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Aleksandro Stulginskio universiteto Centrinių rūmų aktų salėje gegužės 19 d. šaukiamas
visuotinis Lietuvos miškininkų sąjungos suvažiavimas. Pradžia – 11 val.
Darbotvarkėje numatoma: LMS veiklos ir revizijos komisijos ataskaitos ir jų tvirtinimas; LMS
valdybos, prezidiumo, prezidento, revizijos komisijos rinkimai; LMS įstatų keitimo svarstymas.
Kovo 27 d. vykusiame Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus Mariaus Pulkauninko ir
Miško darbų rangovų asociacijos atstovų susitikime pasikeista nuomonėmis apie miško
darbų rangos tolimesnį vyksmą VMU regioniniuose padaliniuose, konkursų šiems darbams rengimą pagal vieningą tvarką.
Balandžio 5 d. Valstybinės miškų tarnybos
Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vaiva Jurevičienė dalyvavo Europos Komisijos darbo
grupės (WG5) pasitarime naujojo miškų
atskaitos lygmens nustatymo ir Europos Tarybos ir Europos Parlamento sprendimo Nr.
529/2013/ES įgyvendinimo klausimais.
Balandžio 5 d. Klaipėdoje, Vakarų medienos grupės įmonėje AB „Klaipėdos mediena“ viešėjęs Ministras pirmininkas Saulius
Skvernelis susitiko su „Medienos produktų
gamybos inovacijų“ klasterio atstovais ir aptarė šalies medienos pramonės ir miškų ūkio
sektoriaus plėtros perspektyvas.
Balandžio 5 d. Akademijoje, ASU vykusiame seminare „Beržų sulos pramoninės gavybos galimybės“ mokslininkai iš ASU bei
LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės
instituto pasidalino kelių metų eksperimentine patirtimi leidžiant iš beržų sulą. Diskutuota apie technologines galimybes užsiimti
beržų sulos gavyba platesniu mastu bei sulai leisti tinkamų beržynų išteklius Lietuvos
miškuose.
Surengta pažintinė išvyka į VMU Kazlų
Rūdos regioninio padalinio Jūrės girininkiją, kur MB „Ekosula“ atstovai pademonstravo sulos išgavimo technologiją.
Balandžio 6 d. Akademijoje, ASU surengta
miškų politikai skirta diskusija–konferencija „Racionalus miško naudojimas – darnaus miškų ūkio pagrindas“. Jos iniciatoriai – Aplinkos ministerija ir ASU. Renginio
globėjas – LR Seimo pirmininkas Viktoras
Pranckietis. Konferencijoje skaityti pranešimai, kaip racionaliau panaudoti ir išsaugoti
mūsų miškus, atsižvelgiant į galimus globalius ir vietinius iššūkius (plačiau – 6 p.).
Balandžio 7 d. LMPF iniciatyva Kaune, Romainių miške surengta švarinimosi akci-

ja „Bėgu švariame miške“, kurioje aktyviai
dalyvavo Romainių bendruomenės nariai,
VMU Kauno regioninio padalinio darbuotojai, laikinoji VMU valdybos pirmininkė
Ina Bikuvienė, LMPF pirmininkė Inga Ruginienė, aplinkinių VMU regioninių padalinių profesinių sąjungų pirmininkai Asta
Čepienė, Ramūnas Narbutas, Arvydas Lekavičius.
Balandžio 9 d. LR Vyriausybės posėdyje pritarta LR Seime svarstomam siūlymui 2
kartus padidinti mokesčius už medžiotojų
būrelių valdomus medžioklės plotus bei sumažinti savivaldybėms tenkančią mokesčio
dalį. Pasiūlymai: didesni mokesčiai už medžioklės plotus turėtų įsigalioti nuo 2019 m.
pradžios; savivaldybėms tenkanti mokesčio
dalis turėtų būti sumažinta nuo 2020 metų.
Vyriausybė iš esmės pritarė Seimo narių
K. Mažeikos, D. Gaižausko, A. Palionio,
A. Gaidžiūno, A. Šimo, J. Jaručio siūlymui
pakeisti mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius įskaitymo tvarką į savivaldybių
bei valstybės biudžetus (50 proc. lėšų skirti
Aplinkos apsaugos rėmimo programai ir 50
proc. savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai) ir 2 kartus padidinti nustatyto mokesčio už medžiojamuosius gyvūnus tarifus.
Minėti mokesčiai už medžioklės plotus nebuvo keičiami nuo 2006 m.
Balandžio 12 d. Girionyse vyko Miško darbų rangovų asociacijos ataskaitinis susirinkimas, kuriame asociacijos pirmininkas
Vidmantas Jusas pristatė veiklos ataskaitą,
pateikė rezoliucijos projektą. Rangovai išsakė pastebėjimus, jog VMU regioniniuose
padaliniuose miško darbų rangos konkursai ir toliau vyksta pagal ankstesnę tvarką,
nesikeičia nustatyti įkainiai, trūksta miško
darbininkų, nėra finansinių galimybių juos
privilioti į miškus. Susirinkime dalyvavęs
KMAI kolegijos direktorius Vaidotas Lygis
pristatė miškininkystės ir kitų programų
studijų kryptis kolegijoje.
Balandžio 13 d. Kazlų Rūdos savivaldybėje
vyko viešas Valstybinės miškų tarnybos parengto Kazlų Rūdos savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto svarstymas.

kronika

Balandžio 17 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusiame visuotiniame narių susirinkime pagerbti LMA 2017 m. konkurso
premijų laureatai – tarp jų prof. Romualdas Deltuvas, kuriam skirta vardinė P. Matulionio premija už 2014 m. parengtą monografiją „P. Matulionis: ateities pradžia
– tai mes“ (plačiau – 13 p.).
Balandžio 19 d. ASU surengta studentų
mokslinė konferencija „Jaunasis mokslininkas 2018“.
Balandžio 19–20 d. Latvijoje, Jaunkalsnavoje vykusiame seminare miškų atkūrimo
klausimais dalyvavo Lietuvos miškininkų
delegacija (plačiau – 12 p. ).
Balandžio 20 d. Aplinkos ministerijoje vyko
Medžioklės tvarkymo konsultacinės tarybos
posėdis, kuriam pirmininkavo AM Gamtos
apsaugos ir miškų departamento direktorius Donatas Dudutis. Posėdyje pritarta pasiūlymui Medžioklės taisyklėse panaikinti
medžiojamųjų gyvūnų medžioklės licencijavimo tvarką, paliekant galioti medžiojamųjų gyvūnų žvėrių limitų nustatymo tvarką.
Aplinkos ministrui patvirtinus Medžioklės
taisyklių pakeitimus, medžiotojai nebeprivalės naudoti licencijų sumedžiotų žvėrių
žymėjimui. Priimtas sprendimas sugriežtinti medžiotojų būreliams išduodamų medžioklės lapų kontrolę – regionų aplinkos
apsaugos departamentuose medžioklės lapai bus registruojami ir pažymimi specialiu
antspaudu. Draustinių buferinėse zonose nebus leidžiama įrengti pašarinių aikštelių žvėrims, siekiant apsaugoti draustinius nuo laukinės gyvūnijos telkimosi šiose teritorijoje.
Iki 2021 m. nukeltas terminas paukštinių medžioklinių šunų lauko bandymams, nes medžiotojų organizacijos nėra
tam pasirengusios. Nuo 2021 m. nebebus
leidžiama paukščių medžioklei naudoti lygiavamzdžių medžioklinių ginklų švininius arba švino junginių turinčius šratus
ir grankulkes, taip pat kanopinių žvėrių
medžioklei šratus.
Medžioklės tvarkymo konsultacinėje taryboje LMSA atstovaujantis valdybos
narys advokatas dr. Algimantas Šindeikis
pasiūlė pakeisti Medžioklės taisykles, įvedant reikalavimą medžiotojų būreliams
sudaryti raštišką susitarimą dėl privačių
žemių ir miškų naudojimo medžioklės
biotechninėms priemonėms, statyti ir eksploatuoti medžioklės įrenginius.
Medžioklės taisyklių keitimo projektas
bus paskelbtas viešam svarstymui Aplinkos ministerijos tinklapyje.

Balandžio 21 d. Aplinkos ministerijos iniciatyva visoje šalyje surengta pilietinė švaros akcija „Darom 2018“.
Balandžio 24 d. Girionyse, LAMMC Miškų
institute surengta konferencija „Šiuolaikinės želdinių veisimo žemės ūkio naudmenose problemos ir perspektyvos klimato
kaitos kontekste“, skirta pažymėti šalies
nusipelniusio miškininko, LMS garbės nario dr. Vincento Verbylos (1918–2017) gimimo šimtmečiui. Skaityti pranešimai,
pristatytas LAMMC Miškų instituto ir
LMS šiemet išleistas dr. Rimvydo Gabrilavičiaus parengtas leidinys „Iš Sūduvos lygumų. Miškininkas dr. Vincentas Verbyla“.
Dubravos arboretume konferencijos
dalyviai pasodino atminimo ąžuoliukus
dr. Vincentui Verbylai ir buvusiam LŽŪA
Miškų ūkio fakulteto dekanui doc. Pranui
Džiaukštui.
Balandžio 25 d. Valstybinėje miškų tarnyboje vyko Nepriklausomų medienos matuotojų atestavimo komisijos posėdis.
Balandžio 26 d. Aplinkos ministerija ir VDU
Botanikos sodas organizavo praktinį seminarą kaip naikinti išplitusius Sosnovskio barščius. Botanikos sodo teritorijoje aptarti ir
demonstruoti įvairūs Sosnovskio barščio naikinimo būdai (naudojant herbicidų „Nuance
75 WG“ ir „Accurate 200 WG“ mišinį, agrotechninius metodus, uždengimą geotekstile
ir kt.) bei taikytini kontrolės metodai.
Balandžio 26 d. vyko nemokami nuotoliniai mokymai privačių miškų savininkams
apie ES paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 m. programos priemonę „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ ir kitas ES paramos priemones, susijusias su miškų ūkio veikla. Lektorė
– Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistė Vita Guogaitė.
Balandžio 27 d. Girionyse, KMAI kolegijos salėje surengta ataskaitinė–rinkiminė
LMSA Generalinė asamblėja bei paminėtas
LMSA įkūrimo 25-metis. Renginyje dalyvavo ir nemažai svečių – aplinkos viceministras Martynas Narbutas, Valstybinių
miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas, Valstybinės miškų tarnybos direktorius Paulius Zolubas, KMAI kolegijos
direktorius Vaidotas Lygis, ASU, kitų institucijų atstovai. Pagerbti asociacijos veikloje
pasižymėję miško savininkai ir socialiniai
partneriai. LMSA vadovu perrinktas dr. Algis Gaižutis, atnaujinta asociacijos valdyba.

Asamblėjos dalyviams surengta pažintinė ekskursija į LAMMC Miškų instituto
Miško augalų biotechnologijos laboratoriją, VMU Dubravos regioninio padalinio
medelyną.
Balandžio 28 d. Aplinkos ministerija ir
Valstybinių miškų urėdija surengė nacionalinį miškasodį, skirtą valstybės atkūrimo šimtmečiui. Visoje Lietuvoje vykusių
talkų metu pasodinta apie 100 ha miško,
o keliose vietose pasodintos ir proginės
šimto ąžuolų giraitės.
Šimtmečio ąžuolynai pasodinti Rumšiškių buities muziejaus teritorijoje bei kelerių VMU regioninių padalinių miškuose.

Valstybinės miškų tarnybos Miškų
kontrolės skyriaus teritorinių poskyrių pareigūnai kovo mėn. visuose šalies miškuose vykdė prevencinius reidus, kurių metu
patikrinta per 350 miško kirtimų vietų bei
126 apvaliąją medieną gabenančios transporto priemonės. Nustatyta 34 pažeidimai, kertant mišką bei gabenant medieną
ir neteisėto miško aptvėrimo atvejų.
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba,
kuriai pavesta kuruoti JMB sambūrio veiklą, kviečia jaunuosius miško bičiulius aktyviai dalyvauti gamtosauginėje veikloje, populiarinti miškosaugos ir miškotyros idėjas
tarp mokyklų, bendruomenių, pasirengti
Aplinkos ministerijos inicijuotam konkursui „Miško draugas“. Konkurso tikslas – išrinkti aktyviausius miško mylėtojus, kurie
turės galimybę dalyvauti gamtosauginėje
stovykloje „Mūsų žalioji vasara“.
Konkurse gali dalyvauti jaunųjų miško
bičiulių būreliai, tuntai, klubai, mokyklinės girininkijos, saugomų teritorijų gamtos mokyklos. Atranka vyks 3 etapais: iki
gegužės 10 d. JMB būreliai turėtų pateikti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai
vykdytos veiklos aprašymą, o gegužės 25
d. bus paskelbti konkurso rezultatai. Nugalėtojai galės nemokamai dalyvauti stovykloje „Mūsų žalioji vasara“.
Valstybinių miškų urėdijos pajamos per
2018 m. tris mėnesius buvo 43,195 mln. eurų
arba 3,7 proc. didesnės nei per tą patį 2017
m. laikotarpį. Didžiausia pajamų dalis gauta
iš apvalios medienos pardavimo – beveik 41
mln. eurų (tai 6 proc. daugiau nei pernai tuo
pačiu metu). Nors parduotos medienos tūris
šių metų pirmąjį ketvirtį buvo 876 tūkst. m3
ir nesiekė 2017 m. rezultatų, teigiamą įtaką
pajamoms lėmė išaugusios medienos rinkos
pardavimo kainos.
2018 balandis
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Racionalus miško naudojimas –
darnaus miškų ūkio pagrindas
Aleksandro Stulginskio universiteto IV rūmų konferencijų salėje š. m. balandžio 6 d. vyko Aplinkos ministerijos
ir ASU organizuota diskusija–konferencija miškų politikos klausimais „Racionalus miško naudojimas – darnaus
miškų ūkio pagrindas“. Politikai, mokslininkai, valstybinių miškų valdytojų, privačių miškų savininkų, medienos
pramonės, nevyriausybinių organizacijų atstovai konferencijos metu ieškojo bendrų sąlyčio taškų, kaip racionaliau naudoti miškus. Konferencijoje kalbėta apie komunikavimo ir bendradarbiavimo gerinimą įgyvendinant miškų
politikos klausimus; diskutuota, kaip racionaliai naudoti miško išteklius; išklausytas aplinkosauginių organizacijų
atstovų požiūris į miškų tvarkymą; gvildentos privačių miškų savininkų problemos.
Podiumo diskusijos dalyviai apibendrino konferencijos metu nagrinėtas temas bei siūlė būdus joms spręsti.
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AUTORIAUS nuotraukos
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radėdamas konferenciją LMS prezidentas, ASU Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas prof. dr. Edmundas
Bartkevičius atkreipė dėmesį, jog pastaruoju metu mūsų šalyje susiduria dvi priešingos
nuomonės: viena pusė siūlo visiškai stabdyti miškų kirtimus, kita – miško naudojimą
dar labiau suaktyvinti. E. Bartkevičius siūlė
remtis Bavarijos krašto gyventojų nuostata,
kad mišką reikia saugoti jį naudojant.
Renginio globėjas LR Seimo Pirmininkas dr. Viktoras Pranckietis sakė, kad
ginčų kyla dėl suinteresuotų šalių nesusikalbėjimo, todėl būtinas nuolatinis racionalus, konstruktyvus dialogas, įsiklausant
abiejų pusių nuomonių. Jis pabrėžė, kad yra
blogai, kai miškų tvarkymo reikalus sprendžia net kelios atsakingos institucijos.
Aplinkos ministras Kęstutis Navickas
taip pat sutiko su teiginiais, jog dėl miškų
kertasi įvairių visuomenės grupių interesai. Jo nuomone, paskutiniai pokyčiai valstybinių miškų valdyme sudaro prielaidas
darniam ir racionaliam miškų naudojimui,
išlaikant balansą tarp ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių veiklos aspektų.
Pirmasis pranešimą „Komunikavimo ir bendradarbiavimo iššūkiai įgyvendinant miškų politiką“ padarė ASU MEF
Miškotvarkos ir medienotyros instituto
doc. dr. Marius Kavaliauskas, pristatydamas miškų ūkio problemų žemėlapį ir kas
tas problemas galėtų spręsti. Bendradarbiavimo pavyzdį tarp įvairių suinteresuotų pusių pranešėjas iliustravo šiandien itin
aktualia miško naudojimo tema.
Jo nuomone, blogai, kai diskutuojama
tik apie vieną problemą, neįžvelgiant kon-

Konferencijos – diskusijos dalyviai

teksto. Dažnai nežinoma, ko nori visuomenė, o ekspertų pasisakymai apie miškų
naudojimą dažnai nesuprantami visuomenei. Tyrimai rodo, kad didžioji visuomenės
dalis ne tik neigiamai vertina kirtimus, bet
iš esmės nesupranta fundamentalių miškininkystės principų, galvoja kad miško kertama daugiau nei priauga, miškingumas
Lietuvoje mažėja ir pan.
Žiniasklaida mažai suinteresuota šviesti visuomenę. Ji prisideda prie visuomenės
bei įtakingų, sprendimus priimančių asmenų nuomonės formavimo. Neretai autoritetą turintys žurnalistai, naudodamiesi savo
padėtimi, gaudo aštrias situacijas, tokias,
kaip visuomenės atstovų nepasitenkinimą
kirtimais, kas vėliau labai išpučiama.
Nevyriausybinės organizacijos (NVO)
dažnai rūpinasi tik vienu klausimu, daro
spaudimą politikams, tačiau vienos temos

eskalavimas taip pat neduoda rezultatų.
Miškų ūkyje yra gausybė pavyzdžių, kada
NVO privertė priimti sprendimus, kurie
nėra pagrįsti elementaria logika, skaičiavimais ir objektyviu požiūriu. Tai susiję ir su
šiandienine tema, kai kirtimai paverčiami
siaubo siužeto filmu ir nurodomas ribojimų, draudimų, griežtinimo kelias, atsisukantis kitu galu prieš gerus norus.
Politikai – visuomenės atspindys, paveikti aktyvių nevyriausybinių organizacijų, žiniasklaidos, todėl vengia priimti visuomenėje nepopuliarius sprendimus. Dažnai
atsitinka taip, kad priimti nutarimai neišsprendžia problemų, o jas tik kuria.
Kadangi informacija apie miškus dažnai pateikiama netinkamai, todėl žmonėms sunku susigaudyti, kiek ir kokio
miško turima, kokie jų ištekliai. Anot M.
Kavaliausko, valstybinių miškų miškinin-

aktualijos

kai jau senokai pradėjo jausti nesusikalbėjimo pasekmes. Jie įrodinėja, kad dirba
laikydamiesi įstatymų, tačiau visuomenės
požiūriu – jie kerta miškus ir palieka plynes. Gaila, kad miškininkai mažai mokomi
kalbėtis, bendrauti, aiškinti ir šviesti visuomenę, o sunkiais momentais iš esmės
lieka pasyvioje zonoje.
Apie privatų miško ūkį trūksta žinių ir
vyrauja nesuvokimas, kas šiame sektoriuje
darosi, visuomenė į jį taip pat žiūri nepalankiai.
Medienos pramonė – kertinis viso
miško sektoriaus pamatas, kuriame sukuriama pridėtinė vertė ir mokami pakankamai dideli mokesčiai į biudžetą. Šis sektorius ypač suinteresuotas miško naudojimo
optimizavimo galimybėmis. Medienos
pramonė, kaip ir privačios miškininkystės
sektorius, dirba nepakankamai informuodami visuomenę apie procesus miškuose ir
medienos sektoriuje.
Apibendrindamas dr. M. Kavaliauskas
pabrėžė, jog visos pusės turi savų problemų ir matymų, tačiau miškas tampa tarytum paklodė, kurios kampus kiekvienas
tempia į save. Galima toliau rinktis skaldančių sprendimų priėmimo kelią, kuris
nesuteikia proveržio, arba statyti tiltus susikalbėjimui ir bendradarbiavimui. Tai padaryti yra tik vienas būdas – visiems suinteresuotiems dirbti kartu.
Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas dr. A. Kasperavičius
pranešime „Lietuvos miškų medienos
prieaugis, jo panaudojimas ir potencialas ateičiai“ įvardino Lietuvoje ir Europoje
galiojančius teisės aktus, nuostatas bei pagrindinius veiksnius reglamentuojančius
miško naudojimą. Intensyvaus bei racionalaus daugiamečio ūkininkavimo, miško plotų plėtros bei gerėjančių klimatinių
sąlygų poveikyje Lietuvos miškų ištekliai
gerėja, didėja miškų plotai, medynų prieaugiai, sukauptas miškuose medienos tūris. Jau 20 metų Lietuvos miškų ištekliams
įvertinti yra naudojama moderni atrankinės inventorizacijos sistema, pagrįsta pastovių apskaitos barelių reguliariu, kas 5
metai, permatavimu, užtikrinančiu ne tik
bendrojo tūrio, jo prieaugio, bet ir jo komponentų: iškertamų, žuvusių bei sukauptų
medžių tūrio įvertinimą 1–2 proc. tikslumu. Turint tikslius duomenis apie miškų
išteklius ir jų pokyčius galima labai patikimai kontroliuoti miško naudojimą. Lietuvos miškuose yra sukaupta 543 mln. m3
medienos, kasmet priauga apie 20 mln. m3

Podiumo diskusijoje apibendrintos nagrinėtos temos ir jų sprendimo būdai

arba 3,6 proc., sunaudojama, t. y. iškertama
1,8 proc. viso prieaugio. Likusi pusė kaupiasi miškuose, rezervuotuose nuosavybės
teisėms atkurti, ekosistemų apsaugos I–II
grupės miškuose ir naudojama biologinei
įvairovei gausinti, o III–IV grupės miškuose – ateities naudojimui. Brandžių medynų plotas III–IV grupės miškuose per 25
metus padidėjo 2,5 karto, o sukaupti medienos ištekliai juose 3,4 karto. Didėja perbrendusių medynų plotai, o tuo pačiu ir žuvusių juose medžių tūriai, neišvengiamai
didėja kaupiamos medienos kiekybiniai ir
kokybiniai praradimai. Dabartinė miškų
būklė leidžia orientuotis ne tik į dabartinio lygmens miško naudojimo apimtis, bet
ir jo išplėtimą 10–20 proc. įjungiant į miško naudojimą perbrendusius minkštųjų
lapuočių medynus, išplečiant jaunuolynų
ugdymus, retinimus, labai intensyviai didėjančius brandžių pušynų plotus.
Negyvos medienos ištekliai, kaip bazė
biologinei įvairovei tarpti, per 15 metų Lietuvos miškuose padidėjo 1,7 karto, pasiekdami vidutiniškai 11 m3/ha, o I–II grupės
miškuose 13,4 m3/ha. Brandžiuose Lietuvos
miškų medynuose žuvusių medžių ištekliai
kasmet natūraliai arba gamtinių veiksnių
poveikyje pasipildo vidutiniškai 1,5 mln.
m3 stiebų medienos. Plynuose kirtimuose
biologinei įvairovei gausinti kasmet papildomai paliekama apie 150 tūkst. m3 biologinės įvairovės medžių stiebų medienos.
Apie Lietuvos miško išteklių naudojimo perspektyvas kalbėjęs ASU Miškų
ir ekologijos fakulteto prof. dr. Gintautas Mozgeris kvietė atkreipti dėmesį į tai,
kad mokslo požiūriu miškai ir miškininkystė XXI a. kis neišvengiamai. Todėl būtina keisti nuo XIX a. užsilikusias miškininkavimo praktikas, ūkininkavimo modelius.
Apibendrindamas G. Mozgeris sakė, jog
racionaliai naudojant miško išteklius, gana
sudėtinga tiksliai nusakyti „optimalų“ miško išteklių naudojimo lygį, nes tai sąlygoja daugybė veiksnių ir jų neapibrėžtumas.

Be to, miško naudojimas – daugialypių interesų sankirtoje. Absoliutus mokslo bešališkumas yra sudėtingas, nes mokslininko
patirtis ir vertybinė orientacija visada daro
įtaką gaunamiems rezultatams bei jų interpretacijai. Tačiau miškotyros mokslas, būdamas įvairių mokslų sankirtoje, turi didelį potencialą kompleksiškai vertinti įvairius
darnaus miško ūkio aspektus.
Aplinkosaugos nevyriausybinių organizacijų koalicijos vardu kalbėjęs dr. Žydrūnas Preikša sakė, kad miškai gamtosauginiu požiūriu dabartiniu metu valdomi
netvariai – dominuoja ūkinis požiūris į
mišką. Jo manymu, ypač bloga situacija saugomose teritorijose, kur intensyvūs
kirtimai prasilenkia ne tik su gamtosauginiais, bet ir platesnės visuomenės interesais bei lūkesčiais.
Visuomeninės organizacijos „Labanoro
klubas“ prezidentas Andrejus Gaidamavičius kalbėjo apie nerimą keliančius plynus
kirtimus Labanoro girioje bei išreiškė kritišką nuomonę apie šalies miškų tvarkymą.
Dr. A. Tebėra pranešimo „Miškininkystės ūkinių vienetų dydžio ir jų veiklos
efektyvumo modeliavimas“ pristatymo
pradžioje pateikė kokiais kriterijai paremta
miškų naudojimo filosofija: miškai – gamtinis išteklius; miškų kaip ir kitų gamtinių
išteklių teikiamą naudą turi justi visi valstybės piliečiai; miškai turi būti racionaliai
naudojami, o gaunama nauda turi skaidriai
ir teisingai pasiekti valstybės piliečius. Jis
taip pat išskyrė pamatinius valstybinių
miškų įmonės siekius: didinti miškininkystės darbuotojų motyvaciją siekiant efektyvesnio miško ūkio; atkurti normalaus bendravimo tarp įmonės darbuotojų atmosferą;
eliminuoti „šešėlio“ galimybes; tobulinti
miškininkavimo būdus ir technologijas.
Dr. M. Kavaliauskas taip pat skaitė
pranešimą „Privačios miškų nuosavybės
struktūra Europos šalių pavyzdžiu“.
Parengė Rimondas VASILIAUSKAS
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Sieksime subalansuoto
įmonės valdymo
Į žurnalo „Mūsų girios“ klausimus atsako VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas
Kas paskatino Jus iš esmės pakeisti veiklos sritį ir dalyvauti VĮ
VMU vadovo antroje atrankoje? Ar nebaugino kai kurių politikų ir buvusių miškų urėdijų miškininkų pasipriešinimas
vykdomai valstybinių miškų valdymo pertvarkai? Kokios nuotaikos dabar vyrauja VMU teritoriniuose padaliniuose?
Negalėčiau teigti, jog pakeičiau veiklos sritį. Vilniaus universitete įgyjau Verslo administravimo ir vadybos magistro išsilavimą,
tad esu diplomuotas vadovas. Vadovaujantį darbą dirbu daugiau
kaip dešimt metų: tarptautinėse audito ir konsultacinėse kompanijose „Arthur Andersen“ bei „Ernst and Young Baltic“, vėliau
3,5 metų buvau AB „Klaipėdos nafta“ finansų direktoriumi, pusę
metų teko eiti šios bendrovės generalinio direktoriaus pareigas.
Nors VĮ Valstybinės miškų urėdijos (VMU) veikla susijusi su kita
šalies ūkio šaka, bet mano atėjimas vadovauti šiai įmonei nėra
kardinalus pasikeitimas žiūrint vadovo akimis.
Valstybininko darbo patirties įgyjau AB „Klaipėdos nafta“, todėl valstybės (valstybės įmonių) uždavinių įgyvendinimo politika, reglamentavimas, darbo metodai, bendravimas aukščiausiu
lygmeniu man pąžįstami ir nenauji.
Dalyvauti konkurse į VMU direktoriaus pareigas paskatino du
dalykai: pirmiausia, noras vadovauti didelei įmonei, savo patirtimi
ir žiniomis prisidedant prie valstybinių miškų valdymo pertvarkos;
antra, save noriu realizuoti naujoje terpėje kaip profesionalas, o, susidurdamas su naujais iššūkiais, kartu mokytis ir dar labiau tobulėti.
Kadangi su miškų ūkio sektoriumi iki šiol neturėjau jokių sąsajų, todėl ir reformos oponentų neišsigandau. Be to, kiek man žinoma, dauguma miškininkų, politikų suprato ir sutiko, kad norint
gerinti įmonės veiklos efektyvumą, reforma valstybiniame miškų
sektoriuje buvo reikalinga.
Apjungiant miškų urėdijas į vieną įmonę, darbuotojų laukė pasikeitimai, neapibrėžta situacija, šioks toks nestabilumas, netikrumo jausmas. Tai ir sukėlė protestų bangą. Manau, protestuota ne
prieš reformą iš esmės, o daugiau dėl jos įgyvendinimo būdo. Tikriausiai trūko tinkamo komunikavimo, suprantamo paaiškinimo.
Be to dideliame informacijos sraute nelengva buvo ir susigaudyti...
Priimtas sprendimas sujungti miškų urėdijas į vieną įmonę
yra priemonė esminiams tikslams siekti. Norime, kad naujoji įmonė būtų efektyviai ir skaidriai valdoma bei duotų didžiausią ekonominę grąžą valstybei, būtų konkurencinga rinkoje. Ne mažiau
svarbūs įmonės finansiniai, socialiniai (darbuotojų darbo sąlygos,
darbo užmokestis ir pan.), ekologiniai bei aplinkosauginiai tikslai.
Visuomenės akyse būtina atstatyti garbingą miškininkų vardą. Tarp miškininkų neabejotinai yra daug gerų, kompetentingų
ir sąžiningų darbuotojų. Tikiu, kad tokių – didžioji dauguma. Ketiname atvirai teikti informaciją apie VMU veiklą ir darbuotojus:
įmonė ir miškai turi tapti atviri visuomenei. Kai žmonėms trūksta informacijos, visuomet atsiras vietos nepagrįstoms interpretacijoms.
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Jūsų paskyrimas VĮ Valstybinės miškų urėdijos direktoriumi
sutapo su miškininkams svarbiausiu metų darbu – miškasodžiu. Ar teko Jums asmeniškai sodinti mišką, pažinti kitus
miško darbus ir pačius miškininkus?
Medžius sodinti tikrai teko. Pirmąjį medį pasodinau dar paauglystėje senelių sodyboje Ukmergės rajone. Šiandien – tai jau
nemažas ąžuolas. Vėliau ten pat su šeima įveisėme nedidelį kelių
šimtų medžių miškelį: ąžuolų, beržų, liepų, šermukšnių...
Vaikystėje vasarą seneliams padėdavau prie ūkio, laisvalaikiu
uogaudavau, grybaudavau. Nuo 13 metų šešerius metus aktyviai
dalyvavau atsikūrusios skautų organizacijos veikloje. Tuomet beveik visos vasaros, o ir dažni savaitgaliai prabėgdavo miškuose.
Dabar taip pat kartais su draugais dalyvauju žygiuose į gamtą.
Miškas man artimas, mielas ir suprantamas. Brangus kaip ir
kiekvieno lietuvio širdžiai. Nors vaikystėje norėjau būti inžinieriumi, kaip tėtis, tačiau vėliau, būdamas paauglys, svarsčiau apie
girininko profesiją. Vis tik tada pasirinkau kitą kelią. Dabar kartais juokauju, kad po 25 metų svajonės kita forma ėmė pildytis.
Pasirodo, gyvenime svajoti irgi reikia atsargiai...
Ypač džiugu, kad Valstybinių miškų urėdija, tęsdama nusistovėjusias tradicijas, š. m. balandžio 28 d. organizuoja simbolinį miškasodį „Lietuvai 100“, skirtą valstybės istorinės sukakties
įamžinimui. Šio renginio metu visuose VMU regioniniuose padaliniuose planuojama pasodinti beveik 100 ha miško. Kadangi metai neeiliniai, tikimės sulaukti gausaus talkininkų būrio. Paskutinįjį balandžio šeštadienį bus sodinami mišrūs ąžuolų, liepų, pušų,
eglių, beržų ir kitų rūšių sodinukai, o Biržų, Dubravos, Kėdainių,
Kretingos, Radviliškio, Šiaulių, Veisiejų miškuose sužaliuos šimtmečio ąžuolynai. Kiekvienoje savivaldybėje taip pat numatoma
pasodinti po šimtą medelių.
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Kokie pokyčiai VĮ VMU veikloje numatomi šiemet: per kiek laiko planuojama suformuoti VMU centrinį aparatą ir regioninių
padalinių personalą; ar po esamos situacijos analizės nesikeis
regioninių padalinių skaičius, struktūra ir jų būstinių vietos?

Valstybinių miškų sektoriaus miškininkai sunerimę, jog po
regioninių padalinių sujungimo į 26 padalinius dalis darbuotojų neteks darbo. Kaip bus pertvarkomi apjungtuose VMU
regioniniuose padaliniuose esami medelynai, miškų priešgaisrinės apsaugos sistema, medienos ruošos, prekybos ir
techniniai padaliniai?
Kad žmonės sunerimę, aš jaučiu diskusijų metu per susitikimus su regioninių padalinių darbuotojais. Mes stengiamės žmones nuraminti, pristatydami jau VMU nuveiktus darbus bei įmonės ateities planus. Galiu užtikrinti, jog girininkijų skaičius ir jame
dirbančių darbuotojų skaičius tikrai nesikeis. Apjungiant dabartinius padalinius girininkijos nebus apjungiamos – tik kai kurios
gali atsidurti kitame regione. Lygiai taip pat bus su medelynais,
medienos ruošos padaliniais. Padalinių apjungimo metu nedideli
pasikeitimai galimi tik jų administracijos lygmenyje. Kadangi dalis darbuotojų iš buvusių administracijų neprisijungė prie naujos
įmonės, todėl kai kuriuose 26 regioniniuose padaliniuose gali mažėti etatų. Vis tik labai svarbu žinoti, kad mes neturime tikslo mažinti darbuotojų skaičiaus. Gali būti net atvirkštinė situacija, kai
reikės priimti dar papildomai darbuotojų į tas pozicijas, kurios yra
susilpnėjusios dėl iš darbo išėjusių žmonių. Jei mes sugebėsime dar
labiau padidinti įmonės veiklos efektyvumą, išlaikyti ir padidinti
darbų apimtis, apie jokį darbuotojų atleidimą nebus net užsimenama. Atvirkščiai, stengsimės sustiprinti motyvaciją darbui, sudarydami geras sąlygas ją realizuoti bei suvienodinti darbo apmokėNacionalinio miškasodžio metu Rumšiškėse ąžuoliuką sodina (iš kairės)
LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas dr. K. Mažeika,
VMU direktorius M. Pulkauninkas ir aplinkos ministras K. Navickas
Kęstučio Vanago, BFL nuotrauka

Pirmąją darbo savaitę susipažinau su VMU aplinka, administracijos specialistais, organizavome susitikimą su regioninių padalinių darbuotojais, į kurį atvyko po 3–4 atstovus iš regioninių
padalinių. Susirinkusiems 150 žmonių pristačiau savo darbo viziją bei įmonės veiklos tikslus ir svarbiausius uždavinius. Teko susitikti ir su LMS Girininkų bendrijos aktyvu.
Norėdamas artimiau susipažinti su įmonės padalinių veikla,
nuo pirmos savaitės lankausi regionuose. Visus aplankyti tikiuosi
per 2–3 mėnesius, vėliau atlikti analizę ir įvertinti situaciją.
Pirmasis valstybinių miškų sistemos pertvarkos teisinis etapas buvo visų buvusių miškų urėdijų prijungimas prie Valstybinio
miškotvarkos instituto dar praėjusiais metais. Nuo šių metų sausio 8 d. įregistruota VĮ Valstybinių miškų urėdija (VMU), patvirtinta centrinės administracijos struktūra.
Kitas etapas – VMU valdybos, laikinų 42 regioninių padalinių
vadovų paskyrimas – jau įvykdytas. Pagal numatytus kriterijus
patvirtinta naujoji VMU struktūra – viena įmonė su 26 regioniniais padaliniais, nustatyta jų būstinių vieta.
Iki šių metų birželio 1 d. planuojame atrinkti 26 regioninių padalinių vadovus. Kol kas vyksta kandidatų vertinimas, diskusijos
su jais. Vien pokalbiai su daugiau kaip 100 kandidatų gali užtrukti
apie mėnesį. Pirmą kvalifikacinę atranką daro personalo skyrius,
vėliau – speciali komisija.
Pasibaigus konkursams, VMU administracija kartu su naujaisiais padalinių vadovais bei profesinių sąjungų atstovais, liepos ir rugpjūčio mėnesiais tvirtins kiekvieno regioninio padalinio
struktūrą: bus sukonkretintos pareigybės, nustatytas darbuotojų
skaičius. Girininkijų skaičiaus mažinti neplanuojama, jų skaičius
išliks toks koks yra, 337.
Kitame žingsnyje bus atrenkami darbuotojai regioniniams
padaliniams. Kadrų formavimas juose – labai svarbus reformos
etapas, kurį numatoma baigti šių metų rugsėjį-spalį. Kai kuriuose
regioniniuose padaliniuose gal būt bus priimta papildomai darbuotojų, o dubliuojantis pareigybėms ieškosime būdų žmones
įdarbinti kitoms pareigoms.
Centrinės administracijos komandos formavimą vykdome lygiagrečiai su regioniniais padaliniais. Priklausomai nuo darbų apimties, atsakomybės pasiskirstymo, jau patvirtintą centrinio aparato struktūrą gal būt reikės šiek tiek koreguoti. Tačiau tai nebus
esminiai pertvarkymai. Centrinėje administracijoje numatoma
įdarbinti apie 200 darbuotojų. Mums svarbu, kad čia dirbtų aukštos kvalifikacijos specialistų komanda. Ją sieksime suformuoti iki
vasaros pabaigos.
Centrinės būstinės vieta kol kas nenumatyta. Aplinkos ministras Kęstutis Navickas lūkesčių laiške Valstybinei miškų urėdijai be
svarbiausių uždavinių: darnaus miškų ūkio valdymo ir racionalaus
miškų išteklių naudojimo, paminėjo norą prisidėti prie šalies regionų plėtros, dalį VMU administracijos įkurdinant provincijoje.
Mūsų įmonei labai svarbu pasiekti kuo didesnį įmonės veiklos
efektyvumą, kuris įmanomas tik pritraukus aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Nemanau, kad būtų racionalu visus dabartinės
centrinės administracijos darbuotojus perkelti į provinciją. Reikia
įsiklausyti ir į jų pačių pageidavimus. Neaišku, ar pasirinktame
regione rasime visus mūsų įmonei reikalingus specialistus? Manau, kad priimant kardinalius politinius sprendimus, būtina visa

tai atsakingai įvertinti ir suderinti su visomis suinteresuotomis
pusėmis – Aplinkos ministerija, VMU, jos valdyba, darbuotojais,
profsąjungų atstovais.
Aišku, šiais kompiuterinių technologijų ir internetinio ryšio
laikais, vienos specializacijos žmonės (tarkim, apskaitininkai) gali
dirbti centrinės administracijos būstinėje arba sėkmingai darbuotis atskirai nuo administracijos kokiame nors regione, jame
įkūrus paslaugų centrą. Galutiniai sprendimai bus priimti tik išgryninus administracijos struktūrą ir funkcijas. Be to, Valstybinių miškų urėdijos regioniniai padalinai ir dabar išsidėstę visoje
Lietuvos teritorijoje.
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Ką planuojate keisti medienos ruošos, medienos išvežimo, medienos apskaitos, medienos prekybos, buhalterinės apskaitos,
informacinių technologijų ir gamtosaugos srityse?
Pagrindinis mūsų tikslas – išlaikyti įmonės veiklos tęstinumą
ir stabilumą. Apjungus miškų urėdijas į vieną įmonę, siekiame,
kad regioniniuose padaliniuose visi darbai vyktų sklandžiai, be
trikdžių: medienos ruoša, miško sodinimas, apsauga nuo gaisrų,
kelių remontas, rekreacinių objektų priežiūra ir pan.
Kitas žingsnis – kiekvienos darbo srities tobulinimas. Būtina
išanalizuoti veiklos procesus, kad galėtume nustatyti, kuriose srityse reikia labiau pasitempti; kur pirmiausia reikėtų diegti informacines technologijas, kad darbai vyktų sklandžiau; kokias atsakomybes, sritis, funkcijas, pavaldumus reikia keisti, kad sprendimai
būtų priimami laiku bei užtikrinta savalaikė kontrolė; kokius procesus ir kokiame lygmenyje juos reikia centralizuoti ir t. t.
ASU vykusioje konferencijoje dr. A. Tebėra siūlė keisti VMU
padalinių pavadinimus į miškų urėdijas. Kokia Jūsų nuomonė?
Valstybinių miškų urėdija – atvira pasiūlymams. Mes nusiteikę diskusijai visais miškininkams rūpimais klausimais. Kita
vertus, įmonės ar jos padalinių pavadinimas ne toks svarbus, lyginant su laukiančiais darbais ir iššūkiais. Juk žodis „urėdija“ neišbrauktas iš pavadinimo.
Manau, kad Valstybinė miškų urėdija tinkamai pažymės ir
miškų urėdijų šimtmetį.
Ar bus pertvarkoma medžioklės ūkio veikla VMU padaliniuose?
Medžioklės ūkio organizavimas profesionaliuose medžioklės
plotuose yra atskira įmonės veikla, lygiai kaip kitos veiklos, nors
pagal pajamas tai nėra reikšminga veikla įmonei. Svarbu kad ji
būtų organizuojama efektyviai ir skaidriai.
Beveik visose ES šalyse valstybinių miškų įmonės tokia veikla
užsiima ir laiko tai neatskiriama šiuolaikinio daugiafunkcinio miškų ūkio dalimi. Per pastaruosius trejus metus šioje srityje jau nemažai padaryta: įdiegta elektroninio registravimosi sistema, vertinamas
atskirų medžioklės plotų efektyvumas. Siekiamybė turėtų būti ne
komercinės, o profesionaliosios medžioklės plotai, kurie būtų pavyzdiniai medžiojamos faunos įvairove ir gausa, sukurta infrastruktūra.
Šiuo metu VMU turi Profesionalios medžioklės plotų vienetus
16-oje regioninių padalinių. Objektyviai įvertinus faktinį šių medžioklės plotų naudojimą, neperspektyvių profesionalios medžioklės plotų vienetų galima būtų atsisakyti.
Kaip numatote bendradarbiauti su Lietuvos miškininkų sąjunga, kitomis su miškais, gamtosauga susijusiomis visuomeninėmis organizacijomis?
Mūsų įmonė atvirai ir geranoriškai nusiteikusi bendradarbiauti su visomis visuomeninėmis organizacijomis, sąjungomis, judėjimais. Miškai – tai valstybės turtas, kuriuo rūpintis ir prižiūrėti pavesta mūsų įmonei. Bendravimas su visuomene, miškininkų šventės,
miškasodis, inkilų kėlimas tikrai liks įmonės veikloje. Rūpinsimės
poilsiaviečių, pažintinių takų, kitų rekreacinių objektų įrengimu ir
priežiūra. Esu įsitikinęs, jog užtikrinsime sąlygas visiems žmonėms
tinkamai susipažinti su mišku ir turiningai jame praleisti laiką.
Dėkojame už atsakymus.
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Rimondas Vasiliauskas

VYTAUTO KNYVOS nuotraukos

jimo principus už tokį patį darbo krūvį. Aš, kaip vadovas, sieksiu,
kad miškininkų atlyginimai būtų konkurencingi darbo rnkoje.

Atidengiamas informacinis stendas, kuriame pažymėta
pasodintų ąžuoliukų kilmės vieta

Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-mečio
proga Aplinkos ministerija ir Valstybinių miškų
urėdija (VMU) balandžio 28 d. visoje šalyje
inicijavo nacionalinį miškasodį. Jo metu visų
VMU regioninių padalinių 100 ha teritorijoje pasodinta apie 300 tūkst. įvairių rūšių sodinukų.

Vertingų ąžuolų palikuonių giraitė Rumšiškėse
Išskirtinis nacionalinio miškasodžio renginys – Lietuvos senolių ąžuolų „perkėlimo“ akcija Rumšiškėse, Lietuvos liaudies
buities muziejaus teritorijoje, kur balandžio 28 d. rytą darbingai nusiteikę pasodinti šimto ąžuolų atvyko LR Seimo ir Vyriausybės nariai, kai kurie Lietuvoje reziduojantys užsienio
valstybių ambasadoriai, politikai, valstybės institucijų, visuomenės atstovai.
Pradėdamas renginį aplinkos ministras Kęstutis Navickas
pabrėžė, kad šis miškasodis vyks „Natura 2000“ teritorijoje,
kuri vadinama Medžiais apaugusi ganykla. Jis sakė, kad ąžuolų
sodinimas turi gilią prasmę, nes šie medžiai užaugs ne dabartinei kartai, net ne mūsų vaikams, o vaikaičiais.
LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas dr.
Kęstutis Mažeika sveikindamas susirinkusius sakė, jog ateinančios kartos, gal būt po 100 metų, prisirinks subrendusių
ąžuolų gilių, išsivirs iš jų kavos ir įsitaisę medžių paunksmėje
minės šios dienos atliktą gerą darbą.
Valstybinės miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas padėkojo miškasodžio dalyviams už atvykimą ir patikino,
kad ši graži tradicija bus išsaugota ir tęsiama ateityje.
Rumšiškių miškapievėje pasodinta 100 seniausių Lietuvoje augančių ar augusių ąžuolų klonų: Stelmužės, Mikalojaus
Daukšos, Sandariškių, Ramanavo, Šaravų ir kitų per penkiasdešimties garsių ąžuolų senolių įskiepiai. Kiekvienas iš jų buvo
įskiepytas į jaunus perspektyvius ąžuoliukus. Manoma, kad jie
užaugs tokie pat tvirti ir stiprūs, kaip ir jų protėviai, matę nelengvą Lietuvos nepriklausomybės kovų kelią.
Idėjos rinkti žymiausių Lietuvos ąžuolų giles bei įskiepius
sumanytojas ir entuziastas yra Juozas Girinas, buvęs Kėdainių
miškų urėdas. Pirmąjį skiepą ilgametis miškininkas paėmė
2005 m. iš Šaravų ąžuolo senolio Kėdainių rajone. Šis ąžuolas
apipintas legendomis, siejamas su 1863 m. sukilimo įvykiais.
Pasak šaltinių, kai prie šio ąžuolo vyko mišios, sukilėlius apsupo kazokai, o kunigus pakorė ant šakų...
MG inf.

„Natura 2000“ miškapievėje sodinama ąžuolų giraitė

Nacionalinis miškasodis 2018
Žeronių girininkijoje

Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. Olga Posaškova)

LR Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio kvietimu Seimo nariai ir kanceliarijos darbuotojai
Lietuvos šimtmečio mišką sodino VMU Trakų regioninio padalinio Žeronių girininkijoje.
„Atsodinkime iškirstus miškus, kad švenčiant
150-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines,
tokiose vietose, kaip ši, augtų vešlus miškas“, –
renginio dalyviams linkėjo parlamento vadovas.
LRS kanceliarijos inf.

Miško sodinimo dalyvius pasveikino Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis
ir l. e. Trakų regioninio padalinio viršininko pareigas Vaidotas Pauželis

SIMONOS KAZLIENĖS nuotrauka

Modžiūnų girininkijoje
VMU Švenčionėlių regioninio padalinio Modžiūnų girininkijoje balandžio
28 d. miškasodžio talkoje dalyvavo
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, vietos miškininkai, Strūnaičio medžiotojų būrelio
nariai su šeimomis.
Ona Gylienė
2018 balandis
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Išvyka į Latviją
Latvijos valstybinių miškų tarnybos generalinio direktoriaus
A. Kreslinš kvietimu balandžio 19–20 d. Jaunkalsnavoje vykusiame seminare miškų atkūrimo klausimais dalyvavo Lietuvos
miškininkų delegacija (Valstybinės miškų tarnybos direktorius
dr. P. Zolubas, Valstybinės miškų urėdijos direktoriaus pavaduotojas A. Galaunė, ASU Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas prof.
dr. E. Bartkevičius ir VMU Joniškio regioninio padalinio laikinasis
vadovas J. Čepaitis). Seminaro dalyviai supažindinti su Kalsnavos
arboretumu, medelynu, meristemine laboratorija, Latvijos valstybinio miškų instituto „Silava“ ir Latvijos žemės ūkio universiteto
agentūros Miškų tyrimo stotis (vadovas – Martinš Lidums) veikla.
Ši miškų tyrimo stotis yra savarankiška organizacija, atsakinga už
mokslinių tyrimų objektus miškuose. Pajamas ji gauna iš ūkinės
veiklos (ūkininkauja 28000 ha miško plote, kurie išsidėstę 7 Latvijos regionuose).
Latvijos valstybės 100-čiui, Latvijos miškų tarnybos 100čiui ir atkurtos Latvijos miškų tarnybos 25-čiui pažymėti kitą
seminaro dieną surengta miško sodinimo talka. Joje dalyvavo

ir Lenkijos Baltstogės regioninės miškų direkcijos miškininkų
delegacija.

ASU MEF inf.

Įveista giraitė Paežeriuose
Marijampolės ir Suvalkų (Lenkija) miškų urėdijų miškininkų
bendravimas tęsiasi nuo 2010 m., rengiant bendras miškasodžio

talkas. Taip siekiama įamžinti ir abiems šalims svarbias istorines datas. Šiemet, balandžio 27 d., VMU Marijampolės regioninio
padalinio miškininkai pakvietė kaimynus į Vilkaviškio girininkijos Paežerių mišką kartu pasodinti 5000 ąžuolų giraitę Lietuvos
šimtmečiui pažymėti.
Giraitės sodintojus pasveikino bei bendrus miškasodžius
prisiminė VMU Marijampolės regioninio padalinio l. e. viršininko pareigas Virginijus Rudzevičius ir Suvalkų miškų urėdijos
urėdas Wojciechas Rodakas. Talkoje dalyvavo LR Seimo nariai
dr. Kęstutis Mažeika, Kęstutis Bacvinka, LMS prezidentas prof.
Edmundas Bartkevičius, Valstybinių miškų urėdijos valdybos bei
administracijos, VMU Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kretingos regioninių padalinių, Lenkijos valstybinių miškų Bialystoko regioninės direkcijos ir Suvalkų miškų urėdijos atstovai.
Pasodinus giraitę abejų šalių miškininkai pasidžiaugė tęsiamu bendravimu, galimybę susipažinti su kaimynų miškininkystės
pasiekimais, vykstančiomis permainomis.

BARBAROS KISŁOWSKOS-SZYSZKO nuotraukos

Inesa ČEREŠKAITĖ
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L

ietuvos mokslų akademijoje balandžio 17 d. vykusiame visuotiniame
narių susirinkime LMA prezidentas
akad. Jūras Banys pasveikino ir pagerbė
padėkomis asmenines jubiliejines sukaktis
pažyminčius LMA narius, įteikė premijasdiplomus 2017 m. konkurso nugalėtojams
mokslininkams ir aukštųjų mokyklų magistrantams, doktorantams už jų svarius
tiriamuosius mokslo darbus. Tarp apdovanotų laureatų – keletas ASU mokslininkų
bei studentų.
Maloni žinia ir miškininkų bendruomenei – LMA konkurse 2017 m. vardinę
Povilo Matulionio (miškotyros) premiją pelnė buvęs ASU rektorius, miškininkas, prof. habil. dr. Romualdas Deltuvas už
2014 m. rudenį išleistą monografiją „Povilas Matulionis: Ateities pradžia – tai mes“.
Priminsime, kad tai išsamus leidinys
apie miškotvarkininką, tarpukario Lietuvos pirmąjį Miškų departamento direktorių, Žemės ūkio akademijos rektorių,
lietuvybės puoselėtoją, mokslininką prof.
Povilą Matulionį, kurio idealistiniai darbai padeda geriau suvokti kelią į Lietuvos
nepriklausomybę ir įvertinti mūsų dabartį.
Simboliška, kad praskleisti užmaršties skraistę apie šį iškilų miškininką ryžosi susidomėjęs istorija buvęs šios aukštosios mokyklos rektorius prof. Romualdas
Deltuvas. Per ketverius įtemptus knygos
rašymo metus prof. R. Deltuvas aplankė
Rusijos, Latvijos ir Lietuvos archyvus, mu-

LMA prezidentas J. Banys (dešinėje) įteikia
LMA vardinę P. Matulionio premiją-diplomą
prof. R. Deltuvui

ziejus ir bibliotekas, susirašinėjo su Suomijos ir Vokietijos bibliotekomis, atrado
niekam nežinomų ar užmarštin nuėjusių
prof. P. Matulionio gyvenimo ir profesinės, visuomeninės veiklos faktų.
Šio leidinio pirmas pristatymas miškininkų bendruomenei surengtas 2014 m.
spalio 3 d. ASU parodos „Sprendimų ratas
2014“ metu. Vėliau – ir kitur. Džiugu, kad
reformų sūkuryje šis didžiulis darbas nenuėjo užmarštin ir įvertintas aukščiausiu
mokslo lygiu.
Praėjus keliems metams po šios knygos išleidimo, autorius kukliai sako: „Liaudies išmintis byloja – jeigu dirbsi, tai kas
nors ims ir pastebės. Malonu, kad pastebėjo mūsų universitetas, o šio dėka ir Lietuvos mokslų akademija“. Reikia tikėtis,
kad pasklidus žiniai apie LMA skirtą vardinę premiją prof. R. Deltuvui paskatins
ne tik miškininkus, o ir kitus visuomenės
žmones paimti į rankas monografiją apie
P. Matulionį ir sužinoti jo indėlį Lietuvos
valstybės kūrime.
Prof. R. Deltuvas su užsidegimu toliau
gilinasi į miškininkystės istoriją – šiemet
baigia kitą išsamią studiją apie mažai žinomą visuomenei Mažosios Lietuvos miško ūkio raidą. Istoriniame kontekste bus
paliestas ir Klaipėdos krašto žmonių gyvenimas po Melno sutarties ir 1923 m. šį
kraštą prijungus prie Didžiosios Lietuvos.
Palinkėkime autoriui kantrybės ir lengvos
plunksnos užbaigti šį veikalą.
LMA konkurse įvertintas ASU doktoranto
M. Narmonto mokslinis darbas

RIMONDO VASILIAUSKO nuotraukos

LMA 2017 m. vardinė premija –
prof. Romualdui Deltuvui

LMA 2017 m. aukštųjų mokyklų
studentų mokslinių darbų konkurse laureatu tapo ASU Miškų ir ekologijos fakulteto doktorantas Martynas Narmontas už
mokslinį darbą „Šakninės pinties (Heterobasidion Annosum (Fr.) Bref.) sąlygoto kelminio puvinio išplitimas paprastosios
eglės stiebe“ (darbo vadovas doc. dr.
Edmundas Petrauskas).
LMA prezidentas akad. Jūras Banys
pasveikino ir įteikė padėką kovo viduryje
50-metį pažymėjusiam LMA nariui,
LAMMC Miškų instituto Genetikos ir selekcijos skyriaus vyresniajam mokslo darbuotojui, ASU Miškų ir ekologijos fakulteto
Miško biologijos ir miškininkystės instituto profesoriui dr. Dariui Danusevičiui.
MG inf.

LMA narį, prof. D. Danusevičių (kairėje) asmenines sukakties
proga sveikina LMMC direktorius prof. Z. Dabkevičius
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Siekiant suvaldyti klimato
kaitos poveikį miškams

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

(Tęsinys, pradžia 3 nr. )
2. Medžių vidurūšinės ir tarprūšinės
konkurencijos pokyčių ir jų pasekmių individualiam ir bendrijų vystymuisi, augimui
ir rūšinei įvairovei tyrimai su klimato kaita susijusių abiotinių veiksnių kompleksinio
poveikio sąlygomis (4 kompleksai) Fitotrono kamerose (1 pav.) imituojamas sudėtinių
miško bendrijų kūrimasis, tam sudarant
dirbtines tiriamų medžių bendrijas – skirtingus mišinius, charakteringus trims miško augaviečių tipams: a) Nb – P+B+E; b) Lc
– E+B+Ą; c) Lf – U+J+D.
Matuojami augimo, sezoninio vystymosi ritmo, fiziologiniai, biocheminiai, sanitarinė būklės, biomasės pasiskirstymo
ir kiti rodikliai bei tiriama, kaip jie keičiasi priklausomai nuo mišinio rūšinės sudėties, šalia augančių medžių rūšių ir skirtingų aplinkos sąlygų skirtingose kamerose.
Šiuo metu tyrimų duomenys analizuojami
ir rengiamas mokslinis straipsnis į tarptautinį mokslo žurnalą.
3. Natūraliai atsikuriančių medžių
bendrijų atsikūrimo tyrimai atliekami Ą,
U, P, E, B, J savaiminiuose 3–7 metų žėliniuose, skirtingų trikdžių paveiktose rizikingiausiose miško gamtinėse buveinėse:
a) vėjo sudarkytose (E, P); b) ligų ir kenkėjų
pažeistose (U, E); c) plynose kirtavietėse (E,
P, J); d) dirvonuojančiuose žemės ūkio plotuose (P, B).
Buvusių Dubravos, Tytuvėnų, Anykščių,
Kėdainių, Prienų urėdijų miškuose 2015 m.
kiekvienoje tipinėje buveinėje išskirta po
2–3 tyrimo plotus ir po 6–8 barelius. Iš viso
uždėta 112 ilgalaikių barelių, kuriuose kasmet vegetacijos sezono gale registruojami

14

2018 balandis

ir matuojami visi medžių sėjinukai, žolinė
danga, trakas, dirvožemio charakteristikos,
aplinkiniai motinmedžiai (3 pav.)
Tyrimai parodė, jog rizikingiausiose
gamtinių trikdžių (vėjovartų ir ligų bei kirtimų ir žemės ūkio veiklos) sutrikdytose miško ekosistemose miško atsikūrimas vyksta
visų tipų trikdžiais paveiktuose plotuose.
Bet didelė atsikūrimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių variacija rodo, kad kuriasi ir
platus spektras naujų bendrijų, kurios dažniausiai skiriasi nuo anksčiau buvusių – rūšių sukcesija pasireiškia jau ankstyvoje bendrijų formavimosi stadijoje. Atsikuriančių
bendrijų rūšinė sudėtis priklauso nuo bu-

vusių prieš trikdžius, tačiau sutrikdytoms
ekosistemoms būdingos pionierinės rūšys –
beržai, pušys, juodalksniai, kurios pradeda
dominuoti (4 pav.).
Intensyviausias miško atsikūrimas vyksta
tose ekosistemose, kurios yra tiesiogiai paveiktos – plynose kirtavietėse, o mažiau intensyvus, ypač tikslinėmis medžių rūšimis
– vėjavartų ir sanitarinių kirtimų plotuose.
Plynose kirtavietėse savaiminukų skaičius
svyruoja nuo 10 tūkst. vnt/ha iki 30 tūkst.
vnt/ha. Nors čia vyrauja ne tikslinės konkrečiai augavietei medžių rūšys, ir tikslinių
medžių rūšių savaiminukų tankis svyruoja nuo 7 tūkst. vnt./ha iki 15 tūkst. vnt./ha.

3 pav. Tyrimų bareliai pušimi ir beržu atsikuriančiame apleistame žemės
ūkio naudmenų plote (šalia buvusios Tytuvėnų urėdijos miškas)

miškininkystė

To pakanka suformuoti aukšto produktyvumo naujas miško ekosistemas. Sanitarinių
kirtimų plotuose maksimalus savaiminukų tankumas retai viršija 15 tūkst. vnt./ha,
o pagrindinių rūšių tankumas nesiekia 5
tūkst. vnt./ha. Nors vyrauja ne tikslinių
konkrečiai augavietei medžių rūšių savaiminukai, esamų tikslinių rūšių savaiminukų kiekis būtų pakankamas produktyvioms
miško ekosistemoms atsikurti ar naujoms
susidaryti. Bet siekiant suformuoti produktyvius miškus, reikalinga miškininkystės
priemonėmis kontroliuoti konkuruojančių
pionierinių medžių ir žolinės augalijos gausumą. Vėjavartų pažeistose ekosistemose
miškas atsikuria gana greitai, tik jau kitomis
medžių rūšimis. Čia tikslinių rūšių tankumas yra labai nedidelis, dažnai neviršijantis 1 tūkst. vnt./ha ir tampa neįmanoma savaime atsikurti augavietei tikslinių medžių
rūšių medynams. Dėl trikdžių atsivėrusiose aikštėse atsiranda šviesamėgių medžių
ir krūmų rūšys, kurios negali įsivyrauti po
medžių lajomis. Šios rūšys ir formuoja ateities medyno sąstatą.
Daugiamatė regresinė analizė parodė,
jog skirtingų medžių rūšių atsikūrimo gausą lemia skirtingas kompleksas 6–8 vietinės aplinkos biotinių ir abiotinių veiksnių,
dažniausiai turinčių neigiamą poveikį atsikūrimui: atstumas iki motinmedžio, didelis
buvusio medyno skalsumas, didelis padengimas negyva mediena, lajomis, traku, atskiromis trako ir žolių rūšimis ir kt.
Nustatyta didelė atsikūrimo gausumo,
jo erdvinio tolygumo, augimo diferenciacijos, rūšių įvairovės ir susimaišymo variacija atsikuriančiuose plotuose, kurią sąlygoja
stipri dėmių struktūros edafinių sąlygų bei
žolinės dangos variacija, intensyvėjanti dėl
klimato kaitos dažnėjančių temperatūrinių
ir drėgmės ekstremumų, būdingų trikdžių
paveiktiems atviriems plotams. Biologinės
įvairovės indeksų analizė atskleidė, jog labiausiai sutrikdytose ekosistemose (plynose
kirtavietėse, apleistose žemės ūkio plotuose) medžių rūšinė įvairovė yra labai maža
– dominuoja tik viena ar dvi medžių rūšys,
kurios formuoja naujojo medyno pagrindą.
Biotinių trikdžių sudarkytų plačialapių rūšių miško ekosistemose, kertamose sanitariniais kirtimais, randama didesnė medžių
rūšių gausa be atskirų rūšių dominavimo.
Čia naujo medyno formavime dalyvauja 5–6 medžių rūšys, tačiau žėlinių tankis
būna nedidelis. Visuose trikdžių paveiktuose plotuose nustatyta didesnė pagrindinių
medžių rūšių atsikūrimo gausumo erdvinė

4 pav. Skirtingų medžių rūšių savaiminukų kiekiai skirtingose sutrikdytose miško ekosistemose

5 pav. Paprastosios pušies individų iš motininio medyno (M) ir iš savaiminių žėlinių apleistose žemės
ūkio žemėse (G) DNR SSR molekulinių žymenų daugiamatės PCA analizės rezultatai

variacija nei antraeilių rūšių, tad formuosis
erdviškai struktūrizuoti medynai. Tolygiausiai tikslinės rūšys atsikuria po plynų bei sanitarinių kirtimų.
4. Atsikuriančių miško bendrijų karkasinių medžių rūšių genetinė įvairovė
pagal DNR mikrosatelitus tiriama Ą, U, P,
E, B, J ir D savaiminiuose 3–7 metų žėliniuose ekologiniu požiūriu rizikingiausiose trikdžių paveiktose tipinėse buveinėse.
Kiekviename iš 16 tyrimų plotų paimti savaiminukų lapų ar spyglių pavyzdžiai 7 tyrimo bareliuose bei papildomuose 14 barelių (po 84 pavyzdžius plote), kas parodyta
3 pav. Palyginimui su ankstesnės generacijos genetine įvairove imti pavyzdžiai nuo
aplinkiniuose besiribojančiuose sklypuose
augančių galimų motinmedžių (po 20–30
medžių).

DNR tyrimais nustatėme, kad net ir
labai stipriai trikdžių paveiktuose plotuose savaime pakankamai gausiai atsikuriančios eglės plynose kirtavietėse, o pušys ir
beržai apleistuose žemės ūkio plotuose išlaiko panašią ar net pasižymi didesne genetine įvairove, nei yra aplinkiniuose motininiuose medynuose. Didesnė palikuonių
genetinė įvairovė rodo, kad vykstanti genų
rekombinacija ir genų pernešimas iš tolimesnių medžių kompensuoja genetinės
įvairovės praradimą dėl amžiaus eigoje
vykstančio medynų išsiretinimo. Homozigotiškumo trūkumas palikuonyse, mažas
inbrydingo ir kiti genetiniai rodikliai rodo,
kad trikdžių paveiktuose plotuose atsikūrimo metu vyksta natūrali atranka ir išnyksta dalis silpnesnių homozigotinių genotipų, kas didina naujosios kartos adaptaciją.
Eglės ir beržo palikuonių ir gretimų mo2018 balandis
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tininių medynų individų persidengiantis išsidėstymas
SSR žymenų principinių komponenčių (PCA) erdvėje,
maži genetiniai atstumai ir maži genetinės variacijos
tarp aplinkinių medynų ir žėlinių skirtumai rodo, kad
plotuose, kuriuose vyksta pakankamai gausus eglės atsiželdymas, didžioji dalis palikuonys yra kilę iš šių medynų, tačiau rasta ir naujų alelių. Pušys, atsikuriančios
apleistuose žemės ūkio plotuose, yra genetiškai labiau
skirtingos nuo kaimyninių motininių medynų (5 pav.).
Naujos kartos genetinė struktūra, lyginant su tirtų motinmedžių, yra sudėtingesnė: ją patikimai atspindi 3 genetiniai klasteriai, o motinmedžių – tik du, kas indikuoja didesnę genų pernašą iš tolimesnių medynų.
Erdvinės genetinės struktūros analizė nei vienai
iš trijų medžių rūšių neatskleidė ryškesnės erdvinės
struktūros – net greta augantys savaiminukai grupėse
nesudaro atskirų genetiškai giminingų grupių ir tik atskirais atvejais grupėse 2-3 kaimyniniai medžiai yra giminingi. Tai yra palanku atsitiktiniam kryžminimuisi
ir leis išvengti inbrydingo tolimesnėse kartose.
Mūsų tyrimais nustatyta nesumažėjusi genetinė
įvairovė atsikuriančioje medyno kartoje. Kiek pakitęs
retųjų alelių dažnis ir atsiradę nauji aleliai rodo, kad
net ir stipriai įvairių trikdžių paveiktų miško ekosistemų atsikūrimo genetiniam nepilnavertiškumui pavojaus nėra, tačiau natūralios atrankos įsikūrimo stadijoje
ir dėl genų pernašos naujai besiformuojantys medynai
genetiškai kiek skirsis nuo anksčiau buvusių. Analogiški
DNR tyrimai šiuo metu atliekami ir ąžuolo, uosio, juodalksnio bei drebulės atsikuriančiuose trikdžių paveiktuose plotuose. Remiantis analogiška metodologija būtų
tikslinga vykdyti Lietuvos miško genetinių draustinių
atsikūrimo genetinį monitoringą.
Europos genetinių išteklių išsaugojimo programa EUFORGEN 2007–2015 m. yra parengusi nemažai
tarptautinių rekomendacijų ir strategijų miškų veisimo, genetinių išteklių išsaugojimo klimato kaitos sąlygomis, genetinio monitoringo ir kitais klausimais, kurios turėtų būti adaptuotos ir taikomos Lietuvoje. Šių
ir susijusių projektų tyrimo rezultatų pagrindu numatoma paruošti miškininkystės pritaikymo klimato kaitai Lietuvoje strategiją, veiksmų planą ir rekomendacijas bei koreguoti esamus miškų kirtimų, atkūrimo,
genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos norminius
aktus. Tačiau vien norminio reglamentavimo klimato
kaitos problematikai spręsti nepakanka. Prie LAMMC
Miškų instituto ir ASU turėtų būti įkuriamos ir finansuojamos iš AM Bendrųjų miško reikmių programos
naujos eksperimentinės plėtros ir inovacijų laboratorijos – intensyviosios miško praktinės selekcijos, vegetatyvinio dauginimo, DNR monitoringo, miškų inovacijų demonstravimo-išbandymo ir pan., kurios plėtotų
klimato kaitai tinkamų genotipų praktinę selekciją ir jų
dauginimą, vykdytų genetinės įvairovės pokyčių kontrolę gamtinių ir antropogeninių trikdžių pažeistose
miško ekosistemose, genetiniuose draustiniuose, sėklinėse plantacijose bei atkuriamuose ir ugdomuose miškuose klimato kaitos sąlygomis.
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Aptarti adaptyvūs
miškininkavimo
metodai ateities
Lietuvos miškams
Prof. ANDRIUS KULIEŠIS

V

alstybinių miškų urėdija ir Aleksandro Stulginskio universitetas su partneriais iš Europos 17 šalių vykdo 4,5 metų trukmės Europos Sąjungos Horizon 2020 programos projektą
„Adaptyvūs miškininkavimo metodai ateities miškams“. Juo siekiama
patobulinti esamus ir vystyti naujus miškininkavimo metodus, kurie
atitiktų naujas miškininkavimo sąlygas, besikeičiantį klimatą, sudėtingus pasaulio rinkų raidos procesus, biomasės energijos paklausą.
Su šiuo projektu glaudžiai susijęs kitas ASU su partneriais iš Europos 26 šalių vykdomas Horizon 2020 programos projektas „Tikslinė,
integruota ir harmonizuota informacija apie miškus bioekonomikos
plėtros perspektyvoje“. Šiuo projektu siekiama sustiprinti metodinius
tikslios, harmonizuotos ir savalaikės miškų informacijos pagrindus,
organizuojant duomenų teikimą EU informacinėms sistemoms, remti
ES politines ir tarptautines veiklas, kurios naudoja nuoseklią miškų
informaciją, bei užtikrinti inovatyvų inventorizacijų lauko darbų metu
surenkamos informacijos ir nuotolinių Žemės stebėjimų duomenų panaudojimą.
Kaune, Valstybinių miškų urėdijoje kovo 29 d. surengtas seminaras – diskusija „Adaptyvūs miškininkavimo metodai ateities Lietuvos
miškams“, kuriame dalyvavo Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos
ir miškų departamento, Valstybinės miškų tarnybos, Valstybinių miškų urėdijos specialistai, LAMMC Miškų instituto, ASU mokslininkai,
miško savininkų asociacijų atstovai.
Seminarą pradėjo Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų politikos skyriaus vedėjas Nerijus Kupstaitis,
padarydamas pranešimą „Miškų politika Lietuvoje – galimybės pokyčiams“. Pranešėjas akcentavo svarbiausius nūdienos miškininkystės pokyčius Lietuvoje bei laukiančius iššūkius artimiausioje ateityje.
ASU Miškotvarkos ir medienotyros instituto profesorius dr. Gintautas Mozgeris pranešime „Miškininkavimo modeliai: teorinis ir diegimo Lietuvoje praktinis pagrindimas“ išsamiai pristatė bendro ASU
ir Valstybinių miškų urėdijos su partneriais iš Europos 17 institucijų
vykdomo projekto (kodiniu pavadinimu ALTERFOR) darbus ir spęstinus klausimus. Pavyzdžiui, kokie miškininkavimo modeliai bus svarbūs Lietuvoje artimiausioje ateityje; kaip užtikrinti visų miško funkcijų suderinamumą kitaip miškininkaujant; ar Lietuvoje įmanoma
taikyti adaptyvius miško kirtimo amžius?
Valstybinės miškų tarnybos Nacionalinės miškų inventorizacijos
skyriaus vedėjas Gintaras Kulbokas ir šios skyriaus vyriausioji specia-

miškininkystė

listė Vaiva Jurevičienė pranešime „Ar gali tarptautiniai klimato
kaitos susitarimai apriboti miško naudojimą Lietuvoje? Naujos
šiltnamio efektą skatinančių dujų (ŠESD) apskaitos taisyklės“
pristatė kartu su kitomis Europos 26 valstybėmis vykdomo
projekto „DIABOLO“ (Tikslinė, integruota ir harmonizuota
informacija apie miškus bioekonomikos plėtros perspektyvoje)
rezultatus. Dėl specifinės medynų amžiaus struktūros bei neintensyvaus miško naudojimo Lietuvos miškams vertinimo laikotarpiu yra būdingas padidintas medienos kaupimas, pagal kurį
gali būti priimtas padidintas atskaitos taškas bei nustatytas reikalavimas ateityje išlaikyti labai aukštą medienos kaupimo medynuose lygį. Tai prieštarauja miškotvarkos siekiui lyginti medynų amžiaus klasių struktūrą ir tokių principų įgyvendinimas
galėtų išbalansuoti optimalų miško naudojimą.
Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus pavaduotojas miškotvarkai Alfredas Galaunė pranešime „Lietuvos miškotvarkos iššūkiai ir perspektyvos“ supažindino seminaro dalyvius
su sklypinės inventorizacijos organizavimo pokyčiais valstybiniuose ir privačiuose miškuose. Pranešėjo įsitikinimu, sklypinės inventorizacijos darbai yra per daug smulkmeniškai reglamentuoti teisės aktais. Valstybiniuose miškuose planuojama
labiau orientuotis į nepertraukiamą miškotvarką.
Privačių miškų savininkų asociacijos vadovas Aidas Pivoriūnas pranešime „Miškininkavimas privačiuose miškuose,
dabartis ir norima ateitis. Pasaulinės miškininkavimo tendencijos susijusios su FSC reikalavimais“ teigė, kad dėl nepamatuotos privačių miškų savininkų mokestinės naštos, kitų priežasčių
mažėja privačiuose miškuose kirtimų apimtys, ypač ugdomųjų
kirtimų, tai atsilieps ateities miškų našumui, tvarumui. Ar bus
sertifikuojami Lietuvoje privatūs miškai? Ką rinktis: individualų ar grupinio sertifikavimo modelį?
Lietuvos miško savininkų asociacijos pirmininkas dr. Algis
Gaižutis pranešime „Miškininkavimo metodai ir miškotvarkos problemos privačiuose miškuose“ jam paantrino: kai privačiame miškininkavime viskas iki smulkmenų reglamentuota įstatymu, poįstatyminiais teisės aktais, miško savininkui
nebelieka miško valdoje jokios kūrybinės laisvės. Pavyzdžiui,
nemažai šalių su pažangiais miškininkavimo metodais praktikuojamas medžių kirtimas, remiantis tiksliniais skersmens
matavimais, o Lietuvoje niekas nenori girdėti LMSA pasiūlymų šiuo klausimu.
Diskusijose aktyviai dalyvavo minėti pranešėjai, taip pat
Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškininkystės ir miškotvarkos skyriaus vyriausioji specialistė Zita Bitvinskaitė, prof. Andrius Kuliešis, dr. Edmundas
Petrauskas, dr. Marius Aleinikovas, dr. Virgilijus Mikšys, Martas Lynikas, Kęstutis Bilbokas.
Diskusijos dalyviai pažymėjo, kad miškininkai per retai
susirenka dalykinėms diskusijoms, o esant įvairių principinių
nesutarimų vargu ar galima tikėtis rezultatyvios diskusijos su
visuomene, kurios nuomonė tvarkant Lietuvos miškus ateityje
didės.
Išsakytas būgštavimus, jog ŠESD apskaitoje priėmus referencinį atskaitos lygmenį, nustatytą centralizuotai ir neatsižvelgiant į šalies miškų struktūros specifiką, gali būti esminiai
išbalansuotas miško naudojimas ir medienos pramonės funkcionavimas šalyje. Lietuva disponuoja aukšto tikslumo informacija apie Lietuvos miškus, medienos prieaugius, medienos

kaupimą, dėl ko būtų tikslinga referencinį ŠESD atskaitos lygmenį nustatyti kaip nacionalinį, vadovaujantis bendra metodika. Kuriant naujus miškininkavimo modelius, negalima pamiršti miškininkavimo pagrindų – klasikinių miškininkystės
sistemų, orientuotų į vienaamžių medynų, grindžiamų plynaisiais kirtimais ar įvairiaamžių, grindžiamų atrankiniais kirtimais, medynų auginimą. Modeliai taps aktualiais, jei juose bus
atsižvelgta į realijas.
Šiandien stebimas minkštųjų lapuočių plitimas. Ar tai yra
gerai, Lietuvos mokslas neišsako savo nuomonės. Antra vertus,
kanopinių žvėrių gausa verčia miško savininkus bei valstybinių
miškų valdytojus labai supaprastinti miškininkavimo schemas.
Vertėtų prisiminti atkūrus 1990 m. Lietuvos nepriklausomybę pirmojo miškų ministro prof. Vaidoto Antanaičio ryžtingus
veiksmus, reguliuojant miškuose elninių žvėrių gausą.
Seminaro dalyvių nuomone, reikalingos neatidėliotinos organizacinės priemonės, siekiant pradžioje bent stabilizuoti, o
po to palaipsniui auginti darbo rinką. Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas miškuose šiandien tampa didžiausia kliūtimi sėkmingam miškininkavimui, ypač jaunuolynų formavimui, ugdomiesiems kirtimams vykdyti ir pan.
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Savanorio sūnaus gyvenimo
kelias į miškus
Ilgametis miškotvarkininkas, buvęs dėstytojas prof. dr. Jonas Daniulis balandžio 12 d. pažymėjo garbią nueito gyvenimo kelio sukaktį – 90 metų. Kolegą dažnokai aplankau Vilniuje, aptariame įdomius mums klausimus. Džiugu,
kad Jonas sutinka šį gyvenimo tarpsnį būdamas geros sveikatos, guvus ir svetingas, ryžtingai reiškiantis tvirtą
erudito nuomonę Lietuvos istorijos ir dabarties klausimais. Manau, kad jubiliato gyvenimas buvo įdomus, kupinas
įvairių patirčių, bet miškininkų bendruomenei mažai žinomas. Sveikindami su šia sukaktimi, atverčiame jo gyvenimo
puslapius.

J

ono Daniulio gimtinė – Livonijos ordino laikus menantis Sedos miestelis. Tėvas Petras Daniulis buvo 1919–1922 m.
Lietuvos kovų už nepriklausomybę savanoris, puskarininkis, vėliau dirbo policininku
Sedoje, Viekšniuose, Vilniuje. Mama Anastazija Dargytė – pradinių klasių mokytoja.
Tėvą kilnojant į naujas paskyrimo vietas,
Jonas nuo 1934 m. lankė Sedos pradinę
mokyklą, vėliau – Viekšnių progimnaziją,
nuo 1939 m. lapkričio – Vilniaus Vytauto
Didžiojo lietuvių gimnaziją. Po to sekė grįžimas atgal į gimtinę.
Raudonajai armijai 1940 m. birželį
okupavus Lietuvą, tėvas slapstėsi, grįžo į
Žemaitiją. Karo pradžioje paskirtas Sedos
policijos nuovados viršininku uždraudė
vietos policininkams dalyvauti žydų šaudymo akcijose. Už tai pažemintas į eilinius
policininkus ir perkeltas į Mažeikius. Tad
ir Jonui teko tęsti mokslus Mažeikių gimnazijoje.
Baigęs 1944 m. šioje gimnazijos 7 klasę, jis išvyko mokytis į Telšių mokytojų seminariją, 1945 m. pavasarį gavo jos
baigimo atestatą. Bet profesijos įsigijimo
džiaugsmą netrukus aptemdė tėvo ir jo
areštas. Karinis tribunolas tėvą nuteisė 15
metų katorgos ir 5 metams tremties į Vorkutos lagerius, o suėmimui vadovavęs saugumo karininkas pagailėjo jauno mokytojo ir leido Jonui pasprukti.
Bet tokiomis aplinkybėmis dirbti mokytoju gimtinėje jis, žinoma, negalėjo.
1945 m. rugsėjį Jonas įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos-matematikos fakulteto
pirmąjį kursą, anketoje nurodęs esantis
mirusio darbininko sūnus. Varganai būčiai pasilengvinti įsidarbino vienoje Vilniaus miesto pradžios mokykloje moky-
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toju. Bet širdimi juto, kad ne jam dirbti
politizuotoje tarybinėje mokykloje.
Gal įtakos turėjo ir artimo giminaičio,
žinomo tarpukario Lietuvos miškininko
ir miškotvarkininko Petro Gaigalo profesinis pavyzdys. Sėkmingai užbaigęs VVU
pirmą studijų semestrą, Jonas perėjo į Miškų fakultetą. Nors čia politikos buvo mažiau, slėgė įtampa, kad kiekvieną dieną galėjo būti demaskuotas, suimtas.
1948 m. universitete pasirodžius skelbimui apie galimybę tęsti miškininkystės studijas Leningrade, Jonas Daniulis su
pora panašaus likimo draugų nedelsdami
padavė prašymus ir gavo leidimus studijuoti seniausioje pasaulio aukštojoje miškų
mokykloje – tuometinėje Miškų technikos
akademijoje. Nors žadėtoji LTSR Ministrų
tarybos stipendija, skirtingai nei jo draugams, jau po pirmojo studijų mėnesio nebuvo siunčiama, Jonas triukšmo dėl to nekėlė, džiaugėsi laisve.
Miškų technikos akademijoje dėstė
garsūs profesoriai, turėję ir senosios rusų
inteligentijos žavesio. J. Daniulio diplominio darbo apie savaiminį miško žėlimą Trakų miškuose vadovas buvo Rusijos
miškininkystės mokslo patriarchas M. E.
Tkačenko (1878–1950). Atėjus diplomantų skyrimui į darbo vietas 1950 m. pavasarį metui, Jonas pasiprašė į tuometinį
Leningrado aerofotomiškotvarkos trestą
(nuo 1961 m. Šiaurės vakarų miškotvarkos
įmonė), nes grįžti į Lietuvą buvo rizikinga. Taip keliems dešimtmečiams jis susiejo savo gyvenimą su Leningradu ir miškotvarka Rusijos platybėse.
Pirmaisiais darbo metais J. Daniulis išsiųstas taksuoti Tolimųjų Rytų taigos medynų Spasko miškų ūkyje, kažkur

Jonas Daniulis

tarp Chabarovsko ir Vladivostoko. Dar
dvejus metus jis dirbo taksatoriumi Totorijos autonominės respublikos Šugurovo
miškų ūkyje ir Čitos srities Chiloko miškų ūkyje. 1953 m. paskirtas miškotvarkos
būrio vedėju, trejus metus dirbo Čitos ir
Vologdos sričių miškuose. Pirmąjį miškotvarkos projektą J. Daniulis parengė 1956
m. Rosliatino miškų ūkiui (apie 120000
ha) Vologdos srityje. Papildomai jis organizavo eglynų, atkurtų pomiškio išsaugojimo priemonėmis, augimo eigos tyrimus,
padėjusius optimizuoti projektą. Už tai
paskatintas mėnesinio atlyginimo dydžio
premija.
Amnestavus 1955 m. tėvą ir jam grįžus iš tremties, J. Daniulis 1960 m. gruodį
įsidarbino Lietuvos miškotvarkos įmonėje vyriausiuoju inžinieriumi. Deja, Lietuvoje laikytas politiškai nepatikimu ir po
6 mėnesių vėl turėjo grįžti į Leningradą,

miškininkystė

kur tęsė projektų autoriaus darbą Šiaurės
vakarų miškotvarkos įmonėje. J. Daniulis
parengė 7 miškotvarkos projektus miškų
ūkiams Vologdos, Čitos, Irkutsko, Naugardo ir Leningrado srityse (apie 2,8 mln.
ha miškų plotui). Leningrado srityje Mgos
miškų ūkio miškotvarkos projekte jis pirmą kartą medynų planuose pateikė kartografinį miško ūkinių priemonių ir kirtimų
išdėstymo vaizdą. 1966 m. paskirtas specialiai sudaryto miškų tyrimų būrio vadovu, šias pareigas ėjo iki 1972 metų. Tyrimų
tikslas – tobulinti aerofotonuotraukų panaudojimą miškų inventorizacijoje, kurti
naujas miškų inventorizacijos technologijas, derinant aerofotonuotraukų dešifravimo ir antžeminės medynų taksacijos
duomenis bei kuriant kosminių nuotraukų
analitinio dešifravimo metodiką. Tyrimai
vykdyti Archangelsko srities, Jakutijos ir
Karelijos autonominių respublikų, Kolos
pusiasalio Solovkų salos miškuose, Irkutsko srities Rytų Sajanų kalnų miškuose ir
Altajaus krašto juostiniuose šiluose.
Vadovybės pavedimu 1972 m. jis parengė kosminių nuotraukų informacijos
panaudojimo miškų ir apskritai visų gamtinių išteklių tyrimams darbų apžvalgą.
Pateikus siūlymus taikyti šią informaciją
miškotvarkoje, Leningrade įsteigta visasąjunginio susivienijimo „Miško projektas“ nuotolinių metodų laboratorija, o J.
Daniulis pasiūlytas laboratorijos vedėju.
Bet Leningrado saugumui nustačius kandidato į laboratorijos vedėjus kilmę bei
klastotę anketoje, leista dirbti laboratorijos vedėju be teisės naudotis aukščiausią
slaptumo lygį turėjusia medžiaga. Laiduojant „Miško projekto“ vadovams, po kelių
mėnesių Valstybės saugumo komitetas
Maskvoje išdavė leidimą J. Daniuliui naudotis ir slapta kosminių nuotraukų medžiaga. Vėliau jis kviestas į uždarą Žvaigždžių (Zviozdnyj Gorodok) miestelį skaityti
paskaitų kosmonautams apie aerofoto ir
kosminių nuotraukų miškams gamybos ir
dešifravimo principus, apdovanotas Kosmonautikos federacijos ženklu.
Jubiliatas juokauja: matyt, taip buvo
lemta, nes mano gimtadienis sutampa su
tarptautine aviacijos ir kosmonautikos
diena.
Pripažintam nuotolinių metodų panaudojimo miško ūkyje autoritetui leista
1977 m., 1982 m., 1984 m. ir 1986 m. dėstyti Maskvoje ir Baku vykusiuose Jungtinių Tautų Aplinkos apsaugos programos
(UNEP) seminaruose.

Nuotolinių metodų laboratorijos pagrindinė užduotis – rengti kosminės
informacijos panaudojimo
technologijas miško inventorizacijos, apsaugos ir naudojimo metodams tobulinti.
Bene labiausiai pavykęs darbas, atliktas vadovaujant J.
Daniuliui, buvo fotostatistinis miško inventorizacijos
metodas pagal landšafto tipus, derinant antžeminius
matavimus, kosmines ir aerofotonuotraukas. Pagal parengtąjį metodą dirbo dvi
specialios
miškotvarkos
J. Daniulis vienintelis iš Rusijos miškotvarkininkų dar 1962 m. turėjo
ekspedicijos, iki 1989 m. atšvedišką medžių amžiaus nustatymo grąžtą (Irkutsko srities taigoje)
likę 40 mln. ha miškų inventorizaciją Sibire.
J. Daniulio darbų Rusijos Federacijoje
kams ir nepartiniui, likdavo tik bronza.
miškotvarkoje buvo gerokai daugiau (pvz.,
1989 m. už nuopelnus miškotvarkai jam
sklypų ribų kontūrinio dešifravimo tobusuteiktas Rusijos Federacijos nusipelniusio
linimas, miškų sausinimo efektyvumo tymiškininko vardas.
rimai, miško gaisrų pakenkimų tyrimai,
Grįžęs 1989 m. gruodį gyventi į laisvėneiškirstos medienos miško pramonės
jančią Lietuvą, Jonas Daniulis įsidarbino
ūkiuose tyrimai), bet proginiame rašinytuometinės LŽŪA Miškotvarkos katedroje nėra galimybės visų pristatyti. Jubiliaje moksliniu bendradarbiu. 1991–1994 m.
to mokslinių tyrimų rezultatai išdėstyti
dirbo Kartografijos ir geodezijos tarnybos
trijose kolektyvinėse monografijose, apie
vyriausiuoju specialistu, 1994 m. rudenį
80 mokslinių straipsnių, mokslinių konperėjo vėl į LŽŪA Miškotvarkos katedrą
ferencijų pranešimuose, kartu su bendirbti docentu. Manau, Miškotvarkos kadradarbiais parašytame vadovėlyje „Mištedroje jis atliko du svarbius Lietuvos miškų aerofotonuotrauka ir aviacija“ (rusų
ko ūkiui ir miškotvarkai darbus: parengė
k.). Bet į užsienyje, net gi VDR, vykusias
nuotolinių metodų mokslo daktarą Ginmokslines konferencijas J. Daniulio netautą Mozgerį (1995 m.), tapusį pripažinleisdavo. Tik įsisiūbavus M. Gorbačiovo
tu šioje srityje autoritetu ir užsienyje, bei
„perestroikai“, jis su grupe Rusijos Fedeišleido pirmąjį lietuvių kalba nuotolinių
racijos miškotvarkos žvaigždžių 1988 m.
metodų miškų inventorizacijoje vadovėlį
viešėjo Kinijoje.
„Aerofotometodai“ (1998), pelniusį ŠvietiNuo 1968 m. J. Daniulis kviestas į Lemo ministerijos premiją. Jubiliatas taip pat
ningrado miško technikos akademiją dėsvadovavo magistrantės Živilės Pazikaitės
tyti nuotolinių metodų miškų inventoridarbui apie spektrinių zoninių aerofotozacijoje principus, nuo 1975 m. dirbo 0,25
nuotraukų dešifravimo požymių klasifikadėstytojo etato antraeilėse pareigose. 1989
ciją, įvertintam LMA premija. Nuo 2000
m. jam suteiktas docento vardas. Prie visų
m. iki išėjimo į pensiją 2003 m. ėjo LŽŪU
šių darbų jis parengė ir 1969 m. apgynė
Miškotvarkos katedros profesoriaus pareimokslų kandidato (Lietuvoje nostrifikuota
gas. Jubiliatas parašė atsiminimus iš savo
į daktaro) disertaciją apie Paangarės pušygyvenimo, kurie kartu su šūsnimi dokunų struktūrą ir taksacinius ypatumus.
mentų perduoti LMA Vrublevskių biblioUž naujų technologijų miškų inventekai.
torizacijoje kūrimą ir taikymą J. Daniulis
Pasveikinti su garbinga amžiaus subuvo apdovanotas Visasąjunginės liaukaktimi buvusį miškotvarkininką, pedadies ūkio laimėjimų parodos 1 aukso ir 3
gogą balandžio 12-ąją atvyko kolegos, bibronzos medaliais. Jubiliatas juokauja, kad
čiuliai. Linkime ir tikimės dar ilgų bendtuomet aukso medaliai atitekdavo „Miško
rystės metų.
projekto“ vadovams, o jam, naujų technologijų kūrėjui, nesilanksčiusiam viršininProf. Romualdas DELTUVAS
2018 balandis

19

Baltąją sedulą (Cornus alba)
pažeidžiantys grybai ir kenkėjai
Dr. BANGA GRIGALIŪNAITĖ, dr. DAIVA BUROKIENĖ, dr. ANTANAS MATELIS, GTC Botanikos institutas

I

š žinomų 50 rūšių Sedulos (Cornus)
genties augalų plačiausiai paplitusi
baltoji sedula (Cornus alba). Tai sedulinių (Cornaceae) šeimos krūmai iki 1–4
m aukščio, paplitę Vakarų ir Rytų Sibire, Tolimuosiuose Rytuose, Mongolijoje,
Šiaurės Korėjoje, Šiaurės Kinijoje, Japonijoje. Lietuvoje sedula auga pamiškėse,
parkuose, auginama miestų želdynuose.
Dirvožemiui nereikli, bet mėgsta drėgnokus, rūgštokus. Šalyje dar auginamos
geltonžiedė (vaisiai valgomi), raudonoji,
palaipinė, kanadinė, japoninė, švedinė sedula bei nemažai įvairių atsparių šalčiui
veislių. Lapai ir stiebai vėlai rudenį parausta, todėl pilkame miškų fone sedula
atrodo labai dekoratyvi. Kai kurių rūšių

augalai tinka gyvatvorėms, šakos – pynimo darbams, vaisius lesa paukščiai.
Manoma, kad sedula yra atspari grybinių ligų sukėlėjams. Atidžiau patyrinėjus
baltosios sedulos krūmus, aptikome nemažai ligų sukėlėjų ir kenkėjų. Daug sužalotų, išpjaustinėtų sedulos krūmų buvo
priemiesčių pamiškėse, ant kurių vystėsi
patogeniniai grybinių ligų sukėlėjai. Apatinėse lapų pusėse ir ant nesumedėjusių
ūgliukų gausiai plito amarai (Aphis). Kadangi amarų saldžias išmatas labai mėgsta skruzdėlės, net vėlai rudenį ant sedulos
lapų buvo galima matyti šiuos vabzdžius.
Esant drėgnesniam orui, per visą augalų
vegetaciją gali išsivystyti iki 10 amaro generacijų.

Žydrai balti sedulos kaulavaisiai

Žiedynas su gelsvai baltais vainiklapiais

Sedulinis miltenis

Amarai apatinėje lapų pusėje
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Straipsnyje pateikti ligų sukėlėjai, kenkėjai aptikti ant baltosios sedulos, augančios Vilniaus priemiesčio pamiškėse, parkuose.
Miltligė. Sukėlėjas – sedulinis miltenis (Erysiphe tortilis). Vasaros antrojoje
pusėje ant lapų išryškėja nedidelės baltos
voratinkliškos grybienos dėmelės, jos niekuomet nesusilieja ir neišsiplečia. Vaisiakūniai – kleistoteciai neaptikti.
Dėmėtligė. Sukėlėjai: Pseudocercospora cornicola, Colletotrichum gloeosporioides, Sphaerulina cornicola aptinkami
retokai.
Diplodia – ligos sukėlėjas – (Diplodia
mamillana) pirmiausia aptinkamas ant
džiūstančių, apšalusių senų sedulos stiebų,

Sedula rudenį ir žiemą

Dėmėtligių sukėlėjai

miškininkystė

Dėmėtligių sukėlėjų vaisiakūniai

Diplodia ant stiebo

Paprastasis raudonspuogis ant stiebų

Paprastojo raudonspuogio anamorfa ant šakų

šakų. Gali pažeisti ir sveikas augalo šakas.
Liga ypač plinta intensyvaus transporto
užterštose vietose.
Paprastasis kelmutis (Armillaria
mellea). Vaisiakūniai pasirodo rudenį.
Kelmučių rizomorfos panašios į šaknis,
driekiasi dirvoje ir pasiekia gyvų augalų
šaknis, po to patenka į žievę, kur skleidžia
vėduokliškai išsišakojusius hifus ir pasie-

Paprastasis kelmutis šaknų kaklelyje

kia liemens medieną. Sukelia periferinį
(balanos) puvinį.
Paprastasis raudonspuogis (Nectria
cinnabarina). Anamorfa Nectria cinnabarina(Tubercularia vulgaris) parazitinėje fazėje sudaro tik konidijas, aptinkamas
ant džiūstančių šakų.
Žieviagrybinių (Corticiaceae) šeimos
grybai aptinkami ant džiūstančių, nukri-

Corticiaceae šeimos grybai ant sedulos šakų

tusių sumedėjusių lapuočių šakų, išvartų.
Lietuvoje žinoma 10 rūšių. Visos grybų rūšys yra saprotrofai.
Išpjaustomos pajuodusios, apdžiūvusios sedulų šakos. Kai išplitęs paprastasis
raudonspuogis arba diplodia, sedulų krūmus iki pat šaknų kaklelio reikėtų išpjauti
ar visai išrauti.
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Ko galėtume pasimokyti, kovojant
su miško gaisrais Kuršių nerijoje?
Viduržemio jūros regiono miškas

Dr. EDGARAS LINKEVIČIUS, ASU

Pernai Barselonoje (Ispanija) vyko gamtos išteklių modeliavimui „World Conference on Natural Resource Modeling
2017“ skirta tarptautinė konferencija. Joje dalyvavęs šios apžvalgos autorius pristatė pranešimą „Trumpos rotacijos želdinių biomasės produktyvumas bei modeliavimas Lietuvoje“.
Apie trumpos rotacijos želdinių produktyvumą šiek tiek rašėme ankstesniuose „Mūsų girios“ žurnalo numeriuose,
todėl norėtųsi plačiau pakalbėti apie Viduržemio jūros regiono miškus ir su jų tvarkymu susijusia pagrindine problema – miško gaisrais. Šiai temai konferencijoje skirta daugiausia dėmesio. Šio regiono patirtis galėtų būti pritaikyta
kovojant su kalninių pušų gaisrais Kuršių nerijoje.

L

ietuvoje esame pripratę prie savo
tradicinių miškų, kuriuos sudaro keliasdešimt metrų aukščio medžiai,
jų lajos skleidžiasi virš mūsų galvų. Viduržemio jūros regione to nepamatysite.
Čia miškas – tai keliolikos metrų tankiai
augantys medžiai, daugiausia akmeniniai
(Quercus ilex), kamštiniai ąžuolai (Quercus suber) bei italinės pušys (Pinus pinea).
Pagrindinė šių miškų funkcija – biologinės
įvairovės išsaugojimas bei šiek tiek rekreacinė funkcija.
Išvykos metu teko matyti šiuose miškuose esančius gyvenamuosius namus ar
jų grupes. Todėl kilę miško gaisrai kelia
rimtą pavojų pastatams ir žmonių gyvybėms ir tam skiriama labai daug dėmesio.
Vietinis aktyvistas, norėdamas atkreipti visuomenės dėmesį į gaisrų problemą,
iš nudegusių medžių suformavo kryžius.
Toks vaizdas primena senoviškas kapines
ir šokiruoja.
Konferencijoje dalyvavę vietinių ugniagesių brigadų lyderiai diskutavo su mokslininkais bei dalinosi praktine patirtimi.
Analizuota fizinė ugnies prigimtis, ugnies
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plitimą lemiantys veiksniai, ugnies plitimo
modeliavimas realiu laiku bei praktiniai
kovos su gaisrais aspektai.

Fizinė ugnies prigimtis
Dr. Mark A. Finney iš JAV Misulos ugnies
tyrimų laboratorijos („Rocky mountain“
tyrimų stotis, Kolorado) pranešime pažymėjo, kad per pastaruosius 50 metų atliekant ugnies tyrimus nebuvo sukurta bendra teorija apie fizinę ugnies prigimtį ir
elgseną gaisrų metu. Kodėl ugnis plinta
į priekį, nors liepsna kyla į viršų? Pavyzdžiui, žvakė dega vertikaliai. Taip yra todėl, kad įkaitęs oras liepsnoje kyla į viršų ir
prie žemės susidaro vaakumas. Ten įtraukiamas šaltas oras ir liepsna spaudžiama
prie žemės. Tokiu būdu susidaro šalto ir
karšto oro cirkuliacija liepsnos viduje ir
liepsna plinta į priekį Taigi, net ir be vėjo
ar šlaite liepsna gali slinkti pirmyn.

Ugnies plitimą lemiantys veiksniai
Nemažai kalbėta ir apie gamtinius veiksnius, lemiančius gaisrų kiekį ir plitimą.
Ugnis – tai cheminė reakcija, kuriai reikia

trijų elementų: kuro, karščio įžiebti ugnį
ir deguonies. Nesant bent vieno iš šių elementų, ugnies nelieka.
Didžiausios įtakos gaisrų stiprumui
turi degiųjų medžiagų tipas ir kiekis. Įvairios rūšies miško paklotė – sausos žolės,
lapai, šakelės, spygliai užsidega daug greičiau, negu medžių kamienai. Palankias
sąlygas gaisrui plisti sudaro ir žemaūgės,
tankiai augančios pušelės, kurių lajomis
prasideda beveik nuo žemės. Jų apatinėse
dalyse yra daug plonų, sausų šakelių. Kilus
gaisrui ugnis iškart įsimeta į medžių lajas
ir plinta 12–14 km/h greičiu.
Viduržemio jūros regiono klimatas dėl
būdingo sezoniškumo lemia didelį degios
masės kiekį. Drėgnasis sezonas labai palankus augalijos augimui, o atėjus sausajam sezonui augalai ima džiūti dėl drėgmės stokos. Drėgnuoju sezonu augalai gali
sukaupti drėgmės, 3 kartus viršijančios jų
sausos masės svorį, o išdžiūvusiuose augaluose drėgmės kiekis neviršija 30 proc.
Šlapias kuras lėtai užsidega, degdamas išskiria daug mažiau karščio, negu išdžiūvęs
vasaros kaitroje.

Gaisrų nuniokoti Viduržemio jūros regiono miškai

Vietinių ugniagesių teigimu, Viduržemio jūros regione gaisrų ciklas yra apie 20–
30 metų. Būtent tiek laiko trunka, kol po
gaisro užauga nauja augalija ir susiformuoja kritinis kiekis degiųjų medžiagų. Jei nebus pasirūpinta degiųjų medžiagų kiekiu,
gaisras tikrai vėl kils, susiformavus tinkamoms sąlygoms. Kad įsižiebtų ugnis ir kiltų gaisras, reikalingas kritinis karštis (apie
400 0C). Anksčiau pagrindinė gaisrų įžiebimo priežastis buvo žaibai, o pastaruoju
metu jie kyla ir dėl žmonių kaltės. Galima
būtų teigti, kad gaisrai yra būtini ir reikalingi gamtai atsinaujinti. Bet dėl žmonių kaltės
kylantys gaisrai yra dažni ir kelia rimtą pavojų ir gamtai, ir patiems žmonėms.
Gaisrų išplitimui labai pasitarnauja ypač stiprūs vėjai, pamaitinantys ugnį
šviežiu deguonimi, galintys iš naujo įžiebti begęstančią ugnį, ją nukreipti naujomis
kryptimis ar didinti ugnies plitimo greitį
pavėjui.

Ugnies plitimo modeliavimas
realiu laiku
Kovojant su gaisrais, būtina žinoti kaip
vystysis gaisras. Tai yra, kuria kryptimi ir
kaip greitai jis plis. Čia gali padėti mokslininkai, kurie kuria gaisrų plitimo modelius. Pavyzdžiui, Angel Fargüell pristatė
pavyzdį, kaip buvo modeliuojamas gaisro, kilusio Montserrat regione, plitimas
(1 pav.). Lyginant realaus gaisro poligoną
(žalia spalva) ir gaisro plitimo modelius
skirtingais laiko momentais, matome, kad
prognozės buvo gana tikslios. Ispanijos ir
kitų Viduržemio jūros regiono šalių gaisrininkai naudoja šiuos modelius taip pat ir
sprendimų paramos sistemas gaisrų plitimui modeliuoti bei priimti pačius efektyviausius sprendimus gaisrui likviduoti.
Pastaruoju metu sukurta nemažai
gaisrų plitimo modelių, kurie yra pagrįsti diferencialinėmis lygtimis ar jų sistemomis. Remiantis tokia informacija kaip

degios medžiagos kiekis regione, reljefas,
šlaitų išsidėstymas bei klimatine informacija kaip temperatūra, krituliai, vėjo kryptis ir greitis, yra formuojamas ugnies plitimo modelis.
Pažymėtina, kad šie bei kiti modeliai
turi esminį trūkumą. Gesinant gaisrus labai svarbus laikas, minutės ar net sekundės, nes ugnis plinta žaibiškai. Todėl sprendimai turi būti priimami taip pat žaibiškai.
O vien paleisti programą sugaištama keletas minučių. Pats modeliavimas bei sprendimo priėmimas taip atima brangaus laiko. Priešingai, situacija keičiasi labai greitai
priklausomai nuo vėjo ir kitų veiksnių. Informacija bei sprendimai turi būti nuolat
atnaujinami ir kartais priimami pavėluotai. Galbūt patyręs ugniagesys daug greičiau reaguotų į situaciją, tačiau šie įrankiai
veikia gana tiksliai, kas yra labai svarbu.
Tokios sprendimų paramos sistemos,
naudojamos Ispanijos gaisrininkų, galbūt

Ugnies dinamika ir elgsena eksperimentinių tyrimų metu (paimta iš „Role of buoyant flame dynamics in wildfire spread“, Finney et. al., 2015, 9834pp)
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Gaisras realiuoju laiku Montserrat regione (šaltinis
GRAF, Bombers de la Generalitat de Catalunya)

1 pav. Gaisro, kilusio Montserrat regione, poligonas
(žalia spalva). Spalvotos linijos – gaisro plitimo
modeliai skirtingais laiko momentais. (Paimta iš
Fargüell et al 2017. Data resoliution effects on a
coupled data driven system for forest fire propagation prediction. Procedia Computer science 108,
1562-1571.)

būtų pritaikomos ir mūsų sąlygomis, prognozuojant gaisrų plitimą kalninės pušies
medynuose Kuršių nerijoje.

Praktiniai kovos su gaisrais aspektai
Ugniagesiai pasidalijo patirtimi, kovojant
su gaisrais Montserrat regione. Daugiausia buvo aptariamas gaisras, kilęs 2015 m.
liepos 26 d., Òdena (Manresa, Barselona)
rajone. Pažymėtina, kad vos už keliasdešimt kilometrų nuo gaisro vietos yra įsikūręs pasauliniu mastu žymus Montserrat
vienuolynas, kuriame yra saugoma stebuklingoji Dievo motina – Juodoji Montseratt
madona.
Gaisras apėmė 1300 ha plotą, nors
buvo tikimasi kad gaisravietės plotas pasieks 8000 ha. Taktiniai ir logistiniai Katalonijos priešgaisrinės apsaugos tarnybos
sprendimai bei pasikeitusios klimatinės sąlygos lėmė, kad gaisras taip smarkiai neišplito, o svarbiausia, kad nepasiekė netoliese
esamų žmonių apgyvendintų teritorijų.
Jų teigimu, kilus gaisrui, pirmiausia
atliekamas strateginis planavimas, vertinama situacija. Nustatoma gaisro vieta, apta-
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Gaisrininkų kova su miško gaisru (šaltinis „GRAF,
Bombers de la Generalitat de Catalunya“)

riami degiosios medžiagos rūšis bei kiekiai,
reljefas, vėjo stiprumas bei kryptis. Įvertinama gaisro plitimo kryptis bei greitis.
Tada identifikuojami svarbiausi objektai,
kurie turi būti išsaugoti. Tai gali būti gamtos vertybės, žmonių gyvenamosios vietos
ar valstybei svarbūs objektai. Gali būti, kad
vieniems miškams bus leista sudegti vardan
kitų išsaugojimo. Turint šią informaciją,
paskirstomi vietiniai resursai, ugniagesių
brigados bei turima technika. Pažymėtina,
kad gaisro gesinime dalyvauja ir vietiniai
gyventojai, prižiūrimi ugniagesių.
Gesinimo taktika yra gana įvairi. Sustabdyti pavėjui plintančią ugnį, genamą
stipraus vėjo, yra labai sunku. Negana pristatyti daugybę technikos ir viską užlieti
vandeniu. Tokia taktika būtų pavojinga ir
žmonių gyvybėms. Todėl dažnai taikoma
kita taktika. Stengiamasi išnaudoti ugnies
plitimo kryptimi vertikaliai esančius įvairius ruožus be augmenijos, pavyzdžiui, keliukus.
Dažnai šie ruožai yra praplatinami,
kad gaisras nepersimestų į už keliuko au-

gančių medžių lajas, arba įrengiamos juostos iškertant medžius. Kartais su ugnimi
kovojama ir priešine ugnimi, kad atslinkus
pagrindinio gaisro liepsnoms nebūtų degiojo kuro.
Pernai liepos 26 d. prasidėjęs gaisras
Òdenoje pirmas dvi valandas pasižymėjo dideliu intensyvumu dėl vyravusių stiprių vakarų vėjų bei labai žemo santykinio
oro drėgnumo lygio (apie 20 proc.). Todėl
konvencinis gaisras išplito didelėje teritorijoje rytų ir šiaurės kryptimi, peršoko
regioninės svarbos kelią ir artėjo prie apgyvendintų Sant Salvador de Guardiola
teritorijų bei Montserrat parko. Visi gyventojai buvo evakuoti, o aplinkiniai keliai
uždaryti. Tos pačios dienos antrojoje pusėje ugnies stiprumas ir plitimo greitis jau
viršijo ugniagesių pajėgumus, todėl buvo
pradėta taikyti priešpriešinės kontroliuojamos ugnies gesinimo taktika.
Pažymėtina, kad šioje situacijoje ugniagesiams labai pasisekė, kai tos pačios dienos vakare vėjo kryptis pasikeitė iš vakarų
į rytų, o santykinis oro drėgnumas pasiekė
100 proc. Vėliau beliko tik lokalizuoti ir visiškai užgesinti gaisrą.
Vietiniai ugniagesiai kritikavo mokslininkus dėl jų uždarumo ir per didelio susikoncentravimo į savo kuriamus modelius,
kurie dažnai sunkiai pritaikomi praktikoje. Buvo akcentuojama, kad tik realiai
dirbant kartu praktikams bei mokslininkams galima pasiekti geriausių rezultatų.
Manau, ši rekomendacija tinka ir Lietuvos
mokslininkams bei praktikams, besirūpinantiems šalies miškais. Ypač tai pasakytina apie privačių miškų valdytojų bei
mokslininkų sąveiką. Čia tikrai yra dar
daug potencialo.

Žymusis Montseratt vienuolynas ir jame saugoma
stebuklingoji Dievo motina – Juodoji Montseratt madona

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija ir UAB ,,Husqvarna Lietuva” gegužės
10–11 d. Girionyse organizuoja XV-ąjį atvirą Lietuvos medkirčių čempionatą. Čempionate dalyvaus ir medkirčiai iš Baltarusijos (tarp jų – 2016 m. pasaulio čempionas Valerij Durovich), Latvijos, Estijos.
Medkirčių čempionate gali varžytis visi pageidaujantys – dalyviai turi turėti medkirčio
kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, tvarkingą grandininį pjūklą ir asmenines saugos
priemones bei pasirūpinę draudimu.
Čempionato metu dalyviai bus nemokamai apgyvendinti ir pamaitinti.
Varžybos vyks individualioje įskaitoje tarp suaugusiųjų ir jaunių (iki 24 metų) pagal
2018 metų pasaulio medkirčių čempionato taisykles (www.ialc.ch).
Kartu su medkirčių čempionatu vyks ir Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) miškinkystės studentų medkirčių varžybos (varžysis po 3 dalyvius).
P.S. medkirčių čempionato taisykles ir informaciją apie medkirčių rungtis galima rasti
KMAI kolegijos tinklapyje adresu: www.kmaik.lt

Arūnas JURKONIS

Čempionato vyriausiasis teisėjas, KMAI kolegijos dėstytojas
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VACLOVO TREPĖNAIČIO nuotraukos

Girininko pastebėjimai
Pusė miško darbų sėkmės priklauso nuo kelių būklės

Pirmas. Elninių žvėrių perteklius Lietuvoje kasmet padaro didžiulę žalą miško jaunuolynams. Bet apie tai mažai viešai kalbama. Nusibodo miške Sizifo darbas. Turtingi ir įtakingi medžiotojai siekia, kad miškuose būtų kuo daugiau žvėrių. Nesuprantu,
koks šalies valdžios siekis: auginti našius miškus ar gausias stirnų,
elnių, briedžių kaimenes? Reikėtų rinktis: laikini (pašariniai) želdiniai žvėrims ar vertingų rūšių perspektyvūs jaunuolynai ateities
kartoms.
Kiekvienais metais balandžio 1 dienai girininkijų darbuotojai
privalo pateikti ataskaitas apie žvėrių padarytą žalą. Tai daug laiko
ir jėgų atimanti užduotis tuo metu, kai ruošiamasi svarbiausiam
metų darbui – miškų sodinimui.
Paradoksas: mūsų surinkta žvėrių žalos miškui statistika neviešinama ir nepaverčiama piniginiais nuostoliais, tuo tarpu eiliniam piliečiui net už vieno medžio ar krūmo sunaikinimą skiriama
nemenka bauda. Kodėl lig šiol už žvėrių žalą miškui niekas realiai
neatsako? Esant tokioms gausioms kanopinių žvėrių kaimenėms,
nepavyksta 100 proc. apsaugoti miško jaunuolynų nei repelentais,
nei tvoromis, tačiau kaltais lieka girininkijų darbuotojai.
Girininkų suvažiavime 2014 m. siūliau šių pažeidimų skaičiavimo, kaip beprasmio triūso, atsisakyti. Rezoliucija buvo vienbalsiai priimta, tačiau niekas nepasikeitė. Matau tik vieną minėtos
užduoties prasmę: girininkijose dirbantieji turi būti taip užimti,
jog net galvos negalėtų pakelti atokvėpiui.
Pamiškių gyventojai savo daržus taip pat gali apsaugoti nuo
žvėrių tik aukštomis vielos tinklo tvoromis. O neišgalintys jų nusipirkti numoja ranka ir nieko pamiškėse nebesodina.
Antras. Pusė miško darbų sėkmės priklauso nuo kelių būklės.
Pradėjus iš kirtaviečių traukti ir kirtimo atliekas, miško kelių apkrova padidėjo apie du trečdalius karto. Valstybiniuose miškuose kelių remontui tapo svarbūs nedideli smėlio ir žvyro karjerai.
Tačiau susidaro įspūdis, kad miško keliai – tarsi kitos valstybės
nuosavybė, nes Aplinkos ministerija nori kaip greičiau miškų karjerus uždaryti. O juk blogi keliai gadina brangią techniką, didina
kuro sąnaudas ne tik valstybinių miškų valdytojams, bet ir rangovams, medienos vežėjams.
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VMU Šiaulių teritorinio padalinio Vainagių girininkijoje, netoli Vainagių kaimo buvo labai gero žvyro ir smėlio karjeras. Kai
1993 m. pradėjau čia dirbti girininku, šiuo karjeru naudojosi ir
aplinkinių kaimų gyventojai. Galimybė jį eksploatuoti iš esmės
pakeitė Vainagių ir kaimyninių girininkijų kelių būklę. 2007 m.
senasis 1,2 ha karjeras buvo apželdintas pušimis. Laimei, šalia atidarytas 0,5 ha dydžio naujas. Bet 2017 m. ir jis apsodintas mišku.
Šiuo metu po ranka neturime kokybiško žvyro grunto keliams remontuoti ir niekam neskauda galvos, iš kur ir už kokius pinigus
žvyro ar smėlio atsivešime. Nesinorėtų gyventi principu: po mūsų
nors ir tvanas.
Trečias. Per Lietuvos nepriklausomybės metus mažai nusausinta valstybinių miškų, nes tam reikia didelių investicijų. Daugelyje buvusių miškų urėdijų visai atsisakyta melioracijos miškuose, nes bijota pabloginti įmonių ekonominius rodiklius, kai kur
atsisakyta ir gamtosaugos tikslais. Anksčiau vykdant melioracijos darbus miškuose prie sausinamųjų griovių buvo įrengiami ir
keliai.
Manyčiau, kad taip amžinai tęstis negali – melioraciją miškuose būtina atgaivinti, tam skiriant centralizuotas lėšas. Žinoma, į valstybės iždą bus įnešta mažiau pinigų, laikinai sumažės
grąža iš miško. Bet pabandykite laimėti šachmatų partiją nieko
nepaaukoję... Nusausinti miškai ima žymiai sparčiau augti, gerėja
jų rūšinė sudėtis, juos patogu eksploatuoti – tad investicijos per
dešimtmetį, o gal ir greičiau, tikrai atsipirktų.
Vainagių girininkijoje dar išlikęs prieškarinis griovių ir griovelių tinklas, tik jis jau baigia užakti. Ne kartą raginau savo valdžią
imtis nors rankinio darbo jį atnaujinti. Tai išbandėme 2015 m., kai
išdžiūvo keli hektarai gero miško... Tačiau miškų urėdijoje buvo
galvojama daugiau apie vienadienį pelną, o ne apie ateitį. Skyrus
lėšų Vainagių girininkijos senojo griovių tinklo rekonstrukcijai,
manau, Šaukėnų miestelio gyventojams kurį laiką nereikėtų važiuoti uždarbiauti į Angliją...
Ketvirtas. Lietuvoje yra dideli antros grupės miškų plotai.
Juose neleidžiama kirsti plynai, nes taip saugome ir tausojame šalies miškus. Bet miškas yra gyvas organizmas – turi savo jaunystę,

Valstybiniuose miškuose

brandą ir senatvę. Anksčiau ar vėliau brandūs medynai praranda
ūkinę, rekreacinę ir gamtosauginę vertę. Tampa senoliais. Nekirsdami tokių medynų plynai, negalime atkurti šviesinių rūšių medynų: ąžuolynų, pušynų, klevynų, beržynų. Net ir eglei sunku prasimušti pro lazdynų, šaltekšnių, šermukšnių ar sausmedžių traką.
Žinoma, tikslinių rūšių savaiminukams būtų galima padėti, tačiau
tam nėra skiriama lėšų. Be to, būtų labai keblu išmatuoti sutvarkytą plotą, kurį sudaro padrikos pomiškio grupės.
Dėl antros miškų grupės plynai nekertamų medynų ne kartą kilo karštos diskusijos, bet tuo metu turėjusieji įstatymų priėmimo galią, matyt, į miškininkų argumentus neįsiklausė. Nebuvo
svariu argumentu ir patiriami nemaži ekonominiai nuostoliai, kai
padarinė mediena virsta malkomis, puvėkais. Nėra gerų jaunuolynų – nėra ir normalaus medienos prieaugio. O dirbtinai didindami neplynų kirtimų apimtis kai kuriuose medynuose prasilenkiame su miškininkystės logika.
Penktas. Nuo 2010 m. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. galiojo Miško kirtimo taisyklės, leidžiančios vykdyti einamuosius kirtimus
iki pat medynų techninės brandos. Po to vėl įsigaliojo „tradicinės“
nuostatos, draudžiančios 10 metų iki brandos einamuosius kirtimus. Manau, kad galiojusios permainos gerokai suaktyvino tarpinį miško naudojimą. Atsirado galimybė prieš neplynus brandžių
medynų kirtimus padėti pomiškiui, sustiprinti antrąjį ardą. Juk
niekas einamųjų kirtimų nevykdo ten, kur jie nėra tikslingi.
Šeštas. Girininkijų darbuotojai daug laiko turi skirti plotų
ir kertamų medžių pagal atskiras rūšis matavimams. Manyčiau,
šią biurokratiją galima gerokai sumažinti. Mes, gamybininkai, ne
kartą siūlėme prieš kirtimą nematuoti ištisai medžių, jeigu biržė
neparduodama stačiu mišku. Juk vis tiek gauname tik apytikrius
skaičius, kartais turinčius dešimties ir daugiau procentų paklaidą.
Medžių stiebai nėra taisyklingos geometrinės figūros, nevienodas jų aukštis, o apie jų vidaus puvinius galima tik spėlioti. Medienos tūrio ir vertės paklaidas lems net tai, kokius asortimentus
gaminsime. Praktikų patarimas būtų paprastas: kai miškas bus iškirstas ir ištrauktas, tada medieną ir matuokime.
Yra ką tobulinti ir pagamintos medienos apskaitoje. Mėnesio
eigoje (kol nedaroma ataskaita) medieną galima matuoti kraunant
į transporto priemones, o tų pačių važtaraščių kopijas naudoŽvyro karjeras miške

ti kaip medienos priėmimo dokumentus. Juo labiau, kad malkos,
popiermedžiai ir tarmedžiai tiksliausiai išmatuojami ne krūvose
prie kelių, o tarp transporto priemonių rungų. Tačiau šitaip daryti mums niekas neleidžia. Įsivaizduokite kokių 5 ha plyno kirtimo
biržę: kalnas – pakalnė, krūmai, šaltis ar karštis, o tu turi eiti prie
kiekvieno medžio ir jį pamatuoti, po to įvertini atskiros medžio
rūšies vidutinį aukštį, neretai jį dar išskiri į ardus. Šis darbas nesukuria jokio produkto. Apytikrį medyno tūrį per kelias minutes
galima rasti ir iš girininkijoje turimų medynų taksoraščių.
Analogiška situacija su plotų matavimais. Pavyzdžiui, apmatuojame atrėždami plyno kirtimo biržę, po metų kitų matuojame kirtavietės plotą ją želdydami, ateina laikas jaunuolynų ugdymui, retinimui – vėl kiekvienam kirtimui tiksliname medyno
plotą. Kiekviena miškotvarka pateikia savąją ploto versiją. Visų
matavimų skirtumas – nulis arba kelios dešimtosios ha į vieną ar
į kitą pusę. Kuo plotų daugiau, tuo skirtumų suma labiau artėja
prie nulio. Kam tiek matavimų reikia? Prieš keletą metų nereikėjo
kiekvienos biržės matuoti, jeigu tam nebuvo reikalo.
Manau, kad patys sau kartelę užsikėlėme per aukštai, norėdami išsklaidyti visuomenėje reikštą nepasitikėjimą. Deja, rezultatas gavosi priešingas: kuo labiau vaikėme girininkijų personalą po
mišką – tuo didesnį įtarimą kėlėme.
Septintas. „Miškų valdymą reikia pertvarkyti jau vien dėl to,
kad jis būtų skaidrus ir efektyvus. Toks yra mūsų pagrindinis tikslas,“ – teigė aplinkos ministras Kęstutis Navickas (Aplinkos ministerijos 2017 02 17 inf.). Suprantama, „pelės ant aruodo“ visiems
kelia įtarimą. Jeigu nepasitikite, turite griežčiau kontroliuoti, o
kad „pelės nelakstytų alkanos“, nepamirškite ir atlyginimus joms
pakelti. O jeigu rimtai, tai įtarimai arba turi būti patvirtinti, arba
paneigti – nepasitikėjimo atmosfera darbo našumo nekelia.
Aštuntas. Ruošdami sanitarinius kirtimus turėsime atskirti
medžius, kurie bus kertami brandžiuose ir pribręstančiuose medynuose. Taip darysime pirmą kartą miškininkystės istorijoje.
Vienas kvartalas, tas pats kirtimas ir du tūriai – ką duos šis žaidimas? Juk ir taip aišku, kad sanitariniuose kirtimuose produkcija
dominuoja iš vyresnio amžiaus (jau nestabilių) medynų. Be abejo,
tai gali ženkliai sumažinti būsimų biržių tūrio išeigą.
Susikursime dirbtinų problemų: pavyzdžiui, 5E1P4B (60 metų)
rūšinės sudėties medynas bus priskirtas prie tarpinio naudojimo,
o 5B4E1P (60 metų) – prie pagrindinio naudojimo. Jeigu minėti
medynai vienodo skalsumo, boniteto, ribojasi vienas su kitu vingių vingiais – tai jų vizualiai miške neatskirsi.
Žinoma, paplušėję girininkijų darbuotojai gali viską atlikti teisingai, bet ką daryti medienos traukėjui? Kaip jam žinoti, kuris
pagalys iš tarpinio, o kuris iš pagrindinio naudojimo? Gal ištraukimas tų pačių sortimentų į atskirus sandėlius nebus reikalingas?
Apskritai, koks šio įsakymo tikslas, kokią naudą jis duos valstybei
be painiavos ir dar didesnės popierių krūvos?
Devintas. Apie 20 proc. Lietuvos miškų vis dar priklauso privačios nuosavybės atkūrimo rezervui, kurie praktiškai nenaudojami, ten galimi tik sanitariniai kirtimai. Kiek metų šis neūkiškumas dar tęsis? Dabar nei patys valgome, nei kitiems duodame. Per
dešimtmetį Vainagių girininkijos plotas padidėjo niekieno miškų
sąskaita. Bet ar visose savivaldybėse, kaip Kelmės, tokia padėtis?
Stasys GLIAUDYS
VMU Šiaulių regioninio padalinio
Vainagių girininkijos girininkas
2018 balandis
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PROFSAJUNGŲ VEIKLA

Apie darbuotojų atstovavimo
reprezentatyvumą
JUOZAS ŪSAS, Profesinių sąjungų jungtinės atstovybės narys

P

rasidėjus Valstybinių miškų urėdijoje (VMU) veikiančių profesinių sąjungų jungtinės atstovybės konsultavimo procedūroms su VMU administracija
dėl įmonės ir jos padalinių struktūros, pasigirdo nepagrįstų pretenzijų dėl jungtinės
atstovybės reprezentatyvumo ar įgaliojimų
atstovauti įmonės darbuotojus. Pabandykime išsklaidyti tokias dvejones.
Įsigaliojęs 2017 m. liepos 1 d. naujasis
Darbo kodeksas (DK) nustatė darbuotojų
atstovavimo sistemą santykiuose su kitomis socialinės partnerystės šalimis. Pagal
jį darbuotojų atstovais yra profesinė sąjunga, darbo taryba ar darbuotojų patikėtinis
(mažose įmonėse). Jeigu įmonėje vidutinis
darbuotojų skaičius 20 ir daugiau, darbdavio iniciatyva turi būti sudaryta darbo taryba. Tačiau pagal DK 169 str. 3 dalį, jei
darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų
priklauso įmonėje veikiančioms profesinėms sąjungoms, darbo tarybos funkcijas
vykdo profesinių sąjungų narių pasirinkta profesinė sąjunga (viena) arba jungtinė
profesinių sąjungų atstovybė.
Metų pradžioje įvykus valstybinių
miškų valdymo reformai ir įsteigus VMU,
joje veikia 35 profesinės sąjungos, priklausančios LMPF. Be to, ši federacija atstovauja tiesiogiai į LMPF įstojusius VMU
Alytaus, Šiaulių, Varėnos, Šakių regioninių padalinių darbuotojus bei dalį VMU
Kaišiadorių ir Valkininkų regioninių padalinių darbuotojų. Susidarė situacija, kai
vienoje didelėje įmonėje veikia keliasdešimt profesinių sąjungų.
LMPF yra organizacija, šakos (gamybos ar profesiniu) lygmeniu apjungianti
buvusiose savarankiškose įmonėse (dabar
VMU padaliniuose) veikiančias profesines sąjungas. Todėl po sujungimo į vieną
įmonę teko ieškoti varianto, kaip socialinę
partnerystę pervesti į darbdavio, t. y. į žemesnį lygmenį. Ieškant išeities šioje situacijoje, pasirašyta minėtų profesinių sąjungų jungtinės veiklos sutartis bei sudaryta
7 narių jungtinė atstovybė, gavusi įgaliojimus atstovauti visas jungtinės veiklos su-

28

2018 balandis

tartį pasirašiusias profesines sąjungas tiek
visose informavimo-konsultavimo procedūrose, tiek derybose dėl VMU kolektyvinės sutarties sudarymo. Jungtinę veiklos
sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų
bendras narių skaičius yra daugiau kaip
1600 – sudaro apie 50 proc. visų VMU
darbuotojų. Todėl dėl profesinių sąjungų
jungtinės atstovybės reprezentatyvumo
abejonių neturėtų kilti.
Atsižvelgiant į apjungiamų narių skaičių, profesinių sąjungų jungtinės atstovybės įtaka ir derybinės galios yra pakankamai stiprios. Tiesa, keletui dabartinių VMU
regioninių padalinių, kuriuose veikia kitos
profesinės sąjungos ar darbo tarybos, profesinių sąjungų atstovybė neatstovauja.
Darbo tarybų egzistavimas VMU, kai profesinių sąjungos nariais yra daugiau kaip
1/3 įmonės darbuotojų, vadovaujantis tuo
pačiu DK 169 str., yra abejotinas. Tokia pereinamojo laikotarpio situacija yra laikina.
Vykdant regioninių padalinių reorganizavimą, ši problema išsispręs savaime,
nes 42 padalinius reorganizavus į 26, neliks padalinių, kuriuose neveiktų jungtinės
veiklos sutartį pasirašiusi profesinė sąjunga. Norime to ar ne, bet tuo metu ir profsąjungoms, matyt, teks radikaliai spręsti
savo struktūrinius reikalus.
Įvyko tik pirmasis informavimo-konsultavimo procedūrų dėl VMU struktūros
– 26 regioninių padalinių įsteigimo – etapas. Laukia atsakingos konsultacijos dėl
regioninių padalinių struktūros, įmonės
veiklos optimizavimo, numatomų pareigybių aprašų, darbo apmokėjimo sistemos.
Ne mažiau svarbūs klausimai laukia ir derantis dėl naujos VMU kolektyvinės sutarties. Profesinių sąjungų jungtinės atstovybės narių susitikime su VMU direktoriumi
Mariumi Pulkauninku sutarta derybas dėl
kolektyvinės sutarties pradėti kiek įmanoma anksčiau, nes buvusių miškų urėdijų
kolektyvinių sutarčių galiojimas pasibaigs
jau šių metų pabaigoje. Pagal DK 193 str.
darbdavio lygmens kolektyvinėje sutartyje turi būti aptarta darbo sutarčių sudary-

mo, pakeitimo, nutraukimo sąlygos, darbo
užmokesčio sąlygos, darbo ir poilsio laiko sąlygos, darbuotojų saugos ir sveikatos
priemonės, konsultavimo, informavimo
ir kitokio darbuotojų atstovų dalyvavimo
darbdaviui priimant sprendimus teisių
įgyvendinimo tvarka, kitos svarbios darbo,
ekonominės ir socialinės sąlygos, pačios
kolektyvinės sutarties keitimo ar pildymo
bei galiojimo tvarka ir jos vykdymo kontrolės sistema. Tai turės būti plačios apimties dokumentas, nuo kurio kokybės, jame
išsiderėtų susitarimų keletą metų priklausys VMU darbuotojų darbo, ekonominės
bei socialinės sąlygos ir garantijos.
Kaip nustato DK 188 str., kolektyvinės
derybos dėl kolektyvinės sutarties sudarymo ir kolektyvinių darbo ginčų inicijavimas yra išimtinė profesinių sąjungų teisė
– kolektyvinėse derybose darbuotojams
gali atstovauti tik profesinės sąjungos. Siekiant skatinti darbuotojus aktyviau jungtis
į profesines sąjungas, dabar galiojantis DK
pakeitė kolektyvinių sutarčių taikymą – jų
nuostatos taikomos tik jas sudariusių profesinių sąjungų nariams, nebent sutarties
šalys sutaria dėl kolektyvinės sutarties taikymo visiems darbuotojams.
Profesinių sąjungų jungtinės atstovybės laukia sudėtingi kolektyvinio darbuotojų atstovavimo uždaviniai. Darbuotojų
atstovų veikla organizuojama ir vykdoma
taip, kad bendrieji darbuotojų interesai ir
teisės būtų ginami kuo veiksmingiau. Šiam
laikotarpiui reikalingas visų mūsų susitelkimas, vienybė ir solidarumas. Nešvaistykime jėgų ir laiko nepasitikėjimui ar įtarinėjimams. Kaip ir numatyta profesinių
sąjungų jungtinės veiklos sutartyje bei
jungtinės atstovybės reglamente, jungtinė atstovybė iš profesinių sąjungų renka ir
apibendrina aktualią informaciją, jas operatyviai supažindina su gauta informacija iš kitų šaltinių ar rengiamų dokumentų projektais bei skelbia informaciją LMPF
tinklalapyje (www.lmpf.lt), taip pat su jomis detaliai konsultuosis ir tarsis prieš
priimant sprendimus ar susitarimus.

Valtra –- patikimas partneris miške
PROFESIONALUS MIŠKŲ ŪKIO
TRAKTORIUS
technologiniais sprendimais išpildys
kiekvieno kliento poreikius

MIŠKININKYSTEI
KELIŲ PRIEŽIŪRAI
APLINKOSAUGAI

UAB „ROVALTRA“ – Vienintelė Valtra Inc. atstovė Lietuvoje, Kalvarijų g. 125-602, LT-08221, Vilnius
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Ar sugriovę seną gyvensime geriau?

A

tgavus nepriklausomybę mėgta teigti, kad „prie rusų“ viskas buvo blogai, o dabar ir kaimuose, ir miškuose įdiegėme
europinę pažangą. Nesiginčysiu su taip manančiais. Bet
kai kiekvieną rytą pro gimtosios seklyčios langą matau ošiančius
išeksploatuotų kalkakmenių karjerų duburiuose įveistus miškininkų perspektyvių eglynų, pušynų gojelius, norisi gėrėtis tokiu
sovietmečio palikimu. Ir nesinori žiūrėti į kelių hektarų eroduojantį Rovėjos upės šlaitą. Be žmogaus pagalbos ten net savaiminiai
karklai neužsiveisia. Tokios „vertybės“ pushektaris apie 1932 m.
teko ir mūsų šeimai, Vinkšninių kaimui skirstantis į vienkiemius.
„Nenusimink, – guodė mane šviesios atminties tuometinis
Biržų miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas Albertas Nareckas.
– Pratęsime šlaito, į kurį nepretenduoja žemių savininkai, apželdinimą, sužaliuos ir tavo pushektaris“... Garbus miškininkas tikėjo, kad tai įmanoma padaryti, o aš juo. Deja, nuo to pokalbio
praėjo daugiau kaip ketvirtis amžiaus... Išsilaisvinusioje Lietuvoje
žmonių žemes valdininkai suskirstė į įvairias paskirtis, zonas. Jų
administravimui pristeigė aibę tarnybų, kurios tarpusavyje nesusikalba ar nebenori susikalbėti. Tarp jų atsidūrus mažo žmogaus
problema niekam nerūpi. Taip manasis žemės plotelis ir liko neapželdintas.
Iš į valdžią atėjusios Valstiečių ir žaliųjų partijos tikėjausi dalykiškumo, ūkiškumo. Už juos balsavau. Bet po metų iš šalies žiūrint susidaro įspūdis, kad išreklamuota valstybinių miškų valdymo reforma vykdoma, tarsi jaunystėje jos sumanytojai būtų labai
gerai išstudijavę M. Gorkio apysaką „Gimdymas Agurko žemėje“.
Turiu Lietuvos miškininkų sąjungos išeivijoje išleistą Aleksandro Tenisono knygą „Žemaitijos girių takais“ (Čikaga, 1975
m.), kuri byloja, jog ir karų audrų išblaškyti po visą pasaulį Lietu-

LMSA renginyje pagerbtas miško savininkas Jonas Dagilis (dešinėje)

VACLOVO TREPĖNAIČIO nuotraukos

Buvusioje dykvietėse įveistas miškas

vos miškininkai įkūrė juos vienijančią sąjungą, leido knygas, galvojo apie paliktus šalies miškus. Duodu šią knygą paskaityti biržiečiams.
Įsiminė šioje knygoje aprašytas atvejis, kai žemaitis Justinas
Šerūnas, įsipylęs krepšin virtų sūdytų pupų, pėsčiomis nuėjo į carinį Peterburgą ir Senate tęsė bylą su kunigaikščiais Oginskiais
dėl 40 ha žemės. Bylinėjosi 30 metų, bet laimėjo. O su kuo bylinėtis atstatydintiems nuo pamėgto darbo miškininkams? Belieka
rinktis darbo biržą ar emigraciją...
Man skaudu, kad ir kaimų jaunimas keliasi per Baltijos jūrą
į Skandinavijos šalis būti miškakirčių pagalbiniais darbininkais.
O juk miškininkystė – nemaža Lietuvos valstybės dalis. Išsaugai
miškus – išsaugai tautą, valstybę. Bet reikia išsaugoti ir miškais
besirūpinančius žmones.
Kodėl aš, mažo miškelio savininkas, stojau prieš buvusios
valstybinių miškų sistemos išardymą? Gal būt ir iš savanaudiškumo: greta stipraus kaimyno ir mes, „skurdukai“, jaučiamės saugesni. Antra, per nugyventą netrumpą amžių teko matyti, kaip
pagirių kaimuose, vienkiemiuose eigulys, juolab girininkas buvo
pagarbos vertas svečias po kunigo. Ne dėl valdiško munduro, o už
ilgametę miškų, gamtos globą, darnią kaimynystę. Ar dabartiniai
miškininkai tos pagarbos visai neverti?..
Lietuva neseniai visuotinai atšventė Nepriklausomybės šimtmetį. Išbandymus, netektis teko patirti ir miškininkams. Prie visų
valdžių jie sergėjo patikėtus miškus, sodino, puoselėjo, tikėdami
šviesesne ateitimi. Šiandien didžiuojamės, kad per trečdalį šalies
teritorijos dengia miškai, išaugotos juose gamtos vertybės, kultūros paveldas. Deja, užuot jų sodintojus, sergėtojus, kaip neatskiriamą Lietuvos visuomenės dalį, ta proga prisiminus, pagerbus,
juos visai pamiršo, net supriešino...
Jonas DAGILIS
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Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške –
Viskas vienoje vietoje
IŠKLAUSYSIME
PAKONSULTUOSIME
PARINKSIME GERIAUSIĄ, KOKYBIŠKIAUSIĄ IR PIGIAUSIĄ
OPERATYVIAI ATVEŠIME TIESIAI PAS JUS, O JEI REIKIA IR Į MIŠKĄ

UAB „MMC Forest“
Nausodžio k.,
Vėžaičių sen.,
96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 673 51506
El. paštas info@mmc.lt
www.miskui.lt
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Europos Komisija, TAIEX (Techninės pagalbos ir informacijos keitimosi programa) ir šiuo metu Europos Sąjungai
pirmininkaujanti Bulgarija kovo 8–9 d. Sofijoje surengė
aukšto lygio tarptautinį seminarą „Laukinės gamtos vaidmuo gyvūnų sveikatai“ (angl. The role of the wildlife in the
animal health management). Renginyje dalyvavo Pasaulio
gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE), Tarptautinės medžiojamųjų gyvūnų ir laukinės gyvosios gamtos išsaugojimo tarybos (CIC), ES medžioklės ir laukinės faunos apsaugos asociacijų federacijos (FACE), universitetų, mokslinių
tyrimų institutų mokslininkai, Europos šalių veterinarijos
tarnybų vadovai bei socialiniai partneriai – medžiotojų
organizacijų atstovai. Socialinių partnerių dalyvavimą seminare koordinavo Europos Komisijos sveikatos ir maisto
saugos direktorato atstovas Žilvinas Ilevičius.
Iš Lietuvos į seminarą pakviesti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai: direktoriaus pavaduotojas
Vidmantas Paulauskas, Skubios veiklos skyriaus vedėjas
dr. Marius Masiulis ir pavaduotojas Paulius Bušauskas
bei Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos atstovai dr. Egidijus Bukelskis ir Romualdas Varanauskas.

Žodis
skaitytojui

P

Eugenijus TIJUŠAS

32

2018 balandis

Eurokomisaro V. Andriukaičio raginimas:
būtinas glaudesnis bendradarbiavimas
su medžiotojų organizacijomis
Renginyje įžanginę kalbą pasakęs Europos Sąjungos komisaras Vytenis Andriukaitis, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą
(SANTE), ragino visomis įmanomomis priemonėmis platinti informaciją apie užkrečiamų ligų plitimą gamtoje, jų keliamą pavojų
laukinių gyvūnų populiacijų būklei, fermose laikomų galvijų sveikatingumui ir žmonių sveikatai. Šiame renginyje siekta atkreipti
dėmesį į tai, kokia didelė yra medžiotojų bei medžiotojų organizacijų svarba valdant ligų plitimą laukinėje gamtoje. Eurokomisaras pažymėjo, kad valdant ligas laukinėje gamtoje svarbus ne tik
veterinarų vaidmuo, o ir būtinas visų su laukine gamta, jos valdymu susijusių specialistų, mokslininkų, ūkininkų, medžiotojų ar
VYTAUTO KNYVOS nuotrauka

amenu, kai dar buvau jaunas, plumpinau per pažliugusį
balandžio pabaigos Lančiūnavos mišką netoli Kėdainių.
Akys, įpratintos ieškoti rudų šūdelių (nežinantiems –
yra toks elninių apskaitos būdas), naršė pilkšvai rusvą miško
paklotę. Priekyje kažkas subolavo. Negi dar sniegas? Ne, ne
sniegas. Bet ,,Snaigė“. Toks anų laikų ,,Liebherr“. Aplinkui nei
kelio, nei takelio, nei upelio. Tai užsispyręs miško teršėjas, pagalvojau, kad taip toli ją tempė...
...Balandžio pabaigoje paskutinis senųjų Pašlaičių kaimo
paminklas moderniuose Pašilaičiuose – stebuklingai išlikęs
sodybos sodas tarp Gabijos ir Medeinos gatvių – pasidengė
balta tiršta žiedų varške. Tačiau minios pašilaitėnų ten neplūdo. Ne sakuros gi čia pražydo...
Apie ką aš čia?.. Taigi apie statusą. Niekada negalvojau,
kad statuso pakeitimas žmogui taip rauna per stogą. Ne, ne.
Ne to statuso, apie kurį pagalvojot. Išgraužkit! Įtarimai dar
nepareikšti.
Reikalas rimtesnis. Nepatikėsit! Ketvirtą dešimtį metų
namuose sutikdavau tik savo brangiausiąją. Antras mėnuo po
namus trainiojasi bobutė, rūpesčių iškankintu veidu.
Man irgi nelengva. Pradėjau galvoti apie Lietuvos ateitį.
Kaip aš savo anūkei perduosiu jos proprobobutės išmintį, taikytą man, kai turėjau tik šešis: ,,Vaikėl, tu jau nebamožas. Tai
kasden apskuopk ne tik po sau, ale do byškį ir aplinkui“. Geroji žiniasklaida ištrimitavo, kad net darželinukai buvo pakelti
,,aplinką daryti“.
Gal šiuolaikinė pedagogika jau moka pypliams išaiškinti,
kodėl visus metus galima visur kakoti, bet vieną dieną per metus visiems reikia eiti tų kakų rinkti. Pikti liežuviai plaka, kad
pavasarinis švarinimasis ,,Darom“ buvo estų išrastas prieš 10
metų.
Jau girdžiu dar nekalbančios anūkės balsą: ,,Seneli, nespang apie savo žibuokles, kačiukus, šilagėles, kiaulpienes,
vyšnias, slyvas, kriaušes, obelis! Japoniškos vyšnios! Vauuu!
Va čia – tai cool...“
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Afrikinis kiaulių maras – iššūkis
ir šernams, ir medžiotojams
ROMUALDAS VARANAUSKAS, Gamtos tyrimų centro jaunesnysis mokslo darbuotojas, doktorantas

tik gamtoje poilsiaujančių žmonių bendradarbiavimas. Informuoti visuomenę, medžiotojų organizacijas apie gamtoje plintančias
užkrečiamas ligas turėtų ne tik veterinarinės tarnybos, bet ir kitos valstybinės institucijos. Svarbu, kad medžiotojų organizacijos
nedelsiant būtų įtrauktos į ekstremalių situacijų, susijusių su užkrečiamų ligų valdymo laukinių gyvūnų populiacijose, sprendimų
ieškojimą.

Medžiotojų vaidmuo AKM viruso
valdyme: biosaugos būtinybė
Kiekvienas medžiotojas, o ypač medžiojantis užkrėstoje teritorijoje, turi gebėti atpažinti AKM viruso sukeltos ligos simptomus, žinoti kaip ir kokius šerno mėginius reikia paimti tyrimams. Kol nėra sukurta efektyvių vakcinų, kurios padėtų
kontroliuoti arba visiškai išnaikinti šią ligą, būtina laikytis biosaugos reikalavimų. Kol kas tai vienintelis būdas kiek įmanoma
sulėtinti viruso plitimą. Šalyse, kuriose jau išplitęs AKM virusas,
medžiotojai privalo elgtis su kiekvienu sumedžiotu šernu, kaip su
užkrėstu. Transportuojant sumedžiotus šernus, būtina vengti gyvūno skysčių nutekėjimo, nedoroti šernų jų sumedžiojimo ar kitoje tam nepritaikytoje vietoje.
Apie šernų populiacijos dydį trūksta duomenų visoje Europoje. Kiek sumedžiojama šernų bei kiek iš jų buvo užsikrėtusių
AKM virusu, yra žinoma. Registruojamas surastų šernų gaišenų
skaičius ir kiek iš jų buvo infekuoti AKM virusu. Bet nežinome,
kiek tokių užkrėstų šernų gaišenų lieka gamtoje. Manoma, kad pavyksta aptikti vos 10–20 proc. kritusių šernų. Kuo mažiau žmonių
lankosi miškų masyvuose, kuriuose nuo šios ligos krinta šernai,
tuo mažesnė yra ir šerno gaišenos aptikimo tikimybė. Beveik 400
m2 rezervatų teritorijos tampa savotiškomis AKM viruso saugykŠalys, kuriose išplitęs afrikinio kiaulių maro virusas
(šaltinis – Animal Disease Notification System)

Iš eurokomisaro V. Andriukaičio (centre) rankų gautas Europos Komisijos
kreipimasis į medžiotojus leidžia teigti, kad be medžiotojų organizacijų
indėlio neįmanoma suvaldyti užkrečiamų laukinių gyvūnų ligų

lomis. Užkrėsto AKM viruso šerno gaišena ar kūno rezervuaru
gamtoje išlieka labai ilgam laikui. Pavyzdžiui odoje, netgi išdžiūvusioje, virusas gali išlikti aktyvus 300 parų, išverstuose šerno viduriuose – 105 paras. Šalčiai viruso taip pat „neužmuša“, nors yra
manančių, kad po šaltos žiemos virusas tiesiog „sušals“. Bet taip
nėra – šaltyje virusas gali išbūti aktyvus net apie 1000 parų!

Medžiotojų vaidmuo AKM viruso
valdyme: užkrečiamumas
Per dešimtmetį pavyko sužinoti, kad AKM liga pati savaime neišnyksta, plinta lėtai; letali baigtis ištinka daugiau nei 90 proc. užsikrėtusiųjų kiaulių ar šernų, nors pradinis mirtingumas mažesnis nei 5 proc.; kad ši liga nėra tiesiogiai priklausanti nuo gyvūnų
(šernų) tankio ir nėra labai užkrečiama. Užkratas lengvai plinta
fizinio kontakto metu (be jokių vektorių) ir yra išreiškiamas procentais, kiek gyvūnų yra užsikrėtusių po fizinio kontakČekijoje mažinta šernų populiacija,
to su užkratu arba tikimybe,
pasitelkiant policijos snaiperius. Nuo
2017 m. spalio 16 d. taip „medžiojant“
kad gyvūnas bus infekuotas
10 savaičių (po 3 d. per savaitę tamsiu
vieno tokio kontakto metu.
paros metu nuo 18 val. iki 6 val. ryto)
sumedžioti 157 šernai, iš kurių 8 buvo
AKM yra žemo užkrečiaužsikrėtę AKM virusu.
mumo: fizinio kontakto gyvūnas–gyvūnas metu ne visi
gyvūnai šia liga užsikrečia.
2015 m. atliktais tyrimais
nustatyta, kad AKMV yra
mažai užkrečiamas. Lauko
tyrimų metu nustatytas 12
proc. užkrečiamumas, eksperimentinių tyrimų metu
užkrečiamumas buvo 8 proc.
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3,5 ha iki 13000 ha. Laikantis šios koncepcijos, šernų
populiacijos mažinimas neturėtų būti aklai vykdomas
išmedžiojant 80–90–95 proc., bet turi būti nustatomas atsižvelgiant į gamtines, gyvūno biologines, ekologines bei etologines ypatybes.

Laukinė gamta ir ligos

...ir šernų gausa
Remiantis šiais rezultatais, siūloma epidemiologinio vieneto koncepcija. Epidemiologinis vienetas – gyvenamoji teritorija, kurioje
gyvūnas ilsisi, maitinasi, dauginasi. Kadangi AKM virusas pats
vienas „nevaikšto“, o naudojasi šernais, epidemiologinį vienetą
galima vadinti ekologiniu mato vienetu. Remiantis teoriniais paskaičiavimais, kad ligos atvejų sumažėtų iki minimumo, šernų populiacija jų gyvenamojoje teritorijoje turėtų būti ne didesnė nei 12
šernų gyvenamosios teritorijos vienete. Gamtoje įprasta, kad gausūs maisto ištekliai, vanduo, slėptuvių buvimas sutelkia daugiau
gyvūnų teritorijoje. Pavyzdžiui, jei žinoma, kad šernų gyvenamoji
teritorija yra 100 km 2, tuomet mažiausia užkrato pernešimo tikimybė bus 0,12 šerno/km2. Jei šernai juda nedideliais atstumais,
tarkime 10 km 2 jiems visiškai pakanka patenkinti savo būtinuosius gyvybinius poreikius, tuomet optimalus tankis būtų 1,2 šerno/km2. Visiškas viruso išnaikinimas gamtoje neįmanomas dėl
liekančių gamtoje užkėstų šernų gaišenų. Priklausomai nuo gamtinių sąlygų, šernų gyvenamojoje teritorijos dydis gali būti nuo
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Renginyje perskaityta 20 pranešimų apie pavojingas
užkrečiamas laukinių gyvūnų ligas (pvz., snukio ir
nagų, klasikinį kaulių marą, paukščių gripą), jų plitimą, biosaugos priemonių naudojimą bei gyvulininkystės sektoriuje patiriamus didžiulius ekonominius
nuostolius. Ypač didelio susidomėjimo sulaukė pranešimai apie naujus didelio patogeniškumo paukščių gripo viruso protrūkius Europoje bei atliekamus
šio viruso tyrimus. Daug nerimo Europoje kelia iš už
Atlanto į senąjį žemyną atkeliavusi lėtinė elnių išsekimo liga. 2016–2017 m. nustatyta keletas šios ligos
atvejų Norvegijos laukinėse elninių žvėrių populiacijose. Snukio ir kanopų ligos atvejų Europoje pastaraisiais metais
nėra registruota, tačiau nesilaikant biosaugos reikalavimų ši labai
pavojinga virusinė liga gali vėl atkeliauti į Europą. Pasiutligė, kurios laukinėje gamtoje Lietuvoje nebeturime jau 2 metus, o naminiams gyvūnams paskutinį kartą ši liga buvo fiksuota 2013 m.,
Europoje vis dar siautėja.
Vis tik seminare daugiausiai dėmesio skirta nuo 2007 m. Europoje plintančio ir jau penktus metus Lietuvoje siautėjančio afrikinio kiaulių maro viruso temai.

Besilankant miške
Remiantis Lietuvoje sukaupta epidemiologine AKM viruso plitimo patirtimi, balandžio mėn. miškuose nustatoma mažiau AKM
atvejų, o nuo gegužės mėn. tokių AKM atvejų pradeda daugėti,
kol liepos mėn. pasiekia piką. Todėl besilankantiems miške būtina
žinoti apie šiuo metu Europoje siaučiantį užkratą ir, aptikus šerno
gaišeną, jos neliesti, o informuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybą visą parą veikiančiu telefonu.

Miškas ir visuomenė

Kasmet vis įdomesni aplinkosauginiai darbai

J

oniškio Mato Slančiausko progimnazija ir Joniškio ekologinio
švietimo centras, vadovaujamas Valstybinių miškų urėdijos Joniškio regioninio padalinio miško apsaugos inžinieriaus Egidijaus Čepulio, rajono moksleivius sukvietė pavasarį į 15-ąją mokslinių-tiriamųjų darbų konferenciją „Aplinka ir žmogus“. Joje pradinių
ir vyresnių klasių moksleiviai iš Skaistgirio, Žagarės ir „Aušros“
gimnazijų, Mato Slančiausko progimnazijos ir „Saulės“ pagrindinės
mokyklos pristatė 26 dėmesio vertus aplinkosauginius darbus.
Pradinių klasių moksleiviams rūpėjo atliekų rūšiavimo svarba, vandens tyrimai, kaip pažinti vaistažoles, teisingai grybauti.
Vyresnieji tyrinėjo miesto oro užterštumą kietosiomis dalelėmis,
žinduolių pėdsakus, ieškojo geometrinių figūrų gamtoje, praktiškai mokė iš popieriaus pasigaminti tvirtą popierių, barometrą, gilinosi į moliuskų nykimo priežastis, atskleidė nemažai įdomybių
apie pačių sukonstruotus robotukus.
Konferencijos dalyviai taip pat supažindinti su kraštotyrine
medžiaga: prieš 30 metų susibūrusios Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Žagarės iniciatyvinės grupės veikla, atskleidė įdomių faktų
apie Žagarėje iki šiol augančius vardinius medžius, kuriuos pasodino šio krašto žymūs žmonės. Pavyzdžiui, prie Žagarės gimnazijos auga ąžuolas, skirtas iš šio krašto kilusiam garsiam Lietuvos miškininkui Antanui Kvedarui atminti. Nepamirštos Žagarės
kraštą nuo seno garsinančios vyšnios, jų reikšmė liaudies kultūroje ir dabarties aplinkoje.

Konferencijos rengėjai pedagogai ir Joniškio ekologinio švietimo
centro vadovas miškininkas Egidijus Čepulis (antras iš dešinės)

Konferencijos dalyviai stebėjo vaizdo medžiagą apie joniškiečius, šiemet kartu su Lietuva švenčiančius gražius savo gyvenimo
jubiliejus.
O koks pavasaris be inkilų, iš kurių išrinkti gražiausius, originaliausius tikrai buvo nelengva. Visiems moksleiviams, pristačiusiems savo aplinkosauginius darbus, bei jų mokytojams atiteko
Ekologinio švietimo centro vadovo, miškininko E. Čepulio padėkos ir dovanos.
Birutė ČIŽIENĖ
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Augalai pradeda žydėti!
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Vertikaliai:

1. Bičių šeimos stambus, labai plaukuotas vabzdys su ilgu straubleliu.
2. Vidaus ir išorės, turinio ir formos atitikimas, harmonija. 3. Pranešimas apie įvykius, reikalus, naujiena. 4. Romėnų aušros deivė, atnešanti dienos šviesą Dievams ir žmonėms. 7. Vėdryninių šeimos augalas,
liaudyje vadinamas įvairiais vardais: puronu, žąsytkoja, žąsytdvėsa,
lapūgu, lukšta. 8. Graikų vaivorykštės deivė, vandenynų nimfos Elektros dukra. 9. Laikas po pietų. 15. Žmogaus pagaminta konstrukcija,
paprastai dėžutės formos su landa gyvūnui įlįsti, perėti. 16. Daugiametė žolė, auganti Centrinėje ir Pietų Amerikoje, turi didelį, dažnai
ryškios spalvos papėdlapį. 18. Skeltas pagalys, pliauska, skeveldra. 19.
Erdvėje ir laike sklindantis trikdys, pernešantis energiją (pvz., šviesos
arba garso pavidalu) iš vieno taško į kitą. 22. Kikilių šeimos paukštelis
giesmininkas raudona kakta ir gerkle. 23. Gegužraibinių šeimos miškų ir pievų augalas. 27. Nedidelis paukštelis ilga uodega. 29. Naminės
avies patinas. 31. Daugiametė žolė, paplitusi vidutinio klimato juostoje, Lietuvoje auga kalninė jos rūšis. 32. Oficialus dokumentas, fiksuojantis privačių asmenų, valstybės, kelių valstybių ekonomines ir politines sutartis bei sandorius. 33. Kaimyninės valstybės pilietis.

Horizontaliai:

5. Vandens riešutas, ragotė. 6. Žibuoklės sinonimas. 10. Meteorologinis
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pasireiškiantis
smarkiu vėjo sustiprėjimu. 11. Žmonės dir-
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reiškinys,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

bantys povandeninius darbus ir paukščiai tuo pačiu pavadinimu. 12.
Ant palinkusio karklo visos ... lipa. 13. Žolės su pieniškomis sultimis, iš
jų geltonų žiedų pavasarį sumanios šeimininkės gamina medų. 14. Latvių rašytojas ir rainas katinas tuo pačiu pavadinimu. 15. Nedidelės apimties pradinis minčių rinkinys, tekstas, kuriame nusakytas veiksmas
ar jų seka, keičianti tam tikrą terpę, siekiant daugiau ar mažiau apibrėžtų tikslų. 17. Lietuvos rašytojas, žurnalistas, redaktorius, rašė apybraižas, apsakymus jaunimo gyvenimo, moralinėmis temomis. 19. Vienas
iš daugiausiai auginamų ir nuo neatmenamų laikų žinomas bendruomeninis vabzdys. 20. Lietuvių poetas, rašytojas, žurnalistas, dramaturgas, 1924 m. kartu su kitais bendraminčiais įkūrė žurnalą „Keturi vėjai“.
21. Romėnų mitologijoje santuokos, motinystės, moterų ir vaisingumo
deivė. 24. Apsakymas apie senovės skandinavus ir germanus, vikingų
keliones bei jų metu vykusius mūšius ar skrituliukas drabužiams susegti tuo pačiu pavadinimu. 25. Molinis trobos, klojimo grendymas. 26.
Kartas kitaip. 28. Gyvūnų statinys kiaušiniams dėti, perėti, jauniklius
auginti ir slėptis nuo priešų. 30. Astrinių šeimos vienmetis, 10–40 cm
aukščio aromatingas augalas, kurio žiedlapiai naudojami buriant „myli,
nemyli“. 34. Paukščiai, kuriuos žmonės dažnai pavadina žuvėdromis.
35. Vidutinio dydžio šuo, išvestas ganymui, dar vadinamas Škotijos
aviganiu. 36. Skaičius, žymintis dydžio ar kiekio nebuvimą, jį žymintis
skaitmuo. 37. Pusiau parazitinis visžalis puskrūmis, augantis ant medžių. 38. Maistinis daiktas žvėrims, paukščiams, žuvims vilioti.

Sudarė Ona Gylienė
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Sveikiname gimusius gegužę
Su 30-uoju gimtadieniu

Gegužės 15 d. šią sukakt į paž y m int į VMU
Jonavos regioninio padalinio Užusalių girininkijos eigulį DARIŲ BANZĄ, 26 d.
– VMU Dubravos regioninio padalinio
Vaišvydavos girininkijos girin inko pava
duotoją ERNOLDĄ KREIVĖNĄ, 29 d. –
Valstybinės miškų tarnybos Nacionalinės
miškų inventorizacijos skyriaus specialistą GIEDRIŲ ŠIMANAUSKĄ.

Su 40-uoju gimtadieniu

Gegužės 4 d. šią sukaktį paž ymintį Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro
skyriaus vyriausiąjį specialistą MINDAUGĄ VOSYLIŲ, 6 d. – Valstybinės miškų
tarnybos Miškų kadastro skyriaus vyresniąją specialistę LINĄ PUSLIENĘ, 13 d.
– VMU Radviliškio regioninio padalinio
miškotvarkos inžinierių ARŪNĄ SIMAITĮ, VMU Veisiejų regioninio padalinio Kapčiamiesčio girininkijos miško darbininkę
RIMĄ PILECKIENĘ, 17 d. – ASU Miškų
ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos instituto mokslo darbuotoją dr. KIRIL KAZANCEV, VMU Ukmergės regioninio padalinio Giedraičių girininkijos gi
rin inko pavaduotoją AURELIJŲ PARŠELĮ,
18 d. – VMU Ukmergės regioninio padalinio med ienos ruošos, prek ybos ir tech
nin io pada lin io sargą-kūriką ARTŪRĄ
OSTRAUSKĄ, 23 d. – VMU Tytuvėnų
regioninio padalinio Kražių girininkijos
girin inko pavaduotoją LILIJĄ LAURINAVIČIENĘ, 30 d. – VMU Druskininkų regioninio padalinio med ienos ruošos, pre
kybos ir techn in io pada lin io viršininką
ALGIRDĄ MARCEVIČIŲ.

Su 50-uoju gimtadieniu

Gegužės 2 d. šią sukakt į paž y m int į VMU
Panevėžio regioninio padalinio med ienos
ruošos, prek ybos ir techn in io pada lin io

medienos traukimo traktorininką REMIGIJŲ KRAUJALĮ, 4 d. – VMU Rokiškio
regioninio padalinio Rokiškio girininkijos
eigulį DARIŲ KAVOLIŪNĄ, 7 d. – VMU
Vilniaus regioninio padalinio Kalvelių girininkijos eigulį HENRIK OSINSKIJ, 9 d.
– VMU Veisiejų regioninio padalinio Baltašiškės girininkijos eigulį KĘSTUTĮ MIZERĄ, 14 d. – VMU Ūkio ir turto valdymo
skyriaus specialistą ALVIDĄ PEČIULĮ,
VMU Vilniaus regioninio padalinio Paežerio girininkijos girin inko pavaduoto
ją LEONARD ŠIDLOVSKIJ, 25 d. – VMU
Tytuvėnų regioninio padalinio med ienos
ruošos, prek ybos ir techn in io pada lin io
medkirtės operatorių-autošaltkalvį ARTŪRĄ MILIAUSKĄ, 27 d. – VMU Mažeikių regioninio padalinio Kruopių girininkijos eigulį VIRGILIJŲ MEIŽĮ.

Su 60-uoju gimtadieniu

Gegužės 3 d. šią sukakt į paž y m inčią VMU
Kazlų Rūdos regioninio padalinio med ie
nos ruošos, prek ybos ir techn in io pada li
nio valytoją TERESĘ DEREŠKEVIČIENĘ,
5 d. – VMU Kupiškio regioninio padalinio
Subačiaus girininkijos miško darbininką VYTAUTĄ VALĄ, 9 d. – Valstybinės
miškų tarnybos direktoriaus pavaduotoją
KĘSTUTĮ ČESNAVIČIŲ, VMU Kauno regioninio padalinio med ienos ruošos, pre
kybos ir techn in io pada lin io vairuotoją
HENRIKĄ BANDZIAVIČIŲ, 12 d. – VMU
Biržų regioninio padalinio informatiką
RIMANTĄ ŠLEGERĮ, 15 d. – Valstybinės
miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus
Panevėžio regioninio poskyrio vyriausiąjį
specialistą VIDĄ VALMĄ, 14 d. – buvusią
Prienų miškų urėdijos ekonomistę JANINĄ SENOVAITIENĘ, 20 d. – VMU Švenčionėlių regioninio padalinio Švenčionių
girininkijos eigulį ALFRIDĄ KAKAŠKĄ,
VMU Veisiejų regioninio padalinio Kap-

Kryžiažodžio „Apie viską po tuputį“,
išspausdinto 2018 m. 3 nr., atsakymai

Vertikaliai: 1. Prūsai. 2. Raida. 3. Patas. 4. Pintis.
7. Inkilas. 8. Puota. 9. Grantas. 15. Traktas. 16.
Apuokas. 18. Aroba. 19. Otava. 22. Gildija. 23.
Organas. 27. Karma. 29. Klanas. 31. Angora. 32.
Ugnis. 33. Saras.
Horizontaliai: 5. Vargas. 6. Patisa. 10. Indas. 11.
Dauba. 12. Tiara. 13. Pirkia. 14. Astana. 15. Trata. 17. Kapa. 19. Ozas. 20. Logika. 21. Kortas. 24.
Sija. 25. Aura. 26. Sykas. 28. Adžika. 30. Rantas.
34. Ajova. 35. Gamta. 36. Genas. 37. Gralis. 38.
Tauras.
SNIEGAS NUTIRPO

čiamiesčio girininkijos eigulį ALVYDĄ
ŪSĄ, 26 d. – VMU Kėdainių regioninio
padalinio med ienos ruošos, prek ybos ir
techn in io padalin io vairuotoją-šaltkalvį
ALBERTĄ MEDUTĮ, 28 d. – VMU Dubravos regioninio padalinio med ienos ruošos,
prek ybos ir techn in io pada lin io medienvežio vairuotoją ANTANĄ BANIONĮ,
30 d. – VMU Raseinių regioninio padalinio ūkvedį-sargą ANTANĄ BATAITĮ.

Su 70-uoju gimtadieniu

Gegužės 1 d. šią sukaktį paž ym inčią buvusią ilgametę ASU Miškų ir ekologijos
fakulteto Miško biologijos ir miškininkystės instituto docentę dr. JANINĄ ŠEPETIENĘ, buvusią ilgametę Veisiejų miškų
urėd ijos personalo inspektorę MEILUTĘ
AUSTROTIENĘ, 2 d. – buvusį Tytuvėnų
miškų urėd ijos urėdo pavaduotoją medienos ruošai ir prekybai JUOZĄ RUSTEIKĄ,
3 d. – buvusią ilgametę Tytuvėnų miškų
urėd ijos personalo inspektorę STEFANIJĄ
MALATOKIENĘ, 20 d. – buvusį ilgamet į
Nemenčinės miškų urėd ijos vyriausiąjį inžinierių ROMUTĮ MATKEVIČIŲ.
Gegužės 15 d. sukanka 75-ri buvusiam ilgamečiam Biržų miškų urėd ijos vyriausiajam inžinieriui RIMVYDUI MAČIUKUI, 17 d. – buvusiai ilgametei Biržų
miškų urėd ijos vyriausiajai buhalterei, finansininkei BIRUTEI BARONIENEI.

Su 80-uoju gimtadieniu

Gegužės 14 d. šią sukakt į paž ym inčią buvusią ilgametę Utenos miškų urėd ijos buhalterę-kasininkę VALERIJĄ RUZGIENĘ,
15 d. – buvusį ilgamet į Šakių miškų urė
dijos urėdą KSAVERĄ VAIČIŪNĄ.
Gegužės 20 d. sukanka 85-ri buvusiai
ilgametei Lietuvos miškų instituto buhalterei-kasininkei GENEI KLIMAŠAUSKIENEI.

Kryžiažodžio „Augalai pradeda žydėti!“ atsakymą (frazę) iki 2018 m. gegužės
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 –
žirklės prasilenkiančiais ašmenimis
POWER CUT RR 530.
Kryžiažodžio „Apie viską po truputį“, išspausdinto
2018 m. 3 nr., teisingus atsakymą pateikė ir prizą – kastuvą
Fiskars ErgoComfort laimėjo Nerijus Smaidžiūnas.
Dėl prizo kreipkitės
el. paštu info@musu-girios.lt
arba tel. 8 687 10616.

Loterijoje dėl prizo negali dalyvauti redakcijos
2018 balandis
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darbuotojai ir jų šeimų nariai.

Rytų Lietuvos miškai ir miškininkai
istorijos verpetuose
PAPROTINĖS VERTYBĖS KŪRĖ
MIŠKŲ ĮSTATYMUS

Pirmosios rašytinės informacijos apie Lietuvos miškus, jų rūšinę sudėtį galima rasti
Kryžiuočių ordino 1387–1402 m. sudarytame Lietuvos kelių žemėlapyje (Die Litauischen Wegengerichte) bei pavienių keliautojų išvykų aprašymuose.
Siekdami apsaugoti savo karališkąsias
girias, Lietuvos–Lenkijos valdovai XV–
XVI a. ėmė leisti medžioklę ir miškų naudojimą reglamentuojančius teisės aktus.
Jau 1423 m. Jogailos Statute nurodyta mirties bausmė už miško padegimą, miško lydymą laukų tręšimo tikslais bei bausmės
už vertingų medžių kirtimą. LDK kunigaikščio Kazimiero 1468 m. išleistame teisyne numatytos griežtos bausmės už medžių kirtimą svetimuose miškuose. Jame
taip pat nustatytos miško naudojimo normos ir taisyklės, girininkų pareigos ir teisės, jų santykiai su kitais valdžios atstovais
vietose, teisminės procedūros ir sankcijos
už miško naudojimo taisyklių pažeidimą.
Pirmame Lietuvos Statute (1529 m.)
analizuoti miško nuosavybės apsaugos
klausimai. Žygimanto Augusto 1557 m. išleistame Valakų reformos įstatyme yra 3
straipsniai, skirti miškų apsaugai ir naudojimui reglamentuoti. 1559 m. Mstibogovo seniūnas Grigalius Valavičius parengė didžiojo kunigaikščio 32 girių ir žvėrių
perėjų aprašymą, kuris laikomas pirmuoju Lietuvos miškų tvarkymo dokumentu.
1567 m. išleistas Girininkų įstatymas.
Išplitus medienos bei jos gaminių eksportui į užsienį ir sparčiai retėjant Lietuvos
miškams, 1778 m. pasirodė „Karališkasis
universalas apie šilus ir miškus Karūnoje ir
Didžiojoje Lietuvos kunigaikštystėje“.
Buvusioje Ignalinos miškų urėdijos teritorijoje nuo XVI a. buvo trys karališkieji
dvarai (Adutiškio, Ažvinčių ir Linkmenų),
turėję stambias miškų valdas. Vėliau nemažai miškų priklausė Tauragnų, Salako,
Zarasų dvarams bei buvo Vilniaus vyskupijos nuosavybė. Vyskupo dvaro valdytojas
šių miškų apsaugai samdė miško sargus,
kurie duodavo viešą priesaiką. Vyskupijos dvaro inventoriuose nurodomos miškų
prižiūrėtojo pareigos. Jis turėjo prižiūrėti dvaro miško valdų riboženklius; stebė-
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ti, kad nebūtų vagiamas miškas, kad jame
nebūtų naikinami medžiojamieji gyvūnai;
apskaityti prekybai ruošiamą medieną.
Taip pat privalėjo vyskupo dvarą aprūpinti
žvėriena ir paukštiena.
Carinės Rusijos valdymo metais Lietuvoje miškų naudojimas ir apsauga nuo
1841 m. reguliuotas pagal šios valstybės
įstatymus. 1843 m. Rusijos imperatoriaus
įsaku prie Miškų departamento prijungtas Girininkų korpusas ir auditoriatas.
Tuometiniame Miškų departamente buvo
miškų valdymo, miškų apsaugos, tinkamo
ūkininkavimo miškuose, miškų naudojimo ir apskaitos, inspekcijos skyriai. Jau
tuomet buvo suvokiama įsakų viešinimo ir
aiškinimo svarba – kiekviename skyriuje
skirtas žurnalisto etatas.
1845 m. išleistas Miškų statutas pakeitė
1588 m. Lietuvos statuto reikalavimus. Nuo
1865 m. susiformavo pastovi miškų sargyba
(eiguliai). 1869 m. įvesta laisvai samdoma
miškų sargyba (eiguliai ir žvalgai).
XIX a. antroje pusėje Rytų Aukštaitijos
valstybiniuose miškuose pradėti pirmieji miškotvarkos darbai. Pavyzdžiui, 1913
m. miškuose kirstos 30 sieksnių ar 64 m
pločio biržės, viena dešimtinė miško žemės kainavo 1300 rub. Medienos pirkliai
samdydavo biržių iškirtimui rangovus, o
šie darbams – vietinius valstiečius, darbininkus. Medkirčiui už dieną prie kirtimo ir sortimentų gamybos buvo mokama
nuo 0,5 rub. iki 1,2 rub., dirbant su arkliais – 1,5–3 rub. Iškirstą smulkią medieną arkliais veždavo į Ignalinos geležinkelio
stotį, o stambią – plukdymui prie ežerų.
Didžiausi medienos sandėliai buvo Vaišniūnų kaime prie Dringio ežero, šalia dabartinės girininkijos. Už 60 rąstų surišimą
į sielį mokėta 4–8 rub., už plukdymą 1,2–
2 rub. per dieną. 300–400 rąstų sielio nuplukdymas iki Vilniaus (priklausomai nuo
gamtinių sąlygų) trukdavo 1–2 savaites.
Vilniuje sielius perimdavo upeiviai, kurie
juos toliau plukdė net į Prūsiją.
Labai pelningai dirbo Labanoro ir Zarasų girininkijos (urėdijos), pildžiusios carinės Rusijos iždą. Atgal į miškus sugrįždavo
tik apie 10 proc. gautų pajamų. Didžiausia
jų dalis sunaudota miškų tarnautojų ir miškų sargybos išlaikymui bei mokesčiams.

Eiguvų plotai siekė nuo 400 iki 800 dešimtinių. Metinis eigulių atlyginimas priklausė nuo eiguvos ploto ir buvo nuo 30
rub. iki 90 rub. Paskutinį carizmo dešimtmetį eiguliai per metus uždirbdavo iki
180 rub.
Eiguliais buvo priimami dirbti vietos
gyventojai, kartais miestiečiai ar atitarnavę kariškiai. Jiems kelti griežti reikalavimai – už nepatenkinamą patikėtos eiguvos
apsaugą ar prarastą pasitikėjimą skirtos
baudos. Jei gavęs baudą nusikalsdavo dar
kartą, būdavo atleidžiamas iš darbo.
Iki mūsų dienų dokumentuose išliko
1907–1910 m. čia dirbusių eigulių pavardės: V. Blažys, P. Bubulis, J. Griškevičius,
A. Gudelevičius, V. Gudelis, K. Guobys, K.
Gurskis, K. Janonis, J. Dargelis, A. Kilbauskas, A. Klimas (apdovanotas ant krūtinės
nešiojamu sidabro medaliu), J. Kliukas, M.
Piešis, V. Pašinas, J. Prokapavičius, L. Sobolianskis, I. Strazdas, A. Stulgys, J. Sventickas, K. Šaltis, P. Šimkūnas, P. Špakovskis, P.
Vapšinskas, K. Vietrinas, J. Žilėnas.
Girininkijoje dešimčiai eigulių vadovavo žvalgas. Aptariamoje teritorijoje jais
dirbo carinėje kariuomenėje atitarnavę
kariai J. Gobis ir V. Novickis. Žvalgams ir
eiguliams buvo vedami 15 grafų tarnybiniai lapai, kuriuose nurodoma ir paskiriama valdiška pasoda (statiniai, žemė) arba
skirtas butpinigių dydis, tarnybinis žemės
sklypas, išduotų daiktų sąrašas, atlyginimai ir pan.
Girininkijos (urėdijos) kolektyvą sudarė girininkas, pavaduotojas (konduktorius), 1–3 raštininkai. Girininkais, jų pavaduotojais dirbo rusai ar kitų tautybių
žmonės, turintys atitinkamą išsimokslinimą ar karinį laipsnį. Girininkas buvo atsakingas už miško sargybą ir jos turtą, geodezinius prietaisus, valstybinius ženklus
(kleimus, antspaudus), planus, brėžinius,
žemėlapius, kanceliarines knygas, nurodymus ir kitą dokumentaciją, valdiškus namus, išduotus kirtimo bilietus. Kuomet
pradėta mišką sodinti, atsirado kultūrų
prižiūrėtojo pareigybė. Karštuoju metų
laiku samdyti priešgaisriniai sargai. Šis
miškų administravimas išliko iki Pirmojo
pasaulinio karo.
Dalia SAVICKAITĖ

PONS S E

Geriausias
medkirčio
draugas

PONSSE Buffalo
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

39
UAB Konekesko Lietuva | Molėtų g. 13, LT-14262 Didžiosios Riešės k., Vilniaus r. | Tel. 8 5 247 7400 | Faks. 8 5 247 7420 | info@kesko.lt | www.konekesko.lt | E.parduotuvė http://webshop.konekesko.lt
2018 balandis

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.

