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Sausio 4 d. VĮ Valstybinių miškų urėdijos valdybos pirmininku paskirtas Europos miškų
instituto tyrėjas Gediminas Jasinevičius.
Sausio 8 d. patvirtinti VĮ Valstybinių miškų urėdija įstatai, ši įmonė, kuri apjungė 42
miškų urėdijas ir reorganizuotą Valstybinį miškotvarkos institutą, įregistruota Registrų centre. Vienas pirmųjų naujos įmonės darbų – valstybinių miškų perėmimas
iš Nacionalinės žemės tarnybos bei leidimų
kirsti mišką gavimas iš Valstybinės miškų
tarnybos.
Sausio 8 d. Aplinkos ministerijos surengtoje spaudos konferencijoje dalyvavę aplinkos viceministras Martynas Norbutas ir
Gamtos apsaugos ir miškų departamento
Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas Nerijus Kupstaitis informavo žurnalistus apie
vykdomos reformos eigą, rengiamą pakartotiną konkursą nuolatinio naujos įmonės
direktoriaus pareigoms užimti. Pasitraukus naujos įmonės valdybos vienai narei,
ieškomas naujas nepriklausomas kandidatas.
Sausio 9–11 d. ASU Miškų ir ekologijos fakulteto 10 dėstytojų delegacija lankėsi Lenkijoje, Varšuvos gyvybės mokslų universiteto
Miškų fakultete ir aptarė bendradarbiavimo
studijų ir mokslo srityse klausimus.
Sausio 10 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 32 yra
likviduojama biudžetinė įstaiga Generalinė
miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos. Įstaigos likvidatoriumi paskirtas buvęs generalinio miškų urėdo pavaduotojas Andrius
Vancevičius.

Sausio 11 d. Vilniuje, Vinco Kudirkos aikštėje, prieš Vyriausybės rūmus sąjūdis „Už
Lietuvos miškus“ ir kitos jį palaikančios organizacijos surengė teatralizuotą pilietinę
protesto akciją „Išsaugokime Lietuvos miškus“. Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ pirmininkas Gintautas Kniukšta, kiti dalyviai
teigė, kad skubotai ir neatsakingai pradėta valstybinių miškų valdymo reforma šių
metų pradžioje sukėlė chaosą miškų sistemoje: žmonės gyveno nežinioje; triko miško ruošos darbai, prekyba mediena; keliems šimtams darbuotojų nesutikus pereiti
į kuriamą įmonę Valstybinių miškų urėdija, vietoj žadėtos ekonomijos miškų urėdijų
uždirbtos lėšos leistos išeitinėms kompensacijoms išmokėti. Ateityje gali būti mažinamas girininkijų skaičius, išsibalansuos
dešimtmečiais vykdyti kompleksiniai miškų
tvarkymo ir priežiūros darbai. Dėl reformos
teisėtumo siūlyta LR Seimui kreiptis į Konstitucinį Teismą.
Sausio 16 d. Registrų centro duomenimis,
buvo visos 42 VĮ miškų urėdijos išregistruotos iš Juridinių asmenų registro. Nuo to laiko buvusi valstybinių miškų ūkio valdymo
sistema nustojo galioti.
Sausio 17 d. Valstybinėje miškų tarnyboje
surengta karjeros diena, kurios metu Kauno
Šv. Mato gimnazijos mokiniai susipažino su
Miško genetinių išteklių, Sėklų ir sodmenų
kokybės bei Miško sanitarinės apsaugos skyrių darbais, dalyvavo organizuotoje praktinėje viktorinoje „Aš pažįstu mišką“.
Sausio 18 d. pranešime žiniasklaidai informuota, kad 29 Seimo narių grupė kreipėsi į

Sausio 11 d. Vilniuje, Vinco Kudirkos aikštėje, sąjūdis „Už Lietuvos miškus“
surengė protesto akciją „Išsaugokime Lietuvos miškus“

kronika

Konstitucinį Teismą išsiaiškinti: ar 2017
m. liepą ypatingos skubos tvarka priimti
Miškų įstatymo pakeitimai atitinka Konstituciją, ar dabar Aplinkos ministerijai vykdant reformą laikomasi įstatymo ir Darbo
kodekso. „Tikiuosi, kad Konstitucinis Teismas išsklaidys visas abejones dėl skubotos miškų urėdijų reformos, kuri jau dabar smarkiai atsilieka nuo grafiko, o ją vis
dar gaubia nežinia. Prasidėjusi valstybinių miškų valdymo reforma vyksta labai
chaotiškai, miškininkams, smulkiesiems
verslininkams ir visuomenei kyla daugybė klausimų, į kuriuos atsakingos valdžios
institucijos iki šiol taip ir neatsako. Valstybinių miškų valdymo reformoje labai
trūksta kompetencijos, viešumo ir aiškių
kriterijų, kaip vykdoma ši reforma“, – pranešime pažymėjo LR Seimo narys Remigijus Žemaitaitis.
Sausio 19 d. vyko nemokami nuotoliniai
mokymai privačių miškų savininkams
apie apvaliosios medienos matavimo būdus ir jos gabenimą. Lektorius – KMAI
kolegijos Miškininkystės katedros doc. dr.
Albinas Tebėra.
Sausio 23 d. Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje surengtame pasitarime dar
kartą diskutuota apie stumbrų apskaitą
Lietuvoje, jų daromą žalą Kėdainių ir Panevėžio rajonuose, aptartos šių žvėrių perkėlimo į kitus regionus galimybės. Dalį
laisvėje gyvenančių stumbrų numatoma
iš pradžių perkelti į laikino laikymo aptvarus, juos adaptuoti ir išleisti į laisvę jiems
tinkamose vietovėse.
Pasitarime dalyvavo VSTT specialistai, asociacijos „Baltijos vilkas“ atstovai,
stumbrų ekspertas Rytas Papšys, gamtos
fotografas Marius Čepulis, kiti suinteresuoti asmenys.
Sausio 25 d. LAMMC Miškų institute
vyko kasmetinės ataskaitinės konferencijos „Agrariniai ir miškininkystės mokslai:
naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs
sprendimai“ miškų mokslams skirta diena. Bendrą instituto veiklą 2017 m. apžvelgė direktorius dr. Marius Aleinikovas, pristatyta 11 aktualių pranešimų įvairiomis
temomis.
Sausio 26 d. aplinkos ministras Kęstutis
Navickas lankėsi Panevėžio rajone, kur su
šio bei Kėdainių rajono ūkininkų atstovais
aptarė laisvosios stumbrų bandos daro-

mą žalą žemės ūkiui. Pagal atnaujinamą
Stumbrų apsaugos planą dalis šių žvėrių
bus perkelta į miškingesnes šalies teritorijas. Svarstoma priemonė, kad nusenę ir
ligoti stumbrai galėtų būti paimti iš bandų. Jeigu taip būtų nuspręsta, tai turėtų
daryti profesionalūs VĮ Valstybinių miškų
urėdija darbuotojai – jėgeriai. Kad stumbrai kuo mažiau darytų žalos ūkininkams,
stengiamasi juos nuvilioti nuo laukų rudenį ir žiemą. Aplinkos apsaugos rėmimo
programos lėšomis 2017 m. pabaigoje Kėdainių rajono Vilainių miške įrengta pašarų aikštelė, kurioje stumbrams išpilta 80 t
cukrinių runkelių ir 40 t morkų. Šioje aikštelėje šiemet numatyta pasėti žemės ūkio
kultūrų.
Iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų Panevėžio rajono ūkininkams
bus atlyginta 2017 m. patirta 101 tūkst.
eurų, Kėdainių rajono ūkininkams – apie
150 tūkst. eurų žala.

Sausio viduryje iš pareigų buvo atšaukti 22 likę miškų urėdai, paskirti laikinieji
Valstybinės miškų urėdijos 42 regioninių
padalinių (buvusių miškų urėdijų teritoriniu pagrindu) vadovai. Parengus regioninių padalinių nuostatus ir jų vadovų pareigybės aprašymus, vyks konkursai šių
vadovų atrankai.
Pertvarkant valstybinių miškų ūkio
valdymą, visiems valstybinių miškų urėdijų darbuotojams, išskyrus miškų urėdus,
buvo pasiūlyta toliau dirbti naujai įkurtoje Valstybinių miškų urėdijoje. Tačiau tęsti
darbą naujoje įmonėje iš 4000 darbuotojų
nesutiko 348, tarp kurių daugiausia buvo
miško darbininkai ir miškų urėdijų administracijų darbuotojai. Pasak viceministro
M. Norbuto, apie 260 darbininkų, medienos ruošos ir prekybos specialistų turėtų
nesunkiai rasti kitą darbą, paklausūs darbo rinkoje turėtų būti ir informatikai, ekonomistai, buhalteriai.

Sausio 26 d. Valstybinėje miškų tarnyboje
surengtame Miško genetinių išteklių, sėklininkystės ir miško atkūrimo ekspertų
komisijos posėdyje apsvarstytos miško
medžių genetinių išteklių išsaugojimo ir
selekcijos plėtros priemonės 2018–2020
metams. Numatyta daugiau dėmesio skirti
pagrindinių medžių rūšių aukštesnės pakopos (III) selekcijos ciklo vystymui, sėklinės bazės objektų plėtrai, miško medžių
genetinių išteklių saugojimui. Taip pat
aptarti kiti svarbūs sėklinės miško bazės
objektų priežiūros ir sėklininkystės klausimai bei problemos.

Lietuvoje pradedamas įgyvendinti pirmasis šalyje LIFE integruotasis projektas,
kuriuo siekiama stabdyti biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų nykimą bei
kiek įmanoma jas atkurti. Toks didelės
svarbos ir apimties projektas – pirmasis
Baltijos šalyse.

Sausio 26–28 d. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba dalyvavo tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje
ADVENTUR 2018. Joje pristatė saugomų
teritorijų gamtos mokyklas bei galimybes
keliauti po Lietuvos nacionalinius ir regioninius parkus.
Sausio 30–31 d. Aplinkos ministerijos
Gamtos apsaugos ir miškų departamento
Miškininkystės ir miškotvarkos skyriaus
vedėjas Zbignev Glazko ir LAMMC Miškų instituto atstovai dalyvavo INTERREG
Baltijos jūros bendradarbiavimo programos projekto WAMBAF darbiniame susitikime Malmėje (Švedija), kur aptarta būsimų darbų, mokymų organizavimo eiga,
pakrančių miškų tvarkymo ir melioracijos
įrenginių priežiūros miškuose rekomendacijų bei „Bebrų vadovo“ parengimas.

Kauno ąžuolynas (84,42 ha) priklauso
Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų ekologiniam tinklui „Natura 2000“, yra
mėgstama kauniečių poilsio vieta. Pradedamas rengti šio ąžuolyno gamtotvarkos planas, siekiant nustatyti BAST „Kauno ąžuolynas“ tvarkomų objektų apsaugos tikslus,
apsaugos ir tvarkymo uždavinius, jų įgyvendinimo priemones, eiliškumą ir vertinimo
kriterijus. Planas rengiamas Lietuvos gamtos
fondui bendradarbiaujant su Daugpilio universiteto Gamtos tyrimų ir aplinkosauginio
švietimo centru, Kauno miesto savivaldybe
ir Lietuvos zoologijos sodu ir įgyvendinant
projektą „Ekologinio tinklo nuo brandžių
medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ (LIFE16 NAT/LT/000701).
Pakvietus Lietuvos ornitologų draugijai, sausio mėnesį 3 dienas buvo skaičiuojami žiemojantys vandens paukščiai.
Aukštadvario regioniniame parke paukščių stebėjimus vykdė šio parko specialistai,
talkino Aukštadvario gimnazijos jaunieji
miško bičiuliai ,,Verkniukai“, Aukštadvario mokyklos-darželio ,,Gandriukas“ mokiniai, kiti gamtos bičiuliai.
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ietuva ruošiasi valstybės atkūrimo
100-čio minėjimui. Jį pasitinka Vyriausybės paskelbtu šūkiu „Įkvėpti
ateities“. Ir senojoje Lietuvoje, ir nepriklausomybę atgavusioje jos turtas, maitintojas,
gynėjas ir emocijų balansuotojas buvo miškas. Jame mokomės suprasti, kaip vienas
reiškinys iššaukia kitą, kaip vienos gyvybės
rūšies perteklius naikina kitą, jame – paslaptingieji aukų akmenys ir karių žeminės,
jame „auga“ maistas ir pinigai mūsų namų
ūkiams ir valstybės biudžetui, jame formuojasi dykros ir taiga... Nesupratęs mažo
galybės, nesuvoksi kaip atsiranda dideli
reiškiniai...
Žmogus, kaip vientisos ekosistemos dalis, glaudžiai susijęs su natūraliąja aplinka,
kuri veikia jį ne tik teigiamai, bet ir neigiamai. Evoliucijos eigoje išgyveno tie žmonės, kurie sugebėjo prisitaikyti prie cikliškai pulsuojančių gamtos veiksnių. Karta kartai perduodavo gamtos sakralumo,
žmogaus nenutrūkstamo ryšio su ja suvokimą. Vaikas buvo mokomas mylėti,
puoselėti gamtą, vertinti tai, ką ji duoda
žmogui. Panteistinis gamtos suvokimas
reikalavo pagarbiai elgtis su ugnimi, vandeniu, žeme. Iš mažens derėjo žinoti, kad
augalas ir gyvūnas jaučia, todėl jo negalima laužyti, deginti ar be tikslo kirsti ir
žudyti.
Lietuvoje žmogaus jungtis su bendruomene per ilgus amžius sutapo su dainomis, pasakomis, pasaulio ir visa ko gyvo
sukūrimo mitais, legendomis, gamtos dėsningumų pastebėjimais, atmintyje užfiksuotomis materialinėmis ir dvasinėmis
vertybėmis. Gyvoji jungtis siekė girias,
kaimo kapinaites, stogastulpius, kryžius,
rezistencines kovas, vestuvių, krikštynų
ir kitas apeigas. Paprotinė teisė reguliavo
bendrijos gyvenimą, nustatė jos dorovinius
principus, kuriais vadovaujantis nekildavo
abejonių, kaip elgtis vienu ar kitu atveju.
XX a. antroje pusėje pakito svarbiausios
lietuvių vertybinės nuostatos. Bene didžiausią smūgį sudavė panaikinta privati nuosavybė ir suvisuomenintas darbas. Tuo buvo
išmuštas natūralus pagrindas, jungdavęs
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bendruomenės narius, telkęs juos sąveikai ir
teikęs moralinius kriterijus jų elgsenai, o pačiam gyvenimui – prasmingumą.
Didžiulė mokslo ir technikos pažanga leido žmonėms susikurti patogią buitį,
siekti gerovės, kartu ir galimybių saugoti savo sveikatą. Tačiau ilgainiui išryškėjo
nelaukti civilizacijos padariniai. Dėl tradicinių vertybių praradimo, dėl didėjančios
pasaulio šalių technogenizacijos, pramonės plėtotės, visuotinio mechanizavimo,
chemizavimo, informacijos srauto ir nemąžtančio jos poreikio, gyvenimo tempo
greitėjimo, triukšmo, didžiulės emocinės
ir psichinės įtampos susidarė globalių ir
lokalių, žmonėms gyvybiškai opių socialinių problemų kompleksas. Vertybinės
krizės šaknys glūdėjo tarybmečiu susiformavusiame mūsų požiūryje į Žemę kaip į
priešą, kurį reikia užkariauti, kaip fermą,
kurią reikia naudoti savo poreikiams, kaip
teisėtą ir puikų valdų turėjimą, o svarbiausia – kaip į Žemę su neribotomis galimybėmis. Šios nuostatos turi užleisti vietą
ekologinei sąžinei, meilei, pagarbai, susižavėjimui, visos ekosistemos, kurios dalimi mes esame, supratimui ir etikai, garantuojančiai kokybišką, orų ir dorą žmonių
giminės gyvenimą.
Kaip besikeistų Lietuva, kokie techniniai ir vertybiniai dalykai beįtakotų jos
kasdienybę, nuolat kiekvienas joje gyvenantis jaučia potraukį „išeiti į gamtą“.
Šiandieniniame siaurų specializacijų laikmetyje globaliai į procesus geba žiūrėti
visais valstybės gyvavimo laikais joje dirbę miškininkai. Jie atlieka gausybę darbų,
tame tarpe ir sudaro sąlygas kitiems susipažinti su miško gyvenimo paslaptimis,
pajusti ją visomis žmogui dovanotomis
juslėmis, gražina gyvenimo džiaugsmą ir
darnos pojūtį miške apsilankantiems kitų
sričių darbuotojams ir jų vaikams. Lietuvio prigimtis, gavusi normalias raidos
sąlygas, ir žmogui, ir tautai gali suteikti
didesnį atsparumą, kūrybiškumą, unikalesnes raiškos formas.
Mišku visais Lietuvos istorijos tarpsniais besirūpinę žmonės buvo vadinti

Jono Grigaliūno nuotrauka

Mes – atkurtos Lietuvos
valstybės šimtmečio liudytojai

Žuvusiems už Lietuvos laisvę partizanams atminti

įvairiais vardais: žyniais, miško sargais,
sakais, žvalgais, direktoriais, urėdais, inžinieriais, eiguliais, raštininkais, net buhalteriais ir įvairių specializacijų darbininkais. Juos jungusios tarnybos taip pat
buvo vadinamos įvairiai. Miškininkų veikimo, jautimo, galvojimo, problemų matymo įvairiapusiškumas vis tik yra kitoks
nei daugumos kitų specialybių žmonių.
Ir seniau, ir dabar šalies regionuose jie –
elitas. Ir šiandieninės civilizacijos pasiekimų, visažinių kompiuterių laikais jie
žino gražiausias, sakraliausias vietas. Nuo
jų moralumo priklauso, kaip keisis mūsų
aplinka, ką mes paliksime ateinančioms
kartoms. Regis, jie savo kasdienybėje tokie
pat, kaip ir mes, bet jų misija suprasti ir
atsakyti už visumą. Laiku sustoti ir įspėti mus, laiku teikti naudą. Kasdienį miškininkų darbą lydi mintys apie ateitį, nes
tai, kas padaroma šiandien, įtakos mūsų
anūkų gyvenimą.
DALIA SAVICKAITĖ
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Lietuvos valstybinio miško
ūkio ištakos ir kūrimas
Prof. habil. dr. dr. h. c. ROMUALDAS DELTUVAS

Miškų paveldas
Po 1795 m. įvykdyto trečiojo Abiejų Tautų
Respublikos padalinimo Lietuvai netekus
valstybingumo, ji prarado teisę ir į savą
miškų politiką, naudojimą. Rusijos imperijos valdovai perimtus karališkuosius LDK
miškus dosniai dovanojo nusipelniusiems
generolams, „simpatikams“. Todėl XIX a.
pradžioje Lietuvos teritorijoje smarkiai išaugo privačių miškų plotas, pasiekęs beveik 2/3 viso buvusio miškų ploto. Rusijos privačiuose miškuose kirtimai nebuvo
normuojami. Šiaurės vakarų krašte, kurio
sudėtine dalimi tapo įsteigtos Vilniaus ir
Kauno gubernijos, miškus imta intensyviai kirsti komerciniais tikslais. Ypač po
baudžiavos panaikinimo 1861 metais.
1888 m. balandžio 4 d. priimtas Miškų
tausojimo įstatymas mažai ką tepadėjo. Vilniuje leistas Šiaurės vakarų krašto oficiozas
„Vilenskij viestnik“ 1894 m. pripažino: neveikiant nei šiam įstatymui, nei bausmėms,
miškininkystė vakarinėse ir šiaurės vakarų
gubernijose tapo apverktinos būklės; miškų
supirkimas įgavo milžiniškus mastus; kai
kurios stambios rusiškos ir užsienio medienos ruošos kompanijos gavo teisę pirkti neriboto ploto miškus. Kauno gubernijos
miškingumas vien 1900–1911 m. sumažėjo
nuo 23,6 proc. iki 16,6 proc., o Vilniaus gubernijos – nuo 29,3 proc. iki 25,7 proc.
Sunerimęs tautinio atgimimo puoselėtojas miškininkas Povilas Matulionis 1908
m. laikraštyje „Viltis“ drąsiai paskelbė Lietuvos nepriklausomybės, kaip Lietuvos
miškų išsaugojimo garanto, viziją: „Jeigu
mūsų krašte būtų autonomija arba nors
savavaldybė su plačiomis balsavimo teisėmis, Lietuvos gyventojai tikrai sugebėtų
išsaugoti ir sutvarkyti savo miškus, nes tai
būtų Lietuvos miškų ūkio klausimas.“ Taip
pirmą kartą mūsų šalies istorijoje buvo
pavartotas terminas Lietuvos miškų ūkis.
Iki P. Matulionio įžvalgos tapsmo realybe
buvo likę 10 metų...
Pirmojo pasaulinio karo metais Vokietijos okupacinė karinė administracija

Pirmojo Lietuvos miškų urėdų suvažiavimo 1919 08 24 Kaune dalyviai
(pirmoje eilėje trečias iš kairės – Miškų departamento direktorius P. Matulionis)

Lietuvos krašto miškų taip pat netausojo: darbo prievolininkai, karo belaisviai
versti kirsti brandesnius medynus ištisais
kvartalais, nutiestais siauraisiais geležinkeliais rąstai iš kirtaviečių gabenti į laikinąsias lentpjūves, o išpjauta mediena vežta
plačiuoju geležinkeliu į Vokietijos gilumą.
Prie upių suvežti rąstai plukdyti į Ragainę,
Tilžę, Klaipėdą. Apskaičiuota, kad vokiečių okupacinė valdžia 1915–1918 m. plynai iškirto 26512 ha ir išdarkė, išrinkdami
tik geriausius medžius, 38446 ha Lietuvos miškų. Karo veiksmų metu, iš lėktuvų bombarduojant miškuose pasislėpusius
priešininkus, nemažai miškų nukentėjo
nuo kilusių gaisrų. Vien Kauno gubernijoje išdegė apie 4000 ha miško.
Taigi, kai laikraštis „Lietuvos aidas“,
pranašavęs artėjantį nepriklausomos Lietuvos valstybės gimimą, 1917 m. gruodžio
1 d. straipsnyje „Lietuvos miškas“ pabrėžė, kad „miškas yra didis krašto turtas, jo

ūkio ir gerovės pamatas“, to turto būklė
buvo apgailėtina.

Lietuviškos miškų
administracijos kūrimas
Besikuriant Lietuvos valstybei, perimti šalies miškus iš vokiečių karinės miškų administracijos, organizuoti perimtų
miškų apsaugą bei organizuoti juose ūkinę
veiklą 1918 m. lapkričio 17 d. Žemės ūkio
ir valstybės turtų ministerijoje įsteigtas
Miškų skyrius, vėliau pavadintas Miškų
departamentu. Jam vadovauti lapkričio
25 d. paskirtas miškininkas Povilas Matulionis. 1918 m. gruodžio 3 d. buvusių
vokiečių miško inspekcijų (Vilniaus-Suvalkų, Kauno, Balstogės ir Beloviežo) pagrindu įsteigtos pirmosios lietuviškos miškų administravimo institucijos – 4 miškų
inspekcijos, o 1919 m. pradžioje visi valstybiniai miškai perimti iš vokiečių administracijos Miškų departamento žinion.
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P. Matulioniui vadovaujant sumodeliuota
Miškų departamentui pavaldi ir, sakytume, grakšti miškų valdymo vietose struktūra, kuriai iš esmės buvo lemta išsilaikyti
100 metų – 1919 m. kiekviena miškų inspekcija padalinta į 4 miškų urėdijas (iš viso
16 urėdijų), šios – į girininkijas (iš viso 68)
ir į eiguvas (iš viso 945).
Kiek miškininkų ir visos jaunos valstybės pastangų reikėjo šiai struktūrai įgyvendinti. Neturėta jokių duomenų apie
miškų išteklius Lietuvoje, nes Rusijos miškų administracijos valdininkai, evakuodamiesi 1915 m. nuo puolusių vokiečių, išsigabeno visus miškų archyvus ir planus.
Apskrityse susikūrę įvairūs savivaldos
komitetai nenorėjo paisyti Miškų departamento paskirtųjų miškų urėdų ir girininkų viršenybės ir vykdyti jų nurodymų.
Nebuvo susisiekimo, ryšių priemonių, stigo miestuose kurui malkų.
Trūkstant kvalifikuotų miškininkų,
girininkais, eiguliais tapdavo ir atsitiktiniai žmonės, nes Lietuvos miškų administracija kurta iš inteligentų, kurie „šiek
tiek pažino mišką iš grybavimo, medžiojimo ir kurie bendrai mokėjo orientuotis
miške“ (A. Rukuiža, 1950) arba „iš žmonių,
tik sugebėjusių skirti medžių veisles, bet
apie ūkininkavimą miškuose neturėjusių
reikiamo supratimo“ (M. Jameikis, 1950).
Miškininkų, ypač eigulių algos buvo mažos, jie dažnai neturėdavo kur gyventi. P.
Matulionio žodžiais, miško sargyba neįstengdavo ilgiau priešintis „piktoms miško
dvasioms“ arba kaip su juodu humoru pastebėjo vėliau Kazlų Rūdos miškų urėdijos
urėdu dirbęs Vincas Žemaitis, miško sargyba priklausė „nuo miškavagių malonės“.
Siekiant sumažinti galimybes vogti,
1919 m. gruodžio 16 d. Miškų departamentas išleido potvarkį, lapkričio 1 d. –
kovo 1 d. laikotarpiu apribojusį miško medžiagos gaminimo ir išvežimo darbus nuo
6 val. ryto iki 6 val. vakaro.
Ministras Pirmininkas Kazys Grinius
1921 m. pastebėjo, kad dažnas Lietuvos
gyventojas nuo seno į mišką žiūri, kaip „į
tokį daiktą, kuris niekam nepriklauso“, ir
nei vienas, „turbūt, tos nuodėmės išpažinties eidamas nepasako“. Žemės ūkio ministras kun. Mykolas Krupavičius rašė,
kad valant gretas, girininkų ir eigulių „atleista buvo šimtais“, dažniausiai iš tų, kurie buvo „iš bėdos paimti – ne specialistai,
prisiplakėliai“.
Dar ir 1930 m. Kazlų Rūdos miškų urėdas V. Žemaitis darė liūdną išvadą, kad lie-
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tuviai, ilgą laiką gyvenę „rusams prigimto“
abuojumo ir idealistinio anarchizmo įtakoje, liko „šia liga labiausiai apsikrėtę“.
Saugant šalies miškus vien 1919–1923
m. per susidūrimus su miško vagimis žuvo
1 miškų urėdo pavaduotojas, 2 girininkai, 7
eiguliai, sužeisti 6 girininkai ir 19 eigulių.

Miškų ir miškininkų indėlis
nepriklausomybės išsaugojimui
Šiandien mums būtina suvokti, kad Lietuvos miškai ir miškininkai tais sunkiais ir
rūsčiais metais padėjo išsaugoti mūsų Tėvynės politinę ir ekonominę nepriklausomybę. Viena didžiausių jaunos valstybės
pirmųjų metų ekonominių grėsmių buvo
didžiulis kuro malkų stygius, kurių reikėjo miestų gyventojams, valdžios įstaigoms,
mokykloms, kareivinėms, garvežiams,
duonos kepykloms. Beveik visos iš vokiečių perimtos pagamintos sausos malkos
buvo sukūrentos per 1918–1919 m. žiemą.
Medienos pirkliai 1919 m. vasarą, priešiškų Lietuvai karinių jėgų intervencijos akivaizdoje, nerizikavo gaminti malkų, nežinodami ar pavyks jas išvežti iš miškų ir
parduoti. Atsitraukdama vokiečių kariuomenė išsigabeno daugumą garvežių, vagonų bei telefono ir telegrafo įrangą. Stingant malkų plito savavališki kirtimai net
miestuose – Vilniuje kirstos pušys Antakalnyje, Kaune kirsti medžiai Ąžuolyne ir
Adomo Mickevičiaus slėnyje. Atėjus 1919–
1920 m. žiemai, traukinių garvežiams trūko kuro – malkų. O vykstant žūtbūtinėms
savanorių kovoms dėl nepriklausomybės
išsaugojimo, sklandus kariuomenės ir amunicijos pervežimas geležinkeliu buvo būtina atsilaikymo ir pergalės sąlyga. Lietuvos
kariuomenės vyriausiasis vadas generolas
leitenantas Pranas Liatukas, įvertinęs grėsusį pavojų nepriklausomybės gynybai, jeigu traukiniai sustotų, 1919 m. lapkričio 5
d. įsakymu pareikalavo iš miško pareigūnų
neišsisukinėjant teikti pagamintas malkas
ir įspėjo nepaklusniuosius bausiąs „visu
žiaurumu ... karo padėčiai esant“. Malkų
trūko ir kareivinėms šildyti, kepykloms.
Padėčiai gelbėti buvo leista kirsti prie kelių
buvusias biržes net 4–5 metus į priekį, nusižengiant tvaraus miško naudojimo principui. Anot Lietuvos spaudos, nors visuomenė matė, kad miškas „tirpte tirpsta“, bet
apie miškų kirtimo sustabdymą negalėjo
būti ir kalbos, nes „kas taip darytų, tas padėtų Lietuvos priešams, o ne savo kraštui“.
Miškų departamento direktorius P.
Matulionis, 1921 m. Seime puolamas dėl

stataus miško išmainymo pirkliams į malkas kariuomenei, bandė atvesti politinių
rietenų apakintus kritikus į protą: „Bauskite mane, kodėl aš padariau, aš kareivių
gailėjau! ...Kas mums tuomet buvo brangiau: ar nuostoliai miškui, ar visos Lietuvos likimas?“
Lietuvos valstybės iždas 1919 m. rudenį
buvo tuščias, valdininkams ir kariuomenei
algos buvo neišmokėtos už 2–3 mėnesius.
Miškas tapo bene labiausiai prieinamu
iždo pajamų šaltiniu. Atsižvelgiant į Lietuvos valstybės paveldėtų miškų būklę ir
apskritai į miškų ūkio būklę, miškų kirtimą būtų reikėję kuo ne visai uždrausti ilgiems metams, bet, užuot sumažinus kirtimų mastus, juos teko netgi padidinti.
Žemės ūkio ministro M. Krupavičiaus teigimu, tuo metu reikėjo arba „laikytis sveikos miškų naudojimo tvarkos ...
arba leisti skursti Lietuvai ir duot jai sunykt ar net tykojančiam priešui pagrobt.“
1920 m. mediena pinigine išraiška sudarė
37,5 proc. Lietuvos eksporto. Be to, apvalios medienos buvo išvežta dvigubai daugiau negu pjautosios medienos. Trūkstant
specialistų, medienos ruoša sortimentais
nesisekė ir iki 1927 m. buvo nutraukta.
Pokariniu 1919–1923 m. laikotarpiu
54 proc. paruoštos medienos buvo skiriama karo padegėliams, naujakuriams, savanorių šeimoms, savivaldybėms ir valdžios
įstaigoms, 19 proc. – parduodama vietos
reikalams valsčių ir apskričių varžytynėse,
27 proc. – varžytynėse eksportui. Brandūs
medynai, kurių vidutinis tūris siekė 265
m3/ha, buvo skiriami varžytynėms eksportui, apie 190 m3/ha – apskričių ir valsčių
varžytynėms, apie 205 m3/ha – parduoti
be varžytynių.
Trūkstant specialistų ir lėšų miškui
želdinti, kirtavietės buvo paliekamos želti savaime.

Privačios miškų nuosavybės apribojimas ir teisinės sistemos kūrimas
Miškų departamentas įtemptai ir sparčiai dirbo, rengdamas teisinius pagrindus
miško naudojimui reguliuoti. Jau 1918 m.
gruodžio 5 d. buvo paskelbtas „Laikinosios
Vyriausybės miškų naikinimui sustabdyti įsakymas“. Jis nurodė nustojus galios visas ankstesnes valstybinių miškų kirtimo
ir medienos iš miško gabenimo sutartis,
uždraudė kirsti valstybinius miškus iki šio
įsakymo atšaukimo, grasino nusižengusius
traukti baudžiamojon atsakomybėn. 1918
m. gruodžio 7 d. pasirodė antras kertinis

MG archyvo nuotrauka
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Nuo 1919 m. iki 1929 m. miškų pareigūnai nešiojo tik skiriamuosius ženklus

kirtimams reguliuoti dokumentas – „Miškų naudojimo taisyklės“. 1919 m. kovo 5
d. paskelbtos „Laikinosios taisyklės duoti
Lietuvos miškų medžiui“, turėję sutvarkyti
medienos prekybą.
Bet reikėtų pažymėti tai, kad tarpukario nepriklausomybės laikotarpiu miškų žinyboje liko neparengtas savas Miškų
įstatymas ir Lietuvos miško teisės pagrindą iki 1940 m. sudarė 1905 m. Rusijos Miškų statutas. Patikima informacija pagrįsto
ūkio organizavimas miškų urėdijose prasidėjo 1922 m., įsteigus Miškotvarkos įstaigą. Bet pirmieji miškotvarkos darbai Kazlų
Rūdos ir Kauno miškų urėdijose buvo atlikti pagal rusišką 1914 m. instrukciją.
Didžiulės karinės ir ekonominės įtampos sąlygomis miškų išteklius reikėjo sutelkti vienose rankose ir tvarkyti centralizuotai. Antroji valstybės konferencija,
įvykusi 1919 m. sausio 16–23 d., rezoliucijoje „Žemės reikalai“ pažymėjo, kad „miškai ir vandenys turi pereiti į valstybės nuosavybę“. Visi privatūs miškai buvo perimti
valstybės priežiūron ir uždrausta miško
žemę paversti kita naudmena. Tuo metu
Lietuvoje turėta apie 400 tūkst. ha privačių miškų. Vyriausybei ir toliau kėlė nerimą dvarininkai, kurie stengėsi kaip galima
greičiau turėtus miškus paversti grynais
pinigais. Jie kasmet gerokai viršydavo leistinas kirtimo normas, neduodami jokios
naudos valstybei, netgi stabdė krašto ekonominę plėtrą.
1920 m. liepos 2 d. Seimo posėdyje ekonomistas Albinas Rimka pareiškė: „Miškai turi būti suvalstybinti, ar patiks tai atskiriems savininkams, ar ne, nes
miškų ūkio vedimo atžvilgiu tai galima,

o mūsų valstybės reikalai liepte liepia, tai
padaryti.“ 1920 m. bandyta nustatyti, kad
ne mažiau 50 proc. privačiuose miškuose leistojo kirsti medienos tūrio būtų skiriama Vyriausybės, savivaldybių arba nukentėjusių nuo karo reikalams. Bet padėtis
nepagerėjo. Todėl Steigiamojo seimo 1920
m. rugpjūčio 11 d. sprendimu buvo nutarta privatiems asmenims priklausiusius
miškų ir kirtimų valdas, didesnes kaip 25
dešimtinės (apie 27 ha) nusavinti Lietuvos Respublikos naudai. Žemės reformos
įstatymas, priimtas 1922 m. vasario 15 d.,
įtvirtino maksimalios 80 ha žemės valdos,
kurioje miško negalėjo būti daugiau nei 25
ha, ribą.
Antrasis esminis politinis žingsnis
miškų niokojimui stabdyti ir jų būklei gerinti buvo servitutų valstybės miškuose
panaikinimas. Servitutai – teisė į miško
medžiagą, ganiavą ir bendrąsias ganyklas
– užsilikusi baudžiavos laikų priemonė
darė nuostolius valstybiniam miško ūkiui,
nes servitutų turėtojams reikėdavo kasmet
nemokamai skirti miško medžiagos, leisti
važinėti po mišką, ganyti gyvulius.
Dar 1919 m. pavasarį buvo uždrausta
valstybiniuose ir nusavintuose miškuose
ganyti ožkas, avis, kiaules ir arklius. Pamiškių ir tarpumiškių gyventojams tai
buvo didžiulis įprasto gyvenimo perversmas, šimtametės tradicijos griovimas. P.
Matulionis net Seime turėjo aiškinti, kad
Lietuvoje „ne tam buvo miškai nusavinami, kad juos, galvijais ganant, naikinti“.
1920 m. buvo parengtos „Laikinosios taisyklės servitutų teisėms panaikinti“, tačiau, joms neveikiant, 1922 m. teko priimti įstatymą „Servitutams ir bendrosioms

ganykloms likviduoti“. Prarandantiems
servitutus ūkininkams buvo skiriama
kompensacija mišku, bet, tausojant valstybinius miškus, 1931 m. pereita prie piniginės kompensacijos.
Lietuvos valstybinių miškų pareigūnai nuo 1919 m. nešiojo skiriamąjį ženklą
– prie švarko ar prie kepurės prisiuvamą
žalvarinę kokardą, vaizdavusią Vytį, apsuptą iš kelmo augančių ąžuolo šakų su gilėmis. Žemės ūkio ministro 1929 m. kovo
9 d. įsakymu visi miškų administracijos ir
sargybos tarnautojai turėjo įsigyti nustatytą uniformą ir nuo 1930 m. kovo 9 d. privalėjo, eidami tarnybos pareigas, ją dėvėti.
Uniforma padidino miškininkų autoritetą
visuomenėje, įpareigojo juos pačius griežčiau eiti savo pareigas.

Klaipėdos krašto miškų
administravimas
Lietuvos miškų departamentas neadministravo 1923 m. prijungto prie Lietuvos
šio krašto miškų. Čia esamus valstybinius
miškus (36000 ha) valdė Kliošių, Dinkių,
Norkaičių, Viešvilės ir Smalininkų miškų
urėdijos, kuruojamos Klaipėdos krašto direktorijos. Klaipėdos krašte, turėjusiame
didelę autonomiją, liko dirbti senieji vokiečių miškininkai ir tebegaliojo vokiškos
miškininkavimo taisyklės. Tuometinio
„Mūsų girių“ redaktoriaus Jono Kuprionio
žodžiais, „Didžiosios Lietuvos miškininkui, netgi su aukštuoju mokslu ir mokančiam vokiečių kalbą, patekti tarnauti į Klaipėdos krašto miškus buvo sunkiau, negu
kupranugariui pralįsti pro adatos skylutę.“
Miškų urėdai privalėjo turėti akademinį
išsilavinimą, o ir didžioji dalis kitų Klaipėdos krašto miškų pareigūnų buvo baigę
miškininkystės mokslus Prūsijoje. Tik nuo
1934 m. miškų urėdams Klaipėdos krašto
direktorijos sudarytoje komisijoje reikėjo įrodyti ir savo lietuvių kalbos mokėjimą. Lietuvos miškininkų delegacijai 1930
m. pirmą kartą apsilankius pas Klaipėdos krašto miškininkus, pavydą kėlė mūrinės girininkijos „su visais patogumais ir
miestišku komfortu“, miško darbininkams
skirti mūriniai namai, supaprastinti raštinės darbai, pasitikėjimas girininkais, gražūs miško atkūrimo ir medynų ugdymo
pavyzdžiai. Savavališkų kirtimų ten būta
labai mažai. Delegacijos narys V. Žemaitis
karčiai apgailestavo, kad Didžiojoje Lietuvoje tebūtų galima parodyti „tik prikirstos
medienos sandėlius“. Taigi buvo iš ko pasimokyti ir praktinio miškininkavimo.
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Žinomam šalies miškininkui Zdislovui
Truskauskui, dirbusiam įvairiose pareigose
Miškų ūkio ministerijoje, generalinio miškų
urėdo pavaduotoju, buvusiam aplinkos viceministrui, šių metų sausio 26 d. būtų sukakę
70 metų.
„Tai buvo bene intelektualiausias, vidine
inteligencija spindėjęs miškininkas, kurį man
teko garbė pažinti ir net kurį laiką kartu dirbti
Generalinėje miškų urėdijoje. Skirtingai negu
kitų šios įstaigos kabinetų, Zdislovo kabineto
durys beveik visada būdavo atlapos ir visada
čia būdavo saviškių ar svečių. Jį mėgo daugelis miškininkų, todėl, atvažiavę į Vilnių, ne
vienas užsukdavo pirmiausia į Zdislovo kabinetą ir tik po to eidavo pas didesnę valdžią. Z.
Truskauskas niekada neatsisakydavo išklausyti, patarti; pasitaikydavo, kad ir nepiktai,
gerbdamas pašnekovą, pasiginčydavo.“ – prisimena žurnalistas Feliksas Žemulis. „Matydamas tokį didelį jo trukdymą, tokį užimtumą,
nesistebėdavau, kad tada, kai visi kolegos
savo valdišką darbą baigdavo ir užrakindavo
duris, Zdislovas sėdėdavo palinkęs prie popierių dar ilgas valandas,
neretai iki išnaktų. Juk jis kuravo vieną svarbiausių barų – ekonominę
ir finansinę miškų politiką, padėjo parengti pagrindinius teisės aktus,

reglamentuojančius Lietuvos miškų ūkio vystymo politiką ir strategiją – Miškų įstatymą,
poįstatyminius aktus. Lietuvai stojant į Europos Sąjungą Z. Truskauskui buvo patikėta prie
europinių įstatymų pritaikyti mūsų miškų ūkio
teisę.“
Z. Truskauskas aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje – buvo Lietuvos miškininkų sąjungos prezidiumo, Generalinės miškų urėdijos
prie Aplinkos ministerijos kolegijos narys, leidinio „Lietuvos miškininkai“ redaktorių tarybos
narys, Jaunųjų miško bičiulių sambūrio pirmininkas, orientavimosi sporto entuziastas.
2002 m. Z. Truskauskui buvo pareikšta LR
Prezidento padėka, 2008 m. įteiktas Lietuvos
valstybės apdovanojimas – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.
Žurnalo skaitytojams pateikiame Zdislovo
Truskausko sutrumpintą interviu, publikuotą
„Lietuvos žiniose“ 2007 m. bei interviu, skelbto „Mūsų giriose“ 2008 m., ištrauką. Tuo metu
aplinkos viceministru buvęs Z. Truskauskas
aptaria galimą valstybinių miškų ūkio valdymo
reformą, apie kurią pradėta kalbėti daugiau kaip prieš dešimtmetį, o
2017 m. ją imta praktiškai vykdyti. Deja, Z. Truskauskas pertvarkos nesulaukė – 2011 m. rugpjūčio 31-ąją sustojo pavargusi Jo širdis.

Valstybės miškų reforma – kryžkelėje
FELIKSAS ŽEMULIS, „Lietuvos žinios“, 2007 07 27

V

alstybinius Lietuvos miškus ruošiamasi privatizuoti – vietoje 42
miškų urėdijų bus įsteigta viena
įmonė, o kai ji bankrutuos, šalies miškai bus
pigiai supirkti. ...Sumažinus miškų urėdijų skaičių, pinigai už medienos pardavimą
kaupsis mažesniame rate – turtingųjų turtas
dar greičiau didės.“ Tai tik keletas iš keliolikos versijų, kurias apie užmojį pertvarkyti
šalies miškininkystę dėstė oponentai. Pasak
jų, šia reforma siekiama perleisti stambiesiems pramonininkams valstybės miškus,
kurių vertė – maždaug 7 milijardai litų.
Ar tikrai valstybiniai miškai ir juos prižiūrintys miškininkai gali būti prie bedugnės krašto? Pokalbis su aplinkos viceministru Zdislovu Truskausku, kuris Aplinkos
ministerijoje kuravo šalies miškus.
Oficialūs duomenys rodo, jog valstybiniai miškai, kurių plotas 1,05 mln. ha, yra
valdomi lyg ir gerai: iš 42 miško urėdijų nebankrutuoja nė viena, atlyginimai išmokami laiku, kasmetinės pajamos iš miškų
siekia beveik 380 mln. litų, į valstybės biu-

„
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džetą įnešama apie 100 mln. litų mokesčių.
Kas paskatino Aplinkos ministeriją kurti
miškų reformą – iššaukti ugnį į save?
Kiekviena solidi žinyba privalo turėti
savo veiklos perspektyvinį planą. Tai nurodoma Vyriausybės dokumentuose, tokius planus turi aplinkinių šalių miškininkai. Todėl Aplinkos ministerija 2005
m. užsakė miškų mokslininkams sukurti
Valstybinio miškų kompleksinio ūkio plėtros iki 2010 m. strateginio plano projektą.
Jo rengėjams pasiūlyta išanalizuoti Europos šalių miško ūkio ir miško pramonės
patirtį, numatomas tendencijas bei pateikti
siūlymus, kaip, atsižvelgiant į vietos ir pasaulio ekonomikos realijas, turėtų būti tvarkomi Lietuvos valstybiniai miškai ir miško
pramonė po keleto metų. Šio darbo parengimo konkursą laimėjo LŽŪU mokslininkai,
vadovaujami universiteto rektoriaus, miškininko prof. Romualdo Deltuvo. Per 1,5 metų
jie parengė minėtąjį dokumentą. Daugelis
šiame plane įžvelgia tik miškininkystės reformą, o juk ten atsakoma ir į daug kitų miš-

kininkams aktualių klausimų – kaip ateityje
bus atkuriamas, saugomas miškas.
Lietuvos miškininkų sąjunga ir Miško
ir miško pramonės darbuotojų profesinių
sąjungų federacija tvirtina, jog pagal šį planą iš 42 miškų urėdijų, įsteigus tik 9 ar net
vieną valstybinę miškų įmonę, be darbo
liktų apie 700 miško darbuotojų. Tai tiesa?
Plane tokio skaičiaus nėra. Tačiau reikia atvirai pasakyti – dalies darbuotojų tektų atsisakyti. Lietuvos miškų ūkyje
nuolatinių specialistų dirba 3 kartus daugiau, negu, pavyzdžiui, Austrijoje, Estijoje
ar Latvijoje.
2007 m. sausio 1 d. duomenimis, miškų
urėdijose dirbo 2800 specialistų (darbininkai į šį skaičių neįtraukti): miškų urėdai, jų
pavaduotojai, inžinieriai, buhalteriai, ekonomistai, girininkai, jų pavaduotojai, eiguliai, medelynų viršininkai ir kiti. Beje, nepriklausomybės metais įdiegus ekonomikos
ir technikos naujovių, maždaug tūkstančio
žmonių mūsų sistemoje jau nebeliko.
Daugelyje Vakarų šalių miškų sistemoje dirba tik keliolika buhalterių, o Lietuvos
miškų urėdijose – apie 300. Centriniame
miškų sistemos aparate (kontorose) pas mus
dirba apie 900 žmonių arba iš 3 žmonių – 2
miške, 1 kontoroje. Austrijoje, Estijoje, Latvijoje yra kitaip: 9 miške, 1 kontoroje.

Istorija ir dabartis

Panašu, jog išvykstančių į užsienį lietuvių srautas
dar padidės, nes iš ko gyvens netekę darbo žmonės,
ypač provincijoje?
Privalome išsaugoti kuo daugiau specialistų, turinčių
miškininkų diplomus. Mano nuomone, galima būtų išsaugoti ir dabartinį miškų urėdijų skaičių, gal net jį padidinti – kiekviename rajone po miškų urėdiją. Tačiau dėl
jų funkcijų dar reikia pasitarti – galbūt buhalterinė apskaita, medienos ruoša, prekyba ir kitos sritys turėtų būti
specializuotos. (...)
Ar įmanoma, kaip teigia oponentai, po šios reformos Lietuvos valstybinius miškus privatizuoti?
Neįsivaizduoju, kokia politinė jėga ryžtųsi tai daryti. Nė vienoje pasaulio šalyje nebuvo, kad valstybė pardavinėtų savo miškus. Gal tik kažkada Indonezijoje, tačiau
Europoje – jokiu būdu. Joje valstybės superka miškus iš
privačių savininkų. Pavyzdžiui, Švedija užpernai supirko
300 tūkst. ha privačių miškų.
O mūsų valstybėje ar tai bus daroma?
Pernai miškams iš privačių savininkų supirkti miškų
urėdijoms buvo skirta apie 1,5 mln. litų. Tiesa, nupirkta
tik apie 50 ha, nes nesibaigė žemės reforma, nuosavybės
teisių į miškus atstatymas. Daug kas stebisi: nespėta grąžinti visiems savininkams miškų, o jau supirkinėjami.
Be to ne visi privatūs miškai yra parankūs pirkimui.
Pavyzdžiui, jei pusės hektaro dydžio privatus miškelis yra
už keleto kilometrų nuo valstybinių miškų masyvo – kaip
jame ūkininkauti? Todėl perkami pirmiausia tokie, kurie
yra šalia valstybės miškų. Pirmenybė bus teikiama ir saugomoms teritorijoms. Valstybės miškininkai jas prižiūrėti yra pajėgūs, o privatininkai tokių teritorijų dažniausiai
kratosi. (...)
Kokia šio plano ateitis, kada jį pradėsite įgyvendinti?
Dar reikia svarstyti, diskutuoti, tartis. Miškų urėdijų vadovams pasiūlėme nagrinėti visų, ne tik mūsų šalies,
miškų urėdijų veiklą. Sudarytos 6 darbo grupės pateikė išvadas. Kai žmonės pasigilina į problemas iš šalies, ne tik iš
savo varpinės, daug kas kitaip atrodo.
Skubėti neverta. Net jei reforma ir nebūtų įgyvendinama, metus kitus tikriausiai nieko neatsitiktų – daugelis miškų urėdijų kol kas dirba pelningai. Tačiau juk
reikia galvoti ir apie ateitį? Tad anksčiau ar vėliau racionalizuoti miškų valdymą teks. Nebūtinai viskas bus
daroma taip, kaip perspektyviniame plane parašyta.
Galbūt bus apsispręsta įgyvendinti tik kai kuriuos jo siūlymus. Tačiau laukti, kaip siūlo kai kurie oponentai, kol
silpniausiai dirbančios miškų urėdijos nusistekens, irgi
ne išeitis. Šios miškų urėdijos ilgai kabintųsi už šiaudo
– mokėtų savo darbuotojams minimalią algą, minimaliai investuotų. Ir jei prisidarytų skolų, jos bankrutuotų
– juk miškų urėdijos yra valstybės įmonės ir joms galioja
Bankroto įstatymas.
O tuomet privatizuoti jų prižiūrimus valstybės
miškus būtų įmanoma?
Ne. Tačiau teismui paskelbus bankrotą, varžytynėse
būtų išparduodamas kitas miškų urėdijų turtas – pastatai, technika. Miškų urėdijoms tai reikštų katastrofą. (...)

Neramūs, bet darbais sėkmingi metai
RIMONDAS VASILIAUSKAS, „Mūsų girios“, 2008 m. 1 nr.

(...) Pernai daug kalbėta apie valstybinių miškų ūkio valdymo
ateities viziją, miško išteklių gausinimą, miškininkavimo taisyklių
supaprastinimą. Ar, Jūsų nuomone, miškų ūkio reforma atidėta ilgam? Po kiek laiko gali būti grįžtama prie reorganizacijų?
Metmenys visoms permainoms, projektams gimė vykdant AM užsakomąjį darbą. Jis didele dalimi organ izuotas mano iniciatyva, susipažinus su kitų valstybių miškininkavimo teorija ir praktika, lankantis Skandinavijos ir Vakar ų Europos šalyse. (...) Siekiant apibendrinti mūsų pačių
patirtį, kaimynin ių šalių valstybinių miškų sistemos valdymo ir ūkininkavimo modelius bei bandyti prognozuoti, kaip toliau turėtų būti vysto
mas Lietuvos valstybinių miškų sektorius, minėta tema organizuotas
konkursas. Jį laimėjusi LŽŪU Miškų fakulteto specialistų grupė aplankė
Austriją, Čekiją, Vokietiją ir Lenkiją bei Latviją, Estiją, Suom iją, Švediją.
Išvykose teko dalyvauti ir man, susipažinti su šių šalių valstybinių miškų sektoriaus valdymu, teisės aktais, ekonominio vystymo pagrindais.
Didžiausią ažiotažą sukėlė valdymo modelis, o diskusijų nuošaly liko
kitos projekto sudedamosios dalys. Miško išteklių gausin imo, miškininkystės veiklos reglamentavimo ir miškų apsaugos gerinimo temos – ne
mažiau svarbios Lietuvos miškų ūkiui, bet kažkodėl dėl jų diskutuota
mažiau.
(...) Valstybinių miškų valdymu mes aiškiai išsiskiriame iš kitų Euro
pos šalių, kuriose yra arba viena valstybės įmonė, arba viena akcinė bendrovė. Šiandien šalies miškų ūkio sektoriuje įžvelgiu daug spręstinų dalykų, kurie, lyginant su kitomis Europos šalimis, neleidžia taip sparčiai
judėti į priekį. Ar mes galime šiandien pripažinti gerais tok ius reiškinius, kai greta esančių miškų urėdijų vidutinis girininko ar kito specia
listo darbo užmokestis skiriasi vos ne du kartus; kai vienos miškų urėdijos investicijos nuo kitos skiriasi 15 kartų; kai įgyvendinant valstybinių
miškų sektoriaus kompiuterizavimą ar buhalterinės apskaitos programų
modernizavimą, susiduriame su kai kurių miškų urėdijų ambicijomis ir
procesas stringa; kai medienos pirkėjai turi „bėgioti” po visą Lietuvą į 42
miškų urėdijas ir derėtis su kiekvienu miškų urėdu; kai ne visu pajėgumu
panaudojama medienos ruošos technika?
Mūsų šalies valstybinių miškų ūkis turi konkuruoti su kitomis ES šalimis, kurios ekonominėje ir socialinėje plotmėje lenkia mus kelis kartus
darbo užmokesčio dydžiu, techniniu apginklavimu ir pan. (...) Ar su dabartiniu miškų ūkio valdymo organizavimu bei išlaikydami tą pat į statusą, galime būti ateityje konkurencing i tarp Europos šalių? Aš manau,
kad ne. Todėl turėsime reformuotis iš esmės. Kažkodėl niekas nesiginčija
dėl naujų technologijų pritaikymo miško darbuose, tačiau kai kalbama
apie naujas formas organizacinėje struktūroje, tonas pasikeičia.
Bet kokiai reformai reikalingos trys pagrindinės sąlygos: finansiniai ir
žmogiškieji ištekliai bei politinė valia. Šiandien valstybinių miškų sistema
finansinių ir žmogiškųjų išteklių turi, deja, politinės valios ir ryžto stokoja.
Tačiau objektyviai privalome įvertinti susikaupusias problemas ir blaiviai
priimti sprendimus. Geriausia būtų, kad juos priimtų miškininkai, o ne politikai. Pastarųjų reformos dažniausiai būna drastiškos. Visais atvejais neturi būti pamirštas žmogus, būtina išsaugoti tuos specialistus, kurie betarpiškai dirba miške.
Dažnai miškų ūkio sistemos reformav imas siejamas su valstybinių
miškų privatizavimu. Galiu atsakingai pareikšti, kad nei vakar, nei šiandien, nei rytoj, nei artimojoje perspektyvoje aš nematau politinės jėgos,
kuri ryžtųsi tai padaryti. (...)
2018 sausIS
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Reforma vyks žingsnis po žingsnio
Naujai įsteigtos Valstybinių miškų urėdijos (VMU) valdyba, kurią šiuo metu sudaro šeši nariai, iš jų trys nepriklausomi – Gediminas Jasinevičius, Mantas Šukevičius, Alditas Saulius bei trys nekonkurso būdu paskirti atstovai – Ina
Bikuvienė, Artūras Gustainis ir Agnė Jakštienė, pradėjo Aplinkos ministerijos pateiktą urėdijų reformos analizę. Į
valdybą po pakartotinio konkurso turėtų įsijungti ir septintasis narys, nes dėl galimo interesų konflikto, kai medienos
pardavimo sistemą administruoja valstybės valdomai EPSO-G įmonių grupei priklausantis energijos išteklių biržos
operatorius UAB „ BALTPOOL“, į ją išrinkta Viktorija Trimbel atsistatydino.
Į kokius pagrindinius reformos akcentus orientuojasi vienas iš aukščiausių VMU valdymo organų ir kokią mato
Lietuvos valstybinių miškų bei jų valdymo viziją, tinklalapis www.miskininkas.eu kalbino VMU valdybos pirmininką
Gediminą Jasinevičių. Pateikiame žurnalistės Angelės Adomaitienės parengtą interviu.

VMU valdyba jau pradėjo darbą, surengė pirmuosius posėdžius. Jūs pats gyvenate Suomijoje ir važinėjate į Lietuvą, ar
atstumai netrukdo?
Aš gyvenu Suomijoje, didžiausiame jos Karelijos regiono Joensu mieste, įsikūrusiame apie 500 km į šiaurę nuo Helsinkio. Čia
dirbu Europos miškų institute tyrėju jau penkerius metus. Pareigos VMU valdyboje – man papildoma veikla. Įstatymai reguliuoja
nepriklausomų valdybos narių apmokamą darbo laiką – valdybos
narys, vykdydamas minėtą veiklą, jai turėtų skirti iki penktadalio
įprasto darbo laiko. Tai palyginti nedaug, tad šis darbas man, kaip
tyrėjui, netrukdo, be to, atstumus sutrumpina ir šiuolaikinės komunikacijos priemonės.
Pagrindinis darbo krūvis VMU valdybai tikriausiai teks būtent dabar, kol įmonė dar yra realaus kūrimosi būsenoje?
Valdybai dabar teks priimti labai daug atsakingų sprendimų,
be to, jie turėtų būti priimami kuo greičiau, jei norime, kad VMU
pradėtų kuo greičiau sklandžiai veikti ir sprendimai įneštų kuo
daugiau aiškumo regionuose, kur, kaip ir kas turėtų dirbti. Dabar
dar šiek tiek neaišku ir dėl padalinių, ir dėl struktūros, todėl žmonėms, dirbantiems sistemoje, dar nėra galutinai žinoma, kur ateityje galėtų būti jų darbo vieta ir ar jie su ja sutiks bei ką konkrečiai
kiekvienam reikės daryti.
Tad dabar valdybai iš tikrųjų tenka didesnis krūvis. Valdyba
reguliariai posėdžiauja (sausio 23 d. įvyko jau trečiasis posėdis,
kuriame dalyvavo visi šeši nariai). Sausio 26 d. vėl analizavome
pateiktus dokumentus – ieškome geriausių variantų. Analizuodami didžiulę informacijos apimtį taip pat konsultuojamės su mokslo atstovais.
Ar ta struktūra, kurią pateikė Aplinkos ministerija, valdybai
yra priimtina, ypač dėl padalinių?
Reikėtų pastebėti, kad urėdijų reformos projektas gimė po ilgalaikio darbo – buvo sukurtos įvairios darbo grupės dar 2016
m. pradžioje. Aplinkos ministerijos pasiūlymas išplaukė iš tų visų
darbo grupių, į kurias buvo įtraukti ir miškininkai, ir profsąjungų,
ir tarnybų atstovai, matymo. Buvo gana plačiai diskutuota jau nuo
2016 metų, kaip optimizuoti įmonės padalinių tinklą.
Matome, kad atliktas didelis darbas. Mes remiamės Aplinkos
ministerijos siūlymais, kuriuose išryškinti pranašumai ar trūku-
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mai jungiant urėdijas prie vienos ar kitos – stengiamės išanalizuoti tuos didžiulius informacijos srautus, kad galėtume suprasti,
kokiais argumentais vadovautasi ir įsitikinti, ar siūlomi sprendimai yra optimaliausi. Valdybos nariai turėjo nemažai klausimų,
ypač dėl padalinių skaičiaus, dėl apjungtų padalinių centrų, dėl
to buvo paprašyta papildomos informacijos, o svarstymas užtruko net du posėdžius – buvo svarbu atsekti logiką ir argumentus,
kodėl būtent toks projektas sukurtas. Išnagrinėjusi visą pateiktą
informaciją valdyba iš esmės pritaria Aplinkos ministerijos siūlymams, bet kol kas galutiniam sprendimui priimti dar reikia laiko.
Manome, kad projektą dėl urėdijų tinklo patvirtinsime su nedideliais pakeitimais, t. y. nebus jokių didelių ar drastiškų „vingių“.
Bet kokiu atveju turi įvykti viešos konsultavimo ir informavimo procedūros su profsąjungomis. Tai numatyta Darbo kodekse –
per kiek dienų pateikti, kiek dienų konsultuoti ir informuoti. Tad
valdyba, nenorėdama stabdyti viso proceso ir kuo greičiau suteikti
aiškumo regionuose, iš esmės neprieštarauja siūlomam Valstybinės miškų urėdijos 26 padalinių projektui ir prašome VMU administracijos kuo greičiau pradėti konsultavimo ir informavimo procedūras su profsąjungomis, nes jos gali užtrukti iki kelių savaičių.
Būtent esminis oponentų prieštaravimas buvo ne dėl pačios
reformos būtinumo, bet dėl urėdijų savarankiškumo, dėl to,
kad iš urėdijų viskas atimama…
Drįsčiau paprieštarauti, kad urėdijos neturės jokio savarankiškumo. Pirminiu laikotarpiu, bent jau 2018 metais, net 2019 m.
pradžioje, galbūt ir ilgiau, priklausomai nuo to, kaip procesai bus
suvaldomi, VMU padaliniai turės gana didelį savarankiškumą. Jie
turės ir savo sąskaitas, ir dalį viešųjų pirkimų, ir savo pavadinimus, ir galimybę prekiauti mediena bei kt. Tai yra beveik tas pats,
ką urėdijos atliko iki šiol.
Suprantama, kad apjungus urėdijas į vieną įmonę, dalį valdymo ir veiklos sprendimų priims centrinė administracija, bet dėl
to ir nemažai pliusų – didesnė veiklos specializacija, optimalesnis resursų paskirstymas ten, kur jų labiausiai reikia, be to regioninėms urėdijoms „nukris“ tiesiogiai su miškininkyste nesusijusi
administracinė našta ir jos galės daugiau laiko skirti tiesioginiam
darbui miške.
Vienas iš valdybos prioritetų sukurti tokį įmonės valdymo
modelį, kuris leistų maksimaliai įtraukti visus jos specialistus į

aktualijos

jų stygius. Jeigu valdyba pradėtų priiminėti staigius ar labai kardinalius sprendimus, tai dar labiau padidintų riziką.
Galiu pakartoti, kad visi darbuotojai, perėję dirbti į naujai sukurtą įmonę, išsaugojo ne tik savo darbo vietas, bet ir visas socialines garantijas, be to, jie turi galimybių daryti karjerą kuriamoje
VMU struktūroje. Valdyba jau paprašė įmonės vadovų kuo skubiau parengti įmonės darbuotojų samdos tvarką ir sieks, kad visi
paskyrimai būtų atliekami maksimaliai skaidriai, vadovaujantis
profesionalumo ir tinkamumo pareigoms kriterijais.

Gediminas Jasinevičius

įmonės veiklos optimizavimą ir tobulinimą, taip pat atsižvelgti
ir į regioninių padalinių nuomonę, kaip geriausiai spręsti vienus
ar kitus klausimus. Žvelgiant į sprendimų priėmimo mechanizmą iki reformos, manau, kad urėdijų savarankiškumas ir iki jos
buvo gana ribotas, nes esminiai sprendimai, pavyzdžiui, dėl kirtimo normų, aplinkosaugos bei kitų priemonių buvo priimami centralizuotai.
Dėl padalinių savarankiškumo ir ateities planų svarbus aspektas, kad įsteigta vieninga įmonė dar tik „kūdikis“, kuris augs ir tam
augimui bus reikalingos įvairios informacinės sistemos, suvienodinti procesai, kurie neatsiranda per vieną naktį, mėnesį ar net
pusę metų – reikia iš pradžių sukurti sistemas, apmokyti žmones,
žiūrėti, kaip viskas veikia. Iki tol urėdijos turės gana didelę laisvę,
nes tų sistemų dar nėra ir tiesiog pradėti darbą be sistemų, vien iš
centro, įmonei grėstų nesuvaldomi procesai.
Iš Jūsų pasisakymo matyti, kad VMU valdyba į reformą žvelgia liberaliau, panašiai kaip miškininkų bendruomenė, siūliusi laipsnišką reformos eigą.
Tikrai taip. Mūsų pozicija yra žingsnis po žingsnio. Pirminis teisinis įmonės įsteigimo etapas jau įvykdytas, nuo politinių
argumentų mes stengiamės atsiriboti. Mums dabar labai svarbu užtikrinti tvarią veiklą žingsnis po žingsnio, nedaryti skubotų nepamatuotų sprendimų, tad žmonės regionuose irgi neturėtų nerimauti bei nepriimti greitų sprendimų dėl tolimesnio darbo
įmonėje. Valdyba puikiai supranta, kad reformą reikia daryti palaipsniui, protingai ir kiek galima išsaugant žmonių resursus regionuose. Dabar apie 350 buvusių urėdijų darbuotojų nesutiko
pereiti į naują VMU ir kai kuriose vietose jau jaučiamas darbuoto-

O kaip bus dėl filialų pavadinimo, juk pavadinant juos padaliniais, t. y. nuasmenintu, bet kokiai veiklai tinkančiu vardu,
prarandamas išskirtinumas, taip pat ir tradicinė urėdijos,
kaip tokios, samprata. Be to, kada galėtų jiems pradėti vadovauti ne laikinieji, o nuolatiniai vadovai?
Ypač svarbu kuo greičiau užtikrinti tą stabilumą ir aiškumą,
bet, kaip minėjau, valdyba negali priimti galutinio sprendimo dėl
teritorinių padalinių skaičiaus ir konkrečių vietų, kol nėra suderinta su profsąjungomis. Iki tol mes negalime tvirtinti galutinės
struktūros, skelbti konkursus ir įdarbinti vadovus. Kvalifikuotų
specialistų, ypač valdymo srities, įmonei tikrai reikės, tad vadovavimo urėdijai ar kita patirtis yra labai svarbi. Kaip buvo ištransliuota ir politiniuose pasisakymuose, valdybos pozicija taip pat
tokia, kad turi būti skaidrus atrankos procesas – konkurse galės
dalyvauti visi vienodomis sąlygomis. O į klausimą, ar galės juose dalyvauti buvę urėdai, tai atsakyčiau, kad tai skatintina, ypač
kad dalyvautų iniciatyvūs žmonės, nes jie regionuose vadovaus
komandai, jų požiūris ir inovatoriškumas labai svarbus. Mano asmenine nuomone, norint regione suformuoti komandą, pritraukti
talentų ir matyti įmonės viziją, reikia tam tikrų, ne vien administracinių gebėjimų.
Valdyba sieks, kad kuo greičiau vadovų atranka įvyktų ir kad
konsultavimo procedūros su profsąjungomis neužsitęstų. Jeigu
viskas vyks sklandžiai, suderinimo procesas galėtų būti užbaigtas
per pora savaičių.
Tikimės, kad kaip ir planavo Aplinkos ministerija, naujus padalinių vadovus galėsime turėti kovo mėnesį.
Dėl teritorinių padalinių pavadinimų, tai valdyba taip pat
mano, kad per visus pertvarkos procesus reikia stengtis maksimaliai išsaugoti tradicijas ir tęstinumą. Manome, vienas iš realiausių
svarstomų variantų, kad padalinių pavadinime liktų vietovardis
ir žodis „urėdija“.
Kur dirbs naujoji VMU administracija, ar išlieka siūlymas
įkurti ją Panevėžio rajone, Katinų kaime?
Geriausia vieta būtų ten, kur sutelktas protų ir specialistų
potencialas. Svarstant centrinės būstinės klausimą labai didelis
dėmesys skiriamas būtent žmogiškiesiems resursams. Dėl regioninės politikos galbūt centrinė būstinė galėtų būti įsteigta bet
kokiame rajone, bet kaip mes į ten pritrauksime kompetentingus
žmonės? Šis aspektas labai svarbus, aišku, atsižvelgiama ir į esamą
urėdijų potencialą – pastatų būklę, infrastruktūrą, t. y. į tai, kad
naujai įmonei nereikėtų investuoti didžiulių pinigų.
Pavyzdžiui, Girionys strategiškai būtų labai gera vieta, bet
vietovė turi laikytis regioninio parko reikalavimų, joje ribojama
bet kokia statybų plėtra. Tad nesuradus tinkamo pastato, kuriame galėtų išsitekti VMU centrinė būstinė, galimybių ten įsikurti
nebūtų.
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Miškininkystės specialistai ir mokslo įstaigos istoriškai yra
susikoncentravusios Vilniuje bei Kaune, tad centras galėtų būti ir
kažkur tarp Vilniaus ir Kauno. Šiuo metu šis klausimas nėra pirmaeilis. Dabar svarbu užtikrinti sklandų darbą regionuose. Centrinė būstinė laikinai gali likti Kaune, buvusiame Miškotvarkos
institute, dalis žmonių šiuo metu dirba Generalinės miškų urėdijos patalpose Vilniuje, kol bus priimtas pagrįstas sprendimas.

finansų valdymo ir pan. Tai pagrindinės valdybos funkcijos, o visa
kita turi atlikti VMU vadovybė su komanda ir, aišku, steigėjas –
Aplinkos ministerija.
Labai laukiame įmonės vadovo atrankos rezultatų ir skatiname joje dalyvauti kuo daugiau profesionalų, neabejingų Lietuvos
miškų ateičiai.
Valdybai per šiuos ir ateinančius metus teks tikrai nemažas
krūvis, o vėliau, sklandžiai įmonei veikiant, duona bus lengvesnė. Bet įmonė turėtų tobulėti ir toliau, reforma negali užsibaigti
vien tik struktūros pertvarka ar urėdijų sujungimu. Turime siekti
veiklos rezultatų ir orientuotis į nuolat modernėjančią įmonę –
procesus reikės tobulinti keletą ar keliolika metų, galbūt padarysime ir klaidų, kurias reikės taisyti. Vis dėlto svarbiausia nustatyti
teisingą kryptį, atsižvelgiant į visas miškų funkcijas bei įvertinat
laikmečio iššūkius – klimato kaitą, regionų tuštėjimą, emigraciją
bei atsiveriančias naujas galimybes miškų ūkio sektoriuje – bioekonomiką, naujas technologijas, mokslo pažangą ir kitas.

Kokia Jūsų vizija dėl tolesnio valstybinių miškų valdymo ir pačių Lietuvos miškų?
Ilgalaikėje perspektyvoje – 5 ar 10 metų, valdymas turėtų tobulėti optimizuojant procesus. Dabar turime vieną įmonę ir galime judėti viena linkme optimizuodami veiklą, kad ji būtų kuo
skaidresnė ir efektyvesnė, su kuo geresnėmis sąlygomis darbuotojams. Kuriant bendrą sistemą sieksime įgyvendinti viziją – VMU
turėtų būti ekonomiškai stabili, socialiai ir ekologiškai atsakinga
įmonė. Juk miškai – ne vien medienos tiekimas, bet ir socialinių,
rekreacinių, gamtos išsaugojimo ir kitų tikslų šaltinis. Visa tai turi
būti suderinta ir pasiekta protingai bei atsakingai išgryninant veiklos procesus, t. y. akcentuojant, kas dirba su gamtosaugos, kas
su miškininkystės priemonėmis. Tokiu būdu per tam tikrą laiką
mes išugdysime ir specialistus, kurie atsakingai dirbs savo darbą
už padorų atlygį.
Valdybos funkcijos yra daugiau konsultacinio pobūdžio – dalyvauti formuojant įmonės stategiją, tvirtinti struktūrą, darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo tvarką, teikti siūlymus dėl įmonės

Kada valdyba numato vėl susirinkti ir kokia gali būti jos darbotvarkė?
Valdyba planuoja susirinkti vasario 2 dieną. Toliau bus diskutuojama dėl įmonės struktūros derinimo su profsąjungomis ir kiti
šiuo metu bei strategiškai svarbūs klausimai.
Ačiū už išsamius atsakymus.

Miškų apskaitos specialistų susitikimas Ženevoje
Š
ių metų sausio 23–24 d. Ženevoje (Šveicarija) Jungtinių tautų
Europos ekonominė komisija (JTEEK) inicijavo diskusiją miškų sektoriaus vystymosi perspektyvoms aptarti, siekiant parengti miškų sektoriaus vystymosi prognozių iki 2050 m. studiją. Šis
dokumentas būtų skirtas valstybiniame ir privačiame miškų ūkio

Autoriaus nuotrauka

Diskusijos posėdžio metu

sektoriuje dirbantiems, taip pat miškų politiką formuojantiems
specialistams.
Susitikime dalyvavo Austrijos, Belgijos, Čekijos, Lietuvos,
Olandijos, Rumunijos, Skandinavijos šalių, Šveicarijos, Turkijos,
Vokietijos, tarptautinių organizacijų, suinteresuotų privačių įmonių, JTEEK Miškininkystės ir Medienos skyriaus atstovai. Aptartos Europos ekonominės komisijos šalių grupei priklausančių
valstybių (56) pastangos įvairiose ekonominės veiklos srityse, tarp
kurių svarbiausios: tvarus miško naudojimas, klimato kaitos padarinių švelninimas, atsinaujinančių energijos išteklių, atsakingo
vartojimo ir žiedinės ekonomikos propagavimas, medienos pramonės sektoriaus ir prekybos medienos produktais skatinimas,
aplinkosauga, rekreacija, biotechnologijos, darbo jėgos pritraukimas, taip pat prognozuotos tikėtinos įvairių veiklos sričių kaitos
tendencijos (atsižvelgiant į medienos paklausą ir jos mobilizavimo galimybes, augantį įvairių procesų automatizavimo lygį, didėjančius gamtosauginius reikalavimus ir pan.). Atkreiptas dėmesys
į būtinybę įsiklausyti ir į visuomenės lūkesčius miškų sektoriaus
plėtros klausimais, akcentuota ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių miško funkcijų subalansavimo svarba. JTEEK Miškininkystės ir Medienos skyriaus atstovai įsipareigojo, rengiant naują
miškų sektoriaus vystymosi prognozių studiją (FSOS), atsižvelgti
į posėdžio dalyvių išsakytas pastabas bei pasiūlymus.
Albertas KASPERAVIČIUS
Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas
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Atidarytas Europos miškų instituto
regioninis filialas Bonoje
Dr. EDGARAS LINKEVIČIUS, ASU

Vokietijoje, Bonoje pernai rugpjūčio 29 d. atidarytas šeštasis Europos miškų instituto (EFI)
regioninis padalinys (tokie padaliniai jau yra –
Viduržemio (Barselonoje), Atlanto (Bordo), centrinės Rytų ir Pietų Europos (Vienoje), Šiaurės
Europos (Umeo), Centrinės Europos (Freiburge). Atidarymo ceremonija buvo neeilinis įvykis Bonos mieste, kur sveikinimo kalbas sakė
Vokietijos federacijos maisto ir žemės ūkio
ministras Christian Schmidt, Aplinkos, žemės
ūkio, gamtos ir vartotojų apsaugos ministerijos valstybės sekretorius Heinrich Bottermann,
Europos miškų instituto direktorius Marc Palahí, Bonos miesto meras Reinhard Limbach, kiti
svečiai. Atidarymo ceremonijoje dalyvavo ir
Aleksandro Stulginskio universiteto atstovas.

Europos miškų instituto (EFI) tikslai. 1993 m. Suomijoje, Joensuu mieste
įsteigto šio instituto pagrindinis tikslas
– atliekamų mokslinių tyrimų rezultatų pagrindu skatinti darnų Europos miškų naudojimą bei išsaugojimą; vykdyti
mokslinius tyrimus, susijusius su miškų
politika, ekologija, Europos miškų ištekliais, jų būkle ir naudojimu; medienos
ir kitų miško teikiamų produktų ir paslaugų pasiūla ir paklausa. Taip pat institutas teiktia informaciją Europos šalių
politinius sprendimus priimančioms institucijoms.
EFI veiklos istorija. Svarbūs buvo
2003 m., kai 10-sios konferencijos metu
12 Europos valstybių pasirašė Europos
miškų instituto konvenciją, kuri įsigaliojo 2005 m. liepos mėnesį. Tokiu būdu Europos miškų institutas tapo tarptautine
organizacija, kuriai šiuo metu priklauso
115 organizacijų ir institucijų iš 37 valstybių.
Lietuva taip pat 2016 m. gruodžio 8 d.
ratifikavo Europos miškų instituto konvenciją (įstatymas įsigaliojo 2017 m. ba-

Europos miškų instituto fialialo Bonoje atidarymo dalyviai
(Copyright Jennifer Zumbusch/EFI Bonn)

landžio 1 d.) ir tapo šio instituto asocijuota
nare. Šioje organizacijoje Lietuvą atstovauja ASU ir LAMMC Miškų institutas,
kurių atstovai turi teisę dalyvauti instituto tarybos posėdžiuose, balsuoti priimant
sprendimus.
EFI strategija iki 2025 m. Ji grindžiama 3 kertiniais aspektais:
Bioekonomika – miškai, miškininkystė ir miško pramonė yra kertiniai
akmenys europos bioekonomikai bei klimato kaitos švelninimui. Jos vystymosi
greitis tiesiogiai priklauso nuo technologinių ir rinkos vystymosi procesų miško
pramonėje, pasaulinės biomasės paklausos ir pasiūlos dinamikos bei gebėjimo
naudoti miškus pagal tvarios miškininkystės principus. Bioekonomiką taip pat
veikia globalizacija bei sinergija su kitais
sektoriais (statybos, chemijos ar tekstilės
pramonės);
Valdymas – ateityje mažės galimybės įsigyti žemės, dėl ko gali kilti įvairių
konfliktų, galinčių sukelti pasaulinės politikos nestabilumą. Todėl nauji tarpdisciplininiai tyrimai yra reikalingi miškų val-

dymui remti, kad būtų suderinti skirtingi
interesai bei perspektyvos, skirtingų interesų grupių lūkesčiai;
Atsparumas (pristatomas kitame
skyrelyje).
EFI regioninio padalinio veikla.
Naujai įkurto regioninio padalinio Bonoje veiklos laukas ir yra atsparumas plačiąja
prasme. Šis terminas apima tokius klausimus:
Smarkiai urbanizuotoje Europoje,
kurios miestuose suvartojama iki 80 proc.
energijos, miestų miškininkystė ir miškininkyste grindžiami sprendimai, kaip medienos konstrukcijos, yra labai svarbūs kuriant klimato atžvilgiu išmaniuosius
miestus;
Miškų ir medžių vaidmuo didinant
vandens resursus, dirvožemio gerinimo
bei bioįvairovės didinimo turėtų būti geriau suvokti kuriant tvarias kaimo vietoves
ar žemės ūkio sistemas;
Medynų atsparumo didinimas klimato kaitos kontekste;
Miškininkavimo vaidmuo bioįvairovės išsaugojimui.
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Lietuvos mokslo įstaigų bendradarbiavimas su EFI yra labai svarbus mokslo įstaigoms keletu aspektų. Pirmiausia tai
galimybė dalyvauti tarptautiniuose projektuose, antra – puiki platforma mokslininkų ir politikų diskusijoms.
Norėtųsi pasidžiaugti sėkmingu ASU
ir LAMMC Miškų instituto bendradarbiavimu su Europos miškų institutu sutelktinėmis šalių narių lėšomis finansuojamame ir ES ERA-NET tipo
projekte SUMFOREST „BenchValue“
(Vertės grandinių tvarumo scenarijų lyginamoji analizė). Pagrindinis šio
projekto tikslas – universalaus metodo kūrimas, kurį pritaikant būtų galima palyginti atsinaujinančių medienos
išteklių ir neatsinaujinančių medžiagų
panaudojimą įvairių pastatų atraminių
konstrukcijų statyboje. Įvertinti atitinkamas vertės grandines, nustatyti neatsinaujinančių medžiagų pakeitimo medienos medžiagomis poveikį darnumui ir
klimato kaitai. Projekto trukmė 3 metai,
finansinė viso projekto apimtis – beveik
1,8 mln. eurų, Lietuvos indėlis į projek-
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tą – 0,1 mln. eurų (finansuoja Aplinkos
ministerija).
Prisijungus prie regioninio padalinio
veiklos Bonoje, ASU Miškų ir ekologijos
fakultetas ir kiti partneriai buvo pakviesti
dalyvauti ir kituose tarptautiniuose projektuose SURE (Europos medynų atsparumo didinimas) bei ForestValue (Inovatyvi,
miškininkavimu grindžiama bioekonomika). Taip pat buvome pakviesti kuriant
naują projektą, susijusį su miškininkavimu saugomose teritorijose (kaip Natūra
2000).
Kliūtys, stabdančios bendradarbiavimą su EFI. Praėjusuių metų rudenį paaiškėjo, kad tarptautiniame projekte ForestValue, orentuotame į naują europiniu
lygmeniu strateginę kryptį – bioekonomiką, negalime dalyvauti. ForestValue – tai
dar vienas projektas po SUMFOREST skėčiu. Bendra projekto vertė – apie 25 mln.
eurų. Pavyzdžiui, Vokietijos indėlis – 4
mln. eurų, Suomijos – 3,3 mln. eurų, Švedijos – 3 mln. eurų, Prancūzijos – 1,5 mln.
eurų, Latvijos – 0,4 mln eurų. O Lietuvoje
Aplinkos ministerija nusprendė, kad šia-

me projekte dalyvauti neverta. Suprantama, negi ministerijos per metus mokslui
skiriamus 100 tūkst. eurų atiduosi vienam
projektui? O ir ši suma tarp kitų atrodytų
nepadoriai maža.
Norint toliau sėkmingai bendradarbiauti tarptautiniuose projektuose,
grindžiamuose sutelktinio finansavimo
principu, tiesiog yra būtina didinti finansavimą mokslui apskritai ir ne procentiniais punktais, o kartais bei užtikrinti finansavimą sutelktiniams projektams.
Priešingu atveju, natūraliai kyla klausimas, kam LR Seimas išvis ratifikavo EFI
konvenciją, jei ministerijos nesugeba rasti
kelių šimtų tūkstančių eurų reikiamam finansavimui užtikrinti?
Kaip bebūtų, belieka pasidžiaugti vykdomu SUMFOREST „Benchvalue“
projektu bei suteikta galimybe dalyvauti SURE projekte. Tikimės, kad Aplinkos
ministerija ateityje įvertins tarptautinių
projektų duodamą naudą jų pačių priimamiems sprendimams bei aktyviau dalyvaus juose.
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Kaip gauti patikimą išaugintos
ir sunaudotos medienos balansą
Prof. ANDRIUS KULIEŠIS, dr. ALBERTAS KASPERAVIČIUS, Valstybinė miškų tarnyba

M

iško auginimas, naudojimas,
medienos perdirbimas sudaro
vieningą nenutrūkstamą racionalaus miškų sektoriaus tvarkymo grandinę, kurioje svarbią vietą užima medienos
apskaita. Augančio miško, išaugintos bei
suvartojamos medienos apskaitos efektyvumas vertinamas gautos informacijos
patikimumu, tikslumu ir sąnaudomis, reikalingomis informacijai gauti. Miško auginimo sektorius paprastai siekia užtikrinti
vartotojų poreikius medienos produktams,
energijai, taip pat kitiems žmonijos poreikiams (1 pav.).
Reikalavimai informacijos detalumui
ir tikslumui priklauso nuo turimų miško išteklių ir jų naudojimo intensyvumo.
Kuo mažiau miško išteklių turime ir kuo
intensyviau jie naudojami, tuo tikslesnė informacija apie juos yra reikalinga.
Šiuo metu stebimas ypač augantis poreikis medienos produktams, energijai, šios
reikmės patiria didelę konkurenciją kitų
miško vykdomų funkcijų biologinės įvairovės išsaugojimo ir gausinimo, klimato
kaitos švelninimo, socialinių klausimų

srityse, dėl ko reikalinga vis detalesnė ir
aukštesnio patikimumo informacija. Viena iš svarbiausių paskatų gerinti medienos
apskaitą yra susijusi su siekiu didinti medynų produktyvumą, gaminamų produk-

tų išeigas, mažinti medienos nuostolius,
patiriamus miško auginimo, miško ruošos
ir medienos perdirbimo metu (1 pav.). Šių
siekių rezultatams įvertinti reikalinga patikima informacija.

1 pav. Miškų auginimo ir naudojimo, svarbiausių rodiklių tarpusavio ryšių bei jų balansų sudarymo schema
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Augančio miško inventorizacija
Lietuvos miškai yra valstybės lėšomis inventorizuojami ištisais miško taksaciniais
sklypais. Vienas sklypas privačiuose miškuose dėl valdų smulkumo, skirtingai nei
valstybiniuose, gali patekti į kelias valdas, todėl valstybinė miškų inventorizacija privačios valdos atžvilgiu neretai yra
per grubi. Dėl šios priežasties savininkas dažnai yra priverstas atlikti pakartotinę miško inventorizaciją valdos ribose.
Kita vertus, pagaminta mediena valstybiniuose miškuose dažnai matuojama kelis
kartus. Nežiūrint to, neišvengiama ginčų
tarp miško inventorizaciją vykdančių specialistų ir augintojų, tarp pirkėjų ir pardavėjų dėl medienos apskaitos teisingumo,
patikimumo.
Kyla pagrįstas klausimas, kas yra daroma ne taip ir kas turėtų būti keičiama
visoje miškų inventorizacijos ir medienos
apskaitos sistemoje? Norint atsakyti į šį
klausimą, tikslinga pažvelgti į istorinę šio
klausimo raidą.
Augančio miško inventorizacijos sistemą Lietuvoje šiuo metu sudaro sklypinė (SMI), atskirų medynų grupių
(pavyzdžiui, brandžių ir bręstančių) atrankinė inventorizacija (BMI), prieškirtiminė (PMI), o taip pat visos šalies miškų
atrankinė inventorizacija (NMI). Pradedant 1922 m. miškų inventorizacijos sistemą sudarė SMI ir PMI, jos buvo pastoviai
tobulinamos, kuriamos naujos iki susiformavo dabartinė sistema.
Sklypinėje prieškario miškų inventorizacijoje sklypų ribos buvo skiriamos
instrumentiniu būdu matininkų, taksatoriaus padėjėjų. Tai dalinai užtikrino didesnį sklypų ribų pagrįstumą ir jų stabilumą. Taksatoriai dirbo jau išskirto sklypo
ribose, priešingai nei dabartiniai taksatoriai, pradedantys nuo valdos ribos identifikavimo bei besivadovaujantys miško
nuotoliniais vaizdais iš viršaus. Medžių
stiebų tūriui nustatyti išimtinai buvo naudojamas akinis metodas, minimaliai panaudojant paprasčiausius instrumentus
medžio aukščiui ar amžiui nustatyti. Didelis dėmesys skirtas taksatorių treniruotėms, panaudojant tam tikslui didelio ploto ištisai išmatuotus barelius.
Pirmoje pokario (1958–1963 m.) miškotvarkoje pradėti naudoti kampinės
apskaitos bareliai, o vertingiausi, brandūs medynai inventorizuoti apmatuojant
juos ištisai arba juostinių barelių pagalba.
Brandžių ir bręstančių medynų atranki-
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nės inventorizacijos technologija sklypo
lygmenyje pradėta taikyti nuo 1966 m., ištyrus skritulio ir kampinės apskaitos barelius. Prioritetas buvo atiduotas kampinės apskaitos bareliams iki maksimumo
supaprastinant jų skyrimo technologiją.
Susiformavus supaprastintos kampinės
apskaitos barelių matavimo technologijos
praktikai, bareliai buvo išdėstomi nereprezentuojant sklypo ribos, tik apytikriai
fiksuojant barelio centrą, kas eliminavo
galimybę išpildyti visus atrankinei inventorizacijai, jos kontrolei svarbius reikalavimus ir sudarė prielaidas sistematinėms
paklaidoms pasireikšti, palyginti net didesnėms nei sklypuose, kuriuose buvo
naudojamas tik vizualinis metodas.
Naudojant kampinės apskaitos barelius, iki šiol išliko ribinių medžių padėties
nustatymo problema. Jei skritulio barelyje pakanka kontroliuoti medžio centro padėtį tik tų medžių, kurie nutolę nuo centro pasirinkto barelio ploto spinduliu, tai
kampinės apskaitos barelyje be atstumo
iki centro reikia milimetro tikslumu išmatuoti ir medžio skersmenį. Netikslus
ribinio medžio padėties nustatymas kampinės apskaitos barelyje prilygsta vidutiniškai 8 proc. (kai K=2) tūrio paklaidai.
Be to, norint gauti medžių įvairių rodiklių skirstinius pagal skersmenis, kampinės apskaitos bareliuose, kaip ir skritulio,
reikia išmatuoti visų medžių skersmenis.
Pildant visas objektyvaus kampinės apskaitos barelių išskyrimo sąlygas, jo matavimas tampa netgi imlesnis darbo laiko
sąnaudoms, nei skritulio barelio matavimas.
Įvertinus tai, jog įvairios „smulkmenos“ atrankinėje miškų inventorizacijoje lemia nekontroliuojamus nukrypimus,
2010 m. Miškotvarkos darbų vykdymo
instrukcijoje įteisintas kampinės apskaitos
metodas, numatantis visų atrankinėms inventorizacijoms būtinų atributų laikymąsi: tolygų barelių išdėstymą visame sklype,
įskaitant ir ribinę įvairios konfigūracijos
sklypo zoną; tikslų barelio centro fiksavimą; griežtą visų ribinių medžių padėties
kontrolę; taip pat privalomą 5 proc. visų
barelių kontrolinį permatavimą. Pagal šią
technologiją vidutinio dydžio miškų urėdijoje reikėjo išmatuoti 15–18 tūkst. barelių, o 700–900 iš jų permatuoti kontrolės
tvarka. Todėl iki kelių kartų išaugo tokiai
sklypinei miškų inventorizacijai reikalingų lėšų poreikis. Antra vertus, patikslinti
atskiro sklypo duomenys, esant metiniam

medienos prieaugiui 7–10 m 3/ha ar net 15
m 3/ha, išlieka aktualūs bei reikalingo tikslumo ne daugiau 3–5 metus, todėl po metų
šio metodo taikymo praktikoje buvo atsisakyta. Kampinės apskaitos bareliai pastaruoju metu taksatorių yra naudojami tik
treniravimosi tikslais.
Prieškirtiminės
inventorizacijos
gali būti taikomos individualiam medynui ar jų grupei. Pirmas atvejis taikytinas
biržėms, parduodamoms nekirstu mišku
aukcionuose ar išsiskiriančioms iš kitų
pagal našumą, medienos kokybę. Dažniausiai šiuo tikslu yra taikomas ištisinis
medžių matavimo metodas. Masinis ištisinio permatavimo metodo taikymas irgi
nepasiteisino. Daugybė kontrolinių matavimų, atliekamų nuo 1989 m., parodė, jog
bet kaip atlikto ištisinio matavimo rezultatai, neprisilaikant dendrometriniams
matavimams bei jų kontrolei nustatytų
taisyklių, gali būti gauti su neleistinomis
sisteminėmis paklaidomis.
Siekiant sumažinti biržių matavimo
sąnaudas, jau XX a. prieškario Lietuvoje buvo diskutuojama apie miškotvarkos
SMI metu gautų duomenų panaudojimą
biržėms įvertinti. XX a. paskutiniame dešimtmetyje, didėjant kirtimų plotams, tai
tapo ypač aktualu. Įteisinus 2000 m. miškotvarkos duomenų panaudojimą biržėms
įvertinti, jis vis plačiau taikomas praktikoje. Tačiau jau 1969 m. valstybinių miškų
inventorizacijos atrankos metodu rezultatai parodė, jog brandžių medynų tūris
sklypinės miškų inventorizacijos metu yra
mažinamas daugiau nei 30 proc. Permatavus 1989 m. ištisai įvairiuose šalies rajonuose plyniems kirtimams atrėžtų virš
100 ha biržių, rastas medžių stiebų tūrio,
nustatyto rėžimo metu, nuokrypis daugiau nei 18 proc. su minuso ženklu. Gerinant miškų sklypinės inventorizacijos
darbų kokybę, brandžių medynų tūrių
skirtumai palyginti su nacionalinės miškų
inventorizacijos metu nustatytais tūriais,
pastaruoju metu sumažėjo iki 14 proc. Suprantama, jog tai vis dar netoleruotinas
nuokrypis.

Brandžių medynų inventorizacija
Sukauptas brandžiuose medynuose medžių tūris yra vienas iš svarbiausių miškininkavimo, jo efektyvumo išraiškos rodiklių. Brandžių medynų tūris, jo dinamika
yra bendrojo medynų našumo ir jo kaupimo medyne funkcija. Brandžių medynų
tūrių dinamika gali būti labai patikimai

miškininkystė

prognozuojama pagal dabartinį brandžių
ir bręstančių medynų tūrį, kertamų ir paliekamų brandžių medynų amžiaus struktūrą, bendrą našumą ir jo dalį, kaupiamą
medyne artimiausiame laikotarpyje. Įsitikinus, jog individualaus sklypo atrankinė
inventorizacija nėra efektyvi bei siekiant
su minimaliomis sąnaudomis patikslinti SMI metu inventorizuojamų brandžių
medynų tūrius atskirose miškų urėdijose,
pagal NMI analogiją buvo sukurta, išbandyta ir 2008 m. pradėta diegti brandžių
medynų visumos atrankinė inventorizacija (BMI), užtikrinanti brandžių medynų
tūrio urėdijoje įvertinimą ±2 proc. tikslumu. BMI šiuo metu jau atlikta 30 miškų
urėdijų, dar penkiose vykdyta 2017 metais. Brandžių medynų tūriai, nustatyti pagal BMI duomenis, atskirose miškų
urėdijose kinta nuo 274 m3/ha iki 413 m 3/
ha, demonstruodami augavietės sąlygų ir
ūkininkavimo efektyvumo skirtumus šalyje. Didėjant tūriams, didėja ir tūrių, nustatytų vizualiniu metodu, poslinkiai, pasiekdami minus 50–70 m 3/ha. Medynų,
pasiekusių brandą, tūriai nėra stabilūs.
Jie pasižymi dar ženkliu prieaugiu ir nežiūrint didėjančios medžių žūties kasmet
gali padidėti 5–7 m 3/ha. Tokiu būdu, naudojant sklypinės miškų inventorizacijos
duomenis prieškirtiminiam tūrio įvertinimui, svarbu juos pakoreguoti pagal BMI
atrankinės inventorizacijos rezultatus,
atitinkamai įvertinus poslinkį dėl naudoto vizualinio metodo, o taip pat tūrių kaitą dėl laiko, praėjusio po inventorizacijos
– pagal reguliarios NMI duomenis, užti-

krinančius visos šalies brandžių medynų
tūrio įvertinimą valstybiniuose miškuose
±2 proc. tikslumu.

Miškų našumas, jo reguliavimas
ir kontrolė
Augančio miško tūriai, jų pokyčiai nagrinėjamame laikotarpyje didelėse teritorijose (pavyzdžiui, pagal miškų nuosavybes,
apskritis) gali būti patikimai kontroliuojami bendrojo medynų tūrio prieaugio komponentų – iškertamų, žuvusių medžių bei
sukauptų miške medžių tūrių balanso, nustatyto pagal nacionalinės miškų inventorizacijos duomenis, o miškų urėdijos lygmenyje – nepertraukiamos SMI ir BMI
duomenų derinimo pagalba. Būtų idealu,
jei miškininkai turėtų galimybę medynų
prieaugio balansus bei prieaugio komponentus įvertinti ir tuo pagrindu juos reguliuoti ir mažesnėje teritorijoje, pavyzdžiui
miškų urėdijoje ar kitame ūkiniame vienete.
Lietuvos sąlygomis vidutinio našumo ir našesnėse augavietėse 21–60 metų
medynai kasmet priauga po 10–15 m 3/ha.
Miškininkai, turėdami savalaikę ir konkrečią informaciją apie medynų prieaugį
ir jo komponentus, savalaikėmis ūkinėmis priemonėmis galėtų efektyviai veikti produktyvumo didinimą, iškrentančios dalies sunaudojimo pagerinimą, bei
svarbiausia – miško auginimo nuostolių,
šiuo metu siekiančių 20 proc., sumažinimą. Tuo tikslu nagrinėjamam ūkiniam
vienetui, pavyzdžiui miškų urėdijai, reiktų suformuoti atrankinių barelių, geriau-

siai pastovių, tinklą. Jų tinklas turėtų apimti jau suformuotus jaunuolynus nuo 21
metų. Tokiam tinklui suformuoti ir jam
permatuoti kas 10 (dar geriau kas 5) metus, bręstančių ir brandžių medynų inventorizacijai atlikti skiriamas darbo sąnaudas reiktų padidinti 2–3 kartus. Lėšų
tam galima būtų sutaupyti dar labiau supaprastinant sklypinę miškų inventorizaciją, lygiai kaip ir visoje sistemoje plačiau
taikant nepertraukiamos inventorizacijos
elementus.
Gaunama informacija ne tik užtikrintų intensyviam ūkininkavimui reikalingą
medynų prieaugio balansą, bet ir leistų
objektyviau įvertinti suformuotų medynų grupių parametrus, o tuo pačiu supaprastinti medyno sklype inventorizaciją.
Parengus kompiuterines programas, svarbiausia miškotvarkos projekto dalis – pagrindinio ir tarpinio naudojimo apimtys,
jų išdėstymas erdvėje ir laike – galėtų būti
sprendžiami operatyviai, tiek patikslinus
ar atnaujinus miško sklypų informaciją, tiek ir permatavus suformuotą barelių
tinklą. Supaprastinus sklypinės inventorizacijos darbus, įdiegus nepertraukiamumo principą, taip pat sukonkretinus,
kartu dalinai supaprastinus bei pilnai
kompiuterizavus miškotvarkos projekto
rengimą, tokia augančio miško inventorizacijos-naudojimo sistema praktiškai galėtų funkcionuoti su labai panašiomis ar
nežymiai didesnėmis nei dabartiniu metu
tam tikslui skiriamomis lėšomis.
(tęsinys kitame numeryje)
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Apžiūrimi elninių žvėrių pažeisti ąžuoliukai

Girelės girininkijoje aptariami medelių apsaugos būdai

Miško želdinių apsaugos nuo žvėrių pakenkimų
priemonės: pasirinkimas, kaštai, efektyvumas
VACLOVAS TREPĖNAITIS

Pernai gruodžio 14 d. Jonavos miškų urėdijoje surengtame Koordinacinės tarybos miško sanitarinės apsaugos klausimais posėdyje aptarta bendra šalies miškų sanitarinė būklė, atkreiptas dėmesys į didėjančią elninių žvėrių žalą želdiniams
ir žėliniams, jaunuolynams bei taikomas apsaugos priemones, kiek jos kainuoja. Diskutuota dėl elninių žvėrių neigiamo
poveikio miško želdiniams ir žėliniams vertinimo metodikos, kaip reguliuoti šių žvėrių gausą. Su taikomomis apsaugos
priemonėmis ir elninių žvėrių pakenkimais praktiškai susipažinta išvykoje į Girelės girininkijos miškus.
Posėdyje dalyvavę šios tarybos nariai, Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus specialistai,
Aplinkos ministerijos, Generalinės miškų urėdijos, Vilniaus, Kaišiadorių miškų urėdijų atstovai, vietos miškininkai
supažindinti su sanitarine miškų būkle Lenkijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, kokios galimos grėsmės Lietuvos miškams.

Sanitarinės šalies miškų apsaugos
svarbesni akcentai
Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas Virgilijus Vasiliauskas pateikė svarbiausių miško
kenkėjų ir ligų monitoringo 2017 m. duomenis ir prognozes. Pažymėta, kad šiemet
būtina toliau sekti žievėgraužio tipografo
gausos pokyčius, nes pernai antroji žievėgraužio tipografo generacija buvo apie 6,6
karto mažesnė už pirmąją. Šių kenkėjų gali
pagausėti vidurio Lietuvos eglynuose. Spygliuočių želdiniuose 2017 m. pastebėtas
pušinių straubliukų pagausėjimas. Lenkijoje, Augustavo miškuose išplitę pušų
spyglių kenkėjai verpikai vienuoliai gali
kelti grėsmę ir Dzūkijos pušynams, jei bus
jų plitimui palankios sąlygos. Bet neesant
ekstremaliai situacijai nutarta šiemet neprojektuoti specialių miško sanitarinės
apsaugos priemonių.
Atkreiptas posėdžio dalyvių dėmesys
į visiems akivaizdžius elninių žvėrių da-
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romus pažeidimus miško jaunuolynams
ir želdiniams – laupoma medelių žievė,
laužomos viršūnės, nukandžiojami šakų
ūgliai. Anot V. Vasiliausko, jaunuolynuose
briedis palenkia ir už save aukštesnę drebulaitę ar kitą medelį ir ramiai dantimis
skuta jo žievę. Pušaičių viršūnės lenkiant
dažnai lūžta, dalis jų nukrinta žemėn, bet
briedis tingi pasilenkti prie nukritusių
šakų ir eina skabyti kito medelio. Taip per
žiemą ir vienas žvėris gali sunaikinti didelį
jaunuolynų plotą.
VMT duomenimis, šiems pažeidimams mažinti 2016 m. panaudoti repelentai 17986,6 ha (sunaudota 106398 kg), aptverta tvoromis 848,2 ha, uždėta 349816
individualių apsaugų 569,2 ha plote.
Ar pakanka šių apsaugos priemonių ir
kiek jos kainavo miškų urėdijoms, pranešimuose apžvelgė tuometinių Jonavos ir
Kaišiadorių miškų urėdijų vyriausieji miškininkai Gintaras Červokas ir Marijonas
Bernotavičius.

Praktiniai miško želdinių ir žėlinių
apsaugos aspektai
Tuometinės Jonavos miškų urėdijos vyriausiojo miškininko Gintaro Červoko teigimu, šioje miškų urėdijoje miško želdinių
ir žėlinių apsaugai nuo elninių žvėrių pakenkimų 2016–2017 m. taikyta: viršūninių
ūglių tepimas repelentais, želdinių tvėrimas tvoromis, anksčiau aptvertų želdinių
tvorų remontas, ąžuolų medelių apsauga
repelentais bei individualiomis apsaugoElninių žvėrių pažeistos eglės
Kaišiadorių miškuose

MARIJONO BERNOTAVIČIAUS, AUTORIAUS nuotraukos
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mis. 2016 m. repelentais apsaugota 361 ha
želdinių ir žėlinių, 2017 m. – 360 ha. Kasmet medelių viršūninių ūglių aptepimui
sunaudojama vidutiniškai po 1620 kg repelentų. 2016 metais 23,7 ha želdinių ir žėlinių aptverta tvoromis (perimetras – 8,9
km), 2017 m. – 24,7 ha (perimetras – 8,3
km). Medinėms tvoroms 2016 m. sunaudota 110 m3 medienos, 2017 m. – 103 m3.
Pernai ąžuolų jaunuolynuose medelių apsaugai sunaudota 1000 kg repelento STOP
360 bei uždėta 300 individualių apsaugų.
Šių apsaugos priemonių naudojimas
ženkliai padidina miškų atkūrimo sąnaudas.
Pavyzdžiui, vidutinės 1 ha viršūninių ūglių
apsaugos repelentais sąnaudos buvo 61,8
EUR, o vidutinės metinės išlaidos apsaugoti
medelių viršūninius ūglius repelentais sudarė 22274 EUR, iš jų 84 proc. – užmokestis už
darbą. Viršūninių ūglių apsaugos repelentais
bendros sąnaudos per 2016–2017 m. sudarė:
7063 EUR – repelentų įsigijimui ir 37485
EUR – darbo užmokesčiui.
Bendros sąnaudos tvorų įrengimui
2016 m. sudarė 20409 EUR, 2017 m. –
19220 EUR. Jaunuolynuose apsaugoti
ąžuoliukus repelentu STOP kainavo 6980
EUR, individualiomis apsaugomis – 385
EUR. Tad 2017 m. bendros išlaidos ąžuolų
medelių apsaugai repelentais ir individualiomis apsaugomis sudarė 7365 EUR, iš jų
46 proc. – užmokestis už darbą.
Bendros miško želdinių ir žėlinių apsaugos nuo elninių žvėrių pakenkimų sąnaudos šioje miškų urėdijoje 2016 m. sudarė
42560 EUR, 2017 m. – 51506 EUR. Lyginant
su bendrai sanitarinei miškų apsaugai skirtomis lėšomis, taikytų apsaugos priemonių
sąnaudų dalis 2016 m. sudarė 80,1 proc.,
2017 m. – 86,8 proc. arba apie 5 proc. visų
privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir
tvarkymo darbams skiriamų lėšų. „Daug ar
mažai“? – retoriškai klausė pranešėjas.

2 lentelė. Įvairių želdinių apsaugos būdų palyginimas, kai želdiniai 1-7 metais apsaugomi
repelentais, o aštuntaisiais augimo metais tveriami tvora (sudarė M. Bernotavičius)

Naudojamos medžiagos
ir darbai

Sąnaudos Eur/ha
A

B

C

D

Tekinti,
impregnuoti
giluminiu būdu
kuolai, 85 vnt./ha

Spygliuočių
popierrąsčiai,
4,5 m3/ha

Spygliuočių
tarrąsčiai,
4,5 m3/ha

Kietųjų
lapuočių
trumpuoliai,
4,5 m3/ha

Repelentas „Cervacol extra“

140

140

140

Repelento tepimo paslauga

175

175

175

175

Kuolai

360

115

160

550

140

Vielos tinklas

220

220

220

220

Tvoros įrengimo paslauga

550

550

550

550

0

220

180

0

316

248

260

370

1446

1448

1685

1690

Kapitalinis remontas
pakeičiant kuolus
Einamasis remontas
(2 proc. sąnaudų)
Visos sąnaudos 1-15 metų
želdiniuose, Eur/ha

G. Červokas pažymėjo, kad iš Jonavos
rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios programos 2016 m.
miškų urėdija gavo 14000 EUR medžiojamųjų gyvūnų žalos prevencinių priemonių
įgyvendinimui, 2017 m. – 13300 EUR. Kitos panaudotos lėšos – miškų urėdijos.
Tuometinės Kaišiadorių miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas Marijonas
Bernotavičius, pristatęs šioje miškų urėdijoje 2011–2017 m. įveistus želdinius, pažymėjo, kad per 5 metus nuo elninių žvėrių saugomų miškų plotas išaugo apie 17
proc., o išlaidos – daugiau kaip 2 kartus.
Medelių pažeidimo laipsnis dėl ūglių
skabymo padidėjo nuo 6,1 proc. 2011 m.
iki 11,2 proc. 2017 m., o dėl žievės laupymo – nuo 3,8 proc. 2011 m. iki 5 proc. 2017
m. Tai lėmė ženklus elninių žvėrių pagausėjimas Kaišiadorių miškuose.
M. Bernotavičiaus pastebėjimu, dalis elninių žvėrių į čionykščius miškus atkeliauja pasiganyti iš Užnemunės, įveikę

Kauno marias. Kai žvėrių gausu ir stinga
maisto, briedžiai ima laupyti eglių žievę
jaunuolynuose ir pusamžiuose eglynuose.
O elniai labiau laupo eglių žievę, kai medžiotojai juos pašeria cukriniais runkeliais. Todėl miškų urėdijos miškininkai
prašė medžiotojų to nedaryti.
Kaišiadorių rajone 2011 m. buvo apskaityti 72 briedžiai, 2014 m. – 144, 2017
m. – 191. Tauriųjų elnių 2011 m. apskaityta 327; 2014 m. – 476; 2016 m. – 501. Gausu ir stirnų: 2011 m. buvo 1595; 2015 m. –
2021; 2017 m. – 2295.
Norint išsaugoti pasodintus vertingesnius želdinius, reikėjo didinti jų apsaugomą plotą, tam skirti daugiau lėšų. Pavyzdžiui, iš 2011 m. pasodintų 257 ha želdinių
teko apsaugoti 197,9 ha, o iš viso tais metais
apsaugota nuo žvėrių pakenkimų 475,5 ha
atkuriamo miško. 2016 m. iš įveistų 296,5
ha želdinių jau 219,5 ha buvo saugotini, o
iš viso apsaugotas 884,6 ha plotas. Situacija nesikeitė ir vėliau. 2017 m. iš įveistų 225

1 lentelė. Įvairių želdinių apsaugos būdų palyginimas, kai želdiniai aptveriami jų pasodinimo metais (sudarė M. Bernotavičius)

Naudojamos medžiagos ir darbai

Kuolai

Sąnaudos Eur/ha
A

B

Tekinti, impregnuoti
giluminiu būdu
kuolai (garantija –
10 metų), 85 vnt./ha

Spygliuočių
popierrąsčiai,
4,5 m3/ha

377

C
Spygliuočių
tarrąsčiai,
4,5 m3/ha
113

158

D

E

Kietųjų lapuočių
trumpuliai,
4,5 m3/ha

Metaliniai
cinkuoti
kuolai,
85 vnt./ha

540

489

Vielos tinklas

220

220

220

220

220

Tvoros įrengimo paslauga

550

550

550

550

550

Kapitalinis remontas pakeičiant kuolus

460

665

710

0

0

Einamasis remontas
kasmet (2 proc. sąnaudų)

450

433

459

367

352

2057

1981

2096

1677

1611

Visos sąnaudos 1-15 metų želdiniuose, Eur/ha
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Individualiomis apsaugomis ir repelentais
apsaugoti pušų želdiniai Kaišiadorių miškuose

Patikimiausios vielos tinklo tvoros
su metaliniais stulpais

Šernų padaryta landa

ha saugoti reikėjo 157 ha želdinių, o bendra jų apsauga taikyta 934 ha plote. Kasmet aptepta repelentais vidutiniškai net po
739 ha želdinių, o 2016 m. – 846,7 ha, 2017
m. – 912 ha. Todėl želdinių apsaugai skiriamas lėšas šioje miškų urėdijoje teko padidinti nuo 24,7 tūkst. eurų iki 78,1 tūkst.
eurų. Tik dalis šių lėšų – iš subsidijų.
Tepant repelentu „Cervacol ekstra“, 1
ha išleista vidutiniškai 55 EUR, repelentu
„Trico“ – 134 EUR, aptveriant tvora – 1376
EUR. Kai repelentai „Trico“ naudojami 1–7
metus po 10 kg/ha, o vėliau iki 15 metų – po
15 kg/ha, 1 ha želdinių apsaugos sąnaudos
išauga iki 1700 EUR, o bendros 1 ha želdinių apsaugos sąnaudos – iki 2075 EUR.
M. Bernotavičiaus pateiktais duomenimis (atlikti teoriniai skaičiavimai, kai 1
ha perimetras yra 400 m, didėjant ploto
perimetrui – sąnaudos didėja), naudojant
85 tekintus, giluminiu būdu impregnuotus
medinius kuolus 1 ha aptverti (garantija 10
metų) kainuotų 377 EUR, neimpregnuoti
kuolai iš spygliuočių popiermedžių (reikia
4,5 m3 medienos) – 113 EUR, iš tarrąsčių
– 158 EUR, iš kietųjų lapuočių trumpuolių
rąstelių – 540 EUR, o 85 kuolai iš cinkuoto metalo – 489 EUR. Be to, 1 ha aptverti vielos tinklas kainuotų 220 EUR, darbo
užmokestis – 550 EUR. Tvoros kaina priklauso ir nuo saugomo sklypo konfigūracijos, posūkių (zigzagų) perimetro ilgio.
Po 10 metų papuvusius tekintus kuolus, o po 4–5 metų pagamintus iš popiermedžių ir tarrąsčių reikėtų keisti naujais:
tekintų kuolų pakeitimas 1 ha kainuotų
460 EUR, iš popiermedžių – 665 EUR, iš
tarrąsčių – 710 EUR. Prie šių išlaidų reikė-

tų dar priskirti kasmet atliekamą einamąjį
remontą, kuris sudarytų 2 proc. visų tvorų
įrengimo sąnaudų.

Kokias apsaugos priemones pasirinkti
Išvykoje į Girelės girininkiją posėdžio dalyviai apžiūrėjo ir įvertino individualiomis
apsaugomis, vielos tinklo tvora ir repelentu „Stop 360“ nuo elninių žvėrių pažeidimų apsaugotus jauno miško plotus.
Individualiomis apsaugomis saugotuose
želdiniuose dalies medelių apsaugos buvo
nestabiliai ar netvirtai pritvirtintos prie
kuolų, nulinkusios ir trukdė medeliams
augti tiesiai, kai kurių medelių ūgliai išlindę per apsaugų skylutes.
Nors šis būdas daug kam atrodo pigesnis, paprastesnis, bet praktiškai saugant
ąžuoliukus, kitų vertingų rūšių medelius
šiomis apsaugomis rezultatas dažnai būna
prastesnis, negu tikėtasi. Norint, kad individualios apsaugos tarnautų ilgiau, reikia pirkti greit nepūvančius bambukinius
kuoliukus, kiekvieną tinklinę apsaugą pritvirtinti bent prie dviejų kuoliukų. Medeliui augant, laiku nepakėlus aukštyn
apsaugos, neretai žvėrys nuskabo virš apsaugos išlindusią jo viršūnę, o didesniam
medeliui nulaupo ir žievę... Šios apsaugos
saugo tik kelis metus, kol medeliai neišlenda iš apsaugų. Prieita išvados, kad toks
apsaugos būdas tinka ten, kur saugotinos
nedidelės medelių grupės ar sudėtingų
konfigūracijų sklype yra netolygiai išsidėsčiusių medelių.
Įvertinus repelento „Stop 360“ panaudojimui išleistas lėšas ir darbo sąnaudas,
siūlyta taip apsaugoti nuo laupymo tik

perspektyviausius vertingų rūšių medelius. O želdinių, žėlinių ir jaunuolynų tvėrimas tinklo tvora apsaugai nuo elninių
žvėrių daromos žalos įvertintas efektyviausiu apsaugos būdu.
Kaišiadoriečio M. Bernotavičiaus
praktiniu įsitikinimu, kiekvienas želdinių
apsaugos būdas yra imlus rankų darbo ir
lėšų, neužtikrina šimtaprocentinės apsaugos. Pastaruoju metu labiau propaguojamas želdinių aptvėrimas vielos tinklo tvoromis trikdo žmonių lankymąsi miškuose,
perkerta žvėrių migracijos takus. Todėl didesnieji žvėrys eina ten, kur įpratę, o sutiktą kliūtį bando savaip įveikti. Įsibėgėjęs
šernas snukiu nesunkai praduria plonesnį
vielos tinklą arba tvoros apačioje padaro
landas. O tvora su skyle – tuščia apsauga.
Lenkų miškininkai dėl to tinklinės tvoros apačią papildomai tvirtina kartimis ar
įtemptomis vielomis.
Elniniai žvėrys šoka per tvoros viršų.
Kaišiadoriečiai Kruonio girininkijoje virš
2 m aukščio vielos tinklo tvoros dar nutiesė spygliuotą vielą, kad žvėrims būtų sunkiau peršokti. Prie medinių kuolų viršuje
būtų galima prikalti ir po kartį. Tvoras apgadina ir nedrausmingi miškų lankytojai,
užkritę virtėliai medžiai.
M. Bernotavičiaus manymu, kad nereikėtų kas kelinti metai remontuoti miškuose
tvorų, patikimiau ir ekonomiškiau būtų želdinių sklypus, didesnius kaip 2 ha, apsaugoti 2,5 m aukščio storesnės vietos tinklo
tvoromis su metaliniais 3 m ilgio kuolais.
Tokia tvora miške laikytų apie 20 metų.
(tęsinys kitame numeryje)

3 lentelė. Tvorų įrengimo sąnaudos 2017 m. buvusioje Kaišiadorių miškų urėdijoje (sudarė M. Bernotavičius)

Girininkija

Būdos

Kvartalas

131-13

Paparčių
264-15

91-15

Pravieniškių
536-30

334-27

Palomenės

89-12;22

030-10

Žiežmarių

312-6;9

27-5;6

115-6a

Plotas, ha

0,9

0,9

1,5

4,9

0,7

2,1

2,4

3,8

2,6

2,4

Perimetro ilgis, km

420

430

530

1600

500

850

760

1400

900

880

Bendra vertė, tūkst. Eur

1553

1553

1894

9883

1837

2991

2656

5085

3191

3049

1 ha kaina, Eur.

1726

1726

1263

2017

2624

1424

1106

1338

1227

1270

Pastaba. Visi želdiniai, išskyrus Paparčių girininkijos 536 kv. 30 skl. įveistus ąžuolo bandomuosius želdinius, aptverti, naudojant tekintus, giluminiu impregnavimu
impregnuotus kuolus ir ploniausią tinklą. Ąžuolo bandomieji želdiniai aptverti naudojant metalinius cinkuotus kuolus ir storiausią vielos tinklą.
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Sulaukėjęs ligustras

Ligustro uogos rudenį

Ligustras žiemą

3 m aukščio ligustro gyvatvorė

Ligustrinė cerkospora

Ligustrinė cerkospora gyvatvorėse

Ligustrinė diplodija

Išdžiūvę ligustro krūmai

Ligustrinė diplodija

Paprastąjį ligustrą (Ligustrum)
pažeidžiantys grybai
Dr. BANGA GRIGALIŪNAITĖ, dr. ANTANAS MATELIS, GTC Botanikos institutas

ra ligustrina). Jo paveikti lapai būna ištisai išmarginti šviesiai rusvomis dėmėmis,
kuriose aptinkami tamsūs vaisiakūniai su
sporomis, kuriomis grybas plinta. Grybas
žiemoja ant šakelių žaliuose ir nukritusiuose lapuose.
Labiausiai nukenčia gyvatvorėse augantys ligustrai. Nuolat karpomi tampa
neatsparūs aplinkos veiksniams ir jų šakas,
stiebus intensyviai pažeidžia Diplodija (Diplodia) genties patogeninis grybas ligustrinė diplodija (Diplodia ligustri). Pažeisti
stiebai, šakos ir smulkiosios šakelės trūkinėja, šerpėja, džiūsta. Grybo piknidžiai yra
pavieniai arba susitelkę grupelėmis po šakelių žievele. Konidijos elipsiškos, su pertvarėlėmis, kuriomis jis plinta.
Apatinėse ligustro lapų pusėse rugsėjį
aptikti ir amarai (Aphis).
Reikėtų vengti ligustrus kiekvienais
metais intensyviai karpyti ar kitaip žaloti.
Pirmiausia nupjaustomos išdžiūvusios nuo

ligustrinės diplodijos ar nušąlusios ligustrų šakos ar visi stiebai, nes grybas įsiveisia
būtent ant tokių augalo dalių. Esant palankioms grybui plisti sąlygoms, toliau gali
pažeisti ir sveikus augalo audinius.
Pamiškėse aptikus ant ištryptų, sužalotų sulaukėjusių ligustrų lapų paplitusią
ligustrinę cerkosporą, ją galima sunaikinti
atliekant augalų sanitarinį valymą rudenį,
kada jau būna subrendę grybo vaisiakūniai.
Amarai rugsėjį
BANGOS GRIGALIŪNAITĖS nuotraukos

P

aprastasis ligustras – alyvmedinių
(Oleaceae) šeimos dalinai visžalis,
2–5 m aukščio krūmas, atsparus
sausroms, dulkėms. Jis plačiai paplitęs Vidurio ir Pietų Europoje, Rusijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Japonijoje,
JAV. Nereiklus dirvožemiui. Ligustrai auga
parkuose, sodybose, sodinami gyvatvorėse, o pamiškėse gali būti ir sulaukėjusių.
Dauginamas atlankomis, ūgliais, sėklomis,
sodinamas rudenį ir pavasarį. Lapai pradeda kristi gruodį. Išvesta nemažai dekoratyvinių veislių su geltonai ar baltai margais,
net nuolat žaliuojančiais lapais. Augalui
dekoratyvumo teikia ir juodos blizgančios,
bet nevalgomos uogos, išliekančiomis per
žiemą net iki vasaros.
Sulaukėjusius ligustrus bei augančius
parkuose, gyvatvorėse puola lapų rudmargės sukėlėjas Cerkospora (Cercospora)
genties patogeninis grybas ligustrinė cerkospora (Thedgonia ligustrina (Cercospo-
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Tęstini miško selekcijos darbai
Doc. dr. JULIUS DANUSEVIČIUS, doc. dr. VIRGILIJUS BALIUCKAS, prof. dr. DARIUS DANUSEVIČIUS

LAMMC Miškų institute 2017 m. spalio 6 d. vykusioje konferencijoje „Augalų introdukcija, dendrologija ir selekcija
Lietuvoje“, skirtoje miškininko, dendrologo ir selekcininko Stasio Tuminausko 100-sioms gimimo metinėms pažymėti,
prisiminti jo šioje srityje atlikti ženklūs darbai.
Konferencijoje skaitytuose pranešimuose dr. Julius Danusevičius, dr. Rimvydas Gabrilavičius, dr. Laimutis Januškevičius
išsakė šių darbų tęstinumo ir įvairių šalies institucijų bendradarbiavimo svarbą, siekiant taikomojo mokslo plėtotės,
miško išteklių gausinimo. Diskusijose buvo kalbama apie miško genetinių išteklių monitoringo svarbą, augalų
introdukciją ir invaziją, kai priimant sprendimus ir sudarant invazinių augalų Lietuvoje sąrašą nepakanka mokslinių
tyrimų ar jais nesiremama. Aplinkos ministerijos 2004 m. duomenimis, Lietuvoje yra išnykę 13 augalų rūšių, o per
45 metus į Lietuvos florą įsiskverbė net 327 svetimžemės rūšys. Augalų bendrijos kinta ir vykstantiems procesams
tinkamą įvertinimą gali duoti tik atliekami ilgalaikiai tyrimai.

J

au praėjo daugiau nei 100 metų nuo
guobinių rūšių džiūties pradžios Europoje, o iki šiol neišspręsta guobų maro
problema. Kita šiuo metu aktuali problema – paprastojo uosio džiūtis, sukelta patogeno Hymenoscyphus fraxineus. Kol kas
klasikinė selekcija atsparumo didinimo
kryptimi pateikiama kaip vienintelė priemonė, kovojant su šiuo patogenu. Tačiau
yra pavyzdys, kaip praeityje buvo kovojama su Šiaurės Amerikos kaštainio populiacijas sunaikinusiu grybu Cryphonectria
parasitica, kuris iš Rytų Azijos į Ameriką atkeliavo prieš 100 metų, sukeldamas
kaštainio degligę. Tuomet amerikinė kaštainio rūšis buvo kryžminama su atsparia
kaštainio degligei bei gimininga rūšimi iš
Kinijos. Vėliau per kartotinius kryžmini1 lentelė. Pasiekta per 65 metus

Rodikliai
Miškingumas

Mato
vnt.

1950
m.

2015
m.

%

20

33

m3/ha

76

250

%

5

21

genetinių
draustinių,

ha

-

3871

sėklinių medynų,

ha

-

1538

Medynų
produktyvumas
Brandžių medynų
Sukaupta genetinių
išteklių:

rinktinių medžių

vnt.

-

2733

Įveista:
sėklinių plantacijų,

ha

-

886

palikuonių bandomųjų želdinių

ha

-

155
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mus bandoma grįžti prie vietinės tėvinės
rūšies, išlaikant atsparumą patogenui. Tai
vėlgi byloja apie medžių introdukcijos
(kartais netiesioginės) naudą ir kryptingą
panaudojimą, kuomet kiti metodai neduoda rezultatų.
Anksčiau miškininkystės mokslas ir
praktika buvo plėtojama, gerinant medynų augimo sąlygas bei formuojant jų sudėtį, bet negerinta pačių medžių prigimtinių (genetinių) savybių ir požymių, be ko
nepasieksime maksimalaus rezultato. Pažanga bus sėkmingesnė, kai kartu taikysime abi sritis. Miškų institute buvo sukurti
aukštos vertės maumedžio, drebulės, tuopų ir kitų rūšių hibridai, būtina tęsti jų reprodukcijos ir naudojimo sodmenims auginti darbus.
Lietuvoje nuo 1960 m. pradėjus nuosekliai plėtoti miško selekciją, sukurta pirmos eilės selekcinė sėklinė bazė – atrinkti sėkliniai medynai, įveistos ir išugdytos
sėklinės plantacijos. Pastaruoju metu per
80 proc. miško želdinių įveisiama selekciniais sodmenimis. Atrankos būdu tęsiama
medžių selekcija. Kaip matote 1 lentelėje,
dirbta neveltui.
Selekcijos tikslais vykdyti miško medžių kryžminimai, kuriuos atliko Stasys
Tuminauskas, Rūta Murkaitė, Vytautas
Ramanauskas, vėliau įsitraukė ir Julius Danusevičius. Kryžminant vietinę drebulę su
kanadine ir drebulę su baltąja tuopa, o taip
kryžminant europinį ir japoninį maumedžius, gauti perspektyvūs hibridai, pasižymintys ypač sparčiu augimu bei rezistentiškumu grybinėms ligoms.

2 lentelė. Miškų institute 1970-2000
m. atlikta gausybė paieškinių spygliuočių kryžminimų.
Pušies kryžminimai:
Vidurūšiniai – paprastoji pušis su 16
tolimų populiacijų individais (nuo Škotijos
iki Sibiro Amūro; nuo Suomijos iki Gruzijos); iš viso 55 kryžminimų kombinacijos;
Perspektyvūs hibridai – Lietuvos su
Škotijos, Rygos, Charkovo ir Gruzijos bei
tarp Lietuvos – Judkrantės x Labanoro ir
Juodkrantės x Punios populiacijų individais;
Pušies izoliuotų makrostrobilų
apdulkinimas žiedadulkėmis

miškininkystė

Pirmame plane: veimutinės x balkaninės
pušų 30 metų hibridai Dubravos EMM
urėdijos Ežerėlio girininkijoje, atsparūs
veimutrūdės grybiniai ligai

Tarprūšiniai (tarp 15 rūšių): paprastosios, Bankso, kalninės, suktaspyglės,
Murėjaus, balkaninės, veimūtinės, šiurkščiosios, geltonosios, kedrinės, sibirinės, korėjinės, himalajinės, juodosios ir kryminės.
Iš viso sukurta 15 perspektyvių pušies hibridų (pabraukta);
Eglės kryžminimai:
Vidurūšiniai – paprastoji eglė su 4 tolimų populiacijų Pietų Lenkijos, Rytų Vokietijos, Prūsijos ir Švedijos individais; iš
viso 8 kombinacijos;
Tarprūšiniai (tarp 10 rūšių) – paprastosios, kanadinės, himalajinės, dygiosios,
sitchinės, rytinės, serbinės, Šrenko, Engelmano, Albertijanos; iš viso sukurta 6 perspektyvių eglės hibridų (pabraukta);
Maumedžio kryžminimai: sukurti
heteroziniai hibridai – ( europinis X japoninis) X europins.
Taip pat įveista 4 pušies, 1 eglės, 4
maumedžio ir 2 pocūgės hibridinės sėklinės plantacijos.
Hibridų ir daugelio rūšių bandomieji želdiniai 1975–1990 m. įveisti Kazlų Rū-

Stasio Tuminausko įveisti Prūsijos raudonojo
ąžuolo gilėmis 50 metų bandomieji želdiniai
Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškio girininkijoje,
(V=300m3/ha)

dos MM ir Dubdavos EMM urėdijose. Juos
ištyrus galima atrinkti geriausius ir tęsti jų
selekciją bei reprodukciją. Perspektyvių hibridų kūrimui galima panaudoti 3 lentelėje
nurodytas provenencijas. Nurodytos rūšys
ir provenencijos jau virš 30 metų auga Lietuvoje. Turint tokią introducentų ir hibridų
bazę, nevalia sustoti. Tęstino panaudojimo
projektų parengimui ir įgyvendinimui reikia Aplinkos ministerijos užsakymų ir finansavimo.
3 lentelė. Perspektyviausių Lietuvai rūšių bei provenencijų introdukcija: europinio kėnio – šiaurinės Lenkijos
provenencijų; didžiosios pocūgės – lygiažievė forma; suktaspyglės pušies – Prūsijos ir Danijos medynų; geltonosios pušies
– Rytų Vokietijos medynų; balkaninės
pušies – Serbijos medynų; sitkinės eglės
– Danijos medynų; kanadinės eglės – Albertos provenencijos; raudonojo ąžuolo –
Prūsijos rinktinių medynų; S. Tuminausko Trako miške 1954 m. aptiktas bekočio
ąžuolo medynas (70 ha).
Aplinkos ministerijai siūlytume prie-

Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos Jūrės
girininkijoje 17 metų pušies želdiniai: kairioji eilė
įveista vietos biržėje surinktų sėklų, dešinioji eilė –
iš Šališkių girininkijos sėklinės plantacijos sėklų

monių sąrašą, išdėstant jį laiko, vykdytojų
ir kainos aspektu.
Svarbiausieji ateities darbai:
1. Parengti ir patvirtinti pagrindinių
medžių rūšių ilgalaikę diversifikuotos selekcijos plėtros programą;
2. Inventorizuoti visus bandomuosius
želdinius, atnaujinant riboženklius, atliekant priežiūros darbus ir tikslinius tyrimus;
3. Sudaryti bandomųjų želdinių pasus,
kuriuos saugoti archyvuose;
4. Parengti kriterijus, pagal kuriuos atrinkti tėvines poras ir įveisti hibridines sėklines plantacijas bei nustatyti sėklų platinimo rajonus;
5. Toliau tęsti hibridizacijos ir hibridų išbandymo darbus tikslinės paskirties
miško želdiniams bei miško plantacijoms
sudaryti;
6. Papildyti reglamentuotų medžių rūšių miškams veisti sąrašą (sitkinė eglė, didžioji pocūgė, europinis kėnis, geltonoji
pušis);
7. Sukurti ir įdiegti miško genetinių išteklių monitoringą.
2018 sausIS
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VMT archyvo nuotraukos

Kompaktiškas paprastosios pušies lajų formavimas
buvusios Trakų miškų urėdijos sėklinėse plantacijose

Aukštos selekcinės vertės karpotojo beržo
genetinis draustinis Biržų miškuose

Įvertinti 2017 m. miško medžių genetiniai
ištekliai Trakų ir Biržų miškų urėdijose
VALMANTAS KUNDROTAS, Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas

L

ietuvoje miško medžių genetinių išteklių objektai (genetiniai
draustiniai, sėkliniai medynai, sėklinės plantacijos, genotipų bandomieji želdiniai) išskiriami ar įveisiami bei tvarkomi atsižvelgiant į Europos valstybių 1995 m. sukurtos tarptautinės programos EUFORGEN (Europos miško genetiniai resursai)
veiklos rezultatus. 2015 m. Madrido 7 Europos miškai ministrų
konferencijos priimtoje rezoliucijoje nustatyta, kad tarptautinis
bendradarbiavimas ir diegiami metodai tvarkant miško genetinius
išteklius turi vykti vadovaujantis šia programa, kuri yra gana plati, vienijanti visų Europos valstybių (ne vien tik ES nares) mokslininkus, valdžios atstovus bei miškininkus praktikus. Programos
veikla vykdoma pagal iškeltų problemų aktualumą įsteigtose darbo
grupėse, rezultatai apibendrinami ataskaitose, o išvados, rekomenduojami praktinės veiklos būdai, normatyvai pateikiami leidiniuose bei internetiniame tinklalapyje (http:/www.euforgen.com). Patys
svarbiausi Europos mastu genetinių išteklių objektai įtraukiami į
Europos genetinių išteklių duomenų bazę EUFGIS, įrašant pagal
vieningą sistemą nustatytus kartografinius, genetinius bei miškininkystės rodiklius. Turint tokių duomenų tinklą galima atlikti
miško medžių genetinės įvairovės monitoringą miško medžių rūšies arealo mastu, nustatyti jos degradacijos zonas, rekomenduoti
veiklos priemones.
Vadovaujantis šia europine iniciatyva ir atsižvelgiant į Lietuvos miškų specifines sąlygas, Valstybinės miškų tarnybos Miško
genetinių išteklių skyrius kasmet atlieka detalų miško genetinių
išteklių objektų būklės įvertinimą 4–5 miškų urėdijose ir suprojektuoja atitinkamas ūkines priemones juose. Remiantis Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos 24.5 punktu šios priemonės
yra vidinės miškotvarkos projektas. Projektuojant ūkines priemones svarbiausias dėmesys skiriamas specifinėms vietos sąlygoms
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bei ūkininkavimo patirčiai, todėl šių priemonių projektavimo
procese dalyvauja už šiuos objektus atsakingi miškų urėdijos ir
girininkijos specialistai.
Trakų miškų urėdijoje baigiantis 2017 m. buvo įvertinta miško medžių genetinių išteklių ir sėklinės bazės objektų (genetinių
draustinių, sėklinių medynų, rinktinių medžių, miško sėklinių
plantacijų) būklė, patikslinti selekciniai bei dendrometriniai rodikliai, suprojektuotos ūkinės priemonės. Šioje miškų urėdijoje yra
2 genetiniai draustiniai (paprastosios pušies), 8 sėkliniai medynai
(1 paprastosios pušies, 3 paprastosios eglės, 1 paprastojo ąžuolo,
3 karpotojo beržo), įveistos 5 sėklinės plantacijos (3 paprastosios
pušies, 1 paprastosios eglės, 1 juodalksnio), 1 genotipų bandomieji
želdiniai, miško selekcijai atrinkta 19 pagrindinių miško medžių
rūšių rinktinių medžių.
Patys svarbiausi in situ genetinių išteklių objektams miško
medžių genetiniams draustiniams ir sėkliniams medynams keliami reikalavimai yra du: esamos genetinės įvairovės išlaikymas,
suformuojant įvairiaamžių sklypų struktūrą, bei medynų derėjimo stimuliavimas.
Genetiniuose draustiniuose svarbu išlaikyti kuo didesnę genetinę įvairovę (paliekami blogesnės selekcinės vertės pagal ūkinius
selekcinius požymius medžiai), o sėkliniuose medynuose didinant
jų selekcinę vertę genetinė įvairovė formuojama tik iš selekciniu
požiūriu vertingų medžių (blogesni medžiai eliminuojami).
Trakų miškų urėdijos paprastosios pušies genetinius draustinius sudaro brandžių medynų sklypai, augantys palyginti pušiai optimaliose augavietėse virš 120 metų vidutinio amžiaus,
kuriuose dėl natūralaus medynų retėjimo, mažėja jų skalsumas,
derėjimas ir dėl to degraduoja susiformavusi genetinė įvairovė.
Viename iš šių genetinių draustinių buvo bandoma iššaukti po-

miškininkystė

Pamatuoti ar įvertinti trūkstami dendrometriniai ir selekciniai rinktinių medžių rodikliai bei koordinatės duomenų bazės
tikslinimui. Ūkines priemones suprojektavome 10 metų. Atliekami darbai, priklausomai nuo gamtinių sąlygų (ypač nuo derliaus
ar nederliaus metų) ar kitų netikėtų stichinių reiškinių (vėjovartų,
vėjolaužų, vabzdžių ar ligų išplitimo) gali būti koreguojami.

Dalinis dirvos paruošimas paprastosios pušies
atkūrimui Trakų miškų urėdijoje

miškio atsiradimą, dalyje ploto atlikus atvejinius supaprastintus
kirtimus. Bet dėl įvairių gamtinių priežasčių susidaręs pomiškis sunyko, nors buvo vykdomos reikalingos ūkinės priemonės
jo išsaugojimui. Problemą bandysime spręsti kitaip – atitinkamais kirtimais (kitais specialiaisiais) formuoti įvairiaamžių sklypų struktūrą. Pirmiausiai numatomose biržėse projektuojame iškirsti valksmas gausesnio derliaus metais, surenkant nuo
nukirstų medžių kankorėžius, ruošti sėklas ir medelyne auginti
draustinio kilmės sodmenis. Antru atveju iškirsti kitus medžius,
paliekant tik nustatytą kirtimo taisyklėse sėklinių ir bioįvairovės
medžių kiekį ir dalinai paruošus dirvą želdinti sodmenis. Kirtimams atlikti nustatytas iki 8 metų laikotarpis (priklausomai nuo
derliaus gausumo).
Paprastosios eglės sėkliniuose medynuose projektavome atrankinius sėklinių medžių kirtimus sėklų ruošai. Iš surinktų sėklų per 3–5 metus išauginti sodmenis, kuriuos reikėtų sodinti
praplėstose esamose aikštelėse ar iškirstose siaurose biržėse dalinai paruošus dirvą.
Paprastojo ąžuolo sėkliniame medyne projektavome ąžuolus
stelbiančių minkštųjų lapuočių bei eglių atrankinius kirtimus, tokiu
būdu sumažinant konkurenciją ąžuolo lajoms, pagerinant apšvietimo sąlygas lajų vystymuisi ir atitinkamai derliaus stimuliavimui.
Karpotojo beržo sėkliniuose medynuose pirmiausiai numatėme atrankinius selekcinius kirtimus, iškertant pagal aptartus
natūroje selekcinius požymius blogesnės kokybės medžius. Skalsumą po kirtimų rekomendavome palikti kiek mažesnį, negu
numatytas normatyvuose, kadangi tai skatins geresnį lajos vystymąsi ir derėjimą. Vėlesniu 6–10 metų laikotarpiu sėkliniuose
karpotojo beržo medynuose (trečdalyje sėklinio medyno ploto)
rekomendavome kitus specialiuosius kirtimus (analogiškus plyniems siaurabiržiams kirtimams), dalinai ruošiant dirvą, sodinant sodmenis ir papildomai iš savaiminio atžėlimo tikintis mišraus biržės atsikūrimo būdo.
Šioje miškų urėdijoje miško sėklinės plantacijos įvertintos kaip
labai gerai prižiūrimos, taikant būtinas ūkines priemones. Genėjimas, formuojant žemaūges kompaktiškas lajas, atliekamas periodiškai konsultuojantis su Valstybinės miškų tarnybos specialistais. Dėl drėgnų oro sąlygų 2017 m. plantacijoje vietomis buvo
išplitęs pušų ūglių vėžys, tačiau tikimasi, kad ši liga stabilizuosis ir
didesnio poveikio nepadarys.

2017 m. gruodžio 14 d. analogišką patikrinimą atlikome Biržų
miškų urėdijoje: kaip vykdomos suprojektuotos ūkinės priemonės valstybiniuose genetiniuose draustiniuose (plotas 26,90 ha) ir
miško sėkliniuose medynuose (plotas 57,60 ha), dėl kokių priežasčių nepavyksta atlikti numatytų darbų, kiek atlikta suprojektuotų
priemonių. Atkreiptas dėmesys, kad genetiniuose draustiniuose
neprojektuojami ir nevykdomi selekciniai atrankiniai kirtimai.
Šiuose draustiniuose saugoma genetinė įvairovė, todėl šiuo požiūriu vertingi visi sveiki medžiai ir būtina užtikrinti tik tolygų ir
optimalų medžių skaičiaus išsidėstymą, kuris skatintų genetinių
draustinių derėjimą. Atrankiniai selekciniai kirtimai projektuojami ir vykdomi sėkliniuose medynuose. Šių kirtimų metu iškertami selekciškai nevertingi tikslinės rūšies medžiai, pažeisti, su
ydomis medžiai ir kitų rūšių medžiai, trukdantys augti tikslinei
medžių rūšiai.
Patikrinus 78 proc. objektų, nustatyta, kad suprojektuotos
ūkinės priemonės vykdomos arba įvykdytos visuose sėklinės bazės objektuose, atliktų darbų kokybė įvertinta gerai. Patikrinimo
metu taip pat numatyti tolimesni ūkininkavimo darbai šiuose sėklinės miško bazės objektuose.
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Laukia atsakingas darbas

N

ors ir su laikinu vadovu bei su taip pat laikinaisiais padalinių viršininkais, naujoji Valstybinių miškų urėdija pradėjo
savo veiklą. Apie 350 buvusių miškų urėdijų darbuotojų,
nematydami sau vietos naujosios įmonės preliminarioje struktūroje arba netikėdami, kad su jais bus sąžiningai atsiskaityta įmonės
struktūrinių pertvarkymų metu, nesutiko pereiti į naujai kuriamą
įmonę. Didžioji dalis – tai bendrųjų (apskaitos, informacinių technologijų, personalo valdymo) bei darbininkų profesijų darbuotojai.
Pasitraukė nemažai ir profesionalių miškininkų. Jie pasinaudojo Darbo kodekso tokiam atvejui numatyta teise būti atleistiems
darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės su priklausančiomis išeitinėmis išmokomis. Juo labiau, kad dvejonės dėl sąžiningo darbo
santykių nutraukimo bei atsiskaitymo pasitvirtino. Darbuotojai,
kaip buvo planuojama, neatleisti iki 2017 metų pabaigos, todėl kai
kuriems sutriko įsidarbinimo galimybės kitose darbovietėse. Pažeidžiant teisės aktus, buvo bandoma darbuotojus, nesutikusius
pereiti į naują įmonę, priversti joje atidirbti „įspėjamąjį laikotarpį“
be darbo sutarties. Vėliau buvo siūloma šiems darbuotojams pasirašyti trišalę sutartį, kurioje socialinės garantijos žymiai prastesnės, negu numatė miškų urėdijose pagal ankstesnį Darbo kodeksą
sudarytos kolektyvinės sutartys. Beje, kolektyvinės sutartys ir vėl
bandomos „revizuoti“, prašant jas pateikti Aplinkos ministerijai,
nors 2017 m. jos buvo surinktos ir nagrinėtos bent 2 kartus. Dar
prieš tai jas buvo išnarstęs Aplinkos ministerijos Audito skyrius,
o pradedant reformą aplinkos viceministras savo informaciniame
aplinkraštyje, o vėliau ir aplinkos ministras garantavo, kad bus tikrai laikomasi kolektyvinių sutarčių sutarimų. Tokie veiksmai labai
kenkia valdžios autoritetui ir dar labiau mažina pasitikėjimą ja.
Matome, kad kai kuriuose įmonės padaliniuose susidarė kritinė
padėtis dėl to, kad iš jų išėjo visi apskaitos darbuotojai.
LMPF, numatydama tokius atvejus, dar gruodžio viduryje raštiškai Generalinei miškų urėdijai siūlė išeitį – atsiskaityti su pano-

rusiais išeiti apskaitos darbuotojais, o paskui, kol neįsidarbino kitur, juos priimti terminuotam laikui ar tam tikrų darbų atlikimui.
Galima pajuokauti, kad tie 350 darbuotojų, nesutikusių pereiti
į Valstybinių miškų urėdiją, labai padėjo Valstybinių miškų urėdijos valdžiai ir likusiems darbuotojams. Pridėjus atleistus buvusius
42 miškų urėdus bei dar gal ką nors iš likviduojamos Generalinės
miškų urėdijos, susidarytų žadėtas 400 atleidžiamųjų skaičius.
Tad darbuotojų atleidimo problema, bent pirmame etape, atpuolė. Aišku, jeigu neprireiks daug darbo vietų „skaidriems specialistams“ iš šalies.
Paskelbus naują VMU vadovo atranką, LMPF tikisi, kad nuolatiniu Valstybinių miškų urėdijos direktorium bus išrinktas kompetentingas, socialiai atsakingas, etiškas vadovas. Kaip ir visose
įmonėse, jam teks derinti tiek akcininkų (šiuo atveju steigėjo –
Aplinkos ministerijos), tiek darbuotojų interesus. Derinant šiuos
interesus, ypatingą reikšmę įgauna vadovo lyderystė. Vadovo teisingumas ir gebėjimas žvelgti pirmyn – tai labai svarbios savybės
dabartinėje visuomenėje.
Kaip interneto portale 15min. rašė vadovavimo ir lyderystės
ekspertė dr. Alisa Miniotaitė, vadovo strategija „pirmiausia akcininkas“ yra bloga strategija. Šiais laikais vis dažniau pereinama
prie strategijos „pirmiausia darbuotojas, antra – klientas, trečia
– akcininkas“. Tik tokiu atveju visus suvienija bendras tikslas –
socialinė, ekonominė, kultūrinė gerovė. Norime tikėti, kad Valstybinių miškų urėdija turės taip savo vaidmenį suprantantį vadovą, juo labiau, kad ji savo valdomu turtu bei darbuotojų skaičiumi,
įskaitant dirbančius rangovus, Lietuvos mastu bus gana stambi
įmonė ir turės įtakos daugelio žmonių gerovei.
LMPF yra pasirengusi tinkamai atstovauti naujai įkurtos įmonės darbuotojų interesus. Nors į naują įmonę neperėjo dirbti apie
350 darbuotojų, kurių tarpe buvo nemažai profsąjungiečių, šiuo
metu miškininkų profesinėse sąjungose yra daugiau kaip 1500
narių. Atsižvelgiant į įvykusias struktūrines pertvarkas, LMPF
priklausančios profesinės sąjungos taip pat perorientuoja savo
veiklą. Pradžiai visos buvusių miškų urėdijų ir Valstybinio miškotvarkos instituto profesinės sąjungos numato pasirašyti Susitarimą dėl jungtinės profesinių sąjungų atstovybės sudarymo, siekiant
bendradarbiauti įgyvendinant socialinės partnerystės principus
darbdavio lygmeniu, vieningą darbuotojų atstovavimą, teisės į
darbuotojų informavimą bei konsultavimą užtikrinimą. Tikimės,
kad jungtinė profesinių sąjungų atstovybė ir su VMU valdyba, ir
su VMU administracija turės civilizuotus santykius. Stiprinant
darbuotojų atstovavimą ir derybines galias, numatome plėsti narystę pagal kolegų iš Šiaurės šalių finansuojamą BOA projektą.
Kadangi profsąjungos nariu negali būti tik darbdavys ar jo įgaliotas atstovas, tikimės padidinti narystę ir Valstybinės miškų urėdijos centriniame biure dirbančiais darbuotojais.
Įvertindami Valstybinių miškų urėdijos steigimosi peripetijas,
jaučiame, kad profesinės sąjungos turės ką veikti.
INGA RUGINIENĖ
LMPF pirmininkė
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Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške –
Viskas vienoje vietoje
IŠKLAUSYSIME
PAKONSULTUOSIME
PARINKSIME GERIAUSIĄ, KOKYBIŠKIAUSIĄ IR PIGIAUSIĄ
OPERATYVIAI ATVEŠIME TIESIAI PAS JUS, O JEI REIKIA IR Į MIŠKĄ

UAB „MMC Forest“
Nausodžio k.,
Vėžaičių sen.,
96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 673 51506
El. paštas info@mmc.lt
www.miskui.lt
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VYTAUTO KNYVOS nuotrauka

Žodis
skaitytojui

V

ėlus sausio pabaigos vakaras. Žydrajame HD ekrane dvi
protingos galvos narplioja Lietuvos šimtmečio detektyvą TOP 1 – vagia tas E. Jakilaitis ar ne?...
Toliau – laisva TV siužeto interpretacija. Žurnalistinė galva
klausia: negi, norint sužinoti TV laidos rinkos kainą arba kaip
finasuojama ir kontroliuojama BBC, reikia kurpti neturinčių ką
veikti seimūnų darbo grupę?
Akademinė galva atsako: nebūtinai, seimūnai turi patarėjus, kurie gali duoti atsakymą per pora parų, o sužinoję, kad nuo
to priklauso jų atlyginimas, netgi greičiau...
Žurnalistinė galva papildo akademinės galvos mintį: betgi
ir patys seimūnai ne ,,drapokai“, galėtų ,,pasigūglinti“.
...Paskutinio sausio šeštadienio rytas. Vėpsau pro gryčios
langą į tuntą zylių, bukučių, genių, apspitusių lesykloje pakabintus nesūdytus lašinius, klausausi LRT radijo ir ,,gūglinu“...
Atsargiai paspaudžiu ,,Enter“. Ir staiga pyst...
XXI amžiaus Lietuva turi ne tik Vyriausiąją Lietuvos kariuomenės vadę, bet ir Vyriausiąją Lietuvos raganą (apsaugok
Viešpatie – nesupainiokit). Skelbia ne šiaip kokie interneto driskiai, bet viena rimta TV, o ją cituoja nemažiau rimtas portalas.
Ragana tikra. Ir jos patarimai rimti: jeigu norit pribaigti šiuolaikinį vampyrą, lakantį nebe jūsų kraują, o energiją, įsistebeilykit tik į vieną jo akį; ,,anas“ pasidarys žvairas ir jam bus ,,kajuk
šikir bašką“ (nežinomos kalbos neverčiamas frazeologizmas).
Per patį ponios raganos patarimų ,,kaifą“ ausis pagauna
keistus garsus. Nuolatinis gryčios garsinis fonas – LRT radijas transliuoja modernią rytinę radijo laidą vaikams ,,Domas ir
Tomas“. Jaunas ir progresyvus laidos vedėjas, pagalbon pasitelkęs profesionalę ,,Baltijos vilko“ aktyvistę, pasakoja vaikučiams
apie vilkus. Temos vinis – ką darželinukui daryti miške sutikus
vilką?..
Profesionalė rekomendavo mojuoti rankomis. Bet į tiesioginį eterį paskambino „supermamytė“ ir nukalė profesionalę:
miške sutikus vilką reikia uždainuoti. Išgirdę gerą šlagerį, vilkai neša muilą, net uodegas pabrukę...
Netikit? Pasitikrinkit Google...
Viešpatie, apsaugok mus nuo ,,gūglinančių“ seimūnų ir jų
patarėjų.
Eugenijus TIJUŠAS

PS. Malonaus jauno mokslininko straipsnio skaitymo.
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frikinis kiaulių maras (AKM) jau daugiau nei pusę amžiaus
vis aplanko Europą: pirmoji jo banga 1957 m. užplūdo
Portugaliją, antroji 2007 m. siautė Gruzijoje. Pagrindiniu
šios „dievo rykštės ar velnio pyrago“ kaltininku ir viruso platintoju įvardijamas šernas, o pagrindinė kovos su virusu priemonė yra
aktyvus šernų populiacijos mažinimas arba tiksliau – naikinimas.
Nėra sergančiųjų – nėra ligos, nėra problemos.
Panagrinėjus šernų populiacijos gausumo žemėlapį, matome,
kad virusas sėkmingai žygiuoja per Rusiją, kur šių žvėrių tankis
yra ypač mažas (vos 0,05 šerno/km2). Iš Afrikos į Europą grėsmingas virusas, šluojantis senajame žemyne šernus ir kiaules, pats
neatkeliavo ir užkrėsti gyvūnai čia nei atskrido, nei atplaukė. Pagrindinis viruso plitimo vektorius – žmogus. Todėl tinkamas biologinės saugos priemonių taikymas šiuo metu yra bene efektyviausia viruso plitimo greičio stabdymo priemonė.
Be žmogaus tarpininkavimo AKM virusas sėkmingiausiai
plinta geografinio šernų paplitimo arealo nepertraukiamumo sąlygomis, o šernų migracijos metu plintantis virusas yra daugiau
sezoninio pobūdžio. Viruso plitimo greitis turi labai platų intervalą. Nuo 2007 m., kuomet buvo užfiksuoti pirmieji AKM židiniai, iki dabar virusas plito nuo 0 iki 70 km per metus greičiu.
Vidutiniu AKM viruso plitimo greičiu yra laikoma 30–50 km per
metus.
Lietuvoje AKM viruso plitimas šernuose yra lėtas, tačiau nuosekliai didėjantis nuo 0,83 proc. 2014 m. iki 6,12 proc. 2017 m.
Užsikrėtusių AKM virusu šernų ryškiau padaugėja vasaros mėnesiais, kuomet virusas aptinkamas vidutiniškai 2,72 proc. tirtų
šernų, o žiemą sumažėja iki 1,78 proc.
Daugėjant AKM židinių Europoje, 2017 m. rudenį per nepilną
mėnesį surengti šia tema du tarptautiniai renginiai (Slovakijoje
ir Lietuvoje), o diskusijos vyko įvairiose Europos valstybėse. Apie
šiuos renginius pakomentuosiu plačiau.

Tarptautinė konferencija Slovakijoje
Iš visų pusių AKM židinių apsuptoje, bet kol kas dar šio užkrato
savo šalyje neužfiksavusioje Slovakijoje, Nitros mieste 2017 m.
spalio 27 d. vyko tarptautinė konferencija, skirta pasidalinti šio
užkrato plitimo stabdymo patirtimi. Konferenciją surengė Slova-
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Europos šernų populiacija afrikinio
kiaulių maro viruso taikiklyje
ROMUALDAS VARANAUSKAS, Gamtos tyrimų centro jaunesnysis mokslo darbuotojas, doktorantas

kijos medžiotojų draugija su Slovakijos valstybine veterinarijos ir
maisto administracija, šio renginio globėjai – Slovakijos žemės
ūkio ir kaimo plėtros ministerija bei Tarptautinė medžiojamųjų
gyvūnų ir laukinės gyvosios gamtos išsaugojimo taryba (CIC).
Konferencijoje dalyvavo Slovakijos nacionalinis miškininkystės centras bei kelios miškininkystės sektoriuje dirbančios valstybinės įmonės, Nacionalinis žemės ūkio ir maisto centras, Slovakijos žemės ūkio ir maisto administracija, Slovakijos žemės ūkio
universitetas, Košicos veterinarinės medicinos universitetas, Slovakijos kiaulių augintojų sąjunga bei regioninės veterinarinės tarnybos. Iš viso – 190 dalyvių.
Lietuva, kuri pirmoji iš ES valstybių susidūrė su šia problema, pakviesta pasidalinti patirtimi gyvenant su šiuo užkratu. Visą
įvykių chronologiją, taikytas prevencijos priemones konferencijoje pristatė Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko
pavaduotojas Eugenijus Tijušas bei Gamtos tyrimų centro doktorantas Romualdas Varanauskas. Lenkijos patirtį pristatė Liublino
universiteto prof. habil. dr. Roman Dziedzic, CIC būstinės koordinavimo skyriaus vadovas dr. Kristóf Hecker. Afrikinio kiaulių
maro keliamas problemas Čekijoje pristatė Žemės ūkio ministerijos Medžioklės departamento generalinis direktorius dr. Martin
Žižka bei Valstybinės veterinarijos administracijos direktorius dr.
Zbyněk Semerád. Tai, kad link Slovakijos artėjantis AKM yra laŠernų populiacijos gausa (ind./km2) remiantis oficialiais 2014 m. apskaitų duomenimis
(Šaltinis – EFSA Journal, 2015)

bai aktuali problema ir sprendžiama aukščiausiu lygiu, rodo tai,
jog surengtoje konferencijoje apsilankė Slovakijos žemės ūkio ir
kaimo plėtros ministrė Gabriela Matečná.
Slovakų pasirengimas. Savo bandymus ir priemones, kuriomis stengiasi neįsileisti, o virusui patekus į šalį, sustabdyti AKM
plitimą, pristatė Slovakijos valstybinės veterinarijos ir maisto
administracijos direktorius prof. dr. Jozef Bíreš bei Gyvūnų sveikatos ir apsaugos departamento direktorius dr. Martin Chudý ir
gyvūnų inspektavimo veiklas koordinuojantys dr. Rudolf Janto
ir dr. Dalibor Polák. Miškininkystės sektoriaus pasirengimą suvaldyti į šalį patekus AKM pristatė Nacionalinio miškininkystės
centro ekspertas dr. Jozef Bučko. Medžiotojų vaidmenį šios problemos sprendime aptarė Slovakijos medžiotojų draugijos prezidentas dr. Tibor Lebocký.
Slovakijoje sustabdyti AKM ir neįsileisti viruso į šalį numatytos priemonės yra beveik identiškos Lietuvoje taikytoms priemonėms. Tai pirmiausia visuomenės ir ypač medžiotojų informavimas apie AKM pavojų. Slovakijos medžiotojų draugija vykdo labai
aktyvią informacinę kampaniją dėl AKM, pasitelkdama visas masines visuomenės informacijos priemones.
Šernai – po padidinamuoju stiklu. AKM virusui 2014 m.
sausio mėnesį patekus į Lietuvą, slovakai savo šalies teritorijoje pradėjo vykdyti sumedžiotų šernų tyrimus. Per 2014 m. ištir-

Afrikinio kiaulių maro viruso genotipinės įvairovės ir paplitimo žemėlapis. Pirmosios
1957 m. bangos I genotipo virusas atgabentas iš vakarinės Afrikos dalies šiuo metu
yra tik Italijoje, 2007 m. iš Afrikos į Rytų Europą užplūdo II genotipo virusas (Šaltinis –
INIA-CISA, 2015). Šiuo metu pasaulyje nustatyti 23 AKM viruso genotipai.
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Aktyvi stebėsena – visi sumedžioti šernai. Nepriklausomai nuo to, kokia stebėsena vykdoma, viruso
testas yra atliekamas visada, o serologinis testas – tik
sumedžiotiems (aktyvi stebėsena) šernams. Natūraliai šernų mirtingumas yra apie 10 proc. ir siekiamybė būtų surasti bent 10 proc. visų kritusių šernų,
tačiau vis vien tai būtų vos 1 proc. esamos šernų populiacijos.
Viruso paliestų šalių patirtis. Lenkai, kurie vos
3 savaitėmis vėliau nei Lietuva paskelbė apie AKM
viruso pakirstus šernus savo šalyje, teigė, kad AKM
į Lenkiją, kaip ir į Lietuvą, atkeliavo iš Baltarusijos.
Lenkijoje AKM židiniai labiau išplitę rytinėje šalies
dalyje, todėl ypač didelis dėmesys skiriamas šiai šalies daliai iki Vyslos upės. Čia užsimota mažinti šernų
populiaciją iki 0,1 šerno/1 km2. Likusioje šalies teriFACE susitikimo dalyviai: Estijos medžiotojų draugijos Generalinis direktorius Tõnis Korts, Baltorijoje siekiama sumažinti šernų populiacijos tankį
tarusijos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Jurij Šumskij, žurnalo Estijos medžiotojams
redaktorė Andra Hamburg, FACE generalinis sekretorius Ludwig Willnegger, Gamtos tyrimų
iki 0,5 šerno/1 km2, ypač didelį dėmesį skiriant šercentro doktorantas Romualdas Varanauskas, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko
nų populiacijos mažinimui nacionaliniuose parkuose.
pavaduotojas Eugenijus Tijušas, FACE viceprezidentė Linda Dombrovska, Latvijos medžiotojų
draugijos valdybos pirmininkas Haralds Barviks, Baltarusijos medžiotojų ir žvejų draugijos
Pagrindinė lenkų pranešimo mintis buvo ta, kad visos
pirmininko pavaduotojas Dmitrij Statkevič
taikytos prevencinės priemonės ne tik nepadėjo neįsileisti viruso į savo šalį, bet ir nepadeda stabdyti šio
viruso plitimo šalyje.
ta 1320 šernų mėginių, 2015 m. – 6442, o 2016 m. – net 11106
Čekai taip pat neišvengė AKM viruso patekimo į savo šalį.
mėginiai, nors užkrato nenustatyta. Pernai AKM virusui supant
2017 m. birželio 26 d. Čekijoje užfiksuotas pirmas AKM viruso
Slovakiją iš visų pusių, pradėta vykdyti AKM kontrolės prograatvejis kritusiame šerne, o iki spalio 22 d. užfiksuota 113 tokių
ma. Nustatytos buferinės 20–30 km zonos su Ukraina ir Čekišernų. Pažymėtina, kad Čekijoje įsižiebusį viruso protrūkį nuo arja, kuriose 2017 m. sausio–rugpjūčio mėn. vykdyta aktyvi šernų
timiausių AKM židinių skyrė apie 500 km atstumas. Šis faktas tik
būklės stebėsena. Pavieniai mėginiai buvo imami visoje šalyje, o
patvirtina daugelio specialistų teiginius, kad pagrindinis viruso
daugiausia jų surinkta rytinėje Slovakijos dalyje, ypač buferinėje
pernešimo vektorius yra žmogus. Jau turėdami AKM savo šalyzonoje, besiribojančioje su Ukraina, bei buferinėje Slovakijos-Čeje, čekai ėmėsi saugumo priemonių: aplink AKM židinį įrengtos
kijos sienos zonoje. Šių stebėjimų metu ištirta 2450 šernų, bet nerepelentų užtvaros, kurios buvo naudojamos ir Lietuvos-Baltarunustatyta nei vieno užsikrėtusio.
sijos pasienyje. Siekiant stabdyti šernų migraciją iš AKM užkrato
Kas yra AKM viruso stebėsena? Pasyvi stebėsena – visi rasti
zonos gilyn į šalį, įrengta 11 km ilgio elektrinė tvora.
negyvi, sumedžioti (su neįprasto elgesio požymiais), numušti keliuose šernai. Tam, kad šios stebėsenos rezultatai būtų pakanka(tęsinys kitame numeryje)
mai tikslūs, būtina ištirti apie 1 proc. šernų populiacijos.
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rieš pat Kalėdas Švenčionyse, Nalšios
muziejuje buvo atidaryta gamtos fotografų – Švenčionėlių miškų urėdijos Antaliedės girininkijos girininko Jono
Barzdėno ir medelyno prižiūrėtojo–brigadininko Rimanto Nalivaikos fotografijų
paroda. Į šios parodos atidarymą atvyko
nemažai svečių iš gamtos fotografų klubo
„Žalias skėtis“, tarp jų – Utenos miškų urėdė Aurelija Kaupienė su vyru, vilnietis leidėjas, gamtos fotografas Vytautas Knyva.
Atvykusieji gėrėjosi autorių darbais, bendravo su jais, pateikė nemažai klausimų.
Pristatydami savo kūrinius, fotografai prisiminė nutikusius įvykius fotografuojant
gyvūnus ir paukščius.
Nepažįstantiems šių parodos autorių,
pristatysiu, kaip jiedu susidomėjo gamtos
fotografija. Jonas Barzdėnas gimė Ignalinos rajone, vienkiemyje šalia Mielagėnų
miestelio. Būnant dešimties metų, šeima
persikėlė gyventi į miestelį. Bet visos Jono
žaidimų teritorijos tebeliko miškuose ir
pievose – miestelio gatvės netraukė. Didelės įtakos jam turėjo prof. Tado Ivanausko
knygos bei publicisto Leonardo Grudzinsko straipsniai apie gamtą. Šie straipsniai
tikriausiai ir suformavo Jono rašymo stilių apie gamtą, 2006 m. jis išleido knygą
„Labanoro girioje”. Straipsnius, leidinius
Jonas iliustruoja savomis nuotraukomis.
Tai patinka ir žurnalų redaktoriams, leidėjams – nereikia sukti galvos, iš kur gauti
įspūdingų gamtos nuotraukų.
Tinklapyje eFoto.lt Jonas žinomas kaip
Girių dvasia. Šis slapyvardis puikiai at-

J. Barzdėno nuotrauka „Broliukai lutučiukai“

VYTAUTO KNYVOS nuotraukos

Švenčioniškių gamtos fotografų
paroda „Iš girių glūdumos“

Parodos autoriai – R. Nalivaika (kairėje) ir J. Barzdėnas

spindi ir išreiškia Jono Barzdėno fotografinį lauką, matymą, jautimą. Fotografijose
harmoningai atsispindi gyvūnijos pasaulis bei gamtos vaizdai. Paklaustas, koks
paros laikas jam labiausiai patinka, Jonas
atsako: „Labai ankstyvas pavasario rytas.
Gamtoje pabudimas prasideda porą valandų prieš saulėtekį. Kiekvienas, kas gyvas,
traukia savo giesmę, sveikina saulėtekį.
Ypač puiku, jei tokį rytą pavyksta pasitikti
kažkur miško glūdumoje. Nubrauki šerkšną nuo miegmaišio, pasitikrini, ar neužrasojęs objektyvas, ir skambant pavasariškai
simfonijai snūduriuodamas lauki šviesos,
kad galėtum pamatyti visus koncerto dalyvius“. Vaizdingai Jonas pasakoja ir apie
fotografavimą.
Rimantas Nalivaika pirmuosius žingsnius fotografijos keliu žengė dar būdamas
moksleiviu. Šeštoje klasėje pradėjo lankyti
fotografų būrelį, įsigijo pirmąjį fotoaparatą „Smena-8“. Taip fotografavimas ir „užkabino“. Kai tik rasdavosi laisva minutė,

jis klajodavo miškuose ar skubėdavo prie
ežerų. Labiausiai magėjo pamatyti paukščius ir žvėrelius. Pasukus miškininko keliu, miškas, gamta tapo Rimantui antraisiais namais.
Abu fotografai turėtų būti be galo dėkingi savo žmonoms, kurios toleruoja tokį
jų pomėgį. Matyt, jis užkrečiantis – Jono
Barzdėno žmona Nijolė, irgi miškininkė, pati ima fotoaparatą į rankas bei bando fiksuoti jai patikusius vaizdus. Į parodos atidarymą pasidžiaugti tėčio ir senelio
darbais atėjo Rimanto Nalivaikos duktė su
savo dukrele.
Baigdama šį autorių pristatymą, noriu
pakartoti palinkėjimą, kurį išsakiau per
parodos atidarymą – kad atsirastų kam finansuoti šių autorių fotoalbumo leidybą.
Vilties teikia lyg ir gautas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos raginimas
teikti paraišką šio leidinio finansavimui.
Ona GYLIENĖ
R. Nalivaikos nuotrauka „Į medžioklę“
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Kad miškininkystę rinktųsi
iš pašaukimo

Mindaugas Ilčiukas

Svajūnė Ilčiukienė

P

raėjusių metų gruodžio 5 d. Visagino „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje vyko neeilinės pamokos.
Čia nebe pirmus metus organizuojama
„Karjeros diena“, kuomet įvairių sričių
specialistai mokiniams papasakoja apie
savo profesijos subtilybes. Apie nelengvą
miškininko profesiją paskaitą skaitė Zarasų miškų urėdijos Smalvų girininkijos
girininko pavaduotoja Svajūnė Ilčiukienė
ir Salako girininkijos girininko pavaduotojas Mindaugas Ilčiukas.
Svajūnė informavo apie miškininkystės studijas ASU Miškų ir ekologijos fakultete bei mokomąsias praktikas, kurių
būna įvairiausių: kaip medžius sodinti,
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prižiūrėti, kirsti, pažinti miško dirvožemius, kasant profilius, net dalyvauti mokomosiose medžioklėse. Studijų metai
daugeliui būsimų miškininkų įsiminė ir
papildoma veikla. Pavyzdžiui, rudenėjant
dalyvaujama paukščių palydose, norintys
važiuoja į paukščių stebėtojų ralį. Pavasariop rengiamos įvairios paukščių apskaitos, inkilų kėlimo ir kitos gamtosauginės
šventės.
Mindaugas supažindino moksleivius
su įvairiapuse miškininkystės darbo specifika girininkijose: racionaliu miškų naudojimu, atkūrimu, apsauga, kodėl paliekami
kirtavietėse biologinės įvairovės medžiai
ir kokią funkciją jie atlieka, kaip tinka-

mai iškelti bei apsaugoti inkilus miške, kokiems paukščiams (ir ne tik) jie keliami. Jis
taip pat pademonstravo drugių, vabalų ir
plunksnų kolekcijas, paaiškino mokslinių
tyrimų svarbą.
Tokios šventės, kuomet moksleiviams
specialistai vaizdingai papasakoja apie
įvairias specialybes, sustiprina jų motyvaciją ieškoti savojo kelio gyvenime. Galbūt
po keliolikos metų buvęs moksleivis stovės
mūsų vietoje ir pasakos apie savo pasirinktą ir pamėgtą specialybę.
Mindaugas ILČIUKAS
VMU Zarasų regioninio padalinio Salako
girininkijos girininko pavaduotojas

Išėję negrįžti

Tadas Tovianskas-Požerskas
1926 01 21 – 2017 12 26

B

aigdamas 92-uosius metus, per Kalėdas išėjo negrįžti buvęs ilgametis
miškotvarkininkas Tadas TovianskasPožerskas.
Jis buvo kilęs iš Kėdainių krašto, Šėtos
valsčiaus Paežerių kaime gyvenusios bajoriškos kilmės šeimos. Įstojus Tadui studijuoti miškininkystės mokslus Vilniaus
universitete, 1948 m. pradžioje mirė tėvas,
netrukus ištrėmė į Sibirą brolį Stasį. Gresiant represijoms, 1948 m. Tadas išvyko
tęsti studijų į tuometinį Leningradą, kur
1952 m. baigė miškų technikos akademiją.
Dar studijuodamas pragyvenimui įsidarbino miškotvarkoje, susidomėjo aeronuotraukų panaudojimu šiems darbams paspartinti.
Baigęs studijas įsidarbino Leningrado miško aviacijos treste – inventorizavo miškus
Irkutsko srityje, Kamčiatkoje, Sachaline.
Praėjus represijų grėsmei, 1956 m. Tadas grįžo į Lietuvą, paskirtas įsteigtoje Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijoje
Miško naudojimo skyriuje vyresniuoju in-

žinieriumi. Bet administracinis darbas ministerijoje jam buvo nuobodokas, kirtosi su
laisvūniška prigimtimi ir 1962 m. Tadas vėl
išvyko į Leningradą. Čia įstojo į aspirantūrą, parengė mokslinį darbą apie spalvotųjųspektrazoninių aeronuotraukų panaudojimo miškotvarkoje perspektyvas.
Įgijęs mokslinį laipsnį 1966 m. jis vėl
grįžo į Lietuvą, dirbo Miško ekonominių
tyrimų laboratorijoje, 1969–1970 m. pakviestas į LŽŪA Miškų ūkio fakultetą vyresniuoju moksliniu bendradarbiu vykdyti
pirmąją respublikoje miškų inventorizaciją atrankiniu metodu, buvo vienas iš grupės vadovų. Nuo 1971 m. iki išėjimo į pensiją 1988 m. jis dirbo Lietuvos miškotvarkos
įmonėje vyresniuoju inžinieriumi taksatoriumi, nesiveržė į aukštesnes pareigas miškotvarkoje ar moksle.
Tadas pasižymėjo neramiu, linksmu
būdu, visą gyvenimą sportavo, galėjo maudytis lauke ir žiemą, buvo linkęs bendrauti
su kolegomis, juos pasveikindavo su gim-

tadieniais. Tai, matyt, padėjo jam iki garbaus amžiaus išlikti žvaliu, aktyviu, išsaugoti gerą atmintį, leidžiančią aprašyti prieš
kelis dešimtmečius patirtus miškuose įspūdžius, atsitikimus.
Kartu su žmona Aldona išaugino dukrą Violetą, 2016 m. paminėjo deimantines
vestuves.
Amžinojo poilsio velionis atgulė istorinėse Rasų kapinėse.
Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną
Aldoną, dukterį Violetą, anūkus Laurą Gabrielę, Orlandą Frideriką, kitus artimuosius.
Miškotvarkos veteranų vardu –
Algirdas Rutkauskas

Almantas Kizis
1939 03 30 – 2018 01 04

S

unkios ligos palaužtas šių metų pradžioje išėjo Anapilin buvęs girininkas,
miškotvarkininkas, kariškis, metraštininkas Almantas Kizis. Jam ėjo 79-ti metai.
Almanto gimtinė – Panevėžio rajono
Raguvos seniūnijos Vilkonių kaimas. Gresiant 1948 m. trėmimui, su šeima pasitraukė pas gimines į Ukmergės rajono Lėno
kaimą. Bet trumpam į tėviškę su reikalais
sugrįžęs tėvas buvo suimtas ir ištremtas į
Sibirą, o šeima išliko.
Su trikdžiais baigęs Raguvos mokykloje
8 klases, Almantas 1954 m. įstojo mokytis į
Vilniaus miškų technikumą. Baigęs jį, 1958
m. vasarą dalyvavo V. Bergo organizuotoje
Lietuvos parkų inventorizacijoje.
Nuo 1958 m. rudens paskirtas į Kupiškio miškų ūkio Subačiaus girininkiją žvalgu. Netrukus jį perkėlė į Panevėžio miškų
ūkio Pyvesos girininkiją girininko padėjėju, 1960–1963 m. paskyrė Švenčionėlių
miškų ūkio Lakajos girininkijos girininku,
1964–1966 m. perkėlė į Kupiškio miškų ūkį

Kupreliškio girininkijos girininku.
Neapsikentęs dažno kilnojimo po girininkijas, 1966 m. pavasarį Almantas perėjo dirbti į Miškotvarkos įmonę, kur taksavo
miškus 26 metus. 1970 m. neakivaizdiniu
būdu baigė LŽŪA. Jis rašė kaligrafiška rašysena, kuri pravertė apipavidalinant miškotvarkos medžiagą, išrašant diplomus, padėkas.
Almantas išsiskyrė valingu, disciplinuotu charakteriu. Tad nenuostabu, kad pradėjus atkurti Lietuvos kariuomenę 1992 m. jis
perėjo dirbti į VRM pirmąjį pulką (dabar
Viešojo saugumo tarnybos Kauno dalinys).
Čia rūpinosi pulko teritorijos priežiūra, apželdinimu, nuo 1998 m. vykdė Karmėlavos
karinio poligono patrulinę apsaugą. 2000
m. gegužę Almantas išėjo į pensiją.
Beveik 50 metų jis vedė neįprastą dienoraštį-metraštį, kuriame aprašė tos dienos
ar laikotarpio svarbesnius įvykius pasaulyje, Lietuvoje ir baigdavo asmeninio gyvenimo ir veiklos apžvalga. Dienoraštyje buvo
sukaupta daug duomenų apie to meto orus,

klimato kataklizmus, gausu botaninių ir
astronominių žinių, pastebėjimų. Dienoraščio perrašytas mašinraštis saugomas Miškotvarkos instituto archyve. Sukauptomis
žiniomis jis dalinosi su radijo laida „Gamta
– visų namai“. Almanto kūrybinę energiją
alino ilgametė kova su onkologine liga.
Amžinam poilsiui buvusį kolegą palydėjome į Karmėlavos kapines.
Nuoširdžią užuojautą skiriame velionio
žmonai Janinai, sūnui Dainiui, anūkams
Sandrai ir Ignui, seseriai Anelei, kitiems
gausios giminės nariams.
Buvusio Valstybinio miškotvarkos
instituto bendradarbiai
2018 sausIS
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Laisvą minutę

Sulaukus v idur žiemio...
1.

2.

3.

5.

4.

6.

7.

8.

9.

11.

10.

12.

13.

14.
15.

17.

16.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

28.

27
30.

29.
32.

34.

Vertikaliai:
1. Fizikoje vienas iš dviejų elektros grandinės ar magneto galų. 2.
Raibas ar vienos spalvos naminis paukštis, dedantis kiaušinius. 3.
Varninių šeimos paukštis šviesesniu kaklu ir šonais, kartais vadinamas kniauke, pusvarne. 4. Kiaulių maistas, jovalas. 7. Graikų ir
makedonų sunkiai ginkluotų pėstininkų kautynių rikiuotė, sudaryta iš suglaustų eilių, o medicinoje – pirštakaulis. 8. Veiksmas, pasielgimas ar oficialus dokumentas, raštas, protokolas. 9. Kurortinis
Lietuvos pajūrio miestas, kuriame vyksta stintų šventė. 15. Sausų
vietų ir dekoratyvinis spygliuotis krūmas arba medis juodomis uogomis, kurio dedama rūkant mėsą. 16. Baltų dribsnelių pavidalo
krituliai ar jų sluoksnis, būdingi žiemai. 18. Kadagio liaudiškas pavadinimas. 19. Tauriojo metalo kiekis lydinyje arba jo dirbinyje. 22.
Naktinis palšai rudas ar juodai margas paukštis su ausų pavidalo plunksnų kuokštais ant galvos. 23. Žodžių junginys, reiškiantis
baigtinę mintį. 27. Verslinė vėjažuvė, gyvenanti Ramiojo vandenyno vidutinių platumų ir subtropinio klimato juostose prie Azijos ir
Šiaurės Amerikos pakrančių. 29. Nukirstas ir nugenėtas medis ar jo
dalis. 31. Daugiametė žolė, auginama daugelyje šalių kaip vaistinis,
medingas, prieskoninis augalas. 32. Nustatytas prekės kiekis ar pirminis, neatidėliotinas tardymas. 33. Gulsčia oro srovė.
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33.

35.

37.

31.

36.

38.

Horizontaliai:
5. Pagrobtas, išplėštas turtas. 6. Plunksnų kuokštas ant paukščio
galvos ar moters šukuosena. 10. Posakis „....... pragarai, be jų negerai“. 11. Siauras patiesalas ar tarpas tarp praskėstų pjūklo dantų. 12. Sušalęs vanduo. 13. Tarmiškai bulvių derlius. 14. Į arklį
panašus, tik mažesnis, ilgaausis gyvulys. 15. Tvarkingai supinti moters ar panelės plaukai. 17. Miškų ir parkų spygliuotis plona žieve, tankia kūgiška laja. 19. Stiprus vėjas su sniegu, pustymas. 20. Graižažiedžių šeimos dekoratyvinis augalas (Coreopsis).
21. Viksvuolinių šeimos vandens telkinių pakraščių aukštas laibas augalas (Schoenoplectus). 24. Gera nuotaika. 25. Labai geras
savo specialybės, darbo žinovas, mokovas, meistras. 26. Niežai ar
šiaip kokia niežėjimą kelianti liga. 28. Nedidelis šoklus medžiuose gyvenantis graužikas su ilga uodega. 30. Smulki, biri, kartais
vėjo nešiojama žemė. 34. Lankas, apskritimas, ratilas. 25. Jerubės
sinonimas. 36. Meškos sinonimas. 37. Žvirblinių šeimos laukų ir
krūmų paukštelis, kuris nesimaitina lesyklose, jam lesalą reikia
berti ant žemės. 38. Pirmasis metų mėnuo, kurio 25 dieną švenčiamas Pusiaužiemis.

Sudarė Ona Gylienė

26.

Sveikiname gimusius VASARĮ
Su 40-uoju gimtadieniu
Vasario 5 d. šią sukaktį paž ym intį Valstybinių miškų urėdijos (VMU) Pakruojo regioninio padalinio medelyno traktorininką PRANĄ VAIČIULĮ, 7 d. – VMU
Raseinių regioninio padalinio Pikčiūnų
girin ink ijos girin inko pavaduotoją ŽYDRŪNĄ PUŽĄ, 9 d. – VMU Radviliškio
regioninio padalinio med ienos ruošos,
prek ybos ir techn in io pada lin io vadybininką DARIŲ JANUŠAUSKĄ, 12 d. –
VMU Kaz
lų Rū
dos regioninio padalinio
Novos girin ink ijos miškų ūkio darbin inką
SAULIŲ TVERAGĄ, 14 d. – buvusią Dubravos EMM urėdijos darbuotoją VILMĄ
GARBINČIŪTĘ.

Su 50-uoju gimtadieniu
Vasario 2 d. šią sukaktį paž ym intį VMU
Kėdainių regioninio padalinio me
d ie
nos
ruošos, prek ybos ir techn in io pada lin io
medvežės operatorių VAIDOTĄ KALTANĄ, 9 d. – VMU Švenčionėlių regioninio
padalinio Pasiaurės girin ink ijos girin inko
pavaduotoją ROBERTĄ GINIOTĮ, VMU
Anykščių regioninio padalinio buhalterę
JOLANTĄ PRUSEVIČIENĘ, 14 d. – Vals
tybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Vilniaus teritorinio poskyrio
vyriausiąją specialistę DAIVĄ JAKŠTIE-

NĘ, VMU Radviliškio regioninio padalinio Pašušvio girin ink ijos eigulę RASĄ
VALUTIENĘ, 16 d. – LAMMC Miškų
instituto direktoriaus pavaduotoją informacijai, mokslinę sekretorę dr. DIANĄ
LUKMINĘ, 20 d. – Valst ybinės miškų tar
ny
bos Miškų kadastro sky
riaus vyresnįjį specialistą ARŪNĄ KRISTINAVIČIŲ,
21 d. – VMU Varėnos regioninio padalinio
Marcinkonių girin ink ijos girin inko pavaduotoją VIDĄ MORTŪNĄ, 22 d. – VMU
Radviliškio regioninio padalinio Gudžiūnų girin ink ijos girin inką DARIŲ POVILAUSKĄ.

Su 60-uoju gimtadieniu
Vasario 6 d. šią sukaktį paž ym intį VMU
Nemenčinės regioninio padalinio Arvydų girin ink ijos girininką KĘSTUTĮ POČIEJŲ, 8 d. – VMU Tytuvėnų regioninio
padalinio pagalbinę darbin inkę ZINAIDĄ
GRIŠIENĘ, 11 d. – VMU Radviliškio regioninio padalinio med ienos ruošos, prek y
bos ir techn in io pada lin io tekintoją-šaltkalvį VILIŲ PETRAUSKĮ, 17 d. – VMU
Telšių regioninio padalinio med ienos ruo
šos, prek ybos ir techn in io pada lin io medienvežio vairuotoją ALFREDĄ KLINGĄ,
23 d. – KMAI kolegijos docentą ALGIRDĄ AMŠIEJŲ, 25 d. – VMU Rokiškio re-

Kryžiažodžio „Gaidžio metus
palydint...“, išspausdinto 2017 m.
12 nr., atsakymai
Vertikaliai: 1. Plepys. 2. Kalėdos. 3. Brūzgas.
4. Klotis. 7. Meleta 8. Lapena 12. Liputis.13.
Lesykla. 16. Lututė. 17. Parama. 20. Sniegena.
21. Žaliukės. 23. Akiniai. 24. Kikilis.
Horizontaliai: 5. Bedalė. 6. Kūčios. 9. Genys.
10. Milas. 11. Bokštas. 14. Storis. 15. Ledynė
18. Suopis. 19. Klonas. 22. Sniegas. 25. Stoka.
26. Žiema. 27. Snaigė. 28. Pusnis.
ATEINA GELTONO ŠUNS METAI

gioninio padalinio med ienos ruošos, pre
kybos ir techn in io pada lin io viršininką
PIOTRĄ JERMOLAJEVĄ, 27 d. – ASU
MEF dekanato studijų administratorę DALIĄ ŠUKEVIČIENĘ.

Su 70-uoju gimtadieniu
Vasario 12 d. šią sukakt į paž ym inčią buv u
sią ilgametę Vilniaus miškų urėd ijos darbuotoją STEFĄ TRAKŠELIENĘ, 15 d. –
buv usį ilgamet į Kauno miškų urėd ijos
Vilkijos girin ink ijos eigulį KRIZENTĄ
TREPKEVIČIŲ, 16 d. – buv usį ilgamet į
Kupiškio miškų urėdijos vairuotoją HENRIKĄ JUOZĄ VILKĄ, 18 d. – buv usį ilga
met į Dubravos EMM urėdijos Kačerginės
girin ink ijos girininką, LMS Garbės narį
KAZIMIERĄ BALČIŪNĄ, 19 d. – bu
vusią ilgametę Nemenčinės miškų urėd i
jos Purviniškių girin ink ijos girininko pavaduotoją KRISTINĄ ZUMBRICKIENĘ,
28 d. – buv usį ilgamet į Jurbarko miškų
urėd ijos Mociškių girin ink ijos girininką
JUOZĄ BENDARAVIČIŲ.

Su 90-uoju gimtadieniu
Vasario 5 d. šią sukakt į pažymintį buv usį
ilgamet į Valstybinio miškotvarkos instit u
to būrio viršininką, projekto autorių JONĄ
STANKEVIČIŲ.

Kryžiažodžio „Sulaukus viduržiemio...“ atsakymus (visus žodžius) iki 2018 m. vasario 19 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 –
sekatorius „BAHCO“ P123-19-BULK15.
Kryžiažodžio „Gaidžio metus palydint...“, išspausdinto 2017
m. 12 nr., teisingą atsakymą pateikė ir prizą – žurnalo „Mūsų
girios“ metinę prenumeratą laimėjo Ričardas Vaicekavičius.
Dėl prizo kreipkitės
el. paštu info@musu-girios.lt
arba tel. 8 687 10616.

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

www.miskobirza.lt
Portalas sukurtas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams
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Naujos pareigos
VĮ Valstybinių miškų urėdijoje:

Nuo 2018 m. sausio pradžios įregistruotos VĮ Valstybinių miškų
urėdija laikinuoju vadovu paskirtas buvęs Panevėžio miškų urėdijos urėdas, Valstybinio miškotvarkos instituto Medienos prekybos ir logistikos skyriaus vedėjas VALDAS KAUBRĖ.
Kuriamoje įmonėje vyriausiuoju patarėju paskirtas buvęs generalinis miškų urėdas RIMANTAS PRŪSAITIS, direktoriaus
pavaduotoju miškininkystei – buvęs generalinio miškų urėdo
pavaduotojas VALDAS VAIČIŪNAS, direktoriaus pavaduotoju
miškotvarkai – buvęs Valstybinio miškotvarkos instituto direktorius ALFREDAS GALAUNĖ, direktoriaus pavaduotoju miškotvarkai – buvęs Valstybinio miškotvarkos instituto direktorius
pavaduotojas ŠARŪNAS BĖČIUS.
Miškininkystės skyriaus vedėju paskirtas buvęs GMU Miško
atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedėjas DARIUS STONIS, Miško
sėklų ir sodmenų skyriaus vedėju – buvęs Kaišiadorių miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas MARIJONAS BERNOTAVIČIUS,
Medienos ruošos skyriaus vedėju – buvęs Ukmergės miškų urėdijos urėdas VIGANTAS KRAUJALIS, Informacinių technologijų skyriaus vedėju – buvęs GMU šio skyriaus vedėjas SAULIUS
MORKŪNAS, Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėja-vyriausiąją buhaltere – NIJOLĖ BALČIENĖ, Viešųjų pirkimų
skyriaus vedėju – VAIDOTAS JAKŠTAS, Administravimo ir teisės skyriaus vedėja – LAURA PERTIKIENĖ, Personalo ir viešųjų
ryšių skyriaus vedėja – LINA MATUKIENĖ.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos laikinų regioninių
padalinių viršininkais paskirti:

Alytaus – Egidijus Mensevičius, miško apsaugos ir želdinimo inžinierius; Anykščių – Giedrius Pipiras, vyriausiasis inžinierius; Biržų – Alvidas Kurklietis, vyriausiasis inžinierius; Druskininkų – Algirdas Marcevičius,
medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio viršininkas;
Dubravos – Gediminas Kazlovas, vyriausiasis miškininkas; Ignalinos – Larisa Ščajeva, personalo inspektorė;
Jonavos – Gintaras Červokas, vyriausiasis miškininkas; Joniškio – Jonas Čepaitis, vyriausiasis miškininkas;
Jurbarko – Vidmantas Šidlauskas, vyriausiasis inžinierius; Kaišiadorių – Rolandas Miliukas, miškotvarkos inžinierius; Kauno – Mindaugas Petkevičius, vyriausiasis
miškininkas; Kazlų Rūdos – Renatas Budrys, miško želdinimo ir apsaugos inžinierius; Kėdainių – Zigmas Guoga,
vyriausiasis inžinierius; Kretingos – Sigitas Kupšys, vyriausiasis miškininkas; Kupiškio – Tomas Pūkas, vyriausiasis miškininkas; Kuršėnų – Mindaugas Sūdžius, vyriausiasis inžinierius; Marijampolės – Virginijus Radzevičius, Šunskų
girininkijos girininkas; Mažeikių – Juozas Kėsas, vyriausiasis inžinierius; Nemenčinės – Natalija Jocienė, medienos
ruošos inžinierė; Pakruojo – Dainius Janeliūnas, Rozalimo girininkijos girininkas; Panevėžio – Giedrius Bronušas,
vyriausiasis inžinierius; Prienų – Juozas Petkevičius, vyriausiasis inžinierius; Radviliškio – Giedrius Zabulis, miško želdinimo ir apsaugos inžinierius; Raseinių – Rimvydas
Mikelaitis, vyriausiasis miškininkas; Rietavo – Modestas
Ambroza, medienos ruošos, prekybos ir techninio aptarnavimo viršininkas, Rokiškio – Kęstutis Skvarnavičius,
vyriausiasis inžinierius; Šakių – Gintaras Bacevičius,
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vyriausiasis inžinierius; Šalčininkų – Darius Žutautas, vyriausiasis miškininkas; Šiaulių – Giedrius Tamošiūnas, vyriausiasis miškininkas; Šilutės – Viktoras Aužbikavičius,
vyriausiasis miškininkas; Švenčionėlių – Linas Novikas, vyriausiasis inžinierius; Tauragės – Edvardas Bielskis, vyriausiasis inžinierius; Telšių – Artūras Stankus, vyriausiasis
inžinierius; Tytuvėnų – Zenonas Laurinavičius, Kražių
girininkijos girininkas; Trakų – Vaidotas Pauželis, miško
apsaugos inžinierius; Ukmergės – Virginijus Šalčiūnas,
Šešuolių girininkijos girininkas; Utenos – Dalia Pelėdienė,
miško želdinimo ir apsaugos inžinierė; Valkininkų – Nerijus
Ruoška, miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierius; Varėnos – Dainius Muzikevičius, vyriausiasis inžinierius; Veisiejų – Rimas Tumosa, vyriausiasis miškininkas; Vilniaus
– Vilius Bereznauskas, vyriausiasis inžinierius; Zarasų –
Antanas Maldauskas, vyriausiasis miškininkas.

Buvusioje Vilniaus miškų urėdijoje:

Nuo 2017 m. gruodžio 21 d. šalių susitarimu atleistas iš šių pareigų buvęs miškų urėdas ARTŪRAS NANARTAVIČIUS.
Nuo 2018 m. sausio 5 d. atleisti buvę darbuotojai: vyriausiasis miškininkas ALGIS VAITKEVIČIUS, vyriausiosios buhalterės pavaduotoja IRINA AZAUŠIENĖ, buhalterė OKSANA
IVANAUSKIENĖ, ekonomistė RIMA KARKAUSKIENĖ, Verkių girininkijos girininkas VALDAS LIEGUS, Paežerio girininkijos girininkas TADEUŠ GODVOD, šios girininkijos eigulys
GŽEGOŽ CEIKO, medelyno viršininkė REDA KONSTANTINAVIČIENĖ.

Buvusioje Raseinių miškų urėdijoje:

Nesutikus pereiti dirbti į naujai steigimą įmonę, nuo 2018 m. sausio 12 d. atleisti iš pareigų šie buvę miškų urėdijos darbuotojai:
vyriausiasis inžinierius VIDAS VALUCKAS, vyriausioji buhalterė IRENA AUGULIENĖ, vyr. buhalterės pavaduotoja IRENA
RIMKIENĖ, buhalterė – kasininkė INA ZENTELIENĖ, miškotvarkos inžinierius ALGIRDAS MASAITIS, prekybos vadybininkas KĘSTUTIS VAZNYS, informatikas EDMUNDAS
JANKAUSKAS, Padubysio girininkijos girininkas NERIJUS
SUTKEVIČIUS, Birbiliškės girininkijos girininkas DARIUS
GUSTAS, šios girininkijos girininko pavaduotojas ANDRIUS
TAMOŠAITIS ir eigulys GEDEMINAS MASAITIS, Paliepių girininkijos girininko pavaduotoja RIMA BULOTIENĖ, Vadžgirio
girininkijos eigulys LIUDAS AMBROZAITIS.

Lietuvos miškininkų sąjungoje:

ANTANAS GIRČYS, dirbęs atsakinguoju sekretoriumi, nuo 2017
m. gruodžio 5 d. šalių susitarimu atleistas iš šių pareigų;
MARIUS KAVALIAUSKAS, ASU MEF Miškotvarkos ir medienotyros instituto docentas, nuo 2018 sausio 16 d. eina atsakingojo sekretoriaus pareigas.

Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų
profesinių sąjungų federacijoje:

JUOZAS ŪSAS, dirbęs Trakų miškų urėdijoje miško želdinimo
inžinieriumi, nuo 2018 m. sausio 15 d. paskirtas LMPF pirmininkės patarėju.

PONS S E

Geriausias medkirčio draugas
PONSSE SCORPION
Pramonės g. 8A/28,
LT-91100 Klaipėda
Malavėnų g. 1,
LT-81494 Ginkūnų k.,
Šiaulių r.

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

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

KONEKESKO
oficialus PONSSE atstovas Lietuvoje

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

www.ponsse.com
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PASIRUOŠK ŽIEMOS
IŠŠŪKIAMS SU HUSQVARNA
VERTINGŲ PASIŪLYMŲ METAS!
DOVANOJAME X-CUT GRANDINĘ IR
5 L GRANDINĖS ALYVOS

DOVANA
VERTĖ
28,80 €

PERKANT 400-OSIOS SERIJOS
HUSQVARNA GRANDININIUS PJŪKLUS

DOVANOJAME PIRŠTINES TECHNICAL
LIGHT IR KOMBINUOTĄ BAKELĮ

DOVANA
VERTĖ
59,80 €

PERKANT GRANDININIUS PJŪKLUS
HUSQVARNA 545, 550XP/G, 555,
560XP/G

HUSQVARNA 236

€169
€189

-20 €

Specialūs pasiūlymai galioja iki 2018 m. kovo 15 d.

