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Vasario 1 d. Aplinkos ministerija parengė
ir pateikė derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei LR Miškų įstatymo pataisas, kuriomis numatomi
konkretūs pakeitimai, būtini planuojamai valstybinio miškų valdymo pertvarkai: Generalinė miškų urėdija, 42 miškų
urėdijos ir Valstybinis miškotvarkos institutas bus apjungiami į vieną valstybinius
miškus valdančią įmonę „Lietuvos valstybiniai miškai“.
Vasario 1 d. Kauno miškų urėdijoje surengtas pasitarimas dėl rengiamų teisės
aktų pakeitimo projektų, įteisinant apvaliosios medienos sortimentų matavimą medkirčių (harvesterių) matavimo įrenginiais
(plačiau – 26 p.).
Vasario 3 d. aplinkos ministras Kęstutis
Navickas su viceministrais Rėda Brandišauskiene ir Martynu Norbutu lankėsi
Kaune. Susitikime su miesto meru Visvaldu
Matijošaičiu aptartos Lietuvos zoologijos
sodo ir Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejaus aktualijos ir ateities vizijos.
Kauno savivaldybė pažadėjo prisidėti
prie zoologijos sodo infrastruktūros atnaujinimo. Aplinkos ministerijos iniciatyva iš
ES paramos fondų Lietuvos zoologijos sodo
rekonstrukcijai skirta beveik 11 mln. eurų.
Projektas turi būt įgyvendintas iki 2020 m.
Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejaus direktorius R. Grigonis supažindino
Aplinkos ministerijos vadovybę su muziejaus edukacine veikla, informavo, kad muziejuje saugoma per 270 tūkst. eksponatų ir
trūksta patalpų šių eksponatų saugojimui.
Tą pačią dieną aplinkos ministras
Kęstutis Navickas, viceministras Martynas
Norbutas bei ministro atstovas spaudai Mindaugas Bajarūnas apsilankė Valstybinėje
miškų tarnyboje. Svečiai susipažino su pagrindiniais Valstybinės miškų tarnybos
veiklos uždaviniais, domėjosi nuosavybės
teisėms skirtų miškų perspektyvomis, miškų būklės monitoringo darbų organizavimu, dėl klimato kaitos miškams kylančiais
iššūkiais, kitais klausimais. Miško sėklų
ir sodmenų kokybės laboratorijoje, miško
genetinių išteklių saugykloje ministrui
pristatyta veiklos specifika bei naujausi šios
srities pasiekimai.
Jie taip pat lankėsi ir Dubravos EMM
urėdijoje, kur darbuotojams pristatė būsimos miškų valdymo sistemos pertvarkos
gaires. Miškų urėdas Kęstutis Šakūnas
supažindino svečius su miškų urėdijos veik-

la, akcentavo mokomąją, edukacinę įmonės
veiklą, kuri negeneruoja pajamų valstybei,
tačiau yra svarbi ir būtina.
Svečiams pristatyta medelyne miško
sodmenų auginimo su uždara šaknų sistema
ir jos privalumai, kankorėžių aižymo procesas, apžiūrėtos sėklų saugojimo, sodmenų
rūšiavimo bei laikymo patalpos.

Vasario 3 d. Vilniuje surengtas LMSA valdybos ir skyrių aktyvo susirinkimas. Jame
dalyvavęs naujai suformuoto Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktorius Donatas Dudutis
išsamiai supažindino su vykstančia miškų
ūkio valstybinio valdymo reforma ir numatomais sprendimais privatiems miškams.
Numatoma rengti naujos redakcijos LR
Miškų įstatymą, atnaujinti Nacionalinę
miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 m.
programą, imtis kitų reikalingų darbų.

Vasario 4 d. – kovo 11 d. vyksta Gene-

ralinės miškų urėdijos ir VšĮ „Muzikos
fiesta“ organizuotas krepšinio turnyras
Generalinės miškų urėdijos taurei laimėti. Turnyre dalyvauja Generalinės miškų
urėdijos, miškų urėdijų, Valstybinio miškotvarkos instituto, ASU komandos.

Vasario 7 d. Šilutės miškų urėdijoje sureng-

tas Miško genetinių išteklių, sėklininkystės ir miško atkūrimo ekspertų komisijos posėdis.

Vasario 7-8 d. Suomijoje, Helsinkyje surengtas seminaras „Hibridinių drebulių
ir tuopų veisimas bei auginimas“, kuriame
dalyvavo LAMMC Miškų instituto Miško
augalų biotechnologijų laboratorijos mokslo
darbuotojas dr. Jonas Žiauka.
Vasario 9 d. LR Vyriausybė nutarė 505 ha
laisvos valstybinės miško žemės perduoti
patikėjimo teise valdyti Šiaulių, Radviliškio
ir Tytuvėnų miškų urėdijoms, kad jos galėtų
veisti naujus miškus ir vykdyti kompleksinę
miškų ūkio veiklą. Toks Vyriausybės nutarimas yra svarbus įgyvendinant Nacionalinę
miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 m.
programą, kurioje iki 2020 m. buvo numatyta padidinti šalies miškingumą iki 34,2 proc.
ir įveisti 30 tūkst. ha naujų miškų. Be to, iki
2020 m. turi būti atnaujinta ūkinė-komercinė
veikla visuose nuosavybės teisėms į žemę atkurti rezervuotuose ir šiam tikslui nepanaudotuose miškuose, juos priskyrus valstybinės
reikšmės miškams.

kronika

Nuo vasario 10 d. Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniuose poskyriuose pradėti miškų kontrolės
pareigūnų mokymai, kurie vyks ir kovo
mėnesį. Juose miškų kontrolės pareigūnai
bus supažindinti su LR administracinių
nusižengimų kodekso taikymu praktikoje,
kuris įsigaliojo nuo 2017 m. sausio 1 d.

Vasario 14 d. Lietuvos savivaldybių
asociacijos (LSA) valdyba svarstė
valstybinių miškų valdymo pertvarkos
projektą. Posėdyje dalyvavo LMS prezidentas prof. dr. Edmundas Bartkevičius,
Kauno miškų urėdas Saulius Lazauskas,
LMPF pirmininkė Inga Ruginienė, ASU
doc. Marius Kavaliauskas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus
vedėjas dr. Nerijus Kupstaitis. Pranešimą
padarė prof. dr. E. Bartkevičius. LSA
valdyba nepritarė vienos centralizuotos įmonės kūrimui, pasiūlė LR Seimui
ir Vyriausybei optimizuoti miškų urėdijų
skaičių, išsaugant savivaldybėse pelningai dirbančių miškų urėdijų ūkinį savarankiškumą.
Vasario 15 d. ASU vykusiame šventiniame
renginyje Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos proga ASU rektorius padėkomis
ir mokslo premijomis paskatino gausų
būrį aktyvių, nusipelniusių universiteto
darbuotojų ir studentų. Tarp jų pareikštos
padėkos už gerą darbą: Miškų ir ekologijos fakulteto studijų administratorei Linai
Vaidelienei, Aplinkos ir ekologijos instituto lektorei dr. Aidai Stiklienei, Miško biologijos ir miškininkystės instituto studijų išteklių
tvarkytojui Rimantui Pranskūnui,
Miškotvarkos ir medienotyros instituto studijų išteklių tvarkytojui
Giedriui Bosui; už gerą mokymąsi
ir aktyvią visuomeninę veiklą padėkota: Miškų ir ekologijos fakulteto I pakopos Miškininkystės studijų
programos II kurso studentei Monikai Redeckaitei bei MEF I pakopos studijų programos Taikomoji
ekologija III kurso studentei Indrei
Jablonskytei.
Vasario 17 d. ASU vyko LMS Girininkų
bendrijos tarybos posėdis, kuriame
Girininkų bendrijos pirmininko pavaduotojas, Vilniaus miškų urėdijos Taurų girininkijos girininkas Alvydas Bareika pristatė

biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių pakeitimo projektą; Telšių miškų urėdijos
Mostaičių girininkijos girininkas Petras
Budvytis – nenukirsto valstybinio miško
pardavimo ne aukciono būdu įsakymo ir
numatytos tvarkos įgyvendinimo problemas. Girininkų bendrijos pirmininkas, Raseinių miškų urėdijos Viduklės
girininkijos girininkas Raimondas Juzikis informavo apie biržės eksploatavimo technologinės kortelės privalomų
rekvizitų ir pildymo tvarkos pakeitimo
įsakymo projekto nuostatus bei išsakė
pastabas apie valstybinių miškų valdymo
konsolidavimo vienoje valstybės įmonėje
projektą.

Vasario 23 d. vyko šešti nemokami nuo-

toliniai mokymai privačių miškų savininkams – šį kartą apie miško atkūrimą ir įveisimą. Juos vedė KMAI
kolegijos Miškininkystės katedros doc.
dr. Eugenijus Vaitiekus.
Per kitus užsiėmimus bus nagrinėjamos
šios temos: ES parama pagal Kaimo plėtros
2014-2020 m. programos priemones, susijusias su miškų ūkio veikla, miško sanitarine ir priešgaisrine apsauga, mokesčiais už
parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą
mišką.

Vasario 25 d. Kauno r., Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje surengtas LMS
neeilinis suvažiavimas, kuriame aptarta
Aplinkos ministerijos siūloma valstybinio
miškų sektoriaus valdymo reforma ir jos
pasekmės (plačiau – 6 p.).

Kovo 1 d. aplinkos ministras Kęstutis
Navickas dalyvavo Briuselyje vykusiame ES Aplinkos tarybos posėdyje. Susitikime su Suomijos aplinkos ir žemės ūkio
ministru Kimmo Tiilikainen‘u jis aptarė
valstybinio miškų ūkio valdymo klausi-

mus, Lietuvoje planuojamą centralizuoto miškų valdymo modelį. Suomijoje
valstybinius miškus valdo valstybės įmonė
„Metsähallitus“, kuri savo ūkinę veiklą finansuojan iš gautų pajamų, valdo daugiau nei 12 mln. ha teritorijos (valstybiniai
miškai, vandens telkiniai, saugomos teritorijos).
Šių metų sausį aplinkos ministras Kęstutis Navickas išplatino viešą
pranešimą Valstybinei saugomų teritorijų
tarnybai bei valstybinių parkų ir rezervatų
direkcijoms dėl planuojamų permainų
saugomų teritorijų sistemoje, prašydamas
teikti pasiūlymus dėl šios sistemos tobulinimo. Aplinkos ministerija visus suinteresuotus asmenis taip pat kviečia aktyviai diskutuoti ir siūlyti, kaip saugomų
teritorijų valdymo srityje sukurti naują,
efektyviai veikiančią struktūrą.
Nuo šių metų sausio mėn. Valstybinis miškotvarkos institutas rengia Jonavos
miškų urėdijos Gaižiūnų karinio poligono vidinės miškotvarkos projekto keitimo
projektą.
Įgyvendinant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio 27 d.
sprendimą dėl Valstybinėje miškų tarnyboje vykdytos reformos teisėtumo, Aplinkos
ministerijoje surengtame posėdyje nuspręsta nuo vasario 28 d. aplinkos ministro įsakymu atstatyti Valstybinės miškų
tarnybos administracijos struktūrą, galiojusią iki 2016 m. gegužės 2 d.; patvirtinti
iki to laikotarpio galiojusius darbuotojų pareigybių aprašymus ir
priskirtas miškų kontrolės teritorijas. Valstybinės miškų tarnybos
Miškų kontrolės skyriuje patvirtinti 8 teritoriniai padaliniai –
Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Utenos, Vilniaus bei išlieka Aplinkos
apsaugos skyrius.
Toks sprendimas priimtas, kai
Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjo Lietuvos
aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos 2016
m. birželį pateiktą skundą dėl aplinkos
ministro ir Valstybinės miškų tarnybos
direktoriaus įsakymų, kuriais buvo siekiama panaikinti Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinius
poskyrius Marijampolėje ir Šiauliuose.
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plinkos ministro Kęstučio Navicko valstybinio miškų ūkio
sektoriaus būsimos pertvarkos pristatymas LR Seime š. m.
sausio 12 d. bei tą pačią dieną Aplinkos ministerijoje
surengta spaudos konferencija, vėliau vykę ministro konsultaciniai susitikimai su Lietuvos miškų ir miško pramonės darbuotojų
profesinių sąjungų federacijos, Lietuvos miškininkų sąjungos
bendrijų atstovais, miškininkų bendruomenėje pasėjo nerimą
dėl ateities. Ministras K. Navickas miškininkų atstovus tikino,
kad valstybinių miškų valdymo konsolidavimas vienoje valstybės
įmonėje geriausiai užtikrintų ilgalaikį šalies valstybinio miškų ūkio
sektoriaus ekonominį stabilumą ir gyvybingumą, leistų padidinti
ekologinę ir socialinę miškų vertę, miškininkų atlyginimus bei
valstybinių miškų valdymas taptų skaidrus ir efektyvus.
Miškininkams pradėjus abejoti tokios reformos tikslingumu
ir efektyvumu, žiniasklaidoje imta teigti, kad be miškų urėdijų
pertvarkos Lietuvai mažėja galimybių tapti EBPO nare, kad šalies
Prezidentė visiškai remia miškų urėdijų reformą ir šią pertvarką
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įvardino, kaip kovą su nomenklatūriniu valdymu ir korupcija,
kad Vyriausybėje ir LR Seime užteks politinės valios įteisinti šią
reformą. Atsirado ir tendencingų, miškininkus menkinančių ir
žeidžiančių rašinių, pasisakymų.
Viešojoje erdvėje vis labiau kaistant diskusijoms dėl Aplinkos
ministerijos inicijuotos valstybinių miškų ūkio valdymo reformos
tikslingumo, vasario 22 d. paskelbtas aplinkos ministro K. Navicko viešas kreipimasis į miškininkus.
Kaip valstybiniame miškų sektoriuje dirbantiems miškininkams elgtis šioje susiklosčiusioje politinėje situacijoje, vasario 25 d., šeštadienį, surengtas neeilinis Lietuvos miškininkų
sąjungos suvažiavimas. Kai kitapus Kauno, Rumšiškėse atsipalaidavusi visuomenė linksminosi Užgavėnių renginyje, į Raudondvario menų inkubatorių suvažiavę miškininkų delegatai ir jų
rėmėjai sprendė savo ateities likimą...
Išklausyti miškininkų nuomonės į suvažiavimą atvyko Europarlamento narys, buvęs aplinkos apsaugos ministras Valentinas
Mazuronis, LR Seimo Aplinkos komiteto pirmininkas dr. Kęstutis
Mažeika, LR Seimo nariai Juozas Olekas, Virginija Vingrienė, Simonas Gentvilas, aplinkos ministras Kęstutis Navickas, viceministras Martynas Norbutas, Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktorius Donatas Dudutis, Miškų ūkio plėtros skyriaus
vedėjas Nerijus Kupstaitis, visuomeninių žaliųjų organizacijų
vadovai. Suvažiavime dalyvavo Generalinės miškų urėdijos bei
miškų urėdijų vadovai, 325 deleguoti LMS nariai.

Aštri diskusija apie planuojamą valstybinių miškų
valdymo pertvarką ir jos pasekmes
LMS prezidentas prof. dr. Edmundas Bartkevičius neeilinį
suvažiavimą pradėjo informacija apie valstybinių miškų veiklą ir
iškilusias grėsmes, steigiant vieną įmonę.
Apie pusę šalies miškų valdančios miškų urėdijos yra save
išlaikančios valstybės įmonės, kurios į valstybės biudžetą kas-

aktualijos

miškininkų NE
met sumoka 15 proc. atskaitymų nuo
pajamų už parduotą medieną bei kitus
privalomus mokesčius. Iš savų lėšų
rūpinasi aplinkosauga ir rekreacija.
Nuo 2006 m. visi miškai sertifikuoti FSC sertifikatais, apie 50 proc.
valstybinės reikšmės miškų turi saugomų teritorijų statusą.
Reformos startas: 2017 m. sausio 10 d.
9.00 val. aplinkos ministras susitiko
su „Lietuvos mediena“ asociacijos atstovais; 17.35 val. Delfyje pasirodo T. Janonio straipsnis „Užteks
žaisti! Šiems ponams laikas pasakyti gana“; sausio 12 d., 8.30 val.
aplinkos ministras pristato reformos viziją Seimo frakcijoje.
Menamos reformos priežastys: miškų urėdijų bankrotas (iš
tikrųjų 2016 m. visos miškų urėdijos dirbo pelningai); korupcija (atvirkščiai, elektroninė aukcionų sistema AMEPS išskaidrino
medienos pardavimo procesą), vis mažiau lėšų skiriama miško
privalomiesiems darbams (lyginant su 2007 m. (53,5 mln. EUR),
2016 m. šiems darbams skirta 58,6 mln. EUR); EBPO rekomendacijos įkurti vieną įmonę; atlyginimų netolygumai (jie yra, bet
ne tokie dideli kaip pristatoma vizijoje); iš sovietmečio paveldėta
esama miškų valdymo sistema (klaidingai interpretuojama, nes
miškų urėdijoms – beveik 100 metų); miškų urėdas – senas pavadinimo skolinys (šis pareigūno pavadinimas buvo naudojamas net
LDK laikais, yra neatsiejama kaimo kultūros dalis).
Sukeliamos problemos: miškininkai pritaria reformai, tačiau
ne „buldozeriniu“ principu; kažkodėl su miškininkais nesitariama; miškų urėdijų veiklos efektyvumas turėtų būti didinamas kuriant, bet ne naikinant darbo vietas.
Alternatyvos: aplinkos ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu
Nr. D1-371 sudaryta darbo grupė pasiūlymams dėl valstybinių
miškų valdymo tobulinimo pasirinko 5 ekonominius rodiklius;
miškų urėdija galėtų būti pertvarkoma, jei dvejus metus iš eilės
nėra pajėgi įgyvendinti bent du vertinimo kriterijus. Generalinės
miškų urėdijos kolegijos 2016 m. liepos 5 d. sprendimu sudaryta
darbo grupė siūlo valstybinių miškų valdymą organizuoti orientuojantis į stambesnes ilgalaikėje perspektyvoje ekonomiškai
gyvybingas miškų urėdijas (kriterijai 25-30 tūkst. ha miškų plotas
ir 100 tūkst. m3 metinė kirtimo apimtis).
Grėsmės: socialinės – darbo vietų mažinimas regionuose
(regionų plėtrai prieštaraujanti reforma), gilinamos demografinės
problemos kaimiškose vietovėse; ekonominės – smulkaus verslo
žlugdymas (ateis stambūs rangovai, neapibrėžtas mažų lentpjūvių
likimas), įnašų į savivaldybių biudžetą mažėjimas; ekologinės
(aplinkosauginės) – grėsmė savanoriškai saugomų teritorijų
priežiūros ir steigimo tęstinumui, FSC sertifikato praradimui
(Latvijos pavyzdys dėl koncentruotų kirtimų).
Europarlamentaras, buvęs aplinkos apsaugos ministras Valentinas Mazuronis pažymėjo, jog nežiūrint į tai, kas sėdi valdžios

kėdėse, kaip miškai turi būti tvarkomi
ir pertvarkomas jų valdymas, geriausiai žino tie, kas dirba miške. Tai yra
vienareikšmiška. Reikia kovoti už tai,
kad sritis, kurioje dirba miškininkai,
būtų darni, negriaunant jos iš pagrindų,
kas tvirtai pastatyta. Darant reformą
būtina žinoti, ko siekiama. Jei siekiama politinių partijų mažinimo įtakos
valstybinių miškų valdyme, sukūrus
vieną įmonę to nebus. Politinis spaudimas tik didės. Tai nesumažins korupcijos, bet sudarys sąlygas
jai labiau vystytis. Miškininkai turi apsispręsti ir susitarti – už
ką kovoja. Baigdamas V. Mazuronis palinkėjo, kad suvažiavime
būtų įsiklausyta į visų nuomones, kad viešoje erdvėje liautųsi kova
pareiškimais.
LR Seimo Aplinkos komiteto pirmininkas dr. Kęstutis Mažeika pasisakyme teigė, kad jam tenka kalbėtis
su skirtingas nuomones turinčiais
ūkio subjektais. Neišvengiamai atsirado ir miškininkų priešprieša, kai
iškilo grėsmė išeiti iš komforto zonos,
nežinomybės baimė. Jis pareiškė: „Kai
turėsime visus pagrįstus argumentus, pažadu inicijuoti Aplinkos apsaugos komitete dalykišką diskusiją apie
numatomą reformą. Tada nuspręsime:
ar reforma gera, ar bloga. Manau, kad miškų urėdijų šimtmetį
švęsime kartu...“
Aplinkos ministras Kęstutis Navickas pripažino, kad
svarstant reformą „per daug įsikasta į apkasus“ ir pirmieji bendravimo žingsniai nėra sklandūs. Jis
teigė, kad visi sutaria, jog miškai yra
valstybės nacionalinė vertybė, kad
miškas be miškininkų mažai ko vertas, kad ir reforma taip pat pribrendo.
Kalbant apie vieną miško įmonę ir jos
struktūrą, gali būti pasiūlyti įvairūs
variantai. Jo teigimu, Aplinkos ministerijos pasiūlytas projektas iš esmės yra
paimtas iš miškininkų bendruomenės
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ankstesnių siūlytų pertvarkos variantų. Bus siekiama, kad politinė
įtaka vienos įmonės valdymui būtų minimalizmuota ar visai jos
nebūtų.
Ministras pabrėžė, kad lyginti šią reformą su vykusia Latvijoje yra nekorektiška. Lietuvoje išlieka Miškų įstatymu ir kitais
teisės aktais reglamentuotas valstybinių miškų naudojimas. Anot
ministro, nederėtų jo kaltinti ir medienos perdirbėjų interesų protegavimu, nes verslo įmonės taip pat moka valstybei nustatytus
mokesčius, negalime jų eliminuoti iš šalies ekonomikos. „Apie
viską reikia kalbėti konstruktyviai, o mes esame pasirengę jus
išklausyti“ – ramino auditoriją ministras.
Skubotai reformai nepritarė suvažiavime pasisakę skirtingų
partijų atstovai – LR Seimo nariai Juozas Olekas, Virginija Vingrienė, Simonas Gentvilas.
LR Seimo narys socialdemokratas
Juozas Olekas sakė: „Nenorėčiau, kad
Lietuva taptų vienu dideliu „lespromchozu“, kurį mačiau augdamas tremtyje Sibire. Turime gražias, beveik prieš
šimtą metų įkurtas lietuviškas miškų
urėdijas. Suvažiavimo išvakarėse kalbėjau su pirmuoju nepriklausomybės
atkūrimo laikų miškų ministru prof.
Vaidotu Antanaičiu, kurio iniciatyva miškų urėdijos buvo atkurtos 1990
metais. V. Antanaitis paprašė perduoti
jums moralinį palaikymą.
Dabartinė politinė dauguma veiklos programoje teigia, kad
pokyčiai turi vykti darniai, įsiklausant į bendruomenių nuomonę,
regionų plėtros poreikius. Miškininkų pateiktoje studijoje siūlomi
pertvarkos būdai taip pat atitinka nūdienos reikalavimus, kad
būtų dirbama našiai, stabiliai, skaidriai. Siūlau įsiklausyti į LMS
suvažiavimo delegatų nuomonę.“
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narės Virginijos Vingrienės manymu, reikia argumentuotai
kalbėtis su miškininkais, koks šios reformos tikslas, būsima ekonominė nauda, kokie kaštai, galimos grėsmės.
LR Seimo narys, Aplinkos apsaugos
komiteto vicepirmininkas Simonas
Gentvilas neslėpė, kad liberalai pasisako už vieną miško įmonę, stiprią,
modernišką. Bet stebint dabartinių medienos verslo kompanijų dominavimą
Klaipėdos regione, ir jiems kyla abejonių dėl galimų pavojų įkūrus vieną
įmonę. Vienas iš jų – žaliavinės medienos aukcionai. Ar jie bus skaidrūs,
nemonopolizuoti? Nepateiktas alternatyvus ministerijos projektas dėl valstybinių miškų valdymo pertvarkos. Valstiečių ir žaliųjų sąjunga per rinkimus
deklaravo regionų plėtrą, bet eidama
šiuo keliu pati skaudžiai kerta regionams per darbo vietas, mokesčius. Kaip bus taikomas naujasis
Darbo kodeksas, kas bus pirmieji į naujas darbo vietas vienoje
įmonėje, kai stovės eilėje 4 tūkst. gavusiųjų atleidimo lapelius?..
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Lietuvos žaliųjų partijos vadovas
Remigijus Lapinskas, 11 metų buvęs
Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“ prezidentu, o 2016
m. išrinktas Pasaulio biomasės energetikos asociacijos prezidentu, remdamasis ilgamete darbo energetikos
versle patirtimi, pastebėjo, jog be
miškininkų supratimo ir prisidėjimo
nebūtų sėkmingai vykęs biokuro naudojimo projektas Lietuvos energetikoje,
dabar leidžiantis 25-40 proc. sumažinti šilumos kainą šalyje. Bet
vietoj padėkos miškininkai viešoje erdvėje tapo korupcijos ir kitų
negerovių simboliais. Politiką stebino tai, kad net suskaičiuotos
156 buhalterės tapo reformatoriams kliuviniu, įvardijamos biurokratijos darbuotojomis. Ekonomikos rezervų reikėtų ieškoti vis
dar privatizavimui rezervuotuose miškuose, kurie šaliai neduoda
jokios naudos.
Anot R. Lapinsko, suklydimai gadina miškininkų įvaizdį, sistema turi pati apsivalyti nuo galimų klaidų, korupcijos, neskaidrumo atvejų. Į miškų urėdijas žiūrima su padidinta kritika, nes
valdomas didžiulis šalies turtas. Deja, daugelis taip pat norėtų jį
pavaldyti...
Lietuvos žaliųjų judėjimo vadovas
Rimantas Braziulis ramino miškininkus, kad miškų urėdijos sulauks savojo
šimtmečio sukakties, nes juos remia ir
nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos. Tai retai būna pasaulyje.
Jis kategoriškai nepritarė galimam
Aplinkos ministerijos toleravimui ar atsiribojimui nuo jos kuruojamos valstybinės miškų sistemos tendencingo
šmeižimo žiniasklaidoje ir sakė, kad
miškininkų negynęs ministras turėtų
atsistatydinti.
Padrąsinti žaliųjų, į suvažiavimo
tribūną kilo miškininkai, jų vadovai.
Generalinis miškų urėdas dr. Rimantas Prūsaitis sakė, kad niekada
viešoje erdvėje nesprendžia problemų.
Jis pasirengęs sėsti už stalo ir kalbėtis
su visų sričių profesionalais specialistais ir institucijų atstovais. Daugelį
neaiškumų galima būtų aptarti ministerijoje veikiančioje konsultacinėje taryboje.
„Asmeniškai valstybinių miškų sistemoje reformos laukiau
jau 10 metų. Dar dirbdamas Alytaus miškų urėdu pateikiau darbą
apie miškų urėdijų veiklos efektyvinimą. Esu už amžiaus cenzo,
kadencijų įvedimą miškų urėdams. Bet miškų urėdo amžius neprivalo būti jo atleidimo iš darbo priežastimi. Kad ir žiniasklaidoje
minėtas Šiaulių miškų urėdas su 31 metų urėdavimo stažu. Visgi,
per 2 metus pakeičiau 10 miškų urėdų. Bet ar turime atleisti ir
girininkus, kitus specialistus, jei jie 20-30 metų iš širdies rūpinosi
patikėtais miškais? Taisome esamas klaidas. 2015 m už įvairius
pažeidimus nubausta 217 miškų urėdijų darbuotojų, 2016 m. –
194 darbuotojai ir 14 miškų urėdų. Bandome išlyginti atlyginimų
skirtumus tarp miškų urėdijų, girininkijų. Atlyginimai padidėjo
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7 proc., gal pavyks pakelti ir 10 proc. Girininkų atlyginimas jau
siekia 1050 eurų.
Medienos pardavimo aukcionai vyksta vienu metu visose
miškų urėdijose. Pirkėjai perka medieną ten, kur ji pagaminta. Ką
dar reikėtų centralizuoti?
Neesame dar pasirengę siūlomai reformai: nėra vieningos
informacinės, buhalterinės apskaitos, centralizuotos medienos
ruošos sistemos. Pasiūlėme patys reorganizuoti miškų urėdijų
miško medelynus, parengėme modernizavimo programą. Remiantis apklausa, pagal korupcijos indeksą miškų urėdijos yra tik
4-5 vietoje aplinkos apsaugos sistemoje. Kaip dirbti, kai žmonės
suirzę, pasimetę, nežino savo ateities?“
Generalinis miškų urėdo pavaduotojas dr. Valdas Vaičiūnas taip pat
išsakė savo nuomonę šiuo opiu klausimu: „Dalyvauju senokai įvairiose
darbo komisijose, kur sprendžiama
valstybinių miškų valdymo pertvarka. Ne kartą esu pasisakęs už vienos
įmonės steigimą. Tai matau, kaip ateities scenarijų, nes Lietuva nėra
išskirtinė šalis. Kitos valstybės šią
problemą seniai užmiršo ir tvarko valstybinius miškus subalansuotai.
Bet ar esame dabar tam pasirengę? Sudarytoje darbo grupėje
priėjome nuomonės, kad vertėtų apsistoti prie dvejų scenarijų:
miškų urėdijų stambinimo į didesnes įmones pagal miškų plotą
ir kirtimų apimtis bei vienos įmonės įsteigimą su 25 padaliniais.
Pastarasis modelis buvo nepriimtinas ne tik dėl „šoko terapijos“, o ir praktinio nepasirengimo. Naują namą visi pradedame
statyti nuo parengto projekto. Kol kas neturime instrumentų,
kurie sudarytų galimybę sėkmingai tokiai įmonei funkcionuoti
nuo 2018 m. pradžios. Todėl nėra galimybės ir apskaičiuoti realius kaštus, ekonominę reformos naudą. Pasirengimas reformai
išvirto tendencinga viešųjų ryšių akcija, kai žodis „miškų urėdas“
tapo vos ne keiksmažodžiu, o miškų urėdijos įvardijamos partijų
lesyklėlėmis... Ar tikrai esame to nusipelnę?
Turime ir sau atsakyti: ar esame visuose miško darbuose skaidrūs, sąžiningi, neklystantys? Privalome galvoti, kaip
išsivaduoti iš sąstingio, kaip keistis. Politikai irgi turi suprasti,
kad reforma nedaroma buldozeriniu principu, o diskutuojant,
įsiklausant į profesionalų nuomonę. Esame pasirengę permainoms, nuosekliam ėjimui į priekį, įmonių stambinimui. Jei kam
nepatinka, galima panaikinti ir Generalinę miškų urėdiją, tokiu
būdu eliminuojant kliuvinius. Bet būtina prisiimti ir atsakomybę
už miškų ateitį.“
Profesorius emeritas Antanas Juodvalkis priminė, kad
anksčiau valstybinių miškų valdymo tobulinimui buvo pasirinktas evoliucinis kelias. Jis teigė, kad gal
kiek ir uždelsta su pertvarka, bet dabar kilo baimė dėl sistemos išardymo.
„Prieš eidamas į šias pareigas, ministre,
vargu ar įsivaizdavote tokią reformą
ir kad ją reikės prievarta daryti. Jei
jus kažkokios jėgos verčia daryti šią
reformą prieš valią, tai yra labai blogai.
Kaip reikės dirbti 4 metus tokiomis
sąlygomis?... Mane žeidžia vieno Sei-

mo nario teiginys, kad valstybiniuose miškuose padarinė medienos išeiga siekia vos 50 proc., o privačiuose miškuose – 90 proc.
Tai tendencingas šmeižtas. O gal realios informacijos stoka?...
Teigiama, kad įsteigtos įmonės centre dirbs 200 darbuotojų. Plaukai šiaušiasi pagalvojus – ką ten tiek žmonių veiks? Ar nesidubliuos kai kurie jų darbai su Valstybinės miškų tarnybos funkcijomis? Ar galės važinėti miškininkai dirbti iš tolimų regionų į šią
nežinia kur steigiamą įmonę? Juk kiekvienas turi savo namus, butus, šeimas. Jie ne studentai, kad viską galėtų mesti ir bastytis iš
vietos į vietą. Be to, mokesčiai bus mokami centrinės įmonės registracijos vietoje, todėl į savivaldybes nepateks. Susitikime ministerijoje jūs, ministre, mūsų neišgirdote. Reikėtų sustabdyti šio
projekto svarstymą Seime ir pratęsti diskusijas...“ – konstatavo A.
Juodvalkis.
Buvęs LMS prezidentas, KMAI kolegijos dėstytojas doc. Albinas Tebėra
irgi buvo sutrikęs dėl šios reformos
stūmimo iš viršaus: „Jaučiuosi tarsi
gyventume karo būsenoje. Paprastai reformos daromos, kai susidaro beviltiška
situacija. Man atrodo, kad taip nėra.
Vienos įmonės steigimą bandoma argumentuoti skaidrumo, efektyvumo
siekiu, remiantis užsienio praktika. Bet
Europos šalyse šios įmonės kūrėsi kitu
pagrindu. Pavyzdžiui, Vokietijoje, kai
pajamos iš valstybinių miškų nepadengė pusės išlaidų, valstybė
ėmė dotuoti miškų ūkį. Tai daryti per vieną miško įmonę buvo
patogiau. Skandinavijos šalyse nelikus kam dirbti miškuos, centralizuotai diegtas mašininis miško kirtimas, kiti darbai. Turime
argumentuotai kalbėti apie iškeltus tikslus mūsų šalies valstybiniams miškams, apie miškų urėdijų pajamas bei miškų urėdų
veiklos vertinimą, vadovų atestavimą.
Miškų urėdų tarybos pirmininkas,
Raseinių miškų urėdijos urėdas Antanas Kilčauskas atkreipė svečių dėmesį
į tai, kad nors išaugo mokesčių našta
miškų urėdijoms, jos nėra skolingos nei
valstybei, bei žmonėms. Visi numatyti
privalomieji darbai atliekami, dirbama
subalansuotai. Tad už ką viešoje erdvėje
plakti miškų urėdijų vadovus ir vadinti įžeidžiančiais, nepelnytais epitetais?
„Sakykite, ko iš mūsų dar reikia, kad
dirbtume geriau, skaidriau?“ – klausė
iš prigimties ramaus būdo miškų urėdas. – „Turėjome vieną
valstybės įmonę Registrų centrą su filialais, bet kas iš to išėjo –
irgi įvardinta korupcijos simboliu. Siūlau diegti antrąjį reformos
variantą, kuris mažiau socialiai sausmingas, išdiskutuotas.
Raseinių miškų urėdija ruošiasi valstybės šimtmečiui pasodinti ąžuolų giraitę, sutvarkyti parką, prisidėti prie savivaldybės
renginių. 2019 m. miškų urėdijos minės savo šimtmetį. Atšvęskite
kukliai kartu. Užsakysime dūdų orkestrą. Po to vieni eisime į vieną
įmonę, kiti ant rogučių – į mišką“, – karčiai pajuokavo pranešėjas.
Pakruojo miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas Virginijus Kacilevičius pasisakymą pradėjo citata iš asmeninio laiško,
kurį jam parašė pažįstamas Seimo narys. Jame sutrikęs seimūnas
klausė, kaip vertinti viešoje erdvėje pristatytą valstybinių
2017 vasaris
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miškų veiklą, ar iš tiesų taip jau viskas blogai? Tad, galima manyti, kad
apsispręsti dėl valstybinių miškų reformos bus sunkoka ir kitiems Seimo
nariams, neįsigilinus į realią padėtį
miškuose. V. Kacilevičius priminė
1996 m. gruodžio 13 d. Kaune, LŽŪU
per pirmąjį nepriklausomos Lietuvos
girininkų suvažiavimą prof. V. Lansbergio pasakytą lakią, nesenstančią
frazę, kad daugelis į mišką vis dar žiūri
vartotojiškai, kaip į daržą, morkų lysvę...
V. Kacilevičiaus pastebėjimu, stumiama reforma baugina ir
miško darbų rangovus, kurių vien Pakruojo miškų urėdijoje per
70. Ar reikės ateityje jų paslaugų? Sunerimę dėl žaliavinės medienos įsigijimo ir rajono smulkių lentpjūvių savininkai, kur dirba apie 100 žmonių.
Šiaulių miškų urėdijos miško želdinimo ir apsaugos inžinierius Juozas
Daunys taip pat vienareikšmiškai sakė,
kad Aplinkos ministerijos teikiamai
reformai dar nepasiruošta. Pavyzdžiui,
planuojami atleisti 156 buhalterinės
apskaitos darbuotojai visose miškų
urėdijose per metus atlieka apie 2 mln.
buhalterinių operacijų. Norint užtikrinti skaidrumą, ar centrinėje įmonėje tai pajėgs atlikti 12 darbuotojų?
Inžinieriaus teigimu, miškininkus
užgavo aplinkos ministro teiginys per televiziją, kad šalyje mažai
beliko sąžiningų ir kompetentingų miškininkų specialistų.
„Peršasi išvada, kad kompetentinguosius paėmus daryti reformą,
kitus reikės atleisti. Kas tuomet dirbs miškuos? Gal įdarbinsime
pabėgėlius?“, – klausė J. Daunys.
Jis taip pat priminė, kad tendencingai viešoje erdvėje eskaluojama informacija prilygintina šmeižtui, už kurį taikoma
ir baudžiamoji atsakomybė. Todėl būtų gražu, kad už kai kuriuos teiginius ministras viešai atsiprašytų miškininkų. Kitaip
miškininkai pavieniui ar kolektyviai per profsąjungas, kitas visuomenines organizacijas gali kreiptis į
teisėtvarkos institucijas.
Girininkų nuogąstavimus dėl reformos pasekmių suvažiavime išsakė
Telšių miškų urėdijos Mostaičių girininkijos girininkas Petras Budvytis ir
Šiaulių miškų urėdijos Vainagių girininkijos girininkas Stasys Gliaudys.
Petras Budvytis abejojo, ar po reformos neatsitiks su girininkais kaip Latvijoje – šios pareigybės gali iš viso nelikti. Kas bus miške šeimininkas – tik
atvažiuojantis kontrolierius?
Kolektyvinė girininkų pozicija apie
gresiančią reformą buvo išsakyta vasario 17 d. Kaune, ASU vykusiame
Girininkų bendrijos tarybos posėdyje,
kur aptartas ir Girininkų bendrijos
prezidiumo narių susitikimas su aplin-
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kos ministru. Dauguma Girininkų bendrijos tarybos narių (86
proc.) pasisakė už juridinį statusą išsaugančias ir ilgalaikėje perspektyvoje ekonomiškai savarankiškas, optimizuotas stambesnes
miškų urėdijas. Apie 14 proc. girininkų siūlė palikti dabartinį
valstybinių miškų valdymo sistemos modelį su 42 miškų
urėdijomis. Niekas posėdyje iš girininkų nepalaikė ministerijos
projekto – miškų urėdijas konsoliduoti į vieną valstybės įmonę.
Lietuvos miško ir miško pramonės
profesinių sąjungų federacijos vadovė
Inga Ruginienė be kompromisų stojo miškininkų pusėn, atkreipdama
aplinkos ministro ir kitų valdžios
atstovų dėmesį į galimas skaudžias reformos socialines pasekmes. Ji paneigė
reformatorių teiginį, kad gali būti
atleista tik 400 darbuotojų ir gaunama per metus mistinė 13 mln. eurų
ekonomija. Anot jos, Lietuvos stojimas į EBPO tapo tik politine priedanga reformuoti valstybinį miškų ūkį. Tokia prievartine reforma
bus atimtas darbas iš neemigruojančių, įsigytą profesiją mylinčių
žmonių. Ji siūlė visiems dar kartą susėsti prie bendro derybų stalo ir ieškoti optimaliausio sprendimo. Jeigu šalies Vyriausybė iki
kovo 8 d. nepradės derybų dėl valstybinių miškų valdymo reformos, federacija neatmeta galimybės skelbti visuotinį miškininkų
streiką ir imtis kitų poveikio priemonių (išsamiau pasisakymas
pateikiamas – 16 p.).
Sėsti prie bendro derybų stalo norėtų ir smulkieji medienos
perdirbėjai, būgštaudami, kad gali būti stambių įmonių išstumti
iš rinkos, kai nepajėgs su jomis konkuruoti žaliavinės medienos pirkimų aukcionuose.
ASU Miškų ir ekologijos fakulteto trečiakursio Martyno Paparčio
teigimu, reformos projektas pasėjo
nerimą ir tarp miškininkų studentų:
ar baigę studijas turėsime darbo, ar
nereikės emigruoti? Jis sakė: „Leiskit
mums pabaigti studijas, duokit darbo
Lietuvoje“.
LMS neeiliniame suvažiavime vienbalsiai patvirtintas pareiškimas „Dėl valstybinių miškų valdymo
reformos“ bei balsų dauguma – rezoliucija.
MG inf.
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PAREIŠKIMAS

Dėl valstybinių miškų valdymo reformos

ūpestingai prižiūrimi miškai yra nuolat atsinaujinantis Lietuvos turtas, turintis didžiulę ekonominę ir niekuo nepakeičiamą
ekologinę, klimato pokyčių švelninimo, socialinę vertę. Lietuvos
miškingumas per atkurtos nepriklausomybės laikotarpį padidėjo visu
dešimtadaliu ir pasiekė 33,5 proc. Medienos ištekliai šalies valstybiniuose miškuose per nepilnus du dešimtmečius padidėjo daugiau nei
ketvirtadaliu – nuo 193 iki 261 mln. m3. Pagal miškų našumą šalies
valstybiniai miškai yra pirmame Europos valstybių dešimtuke. Visos
miškų urėdijos dirba pelningai, į valstybės biudžetą jos sumoka daugiau kaip 42 proc. visų pajamų. Valdymo koordinavimo centro duomenimis, 2016 m. miškų urėdijų normalizuoto grynojo pelno marža
siekė 17,7 proc., ir šis dydis yra ženkliai didesnis už energetikos ir
susisiekimo sektorių rodiklius.
Nepaisant šių pasiekimų per žiniasklaidos priemones skleidžiama
dezinformacija, juodinama visa miškininkų bendruomenė. Ar galima
kalbėti apie neskaidrią miškų urėdijų veiklą bei prekybą apvaliąja mediena, kai ji nuo 2013 m. parduodama viešuosiuose elektroniniuose
aukcionuose už didžiausią pirkėjo pasiūlytą kainą?
Aplinkos ministerija, neįvertinusi situacijos, neturėdama aiškaus
veiksmų plano, nenurodydama reformos būdo, naikina savarankiškas
miškų urėdijas ir kuria vieną įmonę. Sunku įžvelgti politinės valios
prasmingumą, kai vienu rankos mostu norima sugriauti gerai ir pelningai dirbančią sistemą. Reforma pradėta skubotai, neįvardijus
siekiamų tikslų, pagrįstą deklaratyviais teiginiais ir klaidinga informacija. Neatlikta siūlomų priemonių įgyvendinimo sąnaudų ir naudos
analizė, nėra reformos padarinių prognozės ir vertinimo, neaišku, kaip

veiks naujai sukurta sistema, kaip bus perskirstytos miškų urėdijų ir
girininkijų vykdomos funkcijos.
Rengiant reformą nediskutuojama su miškininkų bendruomene,
o jų pateikti konkretūs pasiūlymai net nėra svarstomi. Neįvertinta
miškų išteklių valdymo ir prekybos monopolizavimo įtaka parduodamos medienos kainoms, poveikis smulkiajam medienos verslui
ir medienos ruošos įmonėms. Nėra jokių argumentų, rodančių, kad
įvykdžius reformą padidės miškų ekologinė, socialinė ir ekonominė
nauda. Kyla klausimas, kaip reforma paveiktų regionų socialinę
ekonominę atskirtį ir kiek padidėtų nedarbas bei emigracija.
Totalus centralizavimas ir monopolinės įmonės įkūrimas
eliminuotų iš miško ūkio rinkos santykius, konkurenciją, iki minimumo sumažintų gamybos efektyvumo palyginamosios analizės galimybes ir tuo tik skatintų neskaidrius sandorius bei atvertų galimybę
valstybinių miškų privatizavimui, taip pat pažeistų per šimtmetį susiformavusias Lietuvos valstybinio miško ūkio tvarkymo tradicijas.
LMS neeilinis suvažiavimas reikalauja sustabdyti Aplinkos ministerijos inicijuojamą valstybinių miškų valdymo reformos vykdymą.
LMS suvažiavimas yra už nuosaikią ekonomiškai pagrįstą
valstybinių miškų valdymo pertvarką, t.y. siūlo suformuoti
ekonomiškai stabilias optimalaus dydžio miškų urėdijas ir išsaugoti
jų ekonominį savarankiškumą. Tai įgalins dar labiau padidinti miškų
urėdijų veiklos efektyvumą, turto grąžą valstybei su minimaliomis
socialinėmis pasekmėmis.

LMS prezidentas prof. dr. Edmundas BARTKEVIČIUS
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REZOLIUCIJA

1. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos Respublikos
Vyriausybę, Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl aplinkos
ministro Kęstučio Navicko, Aplinkos ministerijos kanclerio Roberto
Klovo, Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktoriaus Donato Dudučio, dirbančių aplinkos ministro sudarytoje darbo grupėje,
vykdančioje valstybinių miškų valdymo reformą duomenų patikrinimo, ar nėra Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo pažeidimo susijusio su artimais asmenimis, taip pat
privačiais ir viešaisiais interesais susijusiais su medienos perdirbimo
įmonėmis Lietuvoje ir užsienyje (Latvijoje), taip pat įvertinti ar minėti
asmenys priimdami sprendimus dėl valstybinių miškų valdymo reformos elgėsi nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atliko tarnybines pareigas, teisės aktų nustatyta tvarka bei priemonėmis vengė interesų
konflikto ir elgėsi taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra.
2. Kreiptis į LR Seimo Antikorupcijos komisiją ir teisėsaugos institucijas, siekiant išsiaiškinti ar valstybinių miškų valdymo reformą
vykdantis aplinkos ministras ir kiti reformą organizuojantys asmenys
nėra susiję su Lietuvos ir užsienio medienos verslo įmonių interesų

tenkinimu, neatstovaują jų interesams ir ar jų veikloje susijusioje su
valstybinių miškų reforma, nėra galimų korupcijos apraiškų, ar kitų
nusikalstamų veikų.
3. Pasiūlyti LR Vyriausybei sustabdyti nekompetentingai ir
neskaidriai vykdomą valstybinių miškų valdymo reformą, sudaryti
LR Vyriausybę atstovaujančią derybinę grupę kilusiems nesutarimams tarp LR Vyriausybės ir Lietuvos miškininkų sąjungos, LMPF ir
visuomenės spręsti.
4. Atkreipti LR Vyriausybės dėmesį į tai, kad iki 2017 03 08
nepradėjus derybų su Lietuvos miškininkų sąjunga, LMPF ir
visuomenės atstovais dėl kilusių nesutarimų, susijusių su nekvalifikuotai ir neskaidriai vykdoma valstybinių miškų valdymo reforma,
LMS, LMPF, visuomenės atstovai informuos atitinkamas Europos
Sąjungos institucijas, tarptautines organizacijas, užsienio šalių ambasadas apie galimai neskaidrią LR Vyriausybės veiklą reformuojant
valstybinių miškų valdymą ir paskelbs įspėjamąjį visuotinį streiką bei,
gindami savo teises, imsis kitų aktyvių įstatymais numatytų teisėtų
veiksmų.
2017 vasaris
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Miškų urėdijų pertvarka –
Dr. NERIJUS KUPSTAITIS

Apie pradedamą valstybinių miškų valdymo konsolidavimo vienoje valstybės įmonėje procesą
kalbama iš visų pusių daug, garsiai ir emocingai. Tame triukšme net ir visas naujienas sekančiam
bei įvykiais besidominčiam miškininkui tampa sunku surasti atsakymus į jam asmeniškai svarbius klausimus: o kas bus konkrečiai su mano darbo vieta ir ateitimi? Nepretenduodamas atsakyti į visus tokius klausimus, šiame tekste pabandysiu pasidalinti ta informacija, kuri man
žinoma ir, mano nuomone, gali būti svarbi kiekvienam miškininkui.

Valdymo sistema nekeičiama
iš esmės
Nors miškų urėdijų pertvarkos oponentai bando aiškinti priešingai, vis dėlto
drąsiai galima teigti, jog valstybinių miškų
valdymo struktūra nekeičiama iš esmės.
Tai yra paliekami visi svarbiausi dabartinės
struktūros elementai: pirminiu ir esminiu
miškininkavimo vienetu kaip ir buvo paliekamos visos dabar veikiančios girininkijos, o dabartinių miškų urėdijų pagrindu formuojami regioniniai (teritoriniai)
įmonės padaliniai, kartu optimizuojant
jų skaičių (diskusijoms yra pateiktas 25
padalinių variantas). Vietoje Generalinės
miškų urėdijos, Valstybinio miškotvarkos

instituto ir iš dalies centralizuojant bendrąsias administracines miškų urėdijų funkcijas formuojamas centrinis įmonės padalinys. Taigi, kaip ir buvo išlieka trijų
lygių valdymo sistema, tik su dar aiškesne,
išgryninta bei standartizuota struktūra.
Kas šioje vietoje dar svarbiau: visiškai
nekeičiamas dabartinis valstybinių miškų
valdymo sistemos veiklos modelis – tai yra
išlieka valstybės įmonės statusas ir pilnoje apimtyje išlieka kompleksinė miškų ūkio
veikla, kaip pagrindinė šios įmonės funkcija. Tai siūloma įtvirtinti Miškų įstatyme.
O tai reiškia, kad apie jokią drąstišką
reformą nekalbama. Kaip tai bebūtų, būtent tokia pakankamai nuosaiki pertvar-

Po pertvarkos siūloma palikti trijų lygių valstybinių miškų valdyamo sistema

Kodėl nereikėtų bijoti vienos
įmonės?

VĮ „Lietuvos valstybiniai miškai“
principinės struktūros schema
VĮ „Valstybinis miškotvarkos
institutas“ darbuotojai
integruojami centrinėje
administracijoje ir
regioniniuose padaliniuose

Valstybinių miškų sistemos
specialistų skaičius
sumažėtų apie 400 (10 %
esamų darbuotojų skaičiaus1),
tačiau
tiesiogiai miške dirbančių
specialistų skaičius išliktų
toks pat
25

- padalinių skaičius

200

- specialistų skaičius

Centrinė administracija
200
Regioniniai padaliniai

25
250

Girininkijos

Medelynai

325

1100
30
50

Profesionalios
medžioklės plotai

17

Kita (muziejai,
informacijos centrai)

3

– 400 specialistų nuo ~4000 darbuotojų, valdymo optimizavimas neapimtų maždaug 2000 miško
ir aptarnaujančiųjų darbininkų

1

12

2017 vasaris

kos kryptis geriausiai balansuoja tarp
ekonominių ir socialinių šalies siekių.
Tą patvirtina ir jau ne kartą minėti kertiniai pertvarkos skaičiai, kurie tikrai
nėra šokiruojantys. Apie 400 numatytas
darbuotojų skaičiaus mažinimas (daugiausia bendrųjų administracinių funkcijų specialistai) sudaro apie 10 proc. nuo visų dabar valstybinių miškų valdymo sistemoje
dirbančiųjų; apie 10 mln. eurų kasmetinis
įmonės lėšų sutaupymas sudaro apie 6,5
proc. metinių visų valstybinių miškų ūkio
pajamų ir apie 3 mln. eurų kasmetinis
valstybės biudžeto bendrųjų miškų ūkio
reikmių finansavimo programos lėšų sutaupymas sudaro 20-30 proc. šios programos metinės apimties.

1620

Atrodo, kad bene svarbiausiu objektu diskusijų miškų urėdijų reformos kontekste
tampa šiandieninių miškų urėdijų savarankiškumas, nes vienos įmonės atveju miškų
urėdijos neteks juridinio asmens statuso.
Pasvarstykime, ką tai reiškia miškų urėdijos
darbuotojams. Miškų urėdas kartu su likusia miškų urėdijos vadovybe neteks finansinio instrumento tiesiogiai valdyti kitus
miškų urėdijos darbuotojus. Tas tiesa. Bet
ką tai reiškia kitiems darbuotojams: miškų
inžinieriams, girininkams, eiguliams? O gi
tai, kad jų atlyginimai labiau priklausys nuo
darbo rezultatų, bet ne nuo miškų urėdijos
finansinės padėties. Ir patys darbo rezultatai
bus vertinami pagal vieningą darbuotojų
motyvacijos ir skatinimo sistemą. Tokiu
būdu gerai savo darbą atliekantis specialistas uždirbs daugiau, net ir dirbdamas buvusios silpnos miškų urėdijos teritorijoje.
Kalbant toliau apie miškų urėdijų arba
regioninių padalinių savarankiškumą, daž-

aktualijos

ko tikėtis miškininkui?
nai eskaluojamas klaidingas teiginys, lyg
tai neturėdami juridinio asmens statuso padaliniai negalės vykdyti pirkimų ar
pardavimų. Iš tiesų tam juridinio asmens
statusas visai nebūtinas. Viskas priklauso
nuo to, kokios funkcijos ir kokia apimtimi
jos bus vykdomos padaliniuose. Logiška,
kad su vietinių gyventojų ir ūkio subjektų
aptarnavimu susiję pardavimai ar padalinio lygmens pirkimai bus vykdomi ne
iš centro, o paties padalinio viduje. Tam
šiais laikais nereikia pačiame padalinyje
turėti nei buhalterio, nei kasininko, nei
grynųjų pinigų kasos. Žinoma, šioje vietoje
neskaidrios prekybos šalininkams šansai
sumažėja, bet tokių tarp miškininkų,
matyt, ir nėra.

Girininkui ir eiguliui darbų
nepritruks
Kaip minėta, visi tiesiogiai miške dirbantieji, o pirmiausia girninkijų darbuotojai, pertvarkos metu bus išsaugoti. Tiesa,
gali kiek keistis jų įprastos veiklos sudėtis.
Greičiausiai nebeliks tokių skirtumų tarp
dabartinėse miškų urėdijose taikomos
praktikos, kai vienose miškų urėdijose
girininkijų darbuotojai kone didžiąją dalį
savo veiklos praleidžia atlikdami su medienos ruoša ir pardavimu susijusius darbus, ypač miško ir medienos matavimus,
o kitose miškų urėdijose tų darbų girininkai, jų pavaduotojai ar eiguliai neatlieka
iš viso arba atlieka tik nedidele apimtimi.
Standartizavus veiklą vienoje įmonėje,
beveik garantuotai girininkui, jo pavaduotojui ir eiguliams teks mažiau dirbti su medienos ruoša, medienos apskaita ir įvairiais
medienos matavimais. Tą iš dalies lems
ir normaliai veikiančios įmonės veiklos
valdymo sistemos įdiegimas. Tačiau vietoj
medienos matavimų ir panašių funkcijų
girininkijos darbuotojams atsiras ne
mažiau svarbių darbų, susijusių pirmiausia su aplinkosauginėmis, ypač gamtotvarkinėmis, o taip pat ir socialinėmis
funkcijomis. Todėl miške darbų girininkijos lygmenyje tikrai nesumažės, o jei ir
sumažės mažiau prasmingo „darbo kontoroje“, tai tik į gerą visiems – girininkijos darbuotojai daugiau laiko galės skirti
veiklai miške.

Vyriausiasis miškininkas ir jo
inžinieriai – regioninių padalinių
pagrindas
Miško auginimo specialistai pastaruoju metu neretai nepelnytai nustumiami į
šoną, kaip tiesioginės finansinės naudos
trumpajame laikotarpyje įmonei neduodantys specialistai. Bene liūdniausias
tokio elgesio pavyzdys – dabartinė Alytaus miškų urėdija, kurioje visiškai nėra
vyr. miškininko etato. Dabartinėje miškų
urėdijų sistemoje vyriausieji miškininkai
ir jų inžinieriai medienos kirtimų neorganizuoja ir medienos neparduoda. Bet jie
tą medieną užaugina. Žiūrint į pirminę ir
svarbiausią regioninio padalinio, kaip vidurinio lygmens miškininkavimo vieneto paskirtį, būtent jie turėtų sudaryti naujosios
įmonės regioninių padalinių branduolį,
aplink kurį telktųsi kiti regioninio padalinio specialistai, taip pat girininkijos, medelynai ir kiti padalinio vienetai.
Diskusijoms pateiktame regioninio
padalinio variante yra numatyta palikti
visus svarbiausius miškų ūkio inžinierių
etatus, taip pat kitus padalinio funkcijoms
būtinus specialistus, iš viso vidutiniškai
po 10 specialistų padalinyje, įskaitant medienos ruošos organizavimo specialistus.
Žinoma, esant specifinėms papildomoms
funkcijoms, padalinio sudėtis ir apimtis
galėtų ir turėtų keistis. Bet kuriuo atveju matant skirtingų pareigybių inžinierių
gausą dabartinėse miškų urėdijose, peršasi
ta pati išvada – neišvengiamas aiškus
pareigybių standartizavimas ir veiklos
išgryninimas.

Centrinis padalinys – šansas
regionui ir mobilesniems
miškininkams
Daug aistrų kelia diskusija, kur bus valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ centrinis padalinys. Suprantama, 200
darbo vietų po kojomis nesimėto ir bet kuriam regionui, gal išskyrus nebent Vilnių
ir Kauną, tai būtų reikšminga paspirtis. Žvelgiant į šiandieninės Vyriausybės
regionų politiką, matyt ir bus pasirinktas
ne didžiųjų Lietuvos miestų regionas. Tai
reiškia, kad labiau pasiseks tame regione
šaknis įleidusiems miškininkams ir ki-

tiems specialistams, kurių gausiai prireiks
centriniame padalinyje. Bet nebūtinai, nes
šansai įsidarbinti atsiranda ir visiems mobilesniems, savo gyvenamąją vietą lengvai
galintiems pakeisti geriems miškininkams
specialistams, ypač jei nebeliktų regioninio padalinio jų dabartinės miškų
urėdijos vietoje.
Kalbant apie centrinio padalinio dydį,
gali kilti abejonių, ar tikrai čia reikalinga
net 200 specialistų? Bet reikia pastebėti,
kad apie 50 šių darbuotojų būtų miškotvarkos, geodezijos ir kartografijos specialistai, kurių skyriai centriniame padalinyje
būtų formuojami dabartinio Valstybinio
miškotvarkos instituto ir jo darbuotojų
pagrindu. Dar apie 50 specialistų būtų
bendrųjų administracinių funkcijų specialistai (teisės, viešųjų pirkimų, informacinių
technologijų, buhalterinės apskaitos ir
finansų, personalo, viešųjų ryšių ir pan.), likusieji – miškininkai specialistai. Žinoma,
pats skaičius 200 nėra iškaltas akmenyje.
Tai diskusijoms pasiūlyto vienos įmonės
centrinio padalinio struktūros variantas,
kuris pertvarkos eigoje gali tikslintis.

Pageidaujantiems –
perkvalifikavimo kursai
Suprantama, net prie geriausių norų visi
dabartiniai miškų urėdijų, Valstybinio
miškotvarkos instituto ir Generalinės
miškų urėdijos miškininkai specialistai nebus įdarbinti naujoje įmonėje.
Tokių skaičius gali siekti apie 150. Bet tai
nereiškia, kad šie specialistai bus nurašomi
ir nuo jų nusisukama. Aplinkos ministerija ieškos galimybių organizuoti perkvalifikavimo kursus to pageidaujantiems, tam
planuojama pagal galimybes panaudoti ir
Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo
programos lėšas.
Norėtųsi tikėtis, kad pavyko bent
kiek atsakyti į miškininkams rūpimus su
miškų urėdijų pertvarka susijusius klausimus ir, žinoma, norėtųsi pakviesti visus
miškininkus drąsiau žvelgti į pribrendusias permainas, labiau įsigilinti į jų esmę ir
nepulti atsitverti išankstinio priešiškumo
siena nuo neišvengiamo progreso.
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Kitoks žvilgsnis į ateities miškininkystę
ANGELĖS ADOMAITIENĖS pokalbis su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos docentu dr. Albinu Tebėra

P

olitikams, miškininkams, mokslininkams aktyviai diskutuojant dėl
LR Vyriausybės siūlomos valstybinių
miškų ūkio valdymo reformos modelio,
dalis patyrusių miškininkystės specialistų
tvirtina, kad vienos centrinės įmonės
įsteigimas su jai pavaldžiais padaliniais be
juridinio asmens statuso – ne panacėja.
Esą suvaldyti visą miškų ūkį iš vienos būstinės bus sunku, dėl biurokratinių derinimų gali strigti konkretūs darbai, be to,
nuorodos iš viršaus ne kiekvienam regioniniam padaliniui gali būti priimtini. Tad
laukiamas ekonominis efektas ir grąža
valstybei galbūt net sumažėtų. Buvęs ilgametis Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos
kolegijos vadovas dr. Albinas Tebėra pateikia savo įžvalgas. Jis orientuojasi į tris
pagrindinius miškininkystės tikslus: miško
išteklių (ateities miškų) vertės didinimą,
grąžos valstybei didinimą ir racionalų miškų
naudojimą bei šių siekių įgyvendinimo
būdus.

Pokalbį pradėkime apie miškų išteklius
ir jų naudojimą. Ar ateities kartos nepristigs šio gamtos turto ?
Pagal miškų našumą pasaulyje įsitvirtinome 14, o Europoje – 10 vietoje. Šiuo
metu Lietuvos miškai produkuoja 250
m 3 /ha medienos. Palyginti su kaimynais, našesnius miškus turi tik vokiečiai.
Latvijos miškų našumas nesiekia 200
m 3 /ha ir yra mažesnis negu Estijos. Pagal miškų kirtimų intensyvumą Lietuva miškus naudoja labai saikingai. Kasmet kertama mažiau kaip 1,5 proc. nuo
medienos išteklių arba beveik dvigubai
mažiau nei kasmet užauga medienos.
Mūsų kaimynų „apetitas“ didesnis, ypač
Švedijos, Suomijos, kur miškų kirtimai perkopia 2-2,5 proc., latvių ir estų –
artėja iki 2 proc. Lenkai ir vokiečiai miškus naudoja panašiai kaip mes. Dėl
saikingų kirtimų ir gero ūkininkavimo
Lietuvos miškininkai jau keletą dešimtmečių sparčiai didina išteklių vertę. Jeigu
pokariu šalies miškuose turėjome 125
mln. m3 medienos, tai pastaruoju metu
perkopėme 500 mln. m3. Lietuva pagal
miško išteklių plėtrą šiuo metu užima 3
vietą Europoje. Ateities kartos irgi turės
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gerus miškų išteklius ir galės didinti jų
naudojimo intensyvumą.
Viešojoje erdvėje girdimi prieštaringi
šalies miškininkystės veiklos efektyvumo vertinimo rezultatai. Vienos išvados
byloja, kad beviltiškai atsiliekame
nuo kaimyninių šalių, o kitos teigia
priešingai - esame bene lyderiai. Kuo
tikėti ?
Skirtingos išvados apie miško ūkio
efektyvumą gaunamos tuomet, kai naudojami skirtingi vertinimo kriterijai.
Jeigu ekspertai vadovaujasi, pavyzdžiui,
gaunamo pelno, pelno mokesčių rodikliais
ar kitais duomenimis, kurie atspindi tik
atskirus ekonominio efektyvumo fragmentus, ir dar nenurodo įmonių veiklos ypatumų, tuomet galima gauti labai
prieštaringus rezultatus.
Mano nuomone, valstybinio miško ūkio
ekonominį efektyvumą reikėtų vertinti
pagal 2 rodiklius – bendrąsias pajamas bei
grąžą valstybei. Pastarąjį rodiklį sudaro
visi sumokėti mokesčiai, sukurtos darbo
vietos, investicijos į miškų infrastruktūrą,
naudojamą visuomenės reikmėms ir kt.
Šiuo metu miškų urėdijų bendrosios pajamos yra 158 mln. Eur/m., visi sumokėti
mokesčiai – 66 mln. Eur/m. Sukurta 4000
darbo vietų, darbo užmokesčio fondas –
36 mln. Eur/m. Visuomenės reikmėms
įrengta rekreacinių objektų už 1,1 mln.
Eu/m. Dėl šių rezultatų reikia diskutuoti: ar jie pakankami; kokius reikėtų daryti
sprendimus ir pertvarkos veiksmus, kad jie
pagerėtų?
Lyginant skirtingų šalių miškininkystės ekonominį efektyvumą, verta vadovautis santykiniais ekonominiais rodikliais. Informatyvus rodiklis – pajamos,
gaunamos iš 1 ha miško ploto. Tačiau
ir šis rodiklis dar ne viską atspindi, nes
miškų kirtimo intensyvumas, kaip jau
minėjime, įvairiose šalyse labai skiriasi.
Pajamas, gaunamas iš 1 ha miško ploto,
padaliję iš miškų kirtimo intensyvumo,
gauname objektyvų palyginamąjį miškų
ekonomikos rodiklį, kuris pagal 2015 m.
duomenis Lietuvoje buvo 110,9 Eur/ha.
Kaimyninėse šalyse, kuriose valstybinius
miškus valdo viena valstybinė įmonė ar

akcinė bendrovė, šis rodiklis 25-30 proc.
mažesnis: Latvijoje – 84,6 Eur/ha, Estijoje – 80,6 Eur/ha, Švedijoje – 87,1 Eur/
ha. Reikia pažymėti, kad Latvijoje, skirtingai negu Lietuvoje, į valstybinės miškų
įmonės gautas pajamas įskaičiuotos lėšos,
gautos ir iš durpynų, žvyro, smėlio išteklių
naudojimo. Tai atmetus apskaičiuotasis
miškų ekonomikos rodiklis Latvijoje būtų
dar mažesnis.
Ar tai reiškia, kad reformuoti valstybinį
miškų ūkį pirmiausiai turėtų suskubti
mūsų kaimynai ?
Palikime tai spręsti jiems patiems.
Mums svarbu, kad yra neišnaudotų galimybių ir mūsų šalies miško ūkyje. Pirma –
mūsų miškų išteklių vertė. Nors ji tikrai
gera, bet rezervų pagerinti miškų našumą
ir jų įvairiapusę vertę dar yra. Antra –
miškų ūkio ekonomika ir grąža valstybei.
Lyginant su kaimynais, atrodome neblogai,
bet plėtoti ekonomiką irgi yra galimybių.
Trečia – pasigirsta nemalonių signalų dėl
miškininkystės sektoriaus veiklos skaidrumo.
Ypač įsiminė faktas, kuomet viešojoje
erdvėje buvo komentuojama, kaip politinės partijos atstovai bandė „parduoti“
Utenos miškų urėdijos vadovo postą už
keliasdešimt tūkstančių eurų. Tik specialiųjų tarnybų pastangomis sustabdžius
šį „sandorį“, konkurse antrąją vietą
užėmusi Aurelija Jočienė tapo pirmąja
miškų urėde ir per trumpą laiką žymiai
pagerino Utenos miškų urėdijos veiklos
efektyvumo rodiklius. Suprantama, tokie
dalykai kaip „prekyba postais“ sukuria ir
daugiau neskaidrios veiklos rizikų, kurias
būtina užkardyti, kas šiuo atveju ir buvo
padaryta.
Labai panašūs tikslai formuluojami vyriausybės rengiamoje miško ūkio pertvarkos programoje...
Taip, bet labai skiriasi mūsų požiūriai
dėl šių tikslų įgyvendinimo priemonių. Man
regisi, kad vyriausybės idėja steigti vieną
miškų įmonę, reorganizuojant 42 miškų
urėdijas, naudos neduotų. Miško ūkio
valdymo centralizavimas ir monopolistinės įmonės įkūrimas sutrikdytų pakan-
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kamai stabiliai funkcionuojantį valstybinį
miško ūkį ir neišvengiamai sukeltų neigiamų socialinių, ekonominių bei aplinkosauginių pasekmių. Tai būtų susiję su iniciatyvos, atsakomybės ir ekonominio efektyvumo paieškų sumažėjimu žemutinėse ir
kartu pagrindinėse miško ūkio grandyse.
Be to, tai silpnintų konkurenciją, sumažėtų
bendrosios pajamos (mūsų vertinimais ne
mažiau kaip 20 mln. Eur/m.) bei atitinkamai sumažėtų grąža valstybei, plėstųsi
„šešėlinė“ ekonomika. Blogėtų miškų apsauga, padaugėtų ir miško pažaidų bei pagamintos miško produkcijos vagysčių.
Sumažinus darbuotojų skaičių, suprastėtų
miškininkystės darbų kontrolė, neabejotinai pablogėtų ir jų kokybė bei gaminamos produkcijos apskaita. Nukentėtų
ar bankrutuotų regionuose veikiančios
smulkesnės privačios miško darbų
įmonės, teikiančios miško želdinimo, medienos ruošos ir kitų darbų paslaugas
miškų urėdijoms, taip pat kiltų problemų
mažoms ir vidutinėms medienos apdirbimo įmonėms. Šiuo metu, kai smulkios
ir vidutinės įmonės šalies ekonomikoje
turi didelę reikšmę, jas reikėtų puoselėti
ir sudaryti palankesnes sąlygas jų veiklos
plėtrai.
Rengiamoje vyriausybės programoje
miškininkystės sektoriuje dirbančiųjų
skaičiaus mažinimas teikiamas kaip viena iš svarbiausių pertvarkos priemonių.
Ką tai duotų?
Nevienareikšmiai vertinimai apie miško ūkyje dirbančių žmonių skaičių atsiranda tuomet, kai ekspertai lygina įvairiose
šalyse skirtingas darbuotojų grupes, nenurodydami jų vykdomų funkcijų. Objektyvesnė informacija gaunama, lyginant
bendrą visų miškininkystėje dirbančių
darbuotojų skaičių. Pažvelkime į statistinius duomenis. Šiuo metu Slovakijoje,
Danijoje, Lenkijoje, Jungtinėje Karalystėje 1000 ha miškų plotui tenka 7-10
miškininkystės darbuotojų, Latvijoje, Čekijoje, Olandijoje, Austrijoje, Kroatijoje –
5-6, Lietuvoje, Šveicarijoje, Airijoje, Vokietijoje – 4 darbuotojai. O Brazilijoje,
Suomijoje, Argentinoje, Norvegijoje, Rusijoje 1000 ha miškų tenka 1 ir mažiau
darbuotojų, tačiau dideliuose šių šalių
miškų plotuose iš viso nevykdoma miškininkystės veikla. Taigi, kitų šalių patirtis byloja, kad Lietuvos miško ūkyje dirbančiųjų skaičius neatrodo perteklinis.

Kokias priemones siūlote miško ūkio
valdymo tobulinimui ?
Klausimas dėl kurio „verda“ didžiausios
diskusijos – racionalus miškų urėdijų
skaičius. Jau minėjau apie miško ūkio sistemos monopolizavimo keliamas grėsmes.
Tyrimais nustatėme, kad racionaliausias miškų urėdijos valdomas miškų plotas – 25-35 tūkst. ha. Tačiau ne tiek svarbu „kėdžių stumdymas“, o labai aktualu,
kad šios įmonės turėtų juridinio asmens
statusą, nes jis suteikia ne tik laisvę priimti sprendimus, bet didelę atsakomybę už
veiklos rezultatus.
Manau, kad yra daug svarbesnių darbų.
Strateginiame miško ūkio valdymo lygmenyje reikia, netgi būtina atlikti vieną labai
svarbų darbą: miškų urėdijoms suformuluoti aiškius veiklos uždavinius ir nustatyti
jų vykdymo vertinimo ir vadovų atestavimo
tvarką.
Kokie turėtų būti formuluojami
uždaviniai:didinti miško išteklių (ateities
miškų) vertę; 2) didinti grąžą valstybei; 3)
racionaliai naudoti užaugintus miškus ir
didinti pajamas.
Šių uždavinių įgyvendinimo vertinimui esame parengę kriterijus ir normatyvus. Juos bereikia imti ir pradėti naudoti. Kas 5 metai turėtų būti atliekamas
kiekvienos miškų urėdijos veiklos atestavimas. Tuo atveju, kai visi trys rodikliai byloja apie pozityvią miškų urėdijos veiklą,
darbo sutartys su jų vadovais tęsiamos,
o priešingu atveju – nutrūksta ir skelbiamas konkursas šioms pareigoms užimti.
Gal kai kam tokia priemonė atrodo
grėsmingai, bet supraskime – privačiame
versle įmonės direktorius atestuojamas nuolat ir nieko blogo neįvyksta.
Įgyvendinus miškų urėdijų veiklos vertinimo ir miškų urėdų atestavimo sistemą,
didėtų vadovų bei specialistų motyvacija
ir atsakomybė gerinti miškininkystės veiklos efektyvumą, būtų mažiau galimybių
suinteresuotoms grupėms savanaudiškai
įtakoti miškų urėdijų vadovų skyrimą,
išnyktų rizikos korupcijos egzistavimui.
Tikrai keista, kad valstybė iki šiol to
nedarė. Girdime tik priekaištus, kad kai
kurie miškų urėdai per ilgai dirba, bet
negirdime net užuominos apie jų darbo
rezultatus. Ką siūlytumėte naujo nuveikti ūkiniame lygmenyje?
Trumpai paminėsiu spręstinus dalykus, kuriuose slypi neišnaudoti miško ūkio
efektyvumo rezervai – pajamų didinimas.

Medynų tūrio prieaugio ir jo naudojimo balansas. Kasmet Lietuvoje miškuos
pūva 3-4 mln. m3 medienos ir dar apie 4
mln. m3 menkavertės fitomasės. Racionaliau naudojant miškų išteklius vien valstybiniuose miškuose kasmet galima papildomai pagaminti 0,5 mln. m3 apvaliosios
medienos gaminių ir 20-25 mln. Eur/m.
padidinti pajamas.
Racionalesnis kertamų medynų naudojimas. Optimaliau sortimentuojant stiebus ir tikslinant medienos gaminių klasifikavimą galima iki 10-12 mln. Eur./m.
padidinti pajamas.
Vieningo apvaliosios medienos gaminių aukciono su įdiegtu prekybos procesų
optimizavimo modeliu organizavimas.
Taikant tokią elektroninę prekybos sistemą
vien dėl logistikos kaštų sumažinimo
miškų urėdijų pajamos padidėtų apie 2-3
mln. Eur./m.
Medynų produktyvumo didinimas,
organizuojant sklypinę miškotvarką ir diegiant medynų auginimo stebėsenos sistemą
bei naujas aukštos kokybės medienos
išauginimo technologijas. Įgyvendinus
šią priemonę, miškų našumą galima padidinti 15-20 proc., o jų vertę dar daugiau.
Miško ūkio veiklos kaštus galima sumažinti
irgi įvairiomis priemonėmis: parengus ir
įdiegus modernią miškininkystės veiklos informacinę sistemą; optimizuojant
miško darbų technologijų naudojimą;
„išgyvendinant“ neracionalias veiklas; tobulinant viešųjų pirkimų organizavimą.
Visoms šioms priemonėms įgyvendinti
arba jau yra parengtos reikiamos prielaidos, arba dar reikia atlikti kai kuriuos
organizacinius darbus. Atskirai reikia
paminėti dar vieną dalyką – ES programų
lėšas.
2015 m. miškų urėdijos miškininkystės
reikmėms panaudojo tik 0,5 mln. Eur šių
lėšų, kai kiti paramos gavėjai – net 77 mln.
Eur. Taigi, čia irgi nemenkas rezervas valstybinio miško ūkio efektyvumui gerinti.
Pagal tai, ką išsakėte, nereikia „forsuoti“ valstybinio miško ūkio valdymo
reformų, o nuosekliai vykdyti Jūsų išvardintas miškininkystės veiklos tobulinimo priemones.
Labai tikiuosi, kad tokiai išvadai pritars ir šalies miškininkai, ir vyriausybės
vadovai.
Straipsnis iš tinklapio miskininkas.eu
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Ko siekiama valstybinių miškų reforma?
LMPF pirmininkės Ingos RUGINIENĖS pasisakymo 2017 m. vasario 25 d.
vykusiame neeiliniame LMS suvažiavime santrauka

T

apęs aplinkos ministru Kęstutis Navickas pradėjo projektuoti itin sparčiai norimą įgyvendinti valstybinių miškų
reformą. Pasak ministro ir kitų reformos iniciatorių bei
palaikytojų, to reikia norint optimizuoti procesus, padaryti miškų
ūkį pelningesnį, pabrėžiant, kad šis sektorius inertiškas, išpūstas ir
čia būtini pokyčiai.
Dirbantys miškų sistemoje ir patys supranta, kad laikas nestovi ir pokyčiai būtini, tačiau nesutinkame, kad šis sektorius yra
sustabarėjęs ar perteklinis. Nuo 1990 m. valstybinių miškų sektoriaus darbuotojų sumažėjo daugiau kaip 3,2 karto. Kuris dar
valstybės sektorius taip optimizavosi?
Reformos šalininkai nuolat pabrėžia efektyvumo, didesnio
pelningumo siekį, teigdami, kad pasiekti tai gali tik viena įmonė.
Tačiau dalis reformos šalininkų pripažįsta, kad valstybiniuose
miškuose tvarkomasi puikiai, o sistema dirba pelningai. Koks tada
reformos tikslas? Pakeisti statusą ar didinti pelningumą? Jeigu
pelningumą – tada kur kaštų ir naudos analizė? Kaip tą didesnį
pelningumą pasieksim? Atleisdami kelis tūkstančius darbuotojų?
Aplinkos ministras ant manęs pyksta, kai įvardinu atleidžiamų
darbuotojų skaičių – 3000. Žiniasklaidai jis teigia, kad atleis tik
400. O aš skaičiuoju kitaip. Šių metų sausio mėnesį pristatytos reformos 7 skaidrėje aiškiai parašyta, kad 1000 ha valstybinio miško
plotui bus 1 darbuotojas. Visų miškų urėdijų valdomų valstybinių
miškų plotas yra 1018 tūkst. ha, tad gaunasi, kad centralizuotoje
įmonėje ateityje dirbs 1018 darbuotojų. O kur dėsis likę 3000, jei
dabar žinyboje dirba 4000 žmonių?
Akivaizdu, kad valstybės mastu miškų urėdijos ženkliai prisideda prie BVP ir valstybės biudžeto surinkimo. Esant probleminei demografinei padėčiai Lietuvoje ir masinei žmonių emigracijai, atsakinga valdžia visais būdais turėtų siekti išsaugoti savo
piliečiams darbo vietas provincijose, ypač jei jos nėra dotuojamos
iš valstybės biudžeto. Bet pristatant šią drastišką reformą, nepateikiama jokių skaičių apie reformos kaštus ir visuotinę naudą
valstybei po jos. Ar iš vienos įmonės tariamai gautas didesnis pelno mokestis į valstybės biudžetą padengs atleistų žmonių mokėtus
gyventojų pajamų, Sodros ir kitus mokesčius? Ar iš to didesnio
pelno mokesčio pasidengs lėšos, kiekvieną mėnesį reikalingos
išmokėti atleistų žmonių bedarbio pašalpoms, šildymo ar kuro
įsigijimo kompensacijoms bei kompensacijoms už vaikų išlaikymą
darželiuose, neformalų jų ugdymą, maitinimą mokyklose ir kitas socialines išmokas, mokamas iš valstybės biudžeto, trūkstant
šeimai valstybės remiamų pragyvenimo pajamų? Kur šie skaičiai?
Kas juos įvertino? Ir koks galutinis rezultatas?
Užtat per žiniasklaidos priemones puolami miškų urėdijų vadovai. Nesiimu vertinti jų veiklos – tam yra atsakingos institucijos ir jų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Bet miškų urėdijos
– tai ne 42 miškų urėdai, kurie sudaro tik 1 proc. miškininkų
bendruomenės. Tai 42 darbo kolektyvai: profesionalių, atsakingų
ir savo darbą mylinčių darbuotojų komandos. Tačiau aplinkos
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ministras leidžia sau teigti, kad sąžiningų ir kvalifikuotų žmonių
Lietuvoje nėra daug, todėl tai vienas iš kriterijų reformai. Galop
užsipuolamos miškų urėdijų buhalterinės-ekonominės tarnybos,
išpučiant jų skaičių žiniasklaidoje iki 600. Tik vėliau išsiaiškinama,
kad buhalterių su ekonomistais žinyboje yra net keturis kartus
mažiau.
Atsakingai pareiškiu, kad valstybės įmonių apskaita labai
skiriasi nuo AB ar UAB apskaitos, kur pakanka balanso, PVM,
GPM, Sodros deklaracijų, darbo užmokesčio darbuotojams
paskaičiavimo ir kitų standartinių buhalterinių skaičiavimų.
Miškų urėdijų apskaitoje vyrauja miškininkystės veiklos specifika
ir ataskaitos, kurių jokie UAB nedaro. Be to, buhalteriais įvardinti
darbuotojai yra atsakingi ir už dokumentų archyvavimą, atlieka
ūkvedžio, sandėlininko, dispečerio, realizacijos vadybininko darbus, dažnas vykdo viešuosius pirkimus. Jiems aptikėta daugybė
sudubliuotų funkcijų, nes minėtų pareigybių miškų urėdijose seniai nėra.
Labai svarbu atsakyti į klausimą, kokias vertybes mes siekiame išlaikyti valstybėje? Ar mūsų valstybei svarbus tik grynasis
pelnas ir nesvarbu, kaip jis yra uždirbamas? Ar svarbu ir kaip
gyvena mūsų valstybės piliečiai?
Man patiko žinomo šalyje ekonomisto Raimundo Kuodžio
mintis, kad Lietuvoje egzistuoja dvi ekonomikos: gyventojais vis
pasipildanti sostinė ir regionai, virstantys ištisais pensionatais.
Ekonomistas teigia, kad žmogaus gerovė priklauso ne tik nuo
ekonomikos išsivystymo ir BVP dydžio vienam gyventojui, bet ir
nuo tokių veiksnių, kaip darbo turėjimas arba neturėjimas, darbo ir laisvalaikio balansas, taip pat nuo darbo sąlygų, streso lygio
gyvenime ir darbe, neužtikrintumo ar užtikrintumo ateitimi.
Lietuvos politikai, pasak ekonomisto, orientuojasi į jiems patogesnius skaičius – tai yra noriai diskutuoja apie BVP augimą
vienam gyventojui, bet užmiršta neigiamus veiksnius, kurie jiems
nepatinka: pavyzdžiui, emigraciją, neteisingumą, skurdą, pajamų
nelygybę ir panašiai. „Garsiai kalbama apie užsienio investicijų
pritraukimą, vietoje pagalbos darbą jau turintiems žmonėms“, –
teigia ekonomistas Raimundas Kuodis.
Panaši grėsmė šiemet pakibo ir virš Lietuvos valstybinių miškų.
Kuo daugiau bus naikinama darbo vietų regionuose, tuo pajamų
nelygybė bus didesnė. Akivaizdu, kad vienos įmonės sukūrimas
to neišspręs, o tik pagilins problemą. Į tuos pačius dalykus atkreipia dėmesį ir EBPO organizacija. Tik kažkodėl reformos rengėjai
tai nutyli. Gal dėl to, kad patogu prisidengti neva kova su korupcija ir nuslėpti tikrąjį siekį monopolizuoti miškų ūkį bei visą jo
valdymą ateityje perduoti į vienas rankas. Kodėl reformos rengėjai
primygtinai bruka tik vieną reformos variantą – centralizavimą ir
neįsiklauso į ekspertų, mokslininkų, miškininkų bendruomenės
ir profesinės sąjungos nuomonę?
Aplinkos ministras mėgsta deklaruoti lygiavimąsi į skandinavus. Tačiau pokyčius pradėti reikėtų nuo normalaus socia-

aktualijos

linio dialogo, kuris Skandinavijoje yra tokio lygio,
kokio mūsų ministras, turbūt, net neįsivaizduoja.
Mūsų profesinių sąjungų federacija nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pradžios bendradarbiauja su danais, suomiais, švedais, norvegais.
Dirbame su jais ne viename bendrame socialiniame projekte. Jų nuomone, tokio Aplinkos ministerijos nesusikalbėjimo su darbuotojų atstovais ir
miškininkų bendruomene, koks yra šiame etape, jie
net neįsivaizduoja.
Aplinkos ministras dabartinę miškų urėdijų
veiklą įvardina korumpuota, nuolat akcentuoja veiklos skaidrumą, tačiau pats labai glaudžiai yra susijęs
su medienos perdirbimo įmone UAB ,,Likmerė“. Su
medienos perdirbimu susiję ir jo aplinkoje dirbantys
žmonės, rengę šios reformos viziją, kurie privalėjo
nusišalinti nuo bet kokio dalyvavimo siūlomos reformos formavimo veikloje. Gal dėl to bekompromisis reformos projektas yra labiau palankus medienos perdirbėjams nei naudingas pačiam miškų ūkiui
ar valstybei. Tai liūdina mane ir piktina miškininkų
bendruomenę.
Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų
profesinių sąjungų federacijai didelį nerimą kelia šios reformos padariniai, chaosas ją vykdant ir
darbuotojų ateitis. Susidarius tokiai neeilinei situacijai, kitą savaitę išskrendu į Briuselį aptarti
susiklosčiusios padėties su Europos statybos ir miško
pramonės profsąjungų federacijos vadovais, kadangi
pati esu šios organizacijos prezidiumo narė. Taip pat
neatmetu galimybės kreiptis į FSC organizaciją.
Mūsų profesinių sąjungų federacijos valdyba
mano, kad būtų tikslinga sudaryti derybinę grupę
valstybinių miškų ūkio valdymo reformos (pertvarkos) padariniams įvertinti. Ši derybinė grupė turėtų
dirbti taikinimo komisijos principu, vyriausybės
paskirtam nešališkam moderatoriui protokoluojant susitikimus, fiksuojant sutarimus ar atskiras
nuomones, nepavykus pasiekti susitarimo. Tačiau
turi keistis aplinkos ministro pozicija proteguoti
tik vieną reformos variantą ir turėtų atsirasti noras
visiems susėsti prie bendro stalo optimaliausio reformos varianto parinkimui.
Mūsų profesinių sąjungų federacija artimiausiu metu imsis visų teisiškai įmanomų priemonių
kovoje už savo darbuotojus. Aplinkos ministro
siūloma miškų valdymo reforma prieštarauja šios
Vyriausybės dviem deklaruotiems svarbiausiems
tikslams – darbo vietų regionuose kūrimui ir išlaikymui bei emigracijos mažinimui. Svarstome
ir neatmetame galimybės organizuoti ir visuotinį
streiką.
Tikiuosi, kad visi kartu atlaikykime savo pozicijas. Būti miškininku – tai ne tik darbas. Tai –
pašaukimas. Esate tikrai verti paprastos visuomenės
pagarbos, esate mažųjų Lietuvos miestelių ir kaimų
šviesuliai. Stiprybės visiems šiuo sunkiu laikotarpiu.

HSP Gripen
patys tvirčiausi
ir patikimiausi griebtuvai pasaulyje
Didžiulis pasirinkimas griebtuvų
miškovežiams, medvežėms, biokurui
ir didiesiems medienos krovos
terminaliniams kranams
Aukščiausios rūšies plienas,
du sustiprinti cilindrai
Realios garantijos ir servisas.
mob. tel. 8 670 24481
UAB „MMC Forest“

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

•

•
•

www.uniforest.com

Geriausia pagalba
ten, kur neįvažiuoja
miško technika

Visa technika sertifikuota KWF;
Profesionalus , patikimas
ir paprastas naudojimas;
Nepamainoma pagalba dirbant
pelkiniuose, šlaitiniuose miškuose;
Efektyvi investicija už protingą kainą;
Didžiulis pasirinkimas pagal galingumą
ir papildomus priedus.
4481
mob. tel. 8 670 24481
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Ko nori miškų urėdai?
STASYS PALIŠKIS, Šiaulių miškų urėdijos urėdas

E

su tas miškų urėdas, kuris pastaruoju metu vis minimas žiniasklaidoje,
tačiau nedrįstama įvardinti – kas gi
jis toks? Patenkinsiu smalsumą – tai tas
nedorėlis, kuris Šiaulių miškų urėdijos
miškų urėdu dirba nuo 1985 metų. Visuomet
maniau, kad šiose pareigose dirbu dėl to,
kad esu profesionalus miškininkas, kad geri
mūsų miškų urėdijos ūkiniai rezultatai, kad
auginame ir atsakingai rūpinamės mišku,
kad suburtas profesionalų kolektyvas, kuriame, galime didžiuotis, „užauginome“ jau

3 miškų urėdus, sėkmingai dirbančius kitose miškų urėdijose.
Bet šį kartą norėčiau pakalbėti ne apie
tai, kiek metų turėtų dirbti miškų urėdai –
kokios bus įvestos taisyklės, tų ir bus laikomasi. Kur kas svarbiau šiandien yra
šalies miškai, kuriuos galima sunaikinti ar pažeisti dėl neapgalvotų (o gal kaip
tik atvirkščiai – labai gerai apgalvotų)
reformų ir miškų ūkio pertvarkų. Todėl
negaliu nepasakyti savo nuomonės.
Pirmiausia, norėčiau paprašyti nespekuliuoti neesama miškų urėdų nuomone, neva, jie yra kategoriškai prieš pertvarką. Su kolegomis bendraujame daug,
tačiau nė vienas nėra prieš šios Lietuvai
svarbios ūkio šakos reformą, racionalią
pertvarką, miškų urėdijų skaičiaus
mažinimą, jas apjungiant, ir panašiai.
Tačiau niekada nepritarsime buldozeriu
stumiamai reformai, kurios, mano nuomone, pagrindinis tikslas – kuo greičiau
parduoti mišką, patenkinti verslo ryklių
interesus, pašalinant visas kelyje esančias
kliūtis tai padaryti. Miškų urėdijos dirba pelningai, jos prisiima atsakomybę už
tvarų mišką, miškininkais pasitikima. Ši
profesija yra gerbiama, miškų urėdijos
darbuotojai teikia konsultacijas privačių
miškų savininkams, daug dėmesio skiriame rekreaciniams miškams. Ir viskas tarsi nubraukiama, mišką matant tik kaip
kirtavietę ir pelno vietą. Ypač žeidžia tai,
kad, pristatant reformą, manipuliuojama
skaičiais, informacija pateikiama tokia,
kokios tuo metu reikia, lyginami nesulyginami dalykai. Lietuvos miškininkystės
ūkis yra pelningas, tas pelningumas gerokai pranoksta kaimyninių šalių rezultatus,
jeigu paimtus skaičius sąžiningai palyginsime.
Paminėsiu tik vieną pavyzdį: tai, ką
miškų urėdija uždirba ir išleidžia miškų

atkūrimui, tvarkymui, neskaičiuojami kaip
miškų urėdijos uždirbti pinigai ir niekaip
neatsispindi jos pelno rezultatuose. Mums
nuolat brukamas Latvijos pavyzdys, kaip
jie ėmė ir įsteigė vieną įmonę, kaip viskas
ten puikiai veikia. Bendraujame su kolegomis: jie suniokojo savo miškus nenormuotai kirsdami ir pardavinėdami, nes
krizės metu valstybei labai reikėjo pinigų.
Nuoširdžiai džiaugiamės, kad mes tuomet
nenuėjome tuo keliu, nes mišką sunaikinti
daug proto nereikia, užtat jį užauginti prireikia ir daugiau kaip 100 metų.
Todėl kategoriškai pasisakau prieš
norimą kurti vieną visą miškų ūkį valdysiančią įmonę – nebus atsakomybės,
nebus ko paklausti, kas ir kodėl sunaikino
tiek metų profesionaliai prižiūrėtą mišką.
Pats miškas neateis ir nepasiskųs. Miškas
nėra tik mediena, dėl kurios žiba akys
didžiąjam verslui. Miškas yra visų Lietuvos žmonių ir materialus, ir nematerialus
turtas.
Suprantu, kad miškų urėdų nuomonė
šioje pertvarkoje nėra įdomi. Tačiau
norėtųsi, kad būtų išgirsti ir ekspertai,
mokslininkai, miškininkystės specialistai, kuriems rūpi miškas kaip nacionalinis
ir labai lengvai pažeidžiamas turtas, kurie išmano miške vykstančius procesus.
Nepadarykime nepataisomų klaidų. Globaliai saugokime ne tik atogrąžų miškus,
pirmiausia pasirūpinkime ir savo krašto
žaliuoju rūbu.
Beje, jaudina ir tai, kad niekas nekalba
apie šiame sektoriuje dirbančius žmones,
tik žadama, kad jie bus perkvalifikuojami.
Į ką? Miškininkas yra daugiau negu profesija. Tačiau Lietuvoje tokia jau tradicija – tavo problema, kur tu pasidėsi, ką
veiksi. Ne iš vieno jaunesnio kolegos jau
girdėjau, kad neatmeta ir emigracija. Gal
to ir reikia?..

www.miskobirza.lt
Portalas sukurtas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams
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Miško genetinių išteklių, sėklininkystės
ir miško atkūrimo ekspertų komisijoje

A

plinkos ministras 2017 m. sausio
31 d. patvirtino naują Miško genetinių išteklių, sėklininkystės ir
miško atkūrimo ekspertų komisijos sudėtį:
komisijos pirmininkas – Valstybinės miškų
tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus
vedėjas dr. Vidmantas Verbyla, pirmininko
pavaduotoja – AM Gamtos apsaugos ir
miškų departamento Miškininkystės skyriaus vyriausioji specialistė Zita Bitvinskaitė, nariai – LAMMC Miškų instituto
mokslo darbuotojai dr. Virgilijus Baliuckas
ir dr. (HP) Alfas Pliūra, ASU Miško biologijos ir miškininkystės instituto profesorius, dr. Darius Danusevičius, Valstybinės
miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Česnavičius, VMT Miško
genetinių išteklių skyriaus vyriausiasis spe-

cialistas Valmantas Kundrotas, Generalinės
miškų urėdijos Miško atkūrimo ir apsaugos
skyriaus vedėjas Darius Stonis, Dubravos
EMM urėdijos urėdas Kęstutis Šakūnas,
Anykščių miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas Kęstutis Bilbokas.
Ši komisija, formuojanti pagrindines
miško medžių genetikos, selekcijos ir sėklininkystės kryptis ir teikianti Aplinkos
ministerijai (anksčiau – atitinkamoms atsakingoms ministerijoms) pasiūlymus dėl
sėklinės miško bazės plėtros, apsaugos ir
naudojimo, prekybos miško dauginamąja
medžiaga, miško atkūrimo ir kitais miškininkystės klausimais, buvo įkurta 1993
m. vasario 24 d.
Šiais metais jau įvyko du šios atnaujintos komisijos posėdžiai. Sausio 13 d.
svarstytas Miško medžių genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros
priemonių 2017 m. projektas (patvirtintas aplinkos ministro 2017 m. sausio 31 d.
įsakymu Nr. D1-94) bei karpotojo beržo
ir paprastosios eglės aukštesnės selekcijos pakopos – kryžminimų artimiausiam
penkmečiui planas, sėklinių medynų naudojimo klausimai.
Vasario 7 d. išvažiuojamajame komisijos posėdyje Šilutės miškų urėdijoje kartu su šios miškų urėdijos urėdu, special-

Šilutės miškų urėdijos objektuose

istais, Vainuto ir Žemaitkiemio girininkijų
girininkais aptarti paprastosios eglės ir
paprastosios pušies bandomųjų želdinių
tolimesnių tikslų, šeimų ženklinimo ir
ugdomųjų kirtimų intensyvumo, sėklinės
miško bazės objektų plotų patikslinimo
klausimai.
Zita BITVINSKAITĖ

padangos miŠko technikai

Forest King F
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
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Aplinkos veiksnių poveikis
miškų gebai adaptuotis ir švelninti
globalios kaitos grėsmes
Prof. dr. ALGIRDAS AUGUSTAITIS, prof. dr. VITAS MAROZAS, prof. dr. GINTAUTAS MOZGERIS, ASU Miškų ir ekologijos fakultetas
Dr. VIDMANTAS ULEVIČIUS, FTMC Fizikos institutas

MEF dekanate (iš kairės – prof. dr. A. Augustaitis,
dr. M. Baumgarten, prof. dr. E. Bartkevičius,
prof. dr. V. Marozas, prof. dr. R. Matyssek)

(Tęsinys, pradžia 1 nr.)

A

ntrąją seminaro dieną dalyviai rinkosi ASU Konferencijų salėje aptarti gautus rezultatus, išaiškintus
dėsningumus ir iškilusias problemas bei
jų sprendimo būdus. Projekto vykdytojus
priėmė ASU Miškų ir ekologijos fakulteto
dekanas prof. dr. Edmundas Bartkevičius,
pažymėdamas dideles Miuncheno technikos universiteto ir ASU bendradarbiavimo galimybes antrosios ir trečiosios
pakopos studijų procesuose.
Prof. dr. Algirdas Augustaitis pažymėjo, kad spartėjanti klimato kaita veikia
visus ekosistemų komponentus ir jų funkcijas, formuoja naujas, Lietuvoje dar neegzistavusias aplinkos sąlygas. Klimato kaitos pasauliniai matematiniai modeliai
(IPCC, 2014) rodo, kad iki XXI a. pabaigos oro temperatūra Žemėje padidės ne
mažiau kaip 2°C, o Lietuvos platumose –
4°C. Vertinant temperatūros kaitą nuo
1986 m., klimato šiltėjimo intensyvumas jau siekia 0,8°C per dešimtmetį. Tai
intensyvumas, kuris iš tiesų turėtų būti
artimas katastrofiškam lygmeniui. Dėl
tokio intensyvaus šiltėjimo, kaip teigia
pasaulio mokslininkai, gali padažnėti
sausrų, kaitrų ir šalčio bangų epizodai,
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pakisti vėjo vidutinis greitis ir uraganų
dažnumas, sniego dangos storis, žemės
įšalo gylis. Tačiau mūsų platumos meteorologiniai duomenys paneigia tokias pesimistines prognozes. Sausrų pavojus per
pastaruosius 30 metų nedidėja, metinė
kritulių norma pamažu auga, mažėja
užterštumo lygis bei priežemio ozono
koncentracijos. Taip pat mažėja ir vidutinis vėjo greitis, nors neprognozuojamų
uraganų ar škvalų daroma žala išlieka.
Tokiu būdu nenustatytas nei vienas
aplinkos veiksnys, kuriam reikšmingai
kintam dabartinėmis sąlygomis, neigiamas temperatūros didėjimo poveikis ekosistemoms būtų stiprinamas. Net toks neigiamas reiškinys, kaip CO2 koncentracijų
ore palaipsnis didėjimas, sąlygoja didesnį
miškų produktyvumą ir geresnę būklę.
Todėl ypač aktualu nustatyti intensyviai
kintančios oro temperatūros sąsajas su kitais aplinkos veiksniais – tarša, priežemio
ozonas bei naujai besiformuojančias gali-

mas grėsmes ekosistemoms (agro- vandens ir miškų).
Vykdant Lietuvos miškų statistinę
inventorizaciją, nustatytos kiekvieno tiriamo medyno vidutinio medžio augimo
į kamieno skersmenį sekos. Tai bendradarbiavimo tarp ASU Miškų ir ekologijos fakulteto ir Valstybinės miškų tarnybos Nacionalinės miškų inventorizacijos
skyriaus (skyriaus vedėjas – ASU doktorantas Gintaras Kulbokas) rezultatas.
Per pastarąjį 5 metų inventorizacijos ciklą
(2013-2017 m.) bus surinkta daugiau kaip
5000 įvairių medžių rūšių kamieno radialinio prieaugio pavyzdžių. Tai pirmas
toks atvejis, kai bus gauta tokia detali informacija apie įvairaus amžiaus vidutinio
medžio augimo ypatumus skirtingose Lietuvos regionuose, klimatinėse zonose bei
miško augavietėse. Tai įgalins modeliuoti medyno produktyvumą, atsižvelgiant į
vidutinio medžio reprezentuojančio medyno augimo ypatumus ir jo reakcijas į

Įvairaus amžiaus paprastųjų pušų, paprastųjų eglių, karpuotojo ir plaukuotojo beržų
bei juodalksnių kamienų radialusis prieaugis Lietuvoje

miškininkystė

Pušų, eglių ir beržų kamienų radikalusis prieaugis Nb ir Pc miško augavietėse Aukštaitijos NP

aplinkos kaitą Lietuvoje. Tai iš tiesų rimtas iššūkis doktorantui ir visam projekto
kolektyvui.
Jau akivaizdu, kad globalios kaitos
pasekmė – produktyvesni medynai, sąlygojami intensyvesnio medžių augimo.
Tačiau ne visos medžių rūšys pradėjo intensyviau augti ir ne visoms jų rūšims tokia intensyvi klimato ir apskritai aplinkos kaita
yra tinkama. Gauti preliminarūs rezultatai
gali kiek šokiruoti miškininkų visuomenę
– pastaruoju laikotarpiu intensyviausiu
prieaugio padidėjimu pasižymi paprastosios eglės, kiek silpnesniu – paprastosios
pušys. Nei viena iš tirtų lapuočių medžių
rūšių nedemonstruoja panašaus prieaugio
padidėjimo, pažymėjo prof. dr. Algirdas
Augustaitis. Pateikti paveikslai iliustruoja
tokį įvairaus amžiaus spygliuočių medžių
rūšių prieaugio pranašumą, lyginant su
lapuočių medžių rūšimis.
Dar labiau šokiruojantys detalesni
tirtų medžių rūšių kamieno skerspločio
metinio prieaugio tyrimų rezultatai
Aukštaitijos KMS vyraujančiose pakankamai skurdžiose, natūraliai drėkinamose
Nb miško augavietėse ir turtingesnėse,
perteklinai drėkinamose pelkinėse Pc
miško augavietėse. Eglių metinis prieaugis
tame pačiame medyne kelis kartus viršija
kitų lydinčiųjų medžių rūšių prieaugį.
Projekto metu atliekami medžių
ekofiziologiniai tyrimai leis ateityje paaiškinti šiuos augimo ypatumus. Dabar
tenka konstatuoti, kad spygliuočių medžių

rūšys atrodo labiau prisitaikiusios prie dabarties pokyčių, o trumpi sausrų epizodai
joms nėra tiek reikšmingi, kad sąlygotų
esminį ir neatsikuriantį būklės ir produktyvumo sumažėjimą. Pavyzdžiui, po 2015
m. sausros Kuršių nerijos NP beržai jau
rugpjūčio mėnesį metė lapus, o jų prieaugis buvo reikšmingai mažesnis nei pušų ar
eglių.
Valandinių medžių augimo į kamieno
perimetrą matavimų rezultatų analizė
parodė, kad medžių valandinį prieaugį
stabdo vidurdienio karštis, o skatina didesnė oro drėgmė bei gausūs kritulių
kiekiai. Pušys yra jautriausios aplinkos
pokyčiams, reikšmingai reaguoja į nepalankius aplinkos veiksnius. Jų prieaugio
sumažėjimas nepalankiu laikotarpiu yra
didžiausias, kaip ir prieaugio atsikūrimas
palankiu laikotarpiu. Kiek mažiau jautrios yra eglės, o beržų augime išskirtinių
reakcijų į aplinkos kaitą nenustatyta. Tokių
skirtingų reakcijų priežastys glūdi medžių
vandens ir medžiagų srautų kaitoje.
Miuncheno technikos universiteto dr.
Manuela Baumgarten išskirtinį dėmesį
skyrė būtent šiems, naujausiems medžio
kamienų medžiagų srautų intensyvumo
matavimo rezultatams aptarti. Tai medžių
transpiracija, su kuria glaudžiau siejasi ir
medžių vykdoma fotosintezė, ir anglies
absorbcija bei bendras medžio prieaugis.
Rezultatai parodė, kad pušų ir eglių
srautų intensyvumą intensyviai sąlygojo
aukšta oro temperatūra, o esant didesniai

Oro drėgmės ir temperatūras sąlygojamas eglės, pušies ir beržo valandinis augimas į kamieno apimtį

oro drėgmei ar intensyviems krituliams –
medžių transpiracija praktiškai nevyksta.
Kokią įtaką šie procesai turi prieaugiui,
nusako transpiracijos koeficientas – kiek
medis išgarina vandens tam tikram medienos kiekiui sukurti. Tyrimai parodė,
kad Nb miško augavietėje didžiausiu vandens naudojimo efektyvumu išsiskiria
eglės. Joms 1 cm3 medienos prieaugiui
sukurti reikia apie 150 cm3 vandens. Beržų
produktyvumas kiek mažesnis – 1 cm3
medienos reikia apie 200 cm3 vandens, o
pušims – apie 300 cm3 vandens. Pelkinėje
ir turtingesnėje augavietėje augančių
medžių vandens naudojimo efektyvumas
yra ženkliai mažesnis. Čia 1 cm3 medienos
sukurti eglės naudoja apie 300 cm 3 vandens, beržai – 400 cm3, o pušys – net 700
cm3 vandens. Taigi, nors klimatui šylant
augalams atsiranda drėgmės trūkumas,
gauti rezultatai rodo, kad perteklinė
drėgmė nepadidina medžių prieaugio
sukūrimo efektyvumo.
Gilinantis į šiuos procesus aktualūs
tampa medžių fotosintezės intensyvumo
sezoninės kaitos tyrimai, kuriuos organizuoja prof. dr. Vitas Marozas. Tai ir doktoranto Ainio Pivoro ateities tyrimų objektas. Panaudojant mokslo, studijų ir
verslo centre (slėnyje) „Nemunas“ įsigytą
įrangą, tiriamas vyraujančių medžių rūšių
fotosintezės intensyvumas, o taip pat
spyglių bei lapų fluorescensija.
Nepalankūs aplinkos veiksniai susilpnina fotosintezę, nes keičiasi membranų
laidumas, slopinamas deguonies susidarymas ir elektronų transportas per II
fotosistemą, keičiasi fosforilinimas bei
fermentų veikla. Šie veiksniai pakeičia
chlorofilo fluorescenciją, o tai rodo fotosintezės sistemos sutrikdymus. Chlorofilo
fluorescencija įvyksta, kai chlorofilas savaime išspinduliuoja šviesą (savaime ima
švytėti). Chloroplantų fluorescencija yra
susijusi su pirminėmis fotosintezės reakcijomis ir greitai nusako fotosintezės
pokyčius. Šie sutrikdymai įvyksta greitai ir
jų nustatymas gali būti panaudotas ankstyvajai streso diagnostikai.
Preliminarūs vyraujančių medžių
rūšių (pušies, eglės, beržo) tyrimai 2016 m.
parodė fotosintezės intensyvumo bei fluorescencijos pokyčius, esant sausringiems
sezono periodams. Tikimės, kad tolesni
tyrimai atskleis patikimus šių parametrų
ryšius su nepalankiais aplinkos veiksniais ir tai leis įvertinti galimą jų poveikį
tiriamųjų medžių prieaugiui.
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Prietaisas matuoti fotosintezę

Oksiduotos sieros, oksiduoto ir redukuoto azoto kritinės apkrovos Lietuvos ekosistemoms

Dr. Vidmantas Ulevičius pažymėjo,
kad medžiai, reaguodami į įvairių klimato ir aplinkos veiksnių poveikį, per metabolizmo pokyčius išskiria biogeninius
lakiuosius organinius junginius (BLOJ),
kurie ne tik apsaugo medį nuo kenkėjų
nepalankiu jam augimo laikotarpiu, bet
ir reikšmingai sąlygoja oksidacinius ir
ozono formavimosi procesus troposferoje
bei biogeninių antrinių organinių aerozolio dalelių formavimąsi. Būtent šie procesai tiesiogiai siejasi su sausromis, eutrofikacija ir kitais aplinkos streso veiksniais,
kas sąlygoja klimato pokyčius per saulės
spindulių sklaidos ir sugerties procesus.
Tokiu būdu streso veikiamas medis, bandydamas apsisaugoti nuo kenkėjų, skatina ne tik priežemio ozono formavimąsi,
bet ir klimato šilimą. Labai svarbu gautų
rezultatų pagrindu identifikuoti naujausiomis technologijomis pagrįstus specifinius žymenis miškų būklei diagnozuoti. Būtent BLOJ tyrimais galima nustatyti vyraujančių Lietuvos miškuose medžių
rūšių prisitaikymo prie klimato, aplinkos
ir technologinių veiksnių potencialą.
Pažymėta, kad šiuo metu FTMC mokslininkai yra sukūrę matavimais paremtų
„molekulinių žymenų”, susijusių su specifiniais streso veiksnių sąveikos procesais, bazę. Be to, jau atskleisti antrinių
aerozolio dalelių susidarymo ypatumai
streso veiksnių paveiktoje teritorijoje, lemiantys antrinių aerozolio dalelių, sudėtyje turinčių bioorganinių junginių, susidarymą ir augimą.
Nepamiršta liko ir praėjusio amžiaus
viena iš aktualiausių aplinkosauginių
problemų – rūgštinančių komponenčių
poveikis miško ekosistemoms. Tiriant atmosferos aerozolio dalelių sausas iškritas
(Aukštaitijos KMS nuo 1993 m., Žemaitijos
KMS – 1994 m., Preilos EMEP – 1982 m.)
ir šlapios iškritas (kritulius), jau žinomas
eutrofikacijos N junginiais poveikis miško
ekosistemų produktyvumui: sieros ir
redukuoto azoto (amonio) koncentracijos ore ir jų iškritos reikšmingai sąlygoja
prieaugio mažėjimą, kai nitratai dažnai
pasižymi tręšiančiosiomis savybėmis,
ypač skurdžiose miško augavietėse.

Medžių prieaugio kaitai prognozuoti
FTMC mokslininkai (dr. S. Byčenkienė,
dr. K. Plauškaitė) taip pat atliko kiekybinę
sieros ir azoto junginių kritinių apkrovų
Lietuvos ekosistemoms analizę. Įvertinant
azoto junginių kritines apkrovas miškų
ekosistemoms, naudotas masės balanso metodas, leidžiantis nustatyti rajonus,
kur tos apkrovos yra viršytos. Kritinių
apkrovų koncepcija yra plačiai naudojama, ieškant palankaus susitarimo tarp
gamtosaugininkų ir valdžios institucijų,
priimančių sprendimus dėl teršalų emisijos apribojimų. Teršalų srautų į ekosistemas kiekis bei kritinių apkrovų Lietuvoje
dydis nustatytas vadovaujantis Tolimųjų
tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija. Mažiausios oksiduotos sieros
(A pav.), oksiduoto (B pav.) ir redukuoto
(C pav.) azoto kritinių apkrovų bei bendro nusėdimo srauto skirtumo vertės
nustatytos centriniame ir kai kuriuose
šiauriniuose Lietuvos regionuose. Tai
švariausi šalies rajonai. Sieros ir ypač amonio kritinės reikmės viršijamos pietryčių,
pietvakarių bei kai kuriuose šiauriniuose
Lietuvos regionuose (neigiamos reikšmės
atspindi apkrovų viršijimus). Tokiu būdu
su globalia kaita susijusi nauja grėsmė
Lietuvos miškams – palaipsnis amonio jonų koncentracijų didėjimas ore ir krituliuose, kuris neigiamai sąlygoja miškų būklę ir
produktyvumą. Šį procesą iš dalies skatina
ir dabartinė mūsų kaimo plėtra.
Fizikos instituto dr. Genrikas Mordas
didžiausią dėmesį skyrė naujų biologinių
antrinių organinių aerozolinių dalelių
(BAOAD) formavimosi mechanizmams
miško ekosistemose pažinti. BAOAD koncentracija ir cheminė sudėtis yra tiesiogiai
susijusi su medžių emituojamų pirminių
BLOJ komponentų (tokių kaip terpenai,
izoprenai, gliukozė, manitolis, sorbitolis, arabitolis ir alkanai) koncentracijos
kaita. Aukštaitijos KM stotyje didžiausias
organinių medžiagų kiekis (79,80 proc.)
BAOAD sudėtyje buvo užregistruotas
vasaros sezonu. Pavasario ir rudens sezonais organikos kiekis BAOAD sudėtyje
buvo labai panašus (atitinkamai 69,89
proc. ir 69,17 proc.). Tokį organikos kiekio
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sumažėjimą pavasario sezonu galima
paaiškinti vėluojančiu medžių aktyvumu
dėl neįprastai ilgai užsitęsusių žiemiškų
orų, o rudens sezonu – sulėtėjusia ir
besibaigiančia (lapuočių atveju) medžių
veikla, kai lapai yra numetami.
Vegetacijos metu (vasarą) medyje,
kuris patiria stresą, sulėtėja ar visai sustoja augimo procesas, nes tuo metu dalis sukurtų pirminių organinių medžiagų
sunaudojama antrinėms organinėms medžiagoms, kurios išskiriamos į aplinką ir
prisideda prie neigiamų aplinkos pokyčių
sąlygojamų klimato kaitos. Vienas iš jų yra
acetonas, kurio koncentracijos miške gerai
sutampa su prieaugio sumažėjimu.
Išskirtinę ozono reikšmę miškų būklei
ir produktyvumui išsakė Miuncheno technikos universiteto prof. Rainer Matyssek. Lietuvoje mažai dar kas kalba apie
neigiamą šio vieno iš stipriausio fitotoksikanto reikšmę miškams ir visai aplinkos
globaliai kaitai.
Priežemio ozonas susidaro giedromis,
saulėtomis dienomis iš azoto dioksido, anglies monoksido ar sieros dioksido, o taip
pat iš biologinių lakių organinių junginių
(BLOJ) bei vandens garų. Todėl mažėjant
debesuotumui ir didėjant saulės radiacijai, transporto išmetamų dujų kiekiams
bei stresuojančių medžių išskiriamiems
BLOJ junginiams, susidaro palankios
sąlygos šiam antriniam fitotoksikantui
susidaryti, kuris, sąlygodamas bendrą anglies kaupimosi ir sklaidos ciklą ekosistemose, skatina CO2 susidarymą. Dėl tokios daugialypės sąveikos su kitais aplinkos
komponentais priežemio ozonui priskiriamas vienas reikšmingiausių vaidmenų,
sąlygojančių tolesnį klimato šiltėjimą.
Tai vienas stipriausių fitotoksikantų,
kuris į augalus patenka per žioteles.
Ląstelių viduje ozonas transformuojamas
į laisvuosius radikalus, kurie ardo membranas ir pigmentus, taip pažeisdamas
fiziologinius procesus ir maistmedžiagių
apykaitą. Tokio proceso rezultatas –
susilpnėjęs fotosintezės procesas, sulėtėjęs
augimas, padidėjęs jautrumas ligoms bei
kenkėjams. Todėl projekto vykdymo pirmaisiais metais didžiausias dėmesys
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Sezoninė atmosferos aerozolio dalelių cheminė sudėtis Aukštaitijos KM stotyje

skirtas klimato kaitos ir kitų veiksnių –
didėjančios temperatūros ir pažemio O3
koncentracijos, dažnėjančių sausrų, kaitros ir šalčio bangų, intensyvėjančios UV
spinduliuotės, eutrofikacijos – kompleksiškam poveikiui beržų, eglių ir pušų
fiziologiniams procesams (transpiracijai,
fotosintezei) ir produktyvumui.
Rezultatai parodė, kad didžiausią
įtaką priežemio ozonas turėjo paprastosios pušies tiek valandiniam, tiek ir paros
prieaugiui. Kiek silpniau šis fitotoksikantas
sąlygojo eglių ir mažiausiai beržų prieaugį.
Ankstesni tyrimai parodė, kad 2001-2003
m. maksimalioms priežemio ozono koncentracijoms padidėjus nuo 125 iki 165
μg·m–3, metinis pušynų prieaugis Lietuvoje sumažėjo 0,73 m³ ha–1, kas sudarė 12,7
proc. bendro prieaugio.
FTMC doc. Rasa Girgždienė pateikė
kiek raminančias priežemio ozono koncentracijų kaitos tendencijas Aukštaitijos
KM ir Preilos EMEP stotyse. Nuo 2005 m.
priežemio ozono koncentracija vakarinėje
Lietuvos dalyje mažėja maždaug po 1 µg/
m3, o rytinėje – maždaug po 0,5 1 µg/ m3
per metus. Todėl turėtų mažėti ir medžių
prieaugio nuostoliai bei didėti medžių atsparumas kitiems su klimato kaita susiejusiems aplinkos veiksniams. Tai džiuginantis rezultatas.
Baigiamajame projekto etape bus parengtos įvairių medžių rūšių augimo prognozės skirtinguose Lietuvos regionuose
ir pateiktos rekomendacijos, kaip kintant
klimatui ir intensyvėjant ekosistemų naudojimui, išsaugoti miškų gebėjimą intensyviai kaupti atmosferinę anglį (aukštą produktyvumo lygį ir atsparumą nepalankiems aplinkos veiksniams).
Prof. dr. Gintautas Mozgeris pažymėjo,
kad pasaulyje miškų raidai modeliuoti
naudojami įvairūs metodiniai sprendimai: augimo eigos lentelės, empiriniai
medyno lygmens modeliai, stochastiniai
modeliai, atskiro medžio lygmens modeliai, ekofiziologinių procesų medžio ir medyno lygmeniu modeliai. Pradiniuose šio
projekto etapuose gauti rezultatai toliau
bus tikrinami bei diegiami medžio lygmens modeliuose (Nacionalinės miškų

inventorizacijos duomenų pagrindu) bei
naudojami medyno lygmens modeliams
tobulinti.
Konstatuota, kad klimato kaitos įtakos įvertinimas miškų augimui, ateities
medžių rūšims, jų tarpusavio sąveikai bei
miško teikiamoms ekosistemų paslaugoms yra viena iš aktualesnių šiuolaikinio
miškininkystės mokslo problemų. Ši įtaka
bus išreikšta matematinėmis lygtimis bei
įdiegta į miškininkavimo praktikoje naudojamas sprendimų paramos sistemas.
Lietuvoje tokios sistemos pavyzdžiu gali
būti laikomas simuliatorius „Kupolis“,
sukurtas jau daugiau kaip prieš dešimtmetį
bei naudotas labiausiai tikėtiniems miškų
raidos scenarijams iliustruoti. Tikimasi,
kad projekto metu bus ne tik atnaujinti „Kupolyje“ naudojami medynų augimą
reglamentuojantys normatyvai, tačiau
ir pasiūlyti metodiniai sprendimai, kaip

nusakyti besikeičiančią miškininkavimo
elgseną kintant aplinkos sąlygomis.
Projekte bus naudojamasi nesenai baigto 7-os BP projekto INTEGRAL
„Kompleksiškas miškingų Europos kraštovaizdžių valdymas“ pasiekimais, o naujausi rezultatai diegiami ką tik pradėtame
vykdyti Europos Sąjungos Horizont
2020 programos projekte „Alternatyvūs
miškininkavimo modeliai ateities miškams“, kurio akronimas ALTERFOR.
Įgyvendinus šiuos projektus, bus modernizuota miško ekosistemų ir kraštovaizdžio
raidos modeliavimo sistema, kurią
siūlysime naudoti kaip įrankį politiniams
sprendimams pagrįsti.
Seminaro pabaigoje pabrėžta, kad jau
dabar gauti rezultatai leidžia teigti, kad
įgyvendinus projekto tikslus ir uždavinius
bus galima panaudojant ekofiziologinius rodiklius vertinti Lietuvos miškų
tvarumą besikeičiančiomis klimato ir
oro taršos sąlygomis, o sukūrus miškų
produktyvumo, būklės ir rūšinės įvairovės
pokyčių prognozes, sumažinti priimamų
nestandartinių miškininkavimo sprendimų, sąlygotų nestandartinių sąlygų, klaidų
riziką.

Pušies augimo į kamieno apimtį ir medžių išskiriamo acetono valandinė kaita Aukštaitijos KMS

Ozono vidutinių koncentracijų kaita Preilos EMEP ir Aukštaitijos KM stotyse
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Trumpos apyvartos energetinių
plantacijų veisimas Lietuvoje
Vietinė patirtis ir perspektyvos, pritaikant Vokietijoje išvystytas
auginimo technologijas
RŪTA KEMBRYTĖ, dr. EDGARAS LINKEVIČIUS, Aleksandro Stulginskio universitetas

Nacionalinės mokėjimų agentūros duomenimis, Lietuvoje 2012 m. tiesioginėms ES paramos išmokoms gauti buvo
deklaruota 1106,1 ha trumpos apyvartos energetinių plantacijų (TAEP). Dalis jų įveista ir be ES paramos. Dažniausiai
veisiamos gluosnių, karklų, baltalksnių, drebulių ir tuopų energetinės plantacijos (didžiausią plotą užima gluosnių ir
karklų). Lietuvoje šios plantacijos dažniausiai veisiamos komerciniais tikslais kaip biokuro šaltinis, bet dauguma jų yra
tik kelių hektarų ploto. Kai kurie ūkininkai bando auginti trumpos apyvartos želdinius savo reikmėms – būsto šildymui.
Veiksniai, lemiantys energetinių
plantacijų biomasės kiekį
TAEP biomasės kiekiui daugiausia įtakos
turi: augalo rūšis, veislė, parinkta įveisimo
vieta (dirvožemis), klimato sąlygos, plantacijos amžius, rotacija ir želdinių tankumas. Pasirenkant rūšį ar veislę plantacijai
įveisti, būtina atsižvelgti į šias savybes:
ypatingai greitą augimą ankstyvame
amžiuje; gebėjimą leisti atžalas, nupjovus plantacijas keletą kartų, ar gebėjimą
daugintis vegetatyviškai. Taip pat būtina
atkreipti dėmesį į parenkamos rūšies ar
veislės atsparumą ligoms, kenkėjams ir
kitoms aplinkos sąlygoms. Trumpos apyvartos želdiniams veisti visiškai netinka spygliuočiai. Jie lėtai auga jauname
amžiuje, nupjovus neataugina atžalų,
negeba daugintis gyvašakėmis.

Dažniausiai dauginamoji medžiaga
šioms plantacijoms veisti atsivežama iš
Švedijos. Šiuo atveju būtina įsitikinti, ar
atvežtinė rūšis bus tinkama auginti vietinio klimato sąlygomis. Net ir didžiausią
biomasės kiekį sukaupianti rūšis ar veislė
netinkamomis sąlygomis nesugebės išnaudoti savo augimo potencialo. Parenkant plantacijos įveisimo vietą, svarbu
yra dirvožemio derlingumas ir pakankamas drėgmės kiekis jame. Norint įveisti
plantaciją nederlingose žemėse, reikėtų
dirvą tręšti, kalkinti, padidinti humuso
kiekį. Jeigu nepakaks ir vandens, augalai
nesugebės pasigaminti maisto medžiagų
ir mažės biomasės prieaugis.
Biomasės kiekį lemia taip pat želdinių
amžius, rotacija bei tankumas. Didžiausias
jos kiekis gaunamas 2-4 rotacinių ciklų

Prof. dr. Heinz Rohle su ASU studentais privačioje karklų plantacijoje

metu. Senstant želdiniams, biomasės kiekis mažėja. Jis keletą metų būna mažesnis
ir naujai įveistuose želdiniuose. Pirmą
kartą nupjovus šiuos želdinius, išaugintos
biomasės būna 2, kartais net 3 kartus
mažiau, negu pjaunant augalus antrosios rotacijos metu. Kiekvienas nupjautas
ūglis kitais metais išleidžia dažniausiai
2-3 papildomas atžalas. Būtent dėl to
padidėja produktyvumas. Didžiausias biomasės kiekis būna 3-4 metai po nupjovimo. Todėl rekomenduotinas rotacijos
laikas yra 3-4 metai.
Kuo plantacijoje būna didesnis sumedėjusių augalų skaičius, tuo daugiau ir biomasės. Bet esant per dideliam tankumui
produktyvumas ima mažėti. Optimalus
tankumas yra 12-14 tūkst. vienetų hektare.

Vokietijoje išvystytų TAEP
technologijų sklaida Lietuvoje
Lietuvoje lankęsis prof. dr. Heinz Rohle
iš Vokietijos Drezdeno technikos universiteto mokė ASU miškininkystės studijų
studentus, kaip teisingai įvertinti TAEP
želdinių produktyvumą. Manome, kad
šios žinios gali būti naudingos ir besidomintiems TAEP auginimu, atliekant
mokslinius tyrimus.
Praktikos metu ASU MEF studentai
lankėsi privataus savininko keleto hektarų
dydžio karklų plantacijoje. Tai buvo karklo žilvičio želdiniai, įveisti derlingame
normalaus drėgnumo dirvožemyje, sodinti vienaeile sistema (po 1 eilę kas 2 m).
Daugybė ūglių iš vieno kelmo rodė, kad
tai yra bent antrosios rotacijos želdiniai,
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1 pav. Tyrinėtos plantacijos drėgnos biomasės regresinis modelis

kurių amžius galėjo būti 3-4 metai. Vidutinis skersmuo krūtinės aukštyje buvo
19,5 mm, vidutinis aukštis – 5,44 m.
Prof. H. Rohle pasiūlyta metodika įvertintas šios plantacijos želdinių
produktyvumas. Vertėtų šiek tiek detaliau
pristatyti šią metodiką. Pirmiausia parenkama atsitiktinai laikino tyrimų barelio vieta ir pažymimi jo kraštai. Tinkamas barelio dydis – kad jame tilptų bent 200 atžalų
ar medelių. Pažymėjus barelio kraštus,
išmatuojamas barelio ilgis ir plotis, jame
kiekvieno medelio ar atžalos skersmuo
(1,3 m aukštyje). Tai atlikus nustatomas
didžiausias ir mažiausias išmatuotų stiebų
skersmuo. Toliau matuojamas atrinktų
15 medelių ar atžalų skersmuo krūtinės
aukštyje, stiebų aukštis. Galiausiai kiekvienas medelis ar atžala pasveriama ir
sužinomas jos svoris arba drėgnos biomasės
kiekis. Kadangi matuojama ir sveriama
barelyje tik 15 atrinktų medelių ar atžalų,
likusių barelyje želdinių aukštis ir svoris
apskaičiuojamas naudojant regresinius metodus. Ši procedūra nesunkiai atliekama
naudojant MS Excel programą. Sukuriamas
aukščio priklausomybės nuo skersmens
ir drėgnos biomasės priklausomybės nuo
skersmens regresiniai modeliai. Pastarasis
regresinis modelis pateiktas 1 pav.
Susumavus visų jame esančių medelių
biomasę, apskaičiuojamas drėgnos biomasės kiekis barelyje. Sudarius proporcijas
pagal barelio ir plantacijos plotų, nesunkiai gaunamas drėgnos biomasės kiekis visoje plantacijoje. Žinoma, pateikto drėgnos
biomasės regresijos modelio pritaikomumas kitose plantacijose yra gana ribotas.
Norint sužinoti sausos biomasės kiekį,
pasverti medeliai turėtų būti susmulkinti
ir išdžiovinti 1050 C temperatūroje, kol jų
svoris džiovinant nebesikeis. Susmulkinus
medelius į drožles, džiovinimas užtrunka
ne mažiau kaip 48 val. Vokietijoje ir ki-

2 pav. „Klasmann Deilmann“ įmonės pramoninių energetinių želdinių
eksploatavimas („Klasmann Deilmann“ pateikta nuotrauka)

tose šalyse nustatyta, jog sausos biomasės
kiekis paprastai yra 50-55 proc. mažesnis
už drėgnos biomasės kiekį. Atliekant
skaičiavimus praktiniais tikslais, pakanka
žinoti, kad drėgnos biomasės svorį padauginus iš koeficiento 0,45-0,55 gaunamas sausos biomasės svoris. Plantacinių želdinių
biomasė praktiškai vertinama nukritus
lapams (lapkričio mėn. ar dar vėliau).
Praktikos metu studentai apskaičiavo,
jog vertintoje plantacijoje vidutinis metinis
sausos biomasės prieaugis buvo 10 t ha-1.
Po apsilankymo privačioje karklų plantacijoje prof. dr. Heinz Roehle studentams
išsakė savo pastebėjimus, ką jis darytų, jog
ši karklų plantacija būtų našesnė. Jis akcentavo, jog karklai čia buvo sodinti viena eile.
Profesoriaus manymu, trumpos apyvartos
energetinėse plantacijose tinkamesnė ir
praktiškesnė – dvieilė želdinių sodinimo
sistema. Šiuolaikiniai kirtimo kombainai
gali iškart kirsti dvi greta esančias karklų
eiles. Toliau profesorius stebėjosi, kodėl
kai kurios nukirstos vytelės plantacijoje buvo suguldytos į eiles. Paprastai tai
nėra daroma. Net ir nudžiūvusios vytelės,
atėjus derliaus nuėmimo laikui, yra kartu išpjaunamos ir sunaudojamos biokurui gaminti. Galbūt plantacijos savininkas
tokiu būdu džiovino vyteles, kurios vėliau
buvo surenkamos būsto šildymui?
Profesorius taip pat akcentavo, kad
Lietuvos sąlygomis didžiausias prieaugis plantacijose pasiekiamas 3-5 metais.
Todėl rotacija jose neturėtų būti ilgesnė
kaip 5 metai. Tokiu būdu pasiekiamas
didžiausias produktyvumas.

Įmonių grupės „Klasmann
Deilmann“ taikoma TAEP
praktika Lietuvoje
Lietuvoje daugiau kaip 20 metų veikianti vokiečių „Klasmann-Deilmann“
įmonių grupė prieš 5 metus pradėjo sis-

temingai veisti pramoninių energetinių
želdinių plantacijas. Veisiami bandomieji želdiniai, kuriuose testuojamos įvairios
tuopų ir karklų rūšys bei veislės. Atrenkamos tik kaupiančios daugiausia biomasės
ir atspariausios kenkėjams bei ligoms
rūšys ir veislės. Taikoma dvieilė sodinimo sistema, kuri labiau tinka eksploatavimo technikai (2 pav.). Palikus platesnius
tarpus tarp eilių išvengiama traktoriaus
padangų pradūrimo.
Įveisiant naujus plotus energetiniais
želdiniais, įmonė taiko horizontalų arba
vertikalų gyvašakių įterpimo būdą į dirvą.
Pastebėta, kad įterpiant gyvašakes į dirvą
horizontaliai būna didesnė prigijimo rizika – vanduo gali nepasiekti horizontaliai
įterptų gyvašakių ir jos neįsišaknys.
Pramoninėse energetinėse plantacijose dauguma darbų atliekama mechanizuotai, įmonės specialistai pasiūlo
geriausius ūkininkavimo sprendimus.
Jų teigimu, Lietuvos sąlygomis galima
pasiekti iki 10-12 tonų sausos biomasės 1
ha metinį prieaugį.

Trumpos apyvartos energetinių
plantacijų plėtros galimybės
Apibendrinant vertėtų pasidžiaugti, kad
Lietuvoje TAEP po truputį skinasi kelią,
bet yra dar kur tobulėti, neišnaudotas visas potencialas – nemažai laukų galėtų
būti jomis apželdinti. Anot prof. H. Rohle, atsižvelgiant į vietines klimatines ir
kitas sąlygas bei taikant tinkamiausias
ūkines priemones, Lietuvoje energetinių
plantacijų maksimalus metinis sausos biomasės prieaugis galėtų siekti ir
15 t ha-1.
TAEP indėlis į Lietuvos energetikos
ūkį galėtų būti ženklesnis, jei stipriau
remtumėme vietinius augintojus. Galbūt,
kaip visada, mums trūksta žinių ir politinio ryžto..?
2017 vasaris
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Medieną matuosime operatyviau

Š

iuo metu medienos matavimas valstybiniuose miškuose reikalauja daug
miškų urėdijų, girininkijų, medienos
ruošos padalinių darbuotojų darbo laiko
sąnaudų, žmogiškųjų išteklių. Pernai Generalinė miškų urėdija kartu su miškų urėdijų
specialistais ir mokslo atstovais organizavo
pasitarimus, išvykas ir praktinius bandymus, kuriuose buvo pristatomi ir demonstruojami įvairūs šiuolaikiniai apvaliosios
medienos matavimo metodai, taip pat
parengtas mokslinis taikomasis darbas
„Apvaliosios medienos sortimentų matavimo medkirčių matavimo įrenginiais tikslumo tyrimas“.
Generalinio miškų urėdo įsakymu sudaryta komisija, kuriai pavesta įvertinti
miško kirtimo mašinų medienos matavimo
būdų techninius, normatyvinius, teisinius
taikymo aspektus bei pateikti išvadas ir
teisės aktų pakeitimo projektus dėl šio
būdo įdiegimo ir pagamintos medienos
priėmimo bei apskaitos miškų urėdijose.
Kauno miškų urėdijoje vasario 1 d.
surengtame pasitarime dėl rengiamų teisės
aktų pakeitimo projektų, įteisinant apvaliosios medienos sortimentų matavimą
medkirčių (harvesterių) matavimo įrenginiais, daugiausiai diskusijų sukėlė leistinos medienos matavimo paklaidos, medieną matuojant miško kirtimo mašinomis. Taip pat ypatingas dėmesys buvo
skiriamas miško kirtimo mašinų matavimo priemonių techniniams parametrams
bei miško kirtimo mašinų operatoriams

ir jų kasdieninei pareigai – prieš pradedant miško kirtimo darbus, užtikrinti
matavimo patikimumą ir atlikti matavimo
įrenginių kalibravimą. Komisijoje dalyvaujantys mokslo atstovai – prof. Andrius
Kuliešis, doc. Edmundas Petrauskas ir
dr. Albinas Tebėra, vadovaudamiesi atliktais ilgalaikiais medienos matavimo
skaičiavimais, kartu su kitais komisijos
nariais priėmė racionaliausius sprendimus
ir juos suformavo teisės aktų pakeitimo
projektuose.
Pasak generalinio miškų urėdo dr.
Rimanto Prūsaičio, įteisinus medienos
matavimą miško kirtimo mašinomis,
turėsime tikslesnius ir mažiau laiko
sąnaudų reikalaujančius medienos matavimo duomenis. Miško kirtimo mašinų
medienos matavimų duomenys jau daugelį
metų naudojami Skandinavijoje, todėl vadovaujantis Nacionaline miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programa,
skatinsime investicijas į miškus ir miškų
ūkį, ypač inovacijas medienos ruošoje ir
apskaitoje.

Darbo užmokestis didėjo ir didės
2016 m. visos miškų urėdijos sugebėjo
uždirbti pelno net ir 7 proc. padidėjus
darbo užmokesčiui. Šiuo metu miškų
urėdijose dirba 339 girininkai, 341 girininko pavaduotojas ir 480 eigulių. Vidutinis girininkų darbo užmokestis pernai
buvo 1024 eurai, girininko pavaduotojų –
780 eurų, eigulių – 608 eurai. Dabar vidu-

tinis miškininkų specialistų bruto darbo
užmokestis miškų urėdijose siekia 950
eurų. Generalinė miškų urėdija planuoja,
kad šiemet miške dirbančių specialistų algos didės 7-12 proc.

Dėmesys privalomųjų darbų
vykdymui nemažėja
Ekonominės krizės akivaizdoje valstybinių miškų valdytojams nuo 2009 m. liepos 1 d. buvo nustatytas papildomas
mokestis bendrosioms valstybės biudžeto
reikmėms tenkinti – privalomieji 5
proc. atskaitymai į valstybės biudžetą iš
pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir
nenukirstą mišką. Šis papildomas mokestis nuo 2011 m. sausio 1 d. buvo padvigubintas ir padidintas iki 10 proc. Miškų
urėdijos 2009 m. sumokėjo 2,2 mln. eurų
naujai įvestų mokesčių, o 2016 m. šių
mokesčių sumokėta net per 14 mln. eurų.
2016 m. miško atkūrimo ir įveisimo, apsaugos ir tvarkymo darbų vykdymui
(neįskaičiuojant šių darbų administravimo) panaudota 38,6 mln. eurų miškų
urėdijų lėšų. Tai yra 7,2 mln. eurų arba
23 proc. daugiau nei 2007 m. 2016 m.
šių darbų administravimui priskiriamos
išlaidos sudarė beveik 20 mln. eurų ir tai
buvo 2,1 mln. eurų arba 10 proc. mažiau
negu 2007 m. Optimizuojant miškų
urėdijų valdymą, didžiausias administravimo kaštų mažinimas vyko centrinio
ir inžinerinio personalo sąskaita.
GMU inf.

Miškų urėdijų privalomųjų darbų vykdymo ir jų administravimo išlaidų 2007 m. ir 2016 m. palyginimas

Pavadinimas

2007 m.

2016 m.

Pokytis, proc.

mln. eurų
Miško atkūrimo ir įveisimo, apsaugos ir tvarkymo darbai

31,4

38,6

mln. eurų
7,2

proc.
23

Miško atkūrimo ir įveisimo darbai

17,0

19,0

2,0

12

Miško apsaugos darbai

2,1

3,0

0,9

41

Miško tvarkymo darbai

12,3

16,7

4,4

36

Miško atkūrimui ir įveisimui, apsaugai ir tvarkymui administruoti priskiriamos išlaidos

22,1

20,0

-2,1

-10

Miško atkūrimo, įveisimo, apsaugos, naudojimo ir miškotvarkos personalo visos išlaikymo
išlaidos

3,7

3,2

-0,5

-14

Girininkijų personalo išlaikymo išlaidų dalis

13,1

12,4

-0,7

-6

50 % bendrųjų ir administracinių išlaidų

5,3

4,4

-0,9

-16

Išlaidos miško atkūrimo ir įveisimo, apsaugos ir tvarkymo darbams vykdyti bei miško atkūrimui
ir įveisimui, apsaugai ir tvarkymui administruoti

53,5

58,6

5,1

10

Generalinės miškų urėdijos informacija
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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
2017 vasaris
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Urėdijose

Kanalu virtęs Muraškinės upelis

Užžėlęs Žaisos upelis

Dubravos girios upeliai
D

ubravos giria – kauniečių pamėgtas gamtos kampelis, kur smagu
pailsėti ir papramogauti. Daugelis pastebi, kad girioje gausu įvairių sausinimo griovių, nutiestų ir buvusių upelių
vagomis. Beveik visi upeliai girioje gimsta
jos viduryje, šalimais Piliuonos kelio. Ties
poilsiautojams įrengta autobuso stotele
„19 kilometras“ išteka didžioji girios upė
Muraškinė, už kelių šimtų metrų link
Samanynės atsiranda Dubrius, šiek tiek
piečiau – Vyčius. Įdomu tai, kad visi upeliai teka skirtingomis kryptimis.
Nedarydama didelių vingių, visu 6,6
km ilgiu Muraškinė pasuka išilgai girios į
vakarus ir už miško įteka į Sėmeną. Prieš
santaką į ją įsilieja Sūrė. Pasukus į kitą Piliuonos kelio pusę už Šilagirio poilsiavietės,
dešiniau rasime bevardį upelį. Jo krante supilta „krantine“ pavažiavus apie 4 km, upelis
atsitraukia, o išvažiavus pro Rokų kelmyną,
pamatysime, kaip jis dingsta Sėmenoje. Visai netoliese Sėmena pasiglemžia ir miško
pakraščiu bailiai atburbuliavusį Burbulį.
Vyčius, pasiglemžęs Miltupį ir Šilupį,
išraizgytas kanalų, sprunka iš miško ir suka į
pietus. Tai pats ilgiausias – arti 20 km upelis.
Deja, mišku jis teka tik 3 km ilgio vaga. Toliau per laukus ir kaimus įteka į Jiesią.
„Wikipedijoje“ rašoma, kad per Girionių
kaimą teka Nemuno intakas Dubrius. Bet iš
tikrųjų nuo Girionių gyvenvietės iki Dubriaus upelio – ne mažiau kaip 6 km ir šią
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klaidingą informaciją reikėtų pataisyti.
Dubrius pasuka į rytus, už poros kilometrų išplaukia į laukus, kur pasuka į
šiaurę. Pakely jis pasigauna Gervėną ir įteka
į Kauno marias, prieš tai suformuodamas
įspūdingą įlanką ir šlapynę. Dubrius savo
vandenimis priverstas dalintis su sodininkų
bendrijomis, jį pasitinkančiomis užtvankų
kaskadomis. Už kokių 2 km į šiaurę nuo
didžiojo aukštupio kelią randa į šiaurę
pasukanti Žaisa. Iš bevardžio jos intako
vandenimis apsirūpina Laumėnų ir Girionių
bendrijų sodininkai.
Pradingę kanaluose miško upeliai sunkiai identifikuojami, jų buvę vardai išlikę
nebent nelabai kam prieinamuose dokumentuose. Labiau pasisekė tiems girios
upeliams, kurie išnirę iš miško teka pro kaimus. Jie apipinami sakmėmis, jų versmėms
priskiriamos gydomosios savybės. Bėgant
šimtmečiams kito upelių pavadinimai. Štai
Žaisa prieš 400 metų vadinta Žaisla, davusi
vardą Pažaisliui. Vėliau ji vadinta ir Žąsma.
Dabar šiuo vardu pavadinta viena prie
Žaisos įsikūrusių sodininkų bendrijų.
Vyčiaus vardu pavadintas kaimas Kauno
rajone. Prie upelio žemupio įsikūręs kaimas
turi Pavytės vardą. Tikėtina, kad Dubriaus
upelio vardu pavadinta Dubravos giria ir
kaimas jos pakraštyje. Beveik užmirštas
Muraškinės vardas, nors upelio kelias girioje
nepalyginamai ilgesnis už kitų.
Kęstučio Subačiaus 2012 m. išleistoje

knygoje „Sūduvių protėvių dvasinis testamentas“ teigiama, kad su įvairiais priebalsiais įamžinama hidronimo šaknis turėtų
būti „mar“, reiškianti šlapią vietą, pelkę.
Todėl Muraškinė greičiausiai senovėje
vadinta Maraškine. Ji įteka į Sėmeną, kuri
autoriaus nuomone praeityje turėjo vadintis
Seimena (pavadinimas kilęs iš žodžių „sei“,
reiškiančio čia, ir „mena“ – pelkė).
Perfrazuojant Simono Stanevičiaus eilėraštį „Kur Nevėžis nuo seno...“, galima panašiai
pasakyti ir apie Muraškinės santaką su Sėmena: „Ten, kur Muraškinė už Rokų kelmyno čystu vandeniu savo Sėmeną gaivina...“
Dubravos girios upelių Muraškinės,
Sūrės, Burbulio vandenis plukdanti Sėmena
apie save turėtų priminti važiuojančiam
Kauno mieste, Panemunėje nuo Birutės
gatvės link Vaišvydavos. Šioje vietoje
Sėmena yra prasigraužusi pro neaukštą
kalvą ir jos krantai atrodo per aukšti tokiam
mažam upeliui. Vingiuojantis Vaišvydavos
plentas nutiestas pirmąja Sėmenos terasa,
plentą kerta virš antrosios terasos krantų
nutiestas vakarinio Kauno apvažiavimo viadukas. Pavasarį Sėmenos dešinysis šlaitas
žibučių kilimais pasitinka pulkus jų skynėjų.
Labai tiktų čia gatvę vadinti „Sėmenos
vingiais“. Lygiagrečiai Muraškinės upeliui
bėgančio jos intako Sūrės vardu pavadinta
viena Vaišvydavos gyvenvietės gatvių. Gal
būt tik Muraškinė niekur neminima dėl savo
perdaryto ir slaviškai skambančio vardo.

Urėdijose

Miškininkai taip pat gali prisidėti prie
miško upelių pavadinimų išlikimo. Ankstesniais laikais dažnai upelių vardais vadintos eiguvos. Dar neseniai prie Piliuonos kelio buvo nuoroda į Vyčiaus eiguvą. Pasikeitus
administravimo tvarkai upelių vardais tiktų
pavadinti poilsiavietes. Pavyzdžiui, Dubravos girioje labai patraukli yra „Pušyno aidų“
poilsiavietė, įkurta šalia Muraškinės upelio.
Vasaros pradžioje aš dažnai atvykstu į šią
aikštelę pasigrožėti jos prieigose augančiomis
gegūnėmis, kitais retais šlapynių augalais.
Tokiose poilsiavietėse reikėtų lankytojams
įrengti stendus apie gamtines vertybes, o
šiuo atveju – ir Muraškinės upelį.

Muraškinės upelio ištakos

Povilas VITKAUSKAS

Vilties apie upėvardžių įamžinimą teikia
labai aktyvi Panemunės bendruomenė ir
seniūnija, jų veikloje dalyvaujantys gamtos mylėtojai. Moksleiviai per geografijos
pamoką susipažintų su Sėmenos terasomis,
slėniu, susidariusios šlapynės augmenija.
Moksleiviai galėtų įsivaizduoti, ar įmanoma
būtų, sakykim, nutiesti tiltą per Nemuno
aukštutines terasas Aleksote ir Žaliakalnyje;

kelionę pratęsti Vaišvydavos plentu ir Piliuonos gatve; pasiekus Vaišvydavą, pasukti į Garšvės gatvę, jos gale, prie Sėmenos
užtvankos pasekti upelio kelią mišku, kurį
tęsia jo intakas Muraškinė. Visi Dubravos
girios upeliai išteka iš vidurio miško, todėl
pagal upelio vandens tėkmės kryptį galima
spręsti apie tai, kur mes galime patekti – į
miško gilumą ar pakraštį.

Laikyti negaliojančiu prarastą
valstybinį miškų pareigūno spaudą
Nr. 06/01, išduotą VĮ Ignalinos
miškų urėdijos valstybiniam miškų
pareigūnui Arvydui Štukėnui.
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Ugnies ir
ledo šalyje
Tradicinį peizažą keičia nevietinių medžių rūšių miškai

ZITA BITVINSKAITĖ

Islandijos puskraujai arkliai

Dar prieš dešimtmetį Islandijos miškingumas buvo 0,3 proc., dabar – 1,5 proc.
Šiltėjant klimatui ilgėja vegetacijos sezonas, daugėja saulėtų dienų, todėl gerėja
sąlygos ir nevietinėms medžių rūšims
augti. Reikjaviko parkuose mačiau netgi
ąžuolų ir bukų.
Nors originaliame Islandijos tundros
peizaže nevietinės medžių rūšys atrodo
tarsi svetimkūniai, vietinių ūkininkų jos
mėgiamos. Be to, didina biologinę įvairovę
(atsiranda daugiau paukščių ir kitų gyvų

organizmų), geriau stabdo dirvos eroziją,
gerina rekreacines kai kurių vietovių funkcijas. Nors žvėrių čia nėra, privatūs miškai
aptverti.
Vaikštinėdamos net tik po senuosius
,,nykštukinius” miškus, bet ir atvirose vietose radome daugybę grybų – baravykų,
raudonikių ir lepšių, kurių vietiniai gyventojai nerenka.
Apie 10 proc. Islandijos teritorijos užima ledynai, todėl į šią šalį vežiausi ir slaptą
norą – įveikti aukščio baimę ir užsiropšti

Ugnikalnių veiklos pėdsakai Tingveliro nacionaliniame parke

(Tęsinys, pradžia 1 nr.)

B

eveik 67 proc. Islandijos teritorijos
užima tundra, todėl miškų augmenijoje vyrauja keružiai beržai, Salix
genties krūmai ir kiti krūmokšniai. Geriausiai Islandijos miškus charakterizuoja
anekdotiškas posakis: jei pasiklydai miške,
tereikia atsistoti. Tačiau unikalų žemaūgių
medžių ir krūmų peizažą jau keičia naujai įveistų miškų plotai. Naujus miškus
noriai veisia ir privačių žemių savininkai,
nes juos remia valstybė. Dažniausiai sodinamos nevietinės medžių rūšys – tuopos,
maumedžiai, sitkinės eglės, pušys, beržai,
šermukšniai.
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miškininkystė
UŽSIENYJE

Skogafoso krioklys

Įspūdingi tarpekliai

ant ledyno. Trijų valandų trukmės kopimui
pasirinkome mažąjį ledyną. Turistinėje
bazėje gavusios alpinistams reikalingą
inventorių ir priemones, išklausiusios
išsamų instruktažą, sėkmingai įveikėme
slidžius kalnų šlaitus ir pavojingus
tirpstančio ledo tarpeklius. Užkopusios
grožėjomės nepaprasto švarumo ledo luitais. Deja, jie greitai tirpsta, atverdami purvinos spalvos viršukalnes ir grėsmingus
ledo tarpeklius.
Pats įspūdingiausias reginys – nuo
didžiojo ledyno viršukalnių pamažu
žemyn slenkantys didžiuliai ledo luitai,
kurie krenta į smaragdo spalvos lagūną,
o iš jos išplaukia į Atlanto vandenyną.
Daug ledo gabaliukų išmetama į pakrantę.
Fantastiškas reginys: atrodo visa pakrantė
nubarstyta krištolu. Lagūnoje ir vandenyne tarp ledo luitų nardo ruoniai...
Islandija – ir ugnies šalis. Joje daugiau
kaip 700 karštų geoterminių zonų: iš žemės
gelmių besiveržiantys geizeriai, verdančios
purvo gelmės, karštos versmės, iš kalnų tekantys karšti upeliai. Vieną dieną ilgam
išsiruošėme į kalnus: karštame ir sieringame kalnų upelio vandenyje, padėjusios
galvas ant akmenų, lepinomės kelias valandas. Nieko maloniau – kaip karšto sieros
vandens vonia kalnuose po atviru dangumi. Stebėjau, kaip tarp verdančio dumblo
ir vandens akivarų grakščiai šokinėja ir
stačiais šlaitais vaikštinėja bebaimės avys.
Aplankėme Žydrąją lagūną. Tai viena iš
nuostabesnių gamtos dovanų: geoterminis
vanduo turi unikalią sudėtį – jį sudaro silicis, dumbliai ir mineralai.
Kalnų grožio neįmanoma aprašyti.
Užburia ne tik spalvos – žalia, pilka, raudona, mėlyna, juoda, ruda, bet ir jų viršūnės –
baltos, tviskančios saulėje ar apgaubtos paslaptingo debesų rūko. Iš kalnų, tirpstant

ledui, žemyn krinta daugybė didžiulių
ir mažų krioklių, kurių jėgą ir grožį, kai
krintančio vandens purslai, susikirtę su
saulės spinduliais, sutviska vaivorykštėmis
ir didybe pribloškia krintančio vandens
stichija, gali aprėpti tik akimis ir suvokti
jausmais.
Nepamirštama lygumų peizažo dalis – puskraujai arkliai. Ši rūšis gyvena
tik Islandijos saloje. Išvežus juos į kitą
šalį, atgal negrąžinami. Arkliai pasižymi
ilgaamžiškumu – gali išgyventi iki 30
metų, neilgose distancijose pasiekti 45
km/val. greitį. Mėgiami ir naudojami ne
tik turizmui, bet ir mėsai… Priekalnėse
ganosi karvės, kalnuose – avys.
Bet klimatas netinka žemdirbystei.
Laukuose neteko matyti javų laukų. Bulvės
užauga mažos ir neskanios. Islandai
daržoves augina šiltnamiuose. Mačiau tik
vieną kopūstų laukelį.
Savaitė be rūpesčių egzotiškos gamtos
apsupty pralėkė nepastebimai. Aplankėme
du nacionalinius parkus, vikingų etno-

grafinį muziejų, buvome nusileidę į ugnikalnio vidų, išvaikščiojom modernų ir
sparčiai besistatantį Reikjaviką, kuriame
beveik nėra senamiesčio.
Didžiulį įspūdį paliko Tingveliro
nacionalinio parko gamta. Šis parkas
įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo
sąrašą. Parke galima aplankyti vietą, kur
nuo X a. rinkdavosi Islandijos parlamentas
Altingas.
Deja, pritrūko laiko šiauriausiai salos
daliai, kurioje veisiasi elniai.
Islandiją neužtenka pamatyti – ją
būtina suprasti. Tik ar įmanoma suprasti, pabuvojus ten trumpą laiką. Gal todėl
grįžus sunku kalbėti apie tai, ką matei:
lietuviška sąmonė nelengvai transformuojasi į islandiškų ugnies ir ledo vaizdinių filosofiją. Tebeieškau atsakymų toliau. Perskaičiau islandų rašytojo H. Helgason knygą ,,1000 0 moteris” – taip, tai
tikrai panašu į islandiškų gamtos stichijų
suformuotą moterį ir … vėl pradedu ilgėtis
Ugnies ir Ledo žemės.
Naujai įveisti vietinės kilmės beržynai
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Naujosios Husqvarna pjovimo
Arčiau vartotojo

Kompanijos Husqvarna produkcija nuo
seno gerai žinoma visame pasaulyje.
Lietuvos vartotoją ji pasiekė tik praėjusio
šimtmečio pabaigoje, atkūrus šalies nepriklausomybę, ir per gana trumpą laiką krūmapjovės, žoliapjovės, motoriniai
pjūklai ir kt. tapo populiarūs tarp mūsų
šalies sodininkų bei miško darbininkų.
Kompanijos gaminiai, nesvarbu kam jie
būtų skirti: ar sodininkui, ar pjūklininkui profesionalui, visada pasižymi puikia ergonomika, saugumu bei aukštais,
aplinkosaugos reikalavimus atitinkančiais, standartais. Mūsų šalies medkirčiai
profesionalai puikiai vertina Husqvarna
grandininius pjūklus, kuriuose įdiegti
tokie technologiniai sprendimai, kaip
antivibracinė sistema, automatinis grandinės stabdys, papildoma saugos sistema
Triobrake, mikroprocesoriumi reguliuojamas karbiuratorius ir kt. Vis labiau tarp
profesionalų populiarėja akumuliatoriniai grandiniai pjūklai.
Vienas iš svarbiausių kompanijos
Husqvarna veiklos ir sėkmės garantų –
nuolatinis, betarpiškas bendravimas ir
bendradarbiavimas su tiesioginiu produkcijos vartotoju. Ne paslaptis, jog nemažai konstrukcinių patobulinimų ar
technologinių sprendimų, Husqvarna
grandininių pjūklų inžinieriai ir konstruktoriai padarė atsižvelgdami į miško
kirtėjų pastabas bei pageidavimus.

Inovatyvi konstrukcija

Husqvarna Group korporacija neseniai
pristatė naujos konstrukcijos X-Force
pjovimo juostas, skirtas profesionalių
miško pjovėjų grandininiams pjūklams.
Po ilgų testavimų ir bandymų, rinkai
pateiktas ženkliai patobulintas produktas. Naujose pjovimo juostose naudojama
pažangi guolių sistema su papildomomis apsaugomis. Geresnė guolių apsauga užtikrina padidintą juostų patvarumą
bei ilgaamžiškumą, apsaugo jas nuo
sulinkimo bei lūžimo. Tai ypač aktualu dirbant sudėtingomis ar atšiauriomis
sąlygomis, kai pjovimo juostai tenka
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didesnis krūvis. Įdiegus naujas apsaugas,
atsisakyta tepalo padavimo angos. Tokio
techninio sprendimo dėka užkirstas kelias nešvarumams patekti ant guolių bei
galimybei juos užkimšti, be to nereikia
papildomai tepti jau gamykliškai suteptos juostos.

Tvirtos ir patikimos

Siekiant išvengti taip vadinamo „smėlio
laikrodžio efekto“, patobulinta naujos XForce juostos forma bei padidintas smaigalio skersmuo. Tai užtikrina patikimesnį
grandinės judėjimą. Lyginant su senos
konstrukcijos juostomis, X-Force juostoje guoliukų skaičius padidintas iki 31,
t.y. net 10 guoliukų daugiau nei senos kartos juostose. Toks konstrukcinis sprendimas sustiprino smaigalį, sumažino
susidėvėjimą, pailgino įrenginio naudojimo laiką.
X-Force pjovimo juostos centrinėje
dalyje esančios išpjovos sumažina produkto svorį. Juostoje taip pat naudojama

didesnio skersmens žvaigždutė (vietoj 10
dabar yra 11 dantukų), kuri tvirtinama
ne 4, bet 6 kniedėmis.
Visi išvardinti patobulinimai padidina pjovimo juostos tarnavimo laiką bei
supaprastina aptarnavimo procesą.
Senesnės kartos 0.325“ žingsnio pjovimo juostos taip pat patobulintos: turi
sustiprintą priekinę dalį, todėl išsiskiria
savo tvirtumu ir patikimumu. Optimizuota jungiančių vidinių plokščių geometrija ir ištobulinta vedančiosios
žvaigždutės konstrukcija praktiškai eliminuoja riziką pažeisti juostą jai įstrigus,
ypač kai pjaunami stori medžiai.
2017 metų pabaigoje bus pradėta
0,325“ žingsnio X-Force pjovimo juostų
gamyba.

Profesionalo vertinimas

Jau 24 metus su pjūklais miškuose dirbantis profesionalus pjūklininkas iš Ignalinos rajono Romas Vitėnas labai gerai
vertina naujos kartos 3/8“ X–Force pjovimo juostas. Per visą profesinę karjerą
„sudrožęs“ per dvylika Husqvarna grandininių pjūklų Romas yra vienas iš labiausiai vertinamų šios kompanijos gaminių testuotojų. Jis dirba daug ir našiai,
per mėnesį Romas iškerta 300–500
kubinių metrų medienos, pjūklą naudoja
maždaug pusantrų metų, o vėliau perka
naują, nes apskaičiavo – taip labiau apsimoka negu remontuoti susidėvėjusį
pjūklą, kurio garantija pasibaigusi. Daugiau nei prieš metus, UAB Husqvarna
Lietuva atstovų prašymu, Romas Vitėnas
testavo (dirbdamas įprastą medkirčio
darbą) naująsias pjovimo juostas. „Esu
ne naujokas miške, todėl galiu atsakingai pasakyti, kad X–Force juostos savo
kokybe žymiai geresnės už panašias kitų
gamintojų juostas. Testavimo metu dirbdamas Husqvarna 560 XP G grandiniu
pjūklu su naujos kartos 3/8“ X–Force 15
colių ilgio pjovimo juosta išpjoviau apie
2000 kub. m miško, sunaudodamas per
800 bakelių kuro. Testavau pusę metų,
rašiau atsiliepimus į juostos dilimo dienoraštį. Husqvarna atstovai Lietuvoje

juostos
mano pastebėjimus perdavė centrinės
įmonės konstruktoriams. Po tokio intensyvaus naudojimo užsakovams grąžinta
pjovimo juosta neturėjo jokių akivaizdžių
fizinių pažeidimų. Jei ne testavimo pabaiga, ją galima buvo dar kurį laiką naudoti.“ –
teigė profesionalus pjūklininkas Romas.
Anot Romo Vitėno, kai pernai rudenį
šios juostos pasirodė laisvojoje prekyboje,
dabar tik jas ir perka. Nuo rudens iki šių

dienų sunaudojo 2 juostas. Dabar dirba
su trečiąja.
„Dabar nesivežioju papildomos juostos. Anksčiau visada turėjau vieną-dvi
atsargoje. Naujos konstrukcijos juosta
3/8“ X–Force nenusidėvi staiga, iš karto.
Prieš savaitę galima pamatyti, kad baigiasi eksploatavimo laikas, tada ir nusiperki
naują.“ – tęsė profesionalus pjūklininkas.
„Iš patirties žinau, kad juostos šlapiuoju

laikotarpiu, žiemą nuo temperatūrų skirtumo dyla labiau. Be to, jei laiku sutepsi, tinkamai įtempsi, jų „gyvavimo“ laikas žymiai pailgėja. Naujosios puikiai
išlaiko ir oro negandas. Kartais tenka
pjauti figūrines formas, nuo kurių gali
išsinešioti juostų šonai, kreivai išdilti.
Ant 3/8“ X–Force juostų to nepastebėjau.
Matyt, tinkamas metalas parinktas. Gerai, kad laiku pasirodė prekyboje...“

Atlikti patobulinimai
Atlikti patobulinimai 3/8” X-Force
juostoms

Atlikti patobulinimai
3/8” Juostos

Patobulinta forma ir didesnis nosies spindulys

3/8” juostos

Ilgesnis tarnavimo laikas
Lengvesnė priežiūra

Patobulinta forma ir didesnis juostos galo spindulys
Mažesnis svoris

Sena

Lengvesnė priežiūra

Atlikti patobulinimai
3/8”
juostos
Naujas
Ilgesnis tarnavimo laikas

Uždara guolių sistema.

Ilgesnis tarnavimo laikas
Lengvesnė priežiūra

Lengvesnė priežiūra

Išpjovos juostos viduryje sumažino svorį

Ilgesnis tarnavimo laikas

Daugiau guolių. Buvo 21 padaugėjo iki 31 guoliuko
Mažesnis svoris

Senas

Atlikti
Nauja patobulinimai 3/8” Juostoms
Išpjovos juostos viduryje sumažino juostos svorį.

Daugiau guolių. Buvo 21 padaugėjo iki 31 guoliuko.

Mažesnis svoris

Sena

Nauja
Atlikti
patobulinimai
3/8” Juostoms

Ilgesnis tarnavimo laikas
Didesnė juostos žvaigždutė. Nuo 10T iki 11T.
Didesnė
juostos žvaigždutė. Nuo 10T iki 11T.
Lengvesnė priežiūra
Daugiai kniedžių.
Nuo 4 kniedžių
Daugiai
kniedžių.
Nuoiki46 kniedžių.
kniedžių iki 6 kniedžių
Mažesnis svoris

Mažesnis svoris

Uždara guolių sistema

Sena

Nauja
Atlikti
patobulinimai
3/8” juostos

Pašalinta tepimo skylė.

Ilgesnis tarnavimo laikas

Pašalinta tepimo skylė

Lengvesnė priežiūra
Mažesnis svoris

Sena

Sena

Nauja

Nauja
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2016 metai:

Žodis
skaitytojui
(Ne)atviras ūsuotojo bebro laiškas
lesyklėlių kompanijai
Tuoj bus pora dešimtmečių, kai kiekvieną vasarį bandau būsimuosius biologus ir ekologus nuleisti ant žemės. Būrį panelių
ir ponaičių, kremtančių karčias Vilniaus universiteto žinių lobyno šaknis, vedu į mišką.
Išvykos klasika – bent pora gamtos mokslus studijuojančių
studentų, pirmą kartą gyvenime atsidūrusių tokioje keistoje aplinkoje (miške) ir nors viena panelė su aukštakulniais.
Išvykos tema – gyvūnų pėdsakai, veiklos žymės, poveikis
miško ekosistemai.
Bezdonių geležinkelio stotyje pasitinku mokslo ištroškusius
jaunikaičius ir mano bičiuliui, Arvydų girininkijos girininkui
Kęstučiui Počiejui, iki skausmo pažįstamu keliuku patraukiam
miškan, link Taurijos upelio.
Pirmas stabtelėjimas Bezdonių bažnytkaimio pakrašty.
Baltojo kiškio pėdsakai.
Vauuu, – šaukia studentai! Aš imu jiems sekti pasaką, kodėl
pilkasis kiškis pamylėjo baltąją kiškę ir kas iš to išėjo. Studentai tyli.
Antras stabtelėjimas – kirtavietė, kurioje prieš keletą metų
Nemenčinės miškų urėdijos miškininkai įamžino Žalgirio
mūšio atminimą. Kai leisitės orlaiviu į Vilniaus oro uostą,
užmeskit akį, kaip kertant mišką galima išsaugoti biologinę
įvairovę.
Fuuui, – šaukia mano studentai. Kirsti medį... Kiekvienas
pieštukų, dantų krapštukų, tualetinio popieriaus vartotojas ar
net šiaip Ikea pirkėjas puikiai žino – mišką kirsti yra didis blogis. Gėda dėstytojau!
Pakeliu akis į dangų ir mintyse sakau: „Atleisk jiems,
Viešpatie. Jie nežino, ką šneka (daro)“.

Prof. habil. dr. VYTAUTAS PADAIGA

Š

ie skaičiai ne tik džiugina, bet ir verčia susimąstyti...
Ekologijos instituto mokslininkai dr. R. Baleišis ir dr. P.
Bluzma 1989 m. paskelbė straipsnį „Trečiųjų teismas“
(„Medžiotojas“, 1989, Nr. 1). Jie 1987-1988 m. dviejuose transektuose, kertančiuose Lietuvą iš rytų į vakarus, 2295 km ilgio 3
m pločio juostoje suskaičiavo stirnų, elnių ir briedžių žiemos
ekskrementų krūveles ir nustatė šių žvėrių realų skaičių. Pasirodė,
kad lyginant su tų pačių metų oficialios apskaitos duomenimis,
Lietuvos miškuose žiemojo ne 40,7 tūkst., o 53-61 tūkst. stirnų,
ne 12,6 tūkst., o 20-23 tūkst. elnių ir ne 7,5 tūkst., o 13-15 tūkst.
briedžių. Vidutinis stirnų tankis 1000 ha jų žiemą gyvenamuose
miškuose (žiemavietėse) buvo apie 30, elnių – 19-22, briedžių –
10-11. Žiemavietėse pagal perskaičiavimo ekvivalentus (1 elnias =
4 stirnoms, 1 briedis = 3 elniams) 1000 ha teko apie 60 sąlyginių
elnių. Matyt, kad oficialios apskaitos duomenys sumažinti
sąmoningai, nes anuomet valstybei reikėjo atiduoti 90 proc.
sumedžiotų briedžių, 80 proc. stirnų ir 50 proc. šernų.
Miškininkai, registruodami vis didėjantį nuganytų miško
želdinių ir pažeistų medynų, laupant medžių kamienų žievę,
plotą, 1990 m. atliko jų inventorizaciją. Pasirodė, kad per paskutinius 15 metų elniniai žvėrys valstybiniuose miškuose sunaikino arba pavertė neperspektyviais 14,7 tūkst. ha miško želdinių ir
pažeidė, laupydami medžių kamienų žievę, 24,3 tūkst. ha medynų.
Lyginant su 1977 m. inventorizacijos duomenimis, sunaikintų ir
neperspektyvių miško želdinių plotas padidėjo daugiau kaip dvigubai, o eglių želdinių – nuo 1,6 tūkst. ha iki 7 tūkst. ha arba
daugiau kaip 4 kartus. Elnių ir briedžių pažeistų laupant medžių
kamienų žievę medynų plotas padidėjo nuo 3,3 tūkst. ha iki 24,3
tūkst. ha arba 7 kartus, o uosynų – nuo 2,6 tūkst. ha iki 15,7 tūkst.
ha arba 6 kartus, eglynų – nuo 0,08 tūkst. ha iki 6,4 tūkst. ha arba
80 kartų. Išaugęs eglės želdinių skabymas ir eglynų laupymas

PS. Tiems, kurie nesuprato. Viena panelė Jus, miškininkai,
viešai išvadino lesyklėlių gyvūnėliais. O tai reiškia, kad
sulaukėme mūsų tautosakos personažų – medkirčių, eigulių,
girininkų – laidotuvių, o kirtavietė nuo šiol – tik gyvūnų iš
lesyklėlių veiklos žymė. Pasiskaitykite:
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/b-davidonyte-perspejimas-valstieciams-turite-proga-pagaliau-padaryti-si-ta-gerotik-ar-isdrisite.d?id=73802854
Vienas mano bendravardis garbus Lietuvos politikas viešai
mane pavadino ūsuotu bebru, nors bebrui iki mano ūsų toli
šaukia. Mane labiau papiktino to politiko trumpa atmintis. Tik
ką Seimas balsavo, kad patyčios tai psichologinis smurtas, ir še
tau, viešai šidinasi...
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/eugenijus-gentvilas-medziotoju-trofejus-zemes-savininku-teises-18-752886
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/siuloma-keistimedziokles-teisini-reguliavima.htm
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VYTAUTO KNYVOS nuotraukos

Eugenijus TIJUŠAS

mEDŽIOKLė

130 000 stirnų, 36 000 elnių, 3600 danielių,
14 000 briedžių
Kas lėmė elninių žvėrių populiacijų
gausos išaugimą ir galimą jų daromos žalos
miškų ūkiui sumažėjimą? Pirma, siekiant
oficialios
metinis vidutinis
gausa prieš
Sumedžiota
paliko po
apskaitos
prieauglis
medžioklę
medžioklės
tolimesnio jų populiacijų gausos augimo,
duomenys
2016 m.
licencijomis labai ribota elnių ir briedžių
proc.
vnt.
vnt.
proc.
medžioklė. Pastaraisiais metais briedžių
Briedis
12853
24
3085
15938
938
5,9
15000
14091
sumedžiojama apie 5-6 proc., esant metiElnias
33308
21
6995
40303
3857
9,6
36446
36147
niam vidutiniam realiam prieaugliui 24
Stirna
119615
20
23923 143538
20294 14,8
123244
130000
proc., o elnių – apie 10 proc., esant realiam
Danielius 2967
~22
~653
~3620
193
5,4
~3427
3590
prieaugliui apie 21 proc., stirnų – apie 15
proc., esant realiam vidutiniam metiniam
rodė didelį elninių žvėrių perteklių, prašokusį miškų pašarinę
prieaugliui apie 20 proc.
talpą, lapuočių medelių bei krūmų ūglių stoką ir žiemos ganyklų
Antra priežastis, lėmusi didelę elninių žvėrių gausą ir miškų
nualinimą. Pasitvirtino hipotezė, kad esant elninių žvėrių tankio
ūkiui daromos žalos sumažėjimą, yra natūralios žiemos pašarų
ribai, kai trūksta lapuočių ūglių, jie intensyviai skabo eglaičių
(medelių, krūmų ir krūmokšnių ūglių ištekliai) bazės miškuose
ūglius ir laupo šių medžių kamienų žievę. Minimu laikotarpiu
pagausėjimas. Tai didesnės dalies plynų kirtaviečių palikimas
miško apsaugos nuo žvėrių priemonės buvo taikomos nedideliame
savaiminiam atžėlimui. Lapuočių ir mišriuose miškuose jose
plote, nes lietuviški repelentai tuometiniame Kauno miško cheželia ąžuolas, uosis, drebulė, beržas, liepa, karklai, šermukšnis,
mijos ūkyje nedideliais kiekiais pradėti gaminti tik 1983 metais.
šaltekšnis, ieva, serbentai ir kitos rūšys, kurių ūgliai yra pagrin1988 m. buvusią elninių žvėrių gausą prisiminėme todėl, kad
dinis elninių žvėrių žiemos pašaras. Pušynuose su eglėmis ir gryji, išskyrus stirnas, buvo panaši į dabartinę. Oficialios apskaitos
nuose pušynuose, taikant neplynus pagrindinio naudojimo kirtiduomenimis, 2015-2016 m. žiemą Lietuvos miškuose žiemojo
mus, suveši mėlynės ir viržiai, želia pušis, kadagys ir šaltekšnis.
130 tūkst. stirnų, 36 tūkst. elnių, 3,6 tūkst. danielių ir 14 tūkst.
Žemės ūkio naudmenose, šalia žiemkenčių želmenų laukų,
briedžių („Mūsų girios“, 2016, Nr. 3). Vidutinis stirnų tankis 1000
svarbi elninių žiemos pašarų bazė yra žieminio rapso pasėliai,
ha jų žiemavietėse (1,8 mln. ha) buvo apie 70, elnių – 26 (1,4 mln.
kurių žalia masė 1 ha siekia iki 40-60 t. Šią kultūrą labai pamėgo
ha) ir briedžių – 11 (1,3 mln. ha). Lyginant su 1988 m., stirnų
elniai ir šernai, kurių bandų takai iš miško į rapso laukus būna
tankis buvo dvigubai, elnių – trečdaliu didesnis, o briedžių –
išminti iki juodos žemės. Rapso pasėliuose taip pat ganosi stirnos
toks pat. Pagal perskaičiavimo ekvivalentus 1000 ha žiemaviečių
ir briedžiai.
vidutiniškai teko apie 70 sąlyginių elnių.
Elninių žvėrių miškams daroma žala sumažėjo ir dėl tiesioginės
Norėdami įsitikinti oficialios apskaitos duomenų patikiželdinių, žėlinių ir medynų apsaugos repelentais, tvoromis ir
mumu, padarėme paprastą elninių žvėrių populiacijų gausos ir
gaubtais. Nuo sodinukų ūglių skabymo 2007 m. repelentais buvo
sumedžiojimo analizę (1 lent.).
Moksliniuose tyrimuose leidžiama ±10 proc., o medžioklės
ūkio praktikoje ±20 proc. gyvūnų apskaitos duomenų paklaida.
Lyginant po 2015-2016 m. medžioklės sezono teoriškai palikusį
gyvūnų skaičių (100 proc.) su 2016 m. jų oficialios apskaitos duomenimis, briedžių buvo 6 proc. ir tauriųjų elnių 1 proc. mažiau,
o stirnų 6 proc. ir danielių 5 proc. daugiau. Labai mažas abiem
būdais gautų apskaitos duomenų skirtumas stebina ir kelia
klausimą: ar tai yra pirminiai medžiotojų klubų pateikti oficialios
apskaitos duomenys, ar atitinkamai apdoroti ir koreguoti?
Dėl 2001 m. aplinkos ministro patvirtintos naujos elninių
žvėrių neigiamo poveikio želdiniams, žėliniams ir medynams vertinimo metodikos palyginti 1990 m. inventorizacijos ir dabartinius miškams daromos žalos duomenis neįmanoma („Mūsų girios“, 2002, Nr. 1). Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, 20142015 m. žiemą buvo pažeista 2073 ha, o 2015-2016 m. –1909 ha
želdinių ir medynų („Mūsų girios“, 2016, Nr. 7). Mūsų subjektyvūs
epizodiniai stebėjimai rodo, kad ūglių skabymas eglių želdiniuose
bei žėliniuose ir žievės laupymas eglynuose, nežiūrint didelio
žvėrių tankio, yra sumažėjęs.
Elninių žvėrių gausa ir medžioklė 2015-2016 m. medžioklės sezone

Rūšys

2015 m.

2015-2016 m. medžioklės sezonas

2016 m.
oficialios
apskaitos
duomenys
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apsaugota 12775 ha, 2008 m. – 13219 ha, 2009 m. – 12399 ha,
2010 m. – 13873 ha miško želdinių. Pastaraisiais metais repelentais apsaugoma apie 15-16 tūkst. ha, aptveriama ir plastmasiniais
gaubtais apsaugoma po 400-500 ha želdinių, žėlinių ir medynų.
Bendros kasmetinės išlaidos miško želdiniams, žėliniams ir medynams nuo elninių žvėrių apsaugoti sudaro apie 1 mln. eurų.
Dalį šių išlaidų padengia rajonų savivaldybės iš aplinkos apsaugos
fondo, o trūkstamą – miškų urėdijos iš už medieną gautų pajamų.
Kiek kainuoja miško apsauga pastaraisiais metais ir kokią šių
išlaidų dalį kompensuoja savivaldybės, duomenų nėra.
Nemažos reikšmės elninių žvėrių populiacijoms gausėti turėjo
ir ilgai užsitęsęs beveik besniegių ir šiltų žiemų ciklas.
Elninių žvėrių gausėjimas turi ribas, kurias peržengus prasideda neigiami reiškiniai, vedantys į jų populiacijų gausos ir
kokybės depresiją. Didėjant tankiui, didėja gyvūnų apsikrėtimas
parazitinėmis ligomis, krenta kūno ir ragų masė, mažėja prieauglis. Miškuos labai nuskabomi eglių želdiniai, o žiemos pabaigoje prasideda žvėrių, ypač jauniklių kritimai nuo kalorijinio bado
ir jo sukeltų ligų (skrandžio – žarnyno) bei plaučių uždegimų.
Dėl šių priežasčių 1969-1970 m. gilios žiemos pabaigoje ir jau
pavasarėjant Lietuvoje masiškai gaišo stirnos. Miškų instituto
pastoviuose tyrimų objektuose Kėdainių rajone iki 160 ha ploto
laukų giraitėse stirnos visai išnyko arba jų tankis 100 ha miško
sumažėjo nuo 17±3 iki 2±0,7; nuo 300 ha iki 700 ha miškuose – nuo
10±2 iki 5±1,3 ir nuo 7±1,2 iki 3±0,6 100 ha miško. Kitas pavyzdys
– 1986-1987 m. žiemos pabaigoje šiaurės Lietuvos miškuose dėl
didelio tankio (60-100 elnių 1000 ha) ir žiemos ganyklų nualinimo katastrofiškai gaišo taurieji elniai. 1987 m. pavasarį buvusio
Gulbinų valstybinio medžioklės ūkio miškuose (Joniškio ir Šiaulių
miškų urėdijos) 1000 ha rasta vidutiniškai 30 kritusių elnių. Elnių
badavimą rodė jų mityba 2-3 cm storio nukirstų beržų šakomis,
kurių mediena buvo prikimšti skrandžiai. Panašius reiškinius JAV
juodauodegių ir baltauodegių elnių populiacijose yra aprašęs prof.
L. Balčiauskas („Mūsų girios“, 2014, Nr. 2, 4, 5).
Koks elninių žvėrių tankis būtų nepavojingas miškų ūkiui ir
pakankamas medžioklės ūkiui?
Lietuvoje 2016 m. oficialios apskaitos duomenimis, vidutinis
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stirnų tankis 1000 ha jų žiemaviečių buvo apie 70, tauriųjų elnių
– 26, briedžių – 11. Pagal perskaičiavimo ekvivalentus 1000 ha
žiemaviečių vidutiniškai teko 70 sąlyginių elnių. Europos šalių
miškuose vidutinis leistinas stirnų tankis 1000 ha III boniteto
medžioklės plotuose yra 40-70 (nuo 10-40 V boniteto iki 80-120
I boniteto), tauriųjų elnių – 5-20 (nuo 3-5 iki 15-35) ir briedžių –
3-5 (nuo 1-2 iki 5-7) („Mūsų girios“, 1988, Nr.7). Lietuvoje vidutinis leistinas stirnų tankis 1000 ha yra 40-60 (nuo10-20 iki 100120; Padaiga, 1965, Pėtelis, Brazaitis, 2003), tauriųjų elnių – 10-15
(nuo 3-5 iki 30-35; Padaiga, Petružis, 1980) arba 30 (nuo 10 iki 40;
Pėtelis, Brazaitis, 2003) ir briedžių – 3-4 (nuo 1-2 iki 4-6; Padaiga,
1963; Baleišis, 1973) arba 4-6 (nuo 3 iki 7; Pėtelis, Brazaitis, 2003).
Knygoje „Medžioklėtvarkos pagrindai“ (M., 1966) nurodomas vidutinis optimalus briedžių tankis yra 6-4 (nuo <2 iki>10),
tauriųjų elnių – 12-8 (nuo <2 iki>20) ir stirnų – 50-30 (nuo <10 iki
>80). Šie normatyvai buvo pateikti be perskaičiavimo ekvivalentų,
neatsižvelgiant į konkurenciją mityboje, veisiant šiuos žvėris kartu. Tik 1988 m. minėti normatyvai buvo papildyti perskaičiavimo
ekvivalentais: 1 briedis = 8 stirnoms, 1 elnias = 4 stirnoms (Metodiniai nurodymai optimaliam kanopinių žvėrių tankiui nustatyti
miškų ūkiuose, M., 1988).
Dabartinis sąlyginių elnių tankis Lietuvoje yra 70 elnių 1000
ha žiemaviečių. Tai 2-4 karto daugiau už jų leistiną vidutinį tankį
(15-30 elnių) 1000 ha žiemaviečių.
Esant didesniam už leistiną sąlyginių elnių tankiui, elniams
ir stirnoms pagrindinius žiemos pašarus teikiančių medelių ir
krūmų ūgliai nuskabomi taip („Girios“, 1979, Nr. 11):
– mišriuose eglių-lapuočių miškuose, esant sąlyginių elnių
tankiui 48/1000 ha, drebulių – 75 proc., ąžuolų – 85 proc.,
šermukšnių – 37 proc. ir šaltekšnių – 77 proc.;
– lapuočių miškuose su eglėmis, esant sąlyginių elnių tankiui
37-39/1000 ha, uosių – 70-80 proc., ąžuolų – 0 (praradę pašarinę
vertę), drebulių – 80 proc. ir ievų – 52 proc.
Pagrindiniai briedžių žiemos pašarai šiuose miškuose yra
drebulės, karklai ir pušys, kurių ūgliai, esant 6-8 briedžiams 1000
ha, atitinkamai nuskabomi 70-100 proc., 44-60 proc. ir 13-100
proc. (Baleišis, 1973).

mEDŽIOKLė

Siekiant išlaikyti ekologinę pusiausvyrą tarp miško augalijos
ir elninių žvėrių, nustatyta, kad esant ūkiškai leistinam šių žvėrių
tankiui, lapuočių medelių ir krūmų ūglių sunaudojimas žiemos
ganyklose neturi būti didesnis kaip 40 proc., o ekologiniam – 50
proc., spygliuočių – atitinkamai 20 proc. ir 30 proc., krūmokšnių
(mėlynė, viržis) – 30 proc. ir 50 proc. (Padaiga, 1984). Paskutiniųjų
tyrimų duomenimis, miško augalijos ir gyvūnijos pusiausvyros
floristiniai indeksai yra tokie: 27 proc. – pašarų sunaudojimas
neviršija ganyklų talpos; 27-37 proc. – optimalus; 37-50 proc. –
pusiausvyra pažeista, bet gali atsistatyti; daugiau kaip 50 proc. –
ilgalaikiai negrįžtami pokyčiai ir pašarus teikiančios miško augalijos nykimas (Guilbert, 1995).
Esant dabartiniam ir toliau didėjant elninių žvėrių tankiui,
vyksta ekologinės pusiausvyros tarp miško augalijos ir gyvūnijos
suardymas, žalos miškų ūkiui padidėjimas, ypač elniams ir
briedžiams laupant medžių kamienų žievę, žiemos ganyklų nualinimas. Galimas ir stirnų bei elnių gaišimas gilesnėmis žiemomis.
Miškų ūkyje, kadangi daugiau kaip 95 proc. saugomų želdinių ir
žėlinių apdorojami repelentais, sumažėja jų efektyvumas. Ant
dabar Lietuvoje plačiausiai naudojamo repelento „Cervacol extra“
pakuotės užrašyta: „repelentas veiksmingas esant sureguliuotam
žvėrių tankiui“. Trūkstant miškuose natūralių žiemos pašarų, elniniai žvėrys pradeda maitintis repelentais apdorotų pušaičių ir
eglaičių menturinėmis šakelėmis, neretai nukąsdami ir nuteptas
jų viršūnes.
Kaip spręsti šias problemas, kai sąlyginių elnių tankis šalies
mastu yra 2-3 kartus didesnis už leistiną?
Elnių ir briedžių tankis reguliuojamas jų elementarių
populiacijų apgyvendintuose miško masyvų kompleksuose, kurie kaip medžioklės plotai priklauso keliems medžiotojų klubams.
Sumedžiotinų žvėrių kiekis paskirstomas pagal kvotas, priklausomai nuo medžiotojų klubo naudojamų medžioklei miškų ploto,
žvėrių skaičiaus, žiemos ganyklų būklės ir miškų bei žemės ūkiui
daromos žalos. Stirnų, kaip sėslių žvėrių, tankis reguliuojamas atskiruose miškuose ar nedidelių miškelių bei krūmynų komplekse.
Esant didesniam už leistiną medelių, krūmų bei krūmokšnių

ūglių skabymui žiemos ganyklose ir sodinukų skabymo želdiniuose bei medžių laupymo medynuose laipsniui, elninių
žvėrių elementarių populiacijų naudojimas (sumedžiotinų žvėrių
skaičius), palyginti su praėjusias metais, atitinkamai padidinamas, o mažesniam – sumažinamas. Stambiosios faunos gausos
kitimas, remiantis vizualių stebėjimų duomenimis, taip pat vertinamas, lyginant su praėjusiais metais: padaugėjo, sumažėjo,
išliko tiek pat. Ši sistema, pagrįsta miško augalijos suvartojimu žiemos pašarams ir želdinių bei medynų pažeidimo lygiu,
laukinių augalėdžių elementarių populiacijų gausos ir naudojimo
kasmetinio kitimo duomenimis, gali padėti išspręsti pagrindinių
miško ekosistemos komponentų sąveikos valdymo ir subalansavimo problemą.
Lieka svarbus klausimas – kiek kanopinių žvėrių be didesnių
nuostolių miškų, žemės ir medžioklės ūkiui galima išlaikyti
Lietuvos miškuose?
1989 m. gegužės 17 d. tuometinė respublikos Ministrų taryba priėmė nutarimą „Dėl didelių trūkumų tvarkant medžioklės
ūkį“. Šiuo nutarimu buvo patvirtintas ir leistinas laikyti Lietuvoje kanopinių žvėrių skaičius: stirnų – 50 tūkst., elnių – 10 tūkst.,
briedžių – 7 tūkst., šernų – 13,5 tūkst. Tokią leistiną laikyti
kanopinių žvėrių gausą rekomendavo Ekologijos ir Miškų institutai. Tai 2-3 kartus mažiau už 2016 m. oficialios kanopinių žvėrių
apskaitos duomenis.
Dabartiniu metu padėtis pasikeitusi – pagausėjo elninių
žvėrių žiemos pašarų, plačiai taikomos miško apsaugos priemonės
ir kt. Į klausimą, kiek elninių žvėrių dabar galime išlaikyti, galėtų
padėti atsakyti medžiotojų klubams parengti Medžioklėtvarkos
projektai.
O ką daryti dabar, kai tiek atskirų rūšių, tiek sąlyginių elnių
tankis yra apie 2-3 kartus didesnis už leistiną? Atėjo laikas elninių
žvėrių populiacijas pradėti naudoti jų metinio realaus prieauglio
ribose. Ir atidžiai stebėti jų gausos kitimą, žiemos ganyklų būklę ir
poveikį aplinkai kiekvieno medžiotojų klubo medžioklės plotuose
ir visoje šalyje. Šie veiksmai padiktuos tolimesnę elninių žvėrių
populiacijų apsaugos ir naudojimo strategiją.
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NAUJI LEIDINIAI

Naujos pareigos

Išleistas
„Miško želdintojo
žinynas“

Valstybinėje miškų tarnyboje:

A

Kauno miškų urėdijoje:

plinkos ministerijos ir mokslininkų
iniciatyva 2013 m.
buvo sudaryta sutartis su
Aleksandro Stulginskio universitetu dėl leidinio ,,Miško
želdintojo žinynas“ parengimo. Šių metų pradžioje žinyną Bendrųjų miškų ūkio
reikmių finansavimo programos lėšomis išleido leidykla ,,Eugrimas“ (3000 egzempliorių tiražu). Jo sudarytojas ir atsakingasis redaktorius – prof. habil. dr. Edvardas
Riepšas. Medžiagą parengė dr. Algis Aučina, dr. Julius Bačkaitis,
dr. Julius Danusevičius, dr. Antanas Malinauskas, Jonas Paičius,
dr. Jonas Račinskas, prof. habil. dr. Edvardas Riepšas, doc. dr. Vytautas Suchockas, prof. dr. Algimantas Žiogas.
Leidinys 600 p., iliustruotas, pradedamas įtaigia prof. R. Ozolinčiaus eilėraščio „Gilė“ ištrauka.
Tai pirmasis tokios apimties specializuotas žinynas, apimantis
miško atkūrimo ir įveisimo būdų, metodų ir darbų technologijų
kompleksą, pradedant miško dauginamosios medžiagos ruoša ir
baigiant miško želdinių ir žėlinių priežiūra bei apsauga tol, kol
susiformuoja miško jaunuolynas.
Prieš 24 metus buvo išleistas šia tematika vadovėlis „Miško
želdinimas“ (Vilnius, 1991). Per šį laikotarpį keitėsi miško
nuosavybės formos, miškų funkcinė paskirtis ir jos samprata, miško dauginamosios medžiagos ruošos ir auginimo, miško
želdinimo ir žėlimo skatinimo technologijos. Kaupėsi patirtis, gausėjo mokslinių tyrimų duomenų ir praktinės patirties
rekomendacijų. Tapo aktualu tai susisteminti ir parengti naują
„Miško želdintojo žinyną“. Jį sudaro 5 skyriai: miško sėklininkystė,
miško sodmenų auginimas, miško atkūrimas ir įveisimas, plantaciniai miško želdiniai ir miško želdinių bei žėlinių apsauga. Pabaigoje pateiktas išsamus naudotos literatūros sąrašas (145 šaltiniai).
Leidinys skirtas miškininkams, medelynų darbuotojams,
privačių miškų savininkams ir tvarkytojams, taip pat bus naudingas ekologams, studentams, miško bičiuliams.
Žinyną recenzavo dr. Vidmantas Verbyla ir Virgilijus
Vasiliauskas. Parengti žinyną leidybai padėjo kalbos redaktorė
Anglė Pletkuvienė, dizaineris Laimis Kosevičius.
Zita BITVINSKAITĖ
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Dr. RYTIS ZIZAS nuo 2016 m. gruodžio 21 d. paskirtas
Miškų kontrolės skyriaus vyriausiuoju specialistu. Prieš tai
dirbo LAMMC Miškų institute mokslo darbuotoju.

Valstybiniame miškotvarkos institute:
VIRGINIJA MOTIEJŪNIENĖ, dirbusi Administravimo
ir teisės skyriuje vyriausiąja specialiste, šalių susitarimu nuo
2017 m. sausio 2 d. išleista į pensiją;
DAIVA ULINSKIENĖ nuo 2017 m. sausio 2 d. paskirta
Administravimo ir teisės skyriaus vyriausiąja specialiste.
Prieš tai dirbo Valstybinės miškų tarnybos Bendrųjų reikalų
skyriuje vyriausiąja specialiste.
ROBERTAS KASELIS, dirbęs prekybos vadybininku, nuo
2017 m. vasario 6 d. paskirtas vyriausiuoju inžinieriumi;
ANTANAS BUTKUS, dirbęs Vytėnų girininkijos eiguliu,
nuo 2017 m. vasario 6 d. paskirtas prekybos vadybininku;
MANTAS SAJONAS, g. 1985 m., baigęs 2008 m. ASU MEF
miškininkystės bakalauro ir 2015 m. magistratūros studijų
programas, nuo 2017 m. vasario 6 d. paskirtas Vilkijos girininkijos girininku. Prieš tai dirbo Padauguvos girininkijos
eiguliu.

Kazlų Rūdos mokomojoje miškų urėdijoje:

RŪTA VARNAGIRIENĖ, dirbusi miškotvarkos inžiniere,
nuo 2017 m. vasario 1 d. paskirta vyriausiąja miškininke.

Jurbarko miškų urėdijoje:

IRENA PETROŠIENĖ, dirbusi Kalvelių girinink ijos girininke, nuo 2017 m. sausio 2 d. išleista į pensiją;
ALGIRDAS GRINEVIČIUS, dirbęs Smalininkų girinin
kijos eiguliu, nuo 2017 m. sausio 2 d. paskirtas Kalvelių giri
nink ijos girininku;
DALIA MAČIEŽIENĖ, dirbusi medelyno viršininke, nuo
2017 m. sausio 2 d. paskirtas Mociškių girinink ijos girininke.

Kretingos miškų urėdijoje:

GRAŽINA BANIENĖ nuo 2016 m. gruodžio 12 d. paskirta
miško želdinimo ir apsaugos inžiniere. Prieš tai dirbo miškų
urėdijoje sekretore;
LINAS ŽARNAUSKAS nuo 2017 m. sausio 2 d. paskirtas
medienos ruošos inžinieriumi. Prieš tai dirbo miškų urėdo
pavaduotoju.

Kupiškio miškų urėdijoje:

GENADIJUS SMIRNOVAS, dirbęs Šimonių girinink ijos
girininku, nuo 2017 m. sausio 23 d. šalių susitarimu atleistas
iš šių pareigų.

Utenos miškų urėdijoje:

RIMANTAS ZAREMBA, dirbęs Dubingių girinink ijos
girininku, nuo 2017 m. sausio 10 d. šalių susitarimu atleistas
iš šių pareigų.

Varėnos miškų urėdijoje:

RIMAS TOMAS VAINALAVIČIUS, dirbęs miškotvarkos
inžinieriumi, nuo 2016 m. gruodžio 5 d. šalių susitarimu
atleistas iš šių pareigų;

Išėję negrįžti

Jonas Morkūnas
1937 04 23 – 2017 02 14

E

inantį 80-uosius metus
suaktyvėjusi širdies liga
vasario 14 d. pakirto nusipelniusį šalies miškininką,
buvusį ilgametį Kupiškio miškų
urėdijos vadovą Joną Morkūną.
Jonas buvo kilęs iš Panevėžio rajono Raguvos seniūnijos Užubrasčių kaimo. Jo senelis
Dionizas, vėliau tėtis Juozas daug metų dirbo Panevėžio miškų
urėdijos Krekenavos girininkijoje Alančių eiguvos eiguliais.
Tad miškininko darbas jam, galima sakyti, buvo prigimtinis,
pažįstamas nuo vaikystės. Bet diplomuotu miškininku Jonui
pavyko tapti tik iš trečio karto: vis atsirasdavo įvairių kliūčių bandant įstoti į Vilniaus miškų technikumą, vėliau – į LŽŪA.
Baigusį 1963 m. LŽŪA Miškų ūkio fakultetą paskyrė į
Anykščių miškų ūkį Troškūnų girininkijos girininko pavaduotoju, po 3 mėnesių perkėlė į Jonavos miškų ūkį Jonavos girininkijos girininku. Čia jaunam specialistui teko patirti nelengvą
išbandymą – vietos žmonės girtavo, nesistengė gerai dirbti
miške, atsiliko darbai. Laimei, jauną girininką suprato ir tėviškai
palaikė tuometinis miškų ūkio direktorius Julius Danusevičius,
vyr. inžinierius Antanas Jakštas, padrąsino į girininkiją užsukęs
tuometinis miškų ūkio ministras Algirdas Matulionis. Jaunas
girininkas nevengė naujovių – 1964-1966 m. girininkijoje įveisė
25 ha tuopų plantacinių želdinių, kurie buvo atsparūs pramoninei
oro taršai, diegė miško sodinimą mašinomis.
Nuo 1967 m. Jonas Morkūnas tapo kupiškėnu: 1967-1972
m. dirbo Kupiškio miškų ūkyje vyriausiuoju miškininku, vėliau
iki 2000 m. gegužės – miškų ūkio direktoriumi, miškų urėdu.
Įsimintiniausi darbai: 1968-1971 m. organizuotas Pyragių ežero
ir Kupos upės pakrančių želdinimas, 1976-1986 m. aviacheminiu
metodu išugdyta apie 2 tūkst. ha jaunuolynų. Šia kupiškėnų patirtimi domėjosi kitų miškų ūkių miškininkai – surengti 2 respublikiniai pasitarimai. Pastatytas mechanizuotas galutinis medienos

sandėlis, 40-ties žinybinių butų gyvenvietė Aleksandijos kaime.
Jonas Morkūnas įdėjo daug pastangų ir paaukojo sveikatos,
kad 1986 m. Kupiškyje buvusi M. Gorkio gatvė būtų pervadinta prof. Povilo Matulionio vardu. Susibūrė matulioniečių klubas,
1990 m. rugsėjo pradžioje P. Matulionio gatvės Nr. 18 name
pradėjo veikti prof. P. Matulionio memorialinis muziejus, o po
kelių metų šios gatvės Nr. 18 A name įkurta respublikinė jaunųjų
miško bičiulių būstinė. Tai buvo Kupiškio miškininkų garbės ir
pasišventimo reikalas išlaikyti, remti šiuos objektus. Kupiškio
miškų urėdijoje ir dabar mokyklose aktyviai veikia miškininkų
globojami JMB būreliai.
Būdamas aktyvus medžiotojas ir žvejys, Jonas Morkūnas daug
metų rinktas Medžiotojų ir žvejų draugijos Kupiškio rajono skyriaus pirmininku. Jam patikėtos ir buvusios Gamtos apsaugos
draugijos rajono skyriaus vadovo pareigos. Jonas valdė plunksną –
rašė į respublikinę spaudą miškininkystės ir medžioklės klausimais.
Nors nutrūko miškininkų Morkūnų dinastija – su žmona Olga
užauginta vienturtė dukra Asta pasirinko medikės kelią, Jonas
prie miško, gamtos, žvejybos pripratino mediką žentą, anūkus.
Kartu išbraidyti beveik visi rajono vandens telkiniai, upeliai,
išvaikščioti grybingi miškai. Jonas buvo susižavėjęs kultūrinėmis
spanguolėmis, jas augino sode, entuziastingai populiarino jų
auginimą Kupiškio ir kaimyniniuose rajonuose.
Laisvalaikiu jis taip pat labai mėgo žaisti šachmatais. Kolegų ir
artimųjų pastebėjimu, net grįžęs iš medžioklių keletą valandų praleisdavo prie šachmatų lentos. Ta ,,liga” užkrėtė ir anūką Paulių.
Netekome Kupiškio kraštui ir miškams daug davusio aktyvaus
miškininko, visuomenininko, geraširdžio, taikaus būdo žmogaus.
Vasario 17 d. palydėjome Joną Morkūną amžinam poilsiui į
Panevėžio miesto Šilaičių kapines.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio žmonai Olgai, dukrai
Astai, anūkams Pauliui ir Karoliui, kitiems artimiesiems.

ANATOLIJUS FALEVIČIUS, g. 1966 m., baigęs 2006 m. LŽŪU
miškininkystės bakalauro studijų programą, nuo 2017 m. sausio 3 d.
paskirtas miškotvarkos inžinieriumi. Prieš tai dirbo Vilniaus miškų
urėdijos Migūnų girinink ijoje girininko pavaduotoju;
LINA TAMAŠAITIENĖ, dirbusi ekonomiste, paskirta prekybos
vadybininke.

eiguliu, nuo 2016 m. spalio 4 d. paskirtas šios girininkijos girininko
pavaduotoju.

Zarasų miškų urėdijoje:

VIDMANTAS EGIDIJUS MOTIEKAITIS, g. 1951 m., laikinai
ėjęs Gražutės girininkijos girininko pareigas, šalių susitarimu nuo
2016 m. birželio 30 d. atleistas iš šių pareigų;
BRIGITA KOKANKAITĖ, g. 1992 m., baigusi 2014 m. KMAI kolegijoje miškininkystės profesinio bakalauro studijas, po atrankos
nuo 2016 m. liepos 4 d. paskirta Gražutės girininkijos eigule;
DANIUS LINGĖ, g. 1986 m., baigęs 2014 m. ASU MEF
miškininkystės bakalauro studijas, dirbęs Antazavės girininkijos

Kupiškio miškų urėdijos darbuotojai

GYTIS TUMĖNAS, g. 1991 m., baigęs 2016 m. ASU MEF
miškininkystės magistro studijas, po atrankos nuo 2016 m. rugpjūčio
1 d. paskirtas Smalvų girininkijos eiguliu;
SAULIUS VALIŪNAS, g. 1975 m., dirbęs Smalvų girininkijos
girininku, šalių susitarimu nuo 2016 m. rugpjūčio 31 d. atleistas iš
šių pareigų;
KAROLIS VAITONIS, g. 1993 m., baigęs 2015 m. KMAI kolegijoje
miškininkystės profesinio bakalauro studijas, nuo 2016 m. rugsėjo
19 d. paskirtas Smalvų girininkijoje kvalifikuotu miško darbininku;
ARŪNAS MERKYS, g. 1976 m., baigęs 2008 m. Vilniaus pedagoginio universitete biologijos bakalauro studijas, dirbęs Antazavės
girininkijos girininko pavaduotoju, nuo 2016 m. spalio 4 d. paskirtas
šios girininkijos eiguliu;
2017 vasaris

39

Laisvą minutę

Pa siž valg ius po pelkę ...
1.

2.

5.

3.

4.

6.
8.

7.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
23.

21.

22.

24.

25.

26.

28.

Vertikaliai:
1. Paukštis, perintis apžėlusiuose gėluose ežeruose, lizdą suka pakrančių žolynuose, minta žuvimi. 2. Krūminis gluosnis. 3. Žmogaus pagaminta konstrukcija, paprastai dėžutės formos su landa paukščiui ar kitam gyvūnui gyventi, jau pats laikas pradėti juos gaminti. 4. Varpinių
šeimos vandens augalas ilgu tuščiaviduriu stiebu. 7. Į gandrą panašus,
bet smulkesnis paukštis, kuris skrisdamas sulenkia kaklą suriečia ir
galvą pritraukia prie pečių. 8. Lūpažiedžių šeimos nemalonaus kvapo
augalas. 12. Daugiametis, iki 30 cm aukščio, sporinis, visžalis augalas,
indikatorinė kertinių miško buveinių rūšis. 13. Erikinių šeimos žemas
nuodingas pelkių krūmokšnis pilkomis šakelėmis. 16. Vandens augalas su plūduriuojančiais ir panertais lapais, kurie suskaldyti į įvairios
formos dalis. 17. Gegužraibinių šeimos mažas pelkėtų vietų augalas.
20. Vištinių šeimos stambiausias miškų paukštis, kuris per tuoktuves
trumpam apkursta. 21. Antras sienojas nuo kelmo ar antro leidimo
prastesnis alus bei mokinys tuo pačiu pavadinimu. 23. Durpynų ir pelkių lapuotoji samana. 24. Gegužaibinių šeimos pelkėtų vietų augalas.
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Horizontaliai:
5. Viksvuolinių šeimos pelkėtų vietų augalas. 6. Šiaurės
Lietuvos miestas ir akmenuotų pajūrių paukštis, dar
vadinamas kūltupiu. 9. Nardantis žmogus ir vandens
paukštis tuo pačiu vardu. 10. Mažytis visžalis durpynų,
pelkių krūmokšnis rožiniais žiedeliais. 11. Pelkėta vietovė.
14. Ilgas žvynuotas roplys, turintis nuodingą dantį, labai
dažnai sutinkamas pelkėje. 15. Visžalis svaigiai dvokus
pelkių augalas, nuo jo kvapo svaigsta galva. 18. Skėtinių
šeimos nemalonaus kvapo piktžolė (Anthriscus) 19.
Smarvė, nemalonus kvapas. 22. Vėdryninių šeimos
nuodingas šlapių pievų augalas, pražysta anksti pavasarį.
25. Norėjimas valgyti. 26. Grakštus pelkių paukštis, dar
vadinamas pelkių karaliene, ją savo herbe įamžino Visagino
miestas. 27. Ant beržų ir kitų lapuočių medžių išvartų,
kelmų augantis kietas grybas. 28. Vienas iš dviejų elektros
grandinės ar magneto galų.

Sudarė Ona Gylienė

27.

Sveikiname gimusius KOVĄ
Su 30-uoju gimtadieniu

Kovo 10 d. šią sukakt į paž y m int į Varėnos
mišk ų urėd ijos Zervynų girininkijos girin inko pavaduotoją GINTARĄ
JANULIONĮ, 18 d. – Jonavos miškų urėd i
jos Užusalių girininkijos miško darbininką
MINDAUGĄ PEČIULĮ, 20 d. – ASU Miškų
ir ekologijos fakulteto Miško biologijos ir miškininkystės instituto asistentę
MONIKĄ RAŠKAUSKAITĘ, 25 d. – Vals
tybinės miškų tarnybos Miškotvarkos sky
riaus vy
riausiąjį specialistą DONATĄ
KERGĘ.

Su 40-uoju gimtadieniu

Kovo 14 d. šią su kaktį pažyminčią Valst ybi
nės miškų tarnybos Miškų kadastro skyriaus
vedėjo pavaduotoją ASTĄ KULIEŠIENĘ, 19
d. – KMAI kolegijos studijų administratorę
EDITĄ ABRAMAVIČIENĘ, 21 d. – Kazlų
Rūdos mokomosios miškų urėdijos Novos gi
rinink ijos eigulę NERINGĄ ŠARAUSKIENĘ,
Kretingos miškų urėdijos Nidos girinink i
jos traktorininką VIRGINIJŲ VIKNIŲ, 22
d. – Šalčininkų miškų urėdijos Dainavos gi
rinink ijos eigulį IVAN KUZBORSKIJ, 27 d.
– Kupiškio miškų urėdijos medienos ruošos,
prek ybos ir techninio pada linio viršininką
LAIMONĄ KIAULĖNĄ.

Su 50-uoju gimtadieniu

Kovo 7 d. šią sukaktį pažymintį Zarasų miškų
urėdijos medienos ruošos, prek ybos ir tech
ninio padalinio traktorininką VIKTORĄ
VAITONĮ, 10 d. – Kretingos miškų urėdijos
medienos ruošos, prek ybos ir techninio pa
dalinio vairuotoją RIMANTĄ DIRMEITĮ, 14
d. – Nemenčinės miškų urėdijos personalo
inspektorę NIJOLIĄ ŠČIGLO, 17 d. – buvusį
Mažeikių miškų urėdijos Ruzgų girininkijos
miško ruošos meistrą RINGAUDĄ SLIČIŲ,
19 d. – Jonavos miš
kų urė
di
jos Užusalių
girininkijos girinin ko pavaduotoją ALGIRDĄ
KARPINSKĄ, 20 d. – Joniškio miškų urėdijos
medienos ruošos, prek ybos ir techninio pa
da
li
nio vairuotoją VITALIJŲ OBUCHOVĄ,
22 d. – Švenčionėlių miš
kų urė
di
jos medienos ruošos, prek ybos ir techninio pada li

Kryžiažodžio „Sulaukus
pusiaužiemio...“, išspausdinto
2017 m. 1 nr., atsakymai
Vertikaliai:
1. Sausis. 2. Ratenas. 3. Bėgikas. 4. Gaidys.
7. Ligutė. 8. Samana. 12. Atgiris. 13. Aktinis. 16. Akenis. 17. Šaltis. 20. Česnakas.
21. Klykuolė. 23. Stulgys. 24. Kikilis.
Horizontaliai:
5. Lututė. 6. Agutis. 9. Kivis. 10. Sykas. 11.
Gandras. 14. Starta. 15. Akmenė. 18. Akstis. 19. Miegas. 22. Žemoklė. 25. Mirta. 26.
Einis. 27. Planas. 28. Suopis.

nio traktorininką PETRĄ KALECKĄ, Šakių
miškų urėdijos medienos ruošos, prek ybos
ir techninio pada linio vairuotoją ANTANĄ
PUIDOKĄ, 24 d. – Kėdainių miškų urėdi
jos ekonomistę EDITĄ RAJECKIENĘ, Trakų
miškų urėdijos Aukštadvario girininkijos gi
rininką JUOZĄ URBANAVIČIŲ, 25 d. – Pakruojo miškų urėdijos Pakruojo girinin k ijos
miško darbininką VIRGINIJŲ KIUDULĄ,
31 d. – Kaišiadorių miškų urėdijos Žiežmarių
girininkijos miško darbininkę AUŠRĄ
APANAVIČIENĘ.

Su 70-uoju gimtadieniu

Kovo 25 d. šią su
kak
tį pa
žy
mintį buvusį
ilgametį ASU Miškų ir ekologijos fakulteto
medelyno vedėją EDVARDĄ MAČĮ.
Kovo 21 d. sukanka 75-ri buvusiam ilgamečiam Anykščių miškų urėd ijos
Troškūnų girin ink ijos girin inkui ALGIMANTUI MEŠKAUSKUI, 26 d. – buvusiam ilgamečiam Genera l inės miškų urė
di
jos darbuotojui RIMANTUI PETRUI
PRAKAPAVIČIUI.

Su 80-uoju gimtadieniu

Su 60-uoju gimtadieniu

Kovo 5 d. šią su
kak
tį pažyminčią buvusią
ilgametę Marijampolės miškų urėdijos
Paežerių girinin k ijos eigulę CELESTINĄ
KAVALIŪNIENĘ, 8 d. – buvusį ilgametį
Joniškio miškų urėdijos Skaistgirio girinin
kijos eigulį JUOZAPĄ JURGĮ NAGLĮ, 7 d. –
buvusį ilgametį Rietavo miškų urėdijos urėdą
POVILĄ STONKŲ.
Kovo 2 d. sukanka 85-ri buvusiai ilgametei Zarasų mišk ų urėd ijos kasininkei
VALERIJAI VALSKIENEI, 10 d. – nusipelniusiam šalies miškininkui, buvusiam
ilgamečiam Rok išk io mišk ų urėd ijos vy
riausiajam mišk in inkui STANISLOVUI
ŠAKŪNUI, 15 d. – buvusiam ilgamečiam
Valstybinio miškot varkos instit uto darbuotojui KAZIMIERUI DOVYDAIČIUI, 18 d. –
buvusiam ilgamečiam Šakių miškų urėd ijos
vyriausiajam inžinieriui DIONYZUI JUOZAPUI RUOČKUI, buvusiam ilgamečiam
Dubravos EMM urėdijos medelyno traktorininkui BRONIUI FRIŠMANTUI, buvusiam ilgamečiam Anykščių miškų urėd i
jos traktorininkui POVILUI VINGRIUI, 27
d. – buvusiai ilgametei Biržų miškų urėd i
jos inžinierei LEOKADIJAI CEMNOLONSKIENEI.

kaks 65-ri buvusiKovo 25 d. su
am ilgamečiam Rok išk io mišk ų urėd ijos
Juodupės girin ink ijos eiguliui JUVENCIJUI GAILIŪNUI, 29 d. – Šiaulių miš
kų urėd ijos miško želdinimo ir apsaugos
inžinieriui JUOZUI DAUNIUI.

Su 90-uoju gimtadieniu

Kovo 3 d. šią su
kak
tį pa
žy
mintį LAMMC
Miškų instit uto Ekologijos skyriaus vedė
ją, vyresnįjį mokslo darbuotoją dr. VIDĄ
STAKĖNĄ, 5 d. – Kazlų Rūdos mokomosios miš
kų urė
di
jos medienos ruo
šos, pre
kybos ir techninio pada linio elektromonterį
KAZĮ SKUČĄ, 6 d. – Marijampolės miškų
urėdijos Šunskų girinink ijos miško darbi
ninką VALENTINĄ JUODSNUKĮ, 12 d. –
Ukmergės miškų urėdijos medelyno darbinin
kę RITĄ BOGDIENĘ, 14 d. – LAMMC Miškų
instituto Miško augalų biotechnologijų laboratorijos vedėją, vyresniąją mokslo darbuotoją
dr. SIGUTĘ KUUSIENĘ, Prienų miškų urė
dijos Verknės girinink ijos eigulį JUOZĄ
NOREIKĄ, 15 d. – Kauno miškų urėdijos
medienos ruošos ir darbų saugos inžinierių
JUOZĄ KLIMKEVIČIŲ, 19 d. – LAMMC
Miškų instit uto Miškininkystės skyriaus
technikę ELENĄ VITĄ PAULAUSKAITĘ, 20
d. – Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdi
jos Bagotosios girinink ijos miško darbininką
BRONIŲ JUODŽBALĮ, 26 d. – Tauragės miš
kų urėdijos medienos ruošos, prek ybos ir tech
ninio pada linio autog reiderio ir buldozerio
mašinistą ANTANĄ ŽVIRBLĮ.

Kovo 10 d. šią sukaktį pažyminčią buvusią
ilgametę Nemenčinės miš
kų urė
di
jos vy
riausiąją buhalterę ONĄ KUZMIENĘ, 28
d. – buvusį ilgametį Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos girininką GEDIMINĄ
BIELIAUSKĄ.

Kryžiažodžio „Pasižvalgius po pelkę...“ atsakymus (visus žodžius)
iki kovo 15 d. siųskite adresu VšĮ „Mūsų girios“, Vytenio g. 50-312,
03229 Vilnius arba el. paštu info@musu-girios.lt, nurodydami savo
vardą ir pavardę.
Burtų keliu nustatyto nugalėtojo laukia UAB „MMC Forest“
įsteigtas prizas – žirklės prasilenkiančiais ašmenimis POWER
CUT RR 530
Už kryžiažodžio „Sulaukus pusiaužiemio...“,
išspausdinto 2017 m. 1 nr., teisingą atsakymą
įsteigtą prizą – genėjimo pjūklą BAHCO 349
laimėjo Marijona Vaitkaitytė
Dėl prizo kreipkitės
el. paštu info@musu-girios.lt
Loterijoje dėl prizo negali dalyvauti redakcijos
2017 vasaris darbuotojai ir jų šeimų
41nariai.
arba tel. 8 687 10616.

Gamtos kalendorius

Kovas ruošia širdį džiaugsmui

M

ėnesio pavadinimas asocijuojasi su žvirblinių būrio varnų
šeimos paukščiu kovu. Gamtoje kovo 18-oji būna beveik lygi nakčiai.
Prasideda gamtos atbudimo periodas. Matomas Grįžulo ratų – Grigo ratais vadinamas žvaigždynas. Dabar jie sustingę regimiausioje vietoje – kelrodis paukščiams.
Planetų karalienė Venera, dar vadinama
Aušrine, meilės ir gyvybės globėja – ryški.
Jos nubudinti tuoktuves pradeda kurtiniai,
tetervinai.
Žiniuonė E. Šimkūnaitė kovą vadino
kadagio ir barsuko mėnesiu. Apie juos taip
sakė: Barsukas – paslaptingas, gudrus ir
išmintingas, slepiasi olose. To jam pavydi
kiti. Darbuojasi nirtulingai. Jis – dailidė,
šakelėm savo būstą išdabina ne vien dėl
grožio, bet ir dėl sveikatos. Žemkasys –
labirintus iškasa. Bitininkas – puikiai
kopinėja medų. Miško gėrybių rinkėjas.
Kietakaktis – joks žvėris neįstengs jo apsvaiginti, šunims nepasiduoda.
Tuo pasižymi kovą gimę vaikai: greit
atsistoja, bėgioja, prakalba. Užaugę viską
daro savaip. Sakoma: barsuko kaktą turi,
niekuo jo durų nepramuši. Jie tyleniai, bet
sumanūs. Derybose gali būti taikdariai, o
turguje ir prasčiausią prekę sugeba įpiršti.
Barsukės – ramios, darbščios. Pasak E.
Šimkūnaitės, iš šimto tą mėnesį gimusių
viena būna būrėja, žolininkė ar žiniuonė.
Kadagys, kad ir mažas, kerpėm apaugęs, bet ilgametis galiūnas. Įveikia akmenį,
smėlį, žvirgždą. Iš trobos ligas ar vaiduok-
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lius vaiko, gardų dūmą rūkomai mėsai
ar žuviai sutaiso. Su juo siejamas paprotys: kad ir iš toli, mirusį reikia parsivežti
ir su savais laidoti. Jei tekdavo toli laidoti, perkelti – didžiulė nuodėmė. Tolimų
kapų lankyti nors kas kelintus metus
važiuodavo, o savo kapinėse padarydavo
simbolinį kapą, ant jo kadagį sodindavo,
akmenų sukraudavo.
Kai kadagys dvigubai praaugdavo sodinusįjį, sakyta, kad tam mirties laikas jau
atėjęs. Smulkūs būna pavasarį gimę kadagėliai, bet auga sveiki. Mokslingi atkakliai žinių siekia. Nesivaržo svetimų, kaimo
vakarėliuose moka smuikelį čirpinti, dūdą
pūsti, būgną mušti. Šeimoje – ištikimi. Jų
vaikams globos netrūksta. Kadagiukai apsigina nuo storžievių, už teisybę grumiasi. Jie gerai jaučiasi girių prieglobstyje,
sveikiausi būna šalia grikių lauko ar miškų
karalystės užaugę. Pirtyje kadagio vanta
smarkesnė už beržinę. Ja vanodamas ir
storaodžiui žymę paliksi.
Šventės. T. Narbutas aprašė pavasario sutikimo papročius Vilnijoje. Per
pavasario šauktuves merginos bėgdavo
į galulaukius tekančios saulės pasitikti. Rankose nešdavosi saulės mėgstamais
žiedais išpaišytus sietus. Grįžusios iš tų
sietų laistydavo kiekvieną sutiktąjį. Tokie
papročiai aprašyti ir Palūšėje.
Pirmomis dienomis spėdavo orus. Pirmoji diena – pavasaris, antroji – vasara, trečioji – ruduo, ketvirtoji – žiema. Kovą –
Gavėnia: susilaikoma nuo pasilinksminimų, o penktadieniais ir nuo mėsos.
Kovo 4-oji – šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo diena, dar Kovarnių arba Špokų diena. Tądien praveriamos tvartų durys,
saule pradžiuginami galvijai. Vyksta Kaziuko mugės. Jau būna parlėkę kovai ir
pirmąkart arime pasirąžo. Seniau artojai
kovarnių nebarė – jie saugodavo laukus
nuo kenkėjų. Dabar šie paukščiai kranksi
miestų šiukšlynuose, elgetomis virto.
Kovo 10-oji – 40 šventųjų kankinių
diena. Anksčiau – 40 paukščių diena. Tą
dieną jau būna parskridę tiek paukščių
rūšių. L. Grudzinskas rašė, kad Ignalinos
r. Paringio bažnytkaimyje vienos senutės
troboje matęs savamokslio tapytojo paveikslą „Paukščių balius“. Tai senovėje buvusi paukščių pagerbimo šventė. Palūšės,
Daugėliškio, Stirnių, Labanoro, Saldu-

tiškio, Kirdeikių moterys iškepdavo 40
bandelių su grybais, uogomis. Jei tąnakt
tvoskė stiprus šaltis – jis bus dar 40
dienų, o jei tą dieną sugrįžo gervės, bus 40
vestuvių.
Kovo 11-oji – dabar Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, 16-oji –
Knygnešio diena, 19-ąją visada varduves
šventė Juozapai. Juozapinės vadintos
darbininkų, artojų, medkirčių, sielininkų,
dailidžių, stogdengių švente. Žvejai juos
vaišindavo žuviene, kad gerus namus
statytų. Jei per Juozapą gražus oras – bus
pieningi metai. Gamtoje – tai pempės bei
lydekos diena.
Kovo 20-oji nuo 1971 m. paskelbta
Žemės diena. Globoti Žemę – svarbiausia visų pasaulio gyventojų pareiga ir
atsakomybė. Vieni pagerbimą supranta kaip jos švarinimą, medelių sodinimą,
Žemės vėliavos iškėlimą. Molėtų Romuvoje
vyksta apeigos prie aukuro tariant žodžius:
„Dėkojame Tau, Pramote Žemyna, kad laikai mus, nešioji, kad išeinančius mus priimi ir užkloji. Dėkojame Tau už pirmuosius daigus ir aruodų turtus. Garbioji
Pramote Žemyna, gausink mūsų derlių,
stiprink sveikatą, daugink gyvybę“.
Gimsta ir krikščioniška šventės tradicija: tą dieną vienu metu skamba bažnyčių
varpai. Sakoma, kad varpo skambesio sukeliamos bangos išblaško susikaupusias
blogas emocijas.
Kovo 25-oji – Gandrinės arba Apreiškimo šv. Mergelei Marijai diena.
Tądien būdavo permaišoma sėkla aruoduose, kad būtų daigesnė. Nieko neskolindavo, nes gyvuliai sirgs arba vilkai juos
išpjaus. Moterys nelietė kiaušinių, kad
viščiukai sveiki išsiristų. Jei viščiukai
pradedami perinti trečią jauno mėnulio
dieną, tuomet išsirita daug vištyčių.
Šeimai pradedami duoti pavakariai: gandras išskrisdamas pavakarius išsineša, o
grįždamas – parneša. Tai ir Bičių diena.
Saulę pajutusios, jos išskrenda apsiskraidyti.
Suskubkime ir mes. Pirmiausia paruoškime širdį džiaugsmingam susitikimui
su šviesa, pažaiskime su saulės spinduliu.
Tegul tai pažadins ir paskatins Jus veikti,
gražėti ir gražinti viską apie save.
Dalia SAVICKAITĖ
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