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Liepos 28 d. Kazlų Rūdos mokomojoje miškų urėdijoje lankėsi Ministras Pirmininkas
Saulius Skvernelis, LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika, aplinkos viceministras Martynas
Norbutas bei Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų
ūkio plėtros skyriaus vedėjas Nerijus Kupstaitis, Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius.
Susitikime su miškų urėdijos miškininkais premjeras aptarė miškų urėdijų valdymo pertvarką ir su ja susijusius ateities planus, pakvietė miškininkus bendram darbui
vykdant reformą.
Rugpjūčio 1-5 d. Birštone vyko Europos miškininkų orientavimosi sporto čempionatas
(plačiau – 28 p.).
Rugpjūčio 2 d. Vyriausybė nusprendė, kad
aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
funkcijas ateityje vykdys viena institucija –
Aplinkos apsaugos departamentas (bus sujungti šiuo metu 8 veikiantys regionų aplinkos apsaugos departamentai).
Rugpjūčio 2 d., vykdydami aplinkos viceministrės Rėdos Brandišauskienės pavedimą,
Generalinės miškų urėdijos ir Valstybinės
miškų tarnybos valstybiniai miškų pareigūnai pradėjo tikrinimus miškų urėdijose,
kreipdami dėmesį į medienos ruošos darbus,
apvaliosios medienos apskaitos ir jos gabenimo dokumentų išrašymą.
Rugpjūčio 3 d. Dubravos EMM urėdijoje lankėsi Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojai, kurie domėjosi kaip panaudojama
ES parama valstybiniame miškų sektoriuje
(plačiau – 21 p.).
Rugpjūčio 10 d. Jurbarko miškų urėdijoje surengtas seminaras „Biologinė įvairovė
urėdijos valstybiniuose miškuose“, kuriame
dalyvavo urėdijos specialistai, girininkai,
Viešvilės gamtinio valstybinio draustinio
direktorius A. Butleris.
Rugpjūčio 16 d. Ukmergės miškų urėdijoje,
Taujėnuose, surengtas LMPF tarybos posėdis, kuriame aptarti LMPF struktūros pokyčiai, pertvarkant miškų urėdijų valdymą,
tiesioginės narystės, kiti svarbūs klausimai
(plačiau – 22 p. ).
Rugpjūčio 18-20 d. Latvijoje, Vestiena vietovėje vyko „Forest sport 2017“ taurės tarptau-

tinės miškininkų varžybos, kuriose aktyviai
dalyvavo komandos iš Lietuvos.
Rugpjūčio 20 d. Alytuje prie nusipelniusio
miškininko Stasio Tuminausko kapo rinkosi
buvę bendradarbiai iš Miškų instituto, ASU
Miškų ir ekologijos fakulteto, kitų miškų
institucijų bei jo žmona, sūnus, brolis ir giminių grupė paminėti jo gimimo 100-ąsias
metines. Prisiminti jo žymūs darbai dendrologijos, medžių introdukcijos ir miško medžių selekcijos srityje. Ta proga pristatyta
išleista knygutė „STASYS TUMINAUSKAS
– miškininkas, selekcininkas, dendrologas“.
Rugpjūčio 24 d. Rambyno regioninio parko
direkcija surengė visuomenei renginį „Paskutiniai gandro pavakariai“, skirtą pažymėti piliakalnių metus („Užmirštieji skalvių
piliakalniai – neužmirštas Rambynas“.
Rugpjūčio 29 d. Aplinkos ministerijoje surengtas viešas pasitarimas su specialistais
ir visuomeninių organizacijų nariais aptarti miestų gatvių tvarkymo ir jose esamų želdynų priežiūros, apsaugos ir medžių kirtimo
problemą, sukėlusią Kaune, Klaipėdoje ir kitur visuomenės nepasitenkinimą bei konfliktą su savivaldybėmis.
Vykdant valstybinių miškų ūkio valdymo pertvarką, rugpjūčio pabaigoje aplinkos
ministras Kęstutis Navickas ir viceministras
Martynas Norbutas pradėjo susitikimus su
kiekvienos miškų urėdijos darbuotojais konkrečiai aptarti vietose, kaip vyks ši pertvarka, kaip toliau dirbs miškininkai. Pirmasis susitikimas vyko Biržų miškų urėdijoje,
vėliau lankytasi Rokiškio, Kupiškio, Anykščių, Trakų, Kaišiadorių miškų urėdijose. Per
rugsėjo ir spalio mėn. numatyta susitikti su
visų miškų urėdijų darbuotojais.
Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Alytaus ir Panevėžio teritorinių poskyrių pareigūnams nupirkti nauji tarnybiniai automobiliai ,,Suzuki Jimny“. Pirmieji
9 automobiliai nupirkti iš ES struktūrinių
fondų lėšų, vykdant ,,Miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolės
techninių pajėgumų atnaujinimo ir tobulinimo“ projektą, kurio išlaidų suma beveik 2 mln.
eurų. Vykdant minėtą projektą, nupirkti 70
padidinto ir didelio pravažumo visureigiai su
specialia įranga (juose sukomplektuoti nešiojami kompiuteriai, vaizdo registratoriai, kastuvai, kirviai, miško taksacinių rodiklių nustatymo ir matavimo įranga, kuprinės).

kronika
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Pristatytos valstybinių miškų
LR Seimas ypatingos skubos tvarka, balsų dauguma š. m. liepos 11 d. priėmė Miškų įstatymo pataisas, numatančias,
kad nuo kitų metų nebelieka nekintamo 42 miškų urėdijų skaičiaus. Seimas taip pat nutarė panaikinti Generalinę miškų
urėdiją, o miškus valdyti leido vienai ar daugiau įmonių, kurių skaičių įpareigojo nustatyti pačiai Vyriausybei ir Aplinkos
ministerijai, taip pat pavesta iki 2017 m. gruodžio 31 d. priimti reikiamus įgyvendinamuosius teisės aktus. Pataisose
praplėsta kompleksinės miškų ūkio veiklos sąvoka, konkretizuotos valdyme dalyvaujančių institucijų funkcijos ir labiau
detalizuota prekybos mediena sistema. Šalies Prezidentė D. Grybauskaitė Seimo priimtas pataisas pasirašė liepos 14 d.
Ministrų kabinetas rugpjūčio 2 d. pritarė Aplinkos ministerijos siūlymui reorganizuoti 42 miškų urėdijas ir Valstybinį
miškotvarkos institutą. Šis sprendimas leis juos sujungti į vieną valstybės įmonę – Valstybinių miškų urėdiją ir taip
pradėti pertvarką.
„Sprendimas sujungti miškų urėdijas buvo priimtas siekiant užtikrinti ekonomiškai stabilų ir gyvybingą valstybinių
miškų ūkį, efektyvesnę ir skaidresnę miškų urėdijų veiklą ir, svarbiausia, kurti didesnę grąžą ir naudą valstybei bei jos
žmonėms“, – teigė šalies premjeras Saulius Skvernelis.
Kelias dienas prieš tai, liepos 28 d., aplinkos ministras Kęstutis Navickas susitiko su miškų urėdijų atstovais, kuriems
pristatė numatomos įgyvendinti valstybinių miškų ūkio valdymo pertvarkos projektą. Susitikimo metu aptarta reformos
eiga, būsimos valstybės įmonės „Valstybinių miškų urėdija“ struktūra, išklausyti miškininkų pasiūlymai, nuogąstavimai
ir pastabos. Pristatyme dalyvavo sausio mėnesį aplinkos ministro įsakymu sudarytos darbo grupės naujos valstybės
įmonės funkcijų ir struktūros klausimams spręsti nariai: aplinkos viceministras M. Norbutas (pirmininkas), Gamtos
apsaugos ir miškų departamento direktorius D. Dudutis, šio departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas dr. N.
Kupstaitis ir vyr. specialistė G. Ričkutė, Valstybinės miškų tarnybos direktorius dr. P. Zolubas, Valstybinio miškotvarkos
instituto direktorius A. Galaunė, generalinio miškų urėdo pavaduotojas dr. V. Vaičiūnas, LMS Girininkų bendrijos tarybos
pirmininkas Raseinių miškų urėdijos Viduklės girininkas R. Juzikis bei jo pavaduotojas Vilniaus miškų urėdijos Taurų
girininkas A. Bareika. Susitikime taip pat dalyvavo LMS prezidentas prof. E. Bartkevičius, prezidiumo nariai prof. A.
Juodvalkis, Dubravos EMM urėdijos miškų urėdas K. Šakūnas, Miškų urėdų tarybos pirmininkas Raseinių miškų urėdas
A. Kilčauskas, žiniasklaidos atstovai.

Reorganizavimo eiga
Pradėdamas Valstybinių miškų valdymo vienoje valstybės įmonėje pristatymą, aplinkos ministras Kęstutis Navickas
sakė, jog atėjo pats laikas suprasti vieni kitus, siekiant neskausmingo ir sklandaus
darbo.
Kaip teigė, K. Navickas, visų miškų
urėdijų ir Valstybinio miškotvarkos instituto reorganizavimas į Valstybės įmonę
„Valstybinių miškų urėdija“ bus vykdomas
konsolidavimo principu. Rugpjūčio pradžioje Vyriausybei sutikus reorganizuoti
įmones, šio proceso pagrindiniai veiksmai
turėtų vykti tokia tvarka: reorganizavimo
sąlygų parengimas, tvirtinimas, skelbimas
viešai ir pateikimas registravimui Juridinių asmenų registre (2017 m. rugpjūtisrugsėjis); konsultacijos kiekvienoje miškų
urėdijoje dėl darbuotojų (2017 m. II pusmetis); VĮ Valstybinių miškų urėdijos įstatų parengimas ir tvirtinimas (2017 m.
rugpjūtis-rugsėjis); VĮ Valstybinių miškų
urėdijos vadovybės (ir valdybos) suforma-
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Aplinkos ministras K. Navickas

vimas (2017 m. rugsėjis-gruodis); Vyriausybės nutarimas dėl patikėjimo teise valdomo turto (įskaitant miškus) perdavimo
(2017 m. rugsėjis-gruodis); turto, dokumentų, įsipareigojimų ir darbuotojų perkėlimas ir susijusių sutarčių perrašymas/turto registravimas (2017 m. gruodis – 2018
m. sausis).
Valstybinių miškų urėdija bus formuojama Valstybinio miškotvarkos instituto
pagrindu, prie jo jungiant visas miškų urėdijas; vėliau bus sudaryta naujos įmonės
valdyba iš 7 narių (4 iš jų – nepriklauso-

mi) bei galutinai pakeistas pavadinimas į
VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ (su 42 padaliniais/filialais).
Numatoma, jog ateinačių metų sausio-gruodžio mėnesiais „Valstybinių miškų urėdijos“ vadovybė (valdyba) mažins
regioninių padalinių (filialų) skaičių nuo
42 iki 26, lygiagrečiai suformuodama ir išplėtodama įmonės centrinę administraciją
bei funkcinius padalinius. Standartizuojant miškų ūkio veiklos (gamybos) procesus, bus stengiamasi maksimaliai išsaugoti
miškų ūkio specialistų potencialą.
Po reorganizacijos Valstybinės miškų
urėdijos funkcijos išliktų tos pačios kaip
ir buvusių miškų urėdijų, tik didesnis nei
įprasta dėmesys bus skiriamas gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimui.
Preliminariai centrinėje administracijoje numatoma įdarbinti apie 190 žmonių, o visuose regioniniuose padaliniuose
(filialuose) su girininkijomis vidutiniškai
po 50 specialistų. Regiono centruose darbuotųsi apie 18 specialistų (nelieka bend-

aktualijos

valdymo pertvarkos gairės
Siūloma VĮ Valstybinių miškų urėdijos 26 regioninių padalinių (filialų) išdėstymo schema

rųjų administracinių funkcijų, išskyrus
po 1 administratorių ir buhalterį). Atsižvelgiant į padalinio (filialo) dydį, jame
planuojama nuo 10 iki 15 girininkijų (atsižvelgiant į kriterijų visumą) su vidutiniškai 2-3 specialistais (girininkas, girininko
pavaduotojas, eigulys). Kai kuriuose padaliniuose (filialuose) papildomai dirbtų
inžinierius–mechanikas, kiti specialistai

(profesionalių medžioklės plotų, infocentrų, muziejų specialistai ir pan.). Darbų
saugos funkcijos padalinio (filialo) vadovo sprendimu deleguojamos pasirinktam
darbuotojui, o miško ir kiti darbininkai išlieka pagal poreikį.
Valstybinės miškų urėdijos centrinėje
administracijoje numatoma sutelkti bendrąsias funkcijas, kurios šiuo metu išskai-
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Siūloma VĮ Valstybinių miškų urėdijos centrinės administracijos struktūra (nuo 2019 metų)

Siūloma pavyzdinė regioninio padalinio (filialo) struktūra

ir gamtotvarkos specialisto, atsakingo už
ūkinės veiklos duomenų bazių formavimą,
leidimų kirsti mišką gavimą, gamtotvarkos planų ir juose numatytų gamtotvarkos
priemonių miškuose įgyvendinimo koordinavimą, etatą.
Būsimos centrinės administracijos
funkcinis padalinys Sėklų ir sodmenų
skyrius būtų atsakingas už miško medelynų veiklos koordinavimą, valstybinių
miško medelynų optimizavimo programos įgyvendinimą, miško sėklinės bazės
objektų priežiūrą, miškų genofondo apsaugą. Darbo grupės nuomone, visiškai logiška medelynus atskirti į atskirą funkcinį
padalinį, nes jų veiklą žymiai paprasčiau
bus galima koordinuoti iš centro. Taip
sudaroma galimybė optimizuoti medelynų skaičių juos koncentruojant ir tikslingai nukreipiant investicijas į perspektyvių
medelynų plėtrą.
Optimizuojant apvaliosios medienos
gamybą ir pardavimą, ruošos darbų organizavimas ir koordinavimas perkeliamas
iš girininkijų į filialų centrus. Tokiu būdu
girininkijose tikimasi dar didesnį dėmesį
skirti tiesioginiams miško auginimo, apsaugos ir priežiūros, taip pat gamtos apsaugos ir gamtotvarkos darbams miškuose, miško savininkų konsultavimui.

Pokyčiai medienos ruošoje
ir prekyboje

dytos atskirose miškų urėdijose ir iš dalies
vykdomos GMU (buhalterinės apskaitos
ir finansų, teisės, viešųjų pirkimų, informacinių technologijų, turto ir personalo
valdymo ir t.t.). Miškų inventorizacija ir
miškotvarka integruotųsi įmonės viduje
kaip sudėtinė miškų ūkio veiklos planavimo, stebėsenos ir vertinimo dalis. Be to
numatoma sustiprinti funkcinį pavaldumą atskirų miškų ūkio veiklų srityse. Optimizuojant apvaliosios medienos gamybą
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ir pardavimą, ruošos darbų organizavimas ir koordinavimas būtų perkeltas iš girininkijų į padalinio (filialo) lygmenį.

Pokyčiai miškininkystėje
Siekiant įgyvendinti planuotas gamtotvarkines priemones, planuojama įkurti Gamtos apsaugos, gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyrių centrinėje
administracijoje bei padaliniuose (filialuose) įsteigti Miško išteklių naudojimo

Medienos prekybos, marketingo ir logistikos skyrius centrinėje administracijoje
rengtų medienos pardavimo aukcionus,
koordinuotų ir kontroliuotų prekybos mediena organizavimą ir vykdymą įmonės
padaliniuose (filialuose), kontroliuotų sutarčių vykdymą, medienos kainų tendencijų analizę Lietuvos ir užsienio rinkose.
Už efektyvų turimos miškų ūkio technikos panaudojimą, pagamintos žaliavinės
medienos paskirstymą pirkėjams, medienos pristatymo į pirkėjų sandėlius organizavimą atsakingi būtų centro logistikos
specialistai ir padalinių (filialų) logistikos
meistrai.
Medienos ruoša regioniniuose padaliniuose (filialuose) centralizuojama, išlaikant esamas vienam medienos ruošos
padalinio darbuotojui patvirtintas parduodamos medienos normas (15 tūkst.
m³). Girininkijų darbuotojai, kurie šiuo
metu vykdo medienos ruošos funkcijas,
perkeliami į medienos ruošos padalinį, kuris koordinuos, organizuos ir vykdys sortimentų gamybą bei ištraukimą.

aktualijos

Pokyčiai bendrųjų funkcijų srityje
Naujai įkurtas Inovacijų ir technologijų
skyrius centrinėje administracijoje turėtų
kaupti ir analizuoti informaciją apie naujausias miškų ūkio technologijas ir inovacijas, užtikrinti informacijos sklaidą ir
inicijuoti praktinį naujausių technologijų
pritaikymą įmonėje, bendradarbiauti su
mokslo institucijomis.
Padaliniai (filialai) išlaikytų dalinį savarankiškumą ir vykdytų su tuo susijusias
finansines operacijas, todėl ten numatyta
administratoriaus ir buhalterio pareigybė, kurių etatų tikslingumas ateityje būtų
sprendžiamas priklausomai nuo naudojamų informacinių technologijų lygmens.

Darbuotojų galimybės pratęsti
darbo santykius
Remiantis valstybinių miškų valdymo pertvarkos nuostatomis, visi reorganizuojamų
miškų urėdijų darbuotojai (iki 2018 m. sausio mėn.) turės teisę ir galimybę tęsti darbą
naujoje įmonėje (darbo sutartys bus perrašomos, darbo stažas ir kitos socialinės garantijos nenutrūksta), tačiau darbo santykius su įmonių vadovais (miškų urėdais)
nuo ateinančių metų numatoma nutraukti.
Kaip pabrėžė aplinkos ministras K. Navickas, regioninių padalinių vadovams bus
organizuojamas konkursas, todėl nei vienas
iš dabar dirbančiųjų miškų urėdų automatiškai nebus perkeltas į šias vadovaujančias
pareigas. Žinoma, jie turės teisę dalyvauti
konkursuose į vadovaujančias vietas.

tų į naują įmonę. Prieš tai 2017 m. 4 ketvirtyje, atlikus informavimo ir konsultavimo
procedūras, bus išdalinti įspėjimai apie
darbo sąlygų pasikeitimą. Jeigu darbuotojas per 5 darbo dienas raštiškai neprieštarauja toliau tęsti veiklą, jis tampa naujos
įmonės darbuotoju. Tokia išlyga netaikoma GMU darbuotojams – jie automatiškai
nepervedami į centrinės įmonės administraciją. Valstybinių miškų urėdijos eiliniams darbuotojams konkursas nebūtinas,
tačiau įmonės vadovybė (valdyba) gali (bet
neprivalo) priimti sprendimą jį organizuoti į tam tikras pareigybes.
Natūralu, kad dirbančiųjų skaičius regioninių padalinių (filialų) administracijose taip pat gali keistis. Dalis darbuotojų,
įdarbintų dabartinėje struktūroje, regioniniuose padaliniuose (filialuose) darbo vietų
tokiose pačiose pareigose gali negauti. Būsimos vadovybės laukia tam tikras iššūkis
ir užduotis sukurti bei suderinti pagrindinius kriterijus, pagal kuriuos bus atrenkami
darbuotojai. Pavyzdžiui, apjungus dvi miškų urėdijas, iš dviejų vyr. miškininkų liks
vienas, o kitas turės keisti pareigas, persikvalifikuoti. Atsižvelgiant į Darbo kodekso
nuostatas, turi būti numatyti aiškūs kriterijai (išsilavinimas, patirtis), pagal kuriuos
darbo vietą išlaiko tas, o ne kitas žmogus.“
Girininkijos su visu savo personalu liktų ten, kur buvo iki šiol. Pokyčiai numatomi tik tose girininkijose, kur dabartinėse
miškų urėdijose nėra centrinių medienos
ruošos, prekybos ir techninių padalinių.
Dalį tokių girininkijų darbuotojų numatoma įdarbinti naujai įkurtuose regioniniuose medienos ruošos padaliniuose.

Diskusijos

Gamtos apsaugos ir miškų departamento
direktorius D. Dudutis

Anot Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktoriaus D. Dudučio, kiekvieno regioninio padalinio (filialo) individuali struktūra kažkiek skirsis nuo tipinio
pavyzdžio. Ji galutinai bus patvirtinta atsižvelgiant į vietos sąlygas ir konsultuojantis
su dabartinių miškų urėdijų kolektyvais.
„Įsteigus Valstybinių miškų urėdiją,
bus organizuojami 27 konkursai į įmonės
vadovo ir 26 regioninių padalinių (filialų)
vadovų darbo vietas.“ – sakė D. Dudutis.
„Visi kiti darbuotojai 2018 m. sausio 1 d. su
visomis pareigybėmis automatiškai perei-

Po pristatymo aplinkos ministras K. Navickas, darbo grupės nariai atsakė į susitikime dalyvavusių miškininkų klausimus.
Atsakydamas į prof. A. Juodvakio klausimą, kokiais kriterijais remiantis miškų
urėdijos bus konsoliduotos konkrečiai į 26
regioninius padalinius, generalinio miškų
urėdo pavaduotojas dr. V. Vaičiūnas patvirtino, kad tokį sprendimą priėmė darbo
grupė bendru sutarimu. „Mūsų nuomone,
juridinio asmens statuso neturinčio ūkinio vieneto (būsimo regioninio padalinio/
filialo) sėkminga kompleksinė miškų ūkio
veikla galima, jei bus kertama ne mažiau
100000 tūkst. kub. m medienos per metus ir jo plotas sudarys ne mažiau 30000
ha valstybinės reikšmės miškų. Plotas gali
būti mažesnis, tačiau ne mažiau 80 proc.

Prof. A. Juodvalkis

padalinio (filialo) teritorijos privalo užimti ūkiniai miškai. Kad būtų galima naudotis patvirtintais miškotvarkos projektais ir
perėjimo laikotarpis nebūtų pernelyg sudėtingas, stengtasi kuo mažiau skaidyti dabartinių miškų urėdijų teritorijas ir dirbtinai suvienodinti naujai įkurtų regioninių
padalinių (filialų) valstybinės reikšmės
miškų plotus.“ – sakė V. Vaičiūnas.
Prof. A. Juodvalkis pageidavo, kad prasidėtų kita, švelnesnė bendravimo forma
tarp miškininkų ir pertvarkos vykdytojų.
Jis apgailestavo, jog centrinės administracijos ir regioninių padalinių miškininkystės skyriuose bus įdarbinta mažiau darbuotojų nei medienos ruošos ir prekybos
skyriuose. „Susidaro įspūdis, kad stambinant miškų urėdijas, labiausiai bus koncentruojamasi į miško kirtimus“ – sakė
A. Juodvalkis. „Reikėtų stiprinti miškininkystės skyrius padaliniuose. Savo studentams visada pabrėždavau, kad ruošiu
būsimus miškininkus mišką auginti, o ne
kirsti. Mišką nukirsti gali ir kareivis.“
Abejojančius dėl naujai steigiamos
įmonės pelningumo, aplinkos ministras
patikino, kad Valstybinių miškų urėdija
2019 metais tikrai pasieks deklaruojamą
13 mln. eurų pelną. „Tikiuosi, kad įmonė
dirbs efektyviai ir ne darbuotojų mažinimo sąskaita“ – pabrėžė K. Navickas.
Baigdamas susitikimą aplikos ministras K. Navickas sakė, kad, centralizavus
bendrąsias funkcijas, sumažinus regioninių padalinių skaičių bei optimizavus įmonės veiklą, iš sutaupytų lėšų bus galima
padidinti miškininkų ir kitų dirbančiųjų
atlyginimus, pirmiausia, panaikinant atlyginimų dydžių skirtumus tarp tas pačias
funkcijas vykdančių specialistų. Pristatytos pertvarkos vizija nėra galutinis variantas ir dar bus derinamas su miškininkų
bendruomene. Siekiant abipus naudingo
dialogo, jis prižadėjo, kad Aplinkos ministerijos atstovai organizuos susitikimus su
visų miškų urėdijų darbuotojais.
MG inf.
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Keletas štrichų kuo kaltinami
Lietuvos miškininkai
Doc. dr. EDMUNDAS PETRAUSKAS, Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos prezidentas,
ASU Miškotvarkos ir medienotyros instituto direktorius

L

VACLOVO TREPĖNAIČIO nuotrauka

R Seimas Miškų įstatymo 7 straipsnio
1 dalies pakeitimu atrišo aplinkos ministrui rankas reformuoti miškų urėdijų valdymą. Šio įstatymo pataisoms pritarė ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Tad
realiai reformą galima bus pradėti vykdyti
nuo minimų Miškų įstatymo pataisų įsigaliojimo – 2018 m. sausio 1 d. O iki tol vyks
intensyvūs parengiamieji darbai. Aplinkos
ministerijai tai tikrai didelis išbandymas,
nors iš šalies atrodytų, kad tai gana paprastas valstybės lygmens vadybinis uždavinys.
Naivu būtų tikėtis, kad visi liks patenkinti,
ar kad niekas iš esmės nepasikeis. Bus ir nusivylusių, ir nenorinčių adaptuotis naujomis
sąlygomis, galbūt ir nesugebančių dirbti.
Mane, kaip atstovaujantį tiek šalies
miškininkų, tiek medienos pramonininkų
interesus, neramina dirbtinai eskaluojama
priešprieša. Neva tai po valstybinių miškų
valdymo reformos didieji medienos perdirbėjai įgaus nepaprastas galias medienos
pirkimo procedūrose, dėl ko mažiesiems
bus užkirsti keliai įsigyti medienos. Didžiausias šios reformos nuopelnas medienos perdirbėjams būtų ne mažųjų sužlugdymas, bet kad naujoji valdymo struktūra
sugebėtų sumažinti eksportuojamos lietuviškos žaliavinės medienos kiekius.

10
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Miškų įstatymo 1 straipsnyje akcentuojama, „...kad visų nuosavybės formų
miškai būtų tvarkomi pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus, užtikrinant racionalų miškų išteklių naudojimą ir siekiant aprūpinti šalies
pramonę žaliava...“. Deja, šios 2015 m.
priimtos Miškų įstatymo nuostatos yra
nesuderinamos su ES teisės aktais, reglamentuojančiais laisvos prekybos nuostatas. Belieka tikėtis, kad pavyks sukurti tokią apvaliosios medienos prekybos
sistemą, kuri gintų mūsų šalies vietinės
pramonės interesus, bet tuo pačiu ir neužtrauktų baudų iš Briuselio. Iš dalies rizikuodami sankcijomis mūsų kaimynai
lenkai ir latviai pasirengė teisines bazes,
kurios valstybinio miško sektoriaus pagamintą medieną daro sunkiai prieinamą
tiek mūsų, tiek kitų šalių medienos perdirbėjams. Čia reikėtų sutikti su teisėtais
medienos perdirbėjų siekiais kuo daugiau
šalyje užaugintos medienos versti į galutinio vartojimo produktus. Toks valstybinis požiūris padidintų miško sektoriuje
sukuriamą pridėtinę vertę ne procentais,
bet kartais. Manau, kad šis uždavinys bus
vienas iš pagrindinių reformuojant miškų
urėdijų valdymą.

Kitas priešpriešos šaltinis – medienos
apskaita ir ypač neprofesionalus skaičių
žaismas viešoje erdvėje. Čia miškininkus
reikėtų kritikuoti ne už tai, kad jie kaltinami neva valstybės turto grobstymu, bet už
tai, kad jie saviplakos principu visuomenei
nesuprantama terminija pateikia informaciją apie turimą, planuojamą iškirsti ir faktiškai iškirstą medieną, apie tarp atskirų
apskaitų susidarančius skirtumus, jų priežastis, tuo palikdami erdvės interpretacijoms bet kokiu kampu.
Lietuvoje yra viena iš sudėtingiausių
ir detaliausių medienos apskaitos sistemų
Europoje. Kirtimų planavimui turime tris
valstybinius miškų inventorizacijos lygius:
nacionalinė miškų inventorizacija (NMI),
kuri vykdoma atrankiniais metodais; sklypinė miškų inventorizacija (SMI), kuri apima visus valstybinės reikšmės ir privačius
miško sklypus; brandžių medynų inventorizacija, kuri tais pačiais, kaip ir NMI,
metodais atliekama valstybinės reikšmės
brandžiuose ir pribręstančiuose medynuose. Yra dar ir ketvirta planuojamų iškirsti
biržių medienos apskaitos sistemos dalis
– prieškirtiminė medienos inventorizacija
(PMI) arba biržių taksacija, kuri finansuojama iš miškų urėdijų lėšų.
Labiau turtingoms (Vokietija, Austrija,
Švedija ir kt.) šalims užtenka vienos valstybiniu lygiu atliekamos miškų inventorizacijos, kuri vykdoma atrankiniais metodais ir yra skirta strateginiam planavimui.
Operatyviam planavimui sklypinę miškų
inventorizaciją, kuri yra nepertraukiama
(nuolat vykstanti), vykdo miškų valdytojai
(mūsų atitikmeniu – miškų urėdijos). PMI
labai retai sutinkama, nebent tais atvejais,
jeigu mediena parduodama ne apvaliosios
medienos sortimentais, bet nenukirstu
mišku. Vakarų Europos šalyse didžiausias
dėmesys yra skiriamas iškirstos apvaliosios medienos sortimentų apskaitai. Čia
lazda taip pat neperlenkiama: mediena
matuojama 1 kartą medienos pirkėjo san-

aktualijos

dėliuose, išskyrus atvejus, kai iškertamos
medienos sortimentai kirtimo metu lygiagrečiai matuojami kirtimo mašinomis.
Lietuvoje situacija sudėtingesnė. Pirmąjį pagamintos medienos matavimą atlieka miškų urėdijų darbuotojai miško sandėlyje priimdami pagamintą medieną, antrą
kartą ją išlaiduodami pirkėjui. Trečią kartą
pirkėjas medieną matuoja pats už savo lėšas. Įmonėse, kuriose dirba nepriklausomi medienos matuotojai, antras apvaliosios medienos matavimas miško sandėlyje
yra supaprastintas. Taigi Lietuvoje mediena kelyje nuo miško įveisimo iki medienos
perdirbėjo matuojama mažiausiai 5, daugiausia 7 kartus. Racionaliai besitvarkančiose ir paranojiško postsovietinio sindromo neturinčios šalys medieną nuo miško
įveisimo iki medienos pardavimo įvairiais
metodais matuoja 3, daugiausia 4 kartus.
Deja, skirtumai tarp nacionalinių miškų inventorizacijų duomenų ir iškertamos
medienos kiekių Vakarų Europos šalyse
taip pat yra ir netgi didesni nei Lietuvoje.
2012-2015 m. vykdyto COST projekto „USEWOOD” vienas iš uždavinių buvo
būtent skirtingų medienos apskaitų duomenų derinimas šalių ir Europos lygiais.
Šiame projekte dalyvavo ir tokia informacija disponavo Valstybinės miškų tarnybos
atstovai. Gaila, kad faktinė informacija nepasiekė visuomenės, palikdama vietos „kūrybiniam“ interpretavimui.
Medienos skirtumai, pateikti Valstybinės miškų tarnybos puslapyje, kuriuos
galima aiškinti nenusižengiant logikai, ir
kurie turėtų būti suvokiami kiekvienam
Lietuvos piliečiui, yra šie. Tai BMI nustatytas brandžių medynų stiebų tūris ir iškirstos medienos likvidinis (prekinis) tūris
„antroje“ miškų urėdijų grupėje. Skirtumas
tarp šių tūrių 2015 m. siekė 20,9 proc. „Antros miškų urėdijų grupės iškirstose plyno
kirtimo biržėse gautas likvidinės medienos
tūris (262 m3/ha)..., o likvidinės medienos
tūrio išeiga (79,1 proc.)...“. Čia kalbama apie
dvi miškų urėdijų grupes. Mano manymu,
pirma miškų urėdijų grupė, kurioje nebuvo tikrų BMI duomenų, o tik pritempti iš
SMI koreguojant pagal NMI duomenis, yra
nekorektiški. Todėl jų lyginti ir nereikė-

jo. Tačiau ir minėtas 20,9 proc. skirtumas,
profesionalui miškininkui nesukeliantis
emocijų, tūlam piliečiui gali atrodyti įtartinai. Tai kur gi dingsta ši mediena?
Čia reikėtų plačiau paaiškinti galimų
skirtumų esmę. Visų pirma čia naudojami
du terminai. Stiebų mediena, kurią nustatė BMI, apima viso stiebo medienos tūrį
nuo šaknies kaklelio iki viršūninio pumpuro. Likvidinė (prekinė) mediena – tai
kuri pasiekia vartotoją ir yra apskaitoma. Į
likvidinės medienos kategoriją neįeina kelmo dalis nuo šaknies kaklelio iki pirmojo
kelminio pjūvio. Ši mediena vidutiniškai
sudaro 1,5 proc., lieka miške, turtindama
kirtavietės bioįvairovę, o visiškai suirus –
dirvožemį. Viršūnės su žieve mediena sudaro 0,7 proc., kuri gali būti priskirta kitai medienos grupei – kirtimo liekanoms.
Pjūvių mediena – 0,4 proc., pjuvenų pavidalu liekanti miške. Sortimentavimo metu
susidariusios nuopjovos – 0,7 proc., kurios kaip ir viršūnė gali būti priskirta kirtimo liekanoms. Sortimentų (5-10 cm) ilgio užlaidos – 1,8 proc., kurios dėl rąstų
galų skylinėjimo į apskaitomąjį tūrį neįtraukiamos ir atitenka medienos pirkėjui.
Didžiausia dalis tenka žievei. Augančių
medžių stiebų tūris apskaitomas su žieve,
o pjautinųjų rąstų, tarrąsčių, popierrąsčių
– be žievės. Žievė atskirai nepajamuojama,
jos vertė automatiškai įsiskaičiuoja į tokių
perkamų sortimentų kainą. Nepajamuojama žievė vidutiniškai sudaro 9,9 proc. Nesant atskiros žievės apskaitos, transportuojant medieną išlieka pavojus pakrauti į
medienvežes viršsvorį, lygų nepajamuotos
žievės svoriui. Dar apie 2,2 proc. sudaro
kirtimo ir transportavimo nuostoliai kol
mediena pasiekia vartotoją. Pridėjus bioįvairovei paliekamų augti medžių tūrio
dalį, gausime apie 20-21 proc. stiebų medienos nuostolių.
Skaičiai, kuriais remiuosi, gauti 20082009 m. vykdant Aplinkos ministerijos du
užsakomuosius mokslinių tyrimo darbus.
Rezultatai aprobuoti Valstybinės miškų
tarnybos mokslinėje – techninėje taryboje. Kiekvienos konkrečios biržės atveju
stiebų ir prekinės medienos skirtumas gali
skirtis nuo pateiktų vidutinių reikšmių.

Tai lemia miško kirtimo sunkumo sąlygos
(metų laikas ir dirvožemio drėgnumas) bei
kertamų medžių būklė – ar sveiki, ar sulaužyti, ar vėjo išvartyti. Skirtumas gali
keistis iki 30 proc.
Dar viena silpnoji vieta interpretuojant medienos apskaitos duomenis – tai
BMI nustatyto brandžių medynų stiebų
medienos tūrio neatitikimas PMI tūriui.
Čia reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad toks
lyginimas vienų metų biržėse yra beprasmis. Sakykim praūžė audra ir išvertė tuos
medynus, kurie dar neturėjo būti kertami.
Likviduojant audros padarinius vykdomi plynieji sanitariniai kirtimai. BMI atranka tokių medynų neapėmė. Gaudamas
patvirtintą biržių sąrašą, kiekvienas miško valdytojas, ar tai būtų privatus ar valstybės tarnautojas, pirmiausia stengiasi iškirsti gamtos stichijų sudarkytus miškus
ir tik penkmečio pabaigoje kerta likusius
geriausius brandžius medynus. Todėl kertamų medynų tūrio palyginimas su BMI
duomenimis turėtų būti atliekamas, atsižvelgiant į kirtimų eiliškumą, kuris nurodomas miškotvarkos projektuose, arba palyginimas atliekamas už praėjusius 5 ar 10
metų. Tuomet ir skaičių šokinėjimas nešokiruotų Lietuvos piliečių.
Baigdamas šį pasisakymą, norėčiau palinkėti naujai suformuotai valstybinių miškų valdymo institucijai pasiekti bent jau
tokius rezultatus, kuriuos pasiekė tariamai
„korumpuoti“, „neskaidrūs“ miškininkai:
po reformos 26 metus nekeisti valdymo struktūros;
per 26 metus padidinti Lietuvos
miškuose esantį medynų tūrį 217 mln. m3
stiebų medienos, o vidutinį brandžių medynų tūrį – nuo 78 m3/ha iki 407 m3/ha
(teoriškai tai įmanoma);
šalies miškingumą per 26 metus
padidinti nuo 33,5 proc. iki 37,2 proc.;
išlaikyti miško ūkį pelningu.
Šios gairės suformuotos iš pokyčių, kurie įvyko per nepriklausomybės laikotarpį
(,,Miškų ūkio statistika 2016“), išlaikant tą
patį kitimo tempą. O pats didžiausias palinkėjimas būtų – suvienyti miško augintojų ir medienos perdirbėjų jėgas vardan
bendro Lietuvos klestėjimo.
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Galime mokytis ir kartu
su gruzinais
Dr. NERIJUS KUPSTAITIS, Dvynių projekto Gruzijos miškams vadovas

Žvilgsnis iš pašalies ir noro pažinti vedamas svetimo žmogaus klausimas neretai padeda pačiam geriau susivokti esamoje situacijoje, realiau įvertinti galimybes ir poreikius. Žinoma, kad taip nutiktų, ir pats turi būti atviras
informacijai ir kitokiai nuomonei, kartu sugebėti kritiškai vertinti ne vien aplinką, bet ir savo veiksmus. Tai gali
atrodyti savaime suprantami dalykai, tačiau jų neišryškinus dažniausiai ir nepamatome, o ypač jei tam trukdo
išankstiniai nusistatymai, visažinių kaukės, baimė keistis ar paprasčiausias nenoras išeiti iš komforto zonos.
Man pasirodė visai įdomi situacija, kuomet Lietuvoje pradėtos valstybinių miškų valdymo pertvarkos (reikėtų
nepainioti su miškų ar miškų ūkio reforma) šviesoje bandėme kolegoms iš Gruzijos pristatyti būtent lietuvišką
valstybinių miškų valdymo sistemą. Diskusijos pasirodė abipusiai naudingos. Bet apie viską iš eilės.

Autorius (antras iš dešinės) su gruzinų delegacija

A

plinkos ministerijos kartu su partneriais iš Lietuvos ir Vengrijos
vykdomo Europos Sąjungos finansuojamo Dvynių programos projekto „Tvaraus miškų valdymo stirpinimas
Gruzijoje“ rėmuose šių metų liepos 2329 d. Lietuvoje lankėsi Gruzijos aplinkos
ir gamtos išteklių apsaugos viceministro
Solomono Pavliašvili vadovaujama šios
šalies miškų valdymo sistemos vadovų ir
specialistų delegacija, kuri per ganėtinai
trumpą laiką bandė pažinti mūsišką miškų
valdymo sistemą. Kolegas labiausiai domino tai, kaip Lietuvoje veikia miškų urėdijos. Mat savo šalyje vykdydami miškų sektoriaus reformą (šį kartą kalbame iš tiesų
apie miškų sektoriaus reformą, kuri apima
ne vien institucijų pertvarkymus, bet ir
kitus esminius miškų politikos pokyčius,
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įskaitant miškų ir miškų ūkio nuosavybės,
miškų ūkio veiklos organizavimo ir planavimo, valstybinės miškų priežiūros ir apsaugos ir kitais klausimais) gruzinai nori
suformuoti efektyviai veikiančias miškų
ūkinę veiklą vykdančias valstybės valdomas įmones.
Jau pirmojo susitikimo Aplinkos ministerijoje metu kolegų iš Gruzijos užduodami klausimai labai taikliai atskleidė esminius skirtumus tarp mūsų šalių,
bet kartu ir padėjo mums patiems geriau
suprasti ir įsivertinti tą situaciją, kurioje
esame.

Miškų potencialas – viena esminių
sąlygų efektyviai veiklai
Suprantama, kad miškų potencialas labai
stipriai priklauso nuo gamtinių sąlygų, bet
ne mažiau svarbūs gali būti ir miškų politikos sprendimai. Lietuvos pavyzdys rodo,
kad kryptingomis miškų politikos priemonėmis galima miškų potencialą labai
padidinti (čia kalbu tiek apie miškų plotus,
tiek apie juose sukauptą medieną). Tiesa,
tai trunka ne trumpai – mūsų atveju tai
bent pusės šimto metų nuoseklaus miškingumo didinimo ir labai saikingo miško išteklių naudojimo rezultatas. Ir tas rezultatas akivaizdus – sukauptos medienos
potencialas vykdant darnaus miškų ūkio
principais paremtą ūkinę veiklą miškuose duoda apčiuopiamą naudą visuomenei,
įskaitant tiek viso miškų ūkio sektoriaus,

tiek visuomenei reikalingų miško paslaugų finansavimą, kartu užtikrinant ir papildomą finansinę grąžą valstybei. Tiesa, yra
ir kita medalio pusė – realiai visas miškų
ūkio sektorius yra paremtas mediena, nes
tai ir yra bene vienintelis rimtas šio sektoriaus pajamų šaltinis, todėl Lietuvoje iš
esmės nesivysto diskusija apie galimas pajamas iš kitų miško ekosistemų paslaugų.
Gruzijos situacija tuo tarpu rodo, kad miškuose būtina ieškoti ir kitų pajamų šaltinių, mat jų miškuose sukauptos, bet kartu
ir lengvai preinamos medienos potencialas ne toks didelis, tačiau aplinkosauginė
ir socialinė miškų vertė visuomenei tikrai
ne mažesnė, o greičiausiai ir didesnė nei
Lietuvoje. Žvelgiant į pastarojo meto miškų politikos tendencijas įvairiose kitose
pasaulio vietose, galima prognozuoti, kad
vien mediena pagrįstas miškų ūkio sektorius negalės ilgai veikti ir Lietuvoje, reikės
ieškoti ir kitų pajamų šaltinių, o tai reiškia, kad tokių šalių kaip Gruzijos tuo metu
jau praeitas kelias gali pasirodyti naudinga patirtis ir mums.

Kvalifikuoti miškininkai – miškų
politikos įgyvendinimo garantas
Atrodytų tai savaime suprantamas dalykas, kai Lietuvoje nejaučiame kvalifikuotų miškininkų specialistų stygiaus, jie
nepertraukiamai ruošiami universitete
ar kolegijoje ir kasmet papildo miškuose
dirbančiųjų specialistų būrį. Nors tas bū-

aktualijos

Dubravos EMM urėdijos medelyne Gruzijos delegacija
supažindinta su modernizuotu miško sodmenų auginimu

rys nemažas (apie 2000 šiai dienai), tačiau
svarbu jo neišbarstyti. Gruzinų patirtis
rodo, kad padarius klaidingus su miškų
sektoriumi susijusios politikos sprendimus – ilgam laikui nutraukus miškų specialistų rengimą valstybės lygmeniu tos
šalies aukštosiose mokyklose – iš naujo
surinkti kvalifikuotų miškininkų reikiamą skaičių yra neįtikėtinai sunku. Tokio
lygmens politinėms klaidoms gal ir nėra
tiesioginės grėsmės Lietuvoje, bet įvairūs
postūmiai emigracijai gali reikšmingai
praretinti miškininkų būrį. Todėl ateityje
neišvengiamai bus būtini atsakingi sprendimai, balansuojant tarp didesnio efektyvumo siekimo ir žmogiškųjų išteklių išsaugojimo, ypač miškų urėdijų pertvarkos
eigoje.

Būtina patikima informacija
apie miškus ir jų išteklius
Situacija šiuo klausimu Lietuvoje ir Gruzijoje iš esmės net nelygintina. Jau ankstesniame straipsnyje minėjau, jog miškų
inventorizacija šalies mastu Gruzijoje nevykdoma nuo sovietmečio pabaigos, tik
šiuo metu kuriami pagrindai nacionalinei
miškų inventorizacijai. Jei Lietuvoje ginčijamės dėl savo turimos informacijos apie
miškus tikslumo ir šiam tikslumui padidinti vienu metu vykdome ištisinę sklypinę inventorizaciją visuose šalies miškuose, papildomą atrankinę brandžių medynų
inventorizaciją valstybiniuose miškuose,
nacionalinę miškų inventorizaciją atrankiniais metodais ir dar svarstome apie
nepertraukiamos miškotvarkos įdiegimą
ateityje, o visą informaciją sisteminame
GIS pagrindu veikiančiame Miškų valsty-

bės kadastre, tai kolegos iš Gruzijos realiai
nedisponuoja jokia bent kiek labiau patikima informacija apie savo miškus, o kartu neturi net teorinės galimybės išsamia
informacija apie miško išteklius pagrįstiems miškų politikos sprendimams. Atrodytų nėra šioje vietoje ko bepasimokyti
iš kolegų. Nebent to, kad prieš bandant sukurti kažką naujo, negalima imti ir sunaikinti veikiančios sistemos.

Pažintinio vizito akcentas –
miškų urėdijos
Pažintinio vizito programą svečiams dėliojome taip, kad kuo daugiau laiko tektų
susitikimams miškų urėdijose. Norėjome
parodyti kuo įvairesnę miškų urėdijų vykdomą veiklą. Kadangi laikas labai ribojo,
pasirinkome tris kiek skirtingas miškų
urėdijas: Dubravos eksperimentinę mokomąją, Jurbarko ir Kretingos.
Dubravos EMM urėdijoje pademonstravome miškų mokslo ir praktinės miškų
ūkio veiklos sąsajas, nepamiršome ir naujojo medelyno. Kolegoms iš Gruzijos tai
pakankamai neįprasta miškų ūkio veiklos
dalis. Mat Gruzijoje praktiškai nevykdomi
plynieji miško kirtimai, o atkūrimas dažniausiai savaiminis. Todėl miško sodmenų išauginimas ten ne prioritetas. Jie vis
dar atkūrinėja prieš beveik dešimtį metų
Rusijos ir Gruzijos karo metu išdegintų
miškų plotus.
Mums visiems įprastą miškų ūkio veiklą, pradedant miškų atkūrimu, jų apsauga,
priežiūra, miško infrastruktūros, ypač kelių statyba ir tvarkymu, o baigiant miško
kirtimais, svečiams parodėme Jurbarko
miškų urėdijoje. Kartu aplankėme ir Jū-

Viešnagė Kretingos miškų urėdijoje

ravos ąžuolyną – genetinį draustinį. Bene
gyviausia diskusija šioje miškų urėdijoje
vyko prie miško ruošos technikos. Susidomėjimas suprantamas, nes Gruzijoje valstybinių miškų miškininkai neturi jokios
kirtimo technikos, visus darbus atlieka
privačios kompanijos ar pavieniai asmenys – apie darbų saugą nėra ką ir kalbėti. Nors pas mus miško darbų sauga tikrai
daug geresnė, bet pagalvojus apie savaitgaliais miškuose dirbančius „malkautojus“, įsigijusius medienos nenukirstu mišku iš tų pačių miškų urėdijų, nori nenori
reikia pripažinti, kad ir mums dar yra kur
pasitvarkyti.
Norėjome svečiams parodyti ir mūsų
pajūrį. Čia akcentą dėjome Kuršių nerijos miškų specifikai – priešgaisrinei miškų apsaugai, gamtiniams rezervatams,
kitiems gamtos ir kultūros objektams,
bendrai viso šio unikalaus gamtos komplekso priežiūros darbams.
Vertinant bendrai, pažintinis vizitas
pavyko puikiai. Iš visų delegacijos dalyvių
girdėjau vien teigiamus atsiliepimus ir pagyras mūsų miškininkams.
Naudodamasis proga Dvynių projekto komandos vardu noriu nuoširdžiai padėkoti visų trijų delegacijos priėmime
dalyvavusių miškų urėdijų ir kitų institucijų kolektyvams. Manau susitikimai buvo
abipusiai naudingi, nes kiekvienas toks
susitikimas duoda vertingos informacijos ne tik svečiams, bet ir šeimininkams.
O tik žinodami daugiau ir pažindami ne
vien savo mišką, galėsime tobulėti ir geriau prisitaikyti prie spartaus šiandieninio gyvenimo ritmo.
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Austrijos ir Slovėnijos miškuose
Prof. dr. EDMUNDAS BARTKEVIČIUS, prof. habil. dr. dr. h.c. ROMUALDAS DELTUVAS

Tęsdami ilgametę tradiciją pažinti Europos šalių miško ūkį ir miškininkus, 18 miškininkų grupė iš ASU Miškų ir ekologijos fakulteto ir miškų urėdijų birželio 26-30 d. lankėsi Austrijos žemėje Karintijoje ir Slovėnijoje. Su mumis bendravę
austrų ir slovėnų kolegos atvirai ir nuoširdžiai pasakojo apie jų šalių miško ūkį, aiškino savo veiklos principus ir ypatumus jų prižiūrimose valdose, domėjosi mūsų krašto miškininkavimu, išreiškė norą atvykti atsakomojo vizito.

Lietuvos miškininkų delegacija apžiūri privačią „Dr. Gudmund Schütte”
valdą. Priekyje dešinėje – savininkas Dominik Habsburg-Lothringen,
antrame plane – savininko tėvas Christoph Habsburg-Lothringen

Ossiacho miškų mokymo centro vadovas
Johann Zöscher

Austrijos miškininkystė
Čia miškai užima 47,6 proc. šalies teritorijos (bendras šalies plotas 8,4 mln. ha, miškais apaugę 4 mln. ha), vidutinis medynų
tūris siekia 310 m3/ha. Pagal nuosavybės
formas Austrijos miškai pasiskirsto taip:
privatūs užima 72 proc., valstybiniai –
14,8 proc., žemių – 1,3 proc., bendruomeniniai – 2,2 proc., savivaldybių – 9,6 proc.
Austrija užima 6 vietą pasaulyje pagal
pjautinosios medienos eksporto apimtis.
Daugiausia medienos gaminių eksportuojama į Italiją. Miškų valdymo institucijų
uždaviniai apibrėžti Miškų įstatyme. Ūkininkaujama vadovaujantis miško funkcijų
tvarumo principu. Išskiriamos 4 vyraujančios miškų funkcijos: naudojimo – 54,6
proc., apsaugos – 39 proc., paslaugų – 3,4
proc. ir poilsio – 3 proc. Ypač svarbus vaidmuo tenka kalnų miškams, saugant slėnių gyvenvietes nuo griūčių, lavinų, vandens srautų. Miškų apsaugoje skiriami 3
tradiciniai darbo barai: apsauga nuo gaisrų, kenkėjų ir oro taršos. Dažnėjant uraganams, neretai pakenktos medienos ruoša
sudaro 20-25 proc. visos medienos ruošos apimties. Plynieji kirtimai čia drau-
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džiami, bet atskirais atvejais galima gauti
jiems leidimą (jo nereikia kertant iki 0,5
ha biržes). Miškų metinis prieaugis siekia
31 mln. m 3, kasmet iškertama 26 mln. m 3.
Austrijos miškų tarnyba, prižiūrinti
visų nuosavybės formų miškus, yra pavaldi
Žemės ir miškų ūkio ministerijai. Austrija
yra federacinė valstybė, todėl tuo principu
organizuota ir Miškų tarnyba. Kiekvienoje
žemėje (viso jų 9) yra Žemės miškų direkcija, žemę sudarančiose apskrityse įsteigtos Apskričių miškų inspekcijos (iš viso
jų – 76, Karintijoje – 8), o dalyje rajonų (iš
viso jų – 2539) yra Miškų priežiūros stotys
(Karintijoje – 32).
Karintijos žemės plotas – 953349 ha,
miškai užima 584000 ha, taigi miškingumas viršija 60 proc. Miškų tarnybai priskirti tokie uždaviniai: miškų priežiūra,
miškininkavimo metodų ekspertizė, konsultacijos privačių miškų savininkams, parama miškininkavimui, metinės kirtimo
biržės nustatymas, miškų pedagogika ir
viešieji ryšiai.
Austrijos valstybiniai miškai nuo 1997
m. yra vienos įmonės – akcinės bendrovės
Austrijos valstybiniai miškai žinioje. Vals-

tybei priklauso 100 proc. bendrovės akcijų. Jos valdomas plotas sudaro 855000 ha,
miškai užima 511000 ha, kasmet kertama
1,535 mln. m3.
Į bendrovę įeina 15 padalinių: 12 miškų urėdijų, 2 nacionaliniai parkai ir 1
miško technikos ūkis. Nacionaliniai parkai (52000 ha) išlaikomi iš bendrovės lėšų.
26 proc. bendrovės teritorijos priskirta
Natura 2000 objektams. Miškų urėdijos
sudalintos į 121 girininkiją. Yra skiriamos
4 bendrovės veiklos rūšių grupės: miško
ūkis, nekilnojamo turto valdymas, miškininkavimo paslaugos ir atsinaujinančioji
energetika. Už teisę ūkininkauti valstybiniuose miškuose įmonė kasmet atiduoda
valstybei 50 proc. metinio pelno sumos.
Medžioklei išskirta 1280 teritorinių vienetų, sudarančių 805000 ha. Įmonės žinioje taip pat yra per 70 didesniųjų vandens telkinių, kurie nuomojami žvejybai
(420 vnt.), rūpinamasi laisvu ir nemokamu priėjimu prie 40 paplūdimių. Įmonė
yra vienas didžiausių Austrijos nekilnojamo turto tvarkytojų. Jai priklauso 66000
su statiniais ir be statinių žemės sklypų
ir virš 4200 pastatų, kuriuos ji nuomoja.
Iš viso akcinė bendrovė yra sudariusi apie
24700 nekilnojamo turto nuomos ir statybos teisės pardavimo sutarčių.
Ossiacho miškų mokymo centro darbuotojas
Josef Norbert Stampfer (antras iš kairės) aiškina
austriško miškininkavimo ypatumus

UŽSIENYJE

pasižvalgius
ti savąją miškininkavimo filosofiją stambioje miško valdoje. Įdomu tai, kad austrai
nesižavi spygliuočių medynų keitimu bukynais, kas būdinga kaimyninei Vokietijai. Jie visą dėmesį sutelkia tvariam ūkininkavimui eglynuose.
Susipažinome su miškotvarkinio projektavimo principais bendruomeninėje
miško valdoje Fryzacho (Friesach) miesto
apylinkėse. Įsitikinome, kad bendruomeninė nuosavybė tvaraus miško naudojimo principo taikymo prasme yra pranašesnė už smulkių miško valdų nuosavybę.
Apžiūrėję senovine romantika dvelkiantį
Fryzacho miesto istorinį centrą, pervažiavome į Slovėniją.

Slovėnijos miškuos
Trečdalis Slovėnijos teritorijos yra didesniame nei 600 m aukštyje virš jūros lygio,
kalnų šlaitai dažnai statūs, todėl šalies miškingumas išliko didelis – apie 60 proc. (1,2
mlm. ha). Vyrauja bukynai – 44 proc., kėnynai-bukynai – 15 proc., bukynai-ąžuolynai – 11 prc., lapuočiai-pušynai – 12 proc.
Slovėnų miškininkai didžiuojasi, kad
pirmieji nurodymai tvarkyti šalies miškus buvo išleisti 1406 m. Buvusioje Jugoslavijoje 1953 m. išleistas Miškų įstatymas

Lietuvos miškininkų delegacija prie valstybės įmonės „Slovėnijos
valstybiniai miškai” būstinės Kočevje mieste
E. Bartkevičiaus, G. TAMOŠIŪNO, M. BERNOTAVIČIAUS nuotraukos

Apsilankėme Lungau miškų urėdijoje. Jos būstinė įkurdinta buvusiame
benediktinų vienuolyne (įkurtas 1070
m.). Tai vienas iš trijų didžiausių nekilnojamojo turto objektų, esančių akcinės
bendrovės žinioje, ir jos saugomas krašto kultūrinis paveldas. Miškų urėdijai
priskirtas 50000 ha plotas, miškai užima 34000 ha (ūkiniai – 21000 ha, apsauginiai – 12000 ha, ne miško žemė –
1000 ha), kitos naudmenos – 16000 ha.
Miškų urėdijos plotas padalintas į 9 girininkijas. Miškuos vyrauja eglynai – 80
proc. Kasmet kertama apie 100000 m 3: 70
proc. paruoštos medienos tiekiama lentpjūvėms (daugiausia Austrijos), 30 proc.
– popieriaus, celiuliozės ir plokščių pramonės įmonėms. Austrijoje yra 4 iš 20
didžiausių Europos lentpjūvių. Teigiama,
kad kas dešimtas austras dirba miške ar
medienos pramonėje.
Susipažinome su Miškų mokymo centro Osiache veikla (vadovas Johann Zöscher). Prieš 64 metus įsteigtas centras
tapo šiuolaikiškai įrengta gebėjimų tobulinimo įstaiga ūkininkams, turintiems
miško, ir miškininkams profesionalams.
Per pastarąjį penkmetį vidutinis kursantų skaičius čia sudarė apie 7000 žmonių.
Organizuojami specializuoti kursai miško darbininkams, pjūklininkams, medienos matuotojams, medienos traukėjams,
lyninių kranų operatoriams, miško apsaugos meistrams, miško technikams bei
kursai pagal klausytojų pageidavimus,
rengiami seminarai. Ypač daug dėmesio
skiriama darbų saugai.
Mus maloniai priėmė beveik 3,5 tūkst.
ha miško valdos ,,Dr. Gudmund Schütte”
savininkai, garsiosios Habsburgų giminės palikuonys – tėvas ir sūnus Christoph
ir Dominik Habsburg-Lothringen. Nuo
1970 m. už miškininkavimą buvo atsakingas tėvas, 2004 m. vadovavimą jis perleido sūnui. Abu baigę Vienos universitete
miškininkystės mokslus. Austrijoje nusistovėjo tvarka, kad didesnį kaip 3000 ha
miško plotą turi prižiūrėti specialistas su
universitetiniu išsilavinimu. Didelį įspūdį paliko savininkų gebėjimas efektyviai
ūkininkauti, taikyti šiuolaikines informacines technologijas ir atsidavusiai perteik-

reikalavo miškotvarkos projektus rengti
visoms be išimties miško valdoms. Slovėnijai tapus nepriklausoma valstybe, 1993
m. išleistas naujas Miškų įstatymas. Dar
1892 m. Slovėnijoje buvo padarytas posūkis nuo plynųjų į rinktinus kirtimus,
kai Leopoldas Hufnaglis parengė kirtimų planą viename karstiniame regione.
Kai šiandien kalbama apie artimą gamtai
miško ūkį, slovėnai primena, kad jų šalyje to principo laikomasi nuo XX a. šeštojo dešimtmečio, kai jų miškininkystės
mokslo šviesulys prof. Dušanas Mlinšekas, sėkmingai suderinęs teorines žinias ir
praktinį patyrimą, pateikė miško ir aplinkos tvarkymo modelį. Nuo tų laikų Slovėnijoje neliko plynųjų kirtimų. Natura
2000 objektams priskirta apie 97000 ha,
rezervatams – 5996 ha. Vidutinis medynų tūris – apie 260 m 3/ha, valstybiniuose
miškuose – 321 m 3/ha. Metinis medienos
tūrio prieaugis siekia 1,739 mln. m 3, iškertama jo dalis sudaro apie 68 proc. Privačias miško valdas turi apie 461000 savininkų.
Visų nuosavybės formų miškus prižiūri Slovėnijos miškų tarnyba, turinti 14 regioninių, 93 rajoninius padalinius
ir 408 girininkijas. Jos žinioje yra ir bent
10 specializuotų medžioklės plotų. Tarnyba finansuojama iš valstybės biudžeto,
medžioklės plotai laikosi iš savo gaunamų
pajamų. Pagrindinis Miškų tarnybos girininkų uždavinys – ženklinti neplynai kirstinus medžius.
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Prof. Franc Ferlin (dešinėje) ir vietinis girininkas
supažindina lietuvius su tvariu ūkininkavimu
Slovėnijos eglynuose

Slovėnijoje valstybinių miškų plotas
užima beveik 235 tūkst. ha arba apie 20
proc. visų miškų. Pirminis valstybės miškų valdymo modelis buvo pagrįstas koncesijų principu – 1993 m. teisė kirsti valstybinius miškus, transportuoti, prekiauti
jų mediena, vykdyti miškų ugdymo ir ap-

saugos darbus konkurso keliu perduota 16
koncesininkų, tikintis iš jų pelningo darbo ir didelių įplaukų į valstybės biudžetą.
(Tais laikais, kai pranašai iš rinkos ekonomikos šalių vienas po kito lankėsi Lietuvoje, norėdami mus išmokyti elementarių
miškininkavimo tiesų, tokį modelį mums
siūlė taikyti vienas FAO atsiųstas konsultantas, turėjęs darbo Afrikoje patyrimą.
Laimei, blaivus protas tuometinėje Lietuvos Miškų ūkio ministerijoje nugalėjo
ir konsultanto paslaugų buvo atsisakyta.
– Aut.). Korupcija ir nesąžiningas požiūris į patikėtus darbus sužlugdė tą idėją.
Todėl 2016 m. valstybė atsiėmė visus jai
priklausiusius miškus ir įsteigė valstybinę
įmonę Slovėnijos valstybiniai miškai, kuri
2016 m. liepos 1 d. perėmė savo žinion
miškus. Vieta įmonės būstinei buvo parinkta ne sostinėje Liublijanoje, o labiausiai miškingame regione, Kočevje mieste.
Įmonėje yra 4 regioniniai padaliniai, padalinti į 27 miškų urėdijas. Jos uždaviniai
– kirsti, transportuoti, parduoti medie-

ną, plėtoti miškų infrastruktūrą, saugoti juos. Įmonė turi teisę pirkti ir parduoti
miško žemę.
Lydimi prof. Franc Ferlin grožėjomės
eglynais Slovėnijos kalnuose, 1906 m.
įsteigtame Triglavo nacionaliniame parke,
užimančiame beveik 84000 ha. Tai 140160 metų, virš 40 m aukščio, be centrinio
puvinio žymių galingi medžiai. Įvairiaamžei daugiaardei eglynų struktūrai sukurti
apie 60 metų amžiuje pradedami vykdyti retinimai, kad per anksti nepasirodytų pomiškis. Ant Pokljukos kalno, garsėjančio viena geriausia Europoje biatlono
trasa, vietinis miškų tarnybos girininkas,
dulkiant lietui, pasakojo mums apie savo
darbo ypatumus, atsakė į daugybę klausimų, aprodė savo būstinės patalpas.
Apsilankėme ir pirmykščio miško rezervate, pagarbiai žvelgėme į galingiausią
Slovėnijos kėnį.
Mūsų kelionė dar kartą patvirtino taisyklę – geriau vieną kartą pamatyti, negu
kelis kartus išklausyti.

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
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miškininkystė

Kaštonus (Aesculus l.) pažeidžiantys grybai
Dr. BANGA GRIGALIŪNAITĖ, dr. ANTANAS MATELIS, dr. DAIVA BUROKIENĖ, GTC Botanikos institutas

Kaštonai priskiriami kaštoninių (Hippocastanaceae) šeimai, bet kai kurie botanikai juos priskiria ir sapindinių
(Sapindaceae) šeimai. Lietuvoje yra viena kaštono (Aesculus) gentis ir 4 rūšys: A. glabra – geltonvaisis, A. flava –
geltonžiedis, A. hippocastanum – paprastasis, Aesculus x carnea – hibridinis rausvažiedis kaštonas. Plačiausiai
paplitęs paprastasis kaštonas. Auginama kelios dešimtys kaštonų veislių.
Paprastasis kaštonas (Aesculus hippocastanum L.) savaime auga Balkanų pusiasalio pietuose: Šiaurės Graikijoje, Albanijoje, Pietų Bulgarijoje. Į Lietuvos dvarų parkus šie kaštonai atvežti 1764 m. iš Balkanų pusiasalio kartu
su šilkmedžiais. Vėliau jie išplito po visą šalį, auga dekoratyviniuose želdynuose, miestų gatvėse, pakelėse, sodybose. Atsparūs žiemos šalčiams. Šviesamėgiai. Žydi lapams išsiskleidus gegužę-birželį. Vaisių dėžutės prinoksta
rugsėjį-spalį. Derėti pradeda nuo 15 metų. Gyvena iki 200-300 metų. Plinta sėklomis ir negausiai šaknų atžalomis.
Iki 50-60 metų gerai atauga iš kelmo. Kaštono mediena gelsvai balta, lengva, minkšta, nekaitri ir nepatvari.
Kaštonas gerai auga priemolio ir priesmėlio dirvožemyje, o sausoje smėlio dirvoje – skursta, anksti numeta lapus.
Kaštono pumpurai, žiedai, vaisiai gydo reumatą bei kai kurias širdies ligas. Vaistinė žaliava turi būti renkama tik
nuo sveikų augalų. Pasigrožėjus pavasarį jų žiedais, vešliais lapais, jau birželio pirmame dešimtadienyje pamatome keršųjų kandelių daromus lapų pažeidimus. Birželio antroje pusėje plinta miltligė, liepą – kaštoninė diplodina
ir filostikta. Jei ligų sukėlėjų grybiena ar kerškandės apima visą kaštonų lapų paviršių, sutrinka jų asimiliacija. Augalai silpniau auga, mažėja lapų biomasė, jie sudžiūsta, sutrupa ir krenta, o vaisiai būna smulkūs, labai negausūs.
Parazitinių grybų sporos, kaip paprastojo raudonspuogio, smulkiaspuogio, Fusarium genties grybų, užkemša augalo vandens indus ir sukelia džiūvimo procesą. Mažėja medžių atsparumas stipriems vėjams, šalčiams. Išplinta
medienos puvinius sukeliantys grybai.
Šiame straipsnyje pateiksime labiausiai paplitusius kaštono grybinių ligų sukėlėjus bei nepatogeninės kilmės
ligas, nuo kurių dažniausiai nudžiūsta kaštonai.
Miltligė. Sukėlėjas – kaštoninė uncinulė Uncinula flexsuosa (Erysiphe
flexuosa ), kurią pirmą kartą pastebėjome
2004 m. rugsėjį Vilniaus želdynuose, o tų
metų spalį – ir Šiaulių miesto želdiniuose. Esant pakankamai šiltam ir drėgnam
rudeniui, ligos sukėlėjas vystėsi iki lapkričio. Šiuo metu kaštoninė uncinulė išplitusi visoje šalyje. Ši liga į Europą atkeliavo iš
Šiaurės Amerikos.
Baltas grybo apnašas randamas daugiausia kaštonų lapų viršutinėje pusėje, bet aptinkamas ir apatinėje. Micelis plonas, baltas, pilkas ar pilkai baltas,
trumpalaikis. Konidijos cilindriškos (2436×12-15 µm), vaisiakūniai (kleistoteciai)
rutuliški, aukšliai – elipsiški su aiškia kojele, juose 2-8 elipsiškos, kiaušiniškos arba
pupelių formos sporos. Vasarą grybas
plinta konidijomis, žiemoja vaisiakūniuose (kleistoteciuose) nukritusiuose lapuose,
pumpuruose.
Kaštoninė diplodina (Diplodina aesculi) pažeidžia tik lapus. Liepos pradžioje pradeda rausti lapų pakraščiai, vystosi
gana didelės dėmės, kurios vėliau susilie-

ja ir džiūsta lapai. Ligai smarkiai išplitus,
spalį būna beveik raudonas vos ne visas
lapų paviršius. Lapai tampa trapūs, krenta.
Grybo vaisiakūniai žiemoja nukritusiuose
lapuose.
Kaštoninė filostikta Guignardia aesculi (Phyllosticta pawiae). Filostiktozė
paplitusi Pietų ir Vakarų Europoje. Lietuvoje aptikta prieš kelis dešimtmečius.
Šiuo metu kai kuriose vietose kaštonų
lapus pažeidžia net iki 100 proc. Grybas
labiau plinta šiltomis ir drėgnomis vasaromis. Jau birželį ant lapų pastebimos
tamsiai rudos netaisyklingos dėmės. Vėliau jos taip susilieja, kad vasaros pabaigoje riečiasi lapalakščio kraštas į viršų.
Rudose dėmėse matyti daug vaisiakūnių
(piknidžių), kuriuose formuojasi sporos.
Grybas plinta visą vasarą. Pažeisti, susisukę, džiūstantys lapai trupa, anksti nukrenta. Grybas žiemoja pažeistuose lapuose.
Filostiktos ar diplodinos pažeistus
kaštono lapus daug kas supainioja su keršosios kandelės pažeistais, kai rudenį visi
lapai ištisai paruduoja, sukasi ir krenta.

Septoriozė. Sukėlėjas – kaštoninė
septorija (Septoria aesculi). Ant lapų matomos tamsios, rusvos dėmės, kurių viduryje juodi taškeliai. Tai grybo piknidžiai,
kuriais ligų sukėlėjai žiemoja. Grybas retai
aptinkamas.
Smulkiaspuogis (Phomopsis aesculi). Puola daugiau nusilpusias, apšąlusias
kaštonų šakas. Grybas produkuoja gausybę sporų, kuriomis plinta vandens indais,
pasiekdamas vis daugiau šakų, jas nudžiovindamas. Labai greitai nudžiūsta visas
augalas.
Fuzariozė. Ligos sukėlėjai – Fusarium
genties grybai (Fusarium graminum, F.
oxysporum var. Orthoceras). Grybai plinta
sporomis vandens indais, pasiekdami vis
daugiau sveikų šakų ir jas pažeisdami. Lapai džiūsta, sukasi, nesivysto pumpurai, iš
jų sunkiasi skystis. Vėliau ant džiūstančių
šakų plinta kerpės, paprastasis raudonspuogis (Nectria cinnabarina).
Paprastasis raudonspuogis (Nectria
cinnabarina), žievės nekrozė (raudons2017 RUGPJŪTIS
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Miltlige pažeisti
kaštono lapai

Kaštoninė diplodina
ant lapų liepą

Kaštoninės keršosios kandelės pažeisti lapai liepą
(šiemet buvus lietingai vasarai, pažeidimų mažiau)

Nuo fuzariozės nudžiūvusi šakų dalis

Kerpės
(Xantoria polycarpa)
18 – daugiavaisė geltonkerpė
2017 RUGPJŪTIS
ir sieninė geltonkerpė (X. parietina), paprastasis raudonspuogis
(Nectria cinnabarina) ant džiūstančių šakų

Miltligės sukėlėjo
vaisiakūniai

Aukšliai su
aukšliasporėmis

Kaštoninė diplodina
rugsėjį

Kaštoninės filostiktos
pažeistas lapas

Keršosios kandelės lėliukės žiemoja
nukritusiuose lapuose

Smulkiaspuogis ant jauno
raudonžiedžio kaštono

Fusarium g. grybų sukelta lapų nekrozė

Neišsivystę fuzariozės sukėlėjų pažeisto
paprastojo kaštono pumpurai

Paprastasis raudonspuogis
ant kaštono kamieno

Nupjauta paprastojo raudonspuogio
pažeista kaštono stiebo dalis (nuo šaknų
kaklelio auga sveikos atžalos)

Paprastoji alksniabudė

puogė). Ant kamieno arba nudžiūvusių bei džiūstančių šakų žievės susidaro
smulkūs oranžinės spalvos vaisiakūniai.
Infekcijos vietoje medžio žievė kiek įdumba, džiūsta, vėliau trupa. Sveikas audinys
gamina kalaus audinį, užlieja pažeistas
ląsteles, bet ilgainiui vėžio sukėlėjas įsitvirtina, pradeda pūti mediena. Grybas
plinta aukšliasporėmis arba gonidijomis.
Ant kaštonų retai aptinkami kempininiai grybai (Polyporaceae) – dažniau šakaviečių susidariusiose drevėse, kur sukelia medienos puvinį.
Valgomoji geltonpintė (Laetiporus
sulphureus). Vaisiakūniai vienamečiai,
kepurėti, dideli, čerpiškai suaugę. Aptikta
vasarą sužaloto kaštono apatinėje kamieno dalyje. Sukelia šerdinį puvinį.
Kaktusinė fitoftora (Phytophthora cactorum). Vietomis kaštonų kamieno
arba žemutinės jo dalies žievė suminkštėja, išbrinksta. Pūvanti žievė šlampa, atšoka nuo medienos. Po žieve mediena būna
tamsiai ruda su gelsvai baltu apvadu. Žievės plyšiuose pradeda formuotis gelsvas
kaliaus audinys. Intensyviausiai liga vystosi kaštonų žydėjimo metu. Puvinys palaipsniui pereina į medieną, plečiasi į visas
puses. Grybas plinta apvaliomis, rusvomis
zoosporomis su rasos arba lietaus lašais.
Sukelia šaknies kaklelio puvinį (marą).

Valgomoji geltonpintė

Kaktusinė fitoftora

Kaštonai pražydo spalį

Kaštonų lapų ankstyvoji
defoliacija birželį

Paprastoji skylalakštė, paprastoji
alksniabudė (Schizophyllum commune.)
Vaisiakūniai bekočiai, taurelės, lėkštelės,
vėduoklės arba lentynėlės pavidalo, prisitvirtinę prie substrato siauru pagrindu, dažniausiai centrine dalimi arba susiaurėjusiu ir pailgėjusiu šonu, kartais
gretimos kepurėlės suaugusios kraštais.
Kepurėlės 1-4 cm skersmens, plonos, jų
paviršius baltas, balkšvas, pilkšvas, blyškiai arba tamsiai pilkai rudas su neryškiomis zonomis, ypač arčiau krašto, tankiai plaukuotas, kartais beveik gauruotas,
sausas. Kraštai skiautėti, dažnai gana giliai įtrūkę. Ant paprastojo kaštono auga
beveik ištisus metus, kartais ir palankią
žiemą, pakelia drėgmės stygių.
Ankstyvoji lapų defoliacija. Lapai
gelsta, ruduoja, apmiršta ir pirma laiko
numeta lapus. Ankstyvoji lapų defoliacija miestų želdiniuose yra dažna ne tik vasarą sausros metu. Ją gali sukelti ir ypač
skurdžios medžių augimo sąlygos, mažas pomedžio plotas, drėgmės trūkumas,
netinkama dirvožemio vandenilio jonų
koncentracija (pH), oro tarša, druskingo
sniego sukasimas ant šaknų kaklelio bei
kamieno ir kt. Anksti pavasarį, esant teigiamai oro temperatūrai, pamažu tirpstant ledo luitams, pradeda drėkti medžių
žievė. Drėgmė, druskos, temperatūros
svyravimai veikia žievę ir ji atšoka.

Stebėjome kaštonus, po kuriais buvo
plaunamos mašinos, žiemą ant jų kamienų sukasamas sniegas. Du kaštonai, numetę lapus liepą, rugsėjį pradėjo šiek tiek
lapoti, o spalį – silpnai žydėti. Kitą pavasarį jie nesprogo ir buvo nukirsti.
Daug kaštonų želdynuose pražudoma ir dėl neatsakingos žmogaus veiklos.
Nepažalinus nušalusių arba nudžiūvusių
šakų ir ūglių, įsiveisia fuzariozės, vėžio
sukėlėjas Nectria cinnabarina. Sodinti
kaštonus reikėtų tik į gerai paruoštą žemę
ir tik žaliosiose vejose. Jei kaštonai sodinami šaligatviuose, būtina palikti 1 m
spinduliu po medžiu negrįstą plotą.
Tirpstant ledo luitams matosi
atšokusi kaštono kamieno žievė
BANGOS GRIGALIŪNAITĖS nuotraukos

Kempinė ant kaštono
kamieno
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Urėdijose

Galvojama apie ateitį
Naudojasi ES fondų parama miškininkystei

D

ubravos EMM urėdija aktyviai naudojasi Lietuvos kaimo
plėtros 2007-2013 m. bei 2014-2020 m. ES programos priemonėmis, teikdama paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai.
Vertinant paraiškas bei atliekant patikras miškuose, agentūros
darbuotojai susiduria su įvairiomis situacijomis, kurios ne visuomet yra aiškiai išdėstytos administravimo taisyklėse, tačiau
sprendimus būtina priimti.

R

okiškio miškų urėdijoje stichinės nelaimės 2015 m. pažeidė
6,5 ha valstybinės reikšmės miškų. Sudarius 2016 m. kovo
24 d. ES paramos gavimo sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra, Rokiškio miškų urėdija vykdo projektą „Stichinės nelaimės
pažeistų miškų atkūrimas“. Paramos tikimasi sulaukti, atkūrus
vėtrų suniokotus bei ligų pažeistus medynus Obelių, Pandėlio,
Rokiškio ir Sėlynės girininkijose (bus pasodinta 4,1 ha eglės, 1,9
ha juodalksnio ir 0,5 ha mišrių mažalapės liepos su paprastuoju
ąžuolu želdinių).
Atlikus sutartyje numatytus darbus, miškų urėdijai bus kompensuotos stichinių nelaimių pažeistų miškų atkūrimo išlaidos:
85 proc. lėšų projekto įgyvendinimui bus skirta iš Europos žemės
ūkio fondo kaimo plėtrai, o 15 proc. – iš Lietuvos valstybės biudžeto. Miškų urėdija tikisi sulaukti iš viso 10741 euro paramos.
Rokiškio miškų urėdijos inf.

R
Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojai, norėdami tiesiogiai išgirsti su kokiomis problemomis bei klausimais susiduria
paraiškų teikėjai, rugpjūčio 3 d. lankėsi Dubravos EMM urėdijoje.
Juos su miškų urėdijos veikla supažindino miškų urėdas Kęstutis
Šakūnas, į dalykinius klausimus atsakė vyriausiasis miškininkas
Gediminas Kazlovas bei miškotvarkos inžinierius Evaldas Vitkevičius.
Po seminaro NMA darbuotojai lankėsi medelyne, kur supažindinti su naujomis miško sodmenų išauginimo technologijomis, kankorėžių aižykla, sėklų laikymu.

Dubravos EMM urėdijos inf.

ugpjūčio 10 d. per Lietuvą praėjęs ciklonas sukėlė vėtras su
liūtimis, ledų kruša ir žaibais, kurie ypač talžė Kauną, Marijampolę, Alytų, Varėną, Druskininkus, Lazdijus. Škvalas šiuose regionuose padarė žalos ir miškams. Generalinės miškų urėdijos duomenimis, valstybiniuose miškuose vėtros suniokojo apie
17 tūkst. m3 medžių. Daugiausiai žalos padyta Alytaus (apie 5000
m3), Prienų (apie 4500 m3), Trakų miškų urėdijoje (apie 1500 m3).
Taigi, tvarkant vėtros padarinius vėl gali prireikti ES paramos.
MG inf.

Rekonstruota Kuktiškių girininkija

U

tenos miškų urėdijoje liepos pabaigoje baigtas rekonstruoti
Kuktiškių girininkijos pastatas. Apšiltintos sienos, pakeistos
durys, langai. Girininkijos darbuotojus džiugina moderniai įrengtos darbo vietos, poilsio kambarys, sanitarinis mazgas.

Utenos miškų urėdijos inf.
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PROFSąJUNGŲ VEIKLA

Kryptis aiški – tiesioginė narystė

Posėdžio dalyviai

Profsąjungiečių grupė Panevėžio
rajono Katinų gyvenvietėje

R

uoštis profsąjungos narių tiesioginei
narystei LMPF – tokį nutarimą bendru sutarimu priėmė LMPF tarybos
nariai rugpjūčio 16 d. Taujėnuose vykusiame posėdyje. Šią, daug metų sklandžiusią
ir partnerių iš Skandinavijos skatintą idėją, prisiminti ir pradėti realizuoti paskatino prasidedantys struktūriniai valstybinių
miškų valdymo pertvarkymai. Nežiūrint
atostogų meto, į posėdį skaitlingai susirinkus LMPF tarybos nariams, galima teigti,
kad šis ir kiti aptarti klausimai šiuo metu
yra labai aktualūs eiliniams darbuotojams.
LMPF pirmininkė Inga Ruginienė aptarė federacijos veiksmus ruošiant ir priimant Miškų įstatymo pataisas. Atkreipiant
valstybės vadovų ir visuomenės dėmesį į
prastą pasiruošimo valstybinių miškų valdymo reformai eigą, į netinkamą reformos
rengėjų komunikaciją su darbuotojais, į visišką darbuotojų atstovų nuomonės ignoravimą, buvo renkami darbuotojų parašai,
rašyti raštai, rengtos viešos protesto akcijos prie LR Seimo ir Prezidentūros bei įvyko
miškų urėdijų darbuotojų įspėjamasis streikas. Buvo išnaudotos visos įstatymų leidžiamos protesto priemonės, siekiant, kad
Miškų įstatymo pataisos būtų parengtos ir
priimtos skaidriai ir demokratiškai. LMPF
tapo žinoma visuomenei, matoma žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose. Nors šalies Prezidentė įspėjo įstatymo
rengėjus, kad taip reformos nedaromos,
Miškų įstatymo pataisos Seime buvo priimtos pastangomis tų, kurie LMPF rengtose
akcijose apsimetė mūsų šalininkais, kalbėjo
mitinguose, fotografavosi, žadėjo atsižvelgti į teisėtus darbuotojų reikalavimus. Deja,
rezultatas yra toks, koks yra.
Į LMPF keltus klausimus Aplinkos ministerijos vadovams dėl reformos pasek-
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mių būdavo atsakoma, kad viskas paaiškės
po to, kai bus priimtos konkrečios įstatymo
pataisos. Tada bus deramasi ir dėl konkrečių dalykų. Praėjus daugiau kaip mėnesiui
po įstatymo priėmimo, žinoma, kad sukurta nauja darbo grupė reformai parengti.
Deja, LMPF atstovai į ją neįtraukti. Ši problema būtinai bus keliama susitikime Prezidentūroje, į kurį, reaguojant į federacijos
prašymą, yra pakviesta LMPF pirmininkė.
LMPF tarybos nariai vieningai sutarė, kad
jie privalo dalyvauti tolesniuose reformos
procesuose. Todėl sudarė darbo grupę, kuri
turėtų rinkti bei apibendrinti darbuotojų
siūlymus dėl valdymo struktūros, pareiginių funkcijų, darbo krūvių apimčių ir kita.
Pagrindinis LMPF tikslas – išsaugoti kuo
daugiau darbo vietų naujai įkurtuose padaliniuose (regionuose).
Taip pat labai svarbu išsaugoti darbo
vietas eiliniams darbininkams, vairuotojams, traktorininkams, operatoriams,
šaltkalviams. LMPF tarybos nuomone,
sudarant padalinių struktūrą, labai svarbu pareiginių funkcijų pasiskirstymas bei
jų apimtys. Tik darbuotojai, dirbę tokį ar
panašų organizacinį darbą, gali įvertinti,
kokių resursų reikia jam atlikti. Kabinete
sudarant padalinio struktūrą ar pareigybines instrukcijas, nežinant darbų specifikos, gali būti padaryta klaidų. LMPF nuomone, bent jau čia darbuotojų balsas turi
būti girdimas. Jau dabar matyti, kad pagrindinis deklaruotas tikslas – mokėti tas
pačias pareigas einantiems darbuotojams
vienodą atlygį, nebus pasiektas, nes padaliniai labai skirtingų dydžių, tad ir darbų apimtys tas pačias pareigas einantiems
darbuotojams bus skirtingos.
Kai kurie LMPF tarybos nariai gana
skeptiškai nusiteikę ir Valstybinių miškų

urėdijos centrinės būstinės vietos parinkimui Panevėžio rajone, Katinų kaime. Vieni
mano, kad tai pasiūlyta juokais, kiti – kad
apsunkintų įsidarbinimo joje galimybes.
Tai tikrai nesprendžia regioninių problemų, nebent vieno kaimo. LMPF taryba pavedė federacijos pirmininkei su grupe tarybos narių apsilankyti Katinų kaime ir
susipažinti su ten esama situacija, o gal ir
dėl visa ko rezervuoti pas kokią močiutę
kambarėlį profsąjungiečių būstinei.
Kitas svarbus taryboje svarstytas klausimas – LMPF struktūros pokyčiai. Pasikeitus valstybinių miškų valdymo struktūrai, išnyksta miškų urėdijos – subjektai,
kuriose veikė profesinės sąjungos. LMPF
turi reaguoti į besikeičiančią situaciją. Po
diskusijos bendru tarybos narių sutarimu
nutarta eiti link tiesioginės profsąjungos
narystės vienoje profesinėje sąjungoje –
LMPF, o gamybiniuose padaliniuose įsteigiant LMPF padalinius. Tik tokiu atveju
bus išsaugota narystė bei deramai atstovaujama darbuotojų interesams. Tokią galimybę numato ir dabar galiojantys LMPF
įstatai. Sudaryta darbo grupė, kuri turės
numatyti variantus, kaip tai atlikti praktiškai ir juridiškai teisingai, kurioje reformos stadijoje, bei parengti LMPF padalinio nuostatų projektą.
Tarybos posėdyje taip pat aptarti kiti
klausimai, išrinkta delegacija vykti į Liepoją tradiciniam susitikimui su Latvijos
profsąjungiečiais.
Išėjus į pensiją ir pasitraukus iš LMPF
finansų revizorių grupės pirmininkės pareigų ankstesnei pirmininkei, naująja pirmininke patvirtinta Trakų miškų urėdijos
buhalterė Gelena Buinickienė.
LMPF tarybos posėdyje dalyvavo svečias, taip pat profsąjungietis, Žurnalistų
sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius. Jis įvertino LMPF viešuosius ryšius
šiuo aktyviuoju metu, akcentavo, kad pokyčiuose nebūna baigtinio rezultato, o
viešieji ryšiai – nesibaigiantis procesas.
Palinkėjęs kantrybės ir pažymėjęs, kad visur reikia ieškoti pozityvo, paskatino visiems daugiau reikštis socialiniuose tinkluose, skleidžiant savo idėjas.
Juozas ŪSAS
LMPF patarėjas
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Šiais metais Čepkelių pelkėje leidžiama spanguoliauti nuo rugsėjo 2 d. ( šeštadienio) iki rugsėjo 11 d. (pirmadienio) imtinai.
Dzūkijos nacionalinio parko Marcinkonių lankytojų centre nuo rugpjūčio 22 d. išduodami leidimai uogauti
tik Marcinkonių seniūnijos Bižų, Darželių, Dubininko, Grybaulios, Kapiniškių, Kašėtų, Mančiagirės, Marcinkonių, Margionių, Musteikos, Paūlių, Puvočių, Rudnios, Trakiškių, Viršurodukio, Zervynų, Žiūrų kaimų ir Kaniavos seniūnijos Karaviškių, Kašėtų, Katros, Krokšlio, Lynežerio, Paramėlio, Pauosupės, Rudnios
kaimų gyventojams. Atvykusieji leidimų privalo pateikti asmenybę ir gyvenamą vietą patvirtinančius dokumentus.
VSTT inf.

Valstybės įmonės Nemenčinės miškų urėdijos dingusius valstybinių miškų pareigūnų spaudus Nr. 37/19
ir Nr. 54/19 laikyti negaliojančiais.
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Pilkųjų kiškių
R

Žodis
skaitytojui

ugpjūčio pabaigos naktį, pliaupiant lietui, susapnavau košmarą: „ant Lietuvos“ gimė penketukas – du Šarai, vienas JV,
vienas D-MO ir vienas Selemonas. Nubudęs šaltame prakaite ilgai
žiūrėjau į lubas, o galvelėj dūzgė visas širšių spiečius.
Kodėl lietuvį ištinka stabas (ne Sabas!) tik prapylus mūsų „kašininkams“ ir pamačius kelmą?
Kodėl lietuvis prasmenga iš gėdos, sumaišęs, kuria ranka geriau kabliuodavo Einikis ir net nemirktelėjęs elnią vadina briedžiu
arba atvirkščiai?
Kodėl tada, kai mūsiškiai Europos „kašio“ aikštėse skalbė kailį
visiems, turėjom tik vieną gamtininką Tadą Ivanauską?
Kai Barselonoje davėm į skudurus rusams, tebuvo vienintelis
žinomas gamtininkas Ričardas Kazlauskas?
Ir kodėl dabar, kai šventojoje žemėje vėl bandysim visiems „užmest“, teturim Selemoną Paltanavičių, kurį nacionalinis transliuotojas šsiuntė į nacionalinę ekspediciją.
O kodėl Lietuvos jubiliejaus proga LRT kanaluose be legendinės „Gamta visų namai“ neatsirado kitų laidų, kuriose, kad ir tas
pats Selemas, galėtų tautiečiams paporinti, kad be kriminalinių
kronikų, „kašio“ ir pūvančių Kauno medžių, gimtinė pilna nuostabiausių dalykų: vapsvų, širšių, šliužų, gyvačių, šernų ir kitų Dievo padarėlių...
Sveiki sulaukę auksinio rudens. Malonaus jauno mokslininko
minčių skaitymo.
Eugenijus TIJUŠAS

PS. Kas žino, gal čia naujasis Tadas, Ričardas ar Selemonas...

Kreipimasis dėl vilkų populiacijos reguliavimo

L

ietuvos savivaldybių, Lietuvos avių augintojų, Lietuvos mėsinių
galvijų augintojų ir gerintojų asociacijų, Lietuvos ūkininkų sąjungos, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos vadovai kreipėsi liepos 17 d. raštu į aplinkos ministrą K. Navicką dėl aštrėjančių vilkų
populiacijos valdymo problemų. Ministro prašoma: inicijuoti naują
Vilko apsaugos plano parengimą, įtraukiant į jo rengimą valstybės,
savivaldos, mokslo institucijų, kaimo bendruomenių, ūkininkų,
įvairių veislių naminių gyvūnų augintojų, medžiotojų, gamtosaugininkų organizacijų atstovus, panaudoti kitų Europos valstybių patirtį, organizuoti viešą parengto plano projekto aptarimą visuomenėje; įpareigoti atsakingus Aplinkos ministerijos pareigūnus atlikti
šį darbą iki šių metų vilkų medžioklės limito nustatymo; inicijuoti
vilkų padarytos žalos vertinimo metodikos tobulinimą; nepalaikyti
LR Seimo narių iniciatyvos mažinti savivaldybėms tenkančią mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklius dalį.
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ROMUALDAS VARANAUSKAS, Gamtos tyrimų
centro doktorantas

Lenkijos medžiotojų draugijos iniciatyva (Polish Hunting
Association), netoli Torunės miesto jai priklausiančiame
Grodno gyvūnų veisimo centre liepos 27 d. vyko konferencija, kurioje dalyvavo Lenkijos, Baltarusijos, Čekijos,
Slovakijos, Lietuvos medžiotojų draugijų atstovai bei
mokslininkai iš Varšuvos, Krokuvos, Liublino (Lenkija),
Brno (Čekija) universitetų. Į konferenciją iš mūsų šalies
atvyko Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko
pavaduotojas, Vilniaus universiteto lektorius Eugenijus
Tijušas bei Gamtos tyrimų centro doktorantas Romualdas Varanauskas.
Pristatyti mokslininkų tyrimai bei aptarta, kaip atkurti
sparčiai nykstančių pilkųjų kiškių ir kurapkų populiacijas. Už jų veisimo programos parengimą atsakingas
Lenkijos medžiotojų draugijos viceprezidentas, Liublino
gamtos mokslų universiteto profesorius habil. dr. Roman
Dziedzic. Į numatomą programą ketinama įtraukti šalis
(Baltarusija, Bulgarija, Čekija, Lenkija, Lietuva, Slovakija,
Vengrija), kurioms aktuali kiškių mažėjimo problema.
Problemos esmė. Lenkijos ir Čekijos mokslininkai pateikė pilkųjų kiškių populiacijos mažėjimo problemos vertinimą
bei jos sprendimo būdus, pagrįstus lauko bandymų ir laboratorinių tyrimų metu gautais rezultatais.
Lenkijoje bendrus su kolegomis vykdytus pilkųjų kiškių
mokslinius tyrimus pristatė vienas įtakingiausių medžioklės
trofėjų ekspertų – prof. Roman Dziedzic iš Liublino universiteto, o Čekijoje – genetikas dr. Martin Ernst iš Brno universiteto. Dr. M. Ernst pažymėjo, kad pilkųjų kiškių populiacijos
mažėjimui labai svarbus veiksnys yra kraujomaiša. Jam ištyrus kiškučius su morfologiniais galūnių pakitimais, nustatyta,
kad tai artimų giminaičių, turinčių ketvirtadalį tų pačių genų,
palikuonys.
Kraujomaiša arba inbrydingas (kryžminimasis tarp artimų giminaičių) vyksta mažose populiacijose ir leidžia įsivyrauti žalingiems genams, kurie yra atsakingi už fenotipinius
gyvūno požymius (aukštis, svoris, nepaprasto grožio akys ar
atsparumas infekcijoms). Nereikėtų pamiršti ir įvairių prisitaikomojo pobūdžio elgsenos formų, kaip reakcijos greitis
arba jautrumo aplinkos dirgikliams slenkstis. Šie požymiai
formuojasi gamtinės atrankos būdu, esant kiek galima atsitiktiniam kryžminimuisi. O tai įmanoma tik didelėse populiacijose. Todėl kuo mažiau individų yra teritorijoje, tuo didesnė
yra kraujomaišos tikimybė. Tai reiškia, kad populiacija savaime atsikurti, gausėti ar kažkaip pasikeisti negali be genų srauto iš išorės. Vienintelis būdas yra esamą teritoriją, kur žinoma
populiacija, papildyti individais, kurie yra kiek galima mažiau
giminingi esamai populiacijai.

mEDŽIOKLė

veisimo programos belaukiant
Kiškių gausos ir kūno dydžių pokyčiai. Remiantis 1963 m.
apskaitų duomenimis, Lenkijoje tuo metu buvo 3,5 mln. pilkųjų kiškių, o tankumas siekdavo apie 50 ind./100 ha. Nuo 1977 m.
prasidėjo populiacijos mažėjimas ir iki 2012 m. sumažėjo beveik
7 kartus. 2012 m. duomenimis, skirtingose vaivadijose kiškių
tankumas svyravo nuo 1,7 iki 8,1 ind./100 ha, o visoje Lenkijoje priskaičiuota 0,57 mln. pilkųjų kiškių. Populiacijos mažėjimo
pokyčiai atsispindėjo ir sumedžiojime. Iš esmės identiški sumedžiojimo pokyčiai stebėti ir Lietuvoje.
Lenkų duomenimis, 1960-1970 m. kiškių patinų masė siekdavo iki 8 kg, 1977 m. – 6,3 kg, 1997 m. – 5,3 kg, o pastarajame
dešimtmetyje jų masė siekia tik 3,4-4,8 kg.
Kiškių populiacijos mažėjimo priežastys. Tai pesticidų, herbicidų, fungicidų naudojimas žemės ūkyje bei didžiausia žala kiškių vadoms (ir ne tik) padaroma šienavimų metu. Kol kas situacijos nekeičia jokie prašymai, skatinimai ir reikalavimai atsakingai
vykdyti šienavimus. Čekai šiai problemai spręsti išbandė specifinį
repelentą, atbaidantį gyvūnus nuo pasėlių laukų. Šios priemonės
dėka ženkliai sumažėjo gyvūnų žūtys dirbamuose laukuose (stirnų – 75 proc., kiškių – net 87 proc.). Veiksmingai šis preparatas
apsaugo ir paukščius – eksperimentiniuose plotuose fazanų žūtis
sumažėjo 90 proc., jų jauniklių – 96 proc.
Kadangi lauko pakraščių purškimas atliekamas rankiniu
būdu, ši apsaugos priemonė reikalauja daug laiko sąnaudų ir masiniam naudojimui nelabai tinka. Bet galėtų būti naudojama teritorijose, kuriose bus vykdoma veisimo programa.
Pilkieji kiškiai

Kurapka

Prie neatsakingos žmonių veiklos galima priskirti ir valkataujančius šunis, kates, kurie kelia grėsmę kiškių vadoms Čekijoje ir
Lenkijoje. Lietuvoje palaidų šunų mažiau, bet grėsmę galėtų kelti katės bei neliečiamybę turintys gandrai, kurie neatsisako paragauti kiškių, kurapkų jauniklių.
Be kranklių, varnų, mangutų, kiškiais minta ir lapės (jų mitybiniame racione daugiau nei penktadalį sudaro kiškiai). Šią sudedamąją programos dalį būtina adaptuoti kiekvienai šaliai atskirai,
nes ne visur vienodos problemos.
Minėtas plėšrūnų grėsmes kiškiams galime sumažinti, tačiau
klimato sąlygų nepakeisime ir kiekvienai kiškių šeimynai skėčio
neįteiksime, o gausūs krituliai kaip tik stipriausiai paveikia kiškių
vadas iki 20 d. amžiaus. Jei 50 mm kritulių iškrenta maždaug tolygiai per 20 d., šis drėgmės kiekis nepadaro žalos mažiems kiškučiams. Bet kai toks kritulių kiekis iškrenta per 5 d., vadai tampa
pražūtingas.
Būtinos sėkmingo veisimo programos vykdymo sąlygos.
Atlikti dirbtinio kiškių įveisimo bandymai eksperimentiniuose
plotuose, kurie siekė iki 1000 ha, davė teigiamų rezultatų Čekijoje ir Lenkijoje: per 4 metus pilkųjų kiškių populiacija padidėjo
net 3-4 kartus. Išleidžiamiems kiškiams buvo implantuojami telemetriniai siųstuvai, kurių skleidžiami signalai leidžia nustatyti jų
buvimo vietas bei sukaupti duomenis visapusiškam įveisimo efektyvumui įvertinti.
Lenkijoje naudojama tiksli, tačiau didelių žmogiškųjų išteklių
bei laiko sąnaudų reikalaujanti apskaitų metodika. Žymiai efektyvesniam teritorijos žvalgymui bei kiškių gausos vertinimui naudojant skraidykles (dronus), metodika tobulinama. Būtina pabrėžti, kad vertinimo metodika ir duomenų rinkimo metodika
yra ne tas pats!
Reikalingos kelios svarbios sąlygos sėkmingam kiškių išleidimui į gamtą (laukinę). Būtiniausia sąlyga – tinkama vietovė su
jau esančia kiškių populiacija. Prieš paleidimą į laisvę kiškiai būtinai laikomi 9-20 ha dydžio adaptaciniuose voljeruose-aptvaruose (gamtoje, bet dar ne laukinėje), kad kiek įmanoma sumažintų
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Ant auginamos kultūros užpurkštas
specifinio kvapo repelentas atbaido
gyvūnus nuo dirbamų laukų
(iš dr. M. Ernst pranešimo)

Prieš išleidimą kiškiams buvo
implantuojamas telemetrinis
siųstuvas (iš prof. R. Dziedzic
pranešimo)

stresą, kurį sukelia bet koks staigus įprastų sąlygų pasikeitimas ir
kurį patirtų gyvūnas, iš karto paleistas į laukinę gamtą. Be adaptacijos kiškiai būtų pasmerkti žūčiai. Kitas labai svarbus veiksnys
– optimalus kiškių kiekis parinktai teritorijai. Vaizdžiai tariant,
tūkstančio ir dar vieno kiškio išleidimas vienoje vietovėje tikrai
neduotų naudos. Ne mažiau svarbu ir tinkamo metų laiko parinkimas. Teritorijose, kur buvo atliekami tyrimai, žūdavo apie 15
proc. balandžio mėn, paleistų kiškių, o spalio mėn. paleistų žūdavo apie 60 proc.
Tai, kad lenkai ir čekai, nuolat atlikdami kompleksinį monitoringą, sukaupė išsamius duomenis bei pristatė įdomius kiškių
tyrimų rezultatus apie jų populiacijos būklę, ir stebina, ir džiugina, ir liūdina, nes tai ne tik apskaitos duomenys, bet dar yra registruoti ir biologiniai bei morfologiniai kiškių rodikliai. Mes nieko
panašaus neturime, o jei ir turime, tai tik užmiršti lauko darbų
užrašų žurnalai, kurie kažin ar bus perkelti iš dūlančių popierinių
lapų į skaitmenines duomenų bazes.
Mūsų šalyje turimi tik pilkųjų kiškių oficialių apskaitų duomenys, kurie buvo renkami iki 2000-jų metų. Dabar turime tik
sumedžiojimo rezultatus, kurie taip pat yra neblogas esamos populiacijos būklės rodiklis. Pagal sumedžiojimo kiekius sėkmingai
medžiojamos faunos būklę vertina nemaža dalis Europos valstybių.
Pažymėtina, kad kiškių veisimo programos parengimui ir pagrindimui reikalingi ne tik apskaitų, bet ir biologiniai individų
duomenys. Vertėtų kalbėti ne tik apie kiškių monitoringą. Svarbu,
kad būtų žinoma ir esant reikalui būtų galima pasiremti duomenimis ir apie kitų rūšių populiacijų būklę.
Medžiojamoji fauna – labai sudėtinga gyvūnų grupė tyrimų
atžvilgiu, reikalaujanti daug finansinių ir žmogiškųjų išteklių,
kurie reikalingi duomenų surinkimui apie šių gyvūnų populiacijas. Reikalingos tyrimams medžiagos surinkimui nepakanka tiesiog pabraidyti po pievas ar apsilankyti miške. Tam reikalingi ir
įvairūs gamtos išteklių naudojimo dokumentai, vienas jų ir bene
svarbiausias – teisė medžioti. Svarbus ir visuomenės vaidmuo
renkant informaciją apie laukinę gyvūniją. Jungtinėse Amerikos
Valstijose tai vadinama citizens science arba piliečių mokslu. Tai
vienas geriausių būdų gauti kuo daugiau informacijos apie gyvūnijos būklę, o surinktus duomenis įvertina mokslininkai ir pateikia rezultatus.
Lietuvoje pilkųjų kiškių įveisimo programos pradiniam įgyvendinimui ir dalyvavimui projekte reikėtų parinkti 2-3 teritori-
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jas. Kiekvienos teritorijos plotas turėtų būti apie 3000 ha. Svarbiausia sąlyga parenkant teritorijas – jau esanti toje vietovėje
pilkųjų kiškių populiacija, kuri ir būtų bent jau minimalių tinkamų veistis kiškių populiacijai sąlygų rodiklis. Paleidžiami kiškiai
turi būti kuo mažiau giminingi esančiai pilkųjų kiškių populiacijai. Todėl parenkant teritorijas būtina bent preliminariai žinoti esamos kiškių populiacijos gausos bei biologinius rodiklius. Be
kiškių gausos būtina įvertinti ir plėšrūnų rūšis bei jų gausą toje
teritorijoje.
Šiuo metu informacijos apie medžiojamųjų gyvūnų būklę Lietuvoje beveik nėra, kaip ir pasiūlymų, kaip įvertinti šių gyvūnų populiacijų būklę. Apmaudu, kad medžiotojai, ta visuomenės dalis,
kuri realiai gali prisidėti prie biologinių tyrimų, yra eliminuojama
iš dalyvavimo laukinės faunos vertinimo procesuose. Abejojama
medžiotojų pateikiamų duomenų tikslumu, pabrėžiant, kad medžiotojai yra suinteresuota grupė ir pateikia tik sau palankius bei
naudingus duomenis apie laukinės gyvūnijos būklę. Pagrindo tokioms abejonėms žinoma yra, tačiau kol kas nieko nedaroma, kad
medžiotojai būtų suinteresuoti pateikti kuo tikslesnius duomenis,
nes nežino, kada sulauks entuziastingų valdininkijos paliepimų
viską išmedžioti, viską suskaičiuoti ir uždrausti medžioti, neieškant kitų problemų sprendimo būdų.
O bendradarbiavimas būtinas. Tiek, kiek pasaulyje yra surinkta duomenų ir yra atliktų išsamių medžiojamosios gyvūnijos tyrimų, viskas buvo atlikta dalyvaujant medžiotojams. Lietuvoje jau
kelis metus moksliniu pagrindu vykdomas Stambiųjų plėšrūnų
registravimo neprofesionaliojo mokslo projektas. Rezultatai yra
reikšmingi, tačiau į juos taip pat neatsižvelgiama. Taigi, iš laukinės faunos valdymo eliminuojami ir mokslininkai.
Apie medžioklę ir medžiotojus Lietuvoje suformuota neigiama nuomonė. Tad ne stebuklas, kad mokslinių institucijų darbuotojų, kurie tiesiogiai nesusiduria su medžiojamosios faunos
tyrimais, požiūris į medžiotojus ne daug kuo skiriasi nuo valdininkų ir bet koks bandymas atlikti tyrimus, susijusius su medžiokle, labai greitai susiejamas su mistiniais medžiotojų interesais.
Lietuvoje pilkųjų kiškių įveisimo programa buvo parengta
prieš gerą dešimtmetį, tačiau dėl atsakingų institucijų trumparegiškumo jos tolimesnis vykdymas ir įgyvendinimas numarintas.
Įvertinus tai, kad tokia programa pasiteisina ir populiacijos atsikūrimo arba gausėjimo rodikliai yra pastebimi po 4 metų, tikėtina, kad šiuo metu Lietuvoje jau nebūtų tokios opios kiškių populiacijos mažėjimo problemos.
Jos sprendimo būdai praktiškai identiški ir kitoms gyvūnų rūšims, kurių populiacijoms atsikurti reikalinga pagalba. Pradedant
vietų parinkimu su jau esamos populiacijos būklės vertinimu, tęsiant tinkamų įveisimui gyvūnų parinkimu, adaptacinių voljerų
paruošimu. Nepamirštant ir neatsakingo ūkininkavimo daromos
žalos ne tik kiškių, bet ir kitų žinduolių jaunikliams bei po žemdirbių technikos ratais ir peiliais žūstantiems ant žemės perinčių
paukščių jaunikliams. Be abejonės neaplenkiant ir neperlenkiant
lazdos rengiant plėšrūnų gausos reguliavimo veiksmus. Visi šie
veiksniai yra sėkmingų veisimo programų dalis.
Problemos žinomos, sprendimo būdai yra. Bet Lietuvoje kažkaip viskas supainiota, kai gamtos išteklių valdymą reguliuoja
humanitarinės gamtos mylėtojų organizacijos, o atsakingos institucijos atsižvelgia tik į emocijų pliūpsnius, bet ne į realius, moksliniais tyrimais pagrįstus duomenis.

mEDŽIOKLė
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ugpjūčio 1-5 d. Birštone surengtas
Europos miškininkų orientavimosi
sporto čempionatas, kuriame Lietuvos miškininkus atstovavo 46 sportininkai. Gausiausia komanda atvyko iš Lenkijos.
Rugpjūčio 1 d. Birštono „Eglės“ sanatorijoje įsikūrusioje varžybų centro buveinėje vyko dalyvių registracija bei buvo
teikiama informacija apie varžybas, apgyvendinimą. Varžybų dalyviai prie registracijos vietos esančiame parkelyje galėjo treniruotis, tam skirtoje vietoje buvo
išdėstyti kontroliniai punktai. Pirmosios
dienos vakare visi norintys dalyvavo seminare, kuriame Aplinkos ministerijos
Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktorius Donatas Dudutis supažindino su dabartine situacija Lietuvos
miškuose bei numatoma pertvarka valstybinių miškų sektoriuje.
Rugpjūčio 2 d. Birštone vyko sprinto
varžybos, kontroliniai punktai buvo išdėstyti miesto ir parko prieigose. Pirmąją
varžybų dieną Lietuvos atstovai įvairiose
amžiaus grupėse iškovojo 20 medalių.
Vakarėjant Birštono parko estradoje
vyko oficialus Europos orientavimosi sporto čempionato atidarymas. Varžybų dalyČempionato atidaryme dalyvavo
garbingi svečiai
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viai iki šventės vietos žygiavo miesto gatvėmis, eidami paskui savo šalies vėliavnešius.
Pasveikinti dalyvių bei įteikti apdovanojimus atvyko EFOL prezidentas Mārtiņš
Gaigals, Lietuvos miškininkų sąjungos
prezidentas prof. Edmundas Bartkevičius,
generalinio miškų urėdo pavaduotojas Andrius Vancevičius, Birštono miesto savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė.
Iškilmingos dalies pabaigoje koncertavo ASU absolventė Laura Slabadaitė.
Rugpjūčio 3 d. sportininkų laukė varžybos vidutinėje trasoje, įrengtoje Buktos
miške. Kadangi trasa buvo gana sudėtinga, kontrolinius punktus šį kartą sunkiau
sekėsi rasti mažiau patyrusiems sportininkams. Deja, dalis dalyvių trasoje užtruko
ilgiau nei įprastai. Vidutinėje trasoje Lietuvos atstovai iškovojo 19 medalių. Apdovanojimai vyko prie Birštono miesto savivaldybės, po kurių varžybų dalyviai pakviesti
į banketą.
Rugpjūčio 4 d. skirta poilsiui. Varžybų dalyviai galėjo rinktis vieną iš 4 pasiūlytų ekskursijų arba savarankiškai leisti
laisvalaikį. Susipažinti su Lietuva panoro
gausybė sportininkų. Ekskursijų metu jie
lankėsi Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, Kauno senamiestyje, ASU,
EFOL prezidentas
M. Gaigals

RIMONDO VASILIAUSKO nuotraukos

Europos miškininkai
varžėsi Birštone

A. Smilgius pakelia čempionato vėliavą

Pažaislio vienuolyne, Dubravos EMM
urėdijoje, Trakuose, Kernavėje, Degsnės
maumedyne ir daugelyje kitų lankytinų
Lietuvos vietovių.
Rugpjūčio 5 d., šeštadienį vyko baigiamosios varžybos – komandinės estafetės.
Šioje rungtyje mūsų šalies atstovai įvairiose amžiaus grupėse iškovojo 7 medalius. Po
apdovanojimų vyko iškilmingas čempionato uždarymas.
Laikas prabėgo labai greitai. Džiugu,
kad šiemet ne tik jame dalyvavome, bet
ir buvome šio čempionato šeimininkais ir
organizatoriais.
LMS prezidentas prof. E. Bartkevičius įteikė
padėką Birštono merei N. Dirginčienei

Ištikimas varžybų dalyvis –
veteranas J. Ravinskas

Finišo tiesiojoje Alytaus miškų urėdijos
medelyno viršininkas D. Truncė

Kontroliniame punkte
atsižymėjo Z. Glazko

Estafetės trasoje –
J. Budriūnas

Visų dalyvių vardu dėkojame Aplinkos ministerijai už suteiktą finansinę pagalbą bei Prienų miškų urėdijai, Birštono miesto, Prienų rajono savivaldybei, Lietuvos komandos lyderiui
Audriui Smilgiui bei visiems, kurie prisidėjo,
kad šis čempionatas vyktų sklandžiai.
Kitais metais Europos miškininkų orientavimosi sporto čempionatas vyks Latvijoje, Siguldoje.
Antanas GIRČYS
LMS atsakingasis sekretorius
Lietuvos komandos rezultatai – 30 psl.

Čempionato dalyviai ASU arboretume
Lietuvos komanda

Diskusija po varžybų

LMS prezidentas prof. E. Bartkevičius įteikia
padėką Lietuvos komandos lyderiui A. Smilgiui
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Lietuvos komandos rezultatai
Sprintas
Vieta

Vidutinė trasa

14

Pavardė
M12 (7)
Glazko
M 18 (12)
Velde
Truncė
M20 (7)
Staišiūnas
Janušauskas
M21 (21)
Gvildys
Gipas
Kokanka
Vilkelis
Girčys
M35 (9)
Truncė
Glazko
Maštaitis
M40 (10)
Kvedaravičius
Mikalauskas
Tūba
M45 (16)
Tėvelis
Budriūnas
Truncė
Jotautas
M50 (23)
Vengalis

Vardas
1,8 km
Sebastian
2,7 km
Augusts
Justinas
3,4 km
Edvinas
Paulius
3,6 km
Jonas Vytautas
Marijonas
Paulius
Simas
Antanas
3,5 km
Audrius
Zbigniev
Virgilijus
3,5 km
Mindaugas
Robertas
Vilmantas
3,0 km
Ričardas
Justas
Darius
Nauris
3,0 km
Alvydas

16

Staišiūnas

Vytautas

25 min 16 s

22

Sabaliauskas

Rimantas

52 min 57 s

M55 (19)
Ziaziulia
Mikšys
Ptašekas
Ptašekas
Kazlauskas
M60 (22)
Vilkelis
M70 (12)
Ravinskas
W12 (8)
Tėvelytė
Staišiūnaitė
Smilgiūtė
W14 (4)
Truncaitė
W16 (4)
Tūbaitė
W21 (12)
Velde
Revaitė
Kokankaitė
W35 (6)
Grigaliūnaitė
Kumpytė
W40 (6)
Servienė
W50 (7)
Sidaravičienė
W55 (11)
Vilkelienė
Kutkienė
W60 (8)
Ptašekienė

2,7 km
Ivanas
Eugenijus
Marius
Julius
Donatas
2,9 km
Jonas
2,5 km
Jonas
1,8 km
Eidvilė
Emilija
Kamilė
2,0 km
Aistė
2,5 km
Silvija
3,4 km
Reda
Vilija
Brigita
2,7 km
Agnė
Rasa
2,7 km
Lina
2,5 km
Aušra
2,5 km
Danutė
Violeta
2,5 km
Vitalija

16 KP
16 min 47 s
18 min 27 s
18 min 46 s
20 min 01 s
20 min 36 s
16 KP
19 min 00 s
13 KP
27 min 10 s
9 KP
14 min 28 s
14 min 42 s
17 min 11 s
12 KP
18 min 49 s
13 KP
29 min 09 s
20 KP
22 min 55 s
23 min 14 s
52 min 43 s
16 KP
21 min 01 s
24 min 00 s
16 KP
22 min 15 s
13 KP
20 min 34 s
13 KP
16 min 59 s
17 min 56 s
13 KP
19 min 24 s

5
I
5
I
II
II
6
11
12
16
4
7

I
6
8
II
4
10
17

II
5
6
11
12
III
7
I
II
6
II
II
I
II
11
I
II
II
II
III
4
I

30

Laikas
9 KP
29 min 36 s
16 KP
16 min 35 s
24 min 49 s
20 KP
20 min 16 s
20 min 47 s
21 KP
16 min 58 s
18 min 56 s
23 min 13 s
23 min 45 s
26 min 18 s
19 KP
25 min 42 s
28 min 22 s
DSQ
19 KP
21 min 18 s
23 min 28 s
28 min 23 s
18 KP
18 min 45 s
18 min 46 s
21 min 04 s
162 min 58 s
18 KP
24 min 39 s
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Vieta

Estafetės

12

Pavardė
M12 (6)
Glazko
M 18 (12)
Velde
Truncė
M20 (7)
Staišiūnas
Janušauskas
M21 (22)
Gvildys
Gipas
Kokanka
Vilkelis
Girčys
M35 (10)
Truncė
Glazko
Maštaitis
M40 (12)
Kvedaravičius
Tūba
Mikalauskas
M45 (17)
Budriūnas
Tėvelis
Truncė
Jotautas
M50 (23)
Vengalis

Vardas
2,5 km
Sebastian
6,2 km
Augusts
Justinas
6,6 km
Edvinas
Paulius
8,5 km
Jonas Vytautas
Marijonas
Paulius
Simas
Antanas
7,2 km
Audrius
Zbigniev
Virgilijus
7,2 km
Mindaugas
Vilmantas
Roberas
6,5 km
Justas
Ričardas
Darius
Nauris
6,5 km
Alvydas

14

Staišiūnas

Vytautas

77 min 01 s

18

Sabaliauskas

Rimantas

96 min 35 s

M55 (19)
Ptašekas
Ziaziulia
Ptašekas
Mikšys
Kazlauskas
M60 (22)
Vilkelis
M70 (12)
Kutka
Ravinskas
W12 (6)
Staišiūnaitė
Tėvelytė
Smilgiūtė
W14 (3)
Truncaitė
W16 (4)
Tūbaitė
W21 (11)
Sabaliauskaitė
Kokankaitė
W35 (6)
Grigaliūnaitė
Kumpytė
W40 (6)
Servienė
W50 (7)
Sidaravičienė
W55 (11)
Vilkelienė
Kutkienė
W60 (8)
Ptašekienė

6,2 km
Julius
Ivanas
Marius
Eugenijus
Donatas
5,7 km
Jonas
2,5 km
Rimvydas
Jonas
2,5 km
Emilija
Eidvilė
Kamilė
3,2 km
Aistė
5,5 km
Silvija
6,6 km
Rima
Brigita
6,2 km
Agnė
Rasa
6,2 km
Lina
5,5 km
Aušra
4,2 km
Danutė
Violeta
4,2 km
Vitalija

6
I
6
I
II
I
6
8
11

I
6

I
6
8
II
6
8
17

I
II
6
11
13
II
6
12
I
5
6
III
III
8

III
4
II
II
I
II
I

Laikas
7 KP
48 min 29 s
15 KP
49 min 06 s
96 min 43 s
20 KP
48 min 23 s
55 min 08 s
22 KP
43 min 23 s
55 min 59 s
66 min 29 s
75 min 18 s
DSQ
22 KP
62 min 57 s
88 min 01 s
DSQ
22 KP
46 min 05 s
69 min 49 s
81 min 35 s
16 KP
45 min 48 s
52 min 35 s
56 min 29 s
162 min 58 s
16 KP
75 min 43 s

15 KP
47 min 19 s
48 min 25 s
52 min 30 s
54 min 37 s
57 min 39 s
12 KP
54 min 02 s
13 KP
63 min 33 s
85 min 30 s
7 KP
31 min 11 s
36 min 32 s
51 min 34 s
10 KP
59 min 18 s
14 KP
138 min 36 s
20 KP
82 min 35 s
DSQ
15 KP
72 min 50 s
82 min 32 s
15 KP
74 min 46 s
14 KP
71 min 31 s
10 KP
37 min 54 s
41 min 38 s
10 KP
41 min 05 s

Vieta
I

I

II

II

I

4

I
III

DSQ

I

Pavardė
M20 (9)
Janušauskas
Staišiūnas
M21 (8)
Kvedaravičius
Gipas
Gvildys
Velde
Girčys
Krencius
M35 (8)
Mikalauskas
Staišiūnas
Truncė
Glazko
Vengalis
M45 (7)
Tėvelis
Truncė
Budriūnas
M55 (12)
Ptašekas
Ptašekas
Ziaziulia
Kazlauskas
Mikšys
Vilkelis
W12 (3)
Tėvelytė
Staišiūnaitė
Krzyżostanek
Smilgiūtė
M35 (5)
Grigaliūnaitė
Kumpytė
Velde
M45 (3)
Vilkelienė
Ptašekienė
Sidaravičienė

Vardas
5,8 km
Paulius
Edvinas
6,3 km
Mindaugas
Marijonas
Jonas Vytautas
Augusts
Antanas
Lukas
5,8 km
Robertas
Vytautas
Audrius
Zbignev
Alvydas
5,2 km
Ričardas
Darius
Justas
4,9 km
Julius
Marius
Ivanas
Donatas
Eugenijus
Jonas
2,4 km
Eidvilė
Emilija
Patrycja
Kamilė
5,2 km
Agnė
Rasa
Rasa
4,2 km
Danutė
Vitalija
Aušra

Laikas
14 KP
44 min 08 s
85 min
20 s
41 min 12 s
17 KP
37 min 09 s
111 min
43 min 06 s
55 s
31 min 40 s
41 min 45 s
138 min
49 min 36 s
39 s
47 min 38 s
16 KP
42 min 59 s
50 min 27 s
DSQ
DSQ
76 min 40 s
DSQ
61 min 31 s
13 KP
35 min 20 s
109 min
41 min 12 s
31 s
32 min 59 s
13 KP
35 min 13 s
107 min
36 min 05 s
29 s
36 min 11 s
43 min 38 s
120 min
38 min 24 s
20 s
38 min 18 s
8 KP
22 min 18 s
42 min
35 s
20 min 17 s
22 min 10 s
48 min
39 s
26 min 29 s
13 KP
52 min 32 s
54 min 11 s
DSQ
DSQ
10 KP
35 min 56 s
123 min
43 min 37 s
03 s
43 min 30 s

Nuleista EFOL vėliava perduodama prezidentui, kuris ją
įteikė būsimų varžybų organizatoriams Latvijoje

Išėję negrįžti

Gintarė Sabalinkienė
1985 05 27 – 2017 07 28

L

iepos 28-ąją Molėtų rajone tragiškai žuvo ASU Miškų ir ekologijos fakulteto Miško biologijos ir miškininkystės instituto
Medžioklėtyros laboratorijos lektorė dr. Gintarė Sabalinkienė (Narauskaitė).
Gintarė gimė Kaune, 2004 m. baigė Vaišvydavos vidurinę mokyklą. 2008 m. ASU įgijo miškininkystės programos bakalauro, 2010 m.
magistro diplomą Studijų metais pagal Erasmus programą vieną semestrą mokėsi Ispanijos Leidos universitete bei Švedijos žemės ūkio
universitete baigė 1 metų Euroforesterio kursą. Doktorantūros studijų metais 5 mėn. stažavosi Norvegijoje, Hedmark University College.
2014 m. gruodžio 18 d. apgynė daktaro disertaciją „Europinės
stirnos ekotipų morfologinių ir genetinių požymių įvairovė Lietuvos miško gamtiniuose regionuose“.
2008-2010 m. dirbo Kuršių nerijos nacionaliniame parke Miškininkystės skyriaus vyr. miškininke. Dar bakalauro studijų metais ji aktyviai įsijungė į MEF Miškininkystės katedros medžioklėtvarkininkų grupę, o būdama doktorante tapo Medžioklėtvarkos
laboratorijos darbuotoja. Nuo 2010 m. sausio mėn. užėmė ASU
asistentės ir vyr. laborantės, nuo 2015 m. pradžios – lektorės pareigas. Nuo 2011 m. taip pat dirbo KMAI kolegijoje lektore, vėliau docente. Dėstė dalykus, susijusius su medžiokle, medžiojamų-

jų gyvūnų biologija, selekcija ir
populiacijų valdymu.
Gintarė buvo viena iš aktyviausių jaunosios kartos mokslininkų: paskelbė 14 mokslinių
bei 25 mokslo populiarinimo
straipsnius, dalyvavo daugelyje mokslinių konferencijų. Lietuvoje buvo gerai žinoma ir kaip medžiotoja, aktyviai dalyvavo moterų medžiotojų judėjime, bendradarbiavo žiniasklaidoje – žurnale
„Medžiotojas ir medžioklė“, vedė „Tauro ragas“ laidas. Ji aktyviai
prisidėjo plėtojant humaniškas medžioklės tradicijas bei gerinant
medžiotojo įvaizdį visuomenėje.
Ištekėjusi 2015 m. už Manto Sabalinkos augino 2 metukų dukrelę Gabrielę.
Gintarė visada buvo pilna naujų idėjų, darbų ir sumanymų. Savo
planų niekados neatidėliodavo, niekada nevėluodavo, laiko užtekdavo viskam: darbui, šeimai bei mėgstamam hobiui – medžioklei.
ASU ir MEF akademinė bendruomenė nuoširdžiai užjaučia
gedinčią šeimą. Gintarė visados išliks mūsų širdyse.
			

ASU MEF akademinė bendruomenė

Zofija Gumbaragienė
1930 06 14 – 2017 08 01

R

ugpjūčio 1 d. netekome buvusios ilgametės Rokiškio miškų
urėdijos darbuotojos Zofijos Gumbaragienės (Juozapavičiūtės).
Zofija augo Rokiškio seniūnijos Šilaikių kaime gyvenusioje valstiečių šeimoje, 1949 m. baigė Rokiškio valstybinę gimnaziją. Neturėdama galimybių išvykti studijuoti, įsidarbino Rokiškio miškų ūkyje medienos perdirbimo cecho buhaltere. Vilniaus
mokymo kombinate 1954 m. baigė miškų ūkio buhalterių kursus. 1958 m. paskirta Anykščių miškų ūkio vyriausiąja buhaltere.
1966 m. neakivaizdiniu būdu įgijo LŽŪA diplomą. Įsteigus 1973
m. Rokiškio miško įmonių susivienijimą (vėliau – BMŪGS), ji perkelta susivienijimo vyriausiąja buhaltere.
Apmąstydami su Zofija nueitą kelių dešimtmečių bendro darbo kelią, mename, kad centralizuojant buhalterinę apskaitą, neįkainojama vertybe tapo jos patirtis, racionalus mąstymas ir įžvalga. Vyriausioji buhalterė dirbo neskaičiuodama valandų. Net vėlai
vakare išėję pasivaikščioti ar užbaigti ūkio darbų neretai išvysdavome šviesą jos kabineto lange. Ji nemėgo gaišti laiko tuščioms
kalboms, bet kiekvieną gebėjo dėmesingai išklausyti, paprastai
paaiškinti sudėtingus dalykus. Buvo reikli, bet ir nuoširdi vadovė,
kolegių šeimų reikalai jai rūpėjo ne ką mažiau, negu savieji. Buhalterės sakydavo: „Ji mums – lyg motina“.

Zofija ištekėjo už 1954 m.
LŽŪA baigusio miškininko Povilo,
kuris dirbo inžinieriumi Anykščiuose, vėliau Rokiškio BMŪGS,
užaugino ir išleido į mokslus sūnus Giedrių ir Virginijų. Ji didžiavosi sūnumis, kurie iš mažens buvo savarankiški, pareigingi, gabūs.
Bet teko išgyventi skaudžią netektį – automobilio katastrofoje žuvo
vyresnysis sūnus Giedrius, 1987 m. mirė sutuoktinis Povilas.
Paskutiniuosius gyvenimo metus, beveik netekusi regėjimo, Zofija praleido netoli Vilniaus, rūpestingai globojama sūnaus ir marčios.
Amžinajam poilsiui vėl sugrįžo į Rokiškį, kur palaidota šalia sutuoktinio Povilo.
Liūdime drauge su sūnumi Virginijumi ir artimaisiais.
Rokiškio miškų urėdijos miškininkai

Mirus Pranciškai Vaitekūnienei, dėl skaudžios mamos netekties nuoširdžiai užjaučiame buvusį ilgametį Tytuvėnų
miškų urėdijos urėdą Svajūną Vaitekūną –
Tytuvėnų miškų urėdijos kolektyvas
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Laisvą minutę

Vabzdžių pa sauly je ...
2.

1.

18.

5.

4.

6.

1.

5.

7.
9.

3.

6.

8.

10.

10.
7.

14.

11.

16.

12.

14.

15.

13.
15.

4.

12.

16.
18.

17.
19.

2.

20.
23.

21.

22.

27.

28.

20.

13.
24.

8.

25.

9.

26.

19.

11.

17.
3.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Vertikaliai:
1. Žalias šoklus vabzdys, kuris čirškia trindamas vieną antsparnį į kitą. 2. Tekėjimas aplinkui; pasikeitimas vietomis tekant, judant. 3. Grakštus vabalas, turintis ilgas antenas, paprastai ilgesnes už pusę kūno. 4. Kiekvienas sūnus kitiems tų pačių tėvų
vaikams. 7. Smulkus ar vidutinis vabalas, turintis nuo kelių
iki 24 taškelių, minta amarais, skydamariais ir kitais smulkiais
vabzdžiais. 8. Mažosios strėliukės sinonimas. 12. Uodas ilgomis
kojomis, kurios tupint ištiestos į priekį trūkčioja, jo lervos – geras masalas. 13. Įvairaus dydžio, kresnas drugys, dažnai ryškių
margų spalvų, skraido ir dieną, ir naktį. 16. Organizmas, išauginantis kotą ir kepurėlę. 17. Skaudžiai geliantis plėviasparnis. 20.
Stambus ar vidutinio dydžio drugys, kurio liemuo storas, pūkuotas. 21. Vabzdys didelėmis akimis, gyvena vandenyje, grobį
gaudo žnyplių formos apatine lūpa. 23. Vabzdys kietais antsparniais. 24. Labai trumpai gyvenantis vabzdys, kurio lervos ilgai
gyvena vandenyje.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Horizontaliai:
5. Žygių šeimos vabalas, skraidantis šuoliais įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą, jo lervos gyvena žemėje vertikaliai išraustuose urveliuose
tykodamos grobio. 6. Įvairaus dydžio vabalai, gyvenantieji ežeruose,
kūdrose, tvenkiniuose ir upėse arba to paties pavadinimo ežeras Lietuvoje. 9. Vabzdys mezgantis tinklą. 10. Vabzdys, turintis tipišką pilvelio piešinį, susidedantį iš tamsiai rudų ir geltonų skersinių dryžių. 11.
Skiriamasis dalykas, likimas, lemtis. 14. Lazdijų pasieniečių kalytės
vardas, kuri šių metų pradžioje susekė įtariamąjį vagyste. 15. Nykštukinė planeta, turinti atmosferą ir ledo. 18. Vabzdys su dviem poromis
sparnų, apaugusių spalvotais žvyneliais. 19. Kailinis stepių graužikas.
22. Iš virvelių megztas tinklas, hamakas. 25. Vienu metu užimamas
lauko ruožas sėjant, pjaunant ar kokio nors veikimo plotas, ruožas. 26.
Vabzdžio kūną sudaro trys dalys: ..., krūtinė ir pilvelis. 27. Vabzdys gyvenantis drabužių spintose, maiste, mėgsta drėgnas, tamsias, nevėdinamas vietas. 28. Ilgos porinės siūliškos ar šeriškos išaugos, esančios
vabzdžių pilvelio gale.

Sudarė Ona Gylienė

1.

Sveikiname gimusius rugsėjį
Su 30-uoju gimtadieniu

Rugsėjo 6 d. šią sukaktį paž ym intį Rietavo miškų urėd ijos žemėtvarkininką GVIDĄ BAITĮ, 9 d. – Vilniaus miškų urėd ijos
Kalvelių girin ink ijos girin inko pavaduoto
ją ALMANTĄ PAŠUKONĮ, 25 d. – Tau
ragės miškų urėd ijos personalo inspektorę
AUŠRĄ NOREIKIENĘ.

Su 40-uoju gimtadieniu

Rugsėjo 6 d. šią sukakt į paž yminčią Kazlų
Rūdos mokomosios miškų urėd ijos medelyno darbininkę EGLĘ PEČIULAITYTĘ,
16 d. – Valst ybin io miškot varkos instit uto
GIS ir kartografijos skyriaus vedėją RIMVYDĄ PUSLĮ.

Su 50-uoju gimtadieniu

Rugsėjo 2 d. šią sukaktį paž ymintį Valstybinės miškų tarnybos Miško kontrolės skyriaus Klaipėdos teritorinio poskyrio vyriausiąjį specialistą ALGIMANTĄ
NORVAIŠĄ, 5 d. – Varėnos miškų urėd i
jos med ienos ruošos, prek ybos ir techn i
nio pada lin io vairuotoją STASĮ LEBECKĄ, 14 d. – Druskininkų miškų urėd ijos
vyriausiąją buhalterę VITĄ ADOMAVIČIENĘ, Rok išk io miškų urėd ijos Pandėlio
girin ink ijos girin inko pavaduotoją EGLĘ
RINKEVIČIENĘ, 16 d. – Tytuvėnų miš
kų urėd ijos med ienos ruošos, prek ybos ir
techn in io padalin io traktorininką-autošaltkalvį ALVYDĄ LAURINAVIČIŲ, 22
d. – Šiaulių miškų urėd ijos prekybos vadybininkę AUŠRĄ BERESNEVIČIENĘ, Kretingos miškų urėd ijos Šernų girin ink ijos
eigulį JUOZĄ VILAVIČIŲ, 23 d. – Šiaulių miškų urėd ijos darbų saugos inžinierę
FREDĄ ŽEMAITIENĘ, 30 d. – Generali-

nės miškų urėd ijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedėją DARIŲ STONĮ.

Su 60-uoju gimtadieniu

Rugsėjo 4 d. šią sukaktį paž ym intį Švenčionėlių miškų urėd ijos miškotvarkos inžinierių ANTANĄ ŠEDUIKĮ, Telšių miš
kų urėd ijos med ienos ruošos, prek ybos ir
techn in io pada lin io medkirtės operatorių JONĄ ŠORNELĮ, Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėd ijos Novos girin ink ijos
miško darbin inką ROMĄ STANISLOVAITĮ, Raseinių miškų urėd ijos med ienos ruo
šos, prek ybos ir techn in io pada lin io tekintoją VYTAUTĄ STOŠKŲ, 9 d. – Kretingos
miškų urėd ijos medelyno darbininkę BIRUTĘ ŽILINSKIENĘ, 16 d. – Švenčionėlių
miškų urėd ijos vyriausiosios buhalterės
pavaduotoją LAIMUTĘ RALIKAUSKIENĘ, 23 d. – Pakruojo miškų urėd ijos vyriausiąjį miškininką VIRGINIJŲ KACILEVIČIŲ, 24 d. – Prienų miškų urėd ijos
Prienų girin ink ijos girin inko pavaduoto
ją VYTAUTĄ DEIMANTAVIČIŲ, 26 d.
– Varėnos miškų urėd ijos Dainavos giri
nink ijos girin inką ALBINĄ SINIAUSKĄ,
Marijampolės miškų urėd ijos Sasnavos gi
rin ink ijos girin inko pavaduotoją KĘSTUTĮ JUŠKEVIČIŲ, Telšių miš
kų urė
d i
jos
med ienos ruošos, prek ybos ir techn in io
padalin io šaltkalvį ZIGMĄ PERNARAUSKĮ, 28 d. – Mažeikių miškų urėd ijos buhalterę VIRGINIJĄ PAULAVIČIENĘ, Rok iš
kio miškų urėd ijos kūriką ALGĮ BULKĄ,
29 d. – Zarasų miškų urėd ijos Gražutės gi
rin ink ijos eigulį LEVĄ KARLĄ.

Su 70-uoju gimtadieniu

Rugsėjo 1 d. šią sukakt į pažymintį buv usį

Kryžiaždžio „Apie viską po truputį...“,
išspausdinto 2017 m. 7 nr., atsakymai
Vertikaliai:

1. Žaibas. 2. Sezonas. 3. Verslas. 4. Uranas. 7. Kamera. 8. Karyba. 12. Akacija. 13. Poilsis. 16. Skolos. 17.
Stoklė. 20. Bulguras. 21. Piknikas. 23. Uolumas. 24.
Sezamas.

Horizontaliai:

5. Mimoza. 6. Grūdas. 9. Žadas. 10. Baras. 11. Maištas. 14. Braškė. 15. Sodyba. 18. Akcija. 19. Minutė.
22. Sukutis. 25. Kopos. 26. Meilė. 27. Cukrus. 28.
Žirgas.
BULGURO KRUOPOS

Šilutės mišk ų urėd ijos Vidaus audito tarnybos vadovą MEČISLOVĄ GVEZDAUSKĄ, 8 d. – buv usį ilgametį Mažeikių miš
kų urėd ijos Papilės girin ink ijos girin inko
pavaduotoją VIDĄ DOMĄ ČINČIUKĄ,
Kėdainių mišk ų urėd ijos med ienos ruo
šos, prek ybos ir techn in io pada l in io sargą
KAZĮ SUTKEVIČIŲ, 27 d. – buv usį ilgametį Utenos mišk ų urėd ijos urėdą STASĮ
KVEDARĄ.
Rugsėjo 4 d. sukanka 75-ri buv usiam
ilgamečiam Šakių miškų urėdijos Lekėčių
girinink ijos girininkui PUTINUI LEBEDŽINSKUI, 5 d. – KMAI kolegijos Ūkio
tarnybos vadovui JONUI RAILAI, buv u
siam ilgamečiam Kauno miš
kų urė
di
jos
šaltkalviui KAZIUI MARKAUSKUI, 25
d. – buv usiai ilgametei Nemenčinės miškų
urė
di
jos darbuotojai GENOVAITEI KLIMIENEI.

Su 80-uoju gimtadieniu

Rugsėjo 2 d. šią sukaktį pažyminčią bu
vu
sią ilgametę Radviliškio miš
kų urė
d i
jos buhalterę ONĄ BALINSKIENĘ, 14 d.
– buv usį ilgametį Dubravos EMM urėdijos
dujininką KĘSTUTĮ SAKALAUSKĄ, 15
d. – vilnietį miškininką BRONIŲ LIAUDANSKĄ.
Rugsėjo 22 d. sukanka 85-eri buvusiam
ilgamečiam Rokiškio miškų urėdijos medie
nos ruošos, prekybos ir techninio padalinio
vairuotojui JONUI PAVILAVIČIUI.

Su 90-uoju gimtadieniu

Rugsėjo 23 d. šią sukakt į paž ym intį buv u
sį ilgametį Marijampolės miškų urėd ijos
Sasnavos girin ink ijos girin inką MYKOLĄ
VITKAUSKĄ.

Kryžiažodžio „Vabzdžių pasaulyje...“ atsakymą
(frazę) iki rugsėjo 20 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 – prožektorius CAT CT50550 14 Led Worklight.
Prizą – Silva žiūronai Pocket 8 už teisingus kryžiažodžio „Apie viską po truputį...“, išspausdinto 2017
m. 7 nr., atsakymus laimėjo Mindaugas Nabagas.
Dėl prizo kreipkitės
el. paštu info@musu-girios.lt
arba tel. 8 687 10616.

Loterijoje dėl prizo negali dalyvauti redakcijos
2017 RUGPJŪTISdarbuotojai ir jų šeimų33
nariai.

Gamtos kalendorius

Rugsėjis – žiemkenčių sėjos,
talkų ir šermukšnio mėnuo

R

ugsėjo mėnesio pavadinimas įsivyravo tik XIX a. Prūsai rudenį vadino
„assanis“, kiti – viržių, rujos, dagos,
rudugio, paukštlėkio, šilinio, dagio (diego),
rugio sėjos, o prof. E. Šimkūnaitė – voverės ir šermukšnio mėnesiu.
Pasibaigė žvaigždėkritis. Dienos trumpėja. Rugsėjo 23-ios naktis susilygina su
diena. Lygiadienis – velnių, raganų puotų pradžia. Lygiadienio rytą žvejai Lūšių,
Dringio, Aseko, Linkmenų, Aiseto ežeruose užmerkdavo iš vytelių nupintus bučius.
Jeigu sugaudavo 3 lydekas, tai dvi iš jų paleisdavo, kad „rastusi“ naujos žuvies.
Ruduo asocijuojasi su riešutais, vovere. Sakyta, kol iš gliaudų riešutai nesilupa
– nevalia skinti. Nevalia ir visos lazdyno
šakos laužti – nebus kitąmet riešutų. Senoliai meškerykočiams, botkočiams, lankams ir pynimams pjaudavo tik tas šakas,
kurios labai išbėgusios, tankymėje išaugusios. Kad iki Kalėdų išlaikytų riešutai šviežumą, reikia į molinį puodą suberti, uždaryti ir į žemę įkasti maždaug 35 cm.
Riešutus mėgstanti voverė gali su kitais varžytis meilumu, darbštumu, gudrumu, drąsumu, šviesiu protu. Tautosakoje ji
– meilės ir piršlybų simbolis. Iš skepetaitės padaroma voveraitė. Bernai ją mikliai
mėto, o mergos gaudo ir mielam bernui atgal numeta.
Senais laikais voverių kailiukais mokėta už grūdus – tai aprašyta 1279 m. jotvingių prašyme rusų kunigaikščiui Vladimirui. 1487-1535 m. lietuviai į Prūsiją
pardavė 17540 kailiukų. 1953 m. iš Altajaus krašto buvo atvežtos 65 sidabrinės
voverės ir paleistos Širvintų ir Vilniaus
rajonuose. Ar jos išnyko, ar susimaišė su
mūsiškėmis – lieka neaišku.
Rudenį Ignalinos krašte prisimename
pomologą Adomą Hrebnickį. Savo dvarelyje Rojuje (šalia Dūkšto) jis įveisė nuostabų sodą, kuriame medeliai skiepyti ūgliais,
atvežtais iš kaimyninių šalių, Rusijos, net
Amerikos. Paminėtinos obuolių veislės:
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Hrebnickio renetas, Beržininkų ananasas,
Jono pepinka, A lia Napoleon (karališkieji
obuoliai), mergelė Julytė.
Rugsėjis – džiaugsmų, apgaulių, vilionių ir gyvenimo vėtrų mėnuo. Todėl svarbu
kokią savaitę, kokią dieną gimei, kokia saulė tekėjo, miglon ar į saulėtą debesį leidosi,
lijo, kaukė vėtra ar žemę klojo lapų šilkas.
Pagal tai sprendžiama apie šermukšnio
mėnesį gimusio charakterį. Saulėtą rytą,
dieną ar žvaigždėtą naktį gimusieji – gero
būdo žmonės. Per darganas – tylūs, nekalbūs, užsispyrę, bet dori ir teisingi. Per vėtras, audras – diržingo būdo, tvirto sudėjimo. Kas gimė po šermukšnio ženklu, tas
neprapuls: tyrai ir viliojančiai sužydės,
raudonais vaisiais pasipuoš. Raudona spalva – menininko, poeto, mokslo žmogaus
spalva. Kai dievas Perkūnas rinkosi sau
medžius, šermukšnį pasirinko antruoju –
tuoj po ąžuolo. Senovės lietuviai tikėjo, kad
šermukšniuose gyvena kalvių dvasios. Žemaičiuose šermukšnį garbino, jam aukojo.
Šermukšniai – kresni vyrai. Šermukšnės –
didžiakrūtės iš pieno ir kraujo plaukusios
moterys. Karšta kaip pasibaigusios vasaros
ugnis šermukšnio meilė. Jei bernelis klėtelėn šermukšnio šakele pasibels, jį pūkų lovelėn priims amžinai. Labanore šermukšnine lazda dukrai, per aukštai kilnojančiai
sijoną, ar besibadančiai karvei užliedavo.
Dukra švelnesnė už šilką tapdavo, o karvės
iškart pieną atleisdavo.
Šermukšnis – derlumo ir vaisingumo
medis. Ilgėjant rudens naktims daug vaikelių pradėta būna.
Švenčiausias darbas – žiemkenčių
sėja. Jos laikas – apie Sėmenę (rugsėjo 8
d.). Sėjos metą nurodydavo žvaigždės, gyvūnai, augalai. Kai rugienose ima būriuotis gandrai, karklynuose švilpauja varnėnai – ženklas: paukščiai į dausas, o grūdas
prašosi žemės šilumos. Manyta, kad rugius
galima sėti, kai kurmiai rausia žemę, sliekus žiemai tempia į požemius. Sėjai buvo
ruošiamasi pagarbiai, su maldomis prie
šventųjų paveikslų. Bažnyčioje drobiniuose maišeliuose rugius pašventindavo. Sėjos rytą šeima pusryčiaudavo bendrai. Kitaip vilkai avis, veršelius, šunis išnešios.
Gaspadorius dairydavosi – bene pamatys

voverę. Tai – blogas ženklas, gali badmetis atslinkti. Laukuose sėjėjai bučiuodavo
žemę, plūgą ir arklį. Žolinėse pašventintom žolelėm aprūkydavo sėtuvę, vilkdavosi baltus marškinius. Juos nešiodavo iki
sėjos pabaigos. Neskusdavo barzdos, kad
želmenys būtų tankesni, tarsi barzda sužėlę. Per Sėmenę aukodavo elgetoms. Lūšių, Aiseto, Dringio žvejai, Šilinės varpams
suskambus, berdavo į sietuvas šutintų
kviečių, kanapių, kad žuvų valkšnos būtų
pilnos ir sunkios.
Rugsėjy – talkų metas. Dar yra pamenančių žodį – linarautis. Jis prasidėdavo
rasai nukritus ir tęsdavosi iki saulėlydžio.
Linarautis buvo vyrų ir moterų bendra talka. XX a. talkos jau buvo atbūtinės – atsilyginama tuo pačiu. Aukštaitijoje linų
rovėjos išsirinkdavo barvedę – sumanią,
darbščią merginą. Ji turėjo rodyti darbo
eigos spartumą. Pareiga – per lauką išvesti
šviesų, tiesų barą. Jei ji barą (2-2,5 m raunamą plotą) sukraipys, gaus kreivą vyrą.
Kad strėnų neskaudėtų, barvedė padalydavo po pluoštelį linų stiebelių iš pirmos
surautos saujos susijuosimui. Už juostos
užsikišdavo dvilynį (keimerinį – dvigubu stiebu) liną. Paskutinę linaraučio saują
visos rovėjos surišdavo į didžiausią pėdą,
kad linai kitąmet geresni būtų. Barvedė
nešdavo pabaigtuvių vainiką, buvo labiausiai gerbiama.
Po šv. Mykolo (rugsėjo 29 d. ) žiūrėta iš
kurios pusės pūs vėjas. Jei pietys – pavasaris bus šaltas, žiema nešalta; jei šiaurys –
lauk šaltos žiemos ir pavasario. Merginos
svajodavo apie piršlius. Išvakarėse pribarstydavo apie lovą kanapių ir laukė sapne likimo skirto „rovėjo“. Šią dieną žymėdavo
archangelo Mykolo trimitu bei svarstyklėmis geriems ir blogiems darbams pasverti.
Nuo Mykolinių prasidėdavo Vėlių mėnuo.
Papročiai, talkos reguliavo žmonių santykius, įvertindavo jų garbę ir darbštumą,
rasdavo kiekvienam bendruomenės nariui
vietą kaimo hierarchijoje. Vertėtų ir politikus į mėnesio trukmės talką pakviesti, juk
žodžiais, kad ir pačiais gražiausiais, ilgai
nei pats sotus būsi, nei kitus pasotinsi...
Dalia SAVICKAITĖ

PONS S E

Geriausias medkirčio
draugas

Visus šalies miškininkus sveikiname
su profesine švente, linkėdami palankių darbui
metų, ištvermės ir tvirtos sveikatos!
PONSSE BUFFALO
Pramonės g. 8A/28,
LT-91100 Klaipėda
Malavėnų g. 1,
LT-81494 Ginkūnų k.,
Šiaulių r.

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

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

KONEKESKO
oficialus PONSSE atstovas Lietuvoje

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

www.ponsse.com
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