mano). Pa-
sak Operacinio vadovavimo skyriaus budinčio pareigūno, toks atvejis 
– trečias per 14 metų jo karjerą (paryškinta mano). Ugniagesiai nu-
vyko į maudyklą, bet bebras jau buvo pasprukęs (paryškinta mano). 
Specialistai turėjo specialų narvą, kitų įrankių (paryškinta mano). 
„Žmonės sakė, kad bebras sukiojosi prie tilto, o tėvai saugojo savo 
vaikus, nes bijojo, kad įkąs (paryškinta mano). Bet niekam bebras ne-
įkando ir nepuolė. Ugniagesiai niekur nerado namelio, tad nusprendė, 
kad žvėrelis tiesiog atklydo“, – sakė Operacinio vadovavimo skyriaus 
budintis pareigūnas. Skaitykite daugiau: http://gamta.lrytas.lt/fauna/
poilsiautojams-baimes-ivare-bebras-tevai-puole-ginti-vaikus.ht

Mieli, kantrieji skaitytojai, nuolankiai prašau atleisti, kad Jūsų 
brangų laiką gaišinu tokia ilga citata.

Varginu Jus todėl, kad šis Medios šedevras yra vertas išsamios 
analizės ir mums visiems svarbių, gausių mokslo disciplinų klausimų.

Medžioklės trofėjų paroda Nitroje
ALGIMANtAS KAMIčAItIS
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Etnologija. ,,Kažną, katras iš anų yra durnas? Tas, kur skumbiną, 
tas, kur važiavą ar tas, kur rašę?“ – būtų paklausus mano bobutė. At-
siprašau laičėnų (čia to Laičių kaimo tarp Panemunėlio ir Skapiškio 
autochtonai), jeigu prastai beprisimenu jų (ir mano bobutės) kalbą 
– aš gi skapiškėnas.

Sociologija. Kas būtų buvę, jeigu, šauniems (be ironijos) Visagino 
gaisrininkams gelbstint vaikus nuo kapliadančių bebrų, būtų užsikū-
ręs daugiabutis Didžiasalyje?

Politologija. Ką daryti garsiajai Visagino merei? Išrašyti papeikimą 
viešosios nuomonės užknistiems savo gaisrininkams už tarnybinio laiko 
švaistymą ar pašlovinti budrų ir aktyvų pilietinės visuomenės atstovą.

Finansai. Kas už iškviestų gaisrininkų darbą sumokėjo?
Kriminologija. Kas tas budrus ir aktyvus, biologinis beraštis, pilie-

tinės visuomenės atstovas, neklausęs pradinės mokyklos mokytojos 
ir nežinantis, kad bebras yra augalėdis (ne vegetaras!)?

Medžioklėtyra. Kokias ir už kiek specialias bebrų gaudymo prie-
mones turi Visagino gaisrininkai (čia jau man smalsu, ant mano sąži-
nės guli pusė tūkstančio sugautų bebrų dūšelių)?

Etologija (nežinantiems – mokslas apie gyvūnų elgseną). Kokią įta-
ką gyvūnų elgsenai turi žiniasklaidos formuojama viešoji nuomonė?

Futurologija. Kas toliau?
Atsakymas į paskutinius du klausimus atėjo nedelsiant. Dovano-

kit už dar vieną, netrumpą citatą.
,,Aptvarai, tvarkdariai, suplukę kūnai atokaitoje. Stichinė nelaimė? 

Deportacija? Tūkstantmečio atlaidai? Ne, tiesiog lietuvius dar kartą iš-
dūrė žaisdami primityviausiais minios instinktais. Antrąją birželio die-
ną atidarė parduotuvių tinklą, ir nusidriekė eilės prie durų, tarsi nebūtų 
buvę tų 26 laisvos ekonomikos ir laisvo pasirinkimo metų. Kaip kokie 

Slovakijoje medžioklės trofėjų parodos vyksta kas penki 
metai. Šiemet ji surengta birželio pradžioje Nitroje. Tai 
ne tik neeilinė visų šios šalies medžiotojų šventė, bet ir 
penkerių metų veiklos rezultatų apžvalga, gairių toles-
niam darbui numatymas. Norisi palyginti, kuo pana-
šūs ir kuo skirtingi slovakų ir mūsų medžiotojų darbai 
ir rūpesčiai, nes mūsų šalys irgi šiek tiek panašios.

S lovakijos plotas – tik trys ketvirtadaliai Lietuvos, tačiau miškin-
gumas siekia net 40 proc. Todėl miškų nedaug mažiau, o kalnų 
miškuose ir alpinėse pievose auga didesnė augalijos įvairovė, 

sunkiai prieinamose vietose žvėrys gyvena ramiau nei mūsų išvaži-
nėtuose ir išvaikščiotuose, išgrybautuose ir išuogautuose miškuose. 
Bet gyventojų Slovakijoje 1,9 karto daugiau nei Lietuvoje, atitinka-
mai ir medžiotojų – 1,7 karto. Nepalyginamai didesnis visuomenės 
dėmesys medžiotojams ir medžioklei. Iškilmingame parodos atida-
ryme birželio 9 d. kalbėjo šalies prezidentas, dalyvavo aplinkos ir že-
mės ūkio ministrai.

M e d ž i o k l ė

Žodis skaitytojui
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žalą. Lietuvoje ,,žaliapročiai“ pasiekė, kad šakalui būtų nustatytas 
trumpas medžioklės sezonas. Ko gero dar imsis jų medžioklę limi-
tuoti ar iš viso saugoti... Matyt, pamiršome, kad saugojome kažkada 
ir mangutą... 

Medaliais įvertinta pora mangutų kaukolių, miškinė katė, trejetas 
lūšių. Miškinės katės ir lūšys Slovakijoje nemedžiojamos. Parodai pa-
teikti keliuose žuvusių žvėrių trofėjai.

Medaliais įvertintų Slovakijos medžiotojų trofėjų metinis derlius 
prilygsta maždaug penkmečio Lietuvos medžiotojų darbo rezulta-
tams. Neabejoju, kad medžioklės trofėjų ekspertams, medžioklės ži-
novams, miškininkams bus įdomu sužinoti, kaip šis „derlius“ sutvar-
komas, suregistruojamas, įvertinamas.

Organizacinis darbas vyksta nuolat – visi medžioklės trofėjai re-
gistruojami teritorinėse medžiotojų organizacijose. Keletą mėnesių 
prieš parodą pora ekspertų, etatiniai Medžioklės rūmų, vienijančių 

niūrios Maskvos gyventojai, šturmuojantys pirmąjį sovietų imperi-
joje „McDonald‘s“, tautiečiai antradienį rinkosi liudyti stebuklo. Pigių 
vokiškų prekių, gal net kalafiorų už pusę kainos. Poliklinikų eilėse 
užgrūdinti pensininkai, liumpenproletarai, vikrios ir praktiškos su-
permamos – tai buvo kritinė masė, tačiau buvo ir daugybė jaunų, 
darbingo amžiaus žmonių. Kai kuriose įmonėse žmonės netgi su-
darinėjo grafikus, kas eis pastovėti eilėje, kad visi patektų į parduo-
tuvę per pietų pertrauką. Simboliška: daugelis iškart skubėjo prie 
pigių bananų, kaip ir pridera saulėtos respublikos piliečiams. O tada 
– būtinas veiksmas: įdėti į „Facebook“ pirkinio nuotrauką ir prisiekti 
ištikimybę naujų parduotuvių dievams.“

Skaitykite daugiau: http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/ 
lietuva-birzelio-2-oji-sv-lidlodiena.htm?utm_source=lrExtraLinks 
& u t m _ c a m p a i g n = C o p y & u t m _ m e d i u m = C o p y m ? u t m _
source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy

Neatpažinusiems. Tai LIDL‘o atidarymo aprašymas (liudiju: tik 
dėl etologijos mokslo ateities, po savaitės nuo atidarymo, patikri-
nau Vilniaus Ukmergės gatvės LIDL‘ą – aukščiau pateiktoje citatoje 
nėra nei vienos klaidos).

A! Tai jums vis dar neaišku, kuo čia dėti kiaušinis su višta?
Taigi mano bobutė seniai Jums viską išaiškino: ,,kažną, katras 

iš anų didesnis glušas – tas, kur skaitą ir viskuo tiki ar tas, kur rašą, 
ale nelabai tiki?“... 

Eugenijus Tijušas

PS. Siūlau smagų Algimanto Kamičaičio reportažą iš Slovaki-
jos, kur parodoje ,,Medžioklė ir gamta“ harmonija tarp žmogaus ir 
jį supančios aplinkos nebuvo paskutinėje vietoje.

Nesiimsiu lyginti nepalyginamų dalykų. Pavyzdžiui, tauriųjų elnių 
2014 m. sumedžiota apie 30 000 (mes maždaug tik tiek teturime). 
Medaliais įvertinta sumedžiotų elnių karūnų nuo 950 iki 1100 per 
metus. Danielių sumedžiojimas per metus artėja prie 9000. Šių žvė-
rių, kurių ragai įvertinti medaliais, kasmet sumedžiojama nuo 240 iki 
360. Muflonų, kurie Lietuvoje išgyvena tik aptvaruose, kasmet me-
džiojama iki 5000, medaliais įvertintų ragų – nuo 200 iki 300. Gana 
daug „auksinių“ muflonų yra jauni, 4-5 metų. 

Palyginti su mūsų sumedžiojimu ir trofėjų gausa galima tik stir-
nas, kurių sumedžiojama apie 24 000 per metus, medaliais įvertin-
tų trofėjų – nuo 240 iki 400. Šernų sumedžiojimas jau viršijo 50 000, 
skaičius panašus kaip ir pas mus. Slovakijoje šernų medžioklė dar išli-
kusi tikra, o ne šerniukų medžiokle:  medaliais įvertintų ilčių skaičius 
svyruoja nuo 400 iki 600 per metus (Lietuvoje 30-40).

Kalnuose gyvena du gemzės porūšiai. Tatrų gemzė neskaitlinga, 
nemedžiojama, o alpinę gemzę leidžiama medžioti, tačiau per 5 me-
tus – vienintelis medalio vertas trofėjus.

Vilkų per metus sumedžiojama apie porą šimtų, per 5 metus me-
daliais įvertintų kaukolių – 112. Barsukų ir lapių medalinių kaukolių 
beveik po lygiai – 568 ir 590 (per 5 metus).

Nors kasmet išdalijama apie šimtas leidimų medžioti meškas, ta-
čiau medaliais įvertintų kaukolių – tik 17. Tai pavojingiausias Slovaki-
jos miškų plėšrūnas, todėl sumedžioti stengiamasi tik probleminius 
žvėris.

Įdomu, kad iš 19 šakalo kaukolių net 18 įvertinti aukso medaliais. 
Nereikia stebėtis, nes vertinimas medaliais šakalo kaukolėms analo-
giškas kaip ir lapėms. Gi žvėris, regimai, stambesnis. Kolegos slovakai 
įspėjo, kad tai itin agresyvus plėšrūnas ir patarė jų gausėjimu nesi-
džiaugti. Gretimos Vengrijos medžioklės ūkiui šakalai daro didelę 
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teritorines medžiotojų organizacijas, darbuotojai pradeda 
ilgalaikę kelionę po šalį, vertindami medžioklės trofėjus 
vietose ir atrinkdami parodos ekspozicijai tik aukso meda-
lio vertus trofėjus. „Auksinius“ trofėjus, suvežtus į parodos 
vietą, įvertina CIC ekspertų komisijos vadovaujami nacio-
naliniai ekspertai – sertifikuoti CIC trofėjų matuotojai.

Įvertindami apie devynis šimtus auksinių trofėjų 38 
ekspertai darbavosi penketą dienų. Nieko nuostabaus, 
kad preliminariai įvertinti aukso medaliais  kai kurie trofė-
jai atidžiai permatuojami ir išbrokuojami į ,,sidabrą“. Tiesa, 
tokių tik vienetai. Taigi, tik šie trofėjai ir sudaro parodos 
ekspoziciją. Prie jų prijungiama keletas rekordinių, kelias-
dešimt kuo nors ypatingų, net ir nenormalių trofėjų, turinčių daugiau 
mokomąją paskirtį, kartais iš viso nevertinamų. 

Parodos organizatoriai neskyrė dėmesio užsienio šalyse įgytiems 
trofėjams. Ir tai logiška: esant tokiai nacionalinių trofėjų gausai, nėra 
reikalo puoštis svetimžemiais. Tik vieno Vengrijoje sumedžioto elnio 
ragai ir Čekijoje sumedžiotos lapės kaukolė pateko į ekspoziciją.

Parodos ekspoziciją praturtino įspūdinga Bulgarijos medžiotojų 
trofėjų kolekcija, įskaitant ir rekordinius (1988 m.) tauriojo elnio ra-
gus. Dalyvavo Vengrijos, Čekijos, Suomijos medžiotojų organizacijos.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos stendas parodos lankyto-
jus domino trofėjų įspūdingumu: pora elnių karūnų (įskaitant Lietu-
vos rekordą), oficialus ir dar neoficialus – rekordiniai stirninų ragai. 
Daugeliui nematyta egzotika buvo bebrų kaukolės.

Niekur neteko matyti tokių puošnių iš elninių žvėrių ragų sumeis-
trautų baldų, savo stenduose reklamavosi taksidermistai, medžioklės 
turizmo organizatoriai, gamtos apsaugos, mokslo ir mokymo įstai-
gos, miškininkai.

Prekybos paviljonuose greta šautuvų, optinių taikiklių (įskaitant 
naktinio matymo), žiūronų, kurių kainos kaip ir visur, buvo daug pui-
kios, tiek paradinės, tiek ir darbinės medžiotojiškos aprangos, pigios 
kaip niekur. Juokavome, kad įsigijęs išeiginį kostiumą, medžiotojas, 
lyginant su lietuviškomis kainomis, ne tik padengia visas kelionės iš-
laidas, bet dar ir atlieka...

Parodos katalogas, sudarytas pagal griežtą parodos reglamentą, 
atspindi ne tik tai, kas eksponuojama, bet ir visus 5 metų medžioklių 
rezultatus, net ir darbo kryptis ateičiai.

Katalogo dalis A – eksponuojami trofėjai. Prie kiekvienos kano-
pinių žvėrių rūšies – spalvotas Slovakijos žemėlapis, atspindintis tos 
rūšies žvėrių sumedžiojimo intesyvumą pagal teritorines organizaci-
jas. Diagramoje parodyta sumedžiojimo ir medaliais įvertintų trofėjų 
gausos raida per 43 metus.

Žemiau išdėstyta kiek ir kokių spalvų medalių įgyta kasmet per 
penketą metų.

Puslapis baigiamas sumedžiojimo ir atrankos tikslų kitiems 5 me-
tams išvardijimu. Toliau – keletas puslapių geriausių trofėjų nuotrau-
kų: pasaulio rekordas, nacionalinis rekordas, parodos rekordas ir kiti 
geriausi.

Tik po to – trofėjų sąrašas, perskirtas į dvi dalis: atviri medžioklės 
plotai ir aptvarai. Kiekviena dalis suskirstytas pagal šalies sritis.

Trofėjų sąraše: ekspozicijos numeris, medžiotojo pavardė ir var-
do raidė, medžioklės ploto pavadinimas, apskritis, žvėrių gyvenamų 
plotų numeris (lot.), sumedžiojimo metai, žvėries amžius, įvertinimas 
balais, nuoroda, jei įvertinta ne šioje parodoje, medalis. Tik įspūdin-
giausių trofėjų (pvz., tauriųjų elnių virš 230 balų, danielių – virš 205 
balų) pateikti visi išmatavimai. 

Katalogo dalis B – neeksponuojami trofėjai. Viskas panašiai kaip 
ir A dalyje, tik vietoj ekspozicijos numerio – paprastas eilės numeris. 

Lygiai taip pat atskirti iš atvirų medžioklės plotų ir iš aptvarų 
sumedžioti trofėjai. Trofėjai iš aptvarų neįgyja teisės tapti nacio-
naliniais rekordais, nepriklausomai nuo įvertinimo. Įdomu, kad 
prieš 5 metus Bratislavos parodos kataloge buvo akcentuotas 
tikslas – atviruose medžioklės plotuose pasiekti trofėjų kokybę 
neblogesnę nei aptvaruose. Nitros parodoje matosi, kad šis tiks-
las jau pasiektas. Nauji danielių ir muflonų rekordai – iš atvirų me-
džioklės plotų.  

Tikriausiai ir teritorinės organizacijos dalyvauja sprendžiant, ką 
eksponuoti parodoje. Pavyzdžiui, Bansko Bistricos krašto taurieji el-
niai eksponuojami tik nuo 220 balų įvertinimo – 45 „auksiniai“ elnių 
ragai liko neeksponuoti.  

Toliau mažėja dėmesys plėšrūnų kailiams. Jei medžiotojas, sume-
džiojęs plėšrūną, pateikia parodai kailį ir kaukolę – į katalogą rašoma 
tik kaukolė. Vienas žvėris – vienas įrašas, vienas medalis – tai iš esmės 
teisingas požiūris. 

Tokie penkmetiniai katalogai (virš 300 puslapių) atstoja ir me-
džioklės trofėjų rejestrą, kurio apimtis, be abejo, būtų įspūdinga.

Pasigėrėjus įdomia paroda, išsamiu vertingų žinių teikiančiu ka-
talogu, tiktų šiūptelėti saują savikritikos: kokie mes, lyginant su slova-
kais, atsilikę... Bet nepamirškime, kad Slovakijos medžioklės parodų 
tradicija tęsiama vos ne šimtmetį, o mūsų – perpus mažiau.

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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 Tarp vaistinių augalų ...

Vertikaliai:
1. Vaistinis miškų augalas ilgu išsidriekusiu stiebu, tankiai lapuotomis 
šakutėmis.  2. Dvidešimt ketvirtoji graikų abėcėlės raidė ir žuvų taukai 
tuo pačiu pavadinimu. 3. Daržininkų iš dirvos raunamas augalas, 
pasižymintis savitomis vaistinėmis savybėmis, naudojamas kaip 
vaistas nuo podagros. 4. Požeminė medžio dalis, kuria jis įsitvirtina ir 
maitinasi. 5. Matavimo prietaisų lentelė su padalomis ir skaičiais.  6.  
Vaistinio augalo alijošiaus sinonimas.  10. Nuo pat senųjų civilizacijų 
laikų auginama daržovė ir vaistinis augalas. 13. Aukštapelkėse, 
tarpinėse pelkėse, raistuose ant kiminų ir kupstų augantis vertingas 
uogakrūmis, turintis gydomųjų medžiagų. 14. Vertingas pašarinis 
aliejinis, medingas augalas, gali būti vartojamas kaip sideralinis 
žaliajai trąšai. 16. Gegužraibinių šeimos daugiametis žolinis augalas 
su gana dideliais pailgais šakniagumbiais. 17. Liepinių šeimos šiltųjų 
kraštų vienmetis pluoštinis augalas. 22. Raudoklinių šeimos dumble 
augantis nedidelis augalas. 23. Erškėtinių šeimos daugiametis, iki 
120 centimetrų aukščio padirvių žolinis augalas, senovės Anglijoje 
jis buvo naudojamas žaizdų, gyvačių įkandimų bei karpų gydymui. 
25. Skėtinių šeimos stambus vaistinis augalas. 28. Nedidelis visžalis 
pušynų ir kopų krūmokšnis, pradedantis žydėti liepos antroje pusėje, 
juo gydo žaizdas, skatina šlapimo susidarymą inkstuose, mažina 
skysčių ir kai kurių druskų kiekį organizme, lengvina atsikosėjimą. 
29. Kiaulpienienių kitas pavadinimas. 30. „Žiemos“ gėlė. 32. Bičių 
dirbinys iš vaško su taisyklingų skylučių eilėmis medui, duonai dėti 
ir perams auginti.
 

Horizontaliai:
7. Populiarus dekoratyvinis krūmas gražiais ir kvapniais žiedais, 

atsparus užterštam miestų orui. 8. Rasą „keliantis“ augalas. 9. Gvaz-
dikinių šeimos javų piktžolė nuodingomis sėklomis jos grūdas. 11. 
Vaismedis dygliuotomis šakelėmis, vedantis uogas su pailgu kau-
liuku. 12. Erškėtinių šeimos dekoratyvinis ir vaisinis augalas, kurio 
vaisius yra obuolio arba kriaušės pavidalo. 15. Šilkmedinių šeimos 
kultūrinis, pluoštinis, aliejinis augalas. 18. Prižiūrimas, natūralus arba 
ugdomas medžių ir krūmų želdynas poilsiui, pramogai ar gamtos 
apsaugai. 19. Kerpė, išsikerojusi plačiomis, stambiomis skiautėmis. 
20. Daržo ir laukų augalas aukštu stiebu, dideliais spalvingais žiedais. 
21. Labai dažna miškų samana, mėgstanti drėgnas vietas, išvaizda  
primena palmės šakelę. 24. Durpynų ir pelkių lapuotoji samana. 26. 
Kryžmažiedžių šeimos bergždynų piktžolė, vaistinis augalas. 27. Au-
galo dauginimosi organas, iš kurio užauga vaisius. 31. Lūpažiedžių 
šeimos kvapus vaistinis, medingas augalas. 33. Labiausiai Lietuvoje 
paplitusi spygliuočių medžių rūšis. 34. Agurklinių šeimos daugiame-
tis žolinis augalas, apaugęs šiurkščiais plaukeliais, liaudies medicino-
je juo gydomos sunkiai gyjančios žaizdos. 35.  Daugiametis  žolinis 
augalas padengtas sidabriniu pūkeliu, vartojamas kirmėlėms varyti, 
nuo geltligės, gastrito, skrandžio ir žarnyno ligų, plaučių tuberkulio-
zės. 36.  Vienmetis žolinis augalas su pirštiškai ar plunksniškai skaldy-
tais lapais, visos jo rūšys nuodingos. 

Sunkesni žodžiai: junetė, šindra.
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Orientacininkai rungtyniavo Dzūkijos miškuose

P ažįstami veidai, malonus bendravimas. Bet labiausiai džiau-
giamės naujokais. Gaila, kad jų ne tiek ir daug... Nežinau kaip 
šaukti, kokio didžio raidėm rašyti: Ei, miškininkai! Lietuvos 

miškininkų orientavimosi sporto čempionatas – labai smagi šven-
tė! Nėra nieko įsimintinesnio, kaip susitikimas su kolegomis miške 
neformalioje aplinkoje. Žinoma, kad kalbos sukosi apie darbą, apie 
vabalus, stumbrus, kiaulių marą, apie kirtimo, ištraukimo, girininkų 
mašinas, apie medelynus, miško gaisrus, apie atlyginimus... 

Bet 12 val. stojome prie starto linijos. Gavęs žemėlapį, lieki tik 
su savo mintimis: kuris tas kelias, kuri ta duobelė ir kur tas ieškomas 

Varėnos miškų urėdijoje gegužės 28 d. vyko šalies miškinin-
kų orientavimosi sporto čempionatas, kurį organizavo Lie-
tuvos miškininkų sąjunga ir Varėnos miškų urėdija. Jame 
dalyvavo 46 įvairių įstaigų miškininkai. Daugiausia spor-
tininkų atvyko iš Zarasų, Telšių ir Varėnos miškų urėdijų. 

Spausdiname nuolatinės Lietuvos ir Europos miškininkų 
orientavimosi sporto dalyvės ir prizininkės, Telšių miškų urė-
dijos miško želdinimo inžinierės Linos Servienės įspūdžius.

Komanda Taškai Dalyviai Grupė Taškai

Telšių miškų 
urėdija

20 Rima Sabaliauskaitė M 5
Alvydas Vengalis V45 5
Giedrius Sabaliauskas V 4
Lina Servienė M35 3
Rimantas Sabaliauskas V45 3
Arnas Serva V16

Varėnos 
miškų urėdija

19 Petras Balukonis V18 5
Rimas Tomas Vainalavičius V55 5
Gintaras Janulionis V18 4
Laura Vaisietaitė M18 3
Gitana Gaidytė M35 2
Benas Arlauskas M18
Tomas Barysas V18

Zarasų miškų 
urėdija

10 Vidmantas Račkauskas V55 4
Rimas Vaitukaitis V55 3
Danius Lingė V 1
Darius Kilbauskas V 1
Tomas Kokanka V 1
Viktorija Marcinkevičiūtė M
Adėlė Vaitukaitytė M

Švenčionėlių 
miškų Urėdija

12 VilmantasTūba V35 4
Neringa Tūbienė M45 3
Gabija Tūbaitė M16 3
Silvija Tūbaitė M14 2

Aleksandro 
Stulginskio 
universitetas

7 Audrius Truncė V35 5
Antanas Girčys V 1
Linas Danauskas V 1

Alytaus miškų 
urėdija

5 Aistė Truncaitė M14 3
Mindaugas Stulgys V 1
Darius Truncė V 1

Ukmergės 
miškų urėdija

4 Regimantas Šnipaitis V45 4

KMAI kolegija 2 Marijonas Gipas V 2

UAB Miško 
darbai

2 Juozas Venckūnas V 1
Mantas Jusas V 1

punktas? Trasa įdomi. Tik pradžioje po pušynėlius varėniškiai pabėgioti 
leido, o pasirodo ir lapuotynų turi, ir balų tarp smėlio kalvų. Šlaitai sta-
tūs. Bėgi, o dešinė koja ežero vandeny, kairys petys braukia per žemę.

M i š k a s  i r  v i s u o m e n ė
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Nugalėtojo, kuris bus nustatytas burtų keliu, 
laukia UAB „MMC Forest“ įsteigtas prizas  – 
ESBIT gertuvė

iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite 
frazę. Atsakymus iki liepos 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).

kviečiame į Lietuvos atvirąjį medkirčių
čempionatą „MedkirTYs 2016”

Liepos 30 d., šeštadienį, Jurbarko r., Smalininkuose vyks XIV-asis 
atviras Lietuvos medkirčių čempionatas, kurį organizuoja KMAI 
kolegija ir UAB ,,Husqvarna Lietuva”. Renginį remia Jurbarko, Du-
bravos miškų urėdijos, Thermowave, UAB ,,Miško ruošos darbai”, 
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, Jurbarko r. savivaldybės 
administracija. Dalyvauti čempionate kviečiamos ir komandos iš La-
tvijos, Lenkijos, Estijos.

Medkirčių čempionate gali varžytis visi pageidaujantys – daly-
viai turi turėti medkirčio kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, tvar-
kingą grandininį pjūklą ir asmenines saugos priemones bei pasirūpi-
nę draudimu. Jo metu dalyviai bus nemokamai maitinami.

Varžybos vyks individualioje įskaitoje tarp suaugusiųjų ir jaunių 
(iki 24 metų) pagal 2016 m. pasaulio medkirčių čempionato taisy-
kles. Medkirčių čempionato taisykles ir informaciją apie medkirčių 
rungtis galima rasti KMAI kolegijos tinklapyje adresu: www.kmaik.
lt (www.ialc.ch).

Norintieji dalyvauti dėl registracijos turi kreiptis į KMAI kolegi-
jos dėstytoją Arūną Jurkonį (tel. +370 68262750, a.jurkonis@kmaik.
lm.lt, arunasjurkonis55@gmail.com)

Čempionato programa  
800- 915 Atvykimas, registracija, 

starto numerių traukimas, 
medžių apžiūra

Jurbarko m. u. Kalvelių 
girininkija, Kalvelių 
miškas, 69 kv.*

915-1200 Medžio pjovimo rungtis Kalvelių girininkija, 
Kalvelių miškas, 69 kv.*

1300-1600 Grandinės keitimo, 
kombinuoto pjaustymo, 
tikslaus pjaustymo rungtys 

Smalininkų technologijų 
ir verslo mokyklos (TVM) 
aikštynas

1600- 1700 Šakų genėjimo rungtis Smalininkų TVM 
aikštynas

1730 Varžybų uždarymas, 
apdovanojimai

Smalininkų TVM 
aikštynas

* - koordinatės: 55°04‘53.4“N 22°25‘57.8“E
Vyriausiasis teisėjas – KMAIK dėstytojas ARŪNAS JURKONIS

Parbėgau. Pirma. Nelabai yra kuo girtis. Viena savo amžiaus 
grupėje buvau.

O telšiškiai vyrai gerai palenktyniavo. Alvydas buvo pirmas, o 
Rimantas vos 2 min. atsiliko nuo kolegos iš Ukmergės ir liko trečias. 
Bet Rimantui nėra ko liūdėti. Jo dukra Rima ir sūnus Giedrius buvo 
pirmi stipriausioje (elito) vyrų ir moterų grupėse. Štai šios asmeni-
nės pergalės ir nulėmė Telšių miškų urėdijai pirmąją vietą koman-
dinėje įskaitoje. 

Nuvažiavus į kitą Lietuvos kraštą, negalėjome neaplankyti Čepke-
lių raisto, Marcinkonių, Zervynų. Stebėtinai gražu! Ir kitaip, nei pas 
mus... Visos viešnagės metu persekiojo dar viena mintis: „Kaip čia 
sausa ir degu“. Todėl ir linkime Varėnos miškininkams ramios vasaros! 

Dėkojame miškų urėdui Tomui Bazevičiui ir kolegoms už svetin-
gumą ir skirtą laiką! Siunčiame padėką Lietuvos miškininkų sąjungos 
prezidentui prof. Edmundui Bartkevičiui bei atsakingajam sekreto-
riui Antanui Girčiui. Ačiū Audriui Smilgiui ir Gyčiui Šumskui (asocia-
cija „Sportuok miške“) už orientacinio sporto varžybų organizavimą.
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Telšiečių komanda – čempionato nugalėtoja

Kryžiažodyje „Tarp vaistinių augalų...“ 

Čempionato organizatoriai
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Į kopęs į 108-uosius metus, birželio 4 d. Vilniuje mirė seniausias 
šalies miškininkas Jonas Kučinskas, kuriam buvo lemta išgyventi 
du pasaulinius karus, prievartinę 50 metų emigraciją, vėl sugrįžti į 
nepriklausomą Lietuvą ir čia užbaigti gyvenimo kelią.  
Jono gimtinė – tuometinės Marijampolės apskrities Krosnos vals-

čiaus Išlandžių kaimas. Po Pirmojo pasaulinio karo jis su vyresniuoju 
broliu mokėsi Vilniaus lietuvių gimnazijoje, bet, lenkams okupavus 
Vilnių ir susidarius nepakenčiamoms gyvenimo sąlygoms, 1922 m. 
turėjo grįžti į tėviškę. Toliau mokėsi Marijampolės gimnazijoje, kurią 
1928 m. baigė. Stokodamas lėšų, galėjo rinktis tik nemokamas pro-
fesines studijas – tais pačiais metais jis įstojo į Alytaus aukštesniąją 
miškų mokyklą. 

Prisiminimuose jis rašė, kad 1930 m. baigęs šią mokyklą gerais 
pažymiais turėjo teisę studijuoti miškininkystę užsienyje, tačiau ten 
išvyko veržlesni, apsukresni absolventai. Po karinės tarnybos ir Karo 
mokyklos baigimo 1932 m. pradžioje Jonas Kučinskas pradėjo miški-
ninko karjerą stažuotoju–girininku be girininkijos Kaišiadorių (Žiežma-
rių) miškų urėdijoje, kur praktikavosi Gegužinės, Kruonio, Darsūniškio, 
Šilasėdų girininkijose. 1933 m. vasarą perkeltas šiomis pareigomis į 
Pakruojo miškų urėdiją, čia pavadavo miškų urėdo pavaduotoją. Įgijęs 
praktinės miškininkystės patirties, 1934 m. vasarą jis paskiriamas Pa-
nemunės miškų urėdijos Aukštosios Panemunės girininkijos girininku 
(dabar Dubravos EMM urėdijos Vaišvydavos girininkija). Girininkijos 
būstinė tuo metu buvo įkurdinta valsčiaus patalpose, tad jaunam gi-
rininkui teko imtis statybų – prie Vaišvydavos miško 1936 m. pastatyta 
girininkijos sodyba. Iki šių dienų išliko ir Jono 1937 m. pasodinta liepų 
alėja į girininkiją. Dubravos girioje dukart per metus reikėjo miškinin-
kams organizuoti ,,prezidentines medžiokles“, kuriose dalyvaudavo 
prezidentas Antanas Smetona su ministrais, aukštais valdininkais, 
kariškiais. Girioje mėgo pamedžioti ir brakonieriai, nes ne visi eiguliai 
buvo pareigingi, ypač įdarbinti pagal protekcijas. Drausminant įvairius 
miško pažeidėjus, jaunajam girininkui teko bendrauti su policija, teis-
mais, atlaikyti ir jų užtarėjų spaudimą. Tačiau girininkavimas pakaunė-
je leido Jonui Kučinskui artimiau susipažinti su daugeliu tarpukario 
žinomų miškininkų, tarp jų – su 1929 m. įkurto miškininkystės žurnalo 
,,Mūsų girios“ redaktoriumi Jonu Kuprioniu, kuris Panemunėje 1931-
1934 m. dirbo miškų urėdo pavaduotoju, vėliau atvykdavo čia kaip 
Miškų departamento referentas.

Dotnuvoje, ŽŪA atidarius Miškininkystės skyrių, 1938 m. rudenį 
Jonas Kučinskas atsisakė girininko pareigų ir nusprendė įgyvendinti 
neišsipildžiusį siekį – įgyti aukštojo miškininkystės mokslo diplomą. 
1938-1942 m. jis studijavo miškininkystę ŽŪA ir Vilniaus universitete, 
dirbo laborantu. Tapęs 1942 m. diplomuotu miškininku norėjo užsi-

Jonas Kučinskas 
1908 08 29 – 2016 06 04

imti miškotyra. Atliktus miško taksacijos, daigynuose auginamų so-
dmenų ligų tyrimus aprašė 1943-1944 m. žurnale ,,Mūsų girios“. Už-
darius universitetą, pragyvenimui turėjo imtis administracinio darbo: 
1942 m. persikėlė į Kauną ir iki 1944 m. liepos mėn. dirbo Generalinė-
je miškų direkcijoje vyresniuoju referentu. Vokiečių administracijos 
verčiamas privalėjo rūpintis juodalksnių malkų ruoša ir siaurojo gele-
žinkelio medienai vežti tiesimu Rūdninkų girioje. 1944 m. vasarą čia 
aktyviai ėmus veikti lenkų ir rusų partizanams, vokiečiams sudeginus 
Pirčiupių kaimą, teko mesti darbus, pasitraukti iš tarnybos.  

1944 m. liepos pabaigoje artėjant Rytų frontui prie Kauno, Jonas 
Kučinskas ir daugelis kitų Generalinės direkcijos miškininkų su šei-
momis pasitraukė į Vokietiją. 

JAV, Čikagoje 1989 m. išleistame išeivių miškininkų leidinyje 
,,Girios aidas“ jis rašė: ,,Užrakinau Kaune savo stalo stalčius, raktą pa-
dėjau ant stalo ir visam laikui apleidau Miškų departamentą. Gaila 
buvo. (...) mano darbas, kaip Lietuvos miškininko, visam laikui jau 
pasibaigė. Taip mūsų kartos miškininkai išsisklaidė po visą pasaulį, 
pasirinko kitas profesija, o miškininkystė tik svajonėse paliko“. 

Po karo su žmona Julija gyvendamas Vokietijoje, Bavarijos žemė-
je, jis įsidarbino miškininku kuro ruošimo įmonėje, rūpinosi malkų 
pristatymu į pabėgėlių stovyklas. 1949 m. pavasarį, gavę reikiamus 
emigracijos dokumentus, Kučinskai atplaukė laivu į JAV, Bostoną. 
Kiek pagyvenę Pensilvanijoje, viename angliakasių mieste, išvažiavo 
į Detroitą ieškoti pastovesnio darbo. Baigęs mechaninės braižybos 
mokyklą, Jonas Kučinskas įsidarbino Fordo automobilių gamykloje: 
pradžioje – eiliniu braižytoju, dizaineriu, vėliau iškopė iki vyr. projek-
tuotojo pareigų. Išėjęs į pensiją, 1971 m. apsigyveno Floridoje. 

Jonas Kučinskas palaikė ryšius su kitais JAV gyvenusiais lietuviais 
emigrantais miškininkais, rašė straipsnius į lietuvių išeivijos spaudą, 
daug prisidėjo prie miškininkų leidinio „Girios aidas“ leidybos. 

Lietuvai vėl tapus nepriklausoma valstybe, jis džiaugėsi atkurta 
Miškininkų sąjunga bei jos žurnalu ,,Mūsų girios“. 1995 m. Kučinskai 
atvyko apsižvalgyti į gimtąjį kraštą, bet čia pasilikti visam laikui dar 
pabūgo. Tik mirus žmonai, Jonas Kučinskas 2005 m. ryžosi visam lai-
kui grįžti į tėvynę. Apsigyveno Vilniuje, Gerontologijos ir rebilitacijos 
centre. Ilgaamžį miškininką lankė vyresnės kartos kolegos, Dubravos 
miškų urėdijos miškininkai. Pasak artimųjų, perkopęs šimtmetį, jis iš-
liko guvus, besidomintis gyvenimo tėkme, nepraradęs humoro jaus-
mo, nepalaužtas metų naštos.

Miškininkų patriarchas birželio 7 d. palaidotas Vilniaus Kairėnų 
kapinėse.

Lietuvos miškininkų sąjunga

I š ė j ę  n e g r į ž t i
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Baigiantis pavasariui, gegužės 27-ąją netikėtai mirė buvęs il-
gametis buvusios Miškų ūkio ministerijos, vėliau Generalinės 
miškų urėdijos darbuotojas, miškininkas Romualdas Genys.

Gimusiam pokarį Švenčionių rajono Svirkų valsčiaus Kackonių 
kaime, mokytojų šeimoje, Romualdui teko vaikystėje su tėvais kilno-
tis po įvairias Lietuvos vietoves. Baigęs 1961 m. Kelmės rajone tuo-
metinę Ganyprovos septynmetę mokyklą, jis nusprendė būti miš-
kininku: 1965 m. įgijo Kauno miškų technikumo diplomą, 1974 m. 
neakivaizdiniu būdu baigė LŽŪA.   

Jauną specialistą 1965 m. paskyrė į Jurbarko miško pramonės ūkį, 
kur dešimtmetį jis dirbo Liepgirių, vėliau Jūravos girininkijose girininko 
padėjėju. Tuo metu čionykščiams miškininkams reikėjo atkurti dideles 
gaisraviečių plynumas Karšuvos girioje, Kaskalniuose. Remdamasis 
savo ir kitų miškininkų sukaupta patirtimi, Romualdas parengė studijų 
LŽŪA baigimui išsamų diplominį darbą ,,Kaskalnių apželdinimo patirtis“.

Gabų miškininką 1975 m. pakvietė dirbti į tuometinės Miškų 
ūkio ir miško pramonės ministerijos Miško eksploatavimo valdybą 
vyresniuoju inžinieriumi. Čia jis įsitraukė į profsąjunginę veiklą, buvo 
aktyvus medžiotojas. Vėliau iki 1997 m. dirbo kituose reorganizuo-
tos ministerijos skyriuose vyr. inžinieriumi, 1997-2000 m. – Generali-
nės miškų urėdijos Medienos ruošos ir prekybos ryšių skyriuje.

Romualdas Genys
1947 11 10 – 2016 05 27

Romualdas buvo mėgiamas bendradarbių dėl ramaus būdo, 
taktiškumo, geraširdiškumo, paslaugumo, pasižymėjo gera at-
mintimi. Laisvalaikiu labai mėgo skaityti – naujų knygų, leidinių 
atsinešdavo ir į darbovietę, sukaupė nemažą namų biblioteką. 

Sukūręs šeimą su Vilniaus miškų urėdijos Panerių girininki-
jos girininko Adomo Arštikio dukra Rita, dažnai buvodavo šio-
je priemiestinėje girininkijoje, bendravo su uošviu. Užauginęs 
sūnų Marių ir dukrą Jurgą, vėliau kantriai padėjo auginti jų 
vaikus – Gytį, Simoną, Emiliją, mažąjį Adomuką. Visus anūkus 
labai mylėjo, mokė skaityti, skaičiuoti. Anot medikės dukros 
Jurgos, jų matematiniam mokymui panaudodavo ir žaidimus 
su kortomis. 

Jis nemėgo fotografuotis, viešai kalbėti apie save, buvo kiek už-
sisklendęs savyje.   

Gegužės 29 d. artimieji ir buvę bendradarbiai palydėjo 35-rius 
metus valstybinių miškų sistemoje dirbusį miškininką Romualdą 
Genį amžinam poilsiui į Vilniaus Liepynės kapines.

Nuoširdi atjauta velionio šeimai –                       

  Buvę bendradarbiai

aplinkos ministerijos Miškų departamente:
NERIJUS KUPSTAITIS, dirbęs šio departamento Miškų plėtros sky-
riaus vedėju, 2016 m. birželio pradžioje paskirtas Miškų departa-
mento direktoriumi. 

generalinėje miškų urėdijoje: 
VALDAS VAIČIŪNAS, dirbęs Miškų departamento direktoriumi, 
nuo 2016 m. birželio 1 d. paskirtas generalinio miškų urėdo pava-
duotoju;

ANDRIUS VANCEVIČIUS, dirbęs Generalinėje miškų urėdijos vy-
riausiuoju patarėju, nuo 2016 m. birželio 1 d. paskirtas generalinio 
miškų urėdo pavaduotoju.

kaišiadorių miškų urėdijoje:
ROMUALDAS SVIDINSKAS, dirbęs Kruonio girininkijos girininku, 
nuo 2016 m. sausio 4 d. pačiam prašant atleistas iš šių pareigų; 

ALGIMANTAS JOVAIŠAS, dirbęs Kruonio girininkijos eiguliu, nuo 
2016 m. sausio 21 d. šalių susitarimu atleistas iš šių pareigų;

GINTARAS GRUŽAUSKAS, g. 1966 m., nuo 2016 m. balandžio 4 d. 

paskirtas Kruonio girininkijos girininku. Prieš tai dirbo medienos ruo-
šos ir darbų saugos inžinieriumi;

ALBINAS BULAUKA, g. 1953 m., nuo 2016 m. balandžio 4 d. paskir-
tas medienos ruošos ir darbų saugos inžinieriumi. Prieš tai dirbo pre-
kybos vadybininku; 

GINTARĖ PABIRŽYTĖ, g. 1992 m., baigusi 2014 m. KMAI kolegijoje 
miškininkystės bakalauro studijų programą, studijuoja VU Jungtinia-
me gyvybės mokslų centre ekologijos magistratūros studijų progra-
mą, nuo 2016 m. balandžio 4 d. paskirta prekybos vadybininke. Iki 
šiol šias pareigas ėjo laikinai;

DEIMANTAS STASIULEVIČIUS, g. 1992 m., baigęs 2015 m. ASU 
MEF miškininkystės bakalauro studijas, nuo 2016 m. kovo 14 d. pa-
skirtas medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio meistru.

Mažeikių miškų  urėdijoje: 
RIMANTAS ALEKSANDRAVIČIUS šalių susitarimu nuo 2016 m. ge-
gužės 9 d. atleistas iš Mažeikių girininkijos girininko pareigų;

HENRIKAS SKIPARIS, laimėjęs konkursą, nuo 2016 m. gegužės 2 d. 
paskirtas Mažeikių girininkijos eiguliu.

I š ė j ę  n e g r į ž t i
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LIEPĄSu 30-uo ju gim ta die niu
Liepos 9 d. šią su kak tį pa žy min tį Panevė-
žio miš kų urė di jos medelyno traktorininką 
NERIJŲ JUZĖNĄ, 13 d. – Drus ki nin kų miš kų 
urė di jos miškotvarkos in ži nie rių VAIDĄ PA-
TINSKĄ, 26 d. – Jonavos miš kų urė di jos per-
sonalo inspektorę VITALIJĄ STRAZDĘ, esan-
čią vaiko priežiūros atostogose, 28 d. – ASU 
MEF Aplinkos ir ekologijos instituto asisten-
tę ALFREDĄ KASIULIENĘ, 31 d. – Aplinkos 
ministerijos Miškų departamento Privačių 
miškų skyriaus vedėją IEVĄ KLIMAŠAUSKĘ. 

Su 40- uo ju gim ta die niu
Liepos 3 d. šią su kak tį pa žy mintį Panevėžio 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio medkirtės operatorių 
ARTŪRĄ TAMOŠIŪNĄ, 8 d. – LAMMC Miškų 
instituto direktorių, ASU MEF Miškotvarkos 
ir medienotyros instituto docentą dr. MARIŲ 
ALEINIKOVĄ, 10 d. – Kuršėnų miš kų urė di-
jos Paežerių gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo-
to ją NERIJŲ KARPAVIČIŲ, 11 d. – Kupiškio 
miš kų urė di jos Šimonių girininkijos valytoją 
JŪRATĘ ŽALKAUSKIENĘ, 15 d. – Bir žų miš kų 
urė di jos Joniškėlio gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa-
va duo to ją REMIGIJŲ NORKŲ, Trakų miš kų 
urė di jos medienvežio automobilio vairuo-
toją VALDĄ VAICEKAUSKĄ, 17 d. – Jonavos 
miš kų urė di jos Girelės gi ri nin ki jos ei gu lį 
RIČARDĄ GRIVAČIAUSKĄ, Ignalinos miš kų 
urė di jos Tverečiaus gi ri nin ki jos miško darbi-
ninką JONĄ GUDLEKĮ, 19 d. – Šiaulių miš kų 
urė di jos Gruzdžių gi ri nin ki jos ei gu lį ARVYDĄ 
LYMANTĄ, 24 d. – Tytuvėnų miš kų urė di jos 
mechaniką DARIŲ KRIAUČIŪNĄ. 

Su 50-uo ju gim ta die niu
Liepos 1 d. šią su kak tį pa žy mintį Kai šia do rių 
miš kų urė di jos Pravieniškių gi ri nin ki jos gi ri-
nin ko pa va duo to ją DARIŲ MIKUČAUSKĄ, 2 

d. – Šilutės miš kų urė di jos vyriausiąjį inžinie-
rių ARŪNĄ SKIRBUTĄ, 8 d. – Rietavo miš kų 
urė di jos vyriausiąjį inžinierių STASĮ EITUTĮ, 
10 d. – ASU MEF Miškotvarkos ir medieno-
tyros instituto lektorių GINTAUTĄ ČINGĄ, 11 
d. – Tauragės miš kų urė di jos Obelyno giri-
ninkijos miškų ūkio darbininką ALBINĄ PIPI-
RĄ, 15 d. – Kazlų Rūdos mokomosios miš kų 
urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech-
ni nio pa da li nio vairuotoją ARVYDĄ JARĄ, 
17 d. – Tauragės miš kų urė di jos me die nos 
ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio vilki-
ko vairuotoją ARTŪRĄ MASKALIŪNĄ, 20 d. 
– Tauragės miš kų urė di jos me die nos ruo šos, 
pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio medienve-
žio operatorių GENADIJŲ KULIKAUSKĄ, Kai-
šia do rių miš kų urė di jos statybų darbininką 
VITALIJŲ TARAŠKEVIČIŲ, 29 d. – Zarasų miš-
kų urė di jos Salako gi ri nin ki jos ei gu lį MAN-
TVIDĄ VISOCKĄ, Uk mer gės miš kų urė di jos 
Siesikų gi ri nin ki jos miš ko dar bi nin ką RAI-
MUNDĄ ŠIDLAUSKĄ, 31 d. – Prie nų miš kų 
urė di jos miško želdinimo ir miško ap sau gos 
in ži nie rių KĘSTUTĮ LAUKAITĮ, Uk mer gės miš-
kų urė di jos Pašilės gi ri nin ki jos eigulį VALDĄ 
KILDIŠĮ.

Su 60-uo ju gim ta die niu
Liepos 6 d. šią su kak tį pa žy mintį Tauragės 
miš kų urė di jos Eičių girininkijos ei gu lį TOMĄ 
GAIŽAUSKĄ, Šilutės miš kų urė di jos miško 
darbininką PETRĄ VAITKŲ, 7 d. – Šakių miš-
kų urė di jos vy riausiosios bu hal te rės pa va-
duo to ją RAMUTĘ VALUCKIENĘ, 8 d. – Šiaulių 
miš kų urė di jos Kurtuvėnų gi ri nin ki jos ei gu lį 
KAZIMIERĄ AUGĮ, 12 d. – Rietavo miš kų urė-

di jos Tverų gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo-
to ją RIMANTĄ BUTKŲ, 18 d. – Marijampolės 
miš kų urė di jos urėdą KĘSTUTĮ BIELSKŲ, 19 
d. – Šilutės miš kų urė di jos Vainuto gi ri nin-
ki jos ei gu lį POVILĄ SKURDELĮ, 27 d. – Uk-
mer gės miš kų urė di jos Siesikų gi ri nin ki jos 
miš ko dar bi nin ką JONĄ KARALIŪNĄ, 28 d. 
– Panevėžio miš kų urė di jos medelyno darbi-
ninkę JOLITĄ VINSEVIČIENĘ, 31 d. – Mažeikių 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio medvežės operatorių 
AUGUSTINĄ NAVICKĮ. 

Birželio 16 d. šią sukaktį pažymėjusi STANIS-
LAVA ŠATINSKIENĖ dirba Kai šia do rių miš kų 
urė di joje buhaltere.  

Su 70-uo ju gim ta die niu
Liepos 10 d. šią su kak tį pa žy mintį Šiaulių 
miš kų urė di jos elektriką JONĄ BUTKŲ, 22 
d. – Valstybinio miš kot var kos ins ti tu to GIS ir 
kartografijos skyriaus vyriausiąjį spe cia lis-
tą ALOYZĄ SAULIŲ URBĄ, bu vu sią il ga me tę 
Kuršėnų miš kų urė di jos buhalterę BRONĘ 
TAMOŠAITIENĘ. 

Liepos 9 d. su kanka 75-eri buvusiai ASU 
MEF Aplinkos ir ekologijos instituto direkto-
rei, profesorei VIDAI MARIJAI RUTKOVIENEI, 
24 d. – bu vu siai il ga me tei Ro kiš kio miš kų 
urė di jos medelyno meistrei JŪRATEI ČEPU-
LIENEI. 

Su 80-uo ju gim ta die niu
Liepos 28 d. šią su kak tį pa žy mintį Kre tin gos 
miš kų urė di jos urėdą ANTANĄ ALGIMANTĄ 
BARANAUSKĄ.

Liepos 20 d. su kan ka 85-eri bu vu siam ilga-
mečiam Joniškio miš kų urė di jos ekonomis-
tui VINCENTUI PALAIMAI.  

Kryžiažodžio 2016-05 „Tarp gegužės žiedų...“ atsakymai 

Vertikaliai:
1. Šliandra. 2. Tošis. 3. Žirnis 4. Etapas. 5. Imtis. 6. Ožekšnis. 10. Smo-
gas. 13. Kiparisas. 14. Kaštainis. 16. Raskila. 17. Topolis. 22. Asėkas. 
23. Gurgulis. 25. Žilvitis. 28. Miegas. 29. Ajeras. 30. Fikas. 32. Cikas.

Horizontaliai:
7. Gluosnis. 8. Stelmužė. 9. Dašis. 11. Riekė. 12. Cinamonas. 15. Gralis. 
18. Valtis. 19. Raganos. 20. Arnika. 21. Bonsas. 24. Alksnis. 26. Šuoras. 
27. Širdis. 31. Pistacija. 33. Pušis. 34. Vikis. 35. Ailantas. 36.  Saulakis.

MEDŽIAI PASIPUOŠĖ ŽIEDAISLoterijoje dėl prizo negali dalyvauti redakcijos darbuotojai ir jų šeimų nariai.

Už kryžiažodžio „Tarp gegužės žiedų...“, 

išspausdinto 2016 m. nr. 5, teisingą atsakymą 

UAB „MMC Forest“ įsteigtą prizą – stovyklavimo 

kirvį TRUPER laimėjo Kęstutis Jarmalavičius. 

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

Svei  k i  na  me gi  mu s ius
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P O N S S E

Molėtų g. 13, 
LT-14262 Didžiosios Riešės k., 
Vilniaus r. 

Kniaudiškių g. 149,
LT-37374 Panevėžys

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

Pramonės g. 8A/28,
LT-91100 Klaipėda

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

GERIAUSIAS 
MEdK IRčIO  dRAUGAS

PONSSE SCORPION

www.ponsse.com

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

Miško technikos pardavimas: tel. 8 610 27218
Servisas: tel. 8 700 55100 
Atsarginės dalys: tel. 8 614 03734

KONEKESKO
oficialus PONSSE atstovas Lietuvoje



Husqvarna sukurtas 
bešepetėlis variklis, kurio 
dėka gaminius naudosite 
ilgus metus.

Įrenginį paleidžiate 
vienu mygtuko 
paspaudimu, be to, 
nereikia pilti benzino.

Skirta darbui bet kokiomis 
oro sąlygomis - lyjant lietui 
ar esant dideliam karščiui.

HUSQVARNA 
AKUMULIATORINIAI 
ĮRENGINIAI

Mūsų akumuliatoriai greitai įkraunami 
ir dar greičiau pakeičiami. Kol dirbate, 

įkraukite antrąjį akumuliatorių, kad 
nereikėtų daryti pertraukų.

VIENAS AKUMULIATORIUS TAUPO JŪSŲ PINIGUS

Didesnė akumuliatorinio įrenginio kaina 
greitai atsiperka - nebereikia skirti lėšų 

benzinui. Žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos, 
tai puiki galimybė sutaupyti.

„Husqvarna“ akumuliatoriniai įrenginiai veikia 
tyliai ir neišskiria jokių teršalų.  

Dėl to, darbus galite pradėti anksti ryte, 
neerzindami savo klientų.

JOKIŲ IŠMETAMŲJŲ DUJŲ. 
MAŽIAU TRIUKŠMO.

Gaminiai sukurti, siekiant 
palengvinti darbą 
vartotojui.


