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Priminimas tiems, kas dar neužsiprenumeravo  
žurnalo „Mūsų girios“
Žurnalą galite užsisakyti Lietuvos pašto skyriuose. Žurnalo indeksas –  
5057, indeksas prenumeruojant su nuo lai da (studentams, pensininkams  
ir žmonėms su negalia) – 5058.
Pageidavimą prenumeruoti žurnalą galite pateikti ir el. paštu 
gintaremusugirios@gmail.com. Gavę jūsų laišką patvirtinsime  
jūsų užsakymą ir atsiųsime jums sąskaitą prenumeratai apmokėti. 
Rašydami elektroninį laišką, prašome, nurodykite:
  prenumeratoriaus vardą ir pavardę (įmonės pavadinimą, kodą),
  prenumeratos laikotarpį (kurių 2019 metų mėnesių žurnalus 
  prenumeruojate, pavyzdžiui, 1 – 12 mėn. arba 1 – 6 mėn.),
  kiek žurnalo vienetų prenumeruojate (vieną ar daugiau),
  leidinio pristatymo adresą.
Žurnalo prenumeratos kaina: 
  12 mėn – 37,20 eur,
  su nuolaida (studentams, pensininkams, žmonėms su negalia) – 
  24,60 eur;   
  6 mėn. –  18,60 eur,
  su nuolaida (studentams, pensininkams, žmonėms su negalia) – 
  12,30 eur;
  1 mėn. –  3,10 eur,
  su nuolaida (studentams, pensininkams, žmonėms su negalia) – 
  2,05 eur.

Miškų instituto mokslininkų publikacijos –
tarp 10 proc. daugiausiai pasaulyje cituojamų
Kasmetinė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro  moks-
linė ataskaitinė konferencija „Agrariniai ir miškininkystės 
mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendi-
mai“ vyko sausio 23–25 d. Antroji konferencijos diena buvo 
skirta Miškų instituto veiklai 2018 metais apžvelgti. Konfe-
rencijoje Girionyse dalyvavo LAMMC direktorius dr. Gin-
taras Brazauskas, Miškų instituto  bendruomenė, Aplinkos 
ministerijos, Valstybinės miškų tarnybos, VDU Žemės ūkio 
akademijos, kitų miškų institucijų atstovai. Miškų instituto 
darbuotojai pateikė 10 pranešimų, kuriuose pristatė svarbes-
nius savo miškotyros darbus. 

Pasidžiaugta, kad Miškų instituto 5 mokslininkų publika-
cijos per pastaruosius 5 metus pateko tarp 10 proc. daugiau-
siai pasaulyje cituojamų mokslinių publikacijų. Paminėtas 
ir instituto doktorantų aktyvumas stažuotėse, kurios vyko 
Suomijoje, Švedijoje, Škotijoje, Lenkijoje ir kitur. 

Plačiau apie konferenciją skaitykite kitame žurnalo 
„Mūsų girios“ numeryje.
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2018m.gruodžio28d.LAMMC filiale, Miškų 
institute, iškilmingai paminėtas buvusio il-
gamečio šio instituto vadovo, akademiko 
Leonardo Kairiūkščio 90-metis. Pasvei-
kinti garbų miškininką, mokslininką buvo 
atvykęs LR Seimo pirmininkas prof. Vikto-
ras Pranckietis, Seimo narys miškininkas 
Kęstutis Bacvinka, LMA viceprezidentas 
akad. Zenonas Dabkevičius, LAMMC direk-
torius dr. Gintaras Brazauskas, Miškų ins-
tituto direktorius dr. Marius Aleinikovas, 
Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis, 
gausus būrys miškininkų. Apie akad. L. Kai-
riūkščio gyvenimo akimirkas, svarbiausias 
biografijos detales pasakota parengtoje lite-
ratūrinėje-muzikinėje kompozicijoje.

Akademikas pristatė daugelį metų jo 
rengtą 5 kalbomis (lietuvių, rusų, vokiečių, 
anglų, lotynų) ir išleistą „Aiškinamąjį miški-
ninkystės terminų žodyną“.

Seimo narių susitikimas medienos ruošos 
valstybiniuose miškuose paslaugų viešųjų 
pirkimų 2019 m. problemai spręsti. 

sausio18d.Girionyse, KMAI kolegijos salė-
je, vyko Valstybinių miškų urėdijos darbuo-
tojų konferencija, kurioje dalyvavo 130 de-
legatų (po 5 darbuotojus iš kiekvieno VMU 
regioninio padalinio), taip pat VMU admi-
nistracijos atstovai. Konferencijoje delega-
tai pritarė 2018 m. gruodžio 27 d. Jungtinės 
profesinių sąjungų atstovybės pirmininkės 
Ingos Ruginienės ir VMU direktoriaus M. 
Pulkauninko pasirašytai VMU kolektyvinei 
sutarčiai. Jos taikymas balsavusiųjų delega-
tų dauguma buvo praplėstas – visos profesi-
nių sąjungų suderėtos kolektyvinės sutarties 
nuostatos bus taikomos visiems VMU dar-
buotojams (114 delegatų balsavo už kolekty-
vinės sutarties taikymą visiems įmonės dar-
buotojams, 9 buvo prieš, 7 susilaikė).

Su Jungtine profesinių sąjungų atsto-
vybe sudaryta sutartis galios 4 metus vi-
siems bendrovės darbuotojams, nepri-
klausomai nuo jų narystės profesinėse 
sąjungose.

Pritarus Jungtinė profesinių sąjungų at-
stovybei ir įmonės valdybai, netrukus VMU 
įsigalios nauja darbo užmokesčio sistema, 
kurios tikslas – vienodos, skaidrios ir sąži-
ningos darbo apmokėjimo taisyklės visiems 
darbuotojams ir vienodas bazinis atlygini-
mas už tą patį darbą. Kolektyvinėje sutarty-
je taip pat sutarta dėl įmonės pelno rezervo 
darbuotojų kultūriniams, sporto ir ugdy-
mo tikslams, paskirstant Valstybinių miškų 
urėdijos praėjusių finansinių metų paskirs-
tytiną pelną (nuostolį) Valstybės ir savival-
dybės įmonių įstatymo nustatyta tvarka.

Nuosausio22d. Aplinkos ministerija pradė-
jo konsultacijas su visuomene dėl plynų-
jų kirtimų ribojimo miškuose – viešumai 
pristatomos ministerijos parengtos Miškų 
įstatymo pataisos turėtų būti svarstomos LR 
Seimas pavasario sesijoje.      

sausio 23–25 d. vyko kasmetinė Lietuvos 
agrarinių ir miškų mokslų centro  mokslinė 
ataskaitinė konferencija „Agrariniai ir miški-
ninkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai 
ir inovatyvūs sprendimai“, kurios antroji die-
na (sausio 24-oji) Girionyse buvo skirta Miškų 
instituto 2018 m. veiklos reprezentacijai. 

sausio 25 d. nuo senų laikų laikoma Pu-
siaužiemiu. Šia proga kai kurių saugomų 
teritorijų direkcijos organizavo pažintinius 
gamtos žygius visuomenei.     

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo 
Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 
2018 m. gruodžio 10 d. įsakymu patvirtin-
ti nauji žemės verčių žemėlapiai, pagal 
kuriuos yra skaičiuojami žemės mokesčiai, 
perskaičiuojami valstybinės žemės nuomos 
mokesčių dydžiai, vertinamas nekilnojama-
sis turtas. Lietuvos teritorijoje 2004 m. pra-
dėjus sudarinėti verčių žemėlapius, buvo 413 
verčių zonos, dabar patvirtinti žemės verčių 
žemėlapiai sudaryti iš 1261 verčių zonos. 

Žemės verčių žemėlapius kiekvienais 
metais rengia VĮ Registrų centras, juos tikri-
na ir tvirtina – Nacionalinė žemės tarnyba. 

sausio 4 d.Prienų rajono miško darbų ran-
govų prašymu LR Seimo narys Andrius Pa-
lionis organizavo rangos įmonių atstovų 
susitikimą su Valstybinės miškų urėdijos 
vadovybe. Susitikime aptariant rangovų iš-
sakytas problemas taip pat dalyvavo LR Sei-
mo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas 
Kęstutis Mažeika, šio komiteto narys miški-
ninkas Kęstutis Bacvinka (plačiau – 6 p.). 

sausio16d. Girionyse, KMAI kolegijos salėje, 
surengtas antras Miško darbų rangovų aso-
ciacijos, rangos įmonių atstovų, Valstybinių 
miškų urėdijos vadovybės bei kai kurių LR 
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sausio 25 d. Jurbarko rajono savivaldybės 
salėje vyko Valstybinės miškų tarnybos pa-
rengto Jurbarko rajono savivaldybės vals-
tybinės reikšmės miškų plotų schemos 
pakeitimo projekto viešas svarstymas. 

sausio 30 d. Lietuvos mokslo akademijo-
je surengta konferencija „Nacionalinė 
mokslo programa Agro-, miško ir van-
dens ekosistemų tvarumas: ketverių 
metų mokslinių tyrimų rezultatai“. Joje 
pranešimus skaitė mokslo projektų vykdy-
tojai – VDU, Gamtos tyrimo centro, VDU 
Žemės ūkio akademijos, Lietuvos miškų 
instituto, kitų mokslo institucijų specialis-
tai. Paminėtini miškininkų mokslininkų 
A. Augustaičio, A. Pliūros, G. Mozgerio,  
R. Juknio, R. Daubaro su kolegomis pa-
rengti išsamūs pranešimai.         

Vilkųsumedžiojimokvota
Praėjusį rudenį 2018–2019 m. medžioklės 
sezonui buvo nustatyta maksimali 110 vil-
kų sumedžiojimo kvota, bet leista sume-
džioti tik 60 vilkų, o likusią limito dalį 
nuspręsta paskirstyti sezono metu. Atsi-

žvelgus į vilkų daromą žalą, leista sume-
džioti dar 45 žvėris 15 savivaldybių. Šis są-
rašas dėl didelės rugsėjo-spalio mėn. vilkų 
padarytos žalos   papildytas 7 rajonų sa-
vivaldybėmis (Biržų, Klaipėdos, Lazdijų, 
Molėtų, Prienų, Rokiškio, Šilutės). Spren-
dimą dėl likusio 5 vilkų sumedžiojimo li-
mito numatyta priimti šio medžioklės 
sezono metu, kuris vilkams tęsiasi iki ba-
landžio 1 d. (išnaudojus sumedžiojimo li-
mitą, sezonas užbaigiamas anksčiau).

dėlnuosavybėsteisėsįžemęatkūrimo
Nacionalinės žemės tarnybos  (NŽT) duo-
menimis, nuo žemės reformos pradžios 
1991 m. iki 2019 m. sausio 1 d. buvo pa-
teikta 787,85 tūkst. piliečių prašymų šalies 
kaimo vietovėse atkurti nuosavybės teises 
į 4,024 mln. ha turėtos žemės. Faktiškai 
nuosavybės teisės atkurtos į 99,95 proc. pi-
liečių prašymuose nurodyto ploto. Kaimo 
vietovėse nuosavybės teisės dar neatkur-
tos 4766 pretendentams į 6554 ha turėtos 
žemės, bet net 3110 pretendentų neatgavo 
žemės dėl pačių  pasyvumo. NŽT pastan-
gomis vien per 2018 m. į nuosavybės teisių 

atkūrimo procesą buvo įtraukti 286 nevei-
klūs piliečiai. Jeigu nebus galimybių pasy-
viems pretendentams gražinti nuosavybę 
natūra, šiemet nuosavybės teisės jiems bus 
atkuriamos atlyginant pinigais.

Šiuo metu priimami sprendimai atkur-
ti nuosavybės teises likusiems 1656 pilie-
čiams į  1889 ha žemės plotą.

2019 m. sausio 1 d. duomenimis, šalies 
miestuose 45772 piliečiams (priskiriant ir pa-
syvius pretendentus) nuosavybės teisės atkur-
tos į 91,44 proc. jų prašymuose nurodytą že-
mės plotą, dar liko atkurti 6051 piliečiui teises 
į 3367 ha žemės. Visiškai nuosavybės teisės į 
turėtą žemę atkurtos  50-tyje  miestų. Klaipė-
dos mieste  atkurta 100 proc., Marijampolės 
– 99,99 proc., Druskininkuose – 96,93 proc., 
Telšių – 99,91 proc., Kauno m. – 91,67 proc., 
Palangoje – 85,06 proc., o Vilniuje  – 56,78 
proc. prašymuose nurodyto ploto.

Informacija apie nuosavybės teisų at-
kūrimo kaimo gyvenamosiose vietovėse ar 
miestų teritorijose eigą skelbiama NŽT  in-
terneto svetainės www.nzt.lt skiltyje „Sta-
tistika“ ir interaktyviajame žemėlapy-
je http://www.geoportal.lt/mapbasic/nzt.

VALSTYBINIų MIŠKų URĖDIJOJE
IeškomaTauragėsirŠilutėsregioniniųpadaliniųvadovų
Sausio 8 d. buvo paskelbtos atrankos VMU Tauragės ir Šilutės re-
gioninių padalinių vadovų pareigoms užimti. Dokumentus kon-
kursui kandidatai galėjo pateikti iki š. m. sausio 24 d. Šiuo metu 
Šilutės regioniniam padaliniui laikinai vadovauja Jurbarko regio-
ninio padalinio vadovas Darius Baziliauskas, Tauragės – laikinai 
vadovo pareigas eina Edvardas Bielskis. Tikimasi, kad naujus šių 
padalinių vadovus pavyks atrinkti iki gegužės 1 d. 

2018m.parduota10proc.mažiaumedienosnei2017m.
VĮ Valstybinių miškų urėdija 2018 m. didmeninės prekybos rin-
koje pardavė 3,35 mln. m3 žaliavinės medienos arba 10 proc. ma-
žiau nei per 2017 metus (užpernai buvo parduota 3,687 mln. m3). 
Palyginus su 2017 m. gruodžio mėn., pernai pardavimai gruodį 
sumažėjo 12 proc. arba 197 tūkst. m3 žaliavinės medienos. Vals-
tybinių miškų urėdija pernai mažmeninėje prekybos rinkoje par-
davė 45 tūkst. m3 nenukirsto miško, 35 tūkst. m3 medienos ruošos 
liekanų, taip pat mažmeninėje ir didmeninėje prekyboje buvo par-
duota 536 tūkst. m3 malkinės medienos.

Turtobankuibusperduotadar80pastatųirkitųstatinių
Vykdant valstybinių miškų valdymo reorganizaciją, buvo atrasta 
nemažai nekilnojamojo turto, kuris nenaudojamas pagal tiesiogi-
nes funkcijas. Kai kurie administracinės paskirties pastatai atsi-
laisvino apjungiant ar reformuojant teritorinius padalinius.

VĮ Valstybinių miškų urėdija pernai VĮ Turto bankui perda-
vė 175 nekilnojamojo turto objektus, tarp kurių – 14 gyvenamųjų 
namų, 21 butą bei Palangoje esančius poilsio namus. Dar apie 80 
objektų VMU įpareigota perduoti pagal 2019 m. sausio 9 d. Vyriau-
sybės priimtą nutarimą, kuris įsigaliojo nuo š. m. sausio 16 dienos. 

Suskaičiavus preliminariai tarp perduodamų apie 80 įvairios 
paskirties pastatų ir statinių yra 12 gyvenamųjų namų, 9 butai, 
administracinės patalpos, 2 poilsio pastatai bei pirtis.

„Atsisakiusi šio turto, Valstybinių miškų urėdijos veikla bus 
dar efektyvesnė – nebenaudojamiems arba ne pagal tiesiogines 
funkcijas naudotiems turto objektams prižiūrėti ir išlaikyti nerei-
kės finansinių ir žmogiškųjų resursų“, – sako Valstybinių miškų 
urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.

Dalyje namų ir butų pagal nuomos sutartis dar gyvena žmonės, 
todėl Turto bankui šie pastatai perduodami su nuomos sutartimis.

Tolesnį visų nekilnojamojo turto objektų likimą spręs Turto 
banko specialistai. Tikėtina, kad dalis šio turto bus parduota auk-
cione, dalis pritaikyta kitiems valstybės poreikiams.

Mažeikiųmiškuosesustabdytassavavališkaskirtimas
Sausio 25 d. vykdydami kasdienes pareigas, VMU Mažeikių regi-
oninio padalinio miškininkai aptiko Mažeikių girininkijoje miš-
ko kelyje stovinį krovininį automobilį, pakrautą žaliomis beržų 
malkomis. Kadangi žaliavinę medieną galima gabenti tik turint 
užpildytus medienos įsigijimo ir gabenimo dokumentus, auto-
mobilio vairuotojo buvo paprašyta juos pateikti. Paaiškėjo, kad  
buvo išduotas leidimas kito asmens vardu pirkti iš plyno kirti-
mo biržės tik medienos ruošos liekanas, kurios buvo sukrautos 
į krūveles. Apžiūrėję aplinkinius sklypus, miškininkai jauname 
miške rado 18 iškirstų beržų ir 3 juodalksnių kelmus. Dėl sava-
vališkai iškirstų medžių sausio 28 d. buvo pradėtas administraci-
nis tyrimas, kurį atlikus surašytas administracinio nusižengimo 
protokolas.   

VMU inf.
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Bandymascentralizuotimedienos
ruošospaslaugųpirkimus
Šiais metais VĮ Valstybinių miškų urėdijos 
administruojamuose šalies miškuose nu-
matoma pagaminti 3,8 mln. m3 žaliavinės 
medienos. Apie 0,85 mln. m3 šios medienos 
buvo planuojama pagaminti su įmonės tu-
rima miško kirtimo technika, 2,95 mln. m3 

iškirsti turėjo rangovai, perkant jų paslaugas 
Viešųjų pirkimų įstatymo numatyta tvarka.

Iki 2018 m. pradžios tuometinėse miš-
kų urėdijose buvo skirtingai taikomas 
perkamų medienos ruošos paslaugų gru-
pavimas. Joms tapus Valstybinių miškų 
urėdijos regioniniais padaliniais, 22-juose 
buvo nurodyta viso padalinio teritorija, 18-
oje – atskiros girininkijos, 2-juose taikytas 
mišrus grupavimas. Medienos ruošos ir 
miškų ūkinių darbų paslaugos 22 regioni-
niuose padaliniuose buvo perkamos kartu, 
14-oje – atskirai, likusiuose – mišriai.

Nuo šių metų pradžios Valstybinių 
miškų urėdija nusprendė šių paslaugų pir-
kimą ir taikymą suvienodinti visuose vei-
kiančiuose 26 regioniniuose padaliniuose 
bei medienos ruošos paslaugos pirkimą at-
skirti nuo miško ūkinių darbų paslaugų. 

Valstybinių miškų urėdija paskelbė 
medienos ruošos paslaugų viešųjų pirkimų 
konkursus įmonės 22 regioniniuose pada-
liniuose, o 4 padaliniuose dar galioja anks-
čiau sudarytos šių paslaugų sutartys. Bet 
tik dviejuose regioniniuose padaliniuose 
buvo nupirkta 100 proc. siūlyto medienos 
ruošos paslaugų kiekio, Prienų regioninio 
padalinio teritorijoje dokumentus viešųjų 
pirkimų konkursui pateikė vos viena įmo-
nė, o trijuose padaliniuose konkursai ne-
įvyko. Iš viso buvo nupirkta 38 proc. siū-
lyto medienos ruošos paslaugų kiekio. 
Įvertinus įmonės galimybes ir sutartis su 
rangovais, Valstybinių miškų urėdija galė-
tų atlikti tik 59 proc. suplanuotų medienos 
ruošos darbų. Kodėl taip nutiko? 

Anot rangovų, tik dalis jų įmonių gali 
mišką kirsti, pasitelkusios šiuolaikinę mo-
dernią techniką, o daugiau kaip pusę numa-
tomo pagaminti medienos kiekio dar turėtų 

Kodėlkilorangovųnepasitenkinimas
viešųjųpirkimųkonkursu?
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kirsti medkirčiai su benzininiais pjūklais. 
Nesitikint konkursų organizatoriams, 

medienos ruošos paslaugų pirkimo sąlygos 
išgąsdino daugumą smulkių rangos įmonių. 
Jų žmonėms kilo įtarimų, ar ne tikslingai 
šių paslaugų pirkimo sąlygos buvo sudary-
tos taip, kad smulkieji rangovai netektų ga-
limybės dalyvauti pirkimų konkursuose ir 
būtų išstumiami į užribį. Teigta, kad smul-
kiai rangos įmonei praktiškai buvo neįvyk-
domas reikalavimas – sumokėti iš anksto 5 
proc. metinių apyvartinių lėšų dydžio už-
statą-garantą dėl galimų netesybų. Daugelį 
šių rangovų netenkino ir darbų įkainiai, ki-
tos sąlygos. Smulkiuosius rangovus trikdė 
ir sudėtingi tarptautinio elektroninio vie-
šojo pirkimo reikalavimai, reikalaujant do-
kumentus konkursui pateikti tik elektroni-
niu būdu (jiems buvo sudėtinga prisijungti 
prie sistemos, ne visi naudojasi elektroniniu 
parašu). Todėl dauguma šių rangovų kon-
kurse tiesiog nedalyvavo.

Miško darbų rangovų asociacijos pir-
mininko Vidmanto Juso teigimu, dar 2018 
m. spalio mėn. Valstybinių miškų urėdija 
buvo įspėta, kad tokiomis sąlygomis smul-
kiosios rangos įmonės negalės dirbti, bet į 
šias asociacijos pastabas nekreipta dėme-
sio. Pirkimų sąlygose reikalauta nurodyti 

Koks turėtų būti medkirčio darbo įkainis? 

tik vieną vidutinį paslaugos įkainį, todėl 
praktiškai neliko jokios diferenciacijos, ar 
rangovas dirbtų geroje, ar prastoje biržė-
je. Priklausomai nuo miško kirtimo būdo, 
medynų rūšinės sudėties, stiebo tūrio, tan-
kumo, augavietės, atstumo nuo privažiavi-
mo kelių bei meteorologinių, kitų sąlygų 
medienos gamybos savikaina gali žymiai 
skirtis. Konkurso dalyviams nebuvo pa-
teikta ir informacija, kokias biržes reikės 
kirsti per visą sutarties laikotarpį ar bent 
per pirmuosius metus. 

„Todėl konkursui savo paslaugų kainą 
rangovai turėjo siūlyti aklai arba ieškoti 
būdų, kaip informaciją apie planuojamus 
kirtimus gauti neoficialiai, – teigia rango-
vų asociacijos vadovas. – Be to, Valstybi-
nių miškų urėdija sutartyse pasiliko teisę 
darbų apimtis keisti iki 30 proc.“  

Problemąspręstiėmėsiirpolitikai
LR Seimo valdančiosios daugumos na-
rio Andriaus Palionio iniciatyva sausio 4 
d. Prienuose buvo surengtas susitikimas 
su rangovais, į kurį buvo atvykę LR Seimo 
Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas 
Kęstutis Mažeika, šio komiteto narys miš-
kininkas Kęstutis Bacvinka bei Valstybinių 
miškų urėdijos direktorius Marius Pulkau-
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ninkas, jo pavaduotojas medienos ruošai ir 
prekybai Valdas Kaubrė, Prienų regioninio 
padalinio vadovas Tomas Barkauskas. 

Savo nuomones pateikė politikai, Vals-
tybinių miškų urėdijos vadovai ir Miško 
darbų rangovų asociacijos bei Prienų ir ap-
linkinių rajonų medienos ruošos paslaugų 
tiekėjų atstovai. Nuo miško rangos darbų 
pradžios 1993 m. Prienuose iki šiol dirba 
daug smulkių rangovų, kuriems sunku to-
kiomis sąlygomis konkuruoti su stambio-
mis rangos įmonėmis.

Siekiant, kad nesustotų medienos ruoša 
pačiu tinkamiausiu tokiems darbams metų 
laiku, bandyta ieškoti kompromisinio prob-
lemos sprendimo. Politikai paragino pir-
miausia išspręsti pagrindinę smulkiuosius 
rangovus trikdančią problemą – paslaugų 
pirkimo sąlygose panaikinti 5 proc. apyvar-
tinių lėšų užstatą, nes individualiai dirban-
tys žmonės dažnai neturi tokių santaupų. 

Rangovų atstovai siūlė sutarties sąlygo-
se vietoje užstatinio garanto taikyti baudą, 
kuri būtų skiriama už netesybas, tačiau bai-
minosi, kad pernelyg didelės baudos jų nesu-
žlugdytų. Jeigu už atsisakymą kirsti nurody-
tą biržę ar darbo nepradėjimą per 2 savaites 
grėstų 1000 eurų bauda ar tokio pat dydžio 
bauda būtų skiriama ir už nustatytu laiku 
nebaigtą darbą, tokia grėsmė kiltų.

V. Juso įsitikinimu, sutarties sąlygo-
se įrašytos baudos turėtų būti adekvačios, 
numatytos procentais nuo konkrečių neat-
liktų ar blogai atliktų paslaugų sumos, taip 
pat turėtų būti reglamentuotos vertinimo 
sąlygos, turėtų būti atsižvelgta ir į meteo-
rologines sąlygas, dėl kurių medienos ruo-
ša tiesiog negalima. 

Valstybinių miškų urėdijos vadovas M. 
Pulkauninkas patikino rangovus, kad bus 
skelbiami pakartotiniai konkursai, bus per-

žiūrimi siūlomi darbų įkainiai, o regioni-
niuose padaliniuose viešųjų pirkimų speci-
alistai padės rangovams pirkimų sistemoje 
užpildyti dokumentus elektroniniu būdu, 
kad konkurse galėtų dalyvauti visi norintieji.

Bendraujant su Miško darbų rangovų 
asociacija, buvo pakoreguota Valstybinių 
miškų urėdijos biržių skirstymo rango-
vams tvarka taip, kad visi konkursą lai-
mėję rangovai gautų proporcingai įvairaus 
dydžio ir sunkumo biržių.

arkonkursųsąlygųkaikuriepakeiti-
maipakeissituacijądarborinkoje?
Sausio 16 d. Girionyse, Kauno miškų ir 
aplinkos inžinerijos kolegijoje, surengta-
me antrame susitikime dalyvavę Miško 
darbų rangovų asociacijos, rangos įmonių 
atstovai, Valstybinių miškų urėdijos vado-
vybė ir atvykę Seimo nariai Valius Ąžuo-
las, Kęstutis Bacvinka toliau bandė ieškoti 
abiem pusėms priimtinų sprendimų. Ran-
govai vieningai pareiškė: jei nebus padidin-
ti paslaugų įkainiai, jie naujame konkurse 
nedalyvaus, nes dėl mažų atlyginimų kas-
met miškuose retėja medkirčių gretos. 

Valstybinių miškų urėdija sausio 22 d. 
informavo Miško darbų rangovų asocia-
ciją apie konkurso sąlygų pakeitimus. Pa-
sak V. Juso, į daugelį jų asociacijos siūlymų 
buvo atsižvelgta, sušvelnintos baudos, su-
tartys bus sudaromos 12 mėn. su galimy-
be pratęsti 2 kartus po 12 mėn. Atsisakyta 
kai kurių perteklinių reikalavimų, tačiau 
liko neaptarta, kaip būtų, jeigu rangovas 
ir Valstybinių miškų urėdijos teritorinis 
padalinys nesuderintų darbų grafiko, jei-
gu rangovas nesutiktų su biržių skirstymu. 

Valstybinių miškų urėdijos išplatin-
tame pranešime spaudai teigiama, kad 
suvienodinus medienos ruošos paslaugų 
pirkimo sąlygas visoje šalyje, šias paslau-
gas valstybiniuose miškuose gali teikti ir 
stambios bendrovės, ir smulkūs tiekėjai, ir 
pavieniai asmenys, vadovaujantis Viešųjų 
pirkimų įstatymo numatyta tvarka. Dalyje 
regioninių padalinių nenupirkus visų rei-
kiamų miško ruošos darbų paslaugų,  bus 
skelbiami nauji viešųjų pirkimų konkursai. 

„Sudarytos ir kokybiškai vykdomos su-
tartys leis rangovams jaustis stabiliau ir 
geriau planuoti savo veiklą ir plėtrą“, – tei-
gia Valstybinių miškų urėdijos direktorius 
M. Pulkauninkas.

Valstybinių miškų urėdija taip pat pra-
neša, kad atsižvelgiant į metinio kirtimo 
fondo biržių priskyrimą kategorijomis ir į 

Miško darbų rangovų asociacijos 
vadovas Vidmantas Jusas

pasirašytų sutarčių medienos ruošos dar-
bų paslaugoms atlikti apimtis, sudaromas 
biržių krepšelis kiekvienai rangos įmonei. 
Kiekvienas kirtimų paslaugų teikėjas, įsi-
vertinęs savo gamybinius pajėgumus, gali 
teikti pasiūlymus pageidaujamoms darbų 
apimtis, kurių minimalus kiekis – 2000  m3 
iškertamas medienos tūris. Vienas teikėjas 
gali teikti pasiūlymus ne daugiau kaip 30 
proc. medienos ruošos paslaugų apimties 
viename regioniniame padalinyje. 

Prieš skelbiant informaciją apie rengia-
mus naujus viešųjų pirkimų konkursus bus 
nustatomi ekonomiškai pagrįsti maksima-
lūs ir perkančiajai organizacijai priimti-
ni miško kirtimo ir medienos ištraukimo 
darbų įkainiai. Jie bus skelbiami konkurso 
sąlygose.

 „Sieksime, kad visiems rangovams būtų 
taikomos sąžiningos sąlygos priskiriant 
konkrečias biržes“, – pažymi Valstybinių 
miškų urėdijos direktoriaus pavaduotojas 
medienos ruošai ir prekybai V. Kaubrė.  

Jis taip pat teigia, kad Valstybinių miš-
kų urėdija turės teisę, įspėjusi paslaugų 
teikėją prieš 30 dienų, vienašališkai nu-
traukti sutartį dėl esminio sutarties pa-
žeidimo ir reikalauti paslaugų teikėjo su-
mokėti 5 proc. pradinės sutarties kainos 
dydžio baudą. „Visa pirkimo vertė ir dabar 
yra skelbiama metiniame įmonės pirkimų 
plane, didžiausią galimą darbų įkainį buvo 
galima suskaičiuoti, todėl nusprendėme jį 
skelbti konkurso sąlygose. Rangos darbų 
pirkimų ir maksimalūs priimtini darbų 
įkainiai lieka tokie kaip ir buvo skelbiant 
konkursus praėjusių metų pabaigoje“, – 
komentuoja V. Kaubrė. 

Miško darbų rangovų asociacijos va-
dovo V. Juso manymu, tie įkainiai remiasi 
2018 m. Valstybinių miškų urėdijas admi-
nistruojamuose miškuose dirbusių med-
kirčių mašinų, kuriomis kertamos geriau-
sios biržės, savikaina, todėl tokių mašinų 
neturintys rangovai vėl turės taupyti, bet 
kaip? Gali nukentėti darbų sauga, gali rastis 
šešėlio. Anot V. Juso, bent 20 proc. įkainių 
padidinimas miško ruošos darbams stabi-
lizuotų padėtį ir pristabdytų darbininkų 
bėgimą iš miškų. O nusipirkti medkirtes ir 
kelis kartus padidinti darbų našumą išga-
li tie rangovai, kurie didesnę miško ruošos 
darbų dalį atlieka privačiuose miškuose, 
kur iki 1,5 karto didesni paslaugų įkainiai.

Ar bus tęsiami išsiderėti pažadai, pa-
matysime paskelbus naujus šių paslaugų 
pirkimų konkursus.  

MG inf.                    
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Pernai įsisiūbavus Lietuvoje disku-
sijoms dėl miško kirtimų apimties 
didinimo ir plynųjų miško kirtimų 

ribojimo Labanoro girioje bei kitose saugo-
mose teritorijose ir dėl to siekiant išspręsti 
visuomenei jautrias kirtimų ir gamtosaugi-
nių tikslų suderinimo problemas, nuspręs-
ta dar kartą pasidomėti kaimynų patirtimi 
tvarkant Augustavo girią. 

Praėjusių metų gruodžio 4 d. grupė 
Aplinkos ministerijos ir Valstybinių miškų 
urėdijos miškininkų lankėsi Lenkijos Bia-
lystoko regioninės direkcijos Plaskos urė-
dijos miškuose. Susitikime dalyvavo Balts-
togės regioninės direkcijos direktoriaus 
pavaduotojas Z. Angielczyk, Miškinin-
kystės ir miškų  ūkio skyriaus vedėjas R. 
Cierech, Miškotvarkos ir miškų geodezi-
jos biuro Bialystoko skyriaus direktoriaus 
pavaduotojas M. Ksepko, Plasko urėdijos 
urėdas R. Rogozinski ir jo pavaduotojas S. 
Zawislak.

Viešnagėje susipažinome su neplynų 
kirtimų technologijomis, domėjomės, kaip 
derinama ūkinė ir gamtosauginė veikla 
valstybiniuose miškuose.

Kaip ketrama Augustavo giria
Augustavo girios dalis, esanti Lenkijoje, 
šiek tiek didesnė už Labanoro girią – už-

Labanorogiriosanalogų
ZITA BITVINSKAITĖ, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės patarėja 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, mūsų šalies miškininkai ne kartą lankėsi Lenkijoje, domėjosi kaimynų miški-
ninkavimo naujovėmis, kartu sprendė  iškylančias problemas. Lenkijos miškingumas yra 29,6 proc., miškai užima 
9,2 mln. ha teritoriją, iš jų – net 7,6 mln. ha – valstybiniai. Dėl dominuojančios valstybinės miškų nuosavybės 
(83 proc. visų miškų), profesionalumo ir atsakingo požiūrio į miškų ūkinę veiklą šioje šalyje išvystytas pažangus 
miškų ūkis, kuriamos ir diegiamos pažangios miškininkystės darbų technologijos. 
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ima apie 114 tūkst. ha plotą. Pušynai su-
daro 70 proc. miškų, eglynai – 17 proc., 
auga ir beržynų, juodalksnynų, šiek tiek 
ąžuolynų, yra ir pelkių. Čia auga įvairaus 
amžiaus miškai, o kai kurie medynai pa-

siekę ir 120 metų. Girioje nemažai saugo-
mų teritorijų: Natura 2000 teritorijų, 10 
draustinių ir 4 saugomos kraštovaizdžio 
teritorijos, giria patenka į Vygrių naciona-
linį parką. 

Giria atkuriama kertant ,,lizdus“ Kirtimų metu formuojami įvairiaamžiai medynai Medynų atkūrimui iškirstos nemažos aikštelės 

Lenkų miškininkai noriai dalijasi patirtimi
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Visi Plaskos urėdijos 21 tūkst. ha val-
domi miškai yra Augustavo girios terito-
rijoje. Medynai, kurių amžius daugiau nei 
100 metų, sudaro apie 17,8 proc. Per metus 
realizuojama apie 108 tūkst. m3 medienos. 
Buvo smalsu, kaip Augustavo girioje tvar-
kosi kaimynai? Ar bent dalį girios palieka 
natūraliai nykti, kad ji po daugelio metų 
pati atsikurtų iš mirusio miško liekanų, ar 
vykdo ūkinę veiklą, kad giria visada išlik-
tų gyvybinga, joje augtų įvairių kartų me-
džiai, veistųsi gyvūnai ir augalai, mėgs-
tantys miško įvairovę, ir  būtų patraukli 
žmogui? 

Apsilankėme nemažai vietų, kuriose 
vykdomi ar neseniai vykdyti miško kir-
timai. Dažniausiai kertama laipsniškais 
lizdiniais ir laipsniškais lizdiniais pato-
bulintais kirtimais. Priklausomai nuo me-
dyno ploto, šie kirtimai gali būti vykdomi 
per kelis kartus (atvejus). Iškertamų lizdų 
(grupių) dydis parenkamas atsižvelgiant 
į medžių rūšis, kuriomis bus atkuriamas 
miškas: jei planuojama atkurti pušimi ar 
ąžuolu, grupių dydis – ne mažesnis kaip 
0,5–1 ha. Atkuriant kitomis medžių rūši-
mis, iškertami lizdai (grupės) būna ir ma-
žesnio ploto. Siekiant sumažinti atsivėru-
sių plynumų sukeltą neigiamą poveikį po 
kirtimų likusiam miškui, kartais numa-
tytose iškirsti lizduose  medynas išker-
tamas ne iš karto, o laipsniškai atveriant 
plynę. Kitas kirtimų atvejis vykdomas tik 
tada, kai prieš tai iškirstuose lizduose su-
formuojamas jaunuolynas – maždaug po 
7–10 metų. Paskutiniu atveju nukertama 
likusi medyno dalis. Taip laipsniškai for-
muojamas atsparus aplinkos veiksniams 

įvairiaamžis ir įvairiarūšis medynas. Jei 
auga perspektyvus pomiškis, jis kirtimo 
metu išsaugomas. Atkuriant iškirstus liz-
dus taikomas natūralus miško žėlimas su 
dirbtiniu želdinimu. Pavyzdžiui, drėgnes-
nėse vietose atželia savaiminiai juodalks-
niai, o sausesniuose, mažiau apšviestuo-
se biržės pakraščiuose sodinamos eglės ir 
pan. Pernai Plaskos urėdijos miškininkai 
ir nederlingose Augustavo girios augavie-
tėse pasodino ąžuolo su jo palydovu skro-
blu želdinių. 

Vykdant kirtimus pelkėtose girios vie-
tose, paliekama daugiau senų medžių bio-
įvairovei. Taip profesionaliai derinant 
miško kirtimų būdą su miško atkūrimo 
tikslais, nesibijoma iškertamo lizdo plotą 
padidinti ir iki 1 ha. Tokio ploto plynės pas 
mus būtų vadinamos pagrindiniais plynai-
siais kirtimais. 

Lenkijos miškuose miškų atkūrimo 
kokybei skiriama ne mažiau dėmesio nei 
kirtimams. Lenkų miškininkus nustebi-
no klausimas, ar po kirtimų miškas galėtų 
būti atkuriamas drebule, nes profesionalai 
šia medžių rūšimi miško neatkuria.

Augustavo girioje žvėrys taip pat daro 
nemažai žalos, ypač želdiniams ir jaunuo-
lynams, todėl visi pušies ir ąžuolo želdiniai 
aptveriami tvoromis. Ši apsaugos priemonė 
ne tik želdinius, bet vėliau ir jaunuolynus iki 
15 metų patikimai saugo nuo elninių žvė-
rių pažeidimų – žievės laupymo ir medelių 
laužymo. Repelentai pušies želdinių apsau-
gai naudojami tik tuose miškuose, kuriuose 
žvėrių nedaug ir jų pažeidimai nedideli. 

Skirtingai nei pas mus, bioįvairovei iš-
saugoti plyno kirtimo biržėse paliekami ne 

pavieniai, tolygiai biržėje išsidėstę bioįvai-
rovės medžiai, bet jų grupės, užimančios 5 
proc. biržės ploto. Taip ne tik geriau išsau-
gomi bioįvairovės komponentai, bet ir už-
tikrinama saugi miško aplinka gyvūnams. 
Pavieniui kirtavietėse paliekami tik sausi 
stuobriai.

Lenkų mokslininkai laipsniškiems liz-
diniams kirtimams vykdyti ir miškui po 
jų atkurti yra parengę, o valstybinės ins-
titucijos patvirtinusios taisykles, kuriose 
pateikiama didžiulė ne tik kirtimų, bet ir 
atkūrimo būdų įvairovė, schemos. Tai ypač 
aktualu kūrybiškai ūkininkaujant miškuo-
se. Taisyklėse kiekvienas kirtimų būdas 
susietas su konkrečiu atkūrimo būdu, bū-
simų medynų tikslinėmis medžių rūšimis 
ir net būsimų medynų rūšine sudėtimi. 

beieškant 
Lizdiniais kirtimais atkuriamas pušynas, paliekant bioįvairovei stuobrius, dalį medyno Žemumose atsikuria juodalksnių žėliniai 

Aptvėrus želdinius, ąžuoliukams nededamos 
individualios apsaugos, o žolės juos pernai 

apsaugojo nuo sausrų
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Kirtimobūdusreikėtrųsusieti
suatkūrimoreikalavimais
Lietuvoje aplinkos ministro patvirtintose 
Miško kirtimų taisyklėse, parengtose pa-
gal prof. A. Juodvalkio, prof. S. Karazijos ir 
dr. V. Mikšio  Miško kirtimų rekomendaci-
jas (2010), minėtų lenkiškų kirtimų būdus 
su įvairiomis išlygomis būtų galima sieti su 
grupiniais atvejiniais ir grupiniais atranki-
niais kirtimais, tačiau šie kirtimai pas mus 
nėra plačiai taikomi dėl iškertamos grupės 
ploto – iki 0,1 ha kertant grupiniais atran-
kiniais kirtimais arba iki 0,3 ha – grupiniais 
atvejiniais kirtimais. Tuo iš dalies siekiama 
užkirsti kelią piktnaudžiavimams, medynų 
sudarkymams, kai siekiama iškirsti kuo di-
desnį kiekį medienos arba paversti žemę ki-
tomis naudmenomis, kas dažnai pasitaiko 
privačiuose miškuose. Tačiau mažas grupių 
plotas taip pat sumažina galimybę koky-
biškai atkurti mišką ir labai padidina atkū-
rimo kaštus. Tokias mažas grupes kai ku-
riomis rūšimis atkurti tiesiog neįmanoma 
arba miškas atkuriamas nekokybiškai. 

Neseniai teko vartyti Žemaitijos naci-
onalinio parko gamtotvarkos priemonių 
projektą, kuriame numatyta gryname 38 
metų 1,0 skalsumo eglės medyne (1,1 ha 
dydžio) ,,iškirpti“ dvi po 0,1 ha ploto ,,sky-
les“ ir tikėtis savaiminio ąžuolo atžėlimo. 
Deja, įmetus gilę į šulinį, ąžuolo viršūnės 
gali ir nepamatyti... 

To būtų galima išvengti, jeigu Miško 
kirtimų taisyklėse numatyti miško kirti-
mo būdai būtų susieti su konkrečiais miš-
ko atkūrimo reikalavimais. 

Lenkijos miškininkai, kaip ir mes, savo 
veikloje dažnai susiduria su panašiomis 
gamtosauginėmis problemomis, būna ir 
konfliktų su įvairiomis visuomenės gru-
pėmis. Lietuvoje tokiais atvejais pasigen-
dama drąsesnio profesionalių miškinin-
kų balso, priimant sprendimus – gilesnio 
ir kompleksiškesnio požiūrio. Pavyzdžiui, 
kad ir sprendžiant kirtimų Labanoro girio-
je problemą. Manau, kad Labanoro proble-
ma – ne kirtimai, bet per didelis pagrin-
diniais plynaisiais kirtimais iškertamų 

biržių plotas, per trumpas biržių šliejimo 
laikas ir per maži reikalavimai atkurtų 
miškų kokybei, ypač privačiuose miškuo-
se. Profesionaliai nesureguliavus šių pro-
cesų, visuomenei sudaromos prielaidos 
manyti, kad giria labai niokojama. Dar 
blogiau, kai problemų sprendimai politi-
zuojami, į šalį nustumiant profesionalus 
– miškininkystės srities mokslininkus ir 
miškininkus praktikus, gerai pažįstančius 
mišką ir jame vykstančius procesus. Vargu 
ar visuomenė norėtų prarasti puikiuosius 
Labanoro pušynus, ir vargu ar įsivaizduo-
ja, kas atsirastų jų vietoje, jeigu po dauge-
lio metų ji taptų sengire. 

Dabartinė Labanoro giria dėl kurios 
liejasi aistros – ne sengirė, o žmogaus vei-
klos rezultatas. Girios medynų rūšinė su-
dėtis, kilmė, brandžių medynų kiekis ir 
vidutinis girios amžius byloja, kad mūsų 
pirmtakai šią girią kirto, kūrė, ugdė ir puo-
selėjo. Kitaip joje nebūtų sukauptas vienas 
iš geriausių Lietuvos paprastųjų pušų ge-
nofondas. 

Statomos sustiprintos tvoros Tvoroje įrengiami pakeliami vartai 

Negyva mediena tampa trąša jauniems medeliams  Gausus juodalksnio kankorėžių derlius
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Nuo 2018 m. birželio mėn. LAMMC 
filiale Miškų institute  įgyvendi-
namas projektas „Maumedžio, 

eglės, beržo ir juodalksnio plantacinių 
miškų veisimo ir priežiūros inovatyvių 
technologijų tobulinimas ir sklaida“, ku-
rio tikslas – išbandyti, tobulinti, plėtoti ir 
diegti labai produktyvių, pakankamai tva-
rių, trumpesnės apyvartos maumedžio, 
eglės, beržo ir juodalksnio želdinių vei-
simo ir priežiūros technologijas, veisiant 
želdinius nenaudojamose ir žemės ūkiui 
netinkamose žemėse.

Seniai žinoma, kad augalų bendrijų 
augimas ir produktyvumas priklauso nuo 
jas sudarančių individų genetinių savybių 
ir aplinkos sąlygų, o jeigu augalų bendri-
jos sukurtos ir prižiūrimos žmogaus, tai ir 
nuo taikomų technologijų. Didelė taikytų 
technologijų įtaka galutiniam auginimo 
rezultatui yra žemės ūkyje, žymiai mažes-
nė – auginant miškus, nes dėl ilgos miškų 
apyvartos taikyti intensyvias technologi-
jas dažnai ekonomiškai nelabai apsimo-
ka. Želdinių augimą ir produktyvumą vei-
kia visi atliekami darbai ir technologiniai 
sprendimai, tačiau jų augimui ir produk-
tyvumui didesnę įtaką turi tik dirvos pa-
ruošimas ir sodinimo vietų išdėstymas. 
Kiti atliekami darbai tik sudaro sąlygas 
želdiniams pasiekti ekonominiu požiūriu 
pagrįstą, kuo artimesnį potenciniam, na-
šumą. Dirvos paruošimas turi įtakos žel-
dinių augimo spartinimui nuo keleto iki 
keliolikos metų, nes šiuo metu Lietuvo-
je (o ir kitose šalyse) siekiama pirmiausia 
užtikrinti želdinių prigijimą ir išsilaiky-
mą bei sumažinti priežiūros darbus, o ne 
spartinti želdinių augimą. Tik retais atve-
jais, pavyzdžiui, kai iš esmės pakeičiamas 

dirvožemio drėgmės režimas, tankis ar 
kt., dirvos paruošimas želdinių augimui 
gali turėti įtakos per visą auginimo laiką. 
Sodinimo vietų išdėstymo įtaka želdinių 
produktyvumui taip pat nėra ypač dide-
lė. Tuo būdu augimo spartą ir produkty-
vumą daugiausia lemia aplinkos sąlygos 
ir medžių, sudarančių medyną, genetinės 
savybės, o taikoma įveisimo ir išaugini-
mo technologija užtikrina potencinių ga-
limybių panaudojimą. Priešingai medynų 
našumui, išauginamos medienos kokybei 
didesnę įtaką turi taikomos technologijos.

Aplinkos sąlygos priklauso nuo vietos 
(geografiniu ir reljefo požiūriu) ir dirvože-
mių derlingumo ir drėgnumo. Eglės želdi-
nių nereikėtų veisti mažuose, ne pamiškė-
se esančiuose, sklypuose. Vėjų perpučiami 
maži eglės želdinių sklypai, sulaukę 30 
metų, pradeda lėčiau augti, sumažėja jų 

Plantaciniųeglės,maumedžio,
beržoirjuodalksniomedynųnašumas
ir apyvartos ilgis

Dr. GINTAUTAS URBAITIS, dr. ANTANAS MALINAUSKAS, LAMMC filialas Miškų institutas 

VMU Telšių regioninio padalinio Ubiškės girininkijoje 2010 m. įveisti 
plantaciniai karpotojo beržo bandomieji-parodomieji miško želdiniai

atsparumas nepalankiems aplinkos veiks-
niams. 

Europiniai maumedžiai sunkiai tole-
ruoja padidintą oro drėgmę, todėl jų žel-
dinių negalima veisti stačiuose (10º ir sta-
tesniuose) šiaurinių krypčių ekspozicijos 
šlaituose ir giliose, uždarose daubose. Pa-
didintą oro ir dirvos drėgnumą geriau to-
leruoja japoniniai maumedžiai. Dėl žymiai 
didesnio kritulių kiekio ir didesnės oro 
drėgmės pajūryje ir vakariniuose Žemai-
čių aukštumos šlaituose nereikėtų veisti 
europinio maumedžio želdinių. Šioje zo-
noje veistini hibridiniai (Larix decidua x 
Larix leptolepis) maumedžiai. Kitose Lie-
tuvos dalyse galima veisti tiek europinius 
maumedžius, tiek jų hibridus su japoni-
niais maumedžiais. 

Eglynai sparčiausiai auga šilagiriuo-
se (Nc), sausgiriuose (Nd) ir baltmiškiuo-
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amžius,
metai

eglė Maumedis Beržas juodalksnis

aukštis,  
m

tūris,  
m3 ha-1

aukštis, 
m

tūris,  
m3 ha-1

aukštis, 
m

tūris,  
m3 ha-1

aukštis, 
m

tūris,  
m3 ha-1

15 5,7 26 11,8 153 10,0 87 9,3 70

20 9,0 60 15,7 267 14,3 146 13,9 133

25 12,0 121 19,3 355 17,3 198 16,7 180

30 14,7 185 22,5 428 19,9 216 19,0 224

35 17,2 242 25,3 489 22,3 237 21,4 279

40 19,6 284 27,7 541 24,4 260 23,3 325

45 21,6 315 29,7 588 26,2 272 24,9 370

50 23,5 342 31,3 630 27,8 291 26,3 412

55 25,3 366 32,6 668 29,2 315 27,4 441

60 26,8 390 33,5 702 30,4 331 28,4 465

65 28,0 421 31,3 340 29,2 486

70 29,0 445 32,1 353 29,9 504

VMU Telšių regioninio padalinio Ubiškės girininkijoje 2010 m. tame pačiame plote įveisti plantaciniai 
juodalksnio bandomieji-parodomieji miško želdiniai EIP projekto darbinės grupės pasitarimo metu

se (Nf). Mėlyngiriuose (Lc) eglynai auga 
truputį lėčiau, bet produktyvumu neatsi-
lieka nuo sausgiriuose ir baltmiškiuose au-
gančių eglynų, todėl šioje augavietėje taip 
pat tikslinga auginti plantacinius eglynus. 
Našiausi beržynai auga šilagiriuose (Nc), 
sausgiriuose (Nd), baltmiškiuose (Nf) ir 
žaliagiriuose (Ld), o juodalksnynai – šlap-
giriuose (Lf), žaliagiriuose (Ld) ir juodgi-
riuose (Uf). Šios augavietės yra tinkamiau-
sios eglės, beržo ir juodalksnio plantacinių 
želdinių veisimui.

Maumedis nėra reiklus dirvos der-
lingumui. Įvairios granuliometrinės su-
dėties, pradedant rišlių smėlių ir bai-
giant priemolių ar molių, dirvožemiuose 
jis auga sparčiau negu pušys arba eglės, 
o sparčiausiu augimu ir didžiausiu pro-
duktyvumu pasižymi įveistas derlingose 
priesmėlio ar lengvo priemolio ant prie-
molio ar molio dirvose (Nc, Nd, Nf auga-
vietės). Nereiklus karbonatams ir menkai 
reaguoja į jų gausumą. Maumedžio želdi-
niai dėl drėgmės pertekliaus blogai išsi-

Lentelė. Eglės, maumedžio, beržo ir juodalksnio želdinių prognozuojamas vidutinis aukštis ir tūris

laiko įveisti laikinai užmirkstančių dirvo-
žemių sklypuose neruoštoje, aikštelėmis 
arba sekliomis vagomis paruoštoje dir-
voje. Dirvą paruošus kauburėliais, riekė-
mis ar lysvėmis, maumedžio želdiniai ge-
rai išsilaiko, o derlinguose dirvožemiuose 
ir sparčiai auga, tik nežymiai atsilikdami 
nuo derlinguose normalaus drėgnumo 
dirvožemiuose įveistų želdinių. Bet au-
ginti maumedynus laikinai užmirkstančių 
dirvožemių sklypuose dėl vėjovartų pavo-
jaus yra gana rizikinga.

Siekiant įvertinti būsimų plantacinių 
miškų augimą ir produktyvumą, buvo 
paruoštos prognozinės augimo eigos len-
telės, želdinius veisiant sodmenimis iš 
pirmos kartos sėklinėse plantacijose su-
rinktų sėklų. Ruošiant prognozines eglės 
augimo eigos lenteles panaudoti daugiau 
kaip 50-ies 5–90 metų amžiaus eglės žel-
dinių, augančių Nc, Lc, Nd, Ld augaviečių 
sklypuose, aukščių duomenys, juos padi-
dinant 12,5 proc. Miškų instituto Miško 
genetikos ir selekcijos skyriaus vyresnio-
jo mokslo darbuotojo V. Baliucko duo-
menimis, tiek procentų paspartėja eglės 
augimas, veisiant želdinius sodmenimis, 
išaugintais iš pirmos kartos plantacijose 
surinktų sėklų. Gauti aukščiai beveik tiks-
liai atitinka „Pagrindinių medyno taksa-
cinių rodiklių dinamika“ (Kuliešis) eglės 
medynų H100 = 33 m augimo į aukštį eigą 
(žr. lent.). 

Maumedžio želdinių augimo eiga 
(skersmuo, aukštis ir tūris) nustatytas dau-
giau kaip 80-ies medynų apie 200 matavi-
mų duomenimis. Želdinių amžius – nuo 4 
iki 54 metų. Jie augo Nc, Nd, Nf augaviečių 
sklypuose Lietuvoje ir Kaliningrado srity-
je. Dalis želdinių kas 5 ar 10 m.  buvo išma-
tuoti 2; 3 ar 4 kartus. 

Karpotojo beržo ir juodalksnio želdi-
nių augimo eiga nustatyta pagal 19 metų 
amžiaus populiacijų palikuonių ekspe-
rimentinių želdinių augimą. Sėklos juo-
dalksnio populiacijų palikuonių ekspe-
rimentiniams želdiniams įveisti buvo 
surinktos 17-oje juodalksnio populiacijų 
nuo 5–6 rinktinių atsitiktine tvarka pasi-
rinktų medžių kiekvienoje populiacijoje 
– iš viso nuo 85 motinmedžių. Karpotojo 
beržo bandomuosiuose želdiniuose auga 
101 pusiausibų šeima iš 24 Lietuvos popu-
liacijų. 19 metų beržo želdinių vidutinis 
aukštis buvo 13,5 m, juodalksnio – 13 m. 

Siekiant nustatyti minimalų želdinių 
kirtimo amžių, buvo atliktas plantacinių 
miškų auginimo ekonominio efektyvumo 
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vertinimas. Jis parodė, kad dabartinėmis 
kainomis plokščių medienos, malkų ir po-
pierrąsčių išauginimas dėl mažų medienos 
kainų yra nuostolingas. Medynas turi būti 
auginamas tol, kol didžiąją išaugintos me-
dienos dalį sudarys pjautinieji ar faneriniai 
rąstai. 

Želdiniams augant keičiasi išaugi-
namos medienos sortimentinė struktū-
ra. Didžiausia eglės popierrąsčių išeiga 
(70–48%) yra esant apyvartos ilgiui 25–
30 metų, o smulkios pjautinosios medie-
nos išeiga (47–51%)  – esant apyvartos il-
giui 35–40 metų. Didėjant eglės želdinių 
amžiui nuo 25 metų iki 60 metų, pasto-
viai didėja pjautinųjų rąstų išeiga, kuri 60 
metų želdiniuose pasiekia 89 proc. Toliau 
didėjant kirtimo amžiui, pjautinųjų rąstų 
išeiga beveik nebedidėja, bet dar didėja vi-
dutinių ir stambių pjautinųjų rąstų išeiga 
ir mažėja smulkių pjautinųjų rąstų išeiga. 
Tai yra – keičiasi smulkių ir vidutinių bei 
stambių pjautinųjų rąstų santykis. 

Dėl spartaus maumedžio augimo di-
džiausia smulkių pjautinųjų rąstų išei-
ga pasiekiama jau 25 metų želdiniuose, o 
stambių ir vidutinių – 60 metų, nors ben-
dra, artima maksimaliai, pjautinųjų rąstų 
išeiga (97%) jau pasiekiama želdiniams su-
laukus 50 metų. Pjautinųjų rąstų išeiga 60 
metų želdiniuose didesnė tik 1 proc., bet 
smulkių pjautinųjų rąstų sąskaita, o stam-
bių ir vidutinių pjautinųjų rąstų išeiga pa-
didėja 7 proc. 

Beržo želdiniuose iki 35 metų am-
žiaus išaugintos medienos sortimentinė 
struktūra ryškiai priklauso nuo medžių 
skaičiaus. Didžiausia smulkių pjautinųjų 
rąstų išeiga yra 30–35 metų želdiniuose 
(54–59%). Pjautinųjų rąstų išeiga 50 metų 
želdiniuose pasiekia 89 proc. ir toliau di-
dėjant želdinių amžiui tik nežymiai didėja 
(60 metų – 90%; 70 metų – 92%). Didžiau-
sia vidutinių ir stambių pjautinųjų rąstų iš-
eiga yra 70 metų želdiniuose (71–72%).

Juodalksnis augimo į aukštį sparta tru-
putį atsilieka nuo beržo, bet dėl mažesnio 
šviesamėgiškumo juodalksnynų produk-
tyvumas būna gerokai didesnis negu ber-
žynų. Dėl lėtesnio augimo ir didesnio pa-
laikomo medžių skaičiaus nuo 25 metų 
iki 50 metų juodalksnynų medienos sor-
timentinėje struktūroje vyrauja smulkūs 
pjautinieji rąstai, o vyresnio amžiaus me-
dynuose – vidutiniai ir stambūs. 

Eglės plantacinių želdinių apyvartos 
ilgiui didėjant nuo 25 metų iki 50 metų, 
metinis ekonominis efektas tolygiai didė-

ja, o toliau tampa jau nežymus. Veisiant 
plantacinius eglės želdinius sodmeni-
mis, išaugintais iš pirmos kartos sėklinėse 
plantacijose surinktų sėklų, taikant šiuo-
laikines želdinių įveisimo, priežiūros, ap-
saugos ir išauginimo technologijas, esant 
0–2 proc. palūkanų normai, minimalus 
apyvartos ilgis turėtų būtį 71 metai. Pro-
gnozuojant 3 proc. palūkanų normą ir at-
sižvelgiant į išaugintos medienos sorti-
mentinę struktūrą, kirtimų amžių reikėtų 
mažinti iki 61 metų, o prognozuojant 4 
proc. palūkanų normą – iki 51 metų. Ka-
dangi 4 proc. palūkanų norma mažai tikė-
tina, eglės želdinius tikslinga nukirsti 61 
ar 71 metų.

Maumedžio plantacinių želdinių išau-
ginimo ekonominis efektas nuo 25 metų 
iki 50 metų amžiaus pastoviai didėja, o vė-
liau pradeda mažėti. Tai rodo, kad ekono-
minė branda pasiekiama jiems sulaukus 50 
metų. Maumedis yra ilgaamžis, ilgą laiko-
tarpį labai spartų augimą išlaikantis me-
dis. Profesoriaus M. Jankausko neskelbtais 
duomenimis (prof. M. Jankauskas šiuos 
duomenis yra perdavęs A. Malinauskui ir 
leidęs naudoti) Degsnės maumedyno tū-
ris per 43 metų laikotarpį (nuo 90 metų iki 
133 metų) padidėjo 408 m3 ha-1. Tai yra – 
vidutinis kaupiamasis prieaugis per šį lai-
kotarpį buvo 9,5 m3 ha-1, o per visą medyno 
amžių – 10,6 m3 ha-1. Augimo sparta ir pro-
duktyvumu nuo Degsnės maumedyno ne-
daug atsilieka Ančios ir Vidgirio maume-
džio želdiniai. Atsižvelgiant į maumedžio 
želdinių išauginimo ekonominį efektyvu-
mą, medienos sortimentinės struktūros 
pokyčius, priklausomai nuo medyno am-
žiaus maumedynų kirtimo amžius galėtų 
būti 51 metai ar 61 metai.

Viena iš beržo medienos ydų yra ta-
riamasis branduolys. A, B, C ir D koky-
bės klasės stambių ir vidutinių pjautinųjų 
rąstų vidutinė kaina atitinkamai kokybės 
klasei sudaro daugmaž 100; 86; 78 ir 66 
proc. Tariamasis branduolys pradeda for-
muotis dar pusamžiuose medynuose. Di-
dėjant medynų amžiui, didėja ne tik beržų 
su tariamuoju branduoliu kiekis, bet ir jo 
paplitimas kamiene. Šie padidėjimai nėra 
ryškūs, todėl nustatant beržynų kirtimų 
amžių šis veiksnys neturėtų būti lemiantis, 
bet į jį būtina atsižvelgti dėl žymių kainų 
skirtumų tarp skirtingos kokybės klasės 
pjautinųjų rąstų kainų. 

Beržo želdinių (H70 32 m) išauginimo 
metinis ekonominis efektas, esant palū-
kanų normai 0–4 proc., iki 50 metų am-

žiaus ryškiai didėja, o virš 50 metų esant 
didesnei palūkanų normai netgi pradeda 
mažėti. Atsižvelgiant į želdinių išaugini-
mo metinio ekonominio efekto ir medie-
nos sortimentinės struktūros pokyčius bei 
tariamojo branduolio kiekį ir paplitimą 
kamiene, minimalus beržo želdinių kirti-
mo amžius galėtų būti 51 metai, o mažes-
nę reikšmę suteikiant tariamojo branduo-
lio kiekiui ir paplitimui – 61 metai.

Juodalksnynų išauginimo metinis eko-
nominis efektas, didėjant želdinių amžiui 
nuo 25 metų iki 50 metų, prie 0–3 proc. 
palūkanų normos ryškiai didėja. Įjungiant 
pajamas iš tarpinio naudojimo kirtimų, 
nežymus metinio ekonominio efekto didė-
jimas tęsiasi iki 70 metų, o jų neįjungiant 
– iki 60 metų, išskyrus atvejį, kai taikoma 
3 proc. palūkanų norma. Neįjungiant pa-
jamų iš tarpinio naudojimo kirtimų prie 3 
proc. palūkanų normos, didžiausias me-
tinis ekonominis efektas yra kertant 50 
metų želdinius. Atsižvelgiant į juodalks-
nio medienos sortimentinę struktūrą ir 
išauginimo metinį ekonominį efektą, juo-
dalksnio želdinių kirtimų apyvartos ilgis 
turėtų būti 61 metai. 

Plantacinių miškų kirtimo amžius 
nėra nustatytas, tačiau, kaip matyti iš eko-
nominių brandų skaičiavimų, dėl mažų 
smulkios medienos kainų sutrumpinti jų 
išauginimo laikotarpį galima labai nedaug. 
Kirtimo apyvartos ilgis galėtų sutrumpėti 
tik labai padidėjus smulkios medienos kai-
noms (kartais, o ne procentais).

Projektas „Maumedžio, eglės, beržo 
ir juodalksnio plantacinių miškų veisimo 
ir priežiūros inovatyvių technologijų to-
bulinimas ir sklaida“ (Nr. 35BV-KK-17-
1-03768-PR001) yra finansuojamas pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programos priemonės „Bendradarbiavi-
mas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos gru-
pėms kurti ir jų veiklai vystyti“. Projekto 
įgyvendinimui skirta Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai 159 416,65 eurų para-
ma ir Lietuvos Respublikos valstybės biu-
džeto įnašas – 28 132,35 eurai. Projekto 
rezultatai bus praktiškai pademonstruoti 
10 valdų, skirtinguose Lietuvos regionuo-
se įveisiant želdinius nenaudojamose ir že-
mės ūkiui netinkamose žemėse bei paruo-
šiant demonstravimui anksčiau įveistus 
želdinius. Projekto renginių datas ir kitą 
aktualią informaciją apie projektą rasite 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 
interneto svetainėje.
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Nerimąkeliantipaprastojouosio
sėkliniųplantacijųbūklė
Nacionalinėje miškų ūkio sektoriaus plė-
tros 2012–2020 m. programoje numatyta 
valstybinių miškų atkūrimą toliau plėto-
ti selekciškai vertinga ir kokybiška miško 
dauginamąja medžiaga. Planuota, kad 
2020 m. miško medelynuose iš miško me-
džių sėklinėse plantacijose surinktų sėklų 
turi būti išauginta 70 proc. spygliuočių ir 
30 proc. lapuočių sodmenų. Atsparesnių 
ligoms ir našesnių medynų kūrimui numa-
tyta įveisti keletą kietųjų lapuočių medžių 
sėklinių plantacijų. 

Prieš keliolika metų tuometinėje Kau-
no miškų urėdijoje, Vytėnų girininkijoje 
buvo įveista pirmoji paprastojo uosio sė-
klinė plantacija iš nedidelio kiekio klonų. 
Ji jau subrandina sėklų derlių, bet kažkodėl 
liko primiršta ir kiek apleista.   

Miško genetinių išteklių, sėklininkys-
tės ir miško atkūrimo ekspertų komisijos 
pirmininkas dr. Vidmantas Verbyla pra-
nešime pažymėjo, kad siekdami atkurti 
Lietuvoje daug kur išdžiūvusius uosynus, 
Valstybinės miškų tarnybos miško geneti-
kos specialistai dar 2008–2009 m. šešiose 
svarbiausiose paprastojo uosio populiaci-
jose (Biržų, Žiemelio, Kuršėnų, Radviliš-
kio, Kėdainių, Gelgaudiškio) atrinko po 
16–40 vizualiai sveikų paprastojo uosio 
rinktinių medžių. 2010 m. paimti jų ūge-
liai klonavimui, o 2012 m. iš šių populia-
cijų išaugintų medelyne klonų pasodintos 
6 sėklinės plantacijos (10,84 ha plote) tuo-
metinėse miškų urėdijose: Biržų m. u. Jo-
niškėlio girininkijoje (1,76 ha, 65 klonai), 

Pakruojo m. u. Žeimelio girininkijoje (1,30 
ha, 40 klonų), Kuršėnų m. u. Gedinčių gi-
rininkijoje (2,05 ha, 61 klonas), Radviliš-
kio m. u. Liepynės girininkijoje (1,79 ha, 61 
klonas), Kėdainių m. u. Lančiūnavos giri-
ninkijoje (1,64 ha, 74 klonai), Šakių m. u. 
Šakių girininkijoje (2, 30 ha, 64 klonai). 

Po 5 metų (2017 m.) atliktas šių sėkli-
nių plantacijų gyvybingumo įvertinimas 
pagal prof. Alfo Pliūros sudarytą vertini-
mo skalę. Vertinant atrinkta 10 atspariau-
sių paprastojo uosio klonų skirtingose po-
puliacinėse sėklinėse plantacijose. 

Rezultatai tyrėjų nenudžiugino. Nema-
ža dalis sodinukų neprigijo ar sunyko aug-
dami, dalis jų buvo pažeisti įvairių aplinkos 
veiksnių ir prastai augo. Ieškant išeities, 
ketinta žuvusius uosio klonus atsodinti 
sodinukais iš bandomųjų želdinių, kurie 
išauginti iš sėklų. Pranešėjo teigimu, ban-
domuosiuose želdiniuose auga per 12 proc. 
sveikų uosiukų, nors aplink yra didelis uo-
sių džiūtį sukeliantis infekcinis užkrato fo-
nas. Šių uosiukų ir išlikusių rinktinių me-
džių palikuonių  kryžminimas būtų viltis 
sugražinti uosynus į mūsų šalies miškus. 

Komisijos manymu, skirtingų populia-
cijų paprastojo uosio išsaugojimas populia-
cinėse sėklinėse plantacijose nepasiteisino, 
todėl pasiūlyta žuvusius uosių medelius 
kas 2–3 metus šiose plantacijose atsodin-
ti atspariausiais klonais iš paprastojo uosio 
bandomųjų želdinių ir aukščiausią atspa-
rumo indeksą turinčių uosio rinktinių me-
džių klonais iš visų populiacijų; mažiausiai 
išlikusių sveikų medelių turinčias Kuršėnų, 
Biržų ir Radviliškio paprastojo uosio sėkli-

Spręstini miško sėklininkystės 
ir selekcijos klausimai 

Atsparių džiūčiai uosių atranka 
2015 m. Telšių miškuose

nės plantacijas nebeatsodinti ir nurašyti; 
įveisti naują paprastojo uosio sėklinę plan-
taciją, panaudojant atspariausius klonus iš 
bandomųjų želdinių ir aukščiausią atspa-
rumo indeksą turinčių rinktinių medžių 
klonus; nurašomose sėklinėse plantacijose 
vietoj žuvusių ir krūmais augančių mede-
lių pasodinti paprastojo ąžuolo sodinukus, 
o likusius sveikus paprastojo uosio mede-
lius palikti stebėjimui, nuolat atnaujinant 
etiketes. Ateityje šie želdiniai gali būti ver-
tingi genotipų klonavimui.

VACLOVAS TREPĖNAITIS 

Valstybinėje miškų tarnyboje praėjusių metų gruodžio 14 d. surengtame Miško genetinių išteklių, sėklinin-
kystės ir miško atkūrimo ekspertų komisijos posėdyje buvo aptarti miško selekcinės sėklininkystės spręsti-
ni probleminiai klausimai: paprastojo uosio ir karpuotojo beržo sėklinių plantacijų būklė, jų tolesnio naudoji-
mo perspektyvos; kankorėžių surinkimo sėklinėse plantacijose nuo aukštų medžių problema; mokslų darbų 
miško medžių selekcijos klausimais paraiškų 2019 m. aktualumas ir atranka; miško medžių genų banko 
veiklos neatidėliotinas tobulinimas. 
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Kodėlsunykokarpotojoberžosėklinė
plantacijajurbarkomiškuose?
Valstybinės miškų tarnybos Miško gene-
tinių išteklių skyriaus vyriausiasis speci-
alistas Valmantas Kundrotas (dabar dirba 
Valstybinėje miškų urėdijoje – aut. pasta-
ba) pranešime nurodė, kad ne visur lydėjo 
sėkmė ir veisiant karpotojo beržo sėklines 
plantacijas. Jų dabar yra septynios (ben-
dras plotas – 10,18 ha). Geriausios būklės 
– įveistos tuometinėse Šiaulių ir Radviliš-
kio miškų urėdijose. Komisijos nariams 
daugiausiai klausimų kilo dėl Valstybinių 
miškų urėdijos Jurbarko regioninio pada-
linio Kalvelių girininkijoje 2013 m. įveis-
tos karpotojo beržo sėklinės plantacijos 
būklės. Kilo ir abejonių, ar išvis buvo tiks-
linga ją veisti nedideliame pamiškės skly-
pe (0,91 ha). Čia pasodinta atrinktų kilmių 
186 beržų klonai. 2015 m. ir 2017 m. plan-
taciją bandyta gelbėti – neprigiję ir suny-
kę klonai atsodinti gyvybingais beržų klo-
nais. Tačiau 2018 m. vėl rasta apie 28 proc. 
žuvusių medelių, kiti – skurdo. Manoma, 
kad nesėkmę galėjo nulemti tai, kad durp-
žemio indeliuose išauginti beržiukai 2013 
m. pavasarį buvo sodinti per sausrą į ne-
derlingą dirvą, gerokai padžiūvo jų šaknys, 
sunkiai prigijo. 

Remiantis lenkų patirtimi, pripažinta, 
kad ne visuomet moderniuose medelynuo-
se išaugintus konteineriuose sodinukus 
pavyksta sėkmingai išauginti medeliais 
miško želdiniuose dėl technologinių ypa-
tumų. Želdinių prigijimui nemažos įtakos 
turi dirvos paruošimas, miškasodžio ko-
kybė – indeliuose išaugintiems sodinu-
kams pasodinti miške reikia specialių so-
diklių. Sunku tikėtis gero prigijimo, kai 
sodinama savadarbiais sodikliais, kurie 
neatitinka konteinerio indelio dydžio ir 
lieka dirvoje aplink sodinuką oro tarpas, 
užlenkiamos jų šaknys. Kokybiškai sunku 

pasodinti iš konteinerių sodinukus ir kas-
tuvu, koja apspaudžiant žemę.           

Nors VMU Jurbarko regioninio pada-
linio miškininkai, komisijos narių teigimu, 
buvo pasiryžę dar bandyti karpotojo beržo 
sėklinę plantaciją Kalvelių girininkijoje at-
kurti, prieita išvados, kad tai bus tik lėšų 
švaistymas ir beprasmis darbas. Pasiūlyta 
ją nurašyti.        

Neįmintaliepaičiųprasto 
augimomįslėKrosnoje
Valmantas Kundrotas pažymėjo, kad ne 
visur gerai sekėsi 2007–2010 m. įveisti ir 
mažalapės liepos sėklines plantacijas. Iš 
įveistų 17  plantacijų (bendras plotas – 
35,75 ha)  keturios yra prastokos būklės 
(buvusiose Kaišiadorių, Nemenčinės, Tel-
šių ir Veisiejų miškų urėdijose. Ypač dide-
lį susirūpinimą kelia 2007 m. tuometinės 
Veisiejų miškų urėdijos Krosnos girinin-
kijoje 3,1 ha  priesmėlio dirvoje, Nc auga-
vietėje įveista plantacija (pasodintos 585 
liepaitės). 2014 m. teko apie 25 proc. me-
delių atsodinti naujais. Pernai vėl rasta 12 
proc. žuvusių liepų, gerai augo tik apie 20 
proc. medelių. Kitos liepos skurdo, kerpė-
jo jų kamienai. Manoma, kad dalį liepai-
čių plantacijoje galėjo pakenkti šalnos bei 
nenustatyti kiti veiksniai. Todėl nuspręsta 
nurašyti ir šią neperspektyvią plantaciją.       

Valstybinių miškų urėdijos Miško sėklų 
ir sodmenų skyriaus vedėjo Marijono Ber-
notavičiaus manymu, reikėtų įvertinti visų 
sėklinių plantacijų būklę, jų derėjimą ir tei-
kiamą naudą miško sėklininkystei. Ateityje 
bus uždaromi neperspektyvūs VMU regio-
ninių padalinių medelynai, liks laisvų plotų 
didesnėms plantacijoms veisti, dėl pagerė-
jusios sėklų naudojimo kontrolės Valstybi-
nių miškų urėdijoje sumažėjo sėklų porei-
kis, todėl netikslinga laikyti prastos būklės, 
problemines, neperspektyvias sėklines 

plantacijas. Sėklinės bazės atnaujinimui 
naujas plantacijos būtina veisti neskubant, 
patenkant joms tinkamą vietą, kokybiškai 
atliekant įveisimo ir priežiūros darbus. 

Kaipnuskintikankorėžius 
nuoaukštųmedžių
Tai ypač aktualu senose, peraugusiose sėk-
linėse plantacijoje, kai stinga šį pavojingą 
darbą norinčių ir galinčių dirbti darbinin-
kų, tinkamos technikos, kai išsinuomotas 
automobilis su keltuvu ne visur gali įva-
žiuoti. Ką galėjo patarti komisijos nariai 
šią problemą iškėlusiems VMU Veisiejų 
regioninio padalinio miškininkams, no-
rintiems atnaujinti pušų sėklų atsargas? 
Pirmiausia imtis pjūklų – sėklinėje planta-
cijoje nupjaustyti peraugusių pušų viršū-
nines šakas ir nuo jų skinti kankorėžius. O 
ką daryti kitiems sėklų rinkėjams?                   

Kasrūpinsismūsųmiško 
medžiųgenųbanku?
Lig šiol buvo praktikuojama, kad miško 
medžių sėklų genų banke kaupimu, saugo-
jimu, duomenų bazės tvarkymu rūpinosi 
dvi Aplinkos ministerijai pavaldžios įstai-
gos – Valstybinė miškų tarnyba (jos Miš-
ko genetinių išteklių skyrius) ir Dotnuvoje 
įsteigtas Augalų genų bankas. Bet optimi-
zuojant valstybinių miškų įstaigų valdymą 
ir jų veiklą, iškyla dilema: kaip nesidub-
liuojant pasidalinti šias veiklos funkcijas? 

Komisijos posėdyje teigta, kad Vals-
tybinės miškų tarnybos Miško genetinių 
išteklių skyriuje neliko specialisto, atsa-
kingo už miško medžių dauginamosios 
medžiagos pavyzdžių rinkimą genų ban-
kui, saugojimą ir duomenų bazės tvar-
kymą, todėl sustojo ši veikla. Bet visai šį 
darbą perleisti Augalų bankui VMT miš-
kininkai irgi nenorėtų. Sprendimo laukia-
ma iš Aplinkos ministerijos.     

Perspektyvi mažalapės liepos plantacija Kupiškio krašte (Alizavos girininkija) Kaip surinkti sėklas senose pušų plantacijose 
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Kuršiųnerijoje–apiemiškųsanitariją
Įvertinti šių kenkėjų padarytą žalą ir ap-
tarti jų naikinimo, prevencines priemo-
nes 2018 m. gruodžio 18 d. Kuršių nerijoje 
buvo organizuotas Koordinacinės tarybos 
miško sanitarinės apsaugos klausimais 
posėdis, kuriame dalyvavo ir Valstybinės 
miškų tarnybos Miško sanitarinės apsau-
gos skyriaus, Valstybinių miškų urėdijos 
Kretingos regioninio padalinio specialis-
tai, Kuršių nerijos nacionalinio parko di-
rekcijos ir Neringos savivaldybės atstovai.

Juodkrantės girininkijoje pirmiau-
sia apžiūrėjome pušynus, kurių spyglius 
2018 m. gegužę–birželį apgraužė verpiko 
vienuolio (Lymantria monacha L.) vikš-
rai. Masinio išplitimo židiniuose pušų la-
jos neteko 50–90 proc. spyglių, o kai ku-
rie medžiai ir daugiau. Verpikų vienuolių 
vikšrai pažeidė paprastąsias ir kalnines 
pušis bei egles. Pastebėjome, kad labai sti-
priai pakenktos pušys gebėjo iki vegetaci-
jos pabaigos atauginti tik mažą dalį spy-
glių. Medžiams neleido atsigauti 2018 m. 
vasarą buvę labai sausringi ir karšti orai. 
Matėme ir nudžiūvusių pavienių kalninių 
pušų, kurių žūtį sukėlė antriniai kenkėjai, 
apnikę jų stiebus po spyglių nugraužimo. 
Taip pat apžiūrėjome medynus, kuriuose 
neporinio verpiko vikšrai 2018 m. vasarą 
buvo nugraužę beržų lapus.

Grįžus į Neringos savivaldybės salę, 
Valstybinės miškų tarnybos Miško sanita-
rinės apsaugos skyriaus vyriausieji speci-
alistai Kęstutis Grigaliūnas ir Tomas Bal-
kus aptarė situaciją šalies miškuose pagal 

svarbiausių miško kenkėjų ir ligų 2018 m. 
vykdytos stebėsenos duomenis ir pateikė 
prognozes 2019 metams. Akcentuota, kad 
2019 m. eglynuose žymiai padaugės žie-
vėgraužio tipografo (Ips typographus) pa-
kenktų eglių, o spygliuočių želdinius ir žė-
linius aktyviai kenks pušiniai straubliukai 
(Hylobius sp.).       

VMT Miško sanitarinės apsaugos sky-
riaus vedėjas Virgilijus Vasiliauskas pasi-

Pušynųkenkėjaibusnaikinami
biologiniu preparatu

Kuršių nerijoje posėdžio dalyviai apžiūri pakenktas pušų lajas

dalijo įžvalgomis apie kas keliolika metų 
pastebimą verpiko vienuolio (Lymantria 
monacha L.) pagausėjimo ir išplitimo iki 
masinių židinių cikliškumą Lietuvoje ir 
taikomas šių kenkėjų naikinimo priemo-
nes. Prognozuojama, kad 2019 m. pava-
sarį išplitę verpiko vienuolio vikšrai gali 
nugraužti pušų spyglius 10–90 proc. in-
tensyvumu per 2000 ha pušynų, jei nebus 
imtasi prevencinių priemonių. 

VIRGILIJUS VASILIAUSKAS, Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas

Pernai Kuršių nerijoje, Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio Juodkrantės girininkijoje 
buvo fiksuotas pušų spyglius graužiančio kenkėjo – verpiko vienuolio (Lymantria monacha L.) masinis išpli-
timas ir padaryta žala, o VMT Veisiejų regioninio padalinio Stalų girininkijoje nustatytas žymus šių kenkėjų 
pagausėjimas. Juodkrantės girininkijoje taip pat buvo fiksuotas neporinio verpiko (Lymantria dispar L.) iš-
plitimas ir jo vikšrų daroma žala beržynams. 
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Pamokos iš verpiko vienuolio anks-
tesniųišplitimožidinių
Didžiausias žinomas verpiko vienuolio 
išplitimas Lietuvos pušynuose buvo fik-
suotas 1857 m., apėmęs virš 130 tūkst. 
ha spygliuočių medynų Kauno ir Vilniaus 
gubernijose. Vėliau nusilpusiuose medy-
nuose masiškai išplito antriniai kenkėjai 
– kinivarpos ir dėl to teko iškirsti daug 
nudžiūvusių medžių. Per artimiausius 50 
metų didžiausi verpiko vienuolio išplitimo 
židiniai formavosi Pietų Lietuvos pušy-
nuose, bet jų būta ir kitur (Kuršių nerijoje 
taip pat kenkė). 

1978–1982 m. Veisiejų miškų ūky-
je šių kenkėjų židiniai kasmet buvo apė-
mę 1420–2770 ha pušynų. Dzūkijos pušy-
nuose židiniai pasikartojo 1993–1996 m. 
ir Veisiejų, Druskininkų, Varėnos miškų 
urėdijose kasmet apimdavo 1200–11460 
ha plotą. 

1978–1982 m. ir 1993–1996 m. židiniai 
buvo pradėti purkšti pavėluotai, kai ken-
kėjai plačiai išplito ir nugraužė pušų spy-
glius. 1994–1995 m. apie 7000 ha plote šie 
spygliagraužiai kenkėjai naikinti chemi-
niais insekticidais ir biologiniu prepara-
tu Foray 48B. Dėl lėšų trūkumo biologinis 
preparatas naudotas sumažintomis dozė-
mis ir tik didžiausios vikšrų gausos vie-
tose. Dėl to kenkėjai galėjo pasidauginti ir 
plisti į gretimus miškus. 

Pietų Lietuvoje pušynuose Miškų ins-
tituto entomologai (A. Gedminas ir kt., 
2014) nustatė, kad verpikams vienuoliams 
nugraužus spyglius sumažėja medžių ka-
mienų radialinis prieaugis ir tai tęsiasi 5 
metus. Dėl to pušynuose vidutiniškai ne-
tenkama 10,8 m3/ha medienos tūrio. Šie 
medienos nuostoliai yra didžiausi, lygi-
nant su kitų spyglius graužiančių vabz-
džių rūšių pakenkimu: pušinių pjūkle-
lių Diprion pini L.), pušinių pelėdgalvių 
(Panolis flammea Schif.), pušinių verpikų 
(Dendrolimus pini L.). Be to, minėtame 
tyrime nebuvo įskaičiuotas į nuostolius 
nudžiūvusių pušų tūris, atsiradęs žuvus 
medžiams po stiprios lajų defoliacijos, to-
dėl faktiniai nuostoliai turėtų būti dar di-
desni.

      
Kenkėjųnaikinimuiįregistruotastik
biologinisinsekticidasForay76B
Lietuvos miškuose verpiko vienuolio vikš-
rų naikinimui yra įregistruotas tik vienas 
insekticidas – biologinis preparatas Fo-
ray 76B (veiklioji medžiaga Bacilus thurin-
giensis subsp. kurstaki štamas ABTS-351). 

Lyginant su kitais Lietuvoje ir kaimyninė-
se šalyse dabar ir anksčiau naudotais in-
sekticidais, skirtais medžių lajų apsaugai 
nuo defoliaciją sukeliančių vabzdžių, Fo-
ray yra aplinkai mažiausią neigiamą įtaką 
galintis sukelti preparatas. Lietuvoje gau-
ti geri rezultatai, naudojant nesumažintas 
šio preparato dozes. 

Verpiko vienuolio masinio išplitimo 
židinius VMU Kretingos regioninio pa-
dalinio Juodkrantės girininkijoje (600 
ha plote) ir Veisiejų regioninio padalinio 
Stalų girininkijoje (2000 ha plote) reko-
menduota naikinti 2019 m. pavasarį bi-
ologiniu preparatu Foray 76B, aviacijos 
pagalba išpurškiant 2,5 l/ha normą. Juod-
krantės girininkijoje siekiama neleisti ver-
piko vienuolio vikšrams antrą kartą tuose 
pačiuose plotuose pakartotinai nugraužti 
pušų spyglius (sudaryti 3 purškimų barai 
po 350 ha, 140 ha, 110 ha), o Stalų girinin-
kijoje (vienas 2000 ha purškimų baras)  – 
sustabdyti verpiko vienuolio židinio pli-
timą ir neleisti vikšrams nugraužti pušų 
spyglius. Po purškimų turėtų sumažėti ga-
limybė susidaryti medžių antrinių kenkėjų 
židiniams, bus išsaugomas medynų stabi-
lumas, nesumenks medžių tūrio prieaugis. 
Dėl biologinio preparato Foray 76B panau-
dojimo Kuršių nerijos pušynuose kilo daug 
klausimų ir išsivystė ilgos diskusijos.

Medynųsveikatingumo 
tendencijos
Pastaraisiais metais Lietuvos pušynuo-
se stebimas medžių stabilumo sumažė-
jimas dėl abiotinių ir biotinių faktorių 
kompleksinio poveikio. Pušynų nusilpi-
mą rodo įvairių rūšių pavojingų vabzdžių 
pažeidimų pagausėjimas ir grybinių ligų 
suaktyvėjimas. Medynų nusilpimui di-
džiausią įtaką turėjo 2018 m. buvę labai 
sausringi ir kaitrūs orai. Drėgmės defici-
to ir kaitros sąlygomis defoliuotų lajų re-
generacija vyksta lėtai – tą rodo ir Kuršių 
nerijoje po nugraužimo neaktyvus spyglių 
ataugimas. Dzūkijos šilų pušų fiziologinį 
apsilpimą liudija juose suaktyvėjęs šakni-
nės pinties (Heterobasidion annosum (Fr.) 
Bref.) židinių plitimas ir ryškus kelmučio 
(Armillaria sp.) suaktyvėjimas 2017–2018 
m. bei tuose židiniuose medžių džiūvimą 
paspartinančių vabzdžių ksilofagų suak-
tyvėjimas. Pastebima padidėjusi rizika 
susidaryti spygliuočių džiūvimą galinčių 
sukelti antrinių ir tretinių kenkėjų grupių 
židiniams. Nesaugant pušų lajų nuo spy-
glius graužiančių vabzdžių sukeliamos de-
foliacijos, tai gali iššaukti medynų džiūvi-
mą nuo ksilobiontinių vabzdžių išplitimo, 
pvz., viršūninio žievėgraužio (Ips acumi-
natus Eich.) pakenkimų.

Verpiko vienuolio nugraužtų spyglių pušys neataugino iki rudens
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Pušynuosepadaugėjolabai 
pavojingųžievėgraužių
2018 m. buvo užfiksuota atvejų, kai pušys 
nudžiūvo grupėmis po 10–50 medžių. To-
kie pažeidimai nustatyti Kauno, Šalčinin-
kų, Trakų, Varėnos, Vilniaus rajonuose. 
Kaltininkas – anksčiau rimtesnių proble-
mų nekėlęs pušų liemenų kenkėjas – viršū-
ninis žievėgraužis (Ips acuminatus Eich.). 
2018 m. nudžiūvusiose pušyse rasta didelė 
šio kenksmingų kinivarpų gausa, sukėlusi 
medžių džiūtį. 2019 m. prognozuojamas 
šių pakenkimų suaktyvėjimas.

Priminsime, kad viršūnino žievėgrau-
žio vabalas yra apie 3 mm dydžio, graužia 
takus ir vystosi po plona pušų žieve lajose, 
šakose, stiebų viršūnėse. Per metus gali iš-
sivystyti dvi žievėgraužių kartos. Po žieve 
padėję kiaušinėlius, tie patys vabalai gali 
dar kartą graužti takus ir dėti kiaušinėlius, 
sudarydami papildomą seserinę generaci-
ją. Dėl to viršūninis žievėgraužis gali medį 
apnikti masine ataka ir įveikti. 

Ankstyvose žievėgraužių apnikimo 
stadijose nustatyti pušų pažeidimą labai 
sudėtinga – jos nekeičia išvaizdos, atro-
do lyg sveikos. Vėliau pušų spygliai tampa 
šviesiai žali, gali po truputį birti. Dar vė-
liau spygliai pagelsta, tampa rusvai rudi, 
ima masiškai kristi. Pažymėtina, kad žie-
vėgraužiai platina ir grybelį, kuris sukelia 
medienos pamėlynavimą. Grybelis užblo-
kuoja sakų išsiskyrimą prie vabzdžių iš-
graužtų takų. Kai kenkėjų skaitlingumas 
mažas ir medžiui pakanka drėgmės, jis 
gali išskirti pakankamai sakų ir sunaikinti 
pakenkimo vietose besigraužiančius vaba-
liukus. Kai kenkėjų skaitlingumas pasiekia 

kritinę ribą, pušys nepajėgia apsiginti nuo 
jų gausaus puolimo. 

Kenkėjųinvazijažudo 
kaimyniniųšaliųšilus
Mus sunerimti verčia aplinkinėse šalyse 
dėl viršūninio žievėgraužio gausaus išpli-
timo jau kelintus metus džiūstantys pu-
šynai. Baltarusijoje ir Lenkijoje pušynų 
džiūvimai prasidėjo po 2015 m. buvusios 
stiprios sausros ir tęsiasi, artėdami prie 
mūsų šalies ribų. Pietinėje Baltarusijoje 
pirmieji intensyvūs pušynų džiūvimai pa-
stebėti 2015 m. rudenį. Dėl to 2016 m. iš-
kirsta 0,9 mln. m3 nudžiūvusių pušų, 2017 
m. – 7,1 mln. m3, per 2018 m. pirmą pus-
metį – beveik 6,0 mln. m3. Lenkijoje vir-
šūninis žievėgraužis 2015 m. pažeidė 231 
ha, 2016 m. – 5849 ha, 2017 m. – 4700 ha 
pušynų. 2018 m. pradžioje tokių pažeidi-
mų per 120 tūkst. ha pušynų užfiksuota 
ir Ukrainoje. Džiūstančiose pušyse kartu 
pastebėtas ryškus pagausėjimas ir kitų ki-
nivarpų – ypač šešiadančio žievėgraužio 
(Ips sexdentatus Boern.). Viršūninis žievė-
graužis apsigyvena pušies viršūninėje da-
lyje, šešiadantis – kamiene. Žievėgraužių 
apniktame medyje kartu gali įsikurti ir kiti 
po žieve ar balanoje gyvenantys vabzdžiai: 
ragijai, ožiaragiai ir kiti ūsuočiai, kirpikai, 
smaliukai, šakniagraužiai, medininkai, 
straubliukai. 

Taikytinosprevencinėspriemonės
Be laiku vykdomų miško sanitarinių kir-
timų nėra kitų veiksmingų būdų apsau-
goti pušynus nuo viršūninio žievėgraužio 
pažeidimų. Ypač aktualu sanitarinius kir-
timus vykdyti šiltuoju metų laiku. Laiku 
kertamose pušyse kenkėjai būna apnikę 
tik viršūninę medžio dalį, o kamblinė – 
dar sveika. Pušų spyglių rudavimo pradžia 
rodo, kad medžių lajose viršūninio žievė-
graužio jaunoji karta pasiekė suaugusio 

vabalo stadiją ir pradėjo skristi į medyną. 
Juos dar galima „sugaudyti“, jei tokius me-
džius nupjausime, kirtimo atliekas išveši-
me ar susmulkinsime į skiedras, o vabalų 
apniktą medieną išgabensime iš miško. 
Taip galima sunaikinti iki 60 proc. žievė-
graužių. Šiltuoju metų laiku kirtimus ir 
atliekų tvarkymą reikia atlikti labai ope-
ratyviai: per 2–3 savaites nuo lajų rudavi-
mo pastebėjimo, bet ne vėliau. Rudenį, kai 
atvėsta oras ir baigiasi vegetacija, jaunos 
kartos vabaliukai gali likti žiemoti šviežiai 
nurudusių pušų lajose. Jų apniktų medžių 
iškirtimui ir liekanų sutvarkymui laiko tu-
rime iki pavasario.

Baltarusijos miškininkų patirtis rodo, 
kad laiku kertant džiūstančias pušis gau-
nama apie 70 proc. dar kokybiškos pada-
rinės medienos. Uždelsus pažeistų medžių 
kirtimą, vystosi medienos mėlynavimas ir 
balanos puvinys, jos kokybė sparčiai blo-
gėja. Šiltuoju laiku stiebų mediena greitai 
virsta malkine – nuo lajų džiūvimo pra-
džios tai trunka nuo kelių savaičių iki 1,5 
mėnesio. Suvėlinus kirtimus, jaunos kar-
tos kenkėjai vėl plinta į sveiką mišką, suda-
rydami naujus žievėgraužių židinius. 

Mūsų žiniomis, dabar visoje Baltaru-
sijoje miškininkai siekia laiku sutvarkyti 
žievėgraužių apniktus medynus. Darbai 
gerai organizuoti, į židinius mobilizuotos 
kirtėjų pajėgos. Miškininkai šią įtemptą si-
tuaciją vadina „karine padėtimi“ miškuos. 
Lenkijos miškininkai viršūninio žievė-
graužio židinius taip pat tvarko laiku, net 
gamtosauginės organizacijos nepriešta-
rauja dėl pažeistų medžių skubaus šalini-
mo iš medynų. 

Ir Lietuvoje reikėtų įsisąmoninti, kad 
viršūninių žievėgraužių apniktų medžių 
iškirtimas nėra totalinis miško naikini-
mas, o tik priemonė stabdyti pavojingų 
kenkėjų plitimą ir išsaugoti sveikus medy-
nus. 

Žievėgraužių pažeista pušies mediena 
sparčiai mėlynuoja

Dalis viršūninio žievėgraužio vabalų 
žiemoja lajose po plona žieve

Tankūs žievėgraužių takai 
pušies viršūnėje
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miškininkystė

Vieni iš geriausiai žinomų invazinių 
fitopatogenų, sukėlusių masinę ati-
tinkamų medžių rūšių džiūtį Eu-

ropoje, yra guobų maro sukėlėjas Ophios-
toma ulmi (Buisman) Nannf. sensu lato, 
uosių džiūties sukėlėjas Hymenoscyphus 
fraxineus ir alksnių džiūties sukėlėjas Phy-
tophthora alni Brasier & S.A. Kirk sensu 
lato. Visos šios trys ligos yra plačiai papli-
tusios Europoje, iš kurių seniausiai yra pa-
sireiškęs guobų maras. Uosių džiūties epi-
demija prasidėjo daugiau nei prieš 20 metų 
ir laikoma daugiausiai paprastajam uosiui 
žalos padariusia liga. O alksnių džiūtis Eu-
ropoje žinoma nuo 1990 m. ir yra mažiau-
siai ištirta iš šių trijų ligų. 

Pagrindinis disertacijos tikslas buvo 
apibūdinti tirtų invazinių patogenų popu-
liacijas: alksnių džiūties sukėlėjo P. alni s.l. 
– septyniose Europos šalyse (daugiausiai 
dėmesio skiriant Lietuvai ir Šveicarijai), 
guobų maro sukėlėjo O. novo-ulmi – tik 
Lietuvoje ir uosių džiūties sukėlėjo H. fra-
xineus – Lietuvoje ir Šveicarijoje.

Apginta disertacija – apie alksnių, 
uosių džiūtį ir guobų marą 

Po disertacijos gynimo – disertantė Goda Norkutė 
su mokslinio darbo vadovu dr. Vaidotu Lygiu

Gamtos tyrimų centro ir Vilniaus universiteto jungtinėje doktorantūroje studijavusi Goda Norkutė (g. 1988 m.) praėjusių metų 
spalio 4 d. apgynė ekologijos ir aplinkotyros krypties daktaro disertaciją „Tris svarbias miško medžių ligas – alksnių džiūtį, 
guobų marą ir uosių džiūtį sukeliančių invazinių patogenų populiacijų tyrimai”. Disertacija parengta anglų kalba.
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Darbe buvo tirtos ir palygintos džiūs-
tančių alksnių aplinkoje aptinkamų mikro-
organizmų bendrijos Lietuvoje ir Šveica-
rijoje. Phytophthora x alni ir P. uniformis 
populiacijos tirtos panaudojant septyniose 
Europos šalyse surinktą medžiagą. Tyrimai 
atskleidė didelę P. x alni ir mažą P. unifor-
mis genotipinę įvairovę. Guobų maro tyri-
mų metu surinkti duomenys parodė, kad 
Lietuvoje šią ligą sukelia O. novo-ulmi, o jo 
populiacijos pasižymi vidurūšiniais hibri-
dais. Vegetatyvinio suderinamumo testų 
pagalba nustatyta didelė šio patogeno po-
puliacijų genotipinė įvairovė. H. fraxineus 
populiacijų tyrimai atskleidė, kad Lietuvo-
je šio patogeno populiacijos pasižymi aukš-
ta genotipine, bet žema genetine įvairove. 
Skirtingu laiku atlikti palyginamieji H. fra-
xineus virulentiškumo tyrimai suteikė pa-
tikimus duomenis apie atskirų šio patoge-
no izoliatų virulentiškumą. Tyrimai taip 
pat atskleidė, kad virulentiškumas nekore-
liuoja su tų pačių izoliatų grybienos augi-
mo greičiu kultūroje (in vitro).

Mokslinio darbo sėkmę lėmė autorės 
sukaupta didelė profesinė kompetencija 
bei jos vadovo dr. Vaidoto Lygio ir kon-
sultanto dr. Simone Prospero kvalifikuoti 
metodiniai patarimai, suteikta visapusiška 
pagalba. 

GTC Augalų patologijos 
laboratorijos inf.

NOKIAN TRACTOR KING
Naujos padaNgos

UAB „PGM technikA“    /   Plento g. 6, Užliedžiai, 54305 Kauno r.    /     www.pgmtechnika.lt

Faks. 8 37 215101
Tel. 8 683 24140 (Aidas)

El. paštas info@pgmtechnika.lt
Tel. 8 656 82777 (Darius)

El. paštas darius@pgmtechnika.lt
Tel. 8 607 77723 (Renaldas)

El. paštas renaldas@pgmtechnika.lt

Pritaikytos įvairiems miško ir
kelių tiesimo darbams
ypač sudėtingomis sąlygomis
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Ant paprastosios karaganos lapų gegužę pasirodė miltligė Gegužę ėmė džiūti liepos Paprastasis raudonspuogis ant džiūstančio papras-
tojo klevo kamieno

Kablelinis skydamaris ant mažalapės liepos 
šakos (padidinta) 

Klimatokaitosįtaka2018m. 
augalųfitosanitarineibūklei

Nors 2018 m. žiema buvo švelni, 
sausio ir vasario mėn. paskuti-
niuose dešimtadieniuose oro tem-

peratūra siekė –20 0C, o  sniego danga lai-
kėsi iki kovo vidurio. 

Balandį vidutinė oro temperatūra buvo 
apie +8–12 0C, trečiajame dešimtadienyje 
šoktelėjo net iki +19–27 0C. Daugelyje ša-
lies rajonų rytais dirvos paviršiuje vyravo 
ir šalnos iki –7 0C. Kritulių iškrito viduti-
niškai tik 54 proc., o pietinėje šalies dalyje 
– net iki 60 proc. mažiau nei įprasta. Todėl 
balandį augalus naktimis kankino šaltoji, o 
dienomis karštoji sausra, kai oro tempera-
tūra naktimis buvo neigiama, o dienomis 
spigino kaitri saulė. Balandžio pabaigoje 
jau reikėjo laistyti miestų želdynų augalus.

Gegužę vidutinė oro temperatūra sie-
kė +15–19 0C, o vietomis pakilo iki +25–29 
0C. Kritulių visai nebuvo nuo gegužės 5 d. 
iki 14 d., šiek tiek palijo tik gegužės vidu-

Išplito augalų kenkėjai, ypač pušų ver-
pikas vienuolis, voratinklinės kandys, ker-
šoji kandelė, amarai, skydamariai bei milt-
ligių, rūdligių ir medžių puvinių sukėlėjai 
– valgomoji geltonpintė, žvynuotoji sky-
lėtbudė, paprastasis raudonspuogis.

Birželį oras dažnai įkaisdavo iki +25–
30 0C, toliau džiūvo augalai. Vilniaus 
miesto šaligatviuose augančios liepos net 
nepražydusios metė pažiedlapius, ypač 
tos, kurioms žiemą kliuvo didžiausias 
barstomų druskų kiekis. Išplito klevų lapų 
nekrozė.

Liepos pradžioje dėl alinančios saus-
ros Vyriausybė nutarė net skelbti ekstre-
malią situaciją šalyje. Po trumpų liūčių 
vėl prasidėjo tropinis karštis, liepos 8–10 
d. temperatūra buvo pakilusi iki +30–35 
0C ir iki rugpjūčio 4 d. tęsėsi panaši kait-
ra, kurią lydėjo intensyvios liūtys, bet jos 
užeidavo lokaliai: vienoje kelio pusėje lyja, 

Dr. BANGA GRIGALIŪNAITĖ, dr. ANTANAS MATELIS, dr. DAIVA BUROKIENĖ, Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas

Šiame straipsnyje analizuojame, kokią įtaką klimato veiksniai pernai turėjo augalų, augančių priemiesčių 
miškuose, pamiškėse ar urbanizuotose teritorijose, fitosanitarinei būklei. 

Vaismedinė voratinklinė kandis ant kaukazinių 
slyvaičių

Valgomoji geltonpintė ant baltažiedės 
robinijos kamieno

Putininio lapgraužio nugraužti paprastojo 
putino lapai

ryje. Mėnesio pirmoje pusėje visa Lietuva, 
kaip pasakoje, skendo žieduose, bet gegu-
žės pabaigoje dėl drėgmės stygiaus ėmė 
džiūti pievos ir pasodinti želdiniai, apsilpo 
medžiai. Pievose išliko tik geltonžiedė ir 
apyninė liucerna, raudonasis dobilas. So-
duose krito gausiai užmegzti vaismedžių 
obuoliukai. 
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kitoje – sausa. Kai kurios buvo labai gau-
sios – miestuose plūdo žemesnių vietų gat-
vės. Bet tai nepadėjo – nelaistomi džiūvo 
želdynuose net brandaus amžiaus klevai. 
Priemiesčių miškuose išdžiūvo samanos, 
nederėjo bruknės ir mėlynės. 

Rugsėjį vidutinė oro temperatūra siekė 
+13–17 0C, o mėnesio pabaigoje dirvos pa-
viršiuje fiksuotos šalnos. Spalį vidutinė oro 
temperatūra buvo +7–9 0C, o vietomis pa-
kilo iki +18–23 0C, ypač šiltas buvo antras 
dešimtadienis. Augalų vegetacija pajūryje 

baigėsi beveik mėnesiu vėliau, negu pasta-
raisiais metais.

Spalį iškrito nuo 30 mm iki 203 mm 
kritulių, 29 d pasirodė ir pirmas sniegas. 
Rudenį džiūvo maži vandens telkiniai, net 
šachtiniai šuliniai.  

Lapkritį vidutinė oro temperatūra 
buvo +1–3 0C, o  vietomis pakilo iki +12–
17 0C, todėl pirmoje mėnesio pusėje ėmė 
gausiai dygti kazlėkai, šilbaravykiai, vove-
raitės, kelmučiai, avižėlės ir net raudoni-
kiai. Kai kuriuose rajonuose pražydo ievos, 
obelys, kaštonai,  žalčialunkiai, ligustrai, 
rododendrai veigelos, mahonijos, rožiniai 
hiacintai, rudbekijos, braškės, gervuogės, 
žemuogės, garstukai. Užsitęsusi 2018 m. 
sausra daugumai augalų buvo didelis stre-
sas ir išbandymas išlikti. Po sausros perio-
do gausiau palijus ir esant teigiamai tem-
peratūrai augalai tarsi pajuto pavasarį ir iš 
adventyvinių pumpurų ėmė skleisti jau-
nus gležnus lapelius ar net žiedus. 

Pastebėjome, kad sausringais 2018 m. 

labai gerai derėjo šiltųjų kraštų augalai – 
vynuogės, sojos, rapsai bei naujų veislių 
bulvės. Kintant klimatui pastaraisiais me-
tais sutrumpėjo laikas nuo augalų žydėjimo 
iki jų brandos. Selekcininkai turėtų darbuo-
tis iš peties, išvesdami drėgmės trūkumui 
ar karščiui atsparias augalų veisles. Stebė-
kime, kaip šiemet augs ir reaguos į klimato 
pokyčius mūsų aplinkoje augantys augalai.     

Orų kaita veikia ir augalų kenkėjų, 
ligų vystymąsi. Pavyzdžiui, keršoji kande-
lė 2014 m. pavasarį esant labai šiltam orui 
pradėjo plisti gegužės 17 d., 2015 m. išpli-
to birželio pirmame dešimtadienyje, o lie-
tingais 2017 m. šis kenkėjas menkai išplito. 
Tais metais sumažėjo net kolorado vabalų, 
o pernai jie aptikti tik pavieniai. 

Klimato pokyčius Lietuvoje tiria Vil-
niaus universiteto Hidrologijos ir klimato-
logijos katedra, Lietuvos hidrometeorolo-
gijos tarnyba, įvairiausių duomenų galima 
rasti internete ir išleistuose naujuose lei-
diniuose.

Ožekšninė šermuonėlinė kandis ant europinio 
ožekšnio lapų

Gegužę džiūvo ir beržai

Sidabrinės eglės metė spyglius Ievinės kandies voratinkliu aptraukti paprasto-
sios ievos lapai

Net paprastoji garšva neatlaikė gegužės mėn. sausros 

Liepos mėn. pabaigoje išleidžia naujus lapus lieposPaprastojo klevo lapų nekrozė gegužę Rugsėjį pražydo džiūstantis kaštonas

Rugpjūtį karščių iškepti obuoliai 
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Todėl šios uogos tinka uždegimų gydymui 
bei kaip funkcinis maisto ingredientas. Be 
to, patvirtintas teigiamas uogų veikliųjų 
medžiagų poveikis mažinant lipidų ir cho-
lesterolio kaupimąsi žmogaus organizme.

Kaip uoginis maistinis augalas juodo-
ji varnauogė mūsų krašte menkai žinoma 
ir praktiškai nenaudojama. O Skandina-
vijos šalyse, Suomijoje varnauogės renka-
mos net komerciniais tikslais. Vandeningo 
skonio uogos naudojamos gėrimų, kepinių, 
uogienių gamybai, džiovinamos, šaldomos 
ilgesniam išlaikymui.

Dėl patrauklios visžalės lapijos bei sub-
tilių žiedų, kai kurių šalių augintojai mė-
gėjai augina varnauoges dekoratyviniams 
tikslams. Yra net išvesta veislių, pvz., gel-
tonlapė ‚Lucia‘.

Botanikos instituto mokslininkų ini-
ciatyva (habil. dr. Z. Bandzaitienė) prieš 
daugiau kaip 15 metų atlikti juodosios var-
nauogės populiacijų tyrimai Kuršių neri-
joje atskleidė pakankamai gerą tuometinę 
populiacijų būklę. Tai galima pagrįsti sau-
gomos teritorijos statuso buvimu, apribo-
jančiu žmonių lankymąsi natūraliose eko-
sistemose bei sąžalynų trypimą, kuriam 
augalas gana jautrus.

Švedijos mokslininkų duomenimis, 
varnauogė yra atspari oro taršai ir teigia-
mai reaguoja į padidėjusias atmosferinio 
azoto sankaupas dirvožemyje, tačiau jau-
tri mechaniniams pažeidimams, gaisrams. 
Augalo lapuose bei nuokritose yra gausu 
fenolinių junginių, kurie didele dalimi są-
lygoja dirvožemio organinio sluoksnio sa-
vybes, maisto medžiagų išsaugojimą. Dėl 
alelopatinių savybių natūraliose augalų 
bendrijose varnauogė yra konkurencinga 
daugelio kitų rūšių atžvilgiu. 

Nors švedų tyrimai atlikti šiauresnėje, 
negu mūsų krašto, platumoje, vertėtų atsi-
žvelgti į šias augalo savybes, kaip potenci-
alias, planuojant bei atliekant ekosistemų 
stebėseną ar vykdant kitą gamtosauginę 
veiklą. Varnauogių populiacijų įvairovės 
ir produktyvių sąžalynų išsaugojimas yra 
neabejotinai svarbus kompleksinių gamtos 
išteklių išsaugojimo kontekste. 

juodojivarnauogė(Empetrum nigrum L.)
Dr. JUOZAS LABOKAS, Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Ekonominės botanikos laboratorijos vadovas

Juodoji varnauogė – daugiametis visžalis 
šliaužiantis erikinių šeimos (Ericaceae 
Durande) dažniausiai pelkinių miškų, 

tundros ir miškatundrės krūmokšnis, bet 
aptinkamas ir smėlynuose bei kitokių mi-
neralinių dirvožemių augavietėse. Beje, 
mokslinis genties pavadinimas Empetrum 
kildinamas iš graikų kalbos ir rodo augalo 
buveinės sąsają su uola, akmeniu (Gk. en 
+ petros). Tai cirkumpoliarinės boreo-ark-
tinės bei kalnų floros elementas. Lietuvoje 
juodoji varnauogė nereta pelkiniuose pušy-
nuose bei aukštapelkėse. Aptinkama visoje 
šalyje, bet dažniausia rytinėje dalyje, o re-
čiausia – Vidurio Lietuvoje.

Juodoji varnauogė yra dvinamis auga-
las, bet aptinkamos ir vienanamių indivi-
dų populiacijos. Tai porūšis Empetrum ni-
grum subsp. hermaphroditum (Hagerup) 
Böcher, anksčiau laikytas atskira rūšimi. 
Šio porūšio paplitimo Europoje pietinė riba 
eina per Estiją, taigi mūsų šalies nesiekia. 
Juodoji varnauogė dažniausiai yra acidofi-
las ir šviesamėgis augalas. Elenbergo skalėje 
šios rūšies šviesamėgiškumo rodiklis yra 7 
balai iš 9-ių. Varnauogė sudaro erikiniams 

būdingą endofitinę mikorizę, daugiausia ži-
nomą kaip Mycelium radicis empetri.

Juodoji varnauogė yra 4 tipų europinės 
svarbos natūralių buveinių, aptinkamų 
Lietuvoje, būdinga rūšis: 2140 *Kopų var-
nauogynai, 2180 Medžiais apaugusios pa-
jūrio kopos, 7110 *Aktyvios aukštapelkės, 
7120 Degradavusios aukštapelkės (* prio-
ritetinis tipas).

Ji pripažinta vaistiniu augalu ir mini-
ma keleriuose tarptautiniuose vaistinių 
augalų žinynuose, pvz., Quattrocchi, U. 
(2012). World Dictionary of Medicinal and 
Poisonous Plants: Common Names, Scien-
tific Names, Eponyms, Synonyms, and Ety-
mology. CRC Press, Boca Raton. Vaistams, 
esant karščiavimui, peršalimui arba spaz-
mams, naudojamas lapuotų ūglių (nes la-
bai smulkūs lapai) užpilas arba nuoviras, 
tinkantis vartoti ir kaip diuretikas. Uogos 
valgomos viduriavimui gydyti. 

Varnauogėse gausu flavonolų (tai kver-
cetinas, rutinas, myricetinas, naringeninas, 
naringinas, morinas ir kempferolis) bei an-
tocianinų, kurie susiję su antioksidantinė-
mis ir antimikrobinėmis uogų savybėmis. 

Lietuvos miškų mažieji turtai
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Pelkiniuose pušynuose juodoji varnauogė 
dažnai auga kartu su kitais uoginiais augalais 
(brukne, spanguole)

Sunokę juodosios 
varnauogės uogos 
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Vabzdžius auginantiems ūkininkams 
reikia pažangių IT sprendimų

Nors produktų ir žaliavos iš valgo-
mųjų vabzdžių rinka dar palyginti 
jauna, jau dabar įžvelgiamas ne-

mažas jos potencialas. Vien Europoje per 
pastaruosius metus startuoliai, kurian-
tys produktus ir technologijas valgomųjų 
vabzdžių rinkai, pritraukė daugiau nei 300 
milijonus eurų investicijų. 

Žmonių skaičius pasaulyje auga, ma-
noma, kad 2050 metais žemėje bus dau-
giau nei 9 milijardai gyventojų. Tai reiš-
kia, kad pagaminamo maisto kiekis turėtų 
augti net 70 proc. Tuo tarpu dirbamos že-
mės kiekis mažėja, maisto klausimas tam-
pa vis labiau aktualus.

Vabzdžiai–baltymųšaltinis
Vabzdžių auginimas maistui ypač pa-

trauklus dėl mažo neigiamo poveikio 
aplinkai. Auginant vabzdžius, jeigu paly-
gintume su gyvulių auginimu, suvarto-
jama mažiau vandens, išmetama mažiau  
anglies dioksido, reikia mažiau žemės plo-
to tam, kad būtų gaunamas toks pats kiekis 
baltymų. Perdirbtoje žaliavoje iš vabzdžių 
gali būti iki 82 proc. baltymų (priklauso 
nuo perdirbimo būdo).   Kai kurių rūšių 
vabzdžiuose yra antimikrobinių peptidų 
ir chitino, saugančių imuninę sistemą, taip 

MANTĖ ŠIDLAUSKAITĖ, Didžiųjų milčių fermos įkūrėja, partnerė

Kai kurie vabzdžiai nuo seno vartojami Azijoje kasdienėje žmonių mityboje, apie vabzdžius kaip maisto šaltinį 
žmonėms ir žmonių auginamiems gyvuliams pastaruoju metu vis plačiau kalbama visame pasaulyje. Lietuviams 
kol kas tai sunkiai priimtina mintis, tačiau iš vabzdžių žaliavos pagamintų produktų jau galima rasti kai kur par-
duotuvių lentynose Šveicarijoje, Suomijoje, kitose Europos šalyse.

pat amino rūgščių, kurios padaro balty-
mus lengvai virškinamus.

Šiuo metu daugiau nei 50 proc. iš vabz-
džių pagaminamos produkcijos naudo-
jama žuvų pašarams. Žaliavos kaina gali 
būti net iki 2,5 karto didesnė nei įprastų 
pašarų, todėl tai stabdo platesnį jos varto-
jimą. Siekiant didinti produkcijos mastus 
ir mažinti kainą, reikia automatizuoti pro-
cesus ir operacijas.

Be IT programos neišsiversime
Didžiuosius milčius (lot. Tenebrio 

molitor) auginti pradėjome 2017 metais. 
Šiuo metu vabzdžiai auginami Miškų 
institute Girionyse esančioje mūsų eks-
perimentinėje šių vabzdžių auginimo fer-
moje. Mes registruojame duomenis apie 
jų kiekį, dauginimosi spartą, mitybą ir 
daugelį kitų faktinių duomenų. Tų duo-

menų susikaupė tiek daug, kad natūraliai 
prireikė kompiuterių pagalbos jų regis-
travimui ir analizei. 

Supratome, kad siekdami plėstis be 
specialios IT programos neišsiversime. 
Kadangi panašių sprendimų rinkoje nėra, 
pradėjome ją kurti patys. Paaiškėjo, kad tai 
aktualu ne tik mums. Bendradarbiaujame 
su įmonėmis, veikiančiomis už Europos 
sąjungos ribų, jos išbando mūsų siūlomus 
sprendimus, yra tokių, kurios planuoja 
diegtis mūsų sukurtą IT programą ir savo 
fermose.

Drauge su programuotojais Man-
tu Kumža, Sauliumi Čebanausku ir Vidu 
Drevinsku siekiame padėti bet kur pasau-
lyje vabzdžius auginantiems ūkininkams. 
Mes kuriame IT sprendimą, kuriuo nau-
dojantis bus surinkti ir atvaizduoti didelio 
masto statistinius duomenis apie fermoje 
auginamus vabzdžius ir atlikti analizę. Ja 
remiatis bus galima planuoti darbus ir įgy-
vendinti procesų optimizavimą.
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Mantė Šidlauskaitė

„Cogastro“ fermoje Girionyse auginami vabzdžiai

Iš svirplių pagaminti makaronai
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Sacharos pelkė – tai buvęs durpynas, 
kuriame prieš 40 metų buvo nutrauk-
ta durpių gavyba. Dalis apleistų dykrų 

apžėlė krūmais, pavieniais medžiais.  Šiuo 
metu pelkėje 28 ha arba beveik 44 proc. plo-
to dengia degradavusių aukštapelkių buvei-
nės, 24 proc. ploto užima pelkinių miškų bu-
veinės ir 14 proc. – tarpinės pelkės ir liūnai. 
Rokiškėnų pasakojimais, maždaug prieš 
šimtą metų šalia esančiuose miškuose įsi-
plieskęs gaisras persimetė į šią samanomis 
apaugusią kupstotą pelkę – iš degančių 
duobių degėsiai rūko per visą žiemą. Pakilęs 
vėjas sausas durpes ir degėsius pustydavo 
kaip smėlį Sacharos dykumoje, todėl vietos 
eiguliai šį samanų kupstais apaugusį miško 
plotą pradėjo vadinti Sachara. Ilgainiui net 
oficialiuose dokumentuose pelkė ir įsteigtas 
durpynas pradėti vadinti Sacharos vardu.

„Šioje teritorijoje planuojame vykdyti 
ir biologinės įvairovės palaikymo kirtimus 
– tai paspartins Sacharos pelkės atsikūri-

Tarpinės pelkės ir liūno biotopas 
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Lietuvos gamtos fondo iniciatyva 2018 m. buvo įsteigta buveinių apsaugai svarbi teritorija – Rokiškio rajone 
88 ha plotą užimanti Sacharos pelkė. Ji įtraukta į keičiamą Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioninio 
padalinio miškotvarkos projektą, jame numatyti sprendimai padės spartinti pelkės ekosistemos atsikūrimą, 
gerinti buveinių ekologinę būklę.  

mą ir pagerins jos ekologinę būklę. Sau-
sinimo grioviais pažeistoje aukštapelkė-
je augantys medžiai, ypač beržai, taip pat 
krūmai spartina durpių klodo skaidymąsi 
ir išgarina nemažai drėgmės“, – sako Vals-
tybinių miškų urėdijos Kraštotvarkos sky-
riaus vadovė Viliūnė Naureckaitė.  

Jos pastebėjimu, lapuočiais medžiais 
apaugusi pažeista aukštapelkė praranda 
kur kas daugiau drėgmės nei atviros aukš-
tapelkės su ištisine kiminų danga, tipin-
gais žoliniais augalais ir puskrūmiais. 

Aukštapelkių buveinių atsikūrimą ap-
sunkina ne tik medžių išgarinama drė-
gmė. Mokslininkai nustatė, kad dėl beržų 
ir kitų lapuočių bei krūmų lapų nuokritų 
mažėja durpių rūgštingumas, o nukritusių 
lapų danga užklotos aukštapelkėms tipin-
gos samanos bei žoliniai augalai praranda 
gyvybingumą ir nunyksta.

„Pašalinti sumedėjusią augaliją svar- 
bu ne tik siekiant atkurti ir palaiky-

ti pelkėdarai palankų hidrologinį reži-
mą pelkėje, bet ir atkuriant aukštapel-
kėms būdingas atviras erdves. Tokios 
erdvės yra  svarbios retiems pelkių paukš-
čiams perėti“, – teigia Lietuvos gamtos 
fondo projekto gamtosaugos specialis-
tas, ornitologas Žydrūnas Sinkevičius. 
Visoje Sacharos pelkės teritorijoje numa-
tyta iškirsti 32 ha sumedėjusios augalijos, 
daugiausia – lapuočių medžių, tarp kurių 
vyrauja paprastasis ir plaukuotasis ber-
žai bei krūmai. Biologinės įvairovės kir-
timai bus vykdomi degradavusios aukšta-
pelkės, taip pat atsikuriančiose pelkinėse 
buveinėse. Jose bus paliekami paprasto-
sios pušies pelkinių formų medeliai. Kir-
timai turėtų būti įvykdyti iki 2020 metų. 
Sumedėjusios augalijos kirtimus pagal 
trišalio bendradarbiavimo sutartį įgyven-
dins Lietuvos gamtos fondas ir Valstybi-
nių miškų urėdijos Rokiškio regioninis 
padalinys. Darbų priežiūrą atliks Sar-

Rokiškio rajone planuojama 
atkurti Sacharos pelkę
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tų ir Gražutės regioninių parkų direkci-
ja, atsakinga už Sacharos pelkės apsaugą. 
Žaliavinę bei dalį likvidinės medienos 
(pavyzdžiui, malkinę medieną), kurią bus 
įmanoma išgabenti iš pelkės, numatyta 
realizuoti rinkoje – tai padės sumažin-
ti gamtotvarkos kaštus. Likusi nukirstos 
medienos dalis bus suguldyta į griovius: 
tokiu būdu bent iš dalies bus palygintas 
sausinimo pažeistas pelkės reljefas, o me-
džių šakos taps substratu pelkių augalams 
įsikurti.

Nukirtus sumedėjusią augaliją, bus 
įrengta apie 200 įvairios konstrukcijos 
užtūrų, kurios patvenks sausinamuosius 
griovius bei pakels vandens lygį pelkėje.

„Siekiama, kad gruntinis vandens ly-
gis laikytųsi ne žemiau kaip 30 cm nuo 
pelkės paviršiaus. Pakilęs pelkės vandens 
lygis ne tik paskatins pelkėdarą, pristab-
dys sumedėjusios augalijos įsikūrimą bei 
durpės skaidymąsi, bet ir sumažins šil-
tnamio efektą sukeliančių dujų emisi-
jas, tuo pačiu švelnins klimato kaitą“, 
– teigia Lietuvos gamtos fondo projek-
to projektų vadovas Nerijus Zableckis. 
Miškotvarkos projekto keitimą vykdo 
Valstybinių miškų urėdijos Kraštotvarkos 
skyrius. Projekto pakeitimas finansuoja-
mas Lietuvos gamtos fondo ir partnerių 
vykdomo tarptautinio Europos Sąjungos 
LIFE programos Klimato politikos po-

programinės Klimato kaitos švelninimo 
projekto „CO2 emisijų sumažinimas atku-
riant degraduojančius durpynus Šiaurės 
Europos lygumose“ lėšomis.

Šiuo metu vienas pagrindinių Vals-
tybinių miškų urėdijos veiklos prioritetų 
– vidinės miškotvarkos projektuose su-
projektuotų specialios gamtinės aplinkos 
tvarkymo ir apsaugos priemonių, skirtų 
palankiai saugomų rūšių, bendrijų, buvei-
nių ir ekosistemų apsaugos būklei, jų ilga-
laikiam išlikimui ir plėtrai užtikrinti, sė-
kmingas įgyvendinimas.

Valstybinių miškų urėdijos inf.

Degradavusi aukštapelkė Medeliais apaugę durpių kauburiai

Pusiaužiemispaminėtasžygiais
Nuo senų laikų kasmet sausio 25-oji lai-
koma Pusiaužiemiu. Tikėta: jei diena yra 
saulėta, barsukas urve nubunda, išlenda iš 
urvo ir aplink landą pripėduoja – tuomet 
žiema bus trumpa, jei apniukusi padangė, 
nėra pėdų – dar teks ilgai žiemoti. Šia pro-
ga kai kurių saugomų teritorijų direkcijos 
organizavo pažintinius gamtos žygius vi-
suomenei.     

Aukštadvario regioninio parko direk-
cija sausio 26 d. surengė viduržiemio žygį 
Skrebio miško pažintiniu taku (3,5 km 
maršrutu), aplankant Skrebio botaninį ir 
Mošos archeologinį draustinius. Į žygį pa-
kviesti Aukštadvario gimnazijos jaunie-
ji miško bičiuliai į mišką atėjo ir su ska-

nėstais miško gyventojams, stebėjo žvėrių 
pėdsakus, miške žiemojančius paukščius.

Kurtuvėnų regioniniame parke vasario 
3 d. surengtas net apie 10 km maršruto pa-
žintinis žygis, aplankant Pageluvio ežery-
ną su 9 ežerais,  Barsukyno ozą, Pageluvio 
I ir II   piliakalnius, seniausią regioninia-
me parke Zuikiškės ąžuolą. Žygio vadovais 
buvo Kurtuvėnų regioninio parko krašto-
tvarkininkas Darius Ramančionis ir ekolo-
gas Vidmantas Lopeta.

Vasario2-oji–Pasaulinėpelkiųdiena
Lietuvoje pelkės ir šlapžemės užima apie 
6–7 proc. šalies ploto. Nemažai pelkių au-
galų ir gyvūnų rūšių įrašyta į Raudonąją 
knygą. Šiuo metu septynios Lietuvos vie-

tovės yra paskelbtos tarptautinės reikšmės 
saugomomis šlapžemėmis. Tai Čepkelių, 
Kamanų, Viešvilės gamtiniai rezervatai 
ir Žuvinto biosferos rezervatas, Nemuno 
deltos regioninis parkas, Girutiškio pel-
kė ir Adutiškio-Svylos-Birvėtos šlapžemių 
kompleksas.

1971 m. vasario 2 d. Irano mieste 
Ramsare buvo pasirašytas tarptautinis 
susitarimas saugoti svarbias pasaulio pel-
kes. Todėl jau 48-ąjį kartą kasmet vasario 
2 d. pažymima Pasaulinė pelkių diena, 
kuriai paminėti mūsų šalies nacionalinių, 
regioninių parkų bei rezervatų direkcijos 
kviečia visuomenę prisidėti įvairiais ren-
giniais ir žygiais po mūsų pelkes. 

MG inf.

Pusiaužiemio naujienos
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ProFsąjunGų veikLa

Jungtinė atstovybė siekė, kad bent pora kolektyvinės sutar-
ties nuostatų, duodančių materialinę naudą, būtų taikomos 
tik profesinių sąjungų nariams. Tai naujasis Darbo kodeksas 

leidžia, nes vienas iš jo tikslų – skatinti socialinę partnerystę, 
perkeliant daugiau susitarimų į kolektyvines sutartis, o tam rei-
kia stiprinti profesines sąjungas ir jų derybines galias, didinant 
narystę jose. Kolektyvinių sutarčių kai kurių nuostatų taikymas 
tik profsąjungos nariams būtų viena iš priemonių, skatinančių 
narystę. Deja, VMU administracijos nuomonė buvo kitokia ir 
išsiderėtos naudos tik profesinės sąjungos nariams yra daugiau 
simbolinės. 

suderėtipapildomiprivalumai
VMU kolektyvinėje sutartyje sutartos kai kurios nuostatos 

yra  geresnės, nei numatyta Darbo kodekse. Darbdavio iniciatyva 
atleidžiant darbuotoją, sutarta, kad įspėjimo laikotarpis bus dvi-
gubai ilgesnis, nei nustato Darbo kodeksas. Taip pat tokiu atve-
ju bus išmokamos ir didesnės  išeitinės išmokos, kurios priklau-
so nuo darbo stažo įmonėje. Pavyzdžiui, įmonėje išdirbus  nuo 1 
iki 5 metų, išeitinė išmoka bus 2 vidutinių atlyginimų dydžio, o 
išdirbusiems virš 20 metų – 5 vidutinių atlyginimų dydžio. Rei-
kia dar prisiminti, kad atleidžiant darbuotoją darbdavio iniciaty-
va priklauso ir atitinkamos išmokos iš SODROS fondo. Sulaukus 
pensinio amžiaus ir apsisprendus nutraukti darbo sutartį per 3 
mėnesius, bus išmokama 4 vidutinių atlyginimų dydžio išmoka.  
Du kartus per metus už pirmąsias dvi sirgimo dienas bus moka-
ma 100 proc. dydžio atlyginimo išmoka. 

Visi VMU darbuotojai bus apdrausti ES visomis dienomis ga-
liojančiu draudimu nuo nelaimingų atsitikimų. Darbdavio lėšo-
mis visi norintys VMU darbuotojai bus skiepijami nuo erkinio 
encefalito ir gripo bei kasmet atliekami kraujo tyrimai dėl Laimo 
ligos užkrato. Išmokas darbuotojams jubiliejų proga pakeičia iš-
mokos už išdirbtą įmonėje darbo stažą. Sukakus 10 metų darbo 
stažui, bus išmokama 1 MMA dydžio išmoka, 20 metų – 2 MMA, 
toliau atitinkamai už kiekvieną dešimtmetį išmoką didinant 1 
MMA. Įskaitomas visas darbo stažas, taip pat ir laikas, dirbtas ir 
iki miškų urėdijų apjungimo į VMU. Kolektyvinėje sutartyje nu-
matytos 4 MMA dydžio išmokos darbuotojo ar jo artimo šeimos 
nario mirties atveju. Gimus vaikui darbuotojo šeimoje numaty-
ta 2,5 MMA dydžio išmoka. Taip pat numatyta išmoka išimties 
tvarka esant sunkiai materialinei padėčiai, nukentėjus nuo sti-

Kolektyvinėsutartistam,kadja
naudotųsižmonės

chinių nelaimių ar kitais atvejais. Sutarta, kad jos dydis bus pro-
porcingas darbuotojo patirtiems nuostoliams. 

Bus suteikiamos 2 dienos papildomų apmokamų atostogų 
darbuotojo santuokai sudaryti ar dalyvauti vaiko gimdyme, 3 
dienos – laidoti artimą šeimos narį. Darbuotojai, išnaudoję vi-
sas jiems priklausančias atostogas, papildomai gaus dar 5 darbo 
dienas atostogų. Manome, kad kol kas dalis darbuotojų šia nuos-
tata negalės pasinaudoti, nes turi sukaupę daug neišnaudotų 
atostogų, o sumažėjus darbuotojų ir padidėjus darbo krūviams, 
jas išnaudoti nebus taip paprasta. Nepavyko sutarti, kad nutrau-
kiant darbo sutartį, piniginė kompensacija būtų išmokama ne 
už 3 metų, kaip numato Darbo kodeksas, bet už visas sukauptas 
atostogas.

Nors pradiniame variante darbuotojų sąrašas, kurių darbas, 
viršijantis nustatytą darbo trukmę, nelaikomas viršvalandiniu, 
buvo ilgas ir baigėsi eigulio pareigybe, jį pavyko sutrumpinti. 
Tame sąraše dabar liko tik 3 pareigybės – VMU direktoriaus pa-
vaduotojų, skyrių vadovų ir  regioninių padalinių vadovų.

daugdiskusijų–dėlpavadavimo
Pristatant kolektyvinę sutartį darbuotojų konferencijoje, 

daugiausia klausimų ir diskusijų kilo dėl apmokėjimo už nesan-
čio darbuotojo pavadavimą ir dėl papildomų, darbo sutartyje 
nesulygtų, funkcijų atlikimą tvarkos. Administracijos atstovų 
interpretacijos, kad jeigu darbuotojas, pavaduodamas nesan-
tį darbuotoją, abi funkcijas sugeba atlikti neviršydamas darbo 
laiko trukmės, jam priemoka už pavadavimą nepriklauso, nėra 
teisingos. Taip pat neteisinga traktuoti, kad įrašas darbo sutar-
tyje, jog darbuotojas privalo vykdyti kitus vadovų nurodymus, 
įpareigoja darbuotoją neatlygintinai atlikti visus kitus darbo su-
tartyje nenumatytus darbus. Atitinkami kolektyvinės sutarties 
punktai aiškiai nustato, kad darbo sutartyje nesulygtos darbo 
funkcijos gali būti atliekamos sudarant susitarimą dėl papildo-
mo darbo atlikimo tiek laisvu nuo pagrindinės darbo funkcijos 
atlikimo laiku, tiek atliekant tuo pačiu metu, kaip ir pagrindinė 
darbo funkcija, aišku, už jį papildomai apmokant. Suprantama, 
kad pavaduojant nesantį darbuotoją, taip pat padidėja darbuo-
tojo darbo mastas bei atsakomybė, todėl jam priklauso propor-
cingai padidintas darbo užmokestis. Aktuali yra ir viršvalandi-
nio darbo apskaita. Kolektyvinė sutartis, kaip ir Darbo kodeksas, 
yra teisės aktas, kurio privaloma laikytis. Taigi, nuo darbuotojų 

Sausio mėn. 18 d. Girionyse vykusioje darbuotojų atstovų konferencijoje buvo pritarta 2018 m. gruodžio 
27 d. Jungtinės profesinių sąjungų  atstovybės pirmininkės Ingos Ruginienės ir Valstybinių miškų urėdi-
jos direktoriaus Mariaus Pulkauninko pasirašytai Valstybinių miškų urėdijos (VMU) kolektyvinei sutarčiai. 
Jos taikymas praplėstas ir visos profesinių sąjungų suderėtos kolektyvinės sutarties nuostatos bus tai-
komos visiems VMU darbuotojams.
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ryžto ir drąsos priklausys, ar pasieksime teisingo apmokėjimo 
už padidėjusį darbo mastą. To siekti įrankį – kolektyvinę su-
tartį – turime.

apiemokymąsiirpersikvalifikavimą
Taip pat verta prisiminti konsultacijų metu priimtą su-

sitarimą dėl priemonių, švelninančių VMU struktūros kei-
timo pasekmes, kurio viename iš punktų VMU įsipareigoja 
kompensuoti visas išlaidas, kai dėl reorganizacijos, pasikeitus 
kvalifikaciniams reikalavimams, darbuotojai, taip pat ir dar-
bininkai, privalo patobulinti kvalifikaciją ar siekti nustatyto 
išsilavinimo arba persikvalifikuoti. Mokymosi išlaidas sudaro 
ne tik mokestis už mokslą, bet ir papildomos išlaidos (kelio-
nės, nakvynės ir kitos). Taigi, nesikuklinkime ir pareikalau-
kime šių išlaidų kompensavimo. Juo labiau, kai kolektyvinėje 
sutartyje sutarta, kad ir nutraukiant darbo sutartį darbuotojo 
iniciatyva, reikės grąžinti tik už per vienerius metus darbda-
vio patirtas išlaidas už darbuotojo mokymąsi, ir tik tuo atveju, 
jeigu siekiama išsilavinimo, kuris viršija jo darbo veiklai ke-
liamus reikalavimus.

Su kolektyvinės sutarties tekstu galima susipažinti Sociali-
nių reikalų ir darbo ministerijos kolektyvinių sutarčių registre. 
Jos numeris PV3-172.

Juozas ŪSAS
Jungtinės profesinių sąjungų 

atstovybės narys

Naujos pareigos 

VĮValstybiniųmiškųurėdijoje:
VALDAS VAIČIŪNAS, dirbęs direktoriaus pavaduotoju 
miškininkystei, nuo 2019 m. sausio 18 d. šalių susitarimu at-
leistas iš šių pareigų;

ALFREDAS GALAUNĖ, dirbęs direktoriaus pavaduotoju 
miškotvarkai, nuo 2019 m. sausio 18 d. šalių susitarimu at-
leistas iš šių pareigų;

VALMANTAS KUNDROTAS, laimėjęs konkursą, nuo 2019 
m. sausio 8 d. paskiras VMU Miško sėklų ir sodmenų sky-
riaus specialistu. Prieš tai dirbo Valstybinės miškų tarnybos 
Miško genetinių išteklių skyriuje vyriausiuoju specialistu;

RENATAS PLAČIAKIS, laimėjęs konkursą, nuo 2019 m. 
sausio 8 d. paskiras VMU Miško sėklų ir sodmenų skyriaus 
specialistu. Prieš tai dirbo Valstybinės miškų tarnybos  Miš-
ko genetinių išteklių skyriuje vyriausiuoju specialistu.

KMaIkolegijoje:
VIDMANTAS VERBYLA nuo 2018 m. spalio 1 d. paskirtas 
kolegijos Miškininkystės ir kraštovaizdžio fakulteto Miški-
ninkystė katedros vedėju.
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„Apšerkšniję mūsų žiemos – balta balta, kur dairais... Pusnynuos nykštukai 
miega, aukso žuvys po ledu. Bėga ragana per sniegą, nepalikdama pėdų...“

Bala žino, ar garsioji ir kontraversiškoji Lietuvos lakštingala, žiūrėda-
ma pro langą ir rašydama šią nuostabią eiliuotą odę žiemai, galėjo nors susapnuoti, 
kad jos ainiams po 82 metų (eilėraštis sukurtas 1937 m.) tai bus, kaip žinia iš Marso.

Trečiam tūkstantmečiui po Kristaus įsibėgėjus, didesnė Homo sapiens populiaci-
jos dalis ant Marijos žemės nebetiki, kad žiemą sninga ir net pusto, o be to, dar būna 
šalta ir net slidu...

Anądien klausiau lekcijos per radiją. Garbi žurnalistė, garbus Vilniaus „krosnies“ 
generalinis viršininkas ir garbus klimatologijos profesorius pusę valandos bandė Vil-
niaus apačioms paaiškinti, kodėl pernykštį gruodį šilumytė kainavo brangiau, negu 
užpernykštį gruodį.

Pamenu – mano šaunioji beraštė ir bemokslė bobutė savo „glušpetriui“, mano se-
neliui Petrui, sugebėdavo tą išaiškinti vienu sakiniu: „Durniau, nematai, kad vornos 
viršūnaj tupi – nėšk do vienų glaby molkų!“

Kad ir kas būtų parašyta šventuose raštuose, pasaulis žiaurus ir neteisingas.
Žiaurus, nes mano nuostabioji bobutė gimė per anksti. Neteisingas, nes sociali-

niai tinklai atsirado per vėlai.
Pasaulis daug prarado.

Eugenijus TIJUŠAS

P. S. Ar jau girdėjot? Paskutinio sausio šeštadienio rytui brėkštant, spaudžiant -10 0C  
šaltukui, drąsiausia sostinės Pašilaičių mikrorajono zylė sutilindžiavo pavasarį. Kaip 
sakė vienas garsus personažas, gamtos, atsiprašau, istorijos nesuklastosi.

Gerbiamieji miškininkai, medžiotojai ir šiaip gamtai neabejingieji, ar jau nužiūrė-
jote, kokią drebulę ar blindę stirnelėms nukirst? O gal jau sutarėt su kokiu ūkininku 
palaukėj šieno ruloną praplėšt. Už šitą gerą darbą Jums bus dėkingos ne tik stirnelės, 
bet ir kurapkėlės.

Sąžinė neleidžia ir „brexito“ nabagų pamiršt. Dar mažą mane bobutė auklėjo: 
„Anūkėl, kad jau įmaknojai karvošūdin, aik sodželkon kojų nusimazgot.“

ŽodiS
skaitytojui ROMUALDAS VARANAUSKAS

Žvėrių 
Pernai žvėrių apskaitų vykdymui buvo 

skirta tik pusantro mėnesio, o šiemet 
apskaitos vyks net 3 mėnesius. Sau-

sio–kovo mėnesiais, kaip nurodoma Me-
džioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje 
taisyklių 5 priede esančioje metodikoje, visi 
medžioklės plotų vienetų (MPV) naudoto-
jai privalo atlikti medžiojamųjų gyvūnų 
apskaitas pagal pėdsakus sniege. Būtina at-
likti kanopinių gyvūnų – briedžių, tauriųjų 
elnių, danielių, stirnų, šernų, stumbrų bei 
stambiųjų plėšrūnų – vilkų, lūšių, papras-
tųjų šakalų, šunų apskaitas, skaičiuojant 
pėdsakų grandinėles kirtusius apskaitos 
maršrutus. Apskaitų duomenis reikia pa-
teikti Valstybinei saugomų teritorijų tarny-
bai (VSTT). Kaip ir pernai, VSTT tinklapio 
http://www.vstt.lt rubrikoje žvėrių apskai-
ta bus patalpinta visa aktuali informacija, 
susijusi su apskaitų vykdymu bei duomenų 
pateikimu. Apie apskaitos pradžią būtina 
pranešti Aplinkos apsaugos departamen-
tui (AAD) tel. 8(5) 273 2995 arba el. paš-
tu info@aad.am.lt. Iškilus klausimų dėl 
apskaitų vykdymo ar duomenų pateikimo 
tvarkos, apskaitų vykdytojus konsultuos 
VSTT specialistai. Atlikti apskaitas įparei-
goti medžiotojai, todėl metodinę pagalbą ir 
reikiamą informaciją dėl apskaitų vykdymo 
teiks Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija.

Pakeitimai apskaitos metodikoje
Joje neliko reikalavimo apskaitos maršru-
tų žemėlapiuose rodyklėmis žymėti kano-
pinių gyvūnų pėdsakų trajektorijų – pa-
kanka apskaitos anketoje įrašyti apskaitos 
maršruto atkarpą kirtusio gyvūno rūšį ir 
tikėtiną skaičių. Rajonuose, kur ypač gau-
su kanopinių gyvūnų, jų pėdsakų kirtimo 
trajektorijas sužymėti žemėlapyje buvo 
ypač sudėtinga, po šiomis rodyklėmis pa-
sislėpdavo ir plėšrūnų pėdsakų trajektori-
jos. Tai buvo  apskaitų vykdytojų kantry-
bės išbandymas (1 pav.). 

Atsižvelgus į šias aplinkybes, pakeis-
ta apskaitos metodika ir šiemet jau neberei-
kės žymėti gausybės brūkšnių žemėlapyje, o 
stumbrų, vilkų, lūšių, paprastųjų šakalų, šunų 
pėdsakų trajektorijas ir šiemet reikia pažy-JO
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meDžiokLė

1 pav. 2018 m. atliktų apskaitų pagal pėdsakus sniege 
medžioklės plotų naudotojo atliktos apskaitos maršruto 
žemėlapio fragmentas. Rodyklėmis pažymėtos 
apskaitomų medžiojamųjų gyvūnų apskaitos maršruto 
kirtimo vietos ir trajektorijos.

mėti žemėlapyje. Taip pat išliko reikalavimas 
apie apskaitos pradžią informuoti AAD. Ti-
kėtina, kad ateityje neliks šios prievolės. 

Dar dvi sudedamosios visuotinės žvė-
rių apskaitos dalys yra 9 ir 10 medžioklės 
taisyklių prieduose „Sumedžioto vilko mė-
ginių paėmimo, saugojimo, perdavimo ty-
rimui ir grąžinimo instrukcija“ ir „Praneši-
mų apie vilkų, lūšių ir rudųjų lokių buvimą 
registravimo visus metus instrukcija“. Tie-
sa, jos skirtos stambiems plėšrūnams, o 
9 priede esantys metodiniai nurodymai 
skirti išskirtinai vilkui. 

duomenųpateikimas
Tie medžioklės plotų vienetų naudotojai, 

kurie pernai sudarė apskaitos maršrutų že-
mėlapius ir atliko apskaitas, turės jas atlikti 
tuose pačiuose maršrutuose (naujų maršru-
tų sudarinėti nereikia). Praėjusiais metais 
dėl įvairių priežasčių duomenų apie apskai-
tas nepateikė 134 medžioklės plotų vienetų 
naudotojai. Kam pritrūko laiko, kam snie-
go, kam noro, o gal buvo ir nežinojusių apie 
tokį medžioklės taisyklių reikalavimą. Pa-
keitimų 2018 m. tikrai buvo apstu: po 2017 
m. „ramybės laikotarpio“ pernai medžio-
klės taisyklės buvo keistos net 8 kartus.

Šiemet yra patikslintos ir atnaujintos 
medžioklės plotų vienetų ribos, įskaitme-
ninti visi 2018 m. pateiktų apskaitų maršru-
tai. Šiek tiek skirsis apskaitų sniege duomenų 
pateikimas. Naujovė ta, kad šiemet medžio-
klės plotų vienetų naudotojai apskaitų duo-
menis galės suvesti interaktyviajame žemė-
lapyje. Iš esmės tai bus ta pati elektroninė 
apskaitos lentelė: paspaudus žemėlapyje ant 
savo MPV esančio maršruto, iškylančia-
me lange-lentelėje reikės suvesti duomenis, 
o pačiame žemėlapyje pažymėti stambiųjų 
plėšrūnų ir stumbrų pėdsakų kirtimo tra-
jektoriją esančiame maršrute.

Pernai neatlikusiems apskaitų ir ne-
pateikusiems savo maršrutų medžioklės 
plotų vienetų naudotojams, šiemet atlikus 
apskaitą, pirmiausia reikės pateikti apskai-
tos maršruto žemėlapį. Jis bus įskaitme-
nintas ir tik tada galės suvesti apskaitos 
duomenis. Procedura šiek tiek ilgesnė, ta-

čiau tai nesudarys papildomų nepatogumų 
duomenų teikėjui.

Vilkųapskaita
Sumedžiotų vilkų tvarkymo instrukcijos 
gali sukelti asociacijas su šernų mėginių 
paėmimo instrukcijomis, vykdant afriki-
nio kiaulių maro kontrolę. Tiesa, pasta-
rosios instrukcijos apie mėginių paėmimą 
išdėstytos Valstybinės maisto ir veterina-
rijos tarnybos direktoriaus įsakyme, o vil-
ko mėginių paėmimo instrukcijos yra me-
džioklės taisyklių 9 priede. Šioje vietoje 
medžiotojams viskas turėtų būti žinoma 
ir pažįstama, o baigęs „jaunojo veterinaro“ 
kursą išpreparuoti vilką gali kiekvienas 
medžiotojas. Tai netgi naudinga ir pačiam 
medžiotojui praplėsti savo akiratį, giliau 
susipažinti su medžiojamųjų žvėrių ana-
tomija. 

Su būtinosiomis saugos priemonėmis 
medžiotojai yra susipažinę imdami mėgi-
nius iš potencialių AKM viruso nešiotojų 
– šernų, todėl saugiai galės paimti mėgi-
nius ir iš potencialių pasiutligės nešiotojų. 
Tuo labiau, kad Lietuvoje nuo 2015 m. yra 
registruoti tik 3 pasiutligės atvejai lauki-
nėje gamtoje (pasienyje su Baltarusija).

Taigi, iš sumedžioto vilko medžiotojas 
turi paimti raumens gabalėlį, o iš sume-
džiotų vilkių – dar ir gimdą. Šiuos mėgi-
nius reikia paimti ir užšaldyti per 1 parą. 
Iš kaukolės – medžioklės trofėjaus laiki-

skaičiavimo metas

2 pav. 2018 m. atliktų apskaitų pagal pėdsakus sniege pėdsakų 
dažnumo indeksas Lietuvoje 1 km pėdsakų maršruto, kuris nustatomas 
aptiktų pėdsakų skaičių padalijus iš maršruto ilgio (pagal Valstybinės 
saugomų teritorijų tarnybos duomenis).

3 pav. 2018 m. atliktų apskaitų pagal pėdsakus sniege pėdsakų dažnumo indeksas 
apskrityse 1 km pėdsakų maršruto, kuris nustatomas aptiktų pėdsakų skaičių padalijus 
iš maršruto ilgio. Grafinio atvaizdavimo patogumui  šerno, tauriojo elnio ir briedžio 
pėdsakų dažnumo indeksas padalintas iš 10 (pagal Valstybinės saugomų teritorijų 
tarnybos duomenis). 
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nam naudojimui iš medžiotojo bus papra-
šyta apatinio žandikaulio iltinio danties, 
kad būtų nustatytas vilko amžius. Dantį 
galima išimti neskubant, trofėjaus paruo-
šimo metu. Patiems medžiotojams nerei-
kės rūpintis, kam atiduoti ar kur pristatyti 
mėginius. Su vilkus sumedžiojusiais me-
džiotojais susisieks ir aptars perdavimo 
galimybes, laiką VSTT įgaliotas asmuo. 
Bet dėl šventos ramybės, neužmirškite, 
kada medžiojamieji žvėrys priklauso vals-
tybei ir kada tampa medžioklės plotų nau-
dotojo arba medžiotojo nuosavybe.

stambiųplėšrūnųregistracija
Informacija apie tokią galimybę yra me-
džioklės taisyklių 10 priede. Ši mano žinu-
tė gal paskatins įsitraukti į per daug laiko ir 
pastangų nereikalaujančią veiklą ir su me-
džiokle nesusijusius Lietuvos gyventojus. 
Visi stebėję bet kokią išvardytų stambiųjų 
plėšrūnų veiklą turi užpildyti atitinkamos 
formos anketą. Pateikiamoje informacijo-
je reikia nurodyti stebėto gyvūno rūšį bei 
veiklą, apie kurią pranešama (ar tai būtų 
matytas gyvūnas, ar jo pėdsakai, ar gir-
dėtas vilko  staugimas). Pageidautina, kad 
tokį stebėjimo faktą patvirtintų nuotrau-
kos, vaizdo ar garso įrašai.

Pranešimų apie vilkų, lūšių ir rudųjų 
lokių buvimą registravimas yra žinomas 
Lietuvos gyventojams, kurie bent trupu-
tį domisi gamta. Daugelyje šalių taikomas 
neprofesionalusis mokslas arba piliečių 
mokslas (angl. Citizens science), kuomet 
aktyviai besidominčių gamta žmonių dėka 
renkami duomenys apie stambiąją fau-

ną. Lietuvoje šis stambiųjų plėšrūnų aps-
kaitos metodas pradėtas taikyti nuo 2014 
metų. Pradžią padarė Gamtos tyrimų cen-
tras kartu su Lietuvos medžiotojų ir žvejų 
draugija. Dabar tokią informaciją bus ga-
lima teikti ir VSTT. Atsiranda ir pasirin-
kimo galimybė kuriai įstaigai teikti infor-
maciją. Tiesa, Vilko apsaugos plane tarp 
duomenų teikėjų įvardinti ir medžioklės 
plotų naudotojai,  ir saugomų teritorijų di-
rekcijos, ir savanoriai bei kiti informacijos 
turintys asmenys, nors pats neprofesiona-
liojo mokslo principas yra tas, kad duome-
nys teikiami savanoriškai, be jokios prie-
volės. Manau, nereikėtų kreipti dėmesio 
į tokį skirstymą ir laisva valia pasidalini 
turima informacija apie stambiuosius Lie-
tuvos plėšrūnus. Reikia tikėtis, kad kelios 
galimybės teikti informaciją apie stam-
biuosius Lietuvos plėšrūnus netaps kelių 
institucijų konkurencija, o išsivystys į koo-
peraciją ir žinių gausinimą. 

Indeksai
Praėjusių metų apskaitų rezultatai yra 
vieši ir juos galima pamatyti VSTT tin-
klapyje. Kiek jie informatyvūs, galite 
spręsti patys. 

Pateikiu grafinį rezultatų vaizdą ir ke-
letą komentarų apie nustatytus pėdsakų 
dažnumo indeksus. Lietuvoje, kaip ir gali-
ma buvo tikėtis, daugiausia aptikta stirnų 
pėdsakų ir nebuvo užfiksuota rudojo lokio 
ir paprastojo šakalo pėdsakų (2 pav.). Rei-
kės trupučio kantrybės, nagrinėjant 3 pav. 
pavaizduotus pėdsakų dažnumo indeksus 
šalies apskrityse. 

Matome, kad vilkų pėdsakai dažniau-
siai buvo aptinkami Alytaus, Panevėžio 
Tauragės ir Vilniaus apskrityse. Šernų pėd-
sakų mažiausiai pasitaikė AKM paliestose 
vietovėse – Alytaus, Panevėžio bei Utenos 
apskrityse. Palaidų šunų pėdsakų daugiau-
sia aptikta Telšių ir Utenos apskrityse. 

Visus labiausiai domina vilkų šeimų 
kiekis ir pasiskirstymas Lietuvoje. Nag-
rinėjant žemėlapį (4 pav.) reikėtų turėti 
omenyje, kad tai yra tikėtini vilkų šeimų ir 
jų gausumo rodikliai, o pavieniai individai 
žemėlapyje nepažymėti.

Irvėl–atsakymųlink
Apskaitoms pagal pėdsakus sniege dar 
liko beveik 2 mėnesiai. Pakankamai tu-
rime ir sniego. Belieka tikėtis, kad šiemet 
bus suskaičiuoti žvėrių pėdsakai visuose 
medžioklės plotų vienetuose ir bus galima 
dar tiksliau įvertinti žvėrių gausą ir pasis-
kirstymą mūsų šalyje. Panaudojus keletą 
vilkų populiacijos būklės įvertinimo me-
todų, turėtų likti mažiau emocijomis pa-
remtų ginčų. Tuomet ir atsakymas į klau-
simą „kiek gi turime vilkų?“ bus tvirtas ir 
užtikrintas.

4 pav. 2018 m. atliktų apskaitų pagal pėdsakus sniege tikėtini vilkų šeimų ir jų gausumo rodikliai. Dėl informaty-
vumo žemėlapyje pažymėtos vilkų šeimos iš 4 ir daugiau individų bei 3 individų vilkų grupės; pavieniai individai 
žemėlapyje nepažymėti (šaltinis – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba).

Vilkas

Pėdsakai sniege
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Muzikospasauliodendrologas
K.Pendereckio garbei rengiami festivaliai 
įvairiuose planetos kampeliuose, jo laukia-
ma prestižiškiausiose pasaulio scenose. Jis 
dirigavo daugiau kaip šimtui įvairių pasau-
lio orkestrų, o įspūdingą tarptautinę karje-
rą padarė neemigravęs, kaip daugelis Rytų 
ir Vidurio Europos kompozitorių, į Vaka-
rus. Tai nesutrukdė Krokuvoje gyvenan-
čiam kūrėjui dėstyti Vokietijoje ir Austri-
joje, prestižiniame Jeilio universitete JAV, 
darbuotis Šveicarijoje. Tačiau kurti muzi-
ką jis visada sugrįždavo namo.

K.Pendereckio kūrybos girdėjo ir tie, 
kurie net nežino jo vardo, nes lenko mu-

zika skamba kino garsenybių  Stanley Ku-
bricko, Martino Scorsese‘s, Davido Lyn-
cho, Andrzejaus Wajdos filmuose. 

K.Pendereckis yra puikiai žinomas 
ir Lietuvoje. Nuo 1999-ųjų jis dažnai čia 
atvykdavo  pristatyti savo kūrybos, daug 
gastroliavo su mūsų kolektyvais užsieny-
je. Be to, iš Lietuvos yra kilę jo senelės tė-
vai.

Kur kas mažiau žinoma kone visą gyve-
nimą trunkanti maestro aistra medžiams. 
1970-aisiais nusipirkęs seną apleistą namą 
ir žemės sklypą Lusvavicuose, jis iš karto 
ėmė sodinti ten medžius. Kai žemė buvo 
užsodinta, praplėtė valdas ir sodino toliau. 
Iš visų koncertinių kelionių ir komandi-
ruočių jis parsiveždavo sodinukų ir sėklų, 
kasmet papildydamas „kolekciją“ beveik 
100 medžių rūšių.

„Tai tapo mano antra profesija. Turiu 
didžiulę biblioteką, studijuoju botanikos 
veikalus, keičiuosi patirtimi ir sodinukais 
su specialistais iš daugelio pasaulio šalių. 
Lusvavicuose bendrauju, ko gero, daugiau 
su botanikais negu su muzikais. Kai būnu 
Lenkijoje, kartais net ir laisvą pusdienį 
tarp koncertų stengiuosi praleisti ten. Mu-
zikoje jau kažin ar surasčiau sau mįslių, o 
medelynas nuolat kelia susirūpinimą ir sa-
votišką kūrybos džiaugsmą. 

Man tiesiog įdomu auginti medžius. 
Darau tai iš idealizmo, kad kada nors atei-
tyje žmonės galėtų pasidžiaugti mano me-
delynu. Visas jo grožis atsiskleis gal po 
pusšimčio metų. Kaip rašydamas partitūrą 
turiu įsivaizduoti orkestro skambesį, taip 
planuodamas parką – jo ateities kontūrus“ 
- pasakojo kompozitorius.

Legendiniam muzikui jo medelynas – 
lyg nebaigta simfonija

ASTA ANDRIKONYTĖ

Neseniai 85-metį atšventęs vienas žymiausių XX amžiaus muzikų ir vienas ryškiausių visų laikų lenkų kompozito-
rių Krzysztofas Pendereckis juokaudamas vadina save „pamišusiu menininku“. Jis kolekcionuoja medžius. Per be-
veik 50 metų maestro užveisė savo užmiečio rezidencijoje Lusvavicuose 30 hektarų medelyną, kuriame – per 1700 
medžių rūšių. Kiekvieną rudenį ir pavasarį iškilus kompozitorius ir dirigentas persikūnija į botaniką ir dendrologą. 
„Aš pats nežinau, ar esu labiau muzikas, ar gamtininkas“, – neslepia nesuskaičiuojamos daugybės apdovanojimų, 
tarp jų – ir Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordino, laureatas, dešimčių Lenkijos bei užsienio 
aukštųjų mokyklų garbės daktaras.
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Miškas ir visuoMenė

Medelynas–lygNojausarka
K.Pendereckio medelyne rastume turbūt 
visus medžius, kurie gali prigyti šioje kli-
mato zonoje – nuo ąžuolų, klevų, eglių ir 
beržų iki kukmedžių, bukų. Jis suskirstytas 
į sektorius pagal želdynų stilių ir kultūras, 
kaip meno rinkinys, – nuo Tolimųjų Rytų 
iki itališko, prancūziško, graikiško parkų. 
Savo knygoje „Laiko labirintas“ (1998 m.) 
muzikas lygina savo medelyną su Nojaus 
arka, kuria gelbsti nuo tvano visa, kas jam 
svarbu.

Anot K.Pendereckio, medžiams, kaip ir 
muzikai, reikia formos, struktūros, šaknų. 
„Medelynas man – lyg nebaigta simfoni-
ja. Numatau jo struktūrą įsivaizduodamas, 
kaip atrodys po 50 metų, ir pildau ją de-
talėmis. Muzikos komponavimo principai 
panašūs: veikalą kuriu ne nuo pradžios iki 
pabaigos – pirmiausia rašau fragmentus 
pagal visumos archtektoniką. Vėliau ne-
mažai elementų perkuriu. Taip darbuo-
juosi ir medelyne. Tarkime, pasodinu sep-
tynis medžius, bet žinau, kad iš jų liks tik 
trys  – kad išgyventų konkretūs medžiai, 
kitus reikės iškirsti. Muzikoje taip pat kar-
tais „pasodini“ septynis akordus, o kom-
pozicijoje lieka tik trys“, – pasakojo inter-
viu austrų leidiniui maestro.  

Medžius ir muziką Lusvavicuose sieja 
ir kitoks ryšys. Medelynas ribojasi su mul-
tifunkciniu Krzysztofo Pendereckio muzi-
kos centru, kuriame „auginami“ Europos 
muzikos talentai. Šis centras su viena ge-
riausių pasaulio koncertų salių, baleto stu-
dija ir repeticijų erdvėmis iškilo 2013 me-

tais K.Pendereckio iniciatyva ir iš dalies 
– jo lėšomis.

Įdomu, kad būtent Lusvavicuose ka-
daise užsimezgė maestro kontaktai su Lie-
tuva. Mat 9-ojo dešimtmečio pradžioje jis 
pradėjo čia rengti muzikos festivalius siek-
damas populiarinti Vakaruose nežinomų 
talentingų kaimyninių šalių kūrėjų dar-
bus. Taip sovietmečiu K.Pendereckis atvė-
rė langą į Europą žymių lietuvių kompozi-
torių kūrybai.

Kuriamedžiųapsuptyje
Pats maestro taip pat mėgsta Lusvavicuose 
kurti muziką dėl tylos ir ypatingos atmos-
feros, kokios nesusikursi mieste. Muzikas 
pripažįsta, kad gamta jį įkvepia, nors jis 
nėra svajotojas, kuriam reikia glaustis prie 
medžių, juos apkabinti. K.Pendereckis vie-
ną savo simfonijų netgi sukūrė savo me-
džiams.

„Aš žaviuosi medžiais, nes jie visą lai-
ką keičiasi, neleidžia iki galo savęs pažinti. 
Pavyzdžiui, pastebėjau, kad klevų spalvos 
rudenį Konektikute yra kitokios negu Len-
kijoje dėl skirtingo klimato.  Man patinka 
stebėti rudeninius klevus, nors neišskir-
čiau vienos ypač mėgstamos medžių rū-
šies“, – pasakojo K. Pendereckis.

Kūrėjas dar ankstyvoje vaikystėje iš-
moko lotyniškus medžių pavadinimus – 
to reikalavo jo senelis, tikrindavęs žinias 
per pasivaikščiojimus miške. Senelio tė-
vas buvo girininkas. „Matyt, ši mano trau-
ka medžiams nulemta genetiškai“, – spėjo 
menininkas.

Deja, jo paties trys vaikai ne itin do-
misi medžiais, tad Lusvavicų medelyno 
priežiūrą ilgainiui perims specialus fon-
das.

„Mano medelynas gražiausias nuo vi-
durio gegužės. Deja, beveik visada tuo 
metu būnu išvykęs. Tačiau praėjusį pava-
sarį leidau sau čia pabūti savaitę, kad juo 
pasigėrėčiau. Tai – su niekuo nepalygina-
mas džiaugsmas“, – prisipažino kompozi-
torius.
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 IŠKLAUSYSIME
 PAKONSULTUOSIME

 PARINKSIME GERIAUSIĄ, KOKYBIŠKIAUSIĄ IR PIGIAUSIĄ
 OPERATYVIAI ATVEŠIME TIESIAI PAS JUS, O JEI REIKIA IR Į MIŠKĄ

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

Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške – 
Viskas vienoje vietoje 
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išėję negrįžti

Romualdas Lukšas
19480607–20181227

Baigiantis 2018-iesiems netekome miškininko Romualdo 
Lukšo, per 40 darbo metų skyrusio gimtojo Panevėžio kraš-
to miškų tvarkymui, apsaugai.

Romualdas gimė ir augo Panevėžio rajone, Krekenavoje. Bai-
gęs vidurinę mokyklą įstojo į LŽŪA Miškų ūkio fakultetą, 1971 m. 
įgijo miškų ūkio inžinieriaus specialybę. Studijų metais jis žaidė 
akademijos rankinio komandoje, buvo tapęs Lietuvos čempionu.

Grįžęs į gimtinę, miškininko karjerą Romualdas pradėjo vals-
tybinių miškų sektoriuje – dirbo Panevėžio miško pramonės ūkio 
Vadaktų girininkijoje girininko pavaduotoju. Įsteigus 1972 m. ra-
jonuose agromiškų tvarkymo grupes, paskirtas Panevėžio rajono 
Žemės ūkio valdybos vyresniuoju miškų ūkio inžinieriumi, vėliau 
– vyriausiuoju miškininku, atsakingu už visos rajono agromiški-
ninkų grupės veiklą. Darbas buvo specifinis: kolūkiams ir vals-
tybiniams ūkiams priskirtus miškus pradėta irgi tvarkyti, atkur-
ti pagal valstybiniams miškams taikomus reikalavimus; prie šios 
tvarkos reikėjo pratinti kolūkių vadovus, mokyti miškininkavimo 
paskirtus eigulius. Ši įgyta patirtis vėliau pravertė Romualdui dir-
bant miškų kontrolieriumi, bendraujant su privačių miškų savi-
ninkais.   

Nepriklausomybės pradžioje suirus kolūkinio ūkininkavimo 
sistemai ir agromiškus perdavaus tvarkyti miškų urėdijoms, Ro-
mualdas  nuo 1992 m. dirbo Panevėžio miškų urėdijos Upytės gi-
rininkijoje meistru. 

Nepabijojęs permainų, 1994 m. jis perėjo į  valstybinę miškų 
kontrolę – iki išėjimo 2013 m. į pensiją dirbo Panevėžio teritorinio 
miškų kontrolės padalinio vedėju. Ne kartą keitėsi šios įstaigos pa-
vadinimas ir pavaldumas, bet darbo pobūdis išliko panašus, kaip 
ir Romualdo principinės nuostatos – reiklumas ir kartu nuoširdu-
mas, draugiškumas. Jis ne tik drausmino miškų niokotojus, bet ir 
teisiniais, praktiniais miškininkystės klausimais konsultavo miš-
kų urėdijų specialistus bei privačių miškų savininkus. 

Laisvalaikiu, kaip ir dauguma miškininkų, mėgo medžioti. 
Pastaruosius metus Romualdui teko kovoti su užklupusia sunkia 
liga. 

Dėl skaudžios netekties užjaučiame velionio sūnūs Edvardą, 
Regimantą, dukras Akvilę, Mildą, žmoną, brolius, seserį ir kitus 
artimuosius.

Buvę bendradarbiai

Šių metų pradžioje pirmasis miško gaisras užregistruotas 
VMU Kuršėnų regioninio padalinio Šiaulių girininkijoje. Per 

patį viduržiemį, sausio 17 d. priemiestiniame miške ėmė kilti 
dūmai – ruseno eglyne esanti durpinga paklotė. Tai nustebino ir 
vietos miškininkus: buvo darbo diena, toje vietoje nevyko jokie 
miško kirtimo darbai. 

Pasak VMU Kuršėnų regioninio padalinio miškininkų, įsi-
žiebti durpžemyje požeminis gaisras galėjo nuo nedrausmin-
gų lankytojų sukurto laužo. Netoliese yra Šiaulių sąvartynas 
ir jame būna besikapstančių žmonių, kurie galimai nusprendė 
miške pasišildyti. Tokių požeminių gaisrų gesinimas yra sudė-
tingas ir specifinis: reikia perkasti durpių sluoksnį ir nuolatos 
pilti vandenį, kad durpės sudrėgtų. Nors nuostolis nedidelis 
– išdegė tik 0,04 ha miško plotelis, bet gesinimas užtruko visą 
dieną. 

„Miško lankytojams norime priminti, kad ir žiemą miške 
laikytųsi priešgaisrinių saugumo reikalavimų – nekurtų bet 
kur ir nepaliktų neužgesintų laužų“, – primena Valstybinių 
miškų urėdijos Miško apsaugos skyriaus specialistas Dainius 
Adžgauskas. 

MG inf.

Požeminis miško  
gaisras gali įsiplieksti  
ir žiemą 

Valstybinių miškų urėdijos duomenimis, praėju-
siais metais šalies miškuose buvo užregistruota 
211 kilusių gaisrų 110,62 ha plote, iš jų 76 gaisrai 
įsižiebė privačiuose miškuose, apėmę 29,39 ha plo-
tą. Pagal gautus pranešimus VMU regioninių pada-
linių priešgaisrinėms komandoms ir valstybiniams 
miškų pareigūnams pernai teko per 670 kartų vykti 
į gaisrų židinius.  
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Antanas Narušis
19250811–20181230

Eidamas devyniasdešimt ketvirtuosius 
metus, gruodžio 30-ąją mirė Anta-
nas Narušis, per 38-erius miškininko 

darbo metus palikęs ryškias žymes buvusių 
Druskininkų, Jonavos ir Kauno miškų urė-
dijų miškuose.  

Iš tuometiniame Raseinių apskrities 
Šimkaičių valsčiaus Kniečių kaime gyve-
nusio Lietuvos savanorio Antano Naru-
šio šeimos kilusiam būsimam miškininkui 
kelias į gyvenimą ir miškininkystę, kaip ir 
daugeliui to laikmečio jaunuolių, nebuvo 
lengvas. Kai jam tebuvo šešeri, mirė tėvas. 
Baigęs 1941 m. Šimkaičių pradžios moky-
klą, įstojo į Raseinių gimnaziją. Dėl karo 
negandų mokslus 1944 m. rudenį teko tęs-
ti Eržvilke, po metų keltis į Jurbarką, kur 
1946 m. baigė gimnaziją. Nepastovios buvo 

ir miškininkystės studijos: jas pradėjo 1946 
m. Vilniaus universitete, o baigė 1951 m. 
jau Kaune, įgydamas LŽŪA diplomą.    

Jauną specialistą paskyrė į Druskinin-
kų miškų ūkį, kur 1951–1956 m. Antanas 
dirbo Druskininkų girininkijos girinin-
ku. Vedęs Kaune mokytoja dirbusią Sta-
sę, 1957 m. įsidarbino Kauno miškų ūkio 
Karalgirio girininkijoje girininku. Įpratu-
siam prie sausų, kurortinių pušynų, teko 
pažinti kardinaliai kitokią miškininkystę 
– braidžioti po drėgme pertekusią Karal-
girio girią, imtis jos sausinimo, kelių tie-
simo darbų. 1963–1969 m. buvo perkeltas 
inžinieriumi į Jonavos miškų ūkį. Atsira-
dus galimybei jis vėl grįžo į Kauno miškų 
ūkį, kur dirbo miškų ūkio inžinieriumi iki 
išėjimo į pensiją 1985 metais. 

Antanas ne tik mokėjo išklausyti pa-
šnekovą, bet ir turėjo oratoriaus  dovaną 
– galėjo šnekėti bet kuria tema valandų 
valandas, gebėjo gražiai pasveikinti jubi-
liatą, surasti tinkamus žodžius palydint 
draugą į amžiną poilsį, talkindavo orga-
nizuojant kolektyvo keliones, bendra-
darbių jubiliejines sukaktis. Darbe buvo 
principingas, nebijojo pareikšti savo nuo-
monę. Kolektyvas juo pasitikėjo ir daug 
metų rinko miškų ūkio profsąjungos ko-
miteto pirmininku, o sodininkaujantys 
kolegos – ir sodų bendrijos „Girios“ pir-
mininku. 

Anksti likęs našliu, Antanas sutiko an-
trąja žmona tapusią Juliją, su kuria darniai 
nugyveno beveik 42 likimo skirtus metus. 
Julija mylėjo jo sūnų Arvydą kaip savo, pa-
dėjo jį išleisti į mokslus – baigė KPI, kartu 
džiaugėsi  jo vaikais.

Užaugo  Antano pasodinti pušynai ir 
eglynai, liko gražūs prisiminimai apie šį 
miškininką. 

Žiemišką  sausio 3  d. Antaną Narušį 
palydėjime Amžinybėn į Seniavos kapinės, 
kuriose palaidota buvusi žmona Stasė. 

Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmo-
ną Juliją, sūnų Arvydą, kitus artimuosius.

Buvę kolegos

juozasBaležentis
19380105–20181102

Baigdamas 80-uosius, per praėjusių 
metų Vėlines mirė buvęs ilgametis 
Kauno miškų urėdijos darbuotojas 

Juozas Baležentis. Jis buvo kilęs iš Lazdijų ra-
jono Seirijų apylinkių, Statiškės kaimo vals-
tiečių šeimos. Tėvas papildomai vertėsi sta-
liaus darbais. Juozas augo su dviem broliais. 

Pokaryje Baleženčių šeima 1948 m. pa-
vasarį buvo įtraukta į tremiamųjų į Sibirą 
sąrašą. Gerų žmonių perspėti jie kurį laiką 
slapstėsi, vėliau išsikėlė gyventi į Alytaus 
rajoną. Juozui teko mesti  pradėtus  moks-
lus Seirijų mokykloje.

Baigęs 7 klases, jis 1952 m. nedvejoda-
mas įstojo į Vilniaus miškų technikumą – 
autoritetu jam buvo kaimynystėje gyvenęs 
girininkas ir norėjo tokiu pat būti, bet ke-
lias į šią svajonę buvo vingiuotas. 

Baigus 1956 m. technikumą, jauną spe-
cialistą paskyrė į tolimą Šilutės rajoną – į 
Rietavo miško pramonės ūkio Saugų miško 
ruošos punktą. Čia pirmos pareigos buvo 
kuklios – medienos brokeris. Su medkir-
čiais teko bastytis po kaimus, pamatuoti 
biržėse rąstų tūrį mokėjo ir praktikas eigu-
lys. Ministerija žadėjo jaunus technikumo 

auklėtinius siųsti mokytis į aukštąją mo-
kyklą, bet pažadai liko pažadais. Po metų 
pašaukė Juozą į karinę tarnybą. 

Grįžęs iš kariuomenės, 1960 m. jis įsi-
darbino Alytaus miškų ūkyje, 1961 m. pa-
skyrė Valkininkų girininkijos girininku, 
čia girininkavo per 10 metų. Keičiant gy-
venimo situacijai, profesinėje veikloje būta 
ieškojimų – teko dirbti kolūkio miškinin-
ku, o nuo 1974 m. – pakaunės Domeika-
vos miestelyje buvusioje Mašinų bandymų 
stotyje aplinkos želdintoju. 

Nuo 1981 m. jis perėjo į Kauno miškų 
ūkį, kur dirbo du dešimtmečius:  pradžio-
je – Lapių girininkijoje miško techniku, 
1982 m. – Sitkūnų girininkijos girininku, 
1983–1989 m. – darbų saugos inžinieriu-
mi, vėliau iki pensijos – statybų meistru. 
Su šeima gyveno Domeikavoje.          

Juozas aktyviai dalyvavo įmonės visuo-
meninėje veikloje: 1985 m. buvo išrinktas 
profsąjungos pirmininku, atstovavo dar-
buotojams sudarant kolektyvines sutartis, 
organizavo kolektyvui įvairius renginius, 
niekuomet nepraleisdavo progos ir pats 
nueiti į teatrą, koncertą. 
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išėję negrįžti

KęstutisPėtelis
19490926–20190102

Šių metų antrąją dieną, eidamas 
70-tuosius metus, netikėtai Anapilin 
išėjo VDU Žemės ūkio akademijos 

Miško biologijos ir miškininkystės insti-
tuto docentas, Medžioklėtyros laboratori-
jos įkūrėjas dr. Kęstutis Pėtelis. Netekome 
autoritetingo medžioklėtyros specialisto, 
mokslininko, pedagogo, švietėjo, smalsaus 
gamtininko, medžiotojo.

Kęstutis Pėtelis buvo kilęs iš Lazdijų 
rajono Ramanavo kaimo. 1967 m. baigęs 
Šeštokų vidurinę mokyklą, pasirinko miš-
kininkystės studijas LŽŪA Miškų ūkio fa-
kultete, 1972 m. jam buvo suteikta miškų 
ūkio inžinieriaus kvalifikacija.

Po studijų jis 1972–1978 m. dirbo tuo-
metiniame Kapsuko miškų ūkyje Šunskų 
girininkijos girininku, aktyviai domėjosi 
medžiokle. 1978 m. buvo pakviestas dirb-
ti į Šunskų valstybinį medžioklės ūkį vyr. 
medžioklės žinovu. Panaikinus 1990 m. 
Šunskų valstybinį medžioklės ūkį, Kęstu-
tis perėjo dirbti į Marijampolės miškų urė-
diją vyr. medžioklės žinovo pavaduotoju. 
Nuo 1991 m. LŽŪA Miškų ūkio fakulte-
te būsimiesiems miškininkams dėstė pla-
tų medžioklės kursą, perteikė šioje srityje 
sukauptą patirtį, dirbo mokslinį, metodinį 
darbą. Kadangi trūko mokomosios litera-
tūros, jis su doc. A. Navasaitis parengė ir 

išleido pirmąjį Lietuvos aukštųjų moky-
klų studentams skirtą medžioklės vadovė-
lį „Medžioklė” (1998). LŽŪA Miškų fakul-
teto Miškininkystės katedroje dirbdamas 
asistentu, 2002 m. apgynė daktaro diser-
taciją „Reaklimatizuotų bei aklimatizuotų 
kanopinių žvėrių populiacijų formavima-
sis ir kokybė Pietvakarių Lietuvos miškuo-
se“, 2006 m. tapo docentu.

K. Pėtelio iniciatyva 2008 m. buvo su-
rastos patalpos ir jas pertvarkius įkurta  
Medžioklėtyros laboratorija studentų mo-
kymui. Ši laboratorija tapo viena turtin-
giausių mokymo priemonėmis Baltijos ša-
lių regione. Taip pat buvo sukurta turtinga 
gamtinė mokomoji bazė 4 rajonuose: Kam-
šos (Kauno r.), Praviršulio tyrulio (Radvi-
liškio r.), Tulkiaragės (Šilutės r.) ir Vir-
balgirio (Vilkaviškio r.) medžioklės plotai 
skirti gyvūnijos, jos gyvenamosios aplin-
kos ir medžioklės tyrimams, visuomenės 
švietimui. Puoselėta tradicija universitetui 
skirtuose medžioklės plotuose rengti mo-
komąsias-parodomąsias medžiokles, ku-
riose dalyvaudavo ir studentų medžiokli-
nių ragų ansamblis.

Dirbdamas universitete, K. Pėtelis vado-
vavo medžioklėtvarkos projektų rengimui, 
parašė stumbrų apsaugos planą, danielių 
veisimo programą, pilkųjų kiškių populia-
cijų tvarkymo rekomendacijas (2006–2007 
m.), laukinių gyvūnų, kurių medžioklė yra 
licenzijuojama, sumedžiojimo limitų nu-
statymo metodiką (2007–2008 m.), taip pat 
miškininkystės programos studijų modu-
lius „Medžioklėtyra“, „Biotechnija“, „Me-
džioklės ūkio produktyvumas“, „Laukinių 
gyvūnų ištekliai ir jų valdymas“.

Kęstutis buvo ilgametis medžiotojų 
rengimo kursų lektorius ir šių kursų da-
lomosios mokymo medžiagos autorius. Jis 
paskelbė spaudoje daugiau kaip 400 moks-
linių ir populiarių straipsnių įvairiais miš-
kotyros, ekologijos, medžiojamųjų gyvūnų 
populiacijų tvarkymo bei gyvūnų aklima-
tizacijos klausimais, yra 11 monografijų 
bei vadovėlių bendraautoris („Medžioklė“ 
(1998), „Pažink mišką“ (2003) „Miško eko-

logija (2007)“ „Pabūkime miške“ (2008)), 
skaitė teminius pranešimus Lietuvoje ir 
užsienyje vykusiose konferencijose.

Už ilgametį nuoširdų, kūrybingą 
mokslinį ir pedagoginį darbą buvo apdo-
vanotas Padėkos raštais, ASU medaliu už 
nuopelnus bei atminimo medaliu.

Kęstučio Pėtelio vardas neatsiejamas 
nuo žurnalo „Medžiotojas ir medžioklė“, 
kurio redaktoriumi jis dirbo nuo 2001 m. 
Susegus šio žurnalo visus numerius į vie-
ną knygą, išeitų vertingas kūrinys apie 
medžioklę, jos kultūrą, medžiojamuosius 
gyvūnus ir jų tyrimus. Jis dalyvavo ir vi-
suomeninių organizacijų (Lietuvos miš-
kininkų sąjungos, Lietuvos ornitologų 
draugijos, Lietuvos teriologų draugijos, 
Medžiotojų sąjungų „Gamta“ ir „Sūdu-
va“) veikloje. Jam buvo suteiktos medžio-
klės trofėjų eksperto, kinologo eksperto, 
tarptautinės (CIC) kategorijos medžioklės 
trofėjų eksperto kvalifikacijos, todėl buvo 
kviečiamas vertinant medžioklės trofė-
jus, rinktas su medžiokle susijusių komi-
sijų nariu. Dažnai jį matėme ir TV laidose 
apie gamtą ir medžioklę, kur kviestas kaip  
konsultantas bei įdomus pašnekovas. 

Kęstutis Pėtelis, tiek rašydamas 
straipsnius, tiek kalbėdamas, visada pro-
pagavo kultūringą, mokslo žiniomis pa-
remtą, gamtą tausojančią medžioklę. Uni-
versiteto mokomuosiuose medžioklės 
plotuose studentai būdavo supažindinami 
su taisyklingos medžioklės procesu, pa-
jausdavo mus su gamta siejančius labai ar-
timus ryšius, pamatydavo, kaip kiekvieną 
kartą pagerbiami sumedžioti žvėrys. Šiuos 
Kęstučio darbus tęsiame mes, jo mokiniai, 
skleisdami žinias apie gamtą ir tęsdami 
kultūringos medžioklės tradicijas, pradė-
dami ir užbaigdami medžiokles medžio-
klinių ragų garsais. Ar girdėsis ragų garsai 
ten, Amžinos medžioklės plotuose? Mes, 
mūsų išėjusio kolegos bendražygiai ir mo-
kiniai, iš širdies to labai norėtume.

VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos  
fakulteto bendruomenė

Išėjęs 2001 m. į pensiją, Juozas subūrė 
bendraminčių bičiulių būrelį,  su kuriais 
susitikdavo pabendrauti, padiskutuoti rū-
pimomis temomis.  

Su žmona Irena Ona užaugino dukrą 
Violetą ir sūnų Gintarą, džiaugėsi gražio-
mis jų šeimomis, augančiais 6 anūkais, su-
laukė net proanūkės. Juozą džiugino, kad 
Kauno miškų urėdijoje 33 metus dirbo 
mechaniku sūnus Gintaras. 

Prisiminsime Juozą kaip pavyzdį žmo-
gaus, kuris mokėjo džiaugtis gyvenimu: 
niekad nesiskundė, nedejavo, tiesiog mėga-
vosi kiekviena nugyventa diena. Prisimin-
sime jį ir kaip džentelmeną, nepamirštantį 
pasakyti sutiktoms kolegėms komplimen-
tų, visuomet gerai nusiteikusį,  tarsi jo ne-
spaudė žemiški rūpesčiai.

Juozas Baležentis palaidotas Domeika-
vos Rožių kapinėse. 

Dėl netekties reiškiame nuoširdžią 
užuojautą žmonai Irenai, sūnui Gintarui,  
dukrai Violetai, jų šeimoms, kitiems arti-
miesiems.

Buvę bendradarbiai  
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Visi atsakymai į šiuos klausimus – C. Tai tik 
keletas klausimų, kuriais knygos „Faktų ga-

lia/factfulness“ autorius Hansas Roslingas provo-
kuoja savo skaitytojus.

„Per pastaruosius dešimtmečius uždaviau 
šimtus faktais paremtų klausimų apie skurdą 
ir turtą, gyventojų skaičiaus augimą, gimimą, 
mirtį, švietimą, sveikatą, lytį, smurtą, energiją 
ir aplinką – apie pamatinius pasaulio dalykus ir 
tendencijas – tūkstančiams žmonių visame pa-
saulyje. Testai nėra sudėtingi ir juose nerasite ap-
gaulingų klausimų. Stengiuosi naudoti tik gerai 
pagrįstus ir neginčijamus faktus. Tačiau daugu-
mos žmonių atsakymai vis tiek būna klaidingi.

Pavyzdžiui, trečias klausimas (mūsų pateik-
tame sutrumpintame pavyzdyje tai – antras 
klausimas) yra apie didžiausio skurdo tendencijas. Per pastaruosius dvidešimt 
metų dideliame skurde gyvenančių žmonių dalis sumažėjo per pusę. Tikra revo-
liucija. Manau, kad tai yra svarbiausias pasaulinis pokytis, kuris įvyko per visą 
mano gyvenimą. Tai taip pat yra vienas iš pagrindinių faktų apie gyvenimą Že-
mėje, kurį reikėtų žinoti. Tačiau žmonės jo nežino. Vidutiniškai tik 7 procentai 
– mažiau nei vienas iš dešimties! – atsako teisingai”, – rašo H. Roslingas knygoje 
„Faktų galia/factfulness“.

Šioje knygoje pasaulio sveikatos mokslų profesorius, vienas įtakingiausių pa-
saulio žmonių, TED fenomenas Hansas Roslingas drauge su savo ilgamečiais ben-
dradarbiais Anna ir Ola siūlo radikaliai naują požiūrio į pasaulį metodą. Jie iš-
skiria dešimt dalykų, iškreipiančių mūsų požiūrį: mes labai linkę dalinti pasaulį į 
dvi dalis („mes“ ir „jie“), šiurpti nuo žiniasklaidos, kuri bando valdyti mus baimės 
kupinomis antraštėmis, neteisingai suvokti progresą (pasaulis eina vis blogyn).

Mūsų problema – jog mūsų supratimas apie pasaulį klaidingas, paremtas iš-
ankstiniais įsitikinimais ir pasenusia informacija. Todėl mums reikia factfulness.

Norite sužinoti apie tai daugiau – paskaitykite knygą „Faktų galia/factful-
ness“. Leidėjas - „Tyto alba“.

PR A N E Š I M A S

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio  
padalinio valstybinio miškų pareigūno prarastas spau-
das Nr. 06/09 pripažintas negaliojančiu.

1.  Kiek mergaičių mažų pajamų šalyse visa- 
 me pasaulyje baigia pradinę mokyklą?
A:  20 procentų
B:  40 procentų
C:  60 procentų

2.  Per pastaruosius dvidešimt metų žmonių,  
 gyvenančių visiškame skurde:
A:  Beveik padvigubėjo
B:  Liko tiek pat
C:  Sumažėjo per pusę

3.  Kokia dabar yra vidutinė žmonių 
 gyvenimo trukmė visame pasaulyje:
A:  50 metų
B:  60 metų
C:  70 metų

4.  Kaip per pastaruosius šimtą metų pasikeitė
 stichinių nelaimių aukų skaičius per metus?
A:  Padaugėjo daugiau nei dvigubai
B:  Liko toks pats
C:  Sumažėjo beveik perpus

5.  Kiek žmonių pasaulyje naudojasi elektra?
A:  20 procentų
B:  50 procentų
C:  80 procentų

6.  Kiek 1 metų vaikų visame pasaulyje šian- 
 dien yra skiepijami nuo kai kurių ligų?
A:  20 procentų
B:  50 procentų
C:  80 procentų

„Mūsų girios“ rekoMenduoja

Kryžiažodžio „Kiaulės metus pasitikus...“, išspausdinto 2018 m. 
12 nr., atsakymų prizą – žurnalo „Mūsų girios“ 2019 m. prenu-
meratą – burtų keliu laimėjo Jūratė Bukauskaitė.  

Kryžiažodžio „Kiaulės metus pasitikus...“,  
išspausdinto 2018 m. 12 nr., atsakymai:

Vertikaliai: 1. Gabana. 2. Kilpa. 3. Teisė. 4. Pultas. 7. Ratelis. 
8. Altas. 9. Bajanas. 15. Inkilas 16. Skranda. 18. Iltys. 19. Otrus. 
22. Imtuvas. 23. Plejada. 27. Omega. 29. Žąslai. 31. Aurora. 32. 
Iždas. 33. Usnis.

Horizontaliai: 5. Gralis. 6.  Regula. 10. Taika. 11.  Pilis. 12. 
Turas. 13. Kemsas. 14. Įsakas.  15. Iksas. 17. Midi. 19. Ozas. 
20. Eteris. 21. Pakura.  24. Omas. 25. Solo. 26. Spora. 28. Ru-
pūžė. 30. Gabija. 34.  Žadas.  35. Žygis. 36. Raida. 37. Drapas. 
38. Žiurkė. 

Frazė  – ATĖJO KIAULĖS METAI

Pabandykite atsakyti į keletą klausimų  
apie mūsų pasaulį:
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P O N S S E

GErIAUSIAS
MEdKIRčIO dRAUGAS

  www.ponsse.com

KONEKESKO
oficialus PONSSE atstovas Lietuvoje

PONSSE SCORPION

-  Miško technikos pardavimas +370 610 27218
-  Aptarnavimas +370 700 55100
-  Atsarginės dalys +370 614 0374

  konekesko Lietuva

  konekesko

  www.konekesko.lt



TVIRTAS KAIP AŠ
#husqvarna550xpmarkII

husqvarnaanton

SUKURTAS IR PAGAMINTAS 
SUNKIAM DARBUI
Naujieji „Husqvarna 550 XP® Mark II“ ir „545 Mark II“ sukurti maksimaliam 
ilgaamžiškumui ir patikimumui, nepaisant darbo sąlygų. Papildomas 
dėmesys skirtas variklio aušinimui, optimizavus oro srautą ir kruopščiai 
projektuojant kiekvieną detalę. Karbiuratoriaus temperatūrą saugo itin 
stipri šilumos apsauga, prisidedanti prie bendro aušinimo ir padedanti 
lengviau užvesti pjūklą karštoje aplinkoje arba po intensyvaus darbo.
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