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Pavasarį pasitinkame be aplinkos ministro
Miškininkystė, miškotvarka, miškų politika, gamtosau-

ga – Aplinkos ministerijai priskirtos veiklos sritys. Praėju-
sių metų gruodį iš aplinkos ministro pareigų atleidus Kęs-
tutį Navicką, naujo šios ministerijos vadovo Lietuva, deja, 
vis dar neturi. Premjeras Saulius Skvernelis teigia esąs 
patenkintas laikinai Aplinkos ministerijai vadovaujančio 
energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno darbu, į Aplin-
kos ministeriją vadovauti sugrįžo viceministras Martynas 
Norbutas ir viceministrė Rėda Brandišauskienė, tačiau lau-
kimo situacija, žinoma, nėra nei lengva, nei palanki dirbti.

Tikėtasi, kad jau vasarį aplinkos ministrės pareigas pra-
dės eiti Lietuvos socialdemokratų darbo partijos narė, teisin-
gumo viceministrė Irma Gudžiūnaitė, tačiau premjero teiktos 
kadidatūros nepatvirtino prezidentė. Vasario 6 d. prezidentės 
spaudos tarnyba pranešė: „Lietuvos Respublikos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė po pokalbio su kandidate į aplinkos minis-
tres Irma Gudžiūnaite nusprendė neskirti jos vadovauti Aplin-
kos ministerijai. I. Gudžiūnaitė, pasak Prezidentės, veržli ir 
perspektyvi jauna politikė, tačiau neturi reikiamos dalykinės 
patirties ir susitikime nepademonstravo vadovavimui aplinkos 
apsaugos sektoriui reikiamų žinių ir kompetencijos“.

Valdantieji tokio sprendimo nesitikėjo ir liko šokiruoti, gal 
net įsižeidę.

„Su prezidente buvo aptarta ne viena ir ne dvi galimos aplin-
kos ministro kandidatūros. Deja, nei dėl vienos iš jų rasti su-
tarimo nepavyko. I. Gudžiūnaitės kandidatūra su šalies vadove 
buvo suderinta iš anksto – todėl ir pateikta. Maža to, preziden-
tė kandidatei po pokalbio sakė, kad sprendimas bus teigiamas, 
todėl šiandienos pareiškimas iš tikrųjų stebina. Akivaizdu, kad 
taip prezidentė eilinį kartą parodė savo požiūrį į šią Vyriausybę“, 
– socialiniame tinkle savo nuostaba pasidalino S. Skvernelis. 

Viešoje erdvėje pasipylė emocingi komentarai, buvo svars-
toma, ar nauja aplinkos ministro kandidatūra bus siūloma iki 
prezidento rinkimų, o gal tik po jų. Aptarinėjama ir galimybė 
sujungti Aplinkos ministeriją su Energetikos ministerija, kaip 
jau atlikusia savo misiją.

Į aplinkos ministro paieškas įsitraukė net Labanoro klubas 
kartu su asociacija „Gyvas miškas“. Savo kreipimąsi  į Vyriausy-
bę, Prezidentūrą ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos  pirmi-
ninką dėl aplinkos ministro pareigų jie išsiuntė tą pačią dieną, 
kai tik buvo pranešta apie I. Gudžiūnaitės kandidatūros atme-
timą. Pasiūlė tris kandidatus: buvusį ministrą Arūną Kund- 
rotą, Liutaurą Stoškų (vienas iš dviejų kandidatų, kurį rinkosi 
premjeras į Aplinkos ministrus kadencijos pradžioje) ir dabar-
tinę Aplinkos ministerijos viceministrę Rėdą Brandišauskienę.

Pagal Konstituciją ministrus  skiria ir atleidžia prezidentas 
ministro pirmininko teikimu.
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Nuo šių metų vasario 1 d. įsigaliojo LR 
piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 
21 str. pakeitimo įstatymas, numatantis 
galimybę piliečiams iki 2019 m. birželio 1 
d. pakeisti savo valią dėl atlyginimo būdo ir 
prašyti už valstybės išperkamą žemę arba 
jos dalį mieste, už kurią dar nėra atlyginta, 
atlyginti lygiaverčiu miško plotu bet kuri-
ame pasirinktame Lietuvos rajone. 

Piliečiai, nusprendę pasinaudoti šia gali-
mybe, turi iki 2019 m. birželio 1 d. pateik-
ti prašymą teritoriniam Nacionalinės žemės 
tarnybos skyriui pagal turėtos žemės buvimo 
vietą. Teikiant prašymą dėl valios pakeitimo 
ir atlyginimo lygiaverčiu miško plotu kaimo 
vietovėje, turi būti nurodytas pasirinkto ra-
jono ir kadastro vietovės, kurioje yra pagei-
daujamas gauti miško plotas, pavadinimas.

Informacija apie laisvos žemės fondo 
miško plotus skelbiama viešai NŽT inter-
neto svetainėje bei teritoriniuose NŽT sky-
riuose. 

Vasario 5 d. Valstybinės saugomų teritorijų 
tarnybos nacionaliniame lankytojų centre 
surengtas seminaras „Investicijų į Natura 
2000 stiprinimas, panaudojant ES fondus 
ir Prioritetinės veiksmų programos at-
naujinimas“, kuriame dalyvavo EK Aplin-
kos generalinio direktorato Gamtos apsau-
gos skyriaus specialistė Christina Pantazi, 
mūsų šalies Aplinkos, Žemės ūkio ministeri-
jų, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, 
Valstybinės miškų tarnybos, mokslo institu-
cijų ir gamtosauginių organizacijų atstovai.

Aptartas ES fondų bei nacionalinis „Na-
tura 2000“ finansavimas 2007–2013 m., 
2014–2020 m. ir ES finansinės galimybės 
2021 – 2027 m., vykdomi gamtotvarkos dar-
bai (plačiau – 22 p.). 

Vasario 7 d. Aplinkos ministerijoje aptar-
tos Miškų ūkio konsultacinės tarybos narių 
ir kitų organizacijų pateiktos pastabos ir 
siūlymai dėl Aplinkos ministerijos rengiamų 
Miškų įstatymo ir Kirtimo taisyklių pataisų 
projekto tobulinimo. Pasitarimui moderavo 
AM Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės 
vadovas Donatas Dudutis, vyr. patarėjai Nerijus 
Kupstaitis  ir  Algirdas Klimavičius. 

Daugiausiai diskutuota dėl Miškų 
įstatymo ir Kirtimų taisyklių pakeitimų, 
su kuriais nesutinka Lietuvos medienos 
pramonės įmonių asociacija „Lietuvos medi-
ena“, Lietuvos miško ir žemės savininkų aso-
ciacija, Lietuvos miškininkų sąjunga, Lietu-
vos nepriklausomų medienos matuotojų 
asociacija, Miško darbų rangovų asociacija, 
Medienos vežėjų asociacija, Privačių miškų 

savininkų asociacija, Medienos prekybos 
asociacija ir Vakarų Lietuvos medienos 
perdirbėjų ir eksportuotojų asociacija, ma-
nančios, jog siūlomi pakeitimai nepamatuo-
tai suvaržys ūkininkavimo galimybes Lietu-
vos miškuose. 

Vasario7–9d.Vilniuje vykusioje 17-oje tarp-
tautinėje mokymosi, žinių ir karjeros pla-
navimo parodoje „Studijos 2019”, kurią 
organizavo Švietimo, mokslo ir sporto mi-
nisterija kartu su Lietuvos parodų ir kon-
gresų centru LITEXPO, Kauno miškų ir 
aplinkos inžinerijos kolegijos ir Profesinio 
mokymo skyrius dėstytojai bei studentai 
pristatė besidomintiems moksleiviams čia 
galimas studijuoti mokymosi  programas, 
galimybes studijuoti užsienyje pagal mainų 
programas, papasakojo apie studijų procesą 
ir studijų aplinką kolegijoje. 

Vasario 8 d. Girionyse vykusiame susitiki-
me Miško darbų rangovų asociacijos atsto-
vai su atvykusiu Valstybinės miškų urėdijos  
direktoriaus pavaduotoju  medienos ruošai 
ir prekybai  Valdu Kaubre, Seimo nariu 
Kęstučiu Bacvinka aptarė susidariusią si-
tuaciją medžiapjūtėje, kaip vyksta VMU 
skelbiami medienos ruošos darbų konkursai. 
Abiem šalims pavyko susitarti, jog su VMU 
bus derinamos galimybės bendrai užsakyti 
nepriklausomų ekonomistų skaičiavimus 
dėl medienos ruošos įkainių.

Vasario 13 d. Vilniuje įteikta Nacionalinė 
Jono Basanavičiaus premija Dzūkijos na- 
cionalinio parko ir Čepkelių valstybinio 
gamtinio rezervato direkcijos teiktiems 
kandidatams – gamtininkui, kraštotyrinin-
kui, publicistui Henrikui Gudavičiui ir fo-
tomenininkui Algimantui Černiauskui 
už sukauptus lietuvių etninės kultūros šal-
tinius ir jų sklaidą, tradicinės gamtojautos 
raišką kūryboje, Dainavos krašto savimonės 
ugdymą. Premiją jiems įteikė Ministras Pir-
mininkas Saulius Skvernelis ir kultūros mi-
nistras Mindaugas Kvietkauskas.
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Vasario 13  d. LR Seimo Kaimo reikalų 
komitetas nepritarė konservatoriaus Jur-
gio Razmos teiktam siūlymui Miškų 
įstatymo pataisomis apriboti galimą 
turėti privataus miško valdos dydį iki 
1000 ha. Tam nepritarė ir Vyriausybė. 

Vasario14d. VDU Žemės ūkio akademijos 
Bioekonomikos plėtros fakultetas suren-
gė konferenciją-forumą „Regionai – bioe-
konomokos plėtros proveržio Lietuvoje 
katalizatoriai“, kurioje dalyvavo 10 šalies 
regionų, savivaldybių, verslo, mokslo insti-
tucijų atstovai. Pristatyta ES bioekonomikos 
strategija, gerosios praktikos pavyzdžiai, 
bioekonomikos plėtros Lietuvoje ir atski-
ruose regionuose potencialas, taikomos 
technologijos. Šiame kontekste aptartas ir 
proveržis bioenergetikos sektoriuje (prane-
šimus skaitė Lietuvos biomasės energetikos 
asociacijos „Litbioma“ atstovės), bioatlie-
kų panaudojimas (LMSA valdybos narys 
Mindaugas Šilininkas), miško išteklių pa-
naudojimas Baltijos šalyse (bendrovės „Va-
karų medienos grupė“ konsultantas medie-
nos klausimais Sigitas Girdziušas). Surengta 
apskritojo stalo diskusija.               

Vasario 20 d. vyko pirmasis Vytauto Di-
džiojo universiteto Žemės  ūkio akademi-
jos tarybos posėdis. Ši taryba sudaryta iš 
ŽŪA akademinių padalinių ir studentų skir-

tų narių. Tarybos nariais iš Miškų ir ekolo-
gijos fakulteto paskirti prof. Vitas Marozas, 
doc. Donatas Jonikavičius, lekt. Aida Stiklie-
nė bei studentė Monika Stankevičiūtė.

Vasario21d. VDU Žemės ūkio akademijoje 
šalies miškininkų bendruomenei, privačių 
miškų, medienos verslo, mokslo, gamto-
saugos institucijų, su miškais ir gamtosau-
ga susijusių visuomenės grupių atstovams 
pristatyti viešai diskusijai ekologinio  
tinklo „Natura 2000“ plėtros užmojai ir  
problemos, jų sprendimui Aplinkos mi- 
nisterijos parengti  Miškų įstatymo  ir   
Miško kirtimo taisyklių  pakeitimų pro-
jektai (plačiau – 6 p.).

Vasario 21 d. Girionyse, Valstybinių miš-
kų urėdijos Dubravos regioniniame pada-
linyje vyko seminaras Valstybinių miškų 
urėdijos ir jos regioninių padalinių miško 
apsaugos darbuotojams apie valstybinių 
miškų sanitarinės apsaugos priemonių 
efektyvesnį taikymą 2019 metais. Semi-
narą surengė Valstybinės miškų tarnybos 
Miško sanitarinės apsaugos skyriaus spe-
cialistai (plačiau –18 p.).     

Vasario21d. Birštone, Nemuno kilpų regi-
oninio parko lankytojų centre surengtas 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 
pagal „Kraštovaizdžio ir biologinės įvairo-

vės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų 
planą“ įgyvendinamo projekto „Valsty-
binių parkų kraštovaizdžio struktūros 
schemų parengimas“ 2-ojo etapo rezul-
tatų pristatymas. Jo metu buvo galima 
susipažinti su Dzūkijos ir Trakų istorinio 
nacionalinių parkų, Aukštadvario, Dieve-
niškių, Kauno marių, Metelių, Nemuno 
kilpų, Neries, Pavilnių, Veisiejų, Verkių 
Vištyčio regioninių parkų kraštovaizdžio 
struktūros schemomis.

Vasario 25 d. vyko Aplinkos ministerijos 
finansuojami nuotoliniai mokymai miš-
ko savininkams, kuriems KMAI kolegijos 
dėstytojai parengė  paskaitą „Pagrindi-
niai miško kirtimai“. Mokymų tikslas – 
nuotoliniu būdu tobulinti miško savininkų 
miškininkystės gebėjimus ir žinias, miško 
ūkio veiklos teisinį reglamentavimą bei 
praktines aktualijas, suteikti būtiniausių 
žinių apie pagrindinius miško ūkio dar-
bus, ES fondų paramą miškininkystės sri-
tyje, suteikti atsakymus į miško savinin-
kams aktualius klausimus.

Kovo 1d. Varėnos rajone vyko Valstybinės 
miškų tarnybos parengto Varėnos rajono 
savivaldybės valstybinės reikšmės miškų 
plotų schemos pakeitimo projekto viešas 
svarstymas.

VALSTyBINIų MIŠKų URĖDIJOJE
suvienodintosmiškininkystėsdarbųrangospirkimų 
sąlygosvisuoseregionuose
Valstybinių miškų urėdijos visuose regioniniuose padaliniuose 
vasarį buvo skelbiami miškininkystės darbų pirkimo konkursai. 
Nuo 2019 m. sausio 1 d. šių paslaugų pirkimas atskirtas nuo me-
dienos ruošos paslaugų pirkimų, kas leidžia efektyviau planuoti 
ir vykdyti veiklą, specializuotis atskiruose procesuose bei suda-
ro geresnes sąlygas konkurse dalyvauti ir mažiems tiekėjams, ir 
stambioms bendrovėms. 

Skelbiant viešųjų pirkimų konkursą, kiekvienas regioninis pa-
dalinys kartu su sąlygomis pateikia darbų technologinių reikala-
vimų aprašą, jame nurodomi specifiniai tame regione taikomi rei-
kalavimai atliekamiems miškininkystės darbams.

„Atskyrus medienos ruošus ir miško ūkinių darbų paslaugų 
pirkimus, sudarytos geresnės sąlygos šiuose konkursuose dalyvau-
ti smulkiems rangovams, kurie turi pajėgumų teikti tik miškinin-
kystės darbų paslaugas“, – teigia Valstybinių miškų urėdijos direk-
toriaus pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai Valdas Kaubrė.

Organizuojamu viešuoju pirkimu perkamos ir želdaviečių dir-
vos paruošimo, miško sodinimo, želdinių priežiūros, jaunuolynų 
ugdymo, miško apsaugos ir miško medelynų darbų paslaugos. Pa-
slaugos perkamos atsižvelgiant į regioninių padalinių vidiniuose 
miškotvarkos projektuose suprojektuotas darbų apimtis.

Sutartys pasirašomos metams su galimybe jas pratęsti 2 kar-
tus po 12 mėnesių.

Naujomsmiškininkųuniformomsirdarborūbams 
ketinamašiemetskirti3,5mln.eurų
Valstybinių miškų urėdijos darbuotojų uniformoms ir darbo ap-
rangai įsigyti ketinama skirti apie 3,5 mln. eurų, įsigyjant 4000 
komplektų rūbų. Uniformos ar darbo rūbai kiekvienam specialis-
tui ir darbuotojui bus parenkami pagal jo atliekamo darbo speci-
fiką ir priklausomai nuo sezono – žiemos bei vasaros laiko.  Įsipa-
reigojimas visus įmonės darbuotojus aprūpinti darbui reikalingais 
darbo rūbais ir uniformomis įtrauktas 2018 m. gruodžio 27 d. su 
profesinių sąjungų jungtine atstovybe pasirašytoje kolektyvinėje 
sutartyje.

Pernai Valstybinių miškų urėdija darbuotojų darbo rūbams ir 
uniformoms išleido apie 220 tūkst. eurų – nauji darbo drabužiai 
buvo perkami naujai įsidarbinusiems, miške dirbantiems darbuo-
tojams arba keičiami susidėvėję darbo rūbai bei avalynė. Planuo-
jama, kad šių metų pabaigoje didžioji dalis VMU darbuotojų tu-
rės naujus darbo rūbus ir uniformas su skiriamaisiais ženklais bei 
šiuo metu kuriamu įmonės logotipu, kuris atspindės naują įmonę, 
jos misiją, viziją bei vertybes.

VMU inf.
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reakcijaįeuroposKomisijosįspėjimą
dėlprisiimtųįsipareigojimų
Miškininkų akimis, per 15 metų atlikta 
akivaizdi pertvarka Lietuvos gamtosau-
goje, miškininkavime, o gamtosauginin-
kai teigia, kad dėl neveiklumo, netinkamos 
apsaugos per tą laiką praradome apie 30 
proc. natūralių buveinių. 2018 m. gegužę 
Europos Komisija įteikė Lietuvai įspėjimą 
dėl netinkamo europinių Buveinių direk-
tyvos  įgyvendinimo ir pagrasė baudomis. 
Įspėjime teigiama, kad Lietuvoje yra nepa-
kankamas EB svarbos natūralių buveinių 
kiekis ir plotas, neužtikrinama  tinkama 
šių buveinių apsauga nuo išnykimo ar su-
naikinimo, kitų grėsmių.

Reaguojant į gautą EK įspėjimą bei pra-
ėjusių metų rudenį kilusį visuomenininkų 
protestą prieš Labanoro girioje vykdomus 
plynus kirtimus, Aplinkos ministerijoje 
imta skubiai rengti LR Miškų įstatymo bei 
Miško kirtimų taisyklių pakeitimų projek-
tą, kuris bus teikiamas svarstyti šiemet LR 
Seimui pavasario sesijos metu. 

Kodėlprireikėskubiaigamtosauginti
Miškųįstatymą

Nuo metų pradžios Aplinkos minis-
terijoje surengtas ne vienas pasitarimas 
– diskusija, kurių metu ministerijos spe-
cialistai, Miškų ūkio konsultacinės tary-
bos nariai ir visuomeninių organizacijų 
bei pilietinių judėjimų atstovai teikė savo 
pastabas ir siūlymus dėl skubiai rengiamo 
Miškų įstatymo ir Kirtimo taisyklių patai-
sų projekto tobulinimo ir diegimo prakti-
nėje veikloje.   

Privačių miškų savininkus, medienos 
pramonės įmones bei miško darbų ran-
govus, medienos matuotojus, eksportuo-
tojus, vežėjus atstovaujančias asociacijas 
baugina tai, kad numatomas saugomų te-
ritorijų išplėtimas daug kur palies ūkinius 
šalies miškus, ypač juose esančius bran-
džius medynus, nerimaujama, kad dar 
griežtesnis miškų naudojimo apribojimas 
nepamatuotai suvaržys miškininkavimo, 
medienos verslo, bioenergetikos plėtros 
galimybes, kad neišvengiami bus ir eko-
nominiai, socialiniai praradimai. Mano-
ma, kad nekilnojamo turto rinkoje žymiai 

ŽŪA klausomi pranešimai 

kristų privačių miško valdų, patekusių į 
sugriežtintas apsaugos zonas, vertė. 

Teigiama, kad neatlikus ekologinės ir 
ekonominės analizės, vien politinis spren-
dimas gali tik prigesinti „žaliąjį gaisrą“ 
Briuselyje, bet neišspręs realiai gamtinių 
vertybių išsaugojimo problemos Lietuvoje. 

Prieš pateikiant LR Seimui svarsty-
ti Aplinkos ministerijos parengtus Miškų 
įstatymo pakeitimus, vasario 21 d. VDU 
Žemės ūkio akademijoje buvo surengtas 
planuojamų miškų ir gamtosaugos politi-
kos pokyčių pristatymas platesnei audito-
rijai ir vyko diskusija, į kurią buvo pakvies-
ti LR Seimo nariai, saugomų teritorijų, 
valstybinių miškų valdymo, mokslo insti-
tucijų bei privačių miškų savininkus, me-
dienos verslo įmones atstovaujančių aso-
ciacijų, gamtosauginių visuomenės grupių 
atstovai, dalyvavo ir ŽŪA studentai.

Miškųbuveiniųinventorizacija– 
bemiškininkų
EB svarbos natūralių buveinių inventoriza-
cija Lietuvoje vyko 2011–2015 m., ji finan-
suota Europos regioninės plėtros fondo ir 
Lietuvos biudžeto lėšomis (bendra suma 
siekė 11,54  mln. litų arba dabar būtų per 
3,342 mln. eurų). Inventorizacijos meto-
diką parengė valstybinis mokslinių tyrimų 
institutas „Gamtos tyrimų centras“, o šių 
buveinių praktiniam inventorizavimui va-
dovavo GTC Floros ir geobotanikos labora-
torijos vadovas dr. Valerijus Rašomavičius.

Šiemet diskusijose buvo priminta apie 
tai, kad inventorizuojant buveines vals-
tybiniuose ir privačiuose miškuose dalis 
buvusių miškų urėdijų vadovų kreipėsi į 
projekto  koordinatorius, siūlydami į ver-
tintojų būrį įtraukti ir vietos miškinin-
kus, kurie pažįsta prižiūrimus miškus, 
žino juose esančias gamtos vertybes. Deja, 
pritarimo  nesulaukė. Projekto vykdymui A
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Pasirašant 2003 m. pavasarį stojimo į Europos šalių bendriją sutartį, Lietuvos valstybė prisiėmė nemažus įsi-
pareigojimus gamtosaugos srityje, tarp jų – pareigą saugoti EB svarbos natūralias buveines, sukurti ekologinį 
„Natura 2000“ tinklą, laikytis kitų tarptautinių susitarimų. 

VACLOVAS TREPĖNAITIS
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buvo pasitelkti biologai, pabuvoję keliuo-
se surengtuose seminaruose, kviesti eks-
pertai iš Latvijos. Kilo įtarimų, kad už eu-
ropinius pinigus nemažai buveinių buvo 
parinkta skubotai, be pagrindimo, vado-
vaujantis emociniu principu „pažiūrėkit, 
kaip čia gražu“ ir galbūt vadovaujantis ko-
merciniu požiūriu – siekiant būtinai įsisa-
vinti visas projektui skirtas lėšas. 

Abejonėms dėl EB svarbos natūralių 
buveinių inventorizacijos skaidrumo ir ko-
kybės pagrindo suteikia ir pateikiami skir-
tingi statistiniai duomenys diskusijų au-
ditorijoms bei tinklapių skaitytojams apie 
inventorizuotų buveinių plotus. 

Dr. Valerijus Rašomavičius pranešime 
ŽŪA auditorijai teigė, kad 2011–2014 m. 
inventorizuotas bendras EB svarbos bu-
veinių plotas apėmė 434 924 ha plotą, ku-
rio 62 proc. arba 271 672 ha sudarė 14 tipų 
miškų buveinės. 

Valstybinės saugomų teritorijų tarny-
bos direktoriaus Alberto Stanislovaičio 
pateiktais duomenimis, Lietuvoje inven-
torizuotos miškų buveinės apima 267,9 
tūkst. ha plotą (12,6 proc. visų šalies miš-
kų), iš jų apie 95 000 ha miškų buveinių yra 
BAST/V tinkle. 

Valstybinės miškų tarnybos pareng-
toje pažymoje Aplinkos ministerijai rašo-
ma, kad bendras buveinių projekcinis plo-
tas apima 270 tūkst. ha, iš kurio 257 tūkst. 
ha yra miško žemės plotas. 217 tūkst. ha 
apima    prioritetinės ir 57 tūkst. ha – ne-
prioritetinės miškų buveinės (bendras jų 
plotas būtų 274 tūkst. ha). Toje pat VMT 
pažymoje informuojant apie išskirtas bu-
veines valstybiniuose ir privačiuose miš-
kuose rasime dar kitus skaičius: 63 proc. 
buveinių nustatyta valstybiniuose miš-
kuose (apima 161 100 ha plotą) ir 30 proc. 
– privačiuose miškuose (76 400 ha). 

Gamtosaugininkams oponuojantys tei- 
gia, kad Lietuvoje apie 284 tūkst. ha plote buvo 
išskirtos 60 392 EB svarbos buveinės, esančios 
visiškai arba iš dalies miškuose, ir tai apima 
beveik 10 proc. visų Lietuvos miškų teritori-
jos. Kieno duomenimis tikėti skaitytojui? 

Miškų buveinių inventorizavimui va-
dovavęs dr. V. Rašomavičius tikino ŽŪA 
susirinkusią auditoriją, kad buveinių at-
rankos procesas buvo atliktas labai atsa-
kingai. Pradiniame etape vyko teorinis ir 
praktinis nemažo buveinių inventorizuo-
tojų būrio paruošimas: rengti seminarai su 
pakartojimais Vilniuje, Kaune ir Rygoje, 
2012 m. – Rokiškio rajone, 2013 m. – Tra-
kų rajone, Aukštadvaryje. 

2009–2011 m. vyko EB svarbos natū-
ralių buveinių inventorizacijos metodinių 
dokumentų parengimas ir bandomoji šių 
buveinių inventorizacija. Pagal parengtą 
žinyną – EB svarbos natūralių buveinių in-
ventorizavimo vadovą 2011–2014 m. Lie-
tuvoje inventorizuotos 53 tipų natūralios 
buveinės, kurioms apibūdinti panaudota 
670 tipinių rūšių. Inventorizacijos metu 
atlikti lauko tyrimai pagal vieningą me-
todiką, šalies teritoriją suskirstant į maž-
daug 118 km2 dydžio 637 kvadratus, kurių 
vėliau liko 626. Užpildyta 87 530 lauko po-
ligonų inventorizavimo anketų (vidutinis 
poligono plotas 5 ha). Vėliau 6 ekspertai 
patikrino beveik 8500 poligonų inventori-
zavimo kokybę. 

Visgi dr. V. Rašomavičius pripažino, 
kad inventorizuotų kvadratų (poligonų) 
vyraujantis įvertinimas buvo – „priimta 
su pastabomis“, 30 kvadratų priimta „su-
sitarus dėl papildomų tyrimų ar taisymų“, 
24 kvadratai nepriimti ir grąžinti pakar-
totiniam tyrimui. Buveinių inventorizavi-
mo duomenys prieinami geoportal.lt var-
totojams.

Taip pat buvo sudaryta grėsmių, po-
veikių bei veiklų dažnumo ir reikšmingu-
mo įvairių tipų buveinėse lentelė. Prie di-
delių grėsmių buveinėms priskirti plynieji 
kirtimai, invazinės augalų rūšys, klimato, 
vandens režimo pokyčiai. Buveinių poli-
gonuose buvo užregistruota 300 invazinių 
augalų rūšių, kurios turi poveikį 9,34 proc. 
buveinių poligonų.

2014–2015 m. atliktas EB svarbos na-
tūralių buveinių palankios apsaugos bū-
klės kriterijų nustatymas ir monitoringo 
sistemos metodinių pagrindų sukūrimas. 

Dr. V. Rašomavičiaus teigimu, EB svar-
bos buveinių inventorizacijos rezultatai 
iškart buvo paskelbti tinklalapyje, bet vė-
lesniame etape įstrigo šių buveinių įteisi-
nimas ir tokia padėtimi galėjo pasinaudo-
ti apsukrūs miškų naudotojai – iškirsdmi 
ar parduodami reikiamo apsaugos statuso 
neturinčius saugotinų miškų plotus ir taip 
sunaikindami dalį buveinių. 

Jo manymu, miškų buveinių įvairias 
traktuotes, interpretacijas įtakoja ir nacio- 
nalinių tradicijų, charakteringų (tipiškų) 
rūšių bei biogeografinė ir politinė pro-
blemos. Nacionalinių tradicijų problema 
– kad iki šiol vartotos Lietuvos botani-
kų ir miškininkų tipologinės klasifikaci-
jos neatitinka grupavimo pagal europines 
Buveinių direktyvas (Lietuvos miškų ti-
pologija ES bendrijoje nenaudojama). Bio-

geografinė problema – per Lietuvą praeina 
temperatinės ir borealinės juostų riba bei 
pereinamoji zona tarp okeaninio ir kon-
tinentinio regionų. Charakteringų (tipiš-
kų) rūšių problema – Lietuvos teritorijos 
nesiekia daugelio temperatinių miškų bu-
veinių charakteringų rūšių arealai. Poli-
tinė problema – neesant aiškios politinės 
nuostatos, kuri dalis pusiau natūralių miš-
kų turi būti saugoma ir kokiu griežtumu, 
sunku nustatyti minimalias slenkstines 
identifikavimo ribas. 

Lietuvoje išskirta 14 miško buveinių 
tipų. Nemažai diskutuojama dėl arealo pa-
kraštyje esančios Vakarų taigos buveinės 
atitikimo mūsų krašto miškuose. Vieni 
šią buveinę įžvelgia pagal perinčius stam-
biuosius paukščius, kurių matoma ir len-
kų Augustavo girioje, kiti – augančius čia 
spygliuočius medžius ar dar kokius nors 
pavienius taigos požymius. Taigi, inter-
pretacijų laukas dar platus. 

Kaipreikėtųsaugotimiškųbuveines
pagalesdirektyvas
Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir 
miškų politikos grupės vyr. patarėjas Al-
girdas Klimavičius pranešime ŽŪA dar 
kartą priminė Lietuvos valstybės įsiparei-
gojimus saugant EB svarbos miškų ir kitas 
buveines, pagal kokius kriterijus EK eks-
pertai vertina buveinių pakankamumą, 
būklę, apsaugą. Tam, kad būtų galima at-
statyti ar palaikyti EB svarbos natūralių 
buveinių ir rūšių palankią apsaugos bū-
klę, būtina pagal nustatytą grafiką steig-
ti specialias saugomas teritorijas, siekiant 
sukurti vientisą Europos ekologinį tinklą, 
kuris suteiktų apsaugą 220 natūralių bu-
veinių tipų ir apie 1000 rūšių. Prie sau-
gomų natūralių buveinių priskiriami tam  
tikri tipai, kurie ES teritorijoje: gali išnyk-
ti natūralaus paplitimo areale; paplitę ne-
dideliame areale dėl jų regresijos arba dėl 
jiems būdingo riboto paplitimo arealo; 
yra išskirtiniai pavyzdžiai, nes turi vieno 
ar kelių iš biogeografinių regionų tipinius 
bruožus. 

Direktyvų reglamentuose natūralios 
buveinės apsaugos būklė laikoma palan-
kia, kai: 1) jos natūralus paplitimo arealas 
ir jos padengiami plotai tame areale nekin-
ta arba didėja; 2) kai tikėtina, kad ateityje 
neišnyks jos ilgalaikiam palaikymui būtina 
specifinė struktūra ir funkcijos; 3) kai šiai 
buveinei būdingų rūšių apsaugos būklė yra 
palanki. Išsaugoti buveinę reikalinga visų 
šių komponentų sutaptis.
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Vertinat Lietuvoje buveinių vietovių 
pakankamumą, EK ekspertai naudojasi 
20/60 proc. gausos taisykle, kuri reiškia: 
kai yra mažiau nei 20 proc. ploto/populia-
cijos, nepakanka buveinei išsaugoti; esant 
20–60 proc. – yra diskusijų objektas; kai 
daugiau kaip 60 proc. – tikėtina, kad pa-
kanka buveinei išlikti. Suprantamiau sa-
kant, pagal ES Direktyvas buveinių ap-
sauga laikoma pakankama, kai nuo viso 
natūralių buveinių ploto šalyje į saugomas 
teritorijas yra įtraukta ne mažiau kaip 20 
proc. viso neprioritetinių ir ne mažiau kaip 
60 proc. prioritetinių natūralių buveinių 
tipų ploto.

Europos Komisijai pradėjus nagrinėti 
pažeidimo procedūrą prieš Lietuvos vals-
tybę dėl neužtikrintos tinkamos vietinių 
buveinių ir rūšių apsaugos, Aplinkos mi-
nisterija spaudžiama, kad ekologinio „Na-
tura 2000“ tinklo atskiroms teritorijoms 
būtinos apsaugos priemonės būtų nusta-
tytos ne vėliau kaip per 6 metus nuo to-
kios teritorijos paskelbimo EB svarbos 
teritorija. Aplinkos ministerijoje planuo-
jama per dvejus metus atrinkti ir patvir-
tinti naujas ekologinio „Natura 2000“  
tinklo teritorijas. 

Anot A. Klimavičiaus, ES šalys nėra 
įpareigotos kiekvieną kartografuotą EB 
svarbos natūralios buveinės plotelį pri-
skirti „Natura 2000“ tinklui – bus parink-
tos reprezentatyviausios vietovės, užti-
krinant geografinį tolygumą ir ekologinių 
sąlygų įvairovę.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba  
įpareigota iki kitų metų pabaigos patiks-
linti mokslinio pobūdžio informaciją apie 
šio tinklo teritorijas specialioje duomenų 
bazėje. 

Šios tarnybos direktorius Albertas Sta-
nislovaitis pranešime pažymėjo, kad nuo 
miškų buveinių būklės priklauso Lietuvoje 
apie 250 saugomų gyvūnų, augalų ir grybų 
išlikimas ir miškų buveinės tampa biologi-
nės įvairovės išsaugojimo garantu. 

A. Stanislovaičio pateiktais šių metų 
duomenimis, ekologinis „Natura 2000“ 
tinklas jau apima 1 385 137 ha teritoriją, 
kurioje yra Buveinių apsaugai svarbios 483 
teritorijos (726 574 ha) ir Paukščių apsau-
gai svarbios 84 teritorijos (658 562,8 ha). 
Saugomose teritorijose, esančiose visose 
miškų grupėse, yra nustatytas 5 priorite-
tinių buveinių tipų nepakankamumas (Va-
karų taiga, Plačialapiai ir mišrūs, Pelkėti 
lapuočių, Griovų ir šlaitų,  Aliuviniai miš-
kai). Pavyzdžiui, Vakarų taigos buveinei 

skirta 57 535 ha miškų, o reikiamai jos ap-
saugai dar trūksta 6518 ha; Pelkėtų lapuo-
čių miškų buveinei skirta 51 656 ha, trūks-
ta dar 9854 ha; Aliuvinių miškų buveinei 
skirta 28 778 ha, trūksta dar 7438 ha. No-
rint atitikti EB taikomą 20/60 proc. gausos 
taisyklę, reikia papildomai už saugomų te-
ritorijų ribų atrinkti dar 27 416 ha šioms 
buveinėms tinkamų miškų arba skirti 1,3 
proc. visų šalies miškų. 

Anot A. Stanislovaičio, optimizavus 
Lietuvoje ekologinį „Natura 2000“ tinklą 
(pagal 20/60 proc. taikomą gausos taisyk-
lę), turėtume saugoti buveines apie 142,8 
tūkst. ha miškų plote. Parengtas monito-
ringo planas, kuris šiemet turėtų būti pra-
dėtas vykdyti.  

Kadangi miškų buveinės yra skirtin-
gos ir joms bus taikomas skirtingas apsau-
gos (naudojimo) režimas, A. Stanislovaičio 
manymu, turėtų būti  parenkami apsau-
gos ir naudojimo modeliai pagal kiekvieno 
buveinės tipo ir varianto apsaugos porei-
kius (sudaromas individualus miškotvar-
kos-gamtotvarkos projektas pagal BAST 
apsaugos tikslus). Tikimasi, kad tokius 
modelius parengs VDU Žemės ūkio aka-
demijos mokslininkai, vykdydami  NATU-
RALIT projektą. 

Kaip probleminį pavyzdį A. Stanis-
lovaitis diskusijoje pateikė Vakarų taigos 
buveinės išsaugojimo sunkokai įgyvendi-
namą siekį. Dabartiniuose saugomų te-
ritorijų I–II grupės miškuose yra tik apie 
20 proc. tokių buveinių. Toks šių buveinių 
kiekis nustatytas ir dėl per mažai paliktos 
medynuose stambios negyvos medienos. 
Kokie galimi būdai šiam kiekiui padidinti? 

Anot A. Stanislovaičio, I–II grupės 
miškuose reikėtų atsisakyti visai ar žymiai 
sumažinti sanitarinius kirtimus arba dirb-
tinai sukurti reikalingą stambios negyvos 
medienos kiekį, darant specifines pažaidas. 
Ir kitose miškų grupėse įvykus gaisrui, di-
delėms vėjolaužoms ar kitos stichijos po-
veikiui, kai kurie pažeisti medynai turėtų 
būti netvarkomi, kad galėtų atitikti Vaka-
rų taigos buveinės kriterijus. Dalis pušynų, 
ypač BAST plotuose, galėtų būti iškertami 
dalinai ir tokia kirtavietė valdomu būdu 
būtų nudeginama, taip sukuriant Vakarų 
taigos buveinę atitinkančius kriterijus. 

Siekiant šalyje Vakarų taigos buveinės 
60 proc. išsaugojimo, iš ūkinio naudojimo 
(III–IV grupės miškų) reikėtų išimti apie 
19 000 ha vyresnio amžiaus medynų.

Dauguma kartografuotų šių buveinių 
yra brandžiuose pušynuose, turinčiuose 

didžiausią ekonominę vertę, todėl susilau-
kiama jų valdytojų ir miškų savininkų di-
delio pasipriešinimo. Be to, miškų sanita-
rijos požiūriu, ar tokios dirbtinės negyvos 
medienos sankaupos netaps miško kenkė-
jų židiniais ir užkratu kitiems medynams?  

A. Stanislovaitis informavo, kad nuo 
2020 m. įsigalios naujas FSC sertifikavimo 
standartas, pagal kurį biologinės įvairovės 
apsaugai miškų valdytojai turės skirti nebe 
5 proc., o 10 proc. miškų. 

Dalyje šalies miškų, turinčių Vakarų 
taigos buveinės požymių, yra arba formuo-
jasi kertinės miško buveinės (KMB), ku-
rioms turėtų būti patikslintos ribos. Nuo 
2020 m. pasikeitus FSC sertifikavimo kri-
terijams, tikimasi KMB padaugėjimo ša-
lies miškuose. 

Problemine įvardijama ir retųjų miš-
ko buveinių apsauga (Spygliuočių miškai 
ant ozų; Medžiais apaugusios ganyklos; 
Sausieji ąžuolynai; Paupių guobynai), ku-
rios užima 1806 ha plotą. Iš jų blogiausiai 
saugoma buveine pripažinta Sausieji ąžuo-
lynai (275 ha). A. Stanislovaičio manymu, 
dėl retumo ir svarbos biologinei įvairovei 
šios 4 tipų buveinės turėtų būti griežtai 
100 proc. saugomos visoje Lietuvoje. 

Jis įvardino artimiausius gamtosaugi-
ninkų veiksmus: sutelkti pajėgumus tin-
kamai nustatant miškų buveinių apsaugai 
skirtas teritorijas ir jų apsaugos tikslus; 
saugomose teritorijose kartografuotose 
EB svarbos buveinėse sustabdyti pagrindi-
nius kirtimus 5 metams; buveinių apsau-
gai svarbiose teritorijose neturėtų likti IV 
miškų grupės; nesaugomose teritorijose 
trūkstamų tipų buveinėse kirtimus vykdy-
ti tik atlikus papildomą planuojamos bir-
žės vertinimą. 

Steigiamos naujos saugomos teritorijos 
arba keičiamos jų ribos bus integruotos į 
savivaldybių teritorijų miškų išdėstymo, 
tvarkymo schemas, gamtotvarkos, vidinės 
miškotvarkos ir kitus planus, peržiūrėtos 
sąlygos ir leidimai naudoti medžiojamųjų 
gyvūnų, kitus gamtos išteklius.

Kaip papildomą priemonę miškų bu-
veinių apsaugai įgyvendinti Valstybinė 
saugomų teritorijų tarnyba turėtų sudary-
ti sutartis su žemių, miškų savininkais, už 
apribotus kirtimus „Natura 2000“ tinklo 
teritorijose mokant išmokas iš ES Kaimo 
plėtros programos lėšų. Pavyzdžiui, už ati-
dėtus vėlesniam laikui pagrindi nius miško 
kirtimus arba leidžiamus nedidelio inten-
syvumo atrankinius kirtimus (leidžiant 
iškirsti ne daugiau kaip 10 proc. medyno 
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tūrio per 10 metų) mokama 272 EUR/ha 
kompensacija, kai medynas yra pasiekęs 
IV grupės miškams taikomą kirtimų am-
žių. Nebrandžiuose medynuose, kai drau-
džiami ugdomieji miško kirtimai, bran-
džių medžių iškirtimas, draudžiami ar 
apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant 
tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių 
skaičių 1 ha, mokama 155 EUR/ha dydžio 
kompensacija.

Mokslininkaisiūloieškotinaujo 
balanso gamtosaugoje  
VDU Žemės ūkio akademijos prof. dr. Ge-
diminas Brazaitis paragino konferenci-
jos dalyvius labiau atsigręžti į ekologinę 
miškininkystę ir nebūti kategoriškiems 
– ekstremaliai siekti visas gamtos ver-
tybes išsaugoti 100 proc. arba užsidaryti 
vien tradicinės miškininkystės rėmuose 
ir neigti poreikį papildomai saugoti buvei-
nes. Jo manymu, prieš įteisinant buveinę, 
reikia įvertinti kokios sudėtinės dalys ją 
sudaro, kokias funkcijas ji atlieka gamto-
je, kokie procesai joje vyksta ir kas daroma 
netinkamai? 

Būtinas naujas miško ir gamtos ver-
tybių perkainojimas ir balansas: stiprinti 
gamtosaugą vertingose gamtai teritorijo-
se ir intensyvinti ūkinę veiklą likusiuose 
miškuose, skaičiuojant finansines išlai-
das. Šį teiginį profesorius parėmė sekti-
nu saugomų miškų tvarkymo pavyzdžiu 
Vokietijoje, kur ieškoma kompromiso 
tarp ekonominių ir ekologinių aspektų. 
Prieš vykdydami kiekvieną ūkinę prie-
monę miške, vokiečiai skaičiuoja būsimą 
ekonominę naudą ir palygina, kiek gau-
tų pinigų už palūkanų bazines normas, 
jei išleistas lėšas laikytų banko sąskaito-

je.  Dažnai atsisakoma nepelningų miški-
ninkystės darbų. Vadovaujantis principu 
„gerą medį kirsk, blogą palik“, ekonomiš-
kai vertinga mediena yra iškertama, o iš 
paliekamų didelių matmenų senų medžių, 
kitų biologiškai vertingų medžių formuo-
jamos saugomos mikrobuveinės. Medynai 
atkuriami biologiškai vertingesniais miš-
riais želdiniais. 

Daugelyje Europos valstybių ekolo-
ginis miškų ūkis yra dotuojamas iš ša-
lies biudžeto, bet ir tokiose valstybėse 
šiuo metu ryškėja miškų ūkio ekonomi-
nio efektyvumo didinimo tendencija. Lie-
tuvoje kol kas yra įprasta, kad valstybinė 
miško įmonė ar privatus miškų ūkis dirb-
tų pelningai, papildytų valstybės iždą ir 
prisiimtų gamtosauginius suvaržymus be 
jokio atlygio už tai. 

Kieksvarbiyravisuomenėsnuomonė
Dr. Marius Kavaliauskas pateikė sociolo-
ginių apklausų duomenis, kas įtakoja vi-
suomenės nuomonę apie miškus ir gam-
tosaugą retoriniu paklausimu: „Kirsti 
negalima saugoti: kur visuomenė deda ka-
blelį?“ Daugelio metų visuomenės nuomo-
nės tyrimai miškininkystės tema Lietuvoje 
rodo, kad  žmonių nuomonę labiausiai for-
muoja artima aplinka (draugai, giminai-
čiai), po to matomas vaizdas miške, toliau 
–  žiniasklaida, internetas. Nuomonę gali 
paveikti ir tendencinga informacija, netik-
ros žinios, atskirų grupių interesai. 

Paklausti, kiek respondentai iš jų su-
mokamų mokesčių per metus sutiktų pa-
pildomai skirti lėšų naujoms saugomoms 
teritorijoms miškuose steigti, tvarkyti, 
beveik 29 proc. respondentų teigė – tik iki 
5 eurų, 28 proc. – 5–20 eurų, 13,4 proc. 

– 20–50 eurų, o 26,8 proc. respondentų 
nesutiktų papildomai dotuoti gamtosau-
gą. Todėl diskutuotina, ar galima remtis 
visuomenės gamtosaugine nuomone, pri-
imant radikalius teisės aktų pakeitimus. 

 
siūlomiMiškųįstatymopakeitimai
gamtosaugosįsipareigojimams
vykdyti
„Įprastas miškininkavimas, net ir su apri-
bojimais atskirų grupių miškuose, neuž-
tikrina EB svarbos miško buveinių reikia-
mo kiekio tinkamo išsaugojimo“, – teigė 
pristatydamas Aplinkos ministerijos spe-
cialistų parengtą LR Miškų įstatymo pa-
keitimų projektą AM Gamtos apsaugos ir 
miškų politikos grupės vyr. patarėjas dr. 
Nerijus Kupstaitis. Šiais pakeitimais sie-
kiama ne vien europinių įsipareigojimų 
vykdymo, bet ir bendro visuomenės lūkes-
čių miškams balanso, kuomet papildomi 
miškų ūkio veiklos apribojimai įvedami tik 
ten, kur jie būtini minėtiems įsipareigoji-
mams ir lūkesčiams užtikrinti.

Kokie siūlomi pakeitimai Miškų įsta-
tyme? Pirma, EB svarbos miško buveinės, 
kurias būtina išsaugoti dėl Lietuvos įsipa-
reigojimų ES, jame išskiriamos į atskirą II 
C miškų grupę, kurioje būtų leidžiami tik 
biologinei įvairovei išsaugoti būtini speci-
alieji miško kirtimai (netaikomi jokie kiti 
įprasti miško kirtimai). Iš viso šiai grupei 
būtų priskiriama apie 150 tūkst. ha arba 
mažiau 7 proc. Lietuvos miškų. Mūsų ša-
lies miškai būtų skirstomi į 7 grupes: I – 
rezervatiniai miškai; II A – ekosistemų ap-
saugos miškai; II B – rekreaciniai miškai; 
II C – natūralių buveinių miškai; III – ap-
sauginiai miškai; IVA – ūkiniai miškai; IV 
B – plantaciniai miškai. 
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Kertinė miško buveinė Atkuriama Novaraisčio pelkė (Šakių r.)
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Biologinės įvairovės miško kirtimu 
būtų laikomas specialusis miško kirtimas, 
kai medynas kertamas nepriklausomai 
nuo jo amžiaus, siekiant įgyvendinti miš-
kuose esančių saugomų rūšių ir (arba) Eu-
ropos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų 
rūšių ir jų buveinių sąlygų pagerinimo, Eu-
ropos bendrijos svarbos buveinių atkūri-
mo arba joms būdingos miško struktūros 
palaikymo ir kitas gamtotvarkos priemo-
nes, numatytas gamtotvarkos, saugomų 
teritorijų tvarkymo, saugomų rūšių apsau-
gos planuose ar projektuose ar apsaugos 
sutartyse dėl veiklos apribojimų, konkre-
čių žemės, miško ir vandens telkinio nau-
dojimo sąlygų ir integruotas į vidinės miš-
kotvarkos projektus. 

IIA ir IIB miškų grupėse būtų palieka-
mas esamas miškų naudojimo reguliavi-
mas, tačiau atvejiniai ir atrankiniai miš-
ko kirtimai geriau adaptuojami šių grupių 
reikalavimams Miškų kirtimų taisyklėse:

 medynas nenukertamas galutinai – 
paliekamas senų (brandžių ir perbrendu-
sių) medžių karkasas (ne mažiau 20 proc. 
bendro medyno tūrio);

 grupiniais atvejiniais kirtimais su-
daromos prielaidos šviesiamėgių medžių 
rūšių savaiminiam atsikūrimui (grupės iki 
0,5 ha);

 praplečiamos galimybės atranki-
niams kirtimams – mažinamas paliekamo 
medyno bendro skalsumo reikalavimas;

 taikomas kompleksinis medyno for-
mavimo planavimas ir vykdymas (paren-
kant ūkines priemones medynas vertina-
mas plačiau nei dabar įprastas taksacinis 
sklypas – nuo 0,3 ha ar netgi 0,1 ha). 

 III miškų grupės medynuose plyno 
kirtimo didžiausias leistinas plotas suma-
žinamas nuo 5 ha iki 3 ha, o valstybiniuose 
(regioniniuose ir nacionaliniuose) parkuo-
se ir draustiniuose – iki 1 ha. Lygiagrečiai 
iš III grupės į IIC perkeliami gamtiškai 
vertingiausi (EB svarbos buveinių) miškai 
(apie 20 tūkst. ha) ir juose jokie plyni kirti-
mai nevykdomi.

 IVA miškų grupės medynuose ply-
no kirtimo didžiausias leistinas plotas su-
mažinamas nuo 8 ha iki 6 ha, o valstybi-
niuose parkuose – iki 1 ha. Lygiagrečiai 
iš IVA grupės į IIC perkeliami gamtiškai 
vertingiausi (EB svarbos buveinių) miškai 
(apie 60–70 tūkst. ha) ir juose jokie plyni 
kirtimai nevykdomi.

Papildomai prie jau galiojančio sau-
gomose teritorijose nustatomas analogiš-
kas kompensavimo mechanizmas privačių 

miškų savininkams už ne saugomose teri-
torijose esančiuose miškuose nustatytus 
veiklos apribojimus sąsajoje su miškų gru-
pės pakeitimu: vienkartinės arba kasme-
tinės kompensacijos iš valstybės biudžeto 
lėšų, skirtų bendrosioms miškų ūkio rei-
kmėms ir gamtotvarkos priemonėms miš-
kuose finansuoti. 

Numatomas taip pat papildomas išim-
tinis miško žemės pavertimo kitomis nau-
dmenomis atvejis – EB svarbos atviroms 
natūralioms buveinėms ir saugomų rūšių 
buveinėms atkurti: leidžiamas visose miš-
kų grupėse, netaikoma prievolė mokėti pi-
niginę kompensaciją. 

Jeigu šias Miškų įstatymo pataisas Sei-
mas patvirtintų, iš poįstatyminių teisės 
aktų būtų perkeliami arba naujai nustato-
mi reikalavimai, susiję su miško daugina-
mosios medžiagos kilme ir kokybe, jos tie-
kėjų registravimu (miško dauginamosios 
medžiagos tiekėjų sąrašo sudarymas), lei-
dimų įvežti ir naudoti miško dauginamąją 
medžiagą miškui želdinti išdavimo reika-
lavimais. 

N. Kupstaičio manymu, šie teisės aktų 
pakeitimai sudarytų sąlygas labiau funk-
cinę paskirtį atitinkančiam miškininka-
vimui atskirų miškų grupių miškuose, 
pirmiausia geresniam EB svarbos miško 
buveinių išsaugojimui, kuriam bus neiš-
vengiamai reikalingas ir ūkinių miško kir-
timų esminis apribojimas – dėl to kasmet 
po 0,8 mln. m3 gali sumažėti rinkai patei-
kiamos žaliavinės medienos ir miško kir-
timo liekanų kiekis. Medienos pardavi-
mų sumažėjimas gali būti kompensuotas 
intensyvesniu ūkinių miškų naudojimu 
ne saugomų teritorijų ūkiniuose miškuo-

se (potencialas – neproporcingai dideli 
brandžių ir perbrendusių medynų plotai, 
nepakankamai panaudojamas medienos 
prieaugis) bei rezervuotų nuosavybės tei-
sių atkūrimui, bet tam nepanaudotų miš-
kų įtraukimu į ūkinę veiklą (apie 10 proc. 
Lietuvos miškų). 

Miškų įstatymo pataisų rengėjų teigi-
mu, už naujai įvedamus gamtosauginius 
apribojimus privačių miškų savininkams 
kasmet kompensacijoms, kurių didžioji 
dalis būtų „Natura 2000“ tinklo išmokos,  
reikėtų skirti iki 10 mln. eurų, o kompen-
sacijoms už ne saugomose teritorijose su-
griežtinamas miškų grupes reikėtų kasmet 
iki 100 tūkst. eurų (iš Bendrųjų miškų ūkio 
reikmių finansavimo programos).

Iš viso papildomi kompensuotini ūki-
nės veiklos apribojimai privačiuose miš-
kuose būtų taikomi apie 30 tūkst. ha plote 
arba apie 3 proc. visų privačių miškų.

***
Konferencija baigta pristatytų temų 

aptarimu – diskusija, kurią modera-
vo VDU Žemės ūkio akademijos Miškų 
ir ekologijos fakulteto dekanas prof. dr. 
Edmundas Bartkevičius. Diskusijose pa-
sisakė LMSA vadovas dr. Algis Gaižutis, 
prof. Stasys Karazija, dr. Virgilijus Mikšys, 
UAB „Likmerė“ generalinis direktorius 
Mindaugas Kasmauskis, Lietuvos ornito-
logų draugijos vadovas Liutauras Raudo-
nikis, ornitologas prof. Petras Kurlavičius, 
pilietinio judėjimo „Gyvas miškas“ koordi-
natorė Monika Peldavičiūtė, kiti dalyviai.̀

Į konferencijos dalyvių klausimus atsa-
kė aplinkos viceministras Martynas Nor-
butas, pranešimų autoriai. 

 Į klausimus atsako aplinkos viceministras Martynas Norbutas, pranešimų autoriai 
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„Įgyvendindami šią strategiją tiki-
mės ne tik didinti miškingumą 

ir atsakingai valdyti valstybės mums 
patikėtą turtą, bet ir miškus pavers-
ti maksimaliai atvira ir svetinga erdve 
visuomenei: išsamiai ir aiškiai infor-
muoti apie mūsų veiklą, reikšmingai 
prisidėti prie visuomenės švietimo ug-
dant meilę gamtai, puoselėti miškus ir 
rekreacines zonas, kad Lietuvoje visa-
da oštų miškas ir kad miške visiems 

būtų gera“, – sako Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius 
Pulkauninkas.

Strategijoje užsibrėžta, kad bus skaidriai ir efektyviai valdo-
mas valstybės turtas, medienos prekyba bus vykdoma centrali-
zuotai ir užtikrinant didžiausią grąžą valstybei. Įsipareigojama 
saugoti biologinę įvairovę ir miško ekosistemas, švelninti klimato 
kaitą, gerinti valstybinių miškų, pelkių, pievų būklę bei užtikrinti 
jų prieinamumą ir vertę visuomenei.

Valstybinių miškų urėdijos vadovas ypač akcentuoja siekį di-
dinti įmonės pelną.

„Užsibrėžėme, kad iki 2023 metų pabaigos agreguotojo gryno-
jo pelno rodiklis – ekonominė grąža valstybei – kiekvienais me-
tais pasieks ne mažiau kaip 41 mln. eurų per metus“, – planuoja 
M. Pulkauninkas.

strateginistikslas–profesionaliai,
skaidriaiirefektyviaiveikianti
valstybėsįmonė

Laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Žygimantas Vaičiūnas patvirtino Valstybinių miškų urėdijos veiklos strategiją, 
kuri nustato pagrindinius įmonės tikslus ir uždavinius iki 2023 metų. Svarbiausias strategijoje iškeltas valstybinių miškų 
reformos tikslas – kad Valstybinių miškų urėdija taptų šiuolaikiška, profesionalia, skaidriai valdoma ir efektyviai veikiančia 
įmone, kuria didžiuotųsi ir kiekvienas jos darbuotojas, ir visuomenė. 

Per 2018 m. įmonė uždirbo 180 mln. eurų pajamų. Tai yra 10 
proc. daugiau nei 2017-aisiais, kai pajamos sudarė beveik 162 mln. 
eurų, ir 2,4 proc. daugiau nei numatyta aplinkos ministro patvirtin-
tame įmonės 2018 m. metiniame pajamų ir išlaidų plane. Iš žalia-
vinės medienos pardavimo, pagrindinio Valstybinių miškų urėdijos 
pajamų šaltinio, per 2018 m. uždirbta 168 mln. eurų – 12 proc. dau-
giau nei 2017 m., kai pardavimo pajamos siekė beveik 150 mln. eurų. 

„Uždirbome daugiau bei įnešėme didesnį indėlį į valstybės 
biudžetą. Reikšmės puikiems rezultatams turėjo ir penktadaliu 
padidėjusi žaliavinės medienos kaina – pernai jos pardavėme ma-
žiau, o uždirbome daugiau“, – komentuoja Valstybinių miškų urė-
dijos direktorius.

Iš viso pernai parduota 3,4 mln. kub. m žaliavinės medienos. 
Palyginti su 2017 m., kai jos buvo parduota 3,7 mln. kub. m, jos 
pardavimai sumažėjo beveik 9 proc. Vidutinė kubinio metro ža-
liavinės medienos kaina per metus išaugo beveik 22 proc. – nuo 41 
Eur/kub. m 2017 m. iki 50 Eur/kub. m 2018-aisiais.

Valstybinių miškų urėdijos veiklos sąnaudos 2018 m. siekė 
93,5 mln. eurų ir buvo 2 proc. mažesnės nei 2017 m., kai jos siekė 
beveik 96 mln. eurų.

„Atsižvelgiant į  2017 m., kai dar veikė 42 miškų urėdijos ir 
Generalinė miškų urėdija, pasiektą 30 mln. eurų agreguotą pel-
ną, Valstybinių miškų urėdijai 2018 m. metiniame pajamų ir išlai-
dų plane iškeltas ambicingas tikslas pasiekti 40 mln. eurų. Mato-
me, kad rodikliai pranoko lūkesčius – negalutiniais neaudituotais 
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duomenimis, 2018 m. gautas 52 mln. eurų agreguotas pelnas, kas 
yra 30 proc. daugiau nei tikėtasi“, – teigia M. Pulkauninkas. 

Įmonės agreguotas pelnas, negalutiniais neaudituotais duo-
menimis, 2018 m. susidėjo iš ekologinės bei socialinės veiklos są-
naudų, kurios sudarė 6,2 mln. eurų, privalomųjų atsiskaitymų į 
valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir ne-
nukirstą mišką – 21,5 mln. eurų, taip pat mokesčio už valstybės 
turto naudojimą patikėjimo teise – 2,2 mln. eurų ir grynojo pelno, 
kuris sudarė 22,5 mln. eurų – didesnė jo dalis irgi bus pervesta į 
valstybės biudžetą kaip dividendai.

Įmonė taip pat sieks didinti tiekiamų paslaugų kokybę ir pri-
einamumą, suteikiant didžiausią socialinę, ekonominę ir ekologi-
nę naudą visuomenei, ypač šalies regionams. Vienas iš strategijoje 
numatytų tikslų – tapti patraukliausiu stabiliu ir socialiai atsa-
kingu darbdaviu kiekviename šalies regione. 

Pastarasis siekis itin aktualus profesinėms sąjungoms. Lietu-
vos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų fede-
racijos atstovas Juozas Ūsas pabrėžia starteginį tikslą tapti socia-
liai atsakinga įmone ir sveikintiną supratimą, kad įmonės sėkmė 
labai priklauso ne tik nuo vadovų, bet ir nuo visų  darbuotojų 
kompetencijų ir motyvacijos. 

„Siekiama tapti įmone, kurioje kiekvienas darbuotojas bus ger-
biamas, vertinimas ir kiekvienam bus tinkamai atlyginama už jo 
darbą, o tai labai greitai turės įrodyti baigiama rengti Valstybinių 
miškų urėdijos darbuotojų atlygio sistema“, – primena Juozas Ūsas.

Profesinės sąjungos taip pat linki Valstybinių miškų administ-
racijai kuo greičiau išspręsti su darbų ranga susijusias problemas, 
kurios turi tiesioginės įtakos siekiui užtikrinti finansinį įmonės 
stabilumą: apie 70 proc. parduodamos žaliavinės medienos pa-
ruošia samdomos įmonės.

Stebėdami pokyčius Valstybinių miškų urėdijoje privačių miš-
kų savininkai teigiamai vertina ir sveikina šiuolaikinės vadybos 
kultūros valstybės įmonėje diegimą ir linki lanksčiai, atsižvel-
giant į naujus iškylančius iššūkius, taikyti patvirtintą strategiją 
kasdienėje veikloje.

Kita vertus, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos val-
dybos pirmininkas Algis Gaižutis atkreipia dėmesį į tai, kad Vals-
tybinių miškų urėdijos strategijoje, jo manymu, trūksta dėmesio 
pastaruoju metu Seime ir Aplinkos ministerijoje kylančiai inici-
atyvai suvaržyti ar net visiškai uždrausti ūkinę veiklą dideliuose 
miškų plotuose, dėl ko Valstybinių miškų urėdiją strategijoje nu-
matytu laikotarpiu, anot A. Gaižučio, gali tekti netgi dotuoti. Kaip 
keistą jis įvertino miško darbų rangovų priskyrimą grėsmėms. Be 
to, LMSA valdybos pirmininkas norėtų strategijoje matyti  aiškes-
nę Valstybinių miškų urėdijos poziciją dėl teisės aktuose jai nusta-
tytų valstybinių funkcijų, įgyvendinamų visų nuosavybės formų 
miškuose, ne tik valstybiniuose. 

Parengė Gintarė JANIŠKIENĖ

A1 tikslas. Mažinti klimato kaitos poveikį ir didinti medynų 
produktyvumą bei atsparumą 
Laukiamas rezultatas (toliau tekste – LRZ): įgyvendintų A1 tiks-
lo strateginių uždavinių (A1.1.-A1.4.) stebėsenos rodiklių dalis – 
100 proc.
A1. uždaviniai:
A1.1. Didinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų absorbciją, didi-
nant medynų tūrį VĮ VMU valdomuose miškuose. LRZ – metinis 
medienos prieaugis VĮ VMU valdomuose III-IV gr. miškuose – 7,6 
mln. m3

A1.2. Didinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų absorbciją įvei-
siant naujus miškus. LRZ – įveistų naujų miškų dalis per 12 mėn. 
nuo žemės perdavimo VĮ VMU – 89 proc.
A1.3. Didinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų absorbciją tvarkant 
pažeistas pelkes. LRZ – atkurtų pažeistų pelkių plotas – 600 ha.
A1.4. Didinti atkuriamų ir įveisiamų medynų tvarumą ir produk-
tyvumą naudojant aukštos genetinės vertės miško sodmenis. LRZ 
– sodmenų, užaugintų iš genetiškai vertingų sėklų (surinktų sė-
klinėse plantacijose), kiekis – 35 mln. vnt.

A2 tikslas. Gerinti biologinės įvairovės būklę VĮ VMU valdo-
muose miškuose
LRZ – įgyvendintų A2 tikslo strateginių uždavinių (A2.1.-A2.4.) 
stebėsenos rodiklių dalis – 100 proc.
A2. uždaviniai:
A2.1. Gerinti VĮ VMU valdomuose miškuose esančių natūralių 
miško, pelkių ir pievų buveinių apsaugą ir būklę. LRZ – gamto-
tvarkos darbų apimtys – 5000 ha.

A2.2. Identifikuoti ir išsaugoti biologinės įvairovės požiūriu ver-
tingiausius miško sklypus VĮ VMU valdomuose miškuose. LRZ – 
natūraliai raidai paliktų vertingų miško sklypų dalis nuo valdomo 
miško ploto – 10 proc.
A2.3. Atitikti FSC standarto reikalavimus. LRZ – FSC sertifikatus 
turinčių VĮ VMU valdomų miškų dalis – 100 proc.
A2.4. Gerinti biologinės įvairovės apsaugą įgyvendinant ne VĮ 
VMU finansuojamus gamtosaugos ir gamtotvarkos projektus. 
LRZ – įgyvendintų (ir pradėtų įgyvendinti) ne VĮ VMU finansuo-
jamų gamtosaugos ir gamtotvarkos projektų skaičius per strategi-
nio planavimo periodą – 5 vnt.

B1 tikslas. Gerinti medienos ruošos ir prekybos procesų kokybę
LRZ – pagamintos medienos apyvartumas – 125 dienos sandėlyje.
B1. uždaviniai:
B1.1. Optimizuoti klientams pristatomus medienos kiekius. LRZ 
– patvirtintos kirtimų normos įvykdymas (penkmečio kirtimų 
normos dalis) – 98 proc.
B1.2. Didinti medienos ruošos efektyvumą. LRZ – brandžių me-
dynų plynų kirtimų likvidinės medienos tūrio santykis su stiebų 
tūriu – 78 proc.
B1.3. Sukurti ir įdiegti suvienodintą medienos ruošos ir prekybos 
procesą. LRZ – įdiegtas suvienodintas medienos ruošos ir preky-
bos procesas.

B2 tikslas. Didinti biokuro žaliavos ir biokuro pasiūlos apimtis
LRZ – biokuro ir biokuro žaliavos pasiūlos apimtys – 500 tūkst. m³.
B2. uždaviniai:

Valstybinių miškų urėdijos 2019-2023 metų
veiklos strategijos tikslai ir uždaviniai
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B2.1. Didinti biokuro žaliavos ir biokuro pasiūlos apimtis. Taip 
siekiama efektyviau naudoti miškuose paliekamos produkcijos 
dalį. LRZ – biokuro ir biokuro žaliavos pasiūlos apimtys – 500 
tūkst. m³.

B3 tikslas. Didinti visuomenei teikiamų paslaugų prieinamumą 
ir kokybę
LRZ – į elektroninę erdvę perkeltų medžioklės užsakymo ir admi-
nistravimo paslaugų dalis – 90 proc.
B3. uždaviniai:
B3.1. Pateikti visuomenei atvirus duomenis apie VĮ VMU valdo-
mus rekreacinius objektus elektroniniu formatu. LRZ – rekrea-
cinių objektų pasų, perkeltų į elektroninę erdvę, dalis – 100 proc. 
B3.2. Užtikrinti VĮ VMU priklausančių rekreacinių objektų efek-
tyvų valdymą ir priežiūrą. LRZ – geros arba puikios būklės rekre-
acinių objektų dalis – 95 proc.
B3.3. Skaitmenizuoti medžioklės paslaugų sistemą. LRZ – į elek-
troninę erdvę perkeltų medžioklės užsakymo ir administravimo 
paslaugų dalis – 90 proc.

C1. tikslas. Didinti visuomenės pasitikėjimą VĮ VMU veikla
LRZ – visuomenės nuomonės vertinimo indekso augimas nuo 
pradinio įverčio – 10 p.p.
C1. uždaviniai:
C1.1. Teikti objektyvią ir visuomenei suprantamą informaciją apie 
VĮ VMU veiklą. LRZ – visuomenės nuomonės vertinimo indekso 
augimas nuo pradinio įverčio – 10 p.p.

C2. tikslas. Korupcijos, neetiškos veiklos ir neteisėto turto pa-
sisavinimo netoleravimas VĮ VMU veikloje
LRZ – įgyvendintų strateginių uždavinių (C2.1.-C2.4) stebėsenos 
rodiklių dalis – 100 proc
C2. uždaviniai:
C2.1. Įgyvendinti skaidrų prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų pro-
cesą užtikrinančias priemones. LRZ –  įgyvendintas antikorupci-
nių priemonių viešųjų pirkimų procese planas.
C2.2. Skaitmenizuoti miško išteklių gavimo ir naudojimo proce-
są. LRZ – skaitmenizuotas medienos išteklių gavimo ir naudojimo 
procesas.
C2.3. Įdiegti antikorupcinę vadybos sistemą pagal ISO 37001. 
LRZ – įdiegta antikorupcinė vadybos sistema.
C2.4. Įdiegti efektyviai veikiančią transporto naudojimo kon-
trolės sistemą LRZ – įdiegta transporto naudojimo kontrolės 
sistema.

D1. Tikslas. Suvienodinti ir tobulinti veiklos procesų valdymą
LRZ – bendrųjų administracinių sąnaudų sumažėjimas (neatsi-
žvelgiant į darbo užmokesčio augimą) – 20 proc.
D1. uždaviniai:
D1.1. Suvienodinti miškų ūkio darbų procesus RP. LRZ – suvieno-
dinti miškų ūkio darbų procesai RP.
D1.2. Centralizuoti personalo valdymo funkcijas ir įdiegti vienin-
gą personalo valdymo informacinę sistemą. LRZ – įdiegta vienin-
ga personalo valdymo sistema.
D1.3. Centralizuoti buhalterinės apskaitos valdymo funkcijas ir 
įdiegti buhalterinės apskaitos valdymo informacinę sistemą. LRZ 
– įdiegta vieninga buhalterinės apskaitos valdymo sistema.
D1.4. Centralizuotai vykdyti viešuosius pirkimus. LRZ – centrali-
zuotai vykdomų viešųjų pirkimų dalis pagal vertę – 90 proc.

D1.5. Centralizuotai valdomi VĮ VMU medelynai. LRZ – įdiegta 
vieninga medelynų valdymo sistema.
D1.6. Centralizuoti turto valdymo funkcijas ir įdiegti turto valdy-
mo sistemą. LRZ – įdiegta vieninga turto valdymo sistema.
D1.7. Įdiegti tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus 
(IFRS). LRZ – įdiegti tarptautiniai finansinės atskaitomybės aps-
kaitos standartai (IFRS).

D2. Tikslas. Didinti valstybės turto valdymo efektyvumą
LRZ – agreguotojo grynojo pelno rodiklis (ekonominė grąža vals-
tybei) per metus, mln. Eur – 45,7 mln. Eur.
D2. uždaviniai:
D2.1. Įdiegti nepertraukiamos miškotvarkos sistemą, įskaitant 
metodikos ir IS sukūrimą. LRZ – įdiegtas nepertraukiamos miš-
kotvarkos procesas 16-oje RP.
D2.2. Įvertinti VĮ VMU naudojamą miškų ūkio techniką, jos po-
reikį, užtikrinti racionalų technikos panaudojimą. LRZ – miškų 
ūkio technikos panaudojimo intensyvumo augimas nuo pradinio 
įverčio – 10 p.p.
D2.3. Optimizuoti valdomo nekilnojamo turto apimtis, užtikri-
nant racionalų ir efektyvų turto naudojimą. LRZ – nenaudojamo 
nekilnojamo turto dalis, per 12 mėn. perduota VĮ „Turto bankui“ 
ir kitoms institucijoms – 90 proc.
D2.4. Pertvarkyti ir optimizuoti medelynų valdymą. LRZ – VĮ 
VMU valdomų medelynų skaičius – 14.
D2.5. Diegti naujas sodmenų auginimo technologijas. LRZ – mede-
lynų, auginančių sodmenis su uždara šaknų sistema, skaičius – 4.
D2.6. Užtikrinti Lietuvos miškuose esančių kelių efektyvų val-
dymą, priežiūrą ir plėtrą. LRZ – įgyvendintas Lietuvos miškuose 
esančių kelių efektyvaus valdymo planas.

E1 tikslas. Diegti socialiai atsakingos veiklos principus
LRZ – socialinė grąža valstybei per metus – 7,9 mln. Eur.
Rodiklis apima finansinius išteklius, skirtus šioms veikloms: miš-
ko išteklių atkūrimas ir tvarkymas (dalis), miško įveisimas, miško 
priešgaisrinė apsauga, kita apsauga, teisinės išlaidos, rekreacinių 
objektų įrengimas ir priežiūra bei kitos socialinės veiklos.
E1. uždaviniai:
E1.1. Bendradarbiauti su mokslo ir mokymo įstaigomis vystant 
mokslinę ir švietėjišką veiklą. LRZ – pasirašytų bendradarbiavi-
mo sutarčių skaičius – 2 per metus.

E2 tikslas. Įdiegti kokybišką ir efektyvų žmogiškųjų išteklių 
valdymą
LRZ – darbuotojų pasitenkinimo vertinimo indekso augimas nuo 
pradinio įverčio – 12 p.p.
E2. uždaviniai:
E2.1. Suformuoti kompetentingą ir stabilų VĮ VMU darbuotojų 
kolektyvą. LRZ – specialistų kaita – 10 proc.
E2.2. Sukurti ir įdiegti vieningą darbuotojų veiklos vertinimo ir 
motyvavimo sistemą. LRZ – įdiegta darbuotojų veiklos vertini-
mo sistema.
E2.3. Įdiegti darbuotojų mokymo sistemą, skatinančią darbuotojų 
tobulėjimą, profesinės kompetencijos ugdymą bei iniciatyvumą. 
LRZ – įdiegta darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistema.
E2.4. Didinti specialistų įsitraukimą. LRZ – darbuotojų įsitrauki-
mo vertinimo indekso augimas nuo prad. įv. – 12 p.p.
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Kaipbežalosgamtaisuteikti 
medienai„pelkiųąžuolo“savybes
Miškų instituto direktorius dr. Marius 
Aleinikovas pranešime „Aplinką tausojan-
tis medienos modifikavimas, jai suteikiant 
„pelkių ąžuolo“ savybes“ pristatė ES lėšo-
mis 2017–2018 m. finansuojamo projekto 
pirminius rezultatus, tiriant aplinkai ne-
kenksmingų medienos konservantų povei-
kį, kai medienos gaminius norima apsau-
goti nuo puvinio, atmosferos poveikio ir 
kartu suteikti estetines savybes. Tyrimas 
atliekamas bendradarbiaujant su atviros 
prieigos slėniu „Nemunas“.

nėra pavykę tokią technologiją pritaikyti 
kitų rūšių medžiams. 

Šiuo projektu siekiama sukurti medie-
nos modifikavimo technologiją, pagrįs-
tą bioaktyvių junginių reakcija su modi-
fikavimo reagentu, užtikrinant racionalų 
lignoceliuliozinės žaliavos panaudojimą ir 
suteikiant produktams didesnę pridėtinę 
vertę. Tyrimai atliekami su paprastosios 
eglės, pušies, klevo, didžiosios pocūgės, rie-
šutmedžio mediena, naudojant ekologišką 
reagentą – geležies oksido tirpalą. Taip pat 
vertinamas tirpių taninų pasiskirstymas 
skirtingų rūšių medienoje prieš modifika-
ciją, po jos ir tirpių taninų koncentracija 
modifikacijai skirtuose eliuentuose. Taninų 
tyrimas (su nedideliais pakeitimais) atlik-
tas remiantis Peng ir kitų (1991) bei Viriot 
ir kitų (1994) aprašytomis metodikomis. 

dirvožemioiraugalijospokyčiai 
plynosekirtavietėse
Vykdant nacionalinės mokslo programos 
„Agro-, miško ir vandens ekosistemų tva-
rumas“ projektą „Plynųjų kirtimų poveikio 
miško ekosistemų biologinės įvairovės di-
namikai tyrimai“, Miškų instituto moksli-
ninkai Vidas Stakėnas, Kęstutis Armolai-
tis, Valda Araminienė, Povilas Žemaitis, 
Milda Muraškienė siekė nustatyti plynų-
jų kirtimų poveikį dirvožemio ir gyvosios 
dirvožemio dangos cheminei sudėčiai bei 
mikrobiotai, taip pat išanalizuoti kirtavie-
tėse paliekamų arba iš jų išvežamų kirtimo 
atliekų įtaką dirvožemiui. Šio projekto re-
zultatus pristatė  dr. Vidas Stakėnas. 

Miškųinstituto2018m.miškotyros
darbaiirvykdytiprojektai

Projekto vykdytojai tyrė smėlžemių 
cheminės savybės trijose pirmų, antrų ir 
trečių metų Nb augavietės plynose kirta-
vietėse ir greta augančiuose brandžiuo-
se pušynuose. Dirvožemio ėminiai tyri-
mo bareliuose rinkti trijuose dirvožemio 
horizontuose (miško paklotėje, minera-
linio dirvožemio 0–10 cm ir 10–20 cm 
horizontuose). Jų cheminė analizė atlikta 
LAMMC Agrocheminių tyrimų labora-
torijoje, paklotės masę džiovinant 105 °C 
temperatūroje termostate.

Apibendrinus tyrimo rezultatus nu-
statyta, kad plynų kirtaviečių mineralinia-
me dirvožemyje, lyginant su kontroliniu 
medynu, ypač antraisiais metais po ply-
nųjų kirtimų, padidėja nitratinio ir amo-
niakinio azoto koncentracijos. Tai lemia 
intensyvesnis kirtavietėse likusių kirtimo 
atliekų ir buvusios miško paklotės skai-
dymasis. Skaidantis kirtimo atliekoms ir 
miško paklotei, plynose kirtavietėse in-
tensyvėja organinio azoto mineralizacija 
(amonifikacija) bei nitrifikacija, ypač dir-
vožemio viršutiniame (0–10 cm) sluoks-
nyje. Tai rodo dirvožemio mikrobiotos 
(daugiausia bakterijų, mikromicetų ir ak-

Šių metų sausio 23–25 d. vyko 9-oji kasmetinė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) mokslinė ataskaitinė 
konferencija „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“, kurioje po vieną dieną 
buvo skirta kiekvieno instituto 2018 m. vykdytiems tyrimų darbams ir projektams pristatyti ir jų aktualumui aptarti.
Sausio 24-oji buvo skirta Miškų instituto 2018 m. veiklos apžvalgai. 2018 m. šioje mokslo įstaigoje dirbo 74 darbuotojai, 
buvo vykdyti Lietuvos mokslų akademijos, Aplinkos, Žemės ūkio ministerijų ir ES lėšomis finansuojami projektai, gauta per 
1,5 mln. eurų pajamų. 
Konferencijos dalyvius pasveikino LAMMC direktorius dr. Gintaras Brazauskas. Miškų instituto direktorius dr. Marius Aleini-
kovas pasidžiaugė, kad gerėja Miškų instituto mokslininkų parengtų mokslo darbų kokybė, vis daugiau jų publikacijų suteikia-
mas citavimo indeksas. Jauni mokslininkai, doktorantai stažavosi užsienio šalyse – Suomijoje, Švedijoje, Škotijoje, Lenkijoje 
ir kitur, priimti studijuoti dar du doktorantai. 

Marius Aleinikovas

Vidas Stakėnas

Nuo senų laikų žinomas natūralus 
ąžuolo medienos modifikavimo būdas – 
laikymas pelkėje arba vandens telkinyje 
šimtmečius. Praktikoje medienos apdoro-
jimui dažniausiai buvo naudojamos che-
minės priemonės (pavyzdžiui, vario sulfa-
tas),  kurios yra kenksmingos aplinkai. 

Šiuo metu žinoma paprastojo ąžuolo 
medienos modifikavimo technologija, pa-
remta joje esančių taninų ir geležies oksi-
dų reakcija, kuri artima natūraliam pelkių 
ąžuolo senėjimo procesui, tačiau iki šiol 
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tinomicetų) suaktyvėjimą skaidant orga-
ninę anglį ir azotą. 

Dirvožemio gyvosios dangos (samanų, 
žolių ir puskrūmių augalijos) masė neder-
lingų (NA ir Nb) augaviečių plynose kirta-
vietėse pirmaisiais–trečiaisiais metais po 
plynųjų kirtimų, lyginant su kontroliniais 
medynais, sumažėjo 2–3 kartus. Labiausiai 
sumažėjo samanų masė – 2,4 karto. Žolių 
masė kirtavietėse padidėjo daugiau kaip 50 
kartų, bet jų masė sudarė tik nežymią dalį 
bendrosios gyvosios dangos masės. 

Vidutiniškai plynose Na ir Nb augavie-
čių kirtavietėse po kirtimo atliekų surin-
kimo biokurui dar lieka 10,37 ± 3,9 t ha-1 
biomasės (tai sudaro apie 21,1 m3 ha-1 me-
dienos). Nustatyta, kad technologiškai pa-
liekamos kirtimo atliekos sudaro apie 25 
proc. potencialių kirtimo atliekų. 

Plynose kirtavietėse po biokuro surin-
kimo likusiose kirtimo atliekose yra vidu-
tiniškai 50 kg ha-1 azoto, 6 kg ha-1 fosforo ir 
daugiau kaip 22 kg ha-1 kalio. Tai nemažas 
mineralinių medžiagų kaip trąšų kiekis, 
didinantis miško kirtaviečių derlingumą. 

Miškomedžiųgenetiniaityrimai
Medžių atsakas į su klimato kaita susi-
jusių veiksnių poveikį. Prof. Alfas Pliūra 
pristatė Miškų instituto ir Gamtos tyrimų 
centro mokslininkų (bendraautoriai Gin-
tarė Bajerkevičienė, Vytautas Suchockas, 
Vaidotas Lygis, Jurga Jankauskienė, Juozas 
Labokas, Rita Verbylaitė) vykdyto miško-
tyros darbo „Septynių miško medžių rūšių 
atsakas į su klimato kaita susijusių veiks-
nių – šalnų, karščio, sausrų, didesnio in-
tensyvumo UV spinduliuotės ir didesnių 
ozono bei anglies dioksido koncentraci-
jų kompleksinį poveikį jauname amžiuje” 
metu nustatytas medžių reakcijos prie-
laidas. Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo 
taryba (Nacionalinės mokslo programos 
projekto sutarties Nr. SIT-4/2015). 

miško bendrijų atsikūrimo ir formavimosi 
stadijoje. Laboratorijos skirtingose kame-
rose buvo imituotas kompleksinis stresi-
nių veiksnių poveikis (karštis + drėgmė + 
CO2; šalna + karštis + sausra + CO2; karš-
tis + drėgmė + UV + ozonas + CO2; šalna 
+ karštis + sausra + UV + ozonas + CO2) 
ir palyginimui lauko sąlygomis dirbtinė-
se vienarūšėse bei mišriose bendrijose tir-
tas 7 miško medžių rūšių 21 populiacijos 
iš skirtingų šalies klimatinių rajonų atsa-
kas pagal dendrometrinius, fiziologinius ir 
biocheminius rodiklius. 

Karščio+drėgmės sąlygomis didžiausia 
biomase, aukščio ir skersmens prieaugiais 
pasižymėjo pionierinės sparčiai augančių 
lapuočių rūšys – drebulės, juodalksniai ir 
beržai. Tai rodo, jei šiltėjant klimatui bus 
pakankamai drėgmės, didės šių rūšių me-
džių konkurencingumas. Esant drėgmės 
trūkumui, šių rūšių medžių prieaugis 
smarkiai mažėja. Šalnų+ karščio+sausros 
sąlygomis ąžuolai ir uosiai augo sparčiau. 
Jei klimatas sausės, išryškės didesnis kie-
tųjų lapuočių konkurencingumas. 

Didesnė ozono koncentracija ir UV-B 
radiacija sąlygojo beveik visų tirtų medžių 
defoliacijos didėjimą ir augimo rodiklių 
prastėjimą, lyginant su karščio+drėgmės 
sąlygomis (be papildomų stresorių). Ąžuo-
lų ir pušų augimas net ir šiomis sąlygomis 
(karštis+drėgmė+UV+ozonas+ CO2) išliko 
geresnis nei kontrolinio varianto. Tai vei-
kiausiai nulėmė didesnis šių rūšių atsparu-
mas sausroms, aukštesnė aplinkos tempe-
ratūra ir didesnė CO2 koncentracija. Eglės 
aukščio prieaugis visuose bandymuose 
kito mažai, tačiau didėjant stresorių kie-
kiui medelių biomasė smarkiai mažėjo. Tai 
rodo šios rūšies neperspektyvumą kintant 
klimatui. 

 Po visų kompleksinių poveikių visų 
medžių rūšių vandens naudojimo efekty-
vumas (WUE) buvo reikšmingai mažesnis 
nei kontrolinėmis sąlygomis. Pušų, eglių ir 

juodalksnių WUE buvo didesnis nei kitų 
rūšių. Tai rodo, jog šių rūšių medžiai geba 
išlaikyti optimalų balansą tarp fotosinte-
zės ir transpiracijos. Intensyviausia foto-
sinteze kontrolinėmis lauko sąlygomis pa-
sižymėjo beržai, uosiai ir drebulės, tačiau 
karščio+drėgmės sąlygomis fotosintezės 
intensyvumas mažėjo. Karščio+drėgmės ir 
karščio+sausros sąlygomis intensyviausia 
fotosinteze išsiskyrė beržai, juodalksniai 
ir ąžuolai. Dėl papildomo didesnės ozono 
koncentracijos ir UV-B radiacijos poveikio 
sumažėjo tik beržų, ąžuolų ir uosių foto-
sintezės intensyvumas. Dėl kompleksinio 
poveikio fotosintetinių pigmentų koncen-
tracijos visose medžių rūšyse kito, tačiau 
buvo didesnės nei kontrolinėmis sąlygo-
mis, o vandenilio peroksido koncentraci-
jos, priešingai, labai sumažėjo. 

Dėl klimato kaitos Lietuvoje didėjant 
vidutinei oro temperatūrai ir drėgniui, pi-
onieriniai lapuočiai turėtų įgauti dides-
nį pranašumą prieš spygliuočius. Klimato 
sausringumo didėjimas būtų palankus ir 
ąžuolų, pušų ekosistemų plėtrai dėl gerė-
jančio jų rūšių augimo ir pionierinių lapuo-
čių rūšių konkurencingumo mažėjimo.
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Alfas Pliūra

Šiuo tyrimu siekta nustatyti ūkiniu at-
žvilgiu septynių svarbiausių Lietuvos miš-
ko medžių rūšių plastiškumą ir atsaką į su 
klimato kaita susijusių veiksnių poveikį 

Rita Verbylaitė

Šio tyrimo prezentaciją pratęsė dr. Rita 
Verbylaitė pranešime „Genetinė įvairovė 
ir jos erdvinis pasiskirstymas atsikuriant 
septynių pagrindinių medžių rūšių medy-
nams“. 

Tyrimai atlikti po plynų kirtimų atsi-
kuriančiuose drebulės ir juodalksnio me-
dynuose, apleistose žemės ūkio naudme-
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nose įsikuriančiuose paprastosios pušies ir 
karpotojo beržo medynuose, ligų paveik-
tuose ir sanitariniais kirtimais iškirstuo-
se parastojo ąžuolo bei paprastojo uosio 
medynuose ir po vėjavartų atsikuriančia-
me paprastosios eglės medyne. Jų metu 
buvo siekta nustatyti galimus genetinės 
įvairovės pokyčius savaime atsikurian-
čiose septynių pagrindinių medžių rūšių 
miško ekosistemose, paveiktose ekstrema-
lių aplinkos veiksnių ar žmonių veiklos. 
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad, lyginant 
su motininiais medynais, savaime atsiku-
riantys medynai išlaiko panašų genetinės 
įvairovės lygį. Šiek tiek didesniu hetero-
zigotiškumo laipsniu pasižymėjo atsiku-
riantis karpotojo beržo medynas, nes per-
nešamos vėjo beržo sėklos ir žiedadulkės 
nukeliauja labai didelius atstumus ir dalis 
sėjinukų galėjo būti kilę iš sėklų, atkeliavu-
sių iš tolesnių medynų. Vienoda genetinė 
įvairovė tarp palikuonių ir medynų buvo 
nustatyta paprastosios eglės, juodalksnio, 
paprastojo uosio ir paprastojo ąžuolo me-
dynuose. Atsikuriantys drebulės ir pušies 
medynai pasižymėjo šiek tiek mažesniu 
heterozigotiškumu nei motininis medy-
nas. Nustatytas įvaisos koeficientas visų 
rūšių medžiams, išskyrus paprastąjį uosį, 
rodo heterozigotų perteklių arba atsitikti-
nį kryžminimąsi. 

Padaryta išvada, kad tirtos medžių 
rūšys dėl esamos genetinės įvairovės turi 
pakankamai didelį potencialą prisitaiky-
ti prie kintančių klimato sąlygų, bet visgi 
reikėtų nuolatinio genetinio monitoringo, 
siekiant pastebėti atsirandančius dėl įvai-
rių priežasčių genetinės įvairovės pokyčius 
medžių populiacijose ir užkirsti jiems ke-
lią arba kompensuoti genetinės įvairovės 
nykimą, atsirandantį dėl intensyvios žmo-
nių ūkinės veiklos. 

arpavyksišaugintipušis,atsparias
šakninėspintiespažeidimams?
Jaunas mokslininkas Adas Marčiulynas 
pristatė su kolegomis Vaida Šėžiene, Po-
vilu  Žemaičiu, Virgilijumi Baliucku vyk-
dyto tyrimo ,,Paprastosios pušies skirtin-
gų genotipų atsparumas šakninei pinčiai 
(Heterobasidion annosum)“ preliminarias 
išvadas. 

Lietuvoje kasmet šakninė pintis pažei-
džia 300–400 ha  brandos amžiaus nesu-
laukusių pušynų, todėl šią problemą spren-
dė ir sprendžia jau kelių kartų miškininkai.  
Šiuo tyrimu  siekta atrinkti šakninei pin-
čiai atsparius pušies genotipus, kuriuos 

būtų galima panaudoti veisiant miškus. 
Tyrimui panaudoti sodinukai, išaugin-
ti iš 1974–1977 m. tuometinės Dubravos 
EMM urėdijos Vaišvydavos girininkijoje 
įveistos potencialiai atsparių šakninei pin-
čiai genotipų paprastosios pušies sėklinės 
plantacijos klonų. 2017 m. lapkričio mėn. 
atliktas eksperimentinis šių sodinukų už-
krėtimas šia liga, darant inokuliacijas prie 
šaknies kaklelio. Užkrėtimui ir žalos verti-
nimui atrinkta po 100 sodinukų, išaugintų 
iš 12 skirtingų pušies klonų. Atlikti 3 kar-
tus sodinukų gyvybingumo, patogeninio 
grybo išlikimo stebėjimai: po užkrėtimo 
praėjus 4 mėn., prieš vegetacijos pradžią ir 
po vegetacijos sezono. Atliekant šiuos ste-
bėjimus buvo renkami pavyzdžiai, siekiant 
nustatyti bendrą fenolinių junginių kon-
centraciją ir jos kitimą skirtingose augalo 
dalyse. Pagal 12 skirtingų pušies klonų at-
sparumo bandymų rezultatus buvo išskirti 
pranašesni paprastosios pušies klonai, ku-
rie buvo galimai atsparesni šakninės pin-
ties inokuliacijoms. 

nių žymeklių DNR polimorfizmo. Tyrimo 
objektu pasirinkti paprastosios pušies, 
eglės, karpotojo beržo ir juodalksnio Lie-
tuvos populiacijų palikuonių (pusiausibsų 
šeimų) eksperimentiniai želdiniai skirtin-
guose kilmių rajonuose. 

Paprastosios pušies fenotipinių požy-
mių ekologinis plastiškumas yra susijęs 
su genetine įvairove (heterozigotiškumo 
lygiu ir Nei genetine įvairove). Lyginant iš 
tos pačios populiacijos kilusias neplastiš-
kas ir plastiškas šeimas, visuomet nusta-
tyta pastarųjų didesnė genetinė įvairovė. 
Paprastosios pušies pusiausibsų šeimų ge-
netinė struktūra priklauso nuo motininio 
medžio genotipo, o ne nuo augimo vietos 
aplinkos sąlygų. 

Paprastosios eglės populiacijų palikuo-
nių šeimų plastiškumas tarp analizuotų 
selekcinių požymių pasireiškė tik aukščiui 
ir skersmeniui. Nors plastiškų šeimų buvo 
tik 3 proc., tačiau pusė jų yra atrinktos an-
tros kartos sėklinėms plantacijoms veisti. 
Skirtingai nei pušies, eglės šeimų sąvei-
ka su augimo vieta želdiniuose, taip pat 
ir su želdinių vieta buvo žymiai stipresnė. 
Didžiausia genetine įvairove pasižymė-
jo šeimos, plastiškos pagal 2–3 požymius, 
o plastiškų daugiau nei 3 požymiams pa-
prastosios eglės šeimų genetinė įvairovė 
sumažėjo. 

Didžiausias karpotojo beržo plastiškų 
šeimų skaičius buvo adaptaciniams požy-
miams: fenologijai, aukščiui ir išlikimui. 
Nustatyta, kad beržo šeimų grupių, suda-
rytų remiantis atskirų požymių ir jų deri-
nių analize, kintamumo lygis yra panašus 
– tai rodo ribotą kiekį genų, nustatančių 
plastiškumo požymius. 

Didžiausias juodalksnio plastiškų šei-
mų skaičius, kaip ir beržo atveju, buvo fe-
nologiniams, aukščio ir išsilaikymo po-
žymiams. Didžiausia procentinė dalis 
plastiškų populiacijų yra kilusios iš Pajū-
rio žemumos ir Pietų Lietuvos. Juodalks-
nio genetinę įvairovę didina pagal 1–3 po-
žymius plastiškų šeimų atranka. 

 
MiškųinstitutoMiškoaugalų 
biotechnologijųlaboratorijos 
darbuotojųtyrimai
Konferencijoje pristatyti šie darbai: „DNR 
žymeklių panaudojimas nustatant hibri-
dinės drebulės F2 kartos individų lytį“ 
(tyrė Elena Gotoveckienė, Rita Verbylai-
tė, Sigutė Kuusienė) ir „Hormoninio mor-
fogenezės reguliavimo skirtumai beržo ir 
drebulės in vitro kultūrose“ (tyrė Miglė 

Adas Marčiulynas

Aušra Juškauskaitė

Miškomedžiųrūšiųfenotipinioplas-
tiškumopriklausomumasnuogeneti-
niopolimorfizmo  
(šio darbo autoriai Virgilijus Baliuckas  
ir Aušra Juškauskaitė). 
Pristatydama tyrimo rezultatus, A. Juš-
kauskaitė sakė, kad jie siekė nustatyti skir-
tingų bioekologinių savybių pagrindinių 
miško medžių rūšių (paprastosios pušies, 
paprastosios eglės, karpotojo beržo ir juo-
dalksnio) populiacijų palikuonių genotipo 
bei aplinkos sąveiką ir fenotipinį plastiš-
kumą bei ryšį tarp populiacijų palikuo-
nių fenotipinio plastiškumo ir molekuli-
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miškininkystė

Vaičiukynė, Jonas Žiauka, Rasa Žūkienė, 
Lidija Vertelkaitė, Sigutė Kuusienė). 

Šios laboratorijos vedėja dr. Sigutė 
Kuusienė teigė, kad yra sudėtinga nusta-
tyti dvinamių Populus genties medžių lytį 
ankstyvame amžiuje (kol nepradeda žydė-
ti), atsiranda problemų tobulinant medžių 
selekcijos programas, siekiant sutrumpin-
ti selekcijos laiką. Užsienio mokslininkų 
duomenimis, vyriškos lyties medžiai yra 
produktyvesni, išauga didesni, tiesesniais 
kamienais. Vokietijoje ir kitose užsienio 
šalyse tokie tyrimai pradėti plačiau vykdy-
ti nuo 2006 m. o Lietuvos miškų institu-
te imta tirti 2015 metais. Siekta nustatyti 
medžių lytį (moteriška ar vyriška), naudo-
jant atsitiktinai pagausintos polimorfinės 
DNR (APPD) žymenis ankstyvuoju naujų 
hibridinės drebulės individų raidos etapu 
– augaluose in vitro sistemoje. Nauji hibri-
dinės drebulės individai – F2 kartos pali-
kuonys – buvo gauti atliekant hibridinių 
medžių kryžminimus kontroliuojamomis 
sąlygomis: ♀(P. tremuloides × P. tremula) 
× ♂ (P. tremuloides × P. tremula) ir ♀(P. 
tremuloides × P. tremula) × ♂(P. alba × P. 
tremula) kombinacijose. Tyrimo rezultatai 
parodė, kad identifikuoti žymenys, susiję 
su spėjamu lyties determinacijos lokusu 
Salicacea šeimos augaluose, yra informa-
tyvūs ir hibridinėse drebulėse. 

Jauna mokslininkė Miglė Vaičiukynė 
pristatė kolektyvinį darbą  „Hormoninio 
morfogenezės reguliavimo skirtumai ber-
žo ir drebulės in vitro kultūrose“ (bendra-

siekiant pagerinti trumpos apyvartos miš-
ko medžių savybes ir padidinti plantacinės 
miškininkystės efektyvumą. 

Mokslininkė pažymėjo, kad šaknų sis-
temos formavimuisi svarbiausi fitohormo-
nai yra auksinai, abscizo rūgšties atžvil-
giu literatūroje pateikiami prieštaringi 
duomenys, o giberelinas nustatytas kaip 
neigiamas veiksnys. Tyrimo objektu pasi-
rinktas Populus ir Betula genčių atstovai 
ir jų in vitro kultūros, bandymai atlikti su 
drebulės (P. tremula) bei hibridinės drebu-
lės (P. tremuloides × P. tremula) ir dviejų 
karpotojo beržo (B. pendula) genotipų sta-
biliai mikroūglių kultūroje dauginamais 
kloniniais augalais.

Iš šio tyrimo darytina išvada, kad sie-
kiant paskatinti šaknų vystymosi sistemą, 
ABR gali būti naudojama beržo, o PBZ – 
drebulės in vitro kultūroms. Nustatyti Po-
pulus ir Betula mikrovegetatyviškai pa-
daugintų genotipų vidinių fitohormonų 
koncentracijų savitumai in vitro eksplan-
tuose ir šių eksplantų morfologinio atsa-
ko į giberelino bei abscizo rūgšties kiekio 
reguliaciją skirtumai leidžia parengti op-
timalų augimo reguliatorių panaudojimo 
planą produktyviam ūglių ir šaknų vys-
tymuisi in vitro kultūroje. Tai yra svar-
bu siekiant mikrovegetatyvinį dauginimą 
efektyviau taikyti veisiant perspektyvius 
trumpos apyvartos miško želdinius. 

 

buvo atlikti  lapuočių su eglėmis miškų teri-
torijoje Panevėžio apskrityje (AKM užkrės-
toje  zonoje) ir mišrių pušynų su eglėmis 
teritorijoje VMU Dubravos regioninio pa-
dalinio miškuose (AKM neužkrėsta zona). 

Šernų pasiskirstymas, judėjimas te-
ritorijose, telkimasis ir gausa labiausiai 
priklauso nuo mitybos išteklių, saugios 
aplinkos ir giminės tęsimo užtikrinimo. 
Pranešėjos teigimu, šernų judėjimui tir-
ti iki šiol plačiai naudoti GPS sekimo ant-
kakliai netinka trumpakakliams šernams, 
nes esant tarpui tarp antkaklio ir gyvūno 
kūno antkaklis lengvai pametamas. Ne-
palikus tarpelio tarp antkaklio ir kūno, 
trikdomas gyvūno elgesys ir savijauta, nes 
antkaklis veržia ir sukelia skausmą. Be to, 
šie antkakliai yra trumpalaikio veikimo – 
greitai išsieikvoja baterijos, o saulės bateri-
jos netinka dėl šernų aktyvumo tamsiuoju 
paros metu bei ūksmingų buvimo vietų. 

Stebėsenos matomumui pagerinti GPS 
siųstuvai buvo paryškinti geltonais kiau-
lių ausų įsagais. Jiems įsegti šernai gaudyti 
tinkline gaudykle, siekiant sumažinti gy-
vūnų trikdymą ir galimą traumavimą. GPS 
įsegimo taškai atitiko žvėrių jaukinimo 
vietas. GPS papildomai pritaikyta rezervi-
nė koordinačių nustatymo sistema Multi 
LBS, tinkama tose vietose, kur nepasiekia 
palydovai. Prietaisas tiksliai nurodė šerno 
buvimo vietą realiu laiku. 

Registruoti žvėrių pasitraukimo nuo 
paleidimo vietos atstumai (km), koordi-
natės, socialinis elgesys, mityba ir paros 
judėjimas tarp mitybos bei poilsio-dieno-
jimo vietų. Nustatyta, kad  įprastose bu-
veinėse šernai laikėsi palyginti sėsliai. Pa-
nevėžio apskrityje stebėta vietinė 39 šernų 
motininė grupė naktimis (2:30–4:20 val.) 
maitinosi kukurūzų laukuose, vidutiniškai 
nueidavo 5,5 km., o Dubravos miške pažy-
mėti šernai irgi buvo aktyvesni sutemus, 
dienojo ekotone miškas–pelkė, nueidavo 
apie 1 km/val. Abejose tyrimo teritorijo-
se šernai neprisiartindavo prie vietų, kur 
auginamos kiaulės. Taip pat nustatyta, kad 
šernai tampa judresni prasidedant poravi-
mosi laikotarpiui. Todėl siekiant optimi-
zuoti AKM ligų prevenciją, jau nuo pirmų-
jų šernų gyvenimo metų būtina atkreipti 
dėmesį į patinų mobilumą artėjant pora-
vimosi sezonui.

Konferencijai pateiktų mokslo darbų 
išsamią santrauką galima rasti LAMMC 
išleistame leidinuke (tiražas 300 egz.). 

Parengė Vaclovas TREPĖNAITIS

Sigutė Kuusienė

Miglė Vaičiukynė

Olgirda Belova

autoriai Jonas Žiauka, Rasa Žūkienė, Lidija 
Vertelkaitė, Sigutė Kuusienė), kuriame tir-
tas fitohormonų poveikis in vitro būdu pa-
daugintų medžių šaknijimuisi, kas aktualu 

Šernųelgsenostyrimas, 
esantafrikiniokiauliųmaro 
plitimogrėsmei
Dr. Olgirda Belova pranešime „Šernų pa-
siskirstymas teritorijoje ir socialinis elge-
sys: GPS sekimo pranašumai“ (bendraau-
toriai dr. Artūras Gedminas, dr. Gintautas 
Urbaitis) pasidalijo atlikto tyrimo įžvalgo-
mis, kaip pavieniai gyvūnai ir jų  bandos 
gyvena, juda, maitinasi įvairių buveinių te-
ritorijose, ar gali platinti maro užkratą.  

Panaudojant individualiam bei grupi-
niam šernų stebėjimui GPS Sprootex Ultra 
įrangą ir termovizines kameras, šernų gy-
vensenos ir judėjimo tyrimai 2017–2018 m. 
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Valstybinės miškų tarnybos Miško 
sanitarinės apsaugos skyriaus inici-
atyva vasario 21 d. Girionyse, VMU 

Dubravos regioninio padalinio salėje buvo 
surengtas seminaras Valstybinių miškų urė-
dijos ir jos regioninių padalinių specialis-
tams, siekiant parengti bendras šalies miškų 
sanitarinės būklės gerinimo priemones ir 
kaip jas efektyviau įgyvendinti 2019 metais.

VMT Miško sanitarinės apsaugos sky-
riaus vedėjas Virgilijus Vasiliauskas ap-
žvelgė 2018 m. valstybiniuose miškuose 
užfiksuotus medynų pažeidimus ir šiemet 
šalies miškams didžiausią žalą galinčių pa-
daryti faktorių pasireiškimo tendencijas, 
įvardino pasitaikančius miškų sanitarinė-
je apsaugoje trūkumus, kaip juos taisyti. 

Pranešėjo teigimu, žievėgraužis tipo-
grafas Lietuvoje išlieka pagrindiniu miško 
medžių kenkėju. Jo populiacija 2019 m. gali 
išaugti visoje Lietuvoje, jei bus palankios 
gamtinės sąlygos. Šiems kenkėjams pavasa-
rį jautriausi bus brandūs ir perbrendę egly-
nai bei kiti medynai, kuriuose pernai nebuvo 
laiku ir tinkamai sutvarkyti pirminiai žie-
vėgraužių židiniai ir eglių žalios vėjavartos-
vėjalaužos. Eglynų atsparumo sumažėjimą 
biotiniams ir abiotiniams pažeidžiantiems 
veiksniams bei jų apsilpimą įtakojo 2018 m. 
buvusios orų sąlygos (sausros, kaitros, grun-
tinio vandens lygio pažemėjimas) ir 2017 m. 
buvę perteklingi krituliai (augaviečių užmir-
kimas). Manoma, kad dėl to medynai yra 
stresinės būsenos, gali suaktyvėti medžių 
šaknų puvimas, o tai sudaro palankias sąly-
gas žievėgraužių židiniams išplisti.

V. Vasiliauskas priminė, kad žievė-
graužių plitimo grėsmę didina šie gamti-
niai faktoriai: laiku nesutvarkytos vėjavar-
tos ir vėjalaužos, nusistovėję palankūs orai 
vabzdžiams vystytis, klimato kaita (suke-
lia stresus medžiams), suaktyvėję grybinių 
sukėlėjų pažeidimai. Žievėgraužių pliti-
mo grėsmę didina ir ūkiniai faktoriai, kai: 
liemenų kenkėjų apnikti medžiai ne laiku 
šalinami iš medynų (pagrindinis plitimo 
faktorius), iki orų atšilimo nesutvarkomos 
po žiemos vėjavartos-vėjalaužos, vasa-
rą žaliavinė mediena laiku neišgabenama 
arba neapsaugoma.

Aptartos miškų sanitarinės apsau-
gos silpnybės, pastebėtos vertinant miškų 
priežiūros vykdymą VMU regioniniuose 
padaliniuose. Įvardintos sanitarinių kir-
timų problemos: netinkama motyvacija 
(sanitariniai kirtimai vykdomi ne miškų 
sveikatingumui gerinti, bet medienos pa-
ruošoms), prastas darbų organizavimas 
(tradiciškai sanitariniais kirtimais kerta-
mi sausuoliai), situacijos nežinojimas, ne-
vykdomas monitoringas (nesekama ken-
kėjų gausa, jų aktyvumo periodai, grėsmė). 

Tebeaktuali žaliavinės medienos ap-
sauga: purškimas insekticidais (tik pava-
sarinis aktyvumas), išvežimas iš miško 
(vykdomas tik realizacijos tikslais), žievės 
lupimas (gali būti tik pirkėjui pageidau-
jant), nevykdomas medienos paruošų laiko 
keitimas į laikotarpį, kai vabzdžiai neakty-
vūs, medienos rietuvės nuo žievėgraužių 
apnikimo nedengiamos ir nedrėkinamos.

Augalų apsaugos produktų naudojimo 
klaidos: nesilaikoma naudojimo reglamen-
tų (koncentracijos, kiekio, laiko, paskirties), 
neefektyvi tirpalų paskleidimo technika 
(naudojama ne tos paskirties, netvarkinga, 
pasenusi). Sanitarinės apsaugos priemonių 
planavimo klaidos: neatsižvelgiama į realią 
situaciją medynuose, nėra prioritetinio rei-
tingavimo pagal pažeidimo svarbą. 

Profilaktinių priemonių naudojimo 
klaidos: vabzdžiagaudė mediena (nesilai-
koma naudojimo tikslo, žema paruošimo 
kokybė, netikslingos dėstymo vietos, ne-
optimalus kiekis), feromoninės gaudyklės 
(nesilaikoma naudojimo tikslo, netikslin-
gos dėstymo vietos, neoptimalus kiekis, 
netinkama priežiūra). Aptarta, kaip išvar-
dintas klaidas ištaisyti ir kokybiškai atlikti 
miškų sanitarinę apsaugą.

Girionyse – seminaras apie efektyvesnę 
miškų sanitarinę apsaugą

Nurodytas prioritetas 2019 m. visiems 
miškų valdytojams ir naudotojams: pu-
samžių ir vyresnių eglynų ir pušynų žval-
gymas, savalaikis užpultų medžių atrinki-
mas ir kirtimas, medienos pašalinimas iš 
miško. Tai padės užkardyti žievėgraužių 
židinių kilimą.

Aktuali ir miško želdinių, jaunuolynų 
apsauga nuo pušinių straubliukų, elninių 
žvėrių žalojimo. Seminare nurodytos daro-
mos apsaugos klaidos, aptarti efektyviausi 
ir šiuolaikiniai apsaugos būdai ir priemonės.

Seminaro klausytojai supažindinti su 
viršūninio žievėgraužio (Ips acuminatus) 
galima grėsme Lietuvos pušynams. Išplitę 
šios kinivarpos 2015–2018 m. sukėlė ypač 
didelio masto pušynų džiūvimą Baltarusi-
joje, Lenkijoje ir Ukrainoje. Specialistams 
nurodyta, kaip mūsų pušynuose reikia 
nustatyti šio kenkėjo pažeidimų pradžią, 
tvarkyti jų židinius. Pastebėjus pradėju-
sias džiūti pušis, būtina labai operatyviai 
jas iškirsti, išvežti medieną ir surinkti bei 
susmulkinti šakas, kol dar jas nepaliko ten 
išsivystę kenkėjai. Laiku neiškirstus pušų 
mediena labai greitai praranda prekinę 
vertę: patamsėja, pradeda irti, nes žievė-
graužiai užkrečia ardančiais grybais. 

Pademonstruoti pušynų džiūvimą ga-
linčio sukelti grybo Sphaeropsis sapinea 
pažeistų medžių vaizdai, aptarta pušų 
džiūvimo eiga, pažeidimų ypatybės žievės 
paviršiuje, ant šakų ir kankorėžių.

Taip pat klausytojai buvo supažindinti 
su verpiko vienuolio (Lymantria monacha) 
masinio išplitimo židiniais pušynuose, 
grėsmėmis, siūlomomis naikinamosiomis 
priemonėmis ir jų vykdymo daugiamete 
patirtimi Lietuvoje.

VMT inf.

Seminarą veda VMT Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas Virgilijus Vasiliauskas
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miškininkystė

Iki šių dienų ąžuolai neprarado savo didingumo ir vis dar laikomi Lietu-
vos girių karaliais. Ar žinome, iš kur jie kilę?

Manoma, kad prieš 2 mln. metų, ledynmečio pradžioje, visą da-
bartinę Lietuvos teritoriją padengė 2 km storio ledo sluoksnis. Visa auga-
lija ir gyvūnija iš Lietuvos teritorijos pasitraukė į išlikusias prieglobsčio 
zonas. Ir tik pasibaigus ledynmečiui (prieš 12 tūkst. metų) visos rūšys, 
tarp jų ir paprastasis ąžuolas, pradėjo iš prieglobsčio zonų plisti į atšilu-
sias teritorijas. 

Miškų genetikų atlikti pirmieji tyrimai parodė, kad Lietuvoje auga 
skirtingų genetinių linijų paprastieji ąžuolai. Rasti 8 skirtingi haploti-
pai. Jų 5, 7 ir 8-tas haplotipai rodo, kad dalis ąžuolų po ledynmečio į 
Lietuvą migravo iš Balkanų prieglobsčio zonos. Rytų Lietuvoje rastas 
gana dažnas Rytų Italijos haplotipas H6. Išskirtinai tik Žemaitijos re-
gione rasti Vakarų Italijos haplotipai H1/C (haplo 7 ir 8). Šiaurės Lie-
tuvoje aptiktas vokiškos kilmės haplotipas H4. Tyrimų metu pastebėta, 
kad vokiškos kilmės ąžuolai skiriasi geresne stiebo kokybe nuo Balkanų 
kilmės ąžuolų. 

Norint išsamiau ištirti paprastojo ąžuolo kilmę Lietuvoje, reikalingi 
platesni ąžuolų DNR tyrimai, ypač 
įtraukiant į šiuos tyrimus seniausius 
mūsų šalies ąžuolus.

VDU Žemės ūkio akademijos te-
ritorijoje įveistoje ąžuolų alėjoje at-
liktas tyrimas parodė, kad vienas 
ąžuolas (pažymėtas rodykle) yra H4 
haplotipo (vokiečių linija), o likusie-
ji yra H5-7 haplotipas (Balkanų lini-
ja). Rytų Italijos haplotipai yra įpras-

PaprastojoąžuolokilmėstyrimaiLietuvoje
Prof. dr. DARIUS DANUSEVIČIUS, dr. VIRGILIJUS BALIUCKAS, dr. JURATA BUCHOVSKA

ti Rytų Lietuvoje. Vakarų Italijos haplotipas (H1/C) buvo 
rastas išskirtinai Vakarų Žemaitijoje. Vokietijos migraci-
jos linija (H4, raudona) buvo nustatyta tik šiaurinėje Lie-
tuvoje.

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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Uosinė filaktinija Lapo fragmentas su ryškiais virusų 
pažeidimo simptomais birželį

Žvynuotoji skylėtbudė  šakavietėje

Paprastojouosio(Fraxinus excelsior) 
ligųsukėlėjai

Uosis (Fraxinus) – alyvmedinių 
(Oleaceae) šeimos medis, gentyje 
yra per 60 rūšių. Lietuvoje auga 

amerikinis (F. americana), kininis (F. chi-
nensis), maninis (F. ornus), pensilvaninis 
(F. pensylvanica) ir paprastasis (F. excel-
sior) uosis bei yra išvesta nemažai nusvi-
rusiomis šakomis, nežymiai trilapiais, 
dantytais, blizgančiais ar geltonais lapais 
įvairių formų uosių. Natūraliai mūsų ša-
lyje augantis paprastasis uosis (Fraxinus 
excelsior) gyvena iki 300 metų. Iš lapuočių 

Uosis atsparus šalčiui, oro taršai bei 
kenkėjams, bet pažeidžiamas grybinių ligų 
sukėlėjų.

1987 m. A. Matelis aptiko ir aprašė net 
30 rūšių saprotrofinių ir biotrofinių gry-
bų, parazituojančių paprastąjį uosį. Taip 
pat pastebėta, kad brandžius, mechaniškai 
sužalotus ar augančius suplūktoje žemėje 
uosius dažniau pažeidžia medieną ardan-
tys grybai. Pastaruoju metu pradėjo plis-
ti uosių virusinė liga, kurios sukėlėjas yra 
vyšninis lapus deformuojantis virusas. 

1996 m. pastebėta intensyvesnė pa-
prastųjų uosių džiūtis Europoje ir Lietu-
voje. Nustatyta, kad uosių džiūtį sukelia 
aukšliagrybių (Ascomycetes) klasės, Helo-
tiales eilės, Helotiaceae šeimos paraziti-
nis grybas Hymenoscyphus fraxineus (T. 
Kowalski) Bard, Queloz ex Hosoya, IMA, 
Fungus 5(1):79 (2014). Iš Tolimųjų Rytų 
kilęs šis grybas smarkiai plinta toliau, pa-
darydamas didelius nuostolius uosynams. 
Lenkijoje šis grybas buvo pirmą kartą pa-
skelbtas 1992 m., o nuodugniau aprašytas 
2006 m. kaip Chalara fraxinea (anafor-
ma). 

Didžiausi pažeistų uosynų plotai Lie-
tuvos valstybiniuose miškuose užregis-
truoti 2001 m. ir apėmė 15 000 ha plotą. 
H. fraxineus pažeidžia uosių lapus, lap-
kočius, žievę, šakas, šaknis, pūdo medie-
ną, gali plisti su sėklomis. Vėjas išnešioja 
aukšliaspores, kurios patenka ant uosių 
lapų, sukelia jų nekrozę, plinta į ūglius ir 
kitus medžio organus. Liga pavojinga ypač 

Dr. BANGA GRIGALIŪNAITĖ, dr. ANTANAS MATELIS, dr. DAIVA BUROKIENĖ, Gamtos tyrimų centras, Augalų patologijos laboratorija

uosis sužaliuoja vėliausiai, o lapus nume-
ta vienas pirmųjų. Jis gali miškuose augti 
kartu su eglėmis, liepomis, ąžuolais, juo-
dalksniais, beržais, sutinkamas ir urba-
nizuotų teritorijų želdiniuose. Miestuose 
uosius reikėtų sodinti erdvėje, atokiau nuo 
gyvenamųjų pastatų, kur yra pakankamas 
pomedžio plotas. 

Tvirta ir gražios tekstūros uosio mediena 
tinka lauko ir vidaus baldams, parketui, du-
rims, laiptams, dailylentėms, slidėms, drož-
lių plokštėms, buities reikmenims  gaminti. 

Ūglių ir žievės pažeidimai
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Valgomoji geltonpintė ant uosio trinkos
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jauniems uosiams. Nustatyta, kad H. fra-
xineus gali pažeisti ir kitų rūšių uosius. 

Uosių džiūtis – tai kartu ir kompleksi-
nis abiotinių veiksnių padarinys: klimato 
šiltėjimas, gruntinio vandens lygio svyra-
vimai, šlapias dirvožemis, tarša, uosių sta-
bilumo sumažėjimas bei biotinių – pato-
geninių grybų, kaip paprastojo kelmučio 
(Armillaria mellea), Fusarium, Phomop-
sis, Verticillium ir kitų genčių grybų veika.

Uosių džiūties priežastys tiriamos jau 
23 metai, vis dar ieškoma racionalesnių 
apsaugos priemonių nuo patogeninio gry-
bo H. fraxineus. Jau išaiškintos skirtingos 
kilmės grybo H. fraxineus populiacijų sa-
vybės daktaro disertacijoje 2015 m., atren-
kami atspariausi uosio genotipai. 2018 m. 
apgintos disertacijos duomenimis, nusta-
tyta, kad šio patogeno populiacijos pasižy-
mi aukšta genotipine, bet žema genetine 
įvairove. Atlikti virulentiškumo tyrimai 
atskleidė apie atskirų šio patogeno izoliatų 

virulentiškumą. Šiuo metu vykdoma daug 
darbų, bet dar lieka neišaiškintų klausimų 
apie grybo vystymosi, prisitaikymo prie 
augalų-šeimininkų ypatybės ir kt. 

Šiame straipsnyje pateikiame ir daž-
niausiai aptinkamas pavienių uosių lapali-
ges bei medieną ardančius grybus.

Vyšninis uosių lapus deformuojantis 
virusas. Jis puola brandžius medžius. La-
pai jau birželį būna gelsvi, susisukę. Viru-
su pažeisti medžiai blogiau pasiruošia žie-
mojimui, apšąla jų skeletinės šakos. Virusą 
ant sveikų augalų perduoda išplitę amarai.

Miltligė. Sukėlėjas – uosinė filaktini-
ja (Phyllactinia fraxini). Grybiena formuo-
jasi tik apatinėje uosių lapų pusėje. Lapai 
sukasi, raukšlėjasi, džiūsta. Vaisiakūniai 
– kleistoteciai yra  tamsiai rudi, išsidės-
to grupėmis arba pavieniai. Vasarą grybas 
plinta konidijomis, kurios būna kuokos 
formos. Žiemoja vaisiakūniais pažeistose 
lapų liekanose. Labiausiai miltligė išplinta 
rugsėjį. Todėl nukritusius miltligėtus la-
pus rudenį reikėtų sugrėbti arba kompos-
tuoti. Jeigu liga labai išplitinta, galima pa-
naudoti sieros turinčius preparatus.

Vasarą brandžių uosių šakavietėse, ant 
kelmų aptinkama žvynuotoji skylėtbudė 
(Polyporus squamosus), sukelianti medie-
nos puvinį. Šakavietėse, prie šaknų kakle-
lio, ant trinkelių taip pat vystosi ir  valgo-
moji geltonpintė (Laetiporus sulphureus), 
sukelianti greitai plintantį šerdinį puvinį. 
Dėl geotropinės reakcijos auga netipiškų 
formų kempininiai grybai (Phellinus), su-

keliantys baltąjį arba gelsvąjį medienos 
puvinį. Prie uosių šaknų kaklelio drėgnes-
niais metais gausiai grupėmis auga men-
kavertis grybas – žvynuotoji skujagalvė ( 
Pholiota squarrosa). 

Tikėkimės, kad paprastųjų uosių ne-
teks įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą.

Valgomoji geltonpintė 

Sena žvynuotoji skujagalvė prie šaknų kaklelioSena žvynuotoji skylėtbudė ant uosio kelmo Jauna žvynuotoji skujagalvė prie šaknų kaklelio

Džiūstantys uosynai

Įvairių formų kempinės

Pažeista uosio mediena
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esfondųirnacionalinėsinvesticijosį„Natura2000“
tinkloplėtrosirtvarkymodarbus

Nacionalinėsaplinkosapsaugos
strategijossiekiųįgyvendinimas
Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos 
ir miškų politikos grupės vyr. patarėjas  
Algirdas Klimavičius pranešime „Nacio- 
naliniai gamtos apsaugos prioritetai ir 
priemonės“ pažymėjo, kad Nacionalinė 
aplinkos apsaugos strategija nustato priori-
tetus saugant šalies kraštovaizdį, biologinę 
įvairovę ir ekosistemų paslaugas, miškus, 
žuvų išteklius ir medžiojamuosius gyvū-
nus. Kaip įgyvendinami išsikelti tikslai? 
Pavyzdžiui, miškų plėtros politikoje siekia-
ma iki 2030 m. šalies miškingumą padidin-
ti iki 35 proc., išsaugoti ir formuoti tvarias 
miško ekosistemas, gausinti ir racionaliai 
naudoti miškų išteklius. Medžioklės srityje 
siekiama išlaikyti optimalų elninių žvėrių 
populiacijos tankumą, vilkų populiacijos 
gyvybingumą, optimizuoti šernų, bebrų, 
smulkių plėšriųjų medžiojamųjų žvėrių, 
pilkųjų kiškių populiacijos naudojimą. Įgy-
vendinamas kraštovaizdžio ir biologinės 
įvairovės 2015-2020 m. veiksmų planas. 

Pranešėjas atkreipė dėmesį į „Natura 
2000“ tinklo plėtrą, jo efektyvaus valdy-
mo, finansavimo aktualijas, visuomenės 
informuotumo didinimą, švietimą, sau-
gomų gyvūnų daromos žalos prevenciją ir 
kompensavimo galimybes. 

europossąjungosfondųinvesticijos 
įgamtosaugąLietuvoje
„Natura 2000“ tinklo projektų administ-
ratorė Lietuvoje Dalia Čebatariūnaitė in-
formavo seminaro dalyvius apie ES fondų 
teiktą paramą „Natura 2000“ tinklo įgy-
vendinimui. Iš Biologinės įvairovės išsau-
gojimo ir saugomų teritorijų planavimo 
bei tvarkymo 2007-2013 m. programos 81 
mln. eurų fondo apie 35 proc. lėšų buvo 
skirta „Natura 2000“ tinklo reikmėms. 

2014-2020 m. su „Natura 2000“ su-
sijusioms priemonėms skirta apie 51,3 
mln. eurų (iš ERPF  – 21,4  mln. eurų, iš 
Sanglaudos – 29,8 mln. eurų). Iš Lietuvos 
kaimo plėtros 2007-2013 m. programos 
2,286 mlrd. eurų bendro biudžeto aplin-

kosauginėms priemonėms skirta 338 mln. 
eurų: agrarinės aplinkosaugos išmokoms 
– 330,56 mln. eurų, „Natura 2000“ išmo-
koms miškuose – 4,15 mln. eurų, „Natura 
2000“ žemės ūkyje – 2,6 mln. eurų, miš-
kų aplinkosaugos išmokoms – 1,08 mln. 
eurų. Iš Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 
m. programos (bendras biudžetas – 1,977 
mlrd. eurų) su „Natura 2000“ susijusiems 
veiksmams ir pagalbinėms priemonėms 
skirta apie 80 mln. eurų.

Iš Europos žuvininkystės fondo 2007-
2013 m. skirtos 56,2 mln. eurų paramos 
Lietuvos žuvininkystės sektoriui išmokė-
ta 7,09 mln. eurų  vandens aplinkosaugos 
priemonėms. Taip pat aplinkos apsaugos 
funkcijas atliekančiai akvakultūrai skirta 
6,5 mln. eurų iš 2015 m. EK patvirtintos 
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-
2020 m. veiksmų programos. 

Pagal LIFE programą įgyvendinta ar 
įgyvendinama 19 projektų, jiems 2014-
2020 m. skirta 23,4 mln. eurų. Lietuvoje 
2018-2027 m. vykdomam LIFE integruo-

BAST Mūšos tyrelio pelkėje vykdomi natūralaus hidrologinio režimo atstatymo darbai (Joniškio r.)
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Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos nacionaliniame lankytojų centre vasario 5 d. surengtame seminare „In-
vesticijų į Natura 2000 stiprinimas, panaudojant ES fondus ir Prioritetinės veiksmų programos atnaujinimas“ 
buvo aptartas ES fondų bei nacionalinis „Natura 2000“ tinklo finansavimas 2007-2013 m., 2014-2020 m. ir ES 
finansinės galimybės 2021-2027 m., pristatyti atlikti ir planuojami gamtotvarkos darbai. Seminare dalyvavo Eu-
ropos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato Gamtos apsaugos skyriaus specialistė Christina Pantazi, mūsų 
šalies Aplinkos, Žemės ūkio ministerijų, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Valstybinės miškų tarnybos, 
Gamtos tyrimų centro, VDU Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto, Klaipėdos universiteto Jūros 
tyrimo instituto, Lietuvos ornitologų draugijos, Baltijos aplinkos forumo, kitų mokslo ir visuomeninių institucijų 
atstovai. Pristatyta keliolika informatyvių pranešimų. 

VACLOVAS TREPĖNAITIS
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Lieptai lankytojams į Mūšos tyrelio pelkę  Sutvarkyta Pustlaukio duobės aplinka Kurtuvėnų RP

tam projektui „Natura 2000 tinklo valdy-
mo optimizavimas Lietuvoje“ (Nr. Life16 
ipe/lt/016) skirtas 17 mln. eurų biudžetas.

Papildomas finansavimas yra Europos 
ekonominės erdvės ir Norvegijos finansi-
niai mechanizmai. Pagal EEE finansinio 
mechanizmo LT03 programą „Biologinė 
įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ 2014-
2017 m. įgyvendinta 15 projektų (jų vertė 
– 7,63 mln. eurų). Pasinaudojama ir Eu-
ropos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 
(INTERREG V) programa. Pagal INTER-
REG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradar-
biavimo per sieną programą skirta 20,01 
mln. eurų, pagal bendradarbiavimo su La-
tvija programą – 16,41 mln. eurų, Pietų 
Baltijos regiono aplinkos ir kultūros po-
tencialo panaudojimui mėlynajam ir žalia-
jam augimui skirta 49,10 mln. eurų, Bal-
tijos jūros regiono veiksmingam gamtinių 
išteklių valdymui – 102,96 mln. eurų. 

Nacionalinėsinvesticijosį„Natura
2000“tinklogamtotvarkosdarbus
Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos 
investicijų ir ekonominių priemonių depar-
tamento direktorius Inesis Kiškis prista-
tė nacionalinį finansavimą „Natura 2000” 
tinklo teritorijoms. Iš Aplinkos apsaugos 
rėmimo programos 2018 m. Valstybinės 
saugomų teritorijų tarnybos ir jos kuruo-
jamų saugomų teritorijų direkcijų įgyven-
dinamoms gamtosauginėms priemonėms 
skirta 594 tūkst. eurų, o „Natura 2000“ 
teritorijoms kasmet numatoma apie 270 
tūkst. eurų. Kasmet skiriami nacionaliniai 
asignavimai LIFE projektams: 2017-2021 
m. – po 642000 eurų. Aplinkos ministerija 
projektuoja padidinti nacionalinį finansa-
vimą LIFE projektams: 2019 m. skirti 2,170 
mln. eurų, 2020 m. – 3,5 mln. eurų (2,7 
mln. eurų vykdomiems projektams ir 800 
tūkst. eurų planuojamiems 2018 m. kvieti-

mo projektams), 2021 m. – 4 mln. eurų (2,6 
mln. eurų vykdomiems projektams ir 600 
tūkst. eurų planuojamiems  2018 m. kvieti-
mo projektams bei 800 tūkst. eurų planuo-
jamiems 2019 m. kvietimo projektams). 
Vykdant 2018-2027 m. Lietuvoje integruo-
tąjį LIFE projektą 10,2 mln. eurų sudaro ES 
fondų lėšos ir 6,8 mln. eurų skiriama iš Lie-
tuvos valstybės biudžeto.

„Pasinaudojus 2007-2013 m. ES struk-
tūrinių fondų parama 2009-2015 m. sau-
gomose teritorijose buvo įgyvendinti 
etapais 3 projektai. Jais buvo siekiama su-
daryti prielaidas saugomų teritorijų būklei 
gerinti, įgyvendinti planavimo dokumen-
tuose numatytas apsaugos ir tvarkymo 
priemones pasirinktose teritorijose, – sakė 
Valstybinės saugomų teritorijų tarny-
bos direktorius Albertas Stanislovaitis. – 
„Natura 2000“ teritorijoms tvarkyti buvo 
skirta apie 5 mln. eurų, iš jų apie 3 mln. 
eurų išleista sutvarkytų teritorijų priežiū-
rai reikalingos technikos įsigijimui. Atlikti 
gamtotvarkos darbai „Natura 2000“ tinklo 
60-yje teritorijų (sumedėjusios augalijos 
kirtimas ir pašalinimas, žolinės augalijos 
šienavimas ir pašalinimas, atžalų kirtimas 
ir pašalinimas, nendrių kirtimas ir paša-
linimas, inkilų įrengimas ir kt.) ir hidro-
loginio režimo atstatymas. Pirmame etape 
„Natura 2000“ tinklo teritorijų tvarkymo 
darbai vykdyti Dieveniškių istoriniame 
regioniniame parke, Krekenavos, Neries, 
Tytuvėnų, Salantų, Sartų, Sirvėtos, Kauno 
marių, Gražutės, Nemuno deltos, Laba-
noro regioniniuose parkuose, Žemaitijos 
nacionaliniame parke, Žuvinto biosferos 
rezervate. Nemuno deltoje vykdyti Senrus-
nės ir Sennemunės ežerų tvarkymo darbai 
bei tvarkytos Laukagalio, Baltosios Vokės 
pelkės. Antrame etape atlikti ir Nasrėnų 
pievų, Dvariškių kaimo apylinkės, Ilgaši-
lio, Klamputės pelkių, Metelio šiaurinės 

paežerės (Buckūnų pelkės) tvarkymo dar-
bai. Trečiame etape gamtotvarkos darbai 
vyko Aukštaitijos ir Žemaitijos naciona-
liniuose, Aukštadvario, Gražutės, Kauno 
marių, Krekenavos, Kurtuvėnų, Labano-
ro, Nemuno kilpų, Neries, Panemunių, Sa-
lantų, Sartų, Sirvėtos, Tytuvėnų, Veisiejų, 
Žagarės, Pavilnių ir Verkių regioniniuose 
parkuose bei Viešvilės valstybiniame gam-
tiniame rezervate. Atkurtas Paburgės pel-
kės natūralus hidrologinis režimas“. 

Gavus 2014-2020 m. ES struktūrinių 
fondų paramą, „Natura 2000“ teritorijos 
bus tvarkomos 2 etapais: pirmam etapui 
2017-2021 m. skirtas 4,2 mln. eurų finan-
savimas, antrame  2020-2022 m. numato-
ma panaudoti 2,8 mln. eurų. Pirmame eta-
pe numatyta sutvarkyti 18 „Natura 2000“ 
tinklo teritorijų (997,21 ha), atkurti Paši-
lių ir Padustėlio pelkių hidrologinį režimą, 
parengti 5 natūralaus hidrologinio reži-
mo atstatymo techninius projektus ir at-
likti techninių projektų ekspertizes. Dalį 
darbų Kuršių nerijos nacionalinio parko, 
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių 
gamtinio rezervato direkcijos bei Žagarės 
regioninio parko direkcija atlieka savomis 
jėgomis. 

Vykdomas BAST Senosios Įpilties ir 
BAST/PAST Nevėžio vidurupio slėnio 
tvarkymas. Teritorijos tvarkomos pagal 
gamtotvarkos planus, miškotvarkos pro-
jektus, tvarkymo programas bei valstybi-
nių parkų tvarkymo planus.

„Pradedamas gamtotvarkos priemonių 
įgyvendinimo „Natura 2000“ teritorijose ant- 
rojo etapo planavimas 2020-2022 metams: 
bus imtasi Minkūnų durpyno, Pavirinčių-
Pakalnių ir Notigalės pelkių hidrologinio re-
žimo atstatymo darbų“, – teigė Valstybinės 
saugomų teritorijų tarnybos vadovas.  

Gamtosaugos ekspertas Giedrius Vai-
vilavičius pasidžiaugė, kad jau sukaupta 
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didžioji dalis gamtotvarkos planų ir atlik-
tų darbų „Natura 2000“ teritorijose duo-
menų (rinkti visus duomenis gamtotvar-
kos duomenų bazei pradėta nuo 2006 m.). 
Pasak eksperto, surinktus bazės duomenis 
jau galima tyrinėti, vertinti įvairiais pjū-
viais, nuolat pildyti bei planuoti darbus ir 
veiklos biudžetą. kad

Aplinkos ministerijos Gamtos apsau-
gos ir miškų politikos grupės vyriausiasis 
specialistas Džiugas Anuškevičius pristatė 
finansinių poreikių sąmatą „Natura 2000“ 
tinklo įgyvendinimui naujoje Prioritetinių 
veiksmų programoje (PVP) 2021–2027 m. 
laikotarpiui. Preliminariais skaičiavimais 
iš viso reikėtų apie 2,077 mlrd. eurų finan-
savimo, jeigu visus svarbiausius darbus 
norėtume matyti atliktus iki finansavimo 
laikotarpio pabaigos. Bendrus finansinius 
poreikius skaičiavo Aplinkos ministerijos, 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, 
VSTT Metodinio analitinio centro,  Gam-
tos tyrimų centro,  Klaipėdos universiteto 
Jūros tyrimų instituto ir Lietuvos ornitolo-
gų draugijos specialistai.

arinvesticijospadidinosaugomų
buveiniųvertę(kokybę)?
Kai viena visuomenės dalis nori dar inten-
syvinti gamtosaugą išskirtose saugomo-
se teritorijose, o kiti priversti intensyvin-
ti ūkinę veiklą likusiuose miškuose, žemės 
ūkio naudmenų plotuose, manau, sunku 
vienodai įvertinti kiekvienos buveinės ver-
tę ir saugomos rūšies svarbą. Atskirai pa-
žiūrėjus, kiekviena saugotina rūšis gali at-
rodyti svarbesnė už kitas ir nepakankamai 
saugoma.

Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) 
direktorius Liutauras Raudonikis semina-
re pasidžiaugė, kad pagal ES paukščių di-

rektyvos reikalavimus Lietu-
voje saugomos visos paukščių 
rūšys, tik išimtinais atvejais tai 
gali būti netaikoma medžioja-
mų paukščių rūšims ir kai ats-
kiri paukščiai daro reikšmingą 
žalą aplinkai ar žmogaus gero-
vei. Pavyzdžiui, kormoranai. 

Lietuvos ornitologų drau-
gija deda daug pastangų sau-
gant baltuosius gandrus, 
stambiuosius miško paukščius 
(juodąjį gandrą, uralinę pe-
lėdą, erelį žuvininkas, kitus), 
kolonijinius paukščius (pilką-
jį garnį, žuvėdras, kovus, kitus), agrarinio 
kraštovaizdžio nykstančias rūšis (kurap-
kas, tilvikinius paukščius, kitus),  urba-
nistinio kraštovaizdžio paukščius (kovus, 
čiurlius, langines kregždes), taip pat nyks-
tančius žalvarnius, stulgius, didžiąsias 
kuolingas, paprastuosius griciukus, jūr-
šarkes, meldines nendrinukes ir kitas rū-
šis, kurių populiacijos skaičiuojamos vie-
netais ar dešimtimis porų. 

Ornitologų draugijos vadovo manymu, 
paukščių apsauga yra efektyvesnė ir ma-
žiau kainuoja, kai saugomos dar santyki-
nai skaitlingos, bet jau nykstančios rūšys. 
Deja, praktinių apsaugos priemonių nega-
lima tinkamai planuoti, juolab jų įgyven-
dinti, kai trūksta informacijos apie nyks-
tančių rūšių gausos ir paplitimo ypatumus 
ar pokyčius, jų ekologijos ar biologijos 
ypatumus mūsų šalyje. Jis įvardino, kad iki 
šiol valstybės mastu tokiai veiklai nebūda-
vo skiriamos net minimaliai būtinos lėšos, 
todėl dėl duomenų trūkumo vėluojama 
tinkamai reaguoti, vėluojančio reagavimo 
išdava – nemažos saugotinų paukščių da-
lies būklė yra nepalanki. 

Gamtos tyrimų centro ir Lie-
tuvos ornitologų draugijos spe-
cialistai 2017-2018 m. atliko 111 
paukščių rūšių būklės įvertinimą, 
taikant tarptautiniu mastu pripa-
žintus IUCN kriterijus. Iš tirtųjų 
rūšių net 63 rūšys buvo priskirtos 
trim aukščiausioms IUCN nyki-
mo kategorijoms. Dar 7 paukščių 
rūšių statusas nežinomas dėl duo-
menų stokos (DD IUCN kategori-
ja). Anot L. Raudonikio, tai rodo, 
kad ženkliai Lietuvos ornitofau-
nos daliai reikia skubių apsaugos 
priemonių. Jo pastebėjimu, į 2018 
m. atnaujintą Lietuvos raudono-
sios knygos sąrašą buvo įtrauktos 

77 paukščių rūšys, tarp 
kurių yra nemažai ge-
resnės nei aukščiau iš-
vardintos būklės rūšių. 
Ornitologų draugijos 
vadovas neslėpė, kad dėl 
atskirų paukščių rūšių 
apsaugos prioritetų pa-
rinkimo neretai išsiski-
ria LOD ir Aplinkos mi-
nisterijos pozicijos, ne 
visada paisoma tyrimų 
duomenimis pateikiamų 
argumentų. Pavyzdžiui, 
nepaisant LOD siūlymo, 

į atnaujintą Raudonosios knygos sąrašą 
nebuvo įtraukta net dešimt ypač sparčiai 
nykstančių Lietuvoje paukščių rūšių: cyp-
lė, pilkasis garnys,  pempė, kūdrinis tilvi-
kas, juodagalvis kiras, bitininkas, geltonoji 
kielė, pievinis kalviukas, raiboji devynbal-
sė, kovas.

Valstybinės miškų tarnybos direkto-
rius Albertas Kasperavičius atkreipė semi-
naro dalyvių dėmesį į ekonominius ir kitus 
praradimus, jei būtų plečiamas europinės 
svarbos saugomų teritorijų tinklas „Natu-
ra 2000“, jame ribojami ar net uždraudžia-
mi miško kirtimai. Į inventorizuotus miško 
buveinių plotus patenka 256 500 ha miškų: 
63 proc. yra valstybinės reikšmės, 30 proc. 
privatūs ir 7 proc. skirti nuosavybės tei-
sėms atkurti. Iš šio ploto apie 100 tūkst. ha 
inventorizuota „Natura 2000“ vietovėse, 
kurios nustatytos dėl ES Buveinių direk-
tyvos įgyvendinimo, likusi dalis (apie 165 
tūkst. ha) yra už minėtų vietovių ribų. 

Valstybinės miškų tarnybos miškinin-
kai parengė skaičiavimus pagal tris skirtin-
gus miško buveinių apsaugos scenarijus, iš 
kurių geriausiai ES gamtosaugos teisę ati-
tinka scenarijus, kuomet į „Natura 2000“ 
tinklą įtraukiama ir išsaugoma ne mažiau 
kaip 60 proc. prioritetinių miško buveinių 
tipų ir ne mažiau kaip 20 proc. nepriori-
tetinių miško buveinių tipų. Pagal šį sce-
narijų nutraukus pagrindinius miško kir-
timus medynuose, kurie kartografuoti EB 
svarbos natūraliomis miško buveinėmis, į 
rinką kasmet nebūtų pateikta apie 0,8-1,1 
mln. m3 žaliavinės medienos, nesumokami 
pajamų mokesčiai už šią nerealizuotą me-
dieną, privačių miškų savininkams reikė-
tų išmokėti kompensacijas už aplinkosau-
ginius apribojimus. Be to, miškininkystės 
sektoriuje ir medienos pramonėje galimai 
sumažėtų darbo vietų, sumenktų miškų 
indėlis į klimato pokyčių švelninimą. 

Saugant buveines Buktos girioje
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Pūsčios pelkės tvarkymo darbai

Žygis po Aukštumalos pelkę

Nemuno deltos regioninio parko direk-
cija Pasaulinę pelkių dieną paminėjo 

žygiu po Aukštumalos pelkę. Nepabūgę 
darganoto žiemos oro gidų vedami 64 da-
lyviai, pasiskirstę į 2 grupeles, pradėjo žygį 
nuo Aukštumalos pelkės pažintinio tako. 
Įšalas leido žygeiviams įveikti apie 5 km 
maršrutą su keletu kliūčių – per pelkę išsi-
raizgiusiu kanalų tinklu. Pakeliui žygeiviai 
iš arti stebėjo 2011 m. kilusio gaisro apde-
gintą beržyną, pamatė pelkės zoną, kurioje 

kasamos durpės, grožėjosi žiemišku pelkės 
kraštovaizdžiu. Norintys galėjo paskanau-
ti iš vieno pelkės ežerėlių eketės pasemto 
vandens. Grįžus visi buvo pavaišinti gar-
džia žirnių koše ir karšta arbata.

Sartų ir Gražutės regioninių parkų di-
rekcija kartu su Lietuvos gamtos fondu 

šią dieną visus pakvietė į Pūsčios pelkę, kur 
vyksta durpyno kasybos metu sunaikintų 
pelkės buveinių atkūrimo darbai – stato-

ŽygiaispažymėtaPasaulinėpelkiųdiena
Nuo 1971 m. gamtosaugininkai kasmet vasario 2 d. pažymi Pasaulinę pelkių dieną, siekdami atkreipti visuome-
nės dėmesį į saugotinas pelkes, kitas biologine įvairove turtingas šlapžemes. Lietuvoje tapo įprasta šia proga 
rengti pažintinius žygius į svarbias  pelkes. 
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Pažintis su Pūsčios pelke
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mos užtūros, padėsiančios pelkėje sulai-
kyti vandenį. Tam, kad žygeiviai nesušaltų, 
buvo surengtos šokinėjimo per griovius 
varžybos.

Žemaitijos nacionaliniame parke va-
sario 2 d. buvo organizuotas žygis iš 

Platelių į Siberijos ir Piktežerio pelkes pės-
čiomis arba su slidėmis. Keliautojams buvo 
pasiūlyta aplankyti didžiausią Žemaitijos 
nacionaliniame parke kadagyną, augan-
tį Siberijos pelkėje, čia įrengtą apžvalgos 
bokštą, taip pat Piktežerio ežerą ir jį su-
pančią pelkę, Auksalės pusiasalį – hidro-
grafinį gamtos paminklą ir Kunigo upelį su 
bebraviete. 

Dzūkijos nacionaliniame parke Pelkių 
dienai skirtas renginys vyko  vasario 

1 d. Marcinkonyse. Gamtininkai pasakojo 
apie 8 pelkės savybes, o menininkai Vene-
cijos bienalėje pristatė apie pelkes meninį 
projektą. 

Kamanų gamtinio rezervato specialistai 
vasario 2 d. surengė viktoriną gamtoje 

prie Kamanų pelkės mokomojo tako. Čia 
lankytojai, pasiskirstę  po keturis į koman-
dą, galėjo varžyti savo žiniomis apie gamtą.  

Daugiau informacijos apie renginius, skir-
tus Pelkių dienai, galima rasti nacionali-
nių ir regioninių parkų, rezervatų direkcijų 
tinklalapiuose bei Facebook paskyrose. 
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Anksčiau Liudiškių kalva anykštėnų 
vadinta smėliakalniu, „Sachara“, nes 

buvo plika, pustoma vėjo. 1953 m. iš Len-
kijos, Zakopanės miestelio buvo parvežti ir 
čia perlaidoti 1907 m. mirusio J. Biliūno pa-
laikai, 1958 m. prie kapo iš tašytų Anykščių 
apylinkių akmenų pastatytas 14 m aukščio 
paminklas (autorius architektas Vytautas 
Gabriūnas) su  bareljefu (autorius  Bronius 
Vyšniauskas). 

Kalvos papėdė apsodinta miško želdi-
niais. Bėgant metams jie užaugo tankiais 
medynais, kuriuose vyksta natūralus išsi-
retinimas – atsirado pavojingai pasvirusių, 
pažeistų ir ligotų medžių. 

Anykščių rajono savivaldybės adminis-
tracija kreipėsi į Valstybinių miškų urėdiją 
dėl šių medžių pašalinimo. VMU Anykščių 
regioninio padalinio miškininkai įvertino 
16 ha miesto miško teritoriją prie „Laimės 
žiburio“, atrinko kirtimui 326 pavojingus, 
sausus, ligotus ir kenkėjų užpultus me-
džius. Leidimai šiame miške vykdyti at-
rankinius sanitarinius kirtimus suderinti 
su Nacionaline žemės tarnyba ir Valstybi-
ne miškų tarnyba.

„Miškas yra kalvotoje vietoje, jame 
ir žiemos metu lankosi žmonės, todėl sa-
nitariniam kirtimui atlikti ieškojome to-
kio sprendimo, kuris mažiausiai trikdytų 
įprastą miestiečių ir miško gyvenimą. Ne-
naudosime sunkios miško kirtimo tech-
nikos, sužymėtus medžius parduosime 

Mišku apaugęs ant Liudiškių kalvos stovintis „Laimės žiburys“

Anykščių miesto teritorijoje vienas iš turistų gausiai lankomų objektų yra ant Liudiškių kalvos esantis „Laimės 
žiburys“ – kapavietė ir paminklas rašytojui anykštėnui Jonui Biliūnui, šios kalvos papėdę supa užaugęs miškas. 

nenukirstu mišku gyventojams. Kadan-
gi miestų miškai yra priskiriami rekrea-
ciniams miškams, juose tvarkymo darbai 
turi būti baigti iki kovo 15 d., kad netruk-

Tvarkomasmiškasprie„Laimėsžiburio”
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Taip atrodė Liudiškių kalva 1958 m.

dytų ir perintiems paukščiams“, – sako 
VVU Anykščių regioninio padalinio vado-
vė Monika Sirgėdienė. 

VMU inf.



28       2019 vasaris

PROFsąJUnGŲ VEikLA

Susijungus į vieną padalinį, darbuoto-
jams tenka keisti įpročius, nusisto-
vėjusį darbo ritmą. Kai kam toles-

nė nuo namų tapo darbo vieta, kai kurių 
žmonių pasikeitė pareigybės pavadinimas 
ar net darbo pobūdis. Padaliniuose pasi-
keitė pasiskirstymas darbo barais. Kai ku-
riuose regioniniuose padaliniuose atsirado 
anksčiau nebuvusi medienos meistro pa-
reigybė. Iš girininkijų darbuotojų perimta 
atsakomybė už medienos ruošą, jos aps-
kaitą ir realizaciją. Mažiau šiuos struktūrinius pakeitimus jaučia 
padaliniai, kuriems nereikėjo jungtis, taip pat ten, kur medienos 
ruošai jau ir anksčiau vadovavo medienos meistrai.

Sveikintinas VMU vadovybės deklaruotas pažadas, kad dėl re-
organizacijos pakeitus pareigybę, darbuotojų atlyginimai nema-
žės, tačiau išryškėjo kita labai opi ir jautri problema. Į naują pa-
dalinį darbuotojai atsinešė ne tik savus įpročius, tradicijas, bet ir 
gautus atlyginimus. Susiklostė situacija, kai tame pačiame padali-
nyje, užimdami tokio paties lygio pareigas, darbuotojai gauna žy-
miai besiskiriančius darbo užmokesčius. Tai ypač ryšku ten, kur 
padaliniai sukurti iš buvusių miškų urėdijų, kuriose atlyginimai 
skyrėsi dėl ekonominių galimybių ar tik dėl to, kad nebuvo išside-
rėti didesni atlyginimai. Nėra normalu, kai padalinyje girininkijų 
darbuotojų ar net tame pačiame kabinete sėdinčių ir vienodo lygio 
pareigas užimančių specialistų atlyginimai skiriasi keliais šimtais 
eurų vien todėl, kad jų buvę atlyginimai iki sujungimo taip stipriai 
skyrėsi. Tokia situacija darbuotojams sukelia socialinio neteisin-
gumo ir diskriminacijos jausmus ir tikrai nemotyvuoja pasitikėti 
miškų valdymo reformos deklaruotais tikslais, taip pat neskatina 
aktyviai prisidėti prie VMU siekių įgyvendinimo.

Naujos VMU kolektyvinės sutarties 6.3. punktas deklaruoja, 
kad tos pačios pareigybės ir kvalifikacijos darbuotojams darbo už-
mokestis mokamas nepriklausomai nuo jo lyties, rasės, tautybės, 
kilmės, tikėjimo ir kita.  Darbo kodekso 6 str. 2 dal. 4 punktas taip 
pat teigia, kad už tokį patį ar vienodos vertės darbą turi būti mo-
kamas vienodas darbo užmokestis. 

Prieš dvejus metus aplinkos viceministras Martynas Norbu-
tas, laišku kreipdamasis  asmeniškai į kiekvieną valstybinių miškų 
darbuotoją, rašė: „... Iš pradžių planuojama panaikinti atlyginimų 
dydžių skirtumus tarp tas pačias funkcijas vykdančių specialistų, 
o vėliau didinti miške dirbančių specialistų atlyginimus...“.  Buvęs 
ministras Kęstutis Navickas 2018 m. gegužės 10 d.  Seimo posė-
dyje atsakydamas į Seimo narių klausimus, sakė: „...Pažadas buvo, 

Tokiopatieslygiopareigos,bet
atlyginimaiskirtingi?

kurį dabar įgarsinu ir pakartoju – suly-
ginti pagal didžiausią atlyginimą tos ka-
tegorijos darbuotojų atlyginimus. Įmonė 
peržiūrėjo atlyginimų pertvarkymo tvar-
ką ir, kaip sakiau, tai bus...“. Taigi, VMU 
steigėjos – Aplinkos ministerijos vadovai  
suprato, kad išspręsti atlyginimų klausi-
mą yra tik vienas teisingas būdas – pri-
traukti visų atlyginimus iki tos darbuo-
tojų kategorijos aukščiausio atlyginimo 
lygio. VMU vadovybės pasirinktas kelias 

– skaičiuoti visokias medianas, procentiles ir t.t., lyginantis prie 
Lietuvos atlyginimų rinkos – tai tik problemos sprendimo ištęsi-
mas ir būdas pateisinti įspūdingus VMU vadovybės atlyginimus.

VMU vadovybės teigimu, nėra galimybių visiems vienu metu 
padidinti atlyginimus iki aukščiausio toje darbuotojų kategorijoje, 
bet tų galimybių reikia ieškoti, nes darbuotojų nepasitenkinimas 
tokia padėtimi sparčiai auga. Juk kol kas medienos kainos palan-
kios, VMU oficialiai deklaruoja augančias pajamas, siekia aukštų 
pelningumo rodiklių, vykdo gal ir ne pirmo būtinumo įvairiausių 
paslaugų pirkimus...

Sunkiai įsivaizduojama, kad  VMU vadovybė gautų skirtingus 
atlyginimus vien dėl to, kad ankstesnėse darbovietėse (miškų urėdi-
joje, oro uoste ar kitur) jų atlyginimai buvo skirtingi. Nemanau, kad 
būtų laimingi ir VMU valdybos nariai, jeigu vien dėl tos priežasties 
taip pat gautų skirtingus atlyginimus, bet Jungtinės profesinių są-
jungų atstovybės kreipimasis dėl aptariamos problemos į valdybos 
narius, jiems įspūdžio nepadarė ir jokios reakcijos neiššaukė. 

Vienu kartu išsprendus darbo užmokesčio sulyginimą, atkristų 
daug problemų – kiekvieną mėnesį daryti dvigubą atlyginimų skai-
čiavimą, lyginant, ar nesumažėjo darbuotojo atlyginimas su anksčiau 
gautuoju, ar taikomi tarifiniai įkainiai garantuoja atlygį, ne mažesni 
už anksčiau gautą, nereikėtų  kiekvieną kartą skaičiuoti darbo užmo-
kesčio individualiosios  išlyginamosios dalies ir kita. Be to, darbuo-
tojams atkristų būtinybė kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją dėl 
išaiškinimo, ar tokia situacija nėra Darbo kodekso pažeidimas.

Galbūt kurį laiką būtų galima apsieiti be naujo VMU logotipo, 
naujo interneto tinklalapio, be naujos uniformos, kai kurių pas-
laugų pirkimų, galima būtų dar pavažinėti senesniu automobiliu, 
gal net paaukoti užsibrėžtą aukštą pelno rodiklį, bet tikrai reikėtų 
skubiai ir iš esmės išspręsti šią jautrią problemą.

Juozas ŪSAS
Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė

Nuo šių metų pradžios Valstybinių miškų urėdijos (VMU) regioniniai padaliniai pradėjo dirbti struktūriškai 
pertvarkyti. Iš 26 dabar esamų VMU regioninių padalinių 15 yra sudaryti sujungus po dvi, o Dubravos re-
gioninis padalinys – net  tris buvusias miškų urėdijas. 

LMPF užsak.
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Dievulis davė ir net drėbtelėjo.
Valdžios, politikų, Briuselio, 

„Brexito“ ir depresijos užknisti Marijos 
žemės gyventojai 101-ąjį savo valstybės 
gimtadienį galėjo švęsti, kaip pavasario 
pradžią.

Šeštadienį, vasario šešioliktąją, po 
„ilgos, speiguotos ir sniegingos žiemos“ 
laimės nesuteikiančioje Tėvynėje nušvi-
to saulė, o maloni šilumytė gausybę Lie-
tuvos piliečių ir nepiliečių išviliojo švęsti 
svarbiausios valstybės šventės.

Gimtadienis pavyko. Laimės indek-
sas šovė į viršų. Gal būtų kilęs ir dar 
aukščiau, bet...

Geroji, ketvirtoji valdžia reagavo žai-
biškai, kad gražintų savo pavaldinius į 
jiems ir mūsų kraštui būdingą būseną.

Sekmadienį, vasario 17 dieną, nuo 
ankstyvo ryto šventinėms nepriklauso-
mybės minėjimo pagirioms palengvinti 
buvo patiekti du patiekalai.

Pirmasis – analitinis straipsnis apie 
nebeegzistuojančios valstybės slidinin-
kų mistinę žūtį, atsitikusią daugiau kaip 
prieš pusę amžiaus Šiaurės Urale (vieta 
labai simboliška valstybės nepriklauso-
mybės dienos minėjimo fone!).

Desertas – ketvirčio amžiaus senu-
mo vargšo Alytaus taksisto nužudimo 
istorija (žiūrėkit žmogeliai, nuo ko prasi-
dėjo antroji jūsų nepriklausomybė!). 

Pavargę šventėjai abu patiekalus lap-
nojo net pusšešto tūkstančio valandų. 
Bent jau taip teigia šito skaitalo laimin-
gi ir patenkinti autoriai („Delfi.lt“, 2019 
02 17-18).

Mūsų karalystėje vėl ramybė ir malo-
ni prieblanda.

Mat juos šunys. Ir ketvirtąją valdžią 
ir tokius jos pavaldinius. Pakalbėkime 
geriau apie šunis.

Dievinu gerai iškeptą avies kulšį. Net 
labiau, negu kiaulės gurną. 

Galbūt dėl to dažnai žvairakiuoju į 
tuos tėvynainius, kurie pasiryžę net pa-
skutinius apatinius paaukoti, kad tik lai-

mės ir saugumo jausmo nepritrūktų nuo 
žilos senovės garsus avių piemuo iš miš-
ko ir su pilka sermėga.

Negaliu apsakyti, kaip apsala širdis, 
kai važiuojant nuo Molėtų iki savo gry-
čios vos ne kas keli kilometrai, tai kairėj, 
tai dešinėj ganosi dailios avių bandelės. 

Neslėpsiu, turiu ir aš žydrą svajonę. 
Ir tik tvirtas mano brangiausios charak-
teris („durniau, vis tiek vilkai išpjaus“) 
neleidžia kol kas jos įgyvendinti.

Ganydamas akis į švelniavilnes, vis 
pagalvoju: koks asilas išmąstė, kad gali 
būti ir vilkas sotus, ir avis sveika?

Bet štai neseniai nuvilnijo gandas, kad 
tik mes, durneliai ant Lietuvos, šito neiš-
manom. Alpių, Pirėnų, Balkanų, Karpatų, 
Tatrų kalnų, Airijos ar Škotijos tyrų, Uz-
bekijos ar Turkmėnijos dykumų aborige-
nai jau senai žino receptą – bandšunis.

Dar daugiau. Sako, kad tuos šunis pa-
miškių varguoliams, auginantiems avis 
ar ožkas, valdžia nupirks.

Bandau įsivaizduoti vaizdelį. Pu-
siaukelėje tarp Molėtų ir Runionių, ties 
Avilčių kaimu, ant kalvelės, tvarkingai 
aptvertas elektriniu piemenėliu, ganosi 
pulkelis avelių, o aplink jas laigo raume-
ningas, 60–80 kg. sveriantis piemuo. Gal 
airių vilksmaugis, gal turkmėnų alaba-
jus, o gal paprasčiausias lenkų bandšunis 
iš Podhalės.

Piemuo budrus ir vis dairosi, iš kurio 
miško, Klabinių, Ulžių ar Aluntos, išlįs 
niekadėjas, nusitaikęs į jo gaspadoriaus 
aveles. 

Stop. Čia ir sustokim. Palikim intrigą. 
Kitame žurnalo „Mūsų girios“ numeryje 
šią idilišką vilkų mylėtojų svajonę anali-
zuos profesionalas, patyręs šunininkas, 
daug metų rengęs darbui muitininkų ir 
medžiotojų šunis, Vytautas Tamošiūnas.

O šį kartą irgi apie šunis, bet ne apie 
bandšunius. Malonaus skaitymo.

   Eugenijus TIJUŠAS

P.S. Su pavasariu, mielieji.

ŽoDIS
skaitytojui

skalijantyssolistai
Didelė dalis Vokietijos miškų valdyto-
jų atsisakė plynų miško kirtimų ir perė-
jo prie natūralesnio ūkininkavimo miške. 
Atsodintos vėjovartos ir miškai su tan-
kiu pomiškiu apsunkina iki šiol buvusius  
sėkmingus individualios medžioklės me-
todus, o kai kuriuose plotuose tokia me-
džioklė tapo visai neįmanoma. Tam, kad 
būtų galima atkurti mišrius miškus su 
didele medžių rūšių įvairove, reikia regu-
liuoti kanopinių žvėrių kiekį. 

Skirtingi poreikiai gyvenamajai erdvei 
ir to sąlygotas skirtingas žvėrių elgesys 
reikalauja skirtingos medžioklės strategi-
jos. Anksčiau daugelis Vokietijos medžio-
tojų neigiamai žiūrėjo į medžiokles varant 
su šunimis, tačiau dabar ši medžioklės rū-
šis visoje Vokietijoje tapo įprasta. Tokį po-
žiūrio pasikeitimą sąlygojo staigus šernų 
populiacijos padidėjimas. Be to, ir kitos 
kanopinių žvėrių rūšys Vokietijoje labai 
sėkmingai medžiojamos varant su šuni-
mis. Šunys link medžiotojų atveja žvėris 
dideliu greičiu ir atgal grįžta tik po ilgo 
laiko tarpo – tokia yra medžiotojų nuo-
monė. 

Garsiai skalydami šunys daug mažiau 
baugina žvėris nei vaikščiojantys žmonės. 
Pėdomis sekantis (skalijantys) šuo perse-
kiojamam žvėriui kelia nuspėjamą grėsmę, 
su kuria žvėris moka puikiai susitvarkyti. 
Pavyzdžiui, galima matyti, kaip stirna ar 
elnias moka puikiai išsisukinėti nuo to-
kio persekiotojo. Nuo tyliai persekiojančio 
šuns žvėrys bėga apimti panikos, todėl šu-
nys, kurie ima loti tik pamatę žvėrį ar vi-
siškai tyliai medžioja, šiai medžioklei yra 
netinkami.

Medžioklėsvarantsušunimis 
(Stöberjagd)ypatumai
Varomas miško plotas turi apimti kelis 
šimtus hektarų, kad žvėrys turėtų pakan-
kamai laiko saugiai atsiplėšti nuo juos per-
sekiojančio šuns. Tik tuomet prie toli nuo 
žvėrių buveinių stovinčių šaulių žvėrys at-
eis ramiai ir lėtai, o medžiotojai lėtai ju-
dančius žvėris galės objektyviai įvertinti ir 
taikliai sumedžioti. Medžioklės tikslas – 
atlikti korektišką žvėrių atranką su mažai 
šūvių. Tada į varomą miško plotą vėl grįžta 
ramybė. Tam, kad geriau suprastume, ko-
kie reikalavimai yra keliami medžioklėms 
su varymui naudojamais šunimis, detaliau 
aprašysime šį medžiojimo būdą. 

Esminis tokios medžioklės požymis 
yra šunų vedlių ir šaulių vietų atskyrimas. 
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mEDŽiOkLė

Sėkmingai medžioklei ypač svarbu teisin-
gai parinkti vietas šunų vedliams – jos 
parenkamos labai arti ar pačiose žvėrių 
buveinėse. Pagrindinis tokių vietų parin-
kimo kriterijus – optimalus mūsų ketur-
kojų pagalbininkų panaudojimas, o ne vien 
geros šūvio sąlygos šuns vedliui. Vaizdžiai 
tariant, tokia medžioklė vyksta ex medium 
– iš vidaus į išorę. Gaila, bet kai kur dar 
vis naudojama praktika, kai medžiotojai su 
šunimis integruojami į šaulių pozicijas, o 
tai medžioklėje su solo medžiojančiais šu-
nimis paprasčiausiai neproduktyvu.

Telemetriniai tyrimai rodo, kad gerai 
tokioje medžioklėje dirbantys šunys, įver-
tinant medžioklės sąlygas, retai nutolsta 
nuo savo šeimininko daugiau kaip 300 m 
spinduliu. Galioja taisyklė, kad maždaug 
5 ha miško tankumynų reikia vieno šuns. 
Plotas, įvertinus sunkinančias sąlygas 
(tankūs jaunuolynai ar gervuogynai), gali 
stipriai varijuoti ir dar priklauso nuo šuns 
būklės bei patirties.

Esant sunkiomis sąlygoms, netgi pa-
tyrusiems šunims sunku priversti žvėris 
judėti. Šunys privalo be perstojo aploti ir 
spausti besislapstančius žvėris. Tokiais 
atvejais kartais būna reikalinga ir vedlio 
pagalba, todėl tokio varymo metu šuns ve-
dliams turi būti leidžiama palikti savo vie-
tą ir padėti keturkojui draugui. Tai daryti 
reikia garsiai šaukiant, priverčiant sveikus 
žvėris pradėti judėti, o sužeistą gyvūną bū-
tina pribaigti.

Visuomet šuns vedlys privalo dėvėti si-
gnalinius rūbus. Šaulių statymo vietos turi 
būti toli nuo žvėrių buveinių, parenkamos 

priklausomai nuo medžiojamų žvėrių rū-
šies elgesio ypatumų. 

Iškilus pavojui taurieji elniai dažniausiai 
bando dideliu atstumu palikti neramią vietą. 
Tokiais atvejais jie nesinaudoja įprastais ta-
kais, kuriais juda į maitinimosi vietas. Tau-
riųjų elnių labai stipri rega. Pajutę pavojų, jie 
traukiasi miško pakraščiu, bet būna miško 
pusėje, laikydamiesi taisyklės „pačiam viską 
matyti, bet likti nepamatytam“.

Labai gražiai elnių traukimąsi apibū-
dino dr. Helmuth Wölfel – elniai traukiasi 
„pasislėpę už užuolaidų“. Taip pat jų daž-
nas elgesys – atvirose vietose subėgti į krū-
vą ir kurį laiką sustingti. Parinkdamas šau-
lių vietas medžioklės organizatorius, gerai 
pažįstantis plotus, turi į tai atsižvelgti.

Šernai, iškilus pavojui, neskiria mai-
tinimosi takų nuo pasitraukimo takų. Iš-
skirtinis šernų bruožas – besitraukdami 
nuo pavojaus maksimaliai ilgai išnaudoja 
kiekvieną tankumyną, jaunuolynus ir tan-
kų pomiškį, todėl ten ir turėtų būti numa-
tytos šaulių vietos.

Šunys medžioklėse varant, 
kaip juos parengti

Stöberjagd (stöbern – raustis, naršyti) medžioklės 
būdas yra gana naujas, atsiradęs Šiaurės Vokieti-
joje maždaug prieš 30 metų, išplitęs (ir tebeplintan-
tis) Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Čekijoje ir 
Vengrijoje. Šį būdą sumanė ir biologiškai pagrindė 
dr. Helmutas Volfelis (Helmuth Wölfel) bendradar- 
biaudamas su Getingeno medžiojamų gyvūnų biolo-
gijos ir medžioklės instituto (Institut für Wildbiologie 
und Jagdkunde Göttingen) kolegomis. 

Stöberjagd medžioklės pranašumas – aukštas 
efektyvumas, kai sumedžiojamas didelis žvėrių kiek-
is. Jam pasirengti ir realizuoti reikia daug laiko ir dar-
bo. Medžioklėje, žinoma, būtina laikytis pagrindinio 
principo – visų dalyvių saugumo. Tikslas – per vieną 
medžioklės dieną sumedžioti kuo didesnę dalį elninių 
žvėrių patelių, jauniklių ir šernų, numatytų sumedžioti 
pagal sezono planą (limitus), kad būtų sumažintas 
medžioklės spaudimas (medžiojimų skaičius) ir kuo 
mažiau būtų trikdomi žvėrys per likusį medžioklės 

sezono laiką. Ramybė teigiamai veikia žvėrių mai-
tinimosi ritmą, tada jie nedaro žalos miškų ir žemės 
ūkiui. Rudenį sumedžiojus leistiną žvėrių kiekį, likus-
iems medžioklės plotuose žvėrims tenka daugiau 
pašaro per žiemą. Žinoma, turi būti medžiojama 

laikantis taisyklių: vedanti šernė nemedžiojama, o 
elninių jaunikliai sumedžiojami pirmiau nei patelės. 

Stöberjagd – tai medžioklė be varovų. Žvėris pa-
kelia ir pabaido medžiokliniai šunys, kurie sekdami 
pakeltų žvėrių pėdsakais skalija ir dirba po vieną. 
Šunų vedliai, kurie kartu yra ir medžiotojai, stovėdami 
šaudymo vietose, vienas po kito nurodytu laiku (pagal 
tvarkaraštį) siunčia savo šunis į varomą plotą, kuriame 
jie savarankiškai pakelia žvėris, persekioja juos sek-
dami pėdsakais ir skalydami. Šunų skalijimas leidžia 
medžiotojams pasirengti šūviui, o lėtas šunų išjudintų 
žvėrių judėjimas leidžia įvertinti žvėrių selektyvumą. 
Po 20–30 min. šuo grįžta pas šeimininką. Paskui 
leidžiamas kitas šuo ir t. t. Tai labiausiai kanopiniams 
žvėrims medžioti tinkamas medžioklės varant būdas.

Medžiotojų stovėjimo vietose (esant galimybei) 
pastatomi kilnojamieji bokšteliai, kurie leidžia iš tolo 
pamatyti žvėrį, jį įvertinti ir gerokai padidina šūvio 
saugumą.
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Visiškai kitaip elgiasi stirnos. Jos juda 
mažame plote ir retai palieka savo gerai pa-
žįstamą teritoriją. Dėl kūno sandaros jos 
nelinkusios atsitraukti dideliais atstumais. 
Stirnos visuomet bėga iš šviesios vietos į 
tamsią, šviesias zonas prabėgdamos grei-
tu tempu. Medžiojant stirnas, šaulių vie-
tos turi būti tamsesnėje zonoje. Jose stirnos 
stabteli, o šaulys gali jas įvertinti ir taikliai 
šauti. Šaulių pozicijos, išdėstytos miško ke-
liais ar kvartalinėmis linijomis, be jokios iš-
monės, yra nenaudingos brandžiame miške. 
Dėl šių klaidų ir susiformavo nuomonė, kad 
stirnų negalima medžioti tokiu būdu. 

Šunys priverčia žvėris tapti matomais, 
tai ypač galioja stirnoms. Kaip jokia kita 
rūšis, jos puikiai moka išsisukinėti nuo 
šunų, išlaiko persekiotoją saugiu atstumu. 
Būtent šitos kanopinių rūšies medžioklei 
reikalingi patikimai, ilgai ir ištvermingai 
pėdas su balsu sekantys šunys.

Paveldėtosmedžioklėsevarant 
naudojamošunssavybės
Ne kiekvienas šuo yra tinkamas naudoti 
visoms medžioklės rūšims. Tai ypač ga-
lioja medžioklėse varant naudojamiems 
šunims. Be abejonės, lemiamos yra indi-
vidualios šuns savybės, bet ne jo veislė ar 
kojų ilgis. Labiausiai išvardytas savybes 
atitinka nacionalinės skalikų veislės, vach-
telhundai, vokiečių medžiokliniai terjerai, 
taksai. Šios savybes buvo sukurtos dešim-
tmečius trukusios veislinės atrankos pa-
stangomis. Garsus skalijimas sekant švie-
žiomis pėdomis yra genetiškai fiksuotas. 
Veislinės atrankos dėka jis yra paveldimas 
ir negali būti koreguojamas dresiravimu.

Gerai organizuojamų medžioklių va-
rant su šunimis vadovai netoleruoja tyliai 
medžiojančių šunų arba šunų, kurie į me-
džioklę atvedami tik pasilakstymui. Geras 
medžioklėms varant skirtas šuo privalo 
net neužuosdamas jokio žvėries kvapo sa-
varankiškai apieškoti didelius plotus, rasti 
šviežias pėdas ir priversti žvėris judėti. Idea- 
liu atveju, po kurio laiko šuo vėl susiran-
da savo šeimininką ir po trumpos pauzės 
ar šeimininko nurodymu iš naujo apieško 
miško plotus. Tokiu būdu tam tikras miš-
ko plotas judinamas visą medžioklės laiką. 

Galimai naujai į šią šuns paieškos zoną pa-
tekę žvėrys vėlgi priverčiami judėti.

Be darbštumo ir prisirišimo prie savo 
šeimininko, kurie yra stiprinami teisingo 
auginimo ir dresūros metu, reikalinga ir 
šuns įgimta aistra medžioklei. Šuo priva-
lo norėti rasti žvėrį. Keturkojai medžioklės 
palydovai, kurie apieško mišką mažu spin-
duliu aplink savo šeimininką, šiai medžio-
klei netinkami, kaip ir šunys, be jokio ryšio 
su savo šeimininku medžiojantys tik savo 
malonumui.

Dar viena kokybinė savybė, kurią me-
džioklėms varant skirti šunys privalo turė-
ti, tai puiki orientacija. Daugelis šunų, net 
esant sunkinančioms aplinkybėms, randa 
kelią atgal pas šeimininką. Ši savybė taip 
pat yra paveldima ir mokymo metu gali 
būti tik įtvirtinama. Silpną kontaktą su 
šeimininku ir orientacijos trūkumus daž-
niausiai matome tada, kada kai kurių ve-
dlių visi šunys sunkiai grįžta atgal. Pama-
tai tokiam netinkamam šuns elgesiui buvo 
dedami dar jaunystėje. Kai aistringas me-
džioklei jaunas šuo pasiekia tą stadiją, kai 
jis pradeda tyrinėti aplinką be kontakto 
su šeimininku, ateis ta diena, kai jis ir be 
leidimo pradės medžioti. Tuo metu ypač 
svarbu, kad grįžęs atgal pas savo gaujos 
vadą jis rastų jį ten pat, kur jį paliko. Taip 
pat labai svarbi savybė, kurią turi turėti 
medžioklėms varant skirti šunys, yra aršu-
mas žvėriui. Aršumo žvėriui išmokyti ne-
galima, tai  irgi yra paveldėta savybė.

Reikėtų žinoti, kad aršumas žvėriui 
neturi nieko bendro su agresija, kuri pa-
sireiškia šunims kovojant dėl statuso ar 
kandžiojantis iš baimės. Aršumas turi pa-
sireikšti smulkių žvėrelių pribaigimu, o 
stambių žvėrių – privertimu sustoti. Šiuo 
atveju nekalbama apie „besmegenį termi-
natorių“, kuris su stipresniu varžovu kovo-
ja iki pabaigos. Medžioklė varant reikalau-
ja iš šunų medžioklės supratimo, gebėjimo 
tinkamai įvertinti savo fizines galimybes 
priešininko atžvilgiu. 

Šioms medžioklėms skirtas šuo pri-
valo būti gerai socializuotas. Tai supran-
tame kaip pakantumą kitiems šunims ir 
medžiotojams. Medžioklės metu dažnai 
keli šunys ir keli medžiotojai būna vieno-

je transporto priemonėje. Šunų agresija 
vienas kito ar kitų medžiotojų atžvilgiu 
yra visiškai netoleruotina. Šiai medžioklei 
nėra tinkami ir šunys, vengiantys didelių 
tankumynų (pvz., tankiai suaugusių ger-
vuogynų). Tas pats galioja ir šunims, kurie 
esant šlapdribai, lyjant ar kitokiam blogam 
orui, prieglobsčio ieško pas savo šeiminin-
ką ir nesidomi medžiokle.

Psichiniai ir fiziniai faktoriai lemia 
šuns atsparumą sunkioms sąlygoms. Šuns 
gebėjimas atsilaikyti nemaloniems fakto-
riams lemia šuns atsparumo lygį. Šis atspa-
rumo kriterijus yra paveldėtas ir skirtingų 
veislių yra skirtingo lygmens. Tikslingai 
dresuojant šunį sunkiomis sąlygomis, šį 
lygį galima pakelti. Šuniukai ir jauni šu-
nys, kurie per daug saugomi nuo nemalo-
nių faktorių, užaugę taip pat gali jų vengti. 

Medžioklėse varant reikšmės turi at-
sparus, tankus kailis su povilniu. Kailio 
tankumas ir plaukų savybės yra veikiamos 
veisimo metu, bet tam turi įtakos ir maiti-
nimas, ir laikymas (voljeras ar namai). 

Šunyčio amžiuje dar negalime nieko 
pasakyti apie jo būsimą tinkamumą me-
džioklėms. Yra veislių linijos, kuriose atsi-
vedami flegmatiškesni šuniukai, kitose li-
nijose dominuoja toli medžiojantys šunys, 
o trečiose šunys pasižymi stipriu pykčiu 
žvėrims. Renkantis šuniukus reikėtų pasi-
domėti jų tėvų savybėmis. Kalės savybės, 
renkantis šuniukus, yra pačios svarbiau-
sios, o patinas perduoda palikuoniams 
tik savo genus. Kalė taip pat daro povei-
kį šuniukų charakterio savybėms augimo 
metu. Ji gali daryti tiek teigiamą, tiek nei-
giamą poveikį. Kalė, kuri yra savimi pa-
sitikinti ir į aplinkos dirgiklius reaguoja 
ramiai, tokį savo elgesį perduoda ir šuniu-
kams. Baili lojikė sunkiai užaugins ramius 
šuniukus. Dažni kontaktai su žmonėmis ir 
įvairios aplinkos pažinimas taip pat  svar-
būs mažiesiems keturkojams. Svarbiausia 
šuniukų formavimosi fazė trunka iki 14-
tos jų gyvenimo savaitės. Išgyvenimai ir 
patirtys tuo metu užsifiksuoja visam gy-
venimui. Pražiopsotų momentų sugrą-
žinti negalima. Reikėtų teikti pirmenybę 
šuniukams, kurie minėtoje augimo fazėje 
turi daug laisvės. Ideali augimo aplinka tu-
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rėtų būti panaši į nuotykių parką. Augant 
šunims auga ir jų poreikis tyrinėti. Atsa-
kingi šunų veisėjai stengiasi kuo daugiau 
šuniukus kartu su kale imti į išvykas gam-
toje. Aštuonių savaičių amžiaus šuniukas 
jokiais būdais negali parodyti savo būsi-
mų medžioklinių savybių. Jeigu būsimas 
šuniuko pirkėjas turi galimybę atlikti ke-
lis šuniukų stebėjimus su tam tikrais laiko 
tarpais, tuomet jis gali susidaryti tikslesnį 
vaizdą apie individualias šuniukų galimy-
bes. Labiau reikėtų atkreipti dėmesį į sti-
prius šuniukus, kurie drąsiai, smalsiai ty-
rinėja aplinką.

Šunys, kurie turi visų norimų savybių, 
sutinkami retai. Medžioklėms varant nau-
dojamų šunų veislėms būdingos daugelis 
pirmiau išvardytų savybių, bet individualiai 
jos gali būti skirtingai išsivysčiusios. Kie-
kvienas šeimininkas turi priimti savo spren-
dimą. Dėl įvairių bruožų galimos tam tikros 
išlygos, tik ne garsiam sekimui pėdomis.

Būsimo medžioklinio šuns kokybi-
nėms savybėms, šalia paveldėtų savybių, 
lemiamos įtakos turi ir tinkamas šeimi-
ninko elgesys šuns augimo ir rengimo 
metu. Šeimininkas turi žinoti, kokiu būdu 
jo keturkojis mokosi: šunys susieja tuo pa-
čiu metu vykstančius įvykius; tam tikrą 
šuns elgesį lemia nuoseklumas; šunys mo-
kosi susiedami su kontekstu.

Rengiant medžioklei varant skirtą šunį 
ypač svarbūs du pastarieji aspektai. Vie-
noks ar kitoks elgesys įsitvirtina tuo sti-

priau, kuo įdomesnės šuniukui yra jo pase-
kmės. Dirbant su medžioklei varant skirtu 
šunimi, pageidaujamas šuns elgesys turė-
tų būti sustiprintas, o pasekmė apieškant 
miško plotus – žvėrių radimas ir medžio-
klė. Kita vertus, tai reiškia, kad paieška ir 
varymas negali būti žmogaus veikiamas 
norimu lygiu, kadangi darbo pasekmė – 
žvėries radimas – iš išorės negali būti vei-
kiamas. Iš pradžių atrodo, kad tai neiš-
sprendžiama problema, tačiau pati gamta 
rado sprendimą – šunys, kuriems suteikia-
ma daug galimybių medžioti, savo turimas 
savybes stiprina toliau.

Pasekmes (nesvarbu, kokios rūšies) šuo 
susieja ne tik su savo elgesiu, bet ir su išori-
niais faktoriais, kuriuos jis tuo pačiu metu 
patiria. Viską, ką mūsų keturkojis patiria 
tuo momentu (užuodžia, mato, jaučia), jis 
susieja su patirta situacija. Šie potyriai vei-
kia šuns elgesį, taigi, šuo mokosi, susieda-
mas įvykius su kontekstu. 

Tam, kad norimas šuns elgesys būtų 
patikimai atkartojamas, jį reikia kartoti 
esant skirtingomis išorinėmis sąlygoms. 
Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į eilės 
tvarką, tai yra veiksmai turi būti kartoja-
mi visada ta pačia tvarka. Elgesio grandi-
nė medžiojant su medžioklei varant skir-
tu šunimi būtų tokia: ramus elgesys šaulio 
vietoje → judėjimas, gavus tam vedlio lei-
dimą → teritorijos apieškojimas → me-
džiojimas → grįžimas pas šeimininką. 
Kad šuo minėtą elgesio grandinę gerai įsi-

tvirtintų, kiekviename etape reikia dirbti 
atskirai. Kuomet šuo jau vykdo kiekvieną 
etapą atskirai, reikia juos sujungti į vien-
tisą veiksmų grandinę. Skirtingai nei mo-
kant sekti kraujo pėdsaką, kuomet vedlys 
visą laiką gali veikti savo šunį, medžioklėje 
varant reikalaujama iš šuns savarankiško 
darbo, todėl vien dėl to būtina šį procesą 
suskirstyti į atskirus žingsnius. 

Pradžioje svarbu leisti maksimaliai 
atsiskleisti šuns paveldėtoms savybėms. 
Dažnai manoma, kad tik išskirtinai pa-
veldėtos savybės lemia šuns darbą varant, 
tačiau tai yra tik pamatas pilnam varymo 
darbo įtvirtinimui. 

Daugeliui šunų trūksta savarankiškos 
tolimos paieškos gebėjimo, bet dėl to ne-
galima kaltinti vien blogų paveldėtų savy-
bių. Dažniausiai tai nepakankamo moky-
mo rezultatas. Veisėjai gal sakys, kad jų jau 
kelios šunų kartos puikiai medžioja varant 
ir be jokio papildomo mokymo. Žinoma,  
galima ir per praktiką pasiekti gerų re-
zultatų, tačiau dažniausiai tai trunka ma-
žiausiai 3 metus. Turint omenyje krūvius, 
kuriuos patiria šuo medžioklėse varant, fi-
ziškai šuo gali dirbti tokį darbą iki 9 gy-
venimo metų. Tai reiškia, kad 30–40 proc. 
šuns gyvenimo užims jo paruošimas.

Straipsnio tęsinį skaitykite kitame 
„Mūsų girių“ numeryje.                    

Parengė Evaldas KUODAITIS
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akis džiugina jos grožis ir savitumas, kurių 
ausis malonina lietuviškas žodis, virtęs ei-
lėmis, apsilankyti renginyje „Tėviškės gro-
žis per žmogų ateina”. Tai buvo dar vienas 
bandymas suprasti, kas sieja tautas, suvok-
ti, kaip suprantame grožį ir darną.

Jau nuo sausio vidurio galerijoje veikė 
Utenos apskrities fotografų klubo „Žalias 
skėtis” nuotraukų paroda, pasakojanti apie 

tapo sava, o naujai atvykstančiam – gan 
egzotiška. 

„Žalias skėtis“ jau ne pirmą kartą lan-
kosi Visagine, 2018 m. paruošta jų paroda 
šiame mieste užbaigs savo eksponavimo-
si kelią. Gamtos fotografų klubas įsteigtas 
2009 m. sausio mėnesį, jis oficialiai įregis-
truotas, veikia visame rytų Lietuvos regio-
ne. Šio klubo steigėjai – Ignalinos, Kupiš-
kio, Švenčionių, Zarasų, Utenos, Vilniaus 

DALIA SAVICKAITĖ

Kasmet švenčiame Vasario 16-ąją. Dažniausiai oficialiai, patosiškai ir šventiniame šurmulyje neberandame savęs. 
Nebesuprantame, ar mes tėvynėje, ar tėvynė mumyse, kaip esame susieti su tėvyne, gimtine, ar tai išmokimo rei-
kalas, ar ugdymo pasekmė ar prigimtinė duotybė. Jei taip – tai kaip ją pajuntame?

Renginio dieną į Visaginą atvažiavo 
klubo „Žalias skėtis“ prezidentas 

Rimantas Udras

sielą gaivinantį gamtos grožį. Renginio 
dieną į Visaginą atvažiavo šio klubo pre-
zidentas Rimantas Udras, klubo nariai iš 
aplinkinių rajonų, visaginiečiai.

Gamta – mūsų mokytoja, vienas di-
džiausių pažinimo šaltinių, iš kurio visos 
žmonių kartos, stebėdamos, tyrinėdamos, 
taikė ir tebetaiko jos ištobulintas savy-
bes savo praktiniame gyvenime. Gamtos 
formos, jų deriniai visais amžiais žavėjo, 
įkvėpdavo žmogų kurti savas to jausmo 
interpretacijas tiek garsų, tiek vaizdinių, 
tiek formų pasaulyje. Aptardami forografų 
darbus ir kalbėjome apie su motinos pienu 
ateinantį grožio pajautimą.

Skiriasi ne tik atskirų tautų, bet ir iš 
skirtingų Lietuvos etninių regionų atvyku-
sių į Visaginą gyventi žmonių instinktyvi 
grožio pajauta. Tai atsiskleidė diskusijoje. 
Neįsisąmonintas patriotizmas, meilė gim-
tinei mumyse formuojasi su pirmu įkvėptu 
oro gurkšniu, kiekvienam etniniam regio-
nui, kiekvienai tautai gražiausi yra gimties 
metu supę vaizdai, bet tai netrukdo mums 
ieškoti bendrystės, gerbti regioną ar šalį, 
kurią pasirinkome gyventi. Skirtingos pa-
tirtys sukuria savitą atmosferą, kuri visa-
giniečiams per 45 miesto buvimo metus 

Tėviškėsgrožis
peržmogųateina

Įvairiataučio Visagino viešosios bibliote-
kos filialo – meno galerijos  darbuotojai 
vasario 15 d. kvietė visus, kurių kojos

 liečia Lietuvos valstybės žemę, kurių
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bei Visagino fotografai. Tai seniausiai gy-
vuojantis (šių metų sausio 7 dieną prisi-
minęs kaip savo dešimtmetį) gamtos fo-
tografų klubas Lietuvoje. Veiklos brandą 
patvirtina ir tai, kad suorganizavęs paro-
dą, klubas kaskart ją įamžina kokybiškos 
spaudos katalogu. Tokiu būdu veikla nelie-
ka vienadieniu atsiminimu, kūrėjams su-
teikia svarumo.

Susirinkusieji „iš pirmų lūpų” – klubo 
vadovo R. Udro, narių P. Bilkio, A. Jakšto, 
R. Kaupo, B. Šablevičiaus, visaginiečio V. 
Musatovo sužinojo apie grožio paieškas ir 
gamtą fotografuojančiojo kūrybos ypatu-
mus, apie ėjimą prie to paties objekto po 
20 kartų, esant įvairiam apšvietimui, apie 
momento „gaudymą” ir apie grožio ir pras-
mės paieškas, gebančias prikelti naujam 
gyvenimui. 

„Žalio skėčio“ klubo nariai jau išsiug-
dę savo mėgstamas temas: vienus traukia 
nuostabūs krašto peizažai, užfiksuoti nrt ir 
šiuolaikinėmis technologijomis – dronais, 
kitus – biologinės įvairovės objektai, dar 
kiti laukia rytmečio miglų ar vakaro žarų. 
Čia susibūrę įvairiausių profesijų žmonės, 
įsimylėję gamtos spalvas, formas, jų įvairo-
vę, nepakartojamą momentinį žavesį. Juos 
įkvepia Aukštaitijos gamta, kurios įvairiau-
sios spalvinės paletės, formų ir gyvų objek-
tų įvairovės pasaulis žavi ir pakeri savo be-
sikeičiančiu atsinaujinimu. Visaginiečiams 
buvo ypatingai malonu, kad jie vieni pir-
mųjų galėjo klubą pasveikinti su jo švente.

Antroje renginio dalyje organizato-
riai siekė lankytojų širdis paruošti šven-
tei – intymiam asmenybės susitikimui su 
visuotinybe, su sava patriotiškumo ir tė-
vynės meilės samprata. Pirmasis žingsne-
lis – suvokimas, kad ne tik valstybė, bet ir 

mažesnės jos teritorijos turi savo identite-
to ženklus. Šokiu „Lėk,  gervele“ Visagino 
TAU   šokio teatro „Rūta“ dekanė Nijolė 
Kliučinskienė ir dvi šokėjos pagerbė Vals-
tybės atkūrimo datą ir Visagino miesto 
simbolį – gervę.

Savo jubiliejinių metų eiles iš naujau-
sios (jau dešimtos) knygos skaitė poetas, 
fotografas, „Švenčionių krašto“ laikraščio 
redaktorius Algis Jakštas. Jo eiles lydėjo 
ausiai malonus saksofonisto Stasio Mont-
rimo muzikavimas. Klubo prezidentas  
R. Udras ir kiti klubo nariai džiaugėsi savo 
kūrybinguoju kolega.

„Mane visada žavėjo Algio Jakšto užfik-
suoti kadrai, ne tik Švenčionių, Ignalinos, 
bet tuo pačiu ir Utenos, Visagino ir Zarasų 
krašto peizažai, kurie įdomūs spalvomis, 
kompozicijomis. Ypatinga tai, kad po kurio 
laiko šie užfiksuoti kadrai bus kaip istorijos 
faktas“, – sakė klubo prezidentas.

A. Jakštas apie save pasakojo: „Už-
augau gražiame gamtos kampelyje prie 
Erzvėto ežero (Ignalinos r. Tverečiaus se-
niūnija - aut. past.). Fotografija užsiimu 
nuo penkiolikos metų, poezija į gyvenimą 
atėjo prieš 22 metus. Esu gamtos vaikas, 
kiekviena paroda negailestingai daugelį 
dalykų keičia. Tie, kurie fotografuoja, žino, 
kad nei viena akimirka niekada nesugrįš ir 
nepasikartos, tad vienos amerikiečių rašy-
tojos žodžiais tariant – fotografas yra aki-
mirkos vagis. Ir tai yra visiška tiesa“.

Klausančiuosius stulbino autoriaus ge-
bėjimas eiles skaityti mintinai, pajautimas, 
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Renginyje savo jubiliejinių metų eiles iš 
naujausios (jau dešimtos) knygos skaitė 
poetas, fotografas, „Švenčionių krašto“ 
laikraščio redaktorius Algis Jakštas

Visagino viešosios bibliotekos filiale – meno galerijoje veikė Utenos apskrities fotografų klubo „Žalias 
skėtis” nuotraukų paroda, pasakojanti apie sielą gaivinantį gamtos grožį.  Vasario 15 d. čia vyko renginys 

„Tėviškės grožis per žmogų ateina”.

kad jis kažkaip šventai įsimylėjęs moteris, 
žmones, metų laikus, žemę, kuri visus mus 
nešioja. Po jautrių eilių prie didžiojo auto-
riaus portfelio nuvingiavo parašo laukian-
čių gerbėjų eilutė.

MANO GENTIS

Kai manęs klausia,
Iš kur aš esu, atsakau:
Aš iš baltų genties,
Kuri prieš tūkstančius metų
Prie Baltijos jūros atėjusi,
Tarp Nemuno
Ir Dauguvos pasiliko.
Mano genties vyrai
Narsiai gynė tėvynę,
Statė pilis, medžiojo,
Kariavo ir duoną augino.
Mano genties moterys
Šventąją ugnį
Ir namų židinį saugojo – 
Laukė grįžtančių iš karo,
Vaikus augino ir duoną kepė...
Mano genties žmonės
Meldėsi Perkūnui
Ir Ąžuolui, garbino
Mėnulį, Saulę ir Žvaigždes...
Iš kur aš esu? Iš kur tu esi?
Iš kur mes esame?
Mes iš baltų genties,
Kuri Lietuvos žemėje gyveno,
Gyvena ir gyvens...

Algis Jakštas
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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

KsaverasjonasVaičiūnas
19380515–20190204

Eidamas 81-uosius metus, vasario 4 
d. mirė žinomas šalies miškininkas 
Ksaveras Jonas Vaičiūnas, 46 metus 

dirbęs valstybinių miškų sistemoje,  palikęs 
ryškias profesines žymes buvusių Jurbarko, 
Pakruojo ir Šakių miškų urėdijų miškuose, 
miškininkų bendruomenėje.   

Augęs su broliais ir seserimi Šakių ir 
Kauno rajonų sandūroje esančiame Vin-
centavos kaime, eigulio šeimoje, Ksaveras 
nuo vaikystės gerai pažinojo gimtinės miš-
kus. Pokario metais talkindavo tėvui, per 
miškus kasdien po 4 km pėsčiomis eidavo į 
Lekėčių mokyklą. Baigęs vidurinę mokyklą 
nedvejojo dėl profesijos pasirinkimo – išva-
žiavo į Kauną, į LŽŪA studijuoti  miškinin-
kystės, 1962 m. baigė Miškų ūkio fakultetą.

Jauną specialistą paskyrė į Jurbarko 
miškų ūkį. Pradžioje Ksaveras dirbo Jūra-
vos girininkijoje miško techniku, 1963 m. 
jį paskyrė Mociškių girininkijos girininku. 
Čia jis sutiko Viešvilės mokykloje dirbusią 
mokytoja Mariją, sukūrė šeimą, susilaukė 
dviejų atžalų – Daivos ir Valdo. 

Įgijusį gamybininko įgūdžių, 1970 m. 
ministras perkėlė Ksaverą į tolimą Pak-
ruojo miškų ūkį vyriausiuoju miškininku, 
1972 m.  paskyrė šio miškų ūkio direkto-
riumi. Miškininke tapti nusprendė ir jo 
žmona – neakivaizdiniu būdu baigė Kauno 
miškų technikumą. Darbe tuo metu buvo 
sudėtinga – Pakruojo miškų ūkis tapo Pa-
nevėžio miškų ūkio gamybinio susivieniji-
mo filialine įmone, dauguma miškų buvo 
šlapi lapuočių medynai, stigo norinčių 
dirbti miškuose.   

Atsiradus galimybei, 1979 m. Ksaveras 
su šeima grįžo į gimtąjį kraštą, kur beveik 
30 metų dirbo Šakių miško pramonės ūkio 
direktoriumi, nuo 1990 m. – miškų urėdu.  

Sakoma, kad savame krašte pranašu 
nebūsi, bet šis liaudies posakis netaikyti-
nas Ksaverui. Šakiuose jis labiausiai atsi-
skleidė kaip kompetentingas miškininkas, 
sumanus vadovas, šalies patriotas, domė-
jęsis ir tarpukario miškininkų darbais. 

Atkūrus šalies nepriklausomybę, Ksa-
veras Vaičiūnas buvo vienas iš iniciatorių 
įamžinant Šakių krašte istorines datas, 
dirbusių ir dirbančių miškininkų atmi-
nimą žaliuojančiais ąžuolais. 1990 m. pa-
kelėje į Sintautų miestelį su bendramin-
čiais buvo pasodintas „Nepriklausomybės 
ąžuolynas“, 1994 m. prie Šakių, Bisiškės 
miške pradėtas veisti Zanavykijos kraš-
to miškininkų atminimo vardinis ąžuoly-
nas, plėsti Šakių miesto želdynai, rūpintasi 
Geldaugiškio dvaro parko išsaugojimu.  

Jis daug dėmesio skyrė uosynų atkūri-
mui, miško žvėrių kaimenių sureguliavi-
mui. Ne kartą kolegoms yra sakęs: „Miškas 
man niekada nebuvo vien medienos, verslo 
objektas. Į mišką žiūriu kaip į jautrią biolo-
ginės įvairovės aplinką, kurią žeidžia žmo-
gaus gobšumas, neišmanymas, noras keis-
ti“...

Miškų urėdas ėmėsi iniciatyvos, kad 
gamtai būtų grąžintas Kazlų Rūdos girio-
je buvęs apleistas Novaraisčio durpynas, 
jame įsteigtas Novaraisčio ornitologinis 
draustinis, tapęs gervių ir kitų paukščių 
buveine, kad buvusios tarpukario Lekėčių 
miškų urėdijos sodyboje būtų įsteigtas in-
formacinis centras. Tai  ir dabar reprezen-
tuoja šalies miškininkų indėlį į gamtosau-
gą, istorinio paveldo išsaugojimą. 

Jam buvo skaudu dėl to, kad tarybi-
niais metais miškų filialinėse įmonėse dir-
bę miškininkai buvo mažiau vertinami, 
mažiau aprūpinami, kad nepriklausomy-
bės laikais vykdant ekonomines reformas 
savomis rankomis reikėjo miškų urėdi-
joje stambinti girininkijas, kad sumažėjo 
kolektyve dirbančių žmonių tokių, kurie 
būtų atsidavę miškininko profesijai. Ar-
gumentuotus samprotavimus, kas galėtų 
būti daroma kitaip, ko išvis nereikėjo da-
ryti, miškų urėdas nepabijodavo viešai pa-
sakyti miškininkų susirinkimuose, suva-
žiavimuose, profesinėje spaudoje. Už tai 
buvo vertinamas, gerbiamas kolegų, rink-
tas Miškų urėdų tarybos nariu.  

Laisvalaikiu miškų urėdas mėgo me-
džioti, bitininkavo, po įtemptų darbų, prob- 
lemų sprendimo nusiraminimui važiuoda-
vo į Novaraistį pabūti vienas gamtoje, pa-
siklausyti gervių klykavimų ar iš gimtinės 
miško šaltinio pasisemti gaivaus vandens. 
Ksaveras labai džiaugėsi, kad sūnus Val-
das irgi tapo miškininku, mokslų daktaru, 
kopė karjeros laiptais, bet kartu tai įparei-
gojo jį prisiimti tėvišką atsakomybę.

Už ilgametį profesinį darbą ir prasmin-
gą gamtosauginę veiklą Ksaverui Vaičiūnui 
2002 m. buvo suteiktas Lietuvos miškinin-
kų sąjungos Garbės nario vardas, 2007 m. 
jis buvo apdovanotas ordino „Už nuopel-
nus Lietuvai“ medaliu. 2015 m. M. K. Čiur-
lionio fondas skyrė ,,Lietuvos šviesuolio“ 
nominaciją ir jam buvo įteikta taurė REX 
už viso gyvenimo darbus Lietuvos miš-
kams ir gamtai. Tikriausiai džiugu buvo 
Ksaverui dėl to, kad šis nominantų pager-
bimo renginys buvo pradėtas filmu apie at-
budusį naujam gyvenimui Novaraistį.

2009 m. sausio pradžioje šakiečiai su 
jauduliu širdyse išlydėjo savo vadovą į pen-
siją, žinodami, kad jis su žmona Marija iš-
sikelia gyventi į Vilnių, arčiau vaikų, kad 
tai daroma ir dėl sveikatos problemų.

Kol leido jėgos, garbus veteranas sten-
gėsi išlikti visuomenei ir artimiesiems rei-
kalingu žmogumi, skatino geras miški-
ninkų iniciatyvas. Likęs našliu ir silpstant 
sveikatai, jis atkakliai kovojo dėl gyvenimo. 

Ksaveras Vaičiūnas vasario 9 d. am-
žiams grįžo į gimtinę – palaidotas Lekėčių 
miestelio kapinėse. Išsipildė jo noras – ne-
nutolti nuo Gamtos, giminės šaknų.

Buvusių bendradarbių, bičiulių atmin-
tyje išliks šviesus šio miškininko atmini-
mas, jo veiklą primins Šakių žemėje paso-
dinti proginiai ąžuolynai-parkai, kylantys 
jauni miškai.

Reiškiame nuoširdžią atjautą gedin-
tiems – sūnui Valdui, dukrai Daivai, jų šei-
moms, kitiems artimiesiems. 

Buvę bendradarbiai    



38       2019 vasaris

išėję negrįžti

Ipolitasrapolas
Laurinavičius
19281024–20190206

Eidamas 91-uosius vasario 6 d. išėjo Ana-
pilin buvęs ilgametis tuometinės Kauno 
miškų urėdijos Raudondvario medelyno 

vedėjas Ipolitas Rapolas Laurinavičius, miški-
ninko darbo ryškias pėdas palikęs Kėdainių, 
Kuršių nerijos, Kauno rajono miškuose. 

Ipolitas buvo kilęs iš Anykščių krašto, Trau-
pio apylinkių valstiečių šeimos. Pokario metais 
jis mokėsi Vilniaus universitete, bet dėl politi-
nių pažiūrų buvo pašalintas iš universiteto. Po 
kelių metų įstojo į LŽŪA studijuoti miškinin-
kystės, 1954 m.  baigė  Miškų ūkio fakultetą. 

Dar būdamas studentu Ipolitas 1950–1953 
m. įsidarbino Kėdainių miškų ūkyje Josvainių 
girininkijos girininko padėjėju. Baigus studijas 
jį paskyrė į kurortinį Neringos miškų ūkį, kur 
1954-1955 m. Ipolitas dirbo Nidos girininkijos 
girininku, vėliau iki 1960 m. – inžinieriumi, vy-
riausiuoju miškininku. Nidoje apsigyveno su 
savo mama, dviem broliais ir dviem seserimis. 

Deja, tuo metu miškų žinyboje buvo prak-
tikuojamas vos ne prievartinis miškų specia-
listų kilnojimas iš vieno Lietuvos galo į kitą, 
pareigų kaita. Taip nutiko ir Ipolitui. Per pen-
kerius metus gerai susipažinusį su Kuršių neri-
jos miškų specifiniu tvarkymu vyr. miškininką 
I. Laurinavičių tuometinis ministras A. Ma-

tulionis 1960 m. paskyrė į naują veiklos sritį – 
Vilniaus chemijos ūkio inžinieriumi. Po metų 
jis buvo perkeltas į Kauno miškų ūkį dirbti 
Raudondvario medelyne inžinieriumi. 1961 m. 
vasario 1 dieną laikėme atmintina data, nuo 
kurios prasidėjo Ipolito Laurinavičiaus, tapu-
sio legendiniu medelyno vadovu, nuosekli be-
veik 28-erių metų veikla Kauno miškų ūkyje. 
Jis išplėtė medelyną, pagausino dekoratyvinių 
augalų asortimentą.

Žmonės norėjo gyventi gražiau, želdin-
ti sodybų aplinką, bet dekoratyvesnių augalų 
įsigyti medelynuose ar parsivežti iš svetur be-
veik nebuvo galimybių. Ipolitas ėmė bendrau-
ti su Latvijos dendrologais, susirašinėjo su 
Ukrainos botanikos sodų darbuotojais, parsi-
siųsdavo iš ten įvairių medžių ir krūmų sėklų. 
Sumaniai panaudotas ir vietinis genofondas 
– rengtos medelyno darbuotojams išvykos po 
Lietuvos parkus, kur rinkome retesnių medžių 
sėklas, kartu apžiūrėdami, susipažindami su 
senų dvarų ar dvarviečių želdynais. 

Ipolitui niekada nepritrūko entuziazmo ir 
kūrybingų minčių savo sumanymams įgyven-
dinti. Medelyne jis iš anksto planuodavo dar-
bus, juos surašydavo pagal svarbą, kad niekam 
nekiltų abejonių ką nors padaryti kitaip. Jo iš-

plėstame medelyno arboretume ir dabar ren-
kamos sėklos nuo įveistų tulpmedžių, cūgų, 
bukų. Prieš išeidamas 1989 m. į pensiją, jis la-
bai atidžiai rinkosi darbuotojus, ieškojo tinka-
mo žmogaus, kuriam galėtų patikėti medelyno 
vadovo pareigas. Ir neapsiriko pasirinkdamas 
miškininką Kęstutį Šakūną, vėliau išaugusį iki 
Dubravos EMM urėdijos vadovo.  

Ipolitui darbas medelyne buvo dvasios 
atgaiva, kai aplink tvyrojo jam nepriimtina 
sovietinės ideologijos aplinka. Savo visuo-
meniškumą jis išreiškė aktyviai dalyvauda-
mas miškų ūkio profsąjungų veikloje, vietos 
bendruomenės gyvenime, žmonės jį rinko 
Raudondvario apylinkės deputatu, draugiš-
ko teismo pirmininku. Vidumi jis visad buvo 
Lietuvos patriotas, domėjosi anksčiau negu 
Lietuvoje prasidėjusiu Lenkijos atgimimu, 
žavėjosi drąsaus politiko, vėliau tapusiu pre-
zidentu, Lecho Walensos veikla. Mokėdamas 
lenkų kalbą, jis klausė per radiją L. Walensos 
pasisakymų, sekė kaimyninės šalies įvykius.  

Užsiimti šia veikla, matyt, turėjo įtakos ir 
nelabai susiklostęs Ipolitui asmeninis gyveni-
mas – nesukūrė šeimos, galinčios būti atrama. 
Brolis vedė vokietę ir išvyko gyventi į Vokieti-
ją, kur ankstesniais laikais buvo ribotas lan-
kymasis. Galėjo labiau bendrauti tik su Nidoje 
likusiomis gyventi seserimis.

Išėjęs į pensiją Ipolitas vykdavo į gimtinę 
Anykščių rajone, kur atsiimtoje žemėje sodi-
no mišką, ar palydėti į paskutinę kelionę bu-
vusius draugus. 

Ten, Traupio kapinėse, šalia tėvo amži-
nam poilsiui palydėta ir velionio urna. 

Nuoširdžiai užjaučiame velionio sūnų, se-
serį, brolį, kitus artimuosius.

Buvę bendradarbiai, kolegos

 Išleistas „Aiškinamasis miškininkystės terminų žodynas“

Praėjusių metų pabaigoje į savo 90-mečio 
paminėjimą akademikas Leonardas Kai-
riūkštis atėjo ne tuščiomis rankomis – pa-

teikė lietuvių, rusų, vokiečių ir anglų kalbomis 
su lotyniškais botanikos, zoologijos ir miško 
tipologijos pavadinimais sudarytą ir išleistą 
per 5000  miškininkystės terminų „Aiškinamąjį 
miškininkystės terminų žodyną“. Tai didžiulė 
dovana ne tik miškininkams 
specialistams, bet ir Lietuvos 
visuomenei, pažymint šalies 
nepriklausomybės šimtmetį.

Rengiant žodyną akade-
mikui reikėjo pasitelkti ke-
lių kalbų žinojimo įgūdžius 
ir didelę patirtį tarptautinė-

je miškininkystėje. Visa tai akademikas įgijo 
dirbdamas 50 metų  mokslinį darbą, parašyda-
mas per 1000 mokslinių bei mokslo populiari-
nimo straipsnių, 30 monografijų ir vadovėlių. 
Jis daugelyje šalių mokslinėse konferencijose ir 
kongresuose užsienio kalbomis skaitė praneši-
mus ir garsino Lietuvos mokslininkų bei miš-
kininkų pasiekimus, kaupė užsienio miškinin-

kystės patirtį dirbdamas  Austrijoje 
(Laksenburge) Taikomosios siste-
minės analizės institute ir Lietuvos 
mokslų akademijoje, buvo išrink-
tas Švedijos Karališkosios žemės 
ūkio ir miškų akademijos tikruoju 
užsienio nariu bei Rusijos Federa-
cijos Petrovskajos mokslo ir menų 

akademijos tikruoju nariu, dalyvavo pasaulio 
mokslininkų federacijos, nacionalinės geogra-
fijos draugijos bei miškininkų sąjungos darbe.

Miškininkams, ypač esant Europos Sąjun-
goje, tenka tiesiogiai bendrauti su įvairių šalių 
kolegomis, naudotis kitų kraštų literatūra bei 
skelbti darbus užsienio spaudoje. Perimame 
svetimų kraštų terminus, kuriuos ne visuomet 
teisingai naudojame. 

Dėkojame akademikui Leonardui Kai-
riūkščiui ir džiaugiamės, kad mūsų miškinin-
kystės literatūra gausėja, kad mokslo šaknys 
gilėja ir platėja, kad kopiame į pažangą. Anot 
dr. Romo Pakalnio, didžiausi ir ilgiausiai gy-
vuojantys tautos paveldo paminklai yra para-
šyti ir publikuoti darbai – knygos.

 Dr. Julius DANUSEVIČIUS

nauji LeiDiniai
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