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Spalio 30 d. – lapkričio 4 d. Kinijoje, Pekine
surengta tarptautinė konferencija „International Conference on China-CEECs Forestry
Research and Education Cooperation“, skirta skatinti bendradarbiavimą tarp Kinijos
ir Vidurio bei Rytų Europos 16 šalių miškininkystės mokslo ir švietimo srityje bei plėtoti investicijas į miškininkystę ir prekybą,
medienos gaminių technologijas. Konferencijoje dalyvavęs LAMMC Miškų instituto
direktorius dr. Marius Aleinikovas pristatė
pranešimą „Carbon accounting in Harvested
Wood Products: experience of Lithuania“.
Aplankyta Zhejiang provincijoje, Yiwu
mieste vykusi tarptautinė „Miškų produktų“ mugė.
Lapkričio 7 d. Vatikano soduose pasodinti trys vertingų Lietuvos ąžuolų klonai. Tai
ASU bendruomenės ir LMS dovana popiežiui Pranciškui ir Šventajam Sostui artėjančių Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ųjų
metinių proga (plačiau – 6 p.).
Lapkričio 7 d. aplinkosaugininkai, medžiotojai, kelių policijos, Lietuvos automobilių
kelių direkcijos atstovai tarėsi, kaip išvengti autoįvykių, susijusių su į kelią išbėgančiais
laukiniais gyvūnais.
Lapkričio 9 d. Aplinkos ministerijoje atidaryta žinomo ornitologo, gamtos fotografo Eugenijaus Drobelio darbų paroda „Ten, kur sparnuočiai skrodžia padangę“, supažindinanti su
retų rūšių paukščiais ir augalais, aptiktais išlikusiose natūraliose gamtos salose Dzūkijoje
ir Biebžos upės (Lenkija) slėnyje. Vėliau paroda persikėlė į VSTT nacionalinį lankytojų
centrą, kur veiks iki 2018 m. sausio 8 d.
Lapkričio 9 d. pradėta atranka į būsimos
Valstybinių miškų urėdijos valdybą, kurią
sudarys 7 nariai: 2 darbuotojų atstovai, vienas įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Aplinkos ministerijos atstovas ir 4 nepriklausomi nariai. Per 2 etapus
nepriklausomi valdybos nariai atrenkami
pagal šias kompetencijas: finansai (finansų
valdymas, analizė ar auditas), miškininkystė arba miškotyra, strateginis planavimas ir
valdymas, vadybos/įmonių valdysena. Prašymus dalyvauti atrankoje į nepriklausomus
valdybos narius pateikė 48 kandidatai.
Lapkričio 14–17 d. Serbijoje surengtas
2-asis europinio tinklo EUROBOAR (Europos šernas) pasitarimas, kuriame dalyvavo
LAMMC Miškų instituto Miško apsaugos
ir medžioklėtyros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Olgirda Belova. Pasitari-

me aptarta tinklo EUROBOAR sąsajos su
vykdomais ir planuojamais projektais šernų
tematika, tarptautinės duomenų bazės šernų pasiskirstymo ir gausos formavimas, kiti
klausimai.
Surengta išvyka į Belgrado universitetą,
kur dalyviai supažindinti su Miškų fakulteto vykdomais šernų tyrimais.
Lapkričio 16 d. Valstybinės miškų tarnybos
Miškų kadastro skyrius užbaigė 2017 m.
aerofotografavimo vaizdų kokybės įvertinimą. Iš viso įvertinti 4228 vaizdai, tinkami
ortofotoplanų rengimui, kurie bus naudojami sklypinėje miškų inventorizacijoje. Aerofotografavimo darbus šią vasarą Anykščių,
Rokiškio, Ukmergės ir Zarasų miškų urėdijų
administruojamuose teritorijose vykdė įmonė „Terratec Oy“.
Lapkričio 17 d. Vokietijoje, Bonoje vykusioje JT klimato kaitos konferencijoje aplinkos
ministras Kęstutis Navickas skaitė pranešimą apie Lietuvos veiksmus klimato kaitai
mažinti.
Lapkričio 17 d. Varėnoje ir Merkinėje lankėsi Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis. Susitikime Merkinėje dalyvavęs Dzūkijos
nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio
gamtinio rezervato direkcijos vadovas Eimutis Gudelevičius pristatė premjerui įgyvendinamus gamtosauginius projektus, pradedamą piliakalnių tvarkymo projekto rengimą
bei stumbryno steigimą Stėgaliuose.
Lapkričio 17 d. vyko privačių miškų savininkų nemokami nuotoliniai mokymai apie
miškotvarkos projektus, kuriuos vedė lektorius dr. Andrius Kuliešis. Gruodžio 8 d. rengiamuose mokymuose privačių miškų savininkai bus informuojami apie leidimų kirsti
mišką išdavimo tvarką.
Lapkričio 21 d. LR Seime pritarta Aplinkos
ministerijos parengtam siūlymui įsteigti
Aplinkos apsaugos departamentą.
Lapkričio 21 d. aplinkos viceministras Martynas Norbutas, AM Gamtos apsaugos ir
miškų departamento Miškų politikos skyriaus vedėjas dr. Nerijus Kupstaitis, LAMMC
Miškų instituto direktorius dr. Marius Aleinikovas ir ASU MEF mokslininkas dr. Edgaras Linkevičius lankėsi Suomijoje, Joensuu mieste – Europos miškų instituto (EFI)
centrinėje būstinėje, kur surengta ceremonija šio instituto konvencijos ratifikavimui.
LAMMC Miškų institutas nuo 2016 m. yra
asocijuotas EFI narys. Renginyje taip pat da-

kronika

lyvavo Lietuvos ambasadorius Suomijoje
Valdemaras Serapinas, Lietuvos užsienio
reikalų viceministras Neris Germanas,
Serbijos bei Belgijos delegacijos. Šios šalys
šiemet ratifikavo EFI konvenciją.
Vėliau Joensuu mieste atidarytas Lietuvos garbės konsulatas – veiklą šiame
Šiaurės Karelijos regiono administraciniame centre pradėjo garbės konsulas Esa
Karvinen.
Lapkričio 24 d. Aplinkos ministerija, siekdama rasti kompromisą tarp miestų želdinių apsaugos, gyventojų lūkesčių bei
miesto plėtros poreikių, surengė seminarą
„Šiandieninės urbanizuotų teritorijų želdinių apsaugos ir tvarkymo aktualijos“.
Lapkričio 24 d. Kretingos rajono savivaldybėje vyko Valstybinės miškų tarnybos
parengto Kretingos rajono savivaldybės
valstybinės reikšmės miškų plotų schemos
pakeitimo projekto viešas svarstymas.
Lapkričio 28 d. Apvaliosios medienos elektroninėje pardavimų sistemoje (AMEPS)
baigėsi medienos aukcionai 2018 m. I pusmečio pusmetinėms bei ilgalaikėms apvaliosios medienos ir (ar) miško kirtimo
atliekų pirkimo–pardavimo sutartims sudaryti. Aukcionuose miškų urėdijos pasiūlė parduoti 904,7 tūkst. m3 apvaliosios
medienos bei 87,9 tūkst. m3 miško kirtimo atliekų. Medienos pirkėjai aukcionuose nupirko 99,5 proc. pasiūlytos parduoti
medienos.
Vidutinė aukcionuose nupirktos apvaliosios medienos kaina, lyginant su šių
metų trijų ketvirčių vidutine kaina, padidėjo 19,7 proc. ir pasiekė 47,9 Eur/m³. Daugiausiai padidėjo pušies popierrąsčių (44,4
proc.), eglės popierrąsčių (43 proc.), miško kirtimo atliekų (39 proc.), plokščių medienos (32,1 proc.), pušies pjautinųjų rąstų
(19,3 proc.), beržo pjautinųjų rąstų (16,2
proc.) bei eglės pjautinųjų rąstų (12,3 proc.)
kainos. Nė vieno apvaliosios medienos sortimento kaina aukcionuose nesumažėjo.

dimų. Už nustatytus pažeidimus miškų savininkams, medienos ruošėjams, privačių
miškų miškotvarkos projektų autoriams
skirtos 244 administracinės baudos, pateikti 66 nurodymai trūkumams pašalinti.
Valstybinės miškų tarnybos ir miškų
urėdijų pareigūnai nustatė 146 neteisėtus
miško kirtimo atvejus (iškirsta 2510 m3
medienos). Privačiuose miškuose nustatyti
84 neteisėti miško kirtimo atvejai, iškirsta
1911 m3 medienos. Tai 230 m3 mažiau nei
per 2016 m. tris ketvirčius. Valstybiniuose miškuose nustatyti 62 neteisėti miško
kirtimo atvejai, iškirsta 599 m3 medienos.
Tai 40 m3 mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai.
Neteisėtais kirtimais padaryta 19
tūkst. eurų žala valdytojų ar naudotojų
miškui bei 573 tūkst. eurų žala aplinkai.
Per šių metų tris ketvirčius šalyje vidutiniškai iš 1000 ha privačių miškų neteisėtais kirtimais iškirsta 1,8 m3 medienos (per
2016 m. tą patį laikotarpį buvo iškirsta 2,5
m3). Valstybiniuose miškuose nustatyta 10
pagamintos miško produkcijos grobimo
atvejų, pagrobta 230,9 m3 medienos (pernai per tą patį laikotarpį nustatyti 9 grobimo atvejai, pagrobta 143,5 m3 medienos).
Už neteisėtus miško kirtimus bei kitus
Miškų įstatymo pažeidimus administracine tvarka nubausti 306 asmenys, jiems paskirta 28,2 tūkst. eurų baudų.
Neteisėtų kirtimų mažėjimą lėmė
kryptingas prevencinis darbas ir privačių
miško savininkų konsultavimas. Organizuoti 203 reidai, 77 susitikimai su vietos
gyventojais. Miškų naudojimo, atkūrimo

ir apsaugos klausimais konsultuota apie
30 tūkst. miško savininkų, paskelbti 38
straipsniai rajoninėje, respublikinėje spaudoje ir 15 straipsnių interneto tinklapyje.
Taip pat dalyvauta 7 televizijos ir radijo
laidose.
Miškų kontrolės pareigūnams tenka didelis darbo krūvis, vykdant įsipareigojimus
Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Šiemet
miško įveisimo, ugdymo kirtimų ir ūkininkavimo „Natūra 2000“ teritorijose kokybės
patikrinimų atlikta 30 proc. daugiau, negu
pernai. Po tikrinimų kokybiškai įveisę mišką, išugdę jaunuolynus ir gerai ūkininkavę
„Natūra 2000“ teritorijose dauguma žemės
ir miškų savininkų gavo išmokas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
Spalį prasidėjusi aplinkosauginė akcija
,,Medžiok saugiai“ vyks iki gruodžio vidurio. Ja siekiama užtikrinti, kad būtų vykdomi saugaus elgesio medžioklėje reikalavimai, teisėtai naudojami medžiojamųjų
gyvūnų ištekliai. Akcijos metu daug dėmesio skiriama medžioklių varant organizavimo tvarkai.
Viduržemio jūros regiono šalyse dar
tebegyvuoja tradicija medžioti migruojančius paukščius. Lietuvos gamtininkai gavo
žinią, kad spalio 15 d. Pietų Prancūzijos
Izero departamente rasta šratais pašauta
balinė pelėda, kuri šių metų rugsėjo 30 d.
Juodkrantėje buvo sužieduota žiedu „LITHUANIA EP 00808“. Sužeistas paukštis
neišgyveno. Nuo 1929 m. šalyje buvo sužieduota tik 30 šios rūšies paukščių.

Valstybinėje miškų tarnyboje aptarti
šių metų I–III ketvirčių Miškų kontrolės
skyriaus teritorinių poskyrių darbo veiklos rezultatai. Pažymėtina, kad lyginant
su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu,
daugiau patikrinta privačių miškų miškotvarkos projektų, ženkliai daugiau išduota
leidimų miškui kirsti. Stebint ūkininkavimą privačiuose miškuose, atliktas beveik
tūkstantis planinių ir neplaninių patikrinimų, nustatyta per 250 teisės aktų pažei2017 LAPKRITIS
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Vatikano soduose –
V

atikano sodus XIII a. įkūrė popiežius Mikalojus III. Čia auginti
vaistiniai augalai, vaismedžiai. XVI
a. pradėti sodinti ir dekoratyviniai augalai.
Dar po šimtmečio įrengti fontanai. Šiuo
metu Vatikano sodai – tai parkas, užimantis
23 ha vakarinės Vatikano teritorijos. Soduose auga tūkstančiai augalų iš viso pasaulio,
juos prižiūri 26 sodininkai. Sodų takais ypač
mėgo vaikščioti popiežius Jonas Paulius II.
Ilgus metus Vatikano sodai buvo uždara teritorija. Šiuo metu jie yra atviri lankytojams – iš anksto užsiregistravus ir nusipirkus bilietą priimamos ekskursijos.
Šių metų lapkričio 7 d. Vatikano soduose buvo pasodinti 3 ąžuoliukai, atvežti iš Lietuvos. Tai ASU akademinės bendruomenės ir Lietuvos miškininkų dovana
popiežiui Pranciškui ir Šventajam Sostui
artėjančių Lietuvos valstybės atkūrimo
100-ųjų metinių proga.
Pasodinti trys skirtingų klonų ąžuolai – Stelmužės, Mingėlos ir Punios ąžuolo, kuriuos išaugino ASU arboretumo va-

ASU delegacija Vatikane
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dovas Juozas Girinas. Lietuvos seniausių
ąžuolų klonavimą skiepijimo būdu J. Girinas pradėjo 2005 m., dirbdamas Kėdainių
miškų urėdu. Per ilgesnį nei dešimtmetis
laikotarpį paimtos daugiau kaip šešiasdešimties seniausių Lietuvos ąžuolų šakutės,
suskiepytos į Kėdainių krašto ąžuoliukus
ir taip išauginti seniausių ąžuolų genetiškai identiški šių ąžuolų palikuonys – klonai. Padovanotų ąžuoliukų amžius yra 6–7
metai. Jie buvo ne kartą persodinti, kad susiformuotų gera šaknų sistema. Ąžuoliukų
pervežimui ir pasodinimui panaudoti savadarbiai mediniai be dugnų vazonai, kurie pripildyti labai geros, ąžuolams augti
tinkamiausios purios lietuviškos žemės.
Daugelis klausia, kodėl ąžuolai buvo nuvežti ir pasodinti Vatikano soduose? Kodėl
ne kitų medžių sodinukai? Kodėl trys ąžuoliukai, o ne vienas, kodėl paimti būtent Stelmužės, Mingėlos ir Punios šilo ąžuolai, tiksliau minėtų ąžuolų skiepai, t. y. jų klonai?
Į šiuos klausimus bandysime atsakyti trumpai. Ąžuolas lietuviui – stiprybės,

L‘Osservatore Romano nuotrauka

Prof. EDMUNDAS BARTKEVIČIUS, doc. ALGIRDAS GAVENAUSKAS, JUOZAS GIRINAS, RŪTENIS JANČIUS

Popiežius Pranciškus su ASU delegacija

didingumo, ilgaamžiškumo, ištikimybės,
pastovumo simbolis. Iš Lietuvoje savaime augančių medžių rūšių ąžuolas – pats
vertingiausias medis socialine, ekologine
ir ūkine prasme. Senovėje buvo laikomas
išskirtiniu, netgi šventu medžiu. Trys medeliai buvo pasirinkti todėl, kad skaičius
trys krikščionybėje yra labai svarbus. Be
to, norėta, kad ąžuoliukai būtų iš atskirų
Lietuvos regionų. Nutarta, kad Lietuvą ir
jos regionus geriausiai galėtų atstovauti seniausias Stelmužės ąžuolas, Žemaitijos regioną – Mingėlos ąžuolas, susietas su labai
gražia, pasiaukojančia anūkėlio meile seneliui legenda ir Punios šilo ąžuolas – Lietuvos senųjų pagal Nemuną buvusių ąžuolynų palikuonis. Visi šie ąžuolai yra gamtos
paminklai, turintys įspūdingus skersmenis ir šiandien dar pakankamai gyvybingi.
Šių garbingų savo praeitimi, atlaikiusių ne
vieną laikmečio išbandymą, ąžuolų labai
didelė simbolinė prasmė – mes tarsi perkeliame, padovanodami Šventajam Sostui,
dalį pačių brangiausių Lietuvos vertybių,
kurios liudija ištikimybę, pastovumą, primena Lietuvai ir visam katalikiškajam pasauliui brangios datos – Lietuvos kaip savarankiškos valstybės atkūrimo šimtmetį.
Pačiame ąžuolų sodinime dalyvavo
Šventojo Sosto apaštališkasis nuncijus Baltijos šalims – arkivyskupas Pedro López
Quintana, asmeninis apaštališkojo nuncijaus sekretorius – kun. Mindaugas Šlaustas, Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto Petras Zapolskas su žmona Rūta.

aktualijos

L‘Osservatore Romano nuotrauka

trys Lietuvos ąžuolai

Popiežius Pranciškus prie padovanoto rūpintojėlio

Lietuvą atstovavo ASU Miškų ir ekologijos
fakulteto dekanas, LMS prezidentas prof.
Edmundas Bartkevičius, ASU Aplinkos ir
ekologijos instituto direktorius prof. Vitas
Marozas, doc. Algirdas Gavenauskas, lekt.
Ramūnas Gegužis, lekt. Žydrūnas Preikša, Kauno statybos ir paslaugų mokymo

centro mokytojas Rūtenis Jančius. Žinoma, medelių sodinimas nebūtų buvęs toks
sklandus, jei jame nedalyvautų Juozas Girinas, užauginęs minėtus ąžuoliukus. Jam
talkino Miškų ir ekologijos fakulteto studentas Laurynas Balkelis ir rūpintojėlio
autorius Andrius Kaziukonis.
Sodinimas vyko nepaprastai sklandžiai. Vatikano sodininkai buvo informuoti apie atvežamus ąžuoliukus, parinko vietas. Stelmužės ąžuolui parinkta ypač
garbinga vieta – greta Šv. Jono bokšto. Prie
ąžuoliukų yra lentelės. Tad lietuviai, kurie
aplankys Vatikano sodus, galės nesunkiai
rasti ir mūsų pasodintus ąžuoliukus.
Dažnai klausiama, kaip atsirado ši iniciatyva? Lietuvai ruošiantis valstybės atkūrimo šimtosioms metinėms iniciatyvos
ėmėsi Aleksandro Stulginskio universitetas. Universiteto Miškų ir ekologijos fakultetas jau eilę metų organizuodavo konkursą „Mano pasaulis darniai Lietuvai“.
Šio nacionalinio konkurso sumanytojais,
rengėjais, režisieriais ir vedėjais buvo nepailstantis dėstytojų duetas – doc. Anželika Dautartė ir doc. Algirdas Gavenauskas.
2016 m. konkurso finalas vyko Vilniuje,

MEF dekanas prof. E. Bartkevičius, apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana,
Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto Petras Zapolskas prie pasodinto Punios šilo ąžuolo

Valdovų rūmuose. Jame dalyvavo Šventojo
Sosto apaštališkasis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Pedro López Quintana,
kuris atvežė Šventojo Tėvo palaiminimą
universiteto bendruomenei, konkurso dalyviams ir jų šeimos nariams.
Atsidėkodami apaštališkajam nuncijui už parodytą dėmesį konkursui, universitetui, Aplinkos ir ekologijos instituto
dėstytojai nedrąsiai pasiūlė jam parodyti
gražiausias Lietuvos vietas. Pradžioje pasiūlyta aplankyti Punios šilą, vėliau Rytų
Lietuvą, įskaitant ir Stelmužės ąžuolą. Didelei mūsų nuostabai apaštališkasis nuncijus maloniai priėmė šį kvietimą. Lankantis Punios šile, jis atkreipė dėmesį į ąžuolų
alėją. Turbūt tuomet ir kilo idėja, kad Lietuva galėtų padovanoti keletą ąžuolų Vatikano sodams. Nedrąsiai išsakytai minčiai
apaštališkasis nuncijus atsakė: „Taip, o kodėl gi ne“. Tuomet ir buvo nutarta, kad Lietuvos ąžuolai, kaip mūsų stiprybės simbolis, galėtų augti Vatikano soduose.
Lietuvos delegacijai teko didelė garbė
Vatikane dalyvauti popiežiaus bendrojoje audiencijoje, kurioje popiežius Pranciškus kalbėjo apie šv. Mišių svarbą, prasmę
Stelmužės ąžuolo sodinimas
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Visuomenės nuomonė
Dr. MARIUS KAVALIAUSKAS, ROKAS MULIUOLIS

A

plinkosaugos miškuose tema dažnai kyla aštrios diskusijos. Visos suinteresuotos visuomenės grupės turi susidariusios savo „tiesą“. Norint suderinti bendrus sprendimus
nekeliant konfliktinių situacijų, pirmiausiai reikėtų išaiškinti, ką
visuomenė ar jos atstovai žino apie aplinkos apsaugą miške. Šiame
žinojime dažnai svarią vietą užima emocijos, o ir su faktų rinkimu
yra problemų. Pavyzdžiui, pavartę Lietuvos miško ūkio statistiką
rasime, kad ūkiniuose IV grupės miškuose yra apie 300 tūkst. ha

ir grožį. Jis atkreipė dėmesį į kai
kurių šv. Mišių dalyvių netinkamą
elgesį. Kunigas aukoja, o dalyviai
šnekučiuojasi, žvalgosi, tarsi nedalyvauja aukoje. Popiežių liūdina, kai aukodamas šv. Mišias bazilikoje ar aikštėje mato daugybę
iškeltų mobiliųjų telefonų. Ir tai Lentelė prie Stelmužės ąžuolo
daro netgi kunigai ir vyskupai. Jis
prašė taip nedaryti, nes šv. Mišios yra ne spektaklis, bet prisilietimas prie Viešpačio kančios ir prisikėlimo.
Keletas iš mūsų delegacijos turėjome galimybę trumpai
pasikalbėti su Šventuoju Tėvu. Pokalbio metu popiežiui buvo
pristatytas Andriaus Kaziukonio išdrožtas rūpintojėlis. Tai
padėkos ženklas Šventajam Sostui už rūpestį, kad sunkiais istoriniais momentais Lietuva jautė Šventojo Sosto nuolatinę
globą ir pagalbą.
Tuo metu, kai mes sodinome ąžuolus Vatikano soduose,
Romoje lankėsi ir kelių šimtų piligrimų delegacija iš Žemaitijos. Vatikane buvo užbaigiama Žemaitijos vyskupijos įkūrimo
600-ųjų metų jubiliejaus šventė. Šia proga Šv. Petro bazilikoje
apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana,
Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas su kunigais iš Žemaitijos aukojo šv. Mišias.
Ąžuoliukų pasodinimo vietos Vatikano soduose
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Stelmužės ąžuolo pasas

aktualijos

apie aplinkos apsaugą miške ir miškininkystę
saugomą statusą turinčių miškų (Natura 2000 teritorijos, kertinės
miško buveinės, retųjų paukščių lizdavietės ir pan., kur ūkininkavimo apribojimai daugeliu atveju prilygsta II miškų grupei). Dėl šios
priežasties visuomenei transliuojamas klaidingas IV grupės miškų
ploto (ar dalis šalies miškų plote) dydis, kur jau yra didelė saugomų
teritorijų dalis. Akivaizdu, kai teritorijos dengia viena kitą, susigaudyti sistemoje nėra lengva, o šaltinio su sisteminga informacija
nėra.
Anksčiau epizodiškai vykdytos visuomenės apklausos atskleidė, kad didžioji visuomenės dalis pageidauja didesnio miškų ploto,
mažesnio jų naudojimo intensyvumo ir griežtesnių aplinkosauginių reikalavimų. Beje, taip galvojančių skaičius didėja ir nėra aišku, ar visuomenė įvertina to pasekmes. Šių norų įgyvendinimas
valstybei reikštų papildomas išlaidas ir mažėjančias biudžeto pajamas. Toks visuomenės požiūris miškininkams atrodo ganėtinai
keistas, žinant, kad visą nepriklausomybės laikotarpį aplinkosauginiai reikalavimai ne tik griežtėjo bet ir plėtėsi teritoriškai, didėjo
miškingumas, o kirtimai, nors jų intensyvumas didėja, vykdomi
laikantis griežtų reikalavimų ir tesiekia 50 proc. prieaugio. Įvertinant minėtas gyventojų nuomonių tendencijas, būtina išsiaiškinti visuomenės požiūrį apie išlaidų didinimą aplinkosaugos plėtrai
miškuose, miško kirtimų intensyvumo mažinimą ir miškingumo
didinimą, atskleidžiant lėšų šaltinius ir nustatant būsimų ekonominių nuostolių miško ūkyje padengimui dydžius ir būdus.
ASU darbuotojai ir studentai 2017 m. pradžioje atliko apklausą, kurioje dalyvavo 1001 respondentas. Jos metu buvo klausiama,
kokia mokesčių dalis (iš jau mokamų mokesčių) per metus turėtų būti papildomai skiriama: 1) naujoms saugomoms teritorijoms
miškuose steigti, tvarkyti ir administruoti; 2) miško kirtimo intensyvumui mažinti; 3) miškingumui didinti; 4) kokie turėtų būti

V

tų nuostolių finansavimo šaltiniai (apklausos rezultatai pateikti
paveiksluose).
Apklausos rezultatai parodė, kad:
73 %

respondentų sutiktų papildomai skirti lėšų naujoms saugomoms
teritorijoms miškuose steigti, tvarkyti ir administruoti;

64 %

respondentų sutiktų papildomai skirti lėšų miškuose kertamos
medienos kiekiui mažinti;

75 %

respondentų sutiktų, kad papildomai būtų skiriama lėšų
miškingumui Lietuvoje didinti;

Trečdalis

apklausos dalyvių galvojo, kad papildomas lėšas turėtų skirti
valstybinės įmonės miškų urėdijos arba turėtų būti perskirstomas
biudžetas.

Išanalizavus apklausos duomenis, galima daryti tokias prielaidas:
visuomenė yra pasirengusi mokėti daugiau už miškininkavimo apribojimus;
visuomenės nuomonė yra ženkliai paveikta globalių gamtos problemų konteksto, o nacionaliniu lygiu vyrauja klaidingas
požiūris apie miško ūkį ir juose vykstančius procesus; atėjo laikas
pradėti juos rimtai ir kokybiškai šviesti;
visuomenė iš tikrųjų nori daugiau investicijų į miškininkystės sektorių; tuomet sprendimų priėmėjai turi peržiūrėti biudžeto eilutes, skirtas aplinkos apsaugai ir miškininkystei;
tai vienkartinė momentinė apklausa, galimai neatspindinti
tikrųjų visuomenės nuotaikų, todėl reikia kurti nuolatinę visuomenės nuomonės monitoringo sistemą;
nesprendžiant visuomenės nuomonės formavimo klausimo, takoskyra ir konfliktai tarp visuomenės ir miškininkų bendruomenės ateityje tik gilės.

isuomenės informavimo etikos komisija lapkričio 7 d. svarstė Telšių miškų
urėdijos Mostaičių girininko Petro Budvyčio
skundą dėl Indrės Makaraitytės publikacijos „I. Makaraitytė. Ar Jūs suvokiate, kokie
tai skaičiai?“ (delfi.lt, 2017 07 13). Svarstyme
dalyvavo komisijos nariai, Petras Budvytis,
advokatė Evelina Davidavičiūtė. Posėdyje
taip pat dalyvavo ASU lektorius dr. Marius
Kavaliauskas, Kauno miškų urėdijos vyr.
miškininkas Mindaugas Petkevičius, LMS
Girininkų bendrijos pirmininkas Raimondas
Juzikis, tinklaraštininkas Dainius Šeronas.
Visuomenės informavimo etikos komisija nusprendė, jog Indrės Makaraitytės publikacijoje „I. Makaraitytė. Ar Jūs suvokiate, kokie tai skaičiai?“ (delfi.lt, 2017 07 13)

Lietuvos visuomenės informavimo etikos
kodekso nuostatos nebuvo pažeistos. Nutarta kreiptis į Indrę Makaraitytę individualiu kreipimusi ir atkreipti jos dėmesį,
jog rašant itin prieštaringomis temomis,
būtina atidžiai pasverti visus viešinamus faktus ir tinkamai užtikrinti nuomonių įvairovę, ypač kai srities profesionalai patys pasiūlo teikti informaciją. Be to,
kai publikacijose, kad ir nuomonės forma, išsakomi rimti kaltinimai, nedera jų
apibendrintai taikyti visiems tam tikros
bendruomenės nariams. Individualaus
kreipimosi kopiją taip pat nuspręsta nusiųsti ir „Delfi“ redakcijai.
Parengta pagal VIEK inf.
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Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos
kolegija: ištakos ir dabartis
Dr. VAIDOTAS LYGIS, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos direktorius
Dr. ALBINAS TEBĖRA, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Miškininkystės katedros docentas

(tęsinys, pradžia 10 nr.)

Virsmas į aukštąją mokyklą
Tęsiantis švietimo ir aukštojo mokslo reformai, LR Vyriausybės
2002 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 137 Kauno aukštesnioji
miškų mokykla reorganizuota į valstybinę biudžetinę aukštąją
mokyklą, suteikiant jai Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (KMAIK) pavadinimą, jos direktoriumi konkurso būdu paskirtas dr. Albinas Tebėra.
Kolegijai suteiktas laikinasis aukštosios mokyklos statusas,
kuris reiškė, kad per 5 metus turi būti suformuota šiuolaikinė
aukštosios mokyklos struktūra, pradėti vykdyti moksliniai tyrimai, plėtojama konsultacinė veikla bei įsijungta į tarptautinius
aukštojo mokslo tinklus, pradėti vykdyti fondų finansuojami projektai, sukurta aukštosios mokyklos poreikius atitinkanti mokymo bazė.
Tuo metu kolegijoje buvo 300 studentų, kurie galėjo rinktis tik Miško ūkio ir naujai įregistruotą Želdynų dizaino studijų
programą, turėjome 1 mln. Lt finansavimą. Kad pasiektume
aukštajai mokyklai iškeltus tikslus, reikėjo dirbti „keliais frontais“. Nedelsiant pradėtos rengti naujos studijų programos, tartasi su LŽŪU vadovybe dėl ten veikusios Aplinkos inžinerijos
aukštesniosios mokyklos neuniversitetinių studijų programų
perkėlimo į kolegiją.
Tuo sunkiu pereinamuoju laikotarpiu labai svarbus buvo
Aplinkos ministerijos vadovybės palankus požiūris į kolegijos
veiklą, ypač reikšmingo palaikymo sulaukėme iš aplinkos viceministru dirbusio prof. Alberto Vasiliausko. Kolegija pradėjo
vykdyti plataus masto konsultacinės veiklos ir mokslinių tyrimų darbus, kurių organizavimui 2003 m. įsteigtas Informacinis
centras. 2003 m. į kolegiją perkelta LŽŪU veikusi Aplinkos inžinerijos aukštesnioji mokykla, kuri tapo KMAI kolegijos Aplinkos
inžinerijos fakultetu.
Pradėjo veikti naujos studijų programos: Želdynų dizaino
(nuo 2002 m.), Rekreacijos (nuo 2006 m.), Kadastrinių matavimų
ir nekilnojamojo turto vertinimo (nuo 2007 m.) bei perkeltos iš
LŽŪU – Hidrotechnikos ir žemėtvarkos (nuo 2003 m.). Įsteigti
du fakultetai – Miškų ir dekoratyviųjų želdynų bei Aplinkos inžinerijos su juose veikiančiomis 4 katedromis.
Prie kolegijos virsmo į aukštąją mokyklą ženkliai prisidėjo vyresnės kartos dėstytojai E. Survila, H. Stravinskas, G. Gindrėnas,
L. Jakaitienė, A. Vitkevičienė, V. Bareika, A. Krasauskienė, perėję čia dirbti buvusios LŽŪU Aplinkos inžinerijos aukštesniosios
mokyklos direktorius V. Damulevičius ir keliolika šios mokyklos
darbuotojų.
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Nuo 2003 m. kolegijoje atliekami taikomieji moksliniai tyrimai. Daugiausiai išplėtotos miško darbų technologijų ir aplinkos
inžinerijos sritys. Pagrindiniai šių darbų užsakovai – Aplinkos
ministerija, miškų urėdijos, savivaldybės bei įvairios gamybinės įmonės. Kolegija leidžia periodinį žurnalą „Miškininkystė ir
kraštotvarka“ bei drauge su KTU ir ASU – informacinį biuletenį
„Miškas. Mediena. Technologijos. Standartizacija“.
Kolegija 2004 m. tapo ERASMUS programos nare ir sudarė
studentų bei dėstytojų mainų sutartis su ES šalių 20-čia miškininkystės, kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos inžinerijos aukštųjų mokyklų. Pirmieji ERASMUS programos dalyviai, atvykę į kolegiją 1 semestro trukmės studijoms, buvo 3 studentai iš Vokietijos
Rotenburgo ir Ebersvaldo universitetų. Kasmet iki 10 kolegijos
dėstytojų pagal ERASMUS programą vyksta skaityti paskaitų ciklus ir iki 30 studentų vyksta 1 semestro studijoms į ES šalių aukštąsias mokyklas. Studentų ir dėstytojų mainai bei tarptautiniai
mokslo projektai pradėti organizuoti ir pagal ERASMUS IP, Leonardo da Vinci, NORDPLUS programas. Kolegijos studentų atstovybė priimta į tarptautines studentų asociacijas – IFSA ir ELASA.
Kolegijoje 2005 m. surengtas Europos miškininkystės studentų profesinio meistriškumo čempionatas, kuriame mūsiškiai
studentai tapo nugalėtojais.
Nuo 2005 m. kolegija ėmėsi vykdyti ES struktūrinių ir kitų
fondų finansuojamus projektus. Šios veiklos dėka praturtėjo kolegijos intelektinis potencialas bei apie 5 kartus padidėjo
kolegijos metiniai finansiniai ištekliai. Vykdant projektus sukurta nauja, atitinkanti ES standartus, miško ūkio ir aplinkos
inžinerijos specialistų mokymo metodologija ir moderni mokymo bazė. Įkurtos naujos Moderniųjų medienos ruošos mašinų, Apvaliosios medienos gaminių ir medienos mokslo, Kraštovaizdžio architektūros, Floristikos, Aplinkotyros, Matavimų
inžinerijos, Dirvožemio mokslo bei keturios Informacinių technologijų (su ArcGIS, AutoCAD, Garden Composer, Sketchup,
GeoMap ir kt. programine įranga) laboratorijos, praturtintos
anksčiau veikusios Benzomotorinių instrumentų, Entomologijos ir fitopatologijos, Dendrometrijos bei Dendrologijos laboratorijos. Modernizuota biblioteka, kuriama nuotolinių studijų
sistema. Projektų lėšomis parengta daugiau kaip 100 pavadinimų mokomųjų knygų.
Rekonstravus centrinio pastato palėpę, įrengtos Aplinkos inžinerijos fakultetui reikalingos laboratorijos, auditorijos ir darbuotojų darbo kabinetai. Renovuotos beveik visos centrinio pastato patalpos ir profesinio mokymo skyriaus pastatas.
Susiklostė geri kolegijos ryšiai su socialiniais partneriais.
Pasirašyta per 150 bendradarbiavimo sutarčių su miškinin-

Mokymas

Dr. Albinas Tebėra (2002–2016 m.)

Dr. Vaidotas Lygis (2016 m.– iki dabar)

kystės, kraštotvarkos, aplinkos inžinerijos sektorių mokslo bei
gamybos institucijomis, šalies ir užsienio mokslo bei švietimo
įstaigomis, miestų ir rajonų savivaldybių administracijomis ir
kitomis įstaigomis bei organizacijomis. Ypač naudingi ryšiai
plėtojami su ASU, LAMMC filialu Miškų institutu, Generaline miškų urėdija, Dubravos EMM ir kitomis miškų urėdijomis,
Valstybine miškų tarnyba, Valstybiniu miškotvarkos institutu,
Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, Kauno marių regioninio
parko direkcija, Vytauto Didžiojo universitetu, KTU, Lietuvos
arboristų asociacija, UAB „Husqvarna Lietuva“, UAB „Juodeliai“, UAB „Inti“, Mocevičiaus firma „Ginalas“, UAB „Likmerė“,
UAB „Stora Enso Lietuva“, Vilniaus savivaldybės įmone „Vilniaus planas“, UAB „A. Žilinskio ir ko“, UAB „Inžinerinis projektavimas“, UAB „Vilniaus hidroprojektas“, UAB „Grantukas“,
UAB „Želdynėlis“, UAB „Topolinija“, UAB „Maba Forest“, UAB
„Geoaksis“ ir kitomis įmonėmis.
2009 m. vyko kolegijos akreditacija. Komisija, sudaryta iš
aukštojo mokslo bei verslo ekspertų, visas 16 analizuotų kolegijos
veiklų įvertino teigiamai, todėl Švietimo ir mokslo ministerija leido rengti kolegijos veiklą reglamentuojantį statutą. LR Vyriausybė 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 999 patvirtino kolegijos
statutą ir tokiu būdu Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
tapo viešąją įstaiga, turinčia dar didesnes veiklos galimybes. Vadovaujantis naujuoju statutu, 2011 m. pabaigoje suformuoti nauji
kolegijos valdymo organai – Kolegijos taryba ir Kolegijos akademinė taryba. Kolegijos taryba išrinko 5 metų kadencijai kolegijos
direktoriumi dr. A. Tebėrą ir patvirtino direktoriaus pavaduotojus. Kolegijos taryba taip pat patvirtino naująją kolegijos valdymo struktūrą. Ją iki šiol sudaro: Miškininkystės ir kraštotvarkos
fakultetas su 3 katedromis (Miškininkystės, Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos, Socialinių ir humanitarinių mokslų),
Aplinkos inžinerijos fakultetas su 3 katedromis (Hidrotechninės
statybos, Nekilnojamojo turto kadastro, Bendratechninių mokslų), Profesinio mokymo skyrius, Informacinis centras, Finansų
tarnyba, Personalo ir teisės tarnyba, Ūkio tarnyba, Viešųjų pirkimų tarnyba ir biblioteka, archyvas.
Šiuo metu kolegijoje vykdomos 6 paklausios studijų programos: Miškininkystė (miško auginimas, gamtinis turizmas
ir kitos specializacijos), Želdynų dizainas, Žemėtvarka, Hidrotechninė statyba, Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai,

Sodininkystė. Pagrindiniai studijų kolegijoje privalumai: yra
apie 80 proc. valstybės finansuojamų vietų; apie 30 proc. studijų laiko skiriama praktikoms; galima iki 1 metų studijuoti užsienio universitetuose; moderni mokymo bazė; plati akademinė
laisvė.
Baigusieji aukštąsias studijas (3 metų trukmės nuolatinės studijos arba 4 metų ištęstinės studijos) įgyja profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį. Po studijų kolegijos absolventai įsidarbina
valstybinėse bei privačiose įmonėse arba kuria nuosavą verslą. Po
1 metų išlyginamųjų studijų studentai turi galimybę tęsti mokslus magistrantūroje Lietuvos bei užsienio universitetuose.
Šiuolaikiniam šalies miško ūkiui, pradedančiam plačiau naudoti modernias miško darbų technologijas, reikalingi kvalifikuoti darbininkai, turintys geras miškininkystės žinias ir tobulus praktinius miško darbų įgūdžius. Tokius specialistus rengia
KMAI kolegijos Profesinio mokymo skyrius. Besimokydami šiame skyriuje moksleiviai įgyja vidurinį išsilavinimą ir kvalifikuoto
miško darbininko specialybę.
Mokantis specialybės dalykų galima pasirinkti vieną iš specializacijų: miško auginimo; mašininės medienos ruošos; medienos apdirbimo; poilsio miškų tvarkymo. Profesinio mokymo
skyriuje veikia vienintelė šalyje moderniųjų medienos ruošos
technologijų laboratorija, kurioje moksleiviai mokosi dirbti medienos ruošos mašinomis. Šiuolaikiškai įrengtose laboratorijose
bei auditorijose moksleiviai mokosi dendrologijos, miško auginimo, miško apsaugos, miško matavimų, medienos ruošos technologijų, miško darbų mechanizacijos, darbų saugos, miško verslų ir kitų mokslų. Įgiję šią specialybę, absolventai moka taikyti
modernias miškininkystės, miško želdymo medienos ruošos bei
medienos apdirbimo technologijas, jiems suteikiamos medkirčio,
medienos ruošos mašinų operatoriaus – traktorininko profesinės
kvalifikacijos.
Profesinio mokymo skyriuje nuolatos organizuojami medienos ruošos mašinų operatorių, traktorininkų, medkirčių, medienos ruošos darbų vadovų mokymo kursai.
Nuo 2016 m. rugsėjo pradžios KMAI kolegijai vadovauja dr.
Vaidotas Lygis. Kolegijos bendruomenę sudaro beveik 110 darbuotojų ir apie 1000 studentų.
Kolegijos misija:
perimant pasaulyje sukauptą pažangią patirtį rengti aukštąjį profesinį išsilavinimą turinčius specialistus, tenkinančius šalies miškininkystės ir aplinkos inžinerijos sektorių poreikius;
laiduoti modernų, Europos standartus atitinkantį studijų
procesą, sudarantį prielaidas įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą sistemą;
kurti naujas miškininkystės ir aplinkos inžinerijos technologijas ir vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus;
plėtoti visuomenės gamtosauginį, kultūrinį ir patriotinį
švietimą.
Kolegija palaipsniui tampa šalyje ir Europoje pripažinta aukštąja mokykla, miškininkystės ir aplinkos inžinerijos mokslo bei
inovacijų institucija, kurios veikla grindžiama efektyvia studijų,
taikomųjų tyrimų ir verslo sąveika.
Straipsnyje panaudota leidinio „Kauno aukštesnioji miškų
mokykla – eksperimentinė urėdija 1927–1997“(Kaunas, Smaltija,
1997) medžiaga.
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Lietuvos eglynų ir beržynų
Prof. ANDRIUS KULIEŠIS, dr. ALBERTAS KASPERAVIČIUS, Valstybinė miškų tarnyba

L

ietuvos eglynų ir beržynų aruodo
centre – Šiaulių miškų urėdijoje
spalio 10 d. surengtas Miškotvarkos
mokslinės techninės tarybos (MMTT) posėdis, skirtas miškų tvarkymo bei racionalaus išteklių naudojimo klausimams aptarti.
Šio krašto valstybinius miškus tvarkančiose Joniškio, Kuršėnų, Mažeikių, Šiaulių ir
Tytuvėnų miškų urėdijose vyrauja eglynai
(nuo 32 proc. Šiaulių m. u. iki 51 proc.
Kuršėnų m. u.) ir beržynai (nuo 23 proc.
Mažeikių m. u. iki 35 proc. Šiaulių m. u.).
Dar vienas šio krašto miškų ypatumas – čia
pirmiausia šalyje atsirito pasiekusių brandą minkštųjų lapuočių banga, kuri susidarė
karo ir pirmaisiais pokario metais plynųjų
kirtimų vietoje susiformavus minkštųjų
lapuočių medynams. Ši banga jau senka,
bet laukiama ateinančios brandžių eglynų bangos. Tai pagrindinai po 1956-1967
m. uraganų žuvusių eglynų vietose atkurti
medynai. Didesni brandžių eglynų plotai
pasirodys po dešimtmečio, kito. Didžiąją
MMTT posėdžio dalyviai
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dalį pagrindinių miško kirtimų šiuo metu
sudaro beržynai (nuo 31 proc. likvidinės
medienos tūrio Tytuvėnų m. u. iki 57 proc.
Šiaulių m. u.) ir drebulynai (nuo 12 proc.
Šiaulių m. u. iki 28 proc. Kuršėnų m. u.).
Tai pagrindiniai ištekliai, sudarantys galimybę investuoti į mišką, atkuriant kirtavietes spygliuočiais, formuojant jų jaunuolynus, juos retinant kaip galint anksčiau ir
intensyviau, taip didinant jų tvarumą bei
sumažinant riziką būti pažeistiems vėjų,
kitų nepalankių klimatinių faktorių. Taigi,
aptariamų klausimų buvo gausu: nuo formalaus normatyvinių aktų taikymo, nustatant miško naudojimo apimtis, iki diskusijų, kaip naudoti teisės aktuose priimtas
normas, kai ūkininkavimo rezultatai, taikant tokias normas, nėra priimtini.
Posėdyje apsvarstyti Kretingos, Rietavo
ir Telšių miškų urėdijų valstybinės reikšmės miškų brandžių medynų inventorizacijos (BMI) ir jos kontrolės rezultatai bei
Joniškio, Kuršėnų, Mažeikių, Šiaulių ir Ty-

tuvėnų miškų urėdijų valstybinės sklypinės
miškų inventorizacijos (SMI) rezultatai,
projektinių apimčių vykdymas 2006-2016
m. ir miško naudojimo apimtys 2017-2026
metams. Taip pat svarstytos specialiųjų
miško kirtimų apimtys Kretingos miškų
urėdijos valdomuose Kuršių nerijos nacionalinio parko miškuose 2017-2022 m., pateikti diskutuotini klausimai dėl normatyvinių teisės aktų ar metodų patikslinimo.

Kretingos, Rietavo ir Telšių miškų
urėdijų brandžių medynų
inventorizacijos rezultatai
Šiuo metu Lietuvoje turime 30 miškų urėdijų, kuriose brandžių medynų tūriai inventorizuoti objektyviai, žinomu tikslumu. 2016-2017 m. atliktos BMI Kretingos,
Rietavo ir Telšių miškų urėdijose. Darbus
patikrino Valstybinės miškų tarnybos specialistai, permatuodami 5-6 proc. visų išmatuotų barelių. Kontrolės rezultatai parodė priimtiną darbų kokybę: sisteminiai
tūrio nukrypimai praktiškai yra nereikšmingi (–0,3 - +0,1 proc. ribose). Vidutinis
brandžių medynų tūris valstybinės reikšmės miškuose kiekvienoje iš šių miškų
urėdijų (Kretingos – 391 m3/ha, Rietavo –
343 m3/ha, Telšių – 347 m3/ha) BMI metu
nustatytas ±2 proc. tikslumu. Priimtas
2014-2018 m. pagrindiniais kirtimais kirstinų brandžių medynų stiebų tūris Kretingos m. u. (353 m3/ha), Rietavo m. u. (339
m3/ha) ir Telšių m. u. (327 m3/ha) buvo atitinkamai 10 proc., 1 proc. ir 6 proc. mažesnis už nustatytą 2017 m. BMI metu.
Šios inventorizacijos metu gauti didesni brandžių medynų tūriai palyginti su
2016 m. SMI metu nustatytais: Kretingos
m. u. – 14 proc., Rietavo m. u. – 9 proc.,
Telšių m. u. – 8 proc. Skirtumai visose
miškų urėdijose yra reikšmingi, dėl ko SMI
metu gauti brandžių medynų tūriai turi
būti atitinkamai pakoreguoti. Valstybinei
miškų tarnybai ir mišku urėdijoms buvo
rekomenduota, naudojant sklypinės miškų
inventorizacijos metu nustatytą medynų
tūrį pagrindinio naudojimo planavimui ar
vykdymui, pakoreguoti nagrinėjamos miš-

miškininkystė

krašte
kų urėdijos, analizuojamos medžių rūšies
medynams nustatytu sisteminės paklaidos dydžiu su priešingu ženklu.
Jurbarko, Kuršėnų, Mažeikių, Šiaulių ir Tytuvėnų miškų urėdijų 8-oji miškotvarka atlikta po 10 metų, įskaitant
privačius miškus, 221 tūkst. ha plote. Valstybinės miškų tarnybos specialistų atlikta
SMI lauko darbų kontrolė parodė, jog SMI
atlikta pagal teisės aktais nustatytus tikslumo reikalavimus ir rezultatai yra priimtini ūkinei veiklai projektuoti. Papildomai
brandžių medynų inventorizacijos darbų kokybė bus vertinama pagal šiuo metu
vykdomos brandžių medynų inventorizacijos atrankiniu metodu rezultatus.
Kiekvienoje miškų urėdijoje pagal SMI
buvo įvertinti ir MMTT pateikti pagrindiniai rodikliai, charakterizuojantys miškų
ūkio intensyvumą, jo darnumą ar įvardinti
Nacionalinėje miškų ūkio sektoriaus plėtros
2012-2020 m. programoje: plotų kaita, I-III
amžiaus klasių jaunuolynų plotų pokyčiai,
ugdomųjų kirtimų apimtys ir jų vykdymas,
perbrendusių medynų ploto kaita, brandžių
medynų tūris ir jo pokytis, ąžuolynų plotų
kaita. Taip pat apsvarstytos miško naudojimo apimtys 2017-2026 metais.

Pagrindiniai miškų
inventorizacijos rezultatai

Plotų kaita. 2016 m. inventorizuotų miškų urėdijų valdomas miško žemės plotas
padidėjo 8300 ha – daugiausia Tytuvėnų
(4604 ha), Šiaulių (2175 ha), Kuršėnų (821
ha) miškų urėdijose (1 lent.). Medynų plo-

tas (111 283 ha) padidėjo 5852 ha. Kirtaviečių plotas (2339 ha) sumažėjo 419 ha, pagrindinai Šiaulių miškų urėdijoje, ir yra tik
1,7 karto didesnis už kasmetinį 2014-2018
m. leistą iškirsti pagrindiniais miško kirtimais ekvivalentinį brandžių medynų plotą.
Augaviečių našumas. Visose miškų
urėdijose dėl ūkinės veiklos poveikio, natūralaus augimo nustatyti daugumos medynų rodiklių teigiami pokyčiai (1 lent.). Pagerėjo medynų bonitetinė klasė nuo I,8 iki
I,5, vidutiniškai 0,3 klasės padidėjo augaviečių našumas. Tai yra medynų vidutinio
aukščio padidėjimo 1-2 m, mažai keičiantis
medynų vidutiniam amžiui, rezultatas.
Vidutinis medynų I ardo amžius padidėjo tik Mažeikių miškų urėdijoje, o kitose sumažėjo 1-3 metais, dažniausiai dėl
naujai prijungtų jaunuolynų bei miškui
įveisti skirtų miško žemės plotų apželdymo. Medynų vidutinis amžius visose
miškų urėdijose vidutiniškai išliko stabilus – 48 metai, kas rodo pusiausvyrą tarp
brandžių medynų plotų iškirtimo ir kirtaviečių atkūrimo bei neapaugusių mišku
miško žemių apželdymo.
Medynų vidutiniai tūriai per 10 metų
padidėjo visose miškų urėdijose nuo 17 m3/
ha (Joniškio m. u.) iki 29 m3/ha (Šiaulių m.
u.), pasiekdami vidutiniškai 196 m3/ha Joniškio ir didžiausią 225 m3/ha tūrį Mažeikių miškų urėdijoje. Pagal tūrio prieaugio
ir jo komponentų analizės rezultatus nustatyta, jog vidutinio tūrio pokytis 20062016 m. žymia dalimi įvyko dėl medynų
tūrio inventorizacijos metu patikslinimo
– 7-8 m3/ha (Mažeikių, Tytuvėnų m. u.) –
22 m3/ha (Šiaulių m. u.), kas sudaro 28-100
proc. nuo bendro vidutinio tūrio pokyčio
tarp 2006 m. ir 2016 m. miško inventorizacijų. Brandžių medynų tūriai 2006-2016 m.
didėjo kiek didesniu laipsniu ir didesniame
diapazone – nuo 20 m3/ha (Tytuvėnų m. u.)
iki 56 m3/ha (Šiaulių m. u.).
Nustatytas medynų bendrojo tūrio

Šiaulių beržynai

prieaugio padidėjimas nuo 6,5 m3/ha iki
7,3 m3/ha pagrindinai susijęs su augimo
sąlygų (0,3 bonitetinės klasės) pagerėjimu,
vidutinio tūrio padidėjimu. Mažiausiai (0,5
m3/ha) tūrio prieaugis padidėjo Mažeikių
m. u., o daugiausiai (1,1 m3/ha) – Šiaulių
m. u. Vidutinis metinis tūrio prieaugis, nustatytas sklypinės miškų inventorizacijos
metu, kinta nedideliame 7,0-7,1 m3/ha (Joniškio, Šiaulių m. u.) ir 7,4-7,5 m3/ha (Mažeikių – Kuršėnų m. u.) diapazone.
Medynų rūšinės sudėties kaita išnagrinėta visuose medynuose bendrai ir I-III
amžiaus klasės jaunuolynuose atskirai.
Analizuojamame laikotarpyje dėl ūkinės
veiklos (medynų atkūrimo, ugdymo), natūralaus augimo eglynų plotas padidėjo 5
tūkst. ha (11 proc. nuo bendro eglynų ploto), tačiau sumažėjo 1,5 tūkst. ha uosynų,
0,4 tūkst. ha pušynų plotas. Miškų urėdijose, išskyrus Joniškio m. u., sumažėjo 2,7
tūkst. ha beržynų ir 1,1 tūkst. ha drebulynų. Be to, visose miškų urėdijose mažėjo

1 lentelė. Pagrindiniai medynų taksaciniai rodikliai

Miškų urėdija

Miško žemės
plotas, ha
2016 m.

Medynų
plotas, ha

2006-2016 m.
pokytis

2016 m.

Bonitetas

2006-2016 m.
pokytis

2006 m.

2016
m.

Medynų amžius, m.

Visų medynų tūris,
m3/ha

2006 m.

2006 m.

2016 m.

Tūrio prieaugis,
m3/ha

2016 m.

2006 m.

2016 m.

Joniškio

18 784

+189

17 426

+55

I,7

I,4

47

44

196

+17

7,04

+0,81

Kuršėnų

21 538

+821

19 982

+60

I,7

I,4

43

42

200

+20

7,54

+0,89

Mažeikių

32 149

+511

29 902

+133

I,8

I,7

49

51

225

+25

7,42

+0,48

Šiaulių

28 493

+2 175

26 446

+1 840

I,7

I,3

49

48

213

+29

7,14

+1,08

Tytuvėnų
Iš viso:

19 304

+4 604

17 527

+3 764

II,0

I,5

53

52

215

+22

7,25

+0,96

120 268

+8 300

111 283

+5 852

I,8

I,5

48

48

211

+23

7,29

+0,82
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baltalksnynų (0,5 tūkst. ha) ir didėjo juodalksnynų (2 tūkst. ha) plotai.
Gana ženkliai (507 ha) ir tolygiai visose
miškų urėdijose padidėjo ąžuolynų (2016
m. – 1155 ha, palyginus su 648 ha 2006 m.)
plotai. Didžioji ąžuolynų dalis (360 ha) padidėjo dėl medynų rūšinės sudėties pasikeitimo išugdžius medynus, kita dalis (147
ha) – įveisus ąžuolą plynumose bei kitose
žemėse. Uosynų plotai dėl masinės jų žūties sumažėjo daugiau nei 7 kartus – nuo
1836 ha iki 254 ha.
I-III amžiaus klasės jaunuolynų plotų kaita. II-III amžiaus klasių jaunuolynų, inventorizuotų 2016 m., plotų pokytis,
palyginti su 2006 m. inventorizuotu I-II
amžiaus klasių plotu, yra jaunuolynų formavimo, jų ugdymo kokybės rodiklis. Spygliuočių bei kietųjų lapuočių jaunuolynų
iki 20 metų praradimai tarpinventorizaciniu 10 metų laikotarpiu rodo šių medynų nepakankamą ugdymą. Visose miškų
urėdijose, išskyrus Kuršėnų m. u., kartu
sudėjus 2016 m. nerasta 92 ha pušies jaunuolynų, o Joniškio, Kuršėnų, Mažeikių ir
Tytuvėnų miškų urėdijose – 835 ha eglės
jaunuolynų. Šiaulių miškų urėdijos miškininkai ugdymais padidino 160 ha eglės
jaunuolynų plotą. Visose miškų urėdijose,
išskyrus Mažeikių m. u., nerasta 14 ha I-II
amžiaus klasių ąžuolo jaunuolynų. Didžiojoje miškų urėdijų dalyje padidėjo beržo
(išskyrus Šiaulių m. u.), drebulės (išskyrus
Mažeikių ir Šiaulių m. u.) I-II amžiaus klasių jaunuolynų plotai. Beveik visose miškų
urėdijose mažėjo baltalksnio jaunuolynų
plotai. Įveistų ar savaime besiformuojančių spygliuočių ir kietųjų lapuočių I-II amžiaus klasių plotų sumažėjimas rodo būtinumą didinti šių medynų ugdymo apimtis.
Brandžių medynų ištekliai ir pagrindinis miško naudojimas. Brandūs
medynai 2016 m. SMI objekte nustatyti
20 658 ha plote (2 lent.).

Brandžių medynų plotas laikotarpyje
tarp dviejų miško inventorizacijų Joniškio,
Mažeikių ir Tytuvėnų miškų urėdijose padidėjo 259-556 ha, o Šiaulių ir Kuršėnų
miškų urėdijose sumažėjo 582-624 ha. Patvirtinta aplinkos ministro 2014-2018 m.
ekvivalentinė plyno kirtimo 1332 ha ploto norma projekto autorių buvo aprobuota
visose miškų urėdijose, išskyrus Mažeikių
miškų urėdiją. Šiai miškų urėdijai paskaičiuota biržė pagal Optina yra daugiau nei
10 proc. didesnė už šiuo metu patvirtintą, todėl buvo pasiūlyta ją padidinti. Vienok priėmus siūlomą kirtimo normą, Mažeikių miškų urėdijos brandžius medynus
tektų nukirsti per 15 metų, palyginus su
16,5 metų, per kuriuos yra kertami šalies valstybinių miškų brandūs medynai
pagal šiuo metu galiojančią kirtimo normą. Racionaliausia būtų iki 2018 m. imtinai taikyti galiojančią pagrindinių miško kirtimų ekvivalentinio ploto normą, o
2019-2023 m. ją perskaičiuoti pagal atnaujintus visoje šalyje miškų inventorizacijos
duomenis. Iškertamas tūris 2019-2023 m.
penkmečiui taip pat bus patikslintas pagal brandžių medynų visumos atrankiniu
metodu inventorizacijos duomenis. Analizuojamų miškų urėdijų brandūs medynai pagal siūlomas kirtimo apimtis gali
būti iškirsti per 14 (Kuršėnų m. u.) – 17
(Tytuvėnų m. u.) metų.
Perbrendusių medynų plotai kinta
nuo 10 proc. (Tytuvėnų m. u.) iki 22 proc.
(Šiaulių m. u.) nuo bendro brandžių medynų ploto. Neigiamai vertintinas jo padidėjimas 2006-2016 m. beveik 3 proc.
Iškertamas pagrindiniais miško kirtimais medynų tūris priklauso nuo brandžių medynų tūrio ir jo kaitos. Brandžių
medynų tūrių analizė nagrinėjamose miškų urėdijose rodo, jog pagal nacionalinės
miškų inventorizacijos duomenis 2006
m. sklypinės miškų inventorizacijos metu

brandžių medynų tūriai tikėtinai buvo
mažinami 10 proc.
2016 m. sklypinės miškų inventorizacijos metu nustatyti 10 proc. didesni brandžių medynų tūriai, palyginus su 2006 m.,
tačiau jie panašiu laipsniu yra dar mažesni palyginus su 2016 m. nacionalinės miškų inventorizacijos duomenimis. Siūlomi
2017-2026 m. kirsti likvidinės medienos
tūriai yra iki 5-9 proc. mažesni, palyginus
su aplinkos ministro įsakymu patvirtinta
pagrindinio miško naudojimo 2014-2018
m. apimtimi. Todėl tikslinga, iki bus atlikta brandžių medynų visumos atrankinė
inventorizacija, laikytis šiuo metu patvirtintos normos, o vėliau vadovautis BMI
rezultatais. Šiuo metu atliekama atskirų miško urėdijų brandžių medynų visumos atrankinė inventorizacija leis įvertinti
brandžių ir bręstančių medynų tūrius atskiroje miškų urėdijoje ± 2 proc. tikslumu.
Tarpinis miško naudojimas. Jaunuolynų ugdymas yra planuojamas 1760 ha plote
(3 lent.), t.y. 1 ha planuojamo pagrindiniais
kirtimais iškirsti ekvivalentinio ploto tenka vidutiniškai 1,28 ha (nuo 1,15 ha Šiaulių
m. u. iki 1,32-1,44 ha Kuršėnų ir Mažeikių
m. u.) jaunuolynų ugdymo plotas. Pastarųjų
dviejų miškų urėdijų miškininkai metinius
jaunuolynų ugdymo plotus paprašė padidinti atitinkamai 10 ir 30 proc.
Retinimai ir einamieji kirtimai planuojami atitinkamai 845 ha ir 645 ha plote. Bendras šiose penkiose miško urėdijose retinimo amžiaus medynų plotas yra
15,3 tūkst. ha, einamųjų kirtimų amžiaus
– 24,6 tūkst. ha. Iš viso yra 39,9 tūkst. ha.
Ugdant planuojamu intensyvumu (1490
ha per metus), pakartotini ugdymai galimi vidutiniškai kas 27 metai (nuo 24 metų
Joniškio, Šiaulių m. u. iki 40 metų Kuršėnų m. u.). Tai rodo, jog vidutiniškai per 40
eglynų auginimo metų (21-60 m.) galimi
vienas ar geriausiu atveju du retinimai-

2 lentelė. Brandžių medynų ištekliai ir pagrindinis naudojimas

Brandžių medynų plotas, ha

Brandžių medynų
tūris, m3/ha

2016 m.

pokytis
20062016 m.

iš viso

+259

780

21

% nuo
brandžių

Kirtimo norma
2014-2018 m.

2018-2027 m.

pokytis
20062016 m.

2016 m.

Iš jų perbrendusių

2006 m.

Miškų urėdija

2016 m.

Iš viso:

20142018
m.

+268

271

300

328

226

57,6

234

56,3

ekvivalentinis
plotas, ha

likvidinis
tūris, tūkst.
m3

ekvivalentinis
plotas, ha

likvidinis tūris,
tūkst.m3

Joniškio

3 726

Kuršėnų

3 825

-624

745

19

+14

281

305

336

273

73,4

273

66,6

Mažeikių

5 497

+327

714

13

+182

280

308

338

332

89,8

367

89,9

Šiaulių

4 715

-582

1 025

21

-42

268

324

334

321

85,1

321

80,8

2 895

+556

283

10

+121

282

302

316

180

45,8

180

42,6

20 658

-64

3 547

15

+543

275

309

337

1 332

351,7

1 375

336,2

Tytuvėnų
Iš viso:
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miškininkystė

rio prieaugiu (69 proc.) kinta nuo 58 proc.
(Tytuvėnų m. u.) iki 74-76 proc. (Kuršėnų
ir Joniškio m. u., 4 lent.). Patikslinus brandžių medynų tūrius, patikslės ir prieaugio
reikšmės, dėl ko santykiniai medynų prieaugio panaudojimo rodikliai turėtų išlikti
daug nepakitę.
Projektuojamas tarpinis miško naudojimas (101,4tūkst. m3) sudaro 23 proc.
bendro naudojimo. Šis santykis atitinka
šiuo metu esančiai naudojimo struktūrai.
Didinant miškininkavimo intensyvumą,
tarpiniais kirtimais iškertamas medienos
tūris turėtų artėti prie trečdalio nuo visais
kirtimais iškertamo tūrio. Labiausiai vertintinas projekto autorių pasiūlymas yra
ugdomųjų kirtimų apimties tarpiniame
naudojime padidinimas iki 66 proc., t.y.
dviejų trečdalių viso tarpinio miško naudojimo (Joniškio, Šiaulių m. u. – 58 proc.,
Tytuvėnų m. u. – 61 proc., Kuršėnų m. u. –
66 proc., Mažeikių m. u. – 79 proc.).
Siūlomos ugdomųjų kirtimų apimtys
sudaro 13-19 proc. (13 proc. – Joniškio,
Šiaulių, Kuršėnų m. u., 17 proc. – Tytuvėnų
m. u., 19 proc. – Mažeikių m. u.) nuo bendro
naudojimo, palyginus su siektinu 16 proc.
pagal Nacionalinę miškų ūkio sektoriaus
plėtros 2012-2020 m. programą.

einamieji kirtimai, t.y. pernelyg retas kartojimas ir atitinkamai žemas bendras intensyvumas (110-150 m3/ha stiebų medienos), palyginus su tokio laikotarpio eglynų
tūrio prieaugiu (350-500 m3/ha stiebų medienos). Iš 1 ha medynų 2017-2026 m. planuojama iškirsti retinimais vidutiniškai 31
m3/ha, einamaisiais – 57 m3/ha likvidinės
medienos arba labai panašiai visose miškų
urėdijose. Svarstymo metu atkreiptas miškų urėdijų dėmesys į tai, jog šiame regione
su ypač didele medynų pažeidimo rizika
yra svarbu eglynų formavimą užbaigti kaip
galint anksčiau, nepaliekant minkštųjų lapuočių iškirtimo vėliau nei retinimo kirtimų amžiuje, o dar geriau būtų medynų
rūšinės sudėties formavimą užbaigti jaunuolynų ugdymo metu.
Medienos prieaugis ir jo panaudojimas. Planuojamas visais kirtimais kirsti medžių stiebų tūris buvo paskaičiuotas
bendrą likvidinį tūrį pervedus į stiebų tūrį
ir priėmus vidutinę visiems kirtimams 80
proc. likvidinės medienos išeigą. Tokiu
būdu paskaičiuotas kirtimų intensyvumas
atskirose miškų urėdijose kinta nuo 4,2
m3/ha (Tytuvėnų m. u.) iki 5,4-5,6 m3/ha
(Joniškio ir Kuršėnų m. u., 4 lent.). Iškertamo stiebų tūrio santykis su bendru tū-

Valstybinis miškotvarkos institutas
pristatė projektą „Dėl specialiųjų miško
kirtimo apimčių VĮ Kretingos miškų urėdijos valdomuose Kuršių nerijos nacionalinio parko miškuose 2017-2022 metų laikotarpiu“. MMTT pritarė specialiųjų miško
kirtimo apimčių išplėtimui Kuršių nerijos
nacionalinio parko miškuose 2017-2022
m. laikotarpiui iki 130 ha ploto bei bendram iškertamo 5420 m3 stiebų arba 3845
m3 likvidinės medienos tūriui.
Valstybinis miškotvarkos institutas
taip pat pristatė atlikto darbo „Sklypinės
miškų inventorizacijos taikant nepertraukiamumo principus patirtis Tauragės miškų urėdijoje“ rezultatus. Diskusijoje išsakytas pageidavimas įvertinti atlikto darbo
ekonominius aspektus, miškų inventorizacijos rezultatų integracijos su miškų urėdijos specialistų vykdoma miško ūkinės veiklos apskaita galimybę.
Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamentas pateikė pasiūlymą keisti šiuo metu taikomos sanitariniais miško kirtimais iškirstos medienos
apskaitos principus. Diskutuota dėl atrankinių sanitarinių miško kirtimų bręstančiuose ir brandžiuose medynuose priskyrimo pagrindiniams miško kirtimams.

3 lentelė. Tarpinis miško naudojimas

Metinis likvidinės medienos tūris, 1000 m3*

Metinis ugdymo kirtimų plotas*, ha
Miškų urėdija

jaunuolynų
ugdymo

retinimų

einamųjų

ugdymo
kirtimo

sanitarinių

specialiųjų

iš viso

2014-2018 m.**

Joniškio

290

121

83

9,4

6,5

0,2

16,1

18,2

Kuršėnų

360

161

76

10,8

5,1

0,5

16,4

20,7

Mažeikių

530

202

266

22,4

5,0

1,0

28,4

27,7

Šiaulių

370

224

121

14,0

9,0

1,0

24,0

25,5

210

137

99

10,1

6,0

0,4

16,5

16,0

1 760

845

645

66.7

31,6

3,1

101.4

108,1

Tytuvėnų
Iš viso:

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

4 lentelė. Medienos prieaugis ir jo panaudojimas

Miškų urėdija

Planuojamas kirsti
likvidinės medienos tūris

Prieaugio panaudojimas
Stiebų tūrio prieaugis*,
m3/ha

m3/ha

Iš viso, tūkst. m3

Kertamas stiebų
tūris**, m3/ha

Panaudojama
dalis, %

Joniškio

72,4

4,16

7,04

5,19

73,7

Kuršėnų

83,0

4,15

7,54

5,19

68,8

Mažeikių

118,3

3,96

7,42

4,94

66,6

Šiaulių

104,8

3,96

7,14

4,95

69,3

59,1

3,37

7,25

4,22

58,2

437,6

3,93

7,29

4,92

67,5

Tytuvėnų
Iš viso:

* pagal 2016 m. SMI duomenis ir medynų našumo lenteles;
** visiems kirtimams priimta 80 proc. likvidinės medienos iš stiebų išeiga
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Ąžuolo želdinai Raseinių miškų urėdijos Šimkaičių girininkijoje

Lietuvoje veisti neišbandytus latviškus hibridinės drebulės klonų
želdinius – rizikingas savininkų sprendimas

Miško želdinių kokybės
vertinimo aktualijos
ZITA BITVINSKAITĖ, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento
Miškininkystės ir miškotvarkos skyriaus vyriausioji specialistė

Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyrius šių metų rudenį Utenoje, Trakuose, Plungėje ir Jurbarke organizavo
šio skyriaus teritorinių poskyrių pareigūnams mokomuosius seminarus miško želdinių kokybės vertinimo klausimais.
Į juos buvo pakviesti Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojai, Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės
apsaugos skyriaus pareigūnai ir šios apžvalgos autorė.
Seminarų tikslas – aptarti aktualiausias želdinių kokybės vertinimo ir teisės aktų taikymo praktikoje problemas,
išanalizuoti apskaitos ir dokumentų pildymo reikalavimus. Seminaruose dalyvavę kitų institucijų atstovai praktiškai
susipažino su miškų kontrolės pareigūnų darbo apimtimi ir atsakomybe, želdinių kokybę lemiančiais veiksniais ir teisės
aktų reikalavimų taikymo praktikoje problemomis. Teorinei seminarų daliai vadovavo VMT Miškų kontrolės skyriaus
vedėjas Artūras Balčius ir šio skyriaus vedėjo pavaduotojas Marius Ivanauskas, praktinei – vertinant privačiuose ir valstybiniuose miškuose įveistus želdinius, panaudojant Europos Sąjungos ir mūsų šalies paramą, – šios apžvalgos autorė.

N

uo 2005 m. privačiuose ir valstybiniuose miškuose įveista apie 48
tūkst. ha naujų miškų. Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis,
per pastaruosius 13 metų miškams veisti,
prižiūrėti ir saugoti jų valdytojams išmokėta daugiau kaip 158 mln. eurų Europos
Sąjungos ir mūsų šalies biudžeto lėšų. Skiriant paramą tikėtasi, kad šios ilgalaikės
investicijos bus naudingos ne tik paramos
gavėjams, bet ir valstybei – ekonominiu,
socialiniu ir aplinkosauginiu atžvilgiais.
Nauji miškai – patirties lobynai ne tik paramos gavėjams, bet ir programų autoriams,
administratoriams, projektų rengėjams,
mokslininkams ir politikams, kūrusiems
šalies miškingumo didinimo vizijas ir prognozes. Nors į antrą dešimtį įkopę jaunuolynai dar negreit duos finansinės naudos,
teigiamų emocijų – į valias: kokybiškuose
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želdiniuose jau formuojasi gyvybingos miško ekosistemos,
naudingos žmogui ir aplinkai.
Deja, yra ir apleistų, skurstančių ar žuvusių želdinių.
Valstybinės miškų kontrolės
pareigūnų rūpesčiu jie neturėtų tapti nepavykusių projektų
paminklais – laikantis Miškų
įstatymo reikalavimų, žuvę ir
apleisti želdiniai per 2 metus
turi būti atkurti, prižiūrėti ir
apsaugoti. Tik jau nuosavomis,
o ne valstybės lėšomis.
Seminarų metu vertinti žuvę nuo žvėrių pažeidimų
želdiniai ar pasodinti į netinkamą augavietę, todėl skurstantys, netinkamai mišrinti ar tinkamai neprižiūrėti. Aptartos
svarbesnės problemos ir klaidos, kurių iš-

Diskusijos seminarų metu

vengus būtų galima patarti ir padėti miško savininkui kuo greičiau suformuoti
jaunuolyną, nes ir po vertinimo jį teks auginti ir prižiūrėti dar ilgus dešimtmečius.
Kokie bebūtų žemės savininko norai, bet

AUTORĖS nuotraukos

miškininkystė

klasikinės miškininkystės dėsnių nepaisymas – per šimtmečius susiformavusių
atskiroms medžių rūšims būdingų dirvožemio ir ekologinių sąlygų, tarprūšinės
medžių rūšių sąveikos ignoravimas, pastovios želdinių priežiūros nevykdymas ir
efektyvių apsaugos priemonių netaikymas
tiesiogiai proporcingas blogai želdinių kokybei. Geriausiai sekėsi tiems, kurie pasikliovė praktinės miškininkystės patirtimi
ir, atsižvelgdami į augavietės sąlygas, sodino nelepias „pionierines“ medžių rūšis
– pušį, eglę, beržą ar juodalksnį. „Prabangias“ rūšis – ąžuolą, liepą, klevą ar guobinius, nerizikuojant prarasti gautų išmokų, laukuose vertėjo sodinti tik mažuose
neužmirkstančių derlingų augaviečių plotuose miško įvairovei padidinti. Laukuose
sodinti bandomuosiuose želdiniuose neišbandytus hibridinės drebulės klonų želdinius – taip pat gana rizikingas sprendimas. Latviai ne tik valstybiniuose, bet ir
privačiuose miškuose hibridinių drebulių
neveisia, nors ir turi išbandytų klonų, kuriais galėtų pasigirti. Užtat šias drebules
perka lietuviai, susigundę didelėmis išmokomis. Pastebėta, kad dar neišmokome
projektuoti pamiškių: jos sodinamos ne
tam, kad padidintų želdinamo miško plotą
ir išmokų dydį. Tinkamai įveistos pamiškės turi užtikrinti plyname lauke augančio miško atsparumą vėjui ir didinti miško
bioįvairovę. Todėl nekvalifikuotai parengto Miško želdinimo ir žėlimo projekto sudarymas – tikra katastrofa ne tik želdinių
kokybės vertintojui, bet ir miškui.
Jaunam miškui reikalinga nuolatinė
priežiūra ir patikimos apsaugos priemonės nuo žvėrių pažeidimų, kurias reikia
pastoviai tikrinti ir remontuoti. Esant per
dideliam žvėrių tankiui, individualios medelių apsaugos – brangi ir neefektyvi priemonė. Tai akivaizdu želdiniuose, kuriuose
naudotos tinklinės, iki 1 m aukščio individualios medelių apsaugos, – medelių lajos
ir viršūniniai pumpurai liko neapsaugoti.
Vertinant pušies želdinius, dėl didesnių išmokų mišrintus su klevais, kurių apsaugai
naudoti repelentai, klevų čia rasti tik pėdsakai… Todėl kol kas efektyviausia apsaugos priemonė – tvoros. Bet jos turi būti

tveriamos pakankamo aukščio, naudojant
ne miško žemėje taisyklių reikalavimas
tvirtas atramas.
įveistą mišką įrašyti į LR nekilnojamojo
Vokietijoje apsaugai nuo elninių žvėrių
turto kadastrą per 3 metus po jo įrašymo
tvorų kuolai gaminami ne plonesni kaip
į LR miškų valstybės kadastrą. Nuo 2016
14–16 cm skersmens iš robinijos (apie 20
m. miškai, kuriems veisti skirta valstybės
metų garantija), maumedžio, uosio ir kitos
parama, į Miškų kadastrą įrašomi Naciotvirtos medienos, virš tvoros dar įrengianalinei mokėjimo agentūrai pateikus duoma elektros srovė. Paradoksas, bet pernai
menis Valstybinei miškų tarnybai. Tačiau
Generalinė miškų urėdija valstybiniuose
į Nekilnojamojo turto kadastrą miškas
miškuose tvoroms leido naudoti tik ne stoįrašomas tik miško savininko iniciatyva,
resnius kaip 10 cm skersmens nenužievinatlikus kadastrinius matavimus. Tik įratus kuolus.
šius mišką kaip žemės naudmeną į NekilKita problema – netinkamas želdinių
nojamojo turto kadastrą, nereiks mokėatsodinimo laikas. Miško atkūrimo ir įveiti žemės mokesčių ir ateityje bus galima
simo nuostatuose nurodyta, kad želdiniai
išvengti nemalonumų: Vyriausybė pritarė
turi būti atsodinami po pirmųjų metų inLR Seimo siūlymui numatyti administraventorizacijos – pirmaisiais ir antraisiais
cinę atsakomybę miško savininkams, laiaugimo metais. Galima atsodinti ir po
ku nepatikslinusiems žemės sklypo nautrečiųjų metų inventorizacijos – tų pačių
dmenų sudėties Nekilnojamojo turto bei
metų rudenį arba kitą pavasarį. Vėliau atMiškų kadastruose. Numatyta miško sasodinus medeliai būna nevienodo aukščio,
vininką įspėti. Jei tai nepadėtų, skirti pimažesni stelbiami arba juos dažniau paniginę baudą. Klystama manant, kad težeidžia žvėrys. Pasitaiko atvejų, kai nepareikia pakeisti sklypo, kuriame įveistas
vykę želdiniai atsodinami jų
miškas, pagrindinę žemės
kokybės vertinimo metais
naudojimo paskirtį (ją keiarba prieš metus iki vertiničia savivaldybės adminismo. Tokie želdiniai, kai prieš
tracijos direktorius) ir visos
kokybės vertinimą atsodinproblemos išsispręs. Deja,
ti medeliai sudaro daugiau
žemės mokesčiai skaičiuokaip pusę būtino kiekio, tujami vadovaujantis ne žerėtų būti vertinami tik dar
mės naudojimo paskirtimi,
po 7 metų. Piktnaudžiavimo
bet žemės naudmenų suatsodinimo terminais būtų
dėtimi. Pakeitus tik žemės
galima išvengti, jei būtų vernaudojimo paskirtį, žemės
tinamas želdinių aukštis.
mokestį mokėti reikia, o
Yra klaidingai manančių,
pareiga patikslinti žemės
jog pareiga prižiūrėti, saugonaudmenų sudėtį išlieka.
sauganti, o medelį
ti mišką ir jį atsodinti truks Ne
Analizuojant seminakankinanti tinklinė apsauga
tol, kol tęsis išmokų mokėre iškeltas miško želdinių
jimas ar įsipareigojimų terminas, nustakokybės vertinimo problemas, reikia pritytas paramos sutartyje ar administravipažinti, kad nauji miškai – ne tik jų savimo taisyklėse: 5 m., 12 m., ilgiausiai 20
ninkų galvos skausmas. Želdinių kokybės
metų. Tačiau Miškų įstatyme nustatyta,
vertinimas – ypač atsakinga valstybinės
kad įveisus mišką ne miško žemėje, jam
miškų kontrolės pareigūnų veikla, reikataikomas Miškų įstatymas. Tai reiškia,
laujanti daug laiko, fizinių ir emocinių
kad miško savininkas turės žuvusį mišjėgų. Neretai tenka gerai pasukti galvą,
ką atkurti, prižiūrėti, saugoti ir atsakinkaip atrišti „Gordijaus mazgą“, suraizgygai naudoti jo išteklius, laikydamasis šio
tą iš siekiančio kuo daugiau išmokų gauti
įstatymo reikalavimų. Paversti jį kitomis
miško savininko norų, nekokybiško pronaudmenomis praktiškai nėra galimybių.
jekto sprendinių ir miglotai apibrėžtų teiIki šiol buvo pamirštas ir Miško įveisimo
sės aktų reikalavimų.

www.miskobirza.lt
Portalas sukurtas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams
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Uosių džiūtis, kurią sukelia
Hymenoscyphus fraxineus

Patogeninio grybo Hymenoscyphus fraxineus
pažeisti uosių sodinukai

Phytophthora alni patogenų
pažeisti alksniai

Prevencija invaziniams svetimžemiams
medžių ligų sukėlėjams ir kenkėjams
Dr. DAIVA BUROKIENĖ, GTC Botanikos instituto Augalų patologijos laboratorijos vadovė

P

astaraisiais metais vis didesnį rūpestį Europoje ir visame pasaulyje kelia
invazinių patogeninių mikroorganizmų daroma žala. Suintensyvėjus tarptautinei prekybai augalais bei augalinės kilmės
produktais, įvairūs miško ligų sukėlėjai ir
kenkėjai išplito į naujas teritorijas. Daugelis neseniai aptiktų svetimžemių organizmų (SO) anksčiau nebuvo žinomi kaip
pavojingi tam tikroms augalų rūšims, o jų
plitimas į naujas teritorijas nebuvo kontroliuojamas.
Lietuvoje vykdomi projektai, kuriais
siekiama ištirti jau atkeliavusių invazinių
rūšių įtaką vietinėms ekosistemoms. Kaip
vieni didžiausią žalą darančių ir geriausiai
pastaraisiais metais žinomų patogeninių
grybų yra uosius pažeidžiantis Hymenoscyphus fraxineus, prie tokių priskiriamas
ir guobų marą sukeliantis Ophiostoma novoulmi, alksnių džiūtį sukeliantis oomicetas Phytophthora alni.
Daugelyje šalių pripažįstama, kad iki
šiol nėra sukurta patikima prevencinė sistema apsisaugoti nuo dar nepaplitusių invazinių SO bei nėra metodikų ir/ar mechanizmų, kurie padėtų įvertinti galimą jų
poveikį vietinėms augalų rūšims ir ekosistemoms. Tad COST (Europos šalių bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje) Veiklos „Jungtinio medelynų
tinklo, kaip ankstyvosios įspėjamosios sistemos prieš invazinius medžių kenkėjus ir
ligų sukėlėjus, sukūrimas“ (COST Veikla
FP1401 „Global Warning“) pagalba vykdomas novatoriškas potencialiai žalingų
(kontroliuotinų) organizmų plitimo stebėsenos būdas – ne vietinių (introdukuotų,
invazinių) medžių rūšių būklės (apsikrėtimo) stebėjimas Europoje. Didžiausias dė-

mesys yra skiriamas įvairiai sodinamajai
medžiagai, eksportuojamai ne iš ES šalių.
Dėl to parengtas leidinys (vadovas), kuris
turėtų būti ypač įdomus arboretumų, botanikos sodų bei introdukuojamų augalų
augintojams. Jis yra nemokamas, laisvai
prieinamas: https://www.cabi.org/cabebooks/FullTextPDF/2017/20173265430.pdf
Jame trumpai aprašomi galimi patogeniniai mikroorganizmai ir kenkėjai, jų sukeliami ligos požymiai, o įdėtas raktas pagal pažeistas augalų dalis padės numanyti,
kokie patogenai ir/ar kenkėjai galėtų taip
pažeisti medžius ar sumedėjusius augalus.
Tai lyg išankstinio perspėjimo sistema,
kuri padėtų prognozuoti potencialiai žalingų organizmų plitimą, užkirsti kelią jų
patekimui į naujas teritorijas ir efektyviau
vykdyti kontrolę. Todėl šiuo metu Gamtos tyrimų centro Augalų patologijos laboratorijos mokslininkai Veikloje „Global
Warning“ vykstančio tarptautinio bendradarbiavimo metu keičiasi patirtimi ir
žiniomis apie potencialiai pavojingų/invazinių SO biologiją, ekologines savybes,
epidemiologiją, kad būtų
išaiškinamos
galimos
grėsmės vietinėms medžių rūšims. Taip pat renkama išsami informacija
apie tarptautinę prekybą
sodinamąja medžiaga.
Intensyvėjant prekybai augalais ir augalinės
kilmės produktais, būtina tobulinti invazinių
SO diagnozavimą, nustatyti galimus infekcijos
šaltinius bei SO plitimo
kelius. Todėl taip pat ku-

riamas reglamentavimas SO prevencijai ir
kontrolei, kuris būtų naudingas Lietuvos
fitosanitarinės apsaugos tarnyboms ir kitoms su augalų importu susijusioms institucijoms, medelynams. Projekto metu
renkami duomenys ligų sukėlėjų ir kenkėjų
rizikos analizei (Pest Risk Analysis, PRA),
lyginami ir apibendrinami duomenys apie
mūsų ir kaimyninėse šalyse taikomus SO
monitoringo (patikros) ir identifikavimo
metodus; teikiami siūlymai optimaliausių
SO keliamos rizikos analizės metodų parinkimui. Planuojama pateikti siūlymus,
standartizuojant SO stebėsenai skirtų medelynų projektavimą, sudarant SO paieškos ir identifikavimo protokolus. Taip pat
bus teikiami siūlymai, kokiais metodais
stebimuose medelynuose rizikos analizei
SO turėtų būti atrenkami.
Dabar projekto dalyviai sudaro svarbiausių ir/arba labiausiai pažeidžiamų vietinių medžių rūšių, kurios turėtų būti augintinos stebėsenai skirtuose medelynuose,
sąrašą; ruošiami standartizuoti sisteminės
kontrolės protokolai, kurie padėtų surinkti rizikos įvertinimui reikalingus patikimus duomenis; bendradarbiaujama su
Europos nacionalinių augalų apsaugos organizacijų
(EPPO) atstovais, rengiant
duomenų, surinktų stebėsenai skirtuose medelynuose,
panaudojimo reglamentą.
Iki kitų metų pabaigos šią
informaciją jau bus galima
rasti viešojoje informacinėje erdvėje.
Phytophthora alni sukeliami ligos
požymiai ant alksnio kamieno
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Pristatomi kurtinių apsaugai skirto projekto darbai

Kurtinių būklė ir apsauga Europoje
Dr. RYTIS ZIZAS, LAMMC Miškų institutas, Valstybinė miškų tarnyba
Prof. habil. dr. PETRAS KURLAVIČIUS, Lietuvos edukologijos universitetas

Lenkijoje, Žemutinės Silezijos vaivadijoje, netoli Rušovo miesto esančioje Kličkovo pilyje
rugsėjo 6-8 d. surengta tarptautinė mokslinė konferencija „Kurtinių biologija, ekologija ir
apsauga Lenkijoje ir Europoje“, kurioje pristatyti kurtinių apsaugos projekto, finansuojamo
LIFE+ programos „Kurtinių populiacijos aktyvi apsauga Žemutinės Silezijos šilų miške (Bory
Dolnoslaskie) ir Augustavo pirmykščiame miške“, įgyvendinimo rezultatai. Sesijų metu taip
pat pasidalinta kitose šalyse vykdytų bei vykdomų panašių projektų patirtimi, apžvelgta
dabartinė kurtinių populiacijos būklė įvairiose Europos šalyse. Pranešimą apie kurtinių populiacijos dabartinę būklę Lietuvoje pristatėme ir mes.
Konferencijos dalyviams surengta išvyka į miškuose įkurtą kurtinių reintrodukcijos bazę su į
laisvę paleidžiamiems paukščiams skirtais adaptaciniais voljerais ir reikalinga infrastruktūra,
taip pat į miško masyvo dalį, kur šių paukščių gyvenimo sąlygų pagerinimui bandoma atstatyti hidrologinį režimą (išretinti medynai, pastoviai naikinami plėšrūnai ir kt.). Pateikiame
konferencijoje pristatytą skirtingų šalių kurtinių populiacijų būklės ir apsaugos apžvalgą.

Kurtinys

Lenkijoje

Kurtiniai čia gyvena 4 skirtingose šalies
teritorijose, viena nuo kitos izoliuotose
populiacijose. Iš viso priskaičiuojama iki
470–590 šių paukščių. Žemutinės Silezijos
miškuose praktiškai išnykusios vietinės
kurtinių populiacijos atkūrimo iniciatoriais 2009 m. tapo Rušuvo miškų urėdija, o
nuo 2012 m. įveisimo kofinansavimu pagal
minėtą LIFE+ programą užsiėmė Europos
Komisija, Lenkijos Valstybinių miškų generalinė direkcija bei Nacionalinis aplinkos apsaugos ir vandenų valdymo fondas.
Komercinės paskirties miškuose, kuriuose vyrauja pušynai, 2009-2016 m. buvo
išleisti 209 jauni paukščiai, užauginti Lenkijos veisimo centruose bei auginti „Gimę
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būti laisvi“ („Born to be free“) metodu, kai
jauniklius užaugina pačios kurtinės. Jos su
vada vėliau įkurdinamos paleidimo vietoje
nedideliame aptvare, jaunikliai šalia kurtinės pamažu susipažįsta su aplinka. Taip
pat išleistos 53 suaugę patelės, sugautos
Švedijos ir Suomijos miškuose.
Distancinio sekimo metodu nustatyta,
kad nelaisvėje užauginti kurtiniai vidutiniškai išgyveno 212 dienų (mediana – 84
d.). Veisyklose be patelių priežiūros užauginti kurtiniai dėl santykinai plataus išplitimo iškart po išleidimo žuvo greičiau, nei
įkurdinti su patelėmis. Ilgiausia išgyveno
laisvėje sugautos patelės. Tris ketvirtadalius žuvimo priežasčių sudaro plėšrūnai.
Pavyzdžiui, lapės ir vištvanagiai sunaiki-

no atitinkamai 49 proc. ir 37 proc. išleistų
patelių.
Nuo 2012 m. Žemutinės Silezijos miškuose išleisti kurtiniai veisiasi patys. 2017
m. pavasarį suskaičiuota iki 60 gamtoje gyvenančių šių paukščių. Visoje kurtinių gyvenamoje teritorijoje (85 tūkst. ha)
nuolat mažinama plėšrūnų gausa (per 4,5
metų sugauta 3600 įvairių plėšrūnų).
Augustavo girioje kurtinių apsauga
pradėta rūpintis 2013 m.: pagerintos šių
paukščių buveinės (236 ha miško plote pašalintas pomiškis), jaunuolynus saugančios vielinės tvoros (31 km) perdarytos labiau matomomis, įkurtas kurtinių veisimo
centras su 14 paukščių motininiu pulku, 4
girininkijose įrengta 16 adaptacinių vol-
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Aklimatizacijos vietoje kurtinius nuo plėšrūnų saugo aptvaras su elektros įtampa ir vėliavėlių juosta

jerų, kelio užtvarais ir įspėjamaisiais ženklais apribotas žmonių judėjimas, užsiimama švietėjiška veikla bei nuolat mažinama
plėšrūnų gausa (2013 m. buvusių vidutiniškai 5,21 individų 1000 ha miško sumažinta
2016 m. iki 1,07 individų 1000 ha).
Iki 2016 m. į Augustavo girią išleisti 92
kurtiniai – 38 išauginti Lenkijos veisimo
centruose ir 54 atgabenti iš Rusijos Federacijos Kirovo srities. Šiuo metu girioje vietinę populiaciją sudaro 33 individai.
Liublino srityje kurtinių gyvenama teritorija apima tik Solska mišką ir jų populiacija nuolat mažėja. Lenkiškoje Vakarų
Karpatų kalnų dalyje gyvena kiek daugiau
nei pusė (55 proc.) visos šalies kurtinių populiacijos (260-316 individų). Kalnuose šie
paukščiai gyvena visiškai kitokiose buveinėse nei kitose šalies vietovėse. Daugiau
nei 1000 m aukščio viršukalnėse plytintys
šimtamečiai eglynai po prieš keletą metų
pasireiškusių kinivarpų invazijų ir praūžusių vėtrų šiuo metu primena natūralius,
pirmykščius miškus. Bet ir čia vietinių populiacijų būklė nevienoda: stabili ten, kur
susisiekia su slovakiškąja kurtinių populiacijos dalimi (kur nėra genetinio izoliuotumo problemos) bei kur periodiškai
papildoma Vislos regiono veislyne užaugintais paukščiais. Keletoje vietų mažinama plėšrūnų gausa.
Pripažįstama, kad genetiniai tyrimai
turi svarbią reikšmę planuojant ir vykdant
kurtinių apsaugos programas bei pačių
populiacijų valdymą. Genetinė izoliacija,
kurią nulemia geografinis kurtinių vietinių populiacijų izoliuotumas visoje Centrinėje Europoje, yra viena svarbiausių šių
paukščių gausą neigiamai veikiančių priežasčių. Lenkijoje analizuojant kurtinio rū-

šies filogeografiją bei skirtingų populiacijų
genofondą, genetinių skirtumų tarp daugumos anksčiau morfologinių rodiklių pagrindu identifikuotų porūšių nenustatyta.
Tačiau buvo patvirtintas porūšio lygmens
genetinis skirtumas tarp dviejų Europoje
gyvenančių kurtinio genetinių linijų. Vienos jų – „pietinės linijos“ paukščiai nuo
seno apsigyvenę Kantabrijos, Pirėnų bei
Balkanų kalnuose, o antrosios – „borealinės“ – likusioje Europos dalyje. Išskyrus
Žemutinės Silezijos miškuose natūraliai
gyvenančių kurtinių subpopuliaciją (ši pasirodė genetiškai artimesnė pietinei „linijai“), kitos trys yra labai artimos Rusijos
ir Skandinavijos populiacijoms. Pastarieji
rezultatai leido moksliškai pagrįsti iš Rusijos Federacijos gilumos (beveik iš už 2000
km) atvežtų paukščių įkurdinimą Augustavo girioje.

Slovakijoje ir Čekijoje

Slovakiškoje Karpatų dalyje kurtinių nykimą įtakoja jiems reikalingų buveinių
kiekio sumažėjimas dėl miško kirtimų ir
fragmentacijos. Per du pastaruosius dešimtmečius sunyko 1,1 tūkst. km² tinkamų
buveinių. Dėl to izoliuotomis tapo dar dvi
Karpatų kurtinių vietinės populiacijos.
Čekijoje trijose izoliuotose vietinėse
populiacijose bendra gausa nesiekia 500
kurtinių. Dviejose iš šių populiacijų (Beskidų kalnuose ir Vakarų Bohemijoje, Česky miške) gyvena vos 50 kurtinių. Beskidų
kalnuose atlikus didelės apimties buveinių
tinkamumo tyrimus modeliavimo metodu
(analizuota 17 parametrų, apibūdinančių
buveinių charakteristikas, trikdymą, plėšrūnų gausą ir kita), paaiškėjo, jog tik 36,6
proc. miškingų teritorijų kalnuose yra tinkamos šiems paukščiams. Visiškai kitokia
padėtis kalnuotuose Šumavos miškuose,
kuriuose koncentruojasi didžioji (92 proc.)
Čekijos kurtinių populiacijos dalis. Čia šių
paukščių gausa per pastaruosius 17 metų
natūraliai padidėjo (!) net 2 kartus. Tai
lėmė veisimosi produktyvumo padidėjimas 1-1,3 km aukščio viršukalnėse.

Vokietijoje

Didžiulę neigiamą įtaką kalnuose gyvenantiems kurtiniams daro intensyvus turizmas bei vėjo jėgainių įrengimas. Kurtinių elgesio tyrimais nustatyta, kad žiemą
šie paukščiai vengia būti šalia kopimo ir
slidinėjimo, o vasarą – ir arti kalnų dviračių trąsų. Per 70 metų šalyje įgyvendinta
11 kurtinių paleidimo į gamtą projektų, iš-

leista daugiau kaip 5,1 tūkst. šių paukščių.
Skirtingose šalies dalyse 6-35 metų trukmės projektais stengtasi atkurti visiškai
sunykusias vietines populiacijas bei pastiprinti dar gyvybingas, bet jau nykstančias.
Deja, net 5 projektai buvo pripažinti visiškai nesėkmingais. Kiti projektai dar tęsiami arba jų rezultatai kol kas nėra aiškūs,
pripažįstama tik trumpalaikė jų sėkmė.
Minėtų projektų metu dažniausiai
buvo paleidžiami į laisvę veisimosi centruose užauginti kurtiniai (92 proc. paleistų individų), likusieji – užauginti ir
įkurdinti „Gimę būti laisvi“ metodu bei
perkelti kitose šalyse gamtoje sugauti. Šie
metodai bent jau trumpalaikėje perspektyvoje (projektai šiuo metu tęsiami) pasirodė esantys žymiai pranašesni, nei paleidžiant voljeruose užaugintus paukščius.
Pastarojo metodo nesėkmingumo priežastimis vokiečių mokslininkai laiko fiziologinius ir etologinius voljeruose užaugintų
paukščių trūkumus, įtakojančius didžiulį mirtingumą – sumažėjusias savisaugos
savybes (paukščiai neatpažįsta savo natūralių priešų), virškinimo trakto neprisitaikymą prie gamtoje randamo maisto bei
nepakankamą raumenų išsivystymą.
Kurtinių reintrodukcijos pietiniame
Brandenburge, Luzatijos miške projekto metu nuo 2012 m. kasmet paleidžiami
paukščiai pažymimi GPS ir radijo siųstuvais ir tiriama jų išgyvenimo trukmė, buveinių pasirinkimas, migracijos atstumai,
gyvenamojo ploto dydis. Nustatyta, kad
perkeltų iš gamtos laukinių paukščių vidutininė išgyvenimo trukmė yra 189 d., išgyvena 34 proc. kasmet paleidžiamų paukščių (pagrindinė mirtingumo priežastis
– plėšrūnai). Nors kurtiniai iškart po paleidimo migravo nemažais atstumais, per
keletą savaičių jie apsistojo didelėse miškingose teritorijose, o buveinių pasirinkimą tradiciškai įtakojo tinkamų medynų
dalis, kelių bei gyvenviečių tankis.
Tiuringijoje kurtinių reintrodukcija
pradėta likus gamtoje mažiau nei 20 šių
paukščių. Prieš keletą metų įsteigtos kurtinių apsaugai 3 svarbios teritorijos, jose
keletą metų du profesionalūs medžiotojai
mažina plėšrūnų gausą. Pastatytas kurtinių veislynas, jame užauginti paukščiai
bus paleidinėjami „Gimę būti laisvi“ metodu. Taip pat šių metų pavasarį iš Švedijos
atgabenta kelios dešimtys kurtinių, kurių
dalis užėmė tuokvietes ir poravosi.
(tęsinys kitame numeryje)
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Kormoranų žala ir jų gausos
reguliavimas Lietuvoje
VACLOVAS TREPĖNAITIS

Skirtingas visuomenės požiūris
Pastaraisiais metais įvairiose Europos šalyse, tarp jų ir Lietuvoje, gausėjantys didieji kormoranai (Phalacrocorax carbo L.)
dėl įtariamo didėjančio neigiamo poveikio
žuvų ištekliams, miškams, aplinkos teršimo, konkurencijos su pilkaisiais garniais
sukėlė neigiamą žvejų, miškininkų ir kitų
visuomenės grupių požiūrį į šią migruojančių paukščių rūšį. Ypač probleminė,
daug diskusijų kelianti Lietuvoje yra sparčiai išplitusi perinčių kormoranų kolonija Kuršių nerijoje, Juodkrantės girininkijos sengirėje. Miškininkai pergyvena dėl
šių paukščių išmatomis ir maisto atliekomis išdžiovintų genetiškai vertingų pušų,
sengirės atkūrimo sunkumų, botanikai –
dėl sunykusios augalijos ir ilgam užteršto
dirvožemio. Į sengirę kormoranų buvimo
metu tyrėjai ryžtasi įeiti tik su guminiais
batais ir vienkartiniais apsiaustais nuo
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„išmatų lietaus“. Nuo sklindančios smarvės praverstų ir dujokaukė, o nuo klyksmų
– ausinės.
Bet Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos vadovė Aušra Feser sako, kad
Juodkrantės kormoranų kolonija tapo bene
lankomiausia turistų vieta parke. Čia įrengta apžvalgos aikštelė, informaciniai stendai.
Gamtosaugininkai taip pat teigia, kad
kormoranus reikia globoti, nes jie sugauna
daug invazinių žuvų – juodažiočių grundalų ir yra jų reguliatoriais Baltijos jūroje.
Kuršių nerijoje 2016 m. pavasarį surengtuose metų paukščio rinkimuose didysis kormoranas populiarumu konkuravo net su jūriniu ereliu. Matyt, daliai
balsuotojų šis paukštis buvo įdomus ir išvaizda, gyvensena – skraido, plaukioja,
vaikšto žeme, peri medžiuose, sutartinai
žvejoja būriais (vieni baido žuvis, kiti jas
snapais traukia iš vandens).

Aptarti esamą situaciją bandyta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Nacionaliniame lankytojų centre spalio 11 d. surengtoje konferencijoje „Didysis kormoranas Lietuvoje. Aktualijos ir sprendimai“,
kurioje dalyvavo specialistai iš Aplinkos
ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Aukštaitijos ir Kuršių nerijos nacionalinių parkų, Valstybinės miškų
tarnybos, Gamtos tyrimo centro Botanikos
ir Ekologijos institutų, Lietuvos ornitologų
draugijos, asociacijos „Gamtos namai“.

Kormoranų išplitimas
Europoje ir Lietuvoje
Asociacijos „Gamtos namai“ pirmininkas
Vytautas Knyva pranešime įvardino, kad
Europos šalių vidaus vandenyse (išskyrus
Austriją) gyvena išplitęs didžiojo kormorano porūšis Ph. carbo sinensis ir įvairių
šaltinių duomenimis apskaitoma nuo 350
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tūkst. iki 1,5 mln. perinčių porų. Daugiausiai jų peri Ukrainoje (65-75 tūkst.), Rusijoje (35-60 tūkst.), Danijoje (36-41 tūkst.),
Lenkijoje (12500), kiek mažiau Baltarusijoje (1300-1500). Spartus didžiojo kormorano populiacijos augimas Europoje
stebimas nuo 1970 metų. Didžiausias populiacijos gausėjimas fiksuotas 1970-1990
m., vėliau iki 2000 m. stabilizavosi.
Manoma, kad didžiųjų kormoranų
spartų gausėjimą Europoje lėmė kelios
priežastys: XX a. 6 ir 7 dešimtmečiais sparčiai vidaus vandenyse besikuriančiuose
žuvininkystės ūkiuose šiems paukščiams
buvo lengva rasti maisto; įsigaliojus ES
valstybėse griežtiems bioįvairovės apsaugos įstatymams, uždrausta šių paukščių
medžioklė ir kiti naikinimo būdai; šiltėjant
klimatui, vis daugiau jauniklių sulaukdavo
subrendusių paukščių amžiaus. Todėl šiai
rūšiai klostėsi palankios sąlygos daugintis,
plisti į šiaurinę Europą.
Lietuvos ornitologų draugijos vadovas
Liutauras Raudonikis priminė šių paukščių išplitimo istoriją Lietuvoje, pristatė
gausiausias jų buveines. Nepakęsdami kormoranų daromos žalos žvejybai, jų keliamo triukšmo ir aplinkos teršimo, vokiečių
pareigūnai XVIII a. leido šiuos paukščius
žvejams išguiti iš Kuršių nerijos, o XIX a.
antroje pusėje jie išnaikinti ir Jūros miške
ties Ragaine bei pamaryje.
Iki 1980 m. didieji kormoranai laikyti
retai užklystančia migruojančių paukščių
rūšimi Lietuvoje. Bet 1985 m. pirma perinti pora pastebėta šiltose Elektrėnų mariose, o 1988 m. kita perinti pora – irgi
šiltame Drūkšių ežere. 1991 m. didieji kormoranai įsikūrė Kuršių nerijoje, prie Juodkrantės. Pirmosios jų poros dažniausiai
kūrėsi pilkųjų garnių kolonijose.

Didžiųjų kormoranų populiacijos spartus augimas vyko iki 2010 m., vėliau stabilizavosi iki 5000-6000 porų, o peri vidutiniškai 5527 poros. Kai kurių mokslininkų
manymu, optimali Lietuvos perinčių didžiųjų kormoranų populiacija galėtų būti
apie 5000 porų.
Ornitologų pastebėjimu, bendra Lietuvoje stebima kormoranų populiacijos gausa
gali būti ženkliai didesnė, nes vidaus vandenyse „žvejoja“ ir neperiantys 2-4 metų
kormoranai, atskridę iš Kaliningrado srities, Baltarusijos, Ukrainos, Latvijos. Pastebima ir žieduotų iš Suomijos, Švedijos.
Pastaraisiais metais galimai iš Juodkrantės sengirės išbaidyti pavieniai kormoranai kuriasi kitoje Juodkrantės pusėje (link Alksnynės) bei atrado ramų
prieglobstį Pajūrio RP rezervatinėje zonoje prie Plazės ežero (įsikūrė apie 550
vnt.), kur juos svetingai priėmė šio parko
darbuotojai. Kita kormoranų kolonija susiformavo Nemuno deltoje, Briedžių saloje
prie Skirvytės, kurios plėtra irgi priklauso
nuo Juodkrantės kolonijos gausos. Be to,
čia gali būti ir persikėlėlių iš gausios (iki
13000 paukščių), Rusijos Federacijai priklausančioje Kaliningrado srityje esančios
nereguliuojamos kormoranų kolonijos,
nuo Rusnės nutolusios tik 10-12 km.
Pagrindinės didžiųjų kormoranų buveinės dabar yra Kuršių nerijoje prie Juodkrantės (3528 vnt.), Nemuno deltoje (per
1000 vnt.), Rusnės saloje (160 vnt.) bei
Ignalinos rajone prie kelių ežerų (per 400
vnt.), Elektrėnų mariose (121 vnt.), panemunėje prie Birštono (82 vnt.). Dubravos
EMM urėdijos miškininkų teigimu, jų
būta ir prie Kauno marių.
Remdamasis savarankiškai atliekamais
tyrimais ir pastebėjimais, Aukštaitijos nacionalinio parko vyriausiasis specialistas
Algirdas Panavas pristatė didžiojo kormorano populiacijos būklę Ignalinos rajone
bei šių paukščių gyvensenos ypatumus. Jo
duomenimis, pirmieji kormoranai šiame
krašte pasirodė prie Dringio ir Kretuono
ežerų. Nuo 2004 m. jų populiacija ėmė didėti. Gausiausiai jų susibūrė 2005-2006
m. prie Dringio ežero. Dabar šių paukščių
čia pastebima keli šimtai, bet jie nesudaro kolonijų ir šiose teritorijose neperi. Užtat nuo rugsėjo vidurio iki spalio pabaigos prie ežerų susirenka būriai migrantų.
Esant pakankamai maisto, dalis jų išbūna
iki užšąlant ežerams. Sočiai pasimaitinę
kormoranai tingi skraidyti, sutupia nakvoti pažemėje ant šakų.

Tyrimams A. Panavas išskrosdavo kasmet po 35-50 sumedžiotų ar dėl įvairių
priežasčių žuvusių kormoranų. Pagal jų
skrandžiuose rastos prarytos žuvies kiekį
jis apskaičiavo, kad kormoranai vien Dringio ežere per metus pagauna apie 4340 kg
įvairių žuvų ir nenuginčijamai konkuruoja
su vietiniais žvejais.
Lietuvos ornitologų draugijos vadovo L. Raudonikio manymu, būtina sukonkretinti kormoranų daromą žalą žuvininkystei – Žemės ūkio ministerija turėtų
inicijuoti šių paukščių poveikio žuvų ištekliams tyrimus.

Miškininkai ir mokslininkai
įžvelgia ekologinę grėsmę
Aplinkosaugininkas dr. Romas Pakalnis,
pristatęs ASU prof. emerito miškininko
Edvardo Riepšo parengtą pranešimą apie
Juodkrantės sengirės unikumą, jos pažeistos dalies atkūrimo problemas, diskusijos
dalyvių retoriškai klausė: kas prisiims atsakomybę už jos sunykimą?
Didžiųjų kormoranų kolonija jau apėmė per 20 ha šios sengirės, o jos 8 ha plote
dėl šių paukščio ypač perėjimo metu teršiamos aplinkos išdžiūvo visos pušys. 2015
m. nebaidomi kormoranai dar „okupavo“
apie 2-3 ha miško link Nidos. Ir tai ne riba,
nes sengirėje išvirtus stuobriams su lizdais, šie paukščiai kursis aplink žaliuose
medžiuose. Pažeistoje teritorijoje miškas
savaime neatsikuria ir šiai unikaliai ekosistemai iškilo grėsmė.
Miškininkų būgštavimus patvirtina
Juodkrantės didžiųjų kormoranų kolonijoje įrengtuose stacionariuose stebėjimo
ploteliuose Gamtos tyrimų centro mokslininkų 2010-2014 m. atlikti tyrimai. Remdamasi šiais tyrimais, GTC Botanikos
instituto Mikologijos laboratorijos vedėja dr. Jurga Motiejūnaitė informavo, kokie pokyčiai vyksta Juodkrantės sengirėje po didžiųjų kormoranų lizdais. Praėjus
3 metams kolonijoje nustatyti akivaizdūs
pokyčiai miško augalijoje, dirvožemyje,
pušų žievėje, net medienoje. Šių paukščių
apgyventoje teritorijoje išliko tik pavieniai
lapuočiai (ąžuolai, beržai, šermukšniai),
ėmė augti miškui nebūdingos augalų rūšys
(pvz., juodauogis ir raudonuogis šeivamedžiai), neliko mikorizinių grybų, kelis kartus sumažėjo kerpių įvairovė, ant medžių
kamienų suvešėjo dumbliai. Nuo taršos
dirvožemyje ypač padidėjo fosforo kiekis,
kuris nesurišamas į junginius ir patenka į vandenis, gilesnius dirvožemio hori2017 LAPKRITIS
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zontus, kur kaupiasi ir chloridai, nitratai.
Dalis fosforo, azoto kaupiasi ir medienoje, kuri dalinai akumuliuoja šių cheminių
medžiagų perteklių. Todėl mokslininkės
manymu nereikėtų iš kormoranų kolonijų
pašalinti nudžiūvusių medžių, virtėlių.
Dr. J. Motiejūnaitė taip pat reziumavo
ilgamečius užsienio mokslininkų iš Lenkijos, Danijos, Ispanijos, Japonijos tyrimus,
kurie leidžia teigti, kad kormoranams ir
išsikrausčius iš užimtų kolonijų jų buvęs
taršos poveikis aplinkai išlieka mažiausiai
kelis dešimtmečius, o sunykusiam miškui
atsikurti ilgą laiką neleidžia dirvožemio pokyčiai ir nitrofilinių krūmų konkurencija.
GTC Ekologijos instituto Žinduolių
ekologijos laboratorijos vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, habil. dr. Linas
Balčiauskas informavo apie šios kolonijos
įtaką smulkiesiems žinduoliams. Atlikus
tyrimus paaiškėjo, kad čia labiau sutinkami rudieji pelėnai, gentokaklės pelės buvo
prastai išsivystę, liesi. Mokslininkas įtaria, kad užterštoje aplinkoje vystosi ir ligas
sukeliantys virusai, kuriuos gali išplatinti
naktimis į kormoranynus ateinantys pasimaitinti usūriniai šunys, lapės (čia jie randa kormoranų apvirškintos žuvies, kiaušinių, jauniklių gaišenų).
Kuršių nerijos miškus daug metų kuravusio, dabar Kretingos miškų urėdijoje
medienos ruošos inžinieriumi dirbančio
Lino Žarnausko pastebėjimu, užterštoje sengirėje lankosi ir briedžiai, kurie čia,
matyt, randa mitybos racionui reikiamų
druskų.

Bandymas atkurti sengirę –
ar tai įmanoma misija?
Valstybinės miškų tarnybos direktorius
dr. Paulius Zolubas iškėlė pasvarstymui
kormoranų pažeistos Juodkrantės sengi-
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rės faktinės būklės teisinę įvertinimo ir
atkūrimą problemą. Kas svarbiau: viena
paukščių rūšis ar ekosistema? Vadovaujantis Miškų įstatymu ir kitais miškininkystė teisės aktais, kiekvienas pažeistas ir
išdžiūvęs medynas ne rezervatinėse zonose turi būti iškirstas ir per nustatytą laiką
atkuriamas. Ne išimtis ir kormoranų pažeistas miškas. Bet kaip šiuo atveju elgtis
valstybinius miškus prižiūrintiems miškininkams ir miškų kontrolieriams, kai
valstybės turto ir pasaulio paveldo (sengirės) niokotojams (kormoranams) administracinių baudų ir padarytai žalai atlyginti ieškinio niekas nepateiks, o esama
situacija kelia ekologinę grėsmę ir stinga
bendro sutarimo problemai spręsti?
Kuršių nerijos nacionalinio parko miškininkų iniciatyva 2012 m. buvo parengtas eksperimentinių miško želdinių veisimo projektas daliai pažeistos sengirės
atkurti (numatyta apželdinti 10,7 ha plote), atlikti dirvožemio tyrimai. Tuometinis Juodkrantės girininkijos girininkas
Tomas Jukna ėmėsi atsakingo darbo: eksperimentiniams želdiniams paruošta dirva aikštelėmis, nuimant užterštą viršutinį
dirvožemio sluoksnį, 2012 m. rugsėjį imta
želdyti. Trys sklypeliai apsodinti skirtingu
tankumu vien pušaitėmis, 2 – pušimis su
egle (vienas iš jų – ir su beržu) ir 1 sklypelis paliktas savaiminiam atžėlimui. Pušaitės sodintos 2 ir 3 metų, eglaitės – 3 metų.
Želdiniai veisti kopų viršūnėse, šlaituose,
papėdėje. Vėliau vykdyta želdinių priežiūra (ravėtos stelbiančios žolės), nuo žvėrių
pažeidimų sodinukai tepti repelentais.
2013 m. rugsėjį ir 2016 m. liepą atlikta šių želdinių ir žėlinių apskaita ir vertinimas.
Dabartinio Juodkrantės girininkijos
girininko Romo Andrusevičiaus vertini-

mu, prasčiausiai atrodo veisti pušų želdiniai, kurių dauguma kopų viršūnėse sunyko, o išlikusius šlaituose pažeidė žvėrys.
Žemumose išliko eglaitės ir beržai, kai kur
beržai sužėlė ir savaime.
Miškininko L. Žarnausko manymu,
apsaugoti nuo žvėrių pažeidimų čia įveistus želdinius bus problematiška ir toliau,
jei nebus mažinama esama briedžių, kitų
kanopinių žvėrių kaimenė (apskaityti 75
briedžiai). Stingant mitybai tinkamo pašaro, briedžiai žiemą badauja ir skabo repelentais apteptus želdinius.
Miškininkai taip pat įveisė iš sengirės
pušų palikuonių sėklinę plantaciją, iš kurios sėklų išaugintais sodmenimis planuojama atkurti kormoranų sunaikintus pušynus.
Konferencijos dalyvių manymu, nežiūrint sunkumų, miškininkams nereikėtų ir
toliau nuleisti rankų: sengirės atkūrimui
būtina pakoreguoti miškotvarkos projektą
ir tęsti eksperimentinį želdinimą (kruopščiau paruošti dirvą, nukasant gilesnį paviršinį užteršto dirvožemio sluoksnį; sodinti išliekančias medžių rūšis; patikimiau
apsaugoti želdinius nuo žvėrių pažeidimų
– aptverti sklypus).

Ar eis juodkrantiškai
baidyti kormoranų?
Konferencijoje diskutuota, ar duoda norimų rezultatų 2005 m. Lietuvoje pradėtas
didžiųjų kormoranų kolonijų reguliavimas.
Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktoriaus
pavaduotojas Algirdas Klimavičius priminė, kad didieji kormoranai nebuvo įtraukti
į medžiojamųjų gyvūnų sąrašą ir iki Lietuvos stojimo į ES 2004 m. Jų gausos reguliavimui būtinas atskiras Aplinkos ministerijos leidimas. Žuvininkystės tvenkiniams
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apsaugoti leistas perinčių kormoranų baidymas iš lizdų ir jų ardymas bei paukščių
medžiojimas nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 1 d. (iki rugpjūčio 15 d. leista juos medžioti tik žuvininkystės tvenkinių darbuotojams).
Įstojus Lietuvai 2004 m. į ES, didiesiems kormoranams taikomos 100 proc.
ES priimtos Paukščių direktyvos nuostatos. Kas 6 metai reikia teikti ataskaitą apie
paukščių rūšies kaitą, gausą. Tik atskirais
atvejais gali būti taikomos rūšies gausumo
reguliavimo išimtys, kai būtina apsaugoti nuo didelės žalos pasėlius, augalus, naminius gyvulius, žuvininkystę, vandenį,
žmonių sveikatą ir nėra jokio kito priimtino sprendimo.
Aplinkos ministerijos užsakymu GTC
Ekologijos institutas parengė didžiųjų
kormoranų populiacijos valdymo tikslinę
programą, kuria remiantis ministerija patvirtino Didžiojo kormorano populiacijos
gausos reguliavimo tvarkos aprašą. Pagal
šio aprašo reikalavimus išduoti leidimai ir
žuvininkystės ūkių teritorijose nuo 2005
m. sumedžiota apie 10000 kormoranų.
Nuo 2007 m. vykdytas Aplinkos ministerijos finansuojamas projektas: 5 kormoranų kolonijose taikyta „humaniškiausia“ jų
gausos reguliavimo priemonė – užperėtų
dėčių šaldymas, baidant pavasarį perinčius paukščius iš lizdų vizualinėmis ir garsinėmis priemonėmis. Ant medžių šakų
kabintos spalvotos juostelės, kompaktiniai
diskai, heliu pripildyti balionai, naudotas
ultragarsas, vėliau efektyviausia baidymo priemone pripažintos specialios šviesos ir garso petardos. Jos naudojamos iki

šių dienų. Baidymo esmė – sugrįžęs į lizdą
paukštis toliau peri negyvybingus kiaušinius ir nededa naujos dėties. Teigiama, kad
2007-2013 m. taip buvo sunaikinta daugiau kaip 10700 dėčių ir neišsirito apie 32
000 kormoranų jauniklių.
Tačiau tai trumpalaikis ir nepigus
efektas. Pavyzdžiui, dėl biurokratinių kliūčių nepavykus ministerijai laiku surengti
viešojo pirkimo konkurso didžiųjų kormoranų gausos reguliavimo paslaugoms pirkti ir 2015 m. pavasarį nevykdžius nerijoje
šių paukščių baidymo iš lizdų, Juodkrantės kolonija 2016 m. pagausėjo daugiau nei
200 lizdų. Dalis jų buvo sukrauta sengirės
teritorijoje, nors nuo 2009 m. buvo sustabdytas kolonijos plitimas į sengirę.
Asociacijos „Gamtos namai“ vadovo
Vytauto Knyvos manymu, kad Juodkrantės didžiųjų kormoranų kolonija nesiplėstų, reikėtų čia kasmet atšaldyti ne mažiau
kaip 40 proc. (bet ne daugiau kaip 50 proc.)
jų dėčių. Dėl įvairių priežasčių jų populiacija kasmet netenka apie 30 proc. individų (mokslininkų duomenimis – net apie
40 proc. jauniklių ir 12 proc. suaugusių
paukščių). Jei bus atšaldoma daugiau kaip
50 proc. kolonijos dėčių, ji skaldysis, daugės naujų kolonijų. Mažinant šių paukščių
vislumą, svarbu pasirinkti tinkamą baidymo laiką ir nesuvėluoti darbų.
Užsienio šalyse kormoranų gausa reguliuojama aptepant lizduose kiaušinius
riebalais ar dažais. Bet ten dauguma šių
paukščių peri pakrančių uolose, ant žemės.
Pastebėta, kad neefektyvus yra lizdų
ardymas – didieji kormoranai susisuka
naujus lizdus, peri vėlyvas dėtis, įsikuria

net nebūdingoje aplinkoje – neaukštuose
krūmuose.
Būta ir kuriozinių siūlymų apsaugoti
mišką nerijoje: statyti ant gelžbetoninių
stulpų dirbtines lizdavietes kormoranams;
juos medžioti ir teikti mėsą gurmanams
restoranuose. Bet po svarstymų institucijose šie projektai pripažinti „fantastiniais“...
Ornitologų draugijos vadovo L. Raudonikio manymu, kai kurias kormoranų
kolonijas Vakarų Lietuvoje reikėtų palikti natūraliam augimui ir jas stebėti (Plazės paežerėje, Briedžių saloje), o Vidurio
ir Rytų Lietuvoje jų kolonijų išvis nebūtina
reguliuoti.
Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktoriaus
pavaduotojo A. Klimavičiaus pastebėjimu, kol nebus reguliuojama didžiųjų kormoranų populiacija Kaliningrado sričiai
priskirtoje nerijos dalyje ir kitose kaimyninėse šalyse, vieniems išspręsti šių įkyrių paukščių migracijos, gausos bei žalos
problemos Kuršių nerijoje ir kitose vietovėse bus sudėtinga ir ateityje.
Siekiant mažinti ar bent palaikyti stabilią didžiųjų kormoranų koloniją Juodkrantės miškuose, konferencijos dalyvių
manymu, šių paukščių perėjimo metu turėtų prisidėti savanorystės pagrindais ir
visuomenė, ypač Juodkrantės gyventojai, nes valstybė neišgalės kasmet samdyti specialistus šių paukščių baidymui. Kita
išeitis – įrodyti ES institucijoms didžiųjų
kormoranų daromą žalą bei neigiamą poveikį aplinkai Lietuvoje ir inicijuoti jų teisinio statuso pakeitimą.
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Naujoji mašina išpildė
Pranas Satkus

Abu jie bendrovėje jau keleri metai, tobulinosi specialiuose kursuose ir, pasak N. Gurklio, „nors mašina yra sudėtinga, prikimšta
naudingos elektronikos, bet ir ji, ir jos operatoriai dirba tiksliai – kaip laikrodis“.

Tyrė paslapčia ir kruopščiai

Nerijus Gurklys prie naujos medkirtės „Ponsse Scorpion“

„N

erealiai stabilu“, – nustebo
Jurbarke įkurtos UAB „Miško
ruošos darbai“ vadovas Nerijus
Gurklys, pasėdėjęs suomiškos medkirtės
„Ponsse Scorpion“ kabinoje. Mašinos strėlė su kirtimo galvute judėjo šen ir ten, kad
pasiektų medžius, pjaustė juos ir kilnojo, o
medkirtė stovėjo lyg įcementuota. Medžių
kirtėjų svajonė. Tai – naujausias „Miško
ruošos darbų“ pirkinys. Ir kol kas pirmasis
Lietuvoje. Į Smalininkų mišką – pirmąją
savo darbo vietą – „Ponsse Scorpion“ atgabenta spalio 9 dieną, o dabar dūzgia Dzūkijos giriose.
N. Gurklio bendrovė jau seniai bendradarbiauja su suomiška miško kirtimo technika prekiaujančia UAB „Konekesko Lietuva“ ir turi iš jos nusipirkusi dvi medkirtes
„Ponsse Ergo“ bei kitokios technikos, kuri,
pasak Nerijaus, tarnauja puikiai. Tačiau
darbo „Miško ruošos darbams“ vis daugėja,
tad buvo nuspręsta pirkti dar vieną.
„Norėjome įsigyti nedidelę. Mūsų turimos „Ponsse Ergo“ puikiai pasiteisina ply-
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nuose kirtimuose, o tarpinio naudojimo ir
atvejiniuose kirtimuose, kuriems užsakymų irgi netrūksta, praverstų kompaktiška,
ekonomiška medkirtukė“, – pasakojo N.
Gurklys.
UAB „Konekesko Lietuva“ Statybinės
technikos departamento, prekiaujančio
statybų, kelių, miško technika, direktorius
Giedrius Cicėnas patarė jurbarkiečiams
pirkti „Ponsse Scorpion“. Ji nėra nei mažesnė, nei pigesnė už „Ergo“, tačiau manevringa ir tuo pačiu metu ypač stabili. „Iš
pradžių nelabai tikėjau, bet nusprendėm
surizikuoti. Paaiškėjo, kad Giedrius sakė
teisybę. Vyrai, kurie dirba tuo „skorpionu“,
džiaugiasi: ir įlisti juo į mišką, ir „išimti“ iš
ten paskirus medžius tapo lengviau. Įsitikinome, jog tarpinio naudojimo kirtimuose „Ponsse Scorpion“ yra apie 20 proc. našesnė už „Ergo“. O plynuose kirtimuose abi
jos vienodai puikios“, – sako N. Gurklys.
Valdyti naująją medkirtę patikėta marijampoliškiams Jonui Gramui ir Deividui Žebrauskui. Tie du vyrai dirba pasikeisdami.

Giedrius Cicėnas nenustebo išgirdęs, kad
jo rekomenduotas pirkinys pasiteisino.
„Aišku, džiaugiuosi. Aš šį naujausią „Ponsse“ medkirtės modelį, kurį kuriant ir gaminant užpatentuoti 5 technologiniai išradimai, jau buvau išbandęs per pristatymą
Suomijoje ir nė kiek neabejojau jo galimybėmis“, – sako du aukštųjų mokslų – inžinerijos ir vadybos – diplomus turintis G.
Cicėnas. Pasak jo, „Ponsse Scorpion“ stabilumas pasiektas neatsitiktinai. „Medkirtės kompiuteris stebi, kur ir kiek pasislinkusi jos strėlė, koks svoris keliamas ir
automatiškai reguliuoja medkirtės stabilumą ir svorio centrą. Todėl jos svorio centras yra žemai ir idealiai subalansuotas, o
ir miško žemė ne perdaug spaudžiama“, –
aiškino G. Cicėnas. Be to, ši medkirtė buvo
pradėta konstruoti nuo operatoriaus darbo vietos – kabinos. „Labai svarbu sudaryti kuo geresnes darbo sąlygas: ergonomika,
matomumas, komfortas ir t. t. „Scorpionas“ sukonstruotas taip, kad operatoriui
niekas netrukdytų matomumui, todėl pjovimo galvutė ir būna visada centre. Beje,
joje įmontuoti du LED šviestuvai apšviečia
nupjauto medžio galą. Operatorius gerai
mato, papuvęs jis ar ne bei apsisprendžia,
kur rąstą dėti“, – aiškino UAB „Konekesko
Lietuva“ departamento direktorius.
„Ponsse Scorpion“ buvo gaminama ir
bandoma kruopščiai, paslėpus po kitokiu
dizainu, kad konkurentai nesuprastų. Šiuo
metu pasaulyje įvairiose šalyse ir įvairiomis sąlygomis dirba jau per 500 šio modelio
medkirčių. Pirkėjai giria jų stabilumą, matomumą, komfortą, gerą pravažumą, manevringumą, tylų, spartų ir efektyvų darbą.
„Nerijaus bendrovei šis pirkinys duos
daug naudos, nes numatoma „Ponsse Scorpion“ naudoti ir retinimams, o tam ji itin
tinka. Simboliška, kad būtent N. Gurklys
pirmasis Lietuvoje nupirko šią mašiną. Jis

medkirčių svajones
dar kartą įrodė, kad mėgsta ir moka būti
daug kur pirmas – ir darbuose, ir pomėgiuose, ir pirkimuose“, – sakė G. Cicėnas.
Tikriausiai „Konekesko Lietuva“ atstovas
turėjo galvoje ne tik tai, kad jurbarkiečių
„Miško ruošos darbai“ – bene didžiausia
ir daugiausiai miško kirtimo darbų Lietuvoje atliekanti bendrovė, bet ir tai, jog automobilių sportą mėgstantis jos vadovas
N. Gurklys jau keletą metų laimi visureigių bekelės maratoną aplink Ladogos ežerą „Ladoga Trophy“. Jį automobilių sporto
mėgėjai vadina „Bekelės Dakaru“.

Po reformos darbo padaugės

UAB „Miško ruošos darbai“ dirba 36 žmonės, per metus iškertama apie 240 tūkstančių ktm medienos. „Šiuo metu kertame Varėnos, Veisiejų, Jurbarko, Raseinių
ir Kaišiadorių miškų urėdijų miškuose, patalkiname Kazlų Rūdos mokomajai miškų
urėdijai. Darbo netrūksta – tik spėk suktis. „Ponsse Scorpion“ labai praverčia neplynuose kirtimuose. Manau, per mėnesį
ja bus galima iškirsti daugiau kaip 6 tūkstančius ktm“, – skaičiuoja bendrovės vadovas N. Gurklys.
„Dėl valdymo reformos, kuri užgriuvo
miškų urėdijas, darbo medkirčiams, atrodo, nesumažės. Greičiau atvirkščiai – padaugės. Tikriausiai miškų urėdijoms nebeleis turėti miško kirtimo technikos, nes
neapsimokės“, – svarstė Nerijus. Jo nuomone, miško ruošos bendrovės Lietuvoje
taps dar labiau reikšmingesnės. Vadinasi,
ir technikos reiks daugiau bei geros – tokios kaip suomiška „Ponsse“.
Pirmoji „Ponsse“ medkirtė pagaminta
1970-aisiais, kai medkirtys Einari Vidgrén
nusprendė pats sukonstruoti miško mašiną. Jo „Ponsse“ galėjo dirbti ypač sunkiomis sąlygomis, tad kiti miško rangovai taip
pat panoro tokios patvarios mašinos. Siekiant užtikrinti didėjančią paklausą, įkurta gamybos bendrovė „Ponsse Plc“. Šiandien tai – pasaulinio lygio kompanija su
daugiau kaip 13000 pagamintų miško mašinų, 11 filialų ir 26 atstovais įvairiose šalyse. Ji yra viena pirmaujančių visame pasaulyje miško mašinų gamintojų, kurios
technika atitinka reikalavimus įvairiems
kirtimams. „Ponsse“ mašinos sukurtos

darbui karštyje ir šaltyje, važiavimui neardant reljefo, gali kilti į stačius šlaitus, tvarkyti įvairių medžių rūšis – nuo pušies iki
eukalipto.
N. Gurklys džiaugėsi, kad, nežiūrint
„Ponsse“ populiarumo visame pasaulyje,
šios bendrovės savininkai suomiai draugiški ir paprasti, palankūs Lietuvai, neretai mūsų šalyje apsilanko.

Versle kaip gyvenime:
svarbu sutarti

UAB „Miško ruošos darbai“ vadovas vylėsi, jog po dabartinės valstybinių miškų
valdymo pertvarkos bus galima geriau ir
jo bendrovei optimizuoti darbus. „Dabar
mes kaip čigonai blaškomės po Lietuvą, o
juk tai nepatogu ir nepigu. Štai šiandien
sugedo mašinos starteris, o ji – Dzūkijoje.
Turime čia, Jurbarke, tą detalę, tačiau vežti teks juk nearti. O jeigu dirbtume tiktai
Jurbarko ir aplinkiniuose miškuose, galėtume dirbti pigiau, greičiau ir geriau“, –
svarstė N. Gurklys.
Pasak jo, svarbu ir tai, jog suomiška
miško technika prekiaujanti „Konekesko
Lietuva“ suteikia jai gerą aptarnavimą –
operatyviai atvyksta, jei kas nors sugedo,

kvalifikuotai suremontuoja, pataria. O ištikus didesnei bėdai galima tikėtis paramos. „Sykį viena mūsų turima suomiška
medvežė taip įklimpo pelkėtame miške,
kad vandens net pateko į variklį. Šis užsikirto. Reikia keisti. O pats darbo įkarštis!
Griebėmės už galvų – ką daryti? Pasiguodėme Giedriui Cicėnui. Jis paskambino į
„Ponsse“ gamyklą ir papasakojo apie mūsų
bėdą. Suomiai mums naują variklį ne tik
greitai pristatė, bet ir nuolaidą padarė. O
„Konekesko Lietuva“ meistrai per dvi dienas jį įdėjo, sureguliavo ir trečiąją dieną
medvežė jau vėl darbavosi miške“, – džiaugėsi N. Gurklys.
Kai Giedriui Cicėnui priminėme šią istoriją, jis kuklinosi: „Mūsų pareiga padėti ištikimiems klientams. Be gero serviso
nebus ir gerų pardavimų. Gali parduoti
gaminį metus, kitus, tačiau jei nesidomėsi, kaip jis tarnauja šeimininkui, nepatarsi, nepadėsi suremontuoti – daugiau nebeparduosi, klientas kreipsis kitur. Antai į
mūsų bendrovę kasmet po keletą klientų iš
konkurentų ateina. Tai rodo, jog versle yra
tas pat, kaip gyvenime: svarbu rasti bendrą sutarimą. Laimėti turi ne viena pusė,
o abi“.

Prie naujos mašinos – UAB „Miško ruošos darbai“ ir UAB „Konekesko Lietuva“
darbuotojai (trečias iš dešinės – G. Cicėnas, ketvirtas – N. Gurklys)
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PROFSąJUNGŲ VEIKLA

Dar ne laikas ieškoti kaltų
P
astaruoju metu išryškėjo požymiai, kad su miškų urėdijų
reforma ne viskas taip gerai sekasi, kaip nori jos rengėjai.
Pirmasis aiškus ženklas – nepavykęs konkursas į Valstybinių miškų urėdijos vadovo kėdę. Į šią poziciją kandidatavę trys
pretendentai, kaip buvo pateikta informacijoje, neatitiko keliamų
reikalavimų turėti didelių įmonių valdymo patirties. Galima manyti, kad patyrę valdyti stambias įmones vadovai nelabai tiki būsimos Valstybinių miškų urėdijos sėkme, juo labiau, kad tokioms
revoliucinėms permainoms nepasiruošta. Žinome, kad dabartinėse miškų urėdijose naudojamos kelios buhalterinės apskaitos
programos, kurias reikės suvienodinti; kad dar realiai neveikia
miškų ūkio veiklos informacinė programa IMŪVIS, kurią dar
tik bandoma paleisti ar ieškoma vietoje jos įsigyti kažką naujo.
O matant, kiek daug laiko buvo nepaleistos normaliam darbui eSveikatos, Vyriausiosios rinkimų komisijos ar kitos visą šalį apimančios programos, tikėtis, kad šios iš karto veiks normaliai,
yra nerealu. O be patikimų kompiuterinių programų tokį monstrą valdyti sudėtinga. Aplinkos ministerija dar galutinai neduoda
garantijų ir dėl būsimos įmonės ar filialų centrų vietos, nes juos
vis dar bando tampyti politikai. Šios, o gal dar ir kitos mums nežinomos problemos atbaido rimtesnius vadovus kandidatuoti į
šį postą. Pripažįstama, kad teks nuleisti reikalavimų kartelę kandidatams.
Visai kita situacija su kandidatais į Valstybinių miškų urėdijos valdybą. Čia patekti norinčių apsčiai: į 4 vietas – kandidatų
per keturiasdešimt. Yra iš ko rinktis. LMPF tikisi, kad į valdybą
pateks ne tik valdymo strategiją, bet ir socialinio dialogo reikšmę suprantantys specialistai.
Kitas nerimo ženklas – aplinkos viceministro M. Norbuto
straipsnis, pasirodęs keliuose interneto portaluose, kuris baigiasi pesimistiškai, pripažįstant, kad „pirmuosius rezultatus galėsime pamatyti tik 2020 metų pavasarį“.
Reformai neinant taip sklandžiai, kaip norėtųsi, pradėta dairytis kaltų. Viena iš kaltininkių, „kaišiojančių pagalius į ratus“,
straipsnyje įvardinta Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija. Turime eilinį kartą pasakyti,
kad LMPF tikrai yra už reformas, pritaria teiginiui, kad valdymo pertvarkos procesai negrįžtami, tik nesutinka su metodais,
kaip ji vykdoma. Kaip nebuvo deramo bendravimo su miškininkų bendruomene ruošiant ir priimant Miškų įstatymo pataisas,
taip jo nėra ir reorganizavimo procese. LMPF atstovai pakviesti
į darbo grupę, tačiau ar ką nors duoda buvimas joje, jei neatsižvelgiama į profesionalių teisininkų paruoštas ir mūsų pateiktas pastabas dėl privalomų procedūrų eiliškumo pažeidimų ar
netinkamo darbuotojų informavimo bei konsultavimo. O kad
čia pažeidimų yra, įrodo Valstybinės darbo inspekcijos Kauno
teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos sprendimas tenkinti
ieškovo – Kauno miškų urėdijos profesinės sąjungos prašymą.
Sprendime konstatuota, kad darbo ginčas kilo dėl to, kad Kauno
miškų urėdija nesilaikė Darbo kodekso 208 str. įtvirtintos tvarkos ir prieš priimant sprendimą, t. y. miškų urėdijos reorganiza-

28

2017 LAPKRITIS

vimo aprašą, nevykdė informavimo ir konsultavimo su įmonėje
veikiančia profesine sąjunga. Sprendimas įpareigojo Kauno miškų urėdiją konsultuotis su profesine sąjunga dėl įmonės reorganizavimo teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių darbuotojams. Esant tokiai situacijai, panašūs pažeidimai galėjo būti
pripažinti ir kitose miškų urėdijose, jei tik kitos profesinės sąjungos kreiptųsi dėl darbo ginčų. Miškų urėdams vien pranešant, jog Valstybinio miškotvarkos instituto pagrindu bus formuojama viena valstybinių miškų įmonė, o visi darbuotojai bus
tomis pačiomis darbo sąlygomis 2018 m. sausio 2 d. į ją perkelti
– tai tik formalus informavimas. O kas darbuotojų laukia toliau?
Teikėme ir konkrečių siūlymų: ir dėl įmonės centrinės būstinės vietos, ir dėl didesnio darbuotojų skaičiaus filialuose įmonės
centrinio aparato sąskaita, ir dėl apskaitos darbuotojų skaičiaus
filialuose bent pirmuose pertvarkos etapuose.
Pagal LMPF galimybes teikiame teisines konsultacijas darbuotojams, rengiame jų atstovų susitikimus su darbo teisės specialistais. Nieko nuostabaus, kad darbuotojai, ypač šiuo permainų metu, tampa labiau teisiškai žingeidesni, drąsesni ir
susitikimuose užduoda Aplinkos ministerijos vadovams gal būt
nepatogių klausimų. Konsultavimo procedūrai, matyt, tenka
priskirti ir aplinkos viceministro iniciatyva darbuotojams išplatintą informaciją apie jų teises, vykstant miškų urėdijų reorganizavimui. Tačiau negalime sutikti su čia paskleista dezinformacija – teiginiu, kad po reorganizavimo veikiančioje įmonėje
kiekviena galiojanti kolektyvinė sutartis bus taikoma tik tiems
darbuotojams, kuriems ji buvo taikoma iki reorganizavimo. Toje
pačioje įmonėje dirbantiems darbuotojams negali būti taikomos
skirtingos nuostatos. Kadangi galios daug kolektyvinių sutarčių,
bus taikomas geriausios nuostatos principas. Taip šią situaciją
aiškina ir darbo teisės žinovai.
Šiuo metu pagrindinis LMPF tikslas – siekti, kad būtų išvengta chaoso reorganizavimo metu taikant Darbo kodekso,
kolektyvinių sutarčių ir informavimo-konsultavimo procedūrų
metu priimtų susitarimų nuostatas, kad pereinamuoju laikotarpiu darbuotojai jaustų stabilumą ir saugumą. Šią situaciją padėtų
padaryti aiškesne ir paprastesne naujoje įmonėje pasirašyta socialiai teisinga, tiek darbdaviui, tiek darbuotojams palanki kolektyvinė sutartis. LMPF tikisi, kad Valstybinių miškų urėdijos
vadovybę sudarys ne tik gerai vadybą išmanantys, bet ir socialiai
atsakingi, demokratiški, eilinių darbuotojų lūkesčius suprantantys vadovai. Profesinės sąjungos laukia Valstybinių miškų urėdijos vadovybės suformavimo, todėl pasirengusios konstruktyviam bendradarbiavimui.
Jeigu reorganizavimo laikotarpiu nesustos miškų ūkio darbai, nenutruks medienos tiekimas perdirbėjams ar biokuro tiekimas katilinėms, nesutriks apskaita ir atsiskaitymai, kaltų gal ir
nereikės ieškoti.
Inga RUGINIENĖ
LMPF pirmininkė

Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške –
Viskas vienoje vietoje
IŠKLAUSYSIME
PAKONSULTUOSIME
PARINKSIME GERIAUSIĄ, KOKYBIŠKIAUSIĄ IR PIGIAUSIĄ
OPERATYVIAI ATVEŠIME TIESIAI PAS JUS, O JEI REIKIA IR Į MIŠKĄ

UAB „MMC Forest“
Nausodžio k.,
Vėžaičių sen.,
96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 673 51506
El. paštas info@mmc.lt
www.miskui.lt
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Laukinė gyvūnija
Tarptautinė medžiojamųjų gyvūnų biologų sąjunga (IUGB)
kas dveji metai vis kitoje šalyje organizuoja bendrus kongresus. Šiemet rugpjūčio 22-25 d. surengtas 33-asis kongresas
Prancūzijoje, Montpellier mieste.
IUGB 2017 kongresas sukvietė šimtus įvairių sričių specialistų iš Europos, Šiaurės Amerikos, Afrikos, Azijos, kurie
pristatė 157 žodinius ir 89 stendinius pranešimus. Šiemet
kongrese aptarta tema „Laukinė gyvūnija žmonių įtakoje:
ką mes galime padaryti?”. Pristatyti mokslo darbai iš tokių
sričių, kaip žemdirbystė, miškininkystė, medžioklė, turizmas, urbanizacija, ekonomikos vystymas, ekosistemų raida,
klimato pokyčiai, kuriuose aptartas šios veiklos ir pokyčių
sąlytis su laukine gyvūnija.
Pranešimų santraukas galima rasti kongreso internetiniame
puslapyje http://iugb2017.com/scientific-programme/
Šio renginio metu vyko ir 14-asis Putpelių tyrimų bei apsaugos simpoziumas.

Žodis
skaitytojui

„M

inistre, atimkite iš tų bjaurybių automobilius. Savaitės pradžioje gimnazijų direktoriai taip prisivažinėjo, kad net dūmai rūko.
Tie dūmai graužė akis tol, kol net neregys suprato, kad
kažkas negerai“. Nuolankiai atsiprašau kantrių skaitytojų ir visos garbingos mokytojų bendruomenės – ši išguldyta citata yra mano falsifikatas.
Autentiškai citata skamba taip: ,,Ministre, atimkite iš tų bjaurybių šautuvus. Savaitgalį medžiotojai taip
prisimedžiojo, kad net dūmai rūko. Tie dūmai graužė
akis tol, kol net neregys suprato, kad kažkas negerai“.
Tikra citata turi turėti tikrą autorių. Skaitykite Delfi,
2017 11 27.
Apie ką aš čia? Apie Mozę.
Garbusis patriarchas išrinktąją tautą 40 metų varinėjo dykumoje, kad iš izraelitų galvų išmėžtų egiptietišką mėšlą. Liūdna. Kapsi 27-ieji mūsų klaidžiojimo
dykumoje metai, priekyje jau žengia ,,Egipto“ jungo nepažinę, o komjaunuoliškas š... iš galvelių niekur nedingo: ,,Ar tavo giminėje buvo ,,kontrų“?“...
Ačiū Dievuliui, pasaulis neprasideda ir nesibaigia
vien Delfi.
Eugenijus TIJUŠAS

I

š Lietuvos šiame kongrese dalyvavo ASU Miško biologijos ir miškininkystės instituto direktorius prof. dr. G. Brazaitis, lektorė dr. R. Špinkytė-Bačkaitienė, doktorantai P. Adeikis, A. Kibiša bei LAMMC Miškų
instituto Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyriaus vyresnioji mokslo
darbuotoja dr. O. Belova ir doktorantas A. Tarvydas, kurie konferencijoje
skaitė pranešimus: „Laisvėje gyvenančių stumbrų populiacijos kokybė Lietuvoje“, „Pusiau natūraliomis sąlygomis išveistų ir paleistų į laisvę didžiųjų
apuokų (Bubo bubo L.) migracijos ypatumai, patirtis Lietuvoje“, „Kur vilkų
ieškoti ir kiek jų ten yra?“ bei „Šernų daromos žalos įvertinimas Lietuvoje“.
Pranešime „Laisvėje gyvenančių stumbrų populiacijos kokybė Lietuvoje“ priminėme klausytojams apie laisvėje išnykusių stumbrų atkūrimo koncepciją (veisiant iš išlikusių keliuose zoologijos soduose stumbrų),
kuri pirmą kartą viešai buvo pristatyta lenkų zoologo J. Sztolcman‘o pirmajame tarptautiniame gamtos apsaugos kongrese, vykusiame 1923 m.
Paryžiuje. Pažymėtina, kad stumbro populiacijos atstatymo darbai prasidėjo tik nuo keleto individų, surinktų iš skirtinų pasaulio zoologijos sodų.
Žemumų stumbrų (Belovežo) linijos nauja pradžia kurta iš 7 Bison bonasus bonasus L. porūšio individų (4 patinų ir 3 patelių), o kaukazinių stum-

Kongrese ASU atstovai – dr. R. Špinkytė-Bačkaitienė ir prof. dr. G. Brazaitis
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VYTAUTO KNYVOS nuotraukos

Dr. RENATA ŠPINKYTĖ-BAČKAITIENĖ, ASU lektorė

mEDŽIOKLė

žmonių įtakoje: ką mes galime padaryti?

Didysis apuokas

Lūšys

brų linija (B. b. bonasus x B. b. caucasicus) atstatyta iš 12 individų
(5 patinų ir 7 patelių).
Į Lietuvoje pastatytus aptvarus pirmieji stumbrai atvežti 1969
m. iš Pamaskvės stumbryno, 1973 m. laisvėje gyvenančių stumbrų
tebuvo 5. Šiuo metu preliminariais duomenimis, Lietuvoje laisvėje gyvena 210 stumbrų. Ši banda gyvena sėsliai ir tankiai (3,7
ind./1000 ha), užimdama apie 57 tūkst. ha ypač derlingų žemių
plotą. 2016 m. kovo mėnesį viena stumbro patelė buvo pažymėta
GPS antkakliu, siekiant nuodugniau ištirti stumbrų užimamos teritorijos dydį bei pasirenkamas buveines. Pažymėtoji patelė drauge su 33 stumbrais gyveno nedidelėje, pusiau izoliuotoje teritorijoje (apribotoje greitkelio ir geležinkelio juostų bei urbanizuotos
teritorijos). Jos buvimo teritorija didžiausia buvo kovo mėnesį
(762,7 ha). Iš antkaklio gauti signalai parodė, kad stumbrė vienodai laikėsi tiek miške, tiek atviroje teritorijoje (tik vasaros mėnesiais didžiąją laiko dalį praleisdavo miške). Visa stumbrų banda
labiau laikėsi spygliuočių miške, pirmumą teikė jauniems, viduramžiams ir pribręstantiems medynams, vengė kirtaviečių ir perbrendusių medynų. Atvirose teritorijose labiau lankėsi javų pasėliuose, vengė ankštinių kultūrų, rapsų laukų bei pievų.
2016 m. vėlų rudenį banda suskilo: 25 stumbrai migravo Pietryčių kryptimi, o antkakliu pažymėta stumbrė ir 8 individai liko
toje pačioje teritorijoje.
Pranešime „Pusiau natūraliomis sąlygomis išveistų ir paleistų
į laisvę didžiųjų apuokų (Bubo bubo L.) migracijos ypatumai, patirtis Lietuvoje“ supažindinome su šių paukščių būkle Lietuvoje ir
kaimyninėse šalyse. Didysis apuokas pasaulinės gamtos apsaugos
organizacijos raudonojoje knygoje (IUCN Red List) aprašomas,
kaip nekelianti susirūpinimo (Least concern) rūšis. Deja, didžiųjų
apuokų populiacijos būklė Lietuvoje yra kritinė (2011-2013 m. perėjo 10-20 porų). Latvijoje šis paukštis taip pat yra retas, Lenkijoje
sutinkamas taip pat labai retai, išskyrus centrinę šalies dalį. Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje jam gresia išnykimas.
Lietuvoje įgyvendinant „Lūšių ir didžiųjų apuokų veisimo nelaisvėje programą“ 2011 m. į laisvę paleisti 32 GPS siųstuvais pažymėti apuokai. Iš siųstuvų gauta informacija pirmiausia atskleidė
šiuolaikinės technikos galimybes. Pusė siųstuvų veikė trumpiau
nei 2 mėnesius, o 3 siųstuvai – ilgiau nei metus ir jų veikimo laikas siekė 718 dienų. Atitinkamai ilgiausiai veikusiu siųstuvu užre-

Stumbrai

gistruotas ilgiausias didžiojo apuoko nuskristas maršrutas – net
1850 km. Siųstuvais registruojant kas valandą paukščio buvimo
vietą, nustatyta, kad per 1 valandą didysis apuokas nuskrenda
vidutiniškai 0,101 km (jungiant registracijos taškus tiesia linija). Tokiu būdu matuojant, per parą didysis apuokas nuskrenda
vidutiniškai 2,408 km. Didžiausią atstumą paros metu apuokai
nuskrisdavo 0-3 val. nakties. Tuo metu vidutinis per valandą nuskrendamas atstumas būdavo 0,346 km/val. Ypač intensyviai didieji apuokai skraidydavo nuo 0 iki 1 val. nakties (0,636 km/val.).
Pirmosiomis dienomis po paleidimo didieji apuokai per parą
nuskrisdavo labai mažus atstumus. Keturių apuokų siųstuvų duomenys parodė, kad per pirmas 5 paras po paleidimo šių individų
nuskrendamas atstumas buvo 2,2-3,4 kartus trumpesnis nei vidutinis tų pačių individų nuskrendamas atstumas per parą viso
stebėjimo laikotarpiu. Be to pastebėta, kad analizuojant nuskrendamus atstumus diena iš dienos, vis kartojasi ilgas – trumpas nuskrendamas kelias: jei vieną parą paukštis nuskrenda ilgą atstumą, tai kitą – trumpą, dar kitą – vėl ilgą ir t.t. Vidutinis per parą
apuokų nuskrendamas atstumas taip pat labai priklausė nuo individo. Dauguma didžiųjų apuokų vidutiniškai per parą nuskrisdavo
apie 2 km, bet buvo individų, nuskrendančių tik apie 1 km, o vienas apuokas per parą vidutiniškai nuskrisdavo net apie 7,5 km. Pastebėta, kad dalis į laisvę išleistų apuokų greitu laiku užsiėmė savo
teritorijas ir jose laikydavosi ilgą laiką, tačiau pasitaikė individų,
kuriems buvo būdingi ilgi kryptingi perskridimai. Vienas tokių
individų stebėjimo laikotarpiu apskrido didžiulį ratą, kurio ilgis
siekė net 625 km, ir grįžo beveik į savo paleidimo tašką. Šio apuoko skridimo trajektorijoje keletas registracijos taškų buvo gauta ir
iš Kauno miesto teritorijos. Trys išleisti didieji apuokai migravo į
Kaliningrado sritį. Šiuo metu tobulinama apuokų veisimo ir adaptacijos metodika ir rengiamasi kitam darbų etapui.
Pranešime „Kur vilkų ieškoti ir kiek jų ten yra?“ atskleidėme
sudėtingą vilkų apskaitos metodikų parinkimo bei populiacijų
vertinimo situaciją ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Daugelyje Europos šalių yra skiriamas didelis dėmesys įvairiapusiams
vilkų populiacijos būklės tyrimams, net įdarbinamos gausios ekspertų komandos, kurios ištisus metus dirba tik šiais klausimais.
Vilkų tyrimams pasitelkiami klasikiniai metodai ir paremti šiuolaikine technologijos pažanga. Mokslininkai dažnai pataria, kad
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keleto metodų kombinacija turėtų tapti populiacijos skaičiaus ir
jo pokyčio nustatymo pagrindu. Kaip nebūtų keista, visose šalyse akcentuojama, kad tyrimai, atliekami esant sniego dangai, yra
labai svarbūs. Tiesa, rekomenduojama, esant galimybei, būtinai
pasitelkti ir aukštąsias technologijas: tai yra DNR tyrimus, kurie ženkliai pagerina naudojamos tyrimų sistemos rezultatus. Vis
dėlto, nors labai vertinamas genetinių tyrimų metodas, jis taip pat
turi silpnų vietų. Prieš imantis šio metodo būtina gerai apgalvoti lauko darbų (pavyzdžių rinkimo) ir laboratorinių tyrimų (protokolų) organizavimą. Neatsižvelgus į tai, populiacijos dydis gali
būti nustatomas klaidingai. Be to, tyrimai (sekimas pėdsakais),
atliekami esant sniegui, vis vien laikomi esminiais, padedančiais
ne tik surinkti medžiagą genetiniams tyrimams (dažniausiai naudojamos vilkų išmatos), bet ir teisingai interpretuoti rezultatus,
gautus genetinių tyrimų metu.
Apžvelgiant kitų šalių patirtį, tampa akivaizdu, kad sniego
danga yra pagrindinė atrama, vykdant vilkų apskaitą. Daugelyje
Europos ir Šiaurės Amerikos šalių taip pat naudojamas visiems
įprastas sekimas pėdsakais ant sniego. Pavyzdžiui, visuotinai laikoma, kad, lyginant Europos mastu, Skandinavijoje vilkų tyrimams ir monitoringui taikomi metodai ir technologijos yra pačios pažangiausios. Tačiau šioje šalyje be genotipo nustatymo iš
ekskrementų metodo taip pat naudojamas sekimo pėdsakais sniege metodas. Pasitelkiant šių metodų kombinaciją, nustatomi gaujų, porų ir pavienių vilkų skaičiai.
Pastaruoju metu daugumoje šalių naudojami metodai tarpusavyje skiriasi. O vilkams žmonių sukurtos rajonų, regionų ir
valstybių ribos neegzistuoja. Todėl šiuo metu mokslininkai visoje
Europoje siekia sukurti metodus, kuriais būtų galima vilkus tirti „be sienų“ ir skirtingose valstybėse gautus tyrimų rezultatus
analizuoti bendrai. Jau bendrai tiriami Vokietijoje ir Lenkijoje bei
Švedijoje ir Norvegijoje gyvenantys vilkai, o taip pat ir Alpių kalnų regiono vilkai. Sukaupta patirtis rodo, kad vieninga veikla turi
plėstis vardan teisingo požiūrio į šį pagarbos vertą gyvūną.
Pranešime „Šernų daromos žalos įvertinimas Lietuvoje“ aptartos problemos, kylančios dėl šių žvėrių daromo poveikio žemės
ir miškų ūkiams bei dėl sunkiai valdomos gausos mažinimo. Šer-
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nai yra labai socialūs, intensyviai besidauginantys, turintys sinantropinių savybių, lengvai prisitaikantys prie kintančios aplinkos
gyvūnai, jų gausa sąlygoja ligų plitimą. Susidariusi situacija paskatino vykdyti šernų populiacijos tyrimus. Nustatyta, kad šernų lankymasis žemės ūkio plotuose priklausė nuo sėjomainos ir
gyvūnų gausos. Vienas šernas per metus išknisa vidutiniškai apie
1 ha miško ir padaro žalos apie 0,3-0,4 ha grūdinių kultūrų pasėlių. Šernų padaroma žala sudaro 70-75 proc. visos laukinių gyvūnų padaromos žalos pasėliams. Šernų maisto racione reikšmingiausią dalį sudarė bulvės ir įvairios grūdinės kultūros. Po to būtų
cukriniai runkeliai, kurių didžiausią dalį šernai suėsdavo žiemos
laikotarpiu. Gilių dalis maiste kito nuo 10 proc. iki 40 proc., priklausomai nuo derėjimo metų. Gyvūninis maistas (kuriame dominavo smulkūs graužikai ir įvairi dvėseliena) sudarė tik apie 3-4
proc. šernų raciono.
Apskaičiuota, kad kasmet šernai išknisa apie 0,4 proc. miško
paklotės pušynuose, 9 proc. pušynuose su eglėmis, 0,9 proc. mišriuose spygliuočių-lapuočių miškuose ir 2,4 proc. lapuotynuose
su spygliuočių priemaiša. Šio daromo poveikio apimtys labai priklauso nuo šernų gausos ir metų laiko. Pavasarį šernų bandą dažniausiai sudarė 6 individai (didžiausią registruotą bandą sudarė
22 individai). Vasarą ir rudens pradžioje būna vidutiniškai 5 individai. Vėstant orams šernai buriasi į didesnes bandas, siekiančias
iki 35 individų (vidutiniškai 5,5 individo). Vidutinis netrikdomo
šerno per parą nueinamas atstumas siekia 0,3-10,5 km ir priklauso nuo metų laiko, gyvūno amžiaus ir lyties. Vidutiniškai žiemos
laikotarpiu šernų banda nueina 1-2 km, o vasaros laikotarpiu –
10-12 km. Mokslininkai daro išvadą, kad efektyvi apsauga ir žalos sumažinimas įmanomas, jei bus gerai suvoktos šernų daromos
žalos priežastys ir veiksniai, būtini žalos prognozės bei įvertinimo
metodų pagerinimui.
Kongreso uždarymo dieną, plenarinio posėdžio metu, Lietuvos atstovai pakvietė visus svečius ir dalyvius 2019 m. atvykti į
Lietuvą, kur bus rengiamas 34-asis kongresas. Tai didelė garbė,
įsipareigojimas ir atsakomybė suorganizuoti tokio masto tarptautinį renginį.
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Juozas Strazdas
1931 02 11 – 1917 08 25

B

aigiantis vasarai netekome miškininko Juozo Strazdo, kuris 41 metus rūpinosi Aukštaitijos miškais, o 35-rius
skyrė Panevėžio krašto žaliajam rūbui.
Juozas Strazdas buvo kilęs iš Širvintų
rajono Tilvikų kaimo. Baigęs 1951 m. Gelvonų vidurinę mokyklą, studijavo miškininkystę LŽŪA. Įgijęs 1956 m. miškų ūkio
inžinieriaus diplomą, 1956–1958 m. dirbo
Vilniaus miško pramonės ūkio Ukmergės
miško ruošos punkte meistru. Įsteigus Širvintų miškų ūkį, grįžo į gimtinę – 19581962 m. paskirtas Širvintų girininkijos
girininku. Čia gerai užsirekomendavusį gi-

rininką 1962 m. miškų ūkio ir miško pramonės ministras A. Matulionis paskyrė Panevėžio miško pramonės ūkio vyriausiuoju
miškininku. 1975 m. jis perkeltas įsteigto
Panevėžio miško įmonių gamybinio susivienijimo vyresniuoju gamybos inžinieriumi. Atkūrus 1990 m. Panevėžio miškų urėdiją, iki 1993 m. dirbo vyresniuoju gamybos
inžinieriumi, 1993–1997 m. – vyresniuoju
miško apsaugos ir darbo apsaugos inžinieriumi. 1997 m. išėjo į pensiją.
Dirbdamas įvairiose pareigose J. Strazdas užsirekomendavo kaip pareigingas,
sumanus specialistas, gabus darbų organizatorius. Jis domėjosi miškininkystės
naujovėmis, bendravo su Miškų instituto
mokslininkais, jų rekomendacijas diegė gamyboje. Panevėžio miško pramonės ūkyje išplėstas miško medelynas, įveistos sėklinės medžių plantacijos. Jam asmeniškai

dalyvaujant išbandyta gamyboje eglės sėklų sėjimo mašina, pradėtos naudoti tvoros
ąžuolo želdinių apsaugai nuo žvėrių. Daug
jėgų atiduota per du dešimtmečius ir miško
pramoninei veiklai, diegiant naują techniką
ir medienos ruošos technologijas, vystant
vietinį medienos perdirbimą.
Juozas su žmona Janina užaugino sūnų
Arūną ir dukrą Rasą, sulaukė 3 anūkų, kuriuos labai mylėjo ir globojo. Išėjęs į pensiją Juozas mėgo darbuotis kolektyviniame
sode, tėvišką dėmesį skyrė šeimai.
Amžinam poilsiui velionis palydėtas į
Panevėžio miesto Šilaičių kapines.
Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną
Janiną, sūnų Arūną, dukrą Rasą, anūkus,
kitus artimuosius.
Panevėžio miškų urėdijos darbuotojai,
buvę bendradarbiai

Vytautas Pranas Saulis
1933 08 25 – 2017 11 12

E

idamas 85-uosius metus, lapkričio 12
d. mirė miškininkas Vytautas Pranas
Saulis, kilęs iš Rokiškio krašto.
Baigęs 1953 m. Rokiškio vidurinę mokyklą, Vytautas Pranas Saulis įstojo į LŽŪA
studijuoti miškininkystės. 1958 m. įgijusį
miškų ūkio inžinieriaus diplomą, paskyrė
į Ignalinos miškų ūkį, kur jis dirbo kadrų
ir miško apsaugos inspektoriumi, nuo 1959
m. iki 1961 m. – miško želdinimo inžinieriumi, vėliau iki 1964 m. – Vaišniūnų girininkijos girininku.
1965 m. jis atsikėlė į Dubravos miškų
tyrimo stotį, kur iki 1975 m. dirbo Nemuno
girininkijos girininku, vėliau iki 1980 m. –
Girionių girininkijos vyresniuoju techniku
– miškininku, 1981–1984 m. – šios girinin-
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kijos girininku, 1985–1995 m. medienos
perdirbimo cecho meistru. 1995 m. išleistas į pensiją.
Keičiantis tuometinėje Dubravos MTS
girininkijų pavadinimams ir plotams, girininko Vytauto Prano Saulio prižiūrimuose miškuose tikro miško tebuvo viena eiguva, o likusiame plote augo Kauno marių
pakrančių apsauginiai želdiniai, kurių dalį
teko įveisti ir jam. Apsauginiai želdiniai sodinti skirtingo tankumo iš įvairių medžių
rūšių, tarp jų buvo ir daug egzotinių rūšių,
įvairiai mišrinti. Todėl girininkui didžiausias rūpestis buvo tinkamai juos prižiūrėti ir ugdyti. Būdamas pareigingas, darbštus
ir kruopštus darbuotojas, šį darbą jis vykdė labai atsakingai, vadovaudamasis Miškų
instituto mokslininkų rekomendacijomis.
Kad bėgant metams Kauno marių apsauginiai želdiniai tapo vertingais miškų mokslo ir mokymo objektais, didelis nuopelnas
tenka ir šiam girininkui.
Vytautas Pranas Saulis kasdieniniame

gyvenime buvo ramaus būdo, kuklus. Su
žmona Vitolda, miškininke, užaugino dukras
Dalią ir Rasą, sūnų Rimantą. Garbaus amžiaus sulaukusį džiugino gausus vaikaičių
ir provaikaičių būrys. Dukros Dalios sūnus
Aivaras Audėjaitis pasekė senelių pėdomis
– tapęs miškininku dabar dirba Dubravos
EMM urėdijos Vaišvydavos girininkijos girininku. Į šios girininkijos teritoriją patenka
ir ankščiau senelio prižiūrėtų miškų plotai.
Amžinam poilsiui velionį palydėjome
į naująsias Šlienavos kapines, esančias jo
puoselėto miško kaimynystėje.
Dubravos EMM urėdijos darbuotojai,
buvę bendradarbiai bei kurso draugai nuoširdžiai užjaučia velionio žmoną Vitoldą,
dukras Dalią, Rasą, sūnų Rimantą bei visus
artimuosius.
Dubravos EMM urėdijos darbuotojų,
buvusių bendradarbių ir kurso draugų
vardu – Vytautas Ribikauskas

Išėję negrįžti

Apolinaras Pagirys
1922 12 22 – 2017 11 09

B

aigdamas 95-uosius metus, lapkričio 9
d. išėjo Anapilin buvęs ilgametis miškotvarkininkas, vėliau Panevėžio miškų urėdijos darbuotojas Apolinaras Pagirys,
miškams skyręs 52 savo gyvenimo metus.
Apolinaras – rokiškėnas, kilęs iš Južintų valsčiaus Margėnų kaimo. Baigęs 1933 m.
Kriaunų pradinę mokyklą, mokėsi Zarasų
K. Būgos gimnazijoje. 1939 m. joje baigė 4
klases. Užėjus okupacijoms dirbo tėvų ūkyje.
1944 m. savo gyvenimą jis susiejo su miškais – įsidarbino Rokiškio miško pramonės
ūkyje dešimtininku. 1947 m. susidomėjo Rokiškio krašte vykdomais miškotvarkos darbais
ir perėjo čia dirbti, mokėsi miškotvarkos technikų kursuose Kaune. 1948 m. paskyrė į Lietuvos miškų tvarkymo kontorą miško techniku. Vėliau tobulinosi taksatorių kursuose, nuo
1950 m. iki 1963 m. dirbo miškų taksatoriumi.
Nors darbas Sibiro taigoje buvo sunkus
ir pavojingas, Apolinaras nepabūgo dalyvauti Lietuvos miškotvarkininkų ekspedicijose į Baškiriją (1951 m.), Irkutsko sritį
(1953–1954 m.).
Vykdant miškotvarkos darbus Sajanuose,
Zimos miškų ūkio Zulumajaus girininkijoje,

1954 m. rudenį į talką A. Pagiriui ir V. Žinduliui atėjo technikai V. Krutulis ir A. Mikaila.
Baigę darbus, trejetas miškotvarkininkų nutarė grįžti į gyvenvietę ne taigos spindžiais,
o greitesniu keliu – leistis primityviu plaustu
Angaros upės intaku Oka. Tik A. Pagirys patraukė pėsčiomis. Sėkmingai įveikę didesnę
kelio pusę, plaukikai išvydo salą, skyrusią upę
į dvi sraunias vagas su slenksčiais. Milžiniškas vandens verpetas panardino nevaldomą
plaustą ir srovė nunešė keliautojus į skirtingas puses. V. Krutuliui ir V. Žinduliui pavyko
išsigelbėti, o Albino Mikailos kūną po 3 dienų
žvejai rado nuneštą už 20 km. Kaune liko jauna našlė su kūdikiu...
Grįžęs į Lietuvą, Apolinaras 1955 m. įsikūrė Panevėžyje, kur dirbdamas penktajame miškotvarkos būryje taksavo šio regiono
miškus. 1959-1963 m. mokėsi Vilniaus miškų
technikumo neakivaizdiniame skyriuje.
Įgijęs miškų ūkio techniko kvalifikaciją,
jis 1964 m. įsidarbino Panevėžio miško pramonės ūkyje inžinieriumi, 1968 m. dirbo
miško ruošos punkto, 1974–1983 m. – medienos išvežimo baro viršininku. Vėliau dar
14 metų triūsė miško rekreacijos meistru,
medžioklės žinovu. Būdamas 75-rių, 1997 m.
išėjo į pensiją.
Nors Apolinaras nebuvo baigęs aukštųjų
mokslų, gyvenime elgėsi kaip tarpukario kartos inteligentas – visuomet pasitempęs, tvarkingas, tiesus ir sąžiningas, pagarbiai bendra-

vo su visais žmonėmis, neišskirdamas eilinių
darbininkų, pavaldinių, niekuomet be reikalo
nekėlė balso, visuomet padėdavo nelaimėje.
Noriai dalyvavo visuomeninėje veikloje:
keliolika metų vadovavo Gamtos apsaugos
draugijos Panevėžio skyriui, buvo renkamas
Panevėžio miško pramonės ūkio profesinės
sąjungos komiteto pirmininko pavaduotoju.
Būdamas aktyviu, pareigingu medžiotoju,
jis daug nuveikė ir kuriant bei gerinant profesionalių medžioklių organizavimo kultūrą Panevėžio miškų urėdijoje. Neatitolo nuo
buvusio kolektyvo, miškininkų gyvenimo ir
būdamas pensijoje, komplektavo „Mūsų girias“. Ir paskutiniais gyvenimo metais, jau
negalėdamas vaikščioti, jis išliko optimistu,
geros atminties, domėjosi miškų pertvarka ir
pergyveno dėl miškų ateities.
Kartu su žmona Janina išaugino ir išleido
į mokslus sūnų Ričardą ir dukrą Jolantą. Susilaukė 6 anūkų ir 6 proanūkių, kuriuos globojo ir palaikė artimą ryšį.
Lietingą lapkričio 11-ąją į Panevėžio
miesto Šilaičių kapines amžino poilsio Apolinarą Pagirį palydėjo artimieji, miškininkų
bendruomenės nariai.
Nuoširdžiai užjaučiame velionio dukrą
Jolantą, sūnų Ričardą, jų šeimas, seserį Gerdą, kitus artimuosius.
Panevėžio miškų urėdijos darbuotojai,
miškotvarkos veteranai

NAUJI LEIDINIAI

Anykščių šiluose bei giriose (1958–2014 m.)
ir Vakarų Sibiro taigoje (1956 m.)

T

okiu pavadinimu 1958 m. LŽŪA absolventas miškininkas Vidas Pračkaila pernai parengė 170 p. leidinuką, kuriame aprašo
savo ir žmonos, buvusios TSRS sporto meistrės, krepšininkės
Danutės Vasiliščiūtės nueitą gyvenimo kelią. Per šių dviejų to laikotarpio jaunų specialistų biografijas objektyviai, be pagrąžinimų ar nutylėjimų aprašyti ir tų metų tarybinės girininkijos darbuotojų (plačiausiai
girininko) darbo bei buities šiokiadieniai. Tai, galima sakyti, išsamus tų
laikų jauno girininko dienoraštis, kurį verta paskaityti ir šių dienų, ir
vyresnės kartos buvusiems girininkams, kitiems miškininkams.
Antroje leidinuko dalyje, pavadintoje „Žvilgsnis į Lietuvos miškus
ir jų aukščiausius vadovus šių dienų akimis“, autorius pateikia daug
kontraversiškų teiginių, kurie, deja, atspindi tik jo originalią asmeninę nuomonę apie apžvelgto laikotarpio Lietuvos miškų būklę bei miš-

kų žinybai vadovavusius pareigūnus.
Trečioji knygelės dalis skirta studentiškiems prisiminimams apie gyvenimo sąlygas, kuriomis autorius po
trečio studijų kurso atliko gamybinę
praktiką Vakarų Sibiro taigoje.
Knygelę galima rasti ASU ir KMAI
kolegijos bibliotekose, o elektroninę
versiją – Lietuvos miškininkų sąjungos (el.paštas: ms@asu.lt) ir Druskininkų miškų urėdijos Mokymo ir
informacijos centro „Girios aidas” (el.paštas: info@dmu.lt) tinklalapiuose.
Prof. Albertas VASILIAUSKAS
2017 LAPKRITIS
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Laisvą minutę

Medžiai be lapų ...
2.

1.

5.

3.

4.

6.
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7.

8.
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10.

9.
11.

14.

12.
14.

15.

13.

18.

15.

5.

1./10.

16.

17.
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9.

13.
23.

25.

19.
20.

7.

21.

22.

11.

24.
26.

16.

17.
27.

28.

2.

4.
12.
6.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Vertikaliai:
1. Medis tankia rutuliška laja, plačiais karpytais lapais. 2. Vaistinis,
prieskoninis augalas, mėtelė, kartusis kietis. 3. Sausmedinių šeimos
drėgnų miškų ir dekoratyvinis krūmas, kurio raudonos uogos dar ir
dabar puošia upių ir upelių pakrantes. 4. Sausų pušynų graižažiedžių šeimos vaistinis augalas, įrašytas į Lietuvos Raudonąją knygą.
7. Stambūs, labai šakoti ir greitai augantys pakelių, parkų ir sodybų
medžiai. 8. Prižiūrimas natūralus arba ugdomas želdinys poilsiui ar
gamtos apsaugai. 12. Aukštas medis plačia laja, svyrančiomis šakomis. 13. Lietuvos nacionalinis medis. 16. Skėtinių šeimos kultūrinis,
prieskoninis augalas, be kurio neįmanomas daržovių rauginimas.
17. Tankaus visžalio žemo arba vidutinio aukščio krūmo bereinučio
lotyniškas pavadinimas. 20. Didelis, plačiai išsišakojęs medis gelsvai
pilka žieve, dideliais lapais. 21. Gausiai lapuotas krūminis gluosnis.
23. Didelis, šakotais ragais miškų gyvūnas, padarantis nemažai žalos miško kultūroms. 24. Grybas gleivūnas, augantis ant pūvančios
medienos, lapų, žolių stiebų, spyglių.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Horizontaliai:
5. Miškų ir dekoratyvinis medis arba krūmas raudonomis arba
baltomis saldžiarūgštėmis uogomis. 6. Grakštus žolėdis su
maža galva ir balta dėme pasturgalyje. 9. Parkuose ir miškuose auginamas medis lygia žieve, tankia, plačia laja. 10. Veiksmas, pasielgimas, oficialus dokumentas ar raštas. 11. Krūminis gluosnis. 14. Žymus škotų rašytojas, labiausiai žinomas kaip
detektyvų autorius. 15. Uogienė kitaip. 18. Miškų ir pelkių uogakrūmis, vedantis raudonas miltingas uogas ir skirtingai nei
daugumos augalų nemeta lapų prieš žiemą. 19. Svaigiai dvokus
nuodingas pelkių augalas. 22. Retai šakotas drėgnų vietų medis
tamsiai ruda ar šviesiai pilka žieve. 25. Visiškai nelepus daugiametis darželių augalas, pražystantis nuo rugpjūčio vidurio ir
žydi iki rugsėjo pabaigos. 26. Medis ruda žieve, ilgais spygliais
ir apvaliais kankožėžiais. 27. Medis, kurį savo eilėraštyje apdainavo Paulius Širvys. 28. Erikinių šeimos visžalis, labai medingas krūmokšnis.

Sudarė Ona Gylienė

1.

Sveikiname gimusius gruodį
Su 30-uoju gimtadieniu
Gruodžio 2 d. šią sukakt į paž ym inčią Kėdainių miškų urėd ijos sekretorę JUSTINĄ
DRĄSUTIENĘ, 13 d. – Valstybinės miškų
tarnybos Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus vyresnįjį specialistą ČESLOVĄ BLAŽĮ.

Su 40-uoju gimtadieniu
Gruodžio 1 d. šią sukakt į paž y m int į Ignalinos miškų urėd ijos Vaišniūnų girininkijos eigulį ROLANDĄ LUKAŠAVIČIŲ, 3 d.
– Kuršėnų miškų urėd ijos Gedinčių girininkijos girininko pavaduotoją IRMANTĄ GIRSKĮ, 4 d. – Trakų miškų urėd ijos
medelyno meistrę DAIVĄ RADZEVIČIENĘ, 5 d. – Valstybinės miškų tarnybos
Miško genetinių išteklių skyriaus vyriausiąjį specialistą DARIŲ RAUDONIŲ, 11
d. – Kupiškio miš
kų urė
d i
jos Kupiškio
girin ink ijos eigulį STASĮ ŠLAPELĮ, 18 d.
– Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vyriausiąjį
specialistą KĘSTUTĮ GRIGALIŪNĄ, Raseinių miškų urėd ijos medienos ruošos ir
darbų saugos inžinierę RŪTĄ KILČAUSKIENĘ, 21 d. – Jurbarko miškų urėd ijos
Jūravos girininkijos girininko pavaduotoją MARIŲ GERULAITĮ, 29 d. – Tytuvėnų
miškų urėd ijos pagalbinį darbininką OVIDIJŲ KASPARĄ.

Su 50-uoju gimtadieniu
Gruodžio 1 d. šią sukakt į paž y m int į Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės
skyriaus Alytaus teritorinio poskyrio vyriausiąjį specialistą JUOZĄ POLITIKĄ,
3 d. – Švenčionėlių miškų urėd ijos me
dienos ruošos, prek ybos ir techn in io pa

Gruodžio 1 d. sukanka 75-ri buv usiam
ilgamečiam Šilutės miškų urėdijos miško
apsaugos inžinieriui POVILUI GUMBELEVIČIUI, 12 d. – buv usiam ilgamečiam
Šilutės miškų urėd ijos miško darbininkui
STASIUI KUZUI.

Su 60-uoju gimtadieniu

Su 80-uoju gimtadieniu

Gruodžio 3 d. šią sukakt į paž ymintį Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės
skyriaus Vilniaus teritorinio poskyrio vyriausiąjį specialistą PRANĄ BERNOTĄ, 5
d. – Biržų miškų urėd ijos med ienos ruo
šos, prek ybos ir techn in io pada lin io medvežės operatorių JONĄ VAISIŪNĄ, 6 d.
– Panevėžio miškų urėd ijos miškų ūkio
darbininką ALGIRDĄ KOKŠTĄ, 11 d. –
Šilutės miškų urėd ijos Norkaičių girin in
ki
jos medienos traukimo traktorininką
ANTANĄ DOBRAVIČIŲ, 20 d. – Kretingos miškų urėd ijos Palangos girin ink ijos
eigulį VLADĄ KISIELIŲ, 23 d. – Šilutės
miškų urėd ijos Šilutės girin ink ijos girininko pavaduotoją VYTAUTĄ MAŽIEDĄ, 24 d. – Ukmergės miškų urėd ijos Žaliosios girin ink ijos girininką VYTAUTĄ
PAŠUKONĮ.

Gruodžio 4 d. šią sukakt į paž ymėsiant į
buv usį ilgametį Dubravos EMM urėd ijos
medelyno darbininką ALBINĄ BUZĄ, 5
d. – buv usį ilgametį LAMMC Miškų instituto vyr. mokslo darbuotoją, ASU Miškų
ir ekologijos fakulteto Miško biologijos ir
miškininkystės instituto profesorių, habil.
dr., buvusį LMS viceprezidentą ANTANĄ JUODVALKĮ, buv usį ilgametį Veisiejų
miškų urėd ijos Kapčiamiesčio girin ink ijos
girininką, ryšių su visuomene specialistą
VYTAUTĄ JUOZĄ STACEVIČIŲ.

Kryžiažodžio „Išlydėjome
paukščius...“, išspausdinto
2017 m. 10 nr., atsakymai
Vertikaliai: 1. Tulžys. 2. Sakalas. 3. Apuokas.
4. Ventės. 7. Gegutė. 8. Lizdas. 12. Čivylis. 13.
Kėkštas. 16. Lututė. 17. Sodyba. 20. Strazdas.
21. Kondoras. 23. Griežlė. 24. Čiurlys.
Horizontaliai: 5. Slanka. 6. Rudens. 9. Genys.
10. Mėlis. 11. Gandras. 14. Eteris. 15. Lėliai.
18. Suopis. 19. Šarkos. 22. Startos. 25. Atara.
26. Virbė. 27. Remeza. 28. Voverė.
IŠSKRENDA KLYKAUDAMOS GERVĖS

Gruodžio 12 d. sukako 65-ri buv usiai ilgametei Šakių miškų urėd ijos sekretorei
DONATAI JAVAITIENEI, 13 d. – buv u
siai LAMMC Miškų instituto laborantei,
technikei BIRUTEI BREDELIENEI.

da lin io medkirtės operatorių GINTARĄ
RUDINSKĮ, 5 d. – Šilutės miškų urėd ijos
Žemaitkiemio girin ink ijos valytoją, miško
darbininkę LAIMĄ ŠIAUDVYTIENĘ, 6 d.
– Telšių miškų urėd ijos med ienos ruošos,
prek ybos ir techn in io pada lin io medienos traukimo traktorininką RAIMONDĄ
BAGDONAVIČIŲ, 7 d. – Zarasų miškų
urėd ijos Gražutės girininkijos eigulį GINTAUTĄ BOBKOVĄ, 8 d. – Telšių miškų
urė
d i
jos bufetininkę DALIĄ VENCKIENĘ, 17 d. – Tauragės miškų urėd ijos Šilinės girin ink ijos miško darbininką ROLANDĄ DILBĄ, 21 d. – Tauragės miškų
urėd ijos buhalterę GRAŽINĄ STAŠINSKIENĘ, 22 d. – Šilutės miš
kų urė
d i
jos
Norkaičių girin ink ijos traktorininką ALGIRDĄ ŽYGAITĮ.

Su 70-uoju gimtadieniu
Gruodžio 5 d. šią su kakt į paž ym int į buv u
sį ilgametį Utenos miškų urėd ijos med ie
nos ruošos, prek ybos ir techn in io pada li
nio viršininką JONĄ ČEČIUOLĮ.

Gruodžio 5 d. sukako 85-ri buv usiam
ilgamečiam Anykščių miškų urėd ijos vairuotojui ALGIUI LEIKAI.

Kryžiažodžio „Medžiai be lapų...“ atsakymą (frazę) iki gruodžio 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 – sudedamas kastuvas sniegui Mil-tec.
Kryžiažodžio „Išlydėjome paukščius...“, išspausdinto 2017 m.
10 nr., teisingą atsakymą pateikė ir prizą – neperšlampantį
kostiumą Mil-tec Woodland – laimėjo Andrius Čeponis.
Dėl prizo kreipkitės
el. paštu info@musu-girios.lt
arba tel. 8 687 10616.

Loterijoje dėl prizo negali dalyvauti redakcijos
2017 LAPKRITIS darbuotojai ir jų šeimų nariai.
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Gamtos kalendorius

Kodėl paskutinis metų mėnuo – gruodis?

G

ruodis XVII-XVIII a. dar vadintas
Kalėdų mėnesiu, Advento metu.
Tamsus, niūrus žiemos metas.
Senoliai tikėjo, jog tai mirusiųjų vėlių ir
piktųjų dvasių bastymosi gamtoje, žmonių
kiemuose laikas. Vengta vakarais ką nors
dirbti lauke.
Krikščionybėje – tai pasirengimo Kalėdų šventėms, susikaupimo maldai ir pasninko laikotarpis. Iki XX a. pradžios Lietuvoje nebuvo ruošiamos triukšmingos
šventės. Suėjus į vieną pirkią vakaroti buvo
žaidžiami ramūs žaidimai – žiužį mušė,
lauminėjo. Dainas keitė bažnytinėmis
giesmėmis. Net 3 dienas per savaitę būdavo pasninkas. Sakyta, kad šykštuoliai mirdavę tik „nevalgomą“ dieną, kad kaimynų
nereikėtų šermenyse maitinti.
Horoskopai lietuviškai. Prof. Eugenija
Šimkūnaitė gruodį vadino Kiškio (zuikio)
mėnesiu. Daugiau nei 300 pasakų, per 250
mįslių ir patarlių lietuvių tautosakoje apie
šį gyvūną priskaičiuojama. Prof. Tadas Ivanauskas ilgaūsį profesoriumi pravardžiavo:
aikštingas, protingas, sniego knygą laisvai
skaitantis, pėdas į užburtą ratą sumėtantis... Kiškis neretai apgauna medžioklius:
pasislepia po žabais, kadagiais. Sužeistas
kiškis puola net šunis, gali skalikui nosį
apdraskyti. Neretai įsigudrina kluone ar
po kokia apversta valtimi žiemoti. Gerais
metais zuikienė 3-4 kartus atsiveda vaikučių. Ji labai rūpestinga motina, savo tirštu pieneliu ir žuvusios kaimynės vaikelius
pamaitina. Po šiuo ženklu gimusios moterys darbštuolės, auksarankės, surišančios
puikiausius „sodus“. Tai karštos, temperamentingos moterys. Šitai geriausiai liudija
paskui jas nuolat sekiojantis pulkelis sveikų vaikučių. Zuikelės – mielos, besišypsančios mergaitės, kaip iš pieno plaukusios.
Vakarėliuose tol šoka, kol bateliai suplyšta.
Zuikiai – iš bajorų luomo, mokyti, prakutę. Bet giminėj ir donžuanų pasitaiko.
Gamta. Gruodis – zylių mėnuo. Samanotoje kriaušėje garsiai balso galimybes
demonstruoja didžioji zylė, sidabro stygas šalčio nurudintame nendryne virpina
mėlynoji zylė, o pamiškėje baltą uodegėlę
kraipo uodeguotoji. Bepeliaujančią lapę
triukšmaudama išduoda juodmargė šarka.
Prasideda šernų kautynės dėl patelės, už
vietą po ąžuolais. Kuiliai pirmiausiai išvaiko antramečius gentainius. Tuo pat metu
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savo puošnias, daugiašakes, bronzines karūnas meta briedžiai. Pirmiausia – stambūs, subrendę žvėrys.
Šventės. Pirmoji Advento rimties pabaigą artėjant praneša gruodžio 13-oji. Tradiciniame liaudies
kalendoriuje tą dieną prasidėdavo Saulėgrįžos apeigos. Tai Šviesos arba šv. Liucijos diena (III-IV a.
sandūroje Graikijoje, Sirakūzuose
gyvenusi mergelė kankinė: deginta
ugnyje, žalota kalaviju).
Dar nuo vasaros ruošiamasi Kūčių vakarui: apsirūpinama šienu, riešutais,
spanguolėmis, paliekami gražiausi obuoliai. Visą gruodį daromi žaisliukai iš šiaudų, gilių, kaštonų. Prieš Kūčias pramaldavo šviežių miltų duonai. Kai kur kaimynai
ir namiškiai vieni kitų atsiprašydavo. Visos
pirkios kvepėdavo nuo gaminamo maisto.
Sutemus visi eidavo į pirtį (pirma vyrai, po
to moterys), susitaikydavo, atleisdavo vienas kitam įžeidimus ir laukdavo patekant
Vakarės. Tuomet sėdo prie baltai uždengto
Kūčių stalo. Regis krikščioniška tradicija, o
tiek daug ir gamtameldiškų elementų.
Advento rimtį, laukimą vainikuoja Kalėdų džiaugsmas – ypatingos santarvės
džiaugsmas. Tiek atlaidumo kitaip mąstančiam, tiek realios pagalbos mažiau turinčiam, tiek atidos savo dvasiniam atgimimui.
Ant slenksčio ir Naujieji. Pasakojama,
kad šią naktį prisikelia mirusieji. Naujųjų
išvakarėse Labanoro girioje, kurdami pirties krosnį, įmesdavo liepinę (meilės deivės
Mildos medžio) pliauską, reiškiančią santarvę šeimoje, draugystę su kaimynais.
Darbai. Nuo Kalėdų iki Užgavėnių
– mėsiedas. Pernykščiai darbai pabaigti,
šiųmetiniai nepradedami. Įdomus mūsų
tautos paprotys: lietuvis ne dieną pradėdamas, bet eidamas valgyti pusryčių prausdavosi. Gyvulius skersdavo prieš šventes,
kad šventėms užtektų ir darbymečiui liktų. Dažniausiai per mėnulio pilnatį, kad
lašiniai nesusitrauktų, arba jaunatyje, kad
mėsa būtų skalsi. Retai kada kiaulę skersdavo sodybos šeimininkas. Kiekvienas kaimas turėjo savo kiauliavertį, profesionalų
skerdiką. Jam reikšdavo pagarbą – sodindavo svečio kėdėje, įduodavo skerstuvių. Šį
amatą jis perimdavo iš tėvų ir perduodavo

Kėkštas

savo vaikams. Utenos apskrityje, Vyžuonose, Dambravoje, Vastapuose du šimtmečius gyvavo kiauliaverčių Žvironų, Smalekių dinastija. Skersdami gyvulį, žmonės
netoleravo žiaurumo. Kiaulė turėjo būti
paskersta vienu peilio dūriu į širdį po priekine koja. Doroti paskerstą kiaulę padėdavo šeimininkas, jo sūnus ar senolis. Šeimininkė išvirdavo kraujinės sriubos, plaučių,
kepenų, kauliukų. Iš rūsio atnešdavo raugintų kopūstų, agurkų, kitokių gardėsių ir
keptą žąsį, nes buvo tikima, kad žąsis prieš
skerstuves padeda auksinį kiaušinį.
Iš mėsos burdavo orus. Jei lašiniai plaštakos storumo, bus gili ir speiguota žiema;
jei balti – gerai žydės sodai; rožiniai – pavasaris bus šaltas. Jei širdis kriaušės formos, sodai nuo vaisių links; jei skilandžio
formos, bus mėsingi metai, gerai augs prieauglis. Jei taukai raukšlėti, metai bus blogi.
Kiaulės snukis riestas, uodas mėsos pilnas.
Užpakalinis kumpis storas, orai keisis.
Mėsos pagardinimui naudodavo kadugio
uogas, kurias rinko gruodžio mėnesį.
Kaime stiprios emocijos niekad nesutilpdavo tarp keturių sienų. Žmogaus suartėjimas, susivienijimas su gamta, lyg susitaikymas su savimi. Gamta mums siūlo
dvasios pusiausvyrą. Jos matai, jos grožis,
jos didybė, jos laiko ertmės leidžia savus
jausmus, savas gyvenimo peripetijas įstatyti į Dievo sukurto pasaulio kontekstą.
Žmonės praeitame šimtmetyje ir net dabar
taip niokoja savo pasaulį ir drauge vienas
kitą, kad visos fantastų prognozės vis didėjančiais mastais artėja prie kasdienybės realijų. Mums reikia į tai tik įsiklausyti, kilti,
keisti ir ilgai bei laimingai gyventi.
Dalia SAVICKAITĖ

PONS S E

Geriausias medkirčio draugas

PONSSE SCORPION

Pramonės g. 8A/28,
LT-91100 Klaipėda
Kniaudiškių g. 149,
LT-37374 Panevėžys

Malavėnų g. 1,
LT-81494 Ginkūnų k.,
Šiaulių r.

Verslo g. 9, Kumpių k.,
LT-54311 Kauno r.

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

KONEKESKO
oficialus PONSSE atstovas Lietuvoje

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

www.ponsse.com
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GERI
ĮRANKIAI


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

KUBINĖS NUOLAIDOS. Nuolaidos dydis priklauso
nuo pasirinkto pjūklo variklio darbinio tūrio 543XP/550XP, 555, 560XP.
Sutaupykite net iki 60 Eur.

SUTEIK SAVO
HUSQVARNA
SPARNUS

NUOLAIDA IKI

60 Eur
NAUJIENA!

HUSQVARNA

X-CUT
GRANDINĖ

