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Valtra –- patikimas partneris miške

Profesinali Valdymo 
sistema

Kronos GriPto 1010
  Siekis 10 m;
  Kėlimo galia 10 m. atstumu 630 kg;
  Kėlimo galia 4 m. atstumu 1630 kg;
  Kėlimo momentas 104 [kNm].

Kronos 140 4Wdm lonG
  Užkrovimo platformos ilgis 5,7 m;
  Keliamoji galia – 14 000 kg / 16 000 kg;
  Mechaniškai varoma, stūmimo jėga 
  – 75 kN (7500 kp).

Kranas PrIEKaBa



32017 RUGsėjis      

24  Privatūs miškai 
24  A. KULIEŠIS
	 	 Viešnagė	Suomijos	privačiuose	miškuose		

26  Profsąjungų  veikla 
26  I.	RUGINIENĖ
	 	 Bėgama	pirma	traukinio		

27 A.	ČEPIENĖ
	 	 Susitikimas	su		kolegomis	Latvijoje

 30  Medžioklė
30			 V.	TREPĖNAITIS
	 	 Kodėl	nesiryžtama	Lietuvoje	įteisinti	menkaverčių	
	 	 stumbrų	medžioklės?

33  V. RIBIKAUSKAS
	 	 Ūdroms	vertėtų	kraustytis	iš	Raudonosios	knygos							

34  Miškas ir visuomenė

35  Išėję negrįžti  

36  Laisvą minutę

37  Datos

38 Gamtos kalendorius

  4  Kronika   

   6  Aktualijos
  6 Kai	esame	permainų	išvakarėse

  7 Pristatytas	rekreacinis	objektas	„Trakų	krašto	miškų	parkas“

  8 E.	LINKEVIČIUS
	 	 Ar	tikrai	mokslininkai	atsakingi,	kad	ministerijos
	 	 stalčiuose	dūla	miškų	mokslas?		

11 Miš ki nin kys tė 
 11 G. VISALGA
	 	 Kelminio	eglės	puvinio	paplitimas	ir	žala	Lietuvos	eglynuose

 14	 D.	KAVALIAUSKAS,	M.	ŠEHO
	 	 Vokietijos	miškininkų	tyrimai	klimato	kaitos	šešėlyje:		
	 	 turkinis	lazdynas,	atlasinis	ir	Libano	kedras

 16	 B.	GRIGALIŪNAITĖ,	A.	MATELIS,	D.	BUROKIENĖ	
	 	 Paprastuosius	kadagius	puola	spygliakrėtis	ir	skydamaris

18 Saugomos teritorijos  
 18	 P.	VITKAUSKAS
	 	 Pažintis	su	Kauno	marių	regioninio	parko	gamta

20 Urėdijose    

20  D.	VARKOJIENĖ
	 	 Miškininkams	rūpi	Karšuvos	girios	biologinė	įvairovė		

22  P.	KVEDARIENĖ
	 	 ,,Miškas	man	tebėra	pilnas	atradimų	ir	teikia	
	 	 įkvėpimo	kūrybai...“

TURINYS

Trakų miškų urėdijos Ropėjų girininkijoje rugsėjo 16 d.  
visuomenei pristatytas naujas rekreacinis objektas 

„Trakų krašto miškų parkas“

7 psl.

Marijampolės miškų urėdijoje rugsėjo 15 d. duris atvėrė naujas 
Kalvarijos girininkijos administracinis pastatas
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rugpjūčio 21-25 d. LAMMC Miškų instituto 
Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyriaus 
vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Olgirda Be-
lova ir doktorantas Arūnas Tarvydas dalyva-
vo Tarptautinės medžiojamųjų gyvūnų biolo-
gų sąjungos (IUGB) 33-iame kongrese, kuris 
vyko Prancūzijoje, Le Corum centre Montpel-
lier. Dr.  O. Belova dalyvavo kongreso moks-
linio komiteto darbe ir kaip IUGB valdybos 
narė supažindino Generalinės asamblėjos 
dalyvius su 2019 m. Lietuvoje vyksiančio 
34-ojo kongreso pagrindiniais klausimais. 
33-ojo kongreso prezidentė dr. Nirmala Se-
on-Massin įteikė LAMMC Miškų institutui 
simbolinį IUGB Kongreso raktą bei organi-
zacijos vėliavas.

rugpjūčio 22 d. Kėdainių miškų urėdijoje lan-
kėsi grupė miškininkų senjorų iš Kauno, ku-
riuos  miškų urėdas Justinas Urbanavičius, 
miško želdymo ir apsaugos inžinierius Gied-
rius Skučas supažindino su miško sėklinė-
mis plantacijomis, bandomaisiais paprasto-
jo ąžuolo, hibridinės drebulės, platanalapio 
klevo, mandžiūrinio riešutmedžio ir kitų me-
džių rūšių želdiniais. 

rugpjūčio 24-25 d. LMP federacijos delegacija 
buvo išvykusi į Latviją, kur surengtas kasme-
tinis miškų ūkio profesinių sąjungų susitiki-
mas (plačiau – 27 p.).  

rugpjūčio 28-31 d. Valstybinės miškų tarny-
bos Miško genetinių išteklių skyriaus vyriau-
siasis specialistas Valmantas Kundrotas daly-
vavo EUFORGEN (Europos miško genetinių 
resursų) programos darbo grupės „Sprendi-
mų sistemos išvystymas identifikavimui, ver-
tinimui ir ūkinių priemonių numatymui Eu-
ropos Miško genetinių išteklių išsaugojimo 
objektuose“ susirinkime. Iškelti 3 pagrindi-
niai tikslai: a) miško genetinių išteklių išsau-
gojimo objektų monitoringas, grėsmės ge-
netinei degradacijai įvertinimas, reikalingų 
ūkinių priemonių numatymas; b) marginali-
nių populiacijų identifikavimas, įtraukimas į 
miško genetinių išteklių išsaugojimo sąrašus 
ir duomenų bazes; c) introdukuotos miško 
medžių rūšys, jų genofondo išsaugojimas.

Darbo grupės veikla ir susitikimų pro-
tokolai pateikti EUFORGEN tinklalapyje 
http://www.euforgen.org/.

rugsėjo 3-9 d. Rusijos Federacijos Maskvos re-
gione vyko 14-sis tarptautinis jaunųjų miško 
bičiulų konkursas „International junior forest 
contest“, kuriame  Lietuvą atstovavo  Tauragės 
r. Žygaičių gimnazijos JMB būrelio „Skroblas“ 
narės Dalia Kančauskaitė ir Evelina Baužaitė. 

rugsėjo 3-8 d. LAMMC Miškų instituto vyriau-
siasis mokslo darbuotojas dr. Kęstutis Armolai-

tis dalyvavo Jungtinėje Karalystėje, Harpenden 
mieste vykusiame 6 tarptautiniame simpoziu-
me apie dirvožemio organinę medžiagą.

rugsėjo 7-8 d. Šilutės miškų urėdijoje vyko 
FSC miškų tvarkymo kasmetinis auditas. 

rugsėjo 8 d. Valstybinės miškų tarnybos Miš-
kų kontrolės skyrius informavo Generalinę 
miškų urėdiją, kad atlikus Kretingos miškų 
urėdijoje miškų naudojimo patikrinimą buvo 
konstatuota: kokybiškai atliekami miško kir-
timai, didelis dėmesys skiriamas miškų ug-
dymui. Šiuo požiūriu ypač išsiskiria Mikoliš-
kių, Vėžaičių ir Grūšlaukės girininkijos. 

Įvertinusi Valstybinės miškų tarnybos 
pateiktas išvadas, Generalinė miškų urėdi-
ja rekomendavo Kretingos miškų urėdui A. 
Samoškai teisės aktų numatyta tvarka pa-
skatinti miškų urėdijos vyriausiąjį miškinin-
ką Sigitą Kupšį bei Mikoliškių, Vėžaičių ir 
Grūšlaukės girininkijų girininkus už pavyz-
dingai atliekamus miško ugdymo kirtimus.

rugsėjo 9 d. Valstybinės saugomų teritorijų tar-
nybos nacionalinis lankytojų centras Vilniuje 
pakvietė visuomenę į edukacinį renginį „Šeima-
dienis“, kuriame dideli ir maži šeimų nariai ga-
lėjo sužinoti naujienas apie Lietuvos saugomas 
teritorijas, šalies kraštovaizdį ir gamtą. 

rugsėjo 12 d. aplinkos ministras Kęstutis Na-
vickas pristatė svarstymui LR Seime siūlymą, 
kaip pertvarkyti aplinkos apsaugos valstybi-
nę kontrolę vykdančias institucijas. Minis-
tro sudarytos darbo grupės pateiktame plane 
numatyta sukurti Aplinkos apsaugos depar-
tamentą, kuriam būtų priskirti keturi regio-
niniai padaliniai Vilniuje, Kaune, Klaipėdo-
je ir Panevėžyje. Tokiam pasiūlymui pritarė 
Vyriausybė. Planuojamam steigti Aplinkos 
apsaugos departamentui vėliau būtų perduo-
ta miškų, saugomų teritorijų ir žemės gelmių 
išteklių naudojimo kontrolė.
 
rugsėjo 12 d. LAMMC Miškų institute dok-
torantė Dovilė Čiuldienė apgynė ekologijos 
ir aplinkotyros mokslo krypties daktaro di-
sertaciją „Dirvožemių tvarumas svetimže-
mių rūšių medynuose“. Disertacija rengta 
2012-2017 m., mokslinis vadovas – dr. Kęs-
tutis Armolaitis.

rugsėjo 13 d. senjorų klubo „Giriūnai“ grupė 
narių lankėsi Šilutės krašte. Rambyno regio-
ninio parko informaciniame centre domėjosi 
šio krašto istorija, gamtos vertybėmis, gro-
žėjosi vaizdais nuo Rambyno kalno regyklos, 
lankėsi Bitėnų kapinaitėse. Rambyno girinin-
kijos girininkas Ričardas Mažutis pristatė šio 
parko miškų tvarkymą, o Šilutės miškų urė-
das Vaidas Bendaravičius ir vyriausiasis miš-
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tarnybos darbuotojus aktualiuose ekonomi-
niuose, socialiniuose ir darbo klausimuose.

rugsėjo 23 d. Kuršių nerijos NP Juodkrantės 
girininkijos miškininkai surengė visuome-
nei pažintinę ekskursiją po rudenėjančius 
Kuršių nerijos miškus, pristatė gamtotvar-
kinius projektus, kaip miško gaisrai pakeitė  
nerijos kraštovaizdį, kaip atkuriamos gais-
ravietės, saugomi įveisti želdiniai. 2014 m. 
gaisravietėje įveisti želdiniai nuo elninių 
žvėrių pakenkimų apsaugoti nenaudojant 
chemikalų – 0,5 ha plote medelių viršūnės 
apvyniotos avių vilna. 

rugsėjo 29 d. ASU posėdžių salėje LAMMC 
disertantė Valda Gudynaitė-Franckevičienė 
apgynė žemės ūkio mokslų srities miškotyros 
mokslo krypties daktaro disertaciją „Planta-
cinei miškininkystei tinkamų tuopų hibridų 
ir klonų ekogenetinis plastiškumas ir adapta-
cija Lietuvos gamtinėmis sąlygomis“.   
   
rugsėjo 29 d. Aplinkos ministerija pradėjo 
organizuoti nemokamus nuotolinius 10 se-
minarų ciklo mokymus privačių miškų sa-
vininkams. Mokymai finansuojami iš Ben-
drųjų miškų ūkio reikmių programos lėšų, 
juos rengia konkursą laimėjusi viešoji įstai-
ga „Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tar-
nyba“. Pirmąjį seminarą apie pagrindinius 
miško kirtimus vedė KMAI kolegijos Miš-
kininkystės katedros vedėjo pavaduotojas 
Evaldas Survila. 

Norintieji dalyvauti mokymuose gali 
teirautis tel. 8 347 44049, 8 642 11894 arba 
el. p. miskininkyste@lzukt.lt. 

kininkas Viktoras Aužbikavičius apžvelgė 
miškų urėdijos miškininkų darbus. Nor-
kaičių girininkijoje senjorai apžiūrėjo miš-
rius bukynus su pušimis, ąžuolais, pabuvo-
jo Kintų girininkijoje, Ventės rage, Minijos 
kaime, grožėjosi Aukštumalos pelkės biolo-
gine įvairove. 

rugsėjo 15-17 d. Kurtuvėnų regioninio par-
ko direkcija ir Žirginio sporto asociacija 
Kurtuvėnuose surengė Šiaurės Baltijos ša-
lių ištvermės jojimo čempionatą. 

rugsėjo 16 d. Dzūkijos nacionalinis parkas 
pakvietė visuomenę į edukacinį renginį – 
grybų rinkimo bei grikių rovimo ir kūlimo 
talką bei pažintinę išvyką į Musteikos kai-
me esantį drevinės bitininkystės bityną. 

rugsėjo 16 d. Telšių rajone Varnių regioni-
nis parkas kvietė visus išbandyti naują 28 
km pažintinį pėsčiųjų ir dviratininkų marš-
rutą aplink Biržulio ežerą, aplankant istori-
nes vietas. 

rugsėjo 19 d. Panevėžio miškų urėdijoje, 
Pašilių stumbryne surengta visuomenei 
Atvirų durų diena. 

rugsėjo 21 d. įvyko pirmasis Valstybinės 
miškų tarnybos Darbo tarybos posėdis, ku-
rio metu taryba įgijo įgaliojimus ir pradėjo 
vykdyti nustatytas funkcijas. Tarybos pirmi-
ninku išrinktas VMT Miškų kontrolės sky-
riaus vedėjo pavaduotojas Marius Ivanaus-
kas, tarybos sekretore  – Jovita Biveinienė. 
Taryba atstovaus visus Valstybinės miškų 

Spalio 5-7 d. Aleksandro Stulginskio uni-
versitete vyks tarptautinė miško, medžio-
klės ir gyvulininkystės technologijų paroda 
„Sprendimų ratas – 2017“.

  Aplinkos ministerijoje rugpjūtį vykusia-
me pasitarime Generalinės miškų urėdijos 
ir Miško darbų rangovų asociacijos atsto-
vai sutarė tęsti konstruktyvų bendradar-
biavimą, užtikrinant savalaikį ir kokybišką 
miškui svarbių darbų vykdymą. Pastarai-
siais metais miškų urėdijose rangos būdu 
vykdoma 75 proc. miško kirtimo ir 60 proc. 
medienos ištraukimo bei ūkinių darbų. Ge-
neralinė miškų urėdija pavedė miškų urėdi-
joms užtikrinti, kad  sudarant naujas miškų 
ūkio ir medienos ruošos paslaugų pirkimo 
sutartis, jų įvykdymo pabaigos data būtų ne 
vėlesnė kaip 2018 m. gruodžio 31 d.; prieš 
rengiant naujus viešųjų pirkimų konkursus, 
kai nustatomi maksimalūs miško kirtimo ir 
medienos ištraukimo į tarpinį sandėlį dar-
bų įkainiai, jie būtų ekonomiškai pagrįsti 
detaliais skaičiavimais ir viešai skelbiami 
miškų urėdijos internetiniame puslapyje. 
Dauguma miškų urėdijų pasirašytų miš-
kų ūkio ir medienos ruošos paslaugų pir-
kimo sutarčių su rangos įmonėmis galioja 
iki 2017 m. gruodžio 31 d. arba kitų metų 
vidurio su galimybe pratęsti 2 kartus. Ran-
gos darbų sutarčių tęstinumas ypač svarbus 
viso valstybinių miškų sistemos reorgani-
zavimo laikotarpiu. Naujoms miškų ūkio ir 
medienos ruošos paslaugų pirkimo sutar-
tims sudaryti miškų urėdijos organizuos 
viešųjų pirkimų konkursus.

Aplinkos ministro K. Navicko 
2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymu 

Nr. DI-781 suteikta pirma kvalifi-
kacinė klasė šiems girininkams: 

Antanui Augliui – Panevėžio 
miškų urėdijos Naujamiesčio gi-
rininkijos, Remigijui Bučinskui 
– Kėdainių miškų urėdijos Labū-
navos girininkijos, Alvydui Jac-
kevičiui – Utenos miškų urėdijos 

Videniškių girininkijos, Raimondui Juzikiui – Raseinių 
miškų urėdijos Viduklės girininkijos, Evaldui Kuodžiui 
– Radviliškio miškų urėdijos Aukštelkų girininkijos, Jo-
nui Leikai – Panevėžio miškų urėdijos Krekenavos giri-
ninkijos, Romualdui Poškui – Radviliškio miškų urėdijos 
Radviliškio girininkijos, Stasiui Vaičikauskui – Rokiškio 
miškų urėdijos Rokiškio girininkijos. 

G eneralinio miškų urėdo R. Prūsaičio 2017 m.  
rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1B-161 suteikta 

antra kvalifikacinė klasė šiems girininkams: 
Arvydui Leimontui – Joniškio miškų urė-

dijos Žagarės girininkijos, Sigitui Gražule-
vičiui – Jurbarko miškų urėdijos Jūravos giri-
ninkijos,  Mariui Rimkui – Jurbarko miškų 
urėdijos Smalininkų girininkijos, Eugenijui 
Keževičiui – Panevėžio miškų urėdijos An-
ciškių girininkijos, Arūnui Kaltauskui – Ra-

dviliškio miškų urėdijos Liepynės girininkijos, Ryčiui Andriuške-
vičiui – Rokiškio miškų urėdijos Juodupės girininkijos, Mindaugui 
Jankauskui – Šakių miškų urėdijos Klevinių girininkijos, Žydrū-
nui Kupstaičiui – Šakių miškų urėdijos Lekėčių girininkijos, Arū-
nui Juozui Useliui – Šilutės miškų urėdijos Stemplių girininki-
jos, Vytautui Dirsei – Trakų miškų urėdijos Jagelonių girininkijos ir 
Valdui Lėckui – Valkininkų miškų urėdijos Pirčiupių girininkijos.  

SUTEIKTOS	KVALIfIKAcINĖS	KLASĖS	GIRININKAMS
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Šiemet profesinę dieną miškininkų bendruomenė minėjo kuk-
liai savo kolektyvuose, be valdžios institucijų atstovų viešų 
sveikinimų, padėkų teikimo. 

Aplinkos ministras K. Navickas AM tinklalapyje šia proga pa-
linkėjo miškininkų bendruomenei „Laimingos Miškininko die-
nos!“. Sveikinime padėkojęs miškininkams už rūpestį žaliuoju 
Lietuvos turtu, jis teigė: „...Tikiu, kad su naujais pokyčiais valsty-
biniuose miškuose dar tvirčiau žengsime tvaraus miškininkavimo 
keliu, darnios plėtros ir miškų išsaugojimo link“.   

Kaip ir kasmet, aplinkos ministro įsakymu 8 girininkams su-
teikta pirma kvalifikacinė klasė, o generalinis miškų urėdas 11 gi-
rininkų suteikė antrąją kvalifikacinę klasę, dėl trečios klasės su-
teikimo sprendė kiekvienos miškų urėdijos vadovai. 

Nuotaikos miškininkų bendruomenėje atsispindi LMS sky-
riams išplatintame Lietuvos miškininkų sąjungos prezidento prof.  
Edmundo Bartkevičiaus sveikinime:

„Mieli miškininkai,
dar niekad nebuvo taip sunku parinkti sveikinimo žodžius 

Miškininko dienos proga. Priežastis visiems žinoma. Politikai 
nusprendė pradėti valstybinių miškų valdymo reformą. Bet miš-
kininkų nerimas ne pačioje reformoje, o kaip ji buvo pradėta. O 
pradėta buvo miškininkų juodinimu, kaltinimu būtais ir nebūtais 
dalykais. Pradėta ne argumentų, ekonominių skaičiavimų kalba, 
o politikų turgumi. Miškų įstatymo pataisos priimtos mainais 
į PVM lengvatą šildymui (dabar paaiškėjo, kad tik trims mėne-
siams).

Niekas negali nuginčyti Lietuvos miškininkų pasiekimų: ša-
lies miškingumas pasiekė 33,4 proc., vidutinis medienos tūris 
– 250 m3/ha. Pagal miškų našumą šalies valstybiniai miškai yra 
pirmame Europos valstybių dešimtuke. Tokie rezultatai pasiekti 
nuoširdaus valstybinių miškininkų darbo dėka.

Teisybės dėlei reikia pažymėti, kad yra ir taisytinų dalykų. 
Sprendžiant pagal socialinių tinklų komentarus, pastaraisiais me-
tais visuomenės požiūris į miškininkus pradėjo keistis į mums ne 
visuomet palankią pusę. Reikia atlikti detalią analizę kas galėjo 
paskatinti tokį procesą.

Susidarius dabartinei situacijai, kuomet miškų urėdijos jungia-
mos į vieną įmonę, visų miškininkų laukia dideli iššūkiai. Tai dide-
lis ir atsakingas darbas. Tačiau kiekvienas pasikeitimas yra ir gali-
mybė tobulėti, dirbti efektyviau, atrasti kažką naujo.

Kai esame permainų išvakarėse
Miškininkų dieną sutikime su viltimi, kad pertvarkos vėjai 

bus palankūs miškininkams, kad Lietuvos šimtmetį mes sutiksi-
me su dar našesniais ir išpuoselėtais miškais.

Visiems Lietuvos miškininkams ir jų šeimos nariams linkiu 
ąžuolo sveikatos, darnos šeimose, malonių akimirkų laisvalaikiu“.

Padrąsinantis buvo ir generalinio miškų urėdo dr. Rimanto  
Prūsaičio palinkėjimas valstybinių miškų puoselėtojams: ,,Būki-
te tvirti, sveiki ir stiprūs kaip tie Lietuvos ąžuolai, nes Jūsų kilnus 
ir prasmingas darbas labai reikalingas Lietuvai ir jos žmonėms“. 

Nežiūrint miškų urėdijų apjungimo ir nenuspėjamų jo pasek- 
mių, dalis miškų urėdijų tęsė pradėtus statybų, rekreacinius dar-
bus ir profesinės dienos proga juos pristatė visuomenei, saviškiams. 

Trakų miškų urėdijos Ropėjų girininkijoje rugsėjo 16 d. visuo-
menei pristatytas naujas rekreacinis objektas „Trakų krašto miš-
kų parkas“.

Marijampolės miškų urėdijoje profesinei dienai duris atvėrė 
priduotas naujas Kalvarijos girininkijos administracinis pasta-
tas, pagerinęs darbuotojams darbo sąlygas. Girininkijos atida-
ryme dalyvavo LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirminin-
kas dr. Kęstutis Mažeika, Kalvarijos savivaldybės meras Vincas 
Plikaitis, Lenkijos Suvalkų miškų urėdijos urėdo pavaduotojas 
Olgierd Furman ir girininkas Antanas Rėkus, Vištyčio regioni-
no parko direkcijos direktorius Nerijus Paškauskas, girininkijos 
pastato statytojai. Ta proga visi dalyviai buvo pakviesti pasodin-
ti simbolinį ąžuolą. 

Kai kurių miškų urėdijų miškininkai, prisidedant įmonės pro-
fesinei sąjungai, Miškininko dieną pažymėjo jiems patogiu laiku 
surengtomis pažintinėmis ekskursijomis po Lietuvą ar į užsienį 
bei išvykomis į kultūrinius renginius. 

Nemenčinės miškų urėdijos miškininkai šia proga dar rugsėjo 
7-10 d. susiorganizavo kelių dienų pažintinę išvyką į Šiaurės Baltijos 
šalis, aplankydami Latvijos, Estijos, Suomijos ir Švedijos sostines. 
Šia turizmo agentūros pasiūlyta kelione rugsėjo viduryje pasinau-
dojo ir Tauragės, Jurbarko miškų urėdijų miškininkai. 

Dubravos EMM urėdijos ir Joniškio miškų urėdijos miškinin-
kai buvo išvykę į Lenkiją, kur pabuvojo turistų pamėgtose vietose. 
Druskininkiečiai miškininkai vyko į koncertą sostinėje.

Pakruojo miškų urėdijos miškininkai dar rugsėjo 12 d. suren-
gė tradicinį Miškininko dienos minėjimą, į kurį pakviesti ir vete-
ranai. Kartu apžvelgti metų darbai, nūdienos gyvenimo iššūkiai, 

pagerbti gerai dirbantys bei jubiliejines su-
kaktis švenčiantys miškininkai, padėkota ve-
teranams, jaukiai ir betarpiškai pabendrauta 
tarpusavyje.  

Anykščių miškų urėdijos miškininkus 
pasveikinti buvo atvykęs Anykščių rajono 
savivaldybės meras Kęstutis Tubis. Kazlų 
Rūdos mokomosios miškų urėdijos miški-
ninkus sveikino jų globojami jaunieji miško 
bičiuliai.  

MG inf.

akTUalIjoS

Pakruojo miškų urėdijos miškininkai 
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Profesinę dieną Trakų miškų urėdijoje 
miškininkai paminėjo gražiu ir pras-
mingu renginiu – šeštadienį, rugsėjo 

16 d., Ropėjų girininkijoje prie magistralinio 
kelio Vilnius – Druskininkai pristatytas vi-
suomenei naujas rekreacinis objektas „Trakų 
krašto miškų parkas“. Jo atidaryme dalyvavo 
miškų urėdijos miškininkai su šeimomis, at-
vyko pasveikinti aplinkos ministras Kęstutis 
Navickas, Trakų rajono savivaldybės merė 
Edita Rudelienė, savivaldybės administra-
cijos direktorius Darius Kvedaravičius, jau-
nieji miško bičiuliai „Verkniukai“. 

Trakų miškų urėdas Vygantas Mier-
kis papasakojo, kaip gimė šio rekreacinio 
objekto įkūrimo idėja, kaip ji buvo įgy-
vendinta, įteikė Padėkos raštus jaunajam 
skulptūrų meistrui Mindaugui Vyšniaus-
kui ir  jam talkinusiam miško ūkio darbi-
ninkui Vaclovui Strazevičiui, pagaminu-
siam pavėsinę, stendus, suolelius.

Aplinkos ministras K. Navickas padė-
kojo Trakų miškininkams už prasmingus 
darbus, pasveikino su profesine švente. Ra-
jono merė Edita Rudelienė ir savivaldybės 

Pristatytas rekreacinis objektas 
„Trakų krašto miškų parkas“

administracijos direktorius D. Kvedaravi-
čius pasidžiaugė, kad miškininkai sumaniai 
padeda puoselėti ir grąžinti Trakų rajoną.

Patogus privažiavimas, tvarkinga ap-
linka, meniškos skulptūros, informatyvūs 
stendai lankytojus viliojo dar net nespėjus 
pilnai užbaigti objekto tvarkymo darbų. 

Ropėjų girininkijos girininkas Kęstu-
tis Mikulskas ir miško apsaugos inžinie-
rius Vaidotas Pauželis renginio dalyviams 
vaizdžiai perteikė parke esančių skulptū-
rų prasmę, išsamiai papasakojo apie Trakų 
miškų urėdijos valdomus miškus, saugo-
mas teritorijas bei priminė, koks svarbus 
miškininko vaidmuo saugant, prižiūrint ir 
ugdant miškus. 

Prie pakelėje įsikūrusios Ropėjų giri-
ninkijos sodybos stodavo pakeleiviai, miš-
kų lankytojai nusifotografuoti su čia gu-
linčiu briedžiu, kurį daugiau kaip prieš 25 
metus išskobė buvęs ilgametis rekreacijos 
meistras Marjan Misevič. Vėliau sutvar-
kius girininkijos sodybos teritoriją, atsi-
rado laisva erdvė, kurią norėjosi užpildyti 
kažkuo įdomaus.

Renginio dalyviai  Kerpama atidarytuvių juostelė

„Idėja įrengti šioje vietoje rekreacinį 
objektą kilo miškų urėdijos vyriausiajam 
miškininkui Dainiui Taukiui – beliko tik 
sugalvoti, kas būtų patrauklu, įdomu ir 
priimtina lankytojams. Kartu su Ropėjų 
girininkijos  girininku Kęstučiu Mikuls-
ku, kitais specialistais nusprendėme pa-
žvelgti į miškininko profesiją kitu kampu 
arba kitaip sakant sukurti miškininko dar-
bų kalendorių gamtoje“, – sako Trakų miš-
kų urėdijos miško ekologijos ir rekreacijos 
specialistė Auksė Komičienė.  

Parko  įkūrimo tikslas edukacinis 
– supažindinti visuomene su miškinin-
ko profesija, visais metų laikais miškuos 
atliekamais būtinais darbais, užgriūvan-
čiais rūpesčiais, kodėl reikia saugoti nyks-
tančias augalų, gyvūnų ir paukščių rūšis. 
Ateityje šis objektas bus papildytas den-
droparku,  kur lankytojai turės galimybę 
susipažinti su įvairių rūšių augalais, kurių 
spalvų gama atspindės metų laikus.    

Trakų miškų urėdijos inf.

Trakų miškų urėdo padėka parko skulptūrų kūrėjui Mindaugui Vyšniauskui (2-as iš kairės) Parkas laukia lankytojų
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Mokslo finansavimas iš Bendrųjų 
miškų ūkio reikmių programos 
Aplinkos ministro 2016 m. vasario 11 
d. įsakymu Nr. D1-95 paskirstomos lė-
šos, susikaupusios šioje programoje. Nuo 
2015 m. sausio 1 d. visiems šalies miškų 
valdytojams nustatyti privalomieji 5 proc. 
atskaitymai. Taigi, 2016 m. vasario 11 d. 
buvo paskirstytas 8,7 mln. eurų progra-
mos pyragas (1 pav.): 5343,3 tūkst. eurų 
(61 proc. lėšų) skirta Valstybinei miškų 
tarnybai ir jos organizuojamiems pro-
jektams įgyvendinti; 1587 tūkst. eurų (18 
proc.) – Generalinei miškų urėdijai ir jos 
organizuojamiems projektams įgyven-
dinti. Dar 10 proc. programos lėšų skir-
ta miško kelių remontui, 6 proc. – kitoms 
reikmėms,  3 proc. – privačių miškų sa-

daugiau kaip 600 tūkst. eurų. O kur dar 
paraiškos, pateiktos viso ASU Miškų ir 
ekologijos fakulteto, LAMMC Miškų ins-
tituto, KMAI kolegijos ar privačių įmonių?  
Taigi, tie 170 tūkst. eurų tėra lašas jūroje. 
Tiek investuojant galima tikėtis tik labai 
fragmentuoto mokslo, grindžiamo asme-
niniu ten dirbančiųjų pašaukimu. Iniciaty-
va iš tyrėjų pusės yra. Bet ar ji bus remia-
ma ir plėtojama, priklauso nuo Aplinkos 
ministerijos.

Norint, kad situacija iš esmės keistų-
si, mokslui skiriama dalis turėtų didė-
ti ne procentiniais punktais, o kartais. 
Aplinkos ministerijai dėl Bendrųjų miš-
ko ūkio reikmių finansavimo programos 
įgyvendinimo priekaištų yra pareišku-
si ir Valstybės kontrolė (2016 m. rugsė-
jo 27 d. Nr. VA-P-20-7-13). Ši instituci-
ja nustatė, kad „didžioji dalis programos 
lėšų (iki 50 proc.) paskirstyta ir panau-
dota ministerijai pavaldžių institucijų 
(GMU ir VMT) valdymo išlaidoms, ta-
čiau valstybinių ir privačių miško val-
dytojų sumokėti mokesčiai turėtų būti 
naudojami miškų būklei gerinti“ (1 au-
dito išvada). Pasak Valstybės kontrolės, 
„priedai, vienkartinės išmokos, pašalpos 
Valstybinės miškų tarnybos ir Generali-
nės miškų urėdijos darbuotojams buvo 
mokami laikantis teisės aktų“, tik kaip su 
tomis bendrosiomis miško reikmėmis ir 
strateginiais tikslais? 

Ar tikrai mokslininkai atsakingi, 
kad ministerijos stalčiuose dūla 
miškų mokslas? 

vininkams konsultuoti ir 170 tūkst. eurų 
(70 tūkst. eurų paliekant rezerve) – moks-
lo reikmėms, kas sudaro vos 2 proc. nuo 
viso pyrago. 

Natūraliai kyla klausimas, ar investa-
vus 170 tūkst. eurų galima tikėtis visaver-
čio mokslo, kuris, kaip šviesos žiburys gi-
lią naktį, vestų mūsų miškų ūkį į mokslu ir 
technologijomis grindžiamą XXI amžių? 
Realiai už tokią sumą galima būtų įvyk-
dyti nebent vieną didesnį projektą, kuria-
me vienerius metus dirbtų 3-4 mokslinin-
kai. Jei projektas truktų trejus metus, kaip 
dažnai būna su didesniais nacionalinės 
svarbos projektais, realiai būtų įdarbinti 
1-2 mokslo darbuotojai. Pažymėtina, kad 
pernai vien tik ASU Miškotvarkos ir me-
dienotyros institutas pateikė paraiškų už 

Dr. EDGARAS LINKEVIČIUS, ASU Miškų ir ekologijos fakulteto Miškotvarkos ir medienotyros institutas

Dr. Nerijus Kupstaitis straipsnyje „Atotrūkis tarp mokslinių tyrimų ir miško politikos“ („Mūsų girios“, 2016/12) išreiškė 
mintį, kad „reikia gerinti sąveiką ir bendradarbiavimą tarp miškų politikos tyrėjų ir miškų politikos sprendėjų“.  Iš tiesų 
turbūt reikėtų sutikti, kad bendrąja prasme ryšys tarp mokslininkų, vienaip ar kitaip susijusių su mišku, ir Aplinkos minis-
terijos yra gana silpnas. Bendradarbiavimas galėtų ir turėtų būti intensyvesnis. Dėl tokios padėties galbūt galima kaltinti 
ir pačius mokslininkus už jų pasyvumą ar už niekam tikusius mokslinių darbų rezultatus, kurie tik puošia ministerijos 
stalčius. Tačiau priežasčių yra ir daugiau, kai kurios jų kyla iš ministerijos pusės. Plačiau norėčiau  paanalizuoti  tris 
priežastis: mokslui skiriamą finansavimo dydį iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių programos, mokslinių temų nusavinimą 
ir paraiškų bei pasiūlymų vertinimą.

1 pav.  Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymas 
aplinkos ministro 2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-95 
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Atrodytų, kad programos fondas yra 
pilnai išnaudojamas. Tačiau vėl taip nėra. 
Valstybės kontrolės teigimu, „kasmet ne-
panaudojama didžioji (apie 50 proc.) pro-
gramos lėšų dalis“ (3 audito išvada), o „ne-
panaudotas lėšų likutis nuo 2013 metų iki 
2015 metų išaugo du kartus, t. y. nuo 5,5 
mln. eurų iki 12,1 mln. eurų. Kai biudže-
tiniais metais nuolat lieka nepanaudojamų 
lėšų, tai rodo, kad valstybės biudžeto lėšos 
naudojamos ne pačiu efektyviausiu būdu, 
finansavimas nėra perskirstomas tarp pro-
gramos priemonių“. Galiausiai dėl prasto 
programos fondo administravimo Valsty-
bės kontrolė apskritai kelia klausimą dėl 
šio fondo reikalingumo. 

„Kai mokesčių pagrindu yra formuo-
jama programa, kurios paskirtis yra fi-
nansuoti bendrąsias miškų ūkio rei-
kmes, tokios išlaidos, kaip biudžetinių 
įstaigų valdymo išlaidos, neturėtų būti 
priskiriamos prioritetinėmis. Esant to-
kiam programos lėšų paskirstymui, kyla 
abejonių dėl programos tolesnio vykdy-
mo ateityje tikslingumo, nes paprastai 
tokios programos skiriamos strategi-
niams tikslams įgyvendinti, o ne valdy-
mo išlaidoms finansuoti“. Mano supra-
timu, fondas yra reikalingas vien jau dėl 
to, kad kai kurias problemas galima ir 
reikia spręsti bendrai. Tačiau tai daryti 
reikia atsakingai.

Pastaruoju metu Lietuvoje tapo įpras-
ta dairytis pas kaimynus latvius ir šio bei 
to iš jų pasimokyti. Man buvo įdomu pa-
analizuoti, kiek Latvijos valstybinių miš-
kų valdytojai „Latvijas valsts meži“ ski-
ria finansavimo miškininkystės mokslui. 
Paaiškėjo, kad „Latvijas valsts meži“ 2016 
m. skyrė 882009 eurų, o Žemės ūkio mi-
nisterijos paskelbtų konkursų bendra 
suma buvo 1578304,37 eurų. (http://
www.vmd.gov.lv/mezi/jaunumi/pieskir-
tais-finansejums).

Todėl kyla klausimas, kada pavysime 
kolegas iš Latvijos, kai jų finansavimas 
miškininkystės mokslams iš atitinkamų 
programų yra 8 kartus didesnis nei mūsų?

Mokslinių temų nusavinimas
Remiantis Bendrųjų miškų ūkio reikmių 
finansavimo programos suvestine (nuo 
2016 11 12  Nr. D1-349 iki einamųjų kalen-
dorinių metų liepos 15 d.), Aplinkos mi-
nisterijos reguliavimo sričiai priskirtoms 
įstaigoms ir įmonėms, savivaldybėms 
šios ministerijos Miškų departamentas 
išsiuntė kvietimą raštu teikti paraiškas. 

kaip yra dabar. Joks mokslininkas nerizi-
kuos pateikti savo geriausią idėją konkur-
sui, jausdamas, kad ji gali būti legaliai pa-
vogta. Manau, būtų logiška, kad konkretus 
asmuo ar asmenų grupė pateiktų projektą, 
kuris būtų vertinamas ir toliau konkuruo-
tų su kitų autorių projektais. Jeigu jis būtų 
atrenkamas, finansavimas būtinai būtų 
skiriamas projekto autoriams, kaip tai da-
roma Lietuvos mokslų tarybos organizuo-
jamuose konkursuose. 

Taigi, norint skatinti mokslininkų ir 
Aplinkos ministerijos bendradarbiavimą, 
tiesiog būtina mažinti biurokratines kliū-
tis, susijusias su dalyvavimu Bendrųjų 
miškų ūkio reikmių finansavimo progra-
moje, ir užtikrinti, kad idėjos autorystė ti-
krai bus apsaugota.

Paraiškų bei pasiūlymų  
vertinimas bei svarstymas
Teisės aktu nustatyta, jog paraiškų ver-
tinimą atlieka Miškų departamentas 
ar kitas Aplinkos ministerijos padali-
nys. Nors vertinimas atliekamas pagal 3 
priede pateiktus kriterijus, lieka neaiš-
ku, kodėl pats vertinimas, ypač moksli-
nių darbų, yra patikėtas išskirtinai Miš-
kų departamentui. Kodėl nesistengiama 
įnešti daugiau skaidrumo, įtraukiant ne-
priklausomus ekspertus, suformuluoti 
aiškius atrankos kriterijus? Gali būti, kad 
Miškų departamento specialistai atren-

Paraiškas galėjo teikti ir miškų urėdijos, 
privačių miškų savininkų organizacinės 
struktūros, kiti pareiškėjai (išskyrus ats-
kirus fizinius asmenis). Tyrėjas taip pat 
gali pateikti paraišką mokslo įstaigai, ku-
rioje visos paraiškos yra apjungiamos. Be 
to, tyrėjas gali pateikti idėją miškų urėdi-
jai ir jos vardu, Generalinei miškų urėdi-
jai pritarus, teikti paraišką Bendrųjų miš-
kų ūkio reikmių finansavimo programai. 
Abiem atvejais, jeigu paraiška bus atrink-
ta, jai skelbiamas viešasis konkursas. Pa-
reiškėjas jame gali dalyvauti, tačiau ne-
būtinai laimėti. Gali atsitikti (kaip dažnai 
būna), kad konkursą laimės kas nors kitas, 
pasiūlęs mažesnę kainą. Atrodytų viskas 
logiška ir teisėta: atrinkta paraiška, su-
rengtas viešasis konkursas, laimėtoju tapo 
pasiūlęs mažiausią kainą. Tačiau, kaip su 
idėjos autoryste? 

Žiūrint iš tyrėjo pusės, idėjos genera-
vimas kartais užtrunka daug ilgiau nei jos 
įgyvendinimas. Kartais reikia atlikti daug 
ir ilgalaikių tyrimų, kol ta idėja suformu-
luojama. Tai idėjai pilnavertiškai įgyven-
dinti reikia ir atitinkamų finansinių ir in-
telektinių resursų. Taigi, čia slypi keletas 
pavojų. Pirmas – tyrėjas tiesiog praras 
savo idėją, antras – tą idėją kas nors kitas 
įgyvendins atmestinai (dažnai tikslas būna 
tik pinigų įsisavinimas) ir faktiškai su-
žlugdys. Konkurencija yra būtina. Tačiau 
idėjos autorystė negali būti ignoruojama, 

Autorius miškų tyrimo objektuose
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ka tikslingiausias paraiškas, bet taip pat 
gali būti, kad atmeta ir labai perspekty-
vias strateginiu atžvilgiu paraiškas. Rei-
kėtų nepamiršti, kad dažnai mokslinės 
paraiškos būna gana siauros, reikalau-
jančios labai specifinių žinių, kurios įgy-
jamos tik ilgai ir detaliai atliekant moks-
linius tyrimus toje srityje. 

Be to, pats mokslas turi būti laisvas ir 
visa apimantis, kad gimtų generuojamos 
idėjos, kurios ateityje bus labai perspekty-
vios. Tik tada toks mokslas duotų didžiau-
sią naudą mūsų valstybei. 

Paraiškų vertinimas turėtų būti vie-
šas. Manau, kad nebūtų sunku surasti tin-
kamas patalpas Aplinkos ministerijoje, 
LAMMC Miškų institute, ASU ar kur ki-
tur. Tada reikėtų sudaryti vertinimo komi-
siją iš Aplinkos ministerijos, mokslo, gal-
būt ir miškų pramonės atstovų. Sukviesti 
visus norinčius ir leisti jiems pristatyti 
savo darbus. Viešos diskusijos metu būtų 
galima atsijoti svarbiausius darbus, taip 
pat generuoti ir keistis savo idėjomis. Ska-
tinti inovacijas miškų sektoriuje, bendra-
darbiavimą tarp institucijų. Toks viešas 

saugojimą bei padarius paraiškų vertini-
mus skaidresnius) atsirastų ir tarpusavio 
pasitikėjimas, be kurio sudėtinga įsivaiz-
duoti ir sėkmingą tarpusavio bendradar-
biavimą. 

Baigiant norėčiau pabrėžti, kad moks-
lininkai kuria mokslo žinias, ieško racio-
nalių sprendimų problemoms spręsti. Kar-
tais pasiseka, o kartais ir ne. Retas kuris 
kelia sau tikslą tapti lobistu. Tačiau būtent, 
ar mokslo žinios liks tik stalčiuje (kaip be-
vertės), ar taps normatyvu, priklauso nuo 
politinio proceso, kuriame dalyvauja įvai-
rios interesų grupės (miško pramonės at-
stovai, gamtosaugininkai, mokslininkai, 
valstybinių miškų valdytojai bei saugoto-
jai ir kiti) su savo įtaka. Būtent dėl šio pro-
ceso net ir patys geriausi moksliniai tyri-
mai gali likti ir lieka stalčiuje. Todėl būtų 
nekorektiška atsakomybę dėl gausėjančios 
makulatūros Aplinkos ministerijos stal-
čiuose priskirti tik mokslininkams. Juk 
galutinius sprendimus priima ne moksli-
ninkai, o sprendimų priėmėjai ministeri-
joje, politikai.

procesas būtų daug skaidresnis, negu bet 
koks procesas už uždarų durų.

Dėl paraiškų vertinimo rimtų priekaiš-
tų turėjo ir Valstybės kontrolė: „Kai kuriais 
atvejais nėra aišku, kas sudaro tinkamas 
finansuoti priemonės įgyvendinimo išlai-
das. Lėšų naudojimo tvarkos apraše nu-
statytas abstraktus reglamentavimas ne-
laikytinas tinkamu, nes sukelia praktinių 
neaiškumų ir ginčų dėl lėšų naudojimo ga-
limybės, to būtų išvengta turint nustaty-
tus aiškius priemonių atrankos kriterijus“ 
(4 audito išvada). „Audito metu pastebėjo-
me, kad kai kuriais atvejais nėra aišku, ko-
kios pareiškėjų siūlomų priemonių išlaidos 
ar kokie konkretūs darbai gali būti prašo-
mi finansuoti programos lėšomis. Apra-
še nėra išsamios informacijos, kas sudaro 
tinkamas finansuoti priemonės įgyvendi-
nimo išlaidas. Tokiu atveju kyla abejonių, 
ar visais atvejais vertinant paraiškas prii-
mami pagrįsti ir objektyvūs sprendimai“ 
(5 audito išvada).

Išsprendus bent šias tris įvardintas 
problemas  (padidinus finansavimą, už-
tikrinus mokslinių idėjų autorystės ap-

akTUalIjoS
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stiebuose, kietojo puvinio stadijos medie-
nos fizikines savybes pažeistuose stiebuo-
se, įvertinti valstybiniame miškų sekto-
riuje prarandamas pajamas dėl kelminio 
puvinio daromos žalos eglynuose.  

Tirti 30-100 metų kelminio puvinio pa-
žeisti eglės medžiai, augantys skirtingų gam-
tinio našumo rajonų medynuose. Empirinius 
duomenis sudarė 3 duomenų grupės. Pirmą-
ją grupę sudarė tomografu „Arbotom 3D“ 
nuskenuoti augantys eglių medžiai 4 gamti-
niuose medynų našumo rajonuose (Kuliešis, 
1997), įvertinti 63 medynai (1 pav.). Juose 
pagal NMI metodiką išdėstytos 378 skrituli-
nės aikštelės, jose atlikti medžių matavimai. 
Iš viso išmatuota ir vizualiai vertinti 6662 
medžiai, iš jų – 3160 vnt. pamatuoti 2012 m., 
3502 vnt. – 2014 m. „Arbotom 3D“ tomogra-
fu nuskenuotas 1241 medžio stiebas. 2012 m. 
nuskenuoti 703 eglių stiebai, 2014 m. – 538 
stiebai. 

Antrąją duomenų grupę sudarė 3 mo-
delinių medžių duomenų sekos. Pirmą-
ją seką antroje duomenų grupėje sudarė 
eglių modeliniai medžiai, matuoti 1969-
1985 m. LŽŪA Miškotvarkos katedros 
vykdytų ekspedicijų metu (911 medžių). 
Antrąją duomenų seką sudarė eglės mo-
deliniai medžiai, matuoti 2007 m. ply-
no kirtimo biržėse, kurios atsitiktinai 
atrinktos kiekvienoje miškų urėdijoje iš 
kirstinų biržių sąrašo (871 medžiai). Tre-
čiąją duomenų seką sudarė eglės mode-
liniai medžiai, 2014 m. kirsti tarpinio ir 
pagrindinio naudojimo biržėse Tauragės, 
Prienų ir Kuršėnų miškų urėdijose (494 
medžiai). Trečiąją duomenų grupę suda-
rė 10 puvinį turinčių modelinių medžių, 

Kelminio eglės puvinio paplitimas 
ir žala Lietuvos eglynuose

Disertacijos tikslas ir atlikti tyrimai
Kelminis puvinys ekonominiu požiūriu 
yra didžiausią žalą darantis grybinis pa-
kenkimas viso šiaurinio Žemės pusrutu-
lio eglynuose. Vertinama, kad vien Eu-
ropoje patiriami ekonominiai nuostoliai 
dėl Heterobasidion annosum s.l. infekci-
jos kasmet siekia 800 mln. eurų (cit. pa-
gal Asiegbu et al., 2005). Puvinys medžio 
stiebe nustatomas įvairiais būdais: vizu-
aliai, gręžimu, nedestrukciniais tyrimais. 
Bet nedestrukciniais prietaisais nustatyti 
puvinio buvimą įmanoma tik su paklaida. 
Todėl bandoma šiuos metodus papildyti 
kitais metodais, visiškai nežalojančiais ar 
minimaliai žalojančiais medį – vizualiniu 
įvertinimu. Vizualinis stiebo išorinių po-
žymių įvertinimas yra pradinis atskaitos 
taškas, nustatant kelminio puvinio buvi-
mą stiebe. Negalima suabsoliutinti paty-
rusių miškininkų akinio vertinimo rezul-
tatų, kurie vos perkopia per 50 proc. ribą. 
Bet kuriuo atveju blogiausio tomografinio 
vertinimo rezultatai visada pranoksta ge-
riausio akinio vertinimo rezultatus.

Disertacijos tikslas buvo ištirti ne-
destrukcinių tyrimo metodų galimybes, 
įvertinant kelminio puvinio paplitimą 
eglynuose ir augančių eglių stiebuose, bei 
nustatyti eglės apvaliosios medienos sor-
timentinės struktūros pokyčius, sąlygoja-
mus šio puvinio. Šiam tikslui įgyvendinti 
iškelti uždaviniai: ištirti kelminio puvinio 
diagnozavimo eglių stiebuose garsiniu to-
mografu „Arbotom 3D“ patikimumą ir 
tikslumą, puvinio išplitimą Nc, Nd, Lc, Ld 
augaviečių įvairaus kirtimų amžiaus egly-
nuose, puvinio išplitimo dėsningumus 

Šių metų rugpjūčio 29 d. ASU viešame miškotyros mokslo krypties Gynimo tarybos posėdyje miškininkas 
Gintaras Visalga apgynė daktaro disertaciją „Kelminio eglės puvinio paplitimas ir žala Lietuvos eglynuose“.  
Disertacijos mokslinis vadovas – doc. dr. Edmundas Petrauskas (ASU), moksliniai konsultantai – prof. dr. 
(HP) Petras Rupšys  ir doc. dr. Almantas Kliučius (ASU). 
Paprašėme disertanto GINTARO VISALGOS pristatyti žurnalo skaitytojams šio mokslinio darbo santrauką, 
analizuotas problemas ir pateiktus siūlymus.    

Gintaras Visalga gimė 1974 m. spalio 29 d. 
Alytuje. 1992 m. baigė Alytaus 7 vidurinę 
mokyklą. 1996 m. LŽŪU įgijo miškininkys-
tės bakalauro, 1999 m. – miškininkystės 
magistro laipsnį, 2004 m. – MRU teisės 
magistro laipsnį. 2010-2016 m. studijavo 
AsU doktorantūroje. 

Dirbdamas 1996-2001 m. Alytaus miškų 
urėdijoje, 2001-2006 m. – Vilniaus miškų 
urėdijoje, 2006-2016 m. Generalinėje miš-
kų urėdijoje, nuo 2016 m. – Alytaus miš-
kų urėdijoje, Gintaras Visalga susidūrė su 
visiems miškininkams aktualia ir spręstina 
problema: kaip mažinti šalies eglynuose 
išplitusio kelminio puvinio neigiamą po-
veikį pagaminamos medienos kokybei ir 
pardavimo kainoms. Tai paskatino jį imtis 
tiriamojo darbo ir parengti disertaciją. Pa-
skelbti 4 moksliniai straipsniai. 
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iš kurių paruošta 300 medienos bandinių 
medienos fizikinėms ir mechaninėms sa-
vybėms tirti.

Puvinio nustatymui stiebe naudoto 
„Arbotom“ 3D prietaiso veikimo princi-
pas yra garso bangos sklidimas medieno-
je – sveikoje medienoje sklidimo greitis 
didesnis nei pažeistoje puvinio. Taikant 
šiuo prietaisu suregistruotų vaizdų dis-
kriminantinę analizę ar logistinę re-
gresiją, kelminį puvinį turinčių stiebų 
identifikavimas pagal impulsinės garso 
bangos greičio sklidimo matricas nesiekė 
50 proc., o bendras tomografavimo tiks-
lumas – 76 proc. Siekiant pagerinti to-
mografo skenavimo duomenų interpre-
tavimo tikslumą, panaudotas statistinis 
garso bangos greičio analizės metodas, 
įvedant stochastines diferencialines lyg-
tis. Tokio sprendimo tikslas: pasitelkiant 
difuzinių procesų modelius, dvimatę 
normalaus copula tipo tankio funkciją 
paaiškinti garso bangos greičio kitimo 
puvinio pažeistame medyje dinamiką 
ir pasiūlyti efektyvesnį puvinio buvimo 
medyje vertinimą. Nustatyta, kad kietą-
jį puvinį turinčių medžių identifikavimo 
tikslumas, interpretuojant garsinės to-
mografijos rezultatus dvinariu stochasti-
niu normaliuoju copula tankio funkcijos 
modeliu, siekia 52 proc., o visų medžių 
– 77 proc. Minkštojo puvinio nustatymo 
tikslumas siekia 100 proc.

paveikto medžio stiebo forma, tai vienodų 
taksacinių rodiklių (aukščio ir skersmens 
krūtinės mate) sveikų ir puvinį turinčių 
medžių tūriai turėtų skirtis. 

Tikėtina, kad pakitęs kelminio puvi-
nio pažeistų eglės medžių skersmens ir 
aukščio prieaugis turi poveikį eglių stie-
bų formai. Stiebo formą išsamiausiai at-
spindi stiebų sudaromųjų funkcijos. Di-
sertacijoje stiebų sudaromosios buvo 
išreiškiamos per santykinių skersmenų 
priklausomybes nuo santykinių aukščių. 
Santykinėms stiebų ir puvinių sudaro-
mosioms aproksimuoti panaudota se-
gmentinė parabolės 7 parametrų q–eks-
ponentės funkcija. Skirtumo tarp sveikų 
ir kelminį puvinį turinčių santykinių 
stiebų sudaromųjų statistinis patikimu-
mas buvo tikrinamas Akaikės informaci-
niu kriterijumi. Imituojant 400 imčių su 
grąžinimu, sveikų stiebų santykinių su-
daromųjų modeliams buvo aproksimuoti 
Akaikės informacinio kriterijaus 95 proc. 
patikimumo pasikliautinieji intervalai. 
Taip pat tikrinta, ar MSE apskaičiavimui, 
naudojant kelminio puvinio pažeistų 
stiebų empirines reikšmes, gautos Akai-
kės informacinio kriterijaus reikšmės 
patenka į imitavimo būdu apskaičiuotus 
sveikų stiebų Akaikės informacinio kri-
terijaus pasikliautinuosius intervalus. Jei 
apskaičiuotos Akaikės informacinio kri-
terijaus reikšmės yra už pasikliautinųjų 
intervalų ribų, stiebų santykinių suda-

Puvinio pažeistų eglės medžių stiebų 
formos tyrimai vykdyti siekiant 2 pagrin-
dinių tikslų. Pirma, jei kelminis puvinys 
turi įtakos medžio stiebo formai, tai pa-
kitusi medžio stiebo forma šalia medžio 
skenavimo duomenų gali būti vienu iš 
papildomų veiksnių, gerinančių puvinio 
identifikavimo tikslumą nekontaktiniais 
metodais. Kita vertus, jei keičiasi puvinio 

1 pav. Tirtų medynų išsidėstymo schema
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romųjų kreivių skirtumas laikytas statis-
tiškai reikšmingu (Burnham, Anderson, 
1998). 

Tyrimo eigoje pirmiausia buvo pa-
stebėti trečios duomenų sekos sveikų ir 
puvinio pažeistų medžių stiebų sudaro-
mųjų skirtumai. Tačiau per mažas stie-
bų skaičius neleido šį skirtumą įvardinti 
kaip statistiškai patikimą prie tikimybės 
0,95. Antros duomenų sekos sveikų ir pu-
vinio pažeistų medžių stiebų sudaromų-
jų skirtumai yra akivaizdūs tiek vertinant 
vizualiai (2 pav.), tiek pagal Akaikės in-
formacinio kriterijaus skirstinio pasikliau-
tinuosius intervalus. 

Apibendrinant disertacijoje padaryta 
išvada: puvinys keičia eglių stiebų formą; 
skirtumas tarp puvinio pažeistų ir sveikų 
medžių stiebų yra esminis (p≤0,05); di-
džiausias sveikų ir pažeistų stiebų skers-
mens skirtumas išilgai stiebo yra 0,4-0,6 
santykiniame stiebo aukštyje; tokio pačio 
aukščio ir skersmens 1,3 m aukštyje me-
džių, turinčių kelminį puvinį, stiebų tū-
ris vidutiniškai 8 proc. mažesnis už sveikų 
medžių tūrį.  

vinys, sumodeliuotas pagal sortimentuo-
tų stiebų duomenis, puvinį išmatuojant 
tiesioginiu kontaktiniu būdu. Skenavimo 
būdu nustatytas puvinys tiek skersmens, 
tiek aukščio atžvilgiu apima didesnę cen-
trinę stiebo dalį. Turint santykinio puvi-
nio sudaromąsias apskaičiuotas santykinis 
puvinio aukštis bei pažeistos medienos tū-
ris stiebe (1 lentelė).

Integruojant santykinio puvinio suda-
romąją, gautą pagal realius puvinio skers-
mens matavimus, nustatyta, kad pažeista 
mediena vidutiniškai sudaro tik 5,07 proc. 
viso stiebo tūrio, dar 5,73 proc. medienos 
yra potenciali terpė puviniui plisti, nes 
skenavimo duomenys rodo, kad net 10,8 
proc. medienos, įskaitant puvinį, esan-
čios centrinėje stiebo dalyje yra mažesnio 
tankio, impulsinės garso bangos sklidimo 
greitis joje yra mažiausias. Suintegravus 
stiebo sudaromąją iki puvinio paplitimo 
aukščio, gavome tą stiebo dalį, kuri pagal 
standartų reikalavimus negali būti pri-
skirta pjautiniesiems rąstams. 

Praktiškai kelminį puvinį turinti ap-
valiosios medienos dalis priskiriama mal-
koms arba plokščių medienai – tai viduti-
niškai sudaro 51,2 proc. viso stiebo tūrio. 
Maksimaliai pakilęs puvinys prognozuo-
tas pagal mažesnio tankio medienos pa-
plitimą stiebe gali sugadinti net 71 proc. 
padarinės medienos dalies. Todėl galima 
teigti: jei einamųjų kirtimų amžiuje puvi-
nys siekia ketvirtadalį medžio aukščio, tai 
perbrendusiuose medynuose jis gali pakil-
ti vidutiniškai iki pusės medžio aukščio.

                           (tęsinys kitame numeryje)

Vertinant eglynų sortimentinę struk-
tūrą pagrindą sudarė puvinio paplitimo 
stiebe modeliai. Iš ankstesnių tyrimų ži-
noma, kad puvinio plitimas kiekviena-
me stiebe yra savitas. Puvinio aukščio ir 
skersmens variacija eglių stiebuose yra 
didelė. Todėl, norint patikimai sumode-
liuoti puvinio pažeistos medienos da-
lies formą ir kiekį, reikalinga turėti la-
bai didelės apimties empirinę medžiagą. 
Vienas iš metodų, leidžiančių mažinti 
empirinių duomenų kiekį, yra puvinio 
matuojamuosius parametrus išreikš-
ti santykiniais dydžiais stiebo atžvilgiu. 
Disertacijoje puvinio skersmuo ir pakili-
mo aukštis buvo išreikšti santykiniais dy-
džiais nuo stiebo skersmens 1,3 m aukš-
tyje ir medžio aukščio. Santykinių stiebų 
ir santykinių puvinių sudaromųjų mode-
liai, aproksimuoti 4 parametrų q–ekspo-
nentine kreive. 

3 paveiksle pateiktas stiebo ir puvinio 
erdvinis vaizdas, gautas integruojant (su-
kant) santykines stiebo ir puvinio sudaro-
mųjų kreives apie centrinę stiebo ašį (x). 
Mažesniąją centrinę stiebo dalį užima pu-

Pagal nukirstus sortimentuotus medžius Pagal augančius medžius 
(„Arbotom“ 3D duomenys)

hp dp ∆V,% hp dp ∆V,%

0,25 0,0558 51,2 0,4 0,060 71,0

0,27 0,0029 54,2 0,45 0,046 76,4

0,3 0,0000 58,4 0,5 0,035 81,3

1 lentelė. Kelminio puvinio pažeistos stiebo dalies santykinis tūris

2 pav. Kelminio puvinio nepažeistų ir pažeistų stiebų sudaromosios, 
2 duomenų seka

3 pav. Kelminio puvinio pažeisto medžio stiebo trimatis vaizdas
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Sirijoje, o Atlaso kedras išplitęs Maroke, 
Alžyre, Tunise. Partnerių pagalba bus pa-
sirinktos skirtingos populiacijos, kurių au-
gimo sąlygos (drėgmė ir temperatūrų reži-
mai) yra artimi Pietų Vokietijos sąlygoms;

2. Atrinktos populiacijos bus aplanko-
mos ir atliekamas ekspertinis kokybės ver-
tinimas (stiebų tiesumas, medžių sveika-
tingumas, sėklų derėjimas ir kt.);

3. Naudojantis gautais rezultatais, 
pasirenkamos populiacijos, iš jų surink-
tos sėklos bus siunčiamos į Vokietiją, kur 
daiginamos ir įveisiami bandomieji žel-
diniai. Be minėtų etapų bus įvertinta mi-

Vokietijos miškininkų tyrimai 
klimato kaitos šešėlyje: turkinis	
lazdynas,	atlasinis	ir	Libano	kedras

Sėkminga Vokietijos miškininkų patir-
tis introdukuojant svetimžemes me- 
džių rūšis į miškus (pvz., didžioji 

pocūgė Pseudotsuga menziesii buvo sėk-
mingai introdukuota ir šiuo metu užima 
218 tūkst. ha plotą arba 2 proc. visų Vokie-
tijos miškų) skatina naujų projektų įgyven-
dinimą. Stažuojantis Vokietijoje, Bavarijos 
miškų sėklų ir sodmenų tarnyboje teko su-
sipažinti su jų vykdomu projektu „CorCed“. 
Projekto tikslas – išbandyti ir ištirti atlasi-
nio kedro (Cedrus atlantica M.), Libano 
kedro (Cedrus libani A. RICH.) ir turkinio 
lazdyno (Corylus colurna L.) introdukcijos 
bei auginimo galimybės miškuose klima-
to kaitos sąlygomis. Pasirinkus tinkamas 
provenencijas norima išbandyti minėtų 
rūšių augimą Pietų Vokietijos gamtinėmis 
sąlygomis, stebint temperatūrų ir kritulių 
pokyčius. Projektas finansuojamas Vokie-
tijos Maisto ir Žemės ūkio ministerjos lė-
šomis. Šiam bandymui įgyvendinti Bavari-
jos miškų sėklų ir sodmenų tarnyba įsteigs 
provenecijų bandomuosius želdinius Pietų 
Vokietijoje (Bavarijoje ir Baden-Viurtem-
berge). Mokslininkai tikisi surinkti vertin-
gą informaciją apie minėtas rūšis iš bando-
mųjų želdinių ir pateikti rekomendacijas 
praktikai.

Projektas įgyvendinamas keliais eta-
pais:

1. Pirmiausiai surenkami galimų part-
nerių kontaktai minėtų rūšių paplitimo 
areale. Turkinis lazdynas paplitęs Balkanų 
pusiasalyje, Turkijoje bei Kaukazo kalnuo-
se. Libano kedras auga Turkijoje, Libane, 

Dr. DARIUS KAVALIAUSKAS, dr. MUHIDIN ŠEHO

nėtų rūšių genetinė įvairovė pasitelkiant 
DNR žymenis. Taip pat yra atliekama 
analizė, siekiant nustatyti, pavyzdžiui, 
hibridizacijos pavojų tarp paprastojo ir 
turkinio lazdynų.

Įveisus bandomuosius želdinius, bus 
atsakyta į daug klausimų apie minėtų rū-
šių introdukcijos galimybes Centrinėje 
Europoje.

Įgyvendinant „CorCed“ projektą, moks- 
lininkai, miškininkai ir visuomenė su-
pranta, kad naujų rūšių introdukcija yra 
rizikinga ir gali įvykti nenumatytų veiks-
nių. Todėl vykdomi tokie moksliniai tyri-

Biologinė įvairovė susideda iš skirtingų lygių – ekosistemų, rūšių įvairovės ir genetinės įvairovė rūšies viduje. 
Genetinė įvairovė yra esminis komponentas rūšių evoliucijai ir adaptacijai kintant aplinkos sąlygoms, ypač 
tai aktualu stebint prognozuojamą klimato kaitą. Aukšta miško medžių genetinė įvairovė gali užtikrinti miškų 
produktyvumą, miško ekosistemų stabilumą bei adaptaciją. Didelė rūšių įvairovė praturtina miško ekosistemas 
ir joms suteikia lankstumo reaguojant į įvairius aplinkos trikdžius.

1 pav. Turkinio lazdyno paplitimo arealas (juodi taškai) ir pasirinktos populiacijos bandomiesiems 
želdiniams įveisti Pietų Vokietijoje (apvesta geltona spalva)
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miškininkystė

mai, kuriais siekiama įvertinti naujų rūšių 
augimo galimybes, atsparumo ligoms ir 
kenkėjams laipsnį, jų invazyvumą bei ga-
limą hibridizaciją su vietinėmis rūšimis. 
Pavyzdžiui, vokiečių neatsitiktinai pasi-
rinktas turkinis lazdynas auga įvairiomis 
sąlygomis ir laikoma atsparia sausroms ir 
šalnoms rūšimi. Dažniausiai šie lazdynai 
auga mišriuose miškuose su bukais, eglė-
mis, kėniais, klevais, liepomis. Turkinis 
lazdynas auga medžiu, gali pasiekti 20-25 
m aukštį. Jo augimas miškuos teikia įvai-
rios naudos: mediena yra aukštos kokybės, 
vertinama daugelyje šalių, nukritę lapai 

praturtina dirvožemį, riešutais minta įvai-
rūs gyvūnai. Be to, šis lazdynas yra tole-
rantiška taršai rūšis ir dažnai sutinkamas 
miestuose, parkuose. Jis nereiklus dirvo-
žemiui, auga skirtingo aukščio amplitu-
dėse, aptinkamas augavietėse, kur kritulių 
kiekis kinta nuo 570 mm iki 800 mm per 
metus, o temperatūrų amplitudė svyruoja 
nuo –380oC iki +400oC.

Daug kam gali kilti klausimas, kodėl 
pasirinkta aklimatizacijai ir egzotinė rū-
šis – kedras? Atsakymas yra paprastas: re-
miantis klimato kaitos prognozėmis, Piet- 
vakarių Vokietijoje atsiras augaviečių, ku-
riose kitoms rūšims bus labai sunku išlikti 
(aukšta temperatūra ir mažas kritulių kie-
kis vegetacijos periodu). Kedras gali būti 
tinkama rūšis padidinti miškų produkty-
vumą ir tvarumą. Pavyzdys – Pietų Pran-
cūzijos regione Provance esantis Mont 
Ventoux kalnas ir jo apylinkės, kur auga 
net 20 tūkst. ha Atlaso kedro miškų, kurie 
pradėti veisti nuo XIX a. vidurio. Anksčiau 
šis regionas buvo dykuma. Nors augimo 
sąlygos kedrams ir dabar čia yra sudėtin-
gos, jie prisitaikė. Mokslininkai, remda-
miesi stebimais klimato pokyčiais, aptaria 
įvairius ateities klimato kaitos scenarijus 
ir spėja, kad panašių augaviečių atsiras ir 
pietvakarių Vokietijoje, todėl Atlaso kedro 
ir Libano kedro auginimo galimybės vietos 
mokslininkų vertinamos palankiai, ypač 
stebint Prancūzijos pavyzdį.

Ar panašūs tyrimai aktualūs ir Lietu-
voje? Suomijos mokslininkų tyrimai rodo, 
kad nuo 1935 m. iki šių dienų paprasto-

sios pušies paplitimo arealas pasislinko į 
šiaurę iki 6 km, kas rodo jog neišvengia-
mai rūšių paplitimo arealai keisis ir Lietu-
voje. Iš miškų beveik pasitraukus uosiui, 
o spygliuočių arealui plintat į šiaurę, pro-
gnozuojama, kad Europinis bukas (Fagus 
sylvatica), kurio arealas prasideda Šiau-
rės Lenkijoje, galimai pasieks ir Lietuvą. 
Mūsų šalyje turime kelis vokiečių miški-
ninkų įveistus bukų medynus, kuriuose 
sėkmingai stebimas savaiminis žėlimas. 
Tai reiškia, kad augimo sąlygos bukynams 
Lietuvoje yra palankios, ypač Vakarų Lie-
tuvoje. Problema yra ta, kad mes nežino-
me minėtų bukynų kilmės, jų genetinės 
įvairovės. Norint atsakyti į šiuos klausi-
mus, tikslinga atlikti bukynų genetinius 
tyrimus bei įvertinti jų būklę, tinkamu-
mą sėklų rinkimui ir auginimui Lietuvoje. 
Taip pat labai aktualu išbandyti skirtingas 
buko provenencijas iš Centrinės Europos 
ir pasirinkti tinkamiausias Lietuvai, ku-
rios galėtų praturtinti jau esamų medynų 
genetinę įvairovę. Tarp galimų alternaty-
vų verta apsvarstyti, galbūt ir išbandyti, 
kitas rūšis, pavyzdžiui turkinį lazdyną, 
kuris lengvai prisitaikytų prie Lietuvos 
klimato ir praturtintų mūsų miškus. 

Prognozuojami ir matomi klimato po-
kyčiai neaplenkia ir Lietuvos, todėl įvairių 
šalių mokslininkai turi sutelkti pajėgumus 
tam, kad galėtų išsaugoti ir padidinti atei-
ties miškų tvarumą bei produktyvumą.

Dėkojame doc. dr. Janinai Šepetienei  
už patarimus rengiant šį straipsnį

2 pav. Turkinio lazdyno medynas Kuršumlija (Serbija)

Forest King F
padangos miŠko technikai

UAB „PGM technikA“    /   Plento g. 6, Užliedžiai, 54305 Kauno r.    /     www.pgmtechnika.lt

Faks. 8 37 215101
Tel. 8 683 24140 (Aidas)
El. paštas info@pgmtechnika.lt
Tel. 8 656 82777 (Darius)
El. paštas darius@pgmtechnika.lt
Tel. 8 607 77723 (Renaldas)
El. paštas renaldas@pgmtechnika.lt
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Kadaginis skydamaris (Cerulapsis ju-
niperi) priklauso tikrųjų skydamarių (Di-
apsidae) šeimai. Skydamarių patelių sky-
deliai yra apvalūs, iki 1,5 mm skersmens, 
iškilūs, pro juos gerai matomi gelsvoki, 
šviesiai rusvi jų kūneliai, o patinėlių – pa-
ilgesni ir šviesesni. Ant jaunų kadagių vir-
šūninių ūgliukų žiemoja apvaisintos pate-
lės. Nubudusios šiltą gegužę patelės deda 
kiaušinėlius, po kelių savaičių iš jų išsirita 
lervutės. Jų skydeliai panašūs į suaugusių 
skydamarių, tik žymiai mažesni. Liepos 
pabaigoje išsivysto suaugę skydamariai. 
Per metus aptinkama tik viena tikrųjų 
skydamarių generacija. Pastebėta, kad sky-
damariai kenkia beveik visiems spygliuo-
čiams.

Šiais metais kai kuriose Lietuvos vie-
tovėse labai nukentėjo paprastieji 
kadagiai (Juniperus communis) nuo 

spygliakrėčio ir kadaginio skydamario. Ka-
dagių spyglių džiūtį sukelia aukšliagrybių 
(Ascomycetes) klasės spygliakrėčių (Lopho-
dermium) genties grybas – kadaginis spy-
gliakrėtis (Lophodermium juniperinum).

Jau pavasarį pradeda ruduoti antžemi-
nės dalies kadagio spygliai, formuojasi juo-
di, elipsiški vaisiakūniai, kuriuose pamažu 
bręsta aukšliai su aukšliasporėmis. Sporos 
subręsta tik kitais metais. Grybas plinta 
sporomis, kurių plitimą sąlygoja drėgni, 
šilti orai su sausros periodais. Grybo spo-
ros labiau įsitvirtina ant mechaniškai su-
žalotų, silpnų augalų.

Prie kadagių išteklių mažėjimo ypač 
miškuose prie didžiųjų miestų prisideda 
ir savanaudiška žmonių veikla, oro tar-
ša. Plėšiant gražesnes kadagių šakutes 
verboms ar vantoms daryti, mėsai rūky-
ti, sužalojami stiebeliai, ypač prie žemės. 
Pažeisti augalai žiemą neatlaiko stipres-
nių šalčių, juos labiau puola ligos ir kenkė-
jai. Šių metų lietingi orai taip pat sąlygojo  
spygliakrėčio ir skydamarių plitimą. 

Manytume, kad aplinkosaugininkams 
reikėtų labiau kontroliuoti kadagių skaby-
mą miškuose ir jų šakelių prekybą ypač pa-
vasario švenčių metu turguose, nelegalio-
se prekyvietėse, kai gausybė neišparduotų 
kadagių, kitų augalų šakelių lengva ranka 
išmetamos į šiukšlynus.  

Paprastuosius kadagius puola 
spygliakrėtis ir skydamaris

Dr. BANGA GRIGALIŪNAITĖ, dr. ANTANAS MATELIS, dr. DAIVA BUROKIENĖ, GTC Botanikos institutas
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Paprastasis kadagys džiūsta 
nuo šaknų kaklelio

Išdžiūvęs kadagys Spygliakrėčio vaisiakūniai 
ant spygliškų lapų

Spygliakrėčio vaisiakūniai ant 
lapo išilginio ruoželio

Tikrojo skydamario patelės 
ant kadagio spyglių

Ant spyglių įsikūrė skydamario 
patinėliai ir patelės 
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Sortimentas

2017 m. 
rugpjūčio 

mėn. 
vidutinė 

kaina

Indeksas               
2017 m. sau-

sis=100

2017 m. 
sausio - 

rugpjūčio 
mėn. vidutinė 

kaina

Pušies pjautinieji rąstai 57 104 55

eglės pjautinieji rąstai 65 102 63

Ąžuolo pjautinieji rąstai 200 96 204

Uosio pjautinieji rąstai 116 99 114

Drebulės pjautinieji rąstai 44 98 44

Beržo pjautinieji rąstai 76 104 74

juodalksnio pjautinieji rąstai 62 109 59

Pjautinieji  spygliuočių smulkieji rąstai 49 102 48

Pjautinieji  lapuočių smulkieji rąstai 37 103 36

eglės popierrąsčiai 27 104 26

Pušies popierrąsčiai 27 108 25

Beržo popierrąsčiai 28 108 27

Drebulės popierrąsčiai 24 109 24

Uosio popierrąsčiai - - 42

Plokščių mediena (spygliuočių) 22 105 22

Plokščių mediena (lapuočių) 22 105 21

Malkinė mediena 24 104 24

Iš viso apvalioji mediena 41 105 40

Kainos be PVM ir transporto išlaidų                                                     GMU inf.

Miškų urėdijų 2017 m. rugpjūčio mėn. apvaliosios 
medienos sortimentų kainos, eur/m³
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Lietuvos Aukščiausioji  Taryba įsteigė 
jį kartu su kitais regioniniais parkais 
1992 m. rugsėjo 24 d. išsaugoti uni-

kalų Kauno marių tvenkinio kraštovaizdžio 
kompleksą, didžiąsias atodangas, užlietas 

Nemuno intakų žiotis, unikalų Pažaislio 
vienuolyno architektūrinį kompleksą, Kau-
no marių gamtinės ekosistemos stabilumą, 
biotos komponentus, ypač vertingą Gasti-
lionių mišką su miegapelių populiacija bei 
kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir 
racionaliai naudoti. 1997 m. įkurta Kauno 
marių regioninio parko direkcija.

Parko plotas – 9869 ha, kuris išsidės-
tęs Kauno mieste bei Kauno ir Kaišiadorių 
rajonuose. Patvenkto Nemuno marių van-
duo virš jūros lygio čia pakilęs 44 m, o pati  
aukščiausia parko vieta Pastrėvio miške – 
93 m. Plačiausioje vietoje marios siekia 3,3 
km, siauriausioje – 0,3 km. Giliausia vieta 
siekia 22 m, o bendras pakrančių ilgis (iki 
Balbieriškio) – 200 km. 

Pati svarbiausia Kauno marių RP, kaip 
saugomos teritorijos, savybė – daugiau kaip 
pusė jo ploto sukurta žmogaus. Šeštojo de-

šimtmečio pabaigoje čia įgyvendintas gal 
pats drastiškiausias Lietuvoje projektas – 
iškelta dešimtys kaimų, iškirstas miškas ir 
patvenktas Nemunas užliejo didelę upės 
slėnio dalį. Dabar marių pradžia laikomas 
Balbieriškis, didžiosios Nemuno kilpos. Ma-
rios – labai aktyvios, projektuotojai negalėjo 
numatyti visų padarinių, kuriuos sukels  jų 
vanduo ir bangavimas. Todėl atsirado daug 
kranto atodangų, nuogriuvų, kurios yra ne-
bloga mūsų geologinio paveldo ekspozicija.

Marių krantuose atsiveriačios atodan-
gos akivaizdžiai rodo, kad nuosėdinių uo-
lienų sluoksniai dengia kristalinio pama-
to magmines bei metamorfines uolienas. 
Nuosėdinės dangos sluoksnius pagal am-
žių galima skirstyti į dvi dalis. Apatinę, 
didesnę dalį (300-650 m) sudaro prekvar-
tero (viršutinio proterozojaus, kambro, 
ordoviko, silūro, devono, permo, triaso, 

Lietuvoje pelnytai galime didžiuotis saugomų teritorijų tinklu ir skaičiumi – dabar saugoma beveik 17 proc. šalies 
teritorijos. Saugome ir kompleksus, kurie atsirado žmogui keičiant aplinką. Šią vasarą gamtos temomis rašantys 
žurnalistai lankėsi Kauno marių regioniniame parke, kuris yra ryškiausias tokios teritorijos pavyzdys: daugiau 
kaip pusė jos ploto atsirado patvenkus Nemuną, o likusioji dalis keitėsi prisitaikydama prie naujai atsiradusio 
tvenkinio. Kuo ypatingas šis parkas? 

POVILAS VITKAUSKAS

Pažintis su Kauno marių 
regioninio parko gamta

Kauno marių RP lankytojų 
centre kiekvieną pasitinka 

Didžioji miegapelė

Kauno marių RP direktorė Nijolė Eidukaitienė

Arlaviškių kadagynas auga ant stataus marių slėnio šlaito
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SaUgomoS TeRIToRIjoS 

jūros, kreidos) uolienos, o viršutinę dalį 
– kvartero laikotarpio nuogulos. Jei apati-
nės dalies uolienos dažniausiai yra jūrinės 
kilmės, tai viršutinę dalį suformavo konti-
nentiniai ledynai bei jų tirpsmo vandenys.  

Būnant pačiame parke tarp marių ir pa-
krantėse „nutūpusių“ kaimų, žaliuojančių 
miškų, sunku įsivaizduoti bendrą krašto-
vaizdžio situaciją. Parkas yra Lietuvos vi-
durio lygumose, jo reljefą formavo pasku-
tinis ledynas ir „koregavo“ Nemuno tėkmė. 
Ne mažiau svarbūs buvo ir kiti procesai – 
karstinis, vėjo veikla. Parke ir jo apylinkėse 
išskirti ir apibūdinti 32 reljefo kompleksai. 
Visi kompleksai pagal geologinius ir geo-
morfologinius ypatumus apjungti į kalvynų, 
pakilumų, lygumų, duburių, slėnių grupes.

Kauno marių RP bet kurią vietą gali-
ma pasiekti automobiliu. Lankytojams  čia 
įrengti takai, automobilių stovėjimo aikšte-
lės, labai išradinga informacinė sistema. Tai 
pasiteisina, nes dabar dažnas neina į gam-
tą, jei ten nėra ąžuolinių ar kitokio medžio 

lentų takų, turėklų, laiptų. Atsižvelgiant į 
vietines sąlygas, parko takai daug kur su-
formuoti mediniai, leidžiantys jais naudotis 
bet kuriuo metų laiku ir bet kokiu oru.   

Ypatingo dėmesio regioniniame parke 
susilaukia Arlaviškių kadagynas – marių 
slėnio šlaitas, smingantis tiesiai į vande-
nį. Slėnyje įrengtas rekreacinis takas at-
siveria visu grožiu – lentinis, su turėklais, 
pritaikytas ir neįgaliesiems. Kadagių slėnis 
vilioja ne tik savo egzotišku grožiu, bet ir 
unikaliomis gamtinėmis retenybėmis. Čia 
vienintelėje Lietuvos vietoje auga gauruo-
tasis gvazdikas, vasarą žydi boloniniai ka-
tilėliai, melsvieji gencijonai. Tarp kadagių 
lopais marguoja įvairiaspalvių žiedų pie-
vos. Su žurnalistais bendravę parko di-
rektorė Nijolė Eidukaitienė ir vyriausiasis 
biologas Giedrius Vaivilavičius džiaugėsi 
tokiomis vertybėmis, bet išsakė ir nerimą 
– kadagynas, kaip ir viskas gamtoje, kinta. 
Labai reikėtų bent 20-30 avelių, kurios čia 
ganytųsi, formuotų natūralią augavietę. 

Tačiau aveles reikia prižiūrėti. Dar reikia 
„ganyti“ ir lankytojus, kad nešiukšlintų, 
kad nedegintų laužų.  

Ne visi skuba keliauti parko geologi-
niu pažintiniu taku, kuris nutiestas pro 
dvi valstybės saugomais gamtos pavel-
do objektais paskelbtas Žiegždrių ir Kal-
niškių konglomeratų atodangas. Šis takas 
vingiuoja poledyninio Kaišiadorių – Kau-
no ežero dugnu. Išlikę tik iki pat aukščiau-
sios atodangų vietos į paviršių išlendantys 
varviniai moliai.

Sunku paaiškinti turistams, kad jie, at-
sidūrę ant aukščiausios atodangos vietos, 
prieš kokį 10 tūkst. metų būtų buvę ežero 
dugne. Kita pusė tako praeina pro Kalniš-
kių konglomeratų atodangą, kuri susidarė 
poledyninės upės dugne. Plaukiančios sti-
prios vandens srovės sunešė ne tik moli-
nes daleles, bet ir gargždus, žvyrus.  Iš šių  
medžiagų ir susidaro konglomeratai. Nors 
konglomeratų atodanga – mažas objektas, 
bet jų išsaugojimas panašus į Gedimino pi-
lies kalno apsaugą. Sunkūs luitai čia „sėdi“ 
ant biraus smėlio – žvyro dangos, kurią 
prieš kelis metus dengė augančių krūmų 
šaknys. Dabar, panašiai kaip Vilniuje, krū-
mai išpjauti. Tuo pagerinta atodangos apž-
valga. Tačiau čia krūmų šaknys neišrautos 
ir jos turėtų atželti. Žiegždrių take nelen-
gvai praeinamose vietose įrengti horizon-
talūs tiltai, yra mediniai laiptai ir ant polių 
pastatyta estakada (tiltelis) stačiame šlaite 
glūdinčių konglomeratų apžvalgai.  

Kauno marių pakraščiuose stūkso ūks-
mingi miškai, pats įspūdingiausias yra 
Rumšiškių ąžuolynas, kuriame gyvena re-
tos didžiosios miegapelės – šio parko sim-
bolis. Parke viešėjusius žurnalistus suti-
ko DIDŽIOJI MIEGAPELĖ, kuri pakvietė 
kartu nusifotografuoti. Kas ji? Tą galima 
sužinoti atsidarius Kauno marių regioni-
nio parko tinklalapį, tuo labiau – apsilan-
kius šiame parke.
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 Išvykos dalyviai 

Marių pakrantėse veši įvairiaspalvių žiedų  pievos

Varvinių molių atodanga  Melsvasis gencijonas
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Jurbarko miškų urėdijoje jau penktus 
metus gyvuoja tradicija kartu su Vieš-
vilės valstybinio gamtinio rezervato 

specialistais surengti bendrą seminarą 
ir aptarti biologinės įvairovės vystymosi 
tendencijas miškų urėdijos prižiūrimuose 
valstybiniuose miškuose. Tokie susitikimai 
vyksta 2 kartus per metus. Šio bendradar-
biavimo iniciatoriais reikėtų laikyti mūsų 
buvusius girininkus Ireną Petrošienę, Anta-
ną Plienaitį. Tačiau ir dabartiniai girininkijų 
specialistai turi norą tęsti šį gražų bendra-

darbiavimą, siekdami paneigti teiginį, kad 
ūkinė veikla kenkia biologinei įvairovei.

Ankstyvą pavasarį, prieš pradėdami 
miškasodį, susirenkame miškų urėdijo-
je. Atvykę Viešvilės valstybinio gamtinio 
rezervato ekologai Asta ir Vytautas Ūse-
liai supažindina miškų urėdijos ir giri-
ninkijų specialistus su mūsų prižiūrimo-
je valstybinių miškų teritorijoje esančiais 
saugotinais ir retais augalais, vabzdžiais, 
kerpėmis, grybais. Rezervato direktorius 
Algis Butleris atskleidžia paukščių pa-
saulio įvairovę, informuoja, kur yra nau-
ji saugomų paukščių lizdai. Girininkijų 
specialistai pasidalija sava informacija 
apie naujai surastus saugotinus objek-
tus, gauna metodinę pagalbą juos iden-
tifikuoti.

Bendras aptarimas padeda miškų urė-
dijos ir girininkijų darbuotojams suvok-
ti, kaip jų vykdoma ūkinė veikla atsiliepia  
biologinės įvairovės gausai. Juk vienos 
ūkinės priemonės lemia biologinės įvairo-
vės mažėjimą, o kitos skatina gausėjimą. 
Ir kaip smagu, kuomet rekonstravus miš-
ko kelią Jūravos ir Viešvilės girininkijose 
jo šalikelėse pamatai išplitusį Raudonosios 
knygos augalą – tamsialapį skiautalūpį. 

Kryptinga ūkinė veikla šiuo atveju pade-
da jam tarpti, nes tik saulėtose, įšylančiose 
vietose, lengvų smėlynų dirvose, kur nėra 
gausios žolinės augalijos, šis augalas gali 
išlikti ir klestėti. Mantvilių girininkijoje 
yra gebenės lipikės augavietė. Girininkas 
Robertas Išganaitis tikisi, kad padedant 
rezervato specialistams pavyks pagausinti 
šio augalo populiaciją.

Tačiau liūdna, kai kartais tenka ste-
bėti ir priešingą tendenciją – Pašvenčio 
girininkijoje sunkiai sekasi išsaugoti vė-
jalandės šilagėlės augavietes. Šios pavasa-
rį žydinčios gėlės ne daug kur randa sau 
tinkamą augavietę, nes mėgsta nesuvelė-
nėjusias, sausas smėlynų augavietes šlai-
tuose. Pastebėjome, kad tokius šlaitus 
pamėgo ir išplitusių keturračių moto-
ciklų vairuotojai. Tad šis trapus augalas 
čia išlikti neturi jokių šansų. Šių žmonių 
piktybiniais gamtos niokotojais nenori-
me vadinti – gal jie tiesiog nežino, ką ra-
liodami sunaikina. Todėl miškininkams 
prisideda dar vienas rūpestis, kaip pa-
teikti informaciją apie saugomus objek-
tus plačiajai visuomenei.

Įpusėjus vasarai seminaro antroji dalis 
visada vyksta miške. Čia įtvirtinamos te-

Miškininkams rūpi Karšuvos 
girios biologinė įvairovė 
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Šilagėlės

Suradus retą augaląSeminaro dalyviai kertinėje miško buveinėje

DANUTĖ VARKOJIENĖ, Jurbarko miškų urėdijos miškotvarkos inžinierė
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orinės žinios, praktiškai susipažįstant su 
augalais, vabzdžiais, paukščiais ir kitais 
saugomais objektais. Tokie praktiniai už-
siėmimai atskleidžia ir romantiškąją miš-
kininko profesijos pusę: visą dieną turime 
galimybę pamiršti ūkinius darbus ir pasi-
nerti į slėpiningą miško gyvenimą. Į šį se-
minarą miške nori vykti visi girininkijų 
specialistai. Ir šiek tiek nuskriaustu jaučia-
si tas, kam tenka likti girininkijoje ir vyk-
dyti neatidėliotinus darbus.

Smagu stebėti ilgą uniformuotų vyrų ir 
moterų vorą, tyliai žengiančią per samanų 
paklotę paskui vedlį link perinčio paukš-
čio lizdo. Nereikia niekam sakyti, kad gar-
siai nekalbėtų, kad stengtųsi, jog netrakš-
teltų sausa medžio šaka po kojomis. Šie 
žmonės puikiai supranta, kad miško spar-
nuočiai  nemėgsta įsibrovėlių  į jų aplinką.

Daug pastebėjimų ir patarimų apie 
retų paukščių gyvenimą visada pateikia 
Pašvenčio girininkijos girininko pavaduo-
tojas Robertas Čeponis. Ir kitų girininki-

jų specialistai turi daug sukaupę informa-
cijos apie jų miškuose gyvenančius retus 
paukščius, gyvūnus, išsako pastebėjimus 
apie jų gyvenimo būdo ypatumus. Pavyz-
džiui, pastebėjus miške perinčio paukščio 
lizdą, identifikuoti jo gyventoją galima pa-
gal lizdą, maisto likučius, kitus požymius. 
Neišdildomą įspūdį vieno iš seminarų 
metu mums paliko paaugę mažojo erelio 
rėksnio jaunikliai Jūravos girininkijoje. Iš 
saugaus atstumo stebėjome, kaip keletas 
dar neskraidančių jauniklių miklina spar-
nus, vaikščiodami medžio šakomis. 

Pastebime, kaip gyvūnų gyvenimo 
būdą įtakoja besikeičianti aplinka. Prie 
pokyčių gamtoje stengiamės prisitaikyti 
ir mes. Jeigu anksčiau gaminome inkilus 
pagrindinai smulkiesiems miško paukš-
čiams, tai pastaraisiais metais naujais būs-
tais ėmėme aprūpinti ir pelėdas, šikšnos-
parnius, antis klykuoles, net miegapeles. 

Ne mažiau smagu pajusti vaikišką 
smalsumą, kuomet Viešvilės valstybinio 
gamtinio rezervato ekologė Asta Ūselie-

nė sustoja prie saugomos kerpės, reto gry-
bo ar retesnio, įdomesnio augalo. Visiems 
tampa labai įdomu, kokie požymiai būdin-
gi vienai ar kitai rūšiai.

Šis gražus bendradarbiavimas turi abi-
pusę naudą. Rezervato specialistai turi su-
kaupę daug praktinių ir teorinių žinių apie 
mus supančią biologinę įvairovę. Girinin-
kijų specialistai, perėmę jų žinias, vykdo 
ūkinę veikla, kuri gali padėti arba bent ne-
pakenkti saugomoms rūšims.

Miškininkus ypač domina Viešvilės 
valstybiniame gamtiniame rezervate vyk-
domas projektas, kurio tikslas – išauginti 
ir į laisvę paleisti kurtinius. Karšuvos gi-
rios vakarinės dalies pušynuose, kur gausu 
pelkių, auga puskrūmiai ir mėlynės, yra ne-
blogos sąlygos šio miško gražuolio populia-
cijai. Senosios kartos miškininkai dar prisi-
mena laisvėje gyvenusius šiuos  paukščius. 

Miškų urėdijos gamtotvarkos plane 
taip pat yra numatytos ūkinės priemo-
nės sukurti tinkamą aplinką šių paukščių 
gyvenimui, riboti ūkinę veiklą veisimosi 
metu. Todėl kitame seminare miškininkai 
pageidauja gauti kuo išsamesnę informaci-
ją apie tai, ką reikia padaryti, kad iš veis-
lyno paleisti kurtiniai rastų sau palankią 
gyvenamąją aplinką, būtų apsaugoti nuo 
plėšrūnų. 

Tikimės, kad kolegiški rezervato ir 
miškininkų santykiai išliks ir ateityje; kad 
mūsų ūkinė veikla bus vykdoma taip, kad 
tos saugomos rūšys, kurioms ši veikla gali 
pakenkti, rastų nepaliesto miško zonas, o 
tos rūšys, kurios plinta  šios veiklos dėka, 
rastų  tarpti ir plisti palankią aplinką. Tik 
žmogaus ir gamtos harmonija sukuria tą 
nepakartojamą stebuklą – mišką.

         

Biologine įvairove pasižymintis Šventosios upelis Girios vandenis plukdo Kasiko upelis

Kurtinys

Vištvanagis
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„Miškas man tebėra pilnas atradimų 
ir teikia įkvėpimo kūrybai...“

Nors Virginijus gimė „ant bruko“ – 
Linkuvos miestelyje, kad bus miš-
kininku, žinojo jau nuo vaikystės. 

Vasaras su broliu leisdavo senelių sodyboje, 
Didmiškio pakraštyje. Jame berniūkščiai, pri-
siskaitę D. Londono ir D.F. Kuperio romanų, 
žaisdavo indėnus, šaudydavo iš lankų, o pa-
vasariais per patvinusį upelį rizikuodami kel-
davosi ant ledo lyčių. Paūgėję su draugais na-
kvodavo palapinėse. Tad gamta, ypač miškas 
jiems buvo neišsenkantis paslapčių ir atradi-
mų pasaulis, jautėsi laisvais gamtos vaikais.

Moksleiviškais metais atsiskleidė ir Vir-
ginijaus polinkis muzikai – grojo Linkuvos 
miestelio estradiniame ansamblyje. Pasku-
tiniais mokslo vidurinėje mokykloje metais 
kartu grojęs klasės draugas vos neprikal-
bino stoti į Šiaulių muzikos mokyklą. Bet 
Virginijus vis dėlto liko ištikimas vaikystės 
svajonei: baigęs 1975 m. Linkuvos viduri-
nę mokyklą su kitu bendraklasiu išvažiavo 
į Kauną, LŽŪA studijuoti miškininkystės. 
1980 m. abu grįžo į gimtinės miškus.     

Virginijus miškininko karjerą pradėjo 
tuometiniame Pakruojo miškų ūkyje  me-
dienos išvežimo bare meistru. Po poros 

metų gyvenimas pasisuko kita vaga – ga-
bius, iniciatyvius miškininkus aukštesnė-
mis pareigomis, didesniais atlyginimais, 
butais viliojo ir kitos įstaigos. Teko porą 
metų  tarnauti kariuomenėje. 

1990 m. jis vėl grįžo į Pakruojo miški-
ninkų bendruomenę – patikėta vadovau-
ti didžiulei Linkuvos girininkijai, kurios 
miškai driekėsi net 55 km nuo Latvijos pa-
sienio. Bet Virginijus šio išbandymo nepa-
būgo ir nepajuto, kaip čia prabėgo 22 dar-
bo metai. Tą savo gyvenimo laikotarpį jis 
įvardina kaip patį reikšmingiausią ir mie-
liausią širdžiai, nes „ką padarei, ką įgy-
vendinai, tą matai ir turi dabar“... Išliko ir 
geriausi prisiminimai apie girininkijos ko-
lektyvą – puikius, visa siela miškui atsida-
vusius  profesionalus. 

Turėdamas ir menininko prigimtį, gi-
rininkaudamas Linkuvoje jis daug dėme-
sio skyrė švietėjiškai bei kultūrinei veiklai. 
Girininkija ne kartą skynė Pakruojo rajono 
aplinkotvarkos konkursų laurus už gražiau-
siai puoselėjamą įstaigos teritoriją, už šią 
veiklą pelnė „Rasų“ žurnalo nominaciją su 5 
kelialapiais į Druskininkų gydyklas. Čia di-

delė dalis ,,kaltės“ tenka ir žmonai Danutei 
– girininkijos aplinkos tvarkymo sumany-
mų autorei ir pagrindinei vykdytojai. 

PRANUTĖ KVEDARIENĖ
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Pakruojo miškuose kasmet atkuriama 
vidutiniškai po 30-35 ha ąžuolynų 

Virginijus Kacilevičius Pakruojo girininkijoje šiemet sodinant ‚,stelmužiukus“ Miškotvarkos darbų pasitarime – treniruotėje 

Taip sako Pakruojo miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas Virginijus Kacilevičius, aktyvus visuomenininkas, 
meno saviveiklos propaguotojas ir atlikėjas, rugsėjo 23 d. pažymėjęs gyvenimo 60-metį, kurio pusė atiduota 
gimtojo krašto miškams. 
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Urėdijose 

Užsukusieji į Linkuvos girininkiją pir-
miausia stabtelėdavo prie būstinės sienas 
puošusių meninių gamtos vaizdų fotogra-
fijų, nes retai kada į mišką Virginijus eida-
vo ar važiuodavo be fotoaparato. Jo nepa-
miršta ir dabar.  

Virginijui įsiminė girininkijoje buvęs 
bene didžiausias Lietuvoje Glebavos geneti-
nis uosio draustinis (152 ha), kuriame augo 
produktyviausi šalyje  uosiai. Iš jų daugina-
mąją medžiagą imdavo ne tik mūsų, bet ir 
kitų šalių miško genetikai. Deja, uosiai už-
sikrėtė parazitiniais grybais, nupuvo jų šak- 
nys, paliegusius medžius pribaigė vėjai. 
Nors girininkijos miškininkai netgi puren-
davo uosyne dirvą, iš sėklų neišaugo nė vie-
nas sveikas uosis. Vietoj jų teko sodinti ber-
žus, juodalksnius, ąžuolus, egles.

Virginijus liko su šeima gyventi gimta-
jame miestelyje ir prieš penketą metų ta-
pęs Pakruojo miškų urėdijos vyriausiuoju 
miškininku. Žinoma, dabar tenka rūpin-
tis jau viso rajono miškais, jų atkūrimu, 
apsauga. Maloniai nuteikė naujose parei-
gose tai, kad vykdant Ąžuolynų atkūri-
mo valstybiniuose miškuose programą ir 
LMS konkurse vertinant geriausiai ąžuo-
lynus atkuriančias girininkijas, Aukštai-
tijos zonoje Pakruojo girininkija pateko į 
šio konkurso lyderių Lietuvoje penketuką. 
V. Kacilevičiaus teigimu, Pakruojo rajono 
valstybiniuose miškuose kasmet atkuria-
ma vidutiniškai po 30-35 ha ąžuolynų. 

Miško genetinių išteklių, sėklinin-
kystės ir miško atkūrimo ekspertų komi-
sijai 2011 m. pritarus tuomečio Kėdainių 
miškų urėdo, ąžuolų atkūrimo entuzias-
to Juozo Girino idėjai organizuoti gilių 
bei ūgelių surinkimą nuo iškiliausių šalies 
ąžuolų-gamtos paminklų ir juos daigin-
ti ar įskiepyti į paprastus ąžuolus, ši idėja 
realizuota šių metų pavasarį Pakruojo gi-
rininkijoje. Vyriausiasis miškininkas deda 
dideles viltis, kad ši talkomis  įveista 2,5 
ha Lietuvos ąžuolų-gamtos paminklų ge-
netinė saugykla taps svarbiu ąžuolų banku 
ateities kartoms. 

Ilgametis miškininkas sako, kad daug 
žinių ir profesinio supratimo jam davė ak-
tyvus dalyvavimas Lietuvos miškininkų 
sąjungos veikloje, bendravimas su miš-
kų puoselėjimui atsidėjusiais žmonėmis, 
mokslininkais. Ir skaudina nepagrįsti žmo-
nių priekaištai dėl tariamai beatodairiš-
ko šalies miškų kirtimo, perdėtos baimės 
ateityje likti be „žaliojo rūbo“. Virginijaus 
teigimu, Pakruojo miškuose nepalieka-
ma nė menkiausio iškirsto plotelio, kur 

nebūtų atkurtas miškas jį atsodinant ar 
paliekant savaiminiam atžėlimui. Miškų 
atkūrimo reikmėms urėdijoje veikia šiuo-
laikiškai modernizuotas medelynas (vir-
šininkas Bronislovas Baltrūnas), kuriame 
auga apie milijoną eglės, ąžuolo, beržo, 
juodalksnio, liepos sėjinukų bei sodinukų. 
Pakruojiečiai miškininkai aprūpina miško 
sodmenimis ir privačių miškų savininkus. 
Sukurta pakankama sėklinė bazė. Sukme-
džio girininkijoje įveista 8 ha eglės sėkli-
nė plantacija, Linkuvos ir Rozalimo giri-
ninkijose yra drebulės ir beržo genetiniai 
draustiniai, Pakruojo, Rozalimo ir Klovai-
nių girininkijose išskirti penki ąžuolo, juo-
dalksnio, eglės sėkliniai medynai. 

Gimusiam šiame krašte Virginijui vie-
tiniai miškai įdomūs ir gamtine įvairove. 
Jie čia auga ten, kur netiko žemės darbš-
čiam žemdirbiui. Todėl miškų šiame rajo-
ne nėra gausu – tik 19,6 proc. teritorijos. 
Apie 72 proc. – lapuočiai, 25 proc. – egly-
nai ir vos 2 proc. – pušynų.    

Atkūrus šalies nepriklausomybę miš-
kininkai kaimo vietovėje buvo bene vie-
nintelė gerai organizuota, ekonomiškai 
stabili valstybinė struktūra, aprūpinusi 
darbu nemažai vietos žmonių. Virginijus 
sako pastaruoju metu išgyvenantis, kad 
nemažą būrį bendradarbių (o gal ir jį patį) 
gali skaudžiai paliesti suplanuota valstybi-
nių miškų valdymo reforma. Kartu su ki-
tais miškininkais važiavo į sostinę mitin-
guoti po Seimo langais, siekiant atkreipti 
dėmesį, kad  miškui tinka evoliucinis, o 
ne revoliucinis pertvarkos kelias, nežinant 
planuojamo proceso pasekmių, neturint jo 
ekonominio pagrindimo. Bet reformą įtei-
sinus įstatymiškai, kaip sakoma, po mūšio 
kumščiais nebemojuojama. „Jeigu viskas 
pakryps į gerąją pusę, reformos „generato-
rius“ pasveikinsiu pats pirmas, tačiau jei-
gu tai bus tik „reforma dėl reformos“ arba 
duoklė medienos verslo magnatams – ką 
tada ir bekalbėti“, – samprotauja gyveni-
miškos išminties sukaupęs miškininkas.     

V. Kacilevičius suranda laiko ir visuo-
meninei veiklai – jau antrą kadenciją iš-
rinktas į Pakruojo rajono tarybą, kurioje 
teko būti Antikorupcijos, Etikos komisijų 
pirmininku, o šiuo metu dalyvauja Švieti-
mo, kultūros ir sporto komiteto veikloje. 
Pakruojietis neslepia, kad prieš rinkimus 
jis buvo įtrauktas kandidatu į savivaldybės 
tarybos narių sąrašą partijos vadovybės 
prašymu, bet gerai jį pažįstantys rinkėjai 
išreitingavo net per 13 pakopų aukščiau. 
Todėl negali ignoruoti jam parodyto ra-

jono žmonių pasitikėjimo, nors ne vienas 
pažįstamas paklausia: ,,O kam tau, Virgi, 
to reikia?..“

Na, o pats mieliausias „dūšiai“ šio miš-
kininko laisvalaikio užsiėmimas ir toliau 
išliko – meno saviveikla. Jau daug metų jis 
dainuoja Linkuvos kultūros centro vyrų 
vokaliniame ansamblyje „Šiaurys“. Vėliau 
gimė duetas su moksleive dukra Mari-
ja (respublikinio vaikų ir moksleivių kon-
kurso „Dainų dainelė“ laureate). Virginijus 
groja gitara, akordeonu, kuria melodijas 
jo širdį „užgavusiems“ tekstams. O tarp 
jų – ir įstabūs buvusio kurso draugo, prof. 
Remigijaus Ozolinčiaus sukurti posmai, 
kuriuos su pasigėrėjimu pakruojietis skai-
tydavo „Mūsų girių“ žurnale,  nežinoda-
mas jų autoriaus...

Šiuo metu Virginijus neatsispyrė pra-
šymui vesti specialiai pakruojiečiams su-
kurtą kompozitoriaus Vaidoto Juozo Lygu-
to muzikinę idilę „Dvarų legendos“, vietos 
meno puoselėtojų pastangomis apjungusią 
šokį, dainą ir poeziją, su kuria laukia dar 
ne vienas pasirodymas.

Ne visada į darbo valandas telpa ir įvai-
rūs edukaciniai renginiai: miško sodini-
mo, inkilų kėlimo, gamtos pažinimo bei jos 
tyrinėjimo akcijos, kurių tikslas – suburti 
aplinkosaugai neabejingą jaunąją kartą. Už 
tai Virginijus Kacilevičius pelnė ne vieną 
Lietuvai pagražinti draugijos, kurios nariu 
yra nuo pat jos atkūrimo, padėką.

,,Meilė gamtai gimsta vaikystėje, svar-
bu ją subrandinti ir nepaliaujamai puo-
selėti“, – iš savo patirties sako Pakruojo 
miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas 
Virginijus Kacilevičius, surasdamas laiko 
ir susitikimams su jaunaisiais miško bičiu-
liais, kurie savaip praturtina ir jį patį.

Tėčio ir dukros Marijos duetas
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Suomija garsėja ne tik didžiausiu Eu-
ropoje miškų plotu (22,8 mln. ha) bei  
miškingumu (75 proc.), bet ir didžiau-

siais privačių miškų plotais, labai aktyvia 
bei senas tradicijas puoselėjančia Privačių 
miškų tvarkymo asociacijos (PMTA) veikla.

Privatūs šeimos (61 proc.) ir kompa-
nijų miškai (8 proc.) Suomijoje užima 69 
proc. bendro miškų ploto. Jie auga našes-
nėse augavietėse nei kiti miškai, todėl juo-
se medžių stiebų tūris ir kasmetinis prieau-
gis sudaro 73 proc. visų Suomijos miškuose 
augančių medžių tūrio ir prieaugio. Kasmet 
pagaminamas medienos kiekis privačiuo-
se miškuose siekia 82 proc. viso Suomijos 
miškuose iškertamo medienos kiekio. Tai 
reiškia, jog privatūs miškai lemia ir kitus 
šaliai svarbius rodiklius: šalies miškingu-
mo palaikymą, biologinę įvairovę, anglies 
kaupimą ir su tuo susijusią klimato kaitą, 
šalies pramonės aprūpinimą mediena. Ke-

Viešnagė Suomijos  
privačiuose miškuose

Europos ir pasaulio miškų apskaitos ekspertų pasitarimo (2017 m. birželio 12-16 d. Joensuu mieste) dalyviams 
buvo sudaryta galimybė apsilankyti Suomijos privačiuose miškuose ir susipažinti su Suomijos privačių miškų 
tvarkymo asociacijos (PMTA) veikla, miškininkystės darbų bei gamtosauginių priemonių organizavimu privačioje 
miško valdoje. Daug įdomios ir vertingos informacijos ekskursijos dalyviams pateikė Suomijos PMTA Šiaurės 
Karelijos regiono atsakingas specialistas Sakari Tikka bei aplankytos miško valdos savininkas Pekka Okkonen. 

Prof. ANDRIUS KULIEŠIS

Apžiūrimas jaunuolynų ugdymas

PMTA Šiaurės Karelijos regioninio padalinio  
specialistas Sakari Tikka sulaukė daug klausimų 
apie privačių miškų tvarkymo paslaugas

tvirtadalis visų šalies gyventojų yra susiję 
su šeimos miškininkystės verslu.

Vidutinis miško valdos plotas yra 30 ha, 
pusė visų valdų – mažesnės nei 10 ha. Nenu-
trūkstamas ūkininkavimas atskiroje, tegul 
ir 10 kartų didesnėje nei Lietuvoje, valdo-
je nėra efektyvus. Narystė miško savininkų 
asociacijoje nėra privaloma, bet yra didžiu-
lis privalumas. Todėl didžioji dalis miško 
savininkų (632 tūkst.) su jiems  priklausan-
čiomis 345 tūkst. šeimos miško valdų yra 
apsijungę ir priklauso regioninėms PMTA.  
Suomijos PMTA tradicijos formavosi visą 
šimtmetį. Šiuo metu Suomijos PMTA vei-
kla yra reglamentuojama atitinkamu įsta-
tymu, kitais teisės aktais. 

Šiaurės Karelijoje iki 2010 m. buvo 16 
PMTA, 2010 m. jos apsijungė į vieną regio- 
ninę. Iš viso Suomijoje šiuo metu yra 75 
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Privatūs miškai 

regioninės PMTA. Jos turi 300 ofisų, ku-
rie yra beveik kiekvienoje savivaldybėje. 
Suomijos PMTA įdarbinta apie 1000 miš-
kininkystės specialistų, 650 darbininkų, 
taip pat pasitelkiami kaimo verslininkai 
įvairiems miško ūkiniams ar kirtimo dar-
bams. PMTA užtikrina miško savinin-
kui visą reikalingą pagalbą, organizuojant 
ekonomiškai pelningą, darnų, atitinkantį 
sertifikavimo reikalavimus miško ūkį. 

PMTA yra valdoma valdybos, suside-
dančios iš 10 miško savininkų ir tarybos 
– iš 39 miško savininkų. Taryba yra aukš-
čiausias sprendimų PMTA priėmimo or-
ganas. Ji renkama visų asociacijos narių – 
kiekvienas narys turi vieną balsą.

Šiaurės Karelijos PMTA jungia 60-70 
proc. visų šeimos miško valdų, jos centri-
nis ofisas įsikūręs Joensuu mieste, o vieti-
niai ofisai yra kiekvienoje iš 12-os šio regi-
ono savivaldybių. 

Šiaurės Karelijos regiono 700 tūkst. ha 
privačių miškų susideda iš 13 tūkst. valdų ir 
priklauso 22 tūkst. savininkų. Regioninėje 
PMTA dirba 50 miškininkystės specialistų, 
8 pastovūs ir 75 sezoniniai darbininkai, kiti 
darbininkai bei operatoriai su atitinkama 
technika yra samdomi. Vidutinis regiono 
miškų medynų tūris yra 120 m3/ha, kasmet 
kertama 3 mln. m3 medienos. Palyginimui 
Lietuvos privačiuose miškuose: kiek dides-
niame plote su dvigubai didesniais viduti-
niais medynų tūriais kasmet yra kertamas 
panašus medienos kiekis.

Regioninės PMTA jungiasi į šalies aso-
ciaciją ir sudaro bendrą Žemės ūkio pro-
duktų gamintojų ir miško savininkų cen-
trinę sąjungą, kuri jungia žemdirbius, 
kaimo verslininkus ir privačių miškų sa-
vininkus. Sąjungos tikslas – ginti žemės 
ir miško savininkų interesus vietiniame, 
regioniniame, šalies ir tarptautiniame ly-
gmenyse. Sąjungos veikla pasireiškia įta-
kojant įstatymų leidybą, siekiant PMTA 
tikslų įgyvendinimo, ginant privačių miš-
ko savininkų interesus ypač prekiaujant 
mediena, jų interesus tarptautiniame ly-
gyje, strategiškai vadovaujant miško savi-
ninkų pirminėms organizacijoms.

PMTA veikla yra pilnai finansuojama 
ir kontroliuojama pačių miško savininkų. 
Kiekvienas asociacijos narys moka meti-
nį nario mokestį nuo 60 eurų iki 100 eurų, 
priklausomai nuo valdos dydžio ir regiono. 
Nario mokesčiai sudaro 30 proc. veiklai 
reikalingų lėšų, kitus 70 proc. – pajamos 
iš turimo asociacijos ir sąjungos sukaup-
to kapitalo. Nario mokestis suteikia miško 
savininkui teisę gauti patarimus, konsulta-
cijas, dalyvauti mokymuose, užsisakyti per 
PMTA bet kokias miško ūkinės veiklos, 
miško ruošos paslaugas.

Miškų tvarkymo asociacija skatina 
darnų šeimos miško ūkį vadovaudamasi 
šiais principais:

 gerbiant žemės savininko konstitu-
cines teises;

 garantuojant teisę ir sudarant sąly-

gas miško savininkui tvarkytis savo miške 
sutinkamai su jo nusistatytais tikslais;

 vadovaujantis nuostata, jog miški-
ninkystė yra ekonomiškai pelninga veikla;

 siekiant, jog miškai būtų tvarkomi 
pagal darnios miškininkystės principus.

Privačių miškų tvarkymo sėkmė yra 
grindžiama miško savininko laisve, atsa-
komybe ir tikėjimu augančiu medienos 
poreikiu, jos svarba tolimoje perspekty-
voje, t.y. savininko laisve siekti ekonomiš-
kai pelningos miško ūkinės veiklos; savi-
ninko atsakomybe palikti savo palikuonims 
miškus geresnės būklės, nei jis paveldėjo 
pats; tikėti medienos augančio panaudoji-
mo galimybėmis ateityje, įskaitant naująją 
ūkio šaką  biopramonę – nuo natūralaus 
pluošto iš medienos gamybą iki ilgalaikio 
medienos konservavimo namų statiniuose. 

PMTA kiekvienam savo nariui teikia 
konsultacijas ir paslaugas rengiant miško-
tvarkos projektus, kertant miškus, vykdant 
kirtimų priežiūrą, medienos matavimus, 
parduodant iškirstą medieną, atkuriant 
miškus: organizuoja sodmenų išauginimą, 
kirtaviečių valymą, energetinės medienos 
paruošas, ruošia dirvą, želdo kirtavietes 
sėjimu ar sodinimu, prižiūri jaunuolynus. 
PMTA atlieka 80 proc. visų privačiuose 
miškuose atliekamų miško atkūrimo dar-
bų. Be to PMTA atlieka sausinamojo tink-
lo, kelių priežiūros ir statybos darbus, trę-
šia miškus, pagal savininkų įgaliojimus 
tvarko paraiškas grantams ar subsidijoms 
gauti, rengia ir vykdo gamtotvarkos  pro-
jektus. Miško savininkas visada  yra lais-
vas, pasirenkant darbų vykdytoją, medie-
nos pirkėją ar sudarant kitokį sandorį.

Mūsų aplankyta Pekka Okkonen šei-
mos miško valda yra keletą kartų dides-
nė nei vidutinė šalyje ar Šiaurės Karelijos 
regione. Ji tvarkoma jau trečios tos pačios 
šeimos kartos, išsidėsčiusi mažiausiai tri-
jose vietose. Mūsų apžiūrėta valdos dalis 

Savininkas Pekka Okkonen vaišina 
pasitarimo dalyvius miško arbata 

Išvykos organizatorius – Suomijos nacionalinės miškų inventorizacijos vadovas dr. Kari Korhonen su miško 
savininku Pekka Okkonen ir jo šeima aptaria objektų pristatymą
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Seimui apsisprendus dėl Miškų įstatymo pakeitimo ir 
valstybinių miškų reformos koncepcijos, Aplinkos mi-
nisterijos viceministras Martynas Norbutas nurodė 

Generalinei miškų urėdijai įpareigoti miškų urėdus parengti 
kiekvienos miškų urėdijos reorganizavimo sąlygas ir Genera-
linei urėdijai priimti sprendimą dėl miškų urėdijų reorgani-
zavimo, o priėmus sprendimą dėl miškų urėdijos reorganiza-
vimo, įpareigoti kiekvienos miškų urėdijos urėdą organizuoti 
konsultacijas su darbuotojų atstovais.  

LR Darbo kodekso 208 str. 1 dalis nustato, kad prieš pri-
imdamas sprendimą dėl įmonės reorganizavimo darbdavys 
privalo informuoti ir konsultuotis su darbuotojų atstovais 
dėl įmonės reorganizavimo priežasčių, teisinių, ekonomi-
nių ir socialinių pasekmių bei priemonių galimiems padari-
niams išvengti ar sušvelninti, t.y. priešingai, nei aplinkos vi-
ceministro nurodyme. Darbuotojų atstovų informavimas ir 
konsultavimas turi prasidėti ne po sprendimo dėl reorgani-
zavimo priėmimo, o prieš šio sprendimo priėmimą, nes prie-
šingu atveju tai jau yra ne konsultacijos, o tik fakto apie reor-
ganizaciją konstatavimas. 

Šiuo atveju, kai yra pažeidžiamos informavimo ir kon-
sultavimo pareigos, profesinės sąjungos pagal Darbo kodek-
so 209 str. nuostatas turi teisę inicijuoti darbo ginčą. LMPF 
kreipėsi raštu į aplinkos ministrą bei generalinį miškų urė-
dą, ragindama rasti būdus šios situacijos taikiam sprendi-
mui. Apie šią situaciją informuotas LR Ministras pirminin-
kas bei LR Seimo pirmininkas.

Be to, generalinis miškų urėdas darbdavio lygmeniu dar-
buotojų informavimą ir konsultavimą pavedė  miškų urėdams, 
kurie neturi apie reformos eigą jokios detalesnės informacijos. 
Yra tik žinoma, kad visi darbuotojai, išskyrus miškų urėdus, bus 
perkelti į Valstybinio miškotvarkos instituto pagrindu steigia-
mą Valstybinių miškų urėdiją, ir kad ji pilnai bus suformuota 
iki 2018 m. gruodžio 31 d. bei turės 26 padalinius. O kaip vyks 
reorganizavimo ar įmonės veiklos optimizavimo procesai, in-
formacijos nėra. Nieko naujo darbuotojai nesužino ir iš Aplin-
kos ministerijos vadovų vizitų į miškų urėdijas, nes į daugumą 
konkrečių klausimų atsakoma, kad tai kol kas yra „baltas lapas“.

Abejonių kelia ir kitų su valstybinių miškų valdymo re-
organizavimu vykdomų veiksmų teisėtumas. Liepos mėnesį 
priimtos Miškų įstatymo pataisos įsigalios tik nuo 2018 m. 
sausio 1 d. Šiuo metu dar galioja nepataisytas Miškų įstaty-
mas, kurio 7 str. 1 dalis nustato, kad veiklą vykdo 42 miškų 
urėdijos. Nėra jokio teisės akto, kuris nustatytų, kad vals-
tybinių miškų valdymas turi būti sukoncentruotas vienoje 
įmonėje. Tad Valstybinio miškotvarkos instituto įstatų kei-
timas, kiti veiksmai, susiję su valstybinių miškų valdymo re-
organizavimu, ar nėra bėgimas pirma traukinio?

Inga RUGINIENĖ
LMPF pirmininkė

Bėgama pirma  
traukinio

yra labai ištęsta – ilgis keletą kartų viršija jos plotį. Per ilgus šios 
valdos miškų tvarkymo metus, jos viduriu, prisitaikant prie reljefo, 
natūralių vandens tėkmių, suformuotas miško kelias. Jis užtikrina 
patogų priėjimą prie visų miško sklypų. 

Miško valdos ribos jų posūkio taškuose fiksuojamos natūraliais 
ženklais, stambiais akmenimis ar smulkesnių akmenų krūvomis. 
Ribos yra registruojamos nacionaliniame žemės registre pagal na-
cionalinės žemėtvarkos duomenis. 

Savininkas savo veiklą organizuoja pagal miškotvarkos projek-
tą, atnaujinamą kas 10 metų. Pagal miškų sertifikavimo kriterijus 
miško savininkai, valdantys daugiau nei 50 ha, privalo turėti miš-
kotvarkos projektą. Savininkas, priklausomai nuo ūkininkavimo 
tikslų, PMTA gali užsisakyti profesionalų įvairaus detalumo miško-
tvarkos projektą. Kiekvienas PMTA narys taip pat turi teisę naudo-
tis skaitmenine PMTA duomenų baze, kurioje kaupiami ir operaty-
viai atnaujinami kiekvienos valdos medynų taksaciniai duomenys. 
Daugelį darbų savininkas organizuoja PMTA pagalba, todėl infor-
macija apie valdoje vykdytus darbus yra betarpiškai registruojama 
PMTA duomenų bazėse. Šie duomenys yra panaudojami operatyvi-
nėje ūkinėje veikloje, atnaujinant miškotvarkos projektus, kas yra 
tolygu nepertraukiamai miškotvarkai.

Medynai aplankytoje valdoje užima 186 ha plotą, sutinkami trijų 
pagrindinių medžių rūšių – pušies, eglės ir beržo medynai. Jų amžiaus 
struktūra labai artima tolygiai, labai palanki stabiliam nepertraukia-
mam miško naudojimui. Savininkas kasmet kerta vidutiniškai 900 m3 
medienos. Metinius kirtimus paprastai sudaro 2-3 ha brandaus medy-
no ir 6-8 ha retinimų. Brandūs medynai kertami plynai, ruošiama dir-
va ir želdoma, tikintis ir savaiminio apsisėjimo iš gretimų plotų. Bran-
džiuose medynuose sukaupiama 250-350 m3/ha medienos, eglynuose 
ir dar daugiau. Du trečdalius medienos savininkas gauna iš pagrindi-
nių kirtimų, o likusią dalį – iš retinimų. Miško naudojimą savininkas 
kontroliuoja pagal medynų prieaugį. Savininko teigimu, jo miško val-
dos 1 ha kasmet priauga vidutiniškai apie 0,5 m3 medienos daugiau nei 
iškertama. Pagal dabartinius savo veiklos rezultatus mūsų aplankytos 
valdos savininkas yra įsitikinęs, jog sūnui perduos labiau išpuoselėtą 
mišką, nei jis perėmė iš savo tėvo.

Tiek Šiaurės Karelijoje, tiek visoje Suomijoje per visą medyno 
auginimo laikotarpį yra taikomi 2-3 komerciniai retinimai. Be jų 
savininkas pagal poreikį atlieka jaunuolynų ugdymą. Šaltiniuotoje 
augavietėje su specifiniais augalais savininkas yra deklaravęs kerti-
nę miško buveinę. Be miškininkavimo savo valdoje, miško savinin-
kas užsiima energetinės medienos paruošomis, valydamas kirtavie-
tes gretimuose miškų plotuose. Pekka Okkonen nėra medžiotojas, 
savo mišką nuomoja medžiotojams, gaudamas papildomų pajamų. 
Jos nėra labai reikšmingos, lyginant su pagrindinėmis  pajamomis 
už medieną.

 Suomijos miškininkai labai didžiuojasi miško auginimo ir me-
dienos perdirbimo pramonės vienove, medienos pramonės siekimu 
nuolatos didinti išauginamos medienos poreikį bei jos sunaudojimą.

Kertinė miško buveinė

ProFsąjUnGŲ veikLa
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ProFsąjUnGŲ veikLa

LMPF tarybos aktyvas rugpjūčio 24-25 d. lankėsi   Latvijoje, 
kur surengtas tradicinis kasmetinis susitikimas su kolego-
mis iš giminingos profesinių sąjungų federacijos. Susitikimo 

šeimininkai buvo parengę plačią pažintinę programą. Apsikeista   
abiejų federacijų pastarųjų metų aktualijomis, iššūkiais, pasieki-
mais bei pasidalinta veiklos patirtimi, susipažinta su Latvijos miš-
kų valdymo sistema, ūkine veikla.   

Mūsų nesužavėjo Latvijos valstybinių miškų valdymo sistema.  
Valstybiniuose miškuose nevykdoma kompleksinė ūkinė veikla. 
Visa miškininkystės veikla sukoncentruota ne į miškų tvarumo 
didinimą, gamtosaugines priemones, bet į  pramonę ir  komerci-
nes reikmes. Su miškininkyste susiję darbai finansuojami iš vals-
tybės biudžeto, o medienos gamyba ir prekyba vykdoma kaip ko-
mercinė veikla. 

Apsilankėme keliose medienos apdirbimo ir popieriaus įmo-
nių bei  Liepojos miškų ūkyje (Liepajas MR), kuris susikūrė sujun-
gus buvusias kelias valstybinių miškų girininkijas. Dabar tai  vie-
na iš Latvijos įmonių grupės  „Latvijas Finieris“ privataus kapitalo 
dukterinių įmonių. Ji valdo 8 tūkst. ha miško. Miškų atkūrimo, 
tvarkymo ir priežiūros darbai vykdomi minimaliai. Veiklos prio-
ritetas – žaliavos beržo fanerai auginimas ir gamyba. Įmonėje dir-
ba 45 darbuotojai. Mūsų delegaciją domino šios įmonės adminis-
tracinis aparatas: raštinėje dirbo vadovas, vyriausiasis buhalteris, 
3 apskaitos darbuotojai, informatikas, 2 vadybininkai, personalo 
specialistas, kuris kartu veda ir raštvedybą. Medienos ruošos va-
dovas, inžinieriai ir meistrai buvo išvykę į objektus.  

Kadangi Latvijoje kirtimai vykdomi ne tik pagal nustatytą me-
džių kirtimo amžių, bet ir pagal nustatytą medžių skersmenį, Lie-
pojos miškų ūkis iš 8000 ha miško sugeba kasmet iškirsti 40 tūkst. 
ktm medienos. Įmonė turi miško kirtimo ir traukimo specializuo-
tą techniką, kurios pajėgumai ženkliai didesni nei pačios įmonės 

Susitikimas su  kolegomis Latvijoje

poreikiai. Specializuotos miško technikos, traktorių ir medienve-
žių automobilių remontu rūpinasi įmonės mechanikas. Liepojos 
miškų ūkis teikia rangos būdu miško ruošos paslaugas didelėje 
Latvijos dalyje ir užsienyje. Neatmestina, kad įvykdžius valstybi-
nių miškų reformą Lietuvoje, greitu laiku šios įmonės technika 
dirbs ir Šiaurės Lietuvoje, išstumdama iš rinkos mūsų smulkius 
rangovus. Įmonėje taip pat yra nedidelis medelynas, kuriame au-
ginami tik beržo sodmenys, kuriais atsodinamos iškirstos biržės.

Pernai toks susitikimas su latvių kolegomis vyko Kazlų Rūdos 
mokomojoje miškų urėdijoje. 

Asta ČEPIENĖ

 Liepojos miškų ūkyje

Rugsėjo 4 d. aplinkos ministras Kęstutis Navickas kartu su 
Generalinės miškų urėdijos generalinio urėdo pavaduotoju 

Valdu Vaičiūnu susitiko su Trakų  miškų urėdijos darbuotojais, 
kuriems pristatė numatomą įgyvendinti valstybinių miškų ūkio 
valdymo pertvarką. Susitikimo metu aptarta pertvarkos eiga, bū-

simos valstybės įmonės „Valstybinių miškų urėdija“ struktūra. Po 
glausto pertvarkos pristatymo ministras su generalinio urėdo pa-
vaduotoju atsakė į  darbuotojams  rūpimus klausimus. 

Trakų miškų urėdijos inf. 
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Laikantis pamatinių vertybių
Kurdami naujos kartos 572 XP® grandininį pjūklą, kompanijos 

Husqvarna konstruktoriai siekė užtikrinti ne tik gerą jo našumą, 
patvarumą ir patikimumą, bet ir išlaikyti istoriškai susiklosčiu-
sias pamatines įmonės vertybes, garantuojančias gerą gaminių er-
gonomiką bei saugumą. 

Prietaisai gaminami Švedijoje, ten pat, kur 1959 m. prasidė-
jo Husqvarna grandininių pjūklų istorija. Naujosios kartos pjūklų 
projektavimas pradėtas pasitelkiant ilgametę gamybos ir kūrimo 
patirtį, o sukurta sistema bus naudojama ir toliau – naujiems pro-
fesionalių grandininių  pjūklų modeliams gaminti. 

Šios sistemos naujovė – platus skaitmeninių technologijų pa-
naudojimas. Žengdama naują žingsnį tobulybės link, Husqvarna 
naujojo pjūklo kūrybos procese panaudojo tokias technologijas, 
kaip  virtualūs prototipai ar automatiškai duomenis renkantys juti-
kliai, kurių dėka galima lengvai ir greitai atlikti gaminio konstruk-
cijos analizę bei reikiamas korekcijas pradedant gamybos procesą. 
Pirmuosiuose bandomuosiuose gaminiuose, kurie buvo testuojami 
ekstremaliomis sąlygomis Kanadoje, Australijoje, Pietų Afrikoje, 
Šveicarijoje ir JAV, buvo sumontuoti specialūs jutikliai, kurie rinko 
įvairius duomenis pjūklui dirbant net ir sudėtingomis salygomis. 
Įvertinus gautus rezultatus, buvo teikiamos rekomendacijos gami-
nių tobulinimui prieš pradedant masinę gamybą.

„Kompanija Husqvarna grandininius pjūklus pradėjo gamin-
ti beveik prieš 60 metų. Nuo pat gamybos pradžios siekiame nuo-
lat tobulinti produktų efektyvumą, užtikrindami kuo didesnį darbo 
komfortą naudotojams. Grandininis pjūklas Husqvarna 572 XP® – 
akivaizdus įrodymas, jog esame inovacijų lyderė tarp grandininių 
pjūklų gamintojų“ – tvirtina Husqvarna vadovas Pavelas Hajmanas.

Svarbiausi Husqvarna 572 XP® ypatumai
Didesnis pjovimo našumas. Lyginant su ankstesnės kartos 

Husqvarna 70 kub. cm cilindro darbinio tūrio serijos grandini-
niais pjūklais, 572 XP® pjovimo našumas išlieka 12 proc. didesnis 

naujos kartos grandininis pjūklas

net ir tada, kai naudojamos ilgos pjovimo juostos. Aukštesnį našu-
mą užtikrina nauja variklio konstrukcija bei patobulintas jo auši-
nimas, kuris būtinas didesniam galingumui užtikrinti.

Ankstesnius modelius naujasis pjūklas lenkia net 30 proc. pla-
tesnėmis apsukų ribomis, kurios padidintos nuo 2 000 iki 3 000 
aps./min. Platesnio apsukų diapozono dėka variklio galingumas 
nesumažėja dirbant bet kokiomis sąlygomis, o akceleruojant pjū-
klas reaguoja dar greičiau. Greitesnę akceleraciją užtikrina len-
gvesnis, mažesnio skersmens smagratis. Be to šis galingiausias 
iš Husqvarna 70 kub. cm serijos pjūklas pasižymi dideliu sukimo 
momentu.

Galios ir svorio santykis. Žymiai didesnį grandininio pjūklo 
572 XP® našumą taip pat nulemia optimalesnis svorio paskirs-
tymas ir tinkama variklio konstrukcija. Alkūninis velenas, dus-
lintuvas sąveikoje su kitomis pagrindinėmis detalėmis užtikrina 
gaminio funkcionalumą, o papildomi kai kurių mazgų sutvirti-
nimai suteikia daugiau patvarumo ir patikimumo. Siekiant išlai-
kyti gerą pjūklo subalansavimą, optimizuotas gaminio svoris pa-
lengvinant kelias detales: smagratį (30 g), starterio gaubtą (30 g), 
karterį (200 g), sankabos gaubtą (30 g) ir uždegimo modulį (29 g). 
Bendras pjūklo svoris tik – 6,6 kg, o galia – 4,3 kW. Galios ir svo-
rio santykiu naujasis pjūklas pranoksta ankstesnius to paties se-
gmento Husqvarna modelius.  

Padidintas aušinimo sistemos našumas. Lyginant su ankstes-
nės kartos grandininiais pjūklais, Husqvarna 572 XP® pasižymi net 
20 proc. našesne aušinimo sistema, kuri suteikia produktui daugiau 
galios, padidina produktyvumą bei patikimumą. Tai pasiekta pato-
bulinus naudojamus komponentus, pasitelkus skaitmenines tech-
nologijas ir pagerinus variklio valdymą Soft Cut Out sistema. 

Nuo karščio saugantis skydelis pagamintas iš specialių poli-
merų, pasižyminčių atsparumu karščiui ir puikiomis izoliaci-
nėmis savybėmis. Šiuolaikiniai degalai garuoja esant ir žemoms 
temperatūroms, todėl neaukšta karbiuratoriaus temperatūra už-
tikrina sklandų užvedimą. 

Šveicarijoje, tarptautinėje miškininkystės parodoje „Forstmesse Luzern“ pristatytas profesionaliems medkirčiams skirtas 
naujos kartos, ypač aukštos kokybės, 70 kub. cm cilindro darbinio tūrio Husqvarna grandininis pjūklas. Tai ypač patvarus 
įrankis, puikiai tinkantis sparčiam medžių nuleidimui ir šakų genėjimui bet kokiomis oro sąlygomis. Išskirtinis tokio pjūklo 
pranašumas – didelė galia ir greita akceleracija. 
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Įrengus 572 XP®  naujos konstrukcijos ir formos aušinimo an-
gas bei vidinius deflektorius, neleidžiama ant aušinimo briaunų 
susikaupti oro srautui trukdantiems nešvarumams ar dulkėms. 

Soft Cut Out uždegimo valdymo sistema apsaugo variklį nuo 
pernelyg didelių apsukų, nes užvedimo ir darbo metu jos regu-
liuojamos automatiškai. 572 XP® variklio vi-
dinis slėgis yra 30  proc. mažesnis lyginant 
su kitais šio funkcijos neturinčiais Husqvar-
na grandininiais pjūklais, todėl šis prietai-
sas veikia sklandžiau, jo darbinė temperatū-
ra mažesnė, prailginamas darbo laikas.

Optimizuotas filtravimas. Grandininis 
pjūklas 572 XP® komplektuojamas su patva-
riu, didelio paviršiaus oro filtru. Padidintas 
filtruojamas paviršius užtikrina geresnį oro 
srauto išvalymą, todėl pjūklą galima rečiau 
valyti. Esant geresniam filtravimo sistemos 
sandarumui, į degimo kamerą nepatenka 
abrazyvinės dalelės, kiti nešvarumai, todėl 
variklis žymiai ilgiau išlieka geros būklės, patikimiau dirba. 

Greitesnis oro ir degalų mišinio reguliavimas. Nuo 2009 m. 
Husqvarna grandininiuose pjūkluose naudojama AutoTune™ sis-
tema, kuri mikroprocesoriaus pagalba automatiškai reguliuoja 
karbiuratorius darbą. Ji veikia atsižvelgdama į aplinkos ir darbines 
salygas, todėl operatoriui nereikia rūpintis karbiuratoriaus regu-
liavimu, gali dirbti ilgiau. Be to, AutoTune™ dėka ženkliai sumaži-
namas išmetamųjų teršalų kiekis, tausojama aplinka. 

Naujos kartos grandininiuose pjūkluose 572 XP® įdiegta pa-
tobulinta AutoTune™ sistema – automatinis karbiuratoriaus regu-
liavimas atliekamas net dešimt kartų greičiau negu ankstesniuose 
gaminiuose. 

AutoTune™ pranašesnė keturiais aspektais: a) Greitesnis su-
reguliavimas. Naujos kartos mikroprocesorius variklį suregu-
liuoja greičiau, todėl visi nustatymai tinkami vos po kelių pjūvių; 
b) Platesnis reguliavimo spektras. Naujoji programinė įranga 

Husqvarna 572 XP®– jau gamyboje  
atlieka kalibravimą nuo minimalių iki maksimalių apsukų; c) Da-
linis akceleratoriaus kalibravimas – tai nauja AutoTune™ siste-
mos funkcija, kuri nuolat matuoja vidutinį apsukų diapazoną ir 
taip optimizuoja variklio darbą; d) Speciali apsauga sumažina 
perkaitimo, galinčio rimtai pažeisti variklį, riziką.

Naujoji X-CUT grandinė. Pa-
tobulinta grandinė X-CUT C85 nuo 
2018  m. bus komplektuojama su vi-
sais 572 XP® modeliais. Naujoji 3/8 co-
lių grandinė su pjaunančiaisiais „chi-
sel“ dantukais skirta profesionaliems 
medkirčiams. Aukso spalvos jungia-
masis narelis leidžia aiškiai nustatyti, 
kur yra pradžia grandinės galandini-
mui. Kaip ir kitos X-CUT grandinės, 
naujoji C85 parduodama išgaląsta bei 
iš anksto pratempta. Ypatingai patva-
ri, pagerina pjovimo efektyvumą.

Išbandyta reikliausių specialistų
Kiekviena 572 XP® pjūklo dalis pritaikyta sudėtingiausioms 

sąlygoms ir pačiam įvairiausiam klimatui. Husqvarna specialistų 
atlikti bandymai pasaulio miškuose parodė, kad 572 XP® modelis 
puikiai dirba įvairiomis klimatinėmis sąlygomis.

Naujos kartos grandiniai pjūklai Husqvarna 572 XP® buvo iš-
bandyti: Kanadoje prie Kootenay upės esančiuose miškuose ker-
tant didžiąsias pocūges (+16 0C); JAV Masačiusetso valstijos Hol-
liston miesto parkuose kertant raudonuosius ąžuolus (+23 0C); 
Australijos tropikų drėgnuose miškuose – Naujajame Pietų Velse 
kertant eukaliptus (+20 0C); Pietų Afrikos karštyje Drakono Kalnų 
miškuose kertant pušis (+38 0C); Šveicarijos kalnuose, Interlakeno 
miesto apylinkėse kertant kėnius (+20 0C); atšiauriame Rusijos Si-
bire prie Tiberkulio ežero kertant egles (-18 0C).

Kitos pagrindinės ypatybės
 Antivibracinė sistema sumažina rankų ir plaštakų nuovargį; 
 Atverčiamos degalų ir alyvos bakelių kamščių „auselės“ pa-

lengvina jų užsukimą ar atsukimą be jokių įrankių, netgi mūvint 
žiemines pirštines;

 Oro įsiurbimo sistema filtruoja net 98 proc. į vidų paten-
kančių dulkių;

 Geriau pašalinamos drožlės, todėl išvengiama užsikimšimo;
 Priekinė rankena yra 10 mm arčiau svorio centro, tad prie-

taisą lengviau valdyti;
 Papildoma rankenų šildymo funkcija praverčia dirbant šaltyje;
 Prietaiso korpuse sumontuotas dėvėjimuisi atsparus nulei-

dimo krypties indikatorius;
 Guma padengtą rankeną laikyti saugu ir patogu;
 Permatomas degalų lygio indikatorius.

Lietuvoje Husqvarna 572 XP® modeliu numatoma prekiau-
ti 2018 m. sausį. Pjūklą bus galima įsigyti iš oficialių Husqvarna 
prekybos atstovų. 
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ŽODiS
skaitytojui

Kodėl nesiryžtama 

Išklausyti skirtingose pozicijose atsidūrusiųjų visuomenės grupių nuo-
mones ir bandyti rasti bendrą racionalų sprendimą ar kompromisą Vals-
tybinės saugomų teritorijų tarnybos būstinėje Vilniuje vasaros pradžioje 

surengta konferencija „Stumbrai Lietuvoje. Aktualijos ir sprendimai“, kurio-
je dalyvavo aplinkos viceministras Martynas Norbutas, AM Gamtos apsau-
gos ir miškų departamento direktorius Donatas Dudutis, šio departamento 
direktorius pavaduotojas Algis Klimavičius, Valstybinės saugomų teritorijų 
tarnybos direktorius Albertas Stanislovaitis, Generalinės miškų urėdijos 
Miškų atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedėjas Darius Stonis, su stumbrų 
problema ar jų  perkėlimu susiduriančių Kėdainių, Panevėžio, Varėnos miš-
kų urėdijų urėdai Justinas Urbanavičius, Valdas Kaubrė, Tomas Bazevičius, 
Telšių miškų urėdijos inžinierius Justinas Norvilas, Dzūkijos NP ir Čepkelių 
VGR direkcijos vadovas Eimutis Gudelevičius, kitų institucijų atstovai.   

Pranešimus skaitė AM Gamtos apsaugos ir miškų departamento di-
rektorius pavaduotojas Algis Klimavičius, Valstybinės saugomų teritorijų 
tarnybos Apsaugos ir tvarkymo skyriaus vyr. specialistas Laimutis Budrys, 
Gamtos tyrimų centro mokslininkas habil. dr. Linas Balčiauskas, stumbrų 
biologijos specialistas Rytas Papšys, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirminin-
kas Jonas Talmantas, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko 
pavaduotojas Eugenijus Tijušas, Gamtos apsaugos asociacijos „Baltijos vil-
kas“ atstovė Gintarė Herasimenkienė, Elnių augintojų asociacijos atstovė, 
ASU mokslininkė  dr. Gintarė Sabalinkienė.  

Kas yra laisvėje gyvenantis stumbras?
Konferencijoje neatsitiktinai klausta: kas yra laisvėje gyvenantis stumbras 
– laukinis žvėris  ar mišrūnas, pusiau naminis gyvulys? Lietuvos ūkininkų 

VACLOVAS TREPĖNAITIS 

Biologai, medžioklės ekspertai, miškininkai ir net Kėdainių, Panevėžio 
ir Radviliškio  rajonų kaimų gyventojai, kur klaidžioja laisvieji stum-
brai, pastebi, kad šių stumbrų populiacija dėl kraujomaišos, ligų ir kitų 
priežasčių yra išsigimstanti. Kad Lietuvos stumbrų genetinė įvairovė 
skurdi, patvirtina ir 2015 m. atlikti tyrimai, nes jie neturi   galimybių 
susikryžminti su kitų šalių stumbrų populiacijomis. Be to, kasmet 
didėjanti laisvėje gyvenančių stumbrų kaimenė tampa vis didesniu 
iššūkiu Vidurio Lietuvos ūkininkams dėl daromos žalos jų pasėliams, 
kitoms žemės ūkio kultūroms. Žalą junta ir medžiotojai, miškininkai, 
bet kol kas apie tai viešai nekalba. Visuomenė sunerimusi ir dėl sau-
gumo, kai ūkininkų drastinėmis priemonėmis išbaidytos stumbrų 
kaimenės lekia laukais iš vieno kaimo į kitą, ateina į sodybas... 
Šiemet stumbrai sukėlė ir dvi avarijas – ViaBaltikos autostradoje 
susidūrė su automobiliu, o birželio 8 d. Kėdainių rajone užstojo kelią 
krovininiam traukiniui ir trys jų žuvo. 
Ši akivaizdi stumbrų problema ne kartą įvairių autorių gvildenta ir 
„Mūsų giriose“, bet Lietuvos stumbrus saugo gamtosauginis sta-
tusas – įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą. Tad visų akys krypsta į 
Aplinkos ministeriją. Šiai prieš keletą metų parengus Stumbrų apsau-
gos priemonių planą ir ėmusis keleto veiksmų, šio plano tolimesnis 
įgyvendinimas šiemet žiemą pavestas Valstybinei saugomų teritorijų 
tarnybai. Dar šiais metais ši tarnyba planuoja pateikti Aplinkos mi-
nisterijai projektinį pasiūlymą dėl ES struktūrinių fondų lėšų skyrimo 
projektui „Stumbrų apsaugos priemonių įgyvendinimas“. 

Saulėtą paskutinio rugsėjo pirmadieno popietę kaifa-
vau, klausydamas dviejų protingų žmonių – kunigo 

ir vegano.
Atspėjot! Žinoma per LRT radiją.
Laidos neturėjo nieko bendro, todėl pradėsiu nuo an-

trojo. Labai kvalifikuotai ir patraukliai laidos autoriai ir 
laidos vinis – garsus pasaulyje veganas, parašęs veganų 
evangeliją, mane įtikino: esu pasaulio blogis, nes valgau 
mėsą, todėl nepagarbiai elgiuosi su gyvūnais, sukeliu šil-
tnamio efektą, alinu planetos išteklius ir artinu pasaulio 
pabaigą, kurios nekantriai laukia, kai kas tuo įtikėję.

Labiausiai plikon makaulėn įstrigo dvi tezės.
Gerbiamas veganas itin vertina Gandžio pergalės 

receptą: iš pradžių tave niekina, tada su tavim kovoja, 
o tada tu nugali...

Gerbiamas veganas prieš septynis metus, gimus sū-
nui, nusprendė jo likimą: vaikas niekada nepamatys na-
minių gyvūnų, zoologijos sodo, cirko su gyvūnais ir, ži-
noma, neragaus mėsos... 

Lyg tyčia, prieš tai klausiausi pokalbio su labai pa-
saulietišku kunigu. Dėl pariteto apsimesiu, kad jo pa-
vardės irgi neprisimenu.

Du įspūdžiai.
Kunigo muzikinis skonis mane sužavėjo, o jo išpa-

žintis, kad, pamiršęs liturginės giesmės žodžius, ima 
džiazuoti ir viliasi sukūręs geresnę versiją – paguldė 
ant menčių...

Bet viršūnė buvo atsakymas į puikų klausimą: kuni-
ge, ar Jūs abejojate? – „Taip, tai nuolatinė mano būsena...“

Malonaus skaitymo apie karališkų girių karaliaus 
stumbro nuotykius nuo Krekenavos karčiamos ružavos 
iki Kėdainių didžio miestelio.

Eugenijus TIJUŠAS
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Telšių „Žvėrinčiaus“ aptvare
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medŽiokLė

įteisinti menkaverčių stumbrų medžioklės?

sąjungos pirmininko Jono Talmanto įsitikinimu, Kėdainių krašte 
besiganančių stumbrų kaimenė nėra didelė vertybė – dauguma jų 
giminingi mišrūnai, vos ne naminiai gyvuliai. Žiaumoja ūkininkų 
cukrinius runkelius ir žiūri karvių akimis į artėjantį piktą lauko 
šeimininką. Kartais ateina ir į kiemus. Žmonės juos gainioja iš savo 
laukų, šeria runkeliais, kad netryptų pasėlių.  

Anot Ūkininkų sąjungos vadovo, stumbrams trūksta natūralaus 
maisto. Dalis stumbrų labai liesi, vos pavelka kojas. Kaimiečiai juos 
vadina neūžaugomis „katinais“. Ieškoti pašarų likučių jie traukia į 
ūkininkų laukus ir žiemą. Stumbrų nesveikatą, išsigimimus skatina 
ir maitinimasis pasėliais, nupurkštais herbicidais, kitais chemikalais. 

J. Talmanto teigimu, už stumbrų padarytą žemės ūkiui žalą 
skiriamos kompensacijos nepadengia ūkininkams visų nuostolių. 
Lietuva tapo unikalia šalimi Europoje, kur išplitę stumbrai gali 
laisvai gyventi ūkinės paskirties žemėse. Nuo 2004 m.  šnekama 
apie šią problemą, bet ji nesprendžiama. Todėl kyla pagrįstas žem-
dirbiškų vietovių gyventojų nepasitenkinimas tokia gamtosaugi-
ninkų tolerancija šiai saugomai gyvūnų rūšiai.   

Stumbrų biologijos specialisto Ryto Papšio pastebėjimu, pa-
leidus 1973 m. į laisvę pirmuosius Pašilių stumbryno (Panevėžio 
r.) aptvare gimusius stumbriukus, atrodė nieko baisaus neatsitiks. 
Niekas nesitikėjo, kad 1981 m. stumbrai išlauš pasenusius aptva-
rus ir apie 15 žvėrių paspruks į laisvę. Gamtosaugininkai ir biolo-
gai manė, kad būdami laisvėje stumbrai pasklis po visą Lietuvą ir 
kaip senovės giriose galės gyventi apie 500 šių egzotinių gyvūnų. 
Bet viskas išėjo kitaip: radę pakankami pašarų, jie apsistojo netoli 
savo buvusių „namų“ – tarp Panevėžio ir Kėdainių. 

Tarybiniais metais leista sumedžioti pavienius pasiklydusius 
stumbrus. Nepriklausomybės metais stumbrų globą perėmus 
aplinkosaugos institucijoms, uždrausta jų medžioklė. Tai gal būt 
lėmė tai, pasak R. Pakšio, kad laisvėje gyvenančių stumbrų prie-
auglis buvo kuklus, nuo vidaus organus pažeidusių navikų, kito-
kių negalavimų kelios dešimtys stumbrų nugaišo. Apie tai nebuvo 
kalbama viešai. Spęsti stumbrų reguliavimo problemą neskatino 

ir kintantis Pašilių stumbryno pavaldumas: jį kuravo Panevėžio 
miškų urėdija, Panevėžio aplinkosaugininkai, nuo 1995 m. – Kre-
kenavos regioninis parkas, vėl miškų urėdija.    

Pastaraisiais metais stumbrų kaimenė ėmė sparčiai didėti: 
2012 m. laisvėje gyveno 82 stumbrai, 2016 m. – jau 182. R. Pakšio 
manymu, dabar laisvėje gali ganytis apie 230 stumbrų, pasiskirs-
čiusių į Krekenavos ir Kėdainių stambias „bendruomenes“. Už 
kiekvieno stumbro padarytą žalą žemės ūkiui reikėtų ūkininkams 
atlyginti kasmet bent po 470 eurų.   

Kokio dydžio stumbrų populiacija Lietuvoje būtų racionali? 
Ūkininkų atstovai teigė toleruotų tokį stumbrų skaičių, kuris ne-
darytų didelės žalos jų ūkiams. Esą, kai laisvėje buvę 50 stumbrų, 
jie nesiskundė daroma žala. Gamtos tyrimų centro mokslininko 
habil. dr. Lino Balčiausko manymu, populiacijai palaikyti pakaktų 
Lietuvoje  apie 100 stumbrų. Ką daryti su laisvėje likusia banda? 
Išmedžioti paliegusius, išsigimusius; sveikesnius atiduoti į pri-
vačius aptvarus; ar perteklinę bandą perkelti į Dzūkijos regioną, 
esantį arčiau kitų šalių stumbrų populiacijų? Manoma, jei stum-
brų bandai čia pavyktų susijungti su Baltarusijos, Lenkijos stum-
brų populiacijomis, pagerėtų ir jų genetinė įvairovė.

Anot mokslininko L. Balčiausko, 2008-2009 m. ir 2014 m. Kre-
kenavos RP darbuotojams padėjus atlikti gyventojų apklausas, ne-
mažai žmonių norėtų, kad stumbrai gyventų laivėje ne arčiau kaip 
10 km nuo jų namų, kitiems pakaktų ir 6-10 km saugaus atstumo.   

Daliai žmonių atrodo, kad stumbrai didina Lietuvos kraštovaiz-
džio patrauklumą turizmo verslui ir reikėtų jų nebijoti, iš žemdir-
biško Vidurio Lietuvos regiono perkelti į miškingesnius regionus. 

Problemos sprendimo vizijos 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorius Albertas Stanis-
lovaitis  ir Stumbrų apsaugos planą pristatęs šios tarnybos Apsaugos 
ir tvarkymo skyriaus vyr. specialistas Laimutis Budrys patikino kon-
ferencijos dalyvius, kad po metų kitų dalis laisvėje gyvenančių stum-
brų  (planuojama iki 25-30 žvėrių) bus iškeldinti į laikino laikymo ap-
tvarus, ten adaptuoti ir išleisti į laisvę jiems tinkamuose biotopuose. 
Didelį adaptacijos aptvarą numatoma steigti Dainavos girioje, Mar-
cinkonių girininkijoje, prie Zervynų. Šalia yra 540 ha ploto Stėgalių 
gamtinis kompleksas, kuriame turėtų apsistoti į laisvę išleisti stum-
brai. Šiame komplekse vyrauja derlingesni ir drėgnesni dirvožemiai 
su įvairesne miškų struktūra. Be to, Stėgalių gamtiniame komplekse 
gyvena daug kitų stambiųjų kanopinių žvėrių. 

Teoriškai gražu ir įtikinama. Bet kaip tai padaryti praktiškai, 
nes stumbrų sugaudymas, šaudymas migdančiomis injekcijomis, 
transportavimas yra sudėtingas, ilgas, daug pastangų, išmanymo 
ir lėšų reikalaujantis darbas. Be to, gamtos ir gyvūnų mylėtojams 
toks elgesys su stumbrais atrodo ne humaniškas, keliantis jiems 
stresą, žalojantis jų sveikatą ir gali susilaukti protesto akcijų. Ne 
paslaptis, kad ne visi gyvūnai pajėgs ištverti tokią „tremtį“... Todėl 
planuojama perkelti tik jaunus stumbrus. 

Elnių augintojų asociacijos atstovė dr. Gintarė Sabalinkienė 
sakė, jos žiniomis Lietuvoje yra 3 privatūs žvėrių aptvarai, kurių A
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savininkai gal sutiktų čia apgyvendinti 1-2 metų stumbriukus. Bet 
prieš tai Pašilių stumbryne turėtų būti ištirta jų sveikata, pripra-
tinti gyventi nelaisvėje. Kiekvienas toks stumbras apskaitos duo-
menų bazėje turėtų turėti kilmės ir sveikatos „pasą“. 

Bet žinant, kad už stumbrų aklimatizaciją aptvaruose nebus 
mokamos ES išmokos, kad juos nebus galima medžioti, šiems sa-
vininkams gali kilti abejonių, nes vienam stumbrui išlaikyti reikė-
tų ne mažiau 10 ha kultūrinių pievų, o žiemos metu juos reikėtų ir 
papildomai šerti. Kas padengtų stumbrų  išlaikymo kaštus?   

Telšių miškų urėdijos inžinierius Justinas Norvilas pasisaky-
me neslėpė, su kokiomis problemomis susiduria miškų urėdija,  
pradėjusi pagal Strumbro apsaugos planą aklimatizuoti iš Pašilių 
stumbryno atgabentus 4 stumbrus „Žvėrinčiaus“ aptvare. Anot 
miškininko J. Norvilo, planas neparemtas konkrečiomis lėšomis. 
Stumbrus tenka išlaikyti miškininkų uždirbtomis lėšomis, stin-
ga priežiūrai pritaikytos technikos, išmanančio specialisto. O jei 
čia būtų dešimtys tokių išlaikytinių?... Be to, tvyro nežinia – ko-
kia „Žvėrinčiaus“ ir jame esančio stumbrų aptvaro ateitis, kai bus 
įgyvendinama valstybinių miškų valdymo pertvarkos reforma ir 
miškų urėdija neteks savo „biudžeto“.  

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko pavaduotojo, 
medžioklės reikalų žinovo Eugenijaus Tijušo patarimas reguliuojant 
perteklinę stumbrų kaimenę buvo bene realiausias – „neatmetama ir 
globa su šautuvu“... Jeigu taikomos selekcinės medžioklės reguliuo-
jant elnių, kitų kanopinių žvėrių genetinę populiaciją, kodėl tai nega-
lima taikyti ir genetiškai prastėjančioje stumbrų giminėje? 

E. Tijušo teigimu, pernai du medžiotojų būreliai kreipėsi į 
aplinkosaugos institucijas dėl leidimo sumedžioti kelis menkaver-
čius, ligotus stumbrus, bet jokio atsako nesulaukė lig šiol. Gal būt 
aplinkosaugos pareigūnai tai palaikė medžiotojų pokštu?.. 

Buvusio stumbrininko R. Pakšio žiniomis, stumbrai medžioja-
mi Ispanijoje, pernai ir lenkai kreipėsi į ES institucijas dėl leidimo 
medžioti perteklinius stumbrus. Todėl E. Tijušo manymu, niekas 
nedraudžia ir mūsų šaliai priimti tokį politinį sprendimą, jeigu yra 

būtinybė. Bet mūsų šalies aplinkosaugos valdininkai kol kas stum-
brus, matyt, regi tik Raudonojoje knygoje ir delsia ar net bijo tokį 
siūlymą inicijuoti, nenorėdami suerzinti jautrius gamtos mylėtojus. 

Gamtos apsaugos asociacijos „Baltijos vilkas“ vadovė Gintarė 
Harasimenkienė pasisakyme stojo ginti stumbrų nuo tokių me-
džiotojiškų užmojų. Ji teigė, kad daugelis žmonių tiesiog neįvertina 
stumbrų būtinybės ir jų vertės Lietuvoje. Stumbrai yra Lietuvos is-
torijos dalis ir turizmo traukos objektas. Sąvokai „nepatogi gamta“ 
galima priskirti ir vilkus, lapes, briedžius, elnius, šernus, kitus žvė-
ris, darančius žalą žmogaus ūkinei veiklai. Todėl daliai visuomenės 
ir stumbras yra nepatogus gyvūnas gamtoje, nes jis kažkam kelia 
problemų. „Baltijos vilko“ atstovė įžvelgė net naudą, kurią iš stum-
brų gauna Kėdainių – Panevėžio regionai, tik vietos žmonės dar 
neišmoko tų privalumų realizuoti, pavyzdžiui, gamtinio turizmo, 
biologinės įvairovės. Jos teigimu, gamtai reikalingi laisvieji stum-
brai, o ne aptvaruose uždaryti. Stumbrai galėtų lengvai išgyventi 
mišriuose miškuose su pievomis. Bet pašarų gausu nepasižymin-
čiose Dzūkijos giriose gali būti problematiškas stumbrų aklimati-
zacijos projektas ir jie bus priversti migruoti į derlingesnių žemių 
ūkininkų laukus. O tai sukelti tą pačią ūkinę problemą. 

Nors medžioklė būtų viena iš veiksmingesnių stumbrų po-
puliacijos valdymo priemonių, AM Gamtos apsaugos ir miškų 
departamento direktoriaus pavaduotojas Algis Klimavičius pa-
žymėjo, jog tebegalioja stojant 2004 m. Lietuvai į ES bendriją nu-
statytas stumbrų apsaugos statusas. Tuomet laisvėje šių žvėrių 
nebuvo gausu ir jie nelaikyti medžiojamais gyvūnais. Norint pa-
keisti šį statusą, reikia nueiti ilgą biurokratinį kelią, gal net šalies 
institucijų politinio sprendimo. 

Keičiantis Aplinkos ministerijos vadovams, inicijuojant miškų 
urėdijų pertvarką ir kitas reformas, ši problema liko antraeile, ne 
skubiai spręstina. Kaip surasti balansą tarp žemdirbių ir gamto-
saugininkų interesų, kokio dydžio stumbrų populiacija yra racio-
nali Lietuvos teritorijoje, matyt, dar bus gvildenama ne vienoje 
konferencijoje.  
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medŽiokLė

VYTAUTAS RIBIKAUSKAS

no aplinkos apsaugos agentūrą ar Kauną, 
T. Ivanausko zoologijos muziejų ir dėl to 
dar patirs visokių problemų. Todėl sugau-
ta ūdra paprasčiausiai išmetama. Neoficia-
liais duomenimis, sovietmečiu, kai bebrai 
buvo gaudomi už galūnių sugriebiančiais 
spąstais, 100 sugautų bebrų tekdavo pen-
kios į spąstus papuolę ūdros. 

Dabar dažnai kreipiasi į medžioto-
jus privačių valdų savininkai, kurie savo 
sklypuose turi įsiruošę tvenkinius ir augi-
na įvairias žuvis, prašydami patarimo, ką 
daryti su į jų žuvis įnikusiomis ūdromis? 
O patarimo kaip ir nėra: patikimai ir este-
tiškai tvenkinių neaptversi taip, kad į juos 
neįsigautų plėšrūnės. Panašiai sunku ap-
saugoti sodybos vaismedžius bei dekora-
tyvinius medžius  nuo aštriadančių bebrų. 

Geriausia būtų tuos žvėrelius, kurie 
daro žalą artimoje žmogaus aplinkoje, su-
medžioti. Medžioklės įstatymo 4 skyriaus 
3 punktas skelbia, kad „sodybose ir negyve-
namuose pastatuose bei jų priklausiniuose 
šių objektų savininkai, valdytojai ir naudo-
tojai turi teisę, nepaisydami Medžioklės 
Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse 
nustatytų medžioklės terminų, naudodami 
šiose taisyklėse numatytas leistinas gau-
dymo priemones, gaudyti bei pasiimti tų 
rūšių plėšriuosius medžiojamuosius žvė-
ris, kuriems minėtose taisyklėse yra nu-
statytas leistinas jų medžioklės terminas. 
Ši veikla nelaikoma medžiojimu, ir ją vyk-
dantis asmuo neprivalo būti medžiotojas“. 
Kad būtų galima taip pasielgti ir su ūdro-
mis, reikėtų joms nustatyti medžioklės ter-
minus arba kaip išimtį įrašyti į įstatymo 
punktą, kaip to reikėtų ir dėl bebrų. Įsta-
tyme žodį „sugauti“ vertėtų keisti į  nese-
niai sugalvotą terminą „išimti iš gamtos“, 
kas taikoma vilkų sumedžiojimui ne sezo-
no metu. Beje, šį terminą Medžioklės įsta-
tyme reikėtų keisti taip pat daugiausia dėl 
vilkų. Vilkas, kaip plėšrusis žvėris, atitinka 
kriterijus dėl įstatymo punkte numatytos 
veiklos. Tačiau sugauti vilką spąstais Me-
džioklės taisyklės neleidžia. Belieka šauna-
masis ginklas, kurį, teisėtai laikomą, būtų 

Gyvena ne tik krištolinio  
tyrumo upeliuose
Daug kas įsivaizduoja, kad paslaptingo-
sios ūdros gyvena tik prie švarių, su skaid-
riu vandeniu upelių, kur nardo upėtakiai, 
kiršliai ir kitos karališkosios žuvys. Tačiau 
iš tikrųjų taip nėra. Su ūdrų gyvenimu ge-
rai susipažinę bebrų medžiotojai jas sutin-
ka beveik visur, kur savo gyvenvietes įkūrę 
bebrai. Jos sutinkamos ir uždumblėjusiose 
pelkėse, net prie buvusių kolūkinių fermų 
prarūgusio vandens sklidinuose grioviuo-
se, kur tik gali išgyventi bet kokia gyvastis 
– varlės, karosai, ondatros. 

Kaip ūdros pateko į Raudonąją kny-
gą?  Matyt, niekas nesugebėjo jų bent kiek 
tiksliau suskaičiuoti, kaip dabar nesuskai-
čiuojami vilkai ir lūšys. Mano medžioklės 
karjeros pradžioje ūdras buvo galima me-
džioti, tačiau nepasakyčiau, kad medžioto-
jai būtų veržęsi tai daryti. Nors ūdrų ty-
kojimas žiemą prie neužšąlančių properšų 
upeliuose mėnulio pilnaties naktimis labai 
romantiškas, jas medžiodavo tik pavieniai 
entuziastai. Žinoma, specializavęsi bra-
konieriai ūdras gaudė ir spąstais. Bet me-
džiotojai privalėjo parduoti valstybei visus 
sumedžiotų švelniakailių žvėrelių kailius, 
o už labai vertingą ūdros kailį galėjai gauti 
tik kelis rublius. Tad niekas ir nesivargino 
medžioti šiuos žvėrelius.

Kodėl ūdros dar vis  
raudonoje knygoje?
Mano pastebėjimu, dabar ūdrų yra tiek, 
kad būtų laikas jas paleisti iš Raudono-
sios knygos ir nustatyti jų medžioklės ter-
minus. Šiuo metu, kai  gyvūnus leidžiama 
gaudyti tik su vadinamais selektyviniais 
spąstais, kurie turi užtikrinti sugavimą tik 
to žvėrelio, kuriam gaudyti jie skirti, ma-
nau, kad į bebrams skirtus tokius spąstus 
taip pat, kaip ir į anksčiau naudotus spąs-
tus, gyvūną sugriebiančius už galūnių, 
papuola ir ūdros. Tačiau nėra duomenų, 
kiek taip sugaunama šių saugomų gyvūnų. 
Priežastis gyvenimiška: kas sugavęs drau-
džiamą medžioti žvėrelį gabens jį į rajo-

Ūdroms vertėtų kraustytis  
iš raudonosios knygos                                    

galima naudoti, esant terminui „išimti“, o 
ne „sugauti“. Šaunamasis ginklas pravers-
tų ir likviduojant po kiemus besibastančias 
niežuotas (o tuo labiau pasiutusias) lapes, 
mangutus ar šakalus. O vietoj žodžių „leis-
tinas gaudymo priemones“ reikėtų rašyti 
„leistinas medžioklės priemones“.

                           
Ko verti selektyviniai spąstai
Nežinau, kas sugalvojo greitą gyvūno žūtį 
užtikrinančius spąstus vadinti selekty-
viniais. Gal kada nors atsiras tokie kom-
piuterizuoti spąstai, gebantys nustatyti 
žvėries rūšį ir atbaidantys medžioti nelei-
džiamą gyvūną. Dabartiniai selektyviniai 
spąstai užmuš kiekvieną panašaus dydžio 
žvėrelį, kuris įkiš galvą į žabangus. Ten, 
kur vaikštinėja, plaukioja ir nardo beb-
rai, kuriuos su spąstais gaudyti galima, 
labai dažnai lankosi ir ūdros. Priminsiu, 
kad bebrams skirti spąstai pagal žvėrelių 
masę ir kūno matmenis puikiausiai tin-
ka ir ūdroms. Todėl, kad gaudant bebrus 
nesumedžiotum ir draudžiamos medžio-
ti ūdros, daugiau priklauso ne nuo spąstų 
tipo, o nuo medžiotojo patirties. Medžio-
jant bebrus reikėtų vengti šiuos spąstus 
spęsti senose bebravietėse, ant perlipimo 
takų per senas apleistas užtvankas, prie 
senų susmukusių bebrų trobelių bei ap-
leistų urvų. Nors apleistose senose bebra-
vietėse kartais apsilanko ir bebrai, dide-
lė  tikimybė, kad tokiose vietose į spąstus 
pateks  ūdra. O bebravietėse, kur vyksta 
intensyvus gausios bebrų šeimynos gyve-
nimas, ūdros apsilanko daug rečiau. Tad, 
kol ūdros saugomos, siūlyčiau įteisinti to-
kią tvarką, kad, netyčia sugavus šį žvėrelį, 
užtektų jį tik įrašyti į medžioklės lapą, gal 
dar telefonu informuoti gyvosios gamtos 
apsaugos inspektorių. Ūdros tikrai nėra 
tokie reti gyvūnai, kad sumedžiotas reikė-
tų atiduoti zoomuziejui.
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Tarptautinėse „Forest  
sport 2017“ varžybose

Įvarios rungtys

Kaip ir kiekvienais metais, rugpjū-
tį (šiemet 18-20 d.) miškininkai iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos suva-

žiavo į atvirą tarptautinį pereinamosios 
taurės čempionatą „Forest sport 2017“, 
kuris vyko tris dienas Latvijoje, kolegos 
Andrio sodyboje, esančioje giliai tarp miš-
kų ir ežerų, netoli Vestiena kaimelio. Nors 
dalyvių buvo mažiau nei tikėtasi, susirinko 
patys ištikimiausi ir aktyviausi. Pagrindinės 
ir svarbiausios varžytuvės vyko šeštadienį, 
rugpjūčio 19-ąją. Kaip visada pagrindine 
vinimi buvo orientavimosi varžybos – bė-
gimas latviškomis „džiunglėmis“, įveikiant 
kliūtis, atliekant įvairias rungtis ir užduotis. 

Šių metų nugalėtojais tapo Lietuvos 
miškininkų komanda „Vėžaičiai“, antrąją 

vietą iškovojo lietuvių komanda „Piliuona“, 
treti buvo praeitų metų nugalėtojai  – Lat-
vijos valstybinių miškų komanda „LVM“. 

Gražia tradicija tapo vyriausiojo ir jau-
niausiojo varžybų dalyvio apdovanojimas. 
Jau keletą metų seniausiu dalyviu tituluo-
jamas Valmantas Kundrotas iš Lietuvos, o 
šių metų jauniausio dalyvio titulą iškovo-
jo taip pat mūsų šalies atstovė Milda Sa-
kalauskaitė.

Smagu buvo susitikti, pabendrauti su 
senais draugais ir bendražygiais, susipa-
žinti su naujokais, o sutemus prie laužo 
kartu padainuoti. Norintys galėjo pasikai-
tinti tikroje indėniškoje pirtyje – vigvame, 
degustuoti katile ant laužo išvirtos miški-
ninkų tautų draugystės sriubos iš avino. 

Preliminariai sutarėme, jog „Forest 
sport 2018“ varžybos vyks pas  latvius iš 
LVM arba pas estus Saremos (Saaremaa) 
saloje. Dėkojame atvykusiems į renginį bei 
padėjusiems jį organizuoti. 

Iki susitikimo kitais metais!

Antanas GARBAČAUSKAS 
Varžybų nugalėtojai
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Profesinės dienos išvakarėse, ką tik pradėjęs eiti 87-us gy-
venimo metus, širdies ligų palaužtas mirė nusipelnęs šalies 
miškininkas Zenonas Petras Vaškevičius, kurį vyresniosios 

kartos kolegos pažinojo kaip buvusio Vilniaus miško chemijos ūkio 
ilgametį vadovą, sumanų pušynų sakinimo ir miško chemijos vers-
lo organizatorių. 

Zenonas buvo kilęs iš Ignalinos krašto Dūkšto-Rimšės apylin-
kių, apie 50 metų dirbo miškų sistemoje. Baigęs 1952 m. Vilniaus 
miškų technikumą, jis tarnavo kariuomenėje, kur įgijo atsargos 
artilerijos karininko kvalifikaciją. Nesusižavėjęs karininko darbu, 
grįžo į Lietuvą ir miškininko karjerą pradėjo Dzūkijoje – dirbo 
Druskininkų miškų ūkyje girininko padėjėju, Merkinės girininki-
jos girininku. 1955 m. paskirtas Šiaulių miškų ūkio miško apsau-
gos inspektoriumi. 

Lemtingi jam buvo 1957-ieji, kai dirbant šiame miškų ūkyje 
inžinieriumi sulaukė netikėto kvietimo keltis į Vilnių ir įsidar-
binti tuometinėje Vyriausiojoje miškų ūkio valdyboje miško ruo-
šos inžinieriumi. Įsteigus 1957 m. Miškų ūkio ir miško pramo-
nės ministeriją, Zenonas Vaškevičius perkeltas vyresniuoju kadrų 
inspektoriumi. 1959 m. rudenį jauną specialistą, beveik neturintį 
supratimo apie pušynų sakinimą ir dervos gavybą, ministras A. 
Matulionis paskyrė vadovauti Vilniaus miško chemijos ūkiui, sa-
kinusiam pušynus pusėje Lietuvos – nuo Druskininkų iki Zarasų, 
Anykščių. Šis paskyrimas Zenono gyvenime sutapo ir su šeimos 
sukūrimu, vienturtės dukros Jūratės gimimu bei Vilniuje, Žvėry-
ne gautu žinybiniu butu. 

Įsiminė ir dar dėl vienos priežasties. Tuo metu dažno jauno 
miškininko, paskirto girininku ar miško įmonės vadovu, laukė sa-
votiškas testas ir išbandymas – iškart imtis administracinių būs-
tinių pastatų bei žinybinių butų statybos ūkiniu būdu, neaplei-
džiant patikėto tiesioginio darbo miškuos. Ir Zenonui Vaškevičiui 
direktorystę teko pradėti nuo žinybinių butų miškininkams staty-
bos Vilniuje, Žvėryno mikrorajone bei baigti statyti Vilniaus miš-
ko chemijos ūkio administracinį pastatą Smolensko gatvėje, kur 
dabar įsikūrusi Generalinė  miškų urėdija, įrengti čia garažus, kie-
mą. Vėliau reikėjo statyti administracinius miško sakinimo ruo-
žų, meistrijų pastatus, daugiabučius namus su ūkiniais pastatais 
ar pavienes sodybos darbininkams, specialistams kaimo vietovė-
se. Iki privatizacijos 1991 m. direktoriaus galvos skausmas buvo 

Zenonas Petras Vaškevičius 
1931 09 07 – 2017 09 15

šių žinybinių butų paskirstymas, komunaliniai reikalai, remon-
tas. Sakintojų reikmėms taip pat reikėjo gauti valdiškos žemės, ją 
kultūrinti. Miško chemijos ūkis užsiėmė ir pušų kelmų rovimu, 
dervos pirolize bei pagalbiniu žemės ūkiu, net sodininkyste, bi-
tininkyste. Be šių verslų ir socialinių reikmių tenkinimo vargu ar 
būtų sklandžiai vykusi planinė pušynų sakinimo ir 1955-1990 m. 
vietinės miško chemijos pramonės plėtra Lietuvoje, kuriai Zeno-
nui teko paskirti 34 savo gyvenimo metus. Specializavęsis pušynų 
sakinime, jis vykdė sakų gavybos tyrimus, diegė kitų respublikų 
patirtį, gilino žinias neakivaizdiniu būdu studijuodamas LŽŪA 
Miškų ūkio fakultete, jį 1977 m. baigė. Už indėlį organizuojant 
šios ūkio šakos veiklą jam 1981 m. buvo suteiktas nusipelniusio 
respublikos miškininko vardas.   

Nepriklausomybės metais pereinant prie rinkos ekonomi-
kos, pušynų sakinimas tapo nerentabilus ir Lietuvoje 1994 m. nu-
trauktas. Išleistas į pensiją dar kupinas jėgų Zenonas Vaškevičius 
iki 2003 m. dirbo Vilniaus miesto apželdinimo įmonės „Zunda“ 
Lazdynų girininkijoje eiguliu, girininku.

Laisvalaikiu jis mėgo medžioti – buvo ilgametis medžiotojų 
klubo „Girios“ narys, sodininkavo Vilniaus priemiestyje, Vana-
ginės kolektyvinių sodų bendrijoje. Čia rekonstravo sodo namą 
ir su žmona Bronislava, buvusia ekonomiste, apsigyveno gam-
tos prieglobstyje. Kol leido jėgos taip pat mėgo buvoti Ukmer-
gės rajone, miško aplinkoje įsigytoje sodyboje. Artimai bendravo 
su sodų kaimynystėje gyvenusiu kolega Vincentu Verbyla, kitais 
miškininkais. 

Būdamas LMS nariu, jis prenumeravo „Mūsų girias“, kas mė-
nesį ateidavo pats į redakciją atsiimti žurnalo, domėjosi šalies miš-
kininkų darbais, miškų politikos pokyčiais, dalijosi bendrais pri-
siminimais. Jo laukdavome kaip malonaus svečio, kolegos. 

Atmintyje šis miškininkas išliks visad žvalus, geros nuotaikos, 
nestokojantis humoro, draugiškas, paslaugus kitiems. 

Velionis rugsėjo 17 d. palaidotas Vilniaus Kairėnų kapinėse. 
Dėl LMS nario Zenono Petro Vaškevičiaus netekties nuošir-

džiai užjaučiame velionio žmoną Bronislavą, dukrą Jūratę, kitus 
artimuosius. 

Lietuvos miškininkų sąjungos „Mūsų girių“ skyriaus vardu  –
                                                                        Vaclovas TREPĖNAITIS

Portalas sukurtas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams

www.miskobirza.lt
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LaIsvą MINUtę

Gr ybų ir  žolių pasauly je . . .

Vertikaliai:
1. Sausuose pušynuose, aukštapelkių ir tarpinio tipo pelkių pakraš-
čiuose augantis uogakrūmis, kuris veda raudonas miltingas uogas. 2. 
Daugiametis žolinis augalas, turintys sveikus šakniagumbius ir du pa-
matinius plačius lapus. 3. Šonu prie substrato priaugusių kepurėlių pa-
vidalo kempininis grybas, kartais kelios kepurėlės čerpiškai suaugu-
sios. 4. Rudeninė darželių gėlė, kurios pavadinimas išvertus iš graikų 
kalbos – žvaigždė, nes jo graižo forma primena žvaigždutę. 7. Paberžio 
kitas pavadinimas. 8. Miglinių šeimos augalas, kurio varputės yra su 
trumpais koteliais. 12. Grybas, sukeliantis margąjį korozinį spygliuo-
čių šaknų puvinį. 13. Grybas, aktyvus saprofitas, sukeliantis rausvąjį 
medienos puvinį. 16. Miškuose, parkuose, soduose, krūmynuose au-
gantis valgomas, vertingas grybas, tik pas mus maistui nevartojamas. 
17. Razetinių šeimos vienmetė žolė. 20. Baravykinių šeimos grybų rū-
šis, dažniausiai augantis po beržais. 21. Nuodingi grybai, kurių kepu-
rėlė gali įvairuoti nuo raudonos iki žalios spalvos, dauguma turi taš-
kelius. 23. Retas, į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas grybas, augantis, 
mišriuose su ąžuolais miškuose, daugiausia prie senesnių ąžuolų ka-
mienų arba kelmų, pievose su senais ąžuolais ir parkuose. 24. Geltonos 
spalvos grybas gleivūnas, gegužės – spalio mėnesiais sporifikuojantis 
ant pūvančios medienos, kelmų, lapų, spyglių. 
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Horizontaliai:
5. Kuokinių šeimos valgomas, nykstantis grybas, įrašytas į Lie-
tuvos raudonąją knygą, kartais dar vadinamas Didžiąja kuoka. 6. 
Bobausinių  šeimos grybas, kuriam lietuvišką vardą suteikė Jurgis 
Pabrėža. 9. Gleiviagrybis, augantis ant papuvusios lapuočių, kar-
tais spygliuočių medienos. 10. Baltikinių šeimos grybas, augantis 
ant medienos, jo kepurėlė ausies ar kriauklės formos, apie 2–7 cm 
skersmens. 11. Ant senų medžių kelmų augantis lizdeninių šeimos 
grybas. 14. Ant negyvų lapuočių medžių augantis grybas, kurio 
vaisiakūniai kanopos, vėduoklės formos. 15. Pušinių šeimos visada 
žaliuojantis didelis medis. 18. Vėdryninių šeimos augalas, išnyks-
tanti rūšis, įrašyta į Baltarusijos ir Lietuvos raudonąsias knygas. 
19. Seklių vandens pakrančių ir pelkių augalas turi būdingą ma-
lonų aromatą. 22. „Taukuotas“ grybas. 25. Bežiedžių augalų, kai 
kurių bakterijų ir pirmuonių nelytinio dauginimosi ląstelė. 26. 
Valgomas grybas gleivėta, mėsinga kepurėle. 27. Krūmokšnis, na-
riuotomis, belapėmis šakomis, augantis daugiausia sausringose 
pasaulio vietose – Vidurinėje Azijoje, prie Viduržemio jūros, Ar-
timuosiuose Rytuose, Kinijoje, Anduose. 28. Visžalio, tankaus, 
kompaktiško, vertikaliomis šakomis lėtai augančio krūmo berei-
nučio lotyniškas pavadinimas.
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Su 30-uo ju gim ta die niu
Spalio 6 d. šią su kak tį pa žymintį Jurbar-
ko miš kų urė di jos Balandinės gi ri nin ki jos 
eigulį DONATĄ LINGĮ, 7 d. – Anykščių 
miš kų urė di jos Mickūnų gi ri nin ki jos gi-
ri nin ko pa va duo to ją TADĄ RAŽANSKĄ, 
12 d. – Vals ty bi nės miš kų tar ny bos Miš-
kų kadastro sky riaus vyresniąją specialistę 
VILMĄ GRUNSKIENĘ, 24 d. – Raseinių 
miš kų urė di jos Padubysio gi ri nin ki jos ei-
gulį KAROLĮ PEČKAITĮ. 

Su 40-uo ju gim ta die niu
Spalio 3 d. šią su kak tį pa žymintį Kuršėnų 
miš kų urė di jos Gulbinų girininkijos eigu-
lį ŽYDRŪNĄ PETRAUSKĄ, 5 d. – KMAI 
kolegijos Personalo skyriaus vedėją bei 
Socialinių ir humanitarinių mokslų kate-
dros vedėją EGLĘ MORKŪNIENĘ, 15 d. 
– Vals ty bi nio miš kot var kos ins ti tu to vy-
riau si ą ją spe cia lis tę KRISTINĄ JUODIE-
NĘ, 22 d. – Šiaulių miš kų urė dijos mede-
lyno viršininką SAULIŲ GRYBĄ.

Su 50-uo ju gim ta die niu
Spalio 4 d. šią su kak tį pa žyminčią Kai-
šiadorių miš kų urė dijos medelyno dar-
bininkę STASĘ MALINAUSKIENĘ, 8 d. 
– Kupiškio miš kų urė dijos miškotvarkos 
inžinierių VIRGINIJŲ STAPULIONĮ, 9 
d. – Anykščių miš kų urė di jos Mikierių gi-
ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją DAINĄ 
TRUMPICKIENĘ, 17 d. – Jurbarko miš kų 
urė di jos Pašvenčio gi ri nin ki jos gi ri nin ko 
pa va duo to ją ROBERTĄ ČEPONĮ, Drus-
kininkų miš kų urė di jos Kabelių gi ri nin-
ki jos eigulį ARŪNĄ VALENTUKEVIČIŲ,  
19 d. – Kauno miš kų urė di jos Vilkijos gi-
ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją SIGITĄ 
MARKAUSKĄ, 21 d. – Druskininkų miš-

kų urė di jos Latežerio gi ri nin ki jos gi ri nin-
ko pa va duo to ją DIANĄ NAUJOKIENĘ. 

Su 60-uo ju gim ta die niu
Spalio 2 d. šią su kak tį pažymintį Radviliš-
kio miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky-
bos ir tech ni nio pa da li nio sargą-kūriką VA-
CLOVĄ MIKALIŪNĄ, 10 d. – Ukmergės 
miš kų urė di jos Krikštėnų gi ri nin ki jos miš-
ko darbininką ALGIRDĄ BLUSEVIČIŲ, 
14 d. – Dubravos EMM urė dijos medelyno 
viršininką JONĄ PAIČIŲ, 16 d. – Tauragės 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio savivarčio automo-
bilio vairuotoją JUOZĄ STRĖGVILĄ, 18 
d. – LAMMC Miškų instituto Miškinin-
kystės skyriaus technikę ALBINĄ KANA-
PICKIENĘ, Trakų miš kų urė di jos me die-
nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio 
mechaniką KĘSTUTĮ GRAMBĄ, 22 d. – 
Kazlų Rūdos mokomosios miš kų urė di jos 
Bagotosios gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo-
to ją RIMANTĄ KUBILIŲ,  24 d. – Šilutės 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio šaltkalvį-elektriką 
ALGIRDĄ UŽPURVĮ, 25 d. – Alytaus miš-
kų urė di jos vy riau si ą jį buhalterį VYTAU-
TĄ KAČINSKĮ, 28 d. – Anykščių miš kų 
urė di jos vairuotoją SIMONĄ BUTĖNĄ.  

Su 70-uo ju gim ta die niu
Spalio 1 d. šią su kak tį pa žy mintį Vals ty-
bi nės miš kų tar ny bos Miško sanitarinės 
apsaugos sky riaus vyriausiąjį specialistą 
ROMUALDĄ BUDZILĄ, 6 d. – buvusią 
ilgametę Kupiškio miš kų urė dijos vy riau-
si ą ją buhalterę LIUCIJĄ PETRIKIENĘ,  
10 d. – Anykščių miš kų urė di jos Svėda-
sų gi ri nin ki jos gi ri nin ką DONATĄ TUS-
KĄ, 18 d. – buvusią ilgametę Zarasų 

miš kų urė di jos buhalterę REGINĄ NO-
VODVORSKIENĘ, 27 d. – buvusį ilgame-
tį Kauno miš kų urė di jos me die nos ruo šos, 
pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio viršininką 
KONSTANTINĄ ŽŪTAUTĄ.  

Spalio 1 d. sukanka 75-eri bu vu siam 
il ga mečiam Kauno miš kų urė di jos me-
die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa-
da li nio traktorininkui ANTANUI MI-
NELGAI, 15 d. – bu vu siam Šilutės miš kų 
urė di jos pagalbiniam darbininkui ROMUI 
MONSTAVIČIUI.

Spalio 2 d. sukanka 85-eri bu vu siam 
il ga mečiam KMAI kolegijos dėstytojui  
BENEDIKTUI GINTAUTUI GINDRĖNUI.  

Spalio 2 d. sukanka 95-eri  druskinin-
kiečiui miškininkui, buvusiam miško re-
kreacinių objektų ir įrenginių projektuo-
tojui VYTAUTUI URNEVIČIUI.

Su 100-uo ju gim ta die niu
Spalio 4 d. šią su kak tį pa žy mintį buvusį il-
gametį Vals ty bi nio miš kot var kos ins ti tu to 
taksatorių PRANĄ GIRČĮ. 

Kryžiaždžio „Vabzdžių  
pasaulyje...“, išspausdinto  
2017 m. 8 nr., atsakymai

Vertikaliai: 1. Žiogas. 2. Apytaka. 3. Ūsuotis. 
4. Brolis. 7. Boružė. 8. Išnura. 12. Trūklys.  
13. Meškutė. 16. Grybas. 17. Vapsva. 20. Ver-
pikas. 21. Žirgelis. 23. Vabalas. 24. Lašalas.

Horizontaliai: 5. Šoklys. 6.  Dusios. 9. Voras.  
10. Širšė. 11. Skirtis. 14. Džeira. 15. Cerera. 
18. Drugys. 19. Staras. 22. Regztis. 25. Baras. 
26. Galva. 27. Kandis. 28. Cerkai.

DRAiKOSi VORATiNKLiAi

Kryžiažodžio „Grybų ir žolių pasaulyje...“ atsakymą (frazę) iki 
spalio 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 – Grėblys Truper TR 14322.

Prizą – prožektorių CAT CT50550 14 Led Worklight 
už teisingus kryžiažodžio „Vabzdžių pasaulyje...“,  
išspausdinto 2017 m. 8 nr., atsakymus laimėjo  
Mindaugas ilčiukas. 

Dėl prizo kreipkitės  
el. paštu info@musu-girios.lt 
arba tel. 8 687 10616.

Loterijoje dėl prizo negali dalyvauti redakcijos 
darbuotojai ir jų šeimų nariai.

Generalinėje miškų urėdijoje:
LINA SINDARAITĖ, dirbusi Miško re- 
sursų ir prekybos mediena skyriaus vy-
riausiąja specialiste, nuo 2017 m. rugsėjo 
29 d. perkelta į Valstybinę miškų tarnybą 
Miško naudojimo ir statistikos skyriaus 
vyriausiąja specialiste. 

RENĖ BARTUSEVIČIENĖ, dirbusi Tei-
sės, personalo ir komunikacijos skyriaus  
vyresniąja specialiste, nuo 2017 m. rug-
sėjo 29 d. šalių susitarimu atleista iš šių 
pareigų.  

NaUjos pareIgos 
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Šalnos nuraškė gėles, bet jų grožiui 
spalvingumu nenusileidžia lapuočių 
miškai, pavieniai medžiai. Spalio vi-

duryje – pats žąsų traukimo į pietus me-
tas, o iki mėnesio pabaigos mus paliks pas-
kutiniai išskrendančių sparnuočių būriai. 
Spalis žygiuoja su vėtromis, pamažu plin-
ka medžių šakos. Miškuos pasigirsta alsus 
briedžių stenėjimas – rujos meto atodūsiai. 
Spalio – lapkričio mėnesį meta ragus stir-
ninai. Kai praeina stirnos žole – lieka skys-
čio kvapas, žymintis jų takus. Geriausias jų 
jutimo organas – klausa. Bet stirnos moka 
ir „loti“, patelės vaikus šaukia cypimu, o kai 
pajunta pavojų – trepsi priekine koja. Radę 
miške stirniuką, neskubėkite tempti namo 
– mama greičiausiai stebi jus. 

Rudenį kartu su derliumi iš laukų su-
grįžta į namus protėvių vėlės, globojusios 
pasėlius. Joms sodiečiai gamino tamsius 
patiekalus: jukas, vėdarus su krauju, šiu-
pinius, barščius, grikių košę, virė pupas. 
Svarbiausias vėlių valgis – gaidys. Virda-
vo su kruopomis. Bet palikdavo džiovintą 
skiauterę, kad ir miręs gaidys vėlėms gie-
dotų. Miško drevių kopinėtojai bartinin-
kai iš 100 drevių vieną barčių taip pat pa-
likdavo vėlėms pasmaguriauti. 

Visą spalio mėnesį gyvieji bendrauda-
vo su „dūšelėmis“, net pirtyje palikdavo 
kubilą šilto vandens, drobių, vyžų ir gi-
ros. Šventadienį atlapodavo kluono duris, 
kad senolių vėlės prisiliestų prie neiškul-
tos duonelės. Pagal spalį spėta apie žiemą: 
jei ūkanotas – žiemą bus daug sniego; jei 

daug ąžuolo gilių – žiema bus šilta; jei žą-
sys skrenda aukštai – bus ilgas ruduo.

Rytų filosofijų teigimu, ruduo yra trijų 
pasaulio stichijų – oro, vandens ir  ugnies 
pasikeitimo metas. Rudens dangus – 
žvaigždžių prisnigtas. Per voratinkliuotus 
eglynus rieda Grigo ratai. Lietuviai juos 
vadina Didžiaisiais Grįžulo ratais, anglai 
– Čarlio, kinai – karaliaus vežimu, pran-
cūzai – Dovydo vežėčiomis, mat jomis mi-
rusiųjų vėles į Rojų gabendavęs. Lietuvoje į 
kluonus, svirnus atsisukę Grigo ratai – ge-
ras ženklas, lemiantis pilnus aruodus, gy-
vulių gausybę, ramybę namuose.

Horoskopai. Spalis – burokinių, brie-
dvyrių ir elniukių, stirnų mėnuo. Buroki-
niai – stiprūs, užsispyrę, galintys daug iš-
kęsti. Jie tvirtai sudėti, pasiutę mušeikos, 
bet mušasi iš reikalo. Burokaitės – kan-
trios, drovios apvalakrūtės. Savus vaikus 
žindo ir kitiems motinos pieno paskolina. 
Senatvėje jos – bobutės priėmėjos. 

Stirna, elnias, briedis tautosakoje yra 
grožio, švelnumo, meilės, išdidumo ir kai-
tos simbolis. Šio ženklo vaikai – žiemos, 
žvaigždėtų, speiguotų naktų meilės vai-
sius. Užgimsta jie, kai netrūksta rudenio 
gėrybių. Auga sveiki, drūti. Spaly gimusios 
mergelės – išdidžios, bet mielos, aistrin-
gos. Nepakenčia liurbių, tinginių, net iš 
latro žmogų padaro. Vyrai išdidūs, tvirti. 
Kartais susipliekia, bet greit ataušta. Myli 
vaikus, amato moko, ieško juose „aukso 
kruopelių“. Iš šio ženklo žmonių išauga 
muzikantai, menininkai ir poetai, jeigu tė-
vai laiku jų talentą pastebi.

Rudens darbai. L. Jucevičius mano, kad 
šis mėnuo „spalinis“ todėl, kad tuo metu 
kaimuos minami linai. Iš stiebelių pluošto 
iškritusiais spaliais užpildavo pirkios lubas, 
maišė į iš molio krečiamų pastatų statybinę 
žaliavą, net krosnis kūrendavo.

Aukštaitijoje per bobų vasarą prasi-
dėdavo bulviakasio talkos. Dažniausiai 
jas kasdavo moterys, rinkdavo vaikai. Vy-
rai tampė drobinius ar liepų karnų mai-
šus, vežė į rūsius, kaupus. Prie talkos stalo 
kviesdavo 4 kartus. Tik dabar bulviakasiai 
ženkliai paankstėjo.

Senoliai užraugdavo daugybę girų: 
saldžių, rūgščių, karčių. Jas gamindavo iš 
džiovintų obuolių, laukinių girios apynių, 
kriaušaičių, kmynų, spanguolių, bruknių, 

gudobelių, erškėčių, gilių miltų, juodos 
duonos. Darbuose ištroškę gerdavo obuo-
linės, kmynų giros. Spanguolių, bruknių 
girą naudojo vietoj vaistų – karščiuojant 
ar virškinimui sutrikus.

Aukštaitijoje beveik kiekvienoje paeže-
rės pirtelėje stovėdavo medinis kubilas su 
gira. Vieną medinį kaušą giros nuliedavo 
ir ant pirties akmenų. Darbymečiu pirtį 
kūrendavo kas savaitę, prausdavosi iki pir-
mųjų gaidžių. Pirmiausia eidavo moterys, 
nes jų po klojimo darbų laukdavo namų 
ruoša. Moterys pirtyje gira (ypač iš apy-
nių) plaudavo galvą. Plaukai pasidarydavo 
švelnesni, įgaudavo blizgesį. 

Ruduo – ir vestuvių metas. Visų liežu-
viai paaštrėdavo, daugiausia kliūdavo mo-
terims. Minčios, Saldutiškio, Linkmenų 
apylinkėse sakyta:  „Dukrelės geros, mar-
telės žavios, mergelės meilios, karštos, iš 
kur tos prakeiktos bobos?“; „Dieną – pei-
liai, naktį – meiliai“; „Išsimergavo ir dar 
vyrą gavo“; „Meilė su protu susikibę ne-
vaikšto“; „Netikėk vyro meile ir šuns snau-
duliu“; „Norėjo pumpuruotos (su gražia 
krūtine), gavo bobą lentą“; „Gavo žmoną 
baltą kaip žąsį, riebią kaip žąsį, kvailą kaip 
žąsį, minkštą lovoj kaip žąsį....“

Vakarais šeimose buvo kalbamas ro-
žančius šv. Mergelės Marijos garbei, nes 
spalis skirtas jai pagerbti. Vėliau atsirado 
ir labiau pasaulietinių švenčių: spalio 1-oji 
skirta muzikai, 2-oji – Angelų sargų diena, 
pirmąjį spalio savaitgalį sveikinami peda-
gogai. Spalio 28-oji įvardijama šv. Simono 
ir Judo diena, vyksta Simajudo turgūs. Tai 
bene didžiausi Lietuvoje rudens turgūs. 

O ilgėjantys vakarai kviečia pamąsty-
ti apie protėvius, apie save Žemėje. Postū-
mis tam galėtų būti prof. Č. Kudabos gy-
venimo saulėlydžio žodžiai: „Tegu laiku 
būna suprastas žmogaus prieš save sukur-
tas blogis, o supratimas tegul padeda pa-
kilti virš savęs. Jeigu tai prasidės, žmogus 
supras, jog pasaulis ir gyvenimas jame ne 
toks beviltiškas. Gal išties žmonija, kad ir 
daug suvokusi, fantastiškai save pranoku-
si (jai taip atrodo) yra tik Didelės tvarkos, 
Esminės Lemties Valioje? Prasilenkti su ta 
Valia – nedovanotina. Juk žmonija - sąmo-
ningoji, protaujanti Gamtos dalis“.

Dalia SAVICKAITĖ

Spalis – artėjančios žiemos pajautimas 
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OPTIMALUS 
PJOVIMO KAMPAS

IŠSKIRTINIS 
TEPIMAS

PADENGTA 
CHROMU

OPTIMALUS 
GRŪDINIMAS

MAŽAI 
IŠSITEMPIA

ILGALAIKIS 
AŠTRUMAS

SUTEIK SAVO HUSQVARNA
SPARNUS.

PRISTATOME NAUJĄJĄ HUSQVARNA X-CUT GRANDINĘ

Pjovimo narelio pjaunamosios dalies galandinimo 
kampas užtikrina, kad pjovimo kokybė bus labai 
gera. Didelio grandinės greičio dėka, galėsite 
supjauti daugiau.

Grandinė sukurta taip, kad kuo 
mažiau išsitemptų, po pirmojo pjo-
vimo, todėl mažėja apkrova juostai, 
grandinei ir žvaigždutei, bei pailgėja 
grandinės tarnavimo laikas.

Grandinės pjaunančiosios dalies 
plieniniai elementai padengti 
chromu, kurio dėka grandinė 
tampa ilgaamžiškesnė.

Tik gerai tepama grandinė 
mažina trintį ir dėvėjimąsi, todėl 
tarnauja žymiai ilgiau.

Narelio pjovimo kampas savo 
aštrumą išlaiko ilgiau, todėl gran-
dinę galasti reikės rečiau.

Kiekvienas grandinės elementas 
yra grūdinamas atskirai, juos 
sudėjus kartu yra sukuriama 
ilgaamžė grandinė.


