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TURINYS

Prie pasodinto ąžuoliuko ASU atstovai
Rugsėjo 25 d. rytą Popiežius Pranciškus, atsisveikindamas su Lietuva ir jos žmonėmis, Vilniuje, apaštališkosios nunciatūros kieme
pasodino ąžuoliuką, kuris išaugintas Aleksandro Stulginskio universiteto medelyne iš čia augusio ąžuolo gilių. Prieš 25 metus lankydamasis
Lietuvoje popiežius Jonas Paulius II nunciatūros kiemelyje taip pat pasodino ąžuoliuką, kuris dabar jau išaugęs į tvirtą ąžuolą.
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Nuo rugsėjo 1 d. Kuršių nerijos nacionalinio
parko direkcija pirmą kartą pradėjo vykdyti ES reikšmės monitoringą „Migruojantys
plėšrieji paukščiai, pilkosios gervės ir žvirbliniai paukščiai migracijos srautų susiliejimo vietose“. Šio monitoringo metu stebima
sezoninė paukščių migracija didžiausio intensyvumo vietose – Kuršių nerijoje ir Nemuno deltoje. Nidoje stebėjimas vyks iki
lapkričio pradžios. Kitas toks stebėjimas bus
vykdomas po 5 metų.
Rugsėjo 5 d. Žaliosios politikos instituto iniciatyva per Lietuvos žinių internetinę televiziją surengtoje laidoje „Žalioji strategija”
nagrinėta tema „Ar būtina didinti valstybinių miškų metinę kirtimų normą Lietuvoje?“. Diskusijose dalyvavo Valstybinės miškų tarnybos direktorius dr. Paulius Zolubas,
LAMMC Miškų instituto direktorius dr.
Marius Aleinikovas.
Rugsėjo 7 d. Aplinkos ministerijoje vykusiame Medžioklės konsultacinės tarybos posėdyje aptartas vilkų populiacijos valdymas
Lietuvoje bei Lenkijos medžioklės valdymo
elektroninės sistemos pritaikymo Lietuvoje
perspektyvos.
Šiemet visuose medžioklės plotų vienetuose vasario-kovo mėn. atlikta medžiojamųjų gyvūnų apskaita pagal pėdsakus sniege
parodė, kad vilkai nuolat lankėsi 48 savivaldybių teritorijose ir jų populiacijai negresia
išnykimas.
Pristatyti Medžioklės taisyklių pakeitimai, susiję su vilkų medžiokle. Verta dėmesio Lenkijoje taikoma medžioklės elektroninė organizavimo tvarka, kuri galėtų pakeisti
Lietuvoje naudojamą popierinį medžioklės
lapą. Elektroninėje sistemoje būtų fiksuojamos medžioklės, jų vieta, laikas, sumedžioti
gyvūnai bei kita svarbi medžioklės organizavimui bei kontrolei informacija. Pradžioje
tokia sistema Lietuvos medžioklės organizavime galėtų būti taikoma laisvanoriškai.
Rugsėjo 7 d. Girionyse, KMAI kolegijos salėje
vyko LMSA valdybos posėdis, į kurį susipažinti su miškų savininkų aptariamais klausimais atvyko LR Seimo pirmininkas Viktoras
Pranckietis bei UAB „Baltpool” generalinis
direktorius Andrius Smaliukas, LAMMC
Miškų instituto direktorius dr. Marius
Aleinikovas, KMAI kolegijos direktorius
dr. Vaidotas Lygis. Posėdyje aptarta: privačių miškų išteklių racionalesnio naudojimo
galimybės biokuro bei malkinės medienos
rinkoje (pranešėjas M. Šilininkas); LR Seime registruoti LR Miškų įstatymo pakeiti-

mo projektai, kuriais siekiama įvesti naujus
draudimus ir apribojimus ūkinei veiklai bei
nuosavybei (pranešėjas A. Gaižutis); nūdienos LMSA veiklos aktualijos.
Rugsėjo 12 d. Kauno miesto savivaldybės salėje sąjūdis „Už Lietuvos miškus“ surengė
konferenciją „Lietuvos miškai – visų mūsų
turtas“. Joje visuomenės poziciją dėl padidintų kirtimų išsakė LMA narys, prof. Arvydas Matulionis, VU prof. Dalius Serafinas; pranešimą „Valstybinių miškų reforma:
kodėl nugalėjo medienos perdirbėjų interesai“ skaitė sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“
pirmininko pavaduotojas Saulius Lazauskas; kaip atkurti sumenkintą miškininko
profesijos prestižą kalbėjo buvęs girininkas
telšiškis Petras Būdvytis. Žurnalistas Valdas Vasiliauskas gvildeno retai viešumoje
aptariamą temą – miškininkai ir emigracija. Popietės metu konferencijos dalyviams
pristatytas režisieriaus M. Survilos filmas
„Sengirė“.
Rugsėjo 15 d. Lietuvos saugomose teritorijose surengta aplinkosauginė aplinkos tvarkymo akcija „Darom“, prisidedant prie pasaulinės švarinimosi akcijos CLEANUP DAY
2018. Jos metu taip pat tvarkyta saugomose teritorijose esanti augalija, atnaujinamos
buveinės įvairioms gyvūnų ir paukščių rūšims. Akcijoje dalyvavę Valstybinės miškų
urėdijos darbuotojai prisidėjo prie rekreacinių vietų miškuose sutvarkymo, infrastruktūros įrenginių atnaujinimo.
Rugsėjo 12 d. Telšiuose surengtas projekto „Maumedžio, eglės, beržo ir juodalksnio
plantacinių miškų veisimo ir priežiūros inovatyvių technologijų tobulinimas ir sklaida“
įgyvendinimo Lietuvoje aptarimas. Jame dalyvavo LAMMC Miškų instituto, KMAI kolegijos bei VMU Telšių ir Rietavo regioninio
padalinio miškininkai, čia atliekantys praktiką studentai. Pranešimus skaitė prof. dr.
Alfas Pliūra, dr. Gintautas Urbaitis, dr. Virgilijus Mikšys, dr. Eugenijus Vaitiekus. Susitikimo dalyviai diskutavo apie trumpesnės apyvartos želdinių veisimą ir priežiūrą,
veisiant želdinius nenaudojamose ir žemės
ūkiui netinkamose žemėse. Aplankyti bendradarbiaujant su Miškų institutu prieš 8
metus įveisti želdiniai. Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos
grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ ir finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir LR biudžeto lėšų.
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Rugsėjo 18 d. Rokiškyje surengtas analogiškas šio projekto įgyvendinimo aptarimas
su VMU Rokiškio regioninio padalinio
miškininkais. Pranešimus skaitė dr. Gintautas Urbaitis, dr. Kęstutis Armolaitis,
dr. Virgilijus Mikšys, dr. Eugenijus Vaitiekus. Aplankyti šiemet Obelių girininkijoje
įveisti paprastosios eglės želdiniai.
Rugsėjo 20 d. VĮ Valstybinių miškų urėdija, remdamasi aplinkos ministro Kęstučio
Navicko sprendimu, vienam mėnesiui sustabdė visus kirtimus Labanoro girioje ir
mėnesį nevykdys kitų suplanuotų kirtimų.
Vyks tik nukirstos medienos ištraukimo ir
išvežimo iš miško darbai.
Toks sprendimas priimtas kilus žiniasklaidoje ir visuomenėje nepasitenkinimui
dėl plynųjų kirtimų Labanoro girioje. Ši giria užima 91500 ha plotą (73 800 ha apaugę miškais, iš kurių 65 proc. – valstybiniai).
Pusė Labanoro girios yra ūkinės paskirties
miškai.
Valstybinių miškų urėdija iki 2018 m.
rugsėjo vidurio Labanoro girioje, kurios
teritoriją administruoja VMU Utenos,
Švenčionėlių ir Nemenčinės regioniniai
padaliniai, vykdė 90 ha plote pagrindinius
kirtimus. Apie 55 proc. kirtimų – atvejiniai, 45 proc. – plynieji kirtimai.
Valstybinei miškų tarnybai pavesta per
1 mėnesio pertrauką peržiūrėti išduotus
kirtimams leidimus ir patikrinti, kaip laikomasi Miško kirtimo taisyklių.
Rugsėjo 25–26 d. Estijoje vyko Baltijos privačių miškų ekspertų susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos
privataus miško savininkus vienijančių
organizacijų ir valstybės institucijų atstovai. Lietuvą atstovavo VMT Miškų kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas Benas
Bitauskas, AM Gamtos apsaugos ir miškų
departamento Miškų politikos skyriaus
vedėjas dr. Nerijus Kupstaitis, LMSA valdybos narys dr. Marius Kavaliauskas. Tai
besiformuojanti tradicija kas 2 metus aptarti aktualias privačių miškų sektoriaus
problemas Baltijos šalyse. 2020 m. toks
renginys numatomas Latvijoje.
Rugsėjo 28 d. Valstybinių miškų urėdija
pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, siekiant užkardyti galimus finansinės tvarkos
pažeidimus bei sukurti tokią valstybinių miškų priežiūros sistemą, kad finansiniams nusikaltimams miškų sektoriuje
neatsirastų prielaidų. Rugpjūtį bendradar-

biavimo sutartis buvo pasirašyta su Specialiųjų tyrimų tarnyba.
Aplinkos ministerija siūlo išplėsti
Aukštaitijos nacionalinio parko ribas, prie
jo prijungiant Labanoro regioninį parką.
Dabar Aukštaitijos NP užima 41055,73 ha,
Labanoro RP – 55308,97 ha plotą. Abu šie
valstybiniai parkai nuo 2010 m. turi bendrą direkciją. Išplėstas Aukštaitijos nacionalinis parkas užimtų 96364,70 ha ir taptų didžiausia vientisa saugoma teritorija
Lietuvoje.
Parengtas Vyriausybei tokio nutarimo
projektas, kuris pateiktas derinti atsakingoms institucijoms. Pasikeitus regioninio parko statusui, Labanoro girioje būtų
draudžiami plyni kirtimai.
Aplinkos ministro sudaryta darbo grupė Vilko apsaugos planui ir populiacijos
apskaitos metodikai tobulinti, remdamasi šiųmetės vilkų apskaitos duomenimis
ir siekdama išlaikyti tinkamą vilkų populiacijos lygį bei sumažinti jų daromą žalą,
pasiūlė per 2018–2019 m. medžioklės sezoną, kuris prasidės spalio 15 d., leisti sumedžioti 110 vilkų.
Spręsdama su vilkų gausos reguliavimu susijusias problemas, Aplinkos ministerija 2018 m. rugpjūčio 28 d. patikslino
Saugomų rūšių naudojimo tvarką. Ši tvarka nustato, kad leidimai medžioti vilkus
ne sezono metu išduodami priklausomai
nuo įregistruotų žalos atvejų skaičiaus ir
prašymo pateikimo datos. Turi būti registruojami ir sumuojami savivaldybės
teritorijoje padarytos vilkų žalos atvejai,
įvykę nuo gegužės 1 d. iki prašymo pateikimo dienos.
Susiklosčius palankesnei situacijai medienos rinkoje (pabrangus apie 20 proc.
medienai), išaugo kirtimai privačiuose miškuose. Valstybinės miškų tarnybos
duomenis, iki rugsėjo mėn. išduota leidimų
iškirsti 3,01 mln. m3 medienos privačiuose miškuose, kai per visus 2017 m. buvo iškirsta 3,3 mln. m3. Manoma, kad iki metų
pabaigos privačiuose miškuose bus paruošta pardavimui iki 30 proc. daugiau medienos nei pernai. Aplinkos ministerijos teigimu, padidėjusius privačių miškų kirtimus
šiemet iš dalies kompensuos apie 10 proc.
sumažėję valstybinių miškų kirtimai.
Valstybinių miškų urėdija rugpjūčio
mėnesį didmeninės prekybos rinkoje pardavė 300000 m 3 žaliavinės medienos arba

8 proc. daugiau nei liepą (278000 m 3). Bet
palyginus su 2017 m. 8 mėn. laikotarpiu,
šiemet žaliavinės medienos parduota 10
proc. mažiau (pernai per 8 mėn. parduota 2,591 mln. m 3, šiemet – 2,328 mln. m 3).
Rugsėjo mėn. Aplinkos ministerija,
Valstybinių miškų urėdija ir regioniniai
parkai kvietė gamtos mylėtojus atvykti į
tauriųjų elnių buveines girininkijose pasiklausyti įspūdingo šių žvėrių tuoktuvių
riaumojimo. Nemokamas išvykas į miškus
klausytis tauriųjų elnių riaumojimo organizuotos 14-oje VMU regioninių padalinių (Alytaus, Anykščių, Joniškio, Jurbarko,
Kaišiadorių, Kauno, Kretingos, Pakruojo,
Panevėžio, Rokiškio, Šiaulių, Šilutės, Trakų, Ukmergės) girininkijose.
Šių metų pavasarį Valstybinių miškų
urėdijos Joniškio regioninio padalinio pastangomis ir pasinaudojus skirta ES parama
Joniškio girininkijoje buvo atkurta 17,7 ha,
Satkūnų girininkijoje – 11,3 ha uosių džiūties ir žievėgraužių pažeistų miškų. Plynais
sanitariniais kirtimais iškirstose vietose
įveisti mišrūs želdiniai. Joniškio miškininkai dar 2016 m. kreipėsi į Nacionalinę mokėjimo agentūrą dėl paramos pažeistiems
valstybiniams miškams atkurti ir pateikė
paraišką „Stichinės nelaimės pažeistų miškų atkūrimas VĮ Valstybinių miškų urėdijos
Joniškio regioniniame padalinyje“ pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Nacionalinei mokėjimų
agentūrai gerai įvertinus želdinimo darbų
kokybę visuose plotuose, bus kompensuota
43637 eurų atkūrimo lėšų: iš kurių 37091,45
eurų – iš Europos žemės ūkio kaimo plėtros
fondo, 6545,55 eurų – iš Lietuvos valstybės
biudžeto.
Valstybinė miškų tarnyba parengė Palangos miesto savivaldybės valstybinės
reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektą, kurio viešas svarstymas vyks
spalio 19 d. Palangos miesto savivaldybėje.
Spalio 6–7 d. Lietuvos ornitologų draugija tradiciškai kviečia visus gamtai neabejingus žmones prisijungti prie gausaus stebėtojų būrio išlydėti išskrendančius paukščius.
Paukščių palydos bus ir puiki proga aplankyti gražiausius Lietuvos kampelius, pabūti rudenėjančioje gamtoje. Šis tarptautinis
renginys vyksta jau 25-tus metus. Į renginį
reikėtų iki spalio 7 d. užregistruoti el. paštu
gediminas.petkus@birdlife.lt. Informacija
apie šių metų išvyką LOD paskelbs interneto svetainėje www.birdlife.lt
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Rimondo Vasiliausko nuotraukos

T. Ivanausko zoologijos muziejaus ekspozicija

A

Vienuoliktą kartą

leksandro Stulginskio universitete
(ASU) rugsėjo 27-29 d. vyko vienuoliktoji miško, medžioklės ir gyvulininkystės technologijų paroda „Sprendimų ratas 2018“.
Joje dalyvavo apie 100 įmonių ir organizacijų bei apie 150 smulkiųjų augintojų,
gamintojų, tautodailininkų.
Iškilmingo atidarymo metu sveikindamas susirinkusius ASU rektorius prof.
A. Maziliauskas pabrėžė, jog ši paroda
naudinga verslui ir mokslui, džiaugėsi,
kad į ją pirmą kartą atvyko svečiai net iš
Afrikos.
Sveikinimo žodį taip pat tarė žemės
ūkio viceministras V. Griciūnas, Seimo
kaimo reikalų komiteto pirmininkas A.
Stančikas, LMŽD pirmininkas B. Bradauskas bei pagrindinio rėmėjo AB East West
Agro vadovas G. Kvietkauskas.
Lauko aikštėse įsikūrė miško, žemės ir
kitą techniką pristatančios įmonės, sodo
baldininkai, kalviai, maisto produktų gamintojai, veikė vaikų pramogų aikštelė.

ASU rektorius prof. A. Maziliauskas
įteikia firmos „Ginalas“ vadovui
G. Mocevičiui medalį už pristatytą
grandininį pjūklą „Stihl MS 500i“
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LMŽD vadovai bendrauja su parodos svečiais
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Įspūdingą ekspoziciją demonstravo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija.
Kartu su T. Ivanausko zoologijos muziejaus darbuotojais buvo įrengta natūralaus
miško ir jo gyventojų įvairovę atspindinti
ekspozicija. Parodą papuošė V. Danilevičiaus geriausios nuotraukos ir laimikių iškamšos.
Pirmą kartą parodos metu vyko tarptautinis medžio drožėjų pleneras. Geriausi
Lietuvos ir užsienio meistrai iš šimtamečių
ąžuolų per 3 dienas pagamino suolus-skulptūras, kurios papuoš ASU erdves. Drožėjai
kasdien surengdavo greitojo pjovimo rungtynes, kurių metu iš medžio kaladės per valandą išdroždavo meno kūrinius, kuriuos
lankytojai galėjo įsigyti aukcione.
Paskutiniąją parodos dieną vyko II
Tarptautinis medžioklės ragų šaukinių
čempionatas.
Šviečiamojoje programoje reikėtų išskirti rugsėjo 27 d. vykusį AM organizuotą seminarą „Kas svarbu apsirūpinant malkomis žiemai“ bei rugsėjo 28 d. įvykusią jau

Prie ASU ekspozicijos

tradicinę mokslinę-praktinę konferenciją
„Miško, žmogaus ir laukinių gyvūnų santykis 2018“.
Parodos medaliais įvertinti:
- Motorinis grandininis pjūklas „Stihl
MS 500i“ (Mocevičiaus firma „Ginalas“);
- Kuro talpykla „GIANTank“ (AB „East
West Agro“);
- Leidinys apie žemės ūkio mašinas
„Profi Lietuva“ Nr.1-4 (UAB „Baltic publishing group“);
- Diskinis skutiklis DSL-8 su įsėlio sėjamąja (UAB „Laumetris“);
- Leidinių ciklas „Miško ir vandens gyvūnija gamtoje“ (Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejus);
- Dzūkijos NP ir Čepkelių valstybinio
gamtinio rezervato direkcija už drevinės
bitininkystės tradicijų atgaivinimą, saugojimą, puoselėjimą ir pristatymą;
- UAB „Šeduvos avininkystė“ už Lietuvos juodgalvių avių genofondo saugojimą
ir plėtojimą.
MG inf.

Už pagalbą organizuojant medžio
drožėjų plenerą padėka skirta ASU MEF
dekanui prof. E. Bartkevičiui

miškininkystė

Ar gali tarptautiniai klimato kaitos susitarimai
apriboti miško naudojimą Lietuvoje?
GINTARAS KULBOKAS, GINTAUTAS MOZGERIS, VAIVA JUREVIČIENĖ

L

ietuva su kitomis ES šalimis narėmis yra įsipareigojusi mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas, siekiant švelninti klimato kaitos padarinius. Iki 2020 m. ES šalys kolektyviai įsipareigojo ŠESD emisijas sumažinti ne mažiau 20
proc., lyginant su 1990 metais.
Iki 2020 m. žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir
miškininkystės (angl. LULUCF) sektorius nebuvo įtrauktas į bendrą ŠESD kiekio mažinimo tikslų vykdymą, bet 2015 m. priimto
Paryžiaus susitarimo vienas iš tikslų – pasiekti ŠESD emisijų atžvilgiu neutralią ekonomiką – padidino ir šio sektoriaus reikšmę.
ES pateikė reglamentų pasiūlymus dėl LULUCF sektoriaus ŠESD
apskaitos ir įtraukimo į bendrą klimato kaitos švelninimo tikslų vykdymą. Pasiūlyme numatyta, kad LULUCF sektoriuje susidarančios ŠESD emisijos negali viršyti sektoriuje absorbuojamo
ŠESD kiekio. Atitikimas šiam reikalavimui bus vertinamas, atsižvelgiant į atskaitos lygius tvarkomos miško žemės, pasėlių ir pievų kategorijoms. Tvarkomų pasėlių ir pievų atskaitos lygiai bus
apskaičiuojami kaip 2005–2009 m. emisijų/absorbcijos balanso
vidurkis, tvarkomos miško žemės atskaitos lygmuo – prognozuojamas anglies sankaupų pokytis (kt CO2 ekv.) 2021–2030 m., remiantis istorine miško tvarkymo praktika 2000– 2009 m. Naująjį
tvarkomos miško žemės atskaitos lygmenį ES narės turi nustatyti
iki 2018 m. pabaigos. Jei šalies absorbcija viršys nustatytą atskaitos lygį/ŠESD emisijos bus mažesnės nei atskaitos lygis, dalį šių
sutaupytų emisijų/absorbcijos šalys galės panaudoti kitų sektorių
ŠESD mažinimo tikslų padengimui (limitai numatyti pasiūlyme
pastangų pasidalijimo reglamentui).
2017 m. pradėtas paskutinis NMIIS investicijų projekto etapas
„Lietuvos miško išteklių raidos scenarijų modeliavimo modulio
projektavimas ir konstravimas“. Atlikus miškininkavimo ir žemės
naudojimo scenarijų modeliavimo, miškininkavimo sprendimų pagrindimo ir optimizavimo sistemos poreikių analizę ir eksperimento būdu įvertinus trijų sistemų (Kupolis, Heureca ir EFDM) funkcionalumą, padaryta apibendrinanti išvada: Europos miškininkystės
dinamikos modelis (EFDM) bei jame naudojami metodiniai sprendimai yra paprasčiausiai pritaikomi dirbti su Lietuvos nacionalinės
miškų inventorizacijos duomenimis, bet labiausiai tinkami šiltnamio efektą sukeliančių dujų pokyčių miške modeliavimui.
Pernai atlikti preliminarūs miško biomasės pokyčių prognozavimo darbai, kurių rezultatai buvo pristatyti šių metų kovo 29 d.
Kaune, Valstybinių miškų urėdijoje surengtame seminare šalies
miškininkams. Eksperimento metu buvo modeliuojami skirtingų medynų plotų (augančių skirtingomis ekologinėmis sąlygomis)
biomasės pokyčiai, atsižvelgiant į amžiaus klasės pasikeitimą ir
miškininkavimo veiklų tikimybes (plynus ir neplynus kirtimus).
Dinaminėms miško būsenoms išreikšti suformuotos amžiaus-tūrio arba amžiaus-antžeminės anglies matricos. Modelyje aprašyti miško būsenas veikiantys veiksniai: statiniai – vyraujanti medžių rūšis (8), našumo klasė (3), nuosavybės tipas (2), miškų grupė

(4); dinaminiai – amžiaus klasė (0–33), tūrio klasė (1–13); ūkinės
priemonės – be kirtimų, plyni kirtimai, neplyni kirtimai.
Atlikus prognozuotų duomenų palyginimą su realiais Nacionalinės miškų inventorizacijos metu gautais duomenimis nustatyta, kad skirtumai tarp prognozuotų ir realių augančių medžių
tūrio reikšmių 2000 m. (MNI 1998–2002 m.) ir 2015 m. (NMI
2012–2016 m.) tesiekia tik 1–2 proc.Todėl galima daryti prielaidą,
kad modelis yra tinkamas Lietuvos miškų biomasės pokyčiams
prognozuoti.
EFDM LT modeliavimo rezultatai parodo teigiamą, tačiau lėtėjantį anglies kaupimo potencialą miškuose, labiausiai dėl pušynų ir beržynų amžiaus struktūros bei jų intensyvėjančio pagrindinio naudojimo. Aukštas maksimalus (pagal tarptautinius
reikalavimus apskaičiuotas) referencinio laikotarpio (2021–2025
m.) miško naudojimo intensyvumas 2,07 (iškirstos medienos kiekis nuo visos augančios medienos kiekio) leidžia brandžių medynų plotų didėjimo laikotarpiu (2020–2030 m.) išlaikyti EFDM LT
prognozuojamą pagrindinio naudojimo intensyvumą – 1,99. Tačiau pagal 1 pav. pateikiamus rezultatus matyti, kad EFDM modelio pagalba prognozuojamos anglies sankaupos Lietuvos miškuose ženkliai skiriasi nuo G4M ir EFISCEN modeliais prognozuotų
anglies pokyčių augančioje biomasėje (EK Jungtinių tyrimų centro prognozė, 2015 m.). Skirtumai didėja ir 2020 m. siektų 7 proc.
ir 23 proc. EFDM, lyginant su G4M ir EFISCEN. Galima daryti išvadą, kad nacionalinio EFDM LT modelio (grįsto pradiniais NMI
duomenimis) kūrimas leidžia išvengti nepagrįstai aukšto tarptautinės ekspertų grupės modeliuoto (EFISCEN ir G4M) miškų referencinio lygmens (nustatyto pagal išvestines statistikas ir miškininkystės normatyvus) pinklių, kurios ateityje ženkliai apribotų
miško naudojimą Lietuvoje.
1 pav. Prognozuojami nacionaliniai anglies pokyčiai pagal Europos Jungtinių
tyrimų centro modeliavimo rezultatus (2015 m. ) ir EFDM LT modelį
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Nacionalinių miško inventorizacijų raida:
svarbesni aspektai Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje
Prof. ANDRIUS KULIEŠIS

D

uomenų apie miškus detalumas,
jų tikslumas yra tiesiogiai susiję
su miško auginimo ir naudojimo
intensyvumu. XIX–XX a. sandūroje buvo
suformuluoti kontrolinio metodo – aukščiausio miškų ūkio intensyvumo, organizavimo principai. Jie išryškino prieaugio ir
jo komponentų – žuvusių, iškertamų auginimo procese bei sukauptų pagrindiniam
naudojimui medžių – tūrio įvertinimo
svarbą. Praktinis šio metodo realizavimas
pirmoje XX a. pusėje nebuvo sėkmingas.
Pagrindinė nesėkmės priežastis – reikalingiems prieaugio ir jo komponentų parametrams įvertinti pasirinktas labai imlus
darbo sąnaudoms ištisinės inventorizacijos
metodas, kurio atlikimo kokybės kontrolė
taip pat reikalavo didelių sąnaudų.

Pastaruoju laikotarpiu miško naudojimo sąvoka smarkiai išsiplėtė. Planuodami
medienos naudojimą, turime atsižvelgti ir
į kitus visai pasaulio bendruomenei svarbius veiksnius: klimato kaitą ir su tuo susijusios bioekonomikos plėtrą; energetikos
problemas; biologinės įvairovės išsaugojimą; gyventojų socialinių reikmių tenkinimą. Šiomis sąlygomis miško auginimo
efektyvumo kontrolė tampa dar svarbesnė
ir reikalingesnė.
Per šimtmetį, praėjusį po kontrolės
metodo principų suformulavimo, buvo
kuriami vis patikimesni ir efektyvesni nacionalinio lygmens atrankinės miškų inventorizacijos metodai, tinkami naujai iškilusiems uždaviniams intensyvėjančio
ūkio sąlygomis spręsti. Nacionalinė miškų

inventorizacija atrankos metodu (NMI) išsiskiria iš visų kitų miško inventorizacijų,
turinčių net ir visuotinį visos šalies lygmenį, trimis svarbiausiais požymiais.
Pirmas – atrankos metodo reprezentatyvumas, užtikrinantis vienodą tikimybę visiems miško elementams - medžiams
patekti į apskaitą. Antras – galimybė pasitikrinti kiekvieną matavimą medžio bei
apskaitos vieneto ploto lygmenyse. Trečias – inventorizacijos tęstinumas medžio lygmenyje per visą medyno augimo ir
formavimosi laikotarpį gali būti realizuotas tik inventorizacijų, naudojančių pastovius apskaitos barelius. Abi inventorizacijos tiek su pastoviais, tiek su laikinais
bareliais tinka objektyviam medžių tūrio,
jų prieaugio įvertinimui. Bet tik pastoviuo-

1 pav. Nacionalinių miško inventorizacijų atrankos metodu plėtra Europos miškuose
(AT- Austrija, BE- Belgija, CZ- Čekija, DK- Danija, DE- Vokietija, EE- Estija, GB- Didžioji Britanija, IE- Airija, EL- Graikija, ES- Ispanija, FR- Prancūzija, IT- Italija, CY- Kipras,
LV- Latvija, LT- Lietuva, LU- Liuksemburgas, HU- Vengrija, NL- Nyderlandai, PL- Lenkija, PT- Portugalija, RO- Rumunija, SI- Slovėnija, SK- Slovakija, FI¬- Suomija, SEŠvedija, BA- Bosnija ir Hercegovina, CH- Šveicarija, HR- Kroatija, IS- Islandija, ME- Juodkalnija, NO- Norvegija, RU- Rusijos Federacija, RS- Serbija, , KS- Kosovas).
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VMT archyvo nuotraukos

miškininkystė

LŽŪA studentai, dėstytojai ir aspirantai po treniruotės pasirengę pirmajai
valstybinių miškų inventorizacijai atrankos metodu 1969 m.

se bareliuose galima gauti duomenis apie
prieaugio komponentus, jų dinamiką bei
įvertinti ūkinės veiklos ar gamtinių veiksnių poveikį medynų našumui.
Nacionalinės miškų inventorizacijos
tobulėjo kartu su atrankos metodų, tikimybių teorijos taikymo praktikoje tobulėjimu, su miškininkavimo intensyvumo
augimu bei su tikslesnės ir patikimesnės
informacijos poreikio augimu.
NMI taikymo praktikoje pradininkės
yra Skandinavijos šalys, kitais metais pradėsiančios švęsti 100 metų sukaktį nuo atrankinių inventorizacijų visos šalies lygmenyje pradžios (1 pav.). Pirmoji į NMI
atrankos metodu kelią stojo Norvegija,
pradėjusi 1919 m. miškų inventorizaciją
(Tomter, 2016). Suomija šiame kelyje atsirado 2 metais vėliau (Korhonen, 2016), o
Švedija – 1923 metais (Fridman and Westerlund, 2016).
Skandinavijos šalių NMI plėtroje atsispindi pokyčiai, susiję su atrankos metodų tobulėjimu. Pirmose inventorizacijose
naudoti juostiniai bareliai, suprojektuoti
statmenai upių vagoms, paupių slėniams,
siekiant išvengti periodinių miško augmenijos pokyčių vietovėje. Vėliau juostos pakeistos skrituliniais koncentriniais
bareliais, kurie lygumose jungti į grupes,
traktus. Šalyse su kalnuotu reljefu grupinis barelių išdėstymas nepasižymi didesniu efektyvumu, todėl neretai naudojamas
pavienis, kaip labiau reprezentatyvesnis,
išdėstymas. Dar vėliau, siekiant tenkinti
vis labiau intensyvėjančio miško ūkio poreikius, laikini bareliai keisti pastoviais,
užtikrinančiais ne tik medienos tūrio prieaugio, bet ir jo komponentų dinamikos

kontrolę. Pirmoji tai padarė 1983 m. Švedija, po 3 metų – Norvegija ir po 13 metų
– Suomija (1 pav.).
NMI atrankos metodu pradininkės ne
tik Europoje neginčijamai yra Skandinavijos šalys, o nepertraukiamų NMI su pastoviais apskaitos bareliais metodinių ir teorinių pagrindų sukūrimo pirmumas tenka
Šiaurės Amerikai. XX a. 4-ame dešimtmetyje amerikiečiai pasiūlė medžių matavimo su jų kartografavimu barelyje metodiką (Stott, Ryan, 1939; Stevenson, Meyer,
1940). Ši metodika, išplitusi plačiai pasaulyje, užtikrina medžių identifikavimą pakartotinėse inventorizacijose bei barelių
radimosi vietos slaptumo išlaikymą visame miško auginimo laikotarpyje. Tai yra
ypač svarbu siekiant objektyviai įvertinti
ūkinės veiklos poveikį medyno formavimuisi. Vėliau buvo sukurti teoriniai pastovių ir laikinų apskaitos barelių derinimo
metodiniai pagrindai (Cunia, 1965, Cunia,
Chevrou, 1969).
Sukurta miškų inventorizacijos ir duomenų analizės (FIA) sistema JAV veikia

daugiau kaip 80 metų (U.S. Department,
2009). JAV 310 mln. ha miškų yra reguliariai permatuojami 125000 pastovių apskaitos barelių. Daugeliui šalių JAV gali būti
pavyzdžiu, kur jau septintas dešimtmetis,
pradedant 1953 m., reguliariai pagal regionus, medžių rūšių grupes yra sudaromi ir
skelbiami medienos prieaugio ir jo komponentų balansai, pagal juos vertinama
ir prognozuojama šalies miškų būklė bei
naudojimas (U.S. forest, 2014).
„Springer“ leidyklos 2016 m. išleistoje knygoje „Nacionalinės miškų inventorizacijos“ be Europos šalių pateikiama
informacija dar apie 13 šalių vykdomas
NMI (jų bendras miškų plotas 2320 mln.
ha), iš viso apimančių vos ne du trečdalius pasaulio miškų. Tai Brazilija, Kanada,
Kinija, Japonija, Naujoji Zelandija, Rusijos Federacija, JAV ir kitos. Daugumos šių
šalių inventorizacijų atrankos schemos,
priklausomai nuo vietos sąlygų, yra labai
skirtingos – skiriasi apskaitos vienetų tipas, forma, dydis, jų išdėstymas, atrankos
dydis, NMI kartojimo periodiškumas. Iš
visų šalių išsiskiria Brazilijos NMI specifiniu apskaitos vienetų-barelių grupavimu.
Bareliai išdėstomi ir matuojami stovykliniu principu, apspręstu apsunkinto miškų
pasiekiamumo.
Kinijoje NMI pradėta 1973–1976 m.
Vykdant čia 1984–1988 m. trečiąją NMI,
pereita prie pastovių apskaitos barelių matavimo. Ši NMI išsiskiria labai dideliu atrankos intensyvumu, beveik prilygstančiu Lietuvos NMI intensyvumui, nežiūrint
beveik 50 kartų siekiančius miškų ploto
skirtumus.
Net 33 Europos šalys šiuo metu vykdo
nacionalines miškų inventorizacijas atrankos metodu, iš jų 29-ios naudoja pastovius
apskaitos barelius (1 pav.). Austrija, Švedija, Norvegija, Ispanija buvo pirmosios šalys, perėjusios 1981–1986 m. prie pastovių

2 pav. Nacionalinės miškų inventorizacijos atrankos metodu raida Lietuvoje

1969 – pirmoji valstybinių miškų inventorizacija atrankos metodu
(~1,48 mln. ha, 5000 laikinų apskaitos barelių 50-800 m2 ploto)
1976 – bandomoji nepertraukiama miškų inventorizacija atrankos metodu Dubravos miške
(~5000 ha, 188 pastovūs apskaitos bareliai iki 800 m2 ploto)
1996 – pilotinė Jūrės girininkijos miškų inventorizacija atrankos metodu
(~3000 ha, pastovūs ir laikini fiksuoto 400 m2 ploto bareliai)
1998 – nepertraukiama visos Lietuvos miškų inventorizacija atrankos metodu
(>2 mln. ha, ~ 6000 pastovių ir ~ 2000 laikinų koncentrinių fiksuoto 25, 100 ir 500 m2 ploto barelių)
2012 – panaudojant NMI apskaitos barelių tinklą šalyje pradėta žemės naudmenų inventorizacija
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NMI specialistai lauko darbų metu 2017 m., baigiant IV matavimų ciklą

apskaitos barelių taikymo NMI atrankos
schemose. Nyderlandai, Šveicarija ir Vokietija panašiu metu pradėjo naujai NMI
atrankos metodu pastovių apskaitos barelių pagrindu.
Didžiausias NMI taikymo Europoje
proveržis įvyko 1994–2010 m., kai net 22
Europos šalys, tarp jų ir Rusijos Federacija (2008 m.), pradėjo NMI, taikydamos tik
pastovius arba derinyje su laikinais apskaitos barelius. Apie 82 proc. Europos miškų
yra padengti daugiau ar mažiau reguliariomis NMI, likę miškai inventorizuojami SMI ar kitais metodais. Tarp pastarųjų
šalių yra Ukraina, Baltarusija. Parengiamuosius NMI projektavimo darbus atliko
Gruzija.
Labai svarbų vaidmenį tolimesnėje
NMI plėtroje suvaidino Europos nacionalinių miško inventorizacijų tinklo (ENFIN)
įsteigimas. Austrijos miškų tyrimo centro
mokslininkų iniciatyva 2003 m. birželio
16 d. Vienoje daugiau nei 20 šalių atstovai, reprezentuojantys daugiau nei pusę
Europos miškų, įsteigė ENFIN. Kiekviena
šalis savo pritarimą bei sutikimą dalyvauti tinklo veikloje išreiškė atitinkamu memorandumu. ENFIN tapo iniciatoriumi
ir koordinatoriumi veiklų, skirtų NMI tobulinimui ir svarbiausia modernios miškų
informacinės sistemos plėtrai Europoje ir
už jos ribų. 2004–2014 m. organizuoti du
COST veiklų projektai, kurių metu har-
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monizuoti pagrindinių miškų rodiklių
(ploto, medynų tūrio, prieaugio) apibrėžimai, nustatymo metodai. 2015–2019 m.
vykdomas DIABOLO projektas, kurio pagrindinis dėmesys – konkrečių funkcijų,
modelių, naudojamų svarbiausiems miško
parametrams įvertinti skirtingose šalyse,
palyginamumo užtikrinimas. Pagrindine ENFIN-o veikla yra siekiama sukurti
unifikuotą, atitinkamai kalibruotą visos
Europos miškų informacinę sistemą, operatyviai reaguojant į naujų krypčių ekonomikoje bei politikoje sukeliamą informacijos poreikį.
Viena iš svarbesnių NMI plėtros krypčių yra skirtingų inventorizacijų, vykdomų
regione, apjungimas į vieną sistemą. Šalių
su intensyviu ūkininkavimu nebegali tenkinti vien apibendrinta dideliems apskaitos vienetams, šalims ar jų regionams informacija apie medienos prieaugius ir jo
komponentus. Intensyvinant miškininkystę bei siekiant įvertinti jos efektyvumą,
tokios informacijos poreikis atsiranda ūkinių vienetų skirtingo amžiaus, tankumo
medynams. Pavyzdžiui, Slovėnijos miškininkai, turėdami apie 1 mln. ha labai vertingų ūkiniu ir ekologiniu požiūriais miškų, jau trečias dešimtmetis reguliariai, kas
10 metų atnaujinę sklypų ribas bei atlikę
elementariausią medyno aprašymą, vykdo
ištisinį medžių permatavimą tolygiai miškotvarkos objekte išdėstytuose pastoviuo-

se apskaitos bareliuose. Gauti duomenys
yra naudojami ūkinės veiklos vertinimui
bei jos optimizavimui atitinkamos medžių
rūšies, tankumo bei amžiaus medynų grupėms. Labai panašiu keliu eina Vokietijos
miškininkai.
Lietuvoje patikslinta inventorizacija vykdoma labiausiai vertinguose ūkiniu
požiūriu pribręstančiuose ir brandžiuose
medynuose. Kadangi šie medynai yra skirti iškirtimui per artimiausius 10–20 metų,
tenkinamasi laikinais apskaitos bareliais.
Lietuva, skaičiuojant nuo bandomųjų
inventorizacijų Kazlų Rūdos ir Prienų miškų urėdijose 1967–1968 m. bei 1969 m. atliktos pirmosios valstybinių miškų inventorizacijos atrankos metodu, su NMI yra
susijusi jau 5 dešimtmečius. Atlikti moksliniai tyrimai, skirti ištisų miško masyvų
inventorizacijoms atrankos metodu, įgalino sukurti metodiką, kuri išbandyta 1969
m. Tais metais atrankiniu metodu buvo
inventorizuota 1,48 mln. ha Lietuvos valstybinių miškų (Kuliešis, 1971; Antanaitis,
Repšys, 1973; 2 pav.).
Ši inventorizacija pirmą kartą Lietuvos miškų inventorizacijų istorijoje leido
objektyviai įvertinti šalies miškų išteklius
– medynų tūrius ir prieaugius. Antra vertus, objektyvi informacija apie žymiai didesnius, ypač brandžių medynų, tūrius
lėmė tai, jog planuotą pakartojimą po 10
metų teko nukelti neapibrėžtam laikui. Kai
kurie 1969 m. inventorizacijos metodiniai
sprendimai buvo įtakoti Rusijos Federacijoje (Čujenkov, Fedosimov, 1965) bei buvusioje Rytų Vokietijoje (Grossmann, 1967;
1968) atliktų panašaus pobūdžio tyrimų
rezultatų. Šie rezultatai orientavo į laikinus, reguliarius, bet kiekvieną kartą vis kitose vietose išdėstytų barelių matavimus.
Siekiant mažinti inventorizacijos sąnaudas, buvo rekomenduojama apskaitos barelių dydį sieti su medžių skaičiumi, kas
lėmė barelių ploto kaitą su medyno amžiumi, skalsumu. Barelių, išskirtų ant sklypų
ribos, problemą buvo siūloma spręsti atitinkamai pastumiant barelį į sklypo gilumą. Nebuvo parengti specifiniai medžių
aukščių, skersmens prieaugio įvertinimo
sprendimai medžiams, kuriems dėl mažų
atrankų šie rodikliai negalėjo būti išmatuoti tiesiogiai. Visi šie klausimai sukėlė
nemažai problemų apdorojant duomenis,
ne visada buvo įmanoma užtikrinti vienareikšmius rezultatus. Vis dėlto tai buvo
pradžia, suvaidinusi esminį vaidmenį tobulinant miško išteklių apskaitą, iššaukusi

miškininkystė

Lietuvos NMI vykdytojai ir vadovai po pirmų inventorizacijos metų 1998 m. mokymo
kursų Švedijos žemės ūkio mokslų universitete su Švedijos NMI specialistais

poreikį kurti bei ieškoti naujų efektyvesnių
sprendimų.
1969 m. inventorizacijos rezultatai
leido subalansuoti pokario Lietuvos miškų medienos tūrio dinamiką, įvertinti to
meto miškų inventorizacijos paklaidas,
gauti pagrįstą medienos prieaugio balansą (Kuliešis, 1991; 1994). Išanalizavus 1969
m. inventorizacijos duomenis, atskleista
daug bendrųjų dėsningumų, kurių pagrindu sukurti medynų vidutinio aukščio ir vidutinio skersmens dinamikos modeliai, vidutinio skersmens prieaugio bei augavietės
našumo indeksų pagal medžių skersmens
ir aukščio augimą įvertinimo modeliai.
Sukurtas apibendrintas medžių aukščio
priklausomybės nuo medžio ir vidutinio
medyno skersmens universalus modelis,
leidžiantis gauti medžių aukščio kreivę pagal minimalų matavimų skaičių. Integravus visus šiuos modelius į vieną, sukurtas
našumo modelis, leidžiantis susieti įvairių
inventorizacijų, pirmoje eilėje NMI ir sklypinės (SMI) inventorizacijų rezultatus nustatant medynų prieaugį, atskirus jo komponentus, aktualizuojant miškų kadastro
duomenis (Kuliešis, 1993).
Lietuvos miškų instituto 1976 m.
įsteigtame atrankos metodų taikymo miškų inventorizacijose bandymų poligone
Dubravos miške (apie 5000 ha) toliau buvo
vykdomi NMI tyrimai, įvertinant skritulio
ir kampinės apskaitos barelių privalumus

ir trūkumus, išbandant laikinų ir pastovių
barelių skyrimo bei ženklinimo technologijas, testuojant NMI, vykdomoms mažų
atrankų pagrindu, sukurtus specifinius
normatyvus. Tyrimo rezultate sukurta ir
išbandyta unikali dendrometrinės informacijos apdorojimo sistema, tam reikalingos programinės priemonės. Dubravos poligone jau penktą dešimtmetį reguliariai,
kas 5 metai, atliekami matavimai, svarbūs
ne tik metodiniu, bet ir informaciniu požiūriais. Devyni pakartotiniai matavimai
leido visame Dubravos miške išskirti periodus su prieaugio maksimumais ir minimumais, atskleisti priežastis, įtakojančias
tokią prieaugio dinamiką (Kuliešis ir kt.,
2012; Kulbokas ir kt., 2018). Buvo nustatyta, jog pagrindinis veiksnys, lemiantis nukrypimus nuo tikslingo ūkio, yra nepakankamas medynų atsparumas vis dažniau
pasikartojančioms sausroms, audroms,
kenkėjų invazijoms.
Dvidešimt metų (1998–2018 m.) tarpsnis su keturiomis pakartotinėmis Lietuvos miškų inventorizacijomis pastoviuose
objektuose - apskaitos bareliuose leidžia
pagrįstai teigti, jog nežiūrint vis dažnėjančių Lietuvos miškus niokojančių klimatinių veiksnių jų našumas ir sukaupti
medienos ištekliai juose didėja. Metinis einamasis tūrio prieaugis Lietuvos miškuose
padidėjo 4,5 mln. m3 arba 22 proc., skaičiuojant nuo dabartinio 20,5 mln. m3 tūrio

prieaugio, o sukauptas visuose miškuose
medžių stiebų tūris padidėjo 94 mln. m3
arba 17 proc. nuo dabartinio 547 mln. m3
tūrio. Sukauptas brandžiuose medynuose
medienos tūris padidėjo 41 mln. m3 arba
27 proc. nuo dabartinio 152 mln. m3 tūrio.
Bet negalime nematyti šalies miškuose ir kai kurių neigiamų medynų atkūrimo,
jų formavimo ženklų. Pavyzdžiui, nemažėja savaime ar nuo stichinių veiksnių, kenkėjų, ligų žūvančių medžių kiekis – vidutiniškai 3,5 mln. m3 arba 17–19 proc. nuo
bendrojo tūrio prieaugio, kas rodo nepakankamą ūkinių priemonių poveikį medynų atsparumo didinimui. Didėja ne pačių
našiausių ir ne pačių vertingiausių medžių
rūšių medynų plotai. Per du dešimtmečius
pušynų ir eglynų plotai sumažėjo 2 proc.,
sudarydami mažiau nei pusė visų miškų ploto. Pagal SMI duomenis, pušynų ir
eglynų plotų sumažėjimas tame pat laikotarpyje siekia net 5 proc. Pasiekta pati mažiausia šių medynų ploto dalis visoje pokario Lietuvos miškininkystėje.
Svarbus Lietuvos NMI žingsnis yra
miškų sveikumo monitoringo nacionalinio tinklo perkėlimas į NMI pastovių
barelių tinklą. Tai leido iš vienos pusės
sumažinti stebėjimams skirtas darbo sąnaudas, iš kitos – padidinti gautų duomenų, surinktų tolygiau išdėstytuose objektuose, patikimumą.
Lietuvos NMI duomenų pagrindu sudaromi šiltnamio efektą sukeliančių dujų,
anglies dioksido balansai. Ypač svarbus
Lietuvos NMI istorijoje sprendimas – išplėsti apskaitos barelių tinklą už miško ribos. Tai labai svarbu ne tik šalyje vykdomai anglies balanso apskaitai pagal Kyoto
protokolo bei vėlesnių tarptautinių susitarimų reikalavimus, vadovaujantis žemės
naudmenų kaitos principais, bet ir visos
sumedėjusios augalijos už miško ribų patikimos apskaitos užtikrinimui.
Lietuvos NMI rezultatai įgyja vis didesnę reikšmę ne tik šalies, bet Europos ir
pasaulio lygmenyse, nuo 2010 m. naudojami Europos miškų būklės (EFSOS) įvertinime, pasaulinėse (FRA) miškų apskaitose. Lietuvos NMI yra pastoviai tobulinami
matavimo ir rodiklių įvertinimo metodai,
technologijos, plečiamos funkcijos. Sukurta ir baigiama diegti NMI informacinė sistema SQL serverio duomenų bazių
valdymo pagrindu. Maksimaliai automatizuotos duomenų registravimo, pirminės jų
kontrolės funkcijos.

2018 rugsėjis

11

Tarptautinę parodą
INTERFORST 2018 aplankius
Prof. dr. EDMUNDAS BARTKEVIČIUS, lekt. dr. JOLANTA STANKEVIČIŪTĖ, ASU

V

okietija nuo seno garsėja kuriamomis mokslo ir technikos
naujovėmis, kasmet šioje šalyje rengiamos įvairių pramonės šakų parodos ir mugės. Jose savo pasiekimus demonstruoja įvairių Europos šalių bei kitų žemynų pramonės įmonės,
paskiri verslininkai. Ne išimtis ir su miškininkyste susijusios parodos.
Šių metų liepos 18–20 d. Miunchene vyko miškininkystės ir
miško technikos paroda INTERFORST 2018. Šios parodos rengiamos kas 4-ius metus. Šiųmetė buvo tryliktoji iš eilės ir pati
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didžiausia per savo gyvavimo istoriją. Demonstracinius stendus
75000 m 2 plote įrengė 453 dalyviai, iš kurių 160 – užsienio įmonės. Per 5 dienas parodoje apsilankė daugiau kaip 50 tūkst. lankytojų. Atlikus parodos dalyvių apklausą, dauguma lankytojų
įvertinti kaip aukštos kvalifikacijos ir ekspertinių žinių turintys
interesantai, o kas penktas lankytojas – užsienietis. Be abejo, tokiose parodose svarbiausias dalyvių tikslas susipažinti su galimybėmis bei diegti technologijų naujoves, tačiau ne ką mažiau svarbu pajusti bendras miško pramonės specialistų nuotaikas.
Svarbiausia INTERFORST 2018 tema – vis
labiau įsigalinti skaitmenizacija miškininkystėje
ir miško pramonėje. Tai buvo juntama daugumoje parodos ekspozicijų bei technikos aikštelėse ir
parodomųjų bandymų metu. Pavyzdžiui, matėme
medkirtę, kurioje įdiegta kompiuterinė programa
automatiškai renka ir kaupia duomenis, iš jų iškart generuojama finansinė ataskaita. Taip pat
demonstruoti įvairių modifikacijų dronai, kurių
panaudojimo galimybės labai įvairios. Jie ypač
efektyvūs greitai nustatant vėjovartų mastą, taip
pat kenkėjų pažeistus plotus, bendrą medynų būklę.
Visas parodos dienas vyko mokslinis kongresas, kuriame buvo galima išgirsti naujausias
miškininkystės mokslo žinias bei tiesiogiai padiskutuoti su mokslininkais. „Miškininkystė
XXI amžiuje: tik tai kas keičiasi – išlieka!“ pavadinimu surengtoje diskusijoje apie socialinius
pokyčius tvarumo kultūros ir miškininkystės

kontekste diskutavo Vokietijos, Austrijos ir Pietų Afrikos mokslininkai. Šiuolaikinei visuomenei teikia daug iššūkių klimato kaita,
o miškai yra vienas svarbiausių veiksnių kovojant su šios kaitos
pasekmėmis. Miškininkai, gerai suprasdami šios problemos esmę,
dirbdami išvien su gamtosaugos specialistais griežtų konvencijų
bei susitarimų rėmuose, žino ir tiki, kad miškininkystė buvo, yra
ir išliks svarbia pramonės ūkio šaka, teikiančia pelną valstybei.
Todėl neatsitiktinai šiais metais INTERFORST 2018 mokslinio
kongreso metu daug dėmesio buvo skirta miškininkystės specialistų gebėjimams profesionaliai diskutuoti su visuomene bei
būtinybe ruošti tokius specialistus darbui viešojoje erdvėje.
Nesant to, kyla daug nepasitenkinimo miškininkų veikla, o vėliau
persikelia į politikos lygmenį ir dažnai tampa įrankiu populistų
siekiams.
Kongreso forume Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos atstovai
daug diskutavo apie bendrus veiksmus ruošiant miškininkystės

specialistus. Tik kvalifikuota profesionali darbo jėga yra pagrindinis šiuolaikinės
labai aukšto techninio lygio ir skaitmenizuotos miško pramonės įmonės sėkmės
veiksnys. Investicijos į mokymą – tai investicijos į įmonės ateitį. Be to, šios valstybės, kaip ir Lietuva, susiduria su demografinėmis problemomis, o tai atsiliepia ir
miškininkystę studijuojančių bei jau dirbančių specialistų skaičiui. Kai kuriose
Vokietijos žemėse kas trečias miško įmonių darbuotojas yra vyresnis nei 50 metų, o kasmet visoje šalyje
miškininko profesiją įgyja tik apie 1700 absolventų. Todėl klausiama: kas ateityje šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis suvaldys daugiau kaip 50 mln. m3 miško ruošos procesą? Medienos
ruoša yra vienas iš labiausiai pavojingų darbų miške, reikalauja
laikytis ypač aukštų saugos standartų. Jau dabar kasmet šalyje
dirba iki 8000 sezoninių darbininkų, kurie atlieka miško sodinimo, medynų priežiūros ir motorizuotus medienos ruošos darbus. Veiklą vykdo apie 500 įmonių iš Skandinavijos, apie 400 – iš
Nyderlandų, Prancūzijos, Belgijos bei 20 iš Rytų Europos šalių.
Diskutuota, kad suvienodinus profesijos kvalifikacinius reikalavimus būtina mažinti barjerus, norint pasiekti didesnį darbo jėgos
mobilumą tarp ES šalių. Pasikeista informacija apie šiandienines
naujienas rengiant ir tobulinant miškininkystės specialistų metodikas bei mokymo priemones. Be klasikinės miškininkystės ir
miško ugdymo bei miško pramonės specialistų poreikio sparčiai
didėja visuomenės interesas būti, leisti laiką miške, todėl atsiranda su rekreacinėmis miško galiomis susijusių naujų sertifikuotų
profesijų būtinybė, kaip miško pedagogika, miško reindžerystė, miško renginių vadyba ir pan.
Apibendrinant mokslinio kongreso temas, galima konstatuoti, jog be svarbiausios temos – skaitmenizacijos, diskutuota klimato kaitos ir medienos naudojimo, miškotvarkos ir bioekonomikos temomis. Labai svarbios temos forumo pristatymuose buvo ir
medienos ruoša bei darbuotojų sveikata ir sauga. Nepriekaištingai organizuotų, įvairių ir skaitlingų parodos INTERFORST 2018
renginių puošmena tapo apdovanojimų ceremonijos. Stebint gausiam žiūrovų būriui iškilmingai įteikta „Vokietijos miškų premija“, taip pat „Metų miško savininko“, „Metų miškininko“ ir „Metų
miško įmonės“ nominacijos.
2018 rugsėjis
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BANGOS GRIGALIŪNAITĖS nuotraukos

Vynmedžio žiedai

Lapgraužiai birželį

Vynmedinė plazmopara rugpjūtį

Vynmedinė plazmopara apatinėje lapų pusėje rugsėjį

Tikroji miltligė rugsėjį

Pilkasis kekeras

Tikrojo vynmedžio (Vitis vinifera l.) ligos
Dr. BANGA GRIGALIŪNAITĖ, dr. ANTANAS MATELIS, dr. DAIVA BUROKIENĖ, GTC Botanikos institutas

T

ikrasis vynmedis 
– vynmedinių
(Vitaceae) šeimos sumedėjusi daugiametė, vijoklinė liana. Žiedai vienanamiai, vieni dvilyčiai, kiti – funkciškai
piesteliniai (piesteliniuose žieduose yra
nevaisingų, neišsivysčiusių žiedadulkėmis
kuokelių). Uogos įvairios formos, spalvos ir
skirtingo didumo susitelkusios kekėse.
Egipte, Palestinoje, Mažojoje Azijoje,
Mesopotamijoje tikrasis vynmedis auginamas daugiau kaip 4000 metų, Armėnijoje – 2000 metų pr. m. e. Išvystyta vynuogininkystė klestėjo seniausiame upinės
drėkinamosios žemdirbystės regione tarp
Tigro ir Eufrato upių, senovės Graikijoje,
Romos valstybėje. Nuo XVI a. vynmedžius
imta auginti prie Reino upės, o vėliau prie
Dunojaus esančios šalys. Bet vynmedžiai
yra labai jautrūs temperatūros pokyčiams
ir esant dideliems šalčiams nušąla, todėl
plačiausiai auginami vidutinių platumų
klimato juostoje esančiose šalyse. Desertinių, vyninių įvairiausių veislių vynmedžių
auginama Ukrainoje, Moldavijoje.
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XVIII a. vynmedžiai įveisti Lietuvos
dvaruos. 1782 m. tikrasis vynmedis paminėtas Vilniaus universiteto botanikos sodo
augalų ir sėklų sąrašuose. Kaune, VDU botanikos sode 1931–1937 m. tirtos 7 vynmedžio veislės. Vėliau selekcininkų mėgėjų dėka vynmedžiai išplito visoje šalyje.
Šiuo metu VU botanikos sode per 80 vynmedžių veislių kuruoja dr. Auksė Meiduvienė. Daug įvairių veislių auginama mėgėjų soduose, sodybose.
Uogos valgomos šviežios, džiovintos
bei marinuotos, iš jų gaminami kompotai, sirupai, uogienės, iš sėklų spaudžiamas
aliejus. Uogose gausu vynuogių rūgšties ir
jos druskų, kurios dedamos į vaisvandenius, duonos ir pyrago gaminius, vartojamos net tekstilės pramonėje. Pagal medikų
rekomendacijas ilgiau vartojant vynuoges
ir jų sultis sumažėja kraujagyslių sistemos
sutrikimai, mažakraujystė, žarnyno uždegimai. Specialios veislės auginamos vyno
gamybai, kuris tonizuoja, jame išlieka beveik visi vitaminai ir mikroelementai. Vy-

nuogių vynas mažina kraujyje cholesterino
kiekį, palengvina atsikosėjimą, nukenksmina toksinus, naikina bakterijas žarnyne.
Bet per daug geriant vynas tampa kenksmingas žmogaus organizmui.
Išgarinus vynuogių sultis ir pridėjus
riešutų, Kaukaze gaminamas saldus patiekalas – čerčuchela. Vartojami ir vynmedžio lapai, jie rauginami ir valgomi kaip
salotos. Lapų nuoviru skalajama gerklė,
plaunama oda, sergant odos ligomis.
Sulaukėjusių ar kultūrinių vynmedžių
uogomis minta ir gyvūnai. Neretai derlių reikia dalintis net su vapsvomis, kurios
pragraužia uogų odelę ir sudaro sąlygas įsiveisti puvinių sukėlėjams. Lietingais ir šiltais metais mažiau prižiūrimus vynuogynus
puola retesnės vynmedžių ligos – antraknozė, fomozė, pažeidžianti uogas ir lapus, bei
bakterinis vėžys (bakterinis gumbas). Pastarasis puola mechaniškai sužalojus augalų
šaknų kaklelį. Ypač reikėtų saugoti vynuogynus nuo pavojingiausio kenkėjo – filokseros, graužiančio vynuogių šaknis ir lapus.

Rudasis puvinys

Paprastasis raudonspuogis ant šakų

Šiurkščioji kempė ant stiebo

Įplyšusiame stiebo dalyje vystosi Corticiaceae š. grybai

Šiame straipsnyje pateikiame šių metų vasarą ir anksčiau aptiktus patogeninius bei
saprotrofinius tikrojo vynmedžio grybus.
Tikroji miltligė. Sukėlėjas – vynmedinė uncinulė (Erysiphe necator). Tai
Šiaurės Amerikos grybo rūšis, pasiekusi
1845 m. Europą. Vynmedžių miltligė konidijų stadijoje aptikta Anglijoje ir pirmą
kartą aprašyta kaip Oidium tuckeri. 1892
m. aptikti vaisiakūniai, duotas Uncinula
necator pavadinimas.
Lietuvoje pirmą kartą konidijų stadijoje vynmedžių miltligė aptikta 1930 m.
rugsėjį Alytaus apskrityje, Degėsių kaime.
Dabar tikroji miltligė aptinkama visur, kur
tik auginami vynmedžiai.
Pirmieji ligos simptomai – liepos mėn.
pabaigoje ant lapų pastebimas baltas grybienos apnašas: iš pradžių pavienėmis dėmėmis, vėliau susiliejančiomis ir apimančiomis visą lapų paviršių. Konidijos gausios,
elipsiškos arba cilindriškos. Vaisiakūniai
(kleistoteciai) aptinkami daugiausia apatinėje lapų pusėje, pavieniai arba grupėmis,
rutuliški, tamsiai rudi. Grybas plinta konidijomis. Jos geriausiai dygsta, kai oro temperatūra būna 15–27 0C, o santykinis oro
drėgnumas 60–100 proc. Šiuo metu visur
pastebima, kad vaisiakūniai – grybo žiemojimo organai – formuojasi negausiai,
nes infekcija gerai išsilaiko grybiena (miceliu) arba net ir konidijomis. Parazitas yra

puikiai prisitaikęs plisti konidijomis ir užkrėsti vis naujus augalus.
Vynmedinė uncinulė pažeidžia visas antžemines augalo dalis ir net uogas.
Smarkiai pakenkti lapai rudeniop sukasi, džiūsta, augalai praranda atsparumą ir
žiemą gali nušalti. Sukėlėjas žiemoja pažeistuose nukritusiuose lapuose, užsikrėtusių pirmamečių ūglių akutėse.
Todėl vynmedžius būtina tinkamai
prižiūrėti ir neleisti ligai išplisti. Rudenį reikia sugrėbti pažeistus nukritusius
lapus, nukarpyti ūglius. Pavasarį, kai tik
pradeda sprogti pumpurai, reikėtų nupurkšti Bordo skysčiu.
Netikroji miltligė. Sukėlėjas – vynmedinė plazmopara (Plazmopara viticola). Viršutinėje lapų pusėje matomos
šviesiai žalsvos, riebalingos, beveik permatomos, vėliau ruduojančios ir džiūstančios dėmės. Apatinėje lapo pusėje –
voratinkliška, pilkai violetinė grybiena.
Sukėlėjas žiemoja nukritusiuose lapuose,
šakose, stiebuose. Gegužę, kai oro temperatūra yra per 10 0C, zoosporos sudygsta.
Plisdamos lietaus lašais ar nešamos vėjo,
sporos įsitvirtina pirmiausiai ant jaunų
lapų, vėliau išplinta ir ant kitų. Lapai ruduoja, sukasi, džiūsta.
Vaisių puvinys. Sukėlėjai – pelėsiniai
grybai: Aspergillus spp., Penicillium
spp., Fusarium spp., rudasis puvinys

Gauruotoji plutpintė ant stiebo

Ant uogų vystosi pelėsiniai grybai

(Monilinia fructigena), pilkasis kekeras
(Botrytis cinerea) ir kt.
Pelėsiniai grybai – pūdantys, pažeidžiantys užsimezgusias arba jau baigiančias nokti uogas. Ant uogų pastebimos
rudos dėmės, po jomis pradeda trūkinėti
odelė ir minkštimas. Jos ima skystėti, pūti.
Dažniausiai ant uogų matomas ir pilkas
veltininis pilkojo kekero (Botrytis cinerea)
apnašas. Grybienoje visuomet yra gausu sporų, kuriomis pilkasis kekeras plinta ir gali pažeisti daug uogų, padarydamas didelius ekonominius nuostolius. Rudenį ant sunokusių
uogų, kai būna drėgnas ir labai šiltas oras, gali
išsivystyti kilnusis pelėsis (botrytis). Grybui
veikiant, vynmedžių uogos pradeda kaupti daug cukraus, nes iš jų išgarinamas vanduo. Tokios uogos atrenkamos, iš jų gaminamas aukštos kokybės, natūraliai saldus, labai
brangus vynas, vadinamas Soterno vynu.
Ant senų džiūstančių vynmedžių stiebų, šakų aptinkami saprotrofiniai bei
medieną ardantys grybai: paprastasis
raudonspuogis (Nectria cinnabarina),
gauruotoji plutpintė (Stereum hirsutum),
šiurkščioji kempė (Trametes hirsuta) bei
Corticiaceae šeimos grybai.
Priežiūra – pažeistų vynuogių kekių,
senų stiebų, pažeistų lapų šalinimas, dirvožemio purenimas, optimalus genėjimas,
gera oro ventiliacija bei teisingas aukštesnis kamieno formavimas.
2018 rugsėjis
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Lietuvos miškų mažieji turtai

Paprastoji spanguolė (Vaccinium oxycoccos L.)
JŪRATĖS SENDŽIKAITĖS nuotrauka

AUTORIAUS nuotrauka

Dr. JUOZAS LABOKAS, Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Ekonominės botanikos laboratorijos vadovas

Paprastoji spanguolė liepos mėnesį

Paprastoji spanguolė rudenį

Paprastoji spanguolė – visžalis, ilgaamžis erikinių šeimos (Ericaceae Durande) pelkių ir pelkinių miškų augalas,
dažnai formuojantis ištisinius sąžalynus.
Globaliu požiūriu – tai cirkumborealinė rūšis, aptinkama Šiaurės Amerikoje,
Grenlandijoje, Europoje ir Azijoje. Be paprastosios spanguolės Lietuvoje auga ir
smulkiauogė spanguolė (Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.) – diploidinis augalas.
Paprastoji spanguolė yra poliploidas,
dažniausiai – tetraploidas. Pagal išorinius
požymius atskirti šias dvi rūšis nėra lengva,
nors smulkiauogė spanguolė, kaip galima
numanyti iš pavadinimo, yra tarsi sumažinta paprastosios spanguolės forma. Ji skiriasi žymiai smulkesniais lapais, dvigubai
trumpesniais ir neplaukuotais žiedkočiais,
pavieniais žiedais su gerokai trumpesniais
žiedlapiais bei dulkinėmis. Lietuvoje paprastoji ir smulkiauogė spanguolės gana
plačiai žinomos mokslinių jų pavadinimų
sinonimais – Oxycoccus palustris Pers. ir
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. Tačiau pagal dabartinę taksonominę klasifikaciją spanguolės priskiriamos Vaccinium
genties Oxycoccus sekcijai (Vaccinium sect.
Oxycoccus (Hill) W.D.J. Koch).
Spanguolė yra tipiškas acidofilas – rūgščios dirvožemio reakcijos mėgėjas, bet žymiai labiau reiklus šviesai ir drėgmei, negu
mėlynė ar bruknė. Tai yra tipinė EB svarbos
natūralių buveinių – 7110 Aktyvios aukštapelkės bei 7120 Degradavusios aukštapelkės

– rūšis, taipogi būdinga buveinėms 7140
Tarpinės pelkės ir liūnai bei 91D0 Pelkiniai
miškai. Todėl akivaizdu, kad spanguolynų
gausumas labiausiai siejasi su aukštapelkių
ir tarpinio tipo pelkių paplitimu.
Lietuvoje spanguolės yra tarp labiausiai paklausių laukinių uogų. Kai kuriomis
maistinėmis ir vaistinėmis savybėmis paprastoji spanguolė gerokai lenkia kultūrinę, vis plačiau propaguojamą stambiauogę, dar vadinamą amerikine, spanguolę
(Vaccinium macrocarpon Aiton). VDU Botanikos sodo mokslininkų inicijuotais tyrimais nustatyta, kad paprastosios spanguolės uogose susikaupia daugiau sausų
tirpiųjų medžiagų, kai kurių antocianinų,
o sultys pasižymi didesniu titruojamuoju rūgštingumu. Bet apskritai biologiškai
aktyvių junginių sudėtis labai priklauso
nuo genotipo, t. y. klono kilmės. Spanguolių uogos pasižymi antimikrobinėmis, antioksidantinėmis bei priešuždegiminėmis
savybėmis, yra turtingos vitaminu C. Net
11-oje tarptautinių vaistinių augalų žinynų, įskaitant JAV Farmakopėją, paprastoji
spanguolė pristatoma kaip vaistinis augalas. Spanguolės plačiai naudojamos maisto
pramonėje gaminant gėrimus, sultis, kisielius, uogienes. Šios uogos taip pat yra vertinga dietinių maisto produktų bei papildų
gamybos žaliava, naudojamos kosmetikoje.
Mūsų krašte žinoma keliolika paprastosios spanguolės veislių, išvestų Estijoje,
Rusijoje ir Lietuvoje. Tarp jų – VDU botanikos sodo mokslininkų dr. Laimos Česo-
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nienės ir habil. dr. Remigijaus Daubaro pastangomis sukurtos pirmosios lietuviškos
spanguolių veislės: ‘Vaiva’, ‘Reda’, ‘Žuvinta’,
‘Vita’ ir ‘Amalva’. Pastarosios gavo pradžią
iš klonų pavyzdžių, surinktų 1995–1999
m. Čepkelių, Žuvinto bei Kamanų pelkėse. Vertinant istoriškai, didžiausias ‚investicinis‘ indėlis tiriant spanguoles ir jų
populiacijų įvairovę Lietuvoje padarytas
ilgamečio Botanikos instituto mokslininko dr. Vytauto Butkaus. Jo dėka Lietuvoje
prieš daugiau kaip 45 metus nustatyta 17
paprastosios ir 3 smulkiauogės spanguolių botaninės formos pagal uogos pavidalą,
pradėti spanguolių introdukcijos, kultivavimo tyrimai ir didesnio masto eksperimentai. Vėliau į šiuos darbus įsijungė dr.
Elicija Stackevičienė, šviesios atminties dr.
Danutė Budriūnienė, šių eilučių autorius
bei aukščiau minėti VDU mokslininkai,
apvainikavę savo pasiekimus pirmosiomis
lietuviškomis veislėmis.
Kaip rodo trumpai apžvelgti tyrimai
bei Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto sukaupti duomenys, Lietuvoje turime tikrai nemažus natūralių spanguolynų išteklius. Jų yra ne tik rezervatuose
bei telmologiniuose draustiniuose, bet ir
nesaugomose teritorijose – įvairaus dydžio aukštapelkėse bei tarpinio tipo pelkėse. Prie spanguolynų išteklių išsaugojimo
ženkliai prisidėjo žemės ūkio melioracijos
bei miškų sausinimo darbų nutraukimas,
sugriežtinti gamtosauginiai reikalavimai,
susiję ne tik su retų rūšių, ekosistemų išsaugojimu, bet ir klimato kaitos prevencija.
Kadangi durpynai yra didžiausia natūrali
sausumos ekosistemų anglies saugykla, jų
eksploatavimas yra pagrindinis šiltnamio
dujų emisijos šaltinis. Pasaulinės gamtos
apsaugos organizacijos (IUCN) duomenimis, durpynų eksploatavimas sąlygoja apie
6 proc. antropogeninių CO2 emisijų kasmet. Todėl teigiama, kad pelkių atkūrimas
gali ženkliai prisidėti mažinant šiltnamio
efektą sukeliančio CO2 emisijas. Šia tematika vieni pirmųjų Lietuvoje buvo parengti
ir sėkmingai įgyvendinami projektai, vadovaujant GTC Botanikos instituto mokslininkei dr. Jūratei Sendžikaitei.

2018 rugsėjis

17

Ar reikia Punios šilą
paversti rezervatu?

Punios šilas

Prof. habil. dr. STASYS KARAZIJA, LMA akademikas-emeritas
Dr. VIRGILIJUS MIKŠYS, LAMMC Miškų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas

Š

iuo metu gana intensyviai siūloma
įgyvendinti dar vieną gamtosauginę
idėją – Punios šilą paversti gamtos
rezervatu. Kodėl tai vertėtų nedelsiant daryti, šių metų „Mūsų girių“ 6 nr. išspausdintame straipsnyje „Punios šilo rezervatas
– reikšmingas mokslinių tyrimų objektas“
pasisakė ASU profesoriai Vitas Marozas ir
Algirdas Augustaitis.
Bet mums tiek pati idėja, tiek minėtame straipsnyje pateikiami ją grindžiantys
argumentai atrodo gana abejotini, todėl
norime viešai padiskutuoti.
Pradedant diskusiją pirmiausia tikslinga prisiminti esminius dalykus: kas yra rezervatas, kokie būtų pokyčiai šile realizavus
siūlomą idėją. LR Saugomų teritorijų įstatyme nurodoma, kad rezervatas yra saugoma
teritorija, kurioje siekiama išsaugoti, tirti moksliniu požiūriu ypač svarbias gamtos vertybes, užtikrinti natūralią gamtinių
procesų eigą. Įsteigus rezervatą, nustatoma
konservacinė pagrindinė žemės naudojimo
paskirtis ir nutraukiama ūkinė veikla. Rezervatuose iš ūkinių priemonių gali būti leidžiamas tik priešgaisrinių priemonių vyk-
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dymas, epizootijų atvejais – sanitarinių
kirtimų vykdymas, taip pat pažeisto kraštovaizdžio, ekosistemų, natūralių buveinių
atkūrimas. Rezervato nuostatuose nustatyta tvarka dar gali būti vietos gyventojams
leidžiama grybauti bei uogauti.
Ar šie reikalavimai derinasi su istorine
Punios šilo praeitimi ir šiuolaikiniais visuomenės poreikiais? Patys straipsnio autoriai rašo, kad... „Viduramžiais Lietuvos
kunigaikščiai čia buvo įkūrę medžioklės
plotus, XX a. tarpukaryje Lietuvos valdžia
svarstė čia įkurti Tautos parką (...) Lankytojams šilas įdomus susiformavusia didele
kraštovaizdžio ir augalijos įvairove....“.
Akivaizdu, kad įsteigus rezervatą bus
apribotos šios teritorijos lankymo galimybės. Visa tai būtų aukojama gamtinių
vertybių išsaugojimo ir mokslinių tyrimų
atlikimo tikslui. Bet ar tikrai pasiektume
šiuos tikslus, pavertę beveik visą Punios
šilą rezervatu?
Straipsnio autoriai teigia, kad Punios
šile yra gausu retų, į Lietuvos raudonąją
knygą įrašytų augalų rūšių, bet „suintensyvėjus kirtimams naujų rūšių neberanda-

ma“. Tačiau augalų rūšių kiekio didėjimas
negali būti begalinis. Rezervato režimas
reikalingas irgi ne visoms rūšims – kai kurios būtent dėl jo gali ir išnykti. Esamas
botaninio-zoologinio draustinio statusas
ir II miškų grupės režimas kaip tik sudaro
geras sąlygas vertingoms rūšims išsaugoti,
nes draustinių nuostatuose galima nustatyti konkrečius specifinius reikalavimus jų
išsaugojimui ir vykdyti tam skirtas priemones.
Neabejotina, kad natūralaus miško
bendrijų vystymosi ir kaitos procesų tyrimams reikalingi rezervatai. Bet tokių
tyrimų svarbiausias taikomasis tikslas –
ekologinių (ekologizuotų, gamtai artimų)
miškininkystės sistemų kūrimas. O tokios
miškininkystės sistemos leidžia derinti
ūkines ir aplinkosaugines funkcijas, išvengiant jų atskyrimo ir saugomų teritorijų
plotų plėtros. Šiuo aspektu rezervatai reikalingi tyrimams, skirtiems tam, kad jų ir
kitų griežtai saugomų teritorijų miškuose
nedaugėtų.
Šio straipsnio autoriai tokio pobūdžio
tyrimus jau beveik du dešimtmečius vyk-

RENATO JAKAIČIO nuotrauka

Gamtosauga

do, naudodami daugiausia nacionalinių
parkų rezervatuose įkurtų tyrimų objektų duomenis. Manome, kad tyrėjai kol kas
tikrai neišnaudoja visų esamų rezervatų
teikiamų galimybių: trūksta tam darbuotojų, dėl institucinių reformų bei kintančios mokslo politikos kyla pradėtų tyrimų
nutraukimo grėsmės (tokie tyrimai turėtų
būti ypač ilgalaikiai).
Punios šilas su visa savo biologine įvairove toli gražu nereprezentuoja Lietuvos
miškų tipologinės įvairovės, nes natūralių
procesų vyksmas yra ženkliai skirtingas
skirtingų miško tipų bendrijose. Panašių
į Punios šilą miško bendrijų yra Aukštaitijos NP bei Žemaitijos NP rezervatuose.
Dėl šių priežasčių iki šiol nekūrėme tokių
tyrimų objektų ir dabartiniame Punios
šilo rezervate. O derlingiausių augaviečių

plačialapių miškų, kuriuose natūralių kaitos procesų dėsningumai mažiausiai žinomi, dabar esančiuose rezervatiniuose miškuose žymiai mažiau.
Punios šilo pavertimas rezervatu šios
problemos neišspręs. Net Punios šilo ąžuolynai yra specifiniai, būdingi salpiniams
miškams, kurių plotai maži ir kurie nereprezentuoja Lietuvos plačialapių miškų. Jei
tokie tyrimai būtų plečiami, tuomet, prieš
tai įvertinus kitų, palyginti neseniai įkurtų ar jau numatytų įkurti rezervatų (regioninių parkų rezervatai ir pan.) teikiamas
galimybes, būtų galima svarstyti rezervatų
būtent tokiuose labai derlingų augaviečių
miškuose įkūrimo tikslingumą.
Rezervato idėjos autoriai iš dalies teisingai teigia, kad miško bendrijų raidos tyrimams reikia nemažo ploto, kad tyrimo
objekte nebūtų jaučiama gretimose teritorijose vykdomų ūkinių priemonių poveikis
„dėl besikeičiančių šviesos, drėgmės režimo, vėjo papildomos įtakos“. Tačiau kokio
iš tiesų reikia ploto, kad toks poveikis nebūtų jaučiamas arba bent būtų minimalus?
Pavyzdžiui, norint išsaugoti natūralias
aukštapelkių gamtines bendrijas, būtina
saugoti visą aukštapelkę. Miškuose yra gerokai kitaip. Atskirų miško mezoekosistemų (biogeocenozių) ryšiai su gretimomis
teritorijomis ne tokie tamprūs: kuo augavietės sausesnės, tuo tie ryšiai silpnesni.
Todėl kvartalo ar net kiek mažesnio dydžio
rezervatinio miško plote, jeigu jis supamas
miško, o ne laukų, galima rasti pakankamai vietos natūralių miško bendrijų vystymosi procesų tyrimo objektams. O ženk-

lios tokių tyrimų dalies koncentravimas
viename miško masyve nepageidautinas
ir dėl gamtinių trikdžių įtakos vystymosi
procesams – nedidelėje atskiroje teritorijoje jų poveikis gali būti ir nebūdingai stiprus (galima prisiminti ir 2010 m. škvalą),
ir nebūdingai silpnas. Šiuo požiūriu žymiai
geriau, jei tyrimai vykdomi įvairiose šalies
teritorijos dalyse, esančiuose ir mažesnio
ploto rezervatų miškuose.
Nustebino straipsnio autorių mintis,
kad „stambiųjų žinduolių populiacijų išsibalansavimo“ įtakos miško bendrijų kaitos procesams pavyktų išvengti rezervato
sąlygomis. Bet juk visiškai akivaizdu, kad
apie stambiosios gyvūnijos įtakos natūralizaciją ūkinės veiklos apimtoje šalyje negali būti ir kalbos. Išsibalansavimas yra jau
labai seniai įvykęs ir jį galima reguliuoti tik
žmogaus poveikiu. Punios šilas šiuo požiūriu yra akivaizdžiai per mažo ploto ir tokiam tikslui visai netinkamas. Be to, gamtinio rezervato sąlygomis, kai medžioklė
visame miško masyve būtų negalima, būtent „išsibalansavusių stambiųjų žinduolių
populiacijų“ įtaka miškų vystymuisi (ypač
atsikūrimui) gali būti labai reikšminga.
Mažesnio ploto rezervate vien dėl aplink jį
vykdomo stambiųjų žinduolių populiacijų
gausos reguliavimo jų įtaka tikrai mažesnė
ir gal artimesnė natūraliai.
Apibendrinant galima teigti, kad Punios šilo pavertimas gamtos rezervatu
būtų neprasmingas nei visuomenės poreikių tenkinimo, nei biologinės įvairovės apsaugos požiūriu, mažai prisidėtų prie natūralaus miškų vystymosi tyrimų plėtros.
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Paežerėje galima maudytis ir stovyklauti

Trakų miškininkų dėmesys
miškų rekreacijos plėtrai
VACLOVO TREPĖNAIČIO, VYTAUTO KNYVOS fotoreportažas

Įrengta stovyklavietė prie Skaisčio ežero
Dažnai lankomu gamtos pažintiniu ir turistiniu objektu tapo Trakų rajone, prie Varnikų kaimo atidarytas Varnikų pažintinis miško

VYTAUTO KNYVOS nuotraukos

Vienas iš stovyklavietės sumanytojų, VMU Trakų regioninio
padalinio vyr. miškininkas Dainius Taukis
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takas, kurį per draustinio pelkę savomis lėšomis įrengė tuometinė
Trakų miškų urėdija. Tačiau šis gamtos pažinimo objektas nebuvo
pritaikytas lankytojų rekreaciniams tikslams. Jį prižiūrintiems Lentvario girininkijos miškininkams kasmet darėsi vis sunkiau suvaldyti „laukinio turizmo“ mėgėjų srautą, šalinti jų paliktus pėdsakus.
Trakų miškų urėdijai 2006 m. perėmus valdyti patikėjimo teise Trakų istoriniam nacionaliniam parkui priskirtus valstybinės
reikšmės miškus, šioje miškų urėdijoje vyriausiuoju miškininku
dirbusiam Dainiui Taukiui kartu su Trakų istorinio nacionalinio
parko Kraštotvarkos ir Užutrakio dvaro sodybos skyrius vadove
Anžela Kriaučiūniene kilo mintis Varnikų miške, Skaisčio ežero
pakrantėje įrengti lankytojams erdvę stovyklavietę su trumpalaikiam poilsiui būtinais rekreaciniais statiniais, automobilių stovėjimo aikštele. Bet šiam sumanymui įgyvendinti iškilo pirmiausia
nemažai teisinių kliūčių – Varnikių draustinio statusas, Trakų
INP zonavimo schema ir kitokie draudimai neleido imtis tokių
darbų. Trakų miškų urėdijos miškininkams teko įdėti nemažai
pastangų, kad būtų padaryti teisės aktų pakeitimai numatytame
rekreacijai Varnikų miško plote. Kai kurie pakeitimai spęsti net
šalies Vyriausybės lygmenyje.
Patikslinus 2015 m. Trakų miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektą, buvo parengtas Skaisčio poilsiavietės techninis projektas. Trakų miškininkai atliko 3,3 ha teritorijoje kraštovaizdžio
formavimo kirtimus bei išvalė paežerėje brūzgynus, užšlemštą
mišką. Imlaus rankų darbo būta apsčiai. Laimėjusi konkursą, A.
Žiuko įmonė šiemet netruko įrengti jaukią ir ilgaamžę poilsiavietę. Paežerėje pastatytos puošnios persirengimo kabinos, kokių ir

Valstybiniuose miškuose

Skaisčio ežero pakrantėje išsaugota tuopų alėja mena grafų Tiškevičių laikus

Palangoje nerasi, šiukšliadėžės, įrengtos 3 laužavietės su suolais,
kelios sutankinto grunto palapinių statymo vietos. Prieigoje – informacinis stendas, didelė automobilių stovėjimo aikštelė, iš kurios vinguriuoja 740 m ilgio pėsčiųjų takas. Pakeliui galima prisėsti ar papietauti po įrengtomis 3 pavėsinėmis, pasimankštinti
atrakcionų aikštelėje. Šlaite išretinto eglynėlio paūksmėje – reikalingiausias asmeninės užeigos nemažas namelis...
Įspūdingai atrodo ir paežerėje paliktos eile susodintos šimtametės tuopos, kurios dėl lankytojų saugumo buvo apgenėtos. Dėl
to tartasi net su arboristais. Stovyklavietę prižiūrintys Lentvario
girininkijos miškininkai juokauja – dalis lankytojų dabar šiuos
senmedžius palaiko ir galiūnais ąžuolais... Pasakojimuose teigiama, kad skaidriame Skaisčio ežere mėgdavę laiveliu pasiplaukioti
Lentvario dvaro savininkai grafai Tiškevičiai, o pakrantėje įrengtoje prieplaukoje jų laukdavo vežikas su karieta. Kad būtų jaukiau,
privažiavimas apsodintas greit augančiomis tuopomis.
Stovyklavietei įrengti prireikė 67 tūkst. eurų. Todėl dar 2016
m. miškininkai kreipėsi į Nacionalinę mokėjimų agentūrą dėl ES
struktūrinių fondų paramos. Po NMA įvertinimo ir stovyklavietėje užsakovų atliktų darbų priėmo, tikimasi netrukus gauti 48
tūkst. eurų išmoką.
Likusios darbų išlaidos – iš Valstybinės miškų urėdijos biudžeto.
Stovyklavietės atidaryme vasarą dalyvavę Trakų rajono merė
Edita Rudelienė ir administracijos direktorius Darius Kvedaravičius patikino, kad savivaldybė padės vietos miškininkams prižiūrėti šią poilsiavietę – komunalininkų pastatyti konteineriai, prisikaupus šiukšlių, bus reguliariai išvežami.

Laužavietė

tiko girininkas Juozas Urbanavičius. Miške sutikome ir šio tako
projektuotoją, ekologą T. Špiliauską. Nors jo parinktas tako maršrutas veda per kalvas ir nėra lengvas pėstiesiems, bet įdomus ir
gamtininkui, ir istorija besidominčiam lankytojui. Takas apjungia netoli Aukštadvario esantį Mošos archeologinį draustinį, kuris saugo I tūkstantmetį menantį piliakalnį su stačiais šlaitais, jo
papėdėje galimai buvusią gyvenvietę bei 3 pilkapynus. Apačioje
akmenuota vaga čiurlena sraunus Mošos upelis, prikritęs negyvos medienos. Toliau takas veda kalvomis į miško gilumą, kur
įsteigtas Skrebio miško botaninis draustinis bei saugoma „Natura
2000“ teritorija, pasižymintys medynų rūšine įvairove, ypač trake augančia skroblų gausa ir jų sėklomis nuklota miško paklote.
Mošos piliakalnis, menantis I tūkstantmečio laikus

Skrebio miško pažintinis takas Aukštadvaryje
Bendradarbiaujant VMU Trakų regioninio padalinio miškininkams ir Aukštadvario regioninio parko direkcijai, šiemet Aukštadvario valstybiniame miške įrengtas 3 km ilgio Skrebio miško
pažintinis pėsčiųjų takas. Jį suprojektavo regioninio parko vyr.
ekologas Talvydas Špiliauskas, o rodyklių, 8 pakelės stotelių stendų, automobilių stovėjimo aikštelės įrangą bei kitus darbus miške
finansavo VMU Trakų regioninis padalinys. Tai dar viena nemokama gamtos ir istorijos pažinimo dovana visuomenei.
Atvykus vieną neįprastai šiemet rugsėjo antrai pusei šiltą popietę į Aukštadvario girininkiją, pristatyti taką mums noriai su2018 rugsėjis
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Sengirės fragmentas prie Mošos pilkapyno
Aukštadvario girininkijos girininkas Juozas Urbanavičius ir
Aukštadvario regioninio parko vyr. ekologas Talvydas Špiliauskas
(dešinėje) pristato Skrebio miško pažintinį pėsčiųjų taką

Išsaugota natūrali buveinė

Džiugina akį išlikę sengirės fragmentai, ypač aukštos ir drūtos
eglės, ąžuolai, liepos.
Šiame natūralios aplinkos take numatoma rengti edukacines
gamtos ir istorijos pažinimo pamokas moksleiviams bei suaugusiems lankytojams, galbūt po apžiūrėtos „Velnio duobės“ čia užsuks ir turistai.

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“
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Nausodžio k.,
Vėžaičių sen.,
96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 673 51506
El. paštas info@mmc.lt
www.miskui.lt

Pirmąją vietą komandinėje įskaitoje užėmusios
Baltarusijos atstovas Siarhei Shkudrou

Pergale džiaugiasi pasaulio čempionas Marco Trabert

sėkmė

medkirčių varžytuvėse Norvegijoje
M

edkirčio darbas yra vienas pavojingiausių ir sunkiausių darbų, reikalaujantis daug fizinių pastangų, kruopštumo, žinių. Netgi teigiama,
kad pagal pavojingumą jis rikiuojasi tuoj po išminuotojų darbo. Gamtinių
sąlygų pokyčiai miško darbuose metų bėgyje taip pat įneša savo indėlį.
Medkirtystė įvairiose šalyse taip pat turi savo specifiką, bet pagrindiniai
principai, taisyklės ir uždaviniai visur yra panašūs.
Siekiant populiarinti medkirčio darbą bei profesiją, keistis įvairių šalių
medkirčių patirtimi, technologijomis, naujų darbo įrankių (motorinių pjūklų bei pagalbinių priemonių) naudojimo patirtimi, 1970 metais Vengrija bei
tuometinė Jugoslavija nusprendė organizuoti tarptautines medkirčių profesinio meistriškumo varžytuves. Šalia paminėtų tikslų, jos turėjo ir sportinę kryptį, kur buvo išaiškinami nugalėtojai įvairiose individualiose rungtyse bei komandinėje įskaitoje. Kad varžybų organizavimas vyktų sklandžiai,
įsteigta Tarptautinė medkirčių varžybų asociacija (IALC), šiuo metu vienijanti 28 šalis su dabartine būstine Vokietijos mieste Bazelyje.
Varžybų nuostatai parengti remiantis Šveicarijos įstatymine baze bei
nuolat tobulinami. Jau įvyko 33 tokie čempionatai. Anksčiau vykdavo kasmet, dabar organizuojami kas dveji metai.
Kadangi Europoje dominuoja mašininė medienos ruoša, medkirčių
skaičius sparčiai mažėja. Tačiau į asociacijos organizuojamą renginį vis
aktyviau įsitraukia Rytų Europos šalys bei kitos jų rytinės kaimynės, todėl
kartu su pagrindiniais rėmėjais (motorinių instrumentų gamintojais STIHL
Nugalėtojo motorinis pjūklas STIHL MS 500i

ir Husqvarna bei darbo rūbų medkirčiams gamintoja Pfanner) renginys
tikrai žada gyvuoti ir ateityje.
Šiemet 33-iosios medkirčių varžytuvės vyko Norvegijoje, Lilehamerio
mieste. Dalyvavo komandos iš 27 šalių, mūsų šalies atstovai dalijosi 19
vieta, o jaunių įskaitoje (U24) Antanas Brunevičius užėmė 13 poziciją.
Įskaitinėse varžybose pirmą kartą debiutavo ir varžėsi 12 moterų. Tarp
jų mūsų šalies atstovės nebuvo.
Šiame čempionate ypač sėkmingai pasirodė dalyviai, kurie varžybose
naudojo STIHL motorinius pjūklus. Komandinėje įskaitoje visas keturias pirmąsias vietas iškovojo šalys – dalyvės, kurių medkirčiai varžėsi STIHL motoriniais pjūklais – Baltarusija (pirmoji vieta), labai mažai nuo jos atsiliko Vokietija, toliau Austrija bei Prancūzija. Jaunuolių tarpe tarp keturių pirmųjų
vietų (tame tarpe pirmoji bei antroji) trys medkirčiai naudojo STIHL įrangą,
tiktai moterų „lygos“ laimėtojos valdė gana galingas Husqvarnas, nors 8 iš 12
šios grupės dalyvių taip pat pasirinko STIHL. Ypač sėkmingas buvo naujojo
motorinio pjūklo STIHL MS 500i debiutas, kuriame pirmą kartą pasaulinėje
motorinių pjūklų gamybos istorijoje sumontuotas variklis su elektroniniu tiesioginiu degalų įpurškimu į variklio karterį. Populiarumu pasižymėjo ir STIHL
„veteranai“ – MS 440, 460 bei varžytuvėms pritaikytas, turintis šiek tiek forsuotą variklį serijinis STIHL MS 460 Magnum. Per 70 proc. visų dalyvių individualiose rungtyse pasirinko STIHL ir Husqvarna motorinius pjūklus, taigi kitų
gamintojų prekiniai ženklai buvo gana reti, o kai kurie ir pakankamai egzotiški. Pavyzdžiui ukrainiečių Motor Sich 475 S. Ir nors teigiama, kad galutinius
rezultatus didesniąja dalimi nulemia medkirčio meistriškumas, o motorinio
pjūklo pasirinkimą – subjektyvūs ar objektyvūs veiksniai, negalima paneigti
pagrindinio „kovos įrankio“ techninių–eksploatacinių, konstrukcinių ar kitų
savybių reikšmės ir asmeniniams, ir komandiniams rezultatams.
Taigi dabar medkirčių vėl laukia dviejų metų pasiruošimo bei treniruočių laikotarpis, kuomet galės suremti „ginklus“ 34-ose profesinio meistriškumo kovose Serbijoje. Numatoma leisti dalyvauti komandų sudėtyje iki
30 dalyvių. Tikėkimės jose ir puikaus mūsų šalies medkirčių pasirodymo.
Eduardas Derenka
Mocevičiaus firmos „Ginalas“
vadovo pavaduotojas
2018 rugsėjis
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PONS S E

Ponsse Bison Active Frame pasižymi aukštu eksploatavimo efektyvumu

Medkirtėje Ponsse Cobra sumontuota tiksli ir lengvai valdoma strėlė

Inovatyvūs sprendimai
kokybei, produktyvumui,
komfortiškam darbui užtikrinti
Miškininkystės parodos FinnMetko
2018 metu kompanija Ponsse pristatė savo
naujausius produktus: aštuonratę medvežę Ponsse Bison Active Frame, medkirtes
Ponsse Cobra ir atnaujintą Fox, ant medvežių montuojamą naujo tipo strėlę Ponsse
K121, naujos kartos EURO 5 standartus
atitinkantį variklį Mercedes-Benz/MTU,
patobulintos konstrukcijos operatoriaus
kėdę Ponsse Seat, prailgintus tandemus bei
eilę kitų technologinių sprendimų. Kelias
dienas prieš parodą su Ponsse naujovėmis
pačioje įmonėje galėjo susipažinti ir viso
pasaulio žurnalistai. Jie pirmieji turėjo gaPonsse Bison medvežėje Active Frame puikiai
suderinta su CVT perdavimo sistema
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limybę iš operatoriaus kabinos stebėti kirtimo mašinų darbą ar išbandyti naujosios
medvežės privalumus vingiuotais miško
keliukais.

Naujos kartos medvežė
Ponsse Bison Active Frame – tai naujos kartos 8 ratų medvežė, turinti ypač didelį pagreitį, galinti išvystyti didelį greitį
bei pasižyminti ypač aukštu eksploatavimo efektyvumu. CVT technologijos transmisija ir Active Frame pakabos sistema
akivaizdžiai padidino mašinos našumą
iki visiškai naujo lygio, todėl ši medvežė
yra neprilystama miške, ypač
transportuojant medieną ilgais
atstumais. Joje sumontuotas
šiuolaikiškas EURO 5 emisijos
standartus atitinkatis MercedesBenz/MTU variklis bei galingas
krautuvas.
Kompanija Ponsse pirmą
kartą serijinėje gamyboje panaudojo bepakopę automatinę pavarų dėžę (Continuously variable
transmission, CVT). Medvežėje
Bison įrengta CVT technologijos transmisija gali keisti neribotą kiekį perdavimo santykių
tam tikrame intervale. Ji visiškai automatizuota ir sklandžiai
funkcionuoja, todėl, neperjun-

giant pavarų, šia medveže galima važiuoti (pakrautai ar tuščiai) nuo 0 iki 20 km/
val. greičiu visada išlaikant tą pačią traukos jėgą.
Naujajame Bison modelyje Ponsse akcentuoja Active Frame (aktyviojo rėmo)
parinktį. Struktūriniu ir eksploataciniu
požiūriu paprasta, tačiau veiksminga sistema užtikrina, kad šoniniai svyravimai,
veikiantys mašinos operatorių, būtų efektyviai ir nepastebimai amortizuojami. Ši
sistema nėra nauja ir naudojama kai kuriose Ponsse mašinose nuo 2014 m. Bison medvežėje Active Frame puikiai suderinta su
CVT perdavimo sistema, todėl garantuoja
žymiai mažesnę vibraciją salone, užtikrina
saugų, komfortišką ir pakankamai greitą
važiavimą miško keliais. Medvežės maksimali keliamoji galia 16 tonų.

Tinka daugumai kirtimų
Įdomu tai, kad kompanija Ponsse nusprendė naujiems sukurtiems gaminiams
grąžinti seniau naudotus pavadinimus.
Taip atsitiko ir su naujos kartos medkirte
Ponsse Cobra, nes būtent prieš du dešimtmečius Ponsse gamino medkirtę HS10,
dar vadinamą Cobra. Jos gamybą nutraukė 2000 m., o dabar vėl grįžo prie buvusio
pavadinimo.
Šių dienų aštuonių ratų medkirtė
Ponsse Cobra turi panašias technines cha-

Medkirtė Ponsse Fox tinka drėgnoms augavietėms ir miškams su minkšta paklote

rakteristikas kaip Ponsse Ergo. Cobroje sumontuotas 210 kW MB/MTU šešių cilindrų dyzelinis variklis. Priklausomai nuo
kranų tipo (C5 arba C44+) strėlės siekis
nuo 10 iki 11 m, maksimalus kėlimo momentas 250 kNm. Gali būti komplektuojama su H5, H6 arba H7 kirtimo galvute bei
26,5“ ratais.
Tokie techniniai sprendimai, kaip
tikslus ir lengvai valdomas kranas, puikus mašinos važiuoklės subalansavimas,
veiksmingas darbinis siurblys bei galingas
variklis neabejotinai užtikrins ilgalaikį ir
nepriekaištingą medkirtės Ponsse Cobra
eksploatavimą.

Išsiskirianti ekonomiškumu
Kompanija Ponsse rinkai pateikė dar
vieną atnaujintą ir patobulintą medkirtę
žinomu Fox pavadinimu. Šis modelis yra
puikiai užsirekomendavęs ir tarp Lietuvos
miškininkų. Įdiegus naujausius techninius
sprendimus, ši mašina užims deramą vietą
ekonomiškų ir efektyvių medkirčių tarpe.
Tinkamai įrengta, gerą matomumą užtikrinanti kabina, subalansuota stabilizavimo sistema, mažą mašinos slėgį į gruntą
išlaikanti rėmo konstrukcija bei efektyvi
hidraulinė sistema suteikia galimybę produktyviai panaudoti šią medkirtę drėgnose
augavietėse arba esant mikštai miško paklotei ir nelygiam reljefui. Fox‘o išskirtinumas – tvirtas, patikimas, mašinos viduryje
įrengtas kranas C44+, užtikrinantis aukštą
našumą bei žemą degalų sunaudojimą.

Naujas krautuvas Ponsse K121 skirtas ElephantKing medvežei

resnius alyvos srautus, pagerinančius hidraulikos veikimą.
Dar viena naujovė – Ponsse Manager
– moderni miško mašinų skaitmeninimo
platforma, jungianti mašinas su bendru
informaciniu tinklu. Išsamus, paprastas
naudoti įrankis ypač naudingas darbo planavimui, mašinų efektyvumo monitoringui ir valdymui bei suteikiantis galimybę naudotis išsamiomis ataskaitų teikimo
funkcijomis.
Parodoje taip pat pristatyta nauja ant
medvežių montuojama naujo tipo strėlė
Ponsse K121, skirta specialiai Elephant ir
ElephantKing medvežėms, išsiskirianti padidinta galia, ypač tinkanti darbui sunkiomis ir atšiauromis sąlygomis.
Sistema Ponsse Active Crane siūlo naują būdą, kaip valdyti krautuvą ir pagerinti jo darbą. Ponsse Active Crane (Aktyvusis
krautuvas) dėka galima lengviau ir paprasčiau valdyti krovos darbus naudojant
tik dvi svirtis, iš kurių viena kontroliuoja
griebtuvo aukštį, o kita – judėjimo kryptį.
Norint dirbti įprastu režimu, Active Crane galima deaktyvuoti vienu mygtuko paspaudimu.
Naujo dizaino, komfortiška, žymiai
efektyviau slopinanti vibracijas kabinoje
sėdynė Ponsse Seat – tai dar vienas įrodymas, kad kompanija nuo pat įsikūrimo diCobra turi puikiai subalansuotą važiuoklę

delį dėmesį skiria miško mašinų operatorių darbo vietos tobulinimui.

***
Ponsse Oy prezidentas ir generalinis
direktorius Juho Nummela šį mėnesį paskelbtas Metų verslininku (Vuoden Liikemies) kasmetiniame Suomen Liikemiesyhdistys renginyje, kuris organizuojamas
bendradarbiaujant su leidiniu Kauppalehti
ir Aalto universitetu. Tai buvo pirmas kartas, kai antrasis asmuo iš tos pačios bendrovės tokį įvertinimą. Ponsse įkūrėjas
Einari Vidgrén Metų verslininku buvo pripažintas 1997 metais.

***
Kompanijos Ponsse miško mašinos
mūsų šalies rinkoje pasirodė nuo 2006 m.
Oficialus Ponsse miško technikos atstovas
Lietuvoje yra UAB Konekesko Lietuva, turinti penkis aptarnavimo centrus Vilniuje,
Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose. 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
Fox’e gerą matomumą užtikrina erdvi operatoriaus kabina

Kitos naujovės
Kompanija Ponsse naujai pagamintų
medkirčių modeliuose pradėjo montuoti
patobulintas hidraulines sistemas, kurių
dėka žymiai mažiau sunaudojama degalų bei išvengiama didelių slėgio nuostolių. Naujoje hidraulinėje sistemoje žarnos
ir jungiamieji blokai pakeisti naujos konstrukcijos elementais, kurie užtikrina ge2018 rugsėjis
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Maču Pikču – senovinis inkų miestas „ant debesų“, atrastas 1911 m. džiunglėse

Indėnai – žmogaus, gamtos
ir kultūros sąsajos
Prof. emeritas EDVARDAS RIEPŠAS

(tęsinys, pradžia 6 nr.)

viskas padaryta rankomis iš nendrių (sala,
būstai, laiveliai. Plaukėme į vieną iš didesnių salų, kurioje gyvena Uros genties indėnai. Jų tekstilės meną saugo UNESCO.
Moterys tik audžia, vyrai tik mezga. Fantastiškos, ryškios natūralių dažų spalvos,
vaizdeliai iš jų gyvenimo. Pavaišino vietiniais valgiais.
To paties ežero pakrantėje, bet jau Bolivijoje, Kopakabanos mieste (3,8 km aukštyje)
apžiūrėjome XVI a. baziliką ir inkų observatorijos likučius, kurioje buvo stebimi Visatos
ciklai (lygiadieniai, saulėgrįžos ir kt.).
Nepavyko apsilankyti Tiahuanako
(Tiwanaku) archeologinėje radimvietėje
(derinant programą, dauguma bendrakeleivių nepritarė, nes reikėjo nukrypti apie

70 km nuo maršruto). Tačiau laisvalaikiu
apsilankiau La Paso miesto turizmo agentūroje ir vaizdo įraše susipažinau su svarbaus (UNESCO), prieš 2000 metų buvusio
religinio-kosmologinio centro vertybėmis:
Saulės vartais, milžiniškomis akmeninėmis skulptūromis, kurias Turas Hejerdalas
lygino su Velykų salų vertybėmis ir kt.
La Pasas – milijoninis Bolivijos miestas, įsikūręs 3–4 km aukštyje, kalno šlaituose. Įsimintini: Raganų turgus (kaukolės,
džiovinti gyvūnų embrionai, magiškų žolelių mišiniai, talismanai, amuletai), Būrėjų
kvartalas su altorėliais, laužais, ritualiniais
reikmenimis. Apsilankėme užmiestyje
esančiame nežemiško vietovaizdžio „Mėnulio slėnyje“. Tai unikalių formų ir spalvų

Paplitęs graužikas kapibara (sveria iki 80 kg, ilgis – iki 1,5 m.)

Trijų rūšių flamingai

Inkai
Atvykome į Kolkos kanjoną, kuris yra dukart gilesnis už Didįjį Kanjoną JAV. Jis įrašytas į Gineso rekordų knygą. Čia tikėjomės
pamatyti Pietų Amerikos nacionaliniu simboliu tapusį didžiausią Vakarų pusrutulio
skrendantį paukštį kondorą (sparnų plotis
iki 3 m, svoris iki 15 kg). Pasisekė, nes atvykome laiku, kai šie grifų šeimos paukščiai,
įšilusių oro srovių keliami, pradeda skristi į
Andų plynaukštes ieškotis maisto.
Titikakos ežeras – didžiausias (194x65
km dydžio, esantis 3,8 km aukštyje) gėlavandenis ežeras Pietų Amerikoje. Jame
per 40 salų, tarp jų ir plaukiojančių. Jose
Monumentas „Dakar“
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Terasinės žemdirbystės šedevras

uolienų gamtinės kompozicijos, šviesos ir
šešėlių žaismas saulei tekant ir leidžiantis.
Iš La Paso skridome į Ujunį, 3,6 km
aukštyje druskos ežero pakrantėje įsikūrusį
didžiausią Bolivijos „ateities“ miestą. Druskos sluoksnio storis čia iki 10 m. Spėjama,
kad joje (Salar de Ujuni) yra pusė viso pasaulio ličio atsargų (svarbiausias akumuliatorių elementas). Šios druskos luitai naudojami statybose. Nakvojome iš jų pastatytuose
svečių namuose, fotografavomės prie Dakaro 2016 m. ralio įamžinimui pastatyto momumento. Nežemiškai atrodo Ujunio apylinkių kraštovaizdis: ugnikalniai, geizeriai,
druskų piramidės, spalvas keičiantys ežerai
ir kalnų viršūnės, gigantiški kaktusai, laukiniai gyvūnai (kelių rūšių flamingai, grifai
ir net lapės), triušeliai, vikunijos. Lankėmės
Kolčanio druskos kasykloje-rezervate. Sušalę geizerių vietovėje (–10 oC), atsigavome
maudydamiesi karštose versmėse.
Iš Ujunio vėl skrendame į La Pasą, o iš
jo, pernakvoję ir atsisveikinę su Bolivija,
į Kuską (Peru). Tai istorinis, vienas iš žavingiausių, 3,4 km aukštyje įsikūręs mietas – Inkų imperijos sostinė XIII–XIV a.
(UNESCO). Siaurose gatvelėse, akmeninėse statinių sienose, draugiškų žmonių
veiduose ypač jaučiasi inkų dvasia. NuKoralinė gyvatė

Autorius prie Geležinio medžio

griautos inkų šventyklos vietoje XVII a.
pastatyta katedra, kurioje daug vertingų
meno kūrinių. Kita barokinė Santo Domingo bažnyčia taip pat pastatyta ant Korikančos šventyklos, svarbiausios Saulės
kulto ir inkų observatorijos, pamatų (dalis
jų ir sienų fragmentų išliko).
Pakeliui į Šventąjį inkų slėnį, kuris
bene labiausiai atskleidžia inkų išmintį,
urbanistikos pasiekimus, gyvenimo būdo
sąsajas su gamtine aplinka. Pisako kaimelyje lankomės garsiame mainais turguje,
stebimės jūrų kiaulyčių kavine, pramoninėmis Maras druskų kasyklomis, terasinės žemdirbystės šedevru, panašiu į amfiteatrą. Manoma, kad tai galėjo būti inkų
žemdirbystės (selekcijos) tyrimų objektas.
Tarp žemutinės ir viršutinės jo terasų temperatūrų skirtumas siekia 15 °C. Oljanto
miestelyje apžvelgėme gerai išlikusių inkų
miestų išplanavimo subtilybes – gyvenimo būdo sąsajas su gamta. Akvas Kaljentes miestelis tarpinė stotelė į Maču Pikču
– senovinį inkų miestą „ant debesų“, kuris
išliko nesugriautas, buvo žmonių apleistas,
džiunglių paslėptas ir tik 1911 m. archeologų vėl atrastas. Nors yra seisminėje zonoje, puikiai išsilaikė šventyklos elito rezidencijos, gynybiniai pastatai, akmeninės
Voras paukštėda

gatvės laiptai, vandens surinkimo įrengimai. Prieš saulės tekėjimą ryžomės užkopti į Huaina Pikču viršūnę, kad iš viršaus
apžvelgti inkų urbanistinį stebuklą ir jo
aplinką. Tai buvo ypač sunkus ir rizikingas kopimas (bent jau man) stačiais akmeniniais laiptais, balansuojant siaurame takelyje tarp statmenų uolų ir bedugnės.
Inkai teigia, kad kalno viršūnėje gyvenąs
jų vyriausias žynys. Kalno šlaituose buvo
žvalgų įtvirtintos būstinės, kuriose budintys karininkai perspėdavo Maču Pikču gyventojus apie besiartinančius priešus.
Traukiniu grįžome į Kusko miestą, o
iš jo lėktuvu į 3 parų turą po Amazonijos
džiungles (Bolivijos ir Brazilijos pasienyje).
Iš oro uosto visureigiu vykome iki artimiausios Amazonės baseino upės, o upe
keletą valandų plaukėme į džiunglių gilumą. Visiškas atotrūkis nuo civilizacijos, pasinėrimas į vis dar paslaptingą, didžiausia
pasaulyje biologinę įvairove išsiskiriančia,
Amazonės džiunglių „šventovę“. Plaukdami
upe stambesniu laivu, dieninio ir naktinio
safari metu, stebėjome pakrantės ekotono
įvairovę. Vidinio džiunglių ežero pakrantėmis plaukėme irkline valtele. Pėsčiomis
per visą dieną nuėjome apie 12 km natūraliai susiformavusiais takeliais. Įžengiant į
džiungles buvome pažymėti magiškais, tik
aborigenams suprantamais, raudonų natūralių dažų ženklais ant veido – „savi“. Grįžome fiziškai išsekę, bet dvasiškai pakylėti ir laimingi. Naktinio pėsčiųjų safari po
džiungles metu patyrėme magišką garsų,
žibančių tamsoje akių, o apšvietus ir jų savininkų naktinį gyvenimą. Liūdniausia patirtis – džiunglių naikinimas, kirtavietėse
sėjamos žemės ūkio kultūros...
Išsamiau aprašyti džiunglėse patirtą
įspūdį, jų biologinę įvairovę galima būtų
tik didesnės apimties publikacijoje, pasitelkiant įsigytus leidinius ispanų kalba.
2018 rugsėjis
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Š

ių metų žiemą įvyko savotiškas visuotinis miško žvėrių
surašymas – skaičiuota 11 gyvūnų rūšių pėdsakai sniege.
Kaip ir buvo galima tikėtis, išskirtinio dėmesio susilaukė
vilkas. Tad ir šiame straipsnyje be visų kitų apskaitos eigos subtilybių kalba suksis apie vilką.

T

Žodis
skaitytojui

ais laikais, kai jau buvo matyti brandaus socializmo saulėlydžio gaisai ir brėško atgimimo saulėtekio žaros, teko
klausytis Valdo Adamkaus paskaitos, skirtos gamtosauga
beužsiimančiai ar bent ja besidominčiai publikai. Savaime suprantama, dabar visiems gerai žinomas žmogus tada dar nebuvo tituluojamas ,,Jo Ekscelencija“, bet, užtat, atstovavo didžiąją
galybę – Jungtines Amerikos Valstijas. Jis ilgus metus užėmė
aukštas pareigas JAV aplinkos apsaugos federalinės valdžios
institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje.
Komunistinio rojaus statybų išvarginti klausytojai klausėsi žmogaus iš kito pasaulio. Gerbiamas prelegentas daug kalbėjo apie mums tada dar negirdėtas globalias aplinkosaugos
problemas, bet nevengė ir tuometės mūsų gamtosaugos vertinimo.
Būsimam Ekscelencijai didelę nuostabą kėlė, kodėl tų laikų
Lietuvos gamtos apsaugos inspekcijų pareigūnai, lyg policininkai, vaikosi ir gaudo ginkluotus, pavojingus nusikaltėlius, vadinamus brakonieriais, bet nemato aplinkos teršėjų.
Dievai žino, ar palankus vėjas buvo, ar to meto valdžios
žmonių ausys buvo plačios, būsimo prezidento žodžiai neprapuolė. Ilgai netrukus rajoninės gamtos apsaugos inspekcijos ne
tik buvo perkrikštytos į aplinkos apsaugos agentūras, bet ir virto plačią aplinkosaugos vagą plėšiančia valstybės institucija.
Prabėgo vos trisdešimt metų. Tik staiga ir atkrikštijo agentūras į inspekcijas. Kažin, ką jos veiks dabar.
Malonaus skaitymo apie vilkų skaičiavimo epopėją.
			
Eugenijus TIJUŠAS

PS. Pamenu, kai miškų ūkius 1990 m. atkrikštijo į miškų
urėdijas, mano Amžiną atilsį tėvas eigulys atšventė šitą reikalą
su kaimynais ir išpūtęs krūtinę rėžė kalbą: ,,Nu va, ir aš do prėš
pėnsijū sulaukiau“.
Kažin kaip šiuolaikiniai eiguliai atšventė naują karjeros etapą įsteigtuose padaliniuose..?

Apskaitos rezultatai
Aplinkos ministerija skelbė, kad žvėrių apskaita pagal pėdsakus
sniege bus objektyvesnė ir tikslesnė. Tačiau oficialios informacijos, kurią žadėta pateikti gegužės 1 d., vis dar nėra. Per 800
medžioklės plotų vienetų naudotojų (MVPN), kurie atliko apskaitas ir pateikė rezultatus, kol kas nežino, ar jų darbas buvo
reikalingas ir naudingas. Galbūt apskaitos pagal minėtą metodiką nepasiteisino ar nepatiko medžiotojų pateikti rezultatai?
Atsakingų institucijų dėmesio susilaukė tik tie, kurie savo medžioklės plotuose neatliko apskaitų. Tikėtina, kad panaši ar su
nedidelėmis korekcijomis apskaita pagal pėdsakus sniege bus ir
2019 metais.

Pradžia
Nuo 2018 m. vasario 13 d. įsigalioję šalyje Medžioklės taisyklių
pakeitimai pasipildė 5 priedu ir jame esančia medžiojamųjų gyvūnų apskaitos pagal pėdsakus sniege metodika. Joje nurodyta,
kad laukinius gyvūnus reikės skaičiuoti sausio–kovo mėn. esant
palankioms gamtinėms sąlygoms, kurios aiškiai ir suprantamai
aprašytos metodikoje.
Apskaitos naujovės praktikoje prasidėjo nuo pranešimo
apie apskaitą AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Pranešimų priėmimo ir aplinkosauginių ekstremalių situacijų valdymo skyriui telefonu, kuris greičiau nei per savaitę
„perkaito“ ir pranešimus pradėta priminėti el. paštu. Apskaitos
vykdytojus klaidino tai, kad pranešimas apie apskaitos pradžią
ir duomenų pateikimas patenka į tą pačią duomenų bazę. Daugeliui medžiotojų buvo labiau įprasta bendrauti su regioniniais
aplinkos apsaugos departamentais (dabar Aplinkos apsaugos
departamentas), o Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba jiems
nebuvo labai žinoma institucija. Todėl pranešę apie apskaitą ir
nurodę, kad nėra tinkamų sąlygų jai atlikti, jie buvo ramūs, kad
prievolę jau atliko.
Rekomendacija medžiotojams: informaciją apie apskaitos
pradžią reikėtų teikti tik paštu; be to labai svarbu, kad būtų pateikiamas tikslus Medžioklės plotų vieneto (MPV) pavadinimas (kokiu yra įregistruotas). Neretai būdavo ir taip, kad MPV
įregistruotas vienu pavadinimu, o pranešantysis pasakydavo ir
kitaip, kai vienos raidės ar daugiskaitos ir vienaskaitos pakeitimas įnešdavo painiavą tolimesniame duomenų tvarkyme. Taigi, jau pati apskaitos pradžia buvo pirmas laiptelis, ant kurio
kluptelėjo dalis medžiotojų, kurie vėliau sulaukė aplinkosaugininkų dėmesio ir pranešimo dėl aplinkos ministro įsakymo
nevykdymo.

Eiga
Apskaitos aktyvumas buvo didelis: per pirmas 2 savaites jas atliko daugiau nei 200 MPVN, o per mėnesį – daugiau nei 700
MPVN. Kodėl tokie netikslūs skaičiai? Atsakymas paprastas:
oficialioje suvestinėje pateikti skaičiai – kiek MPVN pranešė
apie apskaitas, bet fiziškai jas atliko daugiau MPVN, tik ne visi
informuodavo RAAD-us. Pasiteisinimo priežastys – nepaskai-
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Žvėrių apskaitų pagal pėdsakus
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tėm, neprisiskambinom, užmiršom... Taigi, gerbiami medžiotojai,
neužmirškite ir šitos smulkmenos, kuri bus reikalinga prieš 2019
m. apskaitos pradžią.
Nemažai klausimų būta ir dėl painiavos metodikoje. Kad reikia skaičiuoti plėšrūnus ir stumbrus, klausimų nekilo. Bet buvo
neaišku, ką daryti su kitais gyvūnais – skaičiuoti ar neskaičiuoti?
Taip pat liko neaišku, kaip vertinti apskaitos rezultatą, kai savo intuicija spręsta apie esamą gyvūnų kiekį?
Nenumatyta, kokiu būdu ir kokią instituciją informuoti apie
tinkamų gamtinių sąlygų nebuvimą, kai dėl šių priežasčių apskaita neatliekama. Priminsime, kad daug painiavos sukėlęs reikalavimas apskaitos maršruto žemėlapyje žymėti visų apskaitomų žvėrių judėjimo kryptis 2019 m. nebus taikomas. Žemėlapyje reikės
žymėti tik plėšrūnų ir stumbrų pėdsakus. Bet dėl visa ko reikėtų pasitikrinti Medžioklės taisyklėse, nes rengiamas pakeitimas.
Reikia tikėtis, kad šie neapibrėžtumai bus pašalinti ir apskaita
tikrai bus tikslesnė.

Indeksas
Šios apskaitos metu nebuvo siekiama nustatyti žvėrių individų
kiekį, o tik santykinį gyvūnų gausumą, kuris išreiškiamas pėdsa-

kų dažnumo indeksu. Šio indekso interpretacija yra vienareikšmė.
Indekso reikšmei esant 0,1, suprasti reikėtų taip: nuėję mišku 10
km, regione, kuriame buvo aptikti vilkai, yra tikimybė, kad aptiksime 1 prabėgusio vilko pėdsakus. Šį indeksą gali pasiskaičiuoti
kiekvienas MPVN, atlikęs apskaitą savo medžioklės plotuose, nes
kaip skaičiuoti paaiškinta apskaitos metodikoje. Vienerių metų
indeksas mums daug informacijos nesuteiks. Tačiau kai turėsime
5–6 metų apskaitų rezultatus, jau galėsime vertinti žvėrių gausumo pokyčius.
Pėdsakų dažnumo indeksus laukinių gyvūnų populiacijos
dydžio pokyčiams vertinti taiko suomiai. Tokią apskaitos sistemą jie yra įdiegę nuo 1989 m. ir per 3 dešimtmečius gerokai
„nušlifavo“ metodiką – tiek duomenų rinkimą, tiek ir rezultatų
analizę.
Skirtumas nuo Lietuvoje įdiegtos apskaitos sistemos yra tas,
kad Suomijoje apskaitos maršrutas yra trikampio formos: 3 tiesės po 4 km vadinamas gamtos trikampiu (angl. wildlife triangle).
Privalumas tas, kad visi trikampiai yra vienodo dydžio ir galima
naudoti kaip atskirą vertinimo dydį – buvo aptikta trikampyje vilkų pėdsakų ar nebuvo (1 pav.). Būtent trikampio formos maršrutai
leidžia tiksliau vertinti apskaitos duomenis ir rezultatai būna patikimesni. Suomiai tokių trikampių turi apie 1700. Lietuvoje naudojama apie 900 stačiakampių. Taigi, suomiai
nužygiuoja 20000 km, o mes – 7600 km. Atsižvelgus į
šalių teritorijų dydžių skirtumus, mes apvaikštome žymiai daugiau teritorijos nei kaimynai.
Kad ir kiek būtų šios apskaitos skeptikų ir įtariai
žiūrinčių į indekso naudojimą, Suomijoje atliktų tyrimu
metu nustatyta, kad šis indeksas parodo žvėrių populiacijos dydžio pokyčius. O kadangi visus labiausiai domina vilkų populiacijos būklė (dabartinėje Europos vilkų
populiacijoje nėra ryškių svyravimų ir šiuo metu ji apibūdinama kaip stabili arba kaip didėjanti), tai indeksas
labiau parodys vilkų populiacijos dydžio tendenciją, pokytį nei svyravimus.

Vilkai
Visuomenėje nuomonė apie vilkų gausą išlieka įvairi.
Ūkininkai, medžiotojai, kaimų gyventojai teigia, kad
vilkų tikrai yra nemažai. Iš dažnėjančių reportažų
apie papjautas avis galima manyti, kad vilkų per keletą
metų miškuose ir laukuose gerokai padaugėjo. O vilkų
gynėjai tikina, kad šių gyvūnų mažai ir reikia saugoti.
Kas teisūs?
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Labiausiai visus domina, kiek vilkų šiemet suskaičiuota apskaitos metu. Remiantis apskaitos rezultatais, galime tvirtai pasakyti: didžiųjų Lietuvos miestų savivaldybių teritorijose vilkų nėra
ir miesto gyventojų nuomonė, kad vilkus mieste ir priemiesčiuose
reikia saugoti, yra argumentuota. Žinoma, miesto gyventojų nuomonė pasikeistų, jei vilkai atkeliautų į miestus ir imtų lakstyti prie
namų kaip benamiai katinukai...
Atlikus apskaitą, išanalizavus žemėlapius, vilkų kelius ir takelius, nustatyta, kad Lietuvoje yra ne mažiau nei 34 vilkų šeimynos. Nustatytas (paskaičiuotas) vilkų sumedžiojimo limitas, kurio
skaičiavimo būdas arba metodika išdėstyta Vilko apsaugos plane. Pėdsakų dažnumo indeksas irgi paskaičiuotas ir visiems aišku, kaip ir kokiu būdu. Dėl sumedžiojimo limito ir pėdsakų dažnumo viskas aišku ir skaidru. Bet kaip paskaičiuotas vilkų kiekis,
nuo kurio skaičiuojamas sumedžiojimo limitas, lieka neaišku: ar
iš meldų, ar iš nendrių atsirado tos 34 vilkų šeimynos?

Reziume
Apskaitai buvo sudaryti 897 maršrutai, kurių bendras ilgis 7600,8
km. Jas atliko ir duomenis laiku pateikė 810 MPVN, bet dėl įvairių priežasčių 134 MPVN duomenų nepateikė. Būta ir piktybiškai
nenorėjusių atlikti apskaitų. Kaip bebūtų keista, netgi snieningą
2018 m. žiemą ne visi MPVN galėjo atlikti apskaitas, nes jų plotuose nebuvo pakankamai sniego (tokių MPVN galėjo būti iki 40).
Galima tik pasidžiaugti, kad labai reikalinga žvėrių apskaita pagal
naują metodiką įvyko ir vyks kasmet.
Didelį metodinį darbą, kad apskaita įvyktų, atliko Lietuvos
medžiotojų ir žvejų draugija. Atsižvelgiant į tai, kad ši asociacija
vienija medžiotojų kolektyvus, palaiko nuolatinį kontaktą su rajoninėmis asociacijomis, turi labai geras galimybes koordinuoti ir
atlikti tokias apskaitas.
Žinoma, skirtumo, kas surinks duomenis iš medžiotojų ir kas
juos įvertins, nėra. Žymiai svarbiau, kad apskaitų vykdytojai me-
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džiotojai ir visuomenė laiku sulauktų visiems suprantamai argumentuotų apskaitos rezultatų.

Ateičiai
Labiausiai visus domina plėšrūnų skaičiai ir daugiausia aistrų Lietuvoje kelianti vilkų gausa, nuo jos priklausantis sumedžiojimo
limitas. Koks bebūtų pateikiamas vilkų skaičius ar sumedžiojimo
limitas, nepatenkinti lieka beveik visi, tačiau prie informacijos
gausinimo ir kaupimo prisideda ne tokia jau didelė nepatenkintųjų dalis.
Todėl privalu žinoti, kad nuo 2014 m. vyksta neprofesionaliojo
mokslo (angl. Citizen science) projektas, skirtas stambiųjų plėšrūnų apskaitai, kurį vykdo Gamtos tyrimų centras kartu su Lietuvos
medžiotojų ir žvejų draugija. Todėl siųskite savo stebėjimus apie
plėšrūnus, jų veiklos žymes, papjautus gyvūnus ir tokiu būdu prisidėkite prie žinių apie Lietuvos plėšrūnus gausinimą.
1 pav. Gamtos trikampių, kuriuose aptikti vilkų pėdsakai, proporcijų pokytis Suomijoje
1989–2010 m. Punktyrinė linija – kasmetiniai duomenys; ištisinė linija – suglotninti
duomenys (pagal Kojola ir kt., 2014).
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Miškas ir visuomenė

Raseiniškių JMB būrelio „Jaunuolynas“
komanda, atstovavusi mūsų šalį

YPEF konkurso Lietuvoje organizatoriai

Apdovanojama I vietą iškovojusi
komanda iš Lenkijos

Šiemet konkursas „Jaunimas
Europos miškuose“ vyko Lietuvoje

N

laukė išvyka į Anykščių regioninį parką,
kuriame didelį įspūdį paliko pasivaikščiojimas medžių lajų taku.
Anykščių menų inkubatoriuje įteikti apdovanojimai konkurso nugalėtojams.
Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir
miškų departamento Miškų politikos skyriaus vyriausiosios specialistės Anželos
Graževič-Kulik teigimu, šiemet rinkta ne
viena, bet dvi geriausios komandos (viena – nacionalinė, kita – mišri). Pagrindinis prizas šiemet atiteko komandai iš Lenkijos, antra vieta skirta Rumunijos, trečia
– Čekijos atstovams. Sumaniausieji pa-

skatinti ir atskirais prizais (išmaniaisiais
laikrodžiais, žiūronais, hamakais, sėdmaišiais, kuprinėmis ir kt.).
Konkursą organizavę Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos bei Aukštaitijos nacionalinio
parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos darbuotojai sako, kad tokie konkursai skatina jaunimą domėtis savo krašto ir
kitų Europos šalių miškais, biologine įvairove, saugomomis augalų ir gyvūnų rūšimis, suteikia galimybę pabendrauti su Europos šalių jaunimu, pagilinti anglų kalbos
žinias.
MG inf.

YPEF konkurso dalyviai
K. SUBAČIŪTĖS nuotraukaos

uo 2010 m. rengiamas tarptautinis
jaunųjų miško bičiulių konkursas
„Jaunimas Europos miškuose“,
kasmet vykstantis vis kitoje šalyje, šiemet rugsėjo 20–21 d. surengtas Lietuvoje,
Aukštaitijos nacionaliniame parke. Jame
dalyvavo jaunimas iš 8 šalių (Vokietijos,
Rumunijos, Vengrijos, Čekijos, Lenkijos,
Ukrainos, Estijos ir Lietuvos). Laimėjusi
nacionalinį turą, Lietuvą šiame konkurse
atstovavo Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos JMB būrelio „Jaunuolynas“
3 moksleivių komanda (vadovė mokytoja
Kristina Ražanienė).
Rugsėjo 19 d. konkurso dalyviai susitiko Vilniuje, VSTT nacionaliniame lankytojų centre, kur supažindinti su mūsų
krašto nacionaliniais ir regioniniais parkais, jų vertybėmis, surengta ekskursija po sostinę. Vakare atvykę į Aukštaitijos nacionalinį parką, jie įsikūrė Palūšėje,
kur rugsėjo 20 d. laukė varžytuvės. Vertinti iš anksto dalyvių parengti pranešimai „Miško kirtimai: neigiami ir teigiami
aspektai“, atspindintys konkrečios šalies
miškininkavimo aktualijas ir problemas.
Vėliau spręstas 50 klausimų teorinis testas
apie Europos miškus. Tai buvo nelengva
užduotis, nes reikėjo atsakyti į klausimus
apie kitų ES valstybių miškus, jų specifiką.
Antrąją konkurso dieną dalyviams surengta pažintinė išvyka į Aukštaitijos nacionalinio parko senovinės bitininkystės
muziejų. Čia laukė 10 praktinių užduočių.
Už kiekvieną užduotį skirti balai, kurių
bendra suma atskleidė nugalėtojus. Po to
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Laisvą minutę

Apie v iską po tr uputį ...
1.

2.

3.

5.

4.

6.

1.

7.

15.

8.

10.

11.

9.

12.

10.

13.

13.

16.

11.

14.

4.

15.

17.

16.

14.

18.

19.

3.

20.

9.

21.

2.

22.
24.

23.
25.

26.
28.

27.

29.

30.

12.

32.

34.

31.

8.

33.

35.

36.

7.
17.

37.

38.

6.
5.

2.

3.

Vertikaliai:

4.

5.

6.

7.

8.

1. Styginis instrumentas, kuriuo grojama pirštais arba mediatoriumi. 2. Indų religijoje ir filosofijoje — žmogaus veiksmų etinių
padarinių visuma, nuo kurios priklauso, į kokią būtybę jis persikūnys po mirties. 3. Asmuo, vedantis ekskursijas, vadovaujantis
kelionėmis. 4. Žema žiedo formos koralų sala, kurios viduryje yra
lagūna. 7. Svetainė ar tam tikrų paslaugų teikimo kambarys. 8.
Įvairiai raibas naminis ir vandens paukštis. 9. Šlifuotų juvelyrinių
dirbinių ir brangakmenių svorio matavimo vienetas. 15. Sunkus
daiktas, skirtas pritvirtinti laivui prie kranto ar jūros, ežero, upės
dugno. 16. Reklaminis skydas kitaip. 18. Smidrinių šeimos augalas, kuris pražysta tik kartą gyvenime ir nunyksta, kai subrandina
sėklas. 19. Varpinių šeimos vasarinis pašarinis javas. 22. Iš naftos
gaunamas skystis, vartojamas lempoms žibinti ir kitur. 23. Saldžioji bulvė. 27. Lašeliais virtusių vandens garų telkinys apatiniuose atmosferos sluoksniuose, migla. 29. Augalinės kilmės tirštiklis, išgaunamas iš raudonųjų jūros dumblių. 31. Tvartas antims
laikyti. 32. Trūkumas, nepriteklius. 33.Vadovaujantis asmuo.
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9.

10.

11.

Horizontaliai:

12.

13.

14.

15.

16.

17.

5. LDK dvaro valdytojas. 6. Mąstymo veiksmas. 10. Lapinė šluota
vanotis. 11. Daiktai, kraustuliai kitaip. 12. Nacionalinė Lietuvos
žuvis. 13. Pinigai skirti tam tikram tikslui. 14. Į arklį panašus naminis gyvulys ir kortų žaidimas tuo pačiu pavadinimu. 15. Trečia
nuo galo lotynų abėcėlės raidė. 17. Muzikinių tonų eilė. 19. Žadas, balsas. 20. Atmosferos elektros kibirkštinis išlydis. 21. Cheminis elementas ar nebaigusio degti medžio liekana. 24. Organizmo veiklos sutrikimas. 25. Erelio sutrumpintas sinonimas. 26. Iš
varškės slegiamas ar kitokiu būdu darytas pieno produktas. 28.
Apskritimo formos metalinis, medinis ar koks kitas žiedas kam
apjuosti graižas, lankainis. 30. Žinia, garsas, paskala kitaip. 34.
Tai ir saulės leidimasis, ir tais pačiais metais baigusieji mokyklą, ir
periodinio leidinio išleidimas. 35. Linija, nužymėta vietovėje arba
nubrėžta žemėlapyje. 36. Vienas konkurso ar rinkimų etapas. 37.
Kas atitinka darną, sistemą, normą. 38. Odos darinys, atsiradęs
gyjant odos pažeidimui.

Sudarė Ona Gylienė

1.

ISTORIJA IR DABARTIS

Rytų Lietuvos miškai ir miškininkai
istorijos verpetuose
Bendravimas, kurio negirdime

Dažnas miestietis, atvykęs į mišką sako,
kad jame lengva kvėpuoti. Teigiama, kad 1
ha miško saulėtomis dienomis iš atmosferos pašalina 220–280 kg anglies dvideginio ir išskiria 180–200 kg deguonies. Dalis
lapuočių šį darbą atlieka ir sutemose. Augalai valo orą ir nuo dūmų, smogo, didina jo drėgnumą, išskiria fitoncidus, kurie
turi mikrobus žudančios galios. Pasakojama, kad maro metu buvo deginami kadagių laužai. Už pastarąją „sanitarinę” funkciją turime būti dėkingi ypač pušynams
bei šermukšniams, šeivamedžiams, kadagiams. Ramybę miške jaučiame ir todėl,
kad sumažėja vėjo jėga, tiesioginių saulės
spindulių įtaka. Brukninguose pušynuose
temperatūra visad keliais laipsniais būna
aukštesnė. Visa, kuo gyvas miškas, padeda ir mums – lapelių, drugių sparnų virpėjimas, augalų kvapai, vabzdžių muzika.
Apie 1990 m. gydytojai A. Juozulynas ir
V. Meška, tyrę gyvenimo kokybę gerinančius, stresą malšinančius dalykus, rekomendavo ir landšaftoterapiją: grožėjimąsi kraštovaizdžiu, kurio plastinės formos
ramindavo, o aštrios – audrindavo. Veikia
ne tik formos, bet ir spalvos: stačiais kampais besileidžiančios eglių šakos veda link
apmąstymų, pavasarine žaluma nusispal-

vinę beržai – energizuoja, laibakamienės
pušys skatina nepasiduoti, storakamienės – patvirtina, kad mes stiprūs ir viską
galime, o apskritaveidės obelys ir liepos
skatina riedėti džiaugsmo taku… Objektyvūs medicininiai stebėjimai nusako,
kaip kinta žmogaus savijauta miške. Pulsas gali sulėtėti iki 20 tvinksnių per minutę, kvėpavimas tampa lėtesnis ir gilesnis,
kūno temperatūra nukrinta 3–4 laipsniais, sumažėja susijaudinimas. Medikai rekomenduoja vaikščioti miške spendžiant nejudrumo problemas. Psichologai
pastebėjo, kad vaikščiojimas miške keičia
dvasinę būseną, atitolina rūpesčius, jaudulius. Miškas padeda susikoncentruoti
ties viena idėja, ją analizuoti: vienas pasivaikščiojimas miške gali inžinieriams
padėti atrasti reikiamą sprendimą… Kaip
mes atsidėkojame miškui? Pailsęs miestietis, gaivaliodamasis nuo civilizacijos
gausmo, žingsniuoja miško keliuku. Nieko
negalvodamas jis nuskina pirmą pasitaikiusį žiedelį, pasukioja tarp pirštų, pauosto ir numeta. Sukteli iš keliuko, sumindo
keliasdešimt vabalėlių, peiliuku nurėžia
jauno medelio viršūnėlę, toliau žygiuoja jį žievindamas. Miško tankmėje pamatė kažką raudonuojant. Pribėga, nusijuokia ne raudonviršį, bet musmirę pamatęs,

Kryžiažodžio „Apie viską po truputį...“,
išspausdinto 2018 m. 8 nr., atsakymai
Vertikaliai: 1. Guostė. 2. Antai. 3. Teisė. 4. Medutė.
7. Musmirė. 8. Ikona. 9. Vilnūnė. 15. Avižėlė. 16. Ausūnis. 18. Spora. 19. Brika. 22. Žagaris. 23. Kiminas.
27. Rytas. 29. Grėjus. 31. Kakava. 32. Liana. 33. Hifai.
Horizontaliai:
5. Bruknė. 6. Kepenė. 10. Turas. 11. Askas. 12. Usnis.
13. Ūmėdės. 14. Mėlynė. 15. Agava. 17. Aras. 19. Bona.
20. Boružė. 21. Rūgtis. 24. Čaga. 25. Akis. 26. Ėdrus.
28. Vanagė. 30. Skonis. 34. Miglė. 35. Inari. 36. Kubas.
37. Aguona. 38. Laivas.
DRAIKOSI VORATINKLIAI

bet ją nuspiria… Praalko. Iš politieleninio
maišelio išsitraukė sumuštinį, o pasisotinęs maišelį numeta. Dar kiek pabraido ir
patraukia link mašinos. Kaip padėka miškui už gražintas jėgas liko nulaužtas medelis, sutrypta miško paklotė, maišelis ir
neretai tepalo dėmė po mašina. Jei bandytume jį įspėti, greičiausiai įsižeistų…
Šis miestietis dar pakenčiamas, nes nekūrė neleistinoje vietoje laužo, „nešukavo”
uogų, nekniso voveruškų miško paklotėje,
neplovė mašinos upelyje… Kaip išprusinti
atvykstančius miškų lankytojus ir vartotojus, kaip padėti miškininkams išsaugoti visiems patrauklų mišką? Ar tai pagrindinis miškininkų darbas? Dažnas miškų
lankytojas įsivaizduoja miškininką kaip
medžių kirtėją, kai užeina iškirstą biržę.
Ar tokiam svečiui teko matyti miškininką ankstyvą pavasarį, kuomet sniegui nutirpus prasideda miškasodis? Žemė miške
dar pažliugusi, netrūksta ir šalto lietaus,
o reikia skubėti mišką sodinti… Ir klampoja vargšas miškininkas per darganą, per
purvą, keiksnoja gendančią techniką, bet
savo darbą daro. Ir taip kasmet. Miško sodinimas – šventas reikalas kiekvienam susipratusiam miškininkui. Tai lyg gimdymas moteriai: proceso metu prakeikia visą
pasaulį, bet atsiradusi gyvybė viską kom-

Kryžiažodžio „Apie viską po truputį...“ atsakymą
(frazę) iki 2018 m. spalio 19 d. siųskite adresu
VšĮ „Mūsų girios“, Vytenio g. 50-312, 03229 Vilnius
arba el. paštu info@musu-girios.lt, nurodydami
savo vardą ir pavardę.
Burtų keliu nustatyto nugalėtojo laukia
UAB „MMC forest“ įsteigtas prizas –
kelioninis krepšys ECHO.
Kryžiažodžio „Apie viską po truputį...“,
išspausdinto 2018 m. 8 nr., teisingą atsakymą
pateikė ir prizą – Solid kiemo šluotą
Fiskars 135541 – laimėjo Jonas Rumbinas.
Dėl prizo kreipkitės
el. paštu info@musu-girios.lt
arba tel. 8 687 10616.

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

ISTORIJA IR DABARTIS

Ignalinos miškininkai su miškotvarkininkais
aptaria darbus

pensuoja… Tuo ir patys lengvai įsitikinsite paklausę: kur ir kada jis sodino savo
pirmąjį mišką? Gal reiktų visiems nors
kartą gyvenime padalyvauti miškasodžio
talkose, tuomet pradėtume labiau mišką
globoti ir tausoti, laikyti savu? Gyvename
bendruomenėse. Bet retai kada pagalvojame, kad bendrauja ir miško gyvastis. Ne
tik bendrauja, bet ir padeda vieni kitiems
išlikti ar pešasi dėl išlikimo, kol pribaigia
vienas kitą. Suvokdami šį procesą buitiniame lygmenyje, pamirštame, kad tai
ypatingas mūsų planetos rūbas, vienas iš
sudėtingiausių gamtinių sistemų, kur visa,

kas gyva, yra tarpusavyje susieta medžiagų ir energijos apykaitos dėsniais. Miškininkams, kurie mokymo įstaigose ruošiami labiau gamybininkais, reikia taip
pat išmokti atpažinti tuos ryšius, praktiškai palaikyti gamtai naudingus procesus.
Dažnu atveju požiūrio į mišką „plotis” yra
kiekvieno miškininko asmeninės inteligencijos ir saviugdos dalykas. Senesnieji
miškų darbininkai, kurių kasdienis gyvenimas didele dalimi priklausė nuo gamtinės aplinkos, miško „bendruomenę” jusdavo visomis juslėmis, intuityviai, gal net
tradicinio tėvų elgesio vedami. Jis tiesiog
buvo dalis to, kame gyvena. Miško gyvenimo subtilybes ir priklausymą vieno nuo
kito jie vadindavo daug paprastesniais lietuviškais žodžiais, artimais miško dvasios
sampratai. Kiekvienam laikui savas gyvenimo greitis ir sava terminologija… Mūsų
krašte vieni sako, kad pasisekė, kiti – kad
nepasisekė, jog buvusios Ignalinos miškų
urėdijos teritorijoje dirbo gausus būrys
mokslinių konsultantų, kartais oponentų, o kartais pagalbininkų, susitelkusių
Aukštaitijos nacionaliniame parke, Gražutės, Labanoro ir Sirvėtos regioniniuose parkuose. Toks šalia veikiantis mokslinis potencialas sudarė galimybes gana
detaliai žinoti, kokie raudonosios knygos

augalai ir gyvūnai telkiasi šioje teritorijose. Nors praktikų, veikiančių skirtingose
aplinkose, bendravimas visuomet yra kupinas įtampos zonų, bet galutinis rezultatas paprastai būna abipusiai naudingas:
tiek apie savo turtus ir jų sukuriamą papildomą darbo krūvį žinojo ne kiekviena
miškų urėdija. Unikalus objektas sengirė, kurioje ūkinė veikla nevykdoma daugiau nei 60 metų, atidiems mokslo žmonėms gali papasakoti net ir apie gamtos
sugebėjimą prisitaikyti, keistis, nykti ir
atgimti, tapti taiga ar tundra, suprasti kodėl tai vyksta. Miškininkų bendravimas
su mokslo žmonėmis yra naudingas abiem
pusėms ir galėtų būti dar naudingesnis
kiekvieno savišvietai ir visai visuomenei,
jei žmonės savo gyvenime taikytų miškui
būdingus, pozityvius biogeocenozės dėsnius. Reikėtų iš miško mokytis būti lankstesniais ir tolerantiškesniais vieni kitų
vertybėms. Gynybinė ar puolimo politika niekam nenaudinga – juk spygliai susiformavo iš lapų.... 1993 m. Rūgšteliškio
kaime pradėjo veikti Aukštaitijos aplinkos kompleksinio monitoringo stotis, kuri
atlieka stebėjimus pagal tarptautinę programą. Stotis tiria, kaip aplinką teršiančios medžiagos plinta dirvoje, vandenyje,
koks poveikis aplinkai, kaip juos kaupia
augalai ir gyvūnija. Stebėjimų duomenys
siunčiami į Tarptautinės programos ekologinių tyrimų banką Helsinkyje. Aukštaitijos KMS meteorologijos stotis (MS)
yra miške, maždaug 100 m nuo Uteno
ežero. Aukštaitijos ir Dzūkijos kompleksinio monitoringo stotys pradėjo funkcionuoti nuo 1993 m., o Žemaitijos – nuo
1995 m. Bet 1999 m. buvo uždaryta Dzūkijos KMS. Turint daugelio metų natūralių ekosistemų stebėjimų duomenis, buvo
skaičiuojami medžiagų balansai ir prognozuojami jų pokyčiai. Sukaupus daugiau duomenų galima išspręsti kai kurias
pastebėtas problemas. Ilgos stebėsenos
duomenų sekos leidžia modeliuoti situacijas. Didžiausia duomenų bazė sukaupta Aukštaitijos KMS, kur yra meteorologinė įranga, fiksuojanti specifinius miško
klimato parametrus. Aukštaitijos KMS
įkurta Versminio upelio baseine, Aukštaitijos NP Ažvinčių sengirės rezervate. Dar
studijuojantys ar detaliau aplinkos kaitos
procesais besidomintys miškininkai visagalio interneto pagalba gali daug sužinoti
apie procesus šioje teritorijoje.
Dalia SAVICKAITĖ
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PONS S E

Geriausias
medkirčio
draugas

PONSSE Bison ACTIVE FRAME

Pramonės g. 8A/28,
LT-91100 Klaipėda
Malavėnų g. 1,
LT-81494 Ginkūnų k.,
Šiaulių r.

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

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

KONEKESKO
oficialus PONSSE atstovas Lietuvoje

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

www.ponsse.com
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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

