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Miškininko dienos minėjimas Vilniaus Rotušės aikštėje 2011 m.

Mielieji,
Visus Lietuvos miškininkus, miško savininkus, visus,
kam brangus miškas, sveikinu su Lietuvos šimtmečio Miškininko diena. Žurnalo, kurį vis dažniau skaito kitų profesijų
žmonės, skaitytojams noriu priminti, kad Miškininko dienos
paminėjimas turi gilias tradicijas. Miškininkų bendruomenės prašymu ši diena Nepriklausomoje Lietuvoje įteisinta
aplinkos ministro 2000 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl
miškininko dienos“ ir švenčiama trečią jį rugsėjo šeštadienį.
Kadangi miškininkai dirba mažuose kolektyvuose, tai puiki
proga susitikti savo kolegas, aptarti nuveiktus darbus, numa-

G. BANIENĖ
Miškininkavimas žemės ūkio naudmenose augančiuose
miškuose Lenkijoje

S. KARAZIJA
Pajūryje apsilankius

11

B. GRIGALIŪNAITĖ, A. MATELIS, D. BUROKIENĖ
Šermukšnių vėžys

12
12

Gamtosauga

14
14

Valstybiniuose miškuose

		

I. ČEREŠKAITĖ
Parama miškui ir žmonėms

16

Įgyvendintas Karmėlavos bendruomenės siekis

17
17

Profsąjungų  veikla

18

A. JURKONIS
Norvegijoje buvo gerinami ir Lietuvos, ir pasaulio rekordai

20

R. VASILIAUSKAS
Ponsse plečia savo pajėgumus

24
24

Privatūs miškai  

26
26

Pažintinės kelionės  

28
28

Medžioklė

		
		

M. ARBŪZAS
Pranešimai dėl įvykių su laukiniais gyvūnais tampa
vis problemiškesni

31

Miškas ir visuomenė

32

Laisvą minutę

33
33
34

Istorija ir dabartis

		

		

V. KNYVA
Mažas gurkšnis Dzūkijos šilų

Konsultacijos dėl VMU struktūros

tyti ateities gaires. Manau, kad dar ir šiandien dauguma miškininkų su jauduliu prisimena miškininkų eiseną iš Vilniaus
Katedros į Rotušės aikštę, nuostabų koncertą Kauno muzikiniame teatre, gražią šventę Šiaulių arenoje. Kitų profesijų
žmonės su pavydu žiūrėjo į mūsų tradicijas. Agronomai savo
profesinę dieną įteisino tik 2017 metais.
Su kokiomis nuotaikomis miškininkai pasitinka savo profesinę šventę šiandien? Tebevykstanti valstybinių miškų valdymo reforma tarp miškininkų pasėjo daug nerimo. Tačiau
kiekvienas pasikeitimas dažnam suteikia ir naujų galimybių.
O ir, kaip sakydavo mano mokytojas a. a. prof. Vaidotas Antanaitis, miškininkai mes esame visu savuoju gyvenimo būdu,
mąstysena, elgsena. Linkiu, kad ta profesinė savastis išliktų.
Viešoje erdvėje dabar daug diskutuojama, kiek ir kaip
kirsti mišką. Labiausia kliūna plyniesiems kirtimams. Betgi
kiekvienas miškininkas žino, kad mūsų gamtinėmis klimatinėmis sąlygomis ūkininkaudami miškuose be plynųjų kirtimų
neapsieisime. Kirsdami kitaip mes tik sudarkysime medynus.
Manau, kad turėtume daugiau kalbėti ne apie pačius kirtimus, bet kaip mes atkuriame iškirstus medynus, kad mūsų
gražiausi pušynai nevirstų krūmynais ar menkaverčiais lapuotynais. Turėtume ūkininkauti taip, kad žmonės minėsiantys Lietuvos dviejų šimtų metų jubiliejų pagarbiai kalbėtų
apie šių dienų miškininkus.
Visiems miškininkams linkiu neprarasti vilties, neprarasti tikėjimo savo pasirinkta profesija ir paprasčiausio padorumo.
LMS prezidentas,
prof. dr. EDMUNDAS BARTKEVIČIUS
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Rugpjūčio 1 d. VĮ Valstybinių miškų urėdija ir
Specialiųjų tyrimų tarnyba pasirašė bendradarbiavimo susitarimą glaudžiau bendradarbiauti ne tik kovojant su užfiksuotais korupcijos atvejais valstybinių miškų ūkyje, bet ir
identifikuojant rizikos faktorius, rengiant korupcijos prevencijos priemones, sistemingai
keičiantis aktualia informacija. Taip siekiama
šios įmonės veiklą padaryti kuo skaidresnę.
Šių metų liepos mėn. įsteigtas anoniminis pasitikėjimo elektroninio pašto adresas:
pasitikejimolinija@vivmu.lt.
Rugpjūčio 8 d. LR Vyriausybė patvirtino 2019–
2023 m. metinę pagrindinių miško kirtimų
normą – iškirsti 11850 ha valstybinių miškų
plotą. Tai 6 proc. didesnė kirtimo norma nei
buvo nustatyta 2014–2018 metais. Šis Vyriausybės sprendimas priimtas AM Miškų ūkio
konsultacinės tarybos siūlymu.

Valstybinių miškų urėdijoje:
■ Šiuo metu VMU regioniniuose padaliniuose dirba 1598 darbuotojai. Numatoma,
kad 2019 m. sausio mėn. 1 d. regioniniuose padaliniuose bus iš viso 1624 specialistų ir vadovų etatai, dirbs ne mažiau kaip 1604 darbuotojai. Nuo 2019 m. visuose VMU regioniniuose
padaliniuose bus įkurti nauji gamtotvarkos
specialistų etatai, dirbs darbuotojų saugos ir
aplinkosaugos specialistai. Iki šiol buvęs miško
išteklių ir auginimo specialisto etatas išskirtas
į 2 atskirus: miško išteklių specialisto ir miško auginimo. Palaipsniui centralizuojant medienos ruošą, perskirstytos eigulių ir medienos
meistrų funkcijos. Įmonei iš viso reikia 237
medienos meistrų, šiuo metu jų yra 73.
Etatų ir funkcijų perskirstymas išsamiai
aptartas ir derintas su VMU veikiančių profesinių sąjungų jungtine atstovybe.
■ Po pakartotinės atrankos paskirti VMU
regioninių padalinių vadovai: Dubravos –
Mindaugas Petkevičius, laikinai ėjęs Kauno
regioninio padalinio vadovo pareigas; Joniškio – Raimondas Bernotas, dirbęs Kuršėnų
regioninio padalinio Gulbinų girininkijos girininku; Kretingos – Tomas Zaleckis, dirbęs
Rietavo regioninio padalinio miškotvarkos
inžinieriumi; Mažeikių – Šarūnas Bagdonas,
dirbęs Pakruojo regioniniame padalinyje vyriausiuoju inžinieriumi; Šakių – Gintaras Bacevičius, laikinai ėjęs šio padalinio vadovo
pareigas; Šalčininkų – Božena Golubovska,
dirbusi Vilniaus regioniniame padalinyje girininko pavaduotoja.
Nuo rugsėjo 11 d. VMU Prienų regioniniam
padaliniui vadovaus Tomas Barkauskas, dirbęs
Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gam-

Teigiama, kad 6 proc. didinus metinę kirtimų normą bus racionaliau panaudoti valstybinių
miškų ištekliai bei leis padidinti žaliavinės medienos pasiūlą didmeninės prekybos aukcionuose.
Skaičiuojant visą iškertamą medienos kiekį nuo bendrojo medienos prieaugio visuose
šalies miškuose, šis santykis šiuo metu Lietuvoje yra apie 60 proc., o miškuose, skirtuose
medienos gavybai, – 71 proc. Darnaus miškų
ūkio požiūriu racionaliu naudojimu laikoma,
kai šis santykis neviršija 90–95 proc.
Rugpjūčio 16 d. baigtos VĮ Valstybinių miškų
urėdijos ir Profesinių sąjungų jungtinės atstovybės konsultacijos dėl pareigybių ir etatų
skaičiaus VMU regioniniuose padaliniuose.
Taip pat buvo suderinta atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijai ir regioninių padalinių
specialistų pareigybių aprašymai bei naujų
darbo sutarčių projektai.
tos apsaugos inspekcijos viršininku, Trakų regioniniam padaliniui – Vaidotas Pauželis, laikinai ėjęs šio padalinio vadovo pareigas.
■ Artėjant žiemos šildymo sezonui, VĮ
Valstybinių miškų urėdija kviečia šalies gyventojus apsirūpinti iš anksto kuro atsargomis ir kreiptis tiesiai į girininkijas, kur galima
įsigyti pigiausios rinkoje malkinės medienos.
Perkant žaliavinę malkinę medieną nenukirstu mišku arba miško ruošos liekanas (nuopjovas, medžių viršūnes, šakas), vidutinė 1 m3
kaina yra apie 3 eurai.
VĮ Valstybinių miškų urėdija daugiau nei
93 proc. pagamintos medienos ir miško kirtimo
liekanų realizuoja didmeninės prekybos aukcionuose, kuriuos administruoja valstybės valdoma UAB „Baltpool“. 7 proc. nuo metinio parduodamos medienos kiekio įstatymų numatyta
tvarka leidžiama realizuoti mažmeninėje rinkoje. Malkinės medienos gyventojai gali įsigyti ir
„Baltpool“ vykdomuose prekybos aukcionuose,
kuriuose gali dalyvauti ir fiziniai asmenys.
Įvykus 2018 m. antrojo pusmečio aukcionams, rinkoje susiformavo vidutinė 33
eurų už 1 m 3 malkinės medienos didmeninė
pardavimo kaina.
■ Nuo rugsėjo 10 d. 10 val. pradedama registracija į profesionalios medžioklės plotuose
vyksiančias medžiokles. Tai padaryti galima
tik elektroniniu būdu iš šiam tikslui sukurtos
interneto svetainės https://medziokle.vivmu.lt.
Interneto tinklalapyje bus galima registruotis į
planuojamas medžiokles, taip pat sužinoti apie
Valstybinių miškų urėdijos valdomus profesionaliosios medžioklės plotus, rasti tuose plotuose planuojamų medžioklių grafikus, dalyvių skaičių, medžioklės tvarką ir būdą.
VMU inf.
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Miškininkavimas žemės ūkio naudmenose
augančiuose miškuose Lenkijoje
GRAŽINA BANIENĖ, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio miško želdinimo ir apsaugos inžinierė

Birželio 14–17 d. Lenkijoje, Supraslėje vyko Lenkijos miškininkų draugijos (Polskie towarzystwo leśne) 118-asis
suvažiavimas. Šia proga draugija kartu su Valstybinių miškų Balstogės regionine miškų direkcija organizavo ir
mokslinę konferenciją „Miškininkystė žemės ūkio naudmenose augančiuose miškuose“.

L

enkijos miškininkų draugija (LMD)
vienija per 5500 narių, kurie susiskirstę į 20 skyrių. Suvažiavimai organizuojami kartu su Lenkijos valstybinių miškų
regionine direkcija. Kiekvienais metais pasirenkamas vis kitas šalies regionas. Šiais metais suvažiavime dalyvavo iš visos Lenkijos
virš 250 narių. Kadangi renginys vyko Balstogės regione, buvo pakviesti ir kaimyninių
šalių – Lietuvos ir Baltarusijos miškininkai.
Suvažiavimas vyko 3 dienas. Pirmoji diena skirta konferencijai, kurioje gvildenti aktualūs klausimai pagal regiono,
kuriame vyksta suvažiavimas, specifiką.
Šiemet pasirinkta tema apie miškininkavimą buvusiose žemės ūkio naudmenose
augančiuose miškuose. Pranešimus skaitė mokslininkai, įvairių įstaigų, susijusių
su miškininkyste, atstovai, miškų urėdijų
darbuotojai. Jie pristatė, kaip praktiškai atrodo situacija šiuose miškuose.
Antrąją dieną surengtose išvykose susipažinome su miškų urėdijų bei su jomis
bendradarbiaujančių įstaigų (pasieniečių,
kariškių) veikla. Kadangi buvo paruoštos 5
maršrutų programos, galėjome pasirinkti sau patinkantį maršrutą. Svečių užimtumą koordinavo 8 miškų urėdijų darbuotojai.
Trečiąją dieną aptarti LMD reikalai ir priimta konferencijos ir suvažiavimo rezoliucija.
Šis suvažiavimas sutapo su Lenkijos ir
Lietuvos valstybių atkūrimo šimtmečiu,
Suvažiavimo metu klausomi pranešimai
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surengti LMD pirmininko rinkimai. Iki
šiol 21-rius metus draugijai pirmininkavęs
prof. habil. dr. Andrzej Grzywacz atsisakė
šių pareigų.

Lenkijos miškingumas: būklė
ir miškų augimo perspektyvos
LMD suvažiavimas rezoliucijos pirmuoju punktu pabrėžė, kad Lenkijos valstybinių miškų ir daugelio visų miškininkų kartų dėka nuo 1945 m. įveisti miškai žemės
ūkio naudmenose (virš 1,5 mln. ha) padidino valstybės miškingumą nuo 20,8 proc.
iki 29,5 proc. ir yra vienas iš esminių darbų,
formuojant aplinkos ir gamtos apsaugą šalyje. Pristatyta miškingumo augimo raida: iki
1960 m. buvo įveista 731 900 ha naujų miškų buvusiose žemės ūkio naudmenose. Didžiausios šių miškų įveisimo apimtys užfiksuotos 1960 m. – pasodinta 61800 ha. Vėliau
apimtys kasmet mažėjo iki 2016 m., kai buvo
pasodinta 2073 ha ne miško žemėse. Miškų įveisimo apimčių sumažėjimo priežastys: apriboti perduodamų miškų urėdijoms
žemės ūkio plotai bei pakilusi žemės kaina.
Pokario miškų įveisimo darbai buvo
savotiškos miško sodinimo akcijos, kuriose dalyvavo miškų urėdijų darbuotojai,
vietinė visuomenė. Dažniausiai sodintos
pušies monokultūros. Miškingumo didėjimą lėmė ir savaiminiai žėliniai buvusiose
žemės ūkio naudmenose.

Akcentuotas būtinumas vykdyti skirtingus miškininkavimo ir miškų apsaugos
metodus brandžiuose medynuose, kurie
įveisti pokario metais. Atkreiptas dėmesys į pušies monokultūras, kurios auga buvusiose žemės ūkio dirvose, neturinčiose miško dirvožemiui būdingų biologinių
savybių (pagrinde mikorizės), jose gausu
šakninės pinties (Heterobasidion annosum
(Fr.) Bref.) pažeidimų.

Žemės ūkio naudmenose įveistų
miškų apsauga nuo grybinių ligų
Žemės ūkio naudmenose augančių miškų
problematika žinoma jau 100 metų, nes pirmieji miško įveisimo bei medžių sėjimo darbai pradėti po I-ojo pasaulinio karo. Pagal turimas žinias tuo metu sodinti pušies, eglės,
beržo, juodalksnio sodinukai. Dirva pagal
situaciją buvo ruošiama arba neruošiama.
Želdinių tankumas siekdavo iki 25 tūkst./ha.
Šie želdiniai ne visada tapdavo perspektyvūs,
nes jaunuolynus 15–20 metais pažeisdavo
šakninė pintis ir jie pradėdavo džiūti.
Pagrindiniai veiksniai, kurie sukelia šią
ligą, – dirvožemis, kuris žemės ūkyje dažniausiai buvo tręšiamas ir dirbamas tik jo
viršutinis sluoksnis. Susidariusiame horizontaliame suspaustos žemės pade trūko
šaknų, turinčių lignino, celiuliozės ir grybienos mikorizės. Antras veiksnys – medžių šaknų vystymasis, ypač pušų, susijęs
su tinkamu/netinkamu sodinimu. Trečiais
veiksnys – medžių pavasarinės rievės, kurios būna platesnės dėl turtingesnio dirvožemio nei miške. O tai lemia greitesnį ligos plitimą. Dar vienas veiksnys – didelis
želdinių tankumas. Persipynusios medžių
šaknys tampa puikia aplinka plisti šakninei pinčiai ir antrinėms ligoms.
Pernai Lenkijoje šakninės pinties pažeisti medynai sudarė arti 90 tūkst. ha plotą.
Didžiausi pažeidimai buvo 2002–2003 m.
Jų apimtys siekė 230 tūkst. ha/metus.

UŽSIENYJE

Pranešime pristatytos profilaktiškai
naudojamos priemonės ir taikomi apsaugos
būdai Lenkijoje. Čia sėkmingai vykdoma
medynų rekonstrukcija pasitelkus biologinę kelmų apsaugos priemonę „Rostop“, kurios pagrindą sudaro grybas Phlebiopsis gigantea. Šis biopreparatas pradėtas gaminti
1980 m., vadinosi „PgIBL“. Tobulintas 35
metus ir plačiai naudojamas, nes efektyviai
sumažina ligos sukėlėjo maitinimosi bazę.

Ekologinės inžinerijos galimybės
Miško ekosistemų žemės ūkio naudmenose atkūrimas yra viena iš aktualiausių
šiuolaikinės miškininkystės problemų.
Ekologinės inžinerijos praktinis pritaikymas miškininkystėje yra miško ekosistemų reabilitacija žemės ūkio naudmenose
įveistuose miškuose. Šioje srityje Lenkijos
mokslininkai vykdo tyrimus ir bandymus
nuo 1970 m. Praktika parodė, kad taikant
pasyvius miško ekosistemos atkūrimo metodus įveistuose medynuose, rezultatai yra
nežymūs arba visiškai nepastebimi. Išbandžius aktyvius metodus, gauti teigiami rezultatai, kurie pristatyti pranešime.
Aktyvius ekologinės inžinerijos būdus
sudaro streso sukėlėjo pašalinimas – ūkinės veiklos stabdymas ir arimo pado pašalinimas. Antrąjį būdą sudaro trūkstamų
elementų – negyvos organinės medžiagos,
tinkamų sumedėjusių augalų, trako, faunos
– įterpimas želdinių ir jaunuolyno augimo
metu. Apibendrinant galima teigti, kad pagrindinis tikslas yra pagerinti biologines
dirvožemio savybes „tręšiant“ pjuvenomis,
smulkinta žieve, vabzdžių ir skruzdėlių introdukcija bei lapuočių priemaiša sodinant
spygliuočius.

Miškotvarkos vaidmuo
planuojant darbus
Miškotvarkos specialistai pristatė buvusiose žemės ūkio naudmenose augančių
miškų plotų žemėlapius. Vienose miškų
urėdijose šie medynai užima vos ne 90
proc. teritorijos, kitose jų iš vis nepavaizduota. Todėl galima teigti, kad medynai,
augantys ne miško žemėje, yra netiksliai
arba iš vis neinventorizuoti ir nestebimi.
Pranešimo metu keltas klausimas dėl
ūkininkavimo miškuose būdų, kai atsiranda šakninės pinties židinys. Tokiais
atvejais dažniausiai taikomi du sprendimo būdai: pirmasis – židinyje iškertami
pažeisti medžiai ir sodinami, pavyzdžiui,
beržai; antrasis – medynas iškertamas plynai ir vykdoma rekonstrukcija. Rezultatai:

pirmuoju atveju yra tikimybė, kad po 100
metų pasirodys, jog dėl puvinio pažeidimų
užauginome ne rąstus, o malkinę medieną. Taikant antrąjį būdą irgi nėra garantijos: jeigu pirmoji medyno karta susirgo,
nereiškia, kad antrą kartą medžiams čia
bus lengviau augti, kad liga nesikartos.
Miškotvarkos specialistų pranešimo
išvados: būtina kaupti medžiagą ir fiksuoti medyno kilmę miškotvarkos medžiagoje. Miškotvarkos projekte turi būti specialūs nurodymai dėl šakninės pinties bei
galimybė atlikti specialiuosius kirtimus
katastrofiškai pažeistiems medynams.
Projektuojamos miškotvarkos priemonės
turi būti specialios pirmos ir antros kartos
įveistiems medynams.
Buvusiose žemės ūkio naudmenose
augančiuose miškuose specifinis miškininkavimas yra svarbus per dvi medyno
kartas. Todėl svarbu ne laukti, o veikti ir
spręsti atsiradusias problemas.

Pasodintas „stelmužiukas“ Lenkijoje
VĮ Valstybinių miškų urėdijos Marijampolės regioniniame padalinyje šių
metų balandžio 27 d. sodinant Lenkijos
ir Lietuvos valstybių atkūrimo proginį
100-mečio ąžuolyną, įsimintinam įvykiui
prisiminti VĮ Valstybinių miškų urėdijos
direktoriaus pavaduotojas Alfredas Galaunė padovanojo lenkų delegacijos miškininkams skiepytą Stelmužės ąžuolo palikuonį, perrištą Lietuvos vėliava. Dovana
neeilinė. Todėl laukta 2 mėn. išskirtinės
progos jį pasodinti. Ja tapo LMD suvažiavimas. Taip sutapo, kad antrąją suvažiavimo dieną pasirinkau maršrutą, neįtardama, kad dienos pabaigoje renginį
vainikuos Stelmužės ąžuoliuko sodinimo
šventė. Lietuviškas „stelmužiukas“ pasodintas Balstogės regioninės valstybinių
miškų direkcijos Žednia miškų urėdijos
reprezentacinėje girininkijoje – medelyno
proginių medžių alėjoje.

Iššūkiai – skirtingas požiūris į tvarų
miškų išsaugojimą
Suvažiavimo metu priimtoje rezoliucijoje
vienas iš punktų buvo susijęs su didžiausia
pastarųjų metų problema – skirtingu miškininkų ir ekologų požiūriu į miškų tvarų
naudojimą bei apsaugą.
Miškininkų veiksmai, ypač Belovežo
girioje dėl žievėgraužio tipografo pakenktų ir džiūstančių eglynų, sulaukė didelės visuomenės kritikos ir nepasitikėjimo
valstybinių miškų darbuotojais. Ginčas su

Balstogės regioninės valstybinių miškų
direkcijos Žednia miškų urėdijos medelyne
pasodintas lietuviškas „stelmužiukas“

ekologų organizacijomis kyla dėl skirtingo
požiūrio į biologinę įvairovę ir tvarią miškininkystę. Suvažiavime priimtas sprendimas visokeriopai stiprinti miškininkų
įvaizdį, įvairiausiais būdais šviesti visuomenę apie miškus, jų vaidmenį, ekonominę svarbą ir socialinę bei aplinkosauginę
funkcijas.

Šiek tiek Lenkijos miškininkų
draugijos istorijos
Ši draugija, vienijanti miškininkus, mokslininkus ir praktikus, savo veiklą skaičiuoja nuo 1882 m. Tais metais įvyko I-asis
Galicijos miškininkų draugijos suvažiavimas Lvove. Dabartinį pavadinimą draugija
naudoja nuo 1925 m. Leidžiamas draugijos
žurnalas „Sylwan“, kuris gyvuoja nuo 1820
m. ir yra seniausias miškininkų profesinis
žurnalas Lenkijoje bei vienas iš seniausių
tokio pobūdžio žurnalų pasaulyje.
Lenkijos miškininkų draugija didžiuojasi užtarnauta pagarba dėl solidumo ir patikimumo, reiškiant savo nuomonę, konsultuojant miškininkystės klausimais aukščiausias Lenkijos valdžios įstaigas. Draugija nepriklauso nuo politinių organizacijų. Kitas svarbus veiksnys
– bendradarbiavimas su valstybiniais
miškininkais, bendrai kasmet organizuojami suvažiavimai su regioninėmis
valstybinių miškų direkcijomis, vyksta
bendros diskusijos, pokalbiai. Dalijimasis patirtimi praturtina, stiprina ir vieniją
miškininkų bendruomenę.
Suvažiavimo metu naujuoju Lenkijos
miškininkų draugijos pirmininku išrinktas
dr. Janusz Dawidziuk, buvęs Lenkijos valstybinių miškų generalinės direkcijos direktorius, dabartinis Miškotvarkos ir miško geodezijos instituto (Biuro Urządzania
Lasu i Geodezji Leśnej) direktorius.
2018 rugpjūtis
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ANDRIAUS KALNIKO,
ALGIRDO VARAPNICKO nuotraukos

VMU Kretingos regioninio padalinio Kartenos girininkijoje pastaraisiais
metais daug dėmesio skiriama neplyniems kirtimams

Diskusijos Kuršių nerijos NP Juodkrantės sengirėje

Pajūryje apsilankius
Prof. STASYS KARAZIJA

G

rupė miškų mokslo senjorų klubo
„Giriūnai“ narių šiemet lankėsi
Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioniniame padalinyje, siekdami
susipažinti su pajūrio (ypač Kuršių nerijos)
miškų ūkio darbų specifika, padiskutuoti su vietos miškininkais apie iškylančias
problemas, gal būt pasiūlyti galimus naujus
sprendimų variantus. Ankstesniais metais
klubo nariai pabuvojo Kėdainių, Biržų,
Anykščių, Šilutės miškų urėdijose, jų patirtį su atitinkamais pasiūlymais vėliau paviešinome spaudoje.
Gaila, kad kartais racionalūs pasiūlymai lieka tik popieriuje. Štai buvusi Kėdainių miškų urėdija, tuometinio miškų urėdo Juozo Girino iniciatyva tapusi naujovių
miškų ūkyje bandomojo diegimo poligonu, nežiūrint mūsų siūlymo, tapo VMU
Radviliškio regioninio padalinio dalimi,
kas vargu ar pasitarnaus puoselėtų tradicijų išsaugojimui.
Kelių kartų miškininkai domėjosi Kuršių nerijos miškų ir smėlynų santykiu ir racionaliu kraštovaizdžio optimizavimu. Po
Antrojo pasaulinio karo organizuota pirmoji miškininkų kompleksinė mokslinė
ekspedicija būtent į Kuršių neriją. Mūsų
klubo nariai 2014 m. kreipėsi į Aplinkos
ministeriją su pasiūlymais dėl Kuršių nerijos miškų tvarkymo. Į kai kuriuos siūlymus buvo atsižvelgta, kiti iki šiol liko neišspręsti.
Viena išvykos diena buvo skirta žemyno, kita – Kuršių nerijos miškams, kuriuos
dabar tvarko VMU Kretingos regioninio
padalinio miškininkai.
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Į visus objektus mus lydėjo padalinio
vyr. inžinierius Algirdas Varapnickas, o
Kuršių nerijoje – taip pat inžinierius Linas
Žarnauskas, Kuršių nerijos nacionalinio
parko direktorė Aušra Feser. Diskusijose
dalyvavo aplankytų girininkijų girininkai
ir kiti darbuotojai.
Žemyninėje dalyje lankėmės Mikoliškių ir Kartenos girininkijų miškuose. Kadangi pastaraisiais metais daug dėmesio
skiriama neplyniems kirtimams, tarp apžiūrimų objektų daugiausia buvo atvejinių
kirtimų sklypų. Matytieji objektai, ypač
Kartenos girininkijoje, nuteikia gana optimistiškai. Tai iš tikrųjų miškininkų kūrybingo darbo rezultatas. Matėme nemažai vietų, kur miškotvarkos suprojektuoti
plyni kirtimai, o atsižvelgiant į realią situaciją, vietos miškininkai taikė neplynus
(laisvieji ar grupiniai atvejiniai kirtimai) ir
gavo gerus rezultatas. Tik vienas sklypas
Mikoliškių girininkijoje sukėlė daugiau
diskusijų. Tai mišrus medynas derlingoje
augimvietėje (nors miškotvarkos įvertintas
skurdesne), kur savaiminis eglės atžėlimas
po neplynų kirtimų vargiai tikėtinas, vykdytas atvejinis grupinis kirtimas. Čia sklypas šliejasi prie juodalksnio sėklinio medyno ir yra jo apsaugos zonoje, kur plyni
kirtimai nepageidautini. Visų prieita vieningos nuomonės, kad reikalavimas prie
visų sėklinių sklypų skirti apsaugos zonas
yra perteklinis.
Išvykos dalyvius sužavėjo Mikoliškių
girininkijos girininko Romo Mažono iniciatyva girininkijoje įkurtas gamtos muziejus.

Kuršių nerijoje aplankyti objektai sukėlė žymiai daugiau diskusijų, nes ir vietos miškininkai kėlė daug problemų. Visa
tai nulemta Kuršių nerijos gamtinių ypatumų ir specifinio šios teritorijos tvarkymo. Jau prieš keletą metų, tvirtinant
Kuršių nerijos nacionalinio parko vidinės miškotvakos projektą, iškilo nemažai
klausimų dėl jo legitimumo, nes kai kurie sprendimai neatitiko galiojančių teisės aktų reikalavimų. Pavyzdžiui, kai kuriuos kalninės pušies medynus jau galima
būtų (pagal dabartinę dirvožemių būklę)
pakeisti paprastąja pušimi. Kai kur Kuršių nerijos nacionalino parko tvarkymo
planas numato medynų pakeitimą į bemiškę teritoriją – palvę. Tam reikalingi
plyni kirtimai, kuriuos vykdyti II grupės miškuose (šiai kategorijai priklauso
Kuršių nerijos miškai), Miškų įstatymas
draudžia. Todėl patvirtinti miškotvarkos
projektą buvo dirbtinai keičiami kirtimų
pavadinimai, daromos įvairios kitos manipuliacijos. Gaila, kad neįgyvendintas
anksčiau puoselėtas siūlymas priimti atskirą Kuršių nerijos įstatymą. Kai kuriuos
gamtosauginius ir miško ūkinius prieštaravimus išspręstų ir dabartinių įstatymų tikslesnis taikymas. Pavyzdžiui, Miškų įstatyme nustatyta, kad „miškas – ....
žemės plotas, apaugęs medžiais, ...kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus...“. Taigi, kalninės pušies želdinius
ant kopų nereikėtų laikyti mišku ir jiems
veiklą miške reglamentuojantys teisės aktai negaliotų. Ko bijoma? Kad sumažės

miškininkystė

miškų? Bet juk ir taip norima miškų plotus Kuršių nerijoje mažinti.
Arba – rezervatai! Pagal LR Saugomų
teritorijų įstatymą juose negalima jokia
veikla. Tai kam priskirti rezervatui plotus,
jeigu iš anksto žinoma, kad juose be žmogaus veiklos neapsieisime. Tuo tarpu Kuršių nerijos Naglio rezervatas, neskaitant
to, kad per jį praeina magistralinis kelias,
apima ir nuolat priežiūros reikalaujančią
apsauginę kopą, ir plotus, kuriuose, siekiant išsaugoti atvirų kopų kraštovaizdį,
reikia nuolat kirsti atželiančius medžius.
Kodėl šio ploto nepriskirti kraštovaizdžio
draustinių kategorijai? Vadinkime daiktus
jų tikraisiais vardais ir nereikės manipuliuoti sąvokomis ir pažeidinėti teisės aktų.
Tačiau čia paminėti klausimai priklauso nuo aukštesnių instancijų. O vietos miškininkai susiduria su tiesioginiais patvirtintų projektų įgyvendinimo sunkumais
bei problemomis. Jos yra kelių rūšių. Vienos jų susijusios su Kuršių nerijos gamtos
specifika, dėl kurios miško ūkinių priemonių taisyklių reikalavimų įgyvendinimas ne
visada yra racionalus. Kitos atsiranda dėl
miškotvarkos projekto reikalavimų netikslumo. Trečiai grupei priklauso problemos,
kylančios dėl miško ūkinių ir gamtosauginių reikalavimų nesuderinamumo.
Iš pirmos grupės klausimų paminėtini
miško atkūrimo terminai, želdinių tankis
ir kraštovaizdžio kirtimai. Kuršių nerijai
rekomenduotinas savaiminis miško atsikūrimas po atliktų kirtimų, mažiau dirbtinio želdymo. Tai leidžia atsisakyti dirvos
ruošimo, kuris tokioje jautrioje aplinkoje
gali sukelti defliacijos pavojų, ir užtikrina
miško atsikūrimą vietinės kilmės populiacijų palikuonimis, kas irgi gana svarbu. Ir
reikia konstatuoti, kad atžėlimas vyksta,
bet ne tokiais tempais, kaip to reikalauja Miško atkūrimo nuostatai; per 3 metus Miško atkūrimo nuostatų reikalaujamo pakankamo savaiminukų kiekio dar
nebūna, jis pasiekiamas per 5–6 metus.
Tikslinga būtų Kuršių nerijai padaryti tokią išimtį. O štai kalninės pušies atžėlimas abejotinas. Šiam klausimui išaiškinti
reikėtų specialių tyrimų. Kol kas tai daroma veisiant želdinius. Tačiau tam, kad
gauti greitesnį želdinių susivėrimą, kas
tose sąlygose, kur želdoma kalninė pušis,
gana svarbu, reikia ne mažesnio kaip 10
tūkst. sodinukų 1 ha kiekio, o gerai būtų ir
20 tūkst. Bet tai niekur neįteisinta.
Dar vienas spręstinas klausimas –
kraštovaizdžio kirtimų reikalavimų pa-

koregavimas Miško kirtimų taisyklėse.
Reikalavimas, kad po erdvių formavimo
kirtimų bendras sklypo skalsumas liktų ne
mažesnis negu 0,6, yra nelogiškas ir ypač
nepriimtinas Kuršių nerijos mišriems paprastosios ir kalninės pušies medynams.
Kitiems kraštovaizdžio kirtimų būdams
Kuršių nerijai daroma išimtis, sumažinant
paliekamo medyno skalsumo reikalavimus, o erdvių formavimo kirtimams kažkodėl ši išmtis jau netaikoma.
Kuršių nerijos miškininkai kelia klausimą dėl kai kurių miškotvarkos projekto
reikalavimų netikslumo, kaip, pavyzdžiui,
numatytą kai kuriose vietose apsauginės
kopos apželdymą paprastąja pušimi arba
palvių kraštovaizdžio formavimą užpelkėjusiose augavietėse. Šiais atvejais vietos
miškininkai teisūs. Tik nežinau ar būtinos
projekto pataisos, kurias padaryti dėl įvairių biurokratinių peripetijų būtų sudėtinga. Manau, kad turėtų užtekti specialistų
komisijos (VMU Kretingos teritorinio padalinio miškininkų ir Kuršių nerijos nacionalinio parko atstovų) motyvuoto akto
dėl ūkinės priemonės pakeitimo; taip pat,
kaip daroma, norint pakeisti kirtimo būdą
iš plyno į neplyną ir atvirkščiai.
Sunkiausiai sprendžiami, matyt, yra
tie klausimai, kai susiduria miško ūkiniai
ir gamtosauginiai, o kartais tik tariamai
gamtosauginiai klausimai. Svarbiausias iš
jų yra Juodkrantės sengirės išsaugojimas
ir kormoranų kolonija. Pati sengirė jau yra
solidaus amžiaus ir reikia galvoti apie jos
ateitį. Pušys dar kelias dešimtis metų tikrai gyvuos, bet natūralūs miško bendrijų raidos procesai, jų nereguliuojant, gali
privesti prie rekreacinei aplinkai nepageidaujamos rūšių kaitos. Tačiau šiuo metu
jai gresia kitas rimtas pavojus – kormoranų invazija, kurios pasekmė – nudžiūvusio
medyno vietoje panaši į dabartinę miško
ekosistema atsikurti galės nebent po kelių
šimtmečių. Kormoranų kolonijos nudžiovintas miško plotas plečiasi kasmet po 2–3
ha. Norint išsaugoti sengirę, reikia imtis
drastiškų priemonių kolonijos sumažinimui, jos apribojimui, neleidžiant jai plėstis
į šiaurę.
Miškininkai ir botanikai susirūpinę, ar
iš viso galimas miško atkūrimas kormoranų sunaikintų medynų vietoje. Miškininkai pagal mokslininkų (E. Riepšas, K. Armolaitis) projektą pabandė pasodinti pušų
ir eglių. Rezultatai lyg ir teigiami. Vietose, kur praėjo 10–15 metų po kormoranų
perėjimo, šiek tiek atsistatė dirvožemis ir

Kretingiškių vykdytus atvejinius kirtimus
aptaria prof. Antanas Juodvalkis (kairėje)

nesuvešėjo krūmų (šeivamedžių ir kt.) sąžalynai, paruošus dirvą (kas esant virtėlių gausai irgi gana sudėtinga), pasodintos
eglaitės auga. O iš pušaičių likę tik stagarėliai, jos nuskabytos žvėrių. Manome, kad
2018 m. apskaityti 66 briedžiai ir 263 stirnos tikrai per daug Kuršių nerijai. Tačiau
kitur taip stipriai nugraužtų pušaičių nesimato. Gal azotu pertręštoje dirvoje išaugusios pušaitės labiau mėgstamos žvėrių?
Reikia manyti, kad per kelis dešimtmečius
čia miškas atsikurs.
Kadangi Kuršių nerijos miškuose medienos auginimo paskirtis ne pirmaeilė, dėl
ekonominių nuostolių sielotis gal ir nereikia. Bet čia susiduriame ir su gamtasauginiais, ir su rekreaciniais klausimais. Atkurtas medynas ir po šimtmečio nebus toks,
koks buvo prieš nudžiūstant sengirei, ir vargu ar priimtinas rekreaciniu požiūriu.
Dar vienas diskusinis klausimas apie
raukšlėtąjį erškėtį (Rosa rugosa Thunb.).
Jis atsidūrė invazinių ir todėl naikintinų
augalų sąraše. Ir atsidūrė šiame sąraše būtent dėl Kuršių nerijos – neva tai jis kenkia zundai (Eryngium maritinum L.). Bet
kitur jis nieko blogo nedaro. Taip nustatant šio augalo statusą Lietuvoje, visiškai
nepagalvota apie tai, kad jis yra vienas iš
patikimiausių augalų sutvirtinant Kuršių
nerijoje apsaugines kopas. Galime sakyti
ačiū Dievui, kad jis dėl savo šaknų sistemos
ypatumų nėra taip lengvai sunaikinamas.
Tai būtų tik laiko ir lėšų švaistymas. Ar ne
racionaliau būtų naikinti jį tik tose vietose,
kur kenkia zundai, o ne paskelbti invazine
rūšimi visoje Lietuvoje.
Išsakydami savo pastabas, linkime
Kretingos ir Kuršių nerijos miškininkams
sėkmingai spręsti šias ir kitas problemas.
2018 rugpjūtis
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Pažeistos šakos

Atsiskiria šakų žievė

Žuvę žiedpumpuriai

Šermukšnių vėžys
Dr. BANGA GRIGALIŪNAITĖ, dr. ANTANAS MATELIS, dr. DAIVA BUROKIENĖ, GTC Botanikos institutas

Š

ermukšnių (Sorbus) vėžio (citosporozės) sukėlėjas – aukšliagrybūnų
(Ascomycota) klasės, Valsaceae šeimos, Cytospora genties, Cytospora spp.
patogeninis grybas. Cytospora genties
grybai pasaulyje plačiai paplitę, labiausiai
puola kaulavaisinius, sėklavaisinius augalus, sukeldami jų džiūvimą ir padarydami
didžiulius nuostolius. Kokia grybo rūšis
pažeidžia atskirus sumedėjusius augalus,
nustatyti sunkoka, turi būti identifikuojama naudojant molekulinės biologijos
metodus. Vien ant šermukšnių aprašoma
Cytospora sorbi, C. sorbicola, C. chrysosperma, C. rubescens ir kt.
Kaliusas ant atskirų šakelių

Lietuvoje šis patogenas nustatytas ant
šermukšnių, atvežtų iš Olandijos. Labiausiai nukentėjo jaunesni, silpnai prigiję, apšalę, nusilpę šermukšniai.
Citosporozė plinta per visą augalų
vegetaciją. Iš pažeistų šakų ar stiebų žievės atsiveria išilginės žaizdos, kartais iš
jų veržiasi lipai, užsikemša vandens indai.
Džiūstanti šakelė įdumba, joje formuojasi gausybė vaisiakūnių, grybo piknidžių.
Esant agresyviai grybo formai, piknidžiai
formuojasi per visą šakelę iki pat lapų
pumpurų ar žiedpumpurių. Pumpurai taip
pat būna apnikti grybo piknidžių. Iš piknidžių veržiasi gausybė vienaląsčių, bespalSporos

vių, nežymiai lenktų sporų masė. Susidaro
ir aukšliai su aukšliasporėmis.
Augalas kurį laiką dar pats kovoja su
šiuo agresyviu parazitu, formuojasi kaliuso žiedas, apjuosiantis puolėją, bet nusilpęs nelygioje kovoje – pasiduoda. Palaipsniui pažeistų šermukšnių šakos džiūsta.
Esant drėgnesniam orui atšoka šakų žievė.
Per keletą metų žūsta visas augalas.
Būtina laiku pastebėti džiūstančias
šermukšnio šakeles ir jas išpjausčius sudeginti. Jei džiūsta visas augalas, jį reiktų pašalinti iš augavietės, nepaliekant net
kelmų. Laiku nubalinti kamienus. Gerai
prižiūrėti medelius, neleisti jiems nusilpti.
Atsivėrę vaisiakūniai (padidinta)
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Zervynų kaimo viduryje – kryžiai ir trispalvė

Čepkelių raisto pažintis takas

Mažas gurkšnis Dzūkijos šilų
VYTAUTO KNYVOS fotoreportažas

N

iekam ne paslaptis: Dzūkija yra
didelė, jai priskiriamas net Vilnius
su apylinkėmis, šiaurinės Gudijos
žemės. Patys dzūkai į tokius skirstymus
žiūri su šypsena. Jie žino, kad Dzūkija yra
ten, kur šnekama dzūkiškai ir kur gyvenimo būdas yra kitoks, nei visoje Lietuvoje.
Bet dzūkai skirtingi, net gyvenentys Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje ir jo apylinkėse save skirsto pagal žemės dirbimą,
amatus, gyvenimo būdą ir kokybę.
Norėdami sužinoti, kuo jie dabar gyvena, ar išliko tai, kas dar visai neseniai buvo
gyva, liepos gale į Dzūkijos nacionalinį
parką išsiruošė Aplinkos ministerijos pakviesti šalies žurnalistai.
Buvo graži vasaros diena, glamonėjo
saulė, prausė lietus. Kelionėje pulką žurnalistų lydėjo Valstybinės saugomų teriDrevinis (dravinis) avilys
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torijų tarnybos darbuotoja Onutė Drobelienė, kuri Dzūkijos nacionaliniame parke
dirbo daug metų ir čia, kaip pati sako, liko
suvisam.
Kelionė vis gilyn į miškus visiems prasidėjo klausimu: o kada bus tie dzūkų šilai? Paprastoje žmonių kalboje žodis šilas
tariamas ir visai ne ten, kur jis privalo būti.
Šilais pavadinami ir vidury laukų šlamantys beržynai, bet kuris miškas ar miškelis,
nors turėtų būti spygliuočių miškai, pušynai. Tokie šilai yra pačiuose Lietuvos pietuose: jei pasieksite Varėną ir važiuosite
Rudnios ar Marcinkonių link, būsite šilų ir
šilinių dzūkų žemėje. Kokia ji?
Sustoję Zervynose, visi žarsto smėlį
ir grožisi pražydusiomis perkūnropėmis.
Kitur šio kantraus augalo nerasi, nes jam
augti sąlygos – išskirtinės, labai kuklios.
Ūlos upės klonyje išsidėstęs Zervynų kaimas vasarą gyvesnis – žiūrėk rūksta kaminai, džiūsta žolynai. Akį traukia nauji gontiniai stogai – dalis trobų uždengta
iš naujo. Miškų kaimas atgauna savo tikrąjį vaizdą. Nors anksčiau dzūkai savo
namelius statė iš medžio, stogus dengė
šiaudais. Kitapus Ūlos, Artūro Svirnelio
namų kieme gal 60 baidarių – 20 metų
organizuojami plaukimai upėmis tebėra
labai paklausūs.
Ir vėl per miškus į Marcinkonis, didžiausią Lietuvoje kaimą, o pro juos –

Čepkelių raisto link. Čia gidu tampa
miškininkas, gamtos mokslų daktaras
Eugenijus Drobelis. Šiemet jis už savo ryškią švietėjišką veiklą apdovanotas Aplinkos ministerijos skiriama Č. Kudabos
premija. Žurnalistams, kurių daugelį jis
pažįsta, E. Drobelis pristato savo naują
knygą apie miškus, pelkes ir gamtą. Bokšte ant smėlio kalvos, prie pat raisto krašto,
jis pasakoja visą Gudo šalies, kaip Čepkelius nuo seno vadindavo dzūkai, istoriją. Jis
pats čia jau 40 metų. Tad daug ką atrado,
patyrė ir matė permainas. Dar ne taip seniai raiste žmonės ne tik uogas rinko. Čia
buvo šienaujama, ganomi gyvuliai. Dabar
tą net sunku įsivaizduoti, o seniau smėNiekas taip gerai nepažįsta Čepkelių, kaip
gamtininkas Eugenijus Drobelis (dešinėje)

Dzūkų gėlių darželiai

Zervynų „ūlyčios“ fragmentas

lynų ir šilų žmonėms tokia žalia plytinti
toluma derėjo su vešluma. Ir pati aukštapelkė buvo labiau atvira – nušienauti jos
plotai patikdavo kuolingoms (kurių čia jau
nebėra), kitiems tilvikams.
Net ir palikta savo pačios gyvenimui
gamta kinta, keičiasi, gydo žmonių padarytas žaizdas. Užaugo kai kurios plynės,
net ir garsiosios raisto „salos“ – smėlio kalvelės, iškilusios vidur pelkės, smenga. Tačiau į raistą sugrįžo gervės, dabar čia peri
apie 50 porų, gerai gyvuoja kurtiniai, peri
juodieji gandrai, jūriniai ereliai.
– Aš jo ieškojau 40 metų... Tik vakar radau lizdą su jaunikliu. Jau dideliu, plunksnuotu. Tai pirmas lizdas nuo 1915 metų,
– pasakoja dr. E. Drobelis apie surastą gyvatėdžio, labai reto plėšraus paukščio, lizdą. Tai – ne paskutinė jo atskleista paslaptis. Jų yra ir daugiau.
Sausros nualinti, nors lietų retkarčiais
ir nuprausiami, šios vasaros miškai dzūkų
negloboja – tik prie pelkės gali rasti mėlynių, o grybų... Grybai dzūkams – tik baravykai. O šiemet neauga net „lepeškos“

– voveraitės. Ar neliks „dzūkų mergos
nuogos“? Viltis dar lieka...
Musteikos kaimo pakraštyje šypsodamasis sutinka ekskursantus bitininkas
Romas Norkūnas, pakviečia į drevinės bitininkystės ekspoziciją. Senovinis bitininkavimo būdas kitur Lietuvoje neišlikęs.
– Čia lankosi vokiečiai, austrai, italai.
Jiems tai – egzotika, – sako Romas.
Kaip pasiekti bites? Kaip jas prižiūrėti?
Romas ringuoja specialų įrenginį kopimui
į medį – geinį. Jis pagamintas iš pintos virvės su kadaginiu kabliu ir suoleliu. Bitininko rankose viskas atgimsta – ir skaldytos
pintinės, ir įrankiai. Bitėms dar reikia ir
meilės.
– Dabar turime 11 drevių su bitėmis,
– pasakoja bitininkas. – Medaus iš jų nelaukiame, bet apžiūrime keletą kartų per
vasarą, po to paruošiame žiemai. Jeigu kas
nori daug medaus, turi bitininkauti aviliuose su rėmais. Mes saugome istoriją.
Su Onute Drobeliene sustojame Margionių kaimo pakrašty ir takučiu leidžiamės į Bobos daržą – taip vadinamas šal-

Ona Drobelienė pasakoja apie sukauptą
dzūkų kaimų etnografines vertybes

Žurnalistai domisi dzūkų kaimo gyvenimu

Bitininkas R. Norkūnas kopia medų

tinis, duodantis pradžią Skroblaus upeliui.
Smagu būti vietoje, kur gimsta upė, kur
gaivus vanduo. Karštą dieną jis puiki atgaiva. O kol mėgaujamės juo, Onutė pasakoja Bobos daržo šaltinio istoriją. Čia bobulės eidavę kūdikėlių gaudyti – sėdėdavo,
laukdavo ir kai tik jis išnirdavo, stverdavo
ir nešdavosi namo. Tik ką tada veikdavo
gandrai..?
Prausiami staiga užgimusio lietaus,
žurnalistai kyla kelionėn į namus. Vakarėja, kelias per šilus lygus, akių negali atplėšti nuo miško, nuo augalų vešėjimo, kaimų
margumo. Onutė Drobelienė pasakoja šilų
dzūkų nutikimus, kuriuos ji pati surinko,
užrašė, išsaugojo. Visa tai – taip pat šilų
dzūkų turtai. Kaip ir patys šilai, kaip uogos, grybai ir raistai.
2018 rugpjūtis
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AUTORĖS nuotraukos

Informacinis stendas apie suteiktą ES paramą

Bendras poilsiavietės vaizdas

Parama miškui ir žmonėms
V

Į Valstybinių miškų urėdijos Marijampolės regioninio padalinio
miškininkai, atsižvelgdami į vietos
žmonių poreikius, skiria nemažai dėmesio
rekreacijos plėtrai miškuose – yra įrengę
47 rekreacinius objektus: pažintinius takus, apžvalgos aikšteles, stovyklavietes,
poilsiavietes, atokvėpio vietas.
Šiais metais VĮ Valstybinių miškų
urėdijos Marijampolės regioninio padalinio miškininkai užbaigė projektą „VĮ
Valstybinių miškų urėdijos poilsiavie-

Rodyklė į poilsiavietę
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tės prie Jurgežerių tvenkinio Kalvarijos
girininkijoje Kalvarijos sav., Kalvarijos
sen., Jurgežerių k. įrengimas ir vienkartinis jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus)
ugdymas“. Projektas įgyvendintas, pasinaudojant ES parama, dalyvaujant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Investicijos į miško plotų
plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“
veiklos srityje „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas
ir aplinkosauginė vertė“. Projekto metu

prie Kalvarijos gyventojų mėgstamos poilsio vietos Jurgežerių tvenkinio įrengtas
patogus privažiavimas su automobilių
stovėjimo aištele, pavėsinė, lauko baldai,
laužavietė, persirengimo kabina. Poilsiautojai čia gali džiaugtis miško ir vandens
teikiamais malonumais: grožėtis nuostabia gamta, susipažinti su gamtos turtais,
pameškerioti.
Inesa ČEREŠKAITĖ

Laužavietė atokvėpiui

2018 rugpjūtis

Atrakcijos lankytojams

Automobilių stovėjimo aikštelė

Galima žvejyba

2018 rugpjūtis
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Informacinis stendas apie ES paramą

Sveikatingumo tako atidarymas

Įgyvendintas Karmėlavos
bendruomenės siekis
V
Į Valstybinių miškų urėdijos duomenimis, valstybinių miškų tvarkytojai prižiūri per 100 pažintinių takų, 500 poilsiaviečių ir 1000 atokvėpio vietų.
Šiemet VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kauno regioninio padalinio miškininkai, pasinaudoję gautu ES struktūrinių fondų finansavimu, įrengė Karmėlavos girininkijos Pilėnų miške naują sporto
ir sveikatingumo taką aktyviems Karmėlavos ir Kauno miesto gyventojams. Šiam takui įrengti skirta per 8000 eurų.
Šalia Karmėlavos miestelio esantį Pilėnų mišką jau anksčiau
buvo pamėgę bėgimo ir šiaurietiško vaikščiojimo entuziastai bei

gamtoje mėgstantys pasivaikščioti vietos gyventojai. Bet įrengti
tokį taką stigo lėšų.
Kadangi 2014–2023 m. parengtame miškotvarkos projekte Pilėnų miškas priskirtas rekreacinės paskirties miškų grupei, pritaikyti dalį šio miško visuomenės reikmėms vietos miškininkams
nebuvo keblu. Rekreacinėje zonoje įrengta: informacinis stendas,
rodyklės, treniruokliai, atokvėpio suoliukai, pavėsinė bei laužavietė. Vadovaujantis minėtu miškotvarkos projektu, atlikti jauno
miško tvarkymo, ugdymo darbai.

Parengta pagal VMU inf.

RIMOS ŠULIOKIENĖS ir MINDAUGO PETKEVIČIAUS nuotraukos

Sveikatinimo įrenginiai

Pavėsinė
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PROFSąJUNGŲ VEIKLA

Konsultacijos dėl VMU struktūros

K

ai skaitote šį straipsnį, VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioniniuose padaliniuose darbuotojai jau yra priėmę sprendimus dėl administracijos siūlymų keisti darbo sutartis, bet
vis tiek norime informuoti apie konsultacijas su VMU administracija dėl šių padalinių struktūros.
Rugpjūčio 16 d. baigtos VMU ir Profesinių sąjungų jungtinės
atstovybės konsultacijos dėl pareigybių ir etatų skaičiaus VMU
regioniniuose padaliniuose. Kartu buvo suderinta atleidžiamų
darbuotojų atrankos kriterijai ir regioninių padalinių specialistų pareigybių aprašymai bei naujų darbo sutarčių projektai. Konsultacijų metu jungtinė atstovybė dalinosi gaunama informacija
su susitarimą dėl jungtinės atstovybės sudarymo pasirašiusiomis
profesinėmis sąjungomis bei VMU regioniniais padaliniais. Iš padalinių gauti atsiliepimai bei apibendrinti siūlymai buvo teikiami VMU administracijai. Tiek VMU centrinė administracija, tiek
jungtinė atstovybė siekė, kad sprendimai tenkintų abi šalis.
Pagrindinis jungtinės atstovybės tikslas buvo išsaugoti kuo
daugiau darbo vietų regioniniuose padaliniuose. Pradiniuose VMU administracijos siūlymuose juose buvo numatyta 1588
specialistų etatai. Po konsultacijų suderintas 1624 etatų skaičius.
Daugiausia aistrų sukėlė gana žymus eigulių skaičiaus sumažinimas. To priežastis – medienos ruošos veiklos girininkijose atskyrimas, medienos meistrų skaičiaus nuo 73 padidinimas iki 237 ir
336 girininkų pavaduotojų etatų išsaugojimas, nors buvo planuota
tik 244. Žvelgiant į bendrus skaičius, atrodytų darbuotojų dar ir
truks, tačiau vertinant situaciją atskiruose padaliniuose, ji žymiai
sudėtingesnė. Tikimės, kad darbuotojai dėl didžiosios dalies pareigybių pasiskirstymo susitars be konfliktinių situacijų, o konsultacijų metu suderintų atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijų neteks dažnai taikyti. Daliai darbuotojų bus siūloma persikelti
į gretimus padalinius.
Jungtinės atstovybės siūlymu sušvelnėjo griežtas pirminis
Darbo sutarties projekto variantas. Iš jo išnyko punktas, įpareigojantis darbuotoją informuoti apie jo priklausymą profesinei sąjungai; sutrumpėjo ir tapo konkretesnis punktas dėl paslapčių saugojimo; nuo numatytų šešių iki vieno atlyginimo dydžio sumažėjo
bauda už konfidencialios informacijos atskleidimą. Deja, nepavyko iš Darbo sutarties pašalinti nejaukiai darbuotoją nuteikiančio
punkto, kad jis informuojamas, jog bus tikrinamas jo susirašinė-

Didės medienos ruošos specialistų poreikis

jimas elektroniniu paštu bei stebimas darbuotojo interneto naudojimas.
Jungtinė atstovybė, apibendrinusi iš VMU regioninių padalinių darbuotojų gautas pastabas, pateikė siūlymų specialistų pareigybių aprašymams, tarp jų ir sumažinti kai kuriuos kvalifikacinius reikalavimus. Su dauguma šių siūlymų administracija sutiko.
Informavimo-konsultavimo procedūros baigtos pasirašant
susitarimą dėl priemonių, švelninančių VMU regioninių padalinių struktūros keitimo pasekmes darbuotojams. Sutarta, kad visiems atleidžiamiems darbuotojams taikomas 4 mėnesių įspėjimo terminas. Jo metu darbuotojui suteikiama ne mažiau 15 proc.
darbo laiko naujo darbo paieškoms, paliekant visą darbo užmokestį. Dėl struktūros pertvarkos esant būtinumui darbuotojams
kelti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti, VMU kompensuos su tuo
susijusias išlaidas. Darbuotojams, dirbantiems atitinkamose pareigose, bet neturintiems pareigybės aprašyme nustatytos kvalifikacijos, nustatytas iki 3 metų laikotarpis reikiamam išsilavinimui
įgyti. Tad praktiškai struktūros keitimo momentui kvalifikacijos
problema išnyksta. Sutarta, kad atleidžiant darbuotojus dėl struktūros pertvarkos, vienodai atitinkant vertinimo kriterijus, pirmenybė pasilikti teikiama profesinės sąjungos nariams. Susitarime
įtvirtinta, kad VMU administracija įsipareigoja iki 2018 m. pabaigos pakeisti Darbo sutartis ir darbininkams – jie taip pat galės
apsispręsti dėl darbo santykių dar galiojant miškų urėdijų kolektyvinėms sutartims.
Konsultacijų metu VMU administracijai pateikta daug darbuotojams aktualių klausimų, susijusių su regioninių padalinių
struktūros reforma bei darbų organizavimo pakeitimais. Atsakymai į šiuos klausimus, turėjo padėti darbuotojams apsispręsti, kaip
elgtis, gavus VMU administracijos siūlymus keisti darbo sąlygas.
Žinoma, pasiekėme ne viską, ko norėjome. Ne visi bus patenkinti konsultacijų rezultatais. Darbuotojų visiškai netenkina darbo užmokesčio problemų sprendimo atidėjimas iki naujos darbo apmokėjimo sistemos įvedimo. Vertėjo paruošti bent laikinus
nuostatus ir pagal juos, pasirašant naujas Darbo sutartis, siūlyti
atlyginimus. Vien algos pakėlimas mažiausiai apmokamiems girininkijų darbuotojams situacijos neišsprendė.
Nepavyko dar labiau sušvelninti naujos Darbo sutarties griežto tono. Jautresnis darbuotojas, nesiruošiantis nei išdavinėti paslapčių, nei ką nors bloga rašyti elektroniniu paštu, bet sutartyje
matydamas, kad bus tikrinamas jo susirašinėjimas ar kad grasinama baudomis, gali vien dėl to nesiryžti jos pasirašyti. Nepavyko susitarime įteisinti ir nuostatos, kad atleidžiamiems darbuotojams išeitinės kompensacijos išmokamos pagal geriausią nuostatą,
atrinktą iš visų šiuo metu VMU galiojančių kolektyvinių sutarčių,
nors kaip tik taip jungtinę atstovybę konsultavo juristai. Matyt,
dėl išeitinių kompensacijų teks aiškintis Darbo ginčų komisijoje.
Nepaisant ne visus tenkinančių rezultatų, reikia pripažinti,
kad su VMU vadovais konsultacijos buvo žymiai konstruktyvesnės, aiškesnės ir lankstesnės, lyginant su praėjusių metų konsultacijomis dėl miškų valdymo reformos.
Profesinių sąjungų jungtinė atstovybė
2018 rugpjūtis
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Varžybų atidarymo eisenoje – Lietuvos komanda

A. Brunevičius pjauna medį

Norvegijoje buvo gerinami ir
Aido Lebedos nuotraukos

Krito 2 metų senumo rekordas
XXXIII-ias pasaulio medkirčių čempionatas olimpinėje Lilehamerio arenoje (1994 m. čia vyko žiemos olimpiada), kaip ir visada, prasidėjo nuo grandinės keitimo rungties, kurioje penkiomis
šimtosiomis sekundės Lietuvos rekordą su pjūklu Husqvarna 372
XP pagerino Tadas Norkus – 11,70 s (20-a vieta tarp 83 dalyvių),
o pasaulio rekordą pasiekė austras Jürgen Erlacher – 8,38 s. Po
to medkirčiai varžėsi kombinuoto ir tikslaus pjaustymo rungtyse.
Beje, šioje rungtyje pasaulio rekordą pagerino slovakas Jaroslav
Kukuc (253 taškai).

Jaunasis Lietuvos medkirtys – 3-ias pasaulyje
Medžio vertimo rungtis (varžybos vyko specialiai paruoštoje
aikštelėje) tikrai sunkiai prognozuojama, pvz.: patyręs norvegų
pjovėjas nesugebėjo per 5 min. nuversti 18 m ilgio specialiame
įtvare įtvirtinto stiebo, todėl Lietuvos medkirčių rezultatai medžio vertimo rungtyje labai nudžiugino: aukštą aštuntą vietą profesionalų įskaitoje su Husaqvarna 576 XP užėmė prieniškis Gintaras Karpavičius, kurio nupjautas medis nuo už 15 m įsmeigtos
gairelės nukrito vos už 3,5 cm. Bet labiausiai nustebino tik pernai
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją baigęs Antanas BruŠakų genėjimo rungtis vyko didžiulėje sporto arenoje
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Susimąstymo akimirka po rungties (R. Balčiūnas)

nevičius (Husqvarna 572 XP), laimėjęs 3-ią vietą tarp 26 jaunių
– jo, kaip ir slovako Anton Jukabjak, nupjautas medis nuo taikinio nukrypo 6 cm, tačiau Antanas rungtyje sugaišo keliomis sekundėmis ilgiau.

Antano nupjautas medis nuo įsmeigtos gairelės nukrito vos už 3,5 cm

Medžio vertimo nugalėtojas ir prizininkai

Lietuvos, ir pasaulio rekordai
Šakų genėjimo rezultatais nesidžiaugė
nei vienas mūsiškis
Paskutinėje, šakų genėjimo rungtyje, sprendėsi medalių individualioje ir komandinėje įskaitoje likimas. Po keturių rungčių lietuvių rezultatai buvo apie vidurį, tad galutinėje įskaitoje aukštų
vietų nesitikėjome. Didžiausia viltis buvo siejama su kupiškėno
Romo Balčiūno startu, nes 2014 m. Šveicarijoje jis buvo 5-as pasaulyje šioje rungtyje. Deja, finišas nelabai pavyko: 30 šakų nugenėta per 18,01 s, padarytos 3 klaidos (60 baudos taškų) ir užimta
54-a vieta, o galutinėje įskaitoje 41-a. Čia vėl buvo pagerintas pasaulio rekordas – jį pasiekė vokietis Marco Trabert, šakas nugenėjęs per 14,03s ir tapęs pasaulio čempionu ne tik šioje rungtyje,
bet ir bendroje įskaitoje. Baltarusis Siarhei Shkudrou rungtį atliko dar greičiau - 12,75 s, deja, padarė 1-ą klaidą.

Galutinė įskaita
Bendroje įskaitoje Lietuvos medkirčiai (Romas Balčiūnas, Gintaras
Karpavičius ir Tadas Norkus) aplenkė tikrai stiprias Švedijos, Suomijos, Čekijos ir kt. komandas bei užėmė 19-ą vietą tarp 28. Pirmi
buvo baltarusiai, antri vokiečiai, treti austrai. Tarp jaunių Antanas Brunevičius liko 13-as, o nugalėjo vokietis Thomas Schneider.
Nuo Lilehamerio olimpinių žaidynių slidžių tramplino atsiveria gražus vaizdas

Lietuvos komanda (iš kairės): techninis vadovas A. Jurkonis, T. Norkus,
A. Brunevičius, G. Karpavičius, R. Balčiūnas, komandos ir Husqvarna techninio
aptarnavimo vadovas Skandinavijai ir Baltijos šalims A. Lebeda

Pirmą kartą startavusių moterų tarpe individualioje įskaitoje nugalėjo švedė Linn Arvidsson (12 dalyvių).
Laisvu laiku aplankėme didžiausią Europos šiaurinėje dalyje
įrengtą muziejų po atviru dangumi (kažkas panašaus į Rumšiškių
buities muziejų), pasikėlėme pasižvalgyti nuo slidžių tramplino,
grožėjomės Norvegijos gamta. Kitas pasaulio čempionatas vyks
2020 metais Serbijoje.
Dėkoju visiems, padėjusiems nuvykti į čempionatą: pagrindiniam rėmėjui UAB Husqvarna Lietuva, KMAI kolegijos vadovybei, dėstytojui Nerijui Marcinkevičiui.
Arūnas Jurkonis, KMAI kolegijos dėstytojas,
profesijos mokytojas ekspertas
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Pakeliui į naujos technikos demonstravimo vietą

Ponsse Cobra sulaukė didelio susidomėjimo

Ponsse plečia savo pajėgumus
K

PONSSE archyvo nuotraukos

ompanijos Ponsse Oy kvietimu šių
metų rugpjūčio 23-24 dienomis 55
žurnalistai iš viso pasaulio lankėsi
įmonės gamykloje, susitiko su jos vadovais, dalyvavo naujos technikos demonstravime bei naujojo priestato oficialiame
atidaryme. Žiniasklaidos atstovai atvyko iš
Europos šalių, Šiaurės bei Pietų Amerikos,
Pietų Afrikos Respublikos, net tolimosios
Australijos. Po įtemptos dienos, žurnalistai
turėjo galimybę neformalioje aplinkoje pabendrauti su firmos vadovybe, pasidalinti
patirtimi, atsipalaiduoti tikroje dūminėje
saunoje.

Juha Vidgrén

Juho Nummela

Jarmo Vidgrén

Truputį istorijos
Kompanijos Ponsse Oy įkūrimo ištakos siekia praėjusio šimtmečio šeštąjį dešimtmetį, kai įmonės įkūrėjas Einari Vidgrén, būdamas vos 14 metų, ėmė dirbti
medienos ruošos darbininku. Karjerą jis
pradėjo turėdamas tik rankinį pjūklą, o

Autoriaus nuotraukos

Apie pirmųjų Ponsse medvežių atsiradimo
istoriją pasakoja Juha Vidgrén
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27-erių pats jau įdarbino miško darbininkus. Nepatenkintas to meto miško mašinų
našumu bei kokybe, Einari užsibrėžė sukurti medvežę, kuri atitiktų jo ir bendradarbių poreikius. Po ilgų bandymų, savos
gamybos mašina iš Vieremä kaime esančių nedidelių dirbtuvių išriedėjo 1969 m.
Tai buvo diena, kai gimė pirmoji Ponsse medvežė, kurios pavadinimas įamžino
šeimininko nuolatinio palydovo – mylimo
šuns vardą. Medvežę nusipirko gretimo
kaimo medienos ruošos įmonė, kuri, įsitikinusi mašinos patikimumu, tais pačiais
metais užsakė dar vieną. Netrukus sulaukta dar kelių užsakymų. Tai paskatino
E. Vidgrén pradėti miško mašinų gamybą
Vieremä kaime. Gavęs paskolą vietos savivaldoje, Einari 1970 m. pastatė nedidelę
miško mašinų gamyklą. Tie metai ir laikomi oficialiais Ponsse įkūrimo metais. Pirmoji serijinė medvežė Ponsse PAZ pamažu
ėmė skintis kelią į Suomijos rinką. Pamažu įmonė plėtėsi, regione sukurdama daug

darbo vietų ir dabartiniu metu yra viena didžiausių bei pažangiausių Suomijos
kompanijų.
Aštuntajame dešimtmetyje įvyko lūžis
Ponsse miško mašinų gamyboje. Kompanija 1983 m. sukūrė naują medvežę S15 ir padidino savo patikimumo reitingą. Medvežės S15 važiuoklės gamybai konstruktoriai
naudojo aliuminines detales, todėl ji buvo
daug lengvesnė bei manevringesnė nei
kitų gamintojų medvežės. Kitas svarbus
etapas Ponsse istorijoje – pirmos originalios kirtimo galvutės H520 sukūrimas. Sukonstruota kirtimo galvutė davė pradžią
medkirčių gamybai 1986 m. Būsimiems
pirkėjams 1992 m. Ponsse pristatė naujus
produktus: aštuonrates medkirtę HS10 ir
medvežę S10. Po metų kompanija miško
mašinose įdiegė pažangią medienos matavimo ir informacijos sistemą Ponsse Opti.
1996 m. sukurti du nauji medkirčių modeliai Ergo HS16 ir Cobra HS10. Gamyba sėkmingai plėtėsi.

Žurnalistai turėjo galimybę įvertinti medvežės Ponsse Bison greitį

2010 m. vasarą įmonė šventė veiklos
40-metį. Deja, tų pačių metų rudenį staiga
mirė 67 metų amžiaus kompanijos įkūrėjas Einari Vidgrén. Po jo mirties naujuoju
Ponsse Oy valdybos pirmininku vienbalsiai išrenkamas Juha Vidgrén. Kiti Einari
sūnūs – Jarmo, Janne ir Jukka iki šiol užima vadovaujančias pareigas kompanijoje,
taip sutelkdami savo rankose apie 60 proc.
įmonės akcijų.
Labai svarbiu kompanijos pasiekimu
tapo 2013 m. Elmia Wood parodoje pristatyta medkirtė Ponsse Scorpion, išsiskirianti novatoriškais techniniais sprendimais.
Kompanija Ponsse iki šiol laikoma viena iš sortimentinių technologijų diegimo
medienos ruošimo procese pradininkių.

Ponsse šiandien
Kaip teigė susitikime su žurnalistais
Ponsse valdybos pirmininkas Juha Vidgrén, kompanija kasmet vis didina miško
technikos pardavimus visuose žemynuose. Iki šių dienų jau pagaminta apie 13000
miško mašinų, kurios įgijo pripažinimą
pasaulyje bei išsikovojo deramas pozicijas.

Savo galimybes demonstruoja Ponsse flagmanas – Scorpion

Dabartiniu metu asortimentą sudaro: 9
medkirčių bei 9 medvežių modeliai, kombinuotos miško kirtimo ir ištraukimo mašinos (du viename – dual), 9 kirtimo galvų
modeliai, informacinės sistemos bei įvairių tipų kranai.
Anot kompanijos pardavimų ir marketingo direktoriaus Jarmo Vidgrén procentiškai technika realizuojama taip: Šiaurės
Europoje – 38 proc., Centrinėje ir Pietų
Europoje – 19 proc., Šiaurės ir Pietų Amerikoje – 20 proc. bei Rusijoje ir Azijoje – 23
proc. Daugiausia parduodama Suomijoje,
Švedijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Šiaurės ir Pietų Amerikos šalyse.
Pernai įmonė pardavė produkcijos
daugiau kaip už 580 mln. eurų, eksportas sudarė apie 77 proc. Pastaruoju metu
tarp vartotojų ypač paklausios medkirtės
Scorpion (jau realizuota 650 vnt.) – medkirčiai jų pasiryžę laukti apie pusę metų ir
daugiau. Populiarumu nenusileidžia Ergo
medkirtės bei Buffalo medvežės. Ponsse
technika užima didžiausią Suomijos rinkos dalį: medkirtės – 49 proc., medvežės
– 45 proc. Įmonė turi 12 dukterinių įmo-

nių ir per 30 pardavimų atstovų visame
pasaulyje. Ponsse pagrindinėje gamykloje
ir filialuose dirba 1664 darbuotojai. Iš viso
Ponsse turi 250 tiekėjų: apie 80 proc. gamybos komponentų pagaminama Suomijoje, likusi dalis Vokietijos įmonėse (MTU,
NAF, Bosch Rexroth, Danfoss).
Pagamintos medvežės ir medkirtės iš
pradžių nuodugniai testuojamos specialioje bandymų patalpoje, vėliau – netoli
gamyklos esančiame miške ir tik tuomet
perduodamos klientui. Daug įmonės lėšų
skiriama moksliniams tyrimams ir jų diegimui gamybos procese. Didelis dėmesys
skiriamas mechanikų ruošimo bei tobulinimo centrui Ponsse Academy, kuriame
miško mašinų valdymo paslapčių semiasi
ne tik operatoriai iš Suomijos, bet ir kitų
kraštų, tarp jų ir iš Lietuvos. Būsimų Ponsse mašinų operatorių centrai veikia ir pasaulio šalių regionuose. Baltijos mechanikai mokosi Rygos mokomajame centre.
Kompanijos akcijos įtrauktos į Nasdaq
OMX Nordic vertybinių popierių biržos
prekybos sąrašus ir gana aukštai kotiruojamos.
Prie gamyklos surinkimo konvejerių
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Ponsse kompanijoje dirba nemažai moterų

Veiklos filosofija
Ponsse vertybės ir darbo metodai pagrįsti kompanijos įkūrėjo Einari Vidgrén
verslo principais. Diegdama bet kokias
naujoves Ponsse kompanija atsižvelgia į
vartotojų poreikius bei reikalavimus, todėl ir savo klientams pateikia optimalius
sprendimus, kurie padidina miško darbų
efektyvumą. Pagamintose medkirtėse ir
medvežėse neretai realizuojami klientų
pasiūlyti konstrukciniai pakeitimai, apie
kuriuos gamyklos atstovai sužino tiesiai
iš pirkėjų. Nieko nestebina, jei gamyklos
konstruktoriai, inžinieriai ar direktoriai
atvyksta pas Ponsse mašinos savininką išklausyti jo pastabų, pageidavimų, atsiliepimų. Vykstama beveik į visas pasaulio
šalis, kuriose dirba kompanijos mašinos,
ir tiesiogiai bendraujama su operatoriais.
Daug dėmesio skiriama operatorių
mokymams, pakartotiniam kvalifikacijos
kėlimui. Neretai gamyklos atstovai lankosi įmonėse, kurios įsigijo Ponsse techniką, stebi operatorių darbą bei moko juos
vietoje. Dažnai firmų savininkai, mašinų
operatoriai kviečiami apsilankyti Viaremä
gamykloje bei susipažinti su naujovėmis,
stebėti mašinų darbą bandomajame poli-

Technika paruošta bandymams miške

gone. Sąžiningumas, patikimumas, nuoširdumas, atvirumas – tai tik keli žodžiai
iš viso Ponsse kompanijos pateikto vertybių sąrašo, kurie, matyt, ir sudaro jos sėkmės formulės pagrindą.

Sėkminga plėtra

Pirmąją žurnalistų vizito dieną Ponsse
Oy valdybos pirmininkas Juha Vidgrén,
generalinis direktorius Juho Nummela bei
pardavimų ir marketingo direktorius Jarmo Vidgrén trumpai papasakojo apie įmonės ištakas, šių dienų pasiekimus, gamybinius rezultatus ir ateities planus.
Po sočių pietų miško aikštelėje, vyko
naujos Ponsse miško technikos demonstravimas. Be jau gerai žinomų Scorpion,
Ergo medkirčių, Elephant, Buffalo medvežių, kompanijos darbuotojai žiniasklaidos
atstovams pristatė naujos kartos medvežę
Ponsse Bison, naujai pagamintą medkirtę Ponsse Cobra bei patobulintą medkirtę
Ponsse Fox. Naujoji medvežė Bison Active
Frame pasižymi dideliu pravažumu, padidinta krova bei judėjimu greičiu, joje įdiegta
unikali Active Frame kabinos pakabos sistema bei CVT technologijos galios transmisija. Medkirtėse Cobra ir Fox be originalių
sprendimų, panaudoti kai
kurie techniniai elemenTradicinę gamyklos atidarymo juostelę kerpa ministras Mika Lintilä
tai iš Scorpion ir Ergo. Po
20 metų atkurta Ponsse
Cobra – tarpinis variantas tarp Ergo ir mažiausiosios Fox.
Antrąją dieną kompanijos atstovai surengė
pažintinę ekskursiją po
gamyklą, supažindindami su gamybos procesu:
nuo pradinės stadijos iki
galutinio produkto. Vidurdienį vyko oficialus
naujojo korpuso atidarymas. Su priestatu dabar gamyklos teritorija
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užima apie 4 ha. Naujame korpuse įrengtos miško mašinų bandymų kameros bei
pilnai automatizuoti komplektavimo sandėliai, kuriuose ant stelažų išdėstyti 3300
padėklų ir 15500 dėžučių smulkiems komponentams. Įdiegta nauja intelektualiojo
saugojimo Smart technologija užtikrina
sklandų komponentų srautą į gamybos linijas. Tai gerokai padidino produktyvumą
ir sumažino komponentų rankinį tvarkymą.
Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo beveik visi vietiniai Ponsse darbuotojai, valdžios, Vieremä bendruomenės, žiniasklaidos atstovai. Įžanginį žodį tarė
valdybo pirmininkas Juha Vidgrén, prisiminimais dalijosi gamyklos veteranas
(nuo 1973 m.), Ponsse parduotuvės vedėjas Heikki Hiltunen. Į atidarymą atvykęs Suomijos ministras ekonomikos reikalams Mika Lintilä pareiškė, kad tokia
gamybos plėtra yra tikėjimo ateitimi pavyzdys, būdingas visai Ponsse istorijai.
„Manau, šiandien Ponsse konkurencingumas pakilo dar vienu lygmeniu aukščiau. Esu įsitikinęs, kad Ponsse tikroji sėkmė grindžiama pamatinėmis vertybėmis
ir sąžiningu darbu. Tikiuosi Jūs išliksite tokie ir ateity”, – pabrėžė ministras
M. Lintilä.

Lietuvoje
Kompanijos Ponsse miško mašinos
mūsų šalies rinkoje pasirodė nuo 2006 m.
Oficialus Ponsse miško technikos atstovas
Lietuvoje yra UAB Konekesko Lietuva, turinti keturis aptarnavimo centrus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Kad
miško darbai nesitrukdytų, atsarginės dalys pristatomos per parą, o, esant reikalui,
technika remontuojama ne tik servisuose,
bet ir miške. Tarp stambių šios kategorijos
gamintojų Ponsse mašinos Lietuvoje užima vieną iš pirmųjų pozicijų.
Rimondas VASILIAUSKAS

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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ŽIVILĖS NAVARDAUSKĖS nuotraukos

Patriotinių iniciatyvų fragmetas prie Petrauskų sodybos

Tradicinis svečių suvenyras pavyzdingai tvarkomos miško valdos savininkui

Netradicinio šeimos miško ūkio kūrimo
pavyzdys Žygaičiuose
VACLOVAS VIDUGIRIS

T

ęsiant LMSA tradiciją susipažinti
su kasmetinio konkurso „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda“ nugalėtojo miškininkavimo patirtimi,
šiemet birželio 29 d. grupė aktyvių miško
savininkų lankėsi 2017 m. konkurso I-os
vietos laimėtojo, miškininko Vladislovo
Petrausko šeimos miško valdoje, esančioje
Tauragės rajono Žygaičių kaime. Privačią
miškininkystę jis pradėjo nuo 5 ha, o dabar
miško valda išplėsta iki 63 ha.
Vien apžiūrėjus savitą Petrauskų sodybą, galima teigti, kad jų šeimoje miškininkavimas derinamas su savitu romantizmu
ir patriotizmu, išreikštu per medžius, gamtosaugą, atmintinų šaliai istorinių sukakčių,
vietos žmonių įamžinimą. Šeimos jėgomis
sodyboje ir miške atliktus darbus V. PetrausPetrauskų šeimos sumanymas Lietuvos šimtmečiui
pažymėti (stovi Vladislovas su dukra Genute)
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kas išsamiai aprašė savo lėšomis 2017 m. išleistame iliustruotame leidinuke „Gyvenau
mišku“, pasidalijo patirtimi „Mūsų giriose“.

Nerealizuotos svajonės
įgyvendinamos nuosavame miške
Pirmąsias miškininkavimo pamokas Vladislovas Petrauskas teigia įgijęs tėvų sodyboje Žygaičių kaime dar būdamas moksleiviu, vėliau studentu: sodino čia įvairius
medelius, liepų alėją, įsirengtame medelynėlyje augino norimus medelius ir krūmus.
Baigęs 1968 m. LŽŪA Miškų ūkio fakultetą, miškininko karjerą pradėjo tuometinių
Radviliškio, Telšių miškų ūkių girininkijose, nuo 1969 m. rudens iki 2004 m. kovo
dirbo miško patologu Kaune. Jo teigimu,
besirūpinant šalies miškų sveikatingumu,

laisvalaikiu domino praktinis miškų atkūrimas – sodmenų išauginimas, ąžuolų ir
kitų medžių rūšių želdinių veisimas, mišrinimas, ugdymas, apsauga. Tik tam nebuvo eksperimentinės bazės ir laiko.
Galimybė eksperimentuoti miške atsirado išėjus į pensiją, kai su šeima persikėlė gyventi į tėviškę, Žygaičius. Nuo
2004 m. pavasario Vladislovas čia gyvena antrąjį profesinės veiklos etapą – kuria ir puoselėja pagal savo sampratą privatų šeimos miško ūkį, puošia sodybą,
gimtinės miestelį.
Jo teigimu, daug laiko, jėgų ir lėšų pareikalavo 2001–2016 m. vykdytas apleistų žemių pavertimas mišku ir savaiminių
medynų rūšinės sudėties gerinimas. Pamiškėje nustojus šienauti pievas, savaime
Sulaukus svečių (pirmame plane – miško
savininkas Vladislovas Petrauskas)

prisisėjo eglaičių, beržiukų, ąžuoliukų ir
kitų lapuočių. Bet žėlė ir karklai.
Šeimos pajėgomis ir talkomis teko formuoti būsimus mišrius jaunuolynus: išnaikinti karklus, iškirsti beržiukus, kitus
minkštuosius lapuočius, kad laisviau galėtų augti ąžuoliukai, eglaitės. Miško aikštelėse, kur nerasdavo savaiminių ąžuoliukų,
sėjo vietinių ąžuolų giles. Vaikštant tiesa
linija maždaug kas 1–2 m bato kulnu buvo
įspaudžiama į žemę po gilę ar kelias, ant
viršaus užspiriama miško paklotės. Dalį
gilių jam „pasėjo“ ir kėkštai. Paaugę ąžuoliukai buvo genimi nuo perteklinių šakų,
kad stieptųsi aukštyn. Nuo galimos žvėrių
žalos kiekvienas medelis buvo apsmaigomas iš iškirstų lapuočių atžalų padarytomis lazdomis (surišant jas išdeginta viela)
ar karklų vytelėmis, kurių dauguma pavasarį įsišaknijo ir tapo ilgaamže apsauga.
Prieš 14 metų eksperimentuodamas
Vladislovas apie kiekvieną savaiminį
ąžuoliuką sodino ir po 4 eglaites, kad jos
sudarytų natūralią ilgalaikę apsaugą nuo
įvairių žalojimų ir kartu skatintų medelį augti tiesiu stiebu, valytis nuo perteklinių šakų. Medelių priekelminę dalį nuo
pelinių graužikų sužalojimų jis apsaugo
nupjautais plastikiniais buteliais. Tokios
natūralios ir parankinės priemonės daug
nekainuoja, o nauda akivaizdi.
V. Petrausko praktiniu įsitikinimu,
žvėrių daromą žalą miške galima sumažinti ir sukuriant jiems natūralaus maisto
bazę: reikia neiškirsti visų krūmynų, lapuočių, žiemą kirtavietėse palikti drebulių, beržų šakų.

Šeimos archyvo nuotraukos

Privatūs miškai

Aptvertoje miško aikštelėje auginti savaiminiai
ąžuoliukai (2016 m.)

Dabar Petrauskų šeimos valdoje apie
80 proc. miško ploto auga suformuoti mišrūs jaunuolynai ir pribręstantys medynai,
o brandžių medynų turima tik 4,5 ha.
Tvarkydamas miško valdą, Vladislovas
siekia ne tik našesnių medynų ir naudos
ateityje. Daromi ir širdžiai mieli rekreaciniai, gamtosauginiai darbai. Nekertama
medžių ant šlaitų ar graužų, kur galima
dirvožemio erozija. Miško pakelėje įveista
kilometrinė gyvatvorė iš gudobelių, raukšlėtojo erškėčio. Retindamas medynus,
miško savininkas visada palieka miškines
obelis ir kriaušes, šermukšnius. Aikštelėse pasodino graikinių riešutmedžių, raudonlapių lazdynų, šaltalankių, kitų krūmų. Prie buvusių kaimo sodybviečių auga
putinų, juodųjų serbentų, kai kur ir sulaukėjusių slyvų, trešnių. Kaip profesionalui
miškininkui, jam rūpi ir tiriamoji veikla –
poroje nedidelių miško barelių nevykdoma
jokia veikla.

Petrauskų šeimos kuriamas
parkas Žygaičiuose

Miško puoselėjimui reikia tęstinumo    
78-uosius metus einančiam Vladislovui
tvarkyti šeimos mišką padėjo ir padeda
sūnus Darius, baigęs Kauno miškų technikumą, talkina ir kiti šeimos nariai. Šlapesnėse vietose taikoma mažoji melioracija,
remontuojami miško keliukai, įrengiami ir
tilteliai. Anot Vladislovo, vien kastuvu jo
miške yra iškasta virš 1 km griovių, o mechanizuotai – 500 metrų. Miško keliukų
sankasų supylimui, žvyro pirkimui kasmet
Petrauskai skirdavo apie 500 eurų. Pusiau
molingo žvyro apie 50 m3 panaudojo ir iš
savo žemės valdos.
Investuodamas į sumanytas įvairias
iniciatyvas, tarp jų ir patriotines, paminklinėmis lentomis pažymėdamas buvusių
kaimynų sodybų vietas, šis žygaitiškis išsiskiria iš kitų miško savininkų ir tuo žavi
ne tik kaimynus. Jis sako, kad kūrybinė saviraiška ir pasitenkinimas atliktu kilniu
darbu nustelbia išlaidas ir sugaištą laiką.

padangos miŠko technikai

Forest King TRS L-2

Faks. 8 37 215101
Tel. 8 683 24140 (Aidas)
El. paštas info@pgmtechnika.lt
Tel. 8 656 82777 (Darius)
El. paštas darius@pgmtechnika.lt
Tel. 8 607 77723 (Renaldas)
El. paštas renaldas@pgmtechnika.lt
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Uakačinos oazė

Indėnai – žmogaus, gamtos
Prof. emeritas EDVARDAS RIEPŠAS

(tęsinys, pradžia 6 nr.)

Inkai
Jie sukūrė valstybę – imperiją, kuri klestėjo Pietų Amerikoje nuo 1437 m. iki 1572 m.
Šią valstybę su sostine Kusko miestu įkūrė
valdovas Pačakučio Jupanku Inka. Imperija
apėmė dabartinę Peru, didžiąją dalį Ekvadoro ir Bolivijos, šiaurines Čilės ir Argentinos dalis bei nedidelę dalį Kolumbijos,
turėjo daugiausiai (10–15 mln.) gyventojų.
Priminsiu, kad 2016 m. indėnai sudarė 45
proc. Peru, 55 proc. Bolivijos gyventojų.
Inkų imperiją sudarė 4 provincijos su
saulės šventyklomis jų sostinėse, karinėmis įgulomis ir valstybiniais maisto bei
ginklų sandėliais, pašto tarnybomis (inJūrų liūtai
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dėnai bėgdami siuntas nunešdavo po 240
km per dieną). Provincijas ir miestus jungė
keliai (Ramiojo vandenyno pakrante buvo
nutiestas net 3600 km ilgio kelias).
Gyventojai privalėjo atlikti privalomuosius darbus (iki 90 d.). Jie vertėsi žemdirbyste su drėkinimo ir sausinimo sistemomis, gyvulininkyste, paukštininkyste,
žvejyba, mokėjo išgauti ir apdirbti metalus (auksą, sidabrą, varį, alavą, bronzą). Iš
medvilnės ir vilnų audė, siuvo ir mezgė
drabužius. Gamino unikalius keramikos
dirbinius su spalvotais natūralių dažų piešiniais. Garsėjo astronomijos, matematikos, geografijos ir medicinos žiniomis. Turėjo kalendorių (4 metų laikai, 12 mėnesių).
Iš geometriškai apdorotų, šlifuotų akmenų
statė miestus, šventyklas, rūmus, tvirtoves.
Inkai garbino daug dievų. Vyriausiasis
Vyrakočia – saulės dievas, Inti – derlingumo, kiti dievai – lietaus, jūros, vaisingumo. Šventyklose gyveno žyniai (pranašautojai, kerėtojai, gydytojai). Apeigoms
aukodavo žmones, net vaikus. Tikėjo reinkarnacija. Didžiausios nuodėmės buvo tingėjimas, vagystė, melas.
Imperatorius ir provincijų valdytojai
galėjo būti tik etniniai inkai. Inkai turėjo
valdininkų mokyklas, kurias baigusieji ir
išlaikę egzaminus tapdavo aukštuomene.
Bet neturėjo rašto, ūkyje nevartojo rato.

Uros genties indėnės Titikakos ežere iš nendrių
įrengtoje plaukiojančioje saloje

Per tris 2017 m. lapkričio savaites pavyko aplankyti daugelį gamtos ir kultūros paveldo įžymybių Peru ir Bolivijoje, pabuvoti
net ekstremaliose geografinėse ir klimato
zonose. Iš jų paminėtinos: Ramiojo vandenyno pakrantės lygumų dykumos su smėlio kopomis; Andų kalnų plokščiakalniai
iki 6 km aukščio su daug ugnikalnių (net
veikiančių) ir dideliais (iki 15 °C) oro temperatūrų skirtumais bei retų krūmokšnių
ir kaktusų augmenija; priekalnių lygumos
su subtropiniu klimatu, visžaliais miškais;
Amazonijos žemumų džiunglės su karštu,
drėgnu ir lietingu atogrąžų klimatu ir bene
didžiausia pasaulyje biologine įvairove.

Įspūdingas unikalių formų ir spalvų uolienų gamtinės
kompozicijos „Mėnulio slėnis“

Kaktusų rezervatas

ir kultūros sąsajos
Nacionalinio Parakaso rezervato salose, kurios dažnai vadinamos Mažaisiais
Galapagais, matėme jūrų liūtus, kotikus,
pelikanus, pingvinus ir daugybę kitų gyvūnų. Pakrantės Sečūros dykumoje stebėjomės milžiniškomis smėlio kopomis. Cerro Blanco kopa (1170 m) yra aukščiausia
pasaulyje, net 17 kartų aukštesnė už aukščiausią Lietuvos Vecekrugo kopą Kuršių
nerijoje. Šios dykumos Uakačinos oazė patenka į ekstremalių pasaulio dykumų vietovių dešimtuką. Aikčiojome, važinėjantis
keturračiais bagiais kopų „linksmaisiais
kalniukais“ ir leidžiantis snieglente nuo
itin aukštų kopų. Lankėmės Ikos miestelio
senųjų Peru civilizacijų muziejuje. Pisko
miestelio privačioje gamyklėlėje degustavome vietinius stipriuosius gėrimus, vadinamus pasaulyje pagarsėjusiu „Pisco“ vardu (brendį, kokteilius ir kt.).
Skrendant mažagabaričiu lėktuvu,
pamatėme apie 15 garsiųjų paslaptingųjų Naskos piešinių – geoglifų (UNESCO
pasaulio paveldas. Nejaukiai pasijutome
dykumoje, Čiaučilijos archeologinės vietovės (apie 1000 m. p. m. e.) senovinėse
kapinėse, pamatę sėdinčias mumijas su
keramikos ir kitų buities reikmenų liekanomis. Keramikos dirbtuvėje galėjome įsigyti šių daiktų kopijų su spalvingais natūralių dažų piešiniais.
Po 11 val. važiavimo miegamuoju autobusu grožėjomės dabartinio Peru elito mėgiamu Arekipos miestu. Jis išsidėstęs virš
2 km aukštyje kalnuose. Panoramoje snie-

guotos viršūnės, aktyvus El Misti ugnikalnis. Apžiūrėjome XVIII a. Katedrą baziliką, jėzuitų „La Compania“ bažnyčią, XVI
a. Šv. Katalinos moterų vienuolyną, kuriame vienu metu gyveno apie 450 žmonių,
centrinę Plaza de Armas aikštę.
Kylant aukštyn (iki 5 km) į kalnus per
Aquanda Blanko nacionalinį parką ir Kanahuaso pampą, matėme bandas lamų, al-

pakų ir laukinių, ypač grakščių vikunijų
bei triušelių. Stebėjomės terasinės žemdirbystės pasiekimais, maudėmės vulkaninės kilmės versmėse esant minusinei
aplinkos temperatūrai. Chivay kaimelyje
(3,6 km aukštyje) mūsų laukė vietinių valgių vakarienė su folkloro ansamblio koncertu.
(tęsinys kitame numeryje)

Senovinis indėnų kapas

Vienuolės celė

Ganosi vikunija

Trykšta geizeriai
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Žodis
skaitytojui

PPC darbo vieta

„V

aikėl, gol tu visiškas glušas, kad nesuprunti kū tau
soko!”
Taip mano išmintingoji, amžiną atilsį bobutė, man
prisidirbus, vertindavo mano IQ, kol dar piemuo tebebuvau.
Atsargiai atsimerkiu.
Sėdžiu išsidrėbęs ant įkaitusių akmenų krūsnies prie kūdros sodybos pakrašty. Afrikinė rugpjūčio saulė svilina plikę,
lengvas vakaris brizas ją vėdina, kūdroj kaifuoja karosai ir vandens lelijos.
Matau, kaip ant gretimos kalvelės įsikūręs kaimynas Saulius kėpso savo sode, krapšto nepliką pakaušį ir dūmoja: ką reikės daryti su obuolių, erškėtuogių, slyvų bei kitų gėrybių šių
metų gausiu derliumi.
Senas klevas pasigaili mano plikės ir pridengia ją nuo suįžūlėjusios saulės.
Gal aš tikrai gatavas glušas?
Imkim ir parokuokim:
man sakė – šelmiai urėdai, besarmačiai kerta mišką, o dabar sako kirskim dar daugiau;
man sakė – dėdė miškininkas myli mišką;
o dabar sako – ne, mišką labiau myli dėdė medienos plokščių fabriko gaspadorius;
man dar sakė – išskusim visą Lietuvą nuo šabarkštynų, surinksim visus šiaudus, turėsim biokuro ir drungna šilumytė
kainuos tiek pat, kiek benzinas prie ruskio;
o dabar sako, kad šabarkštynai ir šiaudai baigėsi – dėk ,,babkes“ ant Lietuvos energijos stalo (aš pridėčiau ir savo biokurą,
bet Vilniaus vandenys neleidžia).
Nieko nesupruntu.
Glušas, ką iš tokio paimsi.
Sveiki, sulaukę auksinio (nostalgiško, darganoto, niūraus)
rudens.
Malonaus naujo autoriaus nemalonaus straipsnio skaitymo.
Eugenijus TIJUŠAS

PS. Nieko nesuprantu: keistas ,,fruktas“ (atsiprašau – vaisius) vardu vėlyvis, garsiai pakakojęs vienoje bažnyčioje, yra
,,žvaigždė“, o mano kaimyno Sauliaus žmona Jolita, gaminanti
fantastišką desertą iš rožių žiedlapių – tik šiaip gera kaimynė.
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idėjant žvėrių tankumui, plečiantis transporto srautui
bei esant kitoms aplinkybėms, Lietuvoje neišvengiamai
auga pranešimų skaičius apie žmonių ir laukinių gyvūnų susidūrimus. Atlikti tyrimai parodė, kad laukinių gyvūnų ir
automobilių susidūrimų skaičius patikimai koreliuoja su transporto priemonių intensyvumu konkrečiuose keliuose (r = 0.99,
p < 0.001), automobilių skaičiumi 1 000 gyventojų (r = 0.94, p
< 0.001), registruotų sunkiojo transporto priemonių skaičiumi
šalyje (r = 0.98, p < 0.001) ir bendru Lietuvoje registruotų automobilių skaičiumi (r = 0.93, p < 0.001) (L. Balčiauskas, 2009).
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Veiklos organizavimo skyriaus Pranešimų priėmimo poskyris (toliau – PPC) 2017 m. gavo 15 458, 2016 m. – 13 818, 2015
m. – 12 217 pranešimų gamtosaugos tema. 2017 m. gauta 26,5
proc. pranešimų daugiau nei 2015 metais. Didžiąją dalį gautų
pranešimų sudaro pranešimai apie įvykius dėl sužeistų, automobilio užmuštų ar sužalotų laukinių gyvūnų, taip pat dėl laukinių gyvūnų, esančių nebūdingoje jiems aplinkoje, atklydusių
į gyvenamąsias vietoves ar neišskridusių žiemoti paukščių; taip
pat dėl laukinių gyvūnų, kurie gali būti potencialiai pavojingi
žmonėms, jų sveikatai ar turtui.
Pagal PPC turimus duomenis, įvykių su laukiniais gyvūnais
pranešimų skaičius toliau auga, tolygiai didėja ir pranešimų apie
laukinių gyvūnų susidūrimus su transporto priemonėmis skaičius. 2018 m. I pusmetį gauti 5049, 2017 m. – 8877 pranešimai
dėl įvykių su laukiniais gyvūnais, 2016 m. – 7578, 2015 m. –
5535. Pernai pranešimų dėl įvykių su laukiniais gyvūnais gauta
37,6 proc. daugiau nei 2015 metais. Išskirtinai daug pranešimų
dėl įvykių su laukiniais gyvūnais gaunama pavasarį, ypač gegužės mėnesį. Tuo metu PPC pareigūnai ne retai gauna išspręsti
daugiau kaip 100 pranešimų per parą. Taip pat pastebimas kiek
didesnis pranešimų skaičius dėl įvykių su laukiniais gyvūnais ir
rudens metu (1 pav.).
Iš gautų pranešimų dėl įvykių su laukiniais gyvūnais dar išskiriant ir paliekant tik pranešimus dėl laukinių gyvūnų susidūrimų su transporto priemone, iš pateikto grafiko matyti, kad
2018 m. gegužės mėnesį PPC gavo daugiau kaip 1000 pranešimų
vien dėl autoavarijų su laukiniais gyvūnais (2 pav.).
PPC pareigūnai, gavę pranešimą apie kelyje pertrenktą medžiojamąjį gyvūną, turi informuoti atitinkamus medžioklės plotų naudotojus. Todėl Valstybinėje aplinkos apsaugos tarnyboje,
siekiant efektyviau valdyti pranešimus, buvo sukurtas skaitmeninis Lietuvos medžioklės plotų žemėlapis. Jame pateikiamos

Pranešimai dėl įvykių su laukiniais gyvūnais
tampa vis problemiškesni
MANTAS ARBŪZAS, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplikos ministerijos Veiklos organizavimo skyriaus
Pranešimų priėmimo poskyrio vyriausiasis specialistas

tikslios medžioklės plotų ribos ir už tą medžioklės ploto vienetą
atsakingų asmenų kontaktai. Šis žemėlapis labai palengvina PPC
pareigūnų darbą, nustatant įvykio koordinates ir perduodant tikslią informaciją medžioklės ploto vienetui. Bendradarbiaujant su
Bendrojo pagalbos centro (BPC) specialistais, vėliau šis žemėlapis buvo integruotas ir į BPC kompiuterinę sistemą, todėl jis tapo
dar efektyvesnis nustatant įvykio lokalizaciją. Skaitmeninis medžioklės plotų žemėlapis yra laisvai prieinamas visuomenei, kuri
gali juo neatlygintinai naudotis. Žemėlapį galima rasti distancinių
tyrimų ir geoinformatikos centro ,,GIS-Centras“ pateiktame Lietuvos erdvinės informacijos portale. Šiame visuomenei skirtame
skaitmeniniame žemėlapyje galima rasti medžioklės ploto vienetus, aiškias jų ribas bei naudotojų pavadinimus be medžiotojų asmeninių kontaktų. Taip pat žemėlapį patogu naudoti ,,Android“
operacinės sistemos pagalba savo mobiliajame įrenginyje persisiuntus ir įdiegus į išmanųjį įrenginį nemokamą programėlę.
Priimant pranešimus iš piliečių, dažnai susiduriama su įvairiais keblumais. Medžiotojų kontaktinė informacija dėl žmogiškų faktorių nuolat keičiasi. PPC pareigūnai ne visada yra informuojami apie pasikeitusius medžioklės klubų, būrelių vadovus,
medžiotojų kontaktinę informaciją, todėl esant pranešimui dėl
medžiojamų gyvūnų susidūrimo su transporto priemone dažnai
nepavyksta greitai susisiekti su medžiotojais ir juos informuoti
apie įvykį. Medžiotojams didelis pranešimų srautas yra perduodamas ir vėlią naktį, paryčiais. Praktika rodo, kad medžiotojai į PPC
pareigūnų teikiamus pranešimus reaguoja geranoriškai ir daugelis medžiotojų bet kuriuo paros metu vyksta į vietą pagal gautą
pranešimą. Bet pasitaiko, kad skirtingų medžioklės plotų vienetų
medžiotojų reakcijos į gautus pranešimus būna labai įvairios, todėl kartais PPC pareigūnai laiku pagalbos iš medžiotoju nesulaukia. Dėl šių ir kitų aplinkybių PPC aplinkosaugos pareigūnams
ne visada pavyksta užtikrinti skubų žvėries utilizavimą, pašalinimą nuo kelio važiuojamosios dalies. Greitos pagalbos iš medžiotojų tikimasi ir vadovaujantis Medžioklės Lietuvos Respublikos

teritorijoje taisyklėmis, kai medžioklės plotuose reikia nutraukti sužeisto medžiojamojo gyvūno kančias. Gavę informaciją apie
medžiojamuosius gyvūnus ne medžioklės plotuose, kuriems reikalinga pagalba, apie tai PPC pareigūnai praneša gyvūnų globėjų asociacijai, kurie rūpinasi laukiniais gyvūnais. Tenka paminėti,
kad gamtosaugininkai kreipiasi pagalbos ne vien į gyvūnų globėjų
specialistus, bet esant poreikiui pasitelkia ir priešgaisrines gelbėtojų pajėgas, policiją ir kitas tarnybas. Ugniagesiai gelbėtojai padeda įvairiose situacijose, kai reikalinga, pavyzdžiui, išvaduoti į
šulinį įkritusį laukinį gyvūną, išlaisvinti įstrigusį tvoroje elnią ar
išgelbėti ežere įlūžusią ir negalinčią patekti į sausumą stirną.
Kas metai didėjantis pranešimų skaičius dėl laukinių gyvūnų
kelia vis daugiau problemų užtikrinant saugų eismą automobilių
keliuose, kurio priežiūrą vykdo kelių policijos pareigūnai ir kitos
tarnybos. Pagal PPC turimų pranešimų statistiką, nepamirštant
ir geležinkelių, per 2017 m. gauta 40 pranešimų, o 2018 m. pirmą
pusmetį – dar 15 pranešimų apie traukinių pertrenktus kanopinius žvėris.
Dar viena iškylanti problema, su kuria tenka susitvarkyti PPC
pareigūnams priimant pranešimus dėl įvykių su laukiniais gyvūnais, yra pranešėjų pateikta klaidinga informacija. Žmonės, skambindami Bendruoju pagalbos telefonu 112 arba tiesiogiai gamtos
apsaugai, dažnai suklysta, nurodydami pertrenkto gyvūno rūšį.
Netiksliai nurodomi ir kelio kilometrai, kaimas ar net rajonas,
miesteliuose – gatvės. Perdavus PPC gautą informaciją medžiotojams ir jiems nuvykus pagal pranešimą į vietą, paaiškėja, kad
vietoje pranešėjų nurodyto pertrenkto briedžio yra šernas arba
įvykis visai ne tame medžioklės ploto vienete. Suprantame, kad
piliečiams yra sunku tiksliai nusakyti savo buvimo vietą, ypač
nakties metu, be to patirtas stresas po susidūrimo su laukiniu gyvūnų šią situaciją dar labiau apsunkina.
Kaip bebūtų, susidūrimas su laukiniu gyvūnu kelyje yra eismo įvykis, todėl vairuotojas privalo telefonu pranešti policijai apie
eismo įvyki ir vykdyti pareigūnų nurodymus. Pamainos metu PPC

1 pav. Įvykiai su laukiniais gyvūnais skirtingais metais

2 pav. Gauti pranešimai dėl laukinių gyvūnų susidūrimo su transporto priemone
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pareigūnams taip pat tenka bendrauti su pranešėjais tiesiogiai telefonu. Tuo metu galima jausti žmonių emocinę būseną po patirto
susidūrimo. Kaip pavyzdys, galėtų būti praeitais metais PPC gautas pranešimas apie autoįvykį, kurio metu buvo pertrenktas ir sužeistas stirnos jauniklis. Moteris leisgyvį stirnos jauniklį įsidėjo į
savo automobilį ir pasišalino iš įvykio vietos. Susisiekus su pranešėja dėl tikslesnės įvykio vietos įvardinimo, buvo sunku su ja susikalbėti – po patirto susidūrimo moteris pastoviai verkė. Pranešėja
nurodė, kad jai labai gaila gyvūno, kad jos rankos suteptos krauju
ir ji nori kuo skubiau gyvūną nuvežti į veterinarijos kliniką, kad
stirnos jauniklis nenugaištų.
Dar keletas PPC gautų pranešimų nebuvo tokie kilnūs, kaip
aprašytas. Gavus pranešimą apie pastebėtą negyvą stirną ant kelio, buvo informuoti vietos medžiotojai, tačiau jiems atvykus į vietą rasta stirna buvo be galvos. Jos galva buvo akivaizdžiai nupjauta
peiliu ir pasisavinta. Dabar galima daryti tik prielaidą, kad galbūt
stirnino ragai buvo įspūdingo dydžio ir patraukė pašalinių dėmesį. Pasitaiko atvejų, kai po autoįvykio iškviesti medžiotojai atvyksta pasiimti automobilio pertrenkto medžiojamojo gyvūno, tačiau
randa tik mašinos duženas, gyvūno kraują, plaukus. Kartais pavyksta sustabdyti automobilį, kuriame yra gabenamas neteisėtai
pasisavintas laukinis gyvūnas. Pranešimai, kai turima įtarimų,
kad galėjo būti vykdoma neteisėta medžioklė ar kiti aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimai, skubiai perduodami tirti aplinkos
apsaugos valstybinę kontrolę vykdantiems pareigūnams.
Pateikus pranešimų dėl laukinių gyvūnų susidūrimų su transporto priemone skaičius grafiškai, nustatyta, kad per parą išryškėja trys laikotarpiai, kada šių pranešimų skaičius ženkliai išauga.
Daugiausia jų gaunama ryte apie 8 val. bei padidėja apie 18 val., kai
transporto srautuose yra piko valandos. Kitas ženklus pranešimų
skaičiaus šuolis dėl laukinių gyvūnų susidūrimų su transporto
priemonėmis yra 23 val. Tamsus paros metas apsunkina vairavimo sąlygas bei pastebimas intensyvus žvėrių judėjimas naktį. Tai
patvirtina ne tik PPC gaunami pranešimai apie pertrenktus laukinius gyvūnus, bet ir piliečių pateikiama informacija apie kelyje
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ar šalia važiuojamos kelio dalies pastebėtus besiblaškančius laukinius gyvūnus. Tai dažniausiai būna elniniai žvėrys. Mažiausiai
pranešimų gaunama apie 3 val. nakties ir 16 val. dienos. Pateikta
statistika yra nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. liepos 1 d. gautų pranešimų (3 pav.).
Pagal PPC turimą pranešimų statistiką, dažniausiai autoįvykius sukelia į kelią išbėgusios stirnos. Neretai pranešama ir apie
smuklesnių medžiojamųjų gyvūnų (mangutų, kiškių, lapių) susidūrimus su automobiliais. Žinoma, skaudžiausi ir daugiausiai
nuostolių atneša transporto priemonių susidūrimai su stambiausiais Lietuvos žvėrimis – stumbrais, briedžiais. Šių įvykių metu
nukenčia ne tik laukinė fauna, patiriami finansiniai nuostoliai, bet
neretai sunkiai sužalojami ir žmonės.
Kviečiame visuomenę ir toliau aktyviai naudotis suteikta galimybe pranešti apie skriaudžiamą gamtą, aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus. Pranešti apie pastebėtus aplinkos apsaugos pažeidimus, kitus nustatytų reikalavimų nesilaikymo atvejus,
pastebėtus aplinkos apsaugos teršimo ar niokojimo atvejus galima Bendruoju pagalbos telefonu 112 arba tiesiogiai Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Veiklos organizavimo skyriaus Pranešimų priėmimo poskyrį telefonu – 8(5)
2732995.
3 pav. Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. liepos 1 d. gautų pranešimų dėl laukinių
gyvūnų susidūrimų su transporto priemone skaičiaus kaita paros intervale

JŪRATĖS MORKVĖNAITĖSPAULAUSKIENĖS nuotraukos

Miškas ir visuomenė

Gamtos pažinimo pamokėlės miške

Smagu draugėje

Kauno marių RP –  stovykla
„Mūsų žalioji vasara“

K

auno marių regioniniame parke,
Vaišvydavoje, gamtos mokykloje
liepos 11–17 d. vyko JMB konkurso
„Miško draugas“ prizininkų antroji vasaros
stovykla, į kurią atvažiavo Panevėžio rajono Miežiškių pagrindinės mokyklos vyresniųjų klasių moksleiviai ir Ukmergės vaikų
darželio „Eglutė“ jaunųjų miško bičiulių
tunto „Kankorėžis“ vyresnėliai vaikai. Kad
šiame darželyje jau daugelį metų veikia
gamtos mylėtojų tuntas „Kankorėžis“, yra
ir nemažas kuratorių – tuometinės Ukmergės miškų urėdijos miškininkų Ramūno
Jančiulevičiaus ir Astos Strazdienės indėlis.
Stovyklos atidaryme dalyvavo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos specialistės Diana Rakauskaitė ir Ligita Braškytė, surengusios stovyklautojams gyvosios
gamtos pažinimo pamoką. Lankytojų centro kiemelyje Justė Dobrovolskytė organizavo žaidimų, skirtų įvairaus amžiaus stovyklautojams. Surengta pažintinė išvyka į
barsukų kalnelį.
Įspūdžiais iš šios stovyklos dalijasi Panevėžio rajono Miežiškių pagrindinės mokyklos JMB būrelio „Eiguliukai“ vadovė
Vaida Sarapienė:
„Konkurse „Miško draugas“ laimėję
trečią vietą, 10 būrelio narių turėjo gali-

mybę savaitę nemokamai pailsėti šioje stovykloje. Atvykę supratome, kad nuobodu
tikrai nebus. Pirmoji diena pralėkė tikrai
greitai: įsikūrę susipažinome su vadovais.
Kiekvienam stovyklos dalyviui buvo įteiktos jaunųjų miško bičiulių kepurėlės. Pasipuošę visi žalieji stovyklos dalyviai pakviesti bendrai nuotraukai.
Kitomis dienomis klausėme paskaitų
apie saugomas teritorijas, miško paukščius. Jas vedė puikūs specialistai. Keliavome į mišką parnešti stebuklingą augalą
sergančiai parko Miegapelei, svečiavomės

pas barsukus, ėjome Žiegždrių geologiniu
taku. Rengėmės proto mūšiui „Kauno marių regioninis parkas“. Didžiulį įspūdį visiems paliko plaukimas laivu į Kadagių slėnį bei naktinis žygis. Ėmėmės ir praktinių
darbelių – Kauno marių pakrantėje stovyklos nariai rinko šiukšles.
Tariame ačiū Kauno marių regioninio
parko darbuotojams už paskaitas, surengtus žygius ir sudarytas puikias gyvenimo
sąlygas bei stovyklos vadovams, organizatoriams už supratimą, palaikymą ir nuostabią nuotaiką. Susitiksime kitais metais!“

Mokomės nustatyti vandens kokybę

Pažįstame medžius
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Laisvą minutę

Apie v iską po tr uputį ...
1.

2.

3.

5.

4.

6.

16.

7.
10.

15.

8.

8.

11.

9.

12.

4.
13.

13.

14.
15.

17.

17.

16.

9.

18.

19.

19.
21.

20.

6.

22.

20.

2.

24.

25.
26.

28.

23.

5.

27.

1.

29.

30.

32.
34.

31.

10.

33.

35.

14.

36.

18.

11.
12.

37.

38.

3.
7.

2.

3.

4.

5.

Vertikaliai:

6.

7.

8.

9.

10.

1. Skėtinių šeimos retas, įrašytas į RK šlapių pievų ir miškų augalas. 2. Štai, ana, aure kitaip. 3. Žmonių santykių teisingumo
sistema. 4. Pelžiedinių šeimos miškų augalas su šliaužiančiu šakniastiebiu ir dvilapiu stiebu. 7. Vienas iš nuodingiausių Lietuvos
grybų, dažniausia rūšis pasipuošusi raudona kepuraite su baltais
taškeliais. 8. Sakralinis pravoslavų paveikslas, atsiradęs bizantiškos kultūros aplinkoje, parodantis šventus asmenis, scenas iš jų
gyvenimo. 9. Miglinių šeimos augalas su šluotelės pavidalo žiedynu. 15. Pavasarinės balteklės ar žvyniuko kitas pavadinimas. 16.
Nerenkamas, bet valgomas aukšliagrybis į ausį panašia kepurėle.
18. Augalų, kai kurių bakterijų ir pirmuonių nelytinio dauginimosi
ląstelė. 19. Bričkos trumpesnis pavadinimas. 22. Krūmelio formos
nedidelis grybas. 23. Baltoji durpinė samana. 27. Dienos pradžia.
29. Tarptautinės SI vienetų sistemos jonizuojančiojo spinduliavimo sugertosios dozės vienetas, pavadintas anglų fiziko garbei. 31.
Iš tam tikro medžio vaisių miltelių pagamintas gėrimas, kurį labai
mėgsta vaikai. 32. Sumedėjęs, dažniausiai tropinių džiunglių augalas, savo stiebu besivyniojantis ant kitų augalų. 33. Išsišakojusios,
susiraizgiusios ir tankiai susipynusios gijelės, kurios sudaro grybo
grybieną.

32

2018 rugpjūtis

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Horizontaliai:
5. Miškų ir pelkių uogakrūmis, vedantis raudonas nelabai sultingas, miltingas uogas. 6. Taip žemaičiai vadina kepsnį. 10. Konkurso, varžybų ar rinkimų etapas. 11. Aukšlys, aukšliagrybių organas
(maišelio ar uždaro cilindro pavidalo ląstelė), kuriame susidaro
aukšliasporės. 12. Graižažiedžių šeimos dygi piktžolė. 13. Trapūs
valgomi grybai, kurių kepurėlė gali būti įvairių spalvų. 14. Dažniausia mūsų miškų uoga, vedanti mėlynas uogas. 15. Labai gražus
stambus Pietų Amerikos augalas, kuris pražįsta tik kartą gyvenime
ir nunyksta. 17. Trumpesnis erelio sinonimas. 19. Buvusios VFR
sostinė. 20. Naudingas, nedidelis vabaliukas kurio nugarą puošia
tam tikras skaičius dažniausiai juodų dėmių. 21. Vienmetis, žolinis
augalas su grakščiu žiedynu, gėlynuose gali būti kaip foninis, antrojo plano augalas. 24. Beržo grybo liaudiškas pavadinimas. 25. Žmogaus ar gyvūno jutimo organas. 26. Labai daug ėdantis. 28. „Vanago“ gėlė. 30. Vienas iš pojūčių, kuriais žmogus gauna informaciją iš
aplinkos. 34. Lietuvoje dažnas pašarinis augalas. 35. Vienas iš svarbiausių dievybių japonų šintoizmo panteone, ryžių, sakės, klestėjimo ir derlingumo dievybė. 36. Trimatė vientisa geometrinė figūra,
sudaryta iš šešių kvadratų. 37. Daržo ir laukų augalas aukštu stiebu
ir dideliais žiedais. 38. Plaukiojanti susisiekimo priemonė.

Sudarė Ona Gylienė

1.

ISTORIJA IR DABARTIS

Žuvusiųjų atminimą pagerbė renginyje dalyvavę šauliai

Š

iemet liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo)
dienos proga šalies prezidentės D.
Grybauskaitės dekretu apdovanotas ordino
„Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu ir Vilkijos bendruomenėje pagerbtas prezidento V. Adamkaus įteiktu „Gerumo ąžuolo“
Garbės ženkleliu už Lietuvos laisvės kovotųjų atminimo puoselėjimą (atrastą ir restauruotą pokario partizanų stovyklavietę
Padauguvos miške), VĮ Valstybinių miškų
urėdijos Kauno regioninio padalinio Padauguvos girininkijos girininkas Kęstutis
Markevičius toliau tęsia šią patriotinę iniciatyvą. Girininkas sako, kad jam norėjosi
aplankyti tas vietas, kur kovojo jo senelis,
Lietuvos savanoris Petras MarkevičiausPranckus, atiduoti pagarbą žuvusiems ir
drauge su visais sugiedoti Lietuvos himną.
Liepos 22 d. jis dalyvavo Kelmės rajone, Virt ukų miške pagerbiant čia 1945 m.
liepos 22 d. mūšyje su NKVD dalin iais žu
vusius „Žebenkšties“ rinktinės partizanus.

Prie atminimo akmens miškininkas
Kęstutis Markevičius su šeima

Įamžinant atmintinas
partizanų kovų vietas
Šiame miške jie buvo įrengę gerai įtvirtin
tą stov yklą.
Veržiantis iš apsupties 13 par
ti
za
nų žuvo, tarp jų – ir Petras Markev ičiusPranckus. Jų kūnai paniekai ir partizanų
rėmėjų įbauginimui buvo suguldyti Rasei
nių miesto aikštėje.
Šiemet liepos 22-ąją žuvusių partizanų
atminimui Virtukų miške, mūšio vietoje
atidengtas paminklinis akmuo, kurį pa
šventino Liolių parapijos kun igas Rem ig i
jus Katilius. Apie Vir tukų mūšį, remdamasis gyventojų autentiškais prisiminimais,
2015 m. sukūrė filmą kraštietis Ričardas

Samuilis. Paminklo atidengimo proga jis
surengė parodą su žuv usių par tizanų nuotraukomis, dokumentais, peržiūrėtas filmas.
Miškininkas Kęstutis Markevičius už
visokeriopą pagalbą įrengiant ir atidengiant paminklą Virtukų mūšio dalyvių atminimui bendraminčių vardu dėkoja VĮ
Valstybinių miškų urėdijos vadovams, Betygalos Maironio gimnazijos istorijos mokytojai Rasai Adomaitienei, jaunųjų šaulių
būrelio vadovei, ūkininkui Romualdui Majerui, kitiems.
MG inf.

SIGITO MIKUČIO nuotraukos

Į renginį susirinkusi visuomenė
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ISTORIJA IR DABARTIS

Rytų Lietuvos miškai ir miškininkai
istorijos verpetuose
Atgavus Nepriklausomybę

Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę 1990 m., pradėta formuoti nacionalinė aplinkos apsaugos programa. 1992 m.
spalio 25 d. priimtoje Konstitucijoje gamtosauginį darbą reglamentuoja 47, 53, 54
straipsniai (47 str. įtvirtina gamtos išteklių
nuosavybės formas, išskirtinius LR nuosavybės teisės objektus; 53 str. įtvirtina bendrą valstybės ir kiekvieno asmens pareigą
saugoti aplinką nuo kenksmingo poveikio;
54 str. numato pagrindines šios pareigos
realizavimo kryptis). Naujos ekologinių
teisės aktų sistemos pamatu tapo 1992 m.
priimtas Aplinkos apsaugos įstatymas, paskelbęs aplinkos apsaugą visos valstybės bei
kiekvieno jos gyventojo rūpesčiu ir pareiga.
Remiantis Aplinkos apsaugos įstatymu priimti specialūs įstatymai ir kiti teisės aktai,
reguliuojantys gamtos išteklių ir vietovių
naudojimo bei apsaugos santykius: Saugomų teritorijų įstatymas (1993), Žemės įstatymas (1994), Miškų įstatymas (1994), Žemės gelmių įstatymas (1995) ir kt.
Pradėjus atkurti teises į buvusią nuosavybę, miškus ir vandenis, miško parkai priskirti valstybės išperkamiems miškams. Šie klausimai buvo labai aktualūs
Ignalinos ir kitoms miškų urėdijoms, vykdančioms daug rekreacinių funkcijų. 1991
m. pasirinkus naują Aukštaitijos NP valdymo modelį, jo teritorijoje esančius miškus valdyti ir ūkininkauti patikėta parko
administracijai. Dėl šios priežasties teritorijoje atsirado du ūkio subjektai, prižiūrintys, tvarkantys miškus. Tai sukūrė
atitinkamus įtampos laukus, bet „taikus
sambūvis“ buvo išlaikytas, nes surasti nauji Ignalinos miškų urėdijos ir NP direkcijos

bendravimo ir bendradarbiavimo, veiksmų derinimo būdai. Parkas savo veiklą
planavo orientuodamasis į gamtosaugines
ir socialines vertybes, miškų urėdija tenkino ekonomines šalies reikmes, aktyviai
bendradarbiavo su ne NP teritorijoje esančiomis švietimo įstaigomis ir besikuriančiomis bendruomenėmis, seniūnijomis.
Kito įeinančių į Aukštaitijos NP teritoriją
ir neįeinančių girininkijų ribos.
1995 m. sausio 1 d. įsigaliojus pirmajam LR Miškų įstatymui, ūkininkavimo
sėkmė ir rezultatai labai priklausė nuo vadovo dalykiškumo, novatoriškumo ir kūrybiškumo. Kito reikalavimai ir kitiems
darbuotojams. Vėl vyko pertvarkos saugomose teritorijose. Prieš Aukštaitijos NP
miškus gražinant Ignalinos miškų urėdijai, 2003 m. joje dirbo 121 žmogus (47
tarnautojai, 74 darbininkai). Optimizavus
veiklą naujomis sąlygomis, 2005 m. Ignalinos miškų urėdijoje liko 115 žmonių (60
tarnautojų, 55 darbininkai).
Nuo pat miško tvarkymo įmonių atsiradimo sudarytos galimybės miškininkams
ir jų šeimoms gyventi girininkijų, eiguvų
sodybose ar jų teritorijose, čia įsidarbinti,
nes šeimos nariams buvo sudėtinga važinėti į darbą urbanizuotose vietovėse. Nuolatinis buvimas šalia darbo vietos įgalindavo miškininkus ne tik operatyviai spręsti
darbo problemas, susitikti su miško lankytojais, bet ir skatino domėtis apylinkėse esančiu paveldu, saugoti ir pasakoti apie
jį. Formavosi, augo jų draugų, giminaičių,
vaikų karta, puikiai išmananti vietovės sociokultūrinę specifiką. Miškininkai buvo
vertinami už švietėjišką ir patriotiškumą
skatinančią veiklą bendruomenėse. Aplin-

Kryžiažodžio „Vasarai įsibėgėjus...“,
išspausdinto 2018 m. 7 nr., atsakymai

Vertikaliai: 1. Vasara. 2. Stoka. 3. Vikis. 4. Užgina.
7. Rudmėsė. 8. Grūdė. 9. Kurpelė. 15. Alksnis. 16.
Arbūzas. 18. Ėrena. 19. Ašara. 22. Dilgėlė. 23. Platužė. 27. Dašis. 29. Asėkas. 31. Umaras. 32. Baras.
33. Bėžis.

Horizontaliai: 5. Plautė. 6. Viržis. 10. Tuopa. 11.
Karai. 12. Iglus. 13. Amalas. 14. Kanapė. 15. Alėja.
17. Esmė. 19. Aklė. 20. Melisa. 21. Sūdras. 24. Aiva.
25. Aula. 26. Sėdis. 28. Agaras. 30. Junetė. 34. Plukė.
35. Avižė. 36. Aviža. 37. Amaras. 38. Gitara.
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kos ministras A. Kundrotas 2005 m. kovo
24 d. net pasirašė įsakymą Nr. D1-168 „Dėl
valstybės įmonių miškų urėdijų vadovaujančių darbuotojų ir specialistų, kuriems
netaikomas draudimas dirbti vienoje valstybės įmonėje, kai juos sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai ir kai jų darbas
susijęs su vieno iš jų tiesioginiu pavaldumu
kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą,
pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (jis neteko
galios 2017 08 25).
Aplinkos ministerijos Miškų departamento užsakymu Lietuvos miškų institutas 2006 m. atliko sociologinę apklausą,
siekiant išsiaiškinti šalies gyventojų požiūrį į svarbiausius miškų ūkiams klausimus. Apklaustas 1021 vyresnis nei 18 metų
šalies gyventojas. Išanalizavus atsakymus
į apklausos klausimus, paaiškėjo, kad per
paskutinius 3 metus visi respondentai lankėsi miške. Tuo metu Lietuvos miškuose dažniau buvojo didmiesčių gyventojai,
kurių pajamos didesnės nei vidutinės. Pagal lytį dažniau lankėsi vyrai. Miško gėrybes rinko vyresnio amžiaus žmonės. 74
proc. respondentų manė, kad privačių miškų savininkai neturėtų drausti lankytis jų
valdose. Apie 80 proc. apklaustųjų pasigedo įrengtų poilsiaviečių, dviračių ir pažintinių takų, kitų aktyviam poilsiui skirtų objektų. Maždaug du iš trijų teigė, kad
miškuose nepakanka informacinių ženklų
ir nuorodų, informacijos apie pažintinius
ir lankytinus objektus. Tyrimo išvados leidžia teigti, kad ir XXI a. žmogui miškas yra
svarbi sudedamoji jo gyvenimo dalis, nors
jo „vartojimo“ pobūdis jau kitoks.
Dalia SAVICKAITĖ

Kryžiažodžio „Apie viską po truputį...“ atsakymą
(frazę) iki 2018 m. rugsėjo 17 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 – Solid kiemo šluota Fiskars
135541.
Kryžiažodžio „Vasarai įsibėgėjus...“, išspausdinto 2018
m. 7 nr., teisingą atsakymą pateikė ir prizą – lapų grėblį
FISKARS Solid L su kotu – laimėjo Darius Morkūnas.

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

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

PONS S E

Geriausias medkirčio
draugas

Visus šalies miškininkus sveikiname
su artėjančia profesine švente!
PONSSE SCORPION

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

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

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

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

KONEKESKO
oficialus PONSSE atstovas Lietuvoje

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

www.ponsse.com
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MŪSŲ ČEMPIONAS
Susipažinkite su Antanu Brunevičiumi, šiais
metais Pasaulio medkirčių čempionate
medžio vertimo rungtyje (jaunių
kategorijoje) laimėjusiu bronzos medalį!

PAVASARINIAI PASIŪLYMAI

HUSQVARNA 572 XP® PATIKRINTAS PATVARUMAS IR NAŠUMAS
Antanas Brunevičius trečiąją vietą medžių vertimo rungtyje laimėjo
pjaudamas su mūsų naujuoju grandininiu pjūklu Husqvarna 572XP.
Visą informaciją apie šį grandininį pjūklą rasite mūsų internetinėje svetainėje
www.husqvarna.lt

