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Birželio 23 d. agentūra „Thomson Reuters“ pa-
skelbė, kad miškininkystės mokslo žurnalo 
„Baltic Forestry“ 2015/2016 m. citavimo 
indeksas pakilo iki 0,530, o penkerių 
metų – iki 0,563.

Birželio 26-30 d. LAMC Miškų instituto Miško 
augalų biotechnologijų laboratorijos vyres-
nioji mokslo darbuotoja Sigutė Kuusienė, 
jaunesnioji mokslo darbuotoja Elena Goto-
veckienė ir vyresnioji laborantė Miglė Vaičiu-
kynė dalyvavo Čekijoje, Prahoje vykusioje 
tarptautinėje konferencijoje „Plant Biolo-
gy Europe EPSO/FESPB 2016 Congress“. 

Lietuvos miškų instituto darbuotojai pri-
statė kelis stendinius pranešimus.

Birželio 28 d. generalinis miškų urėdas dr. Ri-
mantas Prūsaitis su aplinkos ministru Kęstu-
čiu Trečioku pasieniečių sraigtasparniu ap-
žiūrėjo škvalo padarinius valstybiniuose 
miškuose. Patikslintais duomenimis, vėtra 
valstybiniuose miškuose suniokojo apie 93 
tūkst. m3 medienos.

Birželio 30 d. Vilniuje vykusiame naujos su-
dėties Generalinės miškų urėdijos ko-
legijos posėdyje aptarta daug aktualių 
klausimų (plačiau – 8 p.).

Birželio 30 d. Kazlų Rūdos mokomojoje miškų 
urėdijoje vyko Lietuvos ir Latvijos miško 
ir miško pramonės darbuotojų profesi-
nių sąjungų federacijos valdybų susitiki-
mas.  Jame pasikeista veiklos patirtimi, ap-
tartos dabartinės aktualijos, prisiminta abiejų 
federacijų bendradarbiavimo istorija bei   
numatytos bendradarbiavimo perspektyvos. 
Svečiai lankėsi Kazlų Rūdos mokomosios miš-
kų urėdijos muziejuje, Agurkiškės girininkijo-
je,  ,,Ikea Industry“ įmonėje.

Liepos 1 d. žurnalas „Veidas“ paskelbė geriau-
sių valstybės tarnautojų dešimtuką, tarp 
kurių pagal surinktų balų skaičių 4 vietą 
užėmė Aplinkos ministerijos kancleris, 
teisininkas Robertas Klovas. Jo stažas vals-
tybės tarnyboje – 21 metai. 

Liepos 1 d. LMSA surengė pažintinę išvyką į 
pavyzdingiausiai 2015 m. besitvarkančio 
miškų savininko Kazimiero Šiaulio valdas 
Trakų ir Elektrėnų savivaldybių teritorijose. 
Betarpiškai susipažinti su privačių miškų 
tvarkymo, atkūrimo, naudojimo aktualijo-
mis, medienos perdirbimu vietos lentpjūvė-
je ir realizavimu, ES paramos miškininkystėje 
įsisavinimu atvyko aplinkos ministras Kęstu-
tis Trečiokas, LR Seimo narys miškininkas Ka-
zys Grybauskas (plačiau – 32 p.). 

Liepos 1 d. Nacionalinės ekspedicijos ,,Nemu-

nu per Lietuvą“ dalyviai lankėsi Druskinin-
kuose, muziejuje „Girios aidas“.

Liepos 4-5 d. Aplinkos ministerijoje lankėsi 
Ekonominio Bendradarbiavimo ir Plėtros 
Organizacijos (EBPO) Aplinkos direktora-
to atstovai. Tai pirmasis susitikimas su EBPO 
atstovais, skirtas įvertinti Lietuvos pasirengi-
mą narystei EBPO aplinkos apsaugos srityje. 
EBPO atstovai teigiamai įvertino laiku atliktą 
Aplinkos ministerijos darbą, pateiktus teisės 
aktų projektus ir daugiau kaip 20 nacionali-
nių teisės aktų vertimų į anglų kalbą, nes visi 
šie dokumentai padeda geriau įvertinti Lie-
tuvos pažangą siekiant narystės EBPO.

Liepos 6 d. Vilniaus miškų urėdijos Migūnų 
girininkijoje ant Juozapinės kalno paminė-
ta Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo) diena. Prie šios šventės organi-
zavimo prisidėjo ir Vilniaus miškų urėdijos 
Migūnų girininkijos kolektyvas. 

Liepos 6 d. Kauno miškų urėdijos Karalgirio 
miške, kur dar išlikęs vasaros stovyklos gy-
nybinis įtvirtinimas ir 3 buvusių bunkerių 
vietos, atidengta atminimo lenta pokario 
kovotojams.

Liepos 8 d. Kaune vyko LMS Girininkų 
bendrijos tarybos posėdis. Jame Rasei-
nių miškų urėdijos Viduklės girininkijos 
girininkas Raimondas Juzikis pareiškė atsi-
statydinantis iš Girininkų bendrijos tarybos 
pirmininko pareigų. Pagal bendrijos įstatus 
iki girininkų suvažiavimo, kuriame bus ren-
kamas naujas pirmininkas, bendrijai lai-
kinai vadovaus pirmininko pavaduotojas, 
Vilniaus miškų urėdijos Taurų girininkijos 
girininkas Alvydas Bareika. 

Pranešimą apie neplynųjų pagrindinių 
miško kirtimų ploto dalies didinimą ir šių 
užduočių įvykdymo galimybes skaitė ASU 
Miškų ir ekologijos fakulteto Miško biolo-
gijos ir miškininkystės instituto lektorius dr. 
Julius Bačkaitis. Dėl nenukirsto valstybinio 
miško pardavimo ne aukciono būdu įsaky-
mo įgyvendinimo pasisakė dalyvavęs posė-

dyje generalinio miškų urėdo pavaduotojas 
dr. Valdas Vaičiūnas. Biržių, numatytų kirsti 
pagrindiniais miško kirtimais, tūrio nusta-
tymo bei tūrio, gauto po kirtimo, vertinimo 
klausimais kalbėjo Telšių miškų urėdijos 
Mostaičių girininkijos girininkas Petras Bu-
dvytis (jo pasisakymu parengtą straipsnį 
spausdiname 24 p.). 

Diskutuota apie medienos važtaraščių 
ir kitų krovinio gabenimo dokumentų duo-
menų teikimo mokesčių administratoriui 
tvarką bei miško ruošos darbų organizavimą 
miškų urėdijose. Aptarti GMU mobiliosios 
kontrolės grupės nustatytų girininkijų darbo 
trūkumai ir priemonės jiems šalinti. Taip pat 
kalbėta apie būtinumą organizuoti girininkų 
kvalifikacijos kėlimo kursus. 

Diskusijose dalyvavo LMS prezidentas, 
ASU Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas 
prof. E. Bartkevičius, Miškų urėdų tarybos 
valdybos pirmininkas Raseinių miškų urė-

das Antanas Kilčauskas, LMS 
miško auginimo specialistų 
bendrijos pirmininkas, Kai-
šiadorių miškų urėdijos vyr. 
miškininkas Marijonas Ber-
notavičius.

Liepos 8 d. Utenos miškų 
urėdijos Balčių girininkija 
persikėlė į naujai suremon-
tuotas, modernias patalpas 
Vaikutėnuose, kurias išsi-
nuomojo iš Utenos seniūni-
jos. Pasveikinti girininkijos 
miškininkų su įkurtuvėmis 

atvyko Utenos rajono savivaldybės meras 
Alvydas Katinas, savivaldybės administra-
cijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringe-
levičienė, Utenos seniūnijos darbuotojai, 
statybų rangovai, Utenos miškų urėdė Au-
relija Jočienė, kiti miškų urėdijos darbuoto-
jai. Senasis Balčių girininkijos pastatas buvo 
blogos būklės, nepatogioje vietoje, 26 km 
nutolęs nuo miškų urėdijos.  

Liepos 11 d. Slovakijos sostinėje Bratislavo-
je vyko neformalus ES šalių aplinkos mi-
nistrų dviejų dienų susitikimas. Lietuvos 
aplinkos ministro Kęstučio Trečioko teigimu, 
aptarta, kaip valdyti Europos vandens ište-
klius atsižvelgiant į klimato kaitą, sausrų ir 
potvynių poveikį Europos ekonomikai, kaip 
mažinti ekstremalių hidrologinių reiškinių 
padarinius. 

K r o n i k a
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Liepos 12 d. Lietuvos rekordus registruojanti 
agentūra „Factum“ oficialiai patvirtino, kad 
2016 m. balandžio 16 d. nacionaliniame 
miškasodyje buvo pasodintas iki šiol di-
džiausias miškų plotas – 80,53 ha. Šioje 
akcijoje  dalyvavo per 4 tūkst. pilietiškų tal-
kininkų.

Liepos 12 d. Kauno miškų urėdijoje vyko ge-
neralinio miškų įsakymu sudarytos komisi-
jos valstybiniuose miškuose gaminamos 
apvaliosios medienos matavimui, panau-
dojant miško kirtimo mašinų kompiute-
rines įrangas, interaktyvias mobiliąsias 
medienos matavimo aplikacijas, fotogra-
metrines medienos skenavimo sistemas, 
posėdis. Komisijos nariai vieningai sutarė: 
jeigu tradicinius medienos matavimo me-
todus sėkmingai papildys modernūs inte-
raktyvūs ar fotogrametriniai medienos ma-
tavimo metodai, sumažės miškininkų darbo 
krūviai, bus operatyvesni bei tikslesni me-
dienos matavimo rezultatai. Naujosios sis-
temos automatiškai pažymės miškų urėdijų 
tarpinius sandėlius žemėlapiuose, nurodys 
juose įvairių sortimentų kiekius.

Liepos 13 d. Krašto apsaugos ministerijoje 
vyko ministro Juozo Oleko, kariuomenės 
atstovų ir Aplinkos ministerijos Miškų de-
partamento direktoriaus Nerijaus Kupstai-
čio, šio departamento Miškotvarkos ir miško 
išteklių skyriaus vedėjo Viktoro Karašauskio, 
generalinio miškų urėdo Rimanto Prūsaičio, 
jo pavaduotojo Valdo Vaičiūno susitikimas. 
Jame aptarti karinių poligonų plėtros ir 
miško žemių pavertimo šiems tikslams 
kitomis naudmenomis bei kariniuose po-
ligonuose esančių miškų apsaugos (ypač 
priešgaisrinės) ir naudojimo klausimai.

Liepos 14 d. Europos Komisija patvirtino 
pirmąjį ES susirūpinimą keliančių invazi-
nių svetimų rūšių sąrašą, į kurį įrašytos 37 
invazinės gyvūnų ir augalų rūšys. Šiame 
sąraše nurodytas invazines rūšis griežtai 
draudžiama laikyti, veisti, auginti, daugin-
ti, naudoti arba mainyti, vežti ar paleisti į 
aplinką. Minėtame sąraše turinčių šių gy-
vūnų ir augalų rūšių privatiems asmenims, 
zoologijos ir botanikos sodams bei kitoms 
organizacijoms Europos Komisija nustatė 
pereinamuosius laikotarpius įgyvendinti Re-
glamente (ES) Nr. 1143/2014 nurodytas sąly-
gas. Asmenims, kurie nekomerciniais tikslais 
laiko į sąrašą įtrauktus gyvūnus, juos leidžia-
ma laikyti iki natūralios gyvūnų mirties už-
daroje valdoje ir vežti ES ribose, bet tik taip, 
kad jie nesidaugintų ir neištrūktų į laisvę.

Šiuo metu ES susirūpinimą keliančių 
invazinių rūšių sąraše yra 7 rūšys,  įrašytos 
ir į Lietuvoje tokių rūšių sąrašą. Tai apželt-

kojis krabas, Sosnovskio barštis, rainuotasis 
ir žymėtasis vėžys, nuodėgulinis grundalas, 
paprastasis meškėnas ir raudonausis vėžlys.

Liepos 18-20 d. aplinkos ministras Kęstutis 
Trečiokas dalyvavo JAV, Niujorke vyku-
siame Jungtinių Tautų aukšto lygio poli-
tiniame forume (High Level Political Forum 
– HLPF). Šių metų forumo tema – „Užtikrinti, 
kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje“. Tai 
pirmasis forumas, vykstantis po to, kai pra-
ėjusių metų rugsėjį Jungtinių Tautų viršūnių 
susitikime daugiau kaip 150 valstybių ir vy-
riausybių vadovai patvirtino naują Darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir naujus 
darnaus vystymosi tikslus.

Liepos 18 d. Valstybinės miškų tarnybos Miš-
kų kontrolės skyriaus Kauno teritorinio 
poskyrio vyriausiasis specialistas Gražvydas 
Bartkus teikė konsultacijas Kauno rajono 
Piliuonos seniūnijos privačių miškų sa-
vininkams, supažindino su miškininkys-
tės teisės aktų pakeitimais. Surengta pa-
žintinė-mokomoji išvyka į Dubravos EMM 
urėdijos Šilėnų girininkijos miškus, aptarti 
želdinių priežiūros, 2016 m. birželio mėn. 
siautusios audros suniokotų medynų tvar-
kymo darbai, jų svarba.

Liepos 22 d.  Tauragės rajono savivaldybėje  
vyko  Valstybinės miškų tarnybos parengto 
Tauragės rajono savivaldybės valstybi-
nės reikšmės miškų plotų schemos pakei-
timo projekto viešas svarstymas.

Liepos 26 d. Tauragės miškų urėdijoje sureng- 
tas miškininkų pasitarimas apvaliosios me- 
dienos matavimo būdų parinkimo klau-
simais (plačiau – 28 p.).

Liepos 27 d. Vilniuje, Valstybinės saugomų 
teritorijų tarnybos nacionaliniame lanky-
tojų centre surengtas antras susitikimas 
„Gamta po stogu“, kuriame supažindinta 
su saugomose teritorijose ir visame krašte 
augančiais maistiniai ir vaistiniais augalais, 
kurie jų yra reti, nykstantys, o kuriuos gali-
ma skinti. Lankytojų centre taip pat surengti 
„Žurnalistų pusryčiai“, kuriuose susirinkę 
apie mūsų krašto gamtą rašantys žurnalistai 
diskutavo apie saugomose teritorijose išky-
lančias problemas, rašytinas temas.

Liepos 30 d. Jurbarko rajone, Smalininkuose 
surengtas XIV-asis atviras Lietuvos me-
dienos ruošos profesinio meistriškumo 
čempionatas, kurį organizavo KMAI ko-
legija ir UAB ,,HUSQVARNA LIETUVA”. Ren-
ginį parėmė Jurbarko rajono savivaldybės 
administracija, Dubravos, Jurbarko miškų 
urėdijos, verslo įmonės. Dalyvauti čempio-

nate kviestos komandos ir iš Latvijos, Len-
kijos, Estijos.

  Po birželio 17-18 d. siautusios audros 
per mėnesį valstybiniuose miškuose su-
tvarkyta daugiau nei pusė vėjavartų ir vė-
jalaužų. Varėnos miškų urėdija audros pa-
darinius jau beveik likvidavo, Druskininkų 
miškų urėdijoje, kurioje išversta 25 tūkst. 
m³, liko tvarkyti 13,3 tūkst. m³. Šios miškų 
urėdijos teritorijoje dirba 7 miško kirtimo 
mašinos ir 7 brigados pjovėjų, per dieną 
pagaminama nuo 700 iki 1000 m3 medie-
nos sortimentų. Alytaus miškų urėdijoje 
dar liko sutvarkyti apie pusę esamų vėja-
vartų ir vėjalaužų kiekio. Visose miškų urė-
dijose audros padarinai turi būti sutvarkyti 
iki šių metų rugsėjo 1 d.

  Valstybinės miškų tarnybos duomeni-
mis, per 2016 m. pirmąjį  pusmetį valsty-
biniai miškų pareigūnai nustatė 123 netei-
sėtų miško kirtimų atvejus, kuriais iškirsta 
1,2 tūkst. m3 medienos. Palyginus su tuo 
pačiu laikotarpiu 2015 m., privačiuose miš-
kuose neteisėtų kirtimų sumažėjo 70 proc., 
valstybiniuose miškuose – apie 50 proc. 

Sumažėjo ir pagamintos miško produk-
cijos grobimų valstybiniuose miškuose. Per 
pirmąjį pusmetį nustatyti 5 atvejai, pagrob-
ta 57 m3 medienos. Pernai per tą patį laiko-
tarpį nustatyta 14 atvejų, pagrobta 147 m3 
medienos. 

Neteisėtais kirtimais padaryta 6,9 tūkst. 
eurų žalos miško valdytojų, naudotojų miš-
kui ir turtui bei 162,4 tūkst. eurų žalos aplin-
kai. Už neteisėtus miško kirtimus ir kitus 
Miškų įstatymo pažeidimus administracine 
tvarka nubausti 328 žmonės. Jiems skirta 
22 tūkst. eurų baudų.  

  VĮ Registrų centas Valstybinei miškų tar-
nybai perdavė Nekilnojamojo turto registro 
duomenis (2016 06 01) apie žemės sklypus. 
Gauti duomenys įkelti į LR miškų valstybės 
kadastro integruotą informacinę sistemą ir 
nuo š. m. liepos 19 d. yra publikuojami Vals-
tybinės miškų tarnybos internetinėje priei-
goje „VMTGIS“. 

  Liepos pradžioje Švenčionėlių miškų urė-
dijoje, Labanoro girininkijoje atnaujinta sto-
vyklavietė prie Labanoro ežero, Antaliedės 
girininkijoje  – stovyklavietė prie Balto ežero 
ir atokvėpio vieta netoli girininkijos Antalie-
dės kaime. Visuomenės poreikiams šios urė-
dijos valdomuose miškuose iš viso įrengtos 
9 stovyklavietės, 16 poilsiaviečių, 21 atokvė-
pio vieta, 2 miško pažintiniai pėsčiųjų takai. 

Ukmergės miškų urėdija atnaujino re-
kreacinius įrenginius Želvos girininkijoje, 
prie Makio ežero, kur gausu poilsiautojų.
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Estijos valstybiniai miškai – 
ant naujos reformos slenksčio

Estijos miškai užima daugiau nei pusę  
teritorijos. Kaip kito Jūsų šalies miškin-
gumas prieškario ir pokario laikotarpiu? 
Kokį Estijos miškų plotą administruoja 
RMK šiandien? Kam priklauso likusi miš-
kų dalis?

Estijoje miškai XX a. pradžioje užėmė vos 
20 proc. teritorijos. Antrojo pasaulinio karo 
metais (1942 m.) miškų plotas sudarė apie 
1473000 ha. Dabar šalies miškingumas pa-
siekė 52 proc., t. y. 2274000 ha. Ženkliai, net 
keturis kartus, padidėjo medynų prieaugis – 
nuo 126000 m3 1942 metais iki 483000 m3 –  
2014 metais. 

Praėjusio amžiaus pradžioje viena iš 
pagrindinių mažo miškingumo priežasčių 
buvo intensyvus pramonės ir žemdirbystės 
vystymasis. Pasibaigus Pirmajam pasauli-
niam karui, sparčiai didėjo medienos eks-
portas, nes tai buvo gana lengvas ir greitas 
būdas sustiprinti ekonomiką. Medienos pro-
duktų eksportas 1920 m. sudarė net 64 proc. 
bendro Estijos eksporto. Vėliau, siekiant pa-
didinti miškingumą, žemės paskirties plotai 
buvo intensyviai želdomi mišku. 

Pastaruoju metu RMK administruoja 41 
proc. šalies miškų, privačiam sektoriui pri-
klauso 48 proc., 8 proc. miškų – skirti priva-
tizavimui. Juridiniai asmenys valdo 15 proc. 
privačių miškų, likusius 33 proc.  – 113 tūkst. 
miško savininkų. Vidutinis valdos dydis – 
apie 9,4 ha miško. 

Prieš aštuonerius metus mūsų žurnalo 
puslapiuose kalbėjote apie numatomus  
RMK struktūrinius pakitimus. Kokios prie- 
žastys paskatino tuomet imtis pertvarkų?

Reformos (2008 m.) būtinumą lėmė dvi 
pagrindinės priežastys. Pirmoji – netinka-
mas kirtimo apimčių planavimas ir kon-
trolė (pavyzdžiui, 2007 m. plynai iškirstų 
eglynų plotai 11 proc. viršijo Vyriausybės 
nustatytus) bei maži miškų atkūrimo tem-
pai (prieaugis buvo trečdaliu mažesnis nei 
numatyta). Antra priežastis – valstybiniuose 
miškuose darbo našumas buvo net 3-4 kar-
tus mažesnis nei kaimyninių šalių panašiose 
įmonėse. RMK pajamos bei darbuotojų atly-
ginimai buvo maži, todėl vidaus rinkoje Vals-

tybinių miškų valdymo centras kitų įmonių 
atžvilgiu tapo nekonkurencingu.

Tokiu pertvarkymu mes siekėme atskirti 
trumpalaikius ir ilgalaikius valstybinių miškų 
ūkio tikslus, pagrindinį dėmesį skiriant pas-
tariesiems (t. y. ilgalaikiams).

Reformavus valstybinių miškų valdymą, 
įgijome teisę priimti savarankiškus sprendi-
mus bei kontroliuoti jų įgyvendinimą. Maž-
daug per metus nuo 550 iki 251 sumažintas 
vadovaujančių darbuotojų skaičius. Kadangi 
RMK administravo apie 1 mln. ha valstybinių 
miškų, po pertvarkos vienam darbuotojui vi-
dutiniškai teko prižiūrėti apie 4000 ha miškų 
bei pagaminti 12000 m3 medienos. Produk-
tyvumas padidėjo apie 2,5 karto, o 30 pro-
centų sumažinus RMK administravimo išlai-
das, sutaupyta net 5 mln. Eur. (Iki 2008 m. 
liepos 1 d. valstybinių miškų teritorija buvo 
suskirstyta į 5 juridinio statuso neturinčius 
miškų ūkio regionus su 64 girininkijomis. 
Vidutinis girininkijų plotas buvo apie 12700 
ha. Regioniniuose centruose dirbo po 6 spe-
cialistus, girininkijose nuo 5 iki 10 žmonių. 
Po tų metų reformos girininkijų (miškinin-
kystės centrų) liko 17 (Red. pastaba). 

Kokia dabartinė RMK valdymo struktūra 
(nuo aukščiausios iki žemiausios gran-
dies), kaip ji veikia? 

Nuo š. m. liepos 1 d. dar kartą keičiama 
RMK valdymo struktūra (jos schema patei-
kiama atskirai). Kaip ir iki šiol girininkijos 
(miškininkystės centrai) išliks RMK Žemėval-
dos departamento pavaldume. Padidėjus 
miško žemių plotui bei žmonių tankumui, 

Į žurnalo „Mūsų girios“ klausimus atsako Estijos Valstybinių miškų valdymo centro  
(RMK – Riigimetsa Majandamise Keskus ) valdybos pirmininkas aigar Kallas 
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Estijos teritorijos užima miškai. Valstybiniai miš- 
kai sudaro 44 proc., kurių didžiąją dalį prižiūri 
RMK. 

karto – tiek kartų per paskutiniuosis 50 metų 
padidėjo miškų plotai. 

svarbiausi RMK veiklos principai: miškų augi-
nimas; gamtos apsauga; atsakingai prižiūrint 
valstybinius miškus didinti pelno įmokos dydį į 
valstybės biudžetą; suteikti galimybę žmonėms 
lankytis gamtoje; gamtosauginis švietimas.

žmonių kasmet įdarbinami valstybiniuose miš-
kuose – apie 700 etatinių RMK darbuotojų bei 
daugiau nei 5000 žmonių, įdarbintų rangovų 
įmonėse arba kaip sezoniniai darbininkai. 

įstaigos, tiesiogiai susijusios su miškų priežiūra 
visoje šalyje ir  pavaldžios RMK. Tik 6 proc. visų 
darbuotojų dirba sostinėje.

Estijos miškų yra griežtai saugomi.

valstybinių miškų kasmet kertami plynai. Visi 
šie plotai – atsodinami.

tiek kainuoja RMK rekreacinėse zonose kie-
kvienam miško lankytojui pasivaikščiojimas 
pažintiniais takais, nakvynė miško namelyje ar 
palapinėje.

unikalūs RMK objektai: Polula žuvininkystės 
ūkis, Elistvere miško zoologijos sodas, Tartu me-
delynas ir Sagadi miško centras.

sertifikatai, patvirtinantys, jog RMK veikla ati-
tinka aukštus tarptautinius standartus – aplin-
kos ir kokybės vadybos ISO 14001, ISO 9001 bei 
atsakingo miškų valdymo FSC, PEFC.
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nutarta vienu administraciniu vienetu pa-
didinti girininkijų (miškininkystės centrų) 
skaičių iki 18. 

Viena svarbiausių girininkijų veiklos funk-
cijų – tinkamas šalies esamų ir būsimų miškų 
priežiūra. Per paskutiniuosius 5 metus RMK 
įsigijo per 200000 ha valstybinių žemių, iš ku-
rių beveik visi plotai neapželdinti mišku. Tad 

A k t u a l i j o s
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girininkijų darbuotojai turi būti ypač kūrybin-
gi, ieškodami optimaliausių šių žemių panau-
dojimo būdų. Laukia intensyvus darbas, ieš-
kant bendradarbiavimo sąsajų su vietinėmis 
bendruomenėmis, žemės ūkio bendrovėmis, 
telekomunikacijų įmonėmis ir t. t.  

Kaip vykdomas atskirų RMK padalinių 
(jei tokie yra) finansavimas? Ar tai save 
išlaikančios savarankiškos įmonės?

RMK struktūroje nėra jokių finansiškai 
nepriklausomų ar atskirų juridinių vienetų.

Kokie praėjusių metų RMK ekonominiai 
rezultatai? Gal galėtumėte visa tai paili-
ustruoti konkrečiais skaičiais?

RMK apyvarta 2015 metais siekė 165,2 
mln. Eur, o pelnas, neatskaičius mokesčių, 
sudarė 36,6 mln. Eur. RMK į šalies biudžetą 
sumokėjo 18,3 mln. Eur nuosavybės pajamų, 
4,6 mln. Eur žemės mokesčių.

Papildomos informacijos galima rasti 
anglų kalba mūsų metinėje ataskaitoje:  
http://www.rmk.ee/organisation/publi-
cations-by-rmk/annual-reports-of-rmk

Kokios miškų kirtimų apimtys RMK ad-
ministruojamuose miškuose? Kokią dalį 
sudaro plyni kirtimai? Ar intensyviai nau-
dojama miško kirtimo technika?

RMK administruojami plotai užima be-
veik 1,3 mln. ha, iš jų miškai sudaro apie 940 
tūkst. ha. Valstybiniuose miškuose apie 1 
proc. kertama plynai. Visi šie plotai neabejo-
tinai apželdomi mišku. Vidutiniškai kasmet 
RMK administruojamuose plotuose plynai 
iškertama apie 10000 ha, retinimo kirtimais 
– 9000 ha ir sanitariniais kirtimais – 6000 ha 
miškų. Panaudojant kirtimo techniką, atlie-
kama 99 procentų miško ruošos darbų.

Lietuva oficialiai pakviesta pradėti dery-
bas dėl narystės Ekonominio bendradar-
biavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO). 
Viena iš narystės sąlygų yra valstybinių 
įmonių konsolidavimas, tame tarpe ir 
42 miškų urėdijų. Estija EBPO nare tapo 

2010 m. Ar 2008 metais pradėtas Estijos 
valstybinių miškų sistemos reorganizavi-
mo antrasis etapas nebuvo vienu iš šios 
organizacijos reikalavimų pertvarkyti 
miškų ūkį?

Tuometinis Estijos valstybinių miškų sis-
temos pertvarkymas nebuvo susijęs su ša-
lies stojimu į EBPO.

Kokius svarbiausius projektus jau įvyk-
dėte Jūsų vadovavimo RMK laikotarpiu? 
Kokie veiklos planai ateičiai? 

Per aštuonis su puse mano vadovavi-
mo RMK valdybai metus, mums pavyko re-
alizuoti praktiškai visus numatytus planus. 
Ypač džiugu, kad 2008 metais pradėtas vals-
tybinių miškų ūkio sistemos reformavimas 
buvo sėkmingas. Didindami veiklos pro-
duktyvumą, sugebėjome pasiekti pakanka-
mai gerų ekonominių rezultatų. Be įprastų 
miškininkystės darbų, pastaraisiais metais 

Dirbančiųjų skaičius Estijos valstybiniuose miškuose

nacionaliniuose parkuose ir saugomosiose 
teritorijose sėkmingai tvarkome rekreacinių 
zonų infrastruktūrą, o prieš kelis metus įkū-
rėme žuvininkystės skyrių. 

Estijos miškų ūkio veiklos planas iki 
2020 metų Valstybinių miškų valdymo 
centrui (RMK) numato ambicingus kas-
metinius strateginius uždavinius: padi-
dinus valstybinių miškų produktyvumą 
vidutiniškai gaminti ir parduoti apie 4 
mln. m3 medienos; į šalies nacionalinius 
parkus, kitas rekreacines zonas pritraukti 
apie 2,5 mln. lankytojų; atkurti 10000 ha 
nykstančių, nestabilių ir žmonių lanky-
mui netinkamų medynų; pasiekti 45 mln. 
Eur pelną; išsilaikyti geriausiai vertinamų 
Estijos darbdavių sąrašo dešimtuke ir 
mūsų darbuotojams mokėti konkuren-
cingą atlyginimą.

Artimiausi planai – sėkmingai įgyven-
dinti nuo liepos mėnesio pradėtus veiklos 
pokyčius, kurių naudą objektyviai galėsime 
įvertinti jau po metų. Daugiau informacijos 
galima rasti anglų ir rusų kalbomis svetai-
nėje www.rmk.ee arba naudojant mobiliają 
programėlę. 

Naudodamasis proga, linkiu Lietuvos 
miškininkams saulėtos vasaros ir kviečiu ap-
lankyti Estijos miškų parkus, pasivaikščioti 
pėsčiųjų takais. 

Dėkojame už atsakymus. 

Parengė RIMONDAS VASILIAUSKAS
Iš anglų kalbos vertė DARIUS BUDRYS
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Generalinės miškų urėdijos 
kolegijos posėdyje

V ilniuje birželio 30 d. vykusiame 
naujos sudėties Generalinės miškų 
urėdijos kolegijos posėdyje gene-

ralinis miškų urėdas dr. Rimantas Prūsai-
tis apžvelgė šių metų pirmojo pusmečio 
medienos pardavimus ir miškų urėdijų 
ekonominės veiklos prognozę 2-ajame 
pusmetyje.

Ukmergės miškų urėdijos urėdas Vi-
gantas Kraujalis pristatė kolegijos narių 
susidomėjimą sukėlusį estų sukurtą me-
dienos rietuvių matavimo interaktyviuo-
ju būdu metodą „Timbeter“, Estijos miš-
kininkų patirtį ir jos pritaikymo Lietuvoje 
galimybes.

Generalinio miškų urėdo R. Prūsai-
čio manymu, kadangi šalyje 2 trečdaliai 
medienos matuojama grupiniu meto-
du, būtų pravartu sudarytai komisijai 
detaliau aptarti miško kirtimo mašinų, 
interaktyvios kompiuterinės programos 
(sistemos) bei kitų medienos matavimo 
būdų techninius, normatyvinius ir teisi-
nius taikymo aspektus. Kolegijos nariai 
į komisiją išrinko GMU Miško resursų 
ir prekybos mediena skyriaus vedėją 
Gintarą Paltanavičių, Ukmergės miškų 
urėdijos urėdą Vigantą Kraujalį, Lietu-
vos nepriklausomų medienos matuoto-
jų asociacijos pirmininką dr. Edmundą 
Petrauską, Valstybinės miškų tarnybos 
vyriausiąjį specialistą prof. Andrių Ku-
liešį, Kauno miškų urėdijos vyriausiąjį 
inžinierių Saulių Lazauską. Generalinio 
miškų urėdo įsakymu į komisiją papildo-
mai įtraukti dar 2 nariai – KMAI kolegijos 
direktorius dr. Albinas Tebėra ir Taura-
gės miškų urėdijos Centrinės medienos 
ruošos, prekybos ir techninio padalinio 
vyriausiasis medienos ruošos meis-
tras Artūras Katkus. Komisija įpareigo-
ta iki rugsėjo mėn. pateikti išvadas dėl 
šių metodų diegimo miškų urėdijose.  
GMU Informacinių technologijų skyriaus 
vedėjas Sauliaus Morkūnas informavo, 
kad birželio 28 d. įvykusiame Integruo-
tos miškų ūkio veiklos informacinės 
apskaitos sistemos (IMŪVIS) projekto 
priežiūros komisijos posėdyje projekto 

vykdytojai inicijavo sistemos priėmimo 
ir perdavimo procedūras, pagal kurias 
per 10 dienų bus teikiamos pretenzijos 
ir nustatyti trūkumai projekto vykdy-
tojui. Anot S. Morkūno, nors šiuo metu 
produktas galimai atitinka techninę už-
duotį, bet įvesti jį į eksploataciją būtų 
sudėtinga, kadangi reikia registruoti, 
pašalinti sistemos klaidas ir standarti-
zuoti miškų urėdijų atliekamus proce-
sus. Kolegijos posėdžio dieną baigėsi 
programos „Miško skaita“ palaikymo 
paslaugų sutartis, todėl Miškų urėdų ta-
rybos valdyba įpareigota suteikti GMU 
įgaliojimus minėtos programos palaiky-
mo sistemos pirkimui.

GMU Miško atkūrimo ir apsaugos 
skyriaus vedėjas Darius Stonis prista-
tė kolegijai miškų urėdijų medelynų 
plėtros strategijos įgyvendinimo eigą.  
Generalinio miškų urėdo pavaduoto-
jas dr. Valdas Vaičiūnas informavo apie 
miško kelių priežiūros ir remonto darbų 
eigą. Kol kas tik Dubravos ir Zarasų miš-
kų urėdijos įvykdė visus numatytus kelių 
tiesimo ir remonto darbus, 6 miškų urėdi-
jos – daugiau nei pusę numatytų darbų, 
19 – darbus pradėjusius, o net 15 miškų 
urėdijų dėl vienokių ar kitokių trikdžių jų 
dar nepradėjo. 

V. Vaičiūnas paragino miškų urėdus 
informuoti apie iškylančius nesklandu-
mus, kad GMU kartu su Aplinkos minis-
terija galėtų skubiai parengti teisės aktų 
pakeitimus. 

GMU Ekonomikos, finansų ir apskai-
tos skyriaus vedėja Vitalija Charačidienė 
su kolegijos nariais aptarė apvaliosios 
medienos gabenimo naujosios važtaraš-
čių tvarkos išrašymo ir apskaitos tvarkos 
diegimo detales.

Kadangi GMU parengta stataus miško 
kirtimo tvarka susilaukė konstruktyvios 
kritikos, kolegija tęsė diskusijas, kam reikia 
sanitarinių kirtimų – miškui ar žmonėms? 
Generalinio miškų urėdo pavaduotojas 
Valdas Vaičiūnas pasiūlė tobulinti tvarką 
ieškant kompromiso: įvertinti ne tik dar-
bų saugą ir sertifikatorių priekaištus, bet ir 

Miškų instituto pateiktą naują nenukirsto 
miško kainą. Kolegijos pirmininkas R. Prū-
saitis skyrė mėnesį laiko parengtai mini-
maliai tvarkai adaptuoti.

GMU įvertino miškų urėdijų interne-
tinius tinklapius. Atsisakius viešųjų ryšių 
specialistų pareigybių, tinklapių kalba 
ir informacijos atnaujinimas yra supras-
tėjęs. Miškų urėdijos įpareigotos priim-
ti sprendimus, nes internetinei žinias-
klaidai taip pat taikomas Valstybinės 
kalbos įstatymo 22 straipsnis – rengiant 
informacinius tekstus privalu laikytis 
taisyklingos lietuvių kalbos normų.  
GMU kolegija išrinko komisiją, kuri tu-
rės svarstyti girininkijų ir miškų urėdijų 
dydžius. Į ją įtraukė generalinio miškų 
urėdo pavaduotojus Andrių Vancevičių 
ir Valdą Vaičiūną, Lietuvos miškininkų 
sąjungos prezidentą prof. Edmundą 
Bartkevičių, Miškų urėdų tarybos val-
dybos pirmininką Antaną Kilčauską, Gi-
rininkų bendrijos pirmininką Raimondą 
Juzikį, Dubravos, Švenčionėlių, Telšių 
miškų urėdijų urėdus – Kęstutį Šakūną, 
Naurį Jotautą, Bronislovą Banį, Kaišia-
dorių miškų urėdijos vyriausiąjį miš-
kininką Marijoną Bernotavičių ir MPF 
pirmininkę Ingą Ruginienę. Generalinio 
miškų urėdo pavaduotojas V. Vaičiūnas 
paskirtas šios komisijos pirmininku, 
kuri rezultatus turės pristatyti iki rugsė-
jo 8 dienos.

Nors jau parengtas naujų miškinin-
kų uniformų projektas, anot generalinio 
miškų urėdo pavaduotojo V. Vaičiūno, jis 
labai kritikuotinas ir svarstytinas. Liepos 
5 d. susirinkusi komisija turėjo atskirti iš-
eiginę ir darbinę lauko uniformas bei ap-
tarti viešojo pirkimo procedūras.

Kolegija taip pat apsisprendė dėl šie-
met Miškininko dienos šventės rengimo 
vietos. Greičiausiai bendrai profesinė 
diena bus minima Dzūkijoje, Liškiavos 
dvare rugsėjo 16 d. (penktadienį), tad 
miškų urėdijos gali iš anksto planuotis ir 
šią šventę kolektyvuose.

Generalinės miškų urėdijos informacija

A k t u a l i j o s
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medynų tūris ir jo pokytis, ąžuolynų plotų 
kaita. Taip pat apsvarstytos miško naudoji-
mo apimtys 2016-2025 metams.

Plotų kaita. Valstybinės reikšmės miškų 
plotas padidėjo Rietavo (582 ha) ir Telšių (892 
ha) bei sumažėjo Kretingos miškų urėdijoje 
(89 ha). Kirtaviečių plotas (1558 ha) sumažėjo 
161 ha, pagrindinai Rietavo miškų urėdijoje ir 
yra tik 1,9 karto didesnis už 2015 m. iškirstą 
pagrindiniais plynais kirtimais plotą. 

Medynų plotas (83 266 ha) padidėjo 
1617 ha, daugiausia Rietavo miškų urėdijoje, 
želdant ne miško žemes, mažinant kirtavie-
čių plotus (1 lent.).

Augaviečių našumas. Visose miškų 
urėdijose dėl ūkinės veiklos poveikio, natū-
ralaus augimo nustatyti daugumos medynų 

Atlikus Jurbarko, Raseinių, Šilutės ir Tauragės miškų urėdijo-
se BMI, šiuo metu Lietuvoje turime 27 miškų urėdijas, kuriose bran-
džių medynų tūriai nustatyti objektyviai, žinomu tikslumu, be siste-
minių paklaidų. Minėtose keturiose miškų urėdijose atlikti BMI darbai 
buvo  patikrinti Valstybinės miškų tarnybos specialistų, permatuojant 
5-6 proc. visų išmatuotų barelių. Kontrolės rezultatai parodė priimti-
ną darbų kokybę: sisteminiai tūrio nukrypimai yra –1,1 proc. - +0.6 
proc. ribose. Vidutinis brandžių medynų tūris kiekvienoje iš šių  miškų 
urėdijų (Jurbarko m. u. – 396 m3/ha, Raseinių m. u. – 335 m3/ha, Šilu-
tės m. u. – 386 m3/ha, Tauragės m. u. 397 m3/ha) BMI metu nustaty-
tas ±2 proc. tikslumu. Priimtas 2014-2018 m. pagrindiniais kirtimais 
kirstinų brandžių medynų stiebų tūris Jurbarko (380 m3/ha), Šilutės 
(370 m3/ha) ir Tauragės miškų urėdijoje (372 m3/ha) yra atitinkamai 
4 proc., o Raseinių miškų urėdijoje (331 m3/ha) – 1 proc. mažesnis už 
nustatytą 2015 m. BMI metu. Gauti BMI metu didesni brandžių medy-
nų tūriai palyginti su 2014 m. SMI metu nustatytais: Jurbarko miškų 
urėdijoje – 10 proc., Raseinių – 5 proc., Šilutės –  12 proc., Tauragės 
– 9 proc. Skirtumai visose miškų urėdijose yra reikšmingi, dėl ko SMI 
metu gauti brandžių medynų tūriai turi būti atitinkamai pakoreguoti. 

Kretingos, Rietavo ir Telšių miškų urėdijų 7-oji SMI atlikta po 
10 metų 235 tūkst. ha plote. Valstybinės miškų tarnybos specialistų 
atlikta SMI lauko darbų kontrolė parodė, jog SMI atlikta pagal teisės 

Naujos gairės miškininkavimo kelyje 
Prof. ANDRIUS KULIEŠIS,  

dr. ALBERTAS KASPERAVIČIUS

Miškotvarkos mokslinėje techninėje taryboje (MMTT), vykusioje birže-
lio  23 d., buvo apsvarstyti Jurbarko, Raseinių, Šilutės ir Tauragės  miš-
kų urėdijų valstybinės reikšmės miškų brandžių medynų inventorizacijos 
(BMI) ir jos kontrolės rezultatai bei Kretingos, Rietavo, Telšių miškų urėdi-
jų sklypinės miškų inventorizacijos (SMI) rezultatai, projektinių apimčių 
vykdymas 2006-2015 m. ir naudojimo apimtys 2016-2025 metams. Taip 
pat svarstytos miško kirtimų apimtys Nemenčinės ir Švenčionėlių miškų 
urėdijose, susiję su Krašto apsaugos ministerijos karinių poligonų plėtra, 
bei Jurbarko, Kretingos, Pakruojo, Valkininkų ir Vilniaus miškų urėdijų 
užsakymu LAMMC filialo Miškų instituto atlikto mokslinio darbo „Grynų 
pušies ir eglės jaunuolynų augimo įvairiu tankumu įtakos medynų našu-
mui ir tvarumui nustatymas“ ataskaitoje pateiktos  išvados, kiti klausimai.

Miškų 
urėdija

Medynų plotas, ha Bonitetas Medynų 
amžius, m.

Visų medynų 
tūris, m3/ha

Tūrio 
prieaugis, 

m3/ha

2015 
m.

2005-2015 
m. pokytis

2005 
m.

2015 
m.

2005 
m.

2015 
m.

2005 
m.

2015 
m.

2005 
m.

2015 
m.

Kretingos  31 071 353 II,0 I,8 56 57 211 244 6,8 7,3

Rietavo 21 492 748 II,1 I,7 46 46 186 212 7,1 7,8

Telšių 30 702 516 II,2 I,8 52 54 190 226 6,4 7,3

Iš viso: 83 266 1617 II,1 I,8 52 53 197 229 6,7 7,4

1 lentelė. Pagrindiniai medynų taksaciniai rodikliai
aktais nustatytus tikslumo reikalavimus ir 
rezultatai yra priimtini ūkinės veiklos projek-
tavimui.

Kiekvienoje miškų urėdijoje pagal SMI 
buvo įvertinti ir MMTT pateikti pagrindiniai 
rodikliai, charakterizuojantys miškų ūkio 
intensyvumą, jo  darnumą ar įvardinti Na-
cionalinėje miškų ūkio sektoriaus plėtros 
2012-2020 m. programoje: plotų kaita, I-III 
amžiaus klasių jaunuolynų plotų pokyčiai, 
ugdomųjų kirtimų apimtys ir jų vykdymas, 
perbrendusių medynų ploto kaita, brandžių 

rodiklių teigiami pokyčiai (1 lent.). Vidutiniškai 0,3 pagerėjo medynų 
bonitetinė klasė – padidėjo augaviečių našumas. Tai yra medynų vi-
dutinio aukščio padidėjimo 1-2 m, mažai keičiantis medynų viduti-
niam amžiui, rezultatas. 

Medynų vidutiniai tūriai per 10 m. padidėjo nuo 26 m3/ha 
(Rietavo m.u.) iki 36 m3/ha (Telšių m.u.). Pagal tūrio prieaugio ir jo 
komponentų analizės rezultatus nustatyta, jog vidutinio tūrio poky-
tis 2005-2015 m. žymia dalimi įvyko dėl tūrio inventorizacijos patiks-
linimo – nuo 17 m3/ha (Telšių, Rietavo m.u.) iki 20 m3/ha (Kretingos 
m.u.), kas sudaro 48-63 proc. nuo bendro vidutinio tūrio pokyčio tarp 
2005 m. ir 2015 m. miško inventorizacijų. Brandžių medynų tūriai di-
dėjo dar didesniu laipsniu ir didesniame diapazone – nuo 33 m3/ha 
(Rietavo m.u.) iki 56 m3/ha (Telšių m.u.). SMI metu nustatyti tūriai yra 
nuo 2 proc. (Telšių m.u.) iki 8 proc. (Rietavo m.u.) mažesni už priimtus 
tvirtinant 2014-2018 m. pagrindinių miško kirtimų normą. 

Šiuo metu visose 2015 m. inventorizuotose miškų urėdijose atlie-
kama  BMI atrankos metodu leis patikslinti brandžių medynų tūrius ir 
papildomai įvertinti SMI darbų kokybę. 

Nustatytas medynų bendrojo tūrio prieaugio padidėjimas nuo 
6,7 m3/ha iki 7,4 m3/ha pagrindinai susijęs su augimo sąlygų (0,ę bo-
nitetinės klasės) pagerėjimu, vidutinio tūrio padidėjimu. Mažiausiai 
(0,5 m3/ha) tūrio prieaugis padidėjo Kretingos miškų urėdijoje, o 

M i š k i n i n k y s t ė
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daugiausiai – Telšių (0,9 m3/ha). Didžiausiu tūrio prieaugiu (7,8 m3/
ha) pasižymi Rietavo miškų urėdija su 8-11 metų jaunesniais nei kitų 
miškų urėdijų medynais. 

Medynų rūšinės sudėties kaita išnagrinėta visuose medynuose 
bendrai ir I–III amžiaus klasės jaunuolynuose atskirai. Analizuojama-
me laikotarpyje dėl ūkinės veiklos (medynų atkūrimo, ugdymo), na-
tūralaus augimo eglynų plotas padidėjo 2,4 tūkst. ha, tačiau suma-
žėjo 0,3 tūkst. ha pušynų, 0,2 tūkst. ha uosynų plotas. Visose miškų 
urėdijose sumažėjo 1,1 tūkst. ha beržynų, 0,4 tūkst. ha drebulynų, 0,2 
tūkst. ha baltalksnynų, o juodalksnynų plotas padidėjo 0,7 tūkst. ha. 
Eglynų plotai labiausiai didėjo Kretingos miškų urėdijoje – 963 ha. 
Pušynų plotai sumažėjo Kretingos (90 ha) ir Telšių miškų urėdijoje 
(230 ha).

Gana ženkliai (218 ha) padidėjo ąžuolynų (1664 ha) plotai, dau-
gmaž tolygiai visose miškų urėdijose. Didžioji ąžuolynų dalis (113 ha) 
padidėjo dėl medynų rūšinės sudėties pasikeitimo išugdžius medy-
nus ir įveisus ąžuolo želdinius (105 ha) plynumose bei kitose žemėse. 
O uosynų plotai dėl masinės jų žūties sumažėjo 4 kartus – nuo 326 
ha iki 82 ha.

 I-III amžiaus klasės jaunuolynų plotų kaita. 2015 m. visose 
miškų urėdijose inventorizuota 174 ha mažiau II-IV amžiaus klasės 
jaunuolynų nei 2005 m. buvo inventorizuota I-III amžiaus klasės 
jaunuolynų. Tai dažniausiai nepavykusio miškų atkūrimo rezultatas. 
2015 m. inventorizacijos metu Rietavo  miškų urėdijoje nerasta 130 
ha eglės, Telšių miškų urėdijoje  – 14 ha pušies I-III amžiaus klasės jau-
nuolynų, inventorizuotų 2005 metais. Čia atitinkamai padidėjo ber-
žo jaunuolynų plotai. Kretingos ir Telšių miškų urėdijose, sumažėjus 
beržynų plotams, padidėjo eglės jaunuolynų plotai.

Brandžių medynų ištekliai ir pagrindinis miško naudojimas. 
Brandūs medynai 2015 m. SMI objekte nu-
statyti 12 888 ha plote (2 lent.). 

Brandžių medynų plotas laikotarpyje 
tarp dviejų miško inventorizacijų Kretingos 
ir Rietavo miškų urėdijose sumažėjo 191-231 
ha, o Telšių miškų urėdijoje padidėjo 220 ha. 
Patvirtinta aplinkos ministro 2014-2018 m. 
ekvivalentinė plyno kirtimo 834 ha ploto 
norma projekto autorių buvo aprobuota vi-
sose miškų urėdijose. Nagrinėjamose miškų 
urėdijose esantys brandūs medynai pagal 
patvirtintas kirtimo apimtis gali būti iškirsti 
per 15-16 metų. Perbrendusių medynų plo-

tas visose miškų urėdijose nėra didelis (12 proc.), bet neigiamai ver-
tintinas jo padidėjimas 3 proc. nuo 2005 metų. 

Iškertamas pagrindiniais miško kirtimais medynų tūris priklauso 
nuo brandžių medynų tūrio ir jo kaitos. Aplinkos ministro įsakymu 
patvirtintas pagrindinis miško naudojimas 2014-2018 m. nagrinėja-
mose miškų urėdijose – 298 300 m3 likvidinės medienos tūrio skiriasi 
nuo paskaičiuoto projektuose 2016-2025 m. iki 6 proc., todėl nutarta 
iki 2018 m. laikytis šiuo metu patvirtintos normos, o ateityje vado-
vautis BMI rezultatais. 

Tarpinis miško naudojimas. Jaunuolynų ugdymas yra planuo-
jamas 990 ha plote (3 lent.) arba 1 ha planuojamo pagrindiniais kir-
timais iškirsti ekvivalentinio ploto tenka  1,06 ha (nuo 0,95 ha Kretin-
gos m.u. iki 1,21-1,49 ha Telšių ir Rietavo m.u.) jaunuolynų ugdymo 
plotas.    

Retinimai ir einamieji kirtimai planuojami 1172 ha plote.  Bendras 
visų trijų miško urėdijų medynų plotas be I-II amžiaus klasės jaunuo-
lynų ir brandžių medynų yra 52 528 ha. Ugdant planuojamu intensy-
vumu (1172 ha per metus), pakartotini ugdymai galimi vidutiniškai 
kas 45 metai (nuo 34 m. Rietavo m. u. iki 60 m. Telšių m.u). Tai rodo, 
jog per apyvartos periodą galimi vienas ar geriausiu atveju du reti-
nimai-einamieji kirtimai; t. y. pernelyg retas kartojimas ir atitinkamai 
žemas bendras intensyvumas palyginti su galimu pagal medynų tū-
rio prieaugį. Iš 1 ha medynų 2016-2025 planuojama iškirsti retinimais 
vidutiniškai 31 m3/ha,  einamaisiais – 57 m3/ha likvidinės medienos 
(labai panašiai visose miškų urėdijose).

Medienos prieaugis ir jo panaudojimas. Planuojamas kirsti 
medžių stiebų tūris, paskaičiuotas bendrą likvidinį tūrį pervedus į 
stiebų tūrį, priėmus vidutinę visiems kirtimams 80 proc. išeigą, atski-
rose miškų urėdijose kinta nuo 4 m3/ha (Telšių m.u.) iki  5,2-5,3 m3/ha 

2 lentelė. Brandžių medynų ištekliai ir pagrindinis naudojimas

Miškų 
urėdija

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

Viso Iš jų perbrendusių 2014-2018 m.* 2016-2025 
m.**

2015 m. pokytis 
2005-2015 

m.

2015 m. pokytis 
2005- 

2015 m.

2005 m. 2015 m. ekviva-
lentinis 

plotas, ha

likvidinis 
tūris, 

tūkst..m3iš viso % nuo 
brandžių

Kretingos 5003    -191 660 13 106 294 338 332 95,1    89,6

Rietavo 3766     -231 391 10 65 278 311 235 64,1 59,8

Telšių 4119 + 220 477 12 219 264 320 267 70,5 71,0

Iš viso: 12 888     -202 1528 12 390 280 325 834 229,7 220,4

%   1,6 18,8   16,5        

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

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

3 lentelė.  Tarpinis miško naudojimas

Miškų 
urėdija

Metinis ugdymo kirtimų 
plotas**

Metinis likvidinės medienos tūris, 
1000 m3**

2014-
2018 
m.*

jaunuo-
lynų 

ugdymo

Retini-
mų

eina-
mųjų

ugdymo 
kirtimų

sanita-
rinių

specia-
liųjų

iš viso

Kretingos 316 126 356 24.6 11,1 2,0      37,7 23,0

Rietavo 350 192 158 15,5 8,8 1,0 25,3 23,2

Telšių 324 165 175 15,5 8,7 2,5 26,7 22,4

Iš viso: 990 483 689 55,6 28,6 5,5 89,7 68,6

M i š k i n i n k y s t ė
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(Rietavo ir Kretingos m.u.). Iškertamo stiebų tūrio santykis 
su bendru tūrio prieaugiu kinta nuo 54 proc. (Telšių m. u.) 
iki 73 proc. (Kretingos m.u.). 

Projektuojamas tarpinis miško naudojimas sudaro 28 
proc., palyginus su 24 proc. šiuo metu patvirtintose miško 
naudojimo apimtyse. Tai nors ir nedidelis, bet reikšmingas 
naudojimo struktūros pagerėjimas tarpinio naudojimo in-
tensyvinimo link. Labiausiai vertintinas projekto autorių 
pasiūlymas yra ugdomųjų kirtimų apimties tarpiniame nau-
dojime padidinimas iki 62 proc. (  Telšių m. u. – 58 proc., Rie-
tavo m. u. – 61 proc., Kretingos m. u. – 65 proc.).

Siūlomos ugdomųjų kirtimų apimtys sudaro 16-19 proc. 
nuo bendro naudojimo, palyginus su siektinu 16 proc. pa-
gal Nacionalinę miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 m. 
programą.

 Svarstant miško kirtimų apimtis Nemenčinės ir 
Švenčionėlių miškų urėdijose dėl Krašto apsaugos ministe-
rijos karinių poligonų plėtros, nutarta pasiūlyti Valstybiniam 
miškotvarkos institutui patikslinti bei papildyti pateiktą pa-
grindinio naudojimo pagrindimą ir skaičiavimą, o Genera-
linei miškų urėdijai patikslinti teisinius miško naudojimo 
aspektus dėl karinių poligonų plėtros miško žemėje.

 LAMMC filialo Miškų instituto direktorius dr. Marius 
Aleinikovas ir prof. Andrius Kuliešis pristatė miškų urėdijų 
užsakymu atlikto mokslinio darbo „Grynų pušies ir eglės 
jaunuolynų augimo įvairiu tankumu įtakos medynų na-
šumui ir tvarumui nustatymas“ išvadas. Siekiant esminiai 
padidinti grynų pušies ir eglės želdinių tvarumą, jų našumą, 
pereinant į aukštesnįjį lygį, jų retinimus būtina pradėti ne 
vėliau kaip 10 metų amžiuje ir taip sukurti medyne medžių 
branduolį, galintį užtikrinti padidinto našumo potencia-
lą. Praėjus 20-25 metams po ankstyvų retinimų, vidutinio 
medžio tūrio prieaugis pušynuose viršija 2-3 kartus, o egly-
nuose 3-5 kartus tokį prieaugį kontroliniuose medynuose, 
taip pat medžiai pasižymi 1,5 karto didesniu vidutinio skers-
mens ir aukščio santykiu, kas yra medynų padidinto tvaru-
mo sąlyga. 

Orientuojantis į  trumpos apyvartos vidutinio stambu-
mo medienos (D1.3= 22-24 cm) išauginimą našesnėse nei 
vidutinio našumo pušies augavietėse, per 40-50 metų ga-
lima pasiekti 12-14 m3/ha vidutinį našumą, o labai našiose 
eglės augavietėse  per 30-40 metų – 16-18 m3/ha vidutinį 
našumą. Šie rezultatai patvirtinti 25 metų trukmės eksperi-
mentu. Siekiant patikslinti vidutinės ir stambios medienos 
išauginimo programas, eksperimentą tikslinga tęsti mažiau-
siai 15 metų.

 Valstybinės miškų tarnybos Nacionalinės miškų in-
ventorizacijos skyriaus vedėjas Gintaras Kulbokas atkreipė 
MMTT narių dėmesį į tai, jog siekiant patikslinti anglies kau-
pimo balansus žemės naudojimo, žemės naudojimo keiti-
mo bei miškininkystės sektoriuje, būtina kurti atitinkamus 
nacionalinius normatyvus.

 Patikslintas MMTT darbo reglamentas, numatantis 
medžiagos pateikimą tarybos sekretoriui svarstomu klausi-
mu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki tarybos posėdžio, 
o taip pat galimybę taikyti elektroninį balsavimą posėdyje 
išdiskutuotais, bet reikalingais patikslinimo klausimais.

Šventėje dalyvaus 25 miškininkų komandų iš Čekijos, Lenkijos, 
Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos (komandą sudaro 5 žmonės).
Laukiame atvykstant! 
RENGINĮ ORGANIZUOJA LATTRACK SIA (LATVIJA), lattrack@lattrack.lv
Atstovai kaimyninėse šalyse:
Latvija (Latvia): Andris Blakis – +371 22 036 151, andris.blakis@gmail.com;
Estija (Estonia): Ivo Suuk – +372 51 70544, ivo@kreisi.ee; 
Ragnar Tiiter – +372 55 60 43 46,  ragnar@kreisi.ee;
Lenkija (Poland): Dariusz Graszka – + 48 66353366, darek@kompanialesna.pl; 
Michał Mazurkiewicz – + 48 607 949673, michal@kompanialesna.pl

RENGINį KOORDINUOJA MIŠKO BIČIULIų KLUBAS  
„MIŠKAS VISIEMS“ (LIETUVA)
Informacija ir komandų (iš 5 žmonių) registravimas 
el. paštu: antanas@mmc.lt, info@forestsport.lt 
Informacijos tel.: +370 670 24481 (Antanas G.), 
+370 684 51140 (Antanas L.), +370 620 66961 (Vaidas L.)

Vietovės žemėlapis:  
https://www.google.lv/maps/dir//57.1256104,26.2860446/@57.1252041,26.2
85381,453m/data=!3m1!1e3?hl=lv&hl=lv

Šiemet ,,Forest Sport 2016“ taurės tarptautinės miškininkų 
varžybos vyks rugpjūčio 19-21 d. Latvijoje, Druviena vietovėje.
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2. Atkuriant medžių rūšimis, nenurody-
tomis lentelėje, taikoma mažiausia miško 
atkūrimo išmoka (1411 Eur už ha);

3. Miško atkūrimo 1 ha išmoka apskai-
čiuojama, vadovaujantis Miško želdinimo 
ir žėlimo projektuose nurodytomis želdinių 
rūšinės sudėties formulėmis, išskaičiuojant 
išmokų dalis pagal formulėse nurodytus 
medžių rūšių kiekius, išreikštus skaičiais nuo 
1 iki 10. Pvz., pagal formulę 7B3E miško at-
kūrimo išmoka 1 ha apskaičiuojama taip: 
70 proc. paprastojo arba plaukuotojo beržo 
miško atkūrimo išmokos (987,7 Eur) + 30 
proc. paprastosios eglės miško atkūrimo iš-
mokos (468,9 Eur) = 1456,6 Eur/ha;

4. Miško atkūrimo 1 ha išmoka iš dalies 
apaugusiame plote apskaičiuojama, vadovau-
jantis Miško želdinimo ir žėlimo projektuose 
nurodytomis želdinių rūšinės sudėties formu-
lėmis ir želdinamame plote esančių savaimi-
nukų kiekiu, išskaičiuojant proporcingas išmo-
kų dalis. Pvz., pagal formulę 7P3B esant 2000 
vnt. paprastosios pušies savaiminukų ir papil-
domai sodinant 2000 vnt. paprastosios pušies 
sodmenų, vieno hektaro paprastųjų pušų miš-
ko atkūrimo išmoka mažinama proporcingai 
savaiminukų kiekiui, t. y. 50 proc.

Atitinkamai formulėje nurodytas papras-
tosios pušies koeficientas (7) taip pat maži-
namas 50 proc. ir vieno hektaro paprastųjų 
pušų miško atkūrimo išmoka būtų 626,15 
Eur, o bendra pagal formulę 7P3B paskaičiuo-
ta miško atkūrimo išmoka būtų: 70 proc. pa-
prastųjų pušų miško atkūrimo išmoka, esant 
50 proc. paprastosios pušies savaiminukų 
(626,15 Eur) + 30 proc. beržų miško atkūrimo 
išmoka (423,3 Eur) = 1049,45 Eur/ha. 

MARIUS IVANAUSKAS
Valstybinės miškų tarnybos

Miškų kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas

S tichinės nelaimės pažeistų miškų at-
kūrimui miško valdytojams ir savinin-
kams suteikiama ES parama, jeigu pa-

žeistas ne mažesnis kaip 0,5 ha miško plotas, 
kuriame dėl abiotinių veiksnių (sausros, vėjo, 
sniego, lijundros, potvynio ir kt.), gaisrų, ligų 
ir miško kenkėjų sunaikinta, labai pažeista 
arba džiūsta ne mažiau kaip 20 proc. medžių 
(medžiai negali augti) ir šiame plote reikalin-
gas miško atkūrimas. 

Paramos paraiškas iš pareiškėjų priima 
ir registruoja NMA Kaimo plėtros ir žuvinin-
kystės programų departamento teritoriniai 
paramos administravimo skyriai (adresai 
nurodyti interneto svetainėje www.nma.lt). 
Paramos paraiška ir (arba) papildomi doku-
mentai turi būti pateikti asmeniškai ar per 
įgaliotą asmenį. Šie dokumentai taip pat gali 
būti pateikiami ir per ŽŪMIS. Kitais būdais 
(pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektro-
niniu paštu) arba kitais adresais pateiktos 
paraiškos nepriimamos.

Su paraiška paramai gauti pateikiamas 
Miško želdinimo ir žėlimo projektas, pareng-
tas vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo 
nuostatų reikalavimais ir patvirtintas miškų 
urėdijos. Stichinės nelaimės pažeisto miško 
plotas iki paraiškos pateikimo turi būti už-
registruotas Abiotinių veiksnių, ligų, vabz-
džių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui 
registracijos žurnale Abiotinių veiksnių, ligų, 
vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų 
miškui apskaitos tvarkos aprašo, patvirtin-
to Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 
2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 259-14-
V „Dėl Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir 
gyvūnų padarytų pažeidimų miškui apskai-
tos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta 
tvarka. Parama pažeistiems miškams atkurti 
teikiama tik už tuos plotus, kuriuose pažei-
dimas užregistruotas po 2015 m. sausio 1 d., 

bet ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki para-
mos paraiškos pateikimo.

Parama teikiama, jei stichinės nelaimės 
pažeistas miškas atkuriamas miško želdinimu 
(sodinant medžių ir krūmų sodmenis) arba 
mišriuoju miško atkūrimo būdu (plote auga 
žėliniai, tačiau reikalingas papildomas želdi-
nimas). Pareiškėjas (paramos gavėjas) priva-
lo turėti želdinamų medžių rūšių, nurodytų 
Miško dauginamosios medžiagos nuostatų 
1 priede, Pagrindinio miško dauginamosios 
medžiagos kilmės sertifikato kopiją. Taip 
pat privaloma turėti visų želdinamų medžių 
įsigijimo dokumentus (jei pareiškėjas miško 
sodmenų nepirko, jis privalo pateikti jų krovi-
nio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą).

Parama skiriama, mokant vienkartinę 
miško atkūrimo išmoką, apskaičiuojamą kie-
kvienam miško želdinimo ir žėlimo projektui 
atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdi-
nių rūšinės sudėties, pagal lentelėje pateik-
tas atskirų želdinių išmokas. 

Medžių rūšys
Miško 

atkūrimo
 išmoka, 

Eur už 1 ha
Paprastoji pušis 1789
Paprastoji eglė 1563
Karpotasis ir plaukuotasis 
beržai

1411

Juodalksnis 1433
Europinis maumedis 2353
Paprastasis klevas, 
paprastasis uosis, kalninė 
guoba, paprastasis skirpstas, 
paprastoji vinkšna

2976

Mažalapė liepa 3066
Bekotis ir paprastasis ąžuolai, 
paprastasis bukas

3657

Pastabos:
1. Į miško atkūrimo išmoką įtrauktos ir miško 

 priežiūros sąnaudos vieneriems metams bei 
nelikvidinės medienos sutvarkymo išlaidos; 

ES parama audros pažeistų miškų atkūrimui

M i š k i n i n k y s t ė

Portalas sukurtas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams

www.miskobirza.lt
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augančių eglių, o medžio lajos nugraužimo 
vidutinis intensyvumas – apie 25 proc. 

Kovos priemonės prieš eglinį pjūklelį 
nebuvo taikomos, nes šis kenkėjas didesnės 
žalos medynams nepadaro. Taip pat fiksuo-
tas paprastojo ir miškinio grambuolių ma-
sinis skraidymas įvairiuose Lietuvos regio-
nuose, stipriai nugraužti palaukiniai ąžuolai 
Šilutės miškų urėdijos Vainuto girininkijoje, 
Raseinių miškų urėdijos Pikčiūnų girininki-
jos teritorijoje bei kitose vietovėse. Bet liepą 
gausiai palijus ąžuolai sėkmingai išaugino 
naujus lapus. Druskininkų miškų urėdijos 
teritorijoje vykdyto miškinio grambuolio 
monitoringo metu vidutiniškai vienoje gau-
dyklėje sugauti 1428±88* grambuolių su-
augėliai, kai tuo metu pernai – tik 166±12* 
karkvabaliai (* – standartinis nuokrypis). 

Taip pat 163 ha plote miško želdinius bei 
žėlinius niokojo pušiniai straubliukai, 125 ha 
taikytos jų naikinamosios priemonės. Išveng-
ti didesnių pušinių straubliukų pažeidimų 
padėjo ir atliktos profilaktinės apsaugos prie-
monės – sodmenų šaknų apdorojimas insek-
ticidu ar mėšlo/molio tyre (apdorota virš 7 
mln. sodmenų) bei duobučių gaudyklių kasi-
mas (477 ha). Pušinių straubliukų monitorin-
go metu iki liepos vidurio vidutiniškai vienoje 
duobelėje sugauti 523±41* vabalai, kai 2015 
m. tuo laikotarpiu – 621±32* vabzdys. Galima 
teigti, kad šio kenkėjo populiacija šiemet yra 
apie 15 proc. mažesnė nei pernai.

Medžių grybinės ligos registruotos 2683 
ha miškų (apie 37 proc. visų židinių ploto). 
541 ha židiniai likviduoti, bet 2135 ha lieka 
chroniškų židinių. Didžiausius ligų židinių 
plotus ir toliau tradiciškai sudaro chroniškos 
ligos: drebulinės pinties pažeisti drebulynai 
(1338 ha) ir džiūstantys uosynai (1172 ha). 
Po 2015 m. rugpjūčio mėn. sausros pastebi-

Per šių metų pirmą pusmetį vabzdžių, 
ligų sukėlėjų, žvėrių, abiotinių ir kitų 
veiksnių pažeidimų užregistruota 7314 

ha miškų, 1992 ha atliktos miško sanitarinės 
apsaugos priemonės. 

Valstybinių miškų sanitarinės būklės apžvalga 
2016 m. I-ame pusmetyje 

KĘSTUTIS GRIGALIŪNAS 
Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyrius vyriausiasis specialistas

Pažeidimai

Naujai 
užregistruoti 
pažeidimai ir 
iš ankstesnio 

apskaitos perio-
do likę chroniški 

pažeidimai

Atlikta 
priemo-
nių židi-
niuose

Vabzdžiai 1061 691
Infekcinės ligos 2684 542

Gyvūnai 1948 89

Abiotiniai ir kt. 
pažeidimai

1621 670

Iš viso: 7314 1992

2016 m. pirmame pusmetyje užregistruoti 
pažeidimai valstybiniuose miškuose, ha

Vabzdžių padaryti pažeidimai užregis-
truoti 1061 ha miškų ir sudarė apie 15 proc. 
visų židinių ploto. Žalingiausi – medžių lieme-
nų kenkėjai, pažeidę 725 ha medynų. Didžiąją 
dalį pažeidimų sudarė eglių liemenų kenkėjai 
(659 ha). Žievėgraužio tipografo pažeidimų 
židiniuose (557 ha) sanitariniais kirtimais teko 
iškirsti apie 16178 ktm medienos. Lyginant 
su 2015 m. pirmu pusmečiu, žievėgraužio ži-
dinių sumažėjo 271 ha arba beveik trečdaliu. 
Tikimės, kad žievėgraužio tipografo židinių 
plitimą miškuose pristabdys buvę vėsūs, su 
dažnais lietumis liepos mėnesio orai. Miškų 
urėdijose taip pat taikomos apsaugos ir pro-
filaktinės priemonės šio kenkėjo populiacijos 
sumažinimui: per pirmą pusmetį miškuose iš-
dėstytos 4554 feromoninės gaudyklės ir 5980 
ktm vabzdžiagaudžių medžių ir medienos. 
Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitari-
nės apsaugos skyriaus specialistų vykdomas 
žievėgraužio tipografo monitoringas parodė, 
kad pirmos generacijos skraidymo metu su-
gautų vabalų kiekis buvo 42 proc. mažesnis 
nei 2015 metais.

173 ha miškų užregistruota naujų me-
džių lajų kenkėjų židinių. Pusamžių ir jaunes-
nių eglių spyglius graužė eglinis pjūklelis – 
židiniai fiksuoti 128 ha plote. Šie pažeidimai 
užregistruoti 4 miškų urėdijose – gausiausiai 
Trakų miškų urėdijoje (90 ha). Eglinio pjūkle-
lio pakenkimai nebuvo labai intensyvūs – vi-
dutiniškai medynuose pažeista apie 29 proc. 

Miško pažeidimai 2016 m.
I pusmetis Prognozė 2016 m. II pusmečiui

Lajų kenkėjai nedaug Eglinio pjūklelio pažeidimų nebebus. Kitų medžių lajų 
kenkėjų intensyvaus graužimo taip pat nelaukiama. 

Liemenų kenkėjai nedaug Žievėgraužio tipografo plitimo rizika išlieka škvalo 
pažeistuose eglynuose

Želdinių/žėlinių ir 
jaunuolynų kenkėjai

nedaug Kenkėjų populiacijos ir daroma žala stabili eilę metų. 

Medžių grybinės ligos daug Chroniškų ligų (uosių džiūvimas, drebulinė pintis) 
pažeisti plotai išliks stabiliai dideli. Gali gausėti 

šakninės pinties pažeidimai

mas šakninės pinties suaktyvėjimas. 50-70 
metų pušynuose formuojasi po 10-15 džiūs-
tančių medžių grupės. 

Žvėrys mišką pažeidė 1948 ha plote (apie 
27 proc. visų pažeidimų). Atlikus priemones 
pažeidimai pašalinti 180 ha. Pagrindiniai ža-
los darytojai yra elniniai žvėrys (1909 ha) ir 
bebrai (25 ha). Žvėrių daroma žala labai pa-
naši kaip ir 2015 m. (2073 ha).

Abiotinių ir kitų veiksnių sukeltų pažeidi-
mų per šių metų pirmą pusmetį užregistruo-
ta 1621 ha (apie 22 proc. visų židinių ploto). 
Beveik 94 proc. šios kategorijos pažeidimų 
sukėlė vėjas – įvairiu intensyvumu išvertė ir 
išlaužė medžius 1480 ha. Didžiąją dalį pažei-
dimų sudaro birželį siautusių vėtrų ir škvalo 
pasekmės Dzūkijoje. Jų padariniai kol kas 
likviduoti 620 ha plote, kuriame sugaminta 
apie 10 tūkst. ktm medienos. 

Per pirmą metų pusmetį miškų sanitari-
nės būklės gerinimui  iškabinti 10798 inki-
lai, išvalyti 7364 ankstesniais metais iškelti 
inkilai, aptverti 577 skruzdėlynai, atrinkti ir 
pažymėti 772 uoksiniai medžiai, įrengtos 
48 stebyklos plėšriesiems paukščiams želdi-
niuose/žėliniuose 93 ha. 

Apibendrinant galima teigti, kad šių me-
tų pirmo pusmečio pažeidimai savo struk- 
tūra, apimtimis buvo labai panašūs į 2015 m. 
pirmą pusmetį. Sanitariniu požiūriu nepa-
lankiausia padėtis šių metų antrajame pus-
metyje numatoma Dzūkijoje – vietose, kur 
laiku nebus sutvarkytos žalios eglių vėjavar-
tos-vėjalaužos. Pastarosios bus puiki aplinka 
žievėgraužio tipografo antros generacijos 
dauginimuisi. 

KĘSTUTIS GRIGALIŪNAS 
Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės 

apsaugos skyrius vyriausiasis specialistas
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Būsimasis miškotyrininkas Virgilijus Baliuckas gimė  1966 m. bir-
želio 29 d. Utenoje, augo ir mokėsi Kaune. Baigęs 1984 m. Kau-
no Saulės vidurinę mokyklą, nusprendė LŽŪA studijuoti miš-

kininkystę. 1991 m., įgijęs miškininko diplomą, pakviestas į Lietuvos 
miškų institutą tęsti mokslinius tyrimus, kuriuos pradėjo rengdamas 
diplominį darbą. Čia vedė bendradarbę ir kurso draugę Astą Stepan-
kevičiūtę, kuri institute dirbo Miško želdinimo skyriaus inžiniere.   

Institute Virgilijus kelis metus dalyvavo projektuose, kur tyrė 
miško medžių sėklinių plantacijų biologinius reprodukcinius proce-
sus. Jis važinėjo į ekspedicijas, atrenkant medynus genetiniams ište-
kliams formuoti, tyrė ąžuolo, beržo, juodalksnio ir kitų medžių rūšių 
genofondą. Sukūrė selekcinio vertinimo programą bandomuosiuose 
želdiniuose, rengė diferencijuotos selekcijos metodus ir programas. 
Pradėjo kurti genetinių objektų duomenų kompiuterinę bazę. Gerai 
įsisavino matematinių statistinių metodų taikymą miško genetikoje 
ir selekcijoje. Taip kaupėsi svarus jo indėlis į populiacijų rajonavimą, 
sėklinių palikuonių įvertinimą ir atranką aukštesnės pakopos miško 
medžių sėklinėms plantacijoms sudaryti. 

Miško selekcijos žinias Virgilijus gilino stažuodamasis Švedijoje ir 
Norvegijoje. Atlikęs ąžuolo, uosio, buko ir kitų vertingų lapuočių ge-
netinius tyrimus, jis parengė mokslų daktaro disertacinį darbą, kurį 
2002 m. apgynė Švedijos žemės ūkio universitete. Toliau sėkmingai 
tyrinėjo medžių genetinių savybių pagerinimo būdus, genotipo ir 
kintančios aplinkos sąveiką, populiacijų geografinį pasiskirstymą ir 
jų rajonavimą, poledynmečio migracijos kelius, introdukuotų rūšių 
invazyvumą, tarprūšinį kryžminimąsi, bekočio ąžuolo, beržo, juo-
dalksnio ir kitų rūšių genetines bei adaptacines savybes. 

Kartu su tuometinės Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų 
tarnybos darbuotojais surinko augalinę medžiagą pirmųjų juodalks-
nio, karpotojo beržo, paprastojo uosio bandomųjų želdinių serijoms 
ir sėklinėms plantacijoms įveisti. Virgilijus taip pat surinko iš Punios 
šilo gamtinio rezervato aukščiausių pušų augalinę medžiagą sėklinei 
plantacijai įveisti, taip išsaugant gamtinės brandos sulaukusios pušų 
populiacijos palikuonis. Jis nuosekliai dirbo ir įveisiant seriją papras-
tojo ąžuolo Lietuvos populiacijų palikuonių bandomųjų želdinių, 
suktaspyglės pušies želdinius ir sėklinę plantaciją. 

Nuo 2009 m. dr. Virgilijus Baliuckas vadovauja institute Miško 
genetikos ir selekcijos skyriui ir kryptingai plėtoja tyrimus Lietuvoje 
ir užsienyje kietųjų lapuočių genetikos bei diferencijuotos selekcijos 
srityje, bendradarbiauja su Lenkijos, Latvijos ir Baltarusijos giminin-
gų institucijų mokslininkais. 

Virgilijus ėmėsi ir pedagoginės veiklos – dėsto ASU MEF studen-
tams miškų genetikos, selekcijos ir sėklininkystės kursą, jam suteiktas 
docento vardas. Be to, skaito paskaitas anglų kalba BOVA universi-
tetų tinklo bakalaurų kursuose. Vadovauja studentams rengiant di-
plominius darbus, o doktorantams – vykdant mokslinius tyrimus bei 
ruošiant disertacinius darbus. Dalyvauja doktorantūrų atestaciniuo-
se komitetuose.

Virgilijus Baliuckas parašė ir paskelbė 46 mokslines publikacijas 
užsienio ir šalies spaudoje, 20 mokslinių darbų, publikavo 12 straips-
nių žurnaluose su cituojamu rodikliu, parengė rekomendacijų prakti-
nei miškininkystei genetiniu selekciniu pagrindu plėtoti.

Šiuo metu pagrindinė Virgilijaus miškotyros kryptis – miško me-
džių genofondo tyrimas ir įvertinimas bei medžių genetikos ir selek-
cijos mokslinių pagrindų plėtotė, įskaitant atskirų rūšių diferencijuo-
tos selekcijos būdų parengimą. 

Jis visada laikė prioritetu mokslo pasiekimų diegimą į praktiką. 
Tą liudija 50 vykdytų užsakomųjų mokslinio tyrimo darbų. Aktyviai 
bendradarbiauja su visų Miškų instituto skyrių mokslininkais ir dok-
torantais.

Virgilijus yra ,,Miškininkystės“ žurnalo redakcinės kolegijos, Nuo-
latinės augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijos, Miško ge-
netinių išteklių, sėklininkystės ir miško atkūrimo ekspertų komisijos, 
Miškų instituto mokslinės tarybos ir instituto metodinės komisijos 
narys. Dalyvauja EUFORGEN (Europos miško genetinių išteklių išsau-
gojimo programa) veikloje. 

Už darbų ciklą „Miško sėklinės bazės, selekcijos ir genetinių ište-
klių išsaugojimo sistemos sukūrimas tvariai ir intensyviai miškinin-
kystei plėtoti Lietuvoje“ kartu su kitais 2009 m. įvertintas Lietuvos 
mokslo premija. 

Įkopus į brandos amžių, linkime Virgilijui tolimesnės sėkmės, ge-
rinant šalies miškus genetiniu pagrindu.

Prof. DARIUS DANUSEVIČIUS 

Miestietis, pamėgęs 
miško genetiką 
ir selekciją  
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Po Lietuvos nepriklausomybės atga-
vimo svarbiausius Miškų institute at-
liktus praktinius miškotyros darbus, 

susijusius su miško medžių rūšių selekcija 
ir genetinių išteklių išsaugojimu, galima su-
skirstyti į 4 etapus: 

 pirmasis masinis genetinių drausti-
nių atrinkimas, vykdytas 1993-1995 m.; 

 pagrindinių miško medžių rūšių pro-
venencijų (kilmių) rajonų išskyrimas; 

 rinktinių medžių atrinkimas miško 
genetiniuose draustiniuose ir sėkliniuose me-
dynuose (kartu surenkant sėklas bei ūglius); 

 naujų serijų bandomųjų želdinių 
įveisimas, išplečiant selekcionuojamų rūšių 
sąrašą. 

Iki to laiko didžiausias dėmesys buvo 
skiriamas darbui su vietinėmis spygliuočių 
medžių rūšimis. Dabartiniu metu su praktine 
miškininkyste susijusius miškotyros darbus 
tęsia Valstybinė miškų tarnyba, o svarbes-
ni darbai dažnai vykdomi abiejų institucijų 
mokslininkų pajėgomis. 

Miško medžių selekcijoje arba kitaip ta-
riant atrankoje tik pirmame etape nebūna 
išbandymo. Vėlesniuose miško selekcijos 
etapuose būtinas atrenkamos augalinės 
medžiagos išbandymas. Todėl bandomieji 

želdiniai yra svarbiausia šios selekcijos pro-
ceso grandis. Bandomieji želdiniai ir sėklinės 
plantacijos tampa genetinių išteklių objek-
tais, o patys svarbiausi iš jų – nacionaliniais 
genetiniais ištekliais. Nacionalinė miškų 
ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų 
programa įpareigoja siekti, kad 2020 m. spy-
gliuočių medžių rūšių miško dauginamosios 
medžiagos dalis, išauginama iš miško sėkli-
nėse plantacijose surinktų sėklų, sudarytų 
70 proc., o lapuočių – 30 proc. 

Įprasta, kad selekcija siekiame pagerin-
ti ūkiškai svarbius miško medžių požymius. 
Bet tai nėra paprasta, nes produktyvumo 
požymiai yra poligeninės prigimties. Viskas 
yra dar sudėtingiau dėl vykdomos selekcijos 
kompleksiškumo, kuomet tuo pačiu metu 
siekiame pagerinti keletą svarbių požymių. 
Tai ir adaptaciniai, ir kokybiniai, ir produk-
tyvumo požymiai. Ne visada gerinant vieno 
požymio vertes pagerėja kito požymio ver-
tės. Taip atsiranda būtinybė taikyti efekty-
vias selekcijos strategijas. Atskiroms medžių 
rūšių grupėms ryšiai tarp požymių skiriasi. 
Pavyzdžiui, spygliuočių medžių rūšių medie-
nos rievių plotis yra atvirkščiai susijęs su me-
dienos tankiu, o lapuočių – beveik nesusijęs. 
Norint siekti didesnio selekcijos efektyvumo, 
reikėtų diversifikuotos ar diferencijuotos se-
lekcijos, kuomet siekiama pagerinimo tam 
tikram požymiui ar panašių požymių grupei. 

Aplinkos ministerijos užsakomajame 
moksliniame darbe, skirtame ištirti pušies ir 
eglės diferencijuotos selekcijos galimybes 
Lietuvoje, buvo pateiktos išvados, kad diver-
sifikuota selekcija pagrįstai galėtų būti vykdo-
ma bent keliomis kryptimis: produktyvumo 
didinimo,  produktyvumo ir medienos ko-
kybės gerinimo, atsparumo šakninei pinčiai 
kartu su kitų požymių vidutiniu pagerinimu. 

Paruošta metodika paprastosios pušies 
atsparumo šakninės pinties pakenkimams 
įvertinti bandomuosiuose želdiniuose. Tą 
pačią modifikuotą metodiką galima būtų 
pritaikyti ir paprastajai eglei. Vėliau būtų 
reikalingi bandymai, kad galutinai tą pa-
tvirtinti. Iki šio laiko tik viena pušies sėklinė 
plantacija Lietuvoje yra sudaryta iš taip va-
dinamų atsparių šakninei pinčiai klonų, nors 
plantacijos palikuonys nėra išbandyti. Turint 
Lietuvos populiacijų palikuonių bandymus, 

Ką gali miškui duoti selekcija?

galima palyginti populiacijų, priklausančių 
skirtingoms poledynmečio migracijos ša-
koms, sveikatingumą. Šia kryptimi jau žengti 
pirmieji žingsniai. 

Ar galima nustatyti populiacijų ir šeimų 
genetinę įvairovę, netiriant jų DNR? Vykdomi 
tyrimai rodo, kad galima. Tam vėlgi reikalingi 
bandomieji želdiniai, o tiksliau jų serijos. Pa-
gal selekcijoje paprastai naudojamų požy-
mių reikšmių svyravimus šeimose atskiruose 
bandymuose galima nustatyti didžiausia ge-
netine įvairove pasižyminčias šeimas, o tuo 
pačiu ir populiacijas. Šie rezultatai leidžia 
daryti išvadas, kuriose augavietėse natūra-
liai formuojasi didžiausia genetinė įvairovė, 
o tai jau sudaro prielaidas genetinių išteklių 
išsaugojimo objektų tinklo optimizavimui. 

Be jau paminėtų dalykų bandomieji žel-
diniai yra puikus objektas genų pernešimui 

Dr. VIRGILIJUS BALIUCKAS 
LAMMC Miškų instituto Miško genetikos ir selekcijos skyriaus vedėjas
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Reikia įdėti nemažai pastangų, renkant nuo medžių 
viršūnių selekcinę medžiagą

Atliekami tyrimai beržo bandomuosiuose 
želdiniuose
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tarp rūšių tirti. Pavyzdžiui, tiriant paprasto-
sios drebulės palikuonis, kuomet hibridinės 
kilmės drebulės ir paprastosios drebulės 
medynai auga šalia vienas kito. Vykstanti 
hibridizacija tarp Lietuvoje augančių gimi-
ningų medžių rūšių taip pat mažai tyrinėta. 

Šalies  miškuose auga paprastojo ir be-
kočio ažuolo, karpotojo ir plaukuotojo ber-
žo, skirpsto ir kalninės guobos, baltalksnio 
ir juodalksnio naturalūs hibridai. Paminėtos 
tik svarbesnės miškų ūkyje vietinės medžių 
rūšys. Šių rūšių bandomieji želdiniai, kuriuo-
se paprastai auga įvairių Lietuvos populiaci-
jų palikuonys, yra puikūs objektai nustatyti 
natūraliai vykstančios hibridizacijos laips-

niui ir skirtumams tarp regionų, taip pat 
morfologiškai tiksliai aprašyti sutinkamus 
hibridus ir ištirti jų augimą bei fenologiją.

Miško selekcijoje yra įprasta, kad gene-
tinė nauda yra pasiekiama auginant mede-
lius iš sėklinėse plantacijose surinktų sėklų. 
Atliekant kontroliuojamus kryžminimus 
tokiose plantacijose pereinama į aukštesnį 
selekcijos lygį. Tuomet išauginus sodmenis 
iš gautų sėklų, išbandžius ir atrinkus geriau-
sius genotipus želdiniuose, galima tikėtis 
dar didesnės selekcinės naudos. Didesnė 
nauda gali būti gauta dėl specifinės kom-
binacinės galios išnaudojimo, be to galima 
tiksliau prognozuoti būsimą naudą. Tai ypač 
tinka, siekiant gerų rezultatų iš plantaci-
nių greito augimo želdinių. Šiuo metu jau 
pradėti kryžminimo darbai su karpotuo-
ju beržu ir pasiruošta paprastosios eglės 
kryžminimams. Panašūs darbai galėtų būti 
vykdomi ir su europiniu maumedžiu ar hi-
bridiniu alksniu. Anksčiau tarprūšiniai kryž-
minimai buvo naudojami tik siekiant gauti 
greito augimo genotipus. Tačiau tarprūšiniai 
kryžminimai gali būti panaudoti ir prieš įvai-
rių patogenų invazijas, kuomet tradicinė 

selekcija yra mažai efektyvi. Tokią situaciją 
dabartiniu metu stebime su paprastuoju 
uosiu. Pavyzdžiu gali būti Šiaurės Amerikos 
kaštainio džiūtis, kuomet problemai spręs-
ti buvo pasitelkti tarprūšiniai kryžminimai, 
kryžminant visiškai neatsparią patogenui 
vietinę rūšį su gimininga atsparia patogenui 
nevietine rūšimi. Galbūt tai būtų tinkamas 
kelias kovojant ir prieš guobinių medžių 
marą. Kryžminimai, kartojami eilę metų 
naudojant tas pačias tėvinių medžių kom-
binacijas, gali padėti atskleisti epigenetinius 
procesus, vykstančius sėklos užmezgimo ir 
brendimo metu. Kiekvienais metais sėklų 
brendimo metu aplinkos sąlygos būna ne 
visai vienodos, didesnius skirtumus lemia 
ir klimatiniai pokyčiai. Tuomet vykstančių 
epigenetinių procesų išdavoje gaunami ge-
notipai su šiek tiek skirtingu augimo ritmu. 
Tai padėtų kreipti selekciją norima linkme ir 
išaiškinti, kaip greitai tam tikrų rūšių augalai 
geba adaptuotis kintančioje aplinkoje. Įvai-
rūs su klimato pokyčiais siejami scenarijai 
remiasi bandymų ar eksperimentų duome-
nimis, todėl tokių duomenų aktualumas yra 
labai didelis.

Su kolegomis Anykščių miškuose

M i š k i n i n k y s t ė
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Paprastoji pušis yra viena iš svarbiausių 
miško medžių rūšių ūkiniu ir ekologiniu 
požiūriu Europoje ir Lietuvoje, tačiau 

iki šiol Lietuvos pušies populiacijų genetinė 
struktūra DNR lygmenyje naudojant mikro-
satelitus nėra išsamiai tyrinėta. Kaimyninėse 
šalyse šie tyrimai jau senokai atlikti. Ankstesni 
tyrimai atskleidė ženklius morfologinių po-
žymių skirtumus tarp Lietuvos populiacijų 
natūraliuose medynuose ir bandomuosiuo-
se želdiniuose. Aiškiai išsiskiria rytų Lietuvos 
populiacijos su Labanoro morfotipu, Žemai-
tijos rusvažievės pušys, pajūrio bei Dzūkijos 
smėlynų morfotipai (J. Danusevičius, 2000). 
Tačiau tai tik fenotipiniai duomenys, kurie 
įneša paklaidas, nustatant genetinę populia-
cijų struktūrą. Iki šiol mokslo tyrimais nebuvo 
atsakyta: kokios yra genetinės paprastosios 
pušies populiacijų ribos Lietuvoje; kokios 
Lietuvos pušies populiacijos yra genetiškai 
įvairesnės ir kodėl; kaip pasiskirsto genetinė 
įvairovė šalyje; kokie genų migracijos srautai 
vyrauja Lietuvoje; kokia Lietuvos pušynų po-
ledynmetinė kilmė?

Mūsų atliktas tyrimas yra vienas iš pirmų-
jų ir nedaugelio mokslinių darbų Lietuvoje, 
kai DNR pagrindu naudojant DNR mikrosate-
litus tirtas paprastosios pušies (Pinus sylvestris 
L.) DNR polimorfizmas ląstelės branduolio ir 
organoidų (chloroplastų ir mitochondrijų) ge-
nomų lygmenyse. Tyrime analizuotos 23 Lie-
tuvos pušies populiacijos, pasiskirsčiusios nuo 
vakarų iki rytų ir nuo šiaurės iki pietų Lietuvos.

Pradėdami tyrimą iškėlėme hipotezę, 
kad Lietuvos paprastosios pušies populiacijų 
neutralios genomo dalies polimorfizmo ge-
ografinis pasiskirstymas yra neatsitiktinis ir 
priklausomai nuo evoliucinės kilmės ir genų 
srauto leidžia diferencijuoti Lietuvos pušynus 
į genetiškai skirtingas zonas. Šiai hipotezei 
patikrinti ėmėme tirti Lietuvos paprastosios 
pušies populiacijų genetinę struktūrą chloro-
plastų, mitochondrijų ir nekoduojamos bran-
duolio genomo dalies DNR lygmenyse.

Tyrimo objektai ir metodai
DNR tyrimams panaudoti 2011-2012 m. šau-
dymo būdu surinkti spygliai nuo 456 bran-
džių pušų, nutolusių 20-40 m atstumu viena 
nuo kitos (1 pav.). Tyrimui pasirinkti 23 natū-
ralios kilmės pušynai (populiacijos), kurie yra 
mažiausiai paveikti žmogaus ūkininkavimo, 
išlaikę didžiausia genetinę įvairovę. 

Straipsnis parengtas disertacijos „Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) 
populiacijų genetinė struktūra ir įvairovė Lietuvoje“ pagrindu. Kartu no-
rėčiau padėkoti darbo vadovui profesoriui dr. Dariui Danusevičiui ir dr. 
Virgilijui Baliuckui, miškų urėdijų miškininkams, padėjusiems surink-
ti pušų spyglius genetiniams tyrimams, bei Lietuvos mokslo tarybai už 
stažuočių Švedijoje bei Vokietijoje finansavimą. Doktorantūros studijų 
metu atlikti tyrimai finansuoti Aplinkos ministerijos projekto „Papras-
tosios pušies ir paprastosios eglės provenencijų (kilmių) rajonų patiksli-
nimas“ bei ES projekto „Paprastosios pušies bendrijų rūšinė ir genetinė 
įvairovė bei jų tvarus naudojimas klimato kaitos ir žmogaus poveikio 
sąlygomis“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-025).

DNR tyrimai atlikti slėnio „Nemunas“ 
Jungtinio tyrimų centro, esančio ASU, Klima-
to kaitos miško ekosistemų tyrimų laborato-
rijoje bei Vokietijoje, Bavarijos miško sėklų ir 
sodmenų tarnybos genetikos laboratorijoje. 
DNR išskirta iš paprastosios pušies spyglių, 
naudojant modifikuotą ATMAB DNR išsky-
rimo metodą (Dumolin ir kt., 1995). Išskyrus 
DNR ir atlikus polimerines grandinines reak-
cijas, DNR mėginiai išanalizuoti kapiliarinės 
elektoforezės prietaisais BackamnCoulter 
GeXP ir Applied Biosystems 310.

Populiacijų genetinė įvairovė ir struk-
tūra pagal mitochodrijų dnr žymenis 
Tiriant mitochondrijų DNR, kurią spygliuočiai 
medžiai paveldi per motininę liniją, galima 
sužinoti pušynų istoriją – jų evoliucinę kilmę. 
Per paskutinį ledynmetį (prieš 10-16 tūkst. 
metų) visi augalai, taip pat ir pušynai, iš Lie-
tuvos buvo „emigravę“ į prieglobsčio zonas, o 
sušilus klimatui vėl sugrįžo į Lietuvos terito-
riją. Įvairių tyrimų metu nustatytos net kelios 
Europoje buvusios tokios prieglobsčio zonos: 
Pirėnų, Apeninų, Balkanų pusiasaliai bei pie-
trytinė rytų Europos lygumos dalis. 

Lietuvoje nustatėme 2 pušynų mitoti-
pus, iš kurių vienas (A – universalusis) yra 
aptinkamas pietvakarių Europoje ir Bal-
kanuose, o kitas mitotipas (B – šiaurinis) 
aptinkamas šiaurės rytų Europoje, Skandi-
navijoje bei rytų Europos lygumoje. Iš visų 
tirtų pušų 61 proc. (280 medžių) priklauso 
universaliam A mitotipui, 39 proc. (176 me-

Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijų 
genetinė struktūra ir įvairovė Lietuvoje

Dr. Darius KaValiausKas
ASU MEF Miško biologijos ir miškininkystės institutas

1 pav. Tirtų paprastosios pušies medynų 
išsidėstymas Lietuvoje.

2 pav. Mitochondrinės DNR mitotipų pasiskirsty-
mas natūraliose paprastosios pušies populiacijose 
Lietuvoje (A – mitotipas universalusis, žymimas 
diagramose balta spalva; B – šiaurinis, raudona 
spalva).
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džiai) – šiauriniam B mitotipui. Šių mitotipų 
proporcija skirtinguose pušynuose varijavo 
nuo 0 proc. vidurio Lietuvoje  (Raseinių miš-
kų urėdijos Viduklės girininkija) iki 90 proc. 
rytų Aukštaitijoje, Ažvinčio girioje (2 pav.). 
Matome tendenciją, jog šiaurinio B mitoti-
po koncentracija yra žymiai didesnė šiaurės 
rytinėje ir pietrytinėje Lietuvos dalyse, o mi-
totipas A ima dominuoti vidurio Lietuvoje 
ir jo proporcija vakarų Lietuvos pušynuose 
išlieka didesnė nei mitotipo B.

Taigi, šalies vakarų pušynuose domi-
nuojantis A mitotipas yra kilęs iš pietvaka-
rių Europos prieglobsčio zonų, o šiaurinis B 
mitotipas – iš pietrytinės Europos zonos. Šių 
dviejų mitotipų išsidėstymas yra neatsitik-
tinis: didesnė šiaurinio B mitotipo koncen-
tracija aptikta šiaurės rytų ir pietų Lietuvos 
pušynuose. Manome, kad toks mitotipų iš-
sidėstymas yra nulemtas evoliucinės kilmės 
– migracijos kelių po paskutinio apledėjimo, 
nes B mitotipas yra kilęs iš pietrytinės prie-
globsčio zonos, esančios į vakarus nuo pieti-
nės Uralo kalnų dalies.

Populiacijų genetinė įvairovė ir struk-
tūra pagal chloroplastų dnr žymenis 
Tiriant chloroplastų DNR, kurią spygliuočiai 
medžiai paveldi per tėvinę liniją (per žieda-
dulkes), galima sužinoti pušynų genų srau-
tus bei įvertinti tų srautų įtaką populiacijų 
genetinei struktūrai.

Atlikus chloroplastų DNR analizes maty-
ti, jog paprastosios pušies populiacijų geo-
grafinis pasiskirstymas šalyje rodo patikimą 
populiacijų diferenciaciją, kuri yra geogra-
fiškai struktūrizuota į dvi pagrindines gene-
tines grupes. Iš 3 pav. matome, kad pušies 
populiacijos, priklausančios 1-ai genetinei 
grupei (pažymėta raudona spalva, 3b pav.), 
dominuoja rytų ir pietryčių Lietuvoje bei 
vakarų Lietuvoje (Žemaitijos aukštumoje), o 
2-os genetinės grupės (balta spalva, 3b pav.) 
pušynai dominuoja pajūrio populiacijose 

bei vidurio Lietuvos žemumoje. Šios dvi ge-
netinės grupės tarp populiacijų skiriasi tiek 
genetine sudėtimi, tiek genetine įvairove. 
Vakarų Lietuvos populiacijos pasižymi di-
desne aleline įvairove bei didesniu retų ale-
lių skaičiumi (alelis – viena iš kelių tos paties 
DNR sekų formų). Tačiau visa šalies teritorija 
dalijasi bendrais haplotipais tarp populiaci-
jų. Pastebimos tendencijos, jog makrorelje-
fas (aukštumos ir žemumos) bei vyraujantys 
vėjai žydėjimo metu turi įtakos neatsitikti-
niam kryžminimuisi (genų srautui per žie-
dadulkes) tarp pušies populiacijų. Tai galima 
matyti lyginant 3 pav. esančius makroreljefo 
bei vyraujančių vėjų žemėlapius su populia-
cijų genetinės struktūros žemėlapiu. Pajūrio 
bei Žemaičių aukštumos pušies populiacijos 
labiausiai išsiskiria iš likusių pušies populia-
cijų. Tai galime paaiškinti skirtingais genų 
srautais, skirtinga evoliucine kilme bei sti-
presnė antropogeninė veikla vakarų Lietu-
vos pušynuose.

Populiacijų genetinė struktūra pagal 
branduolio dnr žymenis
Atliekant branduolio DNR analizes, naudoti 
genetiniai indeksai RST ir FST, kurie patikimai 
atskleidžia populiacijų diferenciaciją. Jie pa-
rodė patikimą populiacijų diferenciaciją tarp 
Lietuvos pušynų. galioję šeši paprastosios 
pušies kilmių regionai nebuvo optimalūs ir 
neatspindėjo Diferenciacija tarp regionų (at-
liekant tyrimus, dar buvo šeši paprastosios 
pušies kilmių regionai) buvo silpnesnė nei 
tarp populiacijų tuose regionuose. Taigi sil-
pna diferenciacija tarp regionu, tačiau stipri 
tarp populiacijų dar kartą parodo, kad galio-
ję šeši paprastosios pušies kilmių regionai 
nebuvo optimalūs ir neatspindėjo tikrosios 
pušies populiacijų genetinės struktūros 
Lietuvoje. Vertinant populiacijų struktūrą 
pagal neutralią branduolio genomo DNR 
yra atsižvelgiama į persidengiančius genų 
baseinus, evoliucinę kilmę, mutacijas, genų 

dreifą bei demografinius veiksnius. Kadangi 
Lietuvos teritorija yra maža ir aplinkos veiks-
niai (temperatūrų skirtumai, fotoperiodas 
bei geografinių barjerų nebuvimas, aukščių 
skirtumai iki 150 m) yra labai maži, negalime 
tikėtis stiprios populiacijų diferenciacijos bei 
natūralios selekcijos tarp Lietuvos pušynų.

Atlikti branduolio DNR tyrimai parodė, 
jog Lietuvoje yra susiformavę 3 paprastosios 
pušies genetinės grupės. Šių trijų grupių ge-
ografinis pasiskirstymas yra akivaizdus, nes 
2 ir 3 genetinės grupės medžių daugiausiai 
turėjo rytinės ir pietrytinės šalies populiaci-
jos (4 pav.). Tose vietose, kur patikimai kei-
tėsi alelių dažnis, buvo nubrėžti barjerai (4 
pav. raudonos linijos). Pirmasis barjeras pa-
gal 1000 permutacijų net 90 proc. (900 per-
mutacijų) patikimai atskyrė vienintelę Trakų 
populiaciją. Antrasis barjeras pagal 1000 
permutacijų net 67 proc. patikimai atskyrė 
rytines ir pietrytines pušies populiacijas nuo 
vakarinių (4 pav.). Minėti rezultatai dar kartą 
patvirtino tendencijas, gautas analizuojant 
mitochondrijų bei chloroplastų DNR rezul-
tatus, kad šalies teritoriją pagal pušynų ge-
netinius skirtumus galime dalinti į rytinę ir 
vakarinę.

Tokiu būdu įvertinus Lietuvos teritorijos 
dydį paprastosios pušies areale galime teigti, 
kad šalies pušynų diferenciaciją pagal neu-
tralią branduolio DNR galėjo nulemti net ke-

3 pav. Populiacijų genetinė struktūra pagal chloroplastų DNR (3b pav.), juodos linijos žymi ribas, kur patikimai keičiasi alelių dažniai tarp populiacijų. Skritulinės 
diagramos parodo proporciją, kuriai genetinei grupei yra priskiriama populiacija. 3a pav. pavaizduotos vidutinės metinės vėjų kryptys bei greitis (1961-1990 m. 
duomenys) (Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba www.meteo.lt). 3c pav. Lietuvos makroreljefo žemėlapis.

3a pav. 3b pav. 3c pav.

4 pav. Paprastosios pušies populiacijų genetinė 
struktūra Lietuvoje pagal branduolio DNR.
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A leksandro Stulginskio universiteto doktorantas 
Darius Kavaliauskas pernai gruodžio 11 d. apgynė 

miškotyros mokslų krypties daktaro disertacinį darbą 
,,Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijų ge-
netinė struktūra ir įvairovė Lietuvoje“. Šiemet Lietuvos 
mokslų akademijos geriausių jaunųjų mokslininkų ir 
doktorantų darbų konkurse ši disertacija įvertinta LMA 
pagyrimo raštu 

Darius Kavaliauskas, gimęs 1987 m. Zarasų rajo-
no Imbrado kaime, dar mokydamasis Zarasų „Ąžuolo“ 
gimnazijoje susidomėjo gamtos mokslais. Jis dalyvavo 
įvairiose biologijos ir geografijos olimpiadose, laimėjo 
prizines vietas. 2009 m. LŽŪU baigė ekologijos ir aplin-
kotyros bakalauro studijas, 2011 m. ASU įgijo miško 
ekologijos magistro laipsnį, parengęs darbą „Zarasų 
rajone 2005-2009 metais ne miško žemėje įveistų žel-
dinių būklė“ (vadovė doc. dr. Janina Šepetienė). 2012 
m. magistro darbas įvertintas LMA jaunųjų mokslininkų 
konkurse diplomu ir premija. 

Nuo 2011 m. D. Kavaliauskas dirbo inžinieriumi 
chemiku Ekologinių tyrimų laboratorijoje, išlaikęs egza-
minus – FSC miškų sertifikavimo auditoriumi, 2012 m. 
– ASU vyr. laborantu, vėliau asistentu. 

2011 m. jis įstojo į ASU miškotyros krypties dokto-
rantūros studijas (mokslinis vadovas – prof. dr. Darius 
Danusevičius), stažavosi Švedijoje (Umeå augalų tyrimų 
centre), Vokietijoje, Bavarijos miško sėklų ir sodmenų 
tarnyboje, Slovėnijos miškų institute.

Šiuo metu stažuojasi ir dirba Bavarijos miško sėklų ir 
sodmenų tarnyboje moksliniu darbuotoju, vykdant ES 
finansuojamą projektą „LIFEGENMON“ – Life for Europe-
an Forest Genetic Monitoring System. Projekto tikslas – 
sukurti vieningą Europos miškų genetinio monitoringo 
sistemą, kadangi iki šiol egzistuojančiose aplinkos mo-
nitoringo schemose genetiniai indikatoriai nėra stebi-
mi. Genetinis monitoringas gali padėti kaip išankstinė 
perspėjimo priemonė apie genetinės įvairovės mažė-
jimą besikeičiant klimatui. Pastebėjus pakitimus DNR 
lygmenyje, galima būtų užbėgti už akių rimtesniems 
pokyčiams rūšių ir ekosistemų įvairovės lygyje.

Darius yra stropus, imlus mokslininkas. Tikimės, kad 
artimiausiu metu jis papildys ASU Miškų ir ekologijos fa-
kulteto dėstytojų gretas.

Prof. dr. DARIUS DANUSEVIČIUS
ASU MEF Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Miškotyrininkas Darius Kavaliauskas 

letas veiksnių: 1) skirtinga pušynų evoliucinė 
kilmė po paskutinio ledynmečio; 2) skirtingi 
genų srautai šalies teritorijoje; 3) skirtumai, 
atsiradę dėl atsitiktinių mikrosatelitų muta-
cijų; 4) skirtumai, atsiradę dėl įvairių demo-
grafinių veiksnių (kaip skirtingi miškininka-
vimo tikslai skirtingose šalies teritorijose).

Skirtingos prieglobsčio zonos per pa-
skutinį ledynmetį bei skirtingi migracijos ke-
liai po ledynmečio paveikė pušynų genetinę 
struktūrą Lietuvoje. Populiacijos, turinčios 
A mitotipą, gali būti kilusios iš keletos prie-
globsčio zonų, buvusių pietų Europoje bei 
Balkanuose. Todėl jos turi didesnę genetinę 
įvairovę branduolio DNR lygmenyje nei po-
puliacijos, kilusios iš pietrytinės prieglobsčio 
zonos, kur buvo labiau izoliuotos, turinčios B 
mitotipą. Aišku, žydėjimo laiko skirtingumas 
ir žemumose susiformavę žiedadulkių kori-
doriai, skirtumai tarp šiaurės rytų kontinen-
tinės dalies bei pajūrio taip pat turėjo įtakos 
populiacijų diferenciacijai šalyje (J. Danuse-
vičius, 2000). Tai matome iš populiacijų ge-
netinės struktūros, kai šalis dalijasi į rytinę ir 
vakarinę dalis.

Taigi, branduolio DNR polimorfizmas 
paprastosios pušies populiacijose Lietuvoje 
rodo patikimą, tačiau silpną pušies populia-
cijų diferenciaciją, kuri, labiausiai tikėtina, 

dalina šalį į dvi dalis, atskirdama rytų Lietu-
vos aukštumas nuo vakarinės šalies terito-
rijos. Pagrindinės šios diferenciacijos (struk-
tūros) priežastys yra evoliucinė kilmė bei 
skirtingi genų srautai. Pajūrio populiacijose 
aptiktas mažesnis alelinis turtingumas tiek 
pagal chloroplastų DNR, tiek pagal bran-
duolio DNR rezultatus, rodo galimai intensy-
vesnę miškų eksploataciją praeityje.

išvados
Mūsų pagrindinė hipotezė buvo patvirtinta 
ir atskleidė, kad Lietuvos paprastosios pušies 
populiacijos statistiškai patikimai diferenci-
juojasi į skirtingas zonas, tačiau stipriausia 
diferenciacija aptikta mitochondrijų DNR 
lygmenyje, dalijanti šalies pušynus į rytinę 
ir vakarinę dalis (pagal A ir B mitotipų daž-
nį). Taip pat branduolio ir chloroplastų DNR 
žymenis patvirtino silpną, tačiau statistiškai 
reikšmingą populiacijų diferenciaciją ir visą 

šalies teritoriją dalija į rytų ir vakarų Lietuvą.
Pastebėta tendencija, kad žemesnė ge-

netinė įvairovė aptinkama pajūrio pušies 
populiacijose, o mažesnis retų alelių skai-
čius aptinkamas rytinėje šalies dalyje. Tokia 
genetinė struktūra gali būti nulemta pole-
dynmetinės migracijos dėsningumų. Tai ma-
tome iš A ir B mitotipų pasiskirstymo šalyje, 
iš kurių B mitotipo koncentracija rytiniuose 
šalies pušynuose yra žymiai didesnė. Kitas 
faktorius, nulėmęs šią struktūrą, yra skirtingi 
genų srautai (žiedadulkės) iš skirtingų šalti-
nių vakarų ir rytų Lietuvoje bei makroreljefo 
ir klimatinių sąlygų įtaka neatsitiktiniam pu-
šynų kryžminimuisi.

Gauti rezultatai leidžia geriau suprasti 
paprastosios pušies populiacijų struktūrą 
Lietuvoje bei planuoti genetinių išteklių iš-
saugojimo darbus, taip pat suteikia galimy-
bę kitaip pažvelgti į miškų reprodukcinės 
medžiagos perkėlimus šalies ribose.

Paprastosios pušies genetinis draustinis Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos Braziūkų girininkijoje
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Gresiantis pavojus Europos pušynams

Daugelį pavojingų ir greitai plintan-
čių miško medžių ligų sukelia įvai-
rūs mikroskopiniai patogeniniai 

grybai, kurie dažnai pradiniame  įsikūrimo 
ir vystymosi etape būna nepastebimi. Kai 
atsiranda vizualiai matomi jų sukeliamos 
ligos simptomai, daugumoje atveju jau 
būna smarkiai išplitę ir su jais kovoti tam-
pa sudėtinga, kartais net neįmanoma. 
Tada belieka tik kirsti pažeistus medžius ar 
net ištisus miškų plotus.

Pastaraisiais metais dėl įvairių grybinių 
susirgimų ir ypač dėl ligų, sukeliamų ka-
rantininiais grybais, Europoje pradėjo blo-
gėti pušynų sanitarinė būklė. Anglijoje ir 
Škotijoje dėl pušų raudonžiedės degligės 
sukėlėjo, pušininio rutulgrybio Dothistro-
ma septosporum daromos žalos kasmet 
iškertami nemaži smarkiai pažeistų pušy-
nų plotai. Dabar Dothistroma septosporum 
yra išplitusi daugelyje Europos šalių, kur 
infekuoja įvairias introdukuotas ir vieti-
nes pušis. Didelį pavojų pušynams kelia 
ir kitas karantininis grybas, pušų rudosios 
spyglių dėmėtligės sukėlėjas – spyglinis 
rutulgrybis Lecanosticta acicola. 

Pastarieji du grybai yra nustatyti ir Lie-
tuvoje. Kol pušynuose dar plačiai neišpli-
to, su jais reikia kovoti ir vykdyti pastovų 
pušų sveikatos būklės monitoringą.

Neseniai Europoje atsirado dar vienas 
invazinis patogeninis grybas Gibberella 
circinata (dažniausiai aptinkamas nely-
tinėje stadijoje ir vadinamas Fusarium 
circinatum), kuris taip pat yra įrašytas į 
EPPO (Europos ir Viduržemio jūros basei-
no šalių augalų apsaugos organizacijos) 
karantininių organizmų sąrašą A2 (ES ša-
lyse ribotai paplitusių, bet Lietuvoje dar 
neaptinkamų).

Šis aukšliagrybis sukelia pušų vėžį. 
Jo kilmė siejama su Šiaurės Amerika, kur 
grybas rastas ir aprašytas 1945 metais. Iš 
ten jis paplito po Centrinę ir Pietų Ameri-
ką, Pietų Afriką, Aziją ir galiausiai pasiekė 
Europą. Pirmą kartą Europoje grybas Fusa-
rium circinatum rastas 1996 m. Ispanijoje, 
bet oficialiai apie jo buvimą pranešta tik 
2005 metais. Galima manyti, kad grybui 
įsitvirtinti ir prisitaikyti prie naujų aplinkos 
sąlygų prireikė apie 20 metų, nes nepai-
sant griežtos fitosanitarinės kontrolės šiuo 

Dr. SVETLANA MARKOVSKAJA
Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas

metu šiaurės Ispanijoje, Kantabrijos regio-
ne, Fusarium circinatum kai kur stipriai pa-
žeidžia Monterėjaus pušų (Pinus radiata) 
miško plantacijas (1 pav.). 

Kitose Europos šalyse (Portugalijoje, 
vėliau Italijoje ir Prancūzijoje) šis grybas 
atsirado apie 2005-2007 metus. Portugali-
joje kasmet užfiksuojama vis daugiau jo ra-
dimviečių medelynuose ir miškuose. Kaip ir 
Ispanijoje, čia su šiuo grybu stipriai kovoja-
ma: infekuoti medžiai ir net didesni miško 
plotai kertami, išraunamos šaknys, viskas 
sudeginama, dirvožemis dezinfekuojamas, 
miškuose sudaromos buferinės zonos, o 
visuose medelynuose įvesta griežta sėklų 
ir sodinamosios medžiagos kontrolė. Itali-
joje ir Prancūzijoje iki šiol buvo užfiksuoti 
tik pavieniai jo radiniai, o po pakartotinai 
atliktų fitosanitarinių priemonių Fusarium 
circinatum ten nebuvo rastas.

Būdingi Fusarium circinatum sukelia-
mos ligos simptomai: dažnai medžio vir-
šūnėje atskirų šakelių ar šakų spygliai būna 
pageltę arba parudavę; pažeista lajos vieta 
yra panaši į vėliavėlę; ant smulkių šakelių, 
didesnių šakų ir kamienų paviršiaus pas-
tebimos žaizdos, iš kurių stipriai sunkiasi 
sakai, dažnai matoma nudžiūvusi augalo 
viršūnė arba nudžiūvęs visas augalas. Me-

1 pav. Grybo Fusarium circinatum pažeistas Pinus radiata miškas Ispanijoje (Kantabrijos regionas). 
Prof. Julio Javier Diez Casero demonstruoja pažeistos pušies kamieno pjūvį 

2a pav.  Grybo Fusarium circinatum sukeliamos ligos  
simptomai
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delynuose stipriai pažeisti daigai ir sodinu-
kai paruduoja ir nudžiūsta. Išrovus jauną 
augalą, matoma parudavusi ir suskilinėjusi 
šaknų žievė. Nupjovus brandesnį medį pa-
žeidimo vietose matomas medienos paru-
davimas, puvinio formavimas, suvešėjusi 
grybiena sunaikina brazdą ir išplinta į me-
dieną, stabdo jos prieaugį, matosi metinių 
rievių išnykimas ir deformacija, padidinta 
sakų gamyba (2,3,4 pav.).

Žinoma, kad grybas gali infekuoti įvai-
raus amžiaus pušų ir didžiosios pocūgės 
medžius, taip pat užkrečia kankorėžius, 
sėklas ir net dirvožemį. Liga ypač pavojin-
ga pušų daigams ir jauniems medeliams 
medelynuose bei savaiminio atsikūrimo 
vietose miške. Natūraliai grybas plinta ne-
lytinės stadijos sporomis (konidijomis), 
kurias platina vėjas, paukščiai bei vabalai. 
Dideliais atstumais grybas gali būti trans-
portuojamas kartu su mediena, užkrėsto-
mis sėklomis ar sodinimui skirtais augalais, 
todėl visuose ES šalyse reikalinga griežta 
įvežamos spygliuočių medienos, sėklų ir 
sodinamosios medžiagos kontrolė.

Lietuvoje grybas Fusarium circinatum 
medelynuose ir miškuose dar nebuvo ras-
tas, bet šio grybo sukeliamos ligos simp-
tomai labai panašūs į jau šalies miškuose 
užfiksuoto kito invazinio patogeninio gry-
bo, spygliuočių ūglių vėžio sukėlėjo Grem-
meniella abietina simptomus. Pagal gausų 
sakų išskyrimą Fusarium circinatum sukel-
tos ligos požymiai taip pat labai panašūs 
į sakligės arba pušų liemenų ir šakų vėžio 
požymius, kurios sukelia rūdiniai grybai 
Cronartium flaccidum ir Peridermium pini. 
Vizualiai atskirti šiuos mikroskopinius gry-
bus sudėtinga, todėl būtini išsamūs mor-
fogenetiniai Fusarium ir kitų patogeninių 
grybų moksliniai tyrimai, griežta fitosani-
tarinė kontrolė, ypač medelynuose.

Šio pavojingo grybo ir kitų karanti-
ninių organizmų įvežimą į Lietuvą bei 
paplitimą miškuose ir medelynuose ofi-
cialiai kontroliuoja Valstybinės miškų 
tarnybos bei Valstybinės augalininkystės 
tarnybos pareigūnai. 

Bet negalima atmesti šio patogeno 
atsitiktinio įvežimo atvejo, kai tarp ES ša-
lių nėra sienų kontrolės. Privačiai keliau-
dami po įvairias egzotines šalis, žmonės 
gali prisirinkti kankorėžių ir atsivežti juos 
kaip suvenyrus kartu su grybo užkratu. 
Todėl patariame keliautojams ir gamtos 
mylėtojams  nerinkti užsienio miškuose ir 
parkuose jokių sėklų, kankorėžių, augalų 
ar jų liekanų.

2 pav. Prof. Julio Javier Diez Casero rodo ligos simptomus ant Pinus 
radiata pušų

Siekiant sudaryti bendrą 
racionaliausią grybo Fusa-
rium circinatum sukeliamos 
ligos prevencijos strategiją 
ES šalyse, Europos mokslinių 
ir techninių tyrimų bendra-
darbiavimo programa COST 
inicijavo naują veiklą FP 1406 
PINESTRENGTH, jungiančią 28 
Europos (įskaitant ir Lietuvą) ir 
dar 5 kitas pasaulio šalis (vei-
klos trukmė – 2015-2019 m.). 
Šios veiklos vadovu išrinktas 
prof. Julio Javier Diez Casero 
iš Ispanijos, kurioje grybas pir-
miausiai Europoje atsirado ir 
padarė daugiausiai žalos. 

PINESTRENGTH COST veiklos pagrindi-
nis tikslas yra surinkti ir išanalizuoti visas ži-
nias apie pušų vėžio sukėlėjo, patogeninio 
grybo Fusarium circinatum biologiją, eko-
logiją ir paplitimą; užtikrinti komunikaciją 
tarp įvairių sričių mokslininkų, miškininkų 
praktikų, gamtos apsaugos ir miško politi-
kos pareigūnų, siekiant sustabdyti plitimą 
ir minimalizmuoti šio pavojingo patogeno 
pasekmes Europos pušynų biologinei įvai-
rovei, sveikatai ir produktyvumui; inicijuoti 
naujus mokslinius tyrimus. Šiam tikslui 
įgyvendinti yra skirti keli uždaviniai:

1. Sukurti bendrą metodologiją spy-
gliuočių miškų ir medelynų monitoringui. 
Paruošti Fusarium circinatum ir su juo susi-
jusių grybų lauko vadovą ir standartizuotą 
tikslios diagnostikos metodiką;

2. Išaiškinti grybo Fusarium circinatum 
tarpusavio santykius su kitais pušų pato-
genais (grybais ir vabzdžiais);

3. Išanalizuoti aplinkos sąlygų įtaką 
ligos epidemiologijai ir šio grybo papliti-

mui Europoje. Įvertinti atskirų genetiškai 
skirtingų populiacijų paplitimo riziką;

4. Nustatyti ligos plitimo kelius bei 
pernešimo vektorius, įvairių kenkėjų vai-
dmenį ligos patogenezėje;

5. Nustatyti potencialių augalų-šei- 
mininkų ratą, įvertinti jų reakciją į patoge-
ną ir parinkti efektyviausias kovos priemo-
nes bei tvarkymo strategiją miškuose ir 
medelynuose.

Reikia tikėtis, kad PINESTRENGTH 
COST veikla FP 1406 padės įvertinti dau-
gelyje ES šalių esamą epidemiologinę 
situaciją spygliuočių miškuose bei leis su-
stabdyti arba sumažinti karantininio gry-
bo Fusarium circinatum ir kitų svetimže-
mių patogeninių grybų tolimesnę invaziją 
į Europos šalių miškus.

COST veikla FP 1406 PINESTRENGTH: pušų vėžio 
sukėlėjo – grybo Giberella circinata (Fusarium 
circinatum) kontrolės šiltnamiuose ir miškuose ir 
kovos strategijos parinkimas.

3 pav. Pinus radiata kamieno pjūvyje matosi de-
formavimas, rievių išnykimas, sakų išsiskyrimas

4 pav. Grybo Fusarium circinatum medienos 
pažeidimai
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Biurokratizmas miškų ūkio 
(Tęsinys, pradžia 5 nr.)

Tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje  
Po Pirmojo pasaulinio karo atkurtai Lietuvos valstybei teko perim-
ti carinėje Rusijoje buvusius miškų tvarkymo teisės aktus bei miš-
kų valdymo ir tvarkymo principus. Tai nulėmė daugelis objektyvių 
aplinkybių: nebuvimas iš ko daugiau rinktis, specialistų stygius, kurių 
dauguma miškininkystės mokslus ir praktinę patirtį buvo įgiję cari-
nėje Rusijoje. Be to, XIX-XX a. pradžios carinės Rusijos europinės da-
lies miškininkystė buvo sukurta vokiečių miškininkystės pagrindu ir 
visai neblogo lygio. 

Bet valstybės atkūrimo reikalai, žemės reforma ir daugelis kitų 
vietinio pobūdžio dalykų reikalavo naujų ar bent dalinai kitokių tei-
sės aktų bei sprendinių. Neturint patirties tai buvo nelengva daryti. 
Siekiant apsidrausti ar užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimams, 
susidarydavo palankios sąlygos biurokratizmui. Kadangi pokaryje 
pagrindiniai medienos vartotojai buvo kaimo ūkininkai, valstiečiai, 
pirkę malkinę ir padarinę medieną mažais kiekiais stačiu mišku, 
neišvengiamai susidarydavo didelės tiek natūrinio darbo (medžių 
taškavimas, numeravimas, produkcijos priėmimas), tiek jį lydinčio 
biurokratinio darbo apimtys. Be to, buvo labai intensyvus vogimas 
iš miško mažais kiekiais – po vieną kitą medį, nes reikėjo medie-
nos savų ūkio reikmių tenkinimui. Už savavališką medžių kirtimą, 
ganymą miške, medžioklę ir kitas pažaidas kasmet buvo surašo-
ma įspūdingi skaičiai protokolų. Pavyzdžiui, net 1937 m. Lietuvos 
miškų urėdijose buvo surašyti 18 756 pažeidimų protokolai ir 3418 
eiguvų, girininkijų, miškų urėdijų revizijų aktai. Iš viso – 22 174 do-
kumentai. Visos valstybinio miškų ūkio sektoriaus (Miškų departa-
mento, urėdijų, girininkijų) raštinės per 1937 m., įskaitant orderius 
ir kvitus, perleido per savo rankas net 904 949 dokumentus. 

Grįžtant prie protokolų reikia pabrėžti, kad, jei pažeidėjas be jo-
kių ginčų su viskuo sutikdavo  ir miškų urėdui priėmus sprendimą 
dėl žalos dydžio iš karto sumokėdavo, tai toks pažaidos protokolas 
pasidaugindavo tik iki trijų atskirų popierių. Su pažaida – viskas už-
baigta. 

Bet pagal surašytus protokolus 1937 m. buvo iškeltos 2 689 
bylos. Pavyzdžiui, „Mūsų girių“ 1933 m. 1 nr. rašoma, kad Marijam-
polės – Vilkaviškio miškų urėdijos sekretorius, nagrinėdamas 2 
litų vertės  (padauginus iš trigubos taksos kainos – 6 litų žalos dy-
džio) žalos protokolo kelią, kai pažeidėjas nesutinka ar neturi iš ko 
mokėti, o byla patenka į teismą ir keliauja teisinėmis pakopomis, 
praeinant reikalingas procedūras, pagimdoma iš viso 27 nauji po-
pierėliai ir sugaištama sunkiai apskaičiuojamas valdininkų darbo 
laiko kiekis. Pagal tuometinę teisėtvarką neturintis turto pažeidė-
jas tampa skolininku ir kasmet turi būti patikrinamas policijos, ar 
negali susimokėti, o miškų urėdija turėjo 10 metų sekti eigą ir kas-
met raštu paprašyti policijos tikrinti skolininką. Rašinio  autorius 
naiviai stebėjosi: ,,Argi negalima tiems protokolams rasti lengvesnio 
kelio?“ Ir, matyt, pats tuo netikėdamas galiausiai savo kolegoms pa-
teikė tokį pasiūlymą: „Visiems urėdijų ponams sekretoriams ir jų rašti-
ninkams rekomenduoju naują keiksmo žodį – o kad tave protokolas!” 
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Ne visi miškininkai turėjo smagų humoro jausmą ir aktualias pro-
blemas norėjo spręsti, paversdami jas juokais. Lietuvos miškininkų są-
jungos suvažiavimuose buvo teikiami įvairūs pasiūlymai biurokratijos 
miškų ūkyje mažinimo klausimais. Ši tematika neišeidavo ir iš „Mūsų 
girių“ puslapių. Tačiau visos šios aimanos, jei ir pasiekdavo laikinojoje 
sostinėje Kaune įsikūrusią „Dievo ausį“, paprastai adekvačios reakcijos 
nesukeldavo, nebent dar kokį naują popierinį darbelį niurzgaliams 
pridėdavo. Vienas jaunesnės kartos girininkas, pasirašęs slapyvardžiu, 
,,Mūsų girių“ 1937 m. 3 nr. straipsnyje „Balsas iš urėdijos“ pasakoja 
savo nusivylimus, kai po mokslų užbaigimo vietoje svajoto darbo 
miške ...,,teko sėsti prie popieriais „žaliuojančių“ ir bylomis „žydinčių“ sta-
lų ir traukti biurokrato jungą, kuris mums nei pažįstamas, nei mielas, bet 
dabartinėmis sąlygomis, norint būti pavyzdingu tarnautoju ir gauti kurio 
bemokslio gerą atestaciją, neišvengiamas...“ Autorius išvardina popie-
rizmo krūvį, kuris neretai verčia sėdėti darbe iki 12-14 val. per dieną, ir 
pateikia nemaža pozityvių pasiūlymų, ką reikėtų daryti kitaip. Tačiau 
įdomiausias dalykas – prisipažinimas, dėl ko girininkas parašė tokį ilgą 
straipsnį. 1936 m. viduryje Miškų departamento direktoriumi buvo 
paskirtas Antanas Rukuiža, kuris turėjo ambicingų planų atlikti keletą 
labai svarbių tuometinio Lietuvos miškų ūkio reformų. Savo kreipime-
si į miškininkus, publikuotame „Mūsų girių“ 1937 m. 1 nr., A. Rukuiža 
pripažįsta, kad „nenormalus dalykas, kai urėdija per metus išleidžia 10-
11 tūkstančių raštų ir raštinės personalas dirba po 10 valandų į parą“.

Stasys Vaicekauskis – 1926-1936 m. 
dirbo Miškų departamento direk-
toriumi. Tipiškas valdininkas, ėjęs 
savo pareigas pagal raidę... Jaunų 
miškininkų pabaisa... Spaudoje ne- 
dalyvavo, moksliniais klausimais  
nesidomėjo... Paliko Miškų depar- 
tamentą be jokio atgarsio. Sim- 
patijų iš miškininkų pusės neiš-
sinešė...

ALGIRDAS BRUKAS

Antanas Rukuiža – 1936-1940 m. 
paskirtas Miškų departamento 
direktoriumi. Po prof. Povilo Matu-
lionio – didžioji asmenybė Lietuvos 
miškininkų visuomenėje. Puikus 
administratorius, organizatorius ir 
reformatorius, išjudinęs Lietuvos 
miškininkų bendruomenę po stag-
nacinio S. Vaicekauskio valdymo.

Taip šiuos tarpukario Miškų departamento vadovus leidinyje  
„Lietuvos girių milžinai“ (Čikaga, 1950 m.) charakterizuoja miški-
ninkas Kazimieras Sčesnulevičius. 

I s t o r i j a
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Į pradėjusį eiti pareigas A. Rukuižą labai solidžiu laišku per 
„Mūsų girias“ kreipėsi ,,Miško Aidu“ pasirašęs anoniminis auto-
rius, kalbėdamas Miškininkų sąjungos ir miškininkų žurnalo vardu. 
Jame, pabrėžus per 18 nepriklausomybės metų pasiektus teigimus 
dalykus, toliau akcentuojami trūkumai ir spręstini klausimai. Tarp 
jų keliamos ir biurokratizuoto valdymo negerovės. Dėstomi tokie 

teiginiai:„Lenktyniavimas visokių formų blankomis, urėdijų ir girinin-
kijų išleidžiamų raštų skaičiumi – rekordinis. Išeina, kad mūsų miškus 
tvarko geri raštininkai, o ne miškininkai. Jei ten aikštės, blindys, rais-
tai, ar ten džiūsta ir pūsta, tai antraeilis dalykas, o pirmaeilis dalykas, 
kad urėdijų bei girininkijų raštinės gerai funkcionuotų ir tiksliai visus 
nurodymus pildytų... neieškoma geresnių kelių, geresnių ūkininkavimo 
priemonių“. 

Ypač blogas reiškinys – jaunų į gamybą atėjusių žmonių iniciaty-
vos nepanaudojimas, ar net jos slopinimas. „...Energingesni, platesnio 
galvojimo žmonės buvo nekenčiami. Ir dažnai tokiems sudaromos są-
lygos, kad neturėtų progos pasireikšti, kad tylėtų. Daugelis nusivylęs dėl 
savo platesnio galvojimo, dėl platesnių užmojų, yra jau prisitaikę prie 
aplinkumos, apimti apatijos, šabloniškai pildo, kas jiems pavesta. Kiti, dar 
nenuleisdami rankų tyli ir laukia tinkamesnių darbo sąlygų... Štai dabar 
Miškų departamentas sulaukė naujos vadovybės. Tai senai laukta diena. 
Tiesa, visi gerai numano, kad departamento direktorius nėra visagalis ir 
kad tik nuo jo viskas priklauso. Ne. Bet jo rankose yra iniciatyva sudaryti 
sąlygas kitų iniciatyvai pasireikšti. Tai yra pagrindinis ir svarbiausias viso-
kios pažangos dalykas..., ...miškų urėdas ar girininkas turi nesijausti 
tik kieno nors klusnus bernas, jie turi teisę galvoti, sumanyti, savo 
iniciatyvas reikšti bei įgyvendinti...“ (Paryškinta mūsų).

Šiame kontekste iškyla natūralus klausimas: jeigu miškų urėdai 
ir girininkai nenori ir neturėtų būti kieno nors klusniais bernais, tai 
koks jų požiūris į žvalgą ir eigulį? Ar čia jie taiko tuos pat standartus, 
ar skirtingus? „Mūsų giriose“ (1937 m. 2 nr. 129 p.) randame tokią 
žinutę: „Įvesta raportavimas. Iki šių metų Marijampolės urėdijoje ra-
portavimas nebuvo praktikuojamas. Tik šįmet čia eiguliai supažindinti 
su raportavimo taisyklėmis, drausme ir įpareigoti raportuoti viršinin-
kams, atvykstantiems į miškus tarnybos reikalais ir kitais atsitikimais“. 
Tokią tvarką įvedė 1937 m. ilgametį Marijampolės miškų urėdą An-
taną Krušinską pakeitęs naujasis urėdas Vytautas Bakutis. Nežinia 
kuo vadovavosi jaunas, iš miškų urėdo pavaduotojo tapęs urėdu V. 
Bakutis ir kiek ši išmonė prigijo praktikoje. Bet atrodo, kad besąlygiš-
kai paklusnių, o ne iniciatyvių pavaldinių turėjimas daug kam buvo 
svajone ne tik aukštutinėje, bet ir vidurinėje valdymo grandyje. Tai-
gi, neapsieita ir be dvigubų standartų... 

Daugelis respublikinio lygmens miško ūkio vadų pradėdami kar-
jerą žadėjo seniau ir žada šiais laikais mažinti biurokratizmą, bet tą 
karjerą baigiant paprastai paaiškėja, kad biurokratizmas pačiu geriau-
siu atveju išlikęs tame pat lygyje, o dažniausiai – ir ženkliai ūgtelėjęs. 

Miškų departamento vadovu tapęs Antanas Rukuiža mūsų miš-
kų istorijoje buvo šviesi išimtis. Jo valdymo 1936-1940 metais miškų 
urėdijų gaunamų bei siunčiamų raštų apyvarta sumažėjo vidutiniš-
kai po 500 vnt. per metus. Tai nėra tiems laikams didelis skaičius, 
bet žinant tuometines sąlygas šių dalykų sprendimui tikrai įspūdin-
gas. Juolab, kad tuo pat metu iš esmės pertvarkyta prekybos me-
diena tvarka, vykdytas eigulių kiekio mažinimas ir jų apmokėjimo 
sistemos bei kategorijų pertvarkymas, Miško želdymo fondo, Me-
džioklės fondo diegimas, kitų su miškų ūkio pertvarkymu susijusių 
priemonių įgyvendinimas. Gaila, kad A. Rukuižos labai pozityvi ir 
Lietuvos miškų ūkiui reikšminga 4 metų veikla dėl okupacijos buvo 
nutraukta ir keičiantis santvarkoms beveik visai pamiršta.

Taigi, XX a. tarpukaryje pažymėtinas ne tik nepaprastas kiekybi-
nis popierizmo įsigalėjimas, susijęs su gausiomis miško pažaidomis 
ir prekybos mediena ypatumais, bet ir pirmas realus biurokratizmo 
mažinimo bandymas. 

(tęsinys kituose numeriuose)

valdyme

Nuo 1929 m. birželio mėn. nustatyti Žemės ūkio ministerijos Miškų departa-
mento ir jam pavaldžių darbuotojų etatai bei jiems skiriami atlyginimai litais 
(,,Mūsų girios“, 1929 m., Nr.2; 43-44 p.)     
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Dar kartą apie kertamo miško tūrio 
nustatymą ir vertinimą

Kaip žinome, valstybinių miškų medy-
nų inventorizacija vykdoma įvairiais 
metodais – nacionaline, sklypine bei 

brandžių medynų inventorizacija. Brandžių 
medynų nacionalinė miškų inventorizacija 
Telšių miškų urėdijoje bei visame Žemaitijos 
regione dar neatlikta. Tačiau dažnai patei-
kiamas 327 ktm/ha rodiklis ir naudojamas, 
lyginant miškų urėdijoje iškirstų pagrindinio 
naudojimo plyno kirtimo biržių tūrio rezulta-
tus. Telšių miškų urėdijoje pakartotinė miškų 
inventorizacija atlikta 2015 m. Jos metu nu-
statytos sklypų ribos, visi sklypai inventori-
zuoti nustatytu tikslumu pagal augavietes, 
funkcinę paskirtį, medynų rodiklius, duome-
nų bazių reikalavimus. Visų brandžių medynų 
vidutinis tūris nustatytas 319 ktm/ha, padidė-
jo 55 ktm/ha. Vidutinis tūrio padidėjimas ne-
šokiruoja – prieaugis 5,5 ktm per metus. 

Panagrinėjus detaliau pateiktus miško-
tvarkos rezultatus, Mostaičių girininkijos skly-
puose randu daug abejotinų skaičių. Paimkim 
kaip pavyzdį 34 kv. 44 sklypą, kur medyno su-
dėtis – 10E, skalsumas – 0,9, tūris – 500 ktm/
ha. Ankstesnė miškotvarka šiame sklype rodė 
tą pačią sudėtį, 0,7 skalsumą ir 290 ktm/ha 
tūrį. Pagal naujus duomenis gaunasi, jog per 
10 metų stebuklingai priaugo 210 ktm/ha 
arba 21 ktm/ha per metus. Panašių pavyzdžių 
dėl tūrio, švelniai tariant nenormalaus kitimo, 
galėčiau išvardinti ir daugiau. 

Miškotvarkos darbų metu su taksato-
riumi nagrinėdamas inventorizuotų sklypų 
duomenis, į išsakytas pretenzijas dėl tūrio 
nustatymo gavau aiškų atsakymą – toks va-
dovybės nurodymas didinti tūrius... 

Kitą vertus, taksatoriaus dienos norma 
– įtaksuoti 50 ha miško. Pagal visus reikala-

vimus įtaksuoti per darbo dieną vidutiniškai 
40-50 sklypų bent Mostaičių girininkijoje, 
kur medynus sudaro vidutiniškai 5 medžių 
rūšys, manau, nerealu. Pagrįstai kyla klausi-
mas: kokio tikslumo taksacijos tada galime 
tikėtis?..

Vykdydama medynų kirtimus natūroje, 
miškų urėdija vadovaujasi biržių tūrio nu-
statymo iš miškotvarkos duomenų metodu. 
Išimtinais atvejais atliekamas ištisinis tūrio 
matavimas biržėse, kuriose akivaizdžiai ma-
tosi, jog miškotvarkos nustatyto tūrio nebus. 
Atlikti ištisinį visų biržių tūrio matavimą netu-
rime galimybės dėl sumažintų iki minimumo 
etatų girininkijoje. O patikrinimų rezultatai 
rodo, kad iš miškotvarkos duomenų ap-
skaičiuotas iškertamų biržių tūrio tikslumas 
svyruoja (nuo +9,2 proc. iki –18,2 proc.). Čia 
pateikiau praėjusios miškotvarkos rezultatus. 

Padarius 2016 m. pagrindiniais kirtimais 
plynai iškirstų biržių tūrio prieš kirtimą (nu-
statyto miškotvarkos ir išrašyto leidimuose 
kirsti) ir po kirtimo pagamintos medienos 
apskaitos (pagal priėmimo aktus) palygina-
mąją suvestinę, matosi, kad iškirtus 33 biržes 
(bendras plotas beveik 30 ha), kuriose miš-
kotvarka įtaksavo 7282 ktm tūrį, po kirtimo 
gavome 6722 ktm arba 559,72 ktm mažiau. 
Tūrio paklaida atskirose biržėse svyravo nuo 
+17,3 proc. iki –20,6 proc., o vidutinė susida-
rė –7,7 proc.   

Apmaudu, kai tiesiogiai ar netiesiogiai, 
kartais net pačių aukščiausių pareigūnų, 
esame kaltinami, kad mediena prapuola 
miške, pavagiama ar panašiai. Ne kiekvie-
nas supranta, o kartais ir nepasakoma, kad 
medžių viršūnės, užlaidos, kelmai, žievė, 
nuopjovos nuo priekelminio sustorėjimo 

Išsakyti savo nuomonę apie biržių, numatytų kirsti pagrindi-
niais kirtimais, tūrio nustatymą bei tūrio, gauto po kirtimo, ver-
tinimą ir apskaitą mane paskatino žiniasklaidoje eskaluojama 
ši tema, tuo prisidedama prie neigiamo visuomenės požiūrio į 
valstybinių miškų sistemą formavimo. Nuomonei pagrįsti pasi-
remsiu savo girininkavimo praktika.
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PETRAS BUDVYTIS
Telšių miškų urėdijos Mostaičių girininkijos girininkas

Girininkas Petras Budvytis

nepriskiriami prie likvidinės medienos tūrio. 
Minėtos nuopjovos daromos pagal naujus 
lentpjūvių technologijų reikalavimus beveik 
nuo kiekvieno stiebo, iš kurio gaminami 
pjautiniai sortimentai. 

Telšių miškų urėdijos Žarėnų girininki-
jos girininko Vido Bagdono skaičiavimais, 1 
ha ploto biržėje nuopjovos sudaro beveik 8 
ktm. Medžio stiebo balanse vertinamas stie-
bas nuo šaknies kaklelio iki viršutinio pum-
puro, o likvidinis medienos tūris sudaro 83 
proc., likusi dalis – 17 proc. 

Kiekviename minėtame miškų inventori-
zacijos metode biologinės įvairovės medžiai 
taip pat įskaičiuojami, nors jie paliekami iki 
visiško suirimo miške. Kertant miško maši-
nomis, susidaro tūrio trūkumas, nes apie 10 
proc. medienos lieka valksmuose. Norėdami 
kuo daugiau pagaminti medienos, gal pra-
dėkim pjauti trumpesnius sortimentus. Juk 
žymiai daugiau galima gauti malkų, jeigu 
gamintumėme 1 metro ilgio sortimentus. 
Pagal standartą minimalus storis gali būti 4 
cm, todėl beveik iš kiekvieno stiebo atsirastų 
po 1 malkinį sortimentą. Tarkim, turime 400 
stiebų. Iš 1 ha 4 cm storio 1 m ilgio trumpuo-
lio tūris bus apie 0,002 ktm. Padauginę iš 
400 vnt., gautume 0,8 ktm. Iš pažiūros mažai, 
tačiau jei kertame 30 ha plynai, susidaro 24 
ktm. Jei dar pridėtume retinimo ir einamuo-
sius kirtimus (kur medžių skaičius ženkliai 
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didesnis), likvidines šakas, drąsiai ga-
lima teigti, kad per metus surinktume 
bent 50 ktm medienos. O kaip vertinti 
visiškai kiauras drebules ir egles, kurių 
nenukirstų tūris siekia 2 ktm ir daugiau, 
o nukirtus pagal standartą net į malkas 
netinka? Tai tik keli faktai, apie kuriuos 
niekas neužsimena ar nenori viešai kal-
bėti.

Naudojant ištisinį apskaitos meto-
dą, biržių suskaičiuoto tūrio po kirtimų 
praktiškai niekada nerandame. Visada 
daugiau ar mažiau trūksta. Kodėl? Mos-
taičių girininkijoje turime Miškų instituto 
tyrimo barelį nr. 205, kur atlikome retini-
mo kirtimą ir šia tema diskutavome su  
dr. Jonu Saladžiumi. Pasirodo mano gvil-
denta problema mokslininkams žinoma. 
Pajūrio zonoje augančių medžių žymiai 
didesnis nulaibėjimas. Todėl skaičiuojant 
jų tūrius turėtų būti taikomas visai kitas 
formrodis, o dabar galiojančios tūrio 
lentelės Žemaitijos miškuose praktiškai 
netinkamos. Sprendimas gana greitas 
ir paprastas – už 10 000 eurų institutas 
perskaičiuotų šias lenteles pagal mūsų 
medžių formrodžius ir problema išsi-
spręstų. Kodėl tiek metų žinomos pro-
blemos iki šiol negalima išspręsti? 

Maniau, kad tik Mostaičių girinin-
kijoje tai aktualu. Pasirodo su tuo susi-
duria ir kitų girininkijų girininkai. Štai 
„Mūsų girių“ 2015 m. 4 nr. išspausdinta-
me A. Kuliešiaus, P. Eigirdo, M. Sūdžiaus 
straipsnyje „Biržių matavimo pamokos 
Kuršėnų miškuose“ rašoma: „...tikrinant 
atrėžtų biržių matavimo kokybę trims 
medžiams stiebų tūris įvertintas dviem 
metodais: pagal stiebų ir rąstų tūrio 
lenteles. Stiebo tūris, nustatytas pagal 
sortimentų tūrio sumą, skiriasi nuo nu-
statyto pagal stiebų tūrio lenteles nuo 
+18 proc. iki –20,5 proc.“ (...) „Kontrolinis 
biržių matavimas taip pat parodė, jog, 
norint gauti patikimus rezultatus, ištisai 
biržes matuoti reikia ne bet kaip. Toks 
matavimas reikalauja nemažų sąnaudų. 
Kontrolinis 4,3 ha dviejų biržių mata-
vimas pareikalavo 1 žmogaus 8 darbo 
dienų arba vidutiniškai 4 žmogaus dar-
bo dienų 1 biržei. Todėl ištisinis meto-
das galėtų būti taikomas kontrolei, ap-
mokant nepatyrusius specialistus, labai 
vertingų biržių inventorizacijai, stačio 
miško pardavimo atvejais.“ To paties 
straipsnio rekomendacijos: „likvidinio 
medienos tūrio įvertinimui taikyti pa-
tikslintas medžių tūrio struktūros len-

Plo-
tas, 
ha

įtaksuotas 
tūris (pagal 

leidimą 
kirtimui), 

ktm

Tūris pagal 
priėmimo 
aktus, ktm

Tūrio 
neatitik. 

proc.

Tūrio 
nustatatymo 

būdas

0,6 187 177,23 -5,2 Miškotvarkos
0,7 220 199,33 -9,4 Miškotvarkos
0,8 113 100,15 -11,4 Miškotvarkos
0,8 291 278,83 -4,2 Miškotvarkos
1,3 212 248,66 17,3 Miškotvarkos
0,2 38 40,22 5,8 Miškotvarkos
1,1 234 238,27 1,8 Miškotvarkos
1,6 511 460,26 -9,9 Miškotvarkos
0,3 77 79,33 3,0 Miškotvarkos

1 241 249,49 3,5 Miškotvarkos.
0,8 109 106,34 -2,4 Miškotvarkos

1 293 307,47 4,9 Miškotvarkos
0,3 76 75,06 -1,2 Miškotvarkos
3,2 897 836,55 -6,7 Miškotvarkos
1,1 302 275,33 -8,8 Miškotvarkos
0,2 63 56,36 -10,5 Miškotvarkos

1 215 232,52 8,1 Ištisinis matav.
0,4 63 58,57 -7,0 Ištisinis matav.
1,2 128 101,66 -20,6 Ištisinis matav.

2 433 369,43 -14,7 Miškotvarkos
1,2 399 320,27 -19,7 Miškotvarkos
1,2 292 296,35 1,5 Miškotvarkos

1 293 307,47 4,9 Miškotvarkos
1,5 196 158,42 -19,2 Miškotvarkos
0,7 172 138,94 -19,2 Miškotvarkos
1,4 381 306,83 -19,5 Miškotvarkos
0,1 21 17,05 -18,8 Miškotvarkos
0,5 136 109,22 -19,7 Miškotvarkos
0,5 95 76,9 -19,1 Miškotvarkos
0,5 101 82,31 -18,5 Miškotvarkos.
0,9 296 239,31 -19,2 Miškotvarkos
0,8 197 178,15 -9,6 Miškotvarkos

Iš viso:
29,9 7 282 6722,28 -7,7

Telšių miškų urėdijos Mostaičių girininkijos 2016 metais iškirstų 
plynų pagrindinio naudojimo kirtimų tūrio atitikimo suvestinė

Kertant miško mašinomis  iki 10 proc. medienos lieka valksmuose

teles“ bei „medžių aukščiams įvertinti 
naudoti individualias kiekvienam miško 
elementui sudarytas pagal išmatuotų 
apskaitos medžių aukščius ir skersme-
nis bei vidutinį miško elemento medžių 
skersmenį, kreives.“ 

Kas tas lenteles ir kreives turi, o gal 
nors matė?.. Ar tikslinga būtų, pavyz-
džiui, 2015 m. Mostaičių girininkijoje 
turimoms 46 biržėms kiekvienai aukoti 
po 4 dienas – iš viso 184 darbo dienas. 
Pusę metų vienas darbuotojas vien tik 
tuo užsiimtų. Ar verta aplamai matuoti 
tokiu tikslumu? 

Ar žinoma, kiek girininkijų darbuo-
tojų nubaudė tikrintojai pastabomis, 
papeikimais ir baudomis už neatitiki-
mus tokias metodais matuojamus bir-
žių tūrius? Kodėl dažniausiai kaltinimas 
girininkas ar kitas, žemesnio rango spe-
cialistas? Tikiu, kad būna ir atvejų, kai 
kaltas yra pats girininkas. Tačiau labai 
norėtųsi, kad kiekvienu konkrečiu atve-
ju būtų atliekamas detalus tyrimas, kas 
iš tikrųjų kaltas – girininkas ar taksato-
rius?..

Bandome įdiegti naujoves: nema-
žai lėšų išleidome „Miško skaitai“, dabar 
kuriamam ĮMŪVIS, o girininkijoje iki šiol 
tiek per šaltį, tiek per lietų pagrindiniu 
mano darbo įrankiu lieka pieštukas ir 
taškavimo lapas... Gal galų gale apsi-
žvalgykime aplinkui ir pasinaudokime 
kaimyninių šalių patirtimi, kur mediena 
matuojama nepriklausomų matuotojų 
vieną kartą – pirkėjo sandėlyje. O kon-
trolės svertų, manau, yra pakankamai. 
Tereikia juos tik tinkamai panaudoti.
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Suvalkiečiai pabrėžia: 
mes ne skūpūs, mes – racionalūs

„Suvalkija – žemės ūkio kraštas, bet 
kur geros dirbamos žemės, ten pra-
sti miškai, o iš prastesnės kokybės 

medienos gauni mažai pajamų. Sukame gal-
vas diena iš dienos, kaip išgyventi“, – pasa-
koja Marijampolės miškų urėdas.

Užsimena apie užduotį 2016-aisiais už- 
dirbti trigubai daugiau nei praėjusiais me-
tais pelno (kritus medienos pardavimo 
kainoms!), rodo ilgą sąrašą priemonių, kaip 
ketina to siekti. Jau pavyko sumažinti ran-
govų darbų įkainius, o tai didžiulis pasieki-
mas derybose su verslininkais, nes sutartys 
buvo pasirašytos.

Rangovai Marijampolės miškų urėdi-
joje atlieka visus kirtimo darbus ir dar du 
trečdalius medienos ištraukia, bet po Nau-
jųjų numatoma atsisakyti medienos ištrau-
kimo, visi šie darbai bus atiduoti į rangovų 
rankas ir, tikimasi, sąnaudos dar šiek tiek 
sumažės.

Marijampolės miškų urėdijos veiklos 
teritorija didelė – 248 tūkst. ha, kuriuose 
išsibarstę 24 tūkst. urėdijos valdomų vals-
tybinės reikšmės miškų, o miškingumas 
mažas – tik 14 proc. (plg. visos Lietuvos 
– 33 proc.). Daug plačiai išsimėčiusių pa-
vienių miškelių, iki tolimiausio taško – 70 
kilometrų. Be to, Suvalkijoje miškai šlapi, 
daugiausia čia auga lapuočiai – beržai, 
juodalksniai, drebulės, o medienos ruoša 
ir vežimas iš šlapių miškų ne toks jau pa-
prastas – palijus medvežės beveik plauk-
te plaukia, palikdamos tokias provėžas, 
kad žmogui sunku būna iš jų išbristi. Kęs-
tutis sako, kad samanomis nukloti miškai, 
kokie yra Dzūkijoje, marijampoliečiams 
atrodo kaip svajonių sąlygos dirbti.

„Bet rankų į viršų nekeliam, niekada 
nepasiduodam“, – pabrėžia Marijampolės 
miškų urėdijos vadovas. – „Aš, kol jaunas, 
irgi nesiskundžiu“, – dar pašmaikštauja.

Lazda, kaip žinia, visada turi du galus, o 
šlapių miškų privalumas – kad ir gaisrams 
kilti čia sąlygos nepalankios. Marijampo-
liečiai miškininkai net gaisrinės saugos 
bokštų neturi įsirengę. Didžiausias pavo-
jus kyla, jeigu gyventojai padega žolę lau-
kuose aplink miškus, bet tokių atvejų vis 
mažiau, šį pavasarį nebuvo užfiksuotas 
nė vienas. Medienos vagysčių irgi beveik 
nebūna.

Pasigirti Marijampolės miškų urėdi-
ja gali ir miško sodinimo rezultatais – jau 
tūkstantąjį hektarą miško įveisė, skaičiuo-
jant nuo 2000 metų. Ir naują idėją įgyven-
dino – šių metų balandį pasodino 3600 
iš kolegų lenkų nupirktų buko sodinukų. 
Kęstutis Bielskus sako, kad „užsieniečiai“ 
prigijo gerai, tikisi, kad medeliai sėkmingai 
prisitaikys prie šiltėjančio Lietuvos klimato.

 
Tik jauni gali atlaikyti vis didėjantį 
darbo tempą
Marijampolės miškų urėdijoje dirba apie 
90 žmonių, maždaug pusė jų – specialistai. 
Jaunų žmonių (iki 40-ties) – 18, perkopusių 
60 metų – penki.

„Pabaigusių miškininkystės mokslus 
priimame, tikrai priimame“, – tikina Ma-
rijampolės miškų urėdas. Akivaizdu, kad 
džiaugiasi, įdarbinęs perspektyvių jaunuo-
lių. Naujų laisvų darbo vietų daugiausiai 
atsiranda eigulio pozicijoje, neseniai buvo 
priimti du, ką tik mokslus baigę, o iš viso 
dirba 15 eigulių.

„Geriausias specialistas bus, jeigu pra-
dės nuo eigulio, po to pabus girininko 
pavaduotoju, girininku, o tada jau gali ir 
aukščiau kilti“, – įsitikinęs Kęstutis Bielskus, 
nors pats į miškų urėdo postą pateko po 
pirmininkavimo Kazlų Rūdos bandomojo 
miškų ūkio gamybinio susivienijimo profe-
sinei sąjungai. Sako, pasiūlymą vadovauti 
miškų urėdijai svarstė net dvi savaites, o 
dirbdamas ir nepastebėjo, kaip tie 25-eri 
metai prabėgo – taip greitai.

Prisiminęs laikus, kai dirbo ruošos inži-
nieriumi, Kęstutis Bielskus sako, kad pats 
labiausiai darbui atsiduodavo, vadovui kur 
nors išvykus, tada dirbdavo dar našiau nei 
įprastai. Jo nuomone, reikia pasitikėti spe-
cialistais. Žinoma, būna tokių pavaldinių, 
kuriuos tenka versti dirbti, bet geriau – kai 
žmogus iniciatyvus ir tik šiek tiek prilaikyti 
ar teisinga linkme jį nukreipti užtenka. Ak-

GINTARė JANIŠKIENė

Taupyti ir mažinti sąnaudas Marijampolės miškų urėdijoje – kasdie-
nis ir nuolatinis rūpestis. 25-erius metus šiai miškų urėdijai vadovau-
jantis miškų urėdas Kęstutis Bielskus sako, kad žmonės čia pripratę 
daug dirbti ir kad randa vis naujų būdų ir galimybių siekti geresnių 
rezultatų. Liepos mėnesį 60-metį paminėjusio miškų urėdo veržlu-
mas ir optimizmas iš tiesų žavi. Jo vadovavimo kredo – pasitikėti ir 
skatinti, o jei reikia -  pristabdyti ir nukreipti.

Bukų giraitės sodinimo metu – miškų urėdas 
Kęstutis Bielskus ir Suvalkų miškų urėdijos urėdas 
Wojciech Rodak (dešinėje)
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tyvūs – ne būtinai tik jauni, bet jaunimui, 
anot Kęstučio, reikia duoti kelią, tik jauni 
gali atlaikyti vis didėjantį veiklos tempą.

Priimdamas į kolektyvą naują darbuo-
toją Marijampolės miškų urėdas aiškinasi 
du svarbiausius dalykus: ar geras specia-
listas ir koks jis žmogus. Daug klausimų 
užduoda, patikrina rekomendacijas. Kai 
kurie pasitikėjimą pelno atlikdami praktiką 
– greitai paaiškėja, ar domisi žmogus dar-
bu, ar tik parašo nori, ar reikės jį stumti, ar 
tik prilaikyti. 

darbų daug, ir visur turi pridėti 
ranką
Vienas iš gerai per praktiką užsirekomenda-
vusių ir jau penkerius metus dirbantis Buk-
tos girininkijos eiguliu – Robertas Juzikis. 
Jaunas vyras (27-eri metai) sako, kad nuo 
aštuntos klasės žinojo, kuo nori būti, ir kad 
dabar tikrai jaučiasi savo vėžėse. Jeigu būtų 
darbinęsis kur kitur – tai vis tiek su gamta 
susijusioje sferoje ir dirbtų tik ne biurokra-
tinį darbą. 

Robertas užaugo prie Buktos girios, 
vasaros atostogų metu su dėde miškinin-
ku po miškus vaikščiodavo, taip gamtą pa-
žino ir ją pamilo.

„Tai dėdė man patarė iš pradžių kole-
gijoje miškininkystės pasimokyti, tik po to 
į universitetą stoti, sakė, kad taip didesnį 
žinių bagažą sukaupsiu. Ir jis buvo teisus – 
kolegijoje įgijau daug praktinių žinių, tada 
pradėjau dirbti, o bendrąsias žinias neaki-

vaizdžiai studijuodamas pagilinau, magis-
tro diplomą gavau“, – pasakoja Robertas.

Mokytis jam buvo lengva, nes įdomu. 
Ką išgirsdavo per paskaitą, iš karto viską 
lengvai galėdavo ir pats pasakoti, jeigu 
kartą pamatydavo, kaip ką reikia praktiš-
kai daryti, tai ir lengvai padarydavo. Dar-
bo pradžia irgi nebuvo sunki – iš karto po 
praktikos, be to, jautė kolegų pasitikėji-
mą, tad ėjo ir dirbo. Roberto įsitikinimu, 
miškininku gali būti tik tas, kam miškas 
iš tiesų rūpi, kitaip nepadirbsi. Ne vienas 
su juo mokęsis kitais keliais pasuko (prisi-
minė studijų draugą,  kuriam geriau pre-
kybos centro kasoje sėdėti nei po miškus 
vaikščioti).

„Man darbas – kaip šventė“, – sako 
Robertas Juzikis, ir jo akys taip švyti, kad 
negali tuo nepatikėti.

Jam nesvarbu, kad miške šlapia, lyja 
ar sninga. Būna, kad labai daug vaikšto 
– gal net 30 kilometrų per dieną sukaria, 
bet pailsi ir vėl – su džiaugsmu kiekvieną 
dieną į mišką eina. Žmona stebisi, kad jam 
miškas niekaip neatsibosta, net ir laisva-
laikiu, meškerę pasiėmęs ar šautuvą ant 
peties užsimetęs, vėl į mišką traukia arba 
uogauti, grybauti dukrelę ir žmoną vedasi.

Buktos girininkijoje dirba keturiese – 
girininkas, girininko pavaduotojas ir du 
eiguliai. Puikiai sutaria, iš pusės žodžio 
vienas kitą supranta. Visi vienu tarnybiniu 
automobiliu dalijasi. Darbų, sako daug, 
miško plotas didelis, o miške – žolės, ba-
los. Nepritarė klausiami, ar vertėtų jų ko-
mandoje vieną etatą panaikinti, likusiems 
atlyginimus padidinti, nes trise gal ir ne-
spėtų visko sužiūrėti.

„Pavasarį sodinukus sodinam, vėliau 
apsaugas dedam, prižiūrim sezoninius 
darbininkus, biržes kirtimui atrėžiam, pas 
kirtėjus einam, medieną tikrinam, medie-
ną išleidinėjam...“ – vienu atsikvėpimu var-
dija darbus Robertas.

Sako, kad miške visi darbai geri, gal tik 
biržes rėžti nelabai prie širdies. Nepatinka 
ir kad poilsiautojai šiukšlių palieka, suole-
lius, pavėsines apgadina ar net sudegina, 
bet ką padarysi – vėl ir vėl miškininkai juos 
sutvarko ir toliau kitus darbus dirba. Kan-
trybės iš miško semiasi. 

Tos kantrybės nemažai reikia ir tuo-
met, kai vietiniams gyventojams parduo-
dama nenukirstu mišku malkų pasigamin-
ti. Galimybės ribotos, visiems tų malkų 
neužtenka, negavusieji piktinasi, o gavu-
sieji, žiūrėk, dėl vieno medžio ima ginčy-
tis ir aiškintis. Robertas sako, kad būna ir 

tokių žmonių, kurie tik dėl tradicijos palai-
kymo, dėl pabuvimo miške prašo parduoti 
nenukirstu mišku malkų pasigaminti, bet 
daugumai jų tikrai reikia.

Miškininkai tikrai nuoširdūs,  
jie – dūšios žmonės
Sigita Vyzaitė (28 metai) trečius metus 
dirba medienos ruošos inžiniere ir yra 
atsakinga už Marijampolės miškų urėdi-
jos viešųjų pirkimų organizavimą. Gražiai 
suvalkietiškai ištardama balses mergina 
pasakoja, kokia įsitempusi ėjo į pirmą 
gyvenime pokalbį dėl darbo ir kaip tuo 
darbu dabar džiaugiasi. Žinoma, daug ko 
pirmomis dienomis nežinojo ir nemokėjo, 
bet kolegos nuoširdžiai padėjo, paaiški-
no, pati gilinosi, kruopštumo ir atidumo 
iš savo tiesioginio viršininko – vyriausiojo 
inžinieriaus Vito Ramanausko mokėsi.

Sigita turi daug įvairių meninių ge-
bėjimų – mėgsta fotografuoti (laimėta 
trečia vieta miškininkų fotografijos kon-
kurse), kuria atvirutes, tapo paveikslus, 
todėl daug kas jos klausia, ar tikrai tinka-
mą specialybę pasirinko, bet ji pati savo 
pasirinkimu neabejoja, o hobis darbui 
netrukdo, dar ir padeda, kai reikia kokį 
suvenyrą ar šventinių dekoracijų renginiui 
sukurti. Sigitą nuo vaikystės gamta trau-
kė (prie Vištyčio ežero užaugo), iš pradžių 
apie archeologiją svajojo, bet pasirinko 
miškininko ekologo studijas universitete. 
Ji gal pirmoji iš įvairiose miškų urėdijose 
kalbintų jaunų žmonių papasakojo, kad ir 
universitete daug praktikos buvo.

„Tuose 43 dydžio batuose kaip viščiu-
kas buvau, paėmus pjūklą rankos iš pra-
džių drebėjo, išlįsdavau iš kombinezono 
visa balta, išprakaitavusi, patiems tuos 
pjūklus ir galąsti reikėjo, ir tepalus keisti... 
Per karštį medžius pjauti mokėmės, niekas 
nežiūrėjo, ar mergina, ar vaikinas“, – prisi-
mena motorizuotos medžiapjūtės prakti-
ką Sigita. – „Tada keiksnojome tą praktiką, 
dabar tai tik juoką kelia“.RI
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Buktos girininkijos eigulys Robertas Juzikis

Medienos ruošos inžinierė Sigita Vyzaitė
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Rengiantis valstybiniuose miškuose gami-
namos apvaliosios medienos matavimui 

ir apskaitai panaudoti naujas technologijas – 
miško kirtimo mašinų kompiuterines įrangas, 
interaktyvias mobiliąsias medienos matavimo 
aplikacijas, fotogrametrines medienos skena-
vimo sistemas, liepos 26 d. Tauragės miškų 
urėdijoje surengtas pasitarimas apvaliosios 
medienos matavimo būdų parinkimo klau-
simais. Jame dalyvavo Aplinkos ministerijos 
Miškų departamento, Generalinės miškų urė-
dijos, Valstybinės miškų tarnybos, KMAI kole-
gijos, Nepriklausomų medienos matuotojų 
asociacijos atstovai, miškų urėdijų urėdai ir 
atsakingi už medienos matavimus specialistai 
bei svečias iš Danijos.

Medienos tarpiniame sandėlyje matuo-
tos 8-ių skirtingų sortimentų (pjautinųjų 
pušies ir eglės rąstų, smulkiųjų rąstų, eglės 
ir beržo popierrąsčių, spygliuočių tarrąsčių ir 
trečios kaitrumos grupės malkų) skirtingos 
rietuvės. Tos pačios rietuvės išmatuotos Tau-
ragės miškų urėdijos specialistų įprastiniu 
rankiniu būdu ir nepriklausomų medienos 
matuotojų, paskleidus rietuves. Rezultatai 
palyginti tarpusavyje ir su duomenimis, gau-
tais su prieš tai atliktais medkirčių matavimų 
sistemomis, fotogrametriniu medienos ma-

tavimo būdu (interaktyviąja kompiuterine 
programa (estų) ir mobiliuoju medienos 
matavimo įrenginiu (danų) matavimais.

Pasitarimo dalyviams buvo pristatyta ir  
medienos sandėlyje demonstruojama fir- 
mos „Dralle“ automatizuota medienos rie-
tuvių fotogrametrinio skenavimo sistema, 
kuri nuo 2010 m. naudojama Danijos ir 
Vokietijos valstybiniuose bei privačiuose 
miškuose. Ši sistema montuojama ant vi-
sureigio automobilio, gali dirbti tiek dienos, 
tiek nakties metu, esant bet kokioms oro 
sąlygoms. Nustatomas rietuvėse esantis 
rąstų skaičius ir jų skersmenys. Pagal gau-
tus duomenis sistemos kompiuteris apskai-
čiuoja rietuvių tūrį, o duomenys išsaugomi 
valdymo modulyje ir automatiškai išsiun-
čiami į duomenų bazę, nurodant žemėlapy-
je rietuvių buvimo vietą. Per metus su vienu 
„sScaleTM“ įrenginiu galima išmatuoti apie 
300 tūkst. m³ medienos, o matavimų paklai-
da, anot jos kūrėjų, sudaro tik 2 procentus. 
Mobilusis įrenginys nematuoja rietuvių, 
kurių tūris mažesnis negu 10 m³. Įvertinus 
sistemos darbą, bus svarstoma galimybė ją 
panaudoti miškų urėdijose. 

Generalinės miškų urėdijos informacija 

Tauragėje – apie naujus medienos apskaitos metodus  
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Iš pasakojimo supratome, kad Sigitos 
charakteris tvirtas. Kai pamatė apsiašaro-
jusią iš praktikos grįžusią studijų draugę, 
ne pabūgo, bet pasiryžo susikaupti ir da-
ryti viską, ką reikia, ir be jokių ašarų. Sako, 
kad pramokus net įdomu pasidarė tuos 
medžius pjauti, o įgytos praktinės žinios ir 
dabartiniame darbe praverčia – kai nuva-
žiuoja rangovų tikrinti, pasako, pamačiusi, 
kad ne taip ką daro.

diciją rengti išvažiuojamuosius posėdžius 
kurioje nors iš girininkijų – taip geriau vie-
nas kitą žmonės pažįsta ir vienas kito dar-
bo specifiką sužino, lengviau bendrauja, 
tai ir geriau dirba. 

„Su eiguliais, su girininkais paben-
drauti ir naudinga, ir smagu, jie iš tikrųjų 
nuoširdūs, jie – dūšios žmonės, linksmi 
labai, ir miškas jiems įaugęs į kraują...“, – 
savo kolektyvu džiaugiasi Sigita.

Marijampolės urėdijoje ypač daug 
dėmesio skiriama darbų saugai, čia ne tik 
savi darbuotojai, bet ir rangovai reguliariai 
tikrinami, kas mėnesį aplankomi. Jiems ir 
piniginės baudos pagal sutartis gali būti 
skiriamos. Žinoma, nelabai patinka rango-
vams tokia nuolatinė kontrolė, bet rezul-
tatai akivaizdūs, vis mažiau pažeidimų fik-
suojama, tai puiki prevencinė priemonė.

„Miške darbo niekada nebijojau, per 
praktiką ir pabraidyti miške teko, 
ir visokių darbų dirbti, bet viešųjų 
pirkimų sritis man patinka, įsigili-
nau ir man įdomu“, – tvirtina Sigi-
ta Vyzaitė. Daugiausia konkursų 
medienos ruošos darbams ren-
gia, o štai skiedrų ruošimui ran-
govų sunkiai randa. 

Mergina sako, kad nėra ji vien 
tik dokumentuose paskendusi, 
džiaugiasi, kad į mišką tenka nu-
važiuoti (inventorizacijos, revizi-
jos, patikrinimai). Papasakoja ir 
apie gražią marijampoliečių tra- Sigitos Vyzaitės kūryba

Miškų atkūrimas drėgnose augavietėse
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Mokslininkams pasižvalgius Biržų girioje

G rupė mokslininkų senjorų klubo 
,,Giriūnai” narių gegužės 26 d. lan-
kėsi Biržų miškų urėdijoje. Vienas 

iš pagrindinių viešnagės tikslų – išvyka į 
Biržų girią, kurioje nuo 1953 m. Lietuvos 
miškų instituto mokslininkai vykdė mišrių 
medynų formavimosi ir ugdymo kirtimų 
tyrimus. Tam 1957 m. įsteigtas Biržų miškų 
tyrimo punktas. Jame tiriant mišrius me-
dynus dirbo ir mokslinius darbus apgynė 
kelios mokslininkų kartos. 

Tyrimų tematika plėtėsi: buvo apimami 
įvairiausi ugdomųjų ir neplynų pagrindi-
nių kirtimų būdai, suformuotas maksima-
laus produktyvumo-etaloninių medynų 
principas. Natūraliai ir eksperimentiniais 
kirtimais paveikta medynų formavimosi 
eiga stebėta stacionariniuose bareliuose, 
kurių įsteigta per šimtas. Tyrimai apiben-
drinti monografijose, vyko gamybiniai 
pasitarimai, tarptautinė konferencija mak-
simalaus produktyvumo – etaloninių me-
dynų formavimo klausimais. 

Kartu su išvykoje dalyvavusiais Biržų 
miškininkais apžiūrėjome išlikusius ty-
rimo objektus. Akademikas Leonardas 
Kairiūkštis, priminęs visą tyrimų istoriją, 
entuziastingai komentavo kaip formuo-
jant medynus galima pasiekti maksimalų 
našumą. Eksperimentai vykdyti bareliuo-
se, suskirstytuose į sekcijas, kuriose buvo 

atliekami ugdymo ir atvejinių kirtimų įvai-
raus intensyvumo kirtimai lyginant su ne-
liestais (kontroliniais) ir vertinama jų būklė 
bei produktyvumas. Kirtimais formuotų 
medynų ūkinė nauda yra žymiai didesnė, 
palyginus su neugdytais. Buvę minkštųjų 
lapuočių jaunuolynai, vykdant ugdymus ir 
atvejinius kirtimus, pakeisti į tikslinius me-
dynus. Per kirtimo apyvartą suminė gau-
tos medienos produkcija yra apie 300 m3/
ha, didesnė nei kontrolinio medyno.

Pažangą neplynų kirtimų baruose 
lėmė ir sukurta technologinio miško su-
tvarkymo sistema, kurios iniciatorius buvo 
tuometinio Biržų miško pramonės ūkio 
direktorius Visvaldas Cemnolonskas. Geras 
miško kelių tinklas, pasiekiantis kiekvieną 
kvartalą, su medynuose suformuotu tan-
kiu valksmų tinklu užtikrino didelį darbo 
našumą ir miško atkūrimo efektyvumą. 
Vienas Biržų girioje įrengtų kelių buvo pa-
vadintas šios sistemos pradininko V. Cem-
nolonsko vardu.

Biržų girioje vyrauja L-P hidrotopų der-
lingos augavietės, dominuoja natūralus 
miško atžėlimas. Želdiniai girioje tesuda-
ro tik 13 proc. 1997-2007 m. miškotvar-
kos duomenimis, vyrauja miškų atžėlimas 
beržais (63 proc.), drebulėmis (19 proc.), 
juodalksniais (7 proc.), o spygliuočiais at-
želia tik 6 proc. Charakteringa, kad beržai 

želia iškirtus bet kokį medyną. Pavyzdžiui, 
iškirstus juodalksnynus net 60 proc. jų kir-
taviečių atžėlė beržais ir tik 16 proc. juo-
dalksniais. Netgi iškirsti drebulynai 65 proc. 
atvejų atžėlė beržais. Taigi, girioje iškirstų 
medynų vietose formuojasi beržynai. Atžė-
lę jaunuolynai – mišrūs, juose didelis tiksli-
nių medžių rūšių kiekis, toliau viską lemia 
ugdomieji kirtimai, kuriais per 2-3 kartus 
galima suformuoti tikslinius medynus. 

Važiuojant per girią džiugina akį tiek 
našūs aukšto skalsumo pribręstantys ir 
brandūs medynai, tiek ir išugdytų jaunuo-
lynų plotai, kvalifikuotai atlikti retinimai.

Apie pokyčius šioje girioje, čia dirbu-
sius žmones galima rasti informacijos 2006 
m. išleistoje knygoje ,,Biržų krašto miškai ir 
miškų ūkis” (L. Kairiūkštis, R. Mankus). Po 
keturių metų Biržų miškų urėdija minės 
įsteigimo šimtmetį. Gal vertėtų parengti 
leidinį, kuriame būtų išsamiau apžvelgti 
Biržų miškų urėdijos miškai, jų našumas, 
kaitos tendencijos, apibendrinti beveik 70 
metų vykdytų medynų formavimo tyrimai, 
įvertinta ūkinės veiklos įtaka medynų rūši-
nės sudėties kaitai bei natūralaus miško at-
sikūrimo ekologiniai ir ekonominiai aspek-
tai. Šia proga reikėtų atlikti tyrimų objektų 
permatavimą, sudaryti jų sąvadą. Jis taptų 
Biržų girioje dirbusių mokslininkų ir miški-
ninkų bendro darbo rašytiniu paminklu.

Dėkojame Biržų miškų urėdijos miš-
kininkams už sudarytas sąlygas ne tik pa-
buvoti miške, prisiminti atliktus tyrimus, 
bet ir aplankyti Biržų pilį, susipažinti su šio 
krašto istorija, socialinėmis tradicijomis. 
Linkime miškų urėdijos darbuotojams sė-
kmingo, kūrybingo darbo.

 Dr. algirDas rutKausKas

AU
TO

RI
AU

S 
nu

ot
ra

uk
os

 

Viešnagės dalyviai prie aukščiausio Lietuvos beržo (34,5 m aukštis)

Medynų pokyčius girioje aptaria Biržų miškų 
urėdas Romanas Gaudiešius (kairėje) 
ir akademikas Leonardas Kairiūkštis
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Šilinėje – naujas pėsčiųjų takas 
Gegužės 22-ąją, ankstų sekmadienio 

rytą Tauragės miesto gyventojai 
rinkosi į Šilinės girininkiją, kur miš-

kininkai su VšĮ „Aktyvi Tauragė“ pristatė 
lankytojams įrengtą 11,6 km ilgio pėsčių-
jų taką, apjungusį tris poilsiavietes. Tako 
atidarytuvėse dalyvavęs Tauragės miškų 
urėdijos urėdas Robertas Piečia palinkėjo 
malonių akimirkų šiuo taku surengto žy-
gio dalyviams. VšĮ „Aktyvi Tauragė“ kartu 
vykdė ir labdaringą akciją – pakvietė per 
50 žygeivių paremti finansiškai – jaunam 
tauragiškiui nupirkti klausos aparatą. 

Keliaujant pėsčiųjų taku, Šilinės giri-
ninkijos girininkas Bronislovas Ambrozas 
žygeivius supažindino su miško apsaugos 

Taką atidarė Tauragės miškų urėdijos urėdas 
Robertas Piečia

Žygis per mišką Tako gidas – Šilinės girininkijos girininkas 
Bronislovas Ambrozas 
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specifiniais darbais. Tai žievėgraužio tipo-
grafo gaudyklių kabinimas, duobelių ka-
simas pušiniam straubliukui gaudyti, pu-
šaičių tepimas repelentais, priešgaisrinių 
juostų įrengimas. Pakeliui girininkas išra-
dingai pristatė ir taku apjungtas „Miški-
ninkų pastogė“, „Meižio“ bei „Juodežerio“ 
poilsiavietes. Atnaujintoje poilsiavietėje 
„Meižis“ girininkas B. Ambrozas papasa-
kojo apie jos atsiradimo istoriją, kuri siekia 
30 metų. Poilsiavietė „Juodežeris“ susieta 
su iš kartos į kartą perpasakojama tau-
tosaka apie juodąjį ežerą. Atkreiptas dė-
mesys į šalia pėsčiųjų tako pastebėtą ant 
beržo augantį juodąjį grybą, turintį liau-
dies medicinoje gydomųjų savybių. Toliau 

pėsčiųjų takas raitosi per įspūdingo grožio 
aukštapelkę, kur žygeiviai galėjo „atsigai-
vinti“ natūraliu gydomuoju purvu. 

Po 3,5 val. įveikę visą 11,6 km ilgio 
taką žygeiviai grįžo į poilsiavietę „Miški-
ninkų pastogė“, kur jų laukė karšta sriu-
ba ir padėkos raštai. Žygio metu surinkta 
apie 250 € labdaros, skirtos klausos apa-
rato įsigijimui.

Kviečiame visus aplankyti Šilinės gi-
rininkijos pėsčiųjų taką ir kitus urėdijos 
miškininkų įrengus rekreacinius objektus.

SAULIUS AUSTREVIČIUS
Tauragės miškų urėdijos miško želdinimo ir 

miško apsaugos inžinierius

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
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Mokytojas, tapęs pavyzdiniu miško savininku

T rakų rajono ir Elektrėnų savivaldybių 
sankirtoje, prie vaizdingo Monio ežero 
įsikūrusiame šiuolaikiškame Daugir- 

diškių kaime gyvenantis miško savininkas, 
LMSA valdybos pirmininko pirmasis pava-
duotojas Kazimieras Šiaulys liepos pirmąją 
sulaukė gausaus būrio svečių iš įvairių ša-
lies vietovių – kaip tvarkoma 1350 ha įvairių 
medynų miško valda, privati miškininkystė 
derinama su medienos verslu, įsisavinama 
ES parama atvyko susipažinti net aplinkos 
ministras Kęstutis Trečiokas, LR Seimo narys 
miškininkas Kazys Grybauskas, kitų valstybi-
nių institucijų atstovai. Ir visi pripažino – pro-
fesionaliai, nors miško savininkas – praktikas.  

Už K. Šiaulio pečių įdomi, pamokanti šių 
metų balandį sukakusių 6 dešimčių gyveni-
mo ir 21 metų miškininkavimo, medienos 
verslo praktinė patirtis, iš kuriuos daug ko 
gali pasimokyti ir pradedantis karjerą jaunas 
miškininkas ar kitas specialistas. 

Kazimieras augo Plungės rajone, kai-
miečių šeimoje. Baigęs Alsėdžių vidurinę 
mokyklą, studijavo tuometiniame Šiaulių 
pedagoginiame institute, dirbo mokytoju, 
Semeliškių vidurinės mokyklos direktoriumi. 
Vėliau keletą metų vadovavo Kruonio HAE 
statybos valdybos kadrų skyriui. 

Kai nepriklausomybės pradžioje ėmė 
netenkinti gaunamas kuklus valdiškas at-
lyginimas, įsigijo seną benzopjūklą ir ėmė 
papildomai uždarbiauti miške – kirto džiūs-
tančius eglynus. Įsitikino, kad darbas miške 
irgi gali būti įdomus ir prasmingas. Taip 1995 
m. pradėjo naują gyvenimo etapą – savęs 
išbandymą privačioje miškininkystėje ir me-
dienos versle. Daug gyvenimiškų ir šios sri-
ties profesinių tiesų atrasta pačiam kantriai 
gilinantis, eksperimentuojant, įrodinėjant, 
kad visko miške negalima reglamentuoti 

teisės aktais, normatyvais, dažnai besikei-
čiančių tvarkų aprašais. Žinoma, tam reikėjo 
kantrybės, žemaitiško užsispyrimo, sveika-
tos ir bendraminčių iš asociacijos paramos. 
Atėjo ir įdėtų pastangų įvertinimas – didėjo 
nuosavo miško plotas, sisteminosi žinios 
apie miškų tvarkymą ir privataus verslo eko-
nomiką, vadybą. Pernai jis tapo pavyzdingai 
tvarkomų miško valdų kasmetinio konkurso 
nugalėtoju, 2011 m. skirta antroji vieta. 

Beveik visi K. Šiaulio miškai yra Trakų 
rajone bei Elektrėnų savivaldybės teritorijo-
je. Savo praktinėje verslo veikloje Kazimie-
ras ėmėsi, galima sakyti, beveik visko, ko 
galima gauti iš miško. Įsteigė individualią 
įmonę. Laukuose augino kalėdines eglutes, 
bet atsirado perspektyvesnių plantacijų, 
medelynų, kurių produkcija buvo geresnės 
prekinės išvaizdos. Dalis šių eglučių dabar 

jau auga mišku. Bandė sukti verslą Baltaru-
sijoje, bet teko jo atsisakyti. 

Lygiagrečiai vystė ir lentpjūvystę vieto-
je, kuri nėra jo mėgstamas užsiėmimas, bet 
duoda stabilių pajamų. Šia veikla rūpintis 
patikėjo gyvenimo draugei Gražinai, kitiems 
samdomiems darbuotojams, o jis daugiau-
sia dėmesio skiria visos įmonės veiklos 
planavimui, darbininkų paieškai, stengiasi 
sudaryti tokias darbo sąlygas, kad žmonės 
neemigruotų. Dirbama viena pamaina, me-
chanizuotas padėklų kalimas. Dabar jo indi-
vidualioje įmonėje iš viso dirba apie 40 vyrų 
ir moterų iš aplinkinių vietovių. 

Prie Semeliškių nuo 2000 m. įsikūrusio-
je medžio apdirbimo įmonėje per metus 
apdirbama iki 1000 m3 apvalios medie-
nos, kurią labiau apsimoka pirkti iš priva-
čių miškų savininkų. Dėl įvestų papildomų 
mokesčių ir kritusių kainų medienos per-
dirbimui beveik nenaudoja savo miškų, jų 
plynai nekerta. Laukia, kol pasikeis situaci-
ja rinkoje ir politikoje. 

Užsienio rinkoje paklausūs įvairūs medi-
niai padėklai (europaletės), todėl kas mėnesį 
iki 15 vilkikų su puspriekabėmis išvežama į 
Vokietiją ir Daniją. Vietos rinkai pjaunama, 
apdirbama statybinė mediena. Iš atliekų ga-
minamas biokuras. Jis naudojamas ir lentpjū-
vėje įrengtų medienos džiovyklų apšildymui. 
Eksportuojant medienos gaminius į užsienį, 
būtina ruošinius džiovykloje ,,pakepinti“, no-
rint sunaikinti galimus grybinių ligų sukėlė-
jus. Įmonė šio reikalavimo griežtai laikosi.   

K. Šiaulys miško valdoje ūkininkauja pa-
gal savo susikurtą ekonominį modelį. Jo ma-
nymu, privačių miškų naudojime teisiškai 
turėtų būti reguliuojami tik plynieji kirtimai, 
o ugdymo, sanitariniai kirtimai, medynų su-
dėties gerinimo formavimas turėtų būti pa-
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K. Šiaulys pristato svečiams miško valdoje atliktus darbus

Rūpintis lentpjūvystės vadyba Kazimieras patikėjo 
gyvenimo draugei Gražinai

Medienos gaminiai užsienio rinkai
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liktas savininko nuožiūrai. Jo miško valdoje 
yra apie 350 ha jaunuolynų iki 20 metų. Anot 
Kazimiero, svarbiausias ugdymo etapas  jau-
nam miškui – iki 15-17 metų, kai reikia daryti 
po 4-5 valymus. Jam buvo nepriimtinas nuo 
tarybinių laikų miškininkystėje išlikęs do-
gminis reikalavimas iškirsti visus savaiminius 
beržus pušų, eglių jaunuolynuose ir formuo-
ti grynus jų medynus. Jis to nedarė, barėsi su 
kontrolieriais ir dabar džiaugiasi našiais miš-
riais beržo ir eglės jaunuolynais. Per prievar-
tą nesodina eglės želdinių, kur jiems augti 
nėra tinkamų sąlygų. Kadangi daugelis miš-
kų auga kalvotame reljefe, įlomėse paliko ir 
drebulaites, juodalksnius. Ant kalvų matėme 
ir vešliai augančių savaiminių ąžuolų. 

Kuo dažniau ateini į sklypą, tuo miškui 
geriau – įsitikinęs savininkas.  Įgudusi akis 
pastebi, ar jau reikia kažką kirsti, retinti, kad 
per didelis skalsumas neužgožtų kitų rūšių 
medžių. Keblu formuoti našius eglynus ir 
pušynus, kur trake gausu lazdynų. Juos iš-
kirtus, tenka papildomai želdyti retmes, o jų 
želdinius ginti nuo lazdynų atžalų. Nors są-
naudų daug, Kazimieras siekia, kad kiekvie-
nas miško žemės plotelis būtų apsodintas 
čia geriausiai augančiomis medžių rūšimis. 
Tai pasitarnaus ir biologinei įvairovei.  

Tam pasinaudoja ir ES teikiama parama 
miškininkystei. Kartu su dukromis įveisė 
apie 150 ha naujo miško buvusioje žemės 
ūkio paskirties žemėje. Trakų rajono Gubiš-

kių kaimo laukuose apžiūrėjome nemažame 
plote prieš 4 metus įveistus ąžuolo želdinius. 
Deja, gamtoje visko nenumatysi: individu-
aliomis apsaugomis apgaubtus medelius 
nuo žvėrių pakenkimų šiemet ėmė pulti 
kitas ąžuolo priešas – lapsukis. Teks kai kur 
želdinius papildyti. Todėl palaikyti gerą miš-
ko želdinių ir kitų medynų būklę  didelėje 
valdoje yra nelengvas įsipareigojimas. 

Miškui nemažos žalos kai kur daro prie 
vandens įsikūrę bebrai. Jiems patvenkus 
upelį, ėmė džiūti medžiai, susidaro pelkė, 
o nuo skleidžiamo puvinio kvapo šių vie-
tų ėmė vengti net kiti žvėrys. Teko vaduoti 
upelį nuo atėjūnų pasamdytu ekskavatoriu-
mi. Laukia nemaži darbai atkuriant bebrų 
sunaikintus miško plotus.  

Kazimierui praktinės miškininkystės 
reikaluose talkina jaunas padėjėjas Artūras 
Drungilas. Miško savininkas jam viešai padė-
kojo už sumanumą, nuoširdų darbą. Prieš tai 
čia daug metų dirbo jo tėtis Vytautas Drun-
gilas. Darbai miške atliekamai rangos būdu. 

Kazimieras neslepia, kad gyvendamas 
kaime didžiąją dalį savo laisvalaikio skiria 
medžioklei, yra Semeliškių medžiotojų būre-
lio pirmininkas,  dar trijų medžiotojų būrelių 
narys. Apie tai liudija ir sodybos lauko poilsi-
nėje sukabinta jo sumedžiotų per šimto stir-
ninų, kelių elnių ragų kolekcija. Ją puošia ir 
keli sumedžioti trofėjai Afrikoje, Namibijoje. 

Pajuokavome, kad šautuvas irgi yra pa-

tikima miško želdinių apsaugos priemonė. 
Jis sako: ,,Kai persisotinu medžiokle, plaukiu 
valtele pažvejoti į du nuosavus ežeriukus, 
kurie yra mano miško apsuptyje. Tai dvasios 
atgaiva“. Kitas jo pomėgis – kelionės: teko 
pabuvoti Kuboje, aplankyti visas Skandi-
navijos šalis, Balkanus. Noriai dalyvauja pa-
žintinėse LMSA išvykose pas kitų šalių miš-
ko savininkus. Bendravimas su kolegomis 
padeda apgalvoti, spręsti esamas privataus 
miškininkavimo problemas. 

Nemažai laiko tenka skirti ir tiesioginei 
LMSA veiklai, rengiant valdybos nariams tei-
sės aktų pataisų siūlymus, juos aprobuojant, 
dalyvaujant įvairiuose renginiuose, susitiki-
muose su besidominančiais privačiu miški-
ninkavimu. Ne vienas toks vizitas vyksta ir 
Kazimiero miško valdose.       

Už pavyzdingai tvarkomą mišką, visuo-
meniškumą, pilietinę iniciatyvą K. Šiauliui 
išreiškė padėką viešnagėje dalyvavęs LR 
Seimo narys K. Grybauskas. Kad privačioje 
miško valdoje galima tvarkytis ne prasčiau 
kaip girininkijoje, savo akimis įsitikino ir 
aplinkos ministras K. Trečiokas, pasisakęs 
už tolimesnį bendradarbiavimą su LMSA, 
rengiant pavyzdingai tvarkomų miško valdų 
apžiūras ir populiarinant pažangią privataus 
miškininkavimo patirtį. Kolegos šeimininkui 
įteikė iš ąžuolo išskobtą pavyzdingai tvarko-
mos miško valdos iškabą. Lauksime šiųme-
čio konkurso rezultatų. 

Už pavyzdingai tvarkomą miško valdą K. Šiauliui išreiškė padėką LR Seimo 
narys K. Grybauskas (dešinėje)

Gulbiniškių kaimo laukuose 
įveisti ąžuolo želdiniai

Aplinkos ministro K. Trečioko padėka 
ilgamečiam LMSA Ukmergės skyriaus 
pirmininkui Antanui Hofmanui

Kolegų dovana – pavyzdinę miško valdą žyminti iškaba

išardyta bebrų užtvanka
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Ar dialoge reikia trečio?
Socialinė partnerystė – tai darbdavių 

ir darbuotojų interesų ir pozicijų de-
rinimo procesas. Viena iš svarbių so-

cialinės partnerystės formų yra kolektyvinė 
sutartis – rašytinis susitarimas dėl darbo, jo 
apmokėjimo ir kitų socialinių bei ekonomi-
nių sąlygų. LR darbo kodekso 60 str. nusta-
to, kad įmonės kolektyvinės sutarties šalys 
yra darbuotojų kolektyvas, atstovaujamas 
įmonėje veikiančios profesinės sąjungos ir 
darbdavys, kuriam atstovauja įmonės vado-
vas bei jo įgalioti administracijos pareigūnai. 
Kolektyvinės sutarties nuostatos taikomos 
visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo 
to, ar jie yra profesinės sąjungos nariai, ar 
ne. Vienas iš svarbių principų – kolektyvine 
sutartimi nepabloginti darbuotojų teisinės 
padėties, lyginant su įstatymų nustatymais, 
o joje susitarti dėl abiem sutarties šalims 
palankesnių darbo bei darbo organizavimo 
sąlygų bei socialinių garantijų.

Miškų urėdijų kolektyvinės sutartys suda-
rytos vadovaujantis dabar galiojančio Darbo 
kodekso nuostatomis, kolektyvinių sutarčių 
rengimo rekomendacijomis, parengtomis 
konsultuojantis su kompetentingais Valstybi-
nės darbo inspekcijos ir kitų institucijų darbo 
teisės specialistais. Miškų urėdijų kolektyvi-
nių sutarčių pagrindinis tikslas – nustatyti 
papildomas darbo, profesines, socialines, 
ekonomines garantijas, kurios nėra regla-
mentuotos įstatymų ir kitų teisės aktų, t.y. ne 
dubliuoti teisės aktų nuostatas, bet numatyti 
papildomas sąlygas, pagerinančias darbuo-

tojų padėtį. Miškų urėdijų kolektyvinėse su-
tartyse darbuotojams numatytos socialinės 
ir ekonominės garantijos nėra perteklinės, 
jos neviršija darbdavių finansinių galimybių 
ir nekelia jokios rizikos, kad kolektyvinėse 
sutartyse suderėti sutarimai įmonėms grės-
tų bankrotais ar kitokiais ekonominiais sun-
kumais. Miškų urėdijų socialiniai partneriai 
– darbdaviai ir darbuotojų atstovai kolektyvi-
nes sutartis pasirašo atsakingai, įvertinę įmo-
nių finansinę, ekonominę padėtį ir kitas gali-
mybes. Miškų urėdijų darbuotojai yra lojalūs 
savo darbo vietoms, visiškai nesuinteresuoti 
žlugdyti įmonių,  juolab, kad su savo siaura 
specializacija ir neturi didelio pasirinkimo. Tai 
įrodė problemų, susidariusių ekonominės kri-
zės metu, geranoriškas išsprendimas, kai teko 
mažinti darbuotojų darbo užmokestį, taikyti 

kitas taupymo priemones. Dabar, 
esant galimybėms, galima nors 
dalinai kompensuoti, kad ir nepi-
niginėmis pajamomis, darbuotojų 
patirtus nuostolius.

Deja, nesusipratimai atsiran-
da, kai įtaką socialiniam dialogui 
norima daryti iš šalies, t.y. kai soci-
aliniam dialoge atsiranda trečioji 
šalis, kuri bando revizuoti miškų 
urėdijų kolektyvines sutartis,  jose 
numatytas socialines garantijas ir 
lengvatas darbuotojams bei dar-
buotojų atstovams traktuoja kaip 
netinkamas ar keliančias riziką 
valstybės lėšų naudojimui ir savo 
rekomendacijose verčia įmonių 
vadovus keisti šių sutarčių nuos-

tatas, atsisakant socialinio dia-
logo metu suderėtų susitarimų. 
Tenka priminti, kad miškų urė-
dijos turi valstybės įmonės sta-
tusą, jų darbuotojai nėra valsty-
bės tarnautojai ir jie naudoja ne 
valstybės biudžeto, o miškų urė-
dijų, dirbančių savifinansavimo 
principu, uždirbtas  lėšos. 

Miškų urėdijų kolektyvinėse 
sutartyse numatyta galimybė  
profesinei sąjungai naudotis 
nemokamai įmonės patalpomis, 
ryšių, transporto ar kitomis su-
derėtomis paslaugomis, nekei-
čiant įmonei priklausančio turto 

teisinės būklės. Ši galimybė atsiranda vado-
vaujantis Profesinių sąjungų įstatymo 13 str. 
pagrindu. Tai viena iš priemonių, užtikrinan-
čių profesinių sąjungų veiklos garantijas. 
Be to, juk profesinės sąjungos nariai yra tos 
pačios įmonės darbuotojai, todėl nerealu 
atskirti, kada jis stalu, kėde ar kita priemone 
naudojasi kaip profesinės sąjungos narys, o 
kada – kaip įmonės darbuotojas. 

Miškų urėdijos yra sertifikuotos pagal 
FSC principus ir kriterijus. Pagal vieną iš FSC 
principų kasmetinių auditų metu vertina-
mas ir socialinis dialogas miškų urėdijose. 
Kolektyvinių sutarčių turinys ir jose priimti 
sutarimai sertifikavimą atliekančios organi-
zacijos vertinami teigiamai. LMPF partnerių 
iš Šiaurės šalių, į kurias mes lygiuojamės ir 
kur socialinis dialogas ypatingai aukšto ly-
gio, nuomone, miškų urėdijų kolektyvinėse 
sutartyse numatytų specifinių garantijų ir 
lengvatų galėtų būti dar ir daugiau. 

LMPF mano, kad socialinio dialogo miš-
kų urėdijose ignoravimas ar bandymas jį re-
vizuoti yra nesusipratimas, o nesusipratimus 
galima išsiaiškinti tik konsultuojantis. Todėl 
LMPF dės visas pastangas, kad problemos, 
kilusios dėl miškų urėdijų kolektyvinėse su-
tartyse darbuotojams numatytų garantijų 
bei lengvatų, artimiausiu metu būtų aptar-
tos su Aplinkos ministerijos Centralizuoto 
vidaus audito skyriaus ir Generalinės miškų 
urėdijos atstovais bei surastos abiem pu-
sėms priimtinos išeitys. 

INGA RUGINIENĖ
LMPF pirmininkė

Spręsdami ūkines problemas, nepamirškime ir produkciją 
gamininčių socialinių reikmių
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Dialoge svarbi įmonių profsajungų lyderių patirtis

P r o f s ą j u n g ų  v e i k l a
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Sortimentas

2016 m. 
birželio 

mėn. 
vidutinė 

kaina

Indeksas               
2016 m. 

sausis=100

2016 m. 
sausio - 
birželio 

mėn. 
vidutinė 

kaina

Pušies pjautinieji rąstai 56 98 56

Eglės pjautinieji rąstai 59 94 62

Ąžuolo pjautinieji rąstai 188 98 190

Uosio pjautinieji rąstai 97 99 98

Drebulės pjautinieji rąstai 43 94 44

Beržo pjautinieji rąstai 70 99 71

Juodalksnio pjautinieji rąstai 53 102 53

Pjautinieji  spygliuočių smulkieji rąstai 48 98 49

Pjautinieji  lapuočių smulkieji rąstai 37 100 37

Eglės popierrąsčiai 23 105 22

Pušies popierrąsčiai 24 104 24

Beržo popierrąsčiai 24 104 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 22 110 21

Iš viso apvalioji mediena 38 106 38

Kainos be PVM ir transporto išlaidų                                                     GMU inf.

Miškų urėdijų 2016 m. birželio mėn. parduotų 
apvaliosios medienos sortimentų kainos, Eur/m³

 IŠKLAUSYSIME
 PAKONSULTUOSIME

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

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

Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške – 
Viskas vienoje vietoje 
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Norim, kad valstybė išvalytų Lietuvą nuo afrikinio kiaulių maro 
užkrato – žiebė į kaktą žemės ūkio ministrei Kiaulių augintojų 
asociacijos atstovai.

Kada valstybėje bus tvarka ir šernai nustos knisti bulves ir braškes 
mano koletyvinio sodo sklypelyje – viešai LRT radijo eteryje prie kry-
žiaus kalė mane rūpestinga braškių ir bulvių augintoja.

Ar gaisrininkai apgins mūsų vaikus nuo sužvėrėjusių bebrų – 
apie tai jau rašiau...

Velniai griebtų, o su erkėmis ar gali valdžia susitvarkyti? Čia ir aš 
turiu pretenzijų mūsų valstybei, mat buvau apdovanotas abejomis 
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Ką veikia bebrai savo trobelėse?
Dr. ALIUS ULEVIČIUS 
Vilniaus universitetas

Nemažai rašyta ir kalbėta apie bebrų poveikį ekosistemoms, jų nau-
dą ar žalą. Diskusijos anaiptol nėra baigtos, manau, kad jos nesi-
baigs, kol bebrai bus gausūs. Kai jie pradės nykti, žmonės vėl sukrus 
diskutuoti apie šių žvėrelių apsaugą. 

tų Dievo padarėlių dalinamomis ligomis. Liaudies išmintis skelbia: tai 
labai pavojinga – arba miršti, arba lieki durnas...

O štai gamtą kaip savo penkis pirštus pažįstantis Mindaugas La-
pelė iš Dzūkijos nacionalinio parko ėmė ir per tą patį LRT radiją tyliai 
paklausė: o kas Jums ponai pasakė, kad gamta privalo būti patogi?..

Gerai pasakė Mindaugas, bet viską sugadino mano uošvis. De-
vintą dešimtį bebaigiąs humanitaras, atvestas pasigrožėti baisiame 
Rožiškių miškelio (netoli Aluntos) šabakštyne, šernų knisykloje pūp-
sančiais lyg iš paveikslėlio išlipusiais raudonviršiais, pareiškė: nesą-
monė – gražūs grybai turi augti tik gražiame miške...

Gražios grybapjūtės ir malonaus skaitymo dar vieno tikro gamtos 
žinovo pasakojimo.

EUGENIJUS TIJUŠAS

PS. Jeigu ieškot gražių grybų gražioje vietoje, užsukit į Užulėnio 
miške įsikūrusią Taujėnų girininkiją. Šalia jos prie keliuko daili, ąžuo-
lais įrėminta miško aikštelė su pavėsine, o po tais ąžuolais...

O ką mes žinome apie aštriadančių 
gyvenimą, ką jie veikia pasislėpę už 
sutemų ir nakties šydo, o šviesiuoju 

paros metu lindėdami savo trobelėse? Tiesą 
sakant, ne vien trobelėse. Urvuose taip pat. 
Šiaip jau, net ir bebrai gali „tingėti“ – visuo-
met, jei tik leidžia reljefas, jie pirmiausia 
rausia urvus. Tokie bebrų būstai vyrauja me-
lioracijos kanaluose, upėse aukštais krantais.

Ne kažin ką tenuveiksi tuose ankšto- 
kuose bebrų būstuose, išskyrus snūduria-
vimą, kailio valymą ir kitus erdvės nerei-
kalaujančius darbus. Tačiau trobelių ir urvų 
esminė paskirtis – pasislėpti nuo priešų ir 
negandų, jaustis saugiai, auginti jaunąją 
kartą. Ne tiek ir mažai.

Pradėti reiktų nuo to, kaip įrengti bebrų 
būstai. Ne taip lengva, jei nori viską tiksliai 
aprašyti. Specialių plieninių strypų pagalba 
mes ištyrėme ne vieną dešimtį bebrų urvų. 
Ne didelė bėda, jei urvas laikinas. Tokie gana 
seklūs ir palyginti trumpi – iki 7 metrų. Užtat 
jų bebrai prirausia daug, o naudojasi retai, 
nebent netikėto pavojaus užklupti. Šie ur-
vai intensyviai lankomi kitų gyvūnų. Mūsų 
tyrimai atskleidė, jog laikinais bebrų urvais 
naudojasi net 18 rūšių žinduoliai – nuo pa-
prastojo kirstuko iki barsuko. 

Pagrindiniai urvai yra daug giliau, jie ilge-
sni ir sudėtingesni. Keliuose pagrindiniuose 

M e d ž i o k l ė

Žodis skaitytojui
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ti po vieną, kol susiranda sau partnerį, 
tiksliau kol partneris užklysta į vienišiaus 
teritoriją. Bebrai gina šeimos teritoriją, ją 
žymi vadinamosiomis bebrų krūvelėmis – 
iš įvairaus prieinamo substrato suformuo-
tais kauburėliais, pašlakstytais sruoglių ir 
analinių liaukų išskyromis. Nuolat atnau-
jinamos bebrų krūvelės stipriai kvepia, 
žmogus be problemų jas užuodžia iš kele-
to metrų atstumo.

Teritorija žymima ne šiaip sau, tai 
įspėjimas potencialiems įsibrovėliams. 
Dominuojanti pora to nepakenčia ir aršiai 
gina teritoriją. Konfliktuojantys bebrai 
imasi panašiai kaip žmonės ir stengiasi 
įkąsti į minkštą vietą. Na, ne tą, apie kurią 
pagalvojote. Labiausiai nukenčia šonai ir 
uodega. Randų skaičius uodegoje yra gana 
patikimas agresyvumo rodiklis didelio 
tankumo bebrų populiacijose. Kartą teko 
dalyvauti bebrų medžioklėje prie nuleistų 
žuvininkystės tvenkinių. Toje pačioje 
bebravietėje medžiotojai sugavo du stam-
bius patinus, ko iš principo neturėtų būti. 
Vieno iš jų uodegoje nebuvo sveikos vietos 
– aibė kito bebro įkandimų, kai kurie iš jų 
dar kraujavo. Matyt, nuleidus tvenkinius, 
bebrams reikėjo kažkur prisiglausti, tačiau 
aplink visos tinkamos vietos jau buvo 
užimtos, o jų šeimininkai nesvetingi.

Dominuojančios poros tolerancija 
sumažėja netgi savo atžalų atžvilgiu, kuomet 
šios pasiekia 2 metų amžių. Jei šie ir pasilieka 
savo „tėviškėse“, tai laikosi pakraštyje ir sten-
giasi nesipainioti savo gimdytojams po kojo-
mis. Didelių bebraviečių periferijoje galima 
aptikti nedidelių papildomų bebrų trobelių, 
kurias, matyt, ir susirenčia paūgėjusios 
atžalos. Tankioje bebrų populiacijoje sunku 
susirasti tinkamą vietą naujai šeimai sukurti, 
todėl dalis jaunų bebrų sugrįžta pas „tėvus“ 
ir laukia tinkamesnės progos. Įrodyta, jog 

urvuose laikosi bebrų šeima. Bebrų urvo 
skersmuo ne mažesnis nei 30 cm, senesni, 
ilgiau naudojami urvai dar praplatėja, ypač 
durpingame grunte. Pagrindiniai ir kai kurie 
laikini bebrų urvai užsibaigia 0,5 m pločio, 
ir iki 0,3 m aukščio lizdinėmis kameromis, 
išklotomis medžių skiedromis.

Bebrų trobelės, aišku, kur kas sudėtingesni 
statiniai negu urvai. Tačiau būsto įrengimo 
principas panašus – bebrai nedaro jokių 
„perdangų“, paprasčiausiai išgraužia ertmes 
sukrautoje šakų, velėnų, dumblo krūvoje. 
Tai va ir visa egzotika. Bet būkim atlaidūs – 
bebrai vieni iš nedaugelio žinduolių, kurie 
specialiai renčia statinius norėdami įsirengti 
gyvenamą būstą. Ir dar kokius tvirtus! 
Nei vilkui, nei lūšiai, pagrindiniams bebrų 
priešams, jie neprieinami. Būdamas studentu 
rašiau darbą apie bebrų statinius. Su kolega 
darbavomės keturias dienas, kol atskleidėme 
vidinę apleistos bebrų trobelės „anatomiją“. Ji 
pasirodė žymiai sudėtingesnė nei pateikiama 
knygose. Vietoj vienos lizdinės kameros sura-
dome net keturias, viena iš jų žymiai didesnė. 
Landų taip pat buvo gana daug. Pirma-
jame aukšte, vandens lygyje, buvo nemaža 
„priemenė“, iš kurios vedė keletas landų link 
kamerų. Tai rodo, jog stambiose trobelėse 
gyvena ne tik pagrindinė bebrų pora, bet 
ir jaunoji karta, greičiausiai iki 1-1,5 metų 
amžiaus. Yra duomenų, jog vyresnių negu 
vienerių metų bebriukų aplinkos tiriamoji 
veikla labai sustiprėja, jie nevengia trumpam 
nutolti nuo gimtosios bebravietės, ieškodami 
naujų vietų įsikurti. Šis jaunų bebrų smalsu-
mas ypač suintensyvėja pavasarį, kuomet do-
minuojanti pora laukia šeimos papilnėjimo. 

Bebrai yra monogamai, t.y. sudaro 
pastovias poras. Netekus partnerio, jo 
vietą gali užimti svetimas bebras, ar netgi 
tos pačios šeimos narys. Gyvena sėsliai, 
šeimomis. Jauni bebrai laikinai gali gyven-

Kanalu pavirtęs bebrų takas užmirkusiame grunte, susiformavęs dėl dažno 
žvėrelių judėjimo į graužimų vietą

bebrams būdinga didesnė tolerancija artim-
iems giminaičiams negu visiškai svetimiems 
individams. Dėl to ir įmanomos gana didelės 
bebrų šeimos, iki 10 ir daugiau individų. Čia 
yra vienas iš populiacijos augimo stabdžių: 
patelės  pradeda daugintis žymiai vėliau – 
4-5 metų amžiaus.

Paprastai bebrai lytiškai subręsta jau 
trečiaisiais gyvenimo metais. Rujoja žiemą 
ir anksti pavasarį. Rusijoje ir Lenkijoje 
didžiausias rujos intensyvumas būna sau-
sio – vasario mėnesiais. Nėštumas trunka 

Bebrų trobelė apyežeryje iš visų pusių 
apsupta vandens
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Vienos ištirtos bebrų trobelės sandara. Viršuje vaiz-
das iš viršaus, apačioje – iš šono. Baltai pažymėtos 
bebrų lizdinės kameros, „priemenė“ vandens lygyje 
ir landos (Ulevičius, Juškaitis, 2005).
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102–108 (vidutiniškai 105) paras. Pagal ištir-
tų embrionų išsivystymo laipsnį galima pro-
gnozuoti, jog Lietuvoje bebrai poruojasi nuo 
gruodžio 27 d. iki vasario 24 d., daugiausia 
pirmoje vasario mėn. pusėje. Tikėtinos jau-
niklių atsivedimo datos yra tarp balandžio 9 
d. ir birželio 13 d., dauguma antroje gegu-
žės pusėje. Todėl bebrų medžioklės sezoną 
pratęsus iki balandžio 15 d. jau egzistuoja ti-
kimybė, nors ir labai maža, palikti bebriukus 
be motinos, t.y. pasmerkti juos žūčiai.

Bebriukai gimsta gerai išsivystę, regėti 
pradeda po valandos kitos. Maždaug mėne-
sį po gimimo bebriukai praleidžia trobelėje. 
Motinos pienu maitinasi apie pusantro mė-
nesio, tačiau jau maždaug po dviejų savaičių 
patelė pradeda bebriukus pratinti prie au-
galinio maisto, kurį atneša į trobelę. Įdomu, 
jog bebriukai plaukti gali vos tik gimę, bet 
panerti jiems iš karto nepavyksta – trūksta 
svorio. Todėl ir sėdi trobelėje visą mėnesį kol 

paūgėja. Tik maždaug birželio pabaigoje, 
liepos pradžioje jaunikliai pradeda tyrinėti 
bebravietės išorę. Tokiu metu jie yra labai 
pažeidžiami, tampa lengvu lapių ir kitų plėš-
rūnų grobiu, ypač sausmečiu. Jaunikliais rū-
pinasi patelė, patinas netgi gali kuriam laikui 
pasitraukti iš pagrindinės trobelės ir gyventi 
netoliese atskirai.

Taigi, svarbiausi įvykiai bebrų šeimose 
klostosi pavasarį. Jauniklių laukimas ir at-
siradimas inicijuoja pokyčius pagrindinės 
poros elgsenoje. Padidėja teritorijos žymė-
jimo aktyvumas, kuris greičiausiai yra atsa-
kas į padidėjusį migruojančių trečiamečių 
jauniklių srautą. Būtent pavasarį šie inten-
syviausiai migruoja iš gimtųjų bebraviečių, 
ieškoti tinkamų vietų savarankiškai įsikurti. 
Vietose, kur anksčiau bebrų nebuvo, galima 
aptikti negausius migrantų veiklos pėdsakus 
– mitybos aikšteles, šliūžes žolėje, pavienius 
apgraužtus augalus, melioracijos grioviuose 

netikėtai atsiradusias nedideles užtvankėles. 
Jei migrantai iškeliauja kitur, tokios žymės 
rudeniop pradingsta, bet jei vieta patinka, 
vasaros pabaigoje bebrų veiklos žymių labai 
padaugėja.

Vasarą bebrų veikla žymiai prigęsta. 
Dominuojanti patelė užsiėmusi jauniklių 
auginimu, ji gana atsargi ir toli nuo trobelės 
nesitraukia. Kiti šeimos nariai gali pasklisti 
po visą bebravietės teritoriją ir po vešlios 
augmenijos priedanga tampa beveik nepas-
tebimi. Tai susiję ir su mitybos pokyčiais – 
vasarą bebrai daugiausiai maitinasi žoliniais 
augalais, kurių apstu bet kur.

Rudenį bebrų šeima vėl susirenka į be-
bravietės centrą. Prasideda kitas svarbus 
etapas – pasiruošimas žiemai. Reikia sure-
montuoti trobeles, užtvankas bei pasiruošti 
maisto atsargų. Darbuojasi visi – ir domi-
nuojanti pora, ir pasilikę jaunikliai. Medžių 
ir krūmų šakelių atsargos kraunamos prie 
trobelės, gilioje vietoje. Krūvą pradeda for-
muoti nuo dugno, todėl pasakyti kada pra-
džia sunku. Lapkričio mėnesį bebrų atsargos 
matomos vandens paviršiuje, krūvos tūris 
svyruoja nuo keliolikos iki keliasdešimt ku-
binių metrų. Dalyje bebraviečių maisto at-
sargų nebūna, kol kas sunku pasakyti kodėl. 

Perėjimas prie sumedėjusių augalų 
graužimo rudenį labai išryškina bebrų vei-
klos požymius, bebravietės tampa labai 
pastebimos. Bebrų takai nutrypiami iki nuo-
go grunto dėl nuolatinio vaikščiojimo prie 
graužiamų medžių ir krūmų. Užmirkusiame 
grunte takai ilgainiui tampa savotiškais be-
brų kanalais, užsipildžiusiais vandeniu. Be-
brams nuo to tik geriau. 

Dalis nugraužtų medžių ir krūmų šakų 
panaudojama trobelių ir pustrobių remon-
tui. Pustrobės – tai trobelės, atsiradusios 
įgriuvus pagrindiniam bebrų urvui. Bebrai 
suremontuoja įgriuvusias lubas ir palaips-
niui atsiranda trobelė, tik sausumoje, prie-
šingai negu tikroji trobelė, kuri būna iš visų 
pusių apsupta vandens. Rudenį intensyviai 
remontuojamos ir bebrų užtvankos, kad 
vanduo sukiltų kuo aukščiau. Tai svarbu 
bebrų saugumui. Be to gili patvanka lei-
džia bebrams žiemą laisvai nardyti po ledu, 
nugraužti augalų šakniastiebius ar šakeles 
ir juos nusitempti į trobelę. Bebrai sugeba 
graužti po vandeniu (susiglaudusios lūpos 
neleidžia vandeniui patekti į burną), tačiau 
kramtyti ir ryti maistą gali tik sausumoje.

Žiemą bebravietės vėl tarsi apmiršta, ta-
čiau bebrai išlieka aktyvūs – juk artėja pora-
vimosi metas. Bebrų šeimos ciklas prasideda 
iš naujo. 

Bebrų trobelės, apsuptos vandens

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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Neužmirštama patirtis „žaliojoje“ stovykloje

Savaitę trukusi jaunųjų miško bičiulių 
išvyka į pajūrį atnešė daug emocijų: 
juoko, ašarų, nuosmukių ir pakilimų. 

Viskas prasidėjo nuo kelionės iki Karklės, 
kur su visomis kuprinėmis ir lagaminais 
pradėjome krikštijimo procesą. Vienas iš 
,,žaliosios vasaros“ stovyklos vadovų sėdė-
jo medyje ir kiekvienam priėjusiam davė 
šmaikščią pravardę (manoji – miškinis stul-
pas). Po to su drabužiais bėgome į jūros 
bangas. Tapome pilnaverčiais „Mūsų žalioji 
vasara“ stovyklos  dalyviais. 

Po maudynių teko kibti į darbus, laukė 
atsakingas vakaras. Ilgai kūrėme vėliavas, 
pristatymus, šūkius, kurie kuo geriau prista-
tytų mūsų komandą bei kiekvieną atskirą 
narį. Smagu, kad viskas pasisekė ir stovy-
klautojų būriai susidraugavo. Kitos dienos 
vakarą vyko talentų pasirodymas. Niekados 
netikėjau, kad mūsų bendraamžiai, kurie at-
rodė ramūs ir kuklūs, turi tokius nuostabius 
sugebėjimus! Deklamavimas, šokiai, dainos 
ir nuostabi nuotaika paliko tik gerus prisimi-
nimus. Trečią vakarą ėjome į pilną nuotykių, 
baimės ir džiaugsmo naktinį žygį – turėjome 
rasti ,,pavogtą“ vėliavą. Pirmoji užduotis ne-
buvo sunki – turėjome pereiti labirintą susi-
kibę rankomis, bet netardami nei žodžio. Po 
kiekvienos užduoties gaudavome užuomi-
ną. Kadangi buvome kūrybingas būrys, an-
troji užduotis irgi nepasirodė baisi. Turėjome 
sukurti eilėraštį su duotais žodžiais ir jį pa-
sakyti kartu. Sunkiausia buvo pripilti į butelį 
jūros vandens nenaudojant jokių priemo-
nių, išskyrus savo kūną. Vieni būriai vandenį 
nešiojo burna, mes – delnuose. Sunkumų 
sukėlė užduotis, kai reikėjo atkasti savo vė-
liavą, nežinant tiksliai kurioje vietoje ji yra. 
Bet ir tai įveikėme! 

Ketvirtą dieną vykome į Žemaitijos na-
cionalinį parką. Apžiūrėjome parodą apie 
mišką, jo gyventojus. Pritrenkiančiai atro-

dė skaidrus Platelių ežeras. Noriu padėkoti 
žmonėms, kurie rūpinasi šiuo grožiu.  Penk-
toji diena išaušo sunki, nes pradėjau suvokti, 
kad artėja laikas grįžti namo ir  viskas baig-
sis. Bet draugai ir vadovai neleido liūdėti. 
Turėjome protų mūšį, kuriame buvo įvairių 
klausimų ir užduočių. Teko atnešti tam tikro 
medžio lapą, atspėti gyvūną ir atsakyti į atvi-
rus klausimus. 

Pirmą vietą iškovojo net trys komandos, 
kas buvo labai malonu. Taip pat rungėmės 
sporte. Šeštąją dieną vyko tinklinio ir virvės 
traukimo varžybos. Ypač dramatiška kova 
vyko tinklinio varžybose dėl trečios vietos. 
Vakare – rungčių nugalėtojų apdovanojimai, 
būrių atsisveikinimo pasirodymai ir aukcio-
nas. Jame teko „išsipirkti“ savo daiktus, pa-
rodant publikai kažką įdomaus ir neįprasto. 
Vieni šoko, kiti dainavo, treti darė masažą. 

Kiekvienos dienos pabaigoje vyko apta-
rimas: kas patiko, ko trūko, kaip sekėsi ir kaip 
jauteisi. Visą savaitę klausėmės įdomių ir pa-
mokančių paskaitų. Labiausiai norėčiau iš-
skirti žurnalisto Deniso Nikitenkos paskaitą 
„Žalieji viešieji ryšiai“, kurioje lektorius infor-
mavo apie gamtos straipsnių rašymą, kokią 
naudą tai suteikia ir kaip svarbu nenuleisti 
rankų, jeigu nesiseka. 

Paskutinioji diena buvo karūnuota išsis-
kyrimo ašaromis. Pasidarėme  nuotraukas, 
parašėme vienas kitam linkėjimus, apsika-
binome ir pasakėme skaudų „Iki kito karto“. 

Norėčiau pasakyti didelį AČIŪ šiųmetės 
stovyklos „Mūsų žalioji vasara“ vadovams 
ir stovyklautojams už šypsenas, supratimą, 
palaikymą ir nuostabią nuotaiką. Susitiksi-
me kitais metais!

RUGILĖ ANDREJEVSKYTĖ
Vilniaus rajono Marijampolio Meilės Lukšienės 

gimnazijos JMB būrelio „Lūšiukai“ narėST
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Tarp liepos augalų...

Vertikaliai:
1. Lietuvoje retai auginamas dekoratyvinis augalas, sutinkamas 
darželiuose, kapinėse, gėlynuose. 2. Dyglys, susidaręs iš lapo ar 
prielapio. 3. Vandens riešutas. 4. Grakštus vandens ir sausumos 
augalas gražiais žiedais. 5. Ąžuolinių šeimos vienanamis medis, 
kurio liemuo tie sus, žievė lygi, plona, pilka. 6. Paprastojo 
moliūgo kultūrinis varietetas, kultivuojamas visame pasaulyje. 
10. Pušinių šeimos visžalis medis, kilęs iš Šiaurės Amerikos. 
13. „Pipirinė“ mėta. 14. Dekoratyvus, daugiametis vaistinis 
puskrūmis. 16. Kitas saldžiosios bulvės pavadinimas. 17. Augalo 
antžeminė dalis, jungianti šaknis su lapais. 22. Notrelinių šeimos 
labai reta Lietuvoje augalų rūšis (Marrubium). 23. Svogūninis 
augalas ir žmogus, kuris save iškelia aukščiau už kitus, vadinami 
vienu vardu. 25. „Snaudžianti“ gėlė. 28. Žiedinių augalų 
dauginimosi organas. 29. Astrinių šeimos augalas, dažna mūsų 
laukų piktžolė. 30. Viena populiariausių mūsų krašto daržovių. 
32. Gvazdikinių šeimos labai retas augalas, vadinamas kūkaliu, 
auga rugiuose kaip piktžolė. 
 

Horizontaliai:
7. Erikinių šeimos rūgščių dirvų uogakrūmis – „šilo“ uoga. 8. Erš-
kėtinių šeimos laukinis dygliuotas krūmas, vedantis panašius 
į avietės rūgščius vaisius. 9. Papartis, kuris kasmet išaugina po 
vieną gana didelį lapą, esantį ant ilgo koto. 11. Plūdeninių šei-
mos labai smulkus belapis stovinčių vandenų augalas (Spirodela). 
12. Vienas iš seniausiai žinomų žydinčių augalų, kilusi iš tropikų, 
žiedai dideli, dekoratyvūs. 15. Įbrėžimas ir vandens augalas tuo 
pačiu vardu. 18. „Gailus“ pelkių augalas. 19. Daugiametis svogū-
ninis augalas, pavasarį žydi dekoratyviais žiedais. 20. Prieskoninis 
augalas, kurio sėklomis skaninami raugiami kopūstai. 21. Salieri-
nių šeimos augalas, vienas vertingiausių prieskonių. 24. Bulvinių 
šeimos „rūkomasis“ augalas. 26. Kultūrinis augalas  žinomas nuo 
žilos senovės, jas augino graikai, romėnai, bizantiečiai. 27.  Bur-
tams naudojamas augalas, kurio žiedlapiai pasako myli ar nemyli. 
31. Kvapus notrelinių šeimos puskrūmis gulsčiu arba kylančiu su-
medėjusiu stiebu. 33. Alkoholinis gėrimas, gaunamas iš vandeniu 
atskiesto medaus, rauginamo vyno mielėmis. 34. Labai nuodin-
gas, nemalonaus kvapo salierinių šeimos augalas. 35. Erikinių 
šeimos krūmas, jo lapai su melsvu atspalviu. 36. Anksti pavasarį 
žydinti „šilų“ gėlė.  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
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ruGPjūtįSu 30-uo ju gim ta die niu 
Rugpjūčio 12 d. šią su kak tį pa žy minčią 
Jurbarko miš kų urė di jos medelyno dar-
bininkę NERINGĄ ARMONAITĘ, 18 d. 
– Druskininkų miš kų urė di jos Norulių gi-
rininkijos eigulį MINDAUGĄ LUKŠĮ, 25 d. – 
Valstybinės miškų tarnybos Nacionalinės 
miškų inventorizacijos skyriaus vyriausiąjį 
specialistą EDGARĄ ANSKAITĮ. 

Su 40-uo ju gim ta die niu
Rugpjūčio 3 d. šią su kak tį pa žymintį Ša-
kių miš kų urė di jos Klevinių gi ri nin ki jos 
girininką MINDAUGĄ JANKAUSKĄ, 10 d. 
– Jonavos miš kų urė di jos sandėlininkę 
JOLITĄ SAPITAVIČIŪTĘ, 13 d. – Kretingos 
miškų urėdijos sargą VAIDOTĄ BRUZDEI-
LYNĄ, 27 d. – Mažeikių miškų urėdijos 
valytoją BIRUTĘ MAČIENĘ, 28 d. – Vals-
tybinės miškų tarnybos Miškų kontro-
lės skyriaus Utenos teritorinio poskyrio 
vyriausiąjį specialistą MINDAUGĄ DINS-
MANĄ, 31 d. – Kėdainių miš kų urė di jos 
Ąžuoloto girininkijos eigulę RAIMONDĄ 
MERKINYKIENĘ. 

Su 50-uo ju gim ta die niu 
Rugpjūčio 1 d. šią su kak tį pa žymintį Bir-
žų miš kų urė di jos Tamošiūnų girininkijos 
eigulį VILMANTĄ TAMULĖNĄ, 4 d. – Tau-
ragės miš kų urė di jos Pužiškės girininkijos 
girininko pavaduotoją ARŪNĄ GENDRO-
LIŲ, 14 d. – Joniškio miš kų urė di jos mede-
lyno traktorininką GINTARĄ KOČNEVĄ, 26 
d. – Švenčionėlių miš kų urė di jos Lakajos 

gi ri nin ki jos miško dar bi nin ką VLADĄ KU-
KĖNĄ, 28 d. – Jonavos miš kų urė di jos Pa-
geležių gi ri nin ki jos eigulį GYTĮ PALAIMĄ, 
29 d. – Ši lu tės miš kų urė di jos Stemplių gi-
ri nin ki jos gi ri nin ką ARŪNĄ JUOZĄ USELĮ.  

Su 60-uo ju gim ta die niu
Rugpjūčio 1 d. šią su kak tį pa žy mintį Šven-
čionėlių miš kų urė di jos Labanoro gi ri nin-
ki jos miško dar bi nin ką ALEKSANDRĄ VA-
SIULĮ, 5 d. – KMAI kolegijos Kraštovaizdžio 
architektūros  ir rekreacijos katedros do-
centą VYTAUTĄ BAREIKĄ, 6 d. – Nemenči-
nės miš kų urė di jos urėdą ELIGIJŲ RYŠKŲ, 7 
d. – Kaišiadorių miš kų urė di jos urėdą STA-
SĮ TRUSKAUSKĄ, 10 d. – Nemenčinės miš-
kų urė di jos vyriausiosios buhalterės pa-
vaduotoją LIUBOVĘ OSIPOVIČ, Mažeikių 
miškų urėdijos Mažeikių girininkijos eigulį 
LIUDVIKĄ KULIKAUSKĄ, 23 d. – Tauragės 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky-
bos ir tech ni nio pa da li nio šaltkalvį ALBI-
NĄ GRINIŲ, 30 d. – ASU Miškų ir ekologijos 
fakulteto Aplinkos ir ekologijos instituto 
referentę DANUTĘ RAZIŪNIENĘ, Alytaus 
miš kų urė di jos Punios girininkijos miško 
dar bi nin ką ALGIRDĄ SIDARĄ. 

Rugpjūčio 15 d. sukanka 65-ri Telšių 
miš kų urė di jos urėdui BRONISLOVUI BA-

NIUI, 28 d. – Valstybinės miškų tarnybos 
Miškų kontrolės skyriaus vedėjui ARTŪRUI 
BALČIUI. 

Su 70-uo ju gim ta die niu
Rugpjūčio 1 d. šią su kak tį pa žyminčią bu-
vusią Valstybinio miškotvarkos instituto 
Žemės reformos grupės vadovę IRENĄ 
MATULIENĘ, 3 d. – buvusią ilgametę Za-
rasų miš kų urė di jos darbuotoją JANINĄ 
PREKEL, 8 d. – buvusį ilgametį Dubravos 
EMM urėdijos Kuro gi ri nin ki jos eigulį JUO-
ZĄ STEPONAVIČIŲ, 18 d. – buvusią ilga-
metę Jonavos miš kų urė di jos vyriausiąją 
buhalterę AUŠRĄ FELICIJĄ MECELIENĘ, 30 
d. – LAMMC Miškų instituto Ūkio skyriaus 
vedėją JUOZĄ BRONIŲ JONIKĄ.  

Su 80-uo ju gim ta die niu 
Rugpjūčio 8 d. šią su kak tį pa žy min tį bu-
vu sį Mažeikių miškų urėdijos Naujosios 
Akmenės girininkijos girininką, publicistą 
VYTAUTĄ ALMANĮ, 13 d. – buvusį ilgametį 
Dubravos EMM urėdijos Šilėnų gi ri nin ki-
jos eigulį ANTANĄ DAMBRAUSKĄ, 19 d. 
– buvusios Plungės miš kų urė di jos urėdą 
ADOMĄ KUBILIŲ,  27 d. – bu vu sį ilgametį 
Kretingos miškų urėdijos Šernų gi ri nin ki-
jos girininką STANISLOVĄ MAŽEIKĄ. 

Rugpjūčio 6 d. sukanka 85-ri bu vu siai 
ilgametei Dubravos EMM urėdijos ekono-
mistei SALOMĖJAI ŠTULIENEI, 8 d. – bu vu-
siam ilgamečiam Dubravos EMM urėdijos 
dailidei PRANCIŠKUI TAMULIUI.  

Vertikaliai:
1. Pataisas. 2. Omega. 3. Garšva 4. Šaknis.  5. 
Skalė. 6. Alavijas. 10. Salota. 13. Spanguolė. 
14. Garstyčia. 16. Blandis. 17. Džiutas. 22. 
Šindra. 23. Dirvuolė. 25. Saliavas. 28. Viržis.  
29. Pienės. 30. Žiemė. 32. Korys.

Horizontaliai:
7. Jazminas. 8. Rasakila. 9. Raugė. 11. Slyva. 
12. Svarainis. 15. Kanapė. 18. Parkas. 19. 
Platužė. 20. Aguona. 21. Junetė. 24. Kiminas. 
26. Pikulė. 27. Žiedas. 31. Čiobrelis. 33. Pušis. 
34. Godas. 35. Šlamutis. 36. Vėdrynas.

KVAPNI VAISTINĖ ARBATA
Loterijoje dėl prizo negali dalyvauti redakcijos 

darbuotojai ir jų šeimų nariai.

Už kryžiažodžio „Tarp vaistinių augalų...“,  išspausdinto 2016 m. 
nr. 6, teisingą atsakymą UAB „MMC Forest“ įsteigtą prizą – ESBIT 
gertuvę laimėjo Marijona Vaitkaitytė. 

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

Nugalėtojo, kuris bus nustatytas burtų keliu, laukia 
UAB „MMC Forest“ įsteigtas prizas  –  termosinis puodelis

iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę. 
Atsakymus iki rugpjūčio 16 d. siųskite adresu VšĮ „Mūsų girios“, 
A. Juozapavičiaus g. 10 a, 09311 Vilnius arba  
el. paštu info@musu-girios.lt
Žinutėje įrašykite kryžiažodžio atsakymą, vardą, pavardę  
(pvz., Medkirtys; Vardenis, Pavardenis).

Kryžiažodyje „Tarp liepos augalų...“ 2016 m. birželio mėn. kryžiažodžio 
„Tarp vaistinių augalų...“ atsakymai

Svei  k i  na  me gi  mu s ius
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A r  l i ū d n e s n i o  ka s  b ū t i  g a l ė t ų
U ž  l i k i m ą  ž m o g a u s  š i o j  n a k t y ?
J o  g i m i m a s  t o k s  i l g a s  i r  l ė t a s, 
O  m i r t i s  -  n e l a u k t a  i r  s t a i g i .

(V.  Mačernis)

L iepos pradžioje netikėtai netekome kolegos, bendraminčio 
miškininko Viliaus Ivanausko. Klastinga ir sunki liga pasiglemžė 
jį labai greitai. Liko nebaigti darbai, neišsipildžiusios svajonės ir 

begalinė aistra gyventi, nes Vilius dėl savo gyvybės kovojo iki pasku-
tinės akimirkos. Jam tebuvo 42-ji...

Vilius gimė 1974 m. kovą miškininkų Irenos ir Romo Ivanauskų 
šeimoje. Nuo mažumės buvo apsuptas miškininkystės ir medžio-

Vilius 
Ivanauskas
1974 03 02 – 2016 07 02

klės tradicijų. 1992 m. mirus tėčiui, Telšių miškų urėdijos Nevarė-
nų girininkijos girininkui, padėjo miškininkuti girininkės pareigas 
perėmusiai mamai Irenai – nuo 1992 m. iki 2002 m dirbo Nevarė-
nų girininkijoje eiguliu, girininko pavaduotoju. Bedirbdamas 2000 
m. neakivaizdiniu būdu baigė LŽŪU, įgijo miškų ūkio inžinieriaus 
specialybę. 

Nuo 2008 m. dirbo Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplin-
kos apsaugos departamento Telšių rajono agentūroje vyr. specia-
listu privatiems miškams. Nuo 2012 m. paskirtas Valstybinės miš-
kų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Šiaulių teritorinio poskyrio 
Telšių rajone vyriausiuoju specialistu. Dirbdamas šiose pareigose 
vykdė valstybinę privačių miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įvei-
simo ir apsaugos kontrolę.

Viliaus gyvenimas ir pomėgiai buvo susiję su mišku. Darbe 
jis pasižymėjo ypatinga tvarka, kruopštumu, principingumu ir 
darbštumu, domėjosi naujomis miškininkystės technologijomis, 
gilinosi į teisės aktus, buvo aktyvus medžiotojas. Miško savininkai 
visada prisimins jį kaip mandagų, profesionalų miškininką, nieka-
da nestokojantį vertingų patarimų, kaip tvarkyti ir prižiūrėti savo 
mišką. 

Vilius su žmona Aušra išaugino dukrą Simoną ir sūnų Romą, kuris 
dar moksleivis. 

Nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą, mamą ir kitus jų artimuosius. 

Valstybinės miškų tarnybos kolektyvas

M iškininkas Jonas Alinskas, kilęs iš Šakių rajono Šilgalių kai-
mo, per 40 savo gyvenimo metų paskyrė Kazlų Rūdos gi-
riai. Dar būdamas Kauno miškų technikumo trečiakursiu 

neakivaizdininku, Jonas tuometiniame Kazlų Rūdos BMŪGS 1965 m. 
rugpjūtį pasiprašė priimamas dirbti bet kokiomis pareigomis. Pasky-
rė viduryje girios esančios Agurkiškės girininkijos girininko padėjėju, 
o 1969 m. –  gretimos Kajackų girininkijos girininku. 1970 m. baigė 
Kauno miškų technikumą. Įsteigus 1972 m. karinį poligoną ir šios gi-
rininkijos miškus perdavus kariškiams, nuo 1973 m. iki išėjimo 2006 
m. į pensiją Jonas dirbo Višakio Rūdos girininkijos girininku. Jam va-
dovaujant ši girininkija tapo viena iš pirmaujančių Kazlų Rūdos mo-
komojoje miškų urėdijoje. 

Jonas Alinskas daug dėmesio skyrė darbų kokybei, miškų at-
kūrimui, apsaugai, vykdomiems mokslo tyrimams, miško gene-
tinių išteklių išsaugojimui. Pareigingumo reikalavo iš girininkijos 

jonas
Alinskas
1941 04 12 – 2016 05 25 

darbuotojų, čia mokomąsias praktikas atlikusių studentų. ,,Giriai 
negailėjau savęs ir laiko“, – sakė Jonas. Per tiek metų ši giria jam 
tapo sava, pažįstama lyg tėviškės miškas. Susigyveno ir su vietos 
žmonėmis, juolab, kad prie Višakio upės dar kalbėta jo gimtąja 
zanavykų tarme.

Čia su žmona Milda susilaukė ir užaugino dukras Loretą ir Vi-
liją, pasistatė savus namus Kazlų Rūdoje. Užaugo anūkai Edvinas 
ir Vaigintas. Eiguliu girininkijoje dirba žentas, dukra pedagogė Lo-
reta daug dėmesio skiria jaunųjų miško bičiulių ugdymui. Atrodė 
nieko netrūko...  

Bet dar jėgose išleistam į pensiją buvusiam veikliam, pareigin-
gam, nemėgusiam tuščio pasisėdėjimo kompanijose girininkui, 
matyt, buvo sunkoka be rimto užsiėmimo susitaikyti su monoto-
niška pensininko kasdienybe. Kolegos jį matydavo minantį dviratį 
į Kajackaraistį, kitas girios vietas, kur apžiūrinėdavo savo sodintus 
želdinius, ugdytus jaunuolynus, dabartinius kolegų darbus. Dvira-
čiu buvo nukeliavęs pasidairyti ir į Vilkaviškį. Atrodė, kad jėgų už-
teks ilgiems gyvenimo dešimtmečiams. Deja, ateina ir nekviestos 
nepagydomos ligos...

Šių metų pavasarį, sulaukęs 75-ojo jubiliejaus, Jonas liko našliu,  
netrukus gegužės 25-ją netikėtai išėjo Anapilin ir jis...

Guodžia tai, kad buvusį girininką primins jo sodinti, ugdyti  me-
dynai, kiti miško darbai, nemažas indėlis tvarkant Višakio Rūdoje lan-
kytinas vietas. Ne vienas  iš jo sėmėmės profesinės patirties.

Jonas Alinskas palaidotas Kazlų Rūdos kapinėse.

VACLOVAS TREPĖNAITIS  

I š ė j ę  n e g r į ž t i
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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.


