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Vasario 27 d. LR Seimo III rūmų salėje surengta apskrito stalo diskusija: „Lietuvos medienos pramonės ir bioekonomikos klasteris:
kaip galime tapti lyderiais?“. Šios diskusijos
moderatoriai – LR Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius ir
Aplinkos apsaugos komiteto vicepirmininkas Simonas Gentvilas. Kalbėta, kaip optimaliau naudoti gamtinius išteklius, nepažeidžiant ekosistemos balanso, kaip skatinti
žaliavų apdirbimą vietoj eksporto.
Diskusijoje dalyvavo aplinkos viceministras Martynas Norbutas, AM Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų politikos
skyriaus vedėjas dr. Nerijus Kupstaitis, Valstybinių miškų urėdijos valdybos pirmininkas Gediminas Jasinevičius, ASU Miškų ir
ekologijos fakulteto docentas dr. Marius Kavaliauskas, asociacijos „Lietuvos mediena“
direktorius Raimundas Beinortas, LMSA atstovai, kiti asmenys.
Vasario 28 d. Valstybinėje miškų tarnyboje vyko pasitarimas dėl LR miškų valstybės
kadastro ir Georeferencinio pagrindo kadastro duomenų apie miškus suderinimo.
Pasitarime dalyvavo VĮ „GIS-Centras“ ir
Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro
skyriaus specialistai. Pasitarimo metu aptarti miško žemės ribų nustatymo pagrindiniai principai LR miškų valstybės kadastre
ir Georeferencinio pagrindo kadastre, miško
ribų suderinamumo tarp šių kadastrų poreikiai ir galimybės.
Kovo 2 d. Valstybinių miškų urėdijos valdybos posėdyje aptarti konsultacijų metu su
profesinėmis sąjungomis gauti pasiūlymai,
įmonės finansiniai klausimai, tolimesni darbai, darbuotojų atrankos tvarka.

Priimtas Gedimino Jasinevičiaus, dirbančio tyrėju Suomijos Joensuu mieste įsikūrusiame Europos miškų institute, atsistatydinimas iš VMU valdybos pirmininko
pareigų. Laikinai šias pareigas eina valdybos
pirmininko pavaduotoja Ina Bikuvienė.
Kovo 9 d. Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioniniame padalinyje, Kaimiškio
gyvenvietėje atidarytas modernizuotas miško medelynas, kur įrengtame 20 arų dydžio
šiltnamyje auginami miško sodmenys su apribota šaknų sistema (plačiau – 22 p.).

Nuo kovo 12 d. iki 26 d. buvo priimami dokumentai į VĮ Valstybinių miškų urėdijos
skelbtą konkursą 26-ių įmonės regioninių padalinių vadovų pareigoms užimti. Iš pretendentų reikalauta aukštojo išsilavinimo biomedicinos mokslų srityje, ne trumpesnės kaip 3
metų darbo patirties miškininkystės srityje
bei kitų specifinių ir bendrųjų gebėjimų. VĮ
VMU regioninio padalinio vadovas bus atsakingas už padalinio valdymą, vykdant jame
deleguotą kompleksinę miškų ūkio veiklą, apimančią šių miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą ir prekybą mediena bei miško ištekliais. Taip pat
šie vadovai organizuos miškų atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo
pažangių technologijų diegimą.
Kovo 13 d. aplinkos ministro įsakymu Nr.
D1-190 patvirtintos AM Gamtos apsaugos
ir miškų departamento ir Valstybinės miškų
tarnybos specialistų parengtos „Miško genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros priemonės 2018–2020 m.“. Numatyti esminiai darbai, išsaugant natūraliai Lietuvoje
susiformavusių medynų genetinę įvairovę jų
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susiformavimo vietose (in situ) ir perkeliant jų palikuonis į analogiškas ekologines
sąlygas ar saugant genetinę medžiagą genų
banko saugyklose (ex situ). Taip pat numatyta bandomųjų miško želdinių plėtra,
vertingų medžių rūšių kryžminimo darbų
išplėtimas ir aukštos selekcinės vertės sėklinės miško bazės plėtra – antros kartos
sėklinių miško medžių plantacijų įveisimas. Šios priemonės – Nacionalinės miškų
ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 m. programos įgyvendinimo tęsinys.
Kovo 14 d. LR Seimo Kovo 11-osios salėje Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
surengė konferenciją „Saugomų teritorijų sistema – unikalus Lietuvos šimtmečio
laimėjimas”. Saugomos teritorijos apima
apie 17 proc. mūsų šalies teritorijos. Konferencijoje pranešimus skaitė LR Seimo,
Aplinkos ir kitų ministerijų, nacionalinių
ir regioninių parkų, rezervatų direkcijų,
savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų atstovai, mokslininkai.
Kovo 14, 19, 22 ir 26 d. Anykščiuose, Kaune, Telšiuose ir Varėnoje organizuoti praktiniai seminarai Valstybinės miškų tarnybos specialistams, vykdantiems valstybinę
miškų kontrolę.
Kovo 15 d. ASU Miškų ir ekologijos fakultete vyko Lietuvos miškininkų sąjungos
narių neformalus susitikimas. LMS atsakingasis sekretorius, ASU doc. Marius
Kavaliauskas pristatė apibendrintus LMS
skyrių apklausos rezultatus – išsakytą
nuomonę apie sąjungos ligšiolinę veiklą,
atsinaujinimo galimybes esamoje situacijoje, ateities misiją.
Kovo 15 d. Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio salėje
surengtas seminaras medelynų darbuotojams. Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus pavaduotojas miškininkystei
Valdas Vaičiūnas supažindino su įmonės
artimiausiais ir perspektyviniais darbais,
planais ir iššūkiais. VMU Miško sėklų ir
sodmenų skyriaus vedėjas Marijonas Bernotavičius informavo apie miško medelynuose turimų sodmenų kiekius pagal rūšis
ir amžių, jų poreikį miško atkūrimui, turimų sėklų kiekius bei išsakė esamas problemas ir ateities uždavinius.
Valstybinės miškų tarybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas Virgilijus Vasiliauskas pristatė augalinius
preparatus, skirtus medelynuose augalų
apsaugai nuo kenkėjų ir ligų bei biologinius produktus dirvos gerinimui.

UAB „Horticom“ direktorius Ramūnas
Paškevičius supažindino su šios bendrovės
tiekiamais substratais augalų auginimui,
trąšomis, šiltnamiais, bei įrenginiais, jų
naudojimu medelynuose. UAB „Skogran“
atstovas apžvelgė šios firmos Suomijoje
turimą medelynų ūkį, naudojamas sodmenų išauginimo technologijas bei Skandinavijos šalių miško sodinimo apimtis, taikomas technologijas, naudojamus įrankius.
Nuo kovo 17 d. iki kovo 25 d. Valstybinės
miškų tarnybos miškų kontrolės pareigūnai organizavo reidus, kuriuose ypatingas
dėmesys kreiptas į miškininkavimą saugomose teritorijose, ar vykdomas draudimas nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. kirsti
mišką, ar miškų lankytojai laikosi Miškų
priešgaisrinių ir Lankymosi miške taisyklių reikalavimų.
Kovo 17 d. Vilniuje, Valstybinės saugomų
teritorijų tarnybos Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre vyko gamtosauginis renginys „Stumbras – girių galiūnas“, kuriame apie stumbrus pasakojo
stumbrų ekspertas Rytas Papšys, gamtos
fotografas Marius Čepulis, gamtos apsaugos agentūros „Baltijos vilkas“ atstovai.
Kovo 21 d. gamtosauginė pasaulio bendruomenė pažymėjo Tarptautinę miškų dieną,
kurios šių metų pagrindinė tema – miškai
ir darnūs miestai. Lietuvoje siekta atkreipti
dėmesį į miškų ir medžių reikšmę miestuose (turime apie 40 tūkst. ha miestų miškų).
Kovo 21 d. Briuselyje, Europos Parlamente
paskelbtas Europos metų medžio konkurso laureatas – Švilpiko ąžuolas, augantis
Portugalijoje (surinko 26606 balsus), antra
vieta skirta senoviniams Ispanijos Cabeza
Buey miestelio skirpstams (22323 balsai),
trečia vieta – Rusijos Federacijos Belgorodo
miškų ąžuolui (21884 balsai).
Kovo 22 d. Aplinkos ministerijoje sukviestame Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų panaudojimo tarybos
posėdyje aptarta bendra asignavimų suma
2018–2020 m. programai (plačiau – 8 p.).
Kovo 23 d. Valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos Nacionaliniame lankytojų centre surengtas JMB sambūrio renginys, kurio veiklą nuo šių metų pavasario Aplinkos
ministerija pavedė koordinuoti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai. Renginyje
dalyvavo viceministras Martynas Norbutas, VSTT direktorius Albertas Stanislovaitis, LMS prezidentas prof. Edmundas

Bartkevičius, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas Almantas
Kulbis, LMSA valdybos pirmininkas Algis
Gaižutis, JMB sambūrio atstovai, būrelių
kuratoriai mokytojai – apie 100 dalyvių.
Kovo 24 d. ASU Miškų ir ekologijos fakultete vykusiame Lietuvos miškininkų sąjungos prezidiumo ir valdybos posėdyje
aptarti kovo 15 d. LMS aktyvo neformaliame susitikime išsakyti sąjungos veiklos iššūkiai bei artimiausi veiksmai jiems
įveikti, LMS suvažiavimo šaukimo data ir
vadovybės, Įstatų atnaujinimo klausimai
(plačiau – 6 p.).
Kovo 26 d. LR Seimo III rūmų salėje sąjūdis „Už Lietuvos miškus“ bei LR Seimo
socialdemokratų partija ir Seimo narys,
Lietuvos žaliųjų partijos atstovas Linas
Balsys surengė konferenciją „Išsaugokime Lietuvos miškus ateities kartoms: kaip
nepasiklysti tarp reformos ir ūkinės veiklos“. Pranešimus skaitė sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ valdybos pirmininkas Gintautas Kniukšta, Lietuvos žaliųjų partijos
pirmininkas Remigijus Lapinskas, Lietuvos miškų instituto direktorius dr. Marius
Aleinikovas, KMAI kolegijos Miškininkystės katedros docentas dr. Albinas Tebėra, UAB „Baltpool“ prekybos biokuru
vadovas Vaidotas Janutis, Lietuvos gamtos
fondo vadovas Edmundas Greimas bei kiti.
Kovo 27 d. vyko Valstybinės miškų tarnybos specialistų susitikimas su LR miškų
valstybės kadastro plėtros projekto vykdytojais (įmonė UAB „HNIT-BALTIC“), kuriame aptarti miškų kadastro informacinės sistemos greitaveikos klausimai.
Kovo 28 d. vyko nemokami nuotoliniai mokymai privačių miškų savininkams apie
ES paramą pagal 2014–2020 m. Lietuvos
kaimo plėtros programos priemonę „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“. Lektorė – Lietuvos
žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistė Vita Guogaitė.
Kovo 29 d. Kaune, VĮ Valstybinių miškų
urėdija ir ASU surengė darbinį seminarą–diskusiją „Adaptyvūs miškininkavimo
metodai ateities Lietuvos miškams“. Pranešimuose nagrinėti aktualūs dabarties
miškininkystės ir miškotvarkos klausimai,
įvardinti metodai, kurie tiktų ateities miškininkavimui Lietuvoje, padėtų spręsti klimato kaitos ir kitas problemas. Vyko apskritojo stalo diskusija.
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Ar sieksime esminio persitvarkymo?

L

ietuvos miškininkų sąjungos vadovybė šių metų vasario pradžioje atliko anoniminę narių apklausą, norėdama sužinoti
skyrių ir prezidiumo narių nuomonę apie buvusią ir vykdomą LMS veiklą, jos prioritetus; kaip pagerinti miškininkų įvaizdį
visuomenėje; kaip pasikeis sąjungos narių veikla po miškų urėdijų
apjungimo į vieną Valstybinių miškų urėdiją.
ASU Miškų ir ekologijos fakultete kovo 15 d. vykusiame Lietuvos miškininkų sąjungos narių neformaliame susitikime ir kovo
24 d. čia surengtame bendrame LMS prezidiumo ir valdybos posėdyje aptarta dabartinė situacija sąjungoje, iškilę veiklos iššūkiai,
artimiausi uždaviniai bei ateities vizija ir misija. Diskutuota dėl
efektyvesnio LMS veiklos viešinimo, gerų santykių su Valstybinės
miškų urėdijos vadovybe palaikymo, Įstatų koregavimo, naujų narių pritraukimo bei eilinio suvažiavimo sušaukimo.
LMS atsakingasis sekretorius, ASU doc. dr. Marius Kavaliauskas, remdamasis gautų anketų atsakymais, pristatė apibendrintą
narių nuomonę apie sąjungos ligšiolinę veiklą, kas juos tenkina
ir ką reikėtų keisti, kaip įsivaizduojama sąjungos ateitis, tradicijų
tęstinumas ir pan.
Kovo 15 d. į susitikimą tik savo atostogų sąskaita galėję atvykti
aktyvesni LMS nariai miškininkai iš VMU regioninių padalinių
neslėpė vyraujančios slogios nuotaikos, psichologinio nuovargio,
laukiant nežinioje dabartinių 42 VMU regioninių padalinių jungimo į 26 filialus, jų vadovų atrankos ir paskyrimo. Stingant viešumo,
komunikacijos su miškininkų bendruomene, regionuose dirbantys
miškininkai tiksliai nežino: keisis ar nesikeis numatyti padalinių
centrai; kokios juose bus specialistų pareigybės; ar keisis jų funkcijos, darbo atlyginimai; ar numatomas girininkijų skaičiaus optimizavimas. Daugelis sunerimę, kad po VMU dabartinių regioninių
padalinių apjungimo vėl gali būti atleisti darbuotojai arba dalis jų
paliks valstybinių miškų sektorių savo noru. Diskutuota, kaip tuomet suburti norinčius sąjungos veikloje dalyvauti miškininkus bei
kitus specialistus į regioninių padalinių LMS skyrius? Ar nebus
trukdoma sąjungai veikti šiuose padaliniuose, manant, kad pakanka miškininkus atstovauti tik profesinėms sąjungoms?
Diskutuotina, kokia veikla ateityje turėtų užsiimti atsinaujinanti sąjunga. Gal ji būtų pajėgi vienyti bendriems siekiams visus
šalies miškininkus, dirbančius valstybiniame ir privačiame miškų
sektoriuje bei mokslo, švietimo, kitose institucijose? Kokiame lyg-

menyje LMS galėtų bendradarbiauti su kitomis visuomeninėmis
organizacijomis?
Prof. Stasio Karazijos manymu, praverstų prisiminti Lietuvos
miškininkų sąjungos 1929 m. įsikūrimo siekius, vėlesnę veiklos
eigą. Priminsime, kad XX a. tarpukariu sąjungos įkūrimo ėmėsi
jauni, išsilavinę, iniciatyvūs miškininkai, kurie vystė miškų ūkio
srityje dirbančių miškininkų profesinį švietimą, perteikė naujoves, bendravo profesiniame ir kultūriniame lygmenyje su kaimyninių šalių kolegomis, leido žurnalą „Mūsų girios“ ir, galima
sakyti, tapo nepolitine opozicija stagnatoriškiems Žemės ūkio
ministerijos Miškų departamento valdininkams.
Tarybiniais metais perteikti valstybiniame miškų sektoriuje
dirbantiems miškininkams miškų mokslo naujoves ir pažangią
darbo patirtį, skatinti įvairius racionalizatorinius darbus įsteigta
Miško pramonės ir miškų ūkio mokslinė-techninė draugija, kurios skyriai privalėjo būti kiekviename miškų ūkyje. Ši draugija
kartu su Miškų ūkio ir pramonės ministerija buvo nuo 1970 m.
leisto mėnesinio biuletenio „Girios“ steigėja. Žinoma, politinės
valstybinių miškų valdymo temos, taip pat ir socialinės problemos neliestos.
Entuziastingai atkūrus 1990 m. tarpukario Lietuvos miškininkų sąjungą, imtis tos pačios misijos jau neišėjo – kintantis laikmetis vertė sąjungos vadovybę laviruoti tarp kultūrinės, švietėjiškos ir
politinės veiklos, siekiant išlaikyti stabilų valstybinį miškų sektorių. Iškilus įvairioms grėsmėms, šaukti suvažiavimai, valstybinėms
valdymo institucijoms sąjungos vardu rašyti kreipimaisi, rezoliucijos, diskutuota su Seimo, kitų valdžios institucijų žmonėmis. Valdžių kaitoje turime situaciją, kuri iš dalies netenkina kai kurių sąjungos narių. Tai aktualu kiekvienam LMS nariui, miškininkui.
Lietuvos miškininkų sąjungos narių suvažiavimą nuspręsta
šaukti gegužės 19 d. Jame bus diskutuojama dėl veiklos programos, atnaujinta sąjungos vadovybė, pakoreguoti Įstatai.
Sąjungos vidaus komunikacijos kokybei gerinti pasiūlyta naudotis facebook socialinio tinklo platforma, sukuriant uždarą grupę, kurioje galima būtų betarpiškai dalintis informacija, diskutuoti, teikti siūlymus. Norintys gali prisijungti prie grupės, kurios
pavadinimas „Lietuvos miškininkų sąjunga (LMS)“ (jungiantis
nereikia maišyti LMS facebook puslapio su grupe).
MG inf.

RIMONDO VASILIAUSKO nuotraukos

Diskusijos LMS prezidiumo ir valdybos posėdyje (kovo 24 d.)
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Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo
programos įgyvendinimas 2017 m.

P

raėjusiais metais bendrosioms miškų
ūkio reikmėms tenkinti panaudota 12,6 mln. Eur valstybės biudžeto
lėšų. Didžiausia šių lėšų suma panaudota
miškų kadastrui tvarkyti, miškų apskaitai ir
kontrolei vykdyti bei miškų urėdijų veiklai
koordinuoti (4,27 mln. Eur). Šiam tikslui
kasmet iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių
finansavimo programos skiriami panašaus
dydžio valstybės biudžeto asignavimai.
2016 m. tam panaudota 4,5 mln. Eur, 2015
m. – 4,4 mln. Eur.
Kiek mažesnė lėšų suma (3,2 mln. Eur)
panaudota visų nuosavybės formų miškuose esančių miško kelių priežiūrai ir taisymui (remontui). Panaudojus šiai reikmei

skirtas lėšas, suremontuota 690,32 km
miško kelių. 2016 m. panaudojus 4,13 mln.
Eur, suremontuota 1102,4 km miško kelių.
Tenkintos ir kitos bendrosios miškų
ūkio reikmės: vykdyti miškų inventorizavimo, apskaitos ir kiti miškotvarkos darbai (panaudota 2,52 mln. Eur), įsigyta 18,1
ha žemės sklypų, skirtų naujiems miškams
įveisti, taip pat įveista 481,4 ha naujų miškų, įvykdyta medelyno, auginančio sodmenis su apribota šaknų sistema, statyba
(panaudota 0,43 mln. Eur) ir kt.
Bendrosioms miškų ūkio reikmėms
tenkinti lėšos surenkamos iš privalomųjų
5 proc. atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką

bei sumokėtų piniginių kompensacijų už
miško pavertimą kitomis naudmenomis.
Valstybinės mokesčių inspekcijos 2018 m.
vasario mėn. duomenimis, 2017 m. miškų
valdytojai į valstybės biudžetą sumokėjo 10,64 mln. Eur privalomųjų 5 proc. atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką, iš kurių
7,59 mln. Eur sumokėjo VĮ miškų urėdijos
(2016 m. – 7,14 mln. Eur) ir 3,05 mln. Eur –
privačių miškų valdytojai (2016 m. – 2,87
mln. Eur). Be to, į valstybės biudžetą sumokėta 0,34 mln. Eur piniginių kompensacijų už miško pavertimą kitomis naudmenomis (2016 m. – 0,83 mln. Eur).
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aktualijos

Mokesčių mokėtojų rūšis

Informacija apie 2015–2017 m.
įplaukas į valstybės
biudžetą bendrųjų miškų
ūkio finansavimo programai
finansuoti

Sumokėta suma
2015m., tūkst. Eur

Sumokėta suma
2016 m., tūkst. Eur

Sumokėta suma
2017 m., tūkst. Eur

Privalomieji atskaitymai iš pajamų ir parduotą
žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką

9 230,73

10 008,12

10 637,0

Valstybinių miškų valdytojų, iš jų:

7 231,86

7 140,13

7589,0

7 228,84

7 140,08

7589,0

3,02

0,05

0,0

1 998,87

2 867,99

3 048,0

630,15

1 488,03

1 368,0

1 368,72

1 379,97

1 680,0

1 042,78

830,40

335,3

10 273,51

10 838,52

10 972,3

miškų urėdijų,
kitų valstybinių miškų valdytojų
Privačių miškų valdytojų, iš jų:
fizinių asmenų,
juridinių asmenų
Sumokėtos piniginės kompensacijos už miško
žemės pavertimą kitomis naudmenomis
Iš viso:

Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo
kryptys 2018–2020 m.

A

plinkos ministerijos Bendrųjų
miškų ūkio reikmių finansavimo
programos lėšų naudojimo tarybos 2018 m. kovo 22 d. vykusiame posėdyje apsvarstytos 2018–2020 m. bendrųjų
miškų ūkio reikmių finansavimo kryptys.
Nuspręsta tęsti 2017 m. patvirtintų finansavimo krypčių darbus: gerinti miško kelius ir optimizuoti jų tinklą, plėtoti inovacijas miškų ūkyje, tvarkyti miestų miškus.
2018–2020 m. laikotarpiu didelis dėmesys bus skiriamas naujoms finansavimo
kryptims: gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimui ir valstybinės miškų
kontrolės stiprinimui.

finansavimo programos lėšų naudojimo
tarybos 2018 m. kovo 22 d. vykusiame posėdyje svarstytas šių lėšų paskirstymas
bendrosioms miškų ūkio reikmėms. Kaip
ir kasmet, lėšos bus naudojamos miškų
inventorizavimui ir apskaitai, valstybinei
miškų priešgaisrinei sistemai organizuoti, miško mokslo darbams vykdyti, privačių miškų savininkams konsultuoti, miško
keliams prižiūrėti ir taisyti (remontuoti),
miško genetinių išteklių išsaugojimo ir se-

Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos sandara

2018 m. asignavimai bendrųjų miškų
ūkio reikmių finansavimo programai
Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo
programai finansuoti 2018 m. patvirtinta
15,7 mln. Eur dydžio lėšų suma. Aplinkos
ministerijos Bendrųjų miškų ūkio reikmių

2018–2020 m. bendrųjų miškų ūkio
reikmių finansavimo kryptys:
1.
2.
3.
4.
5.
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Miško kelių gerinimas ir jų tinklo optimizavimas;
Gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimas;
Valstybinės miškų kontrolės stiprinimas;
Inovacijų miškų ūkyje plėtojimas;
Miestų miškų tvarkymas.

2018 kovas

lekcijos plėtros priemonėms įgyvendinti,
miškams įveisti ir kitoms reikmėms. 2018–
2020 m. numatyta miško kelių priežiūrai ir
taisymui skirti 9,6 mln. Eur (kasmet po 3,2
mln. Eur). Panaudojant Bendrųjų miškų
ūkio reikmių finansavimo programos lėšas, 2018 m. planuojama įveisti apie 400 ha
miškų. Tiek savivaldybės, tiek VĮ Valstybinių miškų urėdija vykdys miestų miškų
priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbus.
AM inf.

aktualijos

Valtra –- patikimas partneris miške
PROFESIONALUS MIŠKŲ ŪKIO
TRAKTORIUS
technologiniais sprendimais išpildys
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APLINKOSAUGAI
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2018 kovas
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Siekiant suvaldyti klimato
Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projekto
„MIŠKOEKOKAITA – skirtingų medžių rūšių ir besiformuojančių miško bendrijų atsakas ir
plastiškumas klimato kaitos ir kitų streso veiksnių poveikyje“ tyrimai
Akad. dr. habil. proc. ALFAS PLIŪRA, prof. dr. VYTAUTAS SUCHOCKAS, dr. RITA VERBYLAITĖ

2017 m. spalio 22–26 d. Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektų
vykdytojai dalyvavome tarptautinėje IUFRO konferencijoje Tokijuje, kur skaitėme pranešimus ir pristatėme tyrimų
Fitotrone ir miškuose rezultatus, susipažinome su kitose Azijos ir Europos šalyse atliekamų klimato kaitos ir susijusių veiksnių poveikio atskiroms miško medžių rūšims ir miško ekosistemoms tyrimų rezultatais, aplankėme laboratorijas ir tyrimų objektus miškuose.

Į

sibėgėjanti klimato kaita kelia didelius iššūkius miškų ūkiui ir miškotyros
mokslui. Klimato kaitos modeliai rodo,
kad nors vidutinė oro temperatūra Žemėje padidės gana nedaug, tai sukels temperatūrinius ir kritulių ekstremumus, kurie gali turėti didžiulį poveikį augalijai ir
gyvūnijai. Dėl klimato kaitos miško augalijos zonų ekoklimatinės sąlygos turėtų sparčiai kelių šimtų kilometrų per šimtmetį greičiu slinktis į šiaurę, o medžių
gamtinės migracijos greitis bus ženkliai
mažesnis. Taigi, esamos miško eksosistemos atsidurs skirtingose ekologinėse sąlygose, nei tose, kuriomis jos formavosi.
Vykstantys globalūs klimato pokyčiai bei
žmogaus ūkinės veiklos sukelti vietiniai
aplinkos pokyčiai yra žymiai spartesni nei
tie, kurie vyko stipriai keičiantis klimatui
poledynmečio laikotarpiu.
Lietuvoje dėl didėjančios temperatūros, CO2 koncentracijos ir gausėjančių
kritulių daugeliui lapuočių medžių rūšių
augimo sąlygos turėtų gerėti. Tačiau dėl
klimato kaitos susidarantys nepalankūs
miško ekosistemoms veiksniai – dažnėjančios šalnos, kaitros ir šalčio bangos, sausros, šiltos žiemos, mažėjanti sniego danga
ir įšalo gylis bei dėl oro taršos didėjanti
pažemio ozono koncentracija ir ultravioletinis spinduliavimas sukelia medžiams
stresą, sutrikdo jų augimo ritmą, vystymąsi, augimą ar net juos pažeidžia. Daugelio medžių sėjinukai yra jautrūs pavasarinėms ir rudens šalnoms, kurios tampa vis
dažnesnės ir stipresnės, ypač didelėse kirtavietėse. Be to, žiemos su dažnėjančiais
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Tarptautinės IUFRO konferencijosTokijuje dalyviai

šiltais periodais suardo augalų žiemos ramybės ciklą ir, augalams pradėjus anksčiau sprogti, šalnų pakenkimų pavojus
dar padidėja. Dėl to medynų atsikūrimo
stadijoje suaktyvėja selekciniai procesai.
Palikuonių genotipinė struktūra atsikuriančiuose miškuose taip pat gali stipriai
pakisti nušalus vienos ar kitos fenologijos
medžių žiedams. Lapuočių medžių rūšys
gana jautrios gruntinio vandens lygio svyravimams, o dėl klimato ekstremumų šis
svyravimas didėja ir neigiamai įtakoja tiek

jaunus, tiek ir brandžius medžius. Pakilusi
temperatūra, šiltos žiemos ir pakitęs drėgnumas sudaro palankias sąlygas epideminiam vietinių ir net invazinių ligų, parazitų išplitimui.
Toks kompleksinis stresinis poveikis
gali sukelti ne tik rūšių fiziologinius, sezoninio vystymosi ir augimo pokyčius, bet
per intensyvėjančią natūraliąją atranką ir
populiacijų genetinės struktūros pokyčius,
sumažinti genetinę įvairovę ir kartu populiacijų tolesnės genetinės adaptacijos ir

miškininkystė

kaitos poveikį miškams
evoliucijos galimybes. Kadangi skirtingos
medžių rūšys nevienodai jautrios įvairių
aplinkos veiksnių poveikiui, atskiros rūšys
turėtų nevienodai nukentėti dėl klimato
kaitos. Prognozuojama, kad labiausiai neigiamą poveikį turėtų pajusti spygliuočių
medžių rūšys ir jų išplitimo arealo pietinė riba neišvengiamai trauksis į šiauresnius regionus. Silpstant vienoms medžių
rūšims, vyks rūšių konkurencijos pokyčiai
ir keisis esamų miško ekosistemų sudėtis,
struktūra bei funkcionavimas. Vis dažnėjant su klimato kaita susijusių abiotinių
(audros, gaisrai) ir biotinių (kenkėjų ir ligų
epidemijos) trikdžių mastams ir dažniui,
iškils realus pavojus esamų miško ekosistemų tvarumui, mūsų hemiborealiniams
miškams būdingoms sukcesijoms (rūšių
kaitai), pilnaverčiam miškų atsikūrimui ir
jų genetinei įvairovei. Vėjo, gaisrų ir ligų
pažeistose ekosistemose gali sumažėti
karkasinių ir susijusių augalų rūšių efektyvusis populiacijų dydis (derančių individų
skaičius) ir kartu genetinė įvairovė, kurios
gali nebepakakti rūšių fiziologinei ir genetinei adaptacijai, populiacijų tvarumui išlaikyti ir genetiškai pilnaverčiam atsikūrimui užtikrinti.

Kokios yra miško medžių rūšių adaptacijos naujoms sąlygoms galimybės?
Įvairiose šalyse atliekama nemažai miško
ekosistemų dinamikos tyrimų, kuriuose
analizuojamas įvairių gamtinių ir antropogeninių trikdžių poveikis miško ekosistemų tvarumui ir vystymuisi, genetinei ir
visai biologinei įvairovei, pabrėžiant, kad
vidutinio stiprumo trikdžiai yra būtini ekosistemų vystymuisi ir atsikūrimui,
tačiau stiprūs trikdžiai jas suardo (Attivil 1994, Bengtsoon et al 2000, Schulze
et al 2007, Linder et al 2010, Bollmann
and Braunisch 2013 ir kt.). Bet dar nedaug žinoma, kaip atskiros medžių rūšys
ir jų bendrijos sugeba adaptuotis prie besikeičiančių ar stresinių aplinkos sąlygų,
kurios jų yra geriausiai išvysčiusios streso indukuojamų pažeidimų eliminavimo
mechanizmus. Taip pat nėra atskleistas
medžių fiziologinės apsaugos strategijos
mechanizmas reaguojant į pavienius ir

kartu veikiančius adityviškai arba net sinergiškai – vienas kito nepalankų poveikį
stiprinančius aplinkos veiksnius. Trūksta žinių ir apie tai, kaip ir kiek fenotipinis plastiškumas, ekologinis atsakas, genetinė įvairovė ir evoliucinė adaptacija
leis rūšims prisitaikyti prie naujų aplinkos sąlygų.
Trumpalaikis prisitaikymas gali būti
pasiekiamas per fiziologinį, fenotipinį ir
morfologinį plastiškumą. Pavyzdžiui, kai
medžiai nepalankiomis sąlygomis sumažina dujų apykaitą ar išgarinimą, užverdami žioteles lapuose ar net numesdami
lapus, sulėtindami augimą ar keisdami
morfologiją. Čia dažnai pasireiškia epigenetiniai reiškiniai – adaptaciniai pokyčiai pasikeitusios aplinkos sąlygoms
ar dėl stresorių poveikio vyksta dėl genų
raiškos pokyčių. Populiacinės adaptacijos
atveju dėl nepalankių sąlygų iškristų dalis
mažiau atsparių genotipų ir populiacija
jau toje pačioje generacijoje taptų kiek labiau prisitaikiusi. Biocenotinės adaptacijos atveju iš miško ekosistemose jau kitoje
kartoje gali nelikti dalies medžių rūšių –
vyks sukcesijos. Tačiau ilgalaikę genetinę
adaptaciją dideliems aplinkos pokyčiams
ir net rūšies evoliuciją gali užtikrinti tik
genetinė variacija ir natūrali atranka. Genetinės adaptacijos procesai lėtesni – reikia vienos ir daugiau generacijos pasikeitimo, kad dėl gamtinės atrankos iškristų
menkai prisitaikę genotipai, o geriau prisitaikę išplistų. Epigenetiškai reguliuojamas fenogenetinis plastiškumas (genetinė variacija pagal ekologinį atsaką) yra
taip pat adaptacijai labai svarbi genetinės
variacijos dalis. Genetinės variacijos pokyčiai klimato kaitos sąlygomis sunkiai
prognozuojami. Dalis genetinės variacijos gali būti prarasta dėl žūvančių genotipų, dalis – dėl požymių raiškos sumažėjimo nepalankiomis aplinkos sąlygomis.
Tačiau genetinė variacija gali ir padidėti.
Pavyzdžiui, dėl retų mutacijų išplitimo,
atskirų požymių raiškos padidėjimo bei
dėl epigenetinių reiškinių – požymių pokyčio dėl genų įjungimo ar išjungimo bei
jų aktyvumo pokyčių ir sudaryti geresnes
galimybes atrankai ir adaptacijai.

Lietuvoje vykdomi klimato kaitos
poveikio miškams tyrimai
Įvairiapusiai klimato kaitos poveikio
miško ekosistemoms tyrimai šiuo metu
yra vykdomi trijuose Nacionalinės mokslo
programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektuose LAMMC
Miškų institute, Aleksandro Stulginskio ir Vytauto Didžiojo universitetuose.
LAMMC Miškų institute vykdomas šios
Nacionalinės mokslo programos projektas
„MIŠKOEKOKAITA: skirtingų medžių
rūšių ir besiformuojančių miško bendrijų
atsakas ir plastiškumas klimato kaitos ir
kitų streso veiksnių poveikyje“ (Nr. SIT4/2015, 2015-2018 m.).
Projekto MIŠKOEKOKAITA tikslas
– ištirti septynių ūkiniu požiūriu svarbiausių miško medžių rūšių ir jų populiacijų atsaką, plastiškumą ir konkurencijos pokyčius padidintos temperatūros,
drėgmės ir CO2 koncentracijos sąlygomis
ir stresinių veiksnių – šalnų, karščio bangų, sausrų, padidinto UV intensyvumo ir
ozono koncentracijos kompleksiniame poveikyje miško bendrijų atsikūrimo ir formavimosi stadijoje juvenaliniame amžiuje
ir tuo pagrindu parengti rekomendacijas
miško ekosistemų tvarumui užtikrinti.
Ekologiniu požiūriu rizikingiausių
gamtinių ar antropogeninių trikdžių suardytų miško ekosistemų (vėjovartų, gaisraviečių, plynų kirtaviečių bei apleistų
žemės ūkio plotų) atsikūrimas vyksta dideliuose atviruose plotuose, kurie veikiami kontrastingų temperatūrų dienomis
ir naktimis, drėgmės režimo sutrikdymo,
intensyvesnės UV spinduliuotės ir padidėjusios pažemio ozono koncentracijos
ir kt., kurių intensyvumas klimato kaitos
sąlygomis dar padidėja. Atsikūrimo stadijoje miško ekosistemos yra jautriausios ir
lengviausiai pažeidžiamos. Jų atsikūrimo
eiga iš esmės apsprendžia naujai besiformuojančios miško bendrijos tipą, struktūrą ir būsimą tvarumą. Todėl tyrimai šioje
ekosistemų degradacijos ir atsikūrimo stadijoje yra ypač aktualūs ir svarbūs. Ekosistemų persitvarkymas yra daugiaplanis
procesas, kur streso veiksniai veikia integruotai. Tačiau iki šiol dauguma medžių
2018 kovas
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tyrimų stresorių ar patogenų poveikyje
klimatinėse kamerose Lietuvoje ir užsienyje vykdomi paprastai tik veikiant kuriuo
nors vienu stresiniu veiksniu ir tik atskiroms rūšims. Projekte ,,MIŠKOEKOKAITA“ tiriamas įvairių stresorių komplekso
poveikis ir tyrimai apima net septynias
pagrindines Lietuvos medžių rūšis. Tyrimai atliekami skirtingų mokslo šakų sandūroje: genetikos, miškotyros, augalų ekologijos, fiziologijos ir fitopatologijos. Jie
teikia naujų žinių apie skirtingų bioekologinių savybių medžių rūšių ir jų besiformuojančių bendrijų bei populiacijų ekoatsaką ir plastiškumą sąryšyje su aplinkos
sąlygų stresiškumu, augimo ritmu skirtingomis gamtinėmis ir fitotrone sukuriamomis kompleksinėmis stresinėmis aplinkos
sąlygomis, miško bendrijų atsikūrimo ir
genetinės įvairovės dinamiką klimato kaitos ir kitų stresorių poveikyje ekologiškai
rizikingiausiose trikdžių paveiktose atsikuriančiose miško ekosistemose.
Projekto ,,MIŠKOEKOKAITA“ tyrimų uždaviniai:
1. Nustatyti skirtingų medžių rūšių –
paprastojo ąžuolo, paprastojo uosio, paprastosios pušies, paprastosios eglės, karpotojo beržo, juodalksnio ir drebulės ir
jų populiacijų atsaką ir plastiškumą pagal
kompleksą rodiklių: augimo spartą, sezoninio vystymosi ritmą (fenologiją), fiziologinius parametrus, sanitarinę būklę (ligų
pažeidimus) ir kt. su klimato kaita susijusių abiotinių veiksnių kompleksiniame poveikyje klimatinėse kamerose;
2. Ištirti atskirų medžių rūšių
vidurūšinės ir tarprūšinės konkurencijos pokyčius ir pasekmes
individualiam ir bendrijų vystymuisi, augimui ir rūšinei įvairovei su klimato kaita susijusių abiotinių veiksnių kompleksiniame
poveikyje, imituojant sudėtinių
miško bendrijų kūrimąsi klimatinėse kamerose;
3. Ištirti ir palyginti skirtingų
medžių rūšių natūraliai besiformuojančių miško bendrijų augimo, konkurencijos ir biologinės
įvairovės specifiką gamtinių stresorių poveikyje ekologiškai rizikingiausiose skirtingų trikdžių
paveiktose gamtinėse buveinėse: vėjovartų, kirtaviečių ir ligų
suardytose miško bendrijose bei
apleistuose žemės ūkio plotuose,
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gautus duomenis palyginant su klimatinėse kamerose gautais rezultatais;
4. DNR mikrosatelitinių žymenų metodu ištirti atsikuriančių ir besiformuojančių miško bendrijų karkasinių medžių
rūšių genetinę įvairovę ekologiniu požiūriu rizikingiausiose trikdžių paveiktose
kertinėse gamtinėse buveinėse įvertinant
jos pakankamumą tvarioms populiacijoms
suformuoti;
5. Nustatyti skirtingų dirbtinių ir gamtinių adaptacinių aplinkų selektyvumą, atskleidžiantį rūšių, jų formuojamų bendrijų bei populiacijų skirtumus pagal atsaką,
plastiškumą, konkurencingumą ir genetinę įvairovę;
6. Parengti miškininkystės praktikos
adaptavimo rekomendacijas miško ekosistemų tvarumui užtikrinti.
1. Skirtingų medžių rūšių ir populiacijų ekoatsakas ir plastiškumas su
klimato kaita susijusių abiotinių veiksnių kompleksiniame poveikyje tiriami,
imituojant miško medžių bendrijų formavimąsi dirbtinėmis aplinkos sąlygomis
LAMMC Miškų instituto Fitotrono klimatinėse kamerose (1 pav.), taikant 4 kompleksinio poveikio variantus:
a) kontrolinis lauko sąlygomis;
b) padidintos temperatūros (T), drėgmės (Dr) ir anglies dvideginio (CO2) koncentracijos sąlygomis;
c) padidintos T, Dr ir CO2 sąlygomis ir
stresinių veiksnių – šalnų, karščio bangų ir
sausrų poveikyje;

d) padidintos T, Dr ir CO2 sąlygomis ir
stresinių veiksnių – padidintų UV spinduliuotės intensyvumo ir ozono koncentracijos poveikyje;
e) padidintos T, Dr ir CO2 sąlygomis
ir stresinių veiksnių šalnų, karščio bangų,
sausrų, padidintų UV ir ozono poveikyje.
Šiose klimatinėse kamerose konteineriuose auginami ir testuojami 2–4 metų
paprastojo ąžuolo, paprastojo uosio, paprastosios pušies, paprastosios eglės, karpotojo beržo, juodalksnio ir drebulės sodinukai, atstovaujantys po tris populiacijas
iš skirtingų Lietuvos miško gamtinių regionų. Sudarytos 7 vienarūšės ir 3 mišrios
dirbtinės juvenalinės medžių bendrijos
(po 500 vnt., iš viso 5000 medelių). Atsakas ir plastiškumas tiriamas pagal kompleksą rodiklių: augimo spartą, sezoninio
vystymosi ritmą (fenologiją), įvairius fiziologinius ir biocheminius parametrus, ligų
pažeidimus ir kt.
2016 m. tyrimais nustatyta patikima
poveikių karščiu-drėgme ir karščiu-sausra įtaka medžių augimui, fiziologiniams
ir biocheminiams rodikliams: aukščio ir
skersmens prieaugiui, aukščio ir skersmens santykiui, defoliacijai, išlikimui, žiotelių pralaidumui, vidiniam vandens naudojimo efektyvumui (WUE), chlorofilo
a ir b kiekiui bei chlorofilo a/b santykiui,
karotenoidų, malonildialdehido (MDA) ir
vandenilio peroksido (H2O2) kiekiui lapuose ir spygliuose. Tiek karštis-drėgmė, tiek
karštis-sausra labiau neigiamai atsiliepė
medžių skersmens nei aukščio prieaugiui,

1 pav. Pagrindinių medžių rūšių ir jų populiacijų palikuonių bandymai LAMMC Miškų instituto Fitotrone
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todėl pakito ir aukščio, ir skersmens santykis. Karštis-sausra daugeliui rūšių sukėlė
stiprią defoliaciją. Sausra neigiamai paveikė ir fotosintetinių pigmentų koncentracijas bei jų proporcijas. Tai kartu su padidėjusiomis medelių išskiriamų MDA ir
H2O2 koncentracijomis rodo, jog medžiai
dėl sausros patiria oksidacinį stresą. Nustatytieji dendrometrinių, fiziologinių ir
biocheminių rodiklių pokyčiai indikuoja
nemažą medžių atsaką ir fenotipinį plastiškumą, tačiau išlieka neaišku, ar jis yra
adaptacinio pobūdžio, ar tik atspindi medžių fiziologinės būklės pablogėjimą.
Tyrimai parodė, jog tirtos medžių rūšys pasižymi savito pobūdžio ir stiprumo
specifiniu biocheminiu, fiziologiniu, morfologiniu ir prieaugio atsaku į kompleksinį stresorių poveikį. Po karščio-sausros
poveikio daugelio medžių rūšių aukščio ir
skersmens prieaugiai, lyginant su kontrole,
sumažėjo, o paprastojo ąžuolo ir juodalksnio aukščio prieaugiai po karščio-drėgmės
ir karščio-sausros net padidėjo. Tai gali
padidinti šių rūšių konkurencingumą šiltėjant klimatui. Karščio-sausros sąlygomis
didžiausia defoliacija pasižymėjo pionierinės lapuočių medžių rūšys – drebulė, juodalksnis ir karpotasis beržas. Normaliomis sąlygomis intensyviausia fotosinteze
pasižymėjo drebulė, beržas ir juodalksnis,
tačiau, lyginant su kitomis tirtomis medžių rūšimis, jų fotosintezės intensyvumas dėl karščio-sausros poveikio sumažėjo labiau, dėl to labiausiai sumažėjo ir jų
aukščio prieaugis.
Kaip indikuoja karščio-sausros poveikyje padidėjęs H2O2 juodalksnio ir uosio
lapuose ir pušies bei eglės spygliuose, šios
rūšys yra jautriausios sausros stresui. Medžių rūšys, kurios pasižymėjo didžiausia
transpiracija įprastomis sąlygomis – juodalksnis, beržas ir drebulė, taip pat pasižymėjo savita stipria reakcija į sausrą. Jos
karščio-sausros sąlygomis ypač stipriai
sumažino transpiraciją bei numetė daug
lapų, kartu labai sumažėjo fotosintezės
intensyvumas. Po karščio-sausros poveikio eglių, pušų ir beržų vandens naudojimo efektyvumas buvo mažesnis nei po
karščio-drėgmės poveikio ir kontrolėje, o
drebulių, juodalksnių ir ąžuolų – didesnis. Pagal daugiamatę faktorinę analizę
labiausiai tarpusavyje ir nuo kitų rūšių išsiskyrė drebulės, juodalksnio ir beržo populiacijos, kas rodo jų ekologinės elgsenos
išskirtinumus. Pušies ir eglės populiacijos
susigrupavo arti vienos kitų pagal pirmąjį

2 pav. Skirtingų medžių rūšių aukščio prieaugis 2016–2017 m. Fitotrone priklausomai nuo kompleksinio poveikio
skirtingų veiksnių kombinacijomis (T – padidinta temperatūra, D – padidinta drėgmė, Š – šalna, C – padidinta
anglies dvideginio koncentracija, U – padidinta UV-B spinduliuotė, O – padidinta ozono koncentracija)

faktorių. Ąžuolo ir uosio populiacijos susigrupavo pagal pirmąjį ir antrąjį faktorius,
kas rodo jų panašią ekologinę elgseną.
Nustatytas reikšmingas populiacinis
bei populiacijų ir bandymų sąveikos (GxE)
efektai, rodantys, kad populiacijos, kaip ir
medžių rūšys, pasižymi specifiniu, tačiau
mažiau besiskiriančiu atsaku į tirtų stresinių sąlygų poveikį. Vertinant kiekvienos
populiacijos plastiškumą ir ekovalentingumą pagal aukščio prieaugį, nustatyta,
kad penktadalis populiacijų labiau keitė
rangus po skirtingų bandymų ir esminiai
prisidėjo prie GxE sąveikos su 11,1–21,4
proc. ekovalentingumu.
2017 m. tęsiamais tyrimais nustatyta patikima skirtingų teigiamai ir neigiamai veikiančių veiksnių komplekso poveikio įtaka augimui, fiziologiniams ir
biocheminiams rodikliams. Lyginant su
kontrole, lapuočių medžių rūšių aukščio
prieaugis padidėjo padidintos temperatūros, drėgmės ir CO2 koncentracijos sąlygomis (TDC poveikio variantas, 2 pav.).
Paveikus dirbtine šalna ir vasaros sausra
(TŠS poveikio variantas), visų medžių rūšių prieaugis buvo nežymiai mažesnis, nei
padidintos drėgmės sąlygomis, o ąžuolo ir
uosio – net padidėjo. Tai rodo, jog pastarųjų rūšių medeliai geriau toleruoja šalnas,
o mažesnė drėgmė palanki augimui. Pagal
pavasario šalnų pažeidimus medžių rūšys
išsirikiavo tokia mažėjančia tvarka: uosis,

ąžuolas, eglė, pušis, drebulė, juodalksnis
ir beržas. Padidinta UV-B spinduliuotė ir
ozono koncentracija (TDUO poveikio variantas) stipriai pažeidė ąžuolo, uosio, drebulės ir juodalksnio lapus, dėl to jų prieaugis ženkliai sumažėjo. Paveikus pilnu
stresorių kompleksu (TŠSCUO poveikio
variantas), drebulės, juodalksnio ir beržo
prieaugis dar ženkliau sumažėjo, bet ąžuolo ir uosio – padidėjo. Šiomis sąlygomis
visų lapuočių prieaugis išliko didesnis, nei
kontrolinėmis lauko sąlygomis. Pušies ir
eglės medelių aukščio prieaugį mažai įtakojo poveikis skirtingais stresoriais.
Pagal medelių skersmens prieaugį nustatyti panašūs dėsningumai, tik minkštųjų lapuočių skersmens prieaugis mažai
kito, lyginant su prieaugiu kontrolinėmis
sąlygomis. Taigi, prognozuojamas klimato
šiltėjimas (iki 6 oC) ir CO2 koncentracijos
didėjimas (dvigubas – iki 700 ppm), net ir
veikiant papildomiems stresoriams – šalnoms, karščio bangoms, sausroms, dvigubai padidintoms UV-B spinduliuotei ir
ozono koncentracijai, bus palankus lapuočių medžių augimui – didins jų prieaugį ir
konkurencinį pajėgumą, lyginant su spygliuočiais. Nors medienos prieaugiui miškuose tai atsilieptų teigiamai, tačiau vyktų
rūšių sukcesijos medynuose ir žėliniuose.
(tęsinys kitame numeryje)
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Vandens valdymas Baltijos miškuose

B

altijos jūros regiono (BJR) šalyse
miškai sudaro beveik 48% jų teritorijos ir pasižymi aukšta ekologine,
ekonomine bei socialine verte. Miškuose
upės ir upeliai, sausinamieji grioviai ir kanalai perneša augalų maistines ir pavojingas medžiagas iš miško į regioninius bei
jūros vandenis. Tai sukelia vandens telkinių eutrofikaciją ir užtaršą. Bebrų užtvankų kontrolė, pakrančių miškų tvarkymas
ir miško sausinimo sistemų priežiūra gali
turėti reikšmingos įtakos vandens kokybei
ir gali padėti kontroliuoti minėtų teršiančių medžiagų koncentracijas paviršiniuose
vandenyse.
Tarptautinis Projektas „Vandens valdymas Baltijos miškuose“ (Water Management in Baltic Forests (WAMBAF) of Interreg Baltic Sea Region) (2016–2019 m.)
finansuojamas Interreg Baltic Sea Region
programos. Interreg Europe projektai skirti
mokslo žinių sklaidai ir praktiniam panaudojimui. WAMBAF sprendžia paviršinių
vandens telkinių kokybės problemas, susijusias su miškininkavimu. Pagrindinis projekto tikslas – didinti vandentvarkos efektyvumą miškuose, siekiant mažinti augalų
maisto medžiagų prietaką ir kenksmingų
junginių išplovimą į regioninius vandenis ir
į Baltijos jūrą. Projektas jungia tris pagrindinius ir tarpusavyje glaudžiai susijusius
darbinius paketus: 1) miškų sausinimas, 2)
pakrančių miškai ir 3) bebrų veikla.
Projektui vadovauja Švedijos miškų
agentūra (projekto vadovai Linnéa Jägrud
ir Daniel Thorell), jame dalyvauja 8 institucijos iš 5 šalių – Švedijos (Švedijos žemės
Bebrų užtvanka sausinamajame kanale
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ūkio mokslų universitetas (SLU) ir Švedijos miškų tyrimų institutas), Suomijos
(Gamtos išteklių institutas (LUKE) ir Valstybinė aplinkosaugos įmonė Metsähallitus), Latvijos (Latvijos valstybinis miškų
tyrimo institutas „Silava“), Lietuvos (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
(LAMMC), Lietuvos aplinkos ministerija)
ir Lenkijos (Miškų tyrimo institutas (IBL)).
LAMMC projekto koordinatoriais yra
paskirti dr. Marius Aleinikovas ir dr. Olgirda Belova, o vykdytojais - dr. Kęstutis
Armolaitis, dr. Dovilė Čiuldienė, doc. dr.
Alius Ulevičius, technikas Egidijus Vigricas ir finansų administratorė Odeta Skaisgirienė. Lietuvos aplinkos ministerijoje
projekto koordinatorius yra Miškininkystės ir miškotvarkos skyriaus vedėjas Zbignev Glazko, vykdytoja vyriausioji specialistė Svetlana Repšienė.
LAMMC projekto vykdytojai yra atsakingi už darbinį paketą, susijusį su bebrų veikla (angl. Beaver activity). Upiniai
bebrai (Castor fiber) - tik pusiau vandens
gyvūnai, dar vadinami „ekosistemų inžinieriais“, nes jie gali fiziškai pakeisti buveines „kirsdami“ medžius, statydami
užtvankas ir trobeles bei kasdami požeminius urvus. Šių gyvūnų poveikis gamtinei
aplinkai nėra vienareikšmis. Pavyzdžiui,
biologinės įvairovės išsaugojimo požiūriu
išskiriama daug naudingų bebrų veiklos
aspektų: vandeningųjų sluoksnių papildymas pakrantėse, maisto žuvims ir kitiems
gyvūnams gausinimas, lašišų populiacijos
didinimas ir nykstančių gyvūnų rūšių išsaugojimas. Prie teigiamų aspektų galima

paminėti ir sureguliuotų upelių vagų bei
ištakų atstatymą, dirvožemio erozijos mažinimą, vandens teršalų akumuliaciją ir kt.
Pastaruoju metu bebrų populiacijos
ženkliai pagausėjo ir pradėjo daryti miškams ir žemės ūkio naudmenoms didelę
žalą. Taigi, miškininkams, žemės bei miško savininkams bebrų veikla tapo nūdienos „galvos skausmu“. Netgi Lenkija, kuri
iki šiol saugojo bebrą pagal Buveinių direktyvą bei Berno konvencijos 3 priedą, jau leido šalies regionuose, kur žala itin didelė,
reguliuoti jų gausą.
Dėl bebrų užtvankų yra kasmet užliejami nemaži plotai miškuose ir žemės
ūkio naudmenose. Keičiasi upių, upelių,
ar sausinamųjų kanalų hidrologinis režimas, nes sulėtėja vandens tėkmės greitis.
Dėl šios priežasties vandens telkinių dugne dažniausiai pradeda kauptis organinės
kilmės ir uolienos nuosėdos - sedimentai.
Dugniniai sedimentai gali būti turtingi
maistinių medžiagų, tačiau juose tuo pačiu
gali kauptis ir toksiški metalai. WAMBAF
skiria didelį dėmesį gyvsidabriui (Hg).
Hg patekus į paviršinius vandenis, kurių
vandens tėkmė yra lėta ir dugne yra susikaupęs storas sedimentų sluoksnis, Hg jonai per anaerobinius biologinius procesus
sudaro metilo gyvsidabrį (MeHg), kurį su
maistu gali pasisavinti ir kaupti smulkieji
vandens gyvūnai (moliuskai, sraigės ir kt.)
bei žuvys. Todėl aktualu išsiaiškinti, kada
bebrų užtvankos gali veikti kaip filtras,
apsaugantis vandenį nuo pavojingų cheminių medžiagų, ar, atvirkščiai, jos tampa
pavojingų medžiagų kaupyklomis, po truMiškų sausinimo kanalas
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WAMBAF logotipas (autorė: Linnéa Jägrud)

putį nuodijančios šalies vandens telkinius,
žuvis ir mus pačius.
Šiuo metu Lietuvoje bebrų populiacija
reguliuojama įvertinant, ar bebravietės yra
perspektyvios, ar, atvirkščiai, neperspektyvios. Perspektyvios bebravietės nedaro
aplinkai žalos ir yra neardomos. Dažniausiai šios bebravietės būna ilgaamžės ir gali
būti svarbios vietinei biologinei įvairovei.
Upeliuose ar sausinamuosiuose kanaluose,
kuriuose gausu neperspektyvių bebraviečių dėl užtvindymo džiūsta miškai ir sunaikinami žemės ūkio augalų pasėliai.
Projekto WAMBAF vienas iš uždavinių
yra išsamiai ištirti bebrų poveikį vandens
kokybei bei sukurti metodiką, kuri padėtų miškininkams, medžiotojams ir kitiems
suinteresuotiems asmenims nustatyti, ar
bebravietę tikslinga ardyti, ar ją palikti.
Siekiant visuomenę supažindinti su gautais rezultatais yra įrengtos demonstracinės teritorijos visose WAMBAF projekte
dalyvaujančiose šalyse. Šiuose objektuose Lietuvoje (Žemaitijos nacionaliniame
parke bei buvusios Kretingos miškų urėdijos Lenkimų girininkijoje) yra renkami
vandens, upių dugno sedimentų ir biotos
(moliuskų, sraigių) ėminiai MeHg ir augalų maisto medžiagų nustatymui prieš ir už
bebrų užtvankas.
Miškų sausinimas (angl. Drainage).
BJR šalyse durpynai užima 19,5 mln. ha, o
apie 10 mln. ha durpžemių ir užmirkusių
mineralinių dirvožemių buvo nusausinta
siekiant pagerinti medynų augimą ir našumą. Dabartiniu metu daugelyje šių šalių
intensyvi melioracija yra nebevykdoma,
tik atliekami sausinimo sistemos priežiūros darbai.
BJR šalyse praėjusį šimtmetį intensyvios melioracijos laikotarpiu, sausinamieji
kanalai ir kitos sausinamosios melioracijos
priemonės buvo įrengtos neatlikus detalesnių mokslinių tyrimų. Netgi Fenoskandinavijos šalyse, tik keliose studijose buvo
nustatyta, kad, įrengus miškų sausinimo
kanalus, upeliuose padidėjo biogeninių
medžiagų (C ir N junginių), suspenduotų
dalelių, ir sunkiųjų metalų, tarpe jų Hg.
Dabar melioracijos sistemose sedimentacijos tvenkiniai, nešmenų/sedimentų sėsdintuvai, drenažo linijų suardymas,
kontroliuojamasis drenažas ir atkurtos ar

dirbtinės šlapynės - tai šiuo metu daugiausiai taikomos priemonės, siekiant apsaugoti paviršinius vandenis nuo biogeninių
medžiagų pertekliaus. Tačiau tiek Šiaurės, tiek ir Baltijos šalyse trūksta žinių apie
skirtingų vandens apsaugos priemonių ir
metodų efektyvumą siekiant kontroliuoti
vandens nuotėkį ir vandens kokybę. Taip
pat būtina įvardinti dirvožemius, kuriuose yra padidėjusi erozijos ir pavojingo gyvsidabrio išplovimo rizika. Be to, yra galimybė vystyti naujus vandens apsaugos
metodus, derinant melioracijos įrenginių
priežiūros darbus su skirtingais pakrančių
miškų kirtimais.
Šiais metais yra baigiamos ruošti rekomendacijos, kuriose bus pateiktas testas,
pagal kurį miškininkas, ūkininkas ar net
darbininkas galės lengvai įvertinti sausinamųjų kanalų būklę bei gaus informaciją,
kaip efektyviai vykdyti melioracijos sistemos priežiūros darbus ir užtikrinti vandens kokybės apsaugą
Pakrančių miškai (angl. Riparian forests). Vien tik Švedijoje vandens telkinių
pakrantes juosiantis miškų ilgis yra daugiau
kaip 800 tūkst. km. Pakrančių miškų kirtimų bei medienos išteklių transportavimo
darbus yra siūloma planuoti taip, kad būtų
išvengta maisto medžiagų ir kenksmingų
junginių pernašos. Šiuo metu yra ruošiamos pakrančių miškų ir vandens telkinių
apsaugos juostų tvarkymo rekomendacijos.
Jose apibendrinama „geroji patirtis“ projekto vykdymo šalyse. Taip pat yra tobulinama ir adaptuojama skirtingoms šalims miško upelių įvertinimo metodika pavadinimu
Žydrasis planavimas (angl. Blue Targeting).
Ši priemonė skirta įvertinti miško upelį pagal veiksnius (natūralumas, miškingumas,
biologinė įvairovė, gamtosauginė, kultūrinė
ir rekreacinė reikšmė, antropogeninė tarša
bei jautrumas erozijai) ir priimti sprendimus, nepalankių veiksnių šalinimui.
Su bebrų populiacijos valdymo, Žydrojo planavimo ir sausinamosios melioracijos įrenginių priežiūros rekomendacijomis
miškininkai, melioratoriai, medžiotojai ir
nevyriausybinių organizacijų bei akademijos visuomenės atstovai bus supažindinti
per lauko seminarus šių metų rudenį.
Be šių minėtų rekomendacijų WAMBAF projekte bus sukurti skaitmeniniai

Dugno sedimentų ėminių rinkimas, 2017 m.

Pagrindinė projekto WAMBAF produkcija

žemėlapiai apie sausinamųjų kanalų ir pakrančių miškų būklę, išleista knyga apie
bebrus bei sukurtas filmas.
Detalesnę informaciją apie WAMBAF galima rasti internetiniame puslapyje https://www.lammc.lt/lt/tarptautiniaiprojektai/wambaf/2223
Straipsnio autoriai: Marius Aleinikovas,
Kęstutis Armolaitis, Olgirda Belova,
Dovilė Čiuldienė, Zbignev Glazko,
Svetlana Repšienė, Alius Ulevičius
ir Egidijus Vigricas
Mokslinė ekspedicija, kurioje Aplinkos apsaugos
agentūros ir Valstybinio miškotvarkos instituto
atstovams buvo pristatytas Žydrasis planavimas,
2017 m.
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Galimas klimato kaitos poveikis
miško ekosistemoms
Prof. JUOZAS RUSECKAS

Keičiantis klimatui keičiasi saulės radiacijos intensyvumas, vėjo
greitis, oro temperatūra ir drėgmė, metų sezoniškumas, kritulių kiekis, jų sulaikymas augalijos arduose, transpiracija, fizinis garavimas,
sniego dangos storis, ledo bei sniego tirpimo intensyvumas, įšalimo
gylis (tuo pačiu infiltracijos į dirvožemį intensyvumas) bei paviršinio
ir gruntinio nuotėkio santykis. Šie reiškiniai įtakoja miškų vandens režimą, invazinių rūšių atsiradimą, audrų padažnėjimą, gaisrų bei miško
kenkėjų išplitimą, medynų stabilumą, produktyvumą, jų rūšinę sudėtį.
Šie procesai darosi dar sudėtingesni, kai įsiterpia anglies dioksido ore
didėjimas, teršalų gausėjimas bei įvairios ūkinės priemonės – žemių
sausinimas, miško kirtimo būdų keitimas, žemės tręšimas ir kt.
Šiame straipsnyje plačiau aptarsime tik klimato kaitos poveikį šlapių
miškų vandens režimui ir jų augimui.

V

isose augavietėse, tarp jų ir šlapiose, pagrindinis drėgmės šaltinis medžiams,
krūmams ir žolinei augalijai augti yra dirvožemio vanduo, kuris turi glaudų
ryšį su gruntinių vandenų slūgsojimo gyliu (Bierkens et al. 2008). Kita vertus, gruntinių vandenų režimui ir balansui didelę reikšmę turi vietovės reljefas, dirvožemio granuliometrinė sudėtis, vandeningų horizontų slūgsojimo gylis, vietovės
drenuotumas, augalija, bet didžiausią įtaką daro krituliai ir vandens garavimas (Sakalauskienė, 1971; Ruseckas, 2000; Chang 2003; Giedraitienė, 2007). Todėl globalinio
atšilimo daroma įtaka gruntinių vandenų slūgsojimo gyliui bei dirvožemio drėgmei
miške ir kituose landšafto elementuose pirmiausia priklausys nuo kritulių bei meteorologinių veiksnių, lemiančių suminio garavimo daugiametę kaitą (Hokka, Ahti,
2003; Lasch et al., 2002,2005; Bierkens et al., 2008; Hasch et al., 2008; Ruseckas, 2002;
Mc Intire-Stennis Program USDA, 2006, 2017).
Tačiau vieningos nuomonės apie globalinio atšilimo poveikį gruntinių vandenų
slūgsojimo gyliui, dirvožemio drėgmei bei miško augimui nėra. Kaip teigia Hasch ir
kiti (2008), klimato pokyčiai lemia tai, kad šiaurės rytų Vokietijoje pastaruoju metu
yra stebimas gruntinio vandens lygio dramatiškas kritimas bei anglies kaupimosi
miškuose mažėjimas. Kitokios nuomonės laikosi anglų mokslininkai (Nisbet, 2005
ir kt.). Jie teigia, kad klimatui šiltėjant didėja kritulių kiekis šaltuoju metų periodu,
dėl to kyla gruntiniai vandenys miškuose. Tai gali iššaukti gilesniuose dirvožemio
sluoksniuose esančių medžių šaknų dalinį apmirimą. Prognozuojama, kad dėl to
medžiai, augantys drėgnose augavietėse, ateityje turės seklią šaknų sistemą, jie bus
nestabilūs ir neatsparūs vasaros sausroms, kurių pasikartojimo dažnumas ateityje
tik didės. Taigi, įvairių mokslininkų pateikti duomenys apie klimato kaitos daromą
įtaką miškų ekosistemų gruntinių vandenų slūgsojimo gyliui bei dirvožemio drėgmei nevienareikšmiai, o atskirais atvejais ir prieštaringi.
Kaip rodo sukaupti mūsų bei panaudoti Lietuvos gruntinio vandens monitoringo ilgamečiai duomenys, nežiūrint į tai, kad vidutinė metinė oro temperatūra Lietuvoje per pastarąjį 40-metį padidėjo apie 0,8 0C, gruntinių vandenų slūgsojimo lygio
įvairiose sausumos ekosistemose esminio pažemėjimo per šį laikotarpį nepastebėta.
Nustatyta tik gruntinių vandenų lygio žemėjimo tendencija (R 2=0,02). Mums taip pat
nepavyko nustatyti per pastarąjį 40-metį ir gruntinių vandenų patikimo žemėjimo
trendo medynų vegetacijos pradžiai tiek nusausintose, tiek nesausintose aukštuti-
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Profesoriui Juozui Ruseckui – LAMMC Miškų instituto konsultantui, habil. dr., pelkinės
miškininkystės tyrėjui kovo 29 d. sukako 75-ri.
Už mokslo darbą „Šlapių miškų ir drėgmės
sąveikos dėsningumai bei jų vandens režimo
ir našumo optimizavimo būdai“ 2011 m. jam
pirmajam įteikta Lietuvos mokslų akademijos
skiriama prof. Povilo Matulionio (miškotyra)
vardinė premija. Profesorius daug pasidarbavo ir mokslo darbų leidyboje: yra monografijos
„Miško ir drėgmės sąveika“ (2002) autorius bei
monografijų „Lietuvos ąžuolynai: išsaugojimo
ir atkūrimo problemos“ (1997), „Miškų nusausinimo ūkiniai ir bioekologiniai rezultatai“ (1979),
„Nusausinimo normų nustatymas miškų hidromelioracijai vykdyti“ (1989 rusų k.), vadovėlio
„Miško ekologija“ (2008) ir dar 6 kolektyvinių
knygų (viena išleista JAV) bendraautoris. Jis
yra 5 išradimų bei 18 rekomendacijų ir pasiūlymų gamybai autorius ir bendraautoris. Paskelbė 180 mokslinių straipsnių lietuvių, anglų bei
rusų kalbomis, 52 konferencijose skaitė mokslinius pranešimus.
J. Ruseckas buvo kviečiamas skaityti paskaitas Aleksandro Stulginskio ir Vytauto Didžiojo
universitetų studentams, vadovavo dviejų daktaro disertacijų parengimui bei buvo šių universitetų ilgametis jungtinių doktorantūrų komitetų narys, oponavo daugelį įvairių mokslo sričių
disertacijų.
LAMMC Miškų instituto darbuotojai linki kolegai ir toliau produktyviai dirbti konsultuojant
jaunuosius mokslo tyrėjus.

miškininkystė

nio tipo Dubravos miškų urėdijos pelkėse (nustatyta tik gruntinių
vandenų slūgsojimo lygio žemėjimo tendencija (R 2=0,041–0,045).
Tai mes aiškiname kritulių kiekio per pastaruosius penkis dešimtmečius šaltuoju metų periodu bei pirmaisiais pavasario mėnesiais didėjimu (per 120 metų šaltuoju metų periodu kritulių kiekis padidėjo apie 27 mm, o kovo-balandžio mėn. – apie 16 mm),
kurie apytiksliai kompensuoja drėgmės garavimo didėjimo sausinamąjį poveikį gruntinių vandenų slūgsojimo lygiui. Tačiau mūsų
tyrimais nustatytas nors ir nežymus gruntinių vandenų žemėjimas (žemėjimo tendencija) dėl klimato kaitos didina nenusausintose aukštapelkėse augančių medynų našumą (pušynų, augančių
nenusausintose aukštapelkese našumas išreikštas vidutiniu medyno aukščiu per pastaruosius 50 metų iš esmės (R 2=0,58) padidėjo 0,11–0,23 bonitetinės klasės).
Kita vertus, jei gruntinių vandenų slūgsojimo lygis miške yra
optimalus šaknų vystymuisi bei medynams augti, tokiais atvejais
gruntinių vandenų pažemėjimas dėl įvairių priežasčių (ir dėl klimato kaitos) gali pabloginti medžių šaknų apsirūpinimą vandeniu
bei padidinti riziką medžiams išdžiūti. Tai rodo mūsų su kitais autoriais paskelbti ankstesni duomenys (Karazija, Kuliešis, Ruseckas,
Vaivada, 1996), kai po didžiausių per pastarąjį 50-metį 1992 m. bei
1994 m. sausrų, mėlyniniuse kiškiakopūstiniuose eglynuose pastebėta staigus gruntinių vandenų lygio kritimas bei viršutinių dirvožemio sluoksnių drėgmės sumažėjimas iki medžių šaknims sunkiai įsisavinamų drėgmės atsargų. Dėl to ir dėl išplitusių vėjavartų
1992–1994 m. eglynai Lietuvoje labai nusilpo, juos daugumoje
miškų urėdijų apniko žievėgraužis tipografas ir eglynų džiūvimas
pasiekė grėsmingą mastą (1993–1996 m. 12,9 tūkst. ha eglynų iškirsta plynai bei 106,7 tūkst. ha atlikti sanitariniai kirtimai).
Be to, išaiškinome (bendraautoris V. Grigaliūnas), kad juodalksnynuose normalaus drėgnumo metais medynų vegetacijos
sezono pradžioje, gruntiniams vandenims slūgsant didesniame
negu 30 cm gylyje, perspektyvių sėklinės kilmės medelių atsikūrimas yra atvirkščiai proporcingas gruntinių vandenų slūgsojimo
gyliui (r=0,73). Kitaip tariant, gruntinių vandenų, jei jie yra optimaliame gylyje, žemėjimas dėl įvairių priežasčių (ir dėl klimato
kaitos) gali pabloginti miško atsikūrimo juodalksnynuose sąlygas.
O nesausintose aukštapelkėse, ypač mažose, dėl klimato kaitos
(dėl to vykstančio gruntinių vandenų žemėjimo) stebimas nepageidautinas eglės pomiškio išplitimas.
Klimato atšilimą atskirais metais lydi ir kritulių padidėjimas.
Pvz., 2005 m., 2009 m., 2017 m. kai kuriuose rajonuose (2005 m.
Kauno, Marijampolės rajonuose, 2009 m. Kėdainių rajone, 2017
m. Panevėžio, Rokiškio, Šilutės ir kituose rajonuose) vasaros bei
ankstyvo rudens mėnesiais per pastarąjį 50-metį iškrito pats didžiausias kritulių kiekis, apsemti dideli žemės ir miškų plotai (Žemes ūkio ministerijos duomenimis, 2017 m. apsemta daugiau
kaip 140 tūkst. ha laukų). Dėl to miškuose ir laukuose kyla gruntinių vandenų lygis, nuo to kenčia pušynai, beržynai, juodalksnynai,
nusilpusius medžius puola kenkėjai, ligos. Pvz., J. Mikšytė (2009)
nustatė, kad nuo 2007 m. žiemos aukštas gruntinio vandens lygis laikosi ir Nidos miškuose. Per pastaruosius 50 metų (Skutulienė, 2017) metinis kritulių kiekis rytinėje Lietuvos dalyje padidėjo
apie 4 proc. J. Dailidienės (2014) tyrimais, Baltijos jūros lygis prie
Klaipėdos per XX a. pakilo apie 14 cm. Prognozuojama (Valiukas,
2017), kad kritulių kiekio gausėjimo tendencija išliks ir ateityje,
o XXI a. pabaigoje Baltijos jūros vandens lygis pagal HELCOM
(2013) ataskaitą bus žymiai (0,6–1,1 m) aukščiau pakilęs, negu

šiuo metu. Be abejo, tai turės įtakos ateityje miško ekosistemų raidai, ypač Kuršių nerijoje bei visame pajūryje.
Apibendrinus mūsų tyrimų išvadas, teigtina:
1. Nežiūrint, kad vidutinė metinė oro temperatūra Lietuvoje per pastarąjį 50-metį padidėjo apie 0,8 0C, gruntinių vandenų
slūgsojimo lygio esminio pažemėjimo sausuminėse ir pelkinėse
nusausintose bei nesausintose augavietėse per šį laikotarpį nepastebėta; nustatyta tik gruntinių vandenų lygio žemėjimo tendencija. Tai aiškinama kritulių kiekio per pastarąjį 50-metį šaltuoju
metų periodu bei pirmaisiais pavasario mėnesiais didėjimu;
2. Dėl įvairių priežasčių (ir dėl klimato kaitos) nesausintose aukštapelkėse žemėjant (nors ir nežymiai) gruntinių vandenų
slūgsojimo gyliui, pušynų augimas gerėja, plinta šiai augavietei nebūdingas eglės pomiškis. Tačiau gruntinių vandenų žemapelkėse
žemėjimas, jei jie slūgso vegetacijos sezono pradžioje didesniame
negu 30 cm gylyje, pablogina juodalksnynų atsikūrimo sąlygas;
3. Vykstant klimato kaitai ir dėl to dažnėjant sausroms bei lietingais periodais šlapėjant dirvožemiams, atspariausi sausroms
bei vėjavartoms yra medžiai, augantys perteklingo drėgnumo augavietėse, kai jie išvysto santykinai gilią šaknų sistemą, o tai stebima tik gerai aeruotuose dirvožemiuose ir sekliai nusausintuose.
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Prof. Romualdas Deltuvas

I

kad tai yra kosmopolitiška, sveiką humoro
jausmą turinti ir žodžio kišenėje neieškanti asmenybė. Taip, asmenybė! Turinti savo
argumentuotą nuomonę visomis temomis,
o ypač kietą „stuburą“ miško ūkio puoselėjimo klausimais, ko kartais trūksta mūsų
šiandieninėje miškininkystės erdvėje. Savaime aišku, meilė miškui buvo katalizatorius, atvedęs šį iš pažiūros kuklų, paprastą
žmogų į profesines aukštumas.
Nors R. Deltuvas viešojoje erdvėje pristatomas kaip buvęs LŽŪU rektorius, profesorius, habilituotas biomedicinos mokslų
daktaras, Latvijos žemės ūkio universiteto garbės daktaras, Lietuvos mokslo tarybos narys, įvairių tarptautinių organizacijų
narys, prioritetus miškui iliustruoja jo žodžiai, pasakyti pristatant 2015 m. išleistą
knygą apie prof. Matulionį Kupiškio Povilo
Matulionio progimnazijoje: „Čia tiek visko
apie mane pripasakojo, kad pačiam baisu
klausyti, bet aš esu tiesiog miškininkas“...
Mano nuomone, frazėje „aš esu tiesiog miškininkas“ atsispindi visa prof. R.
Deltuvo gyvenimo prasmė: meilė gamtai,
noras dirbti vardan miškų, kuriant geresnę ateitį Lietuvoje, patraukiant į save minias žmonių ir pozityviai veikiant jų pro-

lgamečiam Aleksandro Stulginskio
universiteto miškotyros mokslininkui,
buvusiam rektoriui, daugeliui jaunesnės kartos miškininkų mokytojui, profesoriui Romualdui Deltuvui kovo 8 d. sukako
75 metai. Į savo buvusį dėstytoją, disertacijos rengimo vadovą, net gyvenimo mokytoją, su kuriuo teko dirbti ne vienerius
metus, norėčiau pažvelgti truputėlį kitaip,
pateikdamas ne sausą jo gyvenimo dosjė, o
atskleisdamas ir profesoriaus žmogiškąsias
savybes, bendravimą su studentais, kolegomis, miškininkų bendruomene.
Pirmą kartą profesorių artimiau pažinti teko miškotvarkos paskaitose – tai pirmu įspūdžiu įsimintinas žmogus. Tą galėtų patvirtinti, manau, visi, kurie su juo
yra bendravę asmeniškai, klausę jo pranešimų bei pasisakymų auditorijoje.
Bet kurią temą, net jei ji yra sudėtinga, probleminė ir nuobodi, šis Kartų kaita – prof. R. Deltuvas su straipsnio autoriumi
doc. M. Kavaliausku išvykoje Švedijoje
žmogus, trykšdamas energija bei
pozityvumu, įterpdamas asmenines įžvalgas, padarys įdomiausia,
prikaustydamas visų dėmesį, nepaisant, ar tai artimiausių draugų
kompanija, ar oficialus pranešimas tarptautiniame renginyje.
Nors disertacijos rengimo vadovu nebuvau pasirinkęs profesoriaus, susiklosčius tam tikroms
aplinkybėms, R. Deltuvas juo
tapo. Todėl noriu padėkoti toms
nepalankiai
susiklosčiusioms
aplinkybėms, davusioms galimybę dar artimiau pažinti šį žmogų, su juo bendrauti. Jeigu manęs
kas paprašytų trumpai apibūdinti
prof. R. Deltuvą (iš esmės trumpoji versija yra neįmanoma), teigčiau,
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tus. Akivaizdu, kad meilė miškui, šviesus
protas ir subalansuotas humoro jausmas
(draugų tarpe visada pajuokaujama apie
savo suvalkietišką prigimtį) buvo tuo raktu į sėkmę, davusiu mums vieną iš iškiliausių XX–XXI amžiaus miškininkų.
Pastaruoju metu prof. Romualdas Deltuvas didžiąją savo laiko dalį ir gebėjimų
skiria miškininkystės istorijai, žymių miškininkų įamžinimui leidiniais. Manau,
dauguma susipažinę su 2014 m. R. Deltuvo parengta monografija „P. Matulionis:
ateities pradžia – tai mes“, kuri įvertinta
2017 m. vardine Lietuvos mokslų akademijos P. Matulionio premija. Šiuo metu
profesorius rengia kitą veikalą apie mažai
žinomą Klaipėdos krašto miškų istoriją.
Viliamės, kad sulauksime ir daugiau profesoriaus iniciatyvų turtinti mus žiniomis
apie Lietuvos miškus. Mano giliu įsitikinimu, įvertinus nuveiktus darbus ir planus
ateičiai, prof. Romualdo Deltuvo žvaigždė
miškų istorijos padangėje švies dar ne vienai kartai. Sėkmės ir ištvermės įgyvendinant sumanymus, miško profesoriau!
Dr. doc. MARIUS KAVALIAUSKAS

Trys miškotvarkininkų mokslų daktarų, pedagogų
kartos (iš kairės – prof. Vaidotas Antanaitis,
prof. Mykolas Jankauskas, prof. Romualdas Deltuvas)

JONO GRIGALIŪNO nuotrauka

K. LAUŽADŽIO nuotrauka

Mūsų Mokytojas –
prof. Romualdas Deltuvas

Istorija ir dabartis

Pagarba miškų pareigūnams
Prof. ROMUALDAS DELTUVAS

Vykstant diskusijoms apie Lietuvos valstybinių miškų valdymo reformos reikalingumą vienu reformatorių į viešumą
paleistu argumentu buvo valstybinių miškų pareigūnų apkaltinimas esant korumpuotais. Atrodo, kad nieko nepasimokyta iš kito panašaus apibendrinančio teiginio – lietuviai yra žydšaudžių tauta.
Tai paskatino padaryti istorinį ekskursą apie požiūrį į miškininkus klasikinio miško ūkio šalyje – su Lietuva susijusioje
Prūsijoje. Jos valdovų žinioje apie 500 metų buvo Mažoji Lietuva ir jos sudėtinė dalis – Klaipėdos kraštas, kaip atskiras
administracinis vienetas atsiradęs tik 1919 metais. Mes paveldėjome Klaipėdos krašte prūsų miškininkų šimtmečiais
tvarkytus miškus.

X

IX a. pradžios miškininkų literatūroje (Statistische Notizen von einigen Provinzen des Preussischen
Staats, nebst einigen darauf gegründeten
Bemerkungen in Hinsicht der Forsten und
ihrer Bewirtschaftung. Annalen der Forstund Jagdwissenschaft, 1815, t. IV, kn. III,
p. 17-61; kn. IV, p. 61-116) randame teiginį, kad Prūsijos valstybei neišpasakytai pasisekė, nes joje sukčiai niekada, o
kvailiai labai retai pakildavo į aukštesnes pareigas. Kalbant apie valdžios elgesį su miškų pareigūnais, jokiame kitame
krašte, lyginant su Prūsija, jie neturėjo
geresnių ir oresnių sąlygų, nes kiekvienas iš jų buvo labai gerbiamas žinybos ir
viršininkų. Tik ypač didelių apgavysčių ir
klastojimų atvejais atskirus miškų pareigūnus šalindavo iš pareigų, prieš tai teisėtvarkos atstovams tvirtai įsitikinus, kad
toks sprendimas yra būtinas. Didžiausia
bausmė už aplaidumą darbe, negebėjimą
tinkamai atlikti pareigų buvo perkėlimas
į kitas pareigas ar išleidimas į pensiją.
Pagrindinis dėmesys taupiojoje Prūsijoje
skirtas miško pajamų ir išlaidų apžvalgai
ir kontrolei, miškų valdymui tobulinti.
Miško pareigūnų atlyginimai nebuvo dideli ir dažnai didžiąja dalimi būdavo išreikšti ariama žeme ir kitomis naudmenomis. Miškų administracijos kaštai vis tiek
surydavo apie 50 proc. pajamų.
Prūsijos miškų valdymo sistema, jų
apskaitos, kontrolės, priskyrimo atskiriems pareigūnams principai ir metodai
buvo patrauklūs kitoms valstybėms. Kita
vertus, pikti liežuviai tvirtino, kad Prūsijos miškų pareigūnai laikė save išmintingesniais už kitus ir neįsivaizdavo galį ko
nors pasimokyti iš kokio nors kito mažo
krašto patyrimo.

1739 m. kovo 23 d. Prūsijos karalius
Frydrichas Vilhelmas I Karaliaučiuje pasirašė Medienos, medžioklės ir miško įstatymą, kurio preambulėje išreiškė susirūpinimą dėl mąžtančių miškų ir žvėrių išteklių.
Taip pat įrašytas įpareigojimas, tarpe kitų,
Lietuvos apygardai priklausiusių Klaipėdos, Tilžės, Ragainės, Įsručio, Tepliuvos ir
Labguvos apskričių miškų pareigūnams,
nelaukiant karaliaus nemalonės, parodyti
ir panaudoti visas jiems suteiktas įtaigos ir
priežiūros galias šiame įstatyme numatytoms reguliavimo priemonėms trumpiausiu laiku įgyvendinti. Paminėsime, kad tuo
įstatymu įvestos ir medienos taksos.
Siekiant paskatinti miško pareigūnus
sąžiningai eiti savo pareigas, padidinti jų
vidinę atsakomybę, pašaliečių pagarbą jų
profesijai, įstatymu buvo įvestos girininko,
eigulio ir lentpjūvės valdytojo priesaikos.

Girininko priesaika:

■ „Aš, N. N., prisiekiu Visagaliu Dievu, kad Jo Prūsijos Karališkosios Didenybės, mano maloningiausiojo karaliaus ir
valdovo atrinktas ir priimamas N. girininkijos girininku, aš Jam ir Jo visai Karališkajai Šeimai būsiu ištikimas, paklusnus
ir paslaugus, visame kame užtikrinsiu ir
didinsiu Jo naudą ir gerovę; visas savo išgales skirsiu išvengti ir neleisti suktybių,
vagysčių, neteisėtos naudos, žalos ir nuostolių, ir pačiam nuo jų susilaikyti; atidžiai
prižiūrėsiu man patikėtus miškus, kirtimų
vietas, aplinkines ribas ir žvėrių draustinius, kad neatsirastų nei žalos miškui, nei
kitokios žalos ar veiklos su medžiokle, šaudymu arba pjudymu, o nusikaltėlius, kai aš
juos išaiškinsiu, nedelsdamas padėsiu suimti ir atitinkamas nusižengimų vietas parodysiu, taip pat tokių dalykų nenutylėsiu

ir dėl draugystės, asmeninės naudos, malonių, dovanų ar kitų panašių priežasčių;
■ visą medieną ir žvėrieną, kuri mano
girininkijoje už užmokestį ar nemokamai
bus paskirta ar sumedžiota, sąžiningai registruosiu ir pateiksiu apskaitai kasmetinėse medienos mugėse, kad niekas nebūtų apkaltintas ar apsunkintas nesumokėta
rinkliava;
■ mano paskyrimu ir nustatytu atlyginimu, o taip pat ir tuo, kas man bus papildomai priskiriama iš teismų, būsiu patenkintas; visiškai susilaikysiu nuo visų
netinkamų poelgių, būsiu paklusnus savo
viršininkams ir Jo Karališkosios Didenybės reikalams;
■ visame kame gyvensiu pagal Miškų
įstatymą ir apskritai visada elgsiuosi taip,
kaip dera ir pritinka geram, ištikimam,
stropiam tarnautojui. Tepadeda man Dievas per Jo sūnų Jėzų Kristų.

Eigulio priesaika:

■ „Aš, N. N., prisiekiu Visagaliu ir Visažiniu Dievu, kad Jo Prūsijos Karališkosios Didenybės, mano maloningiausiojo
karaliaus ir valdovo atrinktas ir priimamas N. girininkijos eiguliu, aš Jam ir Jo
visai Karališkajai Šeimai būsiu ištikimas,
paklusnus ir paslaugus, visame kame užtikrinsiu ir didinsiu Jo naudą ir gerovę; visas
savo išgales skirsiu išvengti ir neleisti suktybių, vagysčių, neteisėtos naudos, žalos ir
nuostolių, ir pačiam nuo jų susilaikyti;
■ atidžiai stebėsiu man patikėtus miškus, kirtimų vietas, aplinkines ribas ir žvėrių draustinius, kad neatsirastų nei žalos
miškui, nei kitokios žalos ar veiklos su
medžiokle, šaudymu arba pjudymu, o nusikaltėlius, kai aš juos išaiškinsiu, nedelsdamas padėsiu suimti ir atitinkamas nu2018 kovas
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sižengimų vietas parodysiu, taip pat tokių
dalykų nenutylėsiu ir dėl draugystės, asmeninės naudos, malonės, dovanų ar kitų
panašių priežasčių;
■ miškus stropiai lankysiu ir apvaikščiosiu, būsiu paklusnus mano viršininkams ir Jo Karališkosios Didenybės reikalams; visame kame gyvensiu pagal Miškų
įstatymą ir apskritai visada elgsiuosi taip,
kaip dera ir pritinka ištikimam tarnautojui. Tepadeda man Dievas per Jo sūnų Jėzų
Kristų.

Lentpjūvės valdytojo priesaika:

■ „Aš, N. N., iškilmingai pasižadu ir
prisiekiu Visagaliu Dievu, kad, tapęs priimtas N. Karališkosios lentpjūvės valdytoju, stropiai rūpinsiuosi man patikėta lentpjūve kaip sava, visomis savo galimybėmis
saugosiu ją nuo visų pakenkimų, ar tai
būtų vanduo, ar ugnis, ar kitos negerovės;
■ man atgabentus į lentpjūvę rąstus pjaustysiu su reikalingu stropumu, iš
jų gautas lentas teisingai apskaitysiu, nei
mažiausio daikto iš jų nepaimsiu savo reikmėms ar parduoti;
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Klaipėdos krašto istoriją menanti Karšuvos giria

■ iš nieko, ar tai būtų pašalietis, ar
vietinis žmogus, nepriimsiu ir nepjausiu
nepaženklinto rąsto, neturint apskrities,
miškų ar kito pareigūno, su kurio žinia tas
rąstas buvo paruoštas, pasirašyto patikimo liudijimo, tą liudijimą visada pateiksiu
medienos mugėse tvarkingam išpjautos
medienos registrui, o apie man be atitinkamo liudijimo atgabentus rąstus nedelsdamas pranešiu atitinkamoms tarnyboms.
Tepadeda man Dievas, per Jėzų Kristų,
amen.

Priminsime, kad ir mūsų miškų patriarchas prof. Povilas Matulionis, 1889 m. baigęs Peterburgo miškų institutą, prieš tapdamas Rusijos girininkų korpuso nariu,
turėjo duoti sąžiningo darbo priesaiką.
Retorinis klausimas: gal verta grįžti
prie miškų pareigūno priesaikos? Galima
ir negrįžti – tik pasidžiaukime mūsų pirmtakų miškininkų savigarbos polėkiu ir dalies mūsų krašto valdovų pirmtakų pagarbos miško pareigūnams apraiškomis.

Lietuvos miškų mažieji turtai

Paprastasis vaivoras
(Vaccinium uliginosum L.)

P

aprastasis vaivoras (Vaccinium uliginosum L.), kai kur žinomas girtuoklės pavadinimu, yra stambiausias ir
ilgiausiai gyvenantis mūsų miškų erikinių
šeimos (Ericaceae Durande) uoginis augalas. Lietuvoje yra tekę aptikti individų,
siekiančių beveik 1 m aukštį, nors vidutinis
krūmų aukštis paprastai būna 0,4–0,6 m.
Taip pat yra duomenų, kad vaivorų amžius
gali siekti iki 100 metų. Europoje ši rūšis
daugiausia paplitusi trijuose biogeografiniuose regionuose: arktiniame, borealiniame ir alpiniame, kiek rečiau – kontinentiniame bei atlantiniame. Globaliu požiūriu
tai cirkumborealinė rūšis, aptinkama ir
Šiaurės Amerikoje, Azijoje, tačiau skirtingose savo plataus arealo dalyse atstovaujama skirtingų vidurūšinių taksonų. Be tipinio porūšio (V. uliginosum ssp. uliginosum),
paplitusio Europoje, oficialiai yra pripažinti
dar 6 porūšiai ir vienas varietetas.
Paprastasis vaivoras, palyginus su mėlyne, yra gerokai siauresnės ekologinės amplitudės augalas – labiau išrankus augimo
sąlygoms. Kaip ir visi Vaccinium genties atstovai, yra tipiškas acidofilas (rūgščios dirvožemio reakcijos mėgėjas), tačiau iš miško
augalų išsiskiria didesniu šviesos poreikiu.
Tai šviesių, pelkinių miškų buveinių su durpiniais dirvožemiais (EB svarbos natūralių
buveinių tipas 91D0) tipinė rūšis. Lietuvoje paprastojo vaivoro paplitimą ir uogynų
gausumą galima sieti su šio tipo miško buveinių paplitimu. Be to, paprastasis vaivoras yra būdinga degradavusių aukštapelkių
(EB svarbos natūralių buveinių tipas 7120)
rūšis. Neretai vaivorą galima aptikti ir smėlio dirvožemiuose, ypač greta pelkinių pušynų. Pušynų bendrijos, kurių krūmokšnių
arde dominuoja vaivorai, pelkiniai gailiai ir
kai kurios kitos rūšys, vadinamos vaivoriniais pušynais (Vaccinio uliginosi-Pinetum
sylvestris de Kleist 1929).
Paprastojo vaivoro uogos dėl rūgštoko skonio, vandeningumo ir kitų savybių
neturi komercinės reikšmės. Bet tyrimais
nustatyta, kad vaivorai yra turtingi įvai-

riais biologiškai aktyviais junginiais, sukaupia iki 10 proc. cukrų, iki 3 proc. organinių rūgščių, nemažai kalio bei fosforo ir
pasižymi antioksidantinėmis savybėmis.
Todėl šviežių ar perdirbtų vaivoro uogų
bei sulčių vartojimas gali padėti palaikyti
ar net pagerinti sveikatą. Uogos yra viena
iš vertingiausių dietinių maisto produktų
bei papildų gamybos žaliavų.
Vaivoras įtrauktas į JAV Maisto ir vaistų administracijos informacinę sistemą
bei įvairius tarptautinius vaistinių augalų žinynus, kaip Penso, G. & Proserpio,
G. (1997) Index Plantarum Medicinalium
Totius Mundi eorumque Synonymorum
(2nd edn), OEMF, Milano. Kai kurie fitoterapiniai žinynai teigia, kad vaivoro uogos pasižymi priešuždegiminėmis, karštį
mažinančiomis ir organizmą stiprinančiomis savybėmis. Lietuvoje gerai žinomas
fitoterapeutas Juozas Vasiliauskas „Gamtos vaistinėje“ nurodo, kad vaivorų uogos
skatina skrandžio sulčių sekreciją ir rekomenduotinos sergant gastritu, enterokolitu, pielitu. Liaudies medicinoje vartojamas
ir vaivoro ūglių bei lapų, kurie turi rauginių medžiagų ir flavonoidų, nuoviras, kaip
laisvinanti vidurius ir dezinfekuojanti šlapimo takus priemonė.
Paprastasis vaivoras yra svarbi kultūrinių augalų – sodinių bei siauralapių šilauogių – laukinių gentainių rūšis. XX a.
9-ame dešimtmetyje Botanikos instituto
mokslininkai (dr. Zofija Butkienė ir kolegos) vieni pirmųjų atliko sėkmingus bandymus kryžminant paprastąjį vaivorą su
kultūrine šilauoge. Suomijoje tokiu būdu
išvesta šalčiui ir šilauogių vėžiui atspari
kultūrinių šilauogių veislė ‚Aron‘.
Tirdama paprastojo vaivoro vidurūšinę
įvairovę, Botanikos instituto mokslininkė
dr. Elicija Stackevičienė Lietuvos miškuose
prieš 20 metų identifikavo tris paprastojo
vaivoro tipinio porūšio varietetus: var. leucocarpum, var. longifrons ir var. viridifolium. Taip pat ji nustatė, kad Lietuvoje auga
ir porūšio V. uliginosum subsp. microphyl-
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Dr. JUOZAS LABOKAS, Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Ekonominės botanikos laboratorijos vadovas

Paprastojo vaivoro Poliesės ekotipas, auginamas
Švenčionių rajone, išsiskiria individų ir uogų dydžiu

lum individai. Be to, dr. E. Stackevičienė
aprašė 7 netaksonominius vienetus – morfotipus pagal uogų ir lapų formą bei dydį.
Tokia didelė botaninė paprastojo vaivoro
įvairovė leidžia manyti, kad ir genetinė šios
rūšies įvairovė Lietuvoje yra pakankamai
didelė, tuo labiau kad augaviečių ekogeografinė amplitudė yra gana plati.
Siekiant išsaugoti kuo didesnę genetinę įvairovę, kuri užtikrina populiacijų
tvarumą, o tuo pačiu ir rūšies biologinių
išteklių kokybę bei kiekybę, bendradarbiaujant su Augalų genų banku ir remiantis Augalų nacionalinių genetinių išteklių
įstatymu, Lietuvoje atrenkami perspektyvūs vaistinių augalų sėkliniai (genetiniai)
sklypai. Vienas tokių – Poliesės vaivoro
sklypas Švenčionių rajone, išsiskiriantis
morfologiniais augalų požymiais – individų ir uogų dydžiu (žr. nuotr.). Numatyti
ir potencialūs sklypai retų paprastojo vaivoro vidurūšinės įvairovės formų išsaugojimui in situ. Bet dar svarbiau yra racionaliai tvarkyti bei saikingai naudoti miškų
išteklius, vengti plynų kirtimų, miškų sausinimo (ypač jautriose išoriniams veiksniams ir lėtai atsikuriančiose pelkinėse
augavietėse) ir kitų drastiškų gamtai ūkinių priemonių.
2018 kovas
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Modernizuotas Panevėžio
miško medelynas

VACLOVAS TREPĖNAITIS

V

alstybinių miškų sektoriuje per pastaruosius metus įgyvendinti du stambūs miško medelynų plėtros ir modernizavimo projektai: pernai birželio mėn. baigtas pertvarkyti
Dubravos miško medelynas, šiemet kovo 9 d. popietę iškilmingai
atidarytas modernizuotas Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio
regioninio padalinio medelynas, esantis prie Panevėžio, Kaimiškio
gyvenvietėje, kur miško sodmenys bus auginami su apribota šaknų
sistema. Šiemet panevėžiečių miško medelynas mini ir penkių dešimtmečių veiklos sukaktį.
Į modernizuoto Kaimiškio medelyno atidarymą atvyko LR
Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas K. Mažeika,
aplinkos ministras K. Navickas, kai kurie Seimo nariai, Panevėžio rajono savivaldybės vadovai ir, žinoma, valstybinių miškininkų vadovybė – Valstybinės miškų urėdijos laikinasis direktorius
V. Kaubrė, direktoriaus pavaduotojas V. Vaičiūnas, vyr. patarėjas
R. Prūsaitis bei kiti darbuotojai iš Aplinkos ministerijos, Valsty-

Perkerpama simbolinė atidarytuvių juosta
(iš kairės – V. Kaubrė, K. Navickas, K. Mažeika, E. Kaluina)

22

2018 kovas

binės miškų urėdijos, Valstybinės miškų tarnybos, Miškų instituto, ASU Miškų ir ekologijos fakulteto, šio objekto statytojai UAB
„Hidrotechnika“.
Prisimenant miško medelyno veiklos ištakas. Valstybinių
miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio medelyno ilgametis viršininkas Egidijus Kaluina supažindino svečius su bendra šio
miško medelyno veikla nuo kūrimosi pradžios 1968 m., kai jo plotas tebuvo 2 ha. 1978 m. pastatytas pirmas polietilenine plėvele dengtas šiltnamis. Vėliau šis šiltnamis išplėstas iki 1 ha, kur
sodmenys auginami iki šiol. Per 50 metų bendras medelyno plotas išplėstas iki 66,7 ha (produkuojantis plotas – 57,83 ha). Jame
kasmet išauginama daugiau kaip 5 mln. sėjinukų ir apie 4,8 mln.
sodinukų (eglių, pušų, beržų, juodalksnių, ąžuolų ir kitų rūšių),
skirtų miškams atkurti ir įveisti. Realizuojama apie 3 mln. vnt.
(daugiausiai – eglių, pušų, ąžuolų sodmenų), dalis miško sodmenų
daugiau nei 10 metų eksportuojama į Švediją, Estiją.
Miško sodmenims auginti sėklos renkamos tik iš miško
sėklinių plantacijų, genetinių draustinių ir sėklinių medynų.
Padalinyje yra dvi derančios eglės plantacijos (bendras jų plotas 8,5 ha), 2006 m. įveista 8 ha plote eglės plantacija, 2008 m.
– 2 ha plote mažalapės liepos plantacija bei 2017 m. įveistos 2,3
ha beržo ir 5,6 ha ąžuolo sėklinės plantacijos. Šiemet bus įveista 2,3 ha plote juodalksnio sėklinė plantacija.
Medelyno modernizavimas etapais. Vadovaudamiesi Lietuvos miškų instituto 2004 m. paruoštomis rekomendacijomis Panevėžio medelyno modernizavimui bei
Komisijos valstybinių miško medelynų modernizavimo
klausimams koordinuoti ir spręsti 2012 m. gegužės 31 d.
posėdžio sprendimais, tuometinės Panevėžio miškų urėdijos vadovai priėmė sprendimą modernizuoti miško medelyną etapais. Pirmame etape Kaimiškio gyvenvietėje prie
Juostos upelio 2009 m. pradėtas statyti šiuolaikiškas medelyno administracinis pastatas su buitinėmis patalpomis
65 darbininkams, šalia pastatytas pastatas technikai ir inventoriui laikyti. 2013 m. įrengta moderni miško sodmenų
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2013 m. įrengtoje saugykloje–šaldytuve
galima laikyti dėžėse apie 2,3 mln. vnt.
miško sodmenų

Mulčiuojamos indeliuose pasėtos sėklos

AM Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktorius
D. Dudutis apžiūri sėklų valymo įrenginį

saugykla–šaldytuvas (bendra talpa – 2200 m³), kur galima per žiemą laikyti apie 2,3 mln. į dėžes sukrautų miško sodmenų. Įrengta sodmenų rūšiavimo ir paruošimo sandėliavimui linija (720 m²
patalpoje gali dirbti 24 darbininkai). Panevėžiečiai medelyne taip
pat įsirengė mini laboratoriją, kurioje nustatomas dirvožemio pH,
jame esančių maisto medžiagų (N, P, K, Mg) kiekiai.
Pernai liepos mėn. rangovai (UAB „Hidrotechnika“) pradėjo ir
per 8 mėn. Kaimiškio medelyno teritorijoje pastatė 25 m pločio, 80
m ilgio ir 10 m aukščio, 2000 m2 ploto modernų metalinių konstrukcijų šiltnamį miško sodmenims su apribota šaknų sistema auginti. Jame įrengta papildomo apšvietimo, mikroklimato palaikymo ir automatinė laistymo sistema. Įrengtas vandens gręžinys.
Prie šiltnamio pastatytas 356 m 2 dydžio gamybinis pastatas,
kuriame išdėstytos darbų paspartinimui reikiamos technologinės
linijos (konteinerių dezinfekavimo, užpildymo durpžemio substratu, sėklų valymo, dozuoto sėjimo, mulčiavimo perlitu). Šalia
įrengtos dvi sodmenų auginimo lauko sąlygomis aikštelės (0,63
ha), kurių viena – su sodmenų užpavėsinimo sistema. Komplekse
galės pastoviai dirbti apie 25–30 žmonių.
Perkirpus simbolinę įkurtuvių juostą, medelyno vadovas Egidijus Kaluina visus pakvietė apžiūrėti naująjį miško sodmenų auginimo kompleksą. Pristatydamas miško sodmenų su ribota šaknų auginimo technologiją, E. Kaluina sakė, kad šiltnamyje sėklos
sudygsta per 10–15 dienų, todėl per metus bus galima sėti 3 kartus. Ankstyvąjį pavasarį pirmojoje rotacijoje sėjamos eglės, po to
sės pušis, juodalksnius, beržus, ąžuolus. Liepos mėnesį pirmosios
sėjos daigai persodinami į atviro grunto daigynus, o po metų bus
parduodami vietinėje rinkoje, eksportuojami į Švediją, Estiją.
Įgyvendinus pirmąjį projekto etapą bus pasiektas papildomas
2,5 mln. vnt. miško sodmenų metinis našumas.
Ateities vizijos. Anot E. Kaluinos, miško sodmenų su apribota šaknų sistema auginimas iš esmės keičia požiūrį į medelynų ūkį
ir sezoninį miško sodinimą. Kaimiškio miško medelyne yra galimybė plėstis: ateityje pastatyti iki 3000 m3 dydžio sodmenų saugyklą-šaldytuvą (kad tilptų apie 8 mln. sodmenų), dar 4 panašaus

dydžio šiltnamius ir apie 20 ha išplėsti miško daigynų plotą, kad
būtų galima išauginti iki 13 mln. vnt. miško sodmenų.
Apžiūrėjus medelyne naujus objektus, aptarime LR Seimo
Aplinkos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika, aplinkos ministras Kęstutis Navickas, Valstybinės miškų tarnybos direktorius dr. Paulius Zolubas, Miškų instituto direktorius dr. Marius
Aleinikovas, ASU Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas prof.
Edmundas Bartkevičius, kiti svečiai nešykštėjo panevėžiečiams
pagyrimų už sėkmingą projekto įgyvendinimą ir ateities užmojus
pakelti medelynų ūkį į europinį lygį, įteikė atminimo suvenyrus.
Tradiciškai UAB „Hidrostatyba“ atstovai perdavė simbolinį
objekto raktą VMU Panevėžio regioninio padalinio l. e. viršininko
pareigas Giedriui Bronušui. Valstybinių miškų urėdijos l. e. direktoriaus pareigas Valdas Kaubrė įteikė padėkas UAB „Hidrotechnika“ rangovams už spartų šio objekto pastatymą bei prie projekto
įgyvendinimo pridėjusiems VMU Panevėžio regioninio padalinio
miškininkams, SEB bankui už kreditą statyboms. Buvusiam kolektyvui jis padovanojo atminimui žaliuojantį vazonėlyje „stelmužiuką“ – ilgaamžiškumo ir tvirtybės simbolį.
VMU l. e. direktoriaus
pareigas V. Kaubrė įteikė
padėką medelyno viršininkui
E. Kaluinai (kairėje)

Simbolinę dovaną („stelmužiuką“)
panevėžiečių kolektyvui perima
regioninio padalinio l. e. vadovo
pareigas G. Bronušas
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Valstybinių miškų 2017 m. sanitarinės
būklės apžvalga
KĘSTUTIS GRIGALIŪNAS, Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

L

ietuvos valstybiniuose miškuose vabzdžių, ligų sukėlėjų, žvėrių, abiotinių ir kitų faktorių sukelti pažeidimai 2017 m. užregistruoti 7278 ha plote. Jis 24 proc. mažesnis nei 2016 m.
(tuomet registruota 9590 ha). Pažeidimo židiniuose medynų sveikatingumą gerinančios priemonės taikytos 2974 ha plote (iškirsta
91725 m3 medienos). Kitiems metams lieka nesutvarkytas 1811 ha
plotas, pažeistas chroniškų medžių ligų, vėjų ir medžių liemenų
kenkėjų.
Pažeidimai

Užregistruota Atlikta priemonių,
židinių, ha
ha

Iškirsta
medienos, ktm

Vabzdžiai

1165,7

1005,8

20525,43

Infekcinės ligos

2660,4

1012,5

43875,7

Gyvūnų
pažeidimai

2371,4

70,7

31,0

Abiotiniai
pažeidimai

1080,2

884,5

27293,16

Iš viso:

7277,7

2973,5

91725,29

2017 m. pažeisti želdiniai ir medynai

Valstybinės miškų tarnybos archyvo nuotrauka

Taikytos biologinės kovos priemonės: iškabinti 10583 inkilai, paženklinti 2722 uoksiniai medžiai, aptvertas 2141 skruzdėlynas, pasodinti 137 ha nektaringų krūmų. Želdiniai nuo žvėrių
pakenkimų saugoti repelentais (19889 ha), ūglių apsaugomis bei
aptveriant (1327 ha), išdėstyta 5956 m3 vabzdžiagaudės medienos
ir 4697 vabzdžių gaudyklės. Cheminės priemonės naudotos 3716
ha. Apsaugota 121435 m³ spygliuočių medienos.
2017 m. žuvo 447 ha medynų ir želdinių dėl džiūties, užmirkimo, išvertus vėjui. Pagrindinės žūties priežastys: 57 ha sunaikino
vabzdžiai (eglės liemenų kenkėjai), 329 ha – ligos (166 ha drebulinė kempinė, 161 ha uosių džiūvimas) bei 61 ha – abiotiniai veiksniai (vėjas – 60 ha).
Vabzdžių pakenkimai valstybiniuose miškuose 2017 m. užregistruoti 1165 ha plote: 3 ha pažeidė lajų kenkėjai, 971 ha – medžių liemenų kenkėjai, 191 ha – želdinių kenkėjai. Miško sanitarinės apsau-
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gos priemonėmis vabzdžių kenkėjų pažeidimai likviduoti 1006 ha
plote (910 ha eglės ir pušies liemenų kenkėjų, 96 ha – pušinių straubliukų). Šiemet lieka 61 ha nesutvarkytų liemenų kenkėjų židinių.
Infekcinės ligos pažeidė 2660 ha miškų (1267 ha drebulinė
kempinė, 1034 ha uosių džiūtis, 252 ha šakninė pintis). Sanitarinėmis priemonėmis ligų pažeisti medžiai pašalinti 1013 ha plote.
2018 m. lieka 1596 ha chroniškų ligų pažeistų medynų.
Žvėrys ir kiti gyvūnai pažeidė 2371 ha miško (2305 ha elniniai
žvėrys, 51 ha bebrai). Žvėrių pažeidimai likviduoti 101 ha plote.
Abiotiniai ir kiti negyvosios gamtos veiksniai pažeidė 1080 ha
medynų ir želdinių plotą (vėjas – 917 ha, šalnos – 44 ha). Negyvosios gamtos pažeidimai likviduoti 885 ha plote. Šiems metams
lieka 70 ha nesutvarkytas vėjavartų-vėjalaužų plotas.
Sanitariniu požiūriu nepalankiausia padėtis 2018 m. bus dėl
gausių kritulių užmirkusiuose medynuose, jaunuolynuose ir želdiniuose, kur medžių šaknys gali pūdyti grybinių ligų sukėlėjai
ir sudaryti chroniško tipo židinius. Kaip klimato kaitos pasekmė,
gali intensyvėti pušų ir eglių džiūvimas dėl bendro kompleksinio
poveikio: medžių šaknis pūdančių ligų, medžių lajų ligų ir medžių
liemenų kenkėjų. Elninių žvėrių pažeidimų bus stabiliai daug.
Valstybinių miškų sanitarinės būklės apžvalgą galima rasti
Valstybinės miškų tarnybos tinklalapio www.amvmt.lt skyriuje
Miško sanitarinė apsauga skiltyje „Miškų sanitarinė būklė“ arba
parsisiųsti adresu: http://www.amvmt.lt/Images/veikla/MSAT/
MS_bukle/Ataskaita2017.pdf
Kenkėjas

2017
m.

Prognozė
2018 m.

Pastabos

Spyglius
graužiantys
kenkėjai

nedaug

Pušinio verpiko (Dendrolimus pini), verpiko
vienuolio (Lymantria monacha), pušinių
pjūklelių (Diprion sp.), pušinio pelėdgalvio
(Panolis flammea) ir pušinio sprindžio
(Bupalus piniarius) populiacijos yra
depresijoje, bet galimas suaktyvėjimas.

Žievėgraužis
tipografas

nedaug

Žievėgraužio tipografo (Ips typographus)
populiacija gali gausėti ir sudaryti lokalius
židinius pusamžiuose ir vyresniuose
eglynuose.

Jaunuolynams
kenkiantys
vabzdžiai

nedaug

Pušinių straubliukų (Hylobius sp.)
populiacija stabili. Grambuolių
(Melolontha sp.) lervų pakenkimai miško
želdiniuose didės Pietryčių Lietuvoje.

Medžių ligos

daug

Tęsis chroniškas uosynų džiūvimas.
Drebulinės kempinės (Phellinus tremulae)
ir šakninės pinties (Heterobasidion
annosum) pažeidimų plotas išliks stabiliai
aukštas. Galimas šaknis pūdančių
ligų suaktyvėjimas visų medžių rūšių
medynuose.

Žvėrių
pažeidimai

daug

Išliks stabiliai didelis nukandžiotais
ūgliais, nulaupyta žieve, nulaužytomis
viršūnėmis, užtvindytų medynų plotas dėl
elninių žvėrių ir bebrų gausos.

Valstybiniuose miškuose

Miško medelynų sanitarinė apsauga
trūkstant „chemijos“
VIRGILIJUS VASILIAUSKAS, Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas

(tęsinys, pradžia 2 nr.)

Augalus stiprinantys preparatai
Ispanijos bendrovė „Atlantica Agricola“ (platintojas – UAB „Vitera Baltic“) gamina augalinės kilmės produktus – trąšas ir dirvos
gerintojus. Jie unikalūs tuo, kad sudėtyje turi organinių medžiagų, kurias reguliariai naudojant stiprinamas augalo imunitetas
ir didinamas atsparumas nepalankioms augimo sąlygoms, kenkėjams ir ligoms. Produktai pagaminti iš natūralių augalinių žaliavų, saugūs naudoti, aplinkoje nelieka kenksmingų likučių, nėra
karencijos laiko, tinkami naudoti ūkininkaujant ekologiškai, patvirtinti ES sertifikavimo įstaigų Annex II of the Regulation CE
No834/2007. Prevencijai nuo kenkėjų skirti Canelys, Konflic, Oleorgan, Zicara, o nuo ligų – Flama, Funres, Mimoten, Zytron.
Šiuose bioproduktuose esančios organinės medžiagos teigiamai veikia bendrą augalų augimą ir vystymąsi, skatina maisto medžiagų pasisavinimo procesą, audinių regeneraciją. Augaliniuose
ekstraktuose esantys bioflavonoidai – rutozidas, kvercitolis, ramnitolis ir eskulocidas, kaip ir kiti biologiškai aktyvūs elementai –
taninai, saponinai, dekstrinai, alkaloidai, salicilo rūgštis, eteriniai
aliejai, augaliniai riebalai, aminorūgštys, oligosacharidai, polifenoliniai junginiai, maistiniai elementai – magnis, geležis ir kalcis
bei kiti didina augalo natūralų atsparumą nepalankiems aplinkos
veiksniams, veikia kaip antioksidantai, biostimuliatoriai, stiprinantys augalo natūralų imunitetą. Geresnis rezultatas pasiekiamas juos naudojant profilaktiškai ir reguliariai.
Straipsnio apimtis neleidžia aptarti kitų gamintojų produktų. Pavyzdžiui, Siltac EC naikina smulkius vabzdžius bei erkutes,
didina augalų atsparumą stresinėms situacijoms: sausroms, šal-

noms, dirvožemio druskingumo padidėjimui. Megis – mikroelementinė trąša mažina abiotinio ir biotinio streso poveikį augalams, padidina atsparumą ligoms ir kenkėjams.
Augalus stiprinančių preparatų minusas, kad juos reikia naudoti
dažnai ir tai ryškiai gali sukelti medelynų plotų priežiūros išlaidas.

Visi cheminiai preparatai nuodija gamtą
Nupurškus augalus nuodingais chemikalais, žūsta ne tik žaladariai,
bet ir naudingieji vabzdžiai, suardoma natūrali gamtinė pusiausvyra. Išlikę gyvi kenkėjai dauginasi netrukdomi, nes jų gamtinių
priešų populiacija atsikuria labai lėtai. Panašiai ir su ligų sukėlėjais.
Dažnas cheminis preparatas sunaikina ne tik antžeminius ligų sukėlėjus, bet ir dirvoje gyvenančius saprofitinius gyvius bei bakterijas. Tai sulėtina dirvožemio gyvybinius procesus ir suteikia puikias sąlygas daugintis ligų sukėlėjams. Be to, nemokšiškas pesticidų
naudojimas (kai neįveikiami žaladariai, didinamos preparatų normos) skatina pesticidams atsparių ligų ir kenkėjų atsiradimą. Kartu
įvairūs negalavimai pasireiškia ir žmonėms – lėtinių ligų paūmėjimas, alergija, perdėtas emocinis jautrumas ir kt. Cheminius pesticidus, kurių sudėtyje yra tokios pat veikliosios medžiagos, galima
naudoti ne dažniau kaip 2 kartus per vegetacijos periodą. Dažniau
naudojant padidėja tikimybė jų efektyvumo sumažėjimui dėl jiems
atsparių kenkėjų individų ir ligų pradų išsivystymo.
Purškimus galima sumažinti reguliariai stebint augalų būklę,
laiku prognozuojant ligų ir kenkėjų plitimą, priemones taikant
įvertinus žaladarių ekonominio žalingumo ribas.
Aplinkai neigiamo poveikio neturi alternatyvios necheminės
augalų apsaugos priemonės.

padangos miŠko technikai

Forest King TRS L-2

Faks. 8 37 215101
Tel. 8 683 24140 (Aidas)
El. paštas info@pgmtechnika.lt
Tel. 8 656 82777 (Darius)
El. paštas darius@pgmtechnika.lt
Tel. 8 607 77723 (Renaldas)
El. paštas renaldas@pgmtechnika.lt
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Kuo įdomūs Australijos miškai
Tasmanijos kalnų eukaliptų miškas (Eucalyptus subcrenulata), pomiškyje auga Richea pandanifolia

VILIUS GENDVILAS

M

ums mažai pažįstama Australija yra septinta pagal miškų plotą pasaulio šalis – miškai užima 124,7 mln. ha
arba apie 16 proc. Australijos žemyno ploto. Daugiausiai miškų auga Kvynslando valstijoje (51 mln. ha), Naujojo Pietų
Velso valstijoje (22,7 mln. ha), Vakarų Australijoje (19,2 mln. ha)
bei Šiaurinėje Teritorijoje (15,2 mln. ha).
Natūralūs miškai auga didelės įvairovės klimato ir geografinėse zonose, kuriuos sudaro daugybė endeminių rūšių, esančių tik
Australijoje. Šie miškai sutinkami tropiniuose ir subtropiniuose
regionuose, vidutinių platumų klimato zonoje, net Viduržemio
jūros tipo klimato regione, esančiame žemyno pietuose ir pietvakariuose. Sausringas Australijos klimatas nulemia dažnai pasikarSeni drėgnieji eukaliptų miškai
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tojančius miškų gaisrus. Bet gaisrai turi ir didžiulę reikšmę Australijos augmenijos rūšių evoliucijai ir prisitaikymui, nes kai kurios
rūšys gali išlikti tik dėl nuolatos pasikartojančios ugnies poveikio.
Natūralūs miškai grupuojami į 3 klases pagal lajos uždarumą
ir 3 medžių aukščio klases. Lajos uždarumas – tai plotas, uždengtas medžių vainikais, bet ignoruojant perdangas ir plyšius. Klasės
pagal lajos uždarumą skirstomos: į retą mišką (kai nuo 20 proc. iki
50 proc. lajos yra uždara); į atvirą mišką (nuo 50 proc. iki 80 proc.
laja uždara) ir uždarą mišką (nuo 80 proc. iki 100 proc. laja uždara).
Pagal subrendusio medžio aukštį miškai grupuojami: į žemus (nuo
2 m iki 10 m), vidutinius (nuo 10 m iki 30 m) bei aukštus (>30 m).
Reti miškai dažniausiai auga sausesnėse vietose, esančiose arčiau
žemyno centro. Atviras miškas mėgsta augti drėgnesnėse
vietose, kur iškrenta daugiau kritulių, netoli kalnų. Uždaras
miškas dažniausiai būna lietaus miškai.
Natūralūs miškai sudaro 8 miškų tipus, apibrėžtus pagal dominuojančią medžių rūšį. Tai akacijos (Acacia), kiparisočiai (Callitris), kazurinos (Casuarina), eukaliptai,
mangrovės, mirtenės (Melaleuca), lietaus miškai, ir kitos vietinės miško rūšys (1 pav.). Tarp šių tipų dominuoja
eukaliptai (71 proc.), kurių yra net 900 rūšių, ir akacijos
(8 proc.).
Australijoje 69 proc. natūralių miškų yra privatūs, 18
proc. šių miškų priskirti gamtos rezervatams. 36 mln. ha natūralių miškų yra tinkami ir naudojami medienai ruošti.
Australijoje net 86 proc. iškertamos medienos 2015–
2016 m. pagaminta iš plantacinių miškų, kurie auginami
apie 2 mln. ha plote. Apie pusę visų komercinių plantacijų
sudaro introdukuoti spygliuočiai, kitą dalį – kietmedžiai,
kur dominuoja rutulinis eukaliptas Eucalyptus globulus

UŽSIENYJE

(489 400 ha) ir žvilgusis eukaliptas Eucalyptus nitens (233 800 ha).
Šios rūšys dažniausiai auginamos popieriaus gamybai.
Rutulinio eukalipto plantacijos labiausiai paplitusios Vakarų
Australijos valstijoje, Žaliojo Trikampio regione, kuris yra tarp
Viktorijos ir Pietų Australijos. Žvilgiojo eukalipto plantacijos labiau veisiamos Tasmanijos saloje dėl geresnio rūšies prisitaikymo
šaltesniam klimatui.
Spygliuočių plantacijose dominuoja spindulinė pušis Pinus radiata (772 100 ha) ir pietų pušys, augančios tropinėje ir subtropinėse zonose. Iš pastarųjų dominuoja karibinė pušis Pinus caribaea
var. Hondurensis ir rantytoji pušis Pinus elliottii var. Elliottii (156
400 ha). Spygliuočių plantacijos daugiausiai auginamos pjautinei
medienai.

Tasmanijos miškų įvairovė ir naudojimas
Tasmanijos sala savo dydžiu (68332 km2) ir netgi forma kažkiek
panaši į Lietuvą. Bendras šioje saloje augančių miškų plotas – 3,4
mln. ha ir užima apie 49 proc. šios valstijos teritorijos. Tasmanijos
salos reljefas ir klimatas yra labai įvairus ir tai sudaro galimybę
susiformuoti įvairiausiems miškų tipams. Čia miškai klasifikuojami į šiuos tipus: eukaliptų (sausuosius, drėgnuosius, kalnų), lietaus miškus ir komercines plantacijas (2 pav.). Labai didelę reikšmę
miško tipui turi įvairiais intervalais pasikartojantys miško gaisrai.
Sausieji eukaliptų arba sausieji sklerofilų miškai yra iki 40 m
aukščio, jų medynai dėl periodiškai (beveik kas 25 metus) pasikartojančių gaisrų būna įvairaus amžiaus. Šiuose miškuose dažniausiai auga Eucalyptus amygdalina, E. pulchella, E. tenuiramis,
E. obliqua, E. delegatensis, E. sieberi rūšys. O labai sausose arba
prastai drenuotose dirvožemiuose, kur miškas tampa retu mišku, dominuojančios rūšys yra E. globulus, E. viminalis, E. ovata.
1 pav. Australijos miškų tipai

Sausasis eukaliptų miškas (E.obliqua)

Pomiškyje auga kietalapiai krūmai, viksvos, žolės, šakiai. Sausieji
eukaliptų miškai labiau auga rytinėje Tasmanijos salos dalyje, kur
iškrenta mažiau kritulių (<1000 mm per metus), ir prie vakaruose
esančių kalnų. Bet kartais šie miškai pasitaiko augti ir labiau lietinguose regionuose, ypač ten, kur dažnai būna periodiški gaisrai.
Drėgnųjų eukaliptų miškai pasižymi didesniu negu 40 m aukščiu, kartais medžiai pasiekia ir 90 metrų. Dominuojančios eukaliptų rūšys yra E. regnans, E. obliqua, E. delegatensis. Juos galima
laikyti vienais iš aukščiausių pasaulio medžių. Pavyzdžiui, Pietų
Tasmanijoje augantis karališkasis eukaliptas E. regnans, pavadin2 pav. Tasmanijos miškų tipai
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1–2 metų E. nitens plantacijos (jaunų medelių lapai
ir spalva kitokia nei subrendusių)

tas Centurion, yra 99,6 m aukščio ir 405 cm skersmens. Drėgnųjų miškų eukaliptai dažnai sudaro vieno amžiaus medynus, kurie dažniausiai būna užaugę po miško gaisro, kai išdegęs tankus
pomiškis leidžia įsiveisti šviesai reikliems eukaliptų sėjinukams.
Drėgnieji eukaliptų miškai sudaryti iš dviejų tarpusavyje susijusių potipių – drėgnųjų sklerofilų ir mišriųjų miškų. Drėgnuose
sklerofilų miškuose, jų pomiškyje dominuoja plačialapiai krūmai,
paparčiai ir paparčiai-medžiai – paprastoji diksonija (Dyksonia antarctica). Mišriuose miškuose, žemesniuose arduose ar pomiškyje
dažnai pasitaiko ir lietaus miško rūšių. Drėgnieji sklerofilų miškai
gali pasikeisti į mišriuosius miškus, jeigu nebūna gaisro. O mišrieji
miškai gali pasikeisti į lietaus miškus, kai eukaliptai sensta, palaipsniui miršta, užleisdami savo vietą lietaus miškų rūšims.
Drėgnieji eukaliptų miškai paplitę vakarinėje Tasmanijos dalyje, kur iškrenta didelis metinis kritulių kiekis. Šio tipo miškai
pasižymi didžiausiu produktyvumu visoje Australijoje.
Lietaus miškų struktūra ir kompozicija yra susijusi su altitude,
dirvožemio susiformavimo tipu ir derlingumu. Šio miško dominuojančios medžių rūšys gali atsinaujinti ir augti po tankia laja,
bet jos labai jautrios miško gaisrams. Pagrindinės lietaus miško
rūšys yra: raukšlėtasis notofagas Nothofagus cunninghamii, sasafras Atherosperma moschatum, blizgioji eukrifija Eucryphia lucida, tasmaninis lapšakis Phyllocladus aspleniifolius, paprastasis
drieksmis Lagarostrobos franklinii, KingBilly pušis Athrotaxis selaginoides ir Nothofagus gunnii (vienintelis spalvą keičiantis ir laLietaus miškas Tasmanijoje, pomiškyje
auga Dicksonia antartica
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pus rudenį numetantis medis Australijoje). Paparčiai, samanos,
kerpės ir grybai yra gerai pastebimi miško paklotėje, ant pūvančių
nuvirtusių medžių ir kamienų.
Lietaus miškai labiau paplitę Tasmanijos vakaruose, šiaurės
vakaruose ir šiaurės rytų aukštumose. Visur kitur lietaus miškas
būna drėgnose raguvose, kurios yra natūraliai apsaugotos nuo
ugnies.
Kalnų eukaliptų miškų pagrindinė buveinė yra centrinėje Tasmanijos salos plokštumoje, kur auga nuo 1000 m virš jūros lygio
iki medžių linijos. Dominuojančios rūšys – Eucalyptus coccifera,
E. Gunnii ir E. subcrenulata. Kylant aukščiau dėl didėjančio vėjo
poveikio ir dėl ledo pažeidimų medžiai tampa daugiakamieniai ir
prastos formos. Pomiškis yra labai įvairus su dažnai pasitaikančiomis lietaus miško rūšimis, kietalapiais krūmais ir kalnų žolėmis. Šie miškai auga labai lėtai, sunkiai ir ilgai atsigauna po gaisro.
Tasmanijoje komercinės paskirties plantacijos užima 302000
ha, kur apie 25 proc. sudaro spygliuočiai ir 75 proc. kietmedžiai.
Pagrindinė kietmedžių plantacijos rūšis – žvilgusis eukaliptas
E. nitens, kuris natūraliai auga Viktorijos ir Naujojo Pietų Velso
valstijose, bet nėra vietinis Tasmanijoje. O vietinio rutulinio
eukalipto E. globulus plantacijos gali augti tik žemumose esančiose šiltesnėse augavietėse, iki 300 m virš jūros lygio. Ši rūšis yra
jautresnė šalnoms negu žvilgusis eukaliptas.
Kelis dešimtmečius atliekamais tyrimais nustatyta, kad kitos
eukaliptų rūšys nėra komerciškai tinkamos medienos produkcijai
auginti plantacijose. Daugiau negu 80 proc. eukaliptų plantacijų
Tasmanijoje įveista popieriaus produkcijai gaminti. Jos veisiamos
sodinant 1 ha apie 1100 medelių (2,5 m x 4 m atstumais), priklausomai nuo augavietės tipo po 12–18 metų iškertamos.
Apie 40000 ha (mažiau nei 20 proc.) Tasmanijos eukaliptų
plantacijų auginamos pjaunamosios medienos produkcijai. Jose
medžiai yra genimi, retinami, kad užaugintų be šakų, kuo didesnio skersmens stiebus pjautiniams rąstams. Iš pasodintų 1100
medelių hektare atrenkami geriausiai augantys 300–350, kurie
nuo 3 metų genimi kasmet iki 5 metų (per tuos metus genima
iki 6,4 m aukščio). Per vieną genėjimą nuo medžio pašalinama
apie 40 proc. šakų. Vėlesnis genėjimas yra nerekomenduojamas,
šakos genimos kol yra gyvybingos, taip išvengiant medienos augimo aplink mirusias šakas. Medynai retinami 1 kartą nuo 8 iki 12
metų. Bet gali būti retinami ir 2 kartus, jeigu yra vėjavartų grėsmė. Plantacijos iškertamos plynai, kai medžių skersmuo pasiekia
40 cm, o tai būna apie 20–25 augimo metus.
Eukaliptų plantacijos pjautinei medienai auginamos ten, kur
minimalus metinis prieaugis yra bent 20 m3 per metus. Labiausiai ekonomiška auginti plantacijas, kur prieaugis būna 35 m 3 per
metus.
Tasmanijoje pjautinei medienai plačiai auginama spindulinė
pušis introdukuota iš Kalifornijos, JAV. Ši pušis atspari šalnoms,
gali toleruoti sausesnes augavietes ir pakankamai gerai auga mažiau derlinguose dirvožemiuose. Veisiama taip pat sodinant 1100
medelių 1 hektare, genima 3 kartus nuo 5 iki 9 metų iki 6,2 m aukščio. Retinama 3 kartus – 13, 21 ir 28 augimo metais. Pirmą kartą retinant želdiniuose iškertama tik linija mašinoms privažiuoti,
vėliau 2 kartus retinama tarp eilių. Per pirmą retinimą iš iškirstų
medžių gaminami popierrąsčiai ir poliai, antruoju retinimu – 40
proc. popierrąsčių ir 60 proc. pjautinių rastų, trečiuoju – 20 proc.
popierrąsčių ir 80 proc. pjautinių rąstų. Plantacija plynai iškertama priklausomai nuo miško produktyvumo apie 30–35 metus.

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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Startuos akcija „Bėgu švariame miške“

K

iekvieną pavasarį nutirpus sniegui
kyla nemažai sveikintinų iniciatyvų
tvarkyti savo namų kiemus, švarinti miestų, gyvenviečių viešąsias erdves.
Balandžio 7 d. startuos iniciatyva „Bėgu
švariame miške“, kurią organizuoja Lietuvos miško ir miško pramonės profesinių
sąjungų federacija (akcijos koordinatorius
– Tomas Jakutavičius).
Džiugu akcentuoti, kad bet kuri tokia
iniciatyva skatina žmonių ekologišką mąstyseną, pilietiškumą, socialinį aktyvumą.
Sudalyvavęs tokiose akcijose, žmogus pradeda suvokti, kad jis yra atsakingas ne tik
už save, ne tik už tvarką savame kieme, bet
ir už gražią bei švarią Lietuvą.
Per jau dešimtmetį vykstančias švarinimosi akcijas „Darom“ buvo atlikta daug
gražių ir reikalingų darbų, surinkta tūkstančiai tonų atliekų, valyti vandens telkiniai. Be jos gimė ir daugiau švarinimosi
akcijų, kurios skatino ne tik patiems apsikuopti, bet ir ragino neabejingus gamtai
žmones išaiškinti, nufotografuoti gamtą
teršiančius asmenis, pranešti aplinkosaugininkams apie nelegalius sąvartynus. Tačiau šios akcijos, nors jose dalyvauja daug
aktyvistų, yra vienadienės arba kaip akcija
„Darom“ trunka savaitę ar mėnesį. Po tokių akcijų ilgai užsitęsia surinktų šiukšlių
išvežimas, ypač jei jos surinktos ne akcijai
numatytuose taškuose.
Daug jėgų, laiko ir lėšų tenka skirti
miškininkams prižiūrimų miškų švarinimui. Nežiūrint į tai, kad miškų lankytojams įrengta daug rekreacinių objektų su
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poilsiui reikalinga infrastruktūra, miško
svečiai vis dar palieka nemažai šiukšlių.
Miškininkams tenka nuolat tvarkyti rekreacinių objektų aplinką, ypač pakelėse
rinkti šiukšles.
Siekiant padėti miškininkams, kad
jie daugiau laiko ir jėgų galėtų skirti savo
tiesioginiam darbui, ir kilo idėja akcijai
„Bėgu švariame miške“. Šis renginys iš visų
vykstančių ar prieš tai vykusių išsiskirs
savo idėjos naujumu. Įprasta, kad atšilus
orams, žmonės darosi fiziškai aktyvesni,
vyksta į gamtą, bėgioja, užsiima šiaurietišku ėjimu, vedžioja šunis. Ypač daug aktyviu judėjimu užsiimančių žmonių matome priemiestiniuose ar arti gyvenviečių
esančiuose miškuose. Remiantis Švedijos
patirtimi, iniciatyvos tikslas – į švarinimosi akciją įtraukti šiuos fiziškai aktyvius
piliečius. Dauguma jų turi savo individualius maršrutus, kuriuos apeina ar apibėga
kasdien arba bent keletą kartų per savaitę. Tereikia kiekvieną kartą su savimi turėti maišelį ir savo maršrute pamačius naują šiukšlę ją pakelti, parsinešti ir įmesti į
atitinkamą konteinerį. Kadangi aktyvaus
judėjimo sezonas būna ilgas, o patys aktyviausi jo nenutraukia ir šaltuoju metu, tokio pobūdžio švarinimosi akcija, kaip sako
švedai, tampa nuolatine. Šia akcija norima
pabrėžti, kad švarinimosi darbams terminų ar tikslių datų nėra. Tai turime daryti nuolatos, tai turi būti įprastu reiškiniu
kiekvienam piliečiui.
Akcijos „Bėgu švariame miške“ startas
bus duotas balandžio 12 d. 12.00 val. Valstybinės miškų urėdijos Kauno regioninio
padalinio teritorijoje (adresas: Romainių g.
2, Kaunas). Iniciatyva atvira visiems – prie
jos prisijungti gali visi norintys. Dalyvauti
akcijos pradžios renginyje kvietimai platinami per socialinius tinklus. Tikimės, kad
susidomėję šia akcija į ją paragins ir savo
socialinių tinklų draugus. Paskelbti akcijos
pradžią pakviesti Aplinkos ministerijos,
politinių partijų, profesinių sąjungų, kitų
nevyriausybinių organizacijų atstovai. Organizatoriai akcijos dalyviams rekomenduoja turėti maišelį šiukšlėms bei dėvėti
laisvalaikio aprangą ir atitinkamą avalynę.
Planuojame, kad renginio metu bus
priimtas kreipimasis į visus aktyviai miškuose savo laisvalaikį leidžiančius gyven-

tojus, skatinant juos prisidėti prie akcijos
„Bėgu švariame miške“. Panašius akcijos
pradžios renginius skatinsime surengti ir
kitose vietovėse.
Mūsų pradėta iniciatyva jokiu būdu
nekonkuruoja su jau vykstančiomis švarinimosi ir tvarkymosi akcijomis. Visos jos
reikalingos ir svarbios. Mes viliamės, kad
kiekvieno asmeninis pavyzdys paskatins
bet kokia forma prisijungti prie mūsų, net
ir tuos, kurie dar vis abejingi švarios aplinkos išsaugojimui. Tikime mūsų visų sąmoningumu ir aktyvumu.
LMPF inf.

Profsąjungiečių veiklos kronika
Kovo 1 d. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos tarybos posėdyje paaiškėjo, kad kas 4 metus rengiamame LPSK
suvažiavime, kuris vyks gegužės 11 d., į
LPSK pirmininko pareigas kandidatuoja
dabartinis pirmininkas Artūras Černiauskas ir Lietuvos miško ir miško pramonės
darbuotojų profesinių sąjungų federacijos
pirmininkė Inga Ruginienė.
Kovo 16 d. VMU Ukmergės regioniniame padalinyje vyko rinkiminis profesinės sąjungos narių susirinkimas. Jame dalyvavusi LMPF pirmininkė Inga Ruginienė
informavo profesinės sąjungos narius apie
vykstančias konsultacijas su dabartine VĮ
Valstybinių miškų urėdijos administracija.
Susirinkime profesinės sąjungos pirmininku išrinktas Vytautas Buzys, jo pavaduotoju – Ramūnas Jančiulevičius, komiteto nariais – Skirmantas Lučiūnas, Valdas
Banevičius, Asta Strazdienė, Vida Valašinienė, Vytautas Pašukonis.
Kovo mėn. vyko LMPF steigiamieji
susirinkimai Valstybinės miškų urėdijos
Alytaus ir Šiaulių regioniniuose padaliniuose. VMU Alytaus regioninio padalinio
profesinės sąjungos pirmininku išrinktas
Aurimas Kašelionis, valdybos nariais –
Darius Truncė, Gintautas Struckus, Dovilė Kenikienė, Andrius Kuzmickas.
VMU Šiaulių regioninio padalinio
profesinės sąjungos pirmininke išrinkta
Aušra Beresnevičienė, valdybos nariais –
Birutė Grybienė, Virgilijus Urbonas, Romualdas Zebčiukas, Simonas Vaitekūnas.

Ponsse didina gamybinius pajėgumus

S

uomijos miško mašinų gamybos bendrovė Ponsse
šiemet pažymėjo du svarbius įvykius jos gyvavimo
istorijoje: sėkmingai pradėtos realizuoti investicijos į
gamyklos plėtrą Vierema mieste bei pagaminta 13-tūkstantoji miško mašina. Ja tapo medkirtė Ergo 8w, kurią
atsiėmė Vokietijos įmonė FoWi GmbH & Co.
Investicija į gamybinių pajėgumų plėtrą – pati didžiausia kompanijos Ponsse istorijoje: gamyklos teritorijos plotas
padidintas nuo 2,7 ha iki 4 ha. Ši investicija suteikia galimybę dar labiau padidinti Ponsse produktų kokybę, gamybos lankstumą, saugumą ir veiklos produktyvumą. Toks
pajėgumų didinimas leis kompanijai labiau prisitaikyti prie
nuolat besikeičiančių rinkos reikalavimų, aukščiau pakelti
serijinės gamybos efektyvumo kartelę, kurti ir gaminti mašinas atsižvelgiant į konkrečius klientų reikalavimus.
Visi nauji objektai Vieremoje bus įrengti iki šių metų pabaigos. Užbaigus plėtros darbus, Suomijos įmonė taps labiausiai techniškai pažengusia miško mašinų gamintoja pasaulyje.
„Kompanijos Ponsse sukurtos miško kirtimo mašinos orientuotos į automatizuotą medienos sortimentų ruošą. Norėdami išlikti tarp lyderių, privalome nuolat modernizuoti gamybos procesą bei išvystyti gamybinius pajėgumus. Tik taip mes galėsime
patenkinti vis augančius klientų reikalavimus bei išsilaikyti konkurencingoje technologinio progreso rinkoje. Be to, saugi, šiuolaikiška gamykla – tai taip pat svarbi investicija ir į mūsų darbuotojus“, sakė kompanijos Ponsse prezidentas ir vykdomasis
direktorius Juho Nummela.
Dabartiniu metu Ponsse gamykloje Vieremoje dirba 570 žmonių,
iš jų – 390 darbuotojų įdarbinti tiesiogiai gamyboje. Visos Ponsse
miško mašinos gaminamos tik Suomijoje, Vieremos gamykloje.
Naujose gamyklos patalpose visi baigiamieji darbai šiemet
vyks nuosekliai: palaipsniui bus paleistos surinkimo linijos, įren-

giami sandėliai. Kraustymasis į naujas patalpas pradėtas jau kovo
mėnesį nuo sandėliavimo operacijų. Naujai įdiegtos sandėliavimo
technologijos leis gamybinių sandėlių logistikai efektyviau padidinti automatizavimo lygį. Bus automatizuotas 15500 nedidelių
atsarginių dalių ir komponentų bei 3900 padėklų sandėliavimas.
Įdiegus sandėliavimo operacijas, bus paleista nauja kirtimo
galvučių surinkimo linija. Ponsse bazines mašinas žadama rinkti
jau baigiantis vasarai, o iki metų pabaigos bus priduotos eksploatacijai kabinų ir manipuliatorių surinkimo linijos. Siekiant padidinti produkcijos kokybės kontrolę, visose gamybos linijose numatoma skirti daugiau laiko bandymams.
Didžiąją daugumą pastatų statybos ir įrengimo darbų vykdė
vietinės Suomijos kompanijos.

Ponsse inf.
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Naujoji vilkų
Dr. LINAS BALČIAUSKAS, Gamtos tyrimų centras

Aplinkos ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymu
Nr. D1-98 pakeistos Medžioklės Lietuvos Respublikos
teritorijoje taisyklės, papildant jas 421 punktu: „421. Medžioklės plotų naudotojai privalo vieną kartą per medžioklės sezoną atlikti medžiojamųjų gyvūnų apskaitą pagal
pėdsakus sniege pagal Medžioklės taisyklių 5 priede nurodytą metodiką.“ Tą dauguma jau ir padarė. Didžiausias
pliusas – pagaliau apskaita vyko tikrai visoje Lietuvos
teritorijoje, o ne vien valstybiniuose miškuose ir saugomose teritorijose. Ir sniego šiemet buvo pakankamai,
netgi senesniu metodu apskaita visoje Lietuvoje vienu
metu būtų pavykusi. Diskutuojant su medžiotojais, kristalizuojasi nuomonė: „Vilkų turėtų būti priskaičiuota ne
mažiau 500. Jei bus mažiau – kažkas ne taip. Ir pagaliau
limitas bus paskirtas pagal vilkų skaičių“. Ką gi, nesuprato jie gamtos aukštosios politikos vingių. Apie tai
skaitykite žemiau.

Žodis
skaitytojui

K

Eugenijus TIJUŠAS

PS. Norint turėti gerą juodukų chorą kieme, reikia pavasarį
iškelti daug inkilų špokams. Ir dar. Paskutinį kovo sekmadienį,
važiuodamas „betonke“, netoli Giedraičių – Dubingių sankryžos vidury baltos dienos pakelės pievose pastebėjau vilką. Būčiau internautas – numirčiau iš laimės ar baimės...
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Pirmiausia – apskaitos tikslas: „Medžiojamųjų gyvūnų apskaitos pagal pėdsakus sniege (toliau – apskaita) tikslas – nustatyti kanopinių žvėrių ir didžiųjų plėšrūnų paplitimą, taip pat santykinę gausą, įvertintą kaip pėdsakų dažnumo indeksas, šalyje ir
atskiruose jos regionuose.“ Limitas kažin ar bus skirstomas pagal
pėdsakų skaičių, tenkantį vienam maršruto kilometrui. O skaičiumi paversti tokius duomenis reiks nemažai drąsos. Sakykim,
paeiliui tęsiasi trys medžioklės plotai A, B ir C. Plotas A patenka
į vienos vilkų grupės teritoriją, plotas C – į kitos vilkų grupės teVYTAUTO KNYVOS nuotrauka

aimiečiai špokai drąsesni už miestiečius. Kovo viduryje
termometro stulpeliui išdidžiai sustingus ties –15 0C,
pro gryčios langus kaime kartu su saulės spinduliais
veržėsi griausmingas gal pusšimčio juodukų choras. Po savaitės saulutei sostinėje Pašilaičių mūrų užkaborius įkaitinus iki
+10 0C, berže prie inkilo tupėjo tik vienas bebalsis juodaskvernis miesčionis.
Keičiasi požiūris. Seniau geriau buvo tai, kas dar bus, dabar geriau tai, kas jau buvo. Pamenu, seniau buvo viskas aišku. Buvo dvi lietuvių veislės. Kaimiečiai jurgiai (ne tie jurgiai,
kurie skraido kairėn, bet tie jurgiai, kurie šiaip kaimo jurgiai)
ir runkeliai – Lietuvos šaknys. O miestiečiai – elitas (ką čia
bepridėsi) – Lietuvos smegenys. Abi lietuvių veislės turėjo tris
kartas. Tie, kurie senesni, vadinosi seneliais. Jų vaikus vadino
tėvais, o jų vaikus – anūkais. Viskas buvo aišku!
O dabar? Vos ne žėdnas miesto Džordžas per šv. Kalėdas,
šv. Velykas ir šiaip ilgaisiais savaitgaliais veržiasi tapti kaimo
Jurgiu. Su kartom dar blogiau! Jos dabar numeruojamos raidėmis X, Y, Z. Yra dar viena – prarastoji.
Neseniai man gimė anūkė. Na, ne visai man, bet vistiek
man. Nebeužmiegu, galvoju. Kas bus, jeigu mano anūkės karta
bus Š... karta? Bet aš ne apie tai.
Aš dar turiu svajonę. Svajoju sutikti naujos lietuvių, ne tik
veislės, atstovą – internautą. O dar labiau svajoju aplankyti jų
gimtinę – Internautiją. Tai turėtų būti velniškai linksma šalis.
Jos gyventojai užsijuokia negyvai pamatę, kaip nevala šuo voliojasi lovoj, graužia labutinus (čia tokie nepigūs bateliai, kuriuos nešioja „elitės“). Tai turėtų būti dieviškai tragiška šalis.
Jos gyventojai mirtinai užsiverkia vos sužinoję, kad vilkas ėda
avį, velykinis kiškutis nemėgsta morkų, o mėsa į maximų, rimių, ikių, norfų, lidlų vitrinas patenka ne iš rožinių debesėlių,
o iš skerdyklų, kur galabijamos vištos, kiaulės, triušiai ir kiti
dievo padarėliai. Aš dar vis svajoju...		

mEDŽIOKLė

apskaita koreguos gyvūnijos monitoringą
ritorijos pakraštį. Plote A apskaitoje registruoti treji vilkų grupės
pėdsakai, išsiskyrimo metu parodantys 5; 4 ir 6 individus, apskaita atlikta vasario 1 dieną. Plote B vilkų pėdsakai registruoti vasario viduryje, jų nerasta. Plote C vasario mėn. gale rasti 2-jų ir 4-ių
vilkų pėdsakai.
Klausimas: kiek ABC teritorijoje gyvena vilkų – 6 ar 10? Atsakymas priklauso nuo to, kas skaičiuos? O kieno nuomonė šiuo
atveju turėtų būti svaresnė? Žmonių, kurie medžioklės plotuose
būna nuolatos, ar tų, kurie vertins duomenis ten niekada nebuvę?
Taigi, iki limito nustatymo dar toli. Vilko populiacijos valdymo (sąmoningai nerašau apsaugos) planas kol kas nepakeistas.
Diskuotuojame, ar nuo individų skaičiaus nereiktų pereiti prie
šeimų, kaip kad daro estai. Ir limitus skirstyti pagal šeimų skaičių.
Pirmas klausimas: kiek reikia šeimų, kad vilkų populiacija būtų
saugi? Antras klausimas: o tie, kurie laikosi mažesnėmis grupėmis, jau nesvarbu? Kaip kam. Avių augintojų nuomone, svarbūs.
Ir kažkodėl kyla abejonė – nepatiks „Baltijos vilkui“.
Citata: „demokratija (gr. δῆμος ‚liaudis‘ + κρατῶ ‚valdau‘) reiškia valdymo formą, kurioje visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme, skirtingai nuo valdymo formos, kurioje tokia teisė
priklauso vienai išskirtinei grupei. Demokratija vilko populiacijos
valdyme reiškia, kad nuomonę turi atstovauti visos suinteresuotos
šalys. Bet gavosi taip, jog nuo 2006 m. nuomonę formuoja viena,
toli gražu ne gausiausiai reprezentuojama grupė. Ir tik ta nuomonė svarbi. Nesvarbu, kad mokslo institucijos siūlo padidinti sumedžiojimo limitą – nebuvo sniego, todėl jis liks toks pat. Treji
neprofesionaliojo mokslo projekto rezultatai irgi nesvarbūs.
Apie šį projektą teko girdėti įvairių pasisakymų. Pirmas jų:
medžiotojai suinteresuota pusė, todėl jų duomenys nepatikimi.
Tie nepatikimi stebėtojai per 3 metus pateikė duomenis apie stebėtus 1833 vilkus ir daugiau kaip 1000 nuotraukų bei vaizdo įrašų. Tai nereiškia, kad Lietuvoje gyvena 611 (1833/3) vilkų. Šiuose
stebėjimuose trys ir daugiau vilkų buvo registruota 221 kartą, 4
ir daugiau – 116 kartų (1 pav.). Pakartotinų stebėjimų šioje statistikoje labai nedaug. Užtat yra unikalus vaizdo įrašas, kuriame 9
1 pav. 2015–2017 m. stebėtų vilkų grupės dydžio pasiskirstymas

vilkai ateina ir sutupia prieš kamerą. Jis patvirtino 12 vilkų stebėjimo faktą, pateiktą be „daiktinių įrodymų” kiek anksčiau.
Kita nuomonė – medžiotojų, kurių dauguma sako taip: ačiū,
kad stengiatės, bet mūsų nuomonė niekam neįdomi ir į ją kažin
ar bus atsižvelgta. Ką gi, mes ir toliau renkame duomenis, kuriuos
vėliau galėsime palyginti su pirmais naujosios apskaitos rezultatais.
Medžiotojų profesionalumo vertinimas keičiasi – nuo būtinybės patvirtinti stebėjimą (metodikos parengimo darbo grupei
diskutuojant vienas iš argumentų buvo toks: jei stebėjimo negalima patvirtinti, jis nepatikimas ir negali būti įskaitytas) iki to, kad
naują apskaitą atliks būtent medžiotojai. Apskaitoje bus surinkta
daugybė duomenų ne tik apie vilkus: „7. Gyvūnai, kurių pėdsakai
registruojami: vilkas, lūšis, paprastasis šakalas, rudasis lokys, šernas, stirna, taurusis elnias, danielius, briedis, stumbras. Kartu registruojami ir naminių šunų pėdsakai.“

Technologinis proveržis
Naujoje metodikoje daug dėmesio skiriama pėdsakų dokumentavimui: „13. Atliekant apskaitą būtina turėti: apskaitos dokumentus: maršruto žemėlapį (žemėlapius) ir nustatytos formos
apskaitos anketą (pridedama), skaitmeninį fotoaparatą arba fotografuojantį telefoną, kuriame yra laiko registravimo funkcija, liniuotę ar ruletę pėdsakų dydžiui išmatuoti, apie 10x10 cm dydžio
popieriaus lapelių pėdsakų numeriui užrašyti ir rašiklį (rekomenduojama mėlynai rašantis)“ ir „15.7. pėdsakus priskyręs kuriai
nors apskaitomų plėšriųjų žvėrių rūšiai, stumbrui ar naminiam
šuniui, pėdsakus nufotografuoja ir į apskaitos anketą įrašo fotografavimo laiką 5 minučių tikslumu“. O jei įrašo 7 min. tikslumu
arba lapelis yra 8x15 cm dydžio, apskaita neužskaitoma?
Keli pastebėjimai: karvių miške žiemą nėra, todėl stumbro
pėdsakus atpažinti neturėtų būti sunku. Kiek kebliau tikėti danieliaus pėdsakų registravimu, nes įrodymų (nuotraukų) jiems nereikalaujama. Na, o šakalo pėdsakams atpažinti sniege reikia tikrai
gerų oro sąlygų, nors jie labiau būtų matomi purve.
Dėl vilko ir šuns pėdsakų skirtumo ne vienas medžiotojas pasisakė vienareikšmiškai: pas mus būrelyje palaidi, o tuo labiau
benamiai šunys po mišką nelaksto. Tiesa, ši problema svarbi kai
kuriose gretimose Lietuvai šalyse. Galbūt po 2018 m. apskaitos
paaiškės, ar tai svarbu ir Lietuvai.

Technologijų grimasos
Pamodeliuokime situaciją „kas būtų, jeigu...“. Pirmiausia klausimas: kam reikalingos minutės apskaitos anketoje, jeigu naudojame skaitmeninį fotoaparatą arba fotografuojantį telefoną, kuriame yra laiko registravimo funkcija? Tiesą sakant, tų funkcijų yra
gerokai daugiau – ir nebūtinai jos padidintų duomenų patikimumą, jei tik būtų noras. Štai nelabai ryški žiurkės nuotrauka. Joje
telefonas fotografavimo metu paliko taip vadinamą EXIF informaciją (2 pav.).
2018 kovas

33

mEDŽIOKLė

cijas, apšvietimą, kampą ir pan. Taigi, nepaisant mėlynos spalvos rašiklio, iš tikrųjų
kalbame tik apie pasitikėjimą žmogumi atliekančiu apskaitą.
Neprofesionaliajame stambiųjų plėšrūnų apskaitos projekte pasitikėjimas yra svarbiausias veiksnys. Mes neviešiname koordinačių, nes daug jų susiję su miške palikta
kamera. Mes nesudarome galimybės matyti
nuotraukų metaduomenis, nes kai kuriuose jų ta informacija yra. Tačiau mes kritiškai vertiname kai kuriuos stebėjimus. Kad ir
labai įtikinamai atrodė 12 vilkų stebėjimas
viename Šiaurės Lietuvos rajonų, jis buvo
atmestas – tuo metu sniego nebuvo (patvirtinta kelių nepriklausomų stebėtojų), todėl
pėdsakai negalėjo būti atsispaudę. Kai kurių
stebėjimų koordinatės rodo neįtikimą vil2 pav. Nuotraukoje slypi metaduomenys. Teisybės dėlei reiktų paminėti, kad skaitmeninis
kui buvimo vietą: pavyzdžiui, didžiulės sodų
fotoaparatas ar telefonas juos įrašo nebūtinai.
bendrijos viduryje. Tačiau dėl to tikėjimas
kitų stebėtojų patikimumu nesumažėjo.
Taigi, apibendriname: pėdsakų sniege
apskaita medžioklės plotų vienetuose parodys ne stambiųjų plėšrūnų skaičių, o veikiau
šio skaičiaus dinamiką. Vien apskaitos nepakaks vilkų limito skirstymui, nebent reikėtų
orientuotis tik į ilgalaikius pėdsakų indekso
pokyčius. Stambiųjų plėšrūnų monitoringas
tampa nereikalingu, nes apskaita tą patį metodą naudos visoje Lietuvos teritorijoje. Todėl turėtų būti peržiūrėtas ne tik Vilko populiacijos valdymo (apsaugos) planas, bet ir
Valstybinės aplinkos monitoringo programos gyvūnijai skirta dalis.
Tuo pačiu patvirtinu, kad neprofesiona3 pav. EXIF nurodo ne tik tikslų laiką. Jei fotografavimo įrenginys palaiko vadinamąjį geotagingą,
lusis stambiųjų plėšrūnų apskaitos projektas
nuotraukoje yra informacija apie jos padarymo vietą.
tęsiamas. Jūsų stebėjimai ir toliau laukiami
EXIF – tai vadinamieji metaduomenys: fotograGamtos tyrimų centre, adresu linasbal@ekoi.lt. Apie rezultatus ir
favimo laikas sekundės tikslumu, išlaikymas ir diaftoliau informuosime spaudoje, internete ir kitomis priemonėmis.
ragma bei net keli variantai duomenų apie vietą, kur
fotografuota. Paspaudus atitinkamą mygtuką, atsidaro žemėlapis, kuriame ši vieta nurodyta (3 pav.).
Panašu, kad žiurkė buvo fotografuota Vietname. Iš
4 pav. Nemokama Colorpilot programėlė metaduomenų keitimui gali labai daug
tikrųjų tai tiesa. Bet ar visada?
Pradėkime nuo laiko. Naudojančių medžioklines
kameras pastebėjimu, laiko rodymas neretai „nusimuša“. Vidinis aparato laikrodis gali būti pakeistas
sąmoningai (ir tada 2013 m. kovo mėn. nuotraukos
taps naujomis), gali neveikti, atsilikti arba užskubėti. Priežasčių tam yra daug. Netgi viskam veikiant,
nuotraukoje slypintys metaduomenys gali būti neteisingi. Pati pirmoji google paieška rodo, kad juos
ištrinti arba pakeisti visai nesunku. Ar vis dar tikite, kad žiurkė fotografuota Vietname, o ne Vilniuje?
Dar yra toks Photoshop kūrinys ir daugybė į jį
panašių grafinio redagavimo programų. Iš vienos
nuotraukos per kelias minutes galima pagaminti
daug skirtingų atvaizdų: pakeisti mastelį, propor-
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Išėję negrįžti

Jonas Stankevičius
1928 02 05 – 2018 03 01

E

idamas 91-uosius metus, pirmą šalto
pavasario dieną išėjo Anapilin miškininkas Jonas Stankevičius, išdirbęs
miškotvarkoje 44 metus.
Jonas gimė gausioje ūkininkų šeimoje,
gyvenusioje Šlavėtrų kaime prie Giedraičių. Pradžios mokslus baigė Giedraičiuose,
vėliau mokėsi Vilniaus berniukų gimnazijoje. 1947 m. įstojo į Vilniaus universiteto
Miškų ūkio fakultetą, o nuo 1950 m. studijas tęsė Kaune, jau Žemės ūkio akademijoje. Gamybines praktikas ir studentiškas
atostogas jis praleisdavo tarp miškotvarkininkų. Todėl 1952 m. baigęs LŽŪA pasiprašė su keliais bendramoksliais (Jonu
Kenstavičiumi, Romualdu Krogertu, Benediktu Barzdaičiu, Jonu Sirvydžiu) skiriamas į tuometinę Miško projekto įmonę.

Jonas 16 metų dirbo taksatoriumi tvarkant Lietuvos bei Sibiro – Baškirijos, Udmurtijos, Irkutsko srities miškus. Sumanus,
gabus specialistas 1966 m. paskirtas miškotvarkos būrio viršininku. Šiose pareigose jis
dirbo 26 metus, tapdamas ilgiausiai dirbusiu miškotvarkininku. Per tuos metus Jonas
su kolegomis parengė 25 miškotvarkos projektus, o Kėdainių, Tytuvėnų, Pakruojo ir
Jurbarko miškų ūkiams – ir po du. Projektai buvo recenzuojami, teigiamai įvertinami
mokslo ir gamybos darbuotojų. Tai atspindi ir gautos padėkos, paskatinimai iš tuometinio TSRS miškų ūkio komiteto, Lietuvos
miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos.
Sukaupta patirtimi Jonas pasidalino
„Mūsų giriose“, aprašydamas Kėdainių,
Vilniaus, Kaišiadorių miškų ūkių ūkinės
veiklos rezultatus, problemas. Paruošė
metodinius nurodymus retų medynų atsiradimo priežastims nustatyti. Daug laiko
ir sumanumo Jonas skyrė ir įvairiapusiškai
visuomeninei veiklai.
Parengęs paskutinį miškotvarkos projektą Telšių miškų urėdijai, nuo 1992 m. jis

paskirtas vykdyti žemės reformą – miškų
grąžinimo darbus savininkams Pakruojo miškų urėdijoje. Šis darbas Jonui buvo
neįprastas, metodiškai neišspręstas, tad
1993 m. pabaigoje išėjo į pensiją,
Jonas triūsė savo medelynėlyje: skiepijo, kitais būdais daugino dekoratyvinius
sodmenis ir užaugintais medeliais džiugino bičiulius, gimines. Prisimename Joną
ir kaip gerą, nuoširdų, paprastą, sumanų
kolegą, linksmą pašnekovą, šeimos žmogų. Dar studijų metais vedė medikę Eleną,
kartu nugyveno 66 metus, užaugino dvi
dukras, sulaukė 6 anūkų ir proanūkių.
Amžinam poilsiui velionį palydėjome į
Kauno miesto Karmėlavos kapines.
Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną Eleną, dukras Danguolę ir Gaivą, jų šeimas, brolius Bronislovą, Stanislovą, Donatą, Jurgį, seseris Aldoną, Teresę, kitus
artimuosius.
Buvusių kurso draugų ir miškotvarkos
veteranų vardu –
Leonardas Kairūkštis,
Algirdas Rutkauskas

Algirdas Bronislovas Stamburas
1943 05 06 – 2018 02 11

N

etikėta nepagydoma liga išvedė
Anapilin buvusį ilgametį Tytuvėnų
miškų urėdijos darbuotoją Algirdą
Bronislovą Stamburą, kuriam miškininko
profesija buvo gyvenimo pašaukimas.
Kelias į miškininkystę jam nebuvo tiesus. Baigusį 1961 m. Tytuvėnų vidurinę mokyklą keleriems metams pašaukė atlikti karinę prievolę. Tad studijuoti LŽŪA Miškų
ūkio fakultete teko jau pakankamai subrendusiam. Įgijęs 1969 m. miškininko diplomą,
Algirdas grįžo į gimtuosius Tytuvėnus, kur
tuometiniame Tytuvėnų miškų ūkyje 31
metus dirbo įvairiose pareigose. Nuovokus,
darbštus, atsakingas specialistas buvo pastebėtas – nuo 1977 m. pradžios iki 1990 m.
patikėtos Tytuvėnų miškų ūkio direktoriaus, 1990 m. – miškų urėdo pareigos. Čia

A. Stamburas pasižymėjo kaip gabus, kūrybiškas, iniciatyvus gamybos organizatorius, reiklus sau ir darbuotojams. Tytuvėnų miškų ūkio kolektyvas sėkmingai vykdė
pagrindines gamybines užduotis, jo vadovas apdovanotas medaliu „Už šaunų darbą“.
Nuo 1990 m. rudens Algirdas paskirtas
Tytuvėnų miškų urėdijos medienos sandėlio vagonų pakrovimo meistru, 1995 m.
rudenį – medienos sandėlio viršininku,
2000 m. – medienos išvežimo baro meistru. Nuo 2004 m. pradžios iki išėjimo 2006
m. rugpjūtį į pensiją jis dirbo Kelmės girininkijos girininko pavaduotoju.
Amžinam poilsiui miškininkas A. Stamburas atgulė Kelmės kapinėse, kur pušyno
ošimas bus tarsi amžina padėka už kasdienį tylų, nuoširdų, draugišką jo ryšį su bend-

radarbiais, širdies atvėrimą aplankytam
medžiui, žvėrelių pėdsakų sekimą, rūpinimąsi paukščių lizdais, pastebėtas kerinčias
šaknis ir unikalius medžių masyvus, kurie
dabar puošia namų aplinką.
Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną Ireną, dukrą Sandrą, sūnų Gytį ir kitus
artimuosius.
Valstybinių miškų urėdijos Tytuvėnų
regioninio padalinio darbuotojai
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Laisvą minutę
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36.

4.

37.

38.

9.

1.

Vertikaliai:

2.

3.

4.

5.

6.

1. Vakarų baltų tauta, gyvenusi tarp Nemuno ir Vyslos. 2.
Laipsniškas kitimas, plėtotė, plėtra. 3. Pozicija šachmatuose,
kai žaidėjas, kurio eilė daryti ėjimą, neturi jokio legalaus ėjimo, tačiau jo karalius nėra šachuojamas. 4. Kempininių šeimai
priklausantis nevalgomas parazitinis medžių grybas. 7. Žmogaus pagaminta konstrukcija, paprastai dėžutės formos su landa gyvūnui įlįsti, perėti. 8. Pokylis, vaišės kitaip. 9. Žiulio Verno nuotykių romano veikėjo kapitono vardas. 15. Organizmo
virškinimo organų visuma ar platus tiesus kelias. 16. Pelėdinių šeimos plėšrusis paukštis, turintis „ausytes“. 18. Lotynų
Amerikos šalių masės vienetas, lygus 10-15 kg. 19. Kanados
sostinė ir ketvirtas pagal dydį miestas. 22. Pirklių susivienijimas, gynęs savo narių interesus ir privilegijas. 23. Ypatingas organizmo sandaros vienetas, sudarytas iš įvairių audinių
ir atliekantis tam tikras funkcijas. 27. Mitologijoje ir etninėse
indų religijose reiškia veiksmus, įskaitant ir religinius, kurie
sukelia po jų einantį atlygį. 29. Giminės ar kraujo ryšiu susieta žmonių grupė. 31. Kačių, ožkų ar triušių veislė. 32. Degimo
proceso metu išsiskiriančios įkaitusios, šviečiančios dujos. 33.
Astronominis periodas, kuriam praėjus, dangaus sferoje kar36
2018ir
kovas
tojasi Saulės, Mėnulio
jo orbitos mazgų tarpusavio padėtis.

7.

8.

9.

Horizontaliai:

10.

11.

12.

13.

14.

5. Vargingas gyvenimas, vargimas, bėda, rūpestis. 6. Žalioji samana.
10. Dedamoji priemonė valgiams virti, valgyti. 11. Žemės paviršiaus
įdubimas stačiais šlaitais. 12. Prabangi apeiginė popiežiaus kepurė,
papuošta trimis viena ant kitos uždėtomis karūnomis su kryželiu. 13.
Aukštaičių ir dzūkų gyvenamasis namas. 14. Kazachstano sostinė,
įsikūrusi šalies šiaurėje, abipus Išimo upės. 15. Nustatytos formos dokumentas, reiškiantis besąlygišką nuorodą sumokėti kam nors atitinkamą sumą. 17. Vienetinių dydžių skaičiavimo matas, lygus 60 vienetų arba 5 tuzinams. 19. Siaura kalva, sudaryta daugiausia iš smėlio ir
žvyro. 20. Mąstymas, samprotavimų eiga, sveikas protas, vidinis dėsningumas. 21. Vieta, kurioje žaidžiamas tenisas, aikštelė. 24. Sienų,
atramų jungiamasis elementas. 25. Bioenergetinis laukas, supantis
žmogaus kūną. 26. Baltijos jūroje gyvenanti pusiau praeivė žuvis, kuri
neršti migruoja į Kuršių marias, jos viršutinis žandas išsikiša priekin.
28. Aštrus kaukazietiškas, paprastai raudonos spalvos padažas mėsos
ir žuvies patiekalams. 30. Įpjautas ženklas, įrentimas, įpjova. 34. 29oji JAV valstija, tapusi ja 1846 m. gruodžio 28 d. 35. Fizinis pasaulis,
kurį sudaro įvairūs augalai, gyvūnai ir natūralūs kraštovaizdžiai. 36.
Organizmų paveldimumo vienetas, kuriame yra užkoduota genetinė
informacija. 37. Legendinė taurė, iš kurios gėręs Kristus per Paskutinę vakarienę. 38. Išnykęs dykaraginių genties gyvūnas.

Sudarė Ona Gylienė

1.

Sveikiname gimusius balandį
Su 30-uoju gimtadieniu

19 d. – VMU Kazlų Rūdos regioninio pa-

padalinio Paežerio girin in k ijos rekreaci-

dalinio Višakio Rūdos girin ink ijos eigu-

jos darbininką ARŪNĄ SEREIKĄ.

doktorantę MIGLĘ VAIČIUKYNĘ.

– VMU Marijampolės regioninio pada-

Su 70-uoju gimtadieniu

Su 40-uoju gimtadieniu

ninio padalin io vairuotoją VIRGINIJŲ

Balandžio 7 d. šią sukaktį paž ym inčią

lį VIDMANTĄ MATUSEVIČIŲ, 20 d.

LAMMC Miškų instituto miškotyros

linio med ienos ruošos, prek ybos ir tech

Balandžio 4 d. šią sukaktį pažyminčią bu

vusią Utenos miškų urėd ijos darbininkę

Balandžio 9 d. šią sukaktį paž ym inčią

MINEIKĄ, 26 d. – VMU Švenčionėlių

GUSTIENĘ, 12 d. – VMU Kazlų Rūdos

jos pjūklininką VAIDĄ PELAKAUSKĄ,

girininko pavaduotoją TOMĄ TAUJINS-

padalinio Šunskų girin ink ijos girin inko

Šilutės miškų urėd ijos Šiaudėnų girinin

KĄ, 16 d. – VMU Anykščių regioninio

pavaduotoją RAMŪNĄ ČERNIAUSKĄ,

kijos girin in ką PETRĄ KASNAUSKĄ.

TAUTĄ GRIKĖNĄ, 23 d. – VMU Šakių

meistrą PETRĄ BĖLIAKĄ.

VIRGINIJŲ DAMBRAUSKĮ.

Su 60-uoju gimtadieniu

Su 50-uoju gimtadieniu

vusį ilgametį buvusios Tytuvėnų miškų

Balandžio 2 d. šią sukaktį paž ym inčią

urėdijos urėdą SVAJŪNĄ VAITEKŪNĄ,

toją akademinei veiklai doc. LORETĄ

dalinio Klaipėdos girin ink ijos girininką

regioninio padalinio medelyno meist-

binės miškų tarnybos Finansų skyriaus

Švenčionėlių regioninio padalinio medie

– VMU Panevėžio regioninio padali-

KMAI kolegijos administratorę ALMĄ

regioninio padalinio Jūrės girinin k ijos

padalinio prekybos vadybininką VY-

regioninio padalinio Labanoro gi rin in k i
27 d. – VMU Marijampolės regioninio

29 d. – VMU Biržų regioninio padalinio

regioninio padalinio miško darbininką

KMAI kolegijos direktoriaus pavaduo-

Balandžio 3 d. šią sukaktį paž ymintį bu

11 d. – VMU Kretingos regioninio pa-

LEONIDĄ BRONISLAVĄ KEPALIENĘ,

21 d. – VMU Telšių regioninio padalinio Žarėnų girininkijos valytoją ZOFIJĄ
ŠNIAUKIENĘ, 28 d. – buv usį ilgametį

Balandžio 1 d. sukanka 75-ri buv u

siam ilgamečiam Kaišiadorių miškų urėdijos darbuotojui RAPOLUI MAČIUI,

4 d. – bu
v u
siam il
ga
mečiam Jurbarko

miškų urėdijos Smalininkų girininkijos
girininkui ZIGMUI IZIDORIUI RIMKUI.

RIČARDĄ STAPONKŲ, 18 d. – Valsty-

Su 80-uoju gimtadieniu

rę RIMĄ MEDUTIENĘ, 14 d. – VMU

vedėją VIDĄ BRADAUSKIENĘ, 20 d.

buv usią Anykščių miškų urėdijos buhal-

nos ruošos, prek ybos ir techninio pada

nio Karsakiškio girin ink ijos miškų ūkio

d. – VMU Veisiejų regioninio padalinio

– VMU Mažeikių regioninio padalinio

SEMAŠKIENĘ, 3 d. – VMU Panevėžio

Balandžio 15 d. šią sukaktį paž yminčią
terę DONATĄ SKARDŽIUVIENĘ.

linio mechaniką ARVYDĄ SEMĖNĄ, 17

darbininką VYTAUTĄ JANULĮ, 21 d.

Su 90-uoju gimtadieniu

medienos ruošos, prek ybos ir techninio

personalo inspektorę JOVITĄ KAIRIE-

vusį ilgametį ASU (LŽŪU) Miškotvarkos

pada linio viršininką ALGIRDĄ DIMŠĄ,

Kryžiažodžio „Apie Lietuvos
istoriją ir gamtą...“, išspausdinto
2018 m. 2 nr., atsakymai
Vertikaliai: 1. Paksas. 2. Ragas 3. Nakas. 4.
Dovana. 7. Ragainę. 8. Lapės. 9. Mažylis. 15.
Grinius. 16. Smetona. 18. Aviža. 19. Arina. 22.
Adamkus. 23. Vaitkus. 27. Urbas. 29. Amalas.
31. Vaičys. 32. Jakai. 33. Zasas.
Horizontaliai: 5. Svaras. 6. Šapoka. 10. Danas. 11. Abaka. 12. Aktas. 13. Pakasa. 14. Šaulys. 15. Gūsis. 17. Inta. 19. Ašis. 20. Milinė.
21. Stotis. 24. Ūdra. 25. Asas. 26. Sauka. 28.
Umaras. 30. Šventė. 34. Burba. 35. Ataka. 36.
Iglus. 37. Dvaras. 38. Rasytė.
LIETUVA ŠVENČIA

NĘ, 22 d. – VMU Panevėžio regioninio

Balandžio 12 d. šią sukaktį paž ymintį bu

katedros profesorių dr. JONĄ DANIULĮ.

Kryžiažodžio „Apie viską po truputį...“ atsakymą (frazę) iki 2018 m. balandžio
16 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 –
kastuvas Fiskars ErgoComfort.

Kryžiažodžio „Apie Lietuvos istoriją ir gamtą...“, išspausdinto 2018 m. 2 nr., teisingus atsakymą pateikė ir prizą – pjūklelį
Tri Saw 180T laimėjo Šarūnas Alesius.
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.
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Rytų Lietuvos miškai
ir miškininkai istorijos
verpetuose
Tikėjimai seniau ir dabar

Jei tauta neturi savo papročių, mitų ir dievų, jei neturi savo religijos, neaišku nuo ko
pradėti apie tą tautą rašant, kur jos buvimo,
radimosi ir savasties egzistenciniai pagrindai. Ką apie pasaulio sutvėrimą pasakoja
lietuvių mitologija? Sakmėse pažymima,
kad pasaulio kūrimas vykęs tam tikra seka.
Pagrindiniai dievai – Perkūnas, Nunadievis, Teliavelis. Miškų reikalus mitologijoje
globojo deivės Medeina, Žvėrūna, daug dėmesio skirta Zuikių dievui, kuris, pasak lietuvių mitologijos aiškintojo J. Greimo, turėjo daug paskirčių. Požiūryje į dievybes, jų
pagerbimo ritualuose taip pat atsiskleidžia
to meto žmogaus santykis su gamta. Ipatijaus metraštyje, datuojamame 1252 m.,
kalbama apie lietuvius ir jų karaliaus Mindaugo dievus, kuriems slapta buvo aukojama: „visų pirma Nunadieviui ir Teliaveliui
ir Diviriksui, Zuikių dievui ir Medeinai”.
Labai stiprus buvo medžių gerbimo
kultas. Pavyzdžiui, Lazdona globojo žmonių maitintoją lazdyną. Atskirus medžius
globojo Beržulis, Kirnis, kiti senovės dievai. Buvo tikima, kad jų šakose apsigyvena
mirusiųjų vėlės. Geležies amžiuje net buvo
laidojama medžiuose.
XVI a. aukštaičiai nekrikštytų vaikų
nekasė žemėn, o kėlė juos į liepas. Tai liudija netvarkingi kaulų subėrimai į kapavietes. Iš tų laiko atėjo laidojimo medyje
paprotys, transformavęsis į laidojimą medinėje skrynioje (karste). Vežant karstą
keturiuose vežimo ar vėliau automašinos
kampuose buvo tvirtinamos beržų šakos,
kelias iki mirusiojo barstomas eglišakiais,

VACLOVO TREPĖNAIČIO nuotrauka

Kacėniškių piliakalnis Sirvetos regioniniame parke
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pinami eglių, pušų vainikai. Jei karys žūdavo svečioje šalyje, jam supildavo menamą kapą ir ant jo pasodindavo kadagį.
Medžių kultas atėjo iš viduriniojo ir
vėlyvojo geležies amžiaus. Dabar miškininkai biržėse palieka sėklinius medžius,
o senovėje kertant mišką buvo paliekami
„šventi” medžiai, kurie, matyt, turėjo tą
pačią funkciją – dauginti mišką. Švenčiausia giraitės vieta laikyta ten, kur augdavo
seniausias ir storiausias medis. Dažniausiai tai buvo ąžuolai. Tokį medį įšventinti
dievų buveine galėjęs tik vaidila. Anot M.
Pretorijaus, vaidila, radęs tinkamą medį,
3 paras pasninkaudavo ir budėdamas prie
medžio prašydavo dievybę apsigyventi
„žaliajame būste“, kad besikreipiantiems
žmonėms nelaimėje padėtų. Apie savo atvykimą prie medžio dievybė pranešdavo
šlamesiu. Jei ilgesnį laiką šlamesio nesigirdėdavo, manyta, kad arba medis nešventas, arba reikalinga vaidilos auka. Tuomet
vaidila persidrėksdavo krūtinę ir patepdavo medį krauju. Jei ir tai nepadėdavo, ištepdavo kamieną savo vaiko krauju. Šventosios giraitės įteisinimo panašūs ritualai
buvo atliekami ir kitose Lietuvos žemėse.
Dievybei persikėlus į medį, žmonės aukodavo aukas: kiaules, ožius, juodus gaidžius,
prie jo buvo atliekamos apeigos.
M. Pretorijus rašė, kad Mažojoje Lietuvoje 1664 m. garbinta dvikamienė eglė,
prie kurios žmonės nešdavo aukas – skaras, drabužius, pinigus. Prie Garliavos augusio dvikamienio uosio 1840 m. atvykę
ligoniai perlįsdavo per jo dvišakumą ir pasveikdavo. Pasveikę tam uosiui aukų nešdavę kas ką turėję: vilnų, audeklų, javų,
kiaušinių, pinigų... Prie tokių medžių buvo
statomos koplytėlės. Krikščionių šventikai
už tokias apeigas žmones bausdavo.
Kai šventais vadinti medžiai nudžiūdavo, jų vietoje atsirado stogastulpiai, krikščionybės laikais – mediniai kryžiai. Ignalinos krašte visiems žinoma senąjį kultūros
klodą menančia vieta galėtų būti Ladakalnis – ant jo buvo aukojama deivei Ladai.
Daugėliškio girininkijos paribyje yra savitas
Antakmenės akmuo su įvairiomis žymėmis.

Prie Ilgio ežero buvęs meilės deivės Mildos
garbinimo alkas. A. Karmonas mano, kad
Ilgio ežero pavadinimas sietinas su mirusiųjų pagerbimo diena – Ilgėmis, prie jų būdavo atliekami mirusiųjų pagerbimo ritualai, raudama iš karo negrįžusių mylimųjų.
Jų paguosti ateidavusi dievaitė Milda. Šalia
Sirvėtos regioninio parko direkcijos mitologiniame take skulptoriai eksponuoja savo
įsivaizduojamus senųjų dievų atvaizdus.
Nuo senų senovės audimo raštuose
ir drožiniuose išlikusi ornamentika – tai
simboliais žinią nešantys laiškai iš praeities. Jų reikšmės pasakoja mūsų protėvių supratimą apie pasaulį. Latvių semiotikas V. Celms teigia, kad paties žmogaus
simbolis baltų raštuose turi daug bendro
su Pasaulio medžiu, saulės ženklais, nes
mūsų protėviai nemokėjo žmogaus priimti
be sąlyčio su gamta.
Lietuvoje pagonybė išlikusi sukrikščionintu pavidalu. Akivaizdžiausios to liekanos – iki šiolei per iškilmes bažnyčios puošiamos ąžuolų girliandomis, bruknienojais
ar net pataisais.
Lietuviams maloni ir artima šv. Pranciškaus dvasia, nes jis rūpinosi ne tik bažnyčios
plėtra, o ir gamtosauga, gyvūnais, mylėjo
paukščius, gėles. Su gamta dabar siejamas
šv. Hubertas – medžiotojų globėjas.
Lapkričio 11-oji liaudies kalendoriuje
laikoma vasaros ir rudens žvejybos pabaiga. Paežerių gyventojai ištraukdavo valtis
sausumon, smaluodavo jų dugnus, kad nepūtų iki pavasario. Prie stulpo prikaldavo
išdžiovintą lydekos galvą, nuo liepto nuskandindavo šamo ūsą. Labanore troškindavo lydekas. O bažnytiniame kalendoriuje ši diena skirta kankiniui šv. Klemensui
pagerbti, kuris tremtyje pririštas prie laivo
inkaro ir paskandintas.
Religijos turėjo didelę įtaką ir gamtinei
aplinkai. Įvedant krikščionybę Lietuvoje
kirsti šventi medžiai, miškai, krikščionių
pasninkas įtakojo tvenkinių atsiradimą
veisti žuvis maistui. Islame vyno draudimas sunaikino Mažosios Azijos vynuogininkystę. Rytų šalyse išplito arbatžolės,
nes budistų meditacijos metu arbata palaiko budrumą.
Kita vertus, šventąsias giraites galima
vadinti pirmaisiais draustiniais Lietuvoje,
o dabartiniai kraštovaizdžio draustiniai
saugo žmonių rankomis sukurtus piliakalnius, pilkapius, alkavietes, vykusių karų ir
kitas istorijai šventas vietas.
Dalia SAVICKAITĖ

PONS S E

Geriausias medkirčio draugas
PONSSE FOX
Pramonės g. 8A/28,
LT-91100 Klaipėda
Kniaudiškių g. 149,
LT-37374 Panevėžys

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

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

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

KONEKESKO
oficialus PONSSE atstovas Lietuvoje

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

www.ponsse.com
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NAŠUMAS
KURĮ UŽTIKRINA HUSQVARNA

NAUJIENA

Reguliuojamos,
ergonomiškos
rankenos

Su AUTOTUNE
Paprasta užvesti

AUTOTUNE™
automatinio variklio
suderinimo funkcija
Magnetu blokuojamas
fiksavimo kaištis palengvina
pjovimo įrangos pakeitimą.

MIŠKO VALYMO KRŪMAPJOVĖ
HUSQVARNA 545FX AT

859 EUR

Ypač lengvai valdoma bei pasižyminti puikiomis charakteristikomis ir unikaliais
ergonominiais sprendimais Husqvarna miško valymo krūmapjovė. Sukurta darbui visą
dieną. Optimizuota pavarų dėžė su 24 laipsniais pasukta kampine pavara palengvina
kryptinio pjovimo darbus tankiuose miškuose. Lengvai užvedamas sparčiai greitėjantis
X-Torq® variklis ir dar mažesnės emisijos. Efektyvi variklio, varančiojo veleno ir pjovimo
įrangos apsauga nuo vibracijos. Automatinė Smart Start® sistema supaprastina užvedimą.
Komplektuojama su Balance XT laikymo diržais.

