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Kronika

Lapkričio 2 d. Prienų miškų urėdijoje surengtas Valstybinės miškų tarnybos
Miškų kontrolės skyriaus Alytaus teritorinio poskyrio pareigūnų pasitarimas, o
Jiezno seniūnijos privačiuose miškuose
ir praktiniai mokymai, kaip įvertinti įveistų miško želdinių kokybę, taip pat aptarta
dokumentų pildymo metodika, teikiant
duomenis Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Praktiniuose mokymuose dalyvavo
VMT Miškų kontrolės skyriaus pareigūnai
Marius Ivanauskas, Tadeuš Ablačinskij,
vietos miško savininkai.
Lapkričio 3 d. Aplinkos ministerijoje vyko
Generalinės miškų urėdijos, Valstybinės
miškų tarnybos, miškų urėdijų bei miško savininkus vienijančių asociacijų, savivaldybių asociacijos atstovų pasitarimas, kuriame diskutuota kaip efektyviau
prižiūrėti ir remontuoti miško kelius
(plačiau – 6 p.).
Lapkričio 3 d. Rygoje, Latvijos valstybinės miškų tarnybos iniciatyva surengtas susitikimas su mūsų Valstybinės
miškų tarnybos specialistais miškų
kadastro duomenų tvarkymo klausimais. Jame dalyvavo VMT direktoriaus
pavaduotojas Albertas Kasperavičius ir
Miškų kadastro skyriaus darbuotojai Ričardas Beniušis, Asta Kuliešienė, Vaidas
Grigaitis. Kolegos latviai supažindino
su Latvijos miškų kadastro veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, struktūra
ir IT platforma, kadastro objektu, jo įregistravimo/išregistravimo ir duomenų
tikslinimo tvarka nepertraukiamos miškotvarkos sąlygomis, Kadastro GIS ir atributinės informacijos duomenų bazėmis
bei internetinėmis prieigomis duomenų
teikėjams ir gavėjams, duomenų teikimo
duomenų vartotojams principais. Aptarti
klausimai, susiję su miško žemės pavertimu kitomis naudmenomis, miško žemės
ir medynų vertės nustatymu, kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro duomenų
sinchronizavimu, miško kelių ir kitų miško žemės linijinių objektų inventorizacija
ir įregistravimu kadastre.
Lapkričio 3-4 d. Kuršių nerijos nacionalinio
parko direkcija Nidoje surengė šio nacionalinio parko 25-mečiui skirtą mokslinę
konferenciją „Kuršių nerijos kraštovaizdžio pokyčiai“. Joje aptarti aktualūs kraštovaizdžio kaitos ir Kuršių nerijos vertybių
apsaugos klausimai, diskutuota apie iš-

4■

/ 2016 / 11

šūkius, kylančius vykdant gamtotvarkos
ir miškotvarkos darbus, nustatant veiklų
prioritetus bei sprendžiant iškylančius
konfliktus.
Nuo lapkričio 4 d. įsigaliojo Paryžiaus susitarimas, kuriuo Lietuva įsipareigojo kartu
su kitomis ES valstybėmis bendrai 20212030 m. mažiausiai sumažinti 40 proc.
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekį, lyginant su 1990 m.
Lapkričio 7-8 d. Kupiškio miškų urėdijoje
vyko FSC miškų tvarkymo kasmetinis
auditas, kurį atliko UAB „NEPCon LT“ auditoriai.
Lapkričio 9 d. Marijampolės miškų urėdijos
Buktos girininkijoje atidarytas Aplinkos
ministerijos Bendrųjų miškų ūkio reikmių
finansavimo programos, Marijampolės savivaldybės ir Marijampolės miškų urėdijos
lėšomis atnaujintas Buktos gamtinis –
pažintinis takas. Rekonstrukcijos darbus
atliko UAB „Alytaus melioracija“.
Lapkričio 10 d. Vilniuje, Lietuvos mokslų
akademijoje surengta tarptautinė jaunųjų
mokslininkų konferencija „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“, kurioje
dalyvavo LAMMC Miško instituto Augalų
biotechnologijų laboratorijos doktorantė Miglė Vaičiukynė. Miškotyros krypties
pranešimuose nagrinėtos paprastosios
pušies sėklų morfologijos, spygliuočių
genetikos bei morfologijos, Phytophthora
genties grybų rūšių bei jų poveikio juodalksniui, drebulės in vitro audinių kultūros, morfologijos bei biocheminių procesų temos.
Lapkričio 11 d. LAMMC Miškų instituto disertantas Gediminas Čapkauskas apgynė Aleksandro Stulginskio universitete žemės ūkio mokslų srities miškotyros
mokslo krypties daktaro disertaciją
„Gamtiniai medynų vystymosi trikdžiai: medžių pažeidžiamumas ir lajų
defoliacijos rizika“. Moksliniai vadovai:
prof. habil. dr. R. Ozolinčius (vadovavo
2011-2013 m.), dr. V. Stakėnas (vadovavo
2013-2015 m.).
Lapkričio 16 d. Kauno apskrities viešojoje
bibliotekoje surengtas šeimos lėšomis išleistos prof. Mykolo Jankausko atsiminimų knygos „Dulkių skraistę nubraukus“
pristatymas. Prieš tai ši knyga pristatyta

profesoriaus gimtajame krašte – Pasvalio
Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje
(plačiau – 38 p.).
Lapkričio 17 d. vykusiame LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje šio
komiteto pirmininku išrinktas žemės
ūkio mokslų daktaras, veterinarijos
gydytojas, ūkininkas Kęstutis Mažeika
(atstovaujantis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą), pirmininko pavaduotoju –
sociologas, urbanistas Simonas Gentvilas (LR liberalų sąjūdžio vicepirmininkas).
Aplinkos apsaugos komitete – 10 narių:
Kęstutis Bacvinka, Linas Balsys, Simonas
Gentvilas, Juozas Imbrasas, Kęstutis Mažeika, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė,
Petras Nevulis, Paulius Saudargas, Rimantas Sinkevičius, Virginija Vingrienė.
Lapkričio 17 d. Girionyse, Miškų institute
surengtas seminaras „Klimato kaita ir
Lietuvos ekosistemos“, skirtas velionio akademiko, prof. Remigijaus Ozolinčiaus 60-mečiui paminėti. Dr. Vidas
Stakėnas skaitė pranešimą apie R. Ozolinčiaus indėlį į klimato kaitos poveikio
ekosistemoms tyrimus, akademikas Leonardas Kairiūkštis pasidalino prisiminimais apie profesoriaus nuveiktus darbus
Lietuvos mokslų akademijoje, prof. Romualdas Juknys – apie jo pedagoginę veiklą,
profesoriaus dukra Eglė – apie tėvą kaip
žmogų ir kūrėją.
Lapkričio 17-18 d. LAMMC Miškų instituto
vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Kęstutis Armolaitis dalyvavo Šiaurės šalių
miškų tyrimo komiteto projekto „Ecotoxic components in wood ash“ pasitarime „SNS ASHTOX WORKSHOP“, kuris
vyko Švedijoje, Uppsaloje. Buvo pristatomi ir aptariami medienos kuro pelenų
cheminės kokybės, ypač ekotoksiškumo
vertinimo ypatumai bei pelenų taikymo
miškų tręšimui galimybės. Pristatytas
pranešimas „Use of wood ash in Lithuania:
ecotoxic components and possibilities for
fertilization“ (K. Armolaitis, I. VarnagirytėKabašinskienė, K. Cirtautaitė).
Lapkričio 18 d. Kauno r., Akademijoje, ASU
Miškotvarkos ir medienotyros institutas
surengė mokslinę konferenciją „Lietuvos
miško ūkio iššūkiai ir perspektyvos“,
kurioje dalyvavo mokslininkai, miškų urėdijų miškininkai, miškų ūkio institucijų,
miško savininkų asociacijų vadovai, at-

vyko miškininkams pažįstamas habil. dr.,
prof. Heinz Röhle iš Vokietijos Drezdeno
TU Tharandto Miškų mokslų skyriaus. Jis
pristatė pranešimą apie Vokietijos miškininkų darbus ir patirtį ugdant produktyvesnius medynus, prisitaikant prie klimato kaitos, pateikė patarimų Lietuvos miškų
ūkiui.
ASU rektorius už glaudų bendradarbiavimą su universitetu įteikė jam ASU
garbės profesoriaus regalijas ir pirmąjį
ASU istorijoje Garbės profesoriaus medalį.
Pranešimuose išsakytos nuomonės
miškų ūkio teisinio reguliavimo, miškų
valdymo, miško naudojimo ir kitais aktualiais klausimais. Prieš dvejus metus ASU
Miškotvarkos ir medienotyros institutas panašia konferencija paminėjo savo
veiklos 90-metį.
Lapkričio 18 d. Aplinkos ministerijos užsakymu surengti treti nemokami nuotoliniai
mokymai privačių miškų savininkams –
šį kartą apie miškotvarkos projektus: kodėl
jie reikalingi, kokių dokumentų reikia vidinės miškotvarkos projektui parengti. Juos
vedė KMAI kolegijos Miškininkystės katedros doc. dr. Andrius Kuliešis. Mokymams
skirta lėšų iš ministerijos Bendrųjų miškų
ūkio reikmių finansavimo programos.

Lapkričio 18 d. Utenos r. Tauragnų kultūros
namuose surengtas gamtosauginis renginys, kuriame paskaitą „Didieji plėšrieji
paukščiai mūsų krašte“ skaitė Zarasų miškų urėdijos Salako girininkijos girininko
pavaduotojas Mindaugas Ilčiukas, atidaryta gamtos fotografijų paroda.
Lapkričio 21 d. vykusiame neeiliniame EP
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto,
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto
saugos komiteto bei Pramonės, mokslinių
tyrimų ir energetikos komiteto posėdyje
tartasi su už žemės ūkį ir kaimo plėtrą
atsakingu komisaru Philu Hoganu dėl
ES miškų strategijos įgyvendinimo.
Lapkričio 21 d. aplinkos ministras Kęstutis
Trečiokas pasirašė įsakymą, kuriuo pakeisti valstybinių miškų pareigūnų uniformos išdavimo ir dėvėjimo nuostatai.
Generalinė miškų urėdija skelbs konkursą
etaloninių valstybinių miškų pareigūnų
uniformų pavyzdžių įsigijimui.
Lapkričio 22 d. aplinkos ministras Kęstutis
Trečiokas įsakymu pakeitė Apvaliosios
medienos klasifikavimo ir ženklinimo
bei Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo

taisykles, kuriomis patvirtintas naujasis
fotogrametrinis apvaliosios medienos
matavimo metodas.
Patvirtintas 10 metų Žuvinto ežero
gamtotvarkos planas, kuriame numatytos
priemonės, kaip sustabdyti šio ežero pelkėjimą ir jame gyvenančių rūšių nykimą.
Plane išskirtos pagrindinės priežastys, kodėl ežere ir jo pakrantėse sparčiai nyksta
gamtos vertybės. Padėčiai gerinti čia buvo
jau senokai griežtai apribota ūkinė veikla,
bet tai neišgelbėjo Žuvinto. Nustojus šienauti ir ganyti pakrantes, salą, ežeras ėmė
sparčiai dumblėti, sutankėjo švendrynai,
sumažėjo atviro vandens plotas, nyksta
buveinės ir lydekų nerštavietės, mažėja
vandens paukščių, kurių populiacijas retina ir plėšrūnų (ypač kanadinių audinių
ir nendrinių lingių) gausa; sparčiai vyksta
ežero eutrofikacija. Šio plano įgyvendinimas – didelis iššūkis biosferos rezervato
direkcijai.
Valstybinė miškų tarnyba parengė Raseinių rajono savivaldybės valstybinės
reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo
projektą, kurio viešas projekto svarstymas
vyks gruodžio 12 d. Raseinių rajono savivaldybėje.

Miškininkai išgelbėjo skęstantį žveją

L

apkričio 15 d. Švenčionėlių miškų urėdijos miškovežio vairuotojas Arvydas Lazauskas ir Antaliedės girininkijos eiguliai Bronius
Lapėnas, Gintaras Kukėnas išgelbėjo Terpežio ežere įlūžusį ant
plono ledo žveją iš Švenčionių.
Jo laimei, tą dieną girininkijos darbuotojai pro minėtą ežerą važiavo medienos krauti. Pravažiuodami eiguliai pakalbino senyvą žveją,
pasidomėjo kaip kimba. Pakrovus medieną, gal po 20 min. pirmas
išvažiavo miškovežis, o eiguliai su „Niva“ – iš paskos. Privažiavę tą vietą, kur matytas žmogus žvejojo, jie išvydo, kaip miškovežio vairuotojas Arvydas Lazauskas jau gelbsti įlūžusį žveją. Jis laikėsi properšoje
į vairuotojo numestą juostą. Tapo aišku, kad jis vienas taip įlūžėlio
neištrauks. Per traškantį ledą eiti buvo baisoka. Visgi eigulys Bronius
Lapėnas, pagriebęs ilgoką kartį, priėjo iki skęstančiojo. Paėmęs už rankos, liepė jam paleisti juostą, kad galėtų ją apvynioti aplink ranką. Bet
senolis instinktyviai bijojo paleisti juostą. Eiguliui teko jėga atlenkti
jo pirštus ir apvynioti juostą aplink ranką. Tuomet Arvydas su Gintaru
traukė, o Bronius padėjo žvejui išsiropšti iš properšos ant ledo.
Kitas jų kilnus žingsnis – perduoti nukentėjusį medikams. Prasilenkus su iškviestu greitosios pagalbos automobiliu, teko patiems vežti į
Švenčionių ligoninės priėmimo skyrių. Tikimės, kad aistringam žvejui
tai bus įsimintina pamoka. O mes žavimės kolegų drąsa ir ryžtingumu!
Švenčionėlių m. u. inf.

Žveją išgelbėję Antaliedės girininkijos eiguliai Gintaras Kukėnas ir
Bronius Lapėnas (trečias ir ketvirtas iš dešinės) su girininku
Jonu Barzdėnu ir girininko pavaduotoja Nijole Barzdėniene
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Aktualijos

Šiemet atnaujinta 1000 km
miško kelių
IEVA KLIMAŠAUSKĖ
Aplinkos ministerijos Miškų departamento Privačių miškų skyriaus vedėja

Sąrašų ir planų parengimas ir tvirtinimas

Generalinės miškų urėdijos generalinio
miškų urėdo įsakymu buvo paskirtyti 42
miškų urėdijoms. Vienai miškų urėdijai
skirta nuo 54,5 tūkst. eurų iki 171 tūkst.
eurų arba vidutiniškai po 96 tūkst. eurų.
Per šiuos metus numatyta šalies miškuose
suremontuoti 1000 km kelių; vienai miškų
urėdijai prižiūrėti ir suremontuoti nuo 11,8
km iki 73,5 km arba vidutiniškai po 23,8
km miško kelių.
Vadovaujantis 2015 m. gruodžio 2 d.
Vyriausybės nutarimu Nr. 1250 patvirtintu
Bendros miško kelių priežiūros ir taisymo
(remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašu, visose miškų urėdijose
buvo sudarytos komisijos, kurios parengė
prioritetinių miško kelių, kuriuos siūloma
prižiūrėti ir taisyti (remontuoti), sąrašą ir
planą. Atsižvelgdamas į Bendrųjų miškų
ūkio reikmių finansavimo programos skirtą lėšų sumą bei komisijos parengtą sąrašą
ir planą, kiekvienos miškų urėdijos urėdas
patvirtino prioritetinių miško kelių, kuriuose numatoma atlikti miško kelių priežiūros
ir taisymo (remonto) darbus, sąrašą ir planą. Vienoms miškų urėdijoms šiame etape
sekėsi greičiau, kitoms – lėčiau, bet dauguma miškų urėdijų (81 proc.) per 3 mėn. turėjo parengtus ir patvirtintus miško kelių,
kuriuos numatoma prižiūrėti ir remontuoti, sąrašus ir planus.

Patvirtinus miško kelių sąrašus ir planus,
pradėti organizuoti ir įgyvendinti miško kelių priežiūros ir remonto darbai. Suremontuoti didžiąją daugumą numatytų miško
kelių miškų urėdijoms užtruko apie 4 mėnesius.
Suremontuota miško kelių (km)

AM nuotrauka

Pasitarimo dalyviai Aplinkos ministerijoje
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Prielaida, kad skirtingam darbų atliko
tempui esminės įtakos turės tai, ar miškų
urėdija vykdo viešuosius pirkimus, ar miško
kelių priežiūros ir remonto darbus atlieka
pati, nepasitvirtino. Pavyzdžiui, Zarasų miškų urėdija iki birželio 28 d. buvo 100 proc.
sutvarkiusi jai numatytų 19 km miško kelių.
Puikiai sekėsi ir Anykščių, Dubravos, Prienų,
Utenos miškų urėdijoms – iki minėtos datos
buvo suremontavusios per 70 proc. numatytų miško kelių. Visos minėtos miškų urėdijos
vykdė viešuosius pirkimus miško kelių priežiūros ir remonto darbams atlikti.
Miškų urėdijos, kurios miško kelių priežiūros ir remonto darbus atliko pačios, minėtu periodu iki birželio 28 d. operatyvumu nepasižymėjo, išskyrus Pakruojo miškų urėdiją.
Ji buvo suremontavusi 62 proc. numatytų
miško kelių, o visų miškų urėdijų vidurkis
šiuo laikotarpiu siekė beveik 24 proc.

Parengta pagal Generalinės miškų urėdijos duomenis

Š

iais metais miškų urėdijos pirmą kartą Vyriausybės nustatyta tvarka organizavo ir įgyvendino bendrą miško
kelių priežiūrą ir remontą visų nuosavybės
formų miškuose. Jų darbo rezultatus atidžiai stebėjo ir vertino ne tik Aplinkos ministerija, Generalinė miškų urėdija, bet ir
politikai, žiniasklaida, visuomenė. Per 2016
m. pavykus suremontuoti 1000 km miškų
kelių, galime drąsiai teigti, kad bendros
miško kelių priežiūros ir remonto sistema
veikia.
Šiam teiginiui pritarė ir dauguma
Aplinkos ministerijoje lapkričio 3 d. vykusio pasitarimo dalyvių. Prie apskrito stalo
susirinkę Aplinkos ministerijos Miškų departamento, Generalinės miškų urėdijos,
Anykščių, Radviliškio, Šiaulių ir Ukmergės
miškų urėdijų, Valstybinės miškų tarnybos,
Lietuvos miško savininkų asociacijos, Privačių miškų savininkų asociacijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai aptarė šių metų rezultatus, pasidalino patirtimi
bei kartu svarstė, kaip bendros miško kelių
priežiūros ir remonto sistemą būtų galima
dar patobulinti. Apžvelkime atidžiau, kaip
miškų urėdijoms sekėsi įgyvendinti naują
valstybės deleguotą funkciją.
Aplinkos ministerijos iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos
skirti 4,04 mln. eurų 2016 m. sausio 8 d.

GMU archyvo nuotraukos

Pažvyruotas kelias Ignalinos miškuose

Iki rugsėjo 1 d. Joniškio ir Tauragės miškų
urėdijos, kurios miško kelių priežiūros ir remonto darbus atliko pačios, buvo 100 proc.
sutvarkiusios joms numatytus miško kelius,
Pakruojo miškų urėdija – apie 75 proc., o Radviliškio miškų urėdija – tik 43 proc. miško
kelių. Taigi, šių 4 miškų urėdijų, kurios miško kelių priežiūros ir remonto darbus atliko
pačios, darbų įvykdymo vidurkis rugsėjo 1 d.
buvo beveik 80 proc., kai visų miškų urėdijų
vidurkis siekė 69 proc.
Įvykdymas % MU skaičium

Prasčiausiai miško kelius prižiūrėti ir remontuoti sekėsi Vilniaus ir Valkininkų miškų
urėdijoms. Šios miškų urėdijos iki rugsėjo 1
d. nebuvo sutvarkiusios nei 1 metro joms
numatytų prižiūrėti ir remontuoti miško kelių, tačiau atėjus rudeniui jos suskubo juos
taisyti. Bendras visų miškų urėdijų užduoties
įvykdymas procentais lapkričio viduryje siekė 98 proc. – buvo likę sutvarkyti tik keliolika
kilometrų miško kelių. Taigi, prireikė apytikriai 7 mėn., kad visi miško kelių sąrašuose
ir planuose esantys miško keliai būtų suremontuoti.
Pasitarime diskutuota, kodėl užtruko
miško kelių sąrašų ir planų parengimas ir
patvirtinimas bei patys miško kelių priežiūros ir remonto darbai. Didesnių problemų
dėl komisijų darbo organizavimo neišskirta.
Šis etapas užtruko iš esmės dėl to, kad komisijos buvo sudaromos pirmąkart; sunku
būta surinkti visus narius, suderinti interesus
tais atvejais, kai komisijoje dalyvavo keleto

Šlapiuose miškuose medžiais apaugusiems keliams atnaujinti
reikėjo daugiau lėšų (Dubravos girioje)

savivaldybių atstovai, turintys interesą, kad
būtent jų savivaldybės teritorijoje esantys
miško keliai būtų remontuojami; taip pat
komisijų nariams iškilo įvairių klausimų ir
neaiškumų, kuriuos išspręsti reikėjo laiko.
Patirties ir žinių trūkumas – bene pagrindinis veiksnys, nulėmęs gana ilgą miško kelių
priežiūros ir remonto darbų organizavimo ir
įgyvendinimo etapą, taip pat nemažai laiko
atėmė defektinių aktų rengimo, viešųjų pirkimų organizavo darbai. Tačiau, kaip matyti
iš jau aptartos statistikos, ne visoms miškų
urėdijoms tai sutrukdė operatyviai dirbti.
Tikėkimės, kad, šiemet įgijus patirties, praturtinus turimas žinias, kitąmet visoms miškų urėdijoms sklandžiai ir operatyviai seksis
organizuoti bei įgyvendinti bendrą miško
kelių priežiūrą ir remontą visų nuosavybės
formų miškuose.
Valstybinių miškų valdytojų atstovai 1
km miško kelio remontui dabar skiriamą
maksimalią 5000 eurų sumą siūlė dar padidinti, argumentuodami tuo, kad dauguma
remontuotinų miško kelių, esančių privačiuose miškuose, yra apleisti, labai prastos būklės, todėl ir numatytos didžiausios
sumos neužtenka. Miškų urėdijų atstovų
teigimu, per maža ir maksimali 1 km miško
kelio priežiūrai skiriama 500 eurų suma, nes
miško keliai yra apaugę medžiais ir krūmais,
juos reikia genėti ir kirsti, tenka valyti griovius, o būtinų darbų išlaidos viršija nustatytą maksimalią sumą. Daugumos pasitarimo
dalyvių nuomone, būtų racionalu šias sumas
padidinti atitinkamai iki 6000 eurų ir 1000
eurų.
Aplinkos ministerija neatidėliodama
pakeitė Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų planavimo, skyrimo
ir naudojimo tvarkos aprašo 59 punktą ir
nustatė, kad 1 km miško kelio priežiūrai per
kalendorinius metus miškų urėdija gali panaudoti ne daugiau kaip 1000 eurų, o taisymui (remontui) – ne daugiau kaip 6000 eurų

programos lėšų. Pakeitimas įsigaliojo nuo š.
m. lapkričio 12 d.
Taip pat siūlyta praplėsti tinkamų iš
Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo
programos lėšų finansuoti miško kelių remonto išlaidų sąrašą, įtraukiant su mišku susijusių statinių (griovių, nuovažų, pralaidų)
remonto darbus, tinkamų finansuoti išlaidų
kategorijai priskirti atliktų darbų techninės
priežiūros, defektinių aktų rengimo išlaidas.
Atsižvelgdama į išsakytus pasiūlymus,
Aplinkos ministerija artimiausiu metu svarstys galimybę inicijuoti teisės aktų pakeitimus. Tačiau bendros miško kelių priežiūros
ir remonto visų nuosavybės formų miškuose
finansavimo ateitis priklausys nuo politinių
sprendimų: jei bus priimtas sprendimas panaikinti miško savininkams privalomuosius
5 proc. atskaitymus, tai, nelikus finansavimo
šaltinio, bendros miško kelių priežiūros ir remonto sistema tiesiog nustos veikusi.
Pigiau suremontuoti kelius buvo sausuose
miškuose (Dubravos girioje)
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Užsienyje

Nepertraukiamos miškų inventorizacijos
projektavimo ir projektų
realizavimo patirtis Latvijoje
Dr. ALBERTAS KASPERAVIČIUS, prof. ANDRIUS KULIEŠIS, mgr. DARIUS VIŽLENSKAS, dr. PAULIUS ZOLUBAS
Valstybinė miškų tarnyba
(tęsinys, pradžia 10 nr.)

N

uo 2012 m. LVM buvo atsisakyta rinkoje veikiančių Miškotvarkos įmonių
paslaugų ir pereita prie nepertraukiamos miškų inventorizacijos (toliau NPMI)
modelio, renkant reikalingą informaciją bei
ją atnaujinant savo specialistų pajėgomis.
Didžiąją dalį šios informacijos surenka LVM
darbuotojai, dirbantys miškininkystės, miško ūkio bei miško ruošos sektoriuose. Pagrindinė rinkoje esančių miško inventorizacijos įmonių paslaugų atsisakymo priežastis
– stabiliai nepatenkinama bei negerėjanti
inventorizacijos darbų kokybė, neturėjimas
galimybių identifikuoti paklaidas inventorizacijos medžiagos priėmimo metu, būtinybė atnaujinti duomenis dar nepasibaigus inventorizacijai, nemažas srautas bereikalingų
duomenų, kai tenka ilgai laukti kitos inventorizacijos patikslintiems duomenims gauti.
Šiuo metu nėra atsisakyta bazinės sklypinės miškų inventorizacijos. Nuo 2012 m.
yra planuojama ją vykdyti kas 20 metų. Iki
2013 m. inventorizacija buvo vykdoma visame kadastriniame vienete, nuo 2013 m.
NPMI gali būti vykdoma visame kadastrinia-

me vienete ar jo dalyje miško savininko ar
valdytojo nuožiūra. Viso kadastrinio vieneto
sklypų duomenų atnaujinimas yra svarbus,
siekiant patikslinti ūkinių priemonių vykdymą artimiausiam penkmečiui. Visų sklypų
duomenys visuotinai yra atnaujinami aktualizavimo būdu kiekvienų metų sausio 1 d.,
panaudojant modelius.
Duomenis atnaujinimui dėl ūkinės veiklos tarpinventorizaciniame laikotarpyje
pateikia miškininkystės specialistai, kirtimų
planuotojai, jų vykdytojai, o nepaliestuose
ūkinės veiklos plotuose nuo 2016 m. – miškų
inventorizacijos specialistai.
Iki 2013 m. miškų inventorizacijos ir miškotvarkos specialistams pakako turėti reikalingą išsilavinimą ir registruotis Valstybinėje
miškų tarnyboje. Nuo 2013 m. kiekvienas
su miškų inventorizacija ir jos duomenų atnaujinimu susijęs specialistas privalo turėti
sertifikatą. Jis išduodamas 5 metams, išlaikius teorinį egzaminą bei parodžius reikalingus praktinius gebėjimus. Egzaminai yra
mokami, sertifikato turėtojas turi mokėti ir
kasmetinį mokestį. Praktikuojama, kad LVM
savo darbuotojams (dirba apie 300 sertifikuotų inventorizacijos specialistų) sumoka

VMT archyvo nuotrauka

Diskusija miške (antras iš kairės – Vidusdaugavos regione miško ūkinės veiklos planavimo vadovas J. Belickis)

8■

/ 2016 / 11

šiuos mokesčius. Sertifikuotų inventorizacijos specialistų darbas yra tikrinamas LVM
kontrolės specialistų, taip pat akredituotos
kontrolės institucijos.
Visi grafiniai ir aprašomieji sklypinės
miškų inventorizacijos duomenų pakeitimai pirmoje eilėje suderinami su Valstybine
miškų tarnyba, atsakinga už miškų kadastro
tvarkymą. Tik Valstybinei miškų tarnybai priėmus naujos miškų inventorizacijos, atliktos
prieš ūkinę priemonę ar po jos, duomenis,
jie įsiteisėja ir gali būti naudojami.
Nepertraukiamai miškų inventorizacijai
metodiškai ir praktiškai vadovauja LVM Miško duomenų skyrius. Duomenis atnaujinimui pateikia LVM rajoniniai miškininkystės
specialistai (jų yra 132), kurių kiekviename
rajone dirba po du (vienas yra rajono vadovas, kitas – meistras), kirtimų planuotojai (jų
taip pat yra 132, kiekvienam miškų rajonui
tenka vidutiniškai po 2 kirtimų planuotojus)
ir miško ruošos specialistai (jų yra 52). Darbų
kokybę miške tikrina regionuose dirbantys
kontrolės specialistai: atskirai miškininkystės, miško kirtimų planavimo ir miško ruošos
darbams kontroliuoti. Duomenų bazės kontrolė yra pagrįsta logine kontrole, atliekama
duomenų bazės tvarkymo specialistų.
NPMI metu inventorizacijos vienetas
yra miško sklypas. Registruojami ir atnaujinami visi duomenys apie ribų bei medyno
taksacinių rodiklių pasikeitimus atlikus retinimus, atrankinius ar atvejinius kirtimus, sanitarinius kirtimus, jaunuolynų ugdymą, kai
pasikeitė vyraujanti medžių rūšis ar atlikus
paskutinį jaunuolynų ugdymą, apželdinus
sklypą. Priėmus sprendimą inventorizuoti
visą kadastrinį vienetą, nepaliestų ūkinės
veiklos sklypų inventorizaciją atlieka inventorizacijos specialistai.
Visi miškų inventorizacijos duomenys sudaro LVM GEO duomenų bazę, kuri
atnaujinama atskirais etapais. Duomenų
pakeitimai GEO duomenų bazėje pirmo-

je eilėje įregistruojami automatiniu būdu,
nedelsiant po kirtimų, miško ūkinės veiklos darbų įvykdymo ir jų priėmimo, įrašant įvykdytos priemonės tipą (kodą) ir
įvykdymo datą. Sklypų ribos ir aprašomoji
informacija atnaujinami rankiniu būdu miško duomenų specialistų per 1 mėn. nuo
priemonės įvykdymo. Įrengus kelius ar rekonstravus melioracijos sistemas yra įkeliami atitinkamai kelio ar griovio geodeziniai
duomenys, koreguojamos sklypų, besiribojančių su šiais objektais, ribos.

Miškų tvarkymas
Vidusdaugavos regione

Vidusdaugavos regiono ribos, kaip ir visų
kitų regionų, yra nustatytos kelių, upių, kitų
gamtinių objektų ribomis. Vidusdaugavos
miškai užima 184 800 ha plotą 8 miškų rajonuose, suskirstyti į 56 planavimo vienetus
(kiekvienas vidutiniškai po 3300 ha). Kasmet
ūkininkaujama vidutiniškai aštuoniuose
planavimo vienetuose su vidutine 5-7 metų
rotacija. Planavimo vienetų eiliškumas nustatomas pagal vieneto miškų būklę, medynų amžiaus struktūrą, kelių būklę. Regiono
miškams yra keliami 5 tikslai: medienos auginimo – 70 proc. viso miškų ploto, medienos auginimo ir gamtos apsaugos – 10 proc.
ploto, gamtos apsaugos – 9 proc. visų miškų
ploto. Regione kasmet atkuriamos melioracinės sistemos 2500 ha plote, pastatoma 40
km naujų kelių.
Vidusdaugavos regione dirba 64 specialistai. Miškininkystės sektoriuje, susijusiame
su miškų atkūrimu ir jaunuolynų ugdymu,
dirba 18 specialistų, iš jų – 15 specialistų tiesiogiai miške organizuoja miškų atkūrimą ir
jaunuolynų ugdymą bei užtikrina atitinkamą informacijos atnaujinimą. Vienam specialistui vidutiniškai tenka kasmet užtikrinti
miškų atkūrimą 120 ha plote ir jaunuolynų
ugdymą 300 ha plote.
Vidusdaugava regionas kasmet kerta
apie 1700 ha medynų plynais kirtimais ir
2000 ha plote vykdo retinimus. Prieškirtiminės inventorizacijos darbus, duomenų
pateikimą pakeitimui kadastre, kirtimų
planavimą atlieka miškų ūkio planavimo
skyrius. Jis susideda iš 15 planuotojų, darbų kokybės kontrolės specialisto, skyriaus
vadovo ir jo pavaduotojo, iš viso 18 speci-

alistų. Vienam planuotojui tenka vidutiniškai parengti 120-130 ha pagrindinių kirtimų biržių ir tokį pat retinimų plotą.
Sprendžiant pagrindinio miško naudojimo biržių išdėstymą, kaip ir visuose LVM
miškuose, naudojama iš kanadiečių įsigyta
programinė įranga. Jos pagalba, atsižvelgiant į veiksnius, lemiančius ekonomiškiausio biržių išdėstymo varianto parinkimą,
biržės paskirstomos pagal kirtimo metus.
Po to formuojamas metinis kirtimo fondas,
darbų baras. Kirtimų planuotojas aplanko
kiekvieną kirstiną plotą, patikslina biržės ribas, jas pažymi dažais, posūkio taškų padėtį
išmatuoja GPS prietaisu. Planuotojas taip
pat patikslina medyno rūšinę sudėtį, amžių,
aukštį, skerspločių sumą, tam naudojamas
kampinio matavimo prietaisas. Patikslinamas ir medyno vidutinis skersmuo, nes nuo
jo labai priklauso kertamo medyno sortimentinė struktūra. Medienos paskirstymui
pagal sortimentus naudojama ankstesnių
metų analogiškose sąlygose gauta medienos sortimentų išeiga santykiniais vienetais, ją patikslinant atsižvelgiama į nagrinėjamo medyno ypatumus. Miške planuotojas
naudoja planšetinį kompiuterį, suformuoja
reikalingus dokumentus, parenka vietą medienos sandėliui, parengia biržės technologinę kortelę.
Retinimo kirtimai vykdomi sklypais.
Planuotojas turi įvertinti viso sklypo retinimo tikslingumą, atitinkamai pakoreguoti
sklypo ribas, retinamo medyno parametrus,
ypač skerspločių sumą, vidutinį kertamų
medžių skersmenį. Suderinus sklypų ribų
ir medynų rodiklių pokyčius su Valstybine
miškų tarnyba, biržių parengimo dokumentai pateikiami miško ruošos specialistams.
Miško ruošą organizuoja ir prižiūri regiono miško ruošos ir medienos tiekimo
padalinys. Šio padalinio vienam specialistui
tenka vidutiniškai 100 000 m3 iškertamos
apvaliosios medienos per metus. Vidusdaugavos regione dirba 10 miško ruošos specialistų, iš jų 8 – tiesiogiai miške. Miško ruošos
specialistas kontroliuoja medžių pjovimo ir
sortimentavimo kokybę, medkirtės vykdomą medienos apskaitą, atlieka kontrolinius
matavimus, reguliariai seka visą apvaliosios
medienos judėjimą biržėje ir miško sandėlyje: iškirstos miške, išvežtos į sandėlį ar

pirkėjams medienos kiekį. Pabaigus darbus
biržėje planuotojas sudaro iškirstos ir parduotos medienos balansą.
Sandėlyje kiekvienas sortimentas kraunamas atskirai, jų rietuvė turi kortelę su
pažymėtu sortimento kodu. Dauguma biržėje gaminamų sortimentų yra skirti konkretiems pirkėjams ir išvežami po jų pagaminimo. Vairuotojai pasikrauna medienvežius
automobilius nedalyvaujant LVM atstovams.
Medienos pardavimo sutartyje yra nurodoma, jog į automobilį turi būti pakrauta iki
32 m3 medienos, už tai atsako vairuotojas.
Mediena yra matuojama nepriklausomų
matuotojų ir priimama pirkėjo kieme, sutartyje numatytoje vietoje. Visi medienvežiai
yra aprūpinti GPS imtuvais, važiuoja LVM
optimaliai parinktu maršrutu, kas yra ypač
svarbu polaidžio ar kitu metu. LVM veikianti
logistikos sistema užtikrina medienos pateikimą pirkėjams iš artimiausių miškų.
Vidusdaugavos regione dirba dar keliolika specialistų, iš kurių: du apdoroja miškų
inventorizacijos duomenis, du rūpinasi pagrindinio naudojimo biržių erdviniu išdėstymu, trys – nekilnojamuoju turtu, vienas iš jų
mineraliniais žemės ištekliais, keturi – miškų
infrastruktūros planavimu, iš kurių trys dirba tiesiogiai miške. Dar du specialistai rūpinasi aplinkosauginių priemonių planavimu,
ūkinės veiklos poveikio aplinkai įvertinimu,
aplinkosauginių objektų duomenų bazės
atnaujinimu, vykdo saugomų rūšių, rekreacinių objektų monitoringą, LVM darbuotojų
mokymus, konsultacijas ekosistemų išsaugojimo klausimais, kitus gamtosauginius
projektus. Šeši darbuotojai iš 64 atlieka teisininkų, buhalterių, sekretorės darbus.
LVM taikoma NPMI jau leido gauti patikslinamų duomenų efektą – projektavimo ir ūkinės veiklos kokybės pagerėjimą.
Pagrindiniai iššūkiai NPMI artimiausioje
ateityje yra automatinis inventorizacijos
duomenų įkėlimas į duomenų bazes, nedelsiant po jų nustatymo miške, informacinės
nepertraukiamos miškų inventorizacijos
sistemos bei duomenų pasikeitimo su Valstybine miškų tarnyba tobulinimas, nuotolinių metodų panaudojimo informacinėje
sistemoje bandymai, ūkinės veiklos ir su ja
susijusių pokyčių duomenyse registravimo
tobulinimas.

www.miskobirza.lt
Portalas sukurtas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams
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Miškininkystė

Juodkrantės sengirės išsaugojimo
ir atkūrimo problemos
ASU prof. emeritas, habil. dr. EDVARDAS RIEPŠAS
Prof. dr. KĘSTUTIS ARMOLAITIS, LAMMC Miškų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas

Sengirės unikumas

Tai unikali jūrinės-eolinės kilmės smėlynų, senosios formacijos kopų,
vadinamų parabolinėmis, miško ekosistema, išlikusi tik čia apie 130
ha plote ir fragmentai prie Nidos bei Rasytės. Juodkrantėje įkurtas
seniausias (1895 m.) miško parkas Lietuvoje. Kai kurių pušų amžius
apie 300 metų. Sengirėje ir jos prieigose yra išskirta 17 kertinių miško
buveinių, beveik 2 miško kvartalai patenka į „Natura 2000“ saugomą
teritoriją, išskirti 4 sėkliniai paprastosios pušies medynai.
Sengirės dirvožemiai pradėjo formuotis prieš 6000 metų. Dabar
aptinkami apie 3000 metų ir senesni, taip pat dviardžiai (1 pav.) ir net
triardžiai užpustyti smėlžemiai su būdingais pušynų miško augavietėms genetiniais horizontais. Išliko savitos biocenozės išsiskiriantys
miško tipai (pvz., brukninis-mėlyninis (mėlyninis) pušynas ant parabolinių kopų), neturintys analogų tipinėje fitocenologinėje miško
tipologijoje.
Pušys pagal lajų architektoniką ir augumą artimos paprastosios
pušies formai rigensis (Pinus sylvestris L. f. rigensis Loudon). Šios pušys
išsiskiria greitu augimu (ypač jaunystėje), liemeningu, aukštu stiebu,
storomis, negausiomis šakomis, rusva žieve, ilgais plačiais ir žvilgančiais spygliais (Navasaitis, 2004). Sengirės pušys išsiskiria plačiausiomis Lietuvoje lajomis, vešlia šaknų sistema, kurioje daugiau inkarinių
šaknų, ypač iš priešvėjinės pusės. Joms būdingi ekscentriški kamienų
skersiniai pjūviai su tankesnėmis metinėmis rievėmis, gausesne vėlyvosios medienos mase iš priešvėjinės pusės.
Juodkrantės pušys išsiskiria iš kitų paprastosios pušies populiacijų
atsparumu grybinei ligai – paprastajai spygliakritei (Laphodermium pinastri L.) (Riepšas, 1972; 1977; Gabrilavičius, 1995; Danusevičius, 2000).
Parabolinių kopų ekosistemos komponentai ir jų sąveika, tvarumas ir įvairovė dar nėra pakankami ištirti.

Grėsmė – tarša kormoranų išmatomis

Šiai unikaliai ekosistemai gresia sunaikinimas dėl neefektyviai reguliuojamos didžiųjų kormoranų (Phalacrocorax carbo L.) kolonijos
plėtros. Nuo šio paukščio išmatų stipriai pakito dirvožemio biocheminės savybės ir visa biocezonė. Jau žuvo arba pažeista apie 20 ha
šios sengirės pušynų. Džiūstantys medynai priartėjo prie gyvenvietės ir poilsiautojų pamėgtų sengirės teritorijų. Pažeistoje teritorijoje
pušynas savaime neatsikuria. Tai didina ne tik miškotyros, botanikos,
ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypčių mokslininkų, bet ir plačios
visuomenės pagrįstą susirūpinimą.
Gamtos tyrimo centro Botanikos instituto mokslininkų grupė nustatė akivaizdžius dirvožemio cheminius pakitimus, ypač padidėjusį
fosforo kiekį jame. Nustatyta ir žymiai didesnė chloridų koncentracija, negu panašiose reljefo formose už kolonijos ribų, pasikeitusi
dirvožemyje gyvenančių organizmų gausa bei įvairovė. Visai neliko mikorizinių grybų, kelis kartus sumažėjo kerpių įvairovė, išnyko
įprastinės pušynuose jų rūšys (Motiejūnaitė, 2011; 2012).
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1 pav. Paprastosios pušies vidutinio modelinio medžio (98 m.) šaknų sistema
parabolinės kopos viršūnėje su dviardžiu dirvožemiu (Riepšas, 1977)

Pakito būdinga miško fitocenozė. Miškui nebūdingos rūšys labiausiai pažeistose sengirės vietose sudaro 60 proc. visų augalų rūšių.
Visi spygliuočiai medžiai yra žuvę, išlikę tik pavieniai ąžuolai, beržai,
šermukšniai. Natūralios augmenijos vietą užėmė svetimžemiai krūmai (juoduogis ir raudonuogis šeivamedžiai). Iš miškui būdingų žolių
gausiai auga tik stambialapiai šakiai bei skurdokos šluotsmilgės. Dėl
įvykusių pakitimų Botanikos instituto mokslininkai daro išvadą, kad
šie pakitimai yra ilgalaikiai ir, netgi kormoranų kolonijai sumenkus,
miško ekosistemos renatūralizacijai prireiks daug laiko. Rekomenduojama mažinti kormoranų gausą, neleisti kolonijai plisti į naujus,
dar nepažeistus, medynus (Motiejūnaitė, 2012). Aktyvių priemonių
sengirės atkūrimui nepasiūlyta.
Aplinkos ministerijos Miškų departamento iniciatyva 2012 m. atlikti priešprojektiniai tyrimai, parengtas eksperimentinių miško želdinių veisimo projektas.
Veisiant eksperimentinius želdinius žuvusios sengirės būdingesnėse vietose, siūlyta panaudoti technologijas (želdavietės paruoši2 pav. Anksčiausiai nudžiūvusios sengirės be lizdų želdavietė

mo, dirvos įdirbimo, sodmenų ir pasodinimo kokybės pagerinimo,
želdinių priežiūros ir apsaugos) mažinančias taršos įtaką būsimų želdinių prigijimui ir išlikimui. Suderinta su KNNP kraštovaizdžio draustinių miškams prižiūrėti ir tvarkyti keliamais reikalavimais, o taip pat
su vietinės miškotvarkos projekto sprendiniais (želdinimas pažeistoje sengirėje numatytas 10,7 ha plote).
Priešprojektiniais tyrimais atliktos būtiniausios miško paklotės
(A0) ir viršutinių mineralinio dirvožemio sluoksnių iki 20 cm gylio
cheminės analizės, paimant jungtinius ėminius augalų vegetacijos
periodo viduryje seniau ir naujai žuvusios sengirės vietose, šlaitų viršūnėse, vidurinėse jų dalyse ir papėdėje, su krūmais ir žolėmis apaugusiose ir be jų vietose (2-3 pav.). Nustatyti dirvožemio pHCaCl2; amo-

3 pav. Nudžiūvusios sengirės su lizdais želdavietė

1 lentelė. Dirvožemio mėginių cheminės analizės duomenys iš KNNP Juodkrantės girininkijos kormoranų nudžiovintos pušyno sengirės (2012 m.)

Vieta
kv.

skl.

54

24

54

24

54

24

54

24

54

24

54

15

dirvožemio
sluoksniai
A0
0-10 cm
10-20 cm
A0
0-10 cm
10-20 cm
A0
0-10 cm
10-20 cm
A0
0-10 cm
10-20 cm
A0
0-10 cm
10-20 cm
A0
0-10 cm
10-20 cm

Analizių rezultatai

Kormoranų
įtaka
medžiams

Reljefas

Augmenija

Naujai nudžiūvę
su lizdais

Šlaito
viršus

Nėra

Naujai nudžiūvę
su lizdais

Šlaito
viršus

Žolės ištisai (ugniažolė, lendrūnas ir kt.)

Naujai nudžiūvę
su lizdais

Šlaito
viršus

Šeivamedis ištisai; žolės pavieniui ir
grupelėmis (ugniažolė, lendrūnas ir kt.)

Seniai nudžiūvę,
išvirtę

Šlaito
vidurys

Šeivamedis, šermukšnis pavieniui; žolės
lopeliais (ugniažolė, lendrūnas ir kt.)

Seniai nudžiūvę,
išvirtę

Šlaito
papėdė

Šeivamedis grupėmis; žolės ištisai (šakys,
ugniažolė, lendrūnas ir kt.)

Seniai nudžiūvę,
išvirtę

Šlaito
vidurys

Šeivamedis grupėmis; žolės lopais, sausos

niakinio azoto (NH4-N); nitratinio azoto (NO3-N); mineralinio azoto
(min. N); judriojo fosforo (P2O5) ir judriojo kalio (K2O) koncentracijos
(1 lent.).
Pagal pHCaCl2 rodiklį visų tirtų želdaviečių dirvožemio mėginiuose
nustatytas stiprus rūgštingumas (pagal M. Vaičį, 2005). Jis svyruoja
nuo pHCaCl23,2 iki 3,9. Tai iš esmės nesiskiria nuo įprastinio, panašiose
augavietėse augančių, kormoranų nepažeistų pušynų dirvožemių
pH (svyruoja nuo 3,0 iki 4,1). Panašias išvadas dėl kormoranų įtakos Japonijos smėlio dirvožemių pH rodikliui pateikia Hobara ir kt.
(2005). Pagal šiuos autorius dirvožemio paviršinio mineralinio horizonto pH kormoranų kolonijose svyruoja nuo 2,6 iki 3,4, kai kontrolės
objektuose atitinkamai nuo 2,9 iki 3,5. Galima teigti, kad dirvožemio
pH rodiklis dirvožemyje kormoranų kolonijos esminės įtakos pušynų džiūvimui neturėjo. Tačiau žinotina, kad ir nežymus dirvožemio
rūgštingumo padidėjimas mažina nitrifikuojančių bakterijų paplitimą (pvz., prie pHKCl3,7 rasta 10,5 proc. šių bakterijų, o prie pH 3,9 – jau
19,4 proc., o žymus nitrifikuojančių bakterijų padidėjimas prasideda
tik prie pH 5,2 ir sudaro net 84 proc.) (Lietuvos dirvožemiai, 2001).
Kormoranų išmatų įtakos miško dirvožemiams tyrėjai vieningai
konstatuoja labai didelį amoniakinio azoto (NH4-N) koncentracijų
padidėjimą dirvožemio paviršiniuose horizontuose kormoranų kolonijose: 3-5 kartus miško paklotėse ir net 10-20 kartų viršutiniame 0-5
cm mineralinio dirvožemio sluoksnyje, lyginant su kontrole (Habora,
2005). Labai didelį, apie 10 kartų NH4-N koncentracijų padidėjimą
viršutiniame 0-10 cm dirvožemio sluoksnyje nustatė ir kiti autoriai
(Ligera and Smal, 2003). Gilesniuose dirvožemio horizontuose pastarieji autoriai konstatuoja tik apie dvigubą amoniakinio azoto koncentracijų padidėjimą.

pHCaCl2
3,6
3,7
3,7
3,6
3,7
3,7
3,5
3,7
3,8
3,8
3,9
3,9
3,6
3,3
3,2
3,9
3,2
3,3

NH4-N,
mg/kg
201,3
21,7
20,1
57,7
8
7,6
146,5
7
10,7
47,8
4,1
3,1
36,8
3,2
4
97,8
65,2
27,6

NO3-N,
mg/kg
616,1
37,5
33
232,8
15,4
12,5
429,5
15,1
14,6
35,4
1
1,6
17,7
0,7
2,9
266,3
49,9
18,3

min. N,
mg/kg
817,4
59,2
53,2
290,5
23,4
20,1
577
22,1
25,3
83,2
5,1
4,7
54,5
3,9
6,9
364,1
115,1
45,9

P2O5,
mg/kg
7240
337
350
1732
139
333
1644
173
246
5130
114
116
1624
410
699
6840
465
448

K2O, mg/
kg
675
77
65
147
29
35
342
40
33
103
40
26
160
28
23
243
79
68

Mūsų tyrimai rodo mažesnius absoliutinius amoniakinio azoto
koncentracijų padidėjimus paviršiniuose dirvožemio sluoksniuose. Tačiau lyginant su koncentracijomis gilesniuose sluoksniuose,
plotuose su lizdais (intensyviu teršimu išmatomis) miško paklotėje
jo rasta apie 7-20 kartų daugiau, negu viršutiniame 0-10 cm mineralinio dirvožemio sluoksnyje (žr. 1 lent.). Tačiau seniau pažeistuose
plotuose (be kormoranų lizdų) NH4-N buvo atitinkamai 1,5-10 kartų
daugiau. Pastebėta didelė NH4-N koncentracijų įvairovė kolonijos
teritorijoje yra susijusi, be abejo, su lizdų gausos nevienodumais ir
taršos laikotarpiais. Maksimaliai leistinų koncentracijų normatyvų
šiai dirvožemio taršai mums rasti nepavyko.
Kormoranų kolonijose miškų dirvožemiuose kitų šalių autoriai
randa labai dideles nitratinio azoto (NO3-N) koncentracijas: lyginant
su kontrole, nuo 2 iki 40 kartų didesnes miško paklotėse ir nuo 4 iki
30 kartų didesnes – 0-5 cm mineralinių dirvožemių sluoksnyje (Hobara, 2005). Dar didesni šio azoto koncentracijų padidėjimai (net
beveik iki 100 kartų) yra nustatyti Lenkijoje (Ligeza and Smal, 2003).
Tyrimai rodo keletą kartų didesnes NO3-N koncentracijas negu
NH4-N, ypač intensyviai teršiamų (plotuose su lizdais) dirvožemių
miško paklotėse. Šių plotų dirvožemio mineraliniuose sluoksniuose
nitratinio azoto koncentracijos yra net iki 20 kartų mažesnės.
Senesnėse kormoranų kolonijos dalyse (be lizdų) absoliutinės
NH4-N ir NO3-N koncentracijos dažniausiai yra keletą kartų mažesnės
ir miško paklotėje, ir mineraliniame dirvožemyje. Pastebima šio azoto migracija (įplovimas) į gilesnius dirvožemio sluoksnius (žr. 1 lent.).
Nitratų (pagal NO-3) didžiausia leidžiama koncentracija dirvožemyje yra 130 mg/kg. Šis rodiklis mūsų tirtuose dirvožemiuose yra keletą
kartų viršijamas tik miško paklotėse ir tai ne visuose tirtuose plotuose.
/ 2016 / 11
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Mineralinio azoto (min. N) kiekių svyravimai imituoja NH4-N +
NO3-N kiekių svyravimus. Bene patys didžiausi yra judriojo fosforo
(P2O5) koncentracijų padidėjimai kormoranų kolonijos dirvožemiuose: miško paklotėse nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų kartų, lyginant
su neteršiamais dirvožemiais analogiškose augavietėse.
Mineraliniame dirvožemyje judriojo fosforo yra nuo kelių ir iki keliasdešimt kartų mažiau negu miško paklotėje. Tačiau, palyginus su
kontrole, P2O5 koncentracijos vis tik keliasdešimt kartų didesnės kolonijos naujuose ir net per 100 kartų didesnės – senuose kolonijos plotuose (P2O5 migracijos į gilesnius sluoksnius ir nuplovimo pasekmė).
Nustatyti ir ženklūs judriojo kalio (K2O) koncentracijų padidėjimai: nuo kelių iki keliasdešimt kartų, lyginant su vidutiniais judriojo
kalio koncentracijomis neteršiamuose analogiškuose dirvožemiuose.
Didžiausi leidžiamų koncentracijų normatyvų daugumai tirtų
cheminių junginių miško dirvožemiuose nėra. Juo labiau trūksta
duomenų apie šių junginių perteklinių koncentracijų galimą įtaką
paprastajai pušiai, ypač kada veikia visas kompleksas junginių susietas su NPK pertekliumi. Faktas labai aiškus – paprastoji pušis ir kai
kurios kitos medžių, krūmų ir žolių rūšys Juodkrantės kormoranų kolonijoje žuvo, vėliau kitos – suvešėjo.
Tyrimams nebuvo keliamas tikslas nustatyti teršalus, turinčius
lemiamos įtakos vietinės pušies žuvimui, o tik išsiaiškinti galimybes
taikyti šios pušies populiacijos atkūrimo technologijas maksimaliai
padidinančias būsimų želdinių prigijimą ir išlikimą.

Eksperimentinis želdinimas

Dirva eksperimentiniams miško želdiniams paruošta aikštelėmis,
nuimant viršutinį dirvožemio sluoksnį (4 pav.). Sklypeliai išdėstyti
skirtingų ekspozicijų šlaituose su anksčiau ir vėliau nudžiūvusiais
medžiais. Sodinta 2012 m. rugsėjo mėnesį: 3 sklypeliai grynų skirtingo tankumo pušies, 2 – pušies su egle (vienas iš jų – dar ir su beržu)
ir 1 sklypelis paliktas savaiminiam apžėlimui, paruošiant dirvą aikštelėmis ir tikintis beržo atžėlimo. Pušis sodinta 2 ir 3 metų, eglė – 3
metų sodinukais. Vykdyta želdinių priežiūra (ravint stelbiančias žoles) ir apsauga nuo žvėrių pažeidimų (tepant repelentus) (Juodkrantės girininkijos girininkas T. Jukna, 2012; http//nerija.am.lt/VI/index.
php#a/608).
Šių želdinių ir žėlinių apskaita ir vertinimas atlikti 2013 m. rugsėjo
mėn. ir 2016 m. liepos mėn. (2 lent.).
Blogiausiai išliko ir prasčiausios būklės yra pušies želdiniai. Ketvirtais augimo metais senesnėje kolonijos dalyje kopos viršūnėje (6
eksperimentinis sklypelis) įveisti gryni pušies želdiniai yra žuvę (išliko tik 18 proc.). Panašaus amžiaus žuvusios sengirės kopos pietinės

ekspozicijos šlaite (5 eksp. skl.) išliko tik 26 proc., o jaunesnės kolonijos dalies rytinės ekspozicijos šlaite (2 eksp. skl.) – 32 proc. pušaičių,
sužėlė beržai. Dauguma išlikusių pušaičių visuose pušies želdiniuose
yra pažeistos stirnų.
Pušies želdiniuose su egle (1 eksp. skl.) ir su beržu bei egle (3
eksp. skl.) apskaita nėra diferencijuota pagal medžių rūšis, tačiau pagal girininko pateiktą vertinimą pušys žuvo, išliko tik eglės ir beržai,
dalis beržų sužėlė ir savaime. Paliktame beržo atžėlimui (4 eksp. skl.)
sklype ši medžio rūšis neatžėlė (žr. 2 lent.).
Iš pateiktų apskaitos duomenų patikimai įvertinti pušies želdinių
žuvimo priežastis nėra galimybės. Jeigu dėl dirvožemio užterštumo,
tai kodėl išliko beveik visos eglės? Įtakos galėjo turėti žolių stelbimas.
Beržai kai kuriuose eksperimentiniuose sklypeliuose sužėlė, kituose
nesužėlė.
Prognozuoti tolimesnį išlikusių eksperimentinių želdinių ir žėlinių augimą sudėtinga, nes teršalai, tikėtina, bus vis labiau įplaunami
į paruoštos dirvos aikšteles ir jų neigiamas poveikis gali didėti.
Žuvusios sengirės amžius, eksperimentinių pušies želdinių padėtis kopų šlaite ir jų ekspozicija pasaulio šalių atžvilgiu esminės įtakos
želdinių išlikimui neturėjo (nors tikėtasi).
Sveikintina Kuršių nerijos nacionalinio parko miškininkų iniciatyva įveisiant sengirės pušų sėklinę plantaciją, iš kurios sėklų išaugintais sodmenimis numatoma atkurti kormoranų sunaikintus ir persenusius unikalius pušynus.
Vidinės miškotvarkos (2013 m.) numatytuose želdinti žuvusios
sengirės sklypuose (10,7 ha) sodinti pušis rizikinga. Neaišku ar išliks ir
gerai augs kitos šių miško augaviečių tikslinės medžių rūšys. Agresyvios dirvos ruošimo (nukasant didesnį plotą ir gilesnį paviršinį dirvožemio sluoksnį) ir želdinių apsaugos priemonės (aptveriant), gal būt
ir pagerintų miško atkūrimo kokybę, bet kraštovaizdžio draustiniuose jos ribojamos ar iš viso negalimos.
Tęsti eksperimentinį želdinimą šioje teritorijoje tikslinga tik esant
galimybei efektyviau paruošti dirvą, kruopščiau prižiūrėti želdinius ir
patikimiau apsaugoti juos nuo žvėrių pažeidimų.

Apibendrinimas

Apsaugoti nuo nykimo unikalią, vienintelę didesniame plote parabolinių kopų ekosistemą su ypač didele biologine įvairove, savitais
dirvožemiais, vietinės kilmės, labiausiai prisitaikiusia prie aplinkos
sąlygų paprastosios pušies populiacija, pažintinės rekreacijos vertybėms, galima maksimaliai sumažinus didžiojo kormorano Juodkrantės koloniją. Tik kas prisiims atsakomybę už šio prieštaringai vertinamo paukščio globą, naikinant unikalią sengirę?

2 lentelė. Eksperimentinių miško želdinių ir žėlinių ištisinės apskaitos rezultatai (Juodkrantės girininkijos
girininkas R. Andriuškevičius, 2016 m.; el. p. juodkrantė@kretmu.lt)

Kv. skl. Nr.

Plotas,
ha

Rūšinė
sudėtis

Tankis,
vnt./ha

Kiekis sklypelyje, vnt.

Apskaita, vnt./ha sklypelyje

Eksperimentinio
sklypelio Nr.

2013.09

2016.07

2500/25
3600/108

1300/104
1300/39

2450/980

2800/1120

3

2800/840
1700/85

600/190
600/30

1
6

Želdinimas
54 skl. 7
54 skl. 11
54 skl. 11,
15, 25, 28
54 skl. 24, 25
54 skl. 25

0,08
0,03
0,3
0,05

54 skl. 15

0,10

0,40

10P
10P
7P2B
1E
8P2E
10P

5000
4000

400
120

3500

1400

3300
3400

990
170
Žėlinimas
Žėlinių nerasta

*Girininko vertinimu eksperimentiniuose želdiniuose pušys augo blogai, masiškai žuvo, o išlikusios –
apie 80 proc. pažeistos žvėrių; eglės ir beržai išliko, kai kur beržai sužėlė savaime.
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4

4 pav. Dirva paruošta aikštelėmis (Jukna, 2012)
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Beržų atsakas į stresą
Dr. VALDA ARAMINIENĖ
LAMMC Miškų instituto Ekologijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

Šių metų spalio 14 d. LAMMC Miškų institute apgyniau daktaro disertaciją „Beržų būklės ir augimo dėsningumai dabartinėmis ir modeliuoto klimato sąlygomis“ (su disertacija ar jos
santrauka galima susipažinti Vilniuje, Nacionalinėje M. Mažvydo, VDU, ASU bei Miškų instituto bibliotekose).
Žurnalo skaitytojams pristatau šio darbo santrauką apie karpotojo beržo būklės bei augimo reakciją į lapijos pažeidimus.
Beržynų svarba Lietuvos miškuose

Beržai (Betula L.) yra vasaržaliai medžiai bei
krūmai, priklausantys beržinių (Betulaceae)
šeimai. Ekologiniu požiūriu greitai augantys
beržai priskiriami prie pionierinių medžių rūšių ir yra svarbūs šiaurės vidutinių platumų ir
borealinių miškų medžiai. Jie nėra labai jautrūs augimo sąlygoms, atsparūs gamtiniams
trikdžiams, sausroms ir vėjams. Nepaisant
teigiamų savybių, beržas ilgą laiką Lietuvoje laikytas menkaverte miško medžių rūšimi, nebuvo gausiai vykdomi jo tyrimai. Tik
prieš keletą dešimtmečių mokslininkai pradėjo plačiau domėtis Lietuvoje vyraujančių
rūšių – karpotojo (Betula pendula Roth.) ir
plaukuotojo (B. pubescens Ehrh.) beržų – biologija, ekologija, genetika, taip pat buvo
atlikti beržų medynų našumo tyrimai. Įdomu tai, kad medynus sudarantys karpotasis
ir plaukuotasis beržai ne tik užima skirtingas
ekologines nišas, bet ir pasižymi skirtinga reakcija į tuos pačius aplinkos veiksnius.
Šiuo metu situacija visiškai pasikeitusi.
Beržai vis labiau vertinami kaip ūkinė medžių rūšis, nes jie brandos amžių pasiekia
greičiau nei kietmedžiai (ąžuolas, uosis,
bukas, klevas ir kt.). Nors jų liemens skersmuo išauga mažesnis, negu minėtų rūšių,
tačiau greitas augimas, trumpa rotacija,

gera medienos kokybė bei aukštas medienos kaloringumas atperka šį trūkumą. Padidėjus beržo medienos poreikiui, išaugo ir
jos paklausa bei kaina. Dabartinėje rinkoje
beržo medienos kaina yra viena aukščiausių
(pjautinių rąstų kaina nusileidžia tik ąžuolo
ir uosio medienos kainai). 2016 m. pradžioje
beržo rąstų supirkimo kaina siekė nuo 52 iki
116 Eur/m3.
Valstybinės miškų apskaitos 2015 m.
duomenimis, beržynai Lietuvoje sudaro
22,3 proc. visų mūsų šalies medynų ir užima
daugiau negu pusę visų lapuočių medynų
ploto. Remiantis prognozėmis, jų plotai artimiausiais dešimtmečiais didės, nes Lietuvos
klimatas taps palankesnis šiems lapuočiams
medžiams. Tačiau temperatūrai didėjant,
numatomas ir beržų rūšims žalą darančių
lapgraužių vabzdžių populiacijos gausėjimas. Šiuo metu fiksuojami vabzdžių pažeidimai sudaro apie 62 proc. visų biotinių veiksnių sukeliamų pažeidimų.

Beržų gebėjimas atsigauti
po pažeidimų

Beržynus pažeidžiantys vabzdžiai klasifikuojami į lapiją, ūglius, šakeles bei beržų liemenis
pažeidžiančius vabzdžius-kenkėjus. Išanalizavus 1991-2014 m. Regioninio miškų monito-

1 pav. Dirbtiniai vabzdžių pažeidimai karpotųjų beržų sodinukų lapuose
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ringo duomenis, nustatyta, kad net 93 proc.
atvejų pažeidžiama lapija. Būtent ši tendencija pagrindė detalesnių lapijos pažeidimų
poveikio beržų būklei ir augimui svarbą.
Medžių atsaką į pažeidimus lemia tiek
individualios (fiziologinės, biocheminės)
augalų savybės, aplinkos sąlygos (meteorologinės, edafinės ir kt.), konkurencija, tiek
pažeidimo intensyvumas, tipas ir trukmė.
Augalai geriausiai auga ir vystosi esant optimalioms aplinkos sąlygoms. Kitais atvejais,
kai aplinkos veiksnio lygis per aukštas arba
per žemas, augalai patiria stresą. Augalo atsparumas stresą sukeliantiems veiksniams
priklauso tiek nuo veiksnio intensyvumo, sąveikos tarp veiksnių, tiek nuo daugelio molekulinių, fiziologinių ir morfologinių rūšies
ar individualaus augalo savybių.
Šveicarijos mokslininkas S.O. Hansenas
2005 m. pateikė apibendrintą augalų gynybos prieš vabzdžius mechanizmų klasifikaciją. Mokslininkai išskyrė penkis augalų gynybos nuo kenkėjų būdus: (1) fizinė gynyba
(išaugina kietus lapus); (2) mažesnis maisto
medžiagų ir vandens naudojimas (vandens
ir maisto medžiagų santykis); (3) nuodingi
fitochemikalai (toksinai); (4) morfologiniai
pokyčiai (pakitusi išvaizda); (5) netiesioginė
gynyba, pritraukiant parazitus, plėšrūnus
arba naudingus organizmus (pvz., skruzdėles, kurios atbaido fitofagus).
Nuo 1984 m. mokslinėje literatūroje
vartojamas terminas kompensuojamoji
fotosintezė (angl. compensatory photosynthesis) – pažeistų lapų fotosintezės suintensyvėjimas. Augalų atsakas į pažeidimus
skiriasi, todėl ir mokslininkai savo studijose
pateikia gana prieštaringus rezultatus. Kai
kurie tyrimai rodo, kad dalies lapų netekusių
augalų biomasė vegetacijos pabaigoje būna
mažesnė ar tokia pat, o kiti nurodo, kad pa-

žeisti augalai geba išauginti netgi didesnę
biomasę nei nepažeisti. Arba tiesiog nurodoma, kad kompensacija gali būti dalinė,
visiška arba perteklinė. Nors yra akivaizdžių
kompensacinių mechanizmų egzistavimo
įrodymų, natūralioje aplinkoje juos išskirti
yra sudėtinga dėl to, kad ten veikia keletas
aplinkos veiksnių, turinčių reikšmės augalų
augimui, pavyzdžiui, augalų konkurencija ar
augavietės sąlygos.
Siekdami įvertinti kompensuojamojo
augimo poveikį karpotojo beržo sodinukams, 2014-2015 m. atlikome tyrimus, kurių metu 1 metų karpotojo beržo sodinukai
buvo dirbtinai (mechaniškai) pažeisti. Imituoti vabzdžių sukeliami pažeidimai lapuose – skylamušiu juose išmušta po 3 arba 6
skylutes arba žirklėmis nukirptas trečdalis
kiekvieno lapo (1 pav.).
Dalis medelių pažeisti imituojant lajų defoliaciją. Šiuo atveju nuo kiekvieno medelio
pašalinta 25, 50 arba 75 proc. lapijos (imituojant atitinkamą lajų defoliacijos procentą).
Vienas iš tyrimų atliktas lauko sąlygomis.
Jo metu pažeisti ir sveiki (kontroliniai) beržų sodinukai, auginti vienodomis sąlygomis,
nuolat laistomi. Vegetacijos sezono metu atlikti įvairūs matavimai. Vienas iš svarbesnių rodiklių, kuriuos tikslinga vertinti, yra fotosintezė.
Nuo jos priklauso augalų produktyvumas ir
augimo dinamika. Lauko tyrimų metu atlikus
fotosintezės intensyvumo matavimus, nustatyta, kad visais atvejais pažeistų sodinukų
fotosintezės intensyvumas buvo lygus arba artimas kontrolei. Literatūroje yra duomenų, kad
jautriausiai į natūralius vabzdžių pažeidimus
augalai reaguoja, keisdami savo fotosintezės
intensyvumą, praėjus kelioms valandoms po
pažeidimo, o priklausomai nuo augalo rūšies
šis procesas gali trukti ilgiau.
Kitas tyrimas buvo suplanuotas, siekiant
įvertinti kintančio klimato poveikį – tirta dabartinės ir prognozuojamos padidintos oro
temperatūros ir CO2 koncentracijos įtaka
skirtingos defoliacijos karpotojo beržo sodinukams. Natūraliose ekosistemose nustatyti
lapijos pažeidimų poveikį augalo fotosintezei ir augimui yra sudėtinga, nes augalai
vienu metu yra veikiami daugybės aplin-

Kodėl susidomėjau
ekologijos ir aplinkotyros mokslu

G

imiau 1987 m. Utenoje, augau Utenos rajone,
Klykių kaime. Nuo vaikystės domėjausi gamta,
o meilę miškui, matyt, perėmiau iš tėčio – miškininko
Valdo Žičkaus, dirbančio miškų kontrolė srityje.
Baigusi 2006 m. Utenos Adolfo Šapokos gimnaziją, savo kelią gamtos mokslų srityje pradėjau tais pačiais metais įstojusi į ekologijos studijas tuometiniame
LŽŪU Miškų ir ekologijos fakultete. Nuo 2010 m. mokydamasi magistratūroje pradėjau plačiau domėtis miškų ekosistemose vykstančiais procesais. Vadovaujama prof. dr. Kęstučio Armolaičio, 2012 m. apgyniau magistro darbą „Dirvožemio cheminės savybės europinio maumedžio, paprastojo buko ir raudonojo ąžuolo
medynuose“. Pasirinkau ekologijos ir aplinkotyros krypties doktorantūros studijas ir keletą
metų gilinausi į karpotojo beržo būklę – lapijos pažeidimus bei defoliaciją. Taip pat tyriau
šios rūšies kompensacinio augimo galimybes, esant skirtingoms augimo sąlygoms, vertinau galimą klimato kaitos poveikį fiziologiniams, biocheminiams procesams ir beržų augimui. Aiškinausi beržų augimo ir atsistatymo po pažeidimų galimybes bei jas lemiančius
aplinkos veiksnius. Disertacinį darbą pradėjau rengti 2012 m., vadovaujant šviesaus atminimo profesoriui, habil. dr. Remigijui Ozolinčiui, o nuo 2013 m. mano disertaciniam darbui
vadovavo Miškų instituto mokslo darbuotoja dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė.
Šiuo metu dirbdama LAMMC Miškų institute tęsiu studijų metu pradėtus tyrimus.
Dr. VALDA ARAMINIENĖ

kos veiksnių, negalima kontroliuoti kritulių
ir oro temperatūros režimo ir pan. Žinoma,
kad stresoriai gali sustiprinti arba susilpninti
vienas kito poveikį. Todėl siekiant eliminuoti
kitų veiksnių ar viso veiksnių komplekso įtaką, eksperimentiniai tyrimai atlikti kontroliuojamomis aplinkos sąlygomis (2 pav.).
Tyrimui pasirinkti dažniausiai tokio pobūdžio eksperimentiniuose tyrimuose imituojami klimato kaitos scenarijai, sutrumpintai vadinami B1 (sąlygos: oro temperatūra
– 23°C; CO2 koncentracija – 550 ppm) ir A2
(sąlygos: oro temperatūra – 25°C; CO2 koncentracija – 750 ppm) klimato kaitos scenarijais. Remiantis A2 klimato kaitos scenarijumi,
nuo 2061 m. iki 2090 m. vidutinė metinė oro
temperatūra turėtų padidėti 4°C. B1 klimato
kaitos scenarijaus prognozė kiek optimistiš-

kesnė: remiantis juo, oro temperatūra minėtu laikotarpiu pakiltų 2°C. Dalis medelių
auginti dabartinės aplinkos sąlygomis (oro
temperatūra – 21°C; CO2 koncentracija – 400
ppm), jie naudoti kontrolei. Vienerių metų
karpotojo beržo sodinukai, vegetacijos pradžioje augę lauko sąlygomis, ribotam laikui
buvo patalpinti į uždaras klimatines kameras. Jose palaikytas pastovus apšvietimas,
temperatūra ir CO2 koncentracija, o medeliai
nuolat laistyti.
Vegetacijos sezono metu atlikti fotosintezės matavimai, surinkti lapų ėminiai
cheminiams ir biocheminiams tyrimams, o
pabaigoje – detalus biomasės tyrimas. Dėl
nepalankių aplinkos veiksnių dažniausiai
sumažėja augalų produktyvumas. Augalų
atsakui į temperatūros ir CO2 koncentracijos

2 pav. Beržo sodinukai uždarose klimato kamerose: eksperimento pradžioje (A) ir pabaigoje (B)
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3 pav. Sodinukų paruošimo biomasės tyrimams
darbai vegetacijos sezono pabaigoje

pokyčius ir prisitaikymui yra svarbus laikas:
kuo lėčiau vyksta šie pokyčiai, tuo augalai
geriau prisitaiko. Jei temperatūra ir CO2 padidėja labai greitai, augalai patiria stresą.
Šio tyrimo rezultatai parodė, kad nepažeistų medelių aukščio prieaugiui per vieną
vegetacijos sezoną skirtinga oro temperatūra ir CO2 koncentracija esminės įtakos neturėjo. Labiausiai prieaugis į aukštį padidėjo
silpnai pažeistų medelių, augančių šiltesnėmis klimato sąlygomis ir esant didesnei
CO2 koncentracijai, lyginant su dabartinėmis
sąlygomis. Intensyviau į aukštį augo stipriau
pažeisti, 75 proc. lapijos netekę medeliai.
Tyrimo metu buvo svarbu išsiaiškinti, ar
pažeisti medeliai kompensuoja prarastą lapiją, kaip jie auga, reaguodami į pažeidimų
intensyvumą ar pobūdį. Vienas iš svarbesnių kompensuojamojo augimo rodiklių yra
vegetacijos periodu užauginta biomasė.
Pasibaigus intensyviai medelių vegetacijai,
atliktas karpotojo beržo sodinukų biomasės
tyrimas. Tirtos visos svarbiausios medelių
dalys: lapai, šakelės, stiebai ir šaknys (3 pav.).
Atlikus 2014-2015 m. biomasės matavimus, paaiškėjo, kad, augdami lauko sąlygomis, dalies lapijos masės netekę medeliai
pilnai juos kompensavo (pasiekė kontrolės
lygį) per vieną vegetacijos sezoną. Iš mokslinės literatūros yra žinoma, kad, priklausomai nuo augalo rūšies, nuo 50 iki 90 proc.
savo masės augalas sutelkia po žeme, šaknyse. Todėl šaknų masės vertinimas yra ne
mažiau svarbus rodiklis, negu antžeminės
augalo masės vertinimas. Vegetacijos sezono pabaigoje stipriau defoliacijos pažeistų
medelių šaknų masė buvo mažesnė, negu
kontrolinių (sveikų) medelių. Netekę didesnės dalies asimiliacinio aparato masės, augalai, tikėtina, slopino savo šaknų sistemos
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4 pav. Klimato sąlygų įtaka pažeistų medelių suminei lapų masei vegetacijos sezono pabaigoje

augimą, siųsdami į ją fotosintezės proceso
metu susidariusius angliavandenius.
Įdomu yra tai, kad medelių, kuriems
buvo nukirptas trečdalis lapo, fotosintezės
intensyvumas praėjus net 7 savaitėms po
pažeidimo buvo ženkliai didesnis, lyginant
su kitų, taip pažeistų medelių antžeminė ir
požeminė suminė masė beveik nepakito, lyginant su kontrole. Aukščio matavimai parodė, kad nors ir nebuvo žymių skirtumų nuo
kontrolės, stipriau pažeistų sodinukų prieaugis į aukštį buvo didesnis, negu silpniau
pažeistų ar kontrolinių medelių.
Klimatinėse kamerose atlikto eksperimento metu nustatėme, kad lengviausiai po
pažeidimų atsigavo sodinukai, augę aplinkoje, kurioje temperatūra padidinta net 4°C
(4 pav.). Čia pažeistų medelių masė visiškai
nesiskyrė nuo kontrolinių.

Panašiai reagavo ir beržo sodinukai,
augę 2°C aukštesnėje oro temperatūroje. O
dabartinėmis klimato sąlygomis augę medeliai prarastą lapijos masę sugebėjo kompensuoti tik tais atvejais, kuomet buvo netekę 75 proc. lapijos.
Augalų augimas labai priklauso nuo jų
lapų ploto, nes tai yra vienas iš svarbesnių
asimiliacinio aparato parametrų. Yra duomenų, kad padidinus CO2 koncentraciją ore,
augalų lapų plotas dažnai padidėja. Mūsų
atlikti tyrimai taip pat patvirtino tokią tendenciją.
Kadangi atlikome tyrimą su jaunais karpotojo beržo sodinukais, rezultatų tiesioginiam pritaikymui vyresnio amžiaus medynams reikalingi detalesni tyrimai.
Miškininkystėje labai svarbu įvertinti su
kintančiu klimatu susijusią vabzdžių populiacijos kaitą. Kai kurie tyrėjai nurodo, kad
dirbtiniai pažeidimai gali būti vienintelis patikimas būdas tokio tipo tyrimams. Kitų manymu, augalų atsakas į natūraliai vabzdžių
sukeltus ir dirbtinai mechaniškai padarytus
lapų pažeidimus nėra vienodas. Kompensacinės augalų galimybės yra vienas svarbesnių rodiklių, leidžiančių suprasti augalų
reakciją į kintantį klimatą bei pažeidimus ir
jų intensyvumą. Tyrimo rezultatai leidžia tikėtis, kad sveiki ar pažeisti karpotojo beržo
medeliai, augdami natūraliomis sąlygomis,
reaguotų panašiai, kaip ir sumodeliuoto klimato sąlygomis augę sodinukai. Nors šie rezultatai taikomi jauno amžiaus sodinukams,
ankstyvame amžiuje patirtas stiprus stresas
galėtų turėti įtakos ir vyresnio amžiaus beržų vystymuisi.

Riešutmedinė marsonina ant
graikinio riešutmedžio lapų

Riešutmedinė marsonina ant
graikinio riešutmedžio vaisių

Žvynuotoji skylėtbudė graikinio
riešutmedžio šakavietėje

Paprastasis raudonspuogis ant
graikinio riešutmedžio kamieno

Graikinio riešutmedžio (Juglans regia)
grybinės ir bakterinės ligos
Dr. BANGA GRIGALIŪNAITĖ, dr. DAIVA BUROKIENĖ, dr. ANTANAS MATELIS, GTC Botanikos institutas
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tys lašiukai – bakterijų eksudatas. Ant pažeistų neprinokusių vaisių
(riešutų) matomos ypač būdingos tamsiai rudos, įdubusios, su vandeniniu apvadu, vietomis susiliejančios dėmės. Vaisiai labai jautrūs
bakterijoms. Jie paprastai infekuojami dar prieš kevalui sutvirtėjant.
Todėl branduolys susitraukia ir vaisius dažniausiai nukrenta. Ligos
pažeisti neprinokę riešutai iškrenta per patį jų vystymosi piką – net
iki 100 proc.
Riešutmedžių vaisių ir lapų bakterinė degligė

DAIVOS BUROKIENĖS nuotraukos

raikinis riešutmedis (Juglans regia) – riešutmedinių (Juglandaceae) šeimos medis, užaugantis iki 30 m aukščio. Kadangi į
Europos šalis šio medžio skanius vaisius įveždavo iš Graikijos,
jie buvo pavadinti graikiniais riešutais. Šio medžio arealas driekiasi
Europoje nuo Balkanų iki Azijos Himalajų kalnų. Jis auga ir Australijoje, Afrikoje, Vidurinėje Azijoje (ypač Kirgizijoje, Kaukaze).
Riešutmedžiai žydi gegužę, birželį. Vaisiai naudojami liaudies
medicinoje, juose gausu mineralinių medžiagų, vitamino B6, C, folio
rūgšties, mangano, cinko, vario, magnio, geležies, kobalto druskų,
rauginių medžiagų. Žievė, lapai ir vaisių apvalkalai, turintys daug rauginių medžiagų, vartojami odos rauginimui. Iš vaisių apvalkalų gaunami juodi ir rudi dažai audiniams, iš kiauto – furfurolas, suteikiantis
tvirtumo gumos gaminiams ir linoleumui. Vertinga ir riešutmedžių
mediena: kieta, patvari ir graži, iš jos daromi brangūs baldai ir dekoratyviniai dirbiniai.
Be pagiriamųjų žodžių graikiniam riešutmedžiui, augančiam
mūsų parkuose, sodybose, yra ir keli neigiami pastebėjimai. Kartais
šaltomis žiemomis šie svetimžemiai medžiai apšąla. Juos puola grybinės bei bakterinės ligos, galinčios padaryti nemažai žalos. Paminėsime keletą jų.

Bakterinė degligė pradeda plisti jau anksti pavasarį. Riešutmedžiuose dėl temperatūros svyravimų dažnai atsiranda mažų žievės
įtrūkimų ir bakterijos gali lengvai per jas arba per mechaninius pažeidimus patekti. Bakterijos išplinta ant jaunų šakelių, pumpurų ir su
žiedadulkėmis, esant stiprioms liūtims, vėjui. Bakterijų dauginimuisi
ypač palankūs šilti ir drėgni orai. Užkrėsti medžiai per 2-3 metus išdžiūsta. Ant jaunų atžalų dar gali susiformuoti lapai, bet vėliau ir jie
išdžiūsta.

Riešutmedinė marsonina (Marsonina juglandis). Ant lapų matomos rudos, pailgos, susiliejančios, kartais apvalios šviesėjančiu
viduriu dėmės. Liga pažeidžia ir vaisius. Grybas žiemoja pažeistose
augalų liekanose.
Ant riešutmedžio kamieno, šakavietėse aptinkami skylėtbudės
(Polyporus), raudonspuogio (Nectria), alksniabudės (Schizophyllum) ir
kitų genčių grybai, ardantys žievę ir medieną.
juglandis bakterijos). Ji labiausiai pažeidžia pilkąjį (J. cinerea) ir mandžiūrinį (J. mandshurica) riešutmedžius. Šiai ligai nėra atsparių veislių
ar hibridų. Patogenas gali pažeisti ir kitus riešutmedžius, jų lapus,
ūglius, žievę, vaisius. Pirmieji požymiai pasireiškia ant lapų: atsiranda smulkios, tamsiai rudos dėmelės, kurios tolydžio didėja ir įgauna netaisyklingą formą. Taip pat galima aptikti tamsiai rudas, beveik
juodas dėmes ant lapkočių. Kartais gali būti matomi iš jų išsiskirianCorticiaceae šeimos grybai ant
graikinio riešutmedžio kamieno

Pasprastoji alksniabudė ant
graikinio riešutmedžio kamieno

Bangos GRIGALIŪNAITĖS nuotraukos

Riešutmedžių bakterinė degligė (Xanthomonas arboricola pv.

Graikinių riešutmedžių kamienų ir šakų bakterinė degligė

Riešutmedžių apsaugai nuo bakterinės degligės efektyvių priemonių nėra. Ligą galima stabdyti purškiant vario preparatais, kai augalų pumpurai visiškai prasiskleidžia. Jei grybinių ir bakterinių ligų
sukėlėjai yra labai apnikę riešutmedžius, nuo kurių jie gali žūti, tokius
medžius būtina iškirsti ir sudeginti. Mažiau pažeistų medžių šalinamos ligos pakenktos dalys, žaizdos dezinfekuojamos.
/ 2016 / 11
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Miškininkystė

Kaip padėti seniems
medžiams ilgiau išgyventi?
VACLOVAS TREPĖNAITIS

Laikmetis negatyviai keičia požiūrį
į želdynus ir senus medžius

LR Saugomų teritorijų valstybės kadastro,
kurį tvarko Valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos Planavimo ir kadastro skyrius, 2016
m. birželio 1 d. duomenis, Lietuvoje buvo
642 valstybės saugomi gamtos paveldo
objektai (iš jų – 157 paskelbti gamtos paminklais) ir 219 savivaldybių saugomų gamtos paveldo objektų. Botaninių (medžiai, jų
grupės, dendrologinę vertę turintys parkai)
gamtos paveldo objektų yra 361, iš jų – 26
paskelbti gamtos paminklais, 168 – savivaldybių saugomais objektais.
Aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20
d. patvirtintas valstybės saugomų gamtos
paveldo objektų sąrašas yra tikslinamas
kiekvienais metais: išbraukiami sunykę ir
įrašomi nauji, gavę gamtos paveldo objektų
statusą. Gamtos paveldo objektai skelbiami
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saugomais, vadovaujantis Gamtos paveldo
objektų vertinimo ir reikšmingumo nustatymo kriterijų aprašu (patvirtintas aplinkos
ministro įsakymu 2009 m. liepos 8 d.).
Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų
ir kraštovaizdžio departamento direktorius
Vidmantas Bezaras apžvalginiame pranešime pažymėjo, jog daugumos želdynų ir
vertingų senų medžių apsauga ir priežiūra
Lietuvoje priskirta rūpintis savivaldybėms,
kurių teritorijoje yra šie objektai. Praktinėje veikloje specialistai vadovaujasi 2007 m.
priimtu Želdynų įstatymu bei kai kuriomis
Miškų, Saugomų teritorijų, Kelių, Kultūros
paveldo ir kitų įstatymų nuostatomis ir poįstatyminiais aktais.
Aiškiau yra su gamtos paveldo objektais, kurių apsaugos ir tvarkymo ypatumus
nustato LR Saugomų teritorijų įstatymas ir
Gamtos paveldo objektų nuostatai. Susirūpinimą daugiau kelia neturinčių šio statuso, bet
vertingų senų medžių išsaugojimas, priežiūra
ir požiūris į juos. Teisinio apsaugos statuso
neturintis vertingas medis neretai tampa
trukdžiu statyboms, tiesiant kelius, lengvai
pripažįstamas pavojingu elektros linijoms,
eismui, pastatų ir žmonių saugumui. Neretai
iškertamas vien dėl to, kad vėjo nulaužtos šakelės, lapai, spygliai ar sėklos šiukšlina miestelių skverų, sodybų aplinką, užkemša stogų
lietvamzdžius, pavėsina gėlynus, o naujos
kartos žmonėms labiau norisi erdvės, gražių
vejų. Taip manant gaunami leidimai iškirsti
senus medžius ir bažnyčių šventoriuose, kapinėse, aikštėse, pakelėse. Anot V. Bezaro, net
rekonstruojant Vilniuje Lukiškių aikštę vyksta
ginčai, ar tikslinga čia palikti sodintas liepas,
kitus medžius. Neliko vietos medžiui, želdynams ir statant miestuose sutankintus daugiabučių ir privačių namų kvartalus. Imant
viršų praktiškumui, naujoms madoms, prarandama pagarba medžiui, kaip kraštovaizdžio, gamtos paveldo objektui.
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
Planavimo ir kadastro skyriaus vyriausiasis
specialistas Giedrius Mikalauskas apgailestavo, kad, lankant gamtos paveldo statusą
turinčius medžius ir jais pretenduojančiais

būti, kartais būna keblu patekti į privačią
valdą, įtikinti jos savininką leisti tuo medžiu
pasirūpinti valstybei.
Lietuvos arboristų asociacijos direktorius
Renaldas Žilinskas, pristatęs kaip šiemet buvo
tvarkomi 9 vertingi senoliai medžiai Vilkaviškio, Kelmės rajone ir Rietavo savivaldybės
teritorijoje, taip pat pastebėjo, kad dalis tokių
medžių augo atkampiose vietose, dirbamuose laukuose, kur nėra privažiavimo, ar ūkininkų sodybose. Ne kiekvienas savininkas linkęs
geranoriškai atsisakyti žemės plotelio, kad
nuo gyvulių trypimo, ganymo ar arimo būtų
galima apverti saugotiną medį, nugriauti po
laja esančius statinius, išvežti sukrautus šalimais akmenis ar kitą šlamštą.
Ne paslaptis, kad dalis senų medžių tyčia suniokojami piktavalių žmonių ar pramogaujančio gamtoje jaunimo. Pavyzdžiui,
Šakių rajone apdegintas Plokščių ąžuolas,
Pakruojo rajone nudžiovintas Klovainių
ąžuolas, Telšių rajone nudrožta žievė Tado
Blindos pušiai.
Aplinkos ministerija sudarė 2015-2020
m. kraštovaizdžio išsaugojimo planą, kuriuo
remiantis už ES lėšas bus tvarkomi dvarų
dendroparkai, šalies visuomenei šviesti renNetinkamai apgenėtas ąžuolas

AUTORIAUS nuotrauka

V

ilniuje, Saugomų teritorijų nacionaliniame lankytojų centre spalio 4 d.
surengtoje konferencijoje „Visuomenės požiūris į medžių senolių priežiūrą ir apsaugą“, kurioje dalyvavo rajonų ir
miestų savivaldybių ekologai, nacionalinių
ir regioninių parkų, mokslo įstaigų, aukštųjų
mokyklų, botanikos sodų bei želdynų priežiūros įstaigų darbuotojai, aptartos problemos ir pasidalinta patirtimi, kaip prižiūrėti
medžius – gamtos paveldo paminklus ir
padėti neturintiems šios statuso vertingiems seniems medžiams ilgiau išgyventi.
Pranešimus skaitė Aplinkos ministerijos,
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos,
Lietuvos gamtos fondo, Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto, Lietuvos arboristikos
centro ir asociacijos specialistai bei atvykę
Europos arboristikos žinovai – ekspertas
Neville Fay iš Didžiosios Britanijos ir čekas
Martin Nemec, parengęs ilgalaikį Stelmužės
ąžuolo priežiūros projektą. Jie pristatė senolius medžius ir kaip mini ekosistemas, svarbias biologinei įvairovei palaikyti.
Panaši arboristinė konferencija buvo
surengta prieš šešerius metus (2011 m. balandžio pabaigoje) Vilniuje, Verkių rūmuose.

Lietuvoje taikoma išsaugančioji
arboristika

Anglų arboristo Neville Fay pastebėjimu, neretai ypač senų drevėtų medžių skirtingos
dalys gali nevienodai senėti: viena pusė dar
žaliuoja, o kita jau sausa, pūna, skylinėja. Jo
manymu, nereikėtų skubėti tokių medžių
„laidoti“. Iš pirmo žvilgsnio jau mirštančiam
medžiui išlikti dar stabiliam ir gauti maistmedžiagių padeda išleistos papildomos šaknys, kurios žemės paviršiuje neretai įauga į
kamieną. Todėl senų medžių būklę reikėtų
įvertinti kompleksiškai, įsiklausyti į arboristų
nuomonę.
VšĮ „Lietuvos arboristikos centras“ (įsteigtas 2010 m. pradžioje) vadovas Sigitas Algis
Davainis teigė, kad Lietuvoje vertingiems
medžiams taikoma iš Europos šalių perimta
konservuojančioji ar išsaugančioji arboristika. Tai vienu metu medžiui teikiama ,,chirurginė“ pagalba ir vykdomas profilaktinis sveikatinimas. Todėl medį ,,gydantis“ arboristas
turi būti plačios specializacijos: mokantis
tinkamai įvertinti medžio antžeminės ir požeminės dalies būklę, pažeidimus, kamieno
bei šaknų stabilumą ir gyvybingumą ir kartu
būti kraštovaizdžio architektu – kaip medis
geriau žiūrėsis po išgenėjimo konkrečioje
aplinkoje.
Pastebėta, kad medžiui senstant mažėja
jo lajos aukštis, žemyn leidžiasi jį maitinančios šoninės šakos. Medis išgyvena natūraliai
numesdamas perteklines šakas, nulūžusiųjų
vietoje koncentruojasi naujų ūglių išleidimui reikalingos energetinės medžiagos. Tai
stimuliuojama ir papildomai genint šakas.
Nereikėtų išgenėti šoninių šakų ir priverstinai pakelti aukštyn seno medžio lają. Patyrę
arboristai senus medžius geni apgalvotai,
saikingai.
Pasikeitė požiūris ir į senų medžių su
drevėmis priežiūrą. Dabar atsisakoma drevių angų ,,plombavimo“ parankinėmis statybinėmis medžiagomis (betonu, plytomis,
akmenimis, metalo lakštais), drevių ir galinčių lūžti stambių šakų sutvirtinimo veržiančiais plieniniais lynais, žaizdų aptepimo
cheminėmis priemonėmis, nes chemikalai
slopina natūralų medžio imunitetą. Iš drevių
išvalomas tik puvinys, paliekamos angos vėdinimuisi. Didesnės angos nuo kritulių pridengiamos stogeliais. Genint medžių šakas
svarbu ir daromų pjūvių atstumas, lygumas,
kampas, metų laikas.

Neretai pavieniai augančio
medžio šaknų sistema užima 3
kartus didesnį plotą negu antžeminė laja. Senų medžių šaknyną taip pat pūdo grybinės
ligos, silpnina žemės paviršiaus
trypimas, perteklinė drėgmė.
Stabdyti šaknų nykimą arboristai
bando įvairiomis profilaktinėmis
priemonėmis: aptveriamas polajinis žemės paviršius, jis padengiamas ąžuolo ar kito medžio
skiedrų mulčiumi, po medžiu
tręšiamas, laistomas dirvožemis.
Žinoma, visa tai nemažai kainuoja ir tokios priemonės gali būti
taikomos tik ypač vertingiems
medžiams.
Atkreiptas ekologų dėmesys į tai, kad
miestų ir kitų želdynų tvarkymui, gamtos
paveldo statusą turinčių medžių priežiūrai
skelbiant konkursus (viešuosius pirkimus)
ne visada pasiteisina pigiausia rangovų
darbo pasiūla. Neturintys arboristinio darbo įgūdžių rangovai, pasirinkę netinkamą
genėjimui laiką, darbo priemones, gali ir
pakenkti medžiui, paspartinti jo senėjimą
ir žūtį. Todėl gamtosaugininkai siūlo, kad
sumedėjusių želdynų ir medžių priežiūros
darbus vykdytų tik atestuoti arboristai.
Lietuvos arboristikos centro archyvo nuotrauka

giami etnografinių kaimų kraštovaizdžio
konkursai, surengti 2016 m. medžio rinkimai
Lietuvoje.

Pavyzdinis Stelmužės ąžuolo
tvarkymas

Nuo 1998 m. Lietuvoje dažnai buvojantį
čekų arboristą Martin Nemec pelnytai galima vadinti mūsų Stelmužės ąžuolo gelbėtoju. Zarasų rajono savivaldybės užsakymu jis su kolegomis 2010 m. parengė šio
ąžuolo ilgalaikio sveikatinimo, priežiūros
bei aplinkos apie jį sutvarkymo projektą.
Nustatytas fiziologinis ir biomechaninis šio
medžio gyvybingumas, atlikta dirvožemio
analizė, apskaičiuoti žmonių srautai, pasiūlytos priemonės, kaip pagerinti ąžuolo augimo sąlygas ir prailginti jo išlikimą. 2013
m. atliktas minimalus šakų genėjimas, kad
jos leistų naujus ūglius ir taptų lengvesnėmis, nelūžinėtų. M. Nemec pasiūlė iš
kamieno pašalinti statybinių medžiagų
„plombas“, įrengti drevėje vėdinimo angą.
Sutvarkyta gamtos paminklo aplinka: iškirsti gretimai augę ir šviesą užstojantys
menkaverčiai medžiai, gamtos paminklas
naujai aptvertas metaline tvora nuo lankytojų trypimo, jiems įrengta terasa, žemė
po medžio laja padengta ąžuolo skiedrų
mulčiumi, sureguliuotas perteklinio paviršinio vandens po ąžuolo nutekėjimas, o

Stelmužės ąžuolo tvarkytojai – arboristai (iš kairės –
čekas Martin Nemec ir anglas Neville Fay)

per sausras žemė po medžiu laistoma gaisrininkų atvežamu vandeniu.
M. Nemec teigimu, dešimtmetis kruopštaus darbo davė rezultatus – Lietuvos istorijos ir gamtos paveldo paminklas atsigavo ir
išleido naujus ūglius.

Kuo galėtų prisidėti miškininkai?

KMAI kolegijos direktorius dr. Vaidotas
Lygis, remdamasis dr. Remigijaus Bakio
parengta apžvalga „Pavojingi medžiai
miesto želdynuose“, pristatė svarbiausias medžių ligas, kenkėjus ir abiotinius
veiksnius, kurie pažeidžia medžius ir daro
juos pavojingais. Jis atkreipė klausytojų
dėmesį ypač į puvinį sukeliančius grybus,
kuriuos pastebėjus ant medžio reikėtų
susirūpinti jo sveikata ir stabilumu. Ypač
pavojingi yra drevėti, puvinio pažeistomis šaknimis medžiai, kurie gali virsti,
lūžti vėtros metu ar lipant jį tvarkyti arboristui. Įvertinant medžių pavojingumą
taikoma 7 balų sistema.
Šios kolegijos Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros lektorė
Asta Doftartė pristatė būdą, kaip kolegijoje turimais elektroniniais prietaisais
studentai nustato medžio viduje puvinio
pažeistas vietas ar jau besiformuojančias,
susidariusias dreves (specialiais davikliais
apjuosiamas medžio kamienas ir pagal
medienos tankumo pasikeitimus padaroma skerspjūvio nuotrauka). Toks medžio
būklės įvertinimas užtrunka apie 1 valandą. Įsigijus daugiau daviklių, šis metodas
galėtų būti taikomas ir platesniu mastu,
tvarkant miestų želdynus, įvertinant senų
medžių stabilumą. Neturint šio prietaiso,
puvinio pažeidimai ar kiaurymė nustatomi gręžiant medžio kamieną.
/ 2016 / 11
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Tropikų miškas

Kavamedžių plantacija

Miškų inventorizacija Kuboje (1981-1984 m.)
Dr. ALGIRDAS RUTKAUSKAS
(tęsinys, pradžia 10 nr.)

Atogrąžų miškų inventorizacija

Ji vykdyta sklypiniu metodu pagal
,,Lesprojekt“ parengtą metodiką, kuri mažai skyrėsi nuo Lietuvoje naudotos. Bet
atogrąžų miškų sąlygomis tai netiko ir reikėjo ją vykdyti atrankiniu metodu. Atogrąžų miškai buvo labai įvairūs: nuo žemumų
drėgnųjų miškų iki sausųjų atogrąžų miškų, taip pat buvo kalnų drėgnųjų atogrąžų
miškų, vadintų debesų miškais (monte nublado), kurie skendėjo nuolatiniame rūke.
Miško sklypuose tūrį turėjome nustatyti
išdėstant apskaitos barelius. Susidūrėme
su sunkumais: sklypų išskyrimui naudojome 10 metų senumo areonuotraukas,
o tropikų sąlygomis miškas greitai auga.
Dėl gausaus ir sunkiai praeinamo trako,
lianų raizgalynės neįmanoma buvo išdėstyti barelių, tai atsiliepė sklypų formavimo
kokybei. Todėl daugiausiai naudojome
vizualinę taksaciją. Kalnuose dažnai buvo
Salose augo mangroviniai miškai
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aprašomas sklypas iš priešingo šlaito.
Kartografinį pagrindą sudarė topografiniai žemėlapiai, ant kurių pernešdavome
sklypų ribas iš aeronuotraukų. Primityviai
sudarytas Miškų kadastras, todėl neaišku
buvo, kokius plotus reikia inventorizuoti.
Detaliai aprašydavome miškų želdinius. Jie veisti sodmenimis tik su uždara
šaknų sistema, tačiau ir tai ne visada garantuodavo sėkmę. Mūsų tyrimais, apie
40 proc. želdinių buvo blogos būklės arba
žuvę. Bonitetas nustatomas tik spygliuočiams, o lapuočiai pagal augimą skirstyti į
gerus, patenkinamus ir blogus.
Sunkiausiai sekėsi atpažinti ir aprašyti
atogrąžų medžių rūšis. Miškų instituto duomenimis, reikėjo inventorizuoti 308 medžių
rūšis, kurios suskirstytos į 16 miško formacijų (tipų) pagal dirvožemius, o jose išdėstytos pagal medienos ūkinę vertę (kriterijus
– medienos lyginamasis svoris). Taksacijos
normatyve paliktos 143 rūšys, suskirstytos
į 8 grupes pagal ūkinę vertę: spygliuočiai,
spec. paskirties, vertingos, kietieji, pusiau kietieji,
minkštieji I ir II klasės ir kitos. Miškotvarkos darbuose
naudoti vietiniai medžių
rūšių pavadinimai. Jas atpažindavo vietos miškininkai,
daugiau išprusę eiguliai. Jie
buvo rimti mūsų pagalbininkai, nes gerai orientavosi
vietovėje, surasdavo pasiklydusį taksatorių. Eiguliai
buvo ginkluoti, atliko ir vietinės policijos funkcijas.
Iš spygliuočių medžių
augo keturių rūšių pušys

(caribea, tropicalis, occidentalis, cubensis).
Iš kietmedžių vertingiausias yra juodmedis (carbonero), bet jų belikę tik pavieniai
medžiai. Augo net 5 raudonmedžių rūšys
– acana, granadillo, guayacan, majagua,
roble. Baldų pramonėje vertintos caoba,
sabiku rūšys. Paplitęs cedro, kurio mediena
nepakeičiama cigarų pakuotėms gaminti.
Nenaudojamas žemes ištisu kilimu
dengė labai tankus ir dygliuotas krūmas
marabu. Žolinė danga taip pat buvo aštri
ir dygi, jos neėdė gyvuliai. Ant jos negalėjai ir pasėdėti.
Kubos miškų išteklių rodikliai nebuvo
įspūdingi: vidutinis natūralių brandžių
medynų tūris siekė 80-100 m3/ha, skalsumas – 0,5, išskyrus plantacinius želdynus,
ypač eukaliptų.
Ispanų kolonizatoriai čia iškirto apie 4
mln. ha vertingiausių miškų, vėliau tai darė
ir šeimininkavę amerikiečiai. Prie intensyvaus miškų naudojimo prisidėjo ir garsių
kurortų, kaip Varadero, plėtra, prabangių
viešbučių, administracinių pastatų interjerų įrengimas iš juodmedžio ir raudonmedžio medienos. Mano pastebėjimu,
kubiečių gyvenime buvo maža rekreacinė miškų reikšmė, nes jie nuo senų laikų
įpratę eiti į natūralų mišką tik su mačete
rankoje. Propaguoti tik ekonominę naudą
šaliai duodantys miškai, kur vystomas medienos perdirbimas, žmonės aprūpinami
darbu.
Medžiai buvo kertami pasiekę nustatytą tikslinį skersmenį arba amžių. Kalnuose
augantys pušynai buvo kertami 50 metų,
pušų želdiniai lygumose – 30 metų. Dėl
spartaus augimo (metinė rievė siekė apie
1 cm) pušų mediena nebuvo gerų techni-

Miške atsigaivindavome kokoso sultimis

nių savybių, nors labai sakinga, vyko bandomieji sakinimo darbai.
Dauguma kietmedžių kirsti irgi 50
metų. Specialioms medžių rūšims dažniausiai priskirtos introdukuotos, auginamos kaip plantacijos. Labiausiai jose
auginti eukaliptai, kurie kertami nuo 15
metų amžiaus. Per tą laiką šis medis pasiekia elektros ar telegrafo stulpams reikalingus išmatavimus. Pavyzdžiui, eukaliptas salina per 25 metus užauga iki 50 m
aukščio. Popieriaus pramonėje naudota
70 proc. eukalipto ir 30 proc. pušies medienos. Pušis caribea ir eukaliptas salina
– svarbiausios rūšys Kubos medienos pramonėje. Casuarina spygliuotis kertamas
nuo 10 metų, jo mediena naudojama kurui cukranendrių perdirbimo gamyklose.
Taip pat augo daug rūšių palmių, bet jos į
miško fondą nebuvo įskaitomos, nors karališkoji palmė laikoma šalies nacionaliniu
medžiu ir pavaizduota Kubos herbe (taip
pat nacionalinė gėlė mariposa blanca ir
paukštis kolibris zun-zun).
Atogrąžų miškuose ypač gausu buvo
roplių – rangėsi driežai, iguanos, netgi nedideli smaugliai. Sapatos pelkėse veisėsi
krokodilai. Teko matyti ir krokodilų auginimo fermą, kuri tiekė jų mėsą restoranams.
Iš mums įprastinės medžiojamosios faunos paminėtini nedideli elniai, šernai, kurių daugelis buvo mišrūnai su naminėmis
kiaulėmis. Kai kuriose vietose saloje ganėsi sulaukėję arkliai, karvės. Kuboje mėgstamos migruojančių paukščių medžioklės.
Be miško žemės reikėjo aprašyti ir kavos bei kakavos plantacijas. Kavamedžiai
čia sodinami po miško laja, optimalus
skalsumas – 0,3. Labiausiai tinkančios jų
rūšys, turinčios plačią lają. Antrame arde
pažymėdavome plantaciones de cafe.

Vietiniai valstiečiai pavaišindavo tikra
kavamedžių kava, kurios išgėrus net ir nedidelį kiekį pasijusdavai neblaiviu.

Detalesnė pažintis su rytine Kuba

Mano darbo objektas buvo per 1000 km
nuo Havanos – rytinė Kubos dalyje esantis
Sierra Maestra kalnynas. Tad teko pereiti
Fidelio Kastro kovų takais.
Pirmais metais dirbau Baracoa rajone,
kur įlankoje 1492 m. rudenį išsilaipino K.
Kolumbas (tą vietą žymi kryžius). Atlanto
vandenyno priekalnėse augo labai vešli
atogrąžų augmenija, didelė medžių rūšių įvairovė. Antrais metais dirbau Sierra
Maestra centriniame kalnų masyve link
Karibų jūros, kur augmenija skurdi, nes
čia mažai kritulių, karšta. Įsiminė nuo pat
Karibų jūros iškylantis aukštas Turkino
kalnas.

Iš Havanos į darbo vietoves ir atgal
per 40 kartų teko skristi rusiškais An-24 ir
Jak-40 lėktuvais. Taigi, gerai pažinau šalį ir
iš oro. Žemė – rausvos spalvos, nes dirvožemis prisotintas geležimi (vadintas geležinžemiais, geltonžemiais). Tačiau šiems
dirvožemiams trūksta fosforo, kurio kiekis
apsprendžia pušų augimą.
Nusileidus lėktuvui Guantaname,
mūsų laukdavo miško įmonės (empresos)
mašina, kuria važiuodavome pro amerikiečių karinę bazę (joje dirbo ir kubiečiai),
toliau per kalnyną – į vandenyno pusę, kur
buvo amerikiečių nutiestas plentas.
Antrais metais dirbome Karibų jūros
pakrantėje, Sierra Maestra miško įmonėje, įsikūrusioje Santjago de Cuba mieste.
Trečiais metais nusileidome nuo kalnų į
Camaguei plynaukštę, čia augo nemažai
plantacinių želdinių.
Ilgametės komandiruotės metu teko
pabuvoti ir prie Kubos pakrančių esančiose mažesnėse salose, aprašyti jose augančius mangrovinius miškus, kuriuose
vyravo 4 mangrų rūšys (mangle rojo, prieto, pataban ir jana). Šie miškai turi daugiau
apsauginę reikšmę, bet iš jų medienos
taip pat degama medžių anglis, žievė turi
ypač daug tanidų.

Žiūrint pro prabėgusių metų prizmę

Kuboje bėgo įtemptas mūsų komandiruotės darbo laikas: trys savaitės lauko
darbuose ir savaitė kamerinių darbų Havanoje. Kuboje paruošėme apie 40 miškotvarkos specialistų, kurių dalis, dar mums
neišvykus, buvo išsiųsti mokyti kitų į AnTaip gamintos medžio anglys
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golą, Nikaragvą. Mūsų bandymai pripratinti kubiečius prie intensyvesnio darbo
ritmo, įvesti norminį apmokėjimą taip ir
liko nesuprasti. Čia galiojo nerašyta taisyklė manjana, įprasta visoms šio karšto
klimato šalims.
Oficialiai tarybinių specialistų misija
Kuboje buvo įvertinta: net Kubos kompartijos trečio suvažiavimo dokumentuose įrašyta, kad Kuba yra pirmoji Lotynų Amerikos šalis, kurioje atlikta miškų
inventorizacija. Tuo laiku atrodė nerealu,
kad kubiečiai gali įvykdyti mūsų
parengtuose miškotvarkos projektuose numatytas dideles medynų rekonstrukcijos
ir miško įveisimo apimtis. Bet statistiniuose leidiniuose (1990, 2000, 2010) teigiama, kad Kubos miškingumas padidėjo
nuo 19 proc. iki 26 proc. arba nuo 1990
m. miškų plotas padidėjo nuo 2 mln. ha
iki 2,9 mln. ha, kasmet įveisiant po 30-40
tūkst. ha naujų želdinių. Kubos gamtosaugininkai aktyviai reiškiasi tarptautinėse miškininkų organizacijose. 1997 m.
įsteigtos 65 saugomos teritorijos, tarp
jų – Granmos ir Humbolto nacionaliniai
parkai, Vinaleso slėnis yra pasaulio paveldo paminklai. 2006 m. įsteigti 6 biosferos
rezervatai. Tai ir mūsų šioks toks indėlis,
tvarkant Kubos miškus, teikiant gamtosaugos pradmenis.
Dirbdami kas mėnesį vieną savaitę Havanoje, stengėmės vakarais susipažinti su
sostinės kultūriniu gyvenimu. Lankydavomės teatruose, kabare ,,Tropicana”, pabuvojome Ernesto Hemingvėjaus gyvenimo
Havanoje (1947-1960 m.) vietose (vila ,,La
Vihija”, baras ,,Floridita”, krantinė Kochimare, kur stovėjo rašytojo kateris ,,Pilary”). Už
patruliavimą šiuo kateriu jūroje, stebint
ar nepasirodys vokiečių povandeniniai
laivai, rašytojas buvo apdovanotas ,,Bronzine žvaigžde”. Kubiečių žvejai iš nuskendusių laivų surinko bronzą ir toje vietoje
pastatė E. Hemingvėjaus biustą. Kitas jo
bronzinis biustas yra bare ,,Floridita”, kur
rašytojas mėgo pasėdėti, užsakydavo dvi
taureles romo (kaip jis sakydavo – vieną
man, kitą jam). Už ženklią literatūrinę veiklą E. Hemingvėjui 1954 m. skirta Nobelio
premija. Visos jo žymios knygos išverstos į
lietuvių kalbą.
Havanos kapinėse radau pasaulio
šachmatų čempiono Chose Kapablankos
kapą (1888-1942). Vėliau sužinojau, kad
šiose kapinėse yra ir kubiečio socialisto R.
Merkadero kapas. Šis NKVD agentas 1940
m. Meksikoje nužudė buvusį TSRS politinį
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Ginkluoti eiguliai atkampiose vietovėse atlikdavo ir policijos pareigas

veikėją Levą Trockį, neįtikusį savo pažiūromis J. Stalinui. Už tai jis buvo nuteistas 20
metų, o išėjęs į laisvę grįžo į Kubą.
Socialistinė Kuba tuo metu labai veržėsi visiems padėti išsivaduoti iš imperializmo ir plėtė savo įtaką Lotynų Amerikos
šalyse. Komandiruotės metu teko pajusti
1983 m. kilusį rimtą konfliktą tarp Kubos ir
JAV dėl Grenados, nedidelės Antilų salyno
valstybėlės (310 km2 dydžio). Atėjęs 1979
m. perversmo būdu į valdžią, kairiosios
krypties radikalus lyderis M. Bischopas palaikė glaudžius ryšius su Kuba ir TSRS. Kai
Grenados saloje kubiečiai pradėjo statyti
karinį aerouostą, amerikiečiai 1983 m. lapkritį čia išlaipino karines pajėgas. Kubos
radijas be perstojo transliavo kaip kubiečiai didvyriškai priešinasi pasaulio imperializmui ir miršta apsigobę laisvės vėliavą.
Per konfliktą nužudytas diktatorius M.
Bischopas, žuvo ir 13 kubiečių, nemažai
buvo sužeista. Paveikti propagandos kai
kurie kubiečiai iš susijaudinimo net darbe
verkė.
Dauguma Kubos gyventojų yra pamaldūs katalikai. Nežiūrint politinės šalies santvarkos, Vatikano vadovai rodo
išskirtinį dėmesį šiai šaliai. Kuboje lankėsi
net trys popiežiai: Jonas Paulius II (1998
m.), Benediktas XVI (2012 m.) ir Pranciškus (2015 m.). Komandiruoti lietuviai
specialistai su kubiečiais taip pat artimiau bendravo: kartu paminėdavome
katalikų šventes – Kalėdas, Velykas. Oficialiai buvo minimos ir nacionalinės Kubos
šventės: sausio 1 d. – Kubos išsivadavimo
diena; liepos 26 d. – Nacionalinio sukilimo diena.
Kuboje socializmo laikais buvo likviduotas neraštingumas, įvesta nemokama
gera sveikatos apsaugos sistema. Kuboje

vienam gyventojui teko daugiausia gydytojų pasaulyje, daug kubiečių gydytojų
dirbo Venesueloje, kitose šalyse. Išvystytas sportas, menas.
Mus stebino mažas gyventojų nusikalstamumas. Kad čia gyventi saugu, ne
kartą teko įsitikinti, apsigyvenus miškuose
kartu su miško ar cukranendrių kirtėjais.
Tropikų sąlygomis yra lengvesnis pragyvenimas: nereikia šiltų drabužių, atkrinta
būsto šildymas. Be to, tuo metu profsąjungos dirbantiems organizuodavo darbo
vietose nemokamą maitinimą 3 kartus
per dieną. Lauko darbuose maitino ir mus,
kiekviena miško įmonė turėjo po viešbutėlį ir valgyklą. Tiesa, egzistavo kortelių sistema, pagal taip vadinamą tarhet galima
buvo apsiprekinti tik priskirtoje parduotuvėje. Mums leista apsiprekinti 2 kartus per
mėnesį specialioje parduotuvėje. Tačiau
tarybiniams specialistams buvo mokami
kukloki atlyginimai, palyginus su kitų šalių
specialistais.
Mūsų akimis, kubiečiai gyveno lengvą,
linksmą ir nerūpestingą gyvenimą, buvo
ilgaamžiai. Jie laikėsi principo negerti
svaigiųjų gėrimų, bet neatsisakyti kavos,
cigarų ir sekso. Stebino, kad čia karo tarnyba buvo privaloma vyrams ir moterims
nuo 17 metų ir truko 2 metus.
Šiam gyvenimo tarpsniui atminti
Kuboje dirbę kauniečiai įsteigė lietuvių
– ispanų kalbos šalių draugiją ,,Lietuva –
Iberoamerica”, kurios vadovu išrinktas hidrologas Romanas Grigaliūnas, dirbęs Kuboje 6 metus. 1990 m. sausio 16 d. mūsų
draugija buvo įregistruota Lietuvos ryšių
su užsienio šalimis draugijoje. Ta proga
Ąžuolyno šlaite pasodinome 2 ąžuoliukus.
Draugijoje buvo apie 30 narių, bet bėgant
metams jos veikla palaipsniui užgeso.

REDO RUTKAUSKO nuotraukos

Proginis moksleivių bėgimas Kęstučio Žemaičio taurei laimėti

Pažymint miškininko V. Žemaičio 120-ąsias gimimo metines
jo vardu pavadintoje Žaliosios pagrindinėje mokykloje

Nemarus girių karaliaus atminimas
Prisimenant buvusį tarpukario Lietuvos visuomenės ir pokario
išeivijos JAV veikėją, etnologą, miškininką Vincą Žemaitį

Įamžintas V. Žemaičio atminimas gimtinėje

Š

iemet lapkričio 21 d. sukako 120 metų,
kai Vilkaviškio rajone, Andriškėse
gimė šis iškilus miškininkas, mokslininkas istorikas ir puikios sielos žmogus. Minint
jo gimimo šimtmetį, „Mūsų giriose“ prisiminimais apie nuo 1926 m. Kazlų Rūdos miškų
urėdu dirbusį V. Žemaitį dalijosi su juo dirbę
miškininkai Viktoras Račkauskas ir Vytautas
Martinaitis. Pasitraukęs su kitais miškininkais 1944 m. vasarą į Vokietiją, vėliau į JAV,
V. Žemaitis tikėjo Lietuvos būsima laisve,
emigracijoje JAV ragino miškininkus laukti
ir ruoštis sugrįžtuvėms, pergyveno dėl abejojančių. Pirmasis „Mūsų girių“ redaktorius
miškininkas prof. Jonas Kuprionis rašė, kad
„...buvęs Kazlų Rūdos urėdas randa laiko ne
tik parašyti memorandumą poniai Eleonorai Ruzveltienei (buvusio JAV prezidento T.
Ruzvelto žmonai – Red.), bet ir pakedenti
prisnūdusius lietuviškuosius veikėjus“. Jis aktyviai rašė ir į emigracijoje leistą miškininkų
žurnalą „Girios aidas“.

Džiugu, kad atgavus nepriklausomybę
šio šviesuolio miškininko gyvenimo pėdsakai įamžinti gimtinėje Andriškių kaime – V.
Žemaičio sodybos vietoje prie Šeimenos
upės vingio ant dirbtinės kalvelės užkeltas
lauko riedulys su užrašu. Kitas atminimo
ženklas – Vilkaviškio r. Klausučių seniūnijoje esanti Žaliosios pagrindinė mokykla pavadinta Vinco Žemaičio vardu. Čia įkurtame
muziejuje surinkta išsami informacija apie
šio kraštiečio gyvenimą ir veiklą Lietuvoje
ir emigracijoje. Dar vienas reikšmingas akcentas – Kazlų Rūdos seniūnijoje, Šalniškės
kaime prie sodybos, kur dirbdamas Kazlų
Rūdos miškų urėdu gyveno V. Žemaitis,
2015 m. lapkritį atidengtas koplytstulpis. V.
Žemaičio sūnaus kunigo Kęstučio rūpesčiu
jį išdrožė tautodailininkas Algirdas Sakalauskas.
V. Žemaičio nueitą gyvenimo kelią visuomenei primena autobiografinė knyga
„Nuo Šeimenos krantų“. Iki mūsų dienų

neprarado aktualumo jo parengti istoriniai
leidiniai „Sienų klausimu“, „Pietinė Lietuva“,
„Sūduvos krikštas“, „Lietuvos etninių sienų
klausimais“, kuriais naudojasi ir studentai,
rengiant kursinius ar diplominius darbus.
Reikšmingas V. Žemaičio etnologinis
darbas – studija „Pietryčių Pabaltijo etninė
praeitis“, kurią 1979 m. JAV išleido Lietuvos
miškininkų sąjunga išeivijoje. Leidinys iliustruotas dviem žemėlapiais. Iš jo rašytinių
aruodų galėtų pasimokyti ir dabartiniai Lietuvos jaunieji miškininkai.
V. Žemaičio 120 gimimo metinių sukaktis turiningai paminėta Vilkaviškio r. Klausučių seniūnijoje: surengta proginė mokslinė
konferencija, kur pranešimą apie V. Žemaitį
skaitė istorikas Antanas Žilinskas; svečiai
lankėsi Žaliosios V. Žemaičio pagrindinėje
mokykloje įsteigtame personaliniame muziejuje; vyko bėgimas nuo mokyklos iki Andriškių kaimo tradicinei V. Žemaičio taurei
laimėti. Renginyje dalyvavo ir Marijampolės, Kazlų Rūdos miškų urėdijų miškininkai.
Žurnalistas BERNARDAS ŠAKNYS
Kraštiečio atminimo ekspozicija Žaliosios
V. Žemaičio pagrindinėje mokykloje
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Aptarti miško medelynų modernizavimo
klausimai ir perspektyvos
ZITA BITVINSKAITĖ
Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškininkystės skyriaus vyriausioji specialistė

Toliau įgyvendinant Generalinės miškų urėdijos patvirtintos valstybinių miško medelynų modernizavimo programos uždavinius, spalio 26-27 d. Generalinės miškų urėdijos iniciatyva Kretingos ir
Raseinių miškų urėdijose surengtas pasitarimas, kuriame dalyvavo miškų urėdijų miško medelynų
vadovai, miškų urėdai, vyriausieji miškininkai, Aplinkos ministerijos, Valstybinės miškų tarnybos,
mokslo ir mokymo institucijų specialistai. Pranešimus skaitė Generalinės miškų urėdijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Mankevičienė, miškų urėdijų vadovai ir medelynų viršininkai, Miškų instituto ir ASU darbuotojai dr. Vytautas Suchockas, dr. Gerda Šilingienė ir šio
straipsnio autorė. Diskusijose pasisakė generalinio miškų urėdo pavaduotojas dr. Valdas Vaičiūnas,
Valstybinės miškų tarnybos Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė
Laukineitienė, miškų urėdijų atstovai.

P

irmąją pasitarimo dieną Kretingos miškų urėdijoje vyko karštos diskusijos
medelynų perspektyvos klausimais.
Pranešimus šia tema skaitė Anykščių miškų
urėdas Sigitas Kinderis ir vyriausiasis miškininkas Kęstutis Bilbokas, Panevėžio miškų
urėdas Valdas Kaubrė, Dubravos EMMU miškų urėdas Kęstutis Šakūnas, Rokiškio miškų
urėdijos vyriausiasis miškininkas Julius Adamonis, Radviliškio miškų urėdijos medelyno
viršininkas Dainius Dapkus, Šiaulių miškų
urėdijos medelyno viršininkas Saulius Grybas,
Tauragės miškų urėdijos medelyno viršininkas Modestas Žutautas ir Telšių miškų urėdijos medelyno viršininkas Eugenijus Barniškis.

Pagrindinė tema – ateities medelyno modelis ir veikla. Sprendžiant šį klausimą, svarbūs ne tik naujų miško sodmenų išauginimo
technologijų, bet ir specializacijos auginti
tam tikrų medžių rūšių ir amžiaus sodmenis
klausimai. Ateities veiklos kelias kol kas aiškiausias tik Dubravos EMM urėdijos specialistams, toliausiai pažengusiems modernių
sodmenų auginimo technologijų diegimo
srityje. Jie jau kitų metų pavasarį numato pradėti auginti miško sodmenis su uždara šaknų
sistema. Tačiau ir jiems gali iškilti nemažai
sunkumų ne tik dėl patirties stokos, bet ir dėl
sodmenų realizacijos. Todėl miškų urėdas K.
Šakūnas, pristatydamas medelyno modelį ir

TOMO NORVAIŠOS nuotrauka

Grupė pasitarimo dalyvių Kretingos miškų urėdijos medelyne
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ateities planus, kvietė miško medelynų specialistus daugiau bendradarbiauti, domėtis kolegų patirtimi ir mokytis vieni iš kitų, siekiant
nekartoti tų pačių klaidų.
Pernai apžiūroje Anykščių miškų urėdijos
medelynas neatsitiktinai pripažintas vienas
geriausių šalyje. Šiame medelyne dirba ne
tik puikūs šios srities specialistai – medelyno
viršininkas Ričardas Juozapavičius ir meistras Arvydas Gimbutas, bet šiai sričiai daug
dėmesio skiria ir vyriausiasis miškininkas K.
Bilbokas bei miškų urėdas S. Kinderis. Miškų
urėdijos specialistai, išanalizavę Anykščių
rajono savivaldybės socialines ir miškų urėdijos finansines galimybes, sodmenų poreikį
ir sėjinukų auginimo problemas, nusprendė,
kad jų medelyno veiklos perspektyva – tik
spygliuočių sėjinukų su uždara šaknų sistema auginimas, beprasmiškai neinvestuojant
į medelyno ploto plėtrą.
Dėl medelyno veiklos planų tvirtai yra
apsisprendę ir ryžtingai nusiteikę juos įgyvendinti Radviliškio miškų urėdijos miškininkai. Ateityje čia sodmenys bus auginami taikant ,,šiltnamis – atviras gruntas“ sodmenų
auginimo sistemą, taip sutrumpinant eglės
sėjinukų auginimo laiką, taupant plotą ir
mažinant sodmenų savikainą. Dalį sėjinukų
planuojama parduoti kitiems medelynams.
Todėl pastaraisiais metais pastatytas 0,1 ha
šiltnamis, ateityje numatoma pagerinti sodmenų laikymo ir rūšiavimo sąlygas.
Panevėžio miškų urėdijos miško medelynas – vienas iš dviejų, kuriame apsispręs-

AUTORĖS nuotrauka
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Komposto ruošimui kretingiškiai nuomoja techniką iš UAB ,,RB BALTIC‘‘

lapuočių ir spygliuočių sėjinukams auginti,
sutvarkyti laistymo sistemą, įsigyti būtinos
technikos, pastatyti sandėlį (ūkinį pastatą)
bei įrengti buitines patalpas darbininkams.
Abejonių kelia Telšių miškų urėdijos
sprendimas auginti sodmenis su uždara šaknų sistema, naudojant jau pasenusias technologijas – polistirolo konteinerius, kurie
substratu bus užpildomi rankomis. Apie 40
ha medelyne, įkurtame 1997 m. buvusiose
žemės ūkio naudmenose, turint vilčių, kad
jis taps regioniniu, per beveik du dešimtmečius taip ir neįvyko didelių teigiamų pokyčių.
Pasitarime dr. Vytautas Suchockas supažindino su kitose šalyse taikomomis miško
sodmenų auginimo technologijomis, dr.
Gerda Šilingienė – su pušies sėjinukų apikalinio dominavimo (šoninių ūglių augimo)
sutrikimų priežastimis. Eglė Mankevičienė
apžvelgė miškų urėdijų apsirūpinimo miško
sodmenimis ateities perspektyvas.
Svarstytos ilgalaikių sutarčių sudarymo
miško sodmenims išauginti ir prekybos sodmenimis elektroninėje prekybos sistemoje
galimybės, cheminių preparatų registravimo profesionaliam naudojimui miškų ūkyje,
sėklinių miško medžių plantacijų derliaus
panaudojimo, ilgalaikių sutarčių sodmenims
pirkti ir išauginti sudarymo problemos.

Antrąją pasitarimo dieną Kretingos miškų
urėdas Arūnas Samoška ir medelyno viršininkas Leonardas Balčikonis supažindino su medelyno veikla, sodmenų sandėliavimo ir rūšiavimo, komposto ruošimo technologijomis.
Medelynas kompostui permaišyti nuomoja
techniką iš UAB ,,RB BALTIC“ – Vokietijos ir
Austrijos įmonių, gaminančių įvairaus pobūdžio atliekų tvarkymo įrangą ir techniką, oficialaus atstovo Pabaltijo šalims ir Baltarusijai.
Firmos specialistas pristatė kompostui ruošti
naudojamą techniką, supažindino su jos įsigijimo ir nuomos galimybėmis.
Baigiamoji pasitarimo dalis vyko Raseinių miškų urėdijos medelyne – viename
jauniausių ir iš geriausiai tvarkomų. Pasak
miškų urėdo Antano Kilčiausko, medelyno darbo sėkmę lemia darbštūs specialistai: medelyno viršininkė Irena Burinskienė,
meistrė Nijolė Adomavičienė, vyriausiasis
miškininkas Rimvydas Mikelaitis. Per pastaruosius metus medelyne dar pagerintos darbo sąlygos ir kokybė: įsigytas naujas traktorius ir sodmenų pikavimo mašina, šiuo metu
įrengiamos buitinės patalpos darbuotojams
ir darbininkams. Medelynas planuoja ateityje sodmenis auginti tik atvirame grunte, dalį
sėjinukų paauginimui įsigyti iš kitų miškų
urėdijų medelynų šiltnamių.

Nemažą miško sodmenų auginimo patirtį sukaupęs
panevėžietis medelyno viršininkas Egidijus Kaluina

Radviliškio miškų urėdija įsirengė šiltnamį
sodmenims auginti

AUTORĖS nuotraukos

ta diegti sodmenų su uždara šaknų sistema
auginimo technologiją. Per pastarąjį dešimtmetį šis medelynas modernizuotas: pastatytas modernus šaldytuvas, buitinės patalpos, rūšiavimo patalpa, net įrengta mini
dirvožemio laboratorija. Jame dirba vienas
geriausių šalies sodmenų auginimo specialistų – medelyno viršininkas Egidijus Kaluina. Tačiau ir čia yra problemų: daugiausiai
rūpesčių kelia dar 1971 m. statyti morališkai
ir fiziškai susidėvėję šiltnamiai, kuriuose ne
tik neįmanoma palaikyti tinkamo mikroklimato sodmenims auginti, bet ir kyla pavojus
ten dirbančių žmonių gyvybei. Miškų urėdija pernai parengė naujų šiltnamių statybos
projektą, todėl artimiausiu metu reikės nemažai investicijų, siekiant įgyvendinti suplanuotus tikslus.
Tauragės miškų urėdijos medelyno viršininko Modesto Žutauto teigimu, ateityje
šiame medelyne bus tobulinamos miško
sodmenų auginimo atvirame grunte technologijos. Per būsimus 2-3 metus Tauragės
miškų urėdija numato pastatyti modernias
sodmenų laikymo ir rūšiavimo patalpas, pagerinti laistymo sistemą. Planuose – kasmet
realizuoti apie 3–3,3 mln. miško sodmenų.
Siekiant sutrumpinti jų auginimo laiką ir sumažinti savikainą, ateityje spygliuočių sėjinukus planuojama auginti šiltnamyje.
Daug darbų ateityje laukia Rokiškio
miškų urėdijos miškininkų. Nors medelyno
plotas didelis, o dirvožemiai tinkami sodmenims auginti, jame iki šiol nesukurta būtina
medelyno veiklai infrastruktūra: miškų urėdija neturi tinkamų sodmenų laikymo, rūšiavimo ir buitinių patalpų darbininkams. Ateityje urėdijos miškininkai planuoja medelyne
miško sodmenis auginti atvirame grunte bei
paauginti kitų miškų urėdijų medelynuose
išaugintus eglės sėjinukus su uždara šaknų
sistema.
Šiaulių miškų urėdijos miškininkai ateityje planuoja taikyti ,,šiltnamis – atviras gruntas” sodmenų auginimo sistemą. Siekdami
sutrumpinti jų išauginimo laiką ir sąnaudas,
iki 2020 m. numato pastatyti 3 šiltnamius

Prižiūrėti laukai Raseinių miškų urėdijos medelyne
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Apibendrinant pasitarime aptartus
klausimais, aiškėja valstybinių miško medelynų ateities planai. Sumažinus medelynų skaičių, likusiuose turėtų būti padidinta
realizacijos apimtis ir sodmenys auginami
taikant tris sodmenų auginimo sistemas:
,,atviras gruntas“ ir 2 mišrios sistemos – ,,šiltnamis – atviras gruntas“ ir ,,uždara šaknų
sistema – atviras gruntas“. Daugiausiai medelynų augins sodmenis atvirame grunte.
Mišrią sodmenų auginimo sistemą ,,uždara
šaknų sistema – atviras gruntas“ galėtų taikyti ne daugiau kaip 4-5 medelynai.
Medelynuose būtina kelti specialistų
kvalifikaciją ir specializuotis auginti tam
tikrų medžių rūšių, amžiaus, šaknų sistemos sodmenis. Šiuo metu iniciatyvos modernizuoti medelyną, pritaikant jį auginti
sodmenis su uždara šaknų sistema, norėtų
imtis Anykščių miškų urėdija. Manyčiau,
kad atsižvelgiant į šios miškų urėdijos medelyno darbo rezultatus ir kokybę, reikėtų
šiai iniciatyvai pritarti, kol neišblėso entuziazmas, o kiti trypčioja vietoje.
Nors ateityje laukia daug darbų ir ne
mažiau problemų, norėčiau pasidžiaugti iniciatyvomis ir darbais, kurie po 2015
m. medelynų vertinimo padaryti per
pastaruosius metus ne tik miškų urėdijų
medelynuose, bet ir kitose institucijose:
vertinimas paskatino ne tik medelynų specialistus, bet ir pačius vertintojus kritiškiau
pažvelgti į savo veiklos rezultatus.
Valstybinės miškų tarnybos Miško
sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjo Virgilijaus Vasiliausko pastangomis profesionalaus naudojimo cheminės apsaugos
priemonių, naudojamų miškų ūkyje, sąraše šį rudenį jau įregistruoti 4 fungicidai,
naudotini medelynuose. Generalinė miškų
urėdija kartu su Panevėžio miškų urėdija
šį rugsėjį suorganizavo išvyką į Vokietijos
miško medelynus, o kitų metų pradžioje numato surengti seminarą medelynų
specialistams cheminių augalų apsaugos
priemonių naudojimo medelynuose klausimais, į kurį planuoja pakviesti kitų šalių
specialistus.
Aplinkos ministro įsakymu spalį papildyti Miško sodmenų kokybės reikalavimai,
ieškoma kelių įteisinti ilgalaikes sodmenų
išauginimo ir įsigijimo sutartis, sprendžiami plantacinių sėklų realizacijos koordinavimo klausimai. Kitų metų pradžioje
numatoma išleisti ,,Miško želdintojo žinyną“, kuriame ir medelynų specialistai ras
patarimų miško sodmenų auginimo klausimais.
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Jaunimas domisi biokuro gamyba

Į

Švenčionėlių miškų urėdijos Antaliedės girininkiją lapkričio 8 d. susipažinti su biokuro gamyba buvo atvykę Vilniaus rajono Eitminiškių gimnazijos moksleiviai su mokytojomis ir pas juos besisvečiuojančiais partnerystės projekto Erasmus + KA2 „Save our
resources“ dalyviais. 2015-2018 m. vykdomo projekto tikslas: šviesti ir ugdyti mokinius
apie vandens ir iškasenų išteklių vykdymo metai: saugojimą, vėjo, vandens ir saulės energijos naudojimą, biokuro, branduolinės energijos panaudojimą ir saugojimą bei socialinių-ekonominių ir kultūros išteklių panaudojimą. Projekto dalyviai – Vokietijos Kiolno
Humbolto gimnazija, Italijos Bario institutas, Rumunijos bei Ispanijos mokymo įstaigos.
Miške svečiai domėjosi biokuro ruoša, miškų urėdijos vyriausiajam inžinieriui Linui
Novikui uždavė nemažai klausimų: kiek kainavo biokuro gamybos įranga, kiek kainuoja
į skiedrovežį pakrauta biomasė, kiek iš jos pagaminama šiluminės energijos ir pan. Atvykėlius stebino miško kelių kokybė ir lietuviško miško vaizdai, net paprašė skirti laiko pasivaikščiojimui miške. Džiaugsmo teikė ir iškritęs sniegas: ir suaugę, ir moksleiviai mėtėsi
sniego gniūžtėmis, lietė lietuviškų pušų kamienus, bandė atspėti – kur šiaurė, kur pietūs!
ONA GYLIENĖ

padangos miŠko technikai

UAB „PGM technika“

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

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

Forest King F
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Kėdainių miškų urėdijos vairas –
34 metų miškininko rankose
Spalio pabaigoje Kėdainių miškų
urėdijos vairą iš ilgamečio vadovo Juozo Girino perėmė 34 metų
miškininkas Justinas Urbanavičius. Pirmąsias darbo savaites
naujasis miškų urėdas skyrė pažinčiai su miškų urėdijos kolektyvu, miškų valdomis, aptarė vykdomus ir būsimus darbus.

„K

ėdainių miškų urėdija pakankamai didelė: reikia rūpintis 21 754
ha valstybinės reikšmės miškų ir
dar apie 5000 ha privatizacijai rezervuotų miškų. Turiu pažinti aštuonias girininkijas, medelyną. Kolektyvas nemažas
– 80 žmonių. Tarp aštuonių girininkų
turime ir vieną energingą moterį – Eglę
Jankauskienę, puikiai besitvarkančią
Josvainių girininkijos miškuose. Tad pažintinių darbų netrūksta. Polinkį miškui
esu paveldėjęs iš eiguliu dirbusiu senelio“, – pasakoja naujasis Kėdainių miškų
urėdijos vadovas.
Justinas Urbanavičius miškininko karjerą pradėjo nuo žemiausios grandies.

Susipažinti su Kėdainių miškais ir juose
vykstančiais darbais jaunajam urėdui talkina
vyriausiasis miškininkas Kazys Vutencas (kairėje)
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VILIJA MOCKUVIENĖ

Kėdainių miškų urėdas Justinas Urbanavičius

Dar studijuodamas LŪŽU Miškų fakultete jis įsidarbino Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos Šališkių girininkijoje
eiguliu. Įgijęs 2007 m. miškininkystės magistro laipsnį ir gerai užsirekomendavęs
girininkijos darbe, paskirtas Braziūkų girininkijos girininko pavaduotoju. Tapo neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi.
Justinas jau mokydamasis Garliavos
vidurinėje mokykloje pradėjo domėtis ir
politika: stebėjo šalyje vykstančius politinius procesus, gilinosi į žmonėms rūpimas
problemas, rašė apie tai spaudoje, tapo
Alšėnų seniūnijos bendruomenės tarybos
nariu. 2003 m. jis įstojo į Lietuvos krikščionių demokratų partiją, subūrė nemažai
jaunimo, vėliau tapo apsijungusios Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratų partijos aktyviu nariu. 2007-2008
m. išrinktas Kauno savivaldybės tarybos
nariu, vadovavo Socialinių reikalų ir sveikatos komitetui. 2008 m. rudenį dalyvavo
LR Seimo rinkimų kompanijoje, laimėjo
vienmandatėje Kauno – Kėdainių rinkimų
apygardoje.
Dirbdamas LR Seimo Aplinkos apsaugos komitete, jis kuravo miškininkystės
sritį, stengėsi prisidėti prie šalies miškų
išsaugojimo ir teisinės bazės kūrimo. 2012
m. birželį LR Seimas konservatorių miškininką patvirtino Aplinkos apsaugos komiteto pirmininku.
Pasibaigus Seimo kadencijai, 2012 m.
rudenį J. Urbanavičius grįžo į Kazlų Rūdos

mokomąją miškų urėdiją, kur jam patikėtos vyriausiojo miškininko pareigos. 2015
m. jis vėl buvo išrinktas į Kauno rajono savivaldybės tarybą.
Šių metų rudenį sužinojęs, kad yra
galimybė dalyvauti konkurse ir užimti
Kėdainių miškų urėdijos vadovo vietą, J.
Urbanavičius prisipažįsta kurį laiką dvejojęs: „Miškų urėdo pareigos – nemažas
iššūkis kiekvienam miškininkui. Kadangi
gerai žinau, koks tai atsakingas darbas, lyg
ir dvejojau, ar noriu jo. Tačiau noras išbandyti save nugalėjo. Niekada nebijau atsakomybės ir išbandymų. Užsibrėžti tikslai ir
jų vykdymas mane veda į priekį.“
„Miškai ir aplinkosauga – mano stichija“, – taip savo pasirinkimą apibrėžė
šis miškininkas. Save atsakingu, atkakliu
ir ryžtingu pristatantis, J. Urbanavičius
parengė išsamią miškų urėdijos vadovo veiklos programą, kurios nuostatų
laikydamasis tikisi pasiekti gerų miškininkavimo rezultatų Kėdainių miškų
urėdijoje. „Turėjau vieną darbingiausių
mėnesių savo gyvenime. Dabar darbo
valandų tiesiog neskaičiuoju. Miškų urėdijos valdos didelės. Dar turime ir mechanines dirbtuves, ir medelyną. Būtent
medelynas kelia nemažai nerimo. Jis kol
kas nėra uždaromas, tačiau nenumatyta
ir rimtų investicijų. Tad turėsime galvoti,
kaip ne tik išgyventi, bet ir su kitais konkuruoti. Mūsų miškų urėdijos medelynas šalyje garsėja kaip ąžuolų sodinukų
augintojas. Manau, kad visos miškų urėdijos turėtų susikooperuoti ir prisidėti
prie šių vertingų medžių sodinukų auginimo. Dažnai tenka užsukti ir į mechanines dirbtuves, jau apžiūrėjau turimą
techniką. Matau, kad mano pirmtakas
tikrai nemažai turėjo jos sukaupęs, yra
ir pasenusių įrenginių. Esu nustebintas,
kaip Kėdainių krašto miškininkai stengėsi palengvinti savo kasdienius darbus ir įdiegė įvairių naujovių. Žinome,
kad medelių sodinimas ilgainiui tampa
nuobodžiu ir monotonišku darbu. Kėdainiečiai šį sunkų darbą palengvino,

Daug dėmesio reikės skirti drėgnų ir mišrių miškų atkūrimui

įsiję specialų grąžtą, kuriuo išgręžiamos
sodinukams duobutės kirtavietėse. Kasdien vis atrandu miškų urėdijoje kažką
naujo“, – sakė jaunasis miškų urėdas.
Po nuodugnios miškų apžiūros, J. Urbanavičius pamatė, kad dalies jų būklė
gana problematiška. „Kėdainių krašto miškai gana šlapi. Nors juose auga nemažai
ąžuolų ir uosių, pastarieji medžiai dėl ligų
sunykę ir išdžiūvę. Matau, kad laukia labai
daug darbų tvarkant miškus ir juos atkuriant“, – sakė J. Urbanavičius.
Dėmėsio iš naujojo urėdo ir jo komandos reikalaus ne tik miškai, bet ir prieš 45
metus Kęstučio Kaltenio pradėtas kurti
Skinderiškio dendrologinis parkas. Ši unikali vieta kartu su salomis ir vandenimis
užima 123 ha plotą. Parke auga keletas
dešimčių tūkstančių krūmų ir medžių, o
priskaičiuojama iš viso apie 1300 jų rūšių ir

J. Urbanavičiaus asmeninio archyvo nuotrauka

Urbanavičių šeima

porūšių. „Parkui reikia didelio dėmesio – jo
tvenkiniai užpelkėję, salas okupuoja Sosnovskio barščiai. Jo sutvarkymui tikimės
pasinaudoti Europos Sąjungos paramos
lėšomis. Tai bus dar vienas iš didesnių iššūkių“, – sakė J. Urbanavičius.
Miškininkų rankų kasdien reikalauja
ir kitas unikalus Kėdainių rajono miškas
– 2009 m. pradėtas sodinti „Neregėtos Lietuvos tūkstantmečio ąžuolynas“. „Šiame
ąžuolyne nuolat apstu darbų. Reikia padėti organizuoti talkas, atsodinti nudžiūvusius ąžuoliukus“, – teigė miškų urėdas.
J. Urbanavičiui rūpi ir valdžios požiūris
į miškus bei jų priežiūrą. „Didžiausia miškininkų problema – neaiškumas ir nežinomybė dėl ateities. Daug kalbama apie
galimas permainas. Būtų gerai, kad kuo
greičiau paaiškėtų valdžios sprendimai
dėl valstybinių miškų sistemos ateities,
tada galėtume be trikdžių dirbti. Labai
svarbu išlaikyti racionalų miškų išteklių
naudojimą. Šalies miškai turi būti efektyviai valdomi ir duoti naudos visiems gyventojams“, – sakė pašnekovas.
Naujajam miškų urėdui dabar nemažą galvos skausmą kelią, kaip sėkmingai
užbaigti šiuos metus, mat miškų urėdijos
biudžetas minusinis. „Gal kam ir atrodo,
kad miškininkai gyvena ,,aukso amžių“,
tačiau taip tikrai nėra. Kol kas pelno tikrai neskaičiuojame. Gerai, kad čia radau
supratingą kolektyvą. Derindami jaunatvišką entuziazmą ir vyresniųjų patirtį,
sudarome puikią komandą, kuri tikrai
pajėgi efektyvinti ūkinę veiklą“, – sakė J.
Urbanavičius.

Dirvai ruošti kėdainiečiai naudoja specialų grąžtą

Kėdainių miškų urėdo biografijoje yra
ir dar vienas iškalbingas faktas – jis Divizijos generolo Stasio Raštikio puskarininkių
mokyklos absolventas, atsargos karininkas.
Justinas – dviejų vaikučių tėvas, prisiekęs keliautojas ir medžiotojas. Miškų
urėdas kiek apgailestauja, kad didelis užimtumas pristabdė galimybę medžioti:
„Gaila, bet šiam pomėgiui laiko beveik nebelieka. Iki vėlumos tenka tvarkyti miškų
urėdijos reikalus, o grįžus dar norisi bent
kiek laiko skirti namams, šeimai. Tikrai nekantriai laukiu Kalėdų. Turime gražią tradiciją drauge su sūnumi Kūčių dieną eiti
į nuosavą mišką, ieškoti eglutės ir ją parsinešti namo. Vėliau visa šeima draugiškai
puošiame žaliaskarę. Laikomės senųjų tradicijų šventėms puošti tikrą eglutę, kad jos
kvapas džiugintų ir skleistų šilumą.“
Susirūpinimą kelia ir ąžuolų sodmenis
auginančio medelyno ateitis
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Įvertinti parodos medaliu
Parodoje„Sprendimų ratas 2016“ eksponatų konkursui pristatytas traktorius Valtra N154E Versu
su priekaba Kronos 140 4WDM ir hidromanipuliatoriumi Kronos 6020L vertinimo komisijos apdovanoti medaliu ir diplomu

S

uomijos koncerno Valtra Inc. įvairių modifikacijų traktorių ir
Suomijos įmonės Wikar Oy Ab įvairių Kronos miško mašinos jau
pakankamai seniai sėkmingai triūsia Lietuvos miškuose. Jos kuriamos, gaminamos, tobulinamos, kad patenkintų pirmiausia pačių
suomių ūkininkų bei miškininkų poreikius ir reikalavimus, užtikrindamos nepriekaištingą darbą gana atšiauriomis Suomijos sąlygomis.
Minėtos mašinos gerai užsirekomendavo ir Lietuvos miškuose, kur
klimatinės sąlygos žymiai švelnesnės.
Antrojoje dalyje pateikiame pagrindines priekabos Kronos 140 4WDM
ir hidromanipuliatoriaus Kronos 6020L technines charakteristikas.

Priekaba Kronos 140 4WDM

Medienos traukimo priekabos Kronos 140 4WDM važiuoklės 4x4
centrinį (stuburinį) rėmą sudaro stačiakampė sija su viduje sumontuotais perdavų mechanizmais. „Y“ tipo priekabos prikabinimo sistemos mechanizmo horizontalaus posūkio kampas siekia ± 45°.
Priekabos ratai komplektuojami su Nokian Forest King TRS L-2 SF
710/40-22,5 padangomis (SF – Steel Fortified – brekeriai armuoti viela nuo pradūrimo, pasižymintys kitomis darbui miške reikalingomis
savybėmis). Nepriklausoma balansyrinė pakaba standi (šarnyrinė),
kurios ratų poros ± 22 cm gali švytuoti vertikalioje plokštumoje.
Kronos 140 4WDM transmisijoje traktoriaus sinchroninio GTV
išvystomas sukimo momentas varantiesiems ratams perduodamas
velenais su movomis ir krumpliaratinėmis pavaromis (tarp jų ir planetinėmis). Taip pat įrengta diferencialo blokavimo sistema.
Priekabos keliamoji galia yra 14000 kg, svoris – 4500 kg. Bendras priekabos plotis lygus 2,5 m, aukštis – 2,83 m, prošvaisa – 700

30 ■

/ 2016 / 11

mm. Pakrovimo aikštelės, kurioje sumontuota 10 statramsčių su
prailgintojais, ilgis lygus 6150 mm. Maksimalus priekabos greitis
su įjungtais varomaisiais ratais siekia 10 km/val., maksimalus greitis pilnai pakrovus – 30 km/val., o maksimalus greitis trumpomis
distancijomis – 40 km/val. Važiuojant su įjungtais priekabos varomaisiais ratais ir viršijus greitį, suveikia garso signalizacija.

Hidromanipuliatorius Kronos 6020L

Esant 4 m strėlės siekiui (strėlės ilgis – 3,3+2,0+2x1,5=8,3 m), hidromanipuliatoriaus Kronos 6020L maksimali keliamoji galia lygi 1080
kg. Rekomenduojamas tepalo srautas manipuliatoriaus hidraulinei sistemai yra 60-100 l/min., darbinis slėgis – 210 bar. Strėlės sukimo momentas – 18 kNm, o pasukimo horizontalioje plokštumoje
kampas siekia 360o. Naudojamas sustiprintas griebtuvas SG260 Super Grip 0,26 m² bei griebtuvo su rotatorium švytavimų slopintuvas
(damperis) FR15. Hidromanipuliatoriaus svoris apie 1240 kg.
Hidromanipuliatoriuje Kronos 6020L sumontuotas elektrinis
valdymo blokas Danfoss PVG 32/6. Elektroproporcinės valdymo
svirtelės tvirtinamos prie traktoriaus sėdynės.
Valtra traktoriai ir Kronos medienos traukimo technika gaminami pagal užsakymą, atsižvelgiant į kiekvieno kliento pageidavimus.
Informacijos šaltiniai:
www. valtra.com
www.marketing.valtra.com
www.kronos.fi

MG inf.

140 4WDM
Hidrauliniai manipuliatoriai:
Maksimalus strėlės ilgis – iki 10 m
Keliamoji galia prie 4 m ilgio strėlės – iki 1,5 t
0,26 m2 rąstų griebtuvai

Kronos medienos ištraukimo priekabos:
Keliamoji galia – 14 t
Mechaniškai varoma
Stūmimo jėga – 75 kN
Y tipo sukabinimas su traktoriaus galiniu tiltu
Padangos 710/40R22.5 NOKIAN

Augmenijos
smulkintuvai

nuo

13.000
EUR

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

LMPF tarybos posėdyje –
apie svarbiausias aktualijas
Naujojo Darbo kodekso nuostatos palies ir miškuose dirbančius

L

apkričio pradžioje Vilniuje, Lietuvos
miško ir miško pramonės darbuotojų
profesinių sąjungų federacijos (LMPF)
būstinėje vykusiame tarybos posėdyje aptarti šiuo metu federacijos nariams aktualūs
klausimai. Posėdyje dalyvavęs Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas
Artūras Černiauskas pakomentavo naująjį
Darbo kodeksą, kuris, be jo rengėjų, yra geriausiai įsigilinęs į šio daugiau kaip šimto lapų
apimties dokumento nuostatas. Jo manymu,
naujasis Darbo kodeksas žymiai apsunkina
darbuotojų situaciją: daug pavojų slypi darbo laiko apskaitoje – be darbuotojo sutikimo
darbo savaitė gali trukti net 72 val. Tokius
dalykus reikia riboti. Pagal suminę darbo laiko apskaitą turėtų būti dirbama ne daugiau
kaip 48 val., o dirbant pagal papildomą darbo
sutartį – 60 val. Daug abejonių kelia Darbo
kodekso nuostata, kad įmonėse, kuriose dirba daugiau kaip 20 darbuotojų, darbdavys
privalo organizuoti darbo tarybų rinkimus.
A. Černiausko nuomone, tose įmonėse, kuriose veikia profesinės sąjungos, darbo taryLMPF tarybos posėdyje – Lietuvos profesinių
sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras
Černiauskas ir LMPF pirmininkė Inga Ruginienė
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bos nereikalingos, nes dvigubas darbuotojų
atstovavimas tik sukels didesnę painiavą. Juo
labiau, kad kolektyvinius susitarimus su darbdaviu gali sudaryti tik profesinės sąjungos.
Daug nepatogumų ir problemų darbuotojams sukels įspėjimų dėl atleidimo iš darbo terminų sutrumpinimas ir žymus išeitinių
išmokų sumažinimas arba greito darbuotojo
atleidimo iš darbo galimybė, išmokant didesnę išeitinę kompensaciją.
Šiek tiek vilčių Darbo kodeksą padaryti
palankesnį darbuotojams suteikia LR Seimo
rinkimus laimėjusios Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pažadas iš naujo derinti Darbo kodekso nuostatas Trišalėje taryboje, atidėjus
jo įsigaliojimo terminą pusmečiui, o gal ir
metams.
LMPF pirmininkė Inga Ruginienė federacijos tarybos nariams pristatė Miškų urėdijų
veiklos optimizavimo komisijos, kurios veikloje ji dalyvavo, priimtas rekomendacijas.
Komisija dirbo kelis mėnesius, įvyko daug
posėdžių. Pirmininkė savo poziciją derino
su LMPF valdybos nariais. Ji pritarė švelniausiam miškų urėdijų veiklos optimizavimo
variantui, išsaugančiam daugiausiai darbo
vietų – ekonomiškai silpnų miško įmonių
prijungimui prie stipresnių. Jos iniciatyva
komisija rekomendavo į visus pertvarkos
procesus įtraukti ir įmonių darbuotojų atstovus, tiek numatant strateginius pertvarkos
planus, tiek tam ruošiant teisės aktus.
LMPF pirmininkės I. Ruginienės nuomone, vienas svarbiausių komisijos darbo
rezultatų – metodikos, pagal kurią pagrįstai
nustatomas girininkijos dydis ir darbuotojų
joje skaičius, parengimas.
Posėdyje I. Ruginienė komentavo Aplinkos ministerijos auditorių vykdytą miškų
urėdijų auditą, kurio metu daug dėmesio
kreipta į įmonių Kolektyvinių sutarčių susi-

tarimus, profesinių sąjungų veiklą įmonėse.
Kolektyvinėse sutartyse numatytos socialinės garantijos ir lengvatos darbuotojams
bei darbuotojų atstovams buvo traktuojamos kaip netinkamos ar keliančios riziką
valstybės lėšų naudojimui. Auditoriai rekomendacijose vertė įmonių vadovus keisti
šių sutarčių nuostatas, atsisakant socialinio
dialogo metu suderėtų susitarimų. Susitikus
su Audito tarnyba, įrodyta, kad kolektyvinės
sutartys sudarytos vadovaujantis dabar galiojančio Darbo kodekso nuostatomis, kolektyvinių sutarčių rengimo rekomendacijomis,
parengtomis konsultuojantis su kompetentingais Valstybinės darbo inspekcijos ir kitų
institucijų darbo teisės specialistais. Miškų
urėdijų kolektyvinių sutarčių pagrindinis
tikslas – nustatyti papildomas darbo, profesines, socialines, ekonomines garantijas,
kurios nėra reglamentuotos įstatymų ir kitų
teisės aktų, t. y. ne dubliuoti teisės aktų
nuostatas, bet numatyti papildomas sąlygas, pagerinančias darbuotojų padėtį. Manome, kad šie nesusipratimai išsisprendė.
LMPF tarybos nariai taip pat išsakė nuomonę, kad vertėtų atnaujinti ar papildyti
Šakinę kolektyvinę sutartį su Generaline
miškų urėdija. Joje būtų galima numatyti ir
darbuotojų situaciją po numatomo miškų
urėdijų veiklos optimizavimo.
Kai kuriais klausimais Tarybos posėdyje
diskutuota dėl profesinių sąjungų pozicijos
vykdant pertvarką bei galimybės pavesti
darbuotojų, kuriuos paliestų reorganizacija,
atstovavimo teises tiesiogiai federacijai.
LMPF taryboje taip pat kalbėta apie BOA
(profsąjungos narystės didinimo) projektą,
apie mokesčius į Solidarumo fondą ir kitus
klausimus.
JUOZAS ŪSAS
LMPF patarėjas

Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške –
Viskas vienoje vietoje
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
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Privatūs miškai

Mokomasi nustatyti medžio amžių pagal nuopjovos metines rieves

Privataus miško biržėje darbus atlieka rangovai

Miškininkystės pamokos žurnalistams Trakuose
VACLOVAS VIDUGIRIS

Miškų kontrolė

Aplinkos ministerijos pranešime žiniasklaidai rudenį buvo teigiama, kad Valstybinės
miškų tarnybos miškininkai per šių metų 3
ketvirčius patikrino daugiau kaip 20 tūkst.
privačių miškų sklypų, įvertino miško atkūrimo, želdinių priežiūros, biržių atrėžimo ir
kirtimų kokybę 14 tūkst. ha plote. Taip pat
beveik 17 tūkst. ha plote tikrintas vidinės
miškotvarkos projektuose numatytų ūkinių
priemonių tikslingumas.
Kartu su miškų urėdijų, aplinkos apsaugos ir policijos pareigūnais organizuoti 266
reidai. Tikrinant privačius miškus nustatyti
325 pažeidimai (iš jų – 81 neteisėtas miško
kirtimo atvejis). Pažeidėjams skirta baudų
už 20 tūkst. eurų, o reikalavimų atlyginti žalą
– už 78 tūkst. eurų. Šiemet Valstybinė miškų tarnyba didelį dėmesį skyrė prevencinei

AUTORIAUS nuotraukos

Repelentais apsaugotų pušaičių vagos
Zinkevičių miško valdoje
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veiklai, kad būtų sustiprinta miškų apsauga
nuo neteisėto miško naudojimo, medienos
grobstymo ir kitų miško pažaidų. Vien per
šių metų 3 ketvirčius konsultuoti net 32
tūkst. miško savininkų.
Nemažas dėmesys skirtas ir valstybinių
miškų kontrolei. Atlikti planiniai ir neplaniniai patikrinimai 9 miškų urėdijų, 4 savivaldybių administruojamuose miškuose.
Administracine tvarka nubausta 17 miškų
urėdijų darbuotojų bei 39 jų darbuotojai nubausti drausminėmis nuobaudomis.

Susitikimas su Valstybinės miškų
tarnybos darbuotojais

Kaip miškų kontrolės sistema veikia praktiškai, Aplinkos ministerijos iniciatyva spalio
27 d. Trakuose surengtas sostinės žiniasklaidos atstovų susitikimas su Valstybinės miškų tarnybos darbuotojais. Jame VMT veiklą
pristatė ir į žurnalistų klausimus apie miškus,
jų naudojimą atsakinėjo VMT direktoriaus
pavaduotojas Kęstutis Česnavičius bei VMT
Miškų kontrolės skyriaus Vilniaus teritorinio
padalinio vedėjas Saulius Gatelis. Šio teritorinio padalinio Trakų rajone vyr. specialistas
Vidas Gramauskas išvykoje į Trakų miškų
urėdijos Žeronių, Ropėjų ir Paluknio girininkijų teritorijose esamus privačius miškus
supažindino su vykdomais miško kirtimo
ir atkūrimo darbais, medelių apsauga nuo
žvėrių pakenkimų, pademonstravo, kaip
nustatomas medžių amžius, aukštis, storis,
paliekami biologinei įvairovei medžiai.
Važiuojant per Žeronių girininkijos miškus džiugiai nuteikė pakelėje išugdyti pušies
želdiniai (per 5 ha plote), šalimais baltavo
rudenį repelentais apteptų pušaičių vagų ei-

lės. Tai Gintauto ir Daivos Zinkevičių valdoje
atlikti darbai.
VMT Miškų kontrolės skyriaus Vilniaus
teritorinio padalinio vyr. specialisto V. Gramausko teigimu, miško savininkai Zinkevičiai gerai prižiūri ir kitus turimus miško plotus, negaili tam lėšų, laiko. Vien apsaugoti
pušų, eglių želdinius nuo stirnų pakenkimų
(ūglių skabymo) reikia kasmet prieš žiemą
juos aptepti repelentais bent 5 metus. Tik
išlaidos tėra ir atliekant želdinių priežiūrą ar
jaunuolynų valymo kirtimus.
Anot V. Gramausko, paveldėtoje senelių
žemėje gerai prižiūri apie 25 ha miško valdą
ir vilnietis Salvis Janušauskas. Pavyzdingai
turimą mišką tvarko trakietis miškininkas
Česlovas Auryla. Yra čia ir daugiau reikiamą
dėmesį savo miškui skiriančių savininkų. Tad
apie miškininkavimą privačiuose miškuose
prisiklausiusiems iš seniau bendros negatyvios informacijos žurnalistams teko keisti
nuomonę – situacija ne tik pagal miškų kontrolės duomenis keičiasi į gerąją pusę.

Naujos problemos

Miškų kontrolės pareigūnų pastebėjimu, susirūpinimą turėtų kelti privačios miško valdos, kurias savininkai yra užstatę bankams
ar kitiems kreditoriams už paskolas, ar kai
už įvairius pažeidimus jie yra nubaudžiami didelėmis baudomis. Savininkui tapus
nemokiam ar tyčia nemokant įsiskolinimo,
baudos, miško valda, kaip ir kitas nekilnojamas turtas, yra areštuojama ir ilgam tampa
„įšaldyta“. Joje neleidžiant nieko daryti prastėja medynų būklė, sunyksta želdiniai.
Budrumo reikalauja ir padažnėję miškų
šiukšlinimo atvejai statybinėmis atliekomis.

V. Gramauskas (dešinėje) supažindina su jaunuolyno ugdymo ir apsaugos darbais

Pavyzdžiui, šių metų spalio viduryje Trakų
miškų urėdijos Trakų girininkijos valstybiniame miške, esančiame netoli Senųjų Trakų,
miškininkai aptiko nemažą kiekį atvežtų statybinių ir buitinių atliekų. Viena krūva buvo
išpilta net ant pavasarį pasodintų eglaičių.
Nuo vasaros vidurio statybinių atliekų krūvos buvo aptinkamos Lentvario girininkijoje,
šalia Valų kaimo. Šiukšlės vežtos ir į Vilniaus
rajono miškus. Bendromis miškininkų, aplinkosaugininkų ir aplinkos teršimui neabejingų
gyventojų pastangomis pažeidėjai nustatyti.
Apmaudu, kad tai piktybiškai darė atliekų surinkimu užsiimančios privačios firmos.

namos paklaidos. Po šios ne visiems lengvos
praktinės užduoties įsitikinta, kad išskaityti
vizualiai medžio metų rievių raštą iš išgrąžos
ar nuopjovos, naudotis prietaisais teikia įgūdžių, kad ne kiekvienas norėtų ir galėtų visą
dieną bet kokiu oru braidyti po atkampius
miškus, objektyviai įvertinti kitų darbą.

Tenka pabūti ir psichologu

Nemažai laiko praleido žurnalistai Ropėjų
girininkijoje, susipažindinami rūdiškiečio
Tomo Mortūno miško valdoje su plyno kirtimo biržėje atliekamais darbais. Aptarus
kirtimą, galimus kirtavietės atkūrimo būdus,
miškininkai pasiūlė svečiams pabūti „kontrolieriais“: vizualiai ir su prietaisais nustatyti
kertamų medžių amžių ir aukštį, kokios gau-

Miškų kontrolės specialistams darbų – per
akis. Trakų rajone, kur 2016 01 01 duomenimis buvo 22 717 ha privačių miškų, dirba
tik du VMT Miškų kontrolės skyriaus Vilniaus
teritorinio poskyrio pareigūnai – vyriausiasis
specialistas Vidas Gramauskas ir vyresnioji
specialistė Rasa Puzinienė. Jiems pavesta
sužiūrėti dar ir dalį privačių miško valdų Kaišiadorių miškų urėdijos Vievio girininkijoje,
Prienų miškų urėdijos Verknės girininkijoje ir
Valkininkų miškų urėdijos Tiltų girininkijoje.
Taip pat priskirti Trakų istoriniame nacionaliniame parke esantys miškai. Trakų rajone
dar likę apie 6000 ha privatizacijai rezervuotų miškų, tad savininkų bus ir daugiau.

Beržo amžių gręžimo būdu bando
nustatyti svečiai

VMT vyr. specialistas V. Gramauskas demonstruoja
medžio amžiaus nustatymą specialiu grąžtu

Miškininkystės pamokos

Išugdytas pušų jaunuolynas Zinkevičių miško valdoje

Kiekvieną savaitės antradienį ir ketvirtadienį VMT teritorinių miškų kontrolės
padalinių specialistams privalu būti rajonų
būstinėse ir priimti interesantus, teikti jiems
konsultacijas. Tad išvykoms į miškus per darbo savaitę lieka tik 3 dienos...
Anot V. Gramausko, dirbant šioje sistemoje tenka pabūti ne tik miškininkystės
specialistu, kontrolieriumi, konsultantu, bet
ir psichologu.
Neretai į būstinę per lankymosi dienas
užėjęs garbaus amžiaus interesantas ir
apsiverkia. Nežinai – iš džiaugsmo ar nevilties?.. Ypač tokių atvejų padažnėjo, kai
pastaraisiais metais už Vilniaus miesto teritorijoje turėtą, bet negrąžintą žemę imta
kompensuoti ir Trakų rajone privatizacijai
rezervuotais miškais (2015 m. tokių miškų
rajone dar buvo likę apie 8000 ha, šiemet
– apie 6000 ha.). Net 25 metus atkakliai
varstęs valdininkų kabinetų duris dėl negražinamos žemės ir sulaukęs už ją sąlyginės kompensacijos mišku, dažnas gavėjas
iškart prašo leidimo kirsti gautą mišką. O
šis – dažnai dar ne brandus ir ne ištisai klojamas. Tad ir ištrykšta senoliams nevilties
ašaros, kad nesulauks gauto miško (ypač
pušyno) brandos ir leidimo kirtimui, o tuo
pačiu ir kompensacijos pinigine išraiška.
Rūdiškių miške apžiūrėjome vieną už
miesto žemę privatizuotų medynų – prie asfaltuoto kelio augantį gražų pusamžį pušyną su beržų priemaiša. Bet jame galima pasikirsti nebent malkų ugdymo kirtimais ar
pavalyti pagal būklę sanitariniais kirtimais.
Be to, nelabai aiški ir tokių medynų ateitis.
Jie įveisti ne miško žemėse, nėra garantijų,
kad medžių šaknis nepažeis tokiame amžiuje atsirandanti šakninė pintainė. Medžiai
gali imti džiūti, retėti... Ką patarti kompensaciją tokiu mišku gavusiam savininkui, kuo
jį paguosti – galvosūkis miškų kontrolieriui
ir ne tik.
/ 2016 / 11
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Medžioklė

Žodis
skaitytojui
K

reipiausi į Lietuvių kalbos žodyną, o dabar, ištiesęs senus kaulus šeimyniniame guolyje, nebegaliu užmigti. Kankina hamletiškas klausimas.
Noras buvo kuklus. Troškau sužinoti, kas aš – paprastas žmogus ar elitas?
Žodynas meiliai atsakė.
Paprastas:
1. niekuo neišsiskiriantis, eilinis;
2. įprastas;
3. nesudėtingas.
Elitas:
1. geriausi rinktiniai augalai, sėkla, gyvuliai;
2. rinktinė visuomenės dalis.
Namuose man tokių klausimų nekyla. Jau ketvirtą dešimtį metų pas mus geležinė tvarka: aš – paprastas, o mano ponia...
O savaitgaliais Molėtų plente jau visai kitaip.
Įjungiu šeštą (ne penktą) pavarą, varau „ant devyniasdešimt“ ir mėgaujuosi elito statusu. Aš išsiskiriu,
mane lenkia būriai eilinių. Ką tu jiems padarysi? Paprasti žmogeliai...
Arba dar blogiau. Aš, paprastas žmogus, einu baravykų ravėti. Ir sutinku kitą paprastą žmogų – eigulį.
Aš paprastas žmogus, jis paprastas žmogus. Aš baravykus raviu, jis baravykus ravi. Mes abu gerbiami
žmonės.
Nė velnio! Tas eigulys geriausias eglių, pušų ir
kitų kankorėžių sėklas renka. Anot mano garsiosios
bobutės – „anas novatnas“. Išsiskiriantis. Elitas!
O jeigu, neduok Dieve, girininką ar net patį urėdą
miške susitiktum...
...O norėjau parašyti tik apie šv. Hubertą. Paskutiniais ano amžiaus metais užklydau į Šv. Antano miestelį ir patekau į slovakų Hubertines.
Senas dvaras, didžiulis parkas, keli tūkstančiai
medžiotojų ir šiaip žioplių, žirgai, šunys, sakalai, eglišakių patale prieš altorių paguldytas sumedžiotas
elnias, būrys dvasininkų ir vyskupo pamokslas – ačiū
Slovakijos medžiotojams už išsaugotus ir išpuoselėtus gimtojo krašto gamtos turtus, medžioklės tradicijas ir papročius.
Vėpsojau ir svajojau: o kada mes Lietuvoje to sulauksime? Nereikėjo nė dvidešimties metų.
Pasigrožėkite Kauno medžiotojų bendruomenės
Hubertinėmis.
EUGENIJUS TIJUŠAS
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Nuo žilos senovės šunys buvo ištikimiausi medžiotojo pagalbininkai

Šv. Huberto dienos
minėjimas Kaune

Žirgai – nuolatiniai medžiotojo palydovai
LMŽD „Medeinės“ medaliu apdovanotas garsus
miškininkas, medžiotojas dr. Algirdas Navasaitis
Šv. Jurgio Kankinio
bažnyčia Kaune „lūžo“
nuo medžiotojų

Ankstyvą šeštadienio rytą Kauno
senamiestį žadino medžiotojų eisenos „alasas“
Kauno medžiotojų sąjungos prezidento Artūro Kibišos sveikinimas „Hubertinių“ dalyviams

Lino Čiučelio nuotraukos

Tradiciniai šv. Huberto
mišių atributai – tauriojo
elnio ragai prieš altorių,
medžiotojų kolektyvų
vėliavos ir medžiotojų
dovanos bažnyčiai

Antano Truskausko PĮ

Felis
Kauno medžiotojų sąjungos prezidento Artūro Kibišos
sveikinimas „Hubertinių“ dalyviams

Kauniečių šv. Huberto dienos minėjimas sutapo su ilgametės Kauno
medžiotojų sąjungos medžioklės žinovės Anelės Andziulienės, tikros šios
bendruomenės sielos, gimtadieniu
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Nauji leidiniai

Pristačius knygą „Dulkių skraistę nubraukus“

N

uo jaunystės gerai valdydamas plunksną, miškininkas,
habil. biologijos mokslų daktaras, ASU garbės daktaras, profesorius Mykolas Jankausko (1905-1999)
užrašinėjo įdomesnius savo gyvenimo
ir su darbu susijusius įvykius, pastebėjimus. Kad rankraščiuose užfiksuoti
tėvo autentiški atsiminimai nenueitų
užmarštin, profesoriaus sūnus Rimvydas su žmona Marija Romualda ryžosi
sudaryti ir savo lėšomis išleisti knygą
„Dulkių skraistę nubraukus“.
Žymi šių atsiminimų dalis skirta
profesoriaus gimtajam Pasvalio kraštui, jo istorijai, gamtai, gyventojų papročiams, gimtinei Šniūrų kaime. Atsiminimuose atgyja M.
Jankausko mokymosi laikai Panevėžio gimnazijoje, studentavimo metai ŽŪA, Dotnuvoje.
Nemažai pateikiama informacijos apie Lietuvos miškotvarkos veiklą, miškininkų visuomeninių organizacijų ir administracinių įstaigų
veiklą, profesoriaus pedagoginį darbą pokario
metais Vilniaus universitete, vėliau – LŽŪA bei
mokslinę veiklą Miškų ūkio mokslinio tyrimo
institute.
Spalio 26 d. atsiminimų knyga pristatyta
kraštiečiams – Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekoje. Renginį vedė šios bibliotekos Krašto
kultūros dokumentavimo centro vyr. bibliografė Lijana Markevičienė. Pristatyme profesoriaus
artimieji papasakojo apie jį kaip šeimos žmogų, darbui atsidavusį specialistą. Besimokydamas tarpukaryje M. Jankauskas buvo aktyvus
skautas ir ateitininkas, o tarybiniais metais nebūdamas partiniu aukštai pakilo karjeroje tik
Renginio dalyviai Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje
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Prof. A. Vasiliauskas dėkoja knygos
sudarytojams Rimvydui ir Marijai
Romualdai Jankauskams

M.R. Jankauskienė įteikia LMS
prezidentui prof. E. Bartkevičiui
miškininkams skirtas knygas

savo žinių ir triūso dėka, buvo laikomas vienu iš geriausių Lietuvos
gamtosaugininkų, miškininkų, garbingų medžiotojų. 1994 m. jis apdovanotas LDK Gedimino 4 laipsnio ordinu už
nuopelnus Lietuvai.
Už knygos parengimą ir išleidimą sudarytojams dėkojo renginyje dalyvavęs Pasvalio
rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė, Deglėnų kaimo bendruomenės
pirmininkė Vita Žvigaitienė, Deglėnų bibliotekininkė Kristina Petrauskienė, Pasvalio krašto
muziejininkai.
Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekoje saugomas profesoriaus knygų ir dokumentų archyvas, kurį dovanojo R. Jankauskas. Iš šiame archyve
sukauptų dokumentų Krašto kultūros dokumentavimo centro galerijoje parengta paroda „Žmogus, paskyręs gyvenimą tautai, savo profesijai –
Lietuvos miškams ir miškininkams“.
Lapkričio 16 d. atsiminimų knyga pristatyta Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. Renginyje dalyvavo ir vyresnės kartos miškininkai,
pažinoję profesorių. Prisiminimais apie prof. M.
Jankauską dalijosi akademikas Leonardas Kairiūkštis, prof. Albertas
Vasiliauskas, prof. Edmundas Bartkevičius, dr. Julius Danusevičius,
dr. Algirdas Rutkauskas, dr. Janina Šepetienė, dr. Laima Skuodienė.
Buvę kolegos prisiminė šį iškilų miškininką ir jo indėlį į šalies miškininkystę ir miškotvarką, ypač akcentavo jo išskirtines žmogiškąsias
savybes – traukti žmones prie savęs, patarti ir padėti, spręsti sudėtingas situacijas neretai ir humoro forma, diplomatiškai kovoti už
savo idėjas. Profesorius ugdė jauną miškininkų kartą, keletas jo globojamų giminaičių tapo žinomais miškininkais – miškotvarkininkais.
Kolegos dėkojo knygos sudarytojams už iniciatyvą puoselėjant
profesoriaus atminimą. Ir simbolinis knygos pavadinimas primena
mums nepamiršti šaliai nusipelniusių žmonių. Kadangi atsiminimų
knyga išleista privačiai nedideliu tiražu ir pasiekė ne visą miškininkų
bendruomenę, išlieka galimybė išleisti papildomą jos egzempliorių
kiekį.
Dr. ALGIRDAS RUTKAUSKAS

Išėję negrįžti

Romualdas
Juknevičius
1933 08 10 – 2016 10 19

S

AUTORĖS nuotrauka

palio mėn. į Kauno Romainių kapines palydėjome buvusį ilgametį Valstybinio miškotvarkos instituto darbuotoją Romualdą
Juknevičių. Jam ėjo 84-ieji metai.
Romualdas buvo kilęs iš Kauno apskrities Čekiškės valsčiaus Purvaičių kaimo ūkininkų šeimos. Nuo 1939 m. mokėsi Čekiškės progimnazijoje. Prasidėjus karui ir okupacijoms, šeimą užgriuvo negandos –
tėvas Vladas Juknevičius konfliktavo su vokiečių, vėliau su rusų valdžia.
1945 m. ištremtas į Sibirą, kur pasiligojęs 1958 m. mirė Irkutsko srityje.
Romualdas su motina Stase 1949 m. persikėlė į Kauną, įstojo į Vilniaus miškų technikumą. Rinktis miškininko profesiją jį paskatino tetos
vyras miškotvarkininkas prof. Mykolas Jankauskas. Baigusį 1952 m.
miškų technikumą R. Juknevičių paskyrė dirbti į tuometinę miškotvarkos kontorą. Tais pačiais metais jis įstojo į LŽŪA Miškų ūkio fakulteto
dieninį skyrių. Derindamas darbą ir studijas, 1957 m. įgijo miškų ūkio
inžinieriaus diplomą.
Pirmieji įsimintini miškotvarkos darbai jo karjeroje buvo ekspedicijos Rusijos federacijoje: 1952-1955 m. dirbo miškų taksatoriumi
Udmurtijoje, 1963-1965 m. – Irkutsko srityje. Vykdant miškotvarkos
darbus Čeremchovo ir Zimos miškų ūkiuose, jis ėjo būrio viršininko
pareigas, talkino projektų vadovui Juozui Skaisgiriui. Dirbant Ust Or-

Knygos autorius A. Žilėnas (pirmas iš kairės) Tauragnuose

Š

ių metų pavasarį Rytų Aukštaitijos miesteliuose – Kirdeikiuose, Linkmenyse, Tauragnuose surengti Antano
Žilėno parengtos knygos „Kelias“ apie lietuvybės puoselėtoją, kunigą švietėją Juozą Breivą, kilusį iš Biržų krašto, pristatymai. Leidinys gausiai iliustruotas istoriniais dokumentais,
Aukštaitijos nacionalinio parko nuotraukomis, viršelį puošia

dos miškų ūkyje, Romualdui pavyko surasti tėvo palaidojimo vietą
(Ust Ordos buriatų autonominės apygardos Olzono kaime), sutvarkė
jo kapą.
Lietuvos miškotvarkoje R. Juknevičius perėjo beveik visas pakopas
– nuo miško techniko, taksatoriaus, I kategorijos inžinieriaus iki būrio
viršininko, grupės vadovo. Romualdas domėjosi naujovėmis, nevengė
naujų darbų. Jis aktyviai įsijungė į atrankinės instrumentinės taksacijos, skaičiavimo technikos diegimą. Miškotvarkos institute 1983 m. įkūrus duomenų banko ir miškų apskaitos grupę, nuo 1988 m. jai vadovavo. Už miškotvarkos metodų tobulinimą jis paskatintas TSRS Liaudies
ūkio laimėjimų parodos bronzos medaliu (1975 m.), „Lesprojekto“ ir
Miškų ūkio ministerijos garbės raštais (1982 m.). 2002 m. jam suteiktas
Garbės miškotvarkininko vardas.
Nuo 1996 m. R. Juknevičius įsijungė į naują Miškotvarkos instituto
veiklos kryptį – privačių miškų miškotvarkos projektų rengimą. Buvo
visų projektavimo darbų koordinatorius, iki išėjimo į pensiją 1999 m.
pats parengė arti 200 projektų privačioms miško valdoms.
Romualdas aktyviai dalyvavo Miškotvarkos instituto profsąjungų
veikloje, sporte, tarp darbuotojų turėjo didelį autoritetą. Būdamas impulsyvaus charakterio, jis nevengdavo ir aštresnių pasisakymų, ypač
administracijos adresu, tačiau buvo teisingas, nepasiduodavo bereikalingoms emocijoms. Kai dar N. Chruščiovo valdymo laikais kolektyvams buvo sutekta teisė balsavimo būdu nušalinti neįtikusį vadovą,
tuo bandė pasinaudoti ir kai kurie miškotvarkos įmonės specialistai. R.
Juknevičius, būdamas profsąjungų atstovu, savo autoritetu nuslopino
kilusias įmonėje aistras.
Romualdas su LŽŪA baigusia miškininke Janina Birute Martynaityte, dirbusia Miškotvarkos institute, buvo sukūręs šeimą.
Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną Janiną Birutę, kitus artimuosius.
Bendradarbių vardu – ALGIRDAS RUTKAUSKAS

nuo tarpukario Ginučiuose išsaugota Lietuvos valstybinės vėliavos
nuotrauka.
Generalinės miškų urėdijos Informacinių technologijų skyriuje
vyriausiuoju specialistu dirbęs tauragniškis Antanas Žilėnas iš tėvo
pasakojimų, kraštiečių prisiminimų, kitų šaltinių nejučia sukaupė
gausų šūsnį informacijos apie Vilniaus, Alytaus, Molėtų, Ignalinos ir
Utenos rajonuose kunigavusį Juozą Breivą, kurio veikla tampriai susieta ir su šio krašto istorija, valstybingumo kūrimu ir saugojimu.
Knygos detalesniam pristatymui autorius parengė stendus, kuriuose per kunigo J. Breivos veiklą pateikiama daug unikalios istorinės, kultūrinės informacijos.
Knygos pristatymą Tauragnuose paįvairino nenuilstantis kultūrininkas miškininkas Rimantas Klimas, ėmęsis kanklių, mokantis
autentiškas šio krašto liaudies dainas. Vyresnieji tauragniškiai neparaginti traukė šias dainas kartu. Ar gali būti kas gražiau, kaip bendra
giesmė į šiandieną ateina iš tolimos praeities? Tai lietuvybės sargo
pavyzdys jaunam, europinės kultūros sūkuriuose besiblaškančiam
žmogui.
Antanas Žilėnas šią knygą pristatė ir kunigo tėviškėje Biržų rajone, rengia naują leidinių apie Rytų Lietuvos krašto tarpukario pasieniečius.
DALIA SAVICKAITĖ
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Laisvą minutę

Žiemos belaukiant...
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Vertikaliai:

Horizontaliai:

1. Daržovė, natūralus antibiotikas, galintis padėti įveikti infekciją ar
kokį kitą negalavimą. 2. Organizmų paveldimumo vienetas, kuriame yra užkoduota informacija. 3. Nuožulni tvorelė prie sienos arba
didelė dėžė pašarui dėti, laukiniams gyvūnams statoma miške. 4.
Komiška pjesė ar vaidinimas, pagrįsti išviršinio komizmo elementais
(storžievišku juoku). 5. Tinklelis prie skrybėlaitės, pridengiantis veidą,
vualis. 6. Vienas iš narkotikų, alkaloidas, išgaunamas iš tikrojo kokamedžio lapų. 10. Judesys į šalis ar aukštyn žemyn, viešas pasielgimas.
13. Smulkiamolekulinis organinis junginys, kuris turi būti gaunamas
su maistu organizmo stiprinimui, ypač žiemos metu. 14. Laivas, kurio
pagrindinis variklis yra garo mašina. 16. Įrankis, skirtas kirpimui. 17.
Kuolelis kam užkišti, skląstis. 22. Viena iš žmogaus reakcijų į juokingus reiškinius arba kutenimą, pasireiškianti nevaldomu veido ir kūno
raumenų judėjimu, specifiniu garsu. 23. Senovės graikų mitinė baidyklė milžinas arba labai aukšto ūgio žmogus. 25. Natūralus vaisių
cukrus, kurio yra daug meduje, vaisiuose, daržovėse ir uogose. 28.
Drėkinimo sistemos griovys Azijoje, Užkaukazėje. 29. Įtaisas ar įrankis tvoti, kalti. 30. Laikinas sustojimas, stabtelėjimas, pertrauka. 32.
Meno dirbinys, žmogaus dėvimas ant veido ir dažniausiai vaizduojantis veidą.

7. Ispanų ir italų meilės daina, dainuojama, pritariant gitara. 8. Lenktyniavimas, konkurencija. 9. Itin šilti ir stilingi batai iš tolimosios Rusijos. 11. Kieta, smaili gyvulio kaktos išauga. 12. Skirtingo mineralizacijos lygio įvairių organinių medžiagų mišinys. 15. Iš plaukų sudarytas
odos darinys. 18. Kiaulių jauniklis. 19. Degusis angliavandenilinis
skystis, gaunamas iš naftos, kaitinant ją 150–275 °C temperatūroje.
20. Smarkumas trumpiau. 21. Viršutinio Žemės plutos sluoksnio
būsena, kai jo temperatūra ne aukštesnė kaip 0 °C ir sluoksnyje yra
ledo. 24. Silikatų klasės mineralas, žėrintis įvairiomis spalvomis. 26.
Į jūrą išsikišusi uosto prieplauka. 27. Styginis muzikos instrumentas,
kuriuo grojama pirštais arba mediatoriumi. 31. Krūmų raunamoji
mašina. 33. Ilgiausia pasaulyje kalnų grandinė, besidriekianti palei
visą vakarinę Pietų Amerikos pakrantę. 34. Tuo pačiu laiku gyvenantys artimo amžiaus žmonės. 35. Krosnies kaitinamoji ertmė. 36. Gerai
organizmo įsisavinamas angliavandenis ir natūralus saldiklis, kurio
randama vynuogėse ir kituose vaisiuose bei uogose.
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Sunkesni žodžiai: smarka, arykas.

Sudarė Ona Gylienė

6.

Sveik in am e gim us ius

Su 30-uoju gimtadieniu

Gruodžio 19 d. šią sukaktį pažymėsiančią
Trakų miškų urėdijos medelyno darbininkę VIKTORIJĄ ZAMARĄ, 25 d. – Valstybinio
miškotvarkos instituto jaunesnįjį taksatorių
KAROLĮ GUREVIČIŲ.

Su 40-uoju gimtadieniu

Gruodžio 1 d. šią sukaktį pažymintį Kazlų
Rūdos mokomosios miškų urėdijos Jūrės gi
rininkijos miškų ūkio darbininką VYTAUTĄ
ANDRIULĮ, 12 d. – Valkininkų miškų urėdijos
Versekos girininkijos girininką MARIŲ MENČINSKĄ, 15 d. – Valstybinės miškų tarnybos
Miškų kontrolės skyriaus Kauno teritorinio
poskyrio vyriausiąjį specialistą MINDAUGĄ RUBIKĄ, 22 d. – Telšių miškų urėdijos
miško želdinimo inžinierę LINĄ SERVIENĘ,
23 d. – LAMMC Miškų instituto Ekologijos
skyriaus vyresniąją mokslo darbuotoją dr.
IVETĄ VARNAGIRYTĘ-KABAŠINSKIENĘ, 25 d.
– Radviliškio miškų urėdijos medienos ruo
šos, prekybos ir techninio padalinio meistrę
LINĄ DULINSKIENĘ, 26 d. – Kupiškio miškų
urėdijos miško želdinimo ir apsaugos inžinierių VIRGINIJŲ PALIULĮ, 29 d. – Pakruojo
miškų urėdijos Klovainių girininkijos eigulį
ERNESTĄ VIŠNIAUSKĄ, 30 d. – Jonavos miš
kų urėdijos vyriausiąją buhalterę JURGITĄ
ŽEMANTAUSKIENĘ, 31 d. – Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus vedėjo
pavaduotoją MARIŲ IVANAUSKĄ.

Su 50-uoju gimtadieniu

Gruodžio 1 d. šią sukaktį pažymintį Vilniaus
miškų urėdijos Mickūnų medienos ruošos,
prekybos ir techninio padalinio medvežės
operatorių JOSIF DROZDOV, 5 d. – Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės sky-

Kryžiažodžio „Palydėjus paukščius
į šiltuosius kraštus...“, išspausdinto
2016 m. nr. 10, atsakymai
Vertikaliai:
1. Kuolinga. 2. Lingė. 3. Skėtis. 4. Varnas. 5.
Alkis. 6. Kurtinys. 10. Šiurpė. 13. Vieversys.
14. Gyvatėdis. 16. Tulikas. 17. Uldukas. 22.
Vanduo. 23. Karvelis. 25. Strazdas. 28. Žiedas. 29. Snapas. 30. Cyplė. 32. Peras.
Horizontaliai:
7. Musinukė. 8. Karalius. 9. Sloga. 11. Višta.
12. Čimčiakas. 15. Agutis. 18. Dyglys. 19.
Putpelė. 20. Peilis. 21. Lututė. 24. Fazanas.
26. Laukys. 27. Ligutė. 31. Riešutinė. 33. Genys 34. Pemza. 35. Kirlikas. 36. Gaigalas.
PAUKŠČIAI IŠSKRIDO KUR ŠILČIAU

GRUODĮ
riaus Utenos teritorinio poskyrio vyriausiąjį
specialistą REMIGIJŲ JOČIŲ, 6 d. – Tel
šių
miškų urėdijos medienos ruošos, prekybos
ir techninio padalinio miško pjovėją JUSTINĄ LUKAUSKĮ, 12 d. – Kauno miškų urėdijos
Padauguvos girininkijos girininką KĘSTUTĮ
MARKEVIČIŲ, 14 d. – Trakų miškų urėdijos
Onuškio girininkijos girininko pavaduotoją
VYTĄ KARČIAUSKĄ, 17 d. – Ukmergės miškų
urėdijos Šešuolių girininkijos girininką VIRGINIJŲ ŠALČIŪNĄ, Švenčionėlių miškų urėdijos
Antaliedės girininkijos eigulį GINTARĄ KUKĖNĄ, 18 d. – Alytaus miškų urėdijos Kalesnykų
girininkijos eigulį GINTAUTĄ VIDEIKĄ, 20 d. –
Vilniaus miškų urėdijos Mickūnų girininkijos
eigulį ROBERT TARAŠKEVIČ, 22 d. – Vilniaus
miškų urėdijos Migūnų girininkijos girininko
pavaduotoją ANATOLIJŲ FALEVIČIŲ, 29 d. –
Telšių miškų urėdijos Platelių girininkijos gi
rininko pavaduotoją RIMANTĄ KLEINAUSKĄ.

Su 60-uoju gimtadieniu

Gruodžio 10 d. šią sukaktį pažymintį Anykščių miškų urėdijos Troškūnų girininkijos
miško darbininką EDUARDĄ JANKEVIČIŲ,
11 d. – Jurbarko miškų urėdijos Pašvenčio
girininkijos eigulį ARVYDĄ ŠIMKŲ, 14 d. –
Vilniaus miškų urėdijos medienos ruošos ir
darbų saugos inžinierių TADEUŠ NAVSUTĮ,
20 d. – KMAI kolegijos Hidrotechninės statybos katedros lektorių VYTAUTĄ MICKEVIČIŲ,
22 d. – Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių
girininkijos girininką RINOLDĄ JACKŲ, 26 d.
– Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentą,

ASU Miškų ir ekologijos fakulteto dekaną
prof. dr. EDMUNDĄ BARTKEVIČIŲ, 28 d. –
Šalčininkų miš
kų urė
di
jos kelių greiderio
mašinistą VALENTIN JEREMINOVIČ, 30 d. –
Nemenčinės miškų urėdijos Žeimenos giri
ninkijos eigulį RIMANTĄ BEKINTĮ.
Gruodžio 19 d. sukanka 65-ri buvusiam ilgamečiam KMAI kolegijos direktoriui, dabar
dirbančiam dėstytoju, doc. ALBINUI TEBĖRAI.

Su 70-uoju gimtadieniu

Gruodžio 15 d. šią sukaktį pažymėsiančią
buvusią ilgametę Valstybinio miškotvarkos
instituto vyresniąją inžinierę JANINĄ BIRUTĘ
JUKNEVIČIENĘ.
Gruodžio 1 d. sukanka 75-ri – buvusiai ilgametei LAMMC Miškų instituto darbuotojai
ELENAI PAPLAUSKIENEI.

Su 80-uoju gimtadieniu

Gruodžio 12 d. šią sukaktį pažymintį bu
vusį ilgametį Nemenčinės miškų urėdijos
darbuotoją HENRIKĄ VOITKEVIČIŲ, 14 d. –
buvusią ilgametę LAMMC Miškų instituto
mokslo darbuotoją dr. LAIMĄ SKUODIENĘ,
15 d. – buvusią ilgametę Šilutės miškų urė
dijos buhalterę VANDĄ VALUTIENĘ.
Gruodžio 3 d. sukanka 85-ri buvusiam ilgamečiam Šilutės miškų urėdijos vairuotojui
PRANUI JURJONUI.
Lapkričio 7 d. sukako 85-ri buvusiai ilgametei Veisiejų miškų urėdijos medienos išvežimo baro technikei-dispečerei ZOFIJAI SABALIAUSKIENEI.

Kryžiažodyje „Žiemos belaukiant...“
iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę. Atsakymus iki
gruodžio 15 d. siųskite adresu VšĮ „Mūsų girios“, Vytenio g. 50-312, 03229 Vilnius
arba el. paštu info@musu-girios.lt
Žinutėje įrašykite kryžiažodžio atsakymą, vardą, pavardę
(pvz., Medkirtys; Vardenis, Pavardenis).
Burtų keliu nustatyto nugalėtojo laukia UAB „MMC Forest“
įsteigtas prizas – žalias flisinis bliuzonas Univers
Už kryžiažodžio „Palydėjus paukščius į šiltuosius kraštus...“,
išspausdinto 2016 m. nr. 10, teisingą atsakymą UAB „MMC Forest“
įsteigtą prizą – guminius batus DUNLOP Pricemaster laimėjo
Tomas Rutkauskas.
Dėl prizo kreipkitės:
el. paštu info@musu-girios.lt,
tel. 8 687 10616.

Loterijoje dėl prizo negali dalyvauti redakcijos
darbuotojai ir jų šeimų nariai.
/ 2016 / 11
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Naujos pareigos

Anykščių miškų urėdijoje:

kacinį laipsnį ir buhalterio profesinę kvalifikaciją, šuo metu mokosi
ASU Ekonomikos fakulteto magistrantūroje, nuo 2016 m. lapkričio 1
d. paskirtas vadybininku;

ŽYDRŪNAS SEBEIKA nuo 2016 m. rugsėjo 5 d. paskirtas Pavarių
girininkijos girininku. Prieš tai dirbo šioje girininkijoje girininko pavaduotoju;

VLADIMIRAS JEGOROVAS nuo 2016 m. spalio 3 d. paskirtas Vytėnų girininkijos eiguliu. Prieš tai dirbo kvalifikuotu miškų ūkio darbininku;

AUDRIUS MOTIEJŪNAS, dirbęs Pavarių girininkijos girininku, šalių
susitarimu nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. atleistas iš šių pareigų;

VYTAUTAS KUSTA, laimėjęs atranką, nuo 2016 m lapkričio 8 d. paskirtas Kavarsko girininkijos eiguliu.

Jonavos miškų urėdijoje:

JUOZAS JARUŠEVIČIUS, g. 1950 m., dirbęs vyriausiuoju miškininku, nuo 2016 m. rugsėjo 12 d. šalių susitarimu atleistas iš šių pareigų;
GINTARAS ČERVOKAS, g. 1976 m., 2002 m. ASU įgijęs miškininkystės bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2015 m. miškininkystės magistro
laipsnį, laimėjęs atranką, nuo 2016 m. spalio 11 d. paskirtas vyriausiuoju miškininku. Prieš tai dirbo Valstybinėje miškų tarnybos Miškų
kontrolės skyriuje.
SVETLANA IZAJEVA, dirbusi personalo inspektore, nuo 2016 m.
sausio 14 d. atleista iš šių pareigų;
TOMAS DARAŠKA, g. 1974 m., 1993 m. įgijęs Kauno aukštesniojoje
miškų mokykloje miško techniko kvalifikaciją, 2003 m. LŽŪU įgijęs
miškininkystės bakalauro laipsnį, nuo 2016 m. kovo 7 d. paskirtas
darbų saugos, sveikatos ir personalo specialistu. Prieš tai dirbo Gaižiūnų girininkijoje girininku;

MARIJUS PEČKAUSKAS, dirbęs Vytėnų girininkijos eiguliu, nuo
2016 m. lapkričio 1 d. paskirtas Karmėlavos girininkijos eiguliu;
VYTAUTAS SADAUSKAS, dirbęs Karmėlavos girininkijoje eiguliu,
šalių susitarimu nuo 2016 m. rugsėjo 30 d. atleistas iš šių pareigų.

Mažeikių miškų urėdijoje:

PAULIUS GEDRIMAS, turintis aukštąjį universitetinį miškininkystės
bakalauro kvalifikacinį laipsnį, nuo 2016 m. spalio 3 d. paskirtas miško apsaugos inžinieriumi. Prieš tai dirbo Ruzgų girininkijoje miško
ruošos meistru;
SIMONAS LUKŠAS, turintis aukštąjį universitetinį miškininkystės
bakalauro kvalifikacinį laipsnį, nuo 2016 metų spalio 3 d. perkeltas
Naujosios Akmenės girininkijos girininko pavaduotoju. Prieš tai dirbo Naujosios Akmenės girininkijoje eiguliu;
JANINA JAKUTIENĖ, dirbusi Mažeikių girininkijos medelyno meistre, nuo 2016 m. spalio 31 d. atleista iš šių pareigų.

Veisiejų miškų urėdijoje:

ZENIUS ŽELIONIS, dirbęs miškų urėdu, nuo 2016 m. spalio 31 d.
šalių susitarimu atleistas iš šių pareigų;

VITALIJUS JANUŠKEVIČIUS, g. 1971 m., 1990 m. įgijęs Kauno A.
Kvedaro miškų technikume miško techniko kvalifikaciją, 2016 m.
ASU įgijęs biomasės inžinerijos magistro laipsnį, nuo 2016 m. kovo
16 d. paskirtas Gaižiūnų girininkijos girininku. Prieš tai dirbo miško
želdinimo ir apsaugos inžinieriumi;

VYTAUTAS SINKEVIČIUS, dirbęs vyriausiuoju inžinieriumi, nuo
2016 m. kovo 31 d. šalių susitarimu atleistas iš šių pareigų;

MINDAUGAS KRIŠČIŪNAS, g. 1981 m., 2002 m. įgijęs Kauno aukštesniojoje miškų mokykloje miškininkystės technologo kvalifikaciją,
2005 m. Tiuringijos (Vokietija) aukštojoje politechninėje miškininkystės mokykloje įgijęs miškininkystės inžinieriaus kvalifikaciją, 2015 m.
ASU įgijęs miškininkystės magistro laipsnį, nuo 2016 m. gegužės 2
d. paskirtas miško želdinimo ir apsaugos inžinieriumi. Prieš tai dirbo
Dumsių girininkijos girininku;

ALGIRDAS DIMŠA, laimėjęs konkursą, nuo 2016 m. birželio 14 d. paskirtas medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio viršininku;

AUDRIUS SPITRYS, dirbęs medienos ruošos, prekybos ir techninio
padalinio viršininku, nuo 2016 m. gegužės 1 d. paskirtas vyriausiuoju
inžinieriumi;

VIRGINA SINKEVIČIENĖ, dirbusi medienos ruošos ir darbų saugos
inžiniere, nuo 2016 m. kovo 31 d. šalių susitarimu atleista iš šių pareigų;

JUOZAS CECHANOVECKAS, g. 1989 m., 2012 m. ASU įgijęs ekologijos ir aplinkotyros bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2015 m. KMAI
kolegijoje išgijęs miškininkystės profesinio bakalauro kvalifikacinį
laipsnį, nuo 2016 m. lapkričio 1 d. paskirtas Gaižiūnų girininkijos girininko pavaduotoju. Prieš tai dirbo šioje girininkijoje eiguliu.

TOMAS RUTKAUSKAS, g. 1984 m., baigęs 2007 m. LŽŪU MEF miškininkystės bakalauro studijų programą, nuo 2016 m. balandžio 1 d.
paskirtas medienos ruošos ir darbų saugos inžinieriumi. Prieš tai dirbo Krosnos girininkijoje eiguliu;

Kauno miškų urėdijoje:

GINTAUTAS BURČIKAS, laimėjęs konkursą, nuo 2016 m. birželio 1
d. paskirtas Krosnos girininkijoje eiguliu;

EDMUNDAS KOVALČIKAS, buvęs miškų urėdas, nuo 2016 m. spalio 3 d. paskirtas miško želdinimo inžinieriumi, nuo lapkričio 1 d. –
miško želdinimo ir apsaugos inžinieriumi;
JONAS BABRAUSKAS, dirbęs miško želdinimo inžinieriumi, šalių
susitarimu nuo 2016 m. rugsėjo 30 d. atleistas iš šių pareigų;
TOMAS VALIAUSKAS, dirbęs miško apsaugos inžinieriumi, nuo
2016 m. lapkričio 1 d. paskirtas miškotvarkos inžinieriumi;
KONSTANTINAS ŽŪTAUTAS, dirbęs medienos ruošos, prekybos ir
techninio padalinio viršininku, šalių susitarimu nuo 2016 m. spalio
31 d. atleistas iš šių pareigų;
ALMINAS ŠUOPYS, dirbęs vadybininku, nuo 2016 m. lapkričio 1 d.
paskirtas medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio viršininku;
ROBERTAS KASELIS, baigęs 2011 m. Marijampolės kolegiją, kur
įgijo vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro kvalifi-
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NIJOLĖ PILECKIENĖ, dirbusi vyriausiąją buhaltere, suėjus pensijos
amžiui, nuo 2016 m. rugsėjo 30 d. šalių susitarimu atleista iš šių pareigų;
DAIVA FOMINIENĖ, dirbusi personalo inspektore, nuo 2016 m. spalio 21 d. šalių susitarimu atleista iš šių pareigų;
GINTARAS FOMINAS, dirbęs informatikos specialistu, nuo 2016 m.
spalio 21 d. šalių susitarimu atleistas iš šių pareigų.

Rokiškio miškų urėdijoje:

RIČARDAS MIELIAUSKAS, dirbęs Rokiškio girininkijos girininku,
nuo 2016 m. spalio 31 d. šalių susitarimu atleistas iš šių pareigų;
SIMONAS JASINEVIČIUS, dirbęs Sėlynės girininkijos girininko pavaduotoju, nuo 2016 m. lapkričio 17 d. paties prašymu atleistas iš šių
pareigų.

Geriausias medkirčio
draugas

PONS S E

PONSSE ERGO 8W

Pramonės g. 8A/28,
LT-91100 Klaipėda
Malavėnų g. 1,
LT-81494 Ginkūnų k.,
Šiaulių r.

Kniaudiškių g. 149,
LT-37374 Panevėžys
Verslo g. 9, Kumpių k.,
LT-54311 Kauno r.

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

KONEKESKO
oficialus PONSSE atstovas Lietuvoje

miško technikos pardavimas: tel. 8 610 27218
servisas: tel. 8 700 55100
Atsarginės dalys: tel. 8 614 03734

www.ponsse.com
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GREITIS


SAUGUMAS

Husqvarna XP® grandininiai pjūklai nuolatos bandomi ypatingai
sunkiomis sąlygomis, kurios reikalauja daug galios, tikslumo
ir patikimumo. Mūsų inžinieriai tobulindami pjūklus, atrado
pusiausvyrą tarp galios ir greičio bei mažo svorio ir tobulos
ergonomikos. Dėl to pjūklai tapo neįtikėtinai lengvai valdomi,
todėl galite dirbti greitai ir saugiai.
Daugiau informacijos www.husqvarna.lt

HUSQVARNA 560 XP®
Husqvarna 560 XP® skirtas profesionaliems
medkirčiams. Išskirtinis dizainas užtikrina
lengvą ir patogų valdymą. Pjūklo konstrukcijoje
panaudota gausybė veiksmingą ir patogų darbą
užtikrinančių pažangių sprendimų. Vienas
jų - AutoTune, tai mikroprocesoriumi valdomas
karbiuratorius, kurio dėka variklis visada dirba
optimaliu rėžimu.
59.8 cm³, 3.5 kW, 13''-24'' juosta, 5.7 kg
RevBoost™ • Low Vib • Air Injection®

