
2019 SPALIS     1

2019 / 10



      2019 SPALIS2



2019 SPALIS     3

TURINYS

 4   Kronika  
 6	 Miškininkystė	
 6   G. MOZGERIS
  XXV-asis  IUFRO pasaulinis kongresas Brazilijoje 
 8   A. KULIEŠIS, G. KULBOKAS
	 	 Lietuvos	miškų	našumas	ir	jo	panaudojimas							
10   D.	BUROKIENĖ,	V.	LYGIS
	 	 Kovai	su	uosynų	džiūtimi	konsoliduojamos	
	 	 Baltijos	šalių	ir	Vokietijos	mokslininkų	pajėgos									
13	 EUFORGEN	14-sis	vykdomojo	komiteto	
  susirinkimas
  
14 Medienos	pramonė
14  R. BEINORTAS
	 	 Medienos	produktų	eksporto	ir	importo	
	 	 2019	m.	I	pusmečio	analizė

 18 Gamtosauga
18  V. RIBIKAUSKAS
  Kiek	Lietuvai	reikia	„šventųjų“	girių?
20  A. BRUKAS
	 	 Tiems,	kas	domisi	Punios	šilu
24  B.	GRIGALIŪNAITĖ,	A.	MATELIS,	D.	BUROKIENĖ
  Tinkamai	panaudokime	Kalnų	parko	
  gamtos vertybes

 26	 Profsąjungų	veikla
26  D.	RAITELAITIENĖ,	V.	TREPĖNAITIS	
  Socialines	problemas	spręsime	dialogo	būdu	28  
 28	 Medžioklė
28  R.	KELIUOLYTĖ
  Medžiotojų	namai	atgavo	orumą
  
 31	 Miškas	ir	visuomenė  
 33	 Nauji	leidiniai

6 p.

18 p.

10 p.

Mielas skaitytojau,
tęsiama žurnalo „Mūsų girios“ prenumerata 2020 metams.

Žurnalą	galite	užsisakyti:	
 leidinio	internetiniame	puslapyje	www.musu-girios.lt; 
 parašę	žinutę	el.	paštu	rimondas.vasiliauskas@gmail.com; 
 visuose Lietuvos	pašto	skyriuose; 
 paskambinę	tel.	8-687-10616. 

Žurnalo	indeksas –	5057,	indeksas	prenumeruojant
su	nuo	lai	da	(studentams, pensininkams, žmonėms su negalia) –	5058.

Žurnalo	prenumeratos	kaina:	
   1	mėn. –  3,50	Eur,	su	nuolaida	–	2,50	Eur;
   12	mėn.	– 42,00	Eur,	su	nuolaida	–	30,00	Eur.



      2019 SPALIS4

ISSN 1392-6829

Leidėjas	
Viešoji	įstaiga	„Mūsų	girios“
Kalvarijų	g.	125-802,
08221	Vilnius
Mob.	tel.: 8 687 10616,  8 687 10614
el.	paštas: 
rimondas.vasiliauskas@gmail.com
vaclovasmusugirios@gmail.com
www.musu-girios.lt

Įmonės	kodas	125302897
PVM	mokėtojo	kodas	LT	253028917
A. s. LT887044060001501044
AB SEB bankas

redaKcija
Direktorius–vyr. redaktorius
Rimondas	Vasiliauskas
Mob. tel. 8 687 10616
El.	paštas	rimondas.vasiliauskas@gmail.com
Atsakingasis redaktorius
Vaclovas	Trepėnaitis
Mob. tel. 8 687 10614
El.	paštas	vaclovasmusugirios@gmail.com

Spausdino	AB	„Spauda“
Laisvės	pr.	60,	05120	Vilnius
www.spauda.com

Tiražas	1000	egz.
Kaina	3,10	eur	
Kaina	su	nuolaida	2,05	eur

„Mūsų	Girios“	(Our	Forests)	magazine

Editor–in–chief	R.	Vasiliauskas

Kalvarijų	g.	125-802,	LT-08221	Vilnius,	Lithuania

Redakcijos	ir	autorių	nuomonė	ne	visada	sutampa.	
Už	reklamos	turinį	redakcija	neatsako.
„Mūsų	giriose“	išspausdintus	straipsnius	ar	jų	 
dalis	perspausdinti	galima	tik	gavus	raštišką	
redakcijos	sutikimą	ir	su	šaltinio	nuoroda.	 
Redakcija	pasilieka	teisę	redaguoti	straipsnius.

LIETUVOS	MIŠKININKŲ	SĄJUNGOS	
Ž U R N A L A S

Leidžiamas	nuo	1929	metų	birželio
Indeksas	5057,	su	nuolaida	–	5058
2019	m.	spalis	Nr.	10	(858)

M
IN
DA

UG
O	
IL
čI
UK

O	
nu

ot
ra

uk
a

rugsėjo	25	d.	Kauno miškų ir aplinkos inžine-
rijos kolegijos patalpose surengti Valstybinės 
miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus 
specialistams mokymai miškotvarkos klausi-
mais. Juose dalyvavo 73 darbuotojai. Mokymus 
vedė KMAI kolegijos Miškininkystės katedros 
docentas dr. Andrius Kuliešis, nagrinėtos te-
mos nuo medynų inventorizacijos iki vidinės 
miškotvarkos projektų rengimo, derinimo bei 
tvirtinimo. 

rugsėjo	29	d.	–	spalio	5	d.	Brazilijoje, Curitiba 
mieste įvyko XXV IUFRO pasaulinis kongre-
sas „Miškų tyrimai ir bendradarbiavimas dar-
niam vystymuisi“. Kas penkeri metai rengiama-
me kongrese vedantys miškotyros mokslininkai 
pristato pasiektus rezultatus bei numato tyri-
mų gaires ateinantiems metams. Šis pasaulinis 
miškotyros bendradarbiavimo tinklas jungia 
per 15 tūkst. mokslininkų, atstovaujančių be-
veik 700 organizacijų iš daugiau kaip 110 pa-
saulio šalių (plačiau – 6 p.).

spalio	4	d.	LR aplinkos ministras Kęstutis Mažei-
ka dalyvavo Liuksemburge vykusiame ES šalių 
Aplinkos tarybos posėdyje, kuriame aptarta kli-
mato kaitai neutralios ekonomikos ateities vizija.

spalio	10	d.	Kurtuvėnų regioniniame parke su-
rengtas nacionalinis konkursas „Pamoka gam-
toje: svajokime drauge!“, kuriame varžėsi  dau-
giau kaip 40 komandų iš beveik  visų Lietuvos 
regionų. Finaliniame renginyje buvo apdovano-
tos 7 komandos (plačiau – 31 p.).  

spalio	10	d.	KMAI kolegijoje vyko tarptautinis 
kraštovaizdžio erdviniam modeliavimui skirtas 
seminaras, kuriame dalyvavo dr. Jitka Fialová 
iš Čekijos Mendel‘io universiteto, dr. Jan Łuka-
szkiewicz iš Varšuvos SGGW universiteto, kiti 
specialistai. Pasidalinta pasauline šios srities 
specialistų patirtimi, surengti praktiniai moky-
mai-treniruotės, kaip  didelėje erdvėje suvokti 
„iš akies“ objektų aukštį, plotį bei plotą.

spalio	 11	 d.	 Vilniuje, Martyno Mažvydo bib-
liotekoje vyko Lietuvos žmogaus teisių centro 
iniciatyva surengta diskusija „Miškai – vers-
lo rūšis ar gyva biologinė bendruomenė?“ Joje 
dalyvavo LR Seimo Aplinkos apsaugos komite-
to narė Virginija Vingrienė, Aplinkos ministe-
rijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos gru-
pės vyriausiasis patarėjas dr. Nerijus Kupstaitis, 
LMSA valdybos pirmininkas dr. Algis Gaižutis, 
Dzūkijos nacionalinio parko botanikas dr. Min-
daugas Lapelė,  gamtininkas, dokumentinių fil-
mų apie gamtą kūrėjas Mindaugas Survila, LRT 
radijo žurnalistas Darius Matas.

Remiantis viešumoje eskaluotomis Laba-
noro girios ir Punios šilo problemomis, dis-
kutuota: kokių miškų norime sau ir kokius 
miškus norime palikti ateities kartoms, kaip 
ateityje plėtosime miškų ūkį?

Prieš diskusiją vyko prancūzų filmo „Girių 
laikas“ peržiūra (http://bit.ly/2ncUqjj).

spalio	 11	 d.	 Vilniuje, VSTT Nacionaliniame 
lankytojų centre vyko Valstybinės saugomų 
teritorijų tarnybos, Aplinkos ministerijos bei 
Valstybinių miškų urėdijos atstovų susitiki-
mas-diskusija, kurioje aptarti tvarios miški-
ninkystės principai, siekiant išsaugoti ES svar-
bos buveines.

Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir 
miškų politikos grupės vyr. patarėjas A. Klima-
vičius pristatė „Natura 2000“ tinklą ir su tvarky-
mu susijusius įsipareigojimus, VSTT Biologinės 
įvairovės skyriaus vyr. specialistas J. Pašukonis 
– EB svarbos miškų buveinių apsaugos reikala-
vimus, kurių būtina laikytis siekiant užtikrinti 
gerą apsaugos būklę EB svarbos miško buvei-
nėse.  Svarbiausias ūkinio naudojimo prielaidas 
šiose gamtiniu požiūriu svarbiose teritorijose 
aptarė VSTT Metodinio analitinio centro gam-
tosaugos ekspertas V. Uselis.

Susitikimo metu taip pat diskutuota apie 
ES svarbos miškų buveinių išsaugojimą, tai-
kant naują FSC miškų tvarkymo standar-
tą. Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir 
miškų politikos grupės vyr. patarėjas N. Kups-
taitis supažindino su galimais pokyčiais miš-
kininkavimo sistemoje, jei būtų priimtas Miš-
kų įstatymo pakeitimas.

VSTT Metodinio analitinio centro gam-
tosaugos ekspertas G. Vaivilavičius pristatė 
gamtotvarkos duomenų bazę (biomon.lt), ku-
rioje visuomenė gali stebėti, kur yra suplanuoti 
gamtotvarkos plotai, kokios priemonės numa-
tytos, kokie darbai atlikti.

Renginio pabaigoje ekspertai aptarė da-
bartinę situaciją ES svarbos miško buveinėse, 
dalinosi įžvalgomis, svarstė galimus tvarios 
miškininkystės principus, atsižvelgiant į ren-
ginio metu išsakytus teiginius bei įžvalgas.

spalio	 14–18	 d.	 KMAI kolegijos Kraštovaiz-
džio architektūros ir rekreacijos katedros ve-
dėja Asta Doftartė ir lektorius Linas Dauba-
ras lankėsi Vengrijoje, Budapešte, Szent István 
universitete, siekdami suaktyvinti mokymo 
įstaigų bendradarbiavimą. Prieš 5 metus pa-
sirašyta KMAIK ir Szent István universiteto 
bendradarbiavimo sutartimi yra pasinaudoję 
2 kolegijos studentai, kurie labai gerai įvertino 
Vengrijoje įgytas žinias, gyvenimo bei moky-
mosi sąlygas.
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spalio	16	d.	Girionyse, KMAI kolegijoje ir spa-
lio 17 d. Vilniuje, Gamtos tyrimų centre vyko 
tarptautinis seminaras, kuriame GTC Augalų 
patologijos laboratorijos mokslininkai pristatė 
kartu su kolegomis iš Vokietijos, Estijos ir La-
tvijos vykdomą mokslinį projektą „Priemonių 
konsolidavimas uosių džiūties padariniams 
Baltijos šalyse ir Vokietijoje mažinti“ (projekto 
vadovė dr. Daiva Burokienė, GTC Augalų pa-
tologijos laboratorijos vedėja), skirtą efektyvių 
kontrolės priemonių paieškai, siekiant suval-
dyti uosių džiūtį ir atkurti nykstančias uosio 
populiacijas (plačiau – 10 p.).

spalio	23	d.	LR Seimo Aplinkos apsaugos ko-
mitetas priėmė sprendimą svarstyti Seimo na-
rių socialdemokratų A. Salamakino, L. Balsio, 
konservatoriaus J. Razmos ir „valstiečio“ K. 
Bacvinkos pateiktas reformą įteisinusio Miš-
kų įstatymo pataisas (už tai balsavo 7 komite-
to nariai).  Šie parlamentarai siūlo grįžti prie 
buvusios miškų urėdijų veiklos, kad jų skaičių 
nustatytų Vyriausybė, o viena miškų urėdi-
ja valdytų 25–55 tūkst. ha valstybinių miškų 
bei turėtų juridinio asmens statusą. Mažme-
ninėje prekyboje būtų parduodama iki 7 proc. 
metinės pagrindinių miško kirtimų normos, o 
parduodant nenukirstą mišką ir žaliavinę me-
dieną prioritetą siūloma teikti malkinės me-

dienos pardavimui gyventojams. Komitetas 
taip pat spręs, ar įteisinti girininkijas, kurių 
plotas negalėtų viršyti 5 tūkst. ha miškų bei 
Valstybinių miškų urėdiją pervadinti į vals-
tybės valdomą įmonę „Lietuvos valstybiniai 
miškai“. 

Konstituciniam Teismui nurodžius iki 
šių metų gruodžio pradžios iš naujo priimti 
miškų urėdijų reformą įteisinusį Miškų įsta-
tymą, Seimo Aplinkos apsaugos komitetas 
linkęs šiek tiek  koreguoti prieš beveik dve-
jus metus įvykusią miškų urėdijų reformą. 

spalio	 24	 d.	 Kauno „Žalgirio“ arenoje su-
rengtas moksleiviams skirtas būsimos karje-
ros festivalis „Studfestas 2019“, kuriame da-
lyvavo darbdavių, 16 aukštųjų mokyklų, tarp 
jų VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto, 
KMAI kolegijos atstovai. Miškininkus ruo-
šiančios mokymo įstaigos džiaugėsi Vals-
tybinių miškų urėdijos kvietimu prisidė-
ti idėjomis ruošiant stendą šiam festivaliui, 
taip pat galimybe kartu su didžiausiu šalies 
miškininkų darbdaviu pristatyti mokslei-
viams miškininko profesiją, papasakoti apie 
Lietuvos miškus, gamtą, siūlomas studijų 
programas. Išradingai įrengtas VMU sten-
das traukė moksleivių akis ir kvietė užsukti, 
kur su smalsuoliais nenuilsdamas bendravo 

gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Pa-
grindinėje arenos scenoje Valstybinių miškų 
urėdija kartu su aktoriumi, režisieriumi ir 
dainininku Vidu Bareikiu paruošė išskirtinį 
miškininko profesijos pristatymą – nuo ne-
tikėtos muzikinės premjeros iki įkvepiančio 
interviu su miškininku.

 Nuo rugsėjo vidurio iki spalio vidurio 
vykusios akcijos „Medžioklė“ metu Aplin-
kos apsaugos departamento pareigūnai su-
rengė 98 reidus ir patikrino per šimtą me-
džiotojų. Nustatyta 18 medžioklės taisyklių 
pažeidimų, iš jų – 6 šiurkštūs. Pusė šiurkš-
čių pažeidimų išaiškinta Pakruojo, Radvi-
liškio ir Šiaulių rajonuose. Akcijos metu iš 
pažeidėjų paimtas automobilis, traktorius 
su priekaba, 4 šautuvai, 2 naktinio matymo 
prietaisai.

Iki gruodžio 15 d. vyks sustiprinta me-
džioklės kontrolė, daugiau dėmesio skiriant 
saugaus elgesio reikalavimams per medžio-
kles su varovais.

 Aplinkos ministerija ir Lietuvos žur-
nalistų sąjunga skelbia tradicinį kūrybinį 
konkursą žurnalistams „Žmogus ir aplin-
ka“. Konkursinius darbus reikia pateikti iki 
gruodžio 4 d.

Miško	gaisrams	gesinti	–	23	nauji	au-
tomobiliai.	Valstybinių miškų urėdija kitų 
metų pavasarį turės 23 naujus miško gais-
rams gesinti skirtus automobilius. Vasarį 
paskelbtame viešųjų pirkimų konkurse „Pa-
didinto pravažumo lengvųjų automobilių, 
skirtų miško gaisrų gesinimui, įsigijimas“ 
varžėsi 4 dalyviai, konkursą laimėjo UAB 
„Autoverslo automobiliai“. Pasiūlymai buvo 
vertinami pagal ekonominio naudingumo 
kriterijus, automobilio kainą, eksploataci-
nio laikotarpio sąnaudas, garantinio techni-
nio aptarnavimo kainą,  įveikiamą vandens 
ir purvo kliūčių gylį ir kitus reikalavimus. 
Pirkinių vertė – 621 tūkst. eurų. Priešgais-
rinių automobilių ir gaisrų gesinimo įran-
gos įsigijimas finansuojamas 2014–2020 m. 
ES fondų investicijų veiksmų programos 5 
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių 
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie 
klimato kaitos“ priemonės „Aplinkos mo-
nitoringo ir kontrolės stiprinimas“ lėšomis.

Naujieji automobiliai bus paskirsty-
ti įmonės regioniniams padaliniams, at-

Valstybinių	miškų	urėdijoje
sižvelgiant į padalinio prižiūrimų miškų 
gaisringumo klasę ir turimą priešgaisrinę 
techniką. 

Padidinto pravažumo lengvuosius au-
tomobilius, skirtus miško gaisrams gesinti, 
tuometinės miškų urėdijos paskutinį kartą 
pirko 2013 metais. Kartu su įsigytais naujais 
automobiliais VMU iš viso turės 38 visurei-
gius, skirtus miško gaisrų paieškai, su su-
komplektuotais priešgaisriniais moduliais. 

Šalies miškų stebėjimui naudojamos ir 
25 antžeminės automatinės miško gaisrų 
stebėjimo sistemos su 82 detektoriais bei 14 
stebėjimo bokštų. 

Miškų	 tvarkymo	 darbai	 Palangos	 girinin-
kijoje.	VMU Kretingos regioninio padali-
nio Palangos girininkijoje, vadovaujantis vi-
diniu miškotvarkos projektu, spalio mėnesį 
pradėti miško tvarkymo darbai prie Ošu-
pio tako: 3,9 ha plote iškertami sausuoliai, 
krūmai, menkaverčiai medžiai, trukdantys 
augti geriau išsivysčiusiems medžiams. Iš-
kirsta mediena bus panaudota biokurui. 

Nuo lapkričio mėn. iki metų pabaigos 
planuojama atlikti kraštovaizdžio forma-
vimo darbus pajūrio miške, kuris ribojasi 
su Žvejų gatve, prie „Pušyno“ sanatorijos. 
Tvarkomas miško plotas – 6,7 ha. Baigus 
darbus, įsipareigota išvalyti dviračių takus, 
sutvarkyti sandėliavimo vietas. 

 
augalams	dengti	nemokamai	bus	dalina-
mos	eglišakės. Du lapkričio penktadienius, 
8 d. ir 15 d. nuo 8 val. iki 15 val. Valstybinių 
miškų urėdijos miškininkai kviečia gyven-
tojus į mišką – nemokamai pasiimti paruoš-
tų eglės šakų ir jomis apsaugoti augalus nuo 
artėjančių žiemos šalčių. „Šia gamtosaugi-
ne akcija gyventojai skatinami elgtis sąmo-
ningai ir atsakingai – nelaužyti miške šakų 
savavališkai ir tausoti mišką“, – sako laiki-
nai Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 
pareigas einantis Valdas Kaubrė.

Informaciją, kur galima atvykti pasiim-
ti šakų, gyventojai gali rasti  paspaudę nuo-
rodą tinklapyje arba paskambinę į VMU 
regioninius padalinius ar girininkijas tin-
klalapio skiltyje https://www.vivmu.lt/lt/
padaliniai nurodytais kontaktais.

VMU inf.
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XXV	iUFrO	pasaulinis	kongresas	Brazilijoje

Pirmą kartą IUFRO pasaulinis 
kongresas atkeliavo į Pietų Ame-
riką bei Braziliją, kuri gali pa-

sigirti antrais pagal dydį pasaulyje miškų 
ištekliais bei ne mažesne jų svarba šalies 
ekonomikai ir visam pasauliui, susirūpi-
nusiam klimato kaitos mažinimu. Didesnė 
Brazilijos teritorijos dalis yra padengta na-
tūralios kilmės miškais (per 490 mln. ha). 
Todėl miškas šalyje laikomas svarbiausiu 
strateginiu ištekliumi, kartais visiškai nule-
miančių didžiulių šalies regionų, ypač nu-
tolusių nuo didesnių miestų, gyvenimą. Na-
tūralių miškų medynų tūris 2018 m. sudarė 
apie 118 mlrd. m3, juose buvo sukaupta per 
51 mlrd. tonų anglies. Dar beveik 10 mln. 
ha užima dažniausiai nevietinių medžių 
rūšių plantacijos. Už miškų naudojimą, jų 
plėtrą bei indėlį į šalies ekonomiką atsako 
Brazilijos miškų tarnyba, priklausanti Že-
mės ūkio, gyvulininkystės ir maisto tieki-
mo ministerijai. Populiarus sprendimas, 
susijęs su miškų apsaugos stiprinimu bei 

Rugsėjo 29 d. – spalio 5 d. Brazilijoje, Curitiba mieste įvyko XXV IUFRO pasaulinis kongresas „Miškų tyrimai ir bendradar-
biavimas darniam vystymuisi“ (http://iufro2019.com/), kuris laikomas miškotyros mokslininkų „olimpinėmis žaidynėmis“. 
IUFRO yra pasaulinis miškotyros mokslininkų bendradarbiavimo tinklas, jungiantis daugiau kaip 15000 mokslininkų, 
atstovaujančių beveik 700 organizacijų iš daugiau kaip 110 pasaulio šalių. Kas penkerius metus sukviečiami vedantieji 
pasaulio miškininkystės mokslininkai pristato naujausius savo tyrimų rezultatus bei brėžia ateities tyrimų gaires. 

jų tvariu naudojimu, yra miško koncesijos. 
Vietos miškininkų supratimu, tai yra efek-
tyvi priemonė, suformuojanti legalaus miš-
kininkavimo sąlygas bei sauganti nuo miš-
ko grobimo. Pavyzdžiui, 18-oje išnuomotų 
plotų nuo 2010 m. iki 2019 m. buvo prikirs-
ta 913 tūkst. m3 medienos iš 1,5 mln. ha bei 
už ją sumokėta apie 14 mln. eurų mokesčių. 
Informacijai apie šalies miško išteklius su-
rinkti vykdoma Nacionalinė miškų inven-
torizacija atrankos metodais (20x20 km 
tinklelis), iki šiol padengta tik pusė šalies 
teritorijos. Miškininkavimui planuoti yra 
kuriamas Nacionalinis viešųjų miškų regis-
tras, kuriame kaupiama geografiškai orien-
tuota skaitmeninė informacija apie miškų 
išteklius. Registre šiuo metu sukaupta in-
formacija tik apie 37 proc. šalies teritorijos. 
Gaisrams stebėti naudojami dirbtiniai že-
mės palydovai. Beje, vietos miškininkai, pa-
klausti apie „katastrofiškos apimties“ miško 
gaisrus, buvo gana ramūs – „na, degė, visa-
da dega, bet viską sukontroliavome“. 

Miškų sektoriuje 2018 m. dirbo 423 
tūkst. darbuotojų. Apskaityta, kad 2017 m. 
buvo pagaminta 275 mln. m3 apvalios me-
dienos. Miškai sertifikuojami pagal FSC ir 
PEFC (pastaruoju atveju per nacionalinę 
Cerflor sistemą). 2018 m. buvo sertifikuota 
atitinkamai 6,4 mln. ha ir 3 mln. ha miškų. 

Miškininkystės mokymas startavo tik 
1960 m., kai buvo pradėtas dėstyti miškų 
inžinerijos kursas. Šiuo metu miškininkys-
tę galima studijuoti 62 aukštojo mokslo bei 
72 žemesnio rango mokyklose.  Brazilijoje 
2017 m. suteikta apie 400 magistro ir 160 
daktaro laipsnių miškų inžinerijos studi-
jų srityje. Įstojusių į šias studijas ir įgijusių 
laipsnį santykis atitinkamai yra 2:1 ir 4,5:1. 

IUFRO pasauliniai kongresai teminiu 
požiūriu aprėpia visus miškotyros moks-
lo aspektus. Šio kongreso tematika apėmė 
aktualiausius šiuo metu miškotyros klau-
simus: miškas ir žmogus, miškas ir klima-
to kaita, miškas ir miško produktai žalesnei 
ateičiai, biologinė įvairovė, ekosisteminės 
paslaugos ir biologinė invazija, miško, dir-
vos ir vandens sąveika. Kongreso metu pri-
statyti 2648 moksliniai pranešimai (https://
app.oxfordabstracts.com/events/691/pro-
gram-app/program-codes/submissions/1. 

Iš Lietuvos dalyvavo 10 mokslininkų, 
atstovaujančių LAMMC Miškų institutą 
bei Vytauto Didžiojo universitetą. 

ŽŪA Miško biologijos ir miškininkys-
tės instituto profesorius dr. Gediminas 
Brazaitis padarė žodinį pranešimą „Plynų 
kirtaviečių dydžio modeliavimas, remian-
tis ankstyvų sukcesinių stadijų paukščių 
bendrijomis“, kuriame pristatyti daugia-
mečiai atželiančių kirtaviečių paukščių 

Dr. G. Brazaitis pateikė pranešimą apie medžių rūšių skaičiaus įtaką medyno tūriui ir stabilumui 
hemiborealiniuose Lietuvos miškuose
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bendrijų tyrimai, bandoma atsakyti į klausimą, „koks yra optima-
lus plynos kirtavietės dydis“. Jis taip pat pateikė stendinį praneši-
mą „Kaip medžių rūšių skaičius įtakoja medyno tūrį ir stabilumą 
hemiborealiniuose Lietuvos miškuose?“. 

Šio instituto docentė dr. Lina Straigytė pranešime „Lapų nuo-
kritų irimo intensyvumo palyginimas: priemiestiniai miškai ir 
miestų žaliosios erdvės“ analizavo pagrindinių 4 medžių rūšių 
(paprastojo ąžuolo, paprastojo klevo, karpotojo beržo ir mažala-
pės liepos) lapų nuokritų irimo intensyvumą, priklausomai nuo 
miesto želdynų tipo. Ji taip pat buvo pranešimo „Europos miestų 
žaliosios infrastruktūros naudojimas turizmui: skirtingų kultūrų 
tyrimas“ bendraautorė. Šiame pranešime analizuota, kaip skiriasi 
turistų požiūris į esamus miesto želdynus 7-ose Europos šalyse. 

ŽŪA Aplinkos ir ekologijos instituto profesorius dr. Vitas Ma-
rozas skaitė pranešimą „Dominuojančių medžių rūšių fotosinte-
zės ir chlorofilo fluorescencijos pokyčiai vegetacijos sezono metu 
Europos hemiborealinių miškų zonoje, Lietuvoje“. 

ŽŪA Miškotvarkos ir medienotyros instituto lektorė dr. Eka-
terina Makrickiene pristatė pranešimą „Viso gero komandavimu 
ir kontrole grindžiamam miškų valdymui? Kritinė dviejų šalių, 
vykdančių socialinę–ekonominę pertvarką, analizė“, kuriame pa-
lygino Lietuvos ir Slovakijos miško ūkio valdymą, bandydama pa-
grįsti, kad socialistinės praeities paveldas yra, galbūt, daugelio da-
barties problemų priežastis. Ji taip pat padarė stendinį pranešimą 
„Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medžių „vilkų“ morfolo-
ginių tipų morfologinės, aplinkos ir genetinės charakteristikos“ 
bei papildomame kongreso renginyje „ALTERFOR – Alternaty-
vūs miškininkavimo modeliai ateities miškams“, kur kartu su dr. 
G. Mozgeriu pristatė alternatyvaus miškininkavimo Lietuvoje 
prielaidas ir galimas pasekmes. 

ŽŪA Miškotvarkos ir medienotyros instituto docentas dr. Do-
natas Jonikavičius pranešime „Nuotoliniai žievėgraužio pažeidi-
mų eglynuose tyrimai medžio lygmeniu, naudojant naujos kartos 
hiperspektrinę kamerą“ nagrinėjo pastaraisiais metais atliktus 
tyrimus, kur gvildentos galimybės nuotoliniu būdu aptikti žievė-
graužio tipografo užpultus eglės medžius ankstyvoje pažeidimo 
stadijoje, naudojant hiperspektrinius ir artimųjų infraraudonųjų 
spindulių zonoje fiksuotus daugiaspektrius vaizdus. 

ŽŪA Miškotvarkos ir medienotyros instituto prof. dr. Gin-
tautas Mozgeris pranešime „Klimato kaitos įtakos Lietuvos miš-
kininkystei erdviniai ypatumai“ pristatė šiame institute išvystytą 
lietuvišką miškininkavimo sprendimų priėmimo paramos sistemą 
Kupolis, kuri adaptuota naudoti esant skirtingoms miškų augimo 
ir miškininkavimo sąlygoms keičiantis klimatui bei žmonijai sten-
giantis šią kaitą sušvelninti. Pranešimo pagrindinis akcentas buvo 
miškų ir miškininkystės galimos raidos Lietuvoje iki 2060 metų 
modeliavimo rezultatai, atskleidę, kad žmogaus ir jo pasirinkto 
ūkininkavimo modelio miškuose įtaka yra didesnė, nei sąlygojama 
klimato kaitos ir žmonijos pastangų šią kaitą sušvelninti. 

VDU Botanikos sodo atstovo dr. Remigijaus Daubaro prane-
šime „Plynų kirtimų įtaka borealinių miškų biologinei įvairovei“ 
buvo įvertinta plynų kirtimų paprastosios pušies medynuose įtaka 
dirvos cheminei sudėčiai, vabzdžių populiacijų gausai bei kai ku-
riems įprastiniams pušynų uoginiams augalams. 

LAMMC Miškų instituto direktorius dr. Marius Aleinikovas 
pranešime „Klijuotos medienos ir gelžbetonio vertės grandinių 
įvertinimas palyginamosios analizės būdu“ kiekybiškai įvertino 
bei palygino kai kurių klijuotos medienos ir gelžbetonio konstruk-
cijų, naudojamų Lietuvos statybos sektoriuje, vertės grandines – 
nuo žaliavų gamybos, gaminio gamybos iki statinio statybos – bei 

poveikį darnumui (aplinkos tvarumui). Šio instituto doktorantas 
Benas Šilinskas pranešime „Eglės ir pušies, augančios skirtingo 
pradinio tankumo želdiniuose, medienos statinis ir dinaminis 
elastingumo moduliai“ nagrinėjo medienos savybių nedestrukty-
vaus tyrimo metodus, įvardindamas geriausią medienos kokybę 
užtikrinančius 4000–5000 medžių 1 ha želdinius. 

Kongreso dalyviai įsipareigojo stiprinti asmenines pastangas ko-
vojant su globaliomis miškams kylančiomis grėsmėmis, pasirašyda-
mi deklaraciją (https://www.surveymonkey.com/r/Support-the-Fo-
rest-Science-Pledge). Deklaraciją pasirašė ir Lietuvos atstovai.

Pasaulio mokslininkai kviečiami prisidėti asmeninėmis žinio-
mis ir praktiniais sprendimais, siekiant: skatinti tokį žemės nau-
dojimą, kuris būtų draugiškas gerinant vandens ir gyvojo pasaulio 
išteklius; kovoti su miškų plotų mažėjimu bei atkurti jau praras-
tus kraštovaizdžius; skatinti anglies kaupimui palankių miško 
produktų tiekimą; siekti, kad miškai geriau tenkintų visuomenės 
fizinius bei dvasinius poreikius. 

Kitas IUFRO kongresas vyks 2024 m. Švedijoje, Stokholme. Jį 
rengs Švedija kartu su kaimyninėmis šalimis, įskaitant ir Lietuvą. 
Planuojama, kad viena šio kongreso organizuojamų pažintinių-
mokomųjų kelionių vyks Baltijos šalyse, jos metu bus rodomi ir 
Lietuvos miškininkavimo bei gamtos ypatumai.

Parengė VDU ŽŪA prof. dr. Gintautas MOZGERIS

LAMMC Miškų instituto direktorius dr. M. Aleinikovas 
pasirašo deklaraciją „Miškų mokslas ateičiai“ 

„IUFRO Stockholm 2024” stende dr. E. Makrickiene (centre) kviečia 
pasaulio miškotyros mokslininkus apsilankyti Lietuvoje 2024-aisias metais
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Prof. ANDRIUS KULIEŠIS, GINTARAS KULBOKAS, Valstybinė miškų tarnyba

Lietuvos miškų dinamika pagal Nacionalinės miškų inventorizacijos 1998–2017 m. rezultatus 

LietUVOs	MišKų	NašUMas 
ir	jo	panaudojimas

Reguliarios, tęstinės miškų inventorizacijos, naudojant 
pastovius apskaitos barelius, sukuria galimybę kon-
troliuoti miško auginimą, vertinti jo efektyvumą pa-

gal išauginamos ir panaudojamos medienos santykį, t. y. taikant 
kontrolės metodą, pagrįstą medienos prieaugio ir jo komponentų 
balanso bei santykio įvertinimu. Taip galima atsakyti į klausi-
mus, kaip dabartinis ūkininkavimas, besikeičiančios klimato są-
lygos įtakoja medienos prieaugį, jo panaudojimo pobūdį bei kaip 
tai gali įtakoti miško naudojimą ateityje. Duomenų sekos apie 
medynų formavimąsi, jų prieaugį ir prieaugio panaudojimą už 
kuo ilgesnį laikotarpį (pavyzdžiui, visą medyno apyvartos peri-
odą) ryšium su aplinkos sąlygomis, jų pokyčių įvertinimu yra di-
delė jėga miškininkų rankose. 

Medienos prieaugio panaudojimą Lietuvos miškuose pana-
grinėsime pagal 3 penkmečių: 2003–2007 m., 2008–2012 m. ir 
2013–2017 m. duomenis. Turimi duomenys leidžia įvertinti miš-
kų grupės su skirtingu ūkiniu režimu, miškų nuosavybės, medžių 
rūšies poveikį medynų našumo panaudojimui. Išskirsime III–IV 
grupės, skirtus medienos auginimui, ir I–II grupės, skirtus bio-
loginei įvairovei gausinti, valstybinės reikšmės, privačius ir re-
zervuotus nuosavybės teisių atstatymui skirtus miškus, taip pat 
svarbiausių medžių rūšių medynus.

Bendras penkmetinis Lietuvos miškų medžių stiebų tūrio 
prieaugis keitėsi nuo 80,3 mln. m3 2002 m. iki 102,6 mln. m3 2017 
m. (1 pav.). Didžiausią sukauptą medienos tūrį pušynuose atitinka 
didžiausias pušies stiebų tūrio prieaugis. Per 20 metų pušynuose 
priaugo 123 mln. m3, eglynuose – 66, beržynuose – 65, juodalks-
nynuose – 38, drebulynuose – 28 ir baltalksnynuose – 23 mln. m3 
medienos (1 pav.).

Medyne dalis auginamų medžių žūva konkurencijos, ligų, 
kenkėjų, klimatinių veiksnių poveikyje (žuvę), dalis išimama tar-
piniais kirtimais – ugdomaisiais ir sanitariniais (tarpinis naudo-

jimas), gerinant paliekamų medžių augimo, sanitarines sąlygas. 
Didžiąją auginamos medienos dalį sudaro ateities naudojimui 
kaupiama mediena. Sukaupta reikalingų matmenų mediena yra 
naudojama (pagrindinis naudojimas), kita – auginama toliau 
(naudojimo rezervas). Taigi bendras miško našumas = tarpinis 
naudojimas + pagrindinis naudojimas + žuvusių medžių tūris 
(miško auginimo nuostoliai) +naudojimo rezervas.

Bendrojo	tūrio	prieaugio	komponentai	priklausomai	
nuo	miškų	grupės	ir	nuosavybės

Žuvusių medžių tūris miško apskaitos praktikoje dar vadina-
mas miško auginimo nuostoliais. Paimti iš miško savaime žuvę ar 
suniokoti vėtrų, kritulių ir pan. medžiai yra apskaitomi atskirai. 
Paimta iš miško žuvusių medžių mediena dėl žymiai prastesnės 
jos kokybės, miško auginimo nuostolių nesumažina. Ūkinėmis 
priemonėmis reikėtų siekti medyno tvarumo padidinimo, tinka-
mai formuoti ar išretinti medyną, paimant iš anksto dar gyvą ko-
kybišką medieną, neleidžiant susikaupti perbrendusiems medy-
nams bei siekiant išvengti medžių žuvimo. Žuvusių medžių tūris  
Lietuvos miškuose sudaro vidutiniškai 18–21 proc. nuo bendro-
jo tūrio prieaugio, kas yra tolygu 3,4–3,8 mln. m3 stiebų medie-
nos per metus. Pirmus du penkmečius žuvusių medžių tūris buvo 
gana stabilus (19–25 proc. ribose), trečiąjį penkmetį stebima žu-
vusių medžių mažėjimo tendencija, išskyrus rezervuotus nuosa-
vybės teisių atkūrimui miškus (2 pav.). 

Labai stabili žuvusių medžių dalis yra I–II grupės miškuose 
(21 proc.), kur ūkinė veikla labai ribota, lygiai kaip ir rezervuotuo-
se nuosavybės teisėms atkurti miškuose (24–25 proc.), kur kir-
timai vykdomi tik išimtinais atvejais. III–IV grupės valstybinės 
reikšmės miškuose žuvusių medžių dalis per pastarąjį dešimtmetį 
sumažėjo nuo 19 proc. iki 15 proc., o privačiuose miškuose – nuo 

1 pav. Bendrojo tūrio prieaugio išauginimo 1998-2017 m. 
Lietuvos miškuose rezultatai

2 pav. Lietuvos miškų našumo ir jo komponentų kaitos priklausomybė 
nuo miškų grupės ir nuosavybės formos
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Lietuvos miškininkai Vilniuje, 1992 m.

22 proc. iki 18 proc. Šie skirtumai priklauso nuo medynų augi-
nimo, ugdomųjų kirtimų intensyvumo, jų reguliarumo skirtumų.

Tarpinis visų miškų naudojimas kinta nuo 27 proc. bendrojo 
tūrio prieaugio I penkmetyje iki 16–17 proc. II ir III penkmečiuo-
se (2 pav.). Problema yra ta, jog tarpiniame naudojime sanitariniai 
kirtimai sudaro vidutiniškai apie du trečdalius ir tik trečdalį – ug-
domieji kirtimai.                                                                                                                                                                                                                 

Tarpinis naudojimas, sumažėjęs per 2008–2012 m. ekono-
minės krizės laikotarpį, atsistato labai lėtai, lieka mažesnis, lygi-
nant su žuvusių medžių tūriu. Tarpinis naudojimas III–IV grupės 
miškuose yra 4–5 proc. didesnis nei II grupės miškuose. Panašiai 
tarpinis naudojimas yra didesnis privačiuose nei valstybiniuose 
miškuose. Privačių miškų savininkai, turėdami mažiau galimybių 
kirsti pagrindiniais kirtimais, didina tarpinį naudojimą. 

Mažėjant rezervuotų nuosavybės teisėms atkurti miškų, tarpi-
nis naudojimas juose nuo 13 proc. bendrojo tūrio prieaugio pirma-
me penkmetyje sumažėjo iki 6 proc. trečiajame penkmetyje. Tar-
pinis naudojimas, visų pirma ugdomieji kirtimai, intensyvaus ūkio 
sąlygomis turėtų sudaryti 30–40 proc. viso tūrio prieaugio, taip 
sumažinant miško auginimo nuostolius.

Pagrindinis naudojimas visuose šalies miškuose sudaro 
trečdalį prieaugio, antrajame penkmetyje buvo sumažėjęs iki 25 
proc. (2 pav.). Didžiausia dalis prieaugio pagrindiniam naudoji-
mui  tenka III–IV grupės visuose miškuose – 36–38 proc., antra-
jame penkmetyje yra sumažėjęs iki 28 proc., II grupės miškuose 
tik 2–7 proc. prieaugio tenka pagrindiniam naudojimui. Priežas-
tis – maži gamtinę brandą pasiekusių miškų plotai. III–IV gru-
pės miškuose prieaugio dalis, tenkanti pagrindiniam naudojimui, 
valstybinės reikšmės miškuose kinta 45–47 proc., privačiuose – 
34–40 proc. ribose. Antro penkmečio metu yra nustatytas 8–10 
proc. prieaugio panaudojimo pagrindiniams kirtimams sumažė-
jimas visuose III–IV grupės miškuose. Tai ekonominės krizės po-
veikis miško naudojimui.

Pateikti 2 pav. duomenys leidžia įvertinti prieaugio išnaudo-
jimo koeficientą, Europoje priimtą kaip vieną iš svarbiausių dar-
naus ūkio kriterijų. Šis kriterijus, nustatomas, kaip visų kirtimų 
ir grynojo tūrio prieaugio santykis, darniame ūkyje neturėtų vir-
šyti 95 proc. Didžiausias prieaugio išnaudojimo koeficientas Lie-
tuvos III–IV grupės miškuose pasiektas  2003–2007 m. – vals-
tybinės reikšmės miškuose – 93 proc., privačiuose – 92 proc., 
mažiausias buvo 2008–2012 m. krizės laikotarpiu (68–59 proc.). 
2013 – 2017 m. prieaugio išnaudojimo koeficientas palaipsniui 
didėjo, valstybinės reikšmės miškuose pasiekdamas 72 proc., pri-
vačiuose – 67 proc. ir rezervuotuose nuosavybės teisių atstaty-
mui miškuose – 11 proc.     

Naudojimo rezervas. Prieaugio dalis, tenkanti naudojimo 
rezervui visuose šalies miškuose didėjo nuo 18 proc. pirmame 
penkmetyje iki 33 proc. trečiajame penkmetyje, didėjant ben-
drajam tūrio prieaugiui. Antrame penkmetyje, sumažėjus miško 
naudojimui, naudojimo rezervo dalis buvo pasiekusi net 39 proc. 
Didžiausia prieaugio dalis – 49–65 proc. į naudojimo (biologi-
nei įvairovei) rezervą patenka I–II grupės, taip pat III–IV grupės 
nuosavybės teisėms atkurti skirtuose miškuose (56–67 proc.). Vi-
suose šalies III–IV miškų grupės miškuose naudojimo rezervas 
didėjo nuo 14 proc., pirmame penkmetyje, iki 29 proc. trečiame, 

o antrame buvo pasiekęs 35 proc. III–IV grupės privačiuose miš-
kuose naudojimo rezervas pastaruosius du penkmečius buvo 3–5 
proc. didesnis nei valstybinės reikšmės miškuose. Miško naudoji-
mo analizė už ilgesnį laikotarpį rodo, jog pagrindinio naudojimo 
rezervui iš brandžių medynų III–IV grupės miškuose nereikėtų 
kaupti didesnio kaip 10–15 proc. ploto, skirto medienai auginti. 
Kitaip kaupsis perbrendę medynai.

Buko ir pušies mišrus medynas VMU Jurbarko RP Mociškių girininkijoje

3 pav. Medienos našumo struktūra ir jos kaita valstybinės reikšmės (VRM) ir 
privačiuose (PRV) III-IV grupės miškuose pagal vyraujančią medžių rūšį
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Bendrojo	tūrio	prieaugio	komponentai	iii–iV	grupės	valstybinės	
reikšmės	ir	privačiuose	miškuose	priklausomai	nuo	medžių	rūšies

Mažiausia prieaugio dalis, tenkanti auginimo nuostoliams (10–14 proc. 
valstybinės reikšmės ir apie 2–4 proc. didesnė privačiuose miškuose), nustatyta 
intensyviausiai ugdomuose spygliuočių medynuose. Miško auginimo nuostoliai 
minkštųjų lapuočių medynuose yra 1,5–2 kartus didesni nei spygliuočių, o skir-
tumai tarp valstybinės reikšmės ir privačių miškų nėra esminiai. Šie rezultatai 
dar kartą patvirtina miško auginimo nuostolių tiesioginę priklausomybę nuo ug-
dymo intensyvumo. 

Sanitariniai ir ugdomieji kirtimai kartu mažiau priklauso nuo medžių rū-
šies, nuosavybės, o daugiau nuo laikotarpio. Eglynuose, beržynuose, drebulynuo-
se ir juodalksnynuose ryškiai išsiskiria dvigubai didesnės pirmo penkmečio sani-
tarinių ir ugdomųjų kirtimų apimtys, lyginant su antru ir trečiu penkmečiais (3 
pav.). Tai 1993–1996 m. bei vėlesnių metų miškų pažeidimų pasekmė. 

Pagrindinio naudojimo kirtimai labiausiai sukoncentruoti eglynuose (iki 
69 proc. bendrojo tūrio prieaugio valstybinės reikšmės ir 85 proc. privačiuose 
miškuose), beržynuose (iki 66 proc. valstybinės reikšmės ir 53 proc. privačiuose 
miškuose), drebulynuose (iki 100 proc. valstybinės reikšmės ir 49 proc. priva-
čiuose miškuose). Panašus pagrindinio naudojimo intensyvumas ir valstybinės 
reikšmės miškų juodalksnynuose. Mažiausia prieaugio dalis pagrindiniam nau-
dojimui tenka pušynuose (20–27 proc.) ir baltalksnynuose (12–29 proc.) nepri-
klausomai nuo miškų nuosavybės.

Didžiausias prieaugio kaupimas ateities naudojimui (26–48 proc.) vyksta 
pušynuose ir baltalksnynuose, valstybinės reikšmės miškuose yra 5–10 proc. in-
tensyvesnis nei privačiuose.

Ženklesnis kitų medžių rūšių prieaugio kaupimas ateities naudojimui stebi-
mas tik paskutinį dešimtmetį. Jokio prieaugio kaupimo nėra valstybinės reikšmės 
drebulynuose. Tai pasiekta, įgyvendinant nuostatą – mažinti perbrendusių me-
dynų plotą. Didesnio laipsnio prieaugio kaupimas stebimas privačiuose miškuose, 
ypač juodalksnynuose (40–57 proc.), beržynuose ir drebulynuose (25–33 proc.). 
Valstybinės reikšmės eglynuose prieaugio kaupimas (26–39 proc.) paskutinį de-
šimtmetį yra 4 kartus didesnis už kaupimą privačių miškų eglynuose (7–11 proc.).

santrauka
Medynų našumas yra vienas iš svarbiausių rodiklių, taikant praktikoje inten-

syvios miškininkystės principus, suformuluotus XIX–XX a. sandūroje, kaip kon-
trolinio ūkio principus. NMI duomenys leidžia dideliuose plotuose tiesioginiu 
būdu gauti patikimą informaciją apie našumo formavimąsi medyne nuo jo įveisi-
mo iki galutinio panaudojimo arba palikimo gamtoje biologinei įvairovei gausin-
ti. Informacija apie medyno formavimąsi per galimai ilgesnį laikotarpį suteikia 
galimybę vertinti miškų būklę ne tik šiuo metu, bet ir tolimesnėje perspektyvoje 
tiek medienos naudojimo, tiek biologinės įvairovės gausinimo, tiek ir taikytos 
miškininkavimo sistemos efektyvumo aspektais. Prieaugio išnaudojimo koefici-
entas tiek valstybiniuose (68–93 proc.), tiek privačiuose (59–92 proc.) miškuose 
tenkina darnaus ūkio reikalavimus (≤95 proc.).

Tarpinio naudojimo apimtys su žuvusių medžių apimtimis Lietuvos miškuo-
se sudaro labai stabilią – 35–50 proc. bendrojo našumo dalį, iš kurios apie pusė 
tenka žuvusių medžių daliai. Žuvusių medžių dalis gali būti sumažinta intensy-
vinant ugdomuosius kirtimus. Kita bendrojo našumo dalis – 50–65 proc. tenka 
dabarties arba ateities pagrindiniam naudojimui. Didžiausi naudojimo rezervai 
Lietuvoje sukaupti ir toliau kaupiami pušynuose bei baltalksnynuose. Kitų me-
džių rūšių medynuose intensyvesnis kaupimas vyksta jaunesnio amžiaus  priva-
čiuose miškuose. Miško naudojimo analizė už ilgesnį laikotarpį rodo, jog pagrin-
dinio naudojimo rezervui tarp brandžių medynų nereiktų kaupti didesnio kaip 
10–15 proc. ploto, skirto medienai auginti. Kitaip kaupsis perbrendę medynai, 
didės miško auginimo nuostoliai.

Uosių džiūtis, kurią sukelia invazinis 
patogeninis grybas Hymenoscyphus 
fraxineus (nelytinė stadija Chalara 

fraxinea), ypač stipriai pažeidžia Europoje papli-
tusius paprastąjį (Fraxinus excelsior) ir siauralapį 
(F. angustifolia) uosius.

Išoriniai uosių džiūties požymiai lengvai at-
pažįstami – medžių lajos išretėja, matyti daug 
nudžiūvusių šakų, kamienai apauga vilkūgliais (1 
pav.). Pažeisti lapai vysta, nekrotizuojasi, ant lapų 
gyslų ir lapkočių atsiranda pailgos tamsiai rudos 
ar juodos nekrotinės dėmelės (2a pav.), vėliau la-
pai pajuoduoja ir nudžiūva (2b pav.). Galiausiai nu-
džiūva ir pažeistų ūglių bei šakų viršūninės dalys. 

Paveiksle (3a, b pav.) aiškiai matoma riba tarp 
sveikos ir negyvos augalo dalies ant stambesnių 
šakų bei kamieno susiformuoja netaisyklingos for-
mos nekrozės (3c pav.).

1 pav. Džiūties pažeisti uosiai

2 pav. Uosio lapų vytimas ir pažaidos
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Kovai	su	uosynų	džiūtimi	konsoliduojamos 
Baltijos šalių ir Vokietijos mokslininkų pajėgos 

dr. DAIVA BUROKIENė, Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Augalų patologijos laboratorija
dr. VAIDOTAS LyGIS, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

3 pav. Uosio ūglių, šakų, kamieno pažeidimai

Vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje 
ant nukritusių uosio lapkočių galima ap-
tikti miniatiūrinių (kepurėlės skersmuo 
siekia vos 1,5–3 mm) patogeninio grybo 
vaisiakūnių (4 pav.).

Ligos sukėlėjas masiškai pažeidžia tiek 
brandžius medynus, tiek jaunus mede-
lius, tarp jų ir atrinktus, genetiškai vertin-
gus uosio klonus. Manoma, kad Europoje 
natūraliai augantys uosiai, ypač F. excel-
sior, neturi įgimto atsparumo šiam inva-
ziniam, iš Tolimųjų Rytų kilusiam patoge-
nui. Mokslininkai toliau intensyviai tiria šį 

4 pav. Fitopatogeninio grybo Hymenoscyphus fraxineus vaisiakūniai 
ant nukritusių pernykščių uosio lapkočių (padininimas 7x)

5 pav. Grybo Hymenoscyphus fraxineus kolonija (a) ir konidijos 
(padidinimas 400x) (b)

a)

a) b) c)

ratorijos mokslininkai kartu su kolegomis 
iš Vokietijos, Estijos ir Latvijos vykdo tarp-
tautinį mokslinį projektą „Priemonių kon-
solidavimas uosių džiūties padariniams 
Baltijos šalyse ir Vokietijoje mažinti“ (angl. 
„Consolidating approaches to mitigate the 
ash dieback disease in the Baltic States and 
Germany“), kuris skirtas efektyvių kontro-
lės priemonių paieškai, siekiant suvaldyti 
uosių džiūtį ir atkurti nykstančias ar jau iš-
nykusias uosio populiacijas. 

Gamtos tyrimų centre spalio 15–18 d. 
surengtame seminare minėtoms proble-
moms aptarti dalyvavo miško patologai iš 
užsienio: dr. Rasmus Enderle iš Vokietijos 
Julijaus Kiuno instituto, dr. Kalev Adamson 
ir doktorantas Ahto Agan iš Estijos gyvybės 
mokslų universiteto, dr. Natālija Burņeviča 
iš Latvijos valstybinio miškų tyrimo ins-
tituto „SILAVA“ bei mūsų Gamtos tyrimų 
centro, LAMMC Miškų instituto moksli-
ninkai, AM Gamtos apsaugos ir miškų po-
litikos grupės, Valstybinės miškų tarnybos 
Miško genetinių išteklių bei Miško sanita-
rinės apsaugos skyriaus, VMU specialistai, 
KMAI kolegijos dėstytojai ir studentai.

b)

žalingą uosio patogeną, stengdamiesi at-
skleisti jo biologines, ekologines savybes ir 
epidemiologiją, ieško efektyvių būdų kovoti 
su šia liga. Deja, taikomos priemonės, ku-
rios padėtų suvaldyti plintančią epidemi-
ją, praktiškai mažai veiksmingos. Dėl šios 
epidemijos paprastojo uosio populiacijoms 
gresia pavojus visoje Europoje, o Lietuvoje 
uosio medynų užimamas plotas nuo džiū-
ties pradžios 1996 m. 
sumažėjo net 4 kartus. 

Gamtos tyrimų cen-
tro Botanikos instituto 
Augalų patologijos labo-
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Seminaro teoriniai ir prakti-
niuose užsiėmimai vyko Vilniuje, 
Gamtos tyrimų centre ir Girionyse, 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegijoje. 

Užsienio svečiai pasidalino nau-
jausia informacija apie uosių džiūties 
žalą savo šalių miškuose, supažindino 
su taikomomis priemonėmis šiai ligai 
suvaldyti, vykdomais mokslo projek-
tais, pasidalino praktinėmis žiniomis. 

Iš projekte dalyvaujančių šalių 
Lietuvoje ši liga pasireiškė anksčiau-
siai – beveik prieš 30 metų ir prarasta 
didelė dalis vertingų uosio medynų, 
selekcinių-genetinių objektų, dėl di-
delio net jaunų medelių sergamumo 
atsisakyta tolimesnės uosio veisimo 
programos. GTC Botanikos institu-
to Augalų patologijos laboratorijos 
mokslininkas dr. Vaidotas Lygis ap-
žvelgė Lietuvos uosynų džiūties di-
namiką nuo pradžios 1996 m. iki šių 
dienų, papasakojo apie šalies moks-
lininkų pastangas detaliau įvertinti 
šios medžių rūšies natūralaus atsikū-
rimo potencialą, pasiūlyti priemones 
uosynų atkūrimui, pristatė kitus šiuo 
metu vykdomus ir anksčiau vykdytus 
su uosių džiūtimi susijusius tyrimus. 

Apie prastą sanitarinę padėtį ša-
lies uosynuose ir Valstybinės miškų 
tarnybos vykdomus uosio būklės mo-
nitoringo rezultatus informavo VMT 
Miško sanitarinės apsaugos skyriaus 
vyriausiasis specialistas Kęstutis Gri-
galiūnas. Miškų instituto mokslinin-
kas habil. dr. Alfas Pliūra pranešime 
pristatė vilčių teikiančius, sėkmingai 
mūsų šalyje vykdomus džiūčiai at-
sparių uosių selekcijos darbus. 

Praktinių užsiėmimų metu semi-
naro dalyviai supažindinti su Lietu-

voje atliekamais moksliniais tyrimais 
laboratorijose, organizuota išvyka į 
Kėdainių rajone (VMU Radviliškio 
regioninio padalinio teritorija) bu-
vusį (nurašytą dėl prastos sanitari-
nės būklės) paprastojo uosio geneti-
nį draustinį, skirtingų kilmių uosio 
bandomuosius želdinius, naujai įveis-
tą sėklinę plantaciją, natūraliai atsi-
kūrusį uosio medyną. Kartu su už-
sienio mokslininkais diskutuota apie 
uosio išsaugojimo programų efekty-
vumą ir tolimesnes perspektyvas. 

GTC Botanikos instituto Augalų 
patologijos laboratorijos mokslinin-
kai dr. Vaidotas Lygis ir dr. Daiva Bu-
rokienė papasakojo apie rezultatus, 
gautus tiriant uosių džiūties sukėlėjo 
virulentiškumą, jo populiacijų geneti-
nes savybes. Dr. D. Burokienė taip pat 
pristatė Lietuvos ir Ukrainos dvišalio 
bendradarbiavimo mokslo ir techno-
logijų srityje projektą „Invazinių pa-
togenų biologinės kontrolės priemo-
nių paieška siekiant išsaugoti Europos 
miškų ekosistemos bioįvairovę“. 

Estijos gyvybės mokslų universi-
teto mokslininkas dr. Kalev Adamson 
GTC Augalų patologijos laboratorijo-
je jauniesiems tyrėjams demonstravo 
uosių džiūties sukėlėjo H. fraxineus 
išskyrimo iš pažeistų uosio ūglių, 
patogeno kultūrų auginimo ir kitas 
technikas. 

Projektas remiamas Baltijos šalių 
ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biu-
ro per Vokietijos akademinių mainų 
tarnybą (DAAD) Vokietijos užsienio 
reikalų ministerijos lėšomis (Sutar-
ties  nr. 2019/11).

Išvykoje į Kėdainių rajono miškus

Praktiniai užsiėmimai GTC Augalų patologijos laboratorijoje
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EUFORGEN 
4-sis	vykdomojo	komiteto	susirinkimas

dr. darius kavaliauskas, dr. virGiliJus Baliuckas

Šiemet sukanka 25 metai Europos 
miško genetinių išteklių programai 
EUFORGEN, kuri buvo įsteigta 

1994 m., įgyvendinant dalį 1990 m. Strasbūro 
rezoliucijos – S2 Miškų genetiniai ištekliai. 
Lietuva yra šios tarptautinės programos da-
lis, kuri vienija Europos šalių mokslininkus, 
politikus bei kitus suinteresuotus asmenis ir 
siekia tvaraus miškų genetinių išteklių nau-
dojimo ir išsaugojimo grįsto mokslinėmis ir 
praktinėmis žiniomis. 

Nuo 2018 m. EUFORGEN veikia Euro-
pos miškų instituto (EFI) sudėtyje, o progra-
mos koordinatorius (dr. Michele Bozzano) ir 
sekretoriatas įsikūręs Vokietijoje, Bonoje.

EUFORGEN programa veikia ciklais – 
fazėmis, kurios trunka 5 metus. Taigi, 2020 
metais prasidės 6-oji fazė, kuri turi išsikėlusi 
3 strateginius tikslus:

1. rinkti, nuolatos atnaujinti ir dalintis 
informaciją apie Europos miškų genetinius 
išteklius ir jų būklę (šiam tikslui įsteigta EUF-
GIS Europos genetinių išteklių informacinė 
sistema (www.eufgis.org);

2. koordinuoti Europos miškų genetinių 
išteklių išsaugojimą ir stebėti jų būklę;

3. rengti mokslinėmis žiniomis grįstas 
rekomendacijas ir ataskaitas, reikalingas 
genetinių išteklių išsaugojimui ir tvariam 
naudojimui.

Programos vykdomąjį komitetą sudaro 
visas šalis nares atstovaujantys naciona-
liniai koordinatoriai, programos koordi-
natorius (dr.  Michele Bozzano) ir sekreto-
riatas. Vykdomasis komitetas kasmetinių 
susirinkimų metu vertina ir planuoja EU-
FORGEN veiklą. Prasidedant šeštajai EU-
FORGEN programos fazei, planuojamos 
veikos, grįstos teminėmis darbo grupėmis, 
kurių tikslai suformuluojami vykdomojo 
komiteto susirinkimų metu ir apima ak-
tualias temas, skirtas miškų genetiniams 
ištekliams. Nuo pat įkūrimo EUFORGEN 
programa sutelkė įvairių šalių mokslininkus, 
politikus ir ekspertus, kurie dalinasi pat-
irtimi ir informacija, vykdo mokslinius pro-
jektus bei lemia politinius sprendimus, kad 
būtų sukurtos priemonės ir priimti įstatymai 
miškų genetinių išteklių išsaugojimui ir val-
dymui. Ši programa prisideda prie PSO (Pa-
saulio Sveikatos Organizacijos) ir FOREST 
EUROPE veiklos. Be to, EUFORGEN tapo 
pavyzdžiu kitiems regionams, kurie taip pat 
įsteigė atitinkamas organizacijas, pavyzdžiui 
Azijos ir Ramiojo vandenyno miškų 
genetinių išteklių programa APFORGEN 
(Asia Pacific Forest Genetic Resources 
Programme) įsteigta 2003 m.; SAFORGEN 
(The sub-Saharan African Forest Genetic 
Resources Programme) – 1998 m.; LAFOR-
GEN (Latin America Forest Genetic Re-
sources Network).

Šių metų pavasarį Liuksemburge vykęs 
14-sis EUFORGEN vykdomojo komiteto 
susirinkimas patvirtino šeštosios fazės 
biudžetą, kuris grįstas visų šalių moka-
mu kasmetiniu mokesčiu bei išoriniu fi-
nansavimu. Taip pat susirinkimo metu 
pradėta diskusija dėl naujų darbo grupių 
įsteigimo. Tarp pagrindinių diskusijos temų 
buvo minimas uosių nykimas Europoje, 
miškų genetinių išteklių adaptabilumo pal-
aikymas ir didinimas klimato kaitos šešėlyje 
bei miško provenencijų perkėlimas (assisted 
migration), siekiant esamų miškų geresnės 
adaptacijos besikeičiant klimatui.

EUFORGEN ir toliau vykdys savo 
veiklą kaip unikali programa suteikianti 
mokslininkams, politikams ir miškininkams 
galimybę keistis žiniomis ir diskutuoti miškų 
genetinių išteklių išsaugojimo temomis. Taip 
pat programa toliau rinks, analizuos ir teiks 
naujausią informaciją ir žinias apie Europos 
miškų genetinius resursus bei jų būklę. 

Dėkojame LR Aplinkos ministerijai už 
paramą ir suteiktą galimybę dalyvauti 
EUFORGEN programos veikloje.

EUFORGEN internetos svetainės lankomumas 
Lietuvoje 2018 m. (šaltinis: www.euforgen.org)

Pušies sėklinis medynas
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Medienos	produktų	eksporto	ir	importo
RAImUNDAS BEINORTAS, Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos „Lietuvos mediena“ direktorius

Statistikos departamento duomenimis, pirmąjį 2019 m. pusmetį, lyginant su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvos me-
dienos produktų eksportas padidėjo 7,8 proc. ir siekė 14,5 mlrd. Eur, importas padidėjo 5,5 proc. ir sudarė 15,7 mlrd. Eur. 
Lietuvos užsienio prekybos medienos produktais deficitas buvo 1,2 mlrd. Eur. Tai – 18 proc. mažiau nei 2018 m. I pusmetį. 

Eksportas. Per 2019 m. sausio-birželio 
mėn. Lietuvos užsienio prekybos apyvarta 
mediena bei jos gaminiais (įskaitant popierių 
ir jo produktus) išaugo 6,9 proc. ir sudarė 
2,38 mlrd. Eur. Eksportuojamos produkcijos 
vertė buvo daugiau nei du kartus didesnė nei 
importuojamos, o teigiamas prekybos saldo 
per metus padidėjo nuo 0,84 mlrd. Eur iki 
0,95 mlrd. Eur. 

Per pusmetį medienos bei jos gaminių 
(įskaitant popierių ir jo produktus) eksportas 
padidėjo 9 proc. iki 1,67 mlrd. Eur. Šios šakos 
eksportas augo sparčiau nei bendras šalies ek-
sportas, todėl jo dalis bendrame eksporte per 
metus padidėjo nuo 11,4 proc. iki 11,5 proc. 

Švedija buvo svarbiausia šios produkcijos 
importuotoja ir į ją eksportuota produkcijos 
už 187 mln. Eur. Į Vokietiją prekių išvežta už 
172 mln. Eur, Jungtinę Karalystę – 135 mln. 
Eur, Norvegiją – 129 mln. Eur, Daniją – 108 
mln. Eur, Latviją – 100 mln. Eur, Lenkiją – 
93 mln. Eur, Prancūziją – 79 mln. Eur.

Importas. Bendras Lietuvos importas 
2019 m. pirmąjį pusmetį padidėjo 5,5 proc., 
tačiau medienos, popieriaus ir jų gaminių 
bei baldų dalis bendrame importe per me-
tus praktiškai nepakito ir siekė 4,6 proc. 
Medienos ir popieriaus gaminių bei baldų 
importas 2019 m. I pusmetį padidėjo 4,1 
proc. iki 0,72 mlrd. Eur. 

Lėtesnius importo augimo tempus 
didžia dalimi nulėmė 1 proc. sumažėjusi 
įvežto popieriaus ir jo gaminių vertė. Baldų 
importas augo taip pat lėtai – 4 proc. Me-
dienos ir medienos gaminių importas per 
metus išaugo 8 proc. Tam didžiausios įtakos 
turėjo pjautinės medienos importas, kurio 
vertė per metus išaugo 16 proc. Pjautinės 
medienos importo dalis bendrame šakos 
importe pasiekė 17 proc. ir priartėjo prie 
baldams tenkančios dalies – 19 proc.

Medienos bei jos gaminių (įskaitant 
popierių ir jo produktus) daugiausiai įvežta 
iš Lenkijos – už 147 mln. Eur. Šių prekių 
importas iš Baltarusijos siekė 105 mln. Eur, 

Latvijos – 78 mln. Eur, Rusijos - 61 mln. Eur, 
Vokietijos – 49 mln. Eur, Švedijos – 42 mln. 
Eur, Suomijos – 37 mln. Eur, Ukrainos – 29 
mln. Eur.

apvalioji	padarinė	mediena
Eksportas. Pirmą 2019 m. pusmetį 

eksportuota 1,05 mln. m³ apvaliosios 
padarinės (neskaitant malkų) medienos, 
arba 7 proc. daugiau nei prieš metus. Po 
rekordinio pirmo ketvirčio (544 tūkst. m³), 
antrą ketvirtį eksportas pradėjo mažėti ir 
siekė 504 tūkst. m³. Tokias tendencijas dau-
giausiai lėmė kainų pokyčiai, pavyzdžiui, 
popiermedžių kaina antrą ketvirtį, lyginant 
su pirmu, kai kuriose rinkose nukrito apie 
dešimt procentų. 

Pasikeitusios kainos turėjo įtakos ir ek-
sporto geografijai: antrą ketvirtį, lyginant 
su pirmu, eksportas į Latviją, Lenkiją ir 
Suomiją sumažėjo, o eksportas į Švediją ir 
Kiniją išaugo. Tačiau nepaisant eksporto 
lėtėjimo antrą ketvirtį, Latvija ir toliau išliko 
didžiausia Lietuvos apvaliosio padarinės 
medienos importuotoja. Per pusmetį į šią 
šalį išvežtas kiekis (556 tūkst. m³) buvo 
praktiškai toks pats kaip ir prieš metus. 
Nukritus spygliuočių rąstų kainoms, jų da-
lis eksporte nuo trijų ketvirtadalių antrą 
ketvirtį sumažėjo iki dviejų trečdalių. 

Apvaliosios medienos eksportas į Lenkiją 
šį pusmetį padidėjo 11 proc. iki 157 tūkst. m³. 
Lenkijoje, priešingai nei Latvijoje, daugiau-
sia parduota popiermedžių. Rąstai sudarė 
tik ketvirtadalį eksporto. Pirmą ketvirtį jų 
išvežta apie 27 tūkst. m³, o antrą ketvirtį 
beveik dvigubai mažiau. Popiermedžių ek-
sportas antrą ketvirtį, lyginant su pirmu, 
sumažėjo daugiau nei dešimtadaliu. 

Pirmą šių metų pusmetį į Švediją me-
dienos eksportuota 39 proc. daugiau nei 
prieš metus. Nuo metų pradžios į Švediją 
išvežta 110 tūkst. m³ medienos, apie pusę šio 
kiekio (57 tūkst. m³) – antrą ketvirtį. Rūšinė 
sudėtis pasikeitė nežymiai: pirmą ketvirtį 
spygliuočių ir lapuočių popiermedžių ek-

sportuota apylygiai, o antrą – kiek daugiau 
spygliuočių.

Eksportas į Kiniją nuo 42 tūkst. m³ 
pirmą ketvirtį šoktelėjo iki 73 tūkst. m³ 
antrą. Pagrindą sudarė spygliuočių rąstai, 
o lapuočių rąstų (daugiausia beržo) vežta 
nedaug – pirmą ketvirtį 4,4 tūkst. m³, antrą 
– 2,6 tūkst. m³. 

Per pusmetį į Suomiją eksportuota 82 
tūkst. m³ medienos, t. y. 7 proc. daugiau nei 
prieš metus. Tačiau II ketv. pardavimai, lygi-
nant su pirmu, sumažėjo 13 proc. Nors beržo 
popiermedžių eksportas augo, bet bendras 
eksportuotas kiekis susitraukė dėl mažesnės 
spygliuočių popiermedžių paklausos. 

Importas. Antrą ketvirtį apvaliosios 
padarinės medienos importuota panašiai 
kaip ir pirmąjį – per šį laikotarpį įvežta 39 
tūkst. m³ medienos. Iš viso 2019 m. pirmą 
pusmetį importuota 78 tūkst. m³ medienos, 
arba penktadaliu mažiau nei prieš metus. 
Pagrindinė to priežastis – mažėjantis im-
portas iš Rusijos.

Daugiausia apvaliosios medienos įvežta iš 
Lenkijos – 45 tūkst. m³ – tiek pat, kaip ir prieš 
metus. II ketv. importuota 25 tūkst. m³, t. y. 
penktadaliu daugiau nei pirmą. Spygliuočių 
rąstai sudarė didžiausią importo dalį.

Importas iš Latvijos, priešingai nei iš 
Lenkijos, antrą ketvirtį sumažėjo. Per šį 
laikotarpį įvežta 12 tūkst. m³ medienos, t. y. 
22 proc. mažiau nei 2018 m. Iš Latvijos im-
portuota tik lapuočių mediena.

Pirmą ketvirtį medienos iš Rusijos įvežta 
nedaug – 2,5 tūkst. m³. Pernai importuota 
gerokai daugiau – apie 8,9 tūkst. m³. Lygi-
nant 2018 m. ir 2019 m. antrus ketvirčius 
matomas dar didesnis skirtumas: atitinka-
mai 12,0 tūkst. m³ ir 1,7 tūkst. m³. Tiek šiais 
metais, tiek ir prieš metus iš Rusijos daugiau-
siai importuota beržo mediena. 

Apribojus apvaliosios padarinės me-
dienos išvežimą 2019 m. iš Baltarusijos ir 
Ukrainos, praktiškai iš šių šalių nieko neim-
portuota minėtos rūšies medienos.
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medienos pramonė

2019	m.	i	pusmečio	analizė
Pjautinė	mediena
Eksportas. Pirmąjį 2019 m. pusmetį ek-

sportuota 578 tūkst. m³ pjautinės medienos, 
t. y. 17 proc. daugiau nei 2018 m. Paprastai an-
tram ketvirčiui būdingas sezoninis eksporto 
apimčių padidėjimas, tačiau šiais metais 
aiškesnio augimo nebuvo. II ketvirtį ekspor-
tuota 294 tūkst. m³, o tai tik 4 proc. daugiau 
nei pirmą. Spygliuočių medienos eksportas 
antrą ketvirtį augo dar lėčiau – tik 2 proc. 
Antrą ketvirtį lapuočių medienos eksportas 
augo sparčiau nei spygliuočių, tačiau prastas 
pirmas ketvirtis neleido prisivyti 2018 m. 
pasiektų rezultatų. Pirmą pusmetį 2019 m. 
eksportuota 131 tūkst. m³ lapuočių pjautinės 
medienos, t. y. 9 proc. mažiau nei 2018 m.

Antrą 2019 m. ketvirtį didesnių 
pasikeitimų pagrindinėse trijose eksporto 
rinkose (Jungtinė Karalystė, Vokietija ir 
Prancūzija) neįvyko. Čia medienos parduota 
maždaug tiek pat kaip ir I ketvirtį, tačiau ir 
toliau mažėjo eksportas į Daniją ir Belgiją. 
Antrą ketvirtį pjautinės medienos į šias val-
stybes išvežta atitinkamai 11,7 tūkst. m³ ir 
8,5 tūkst. m³, o tai ketvirtadaliu mažiau nei 
pirmą ketvirtį. Eksporto sumažėjimą lėmė 
smukę spygliuočių medienos pardavimai. 
Danijos rinkoje spygliuočių medienos par-
davimai nuo 13,7 tūkst. m³ (pirmą ketvirtį) 
sumažėjo iki 9,8 tūkst. m³ (antrą ketvirtį). 
Eksportas į Belgiją sumažėjo dar labiau 
nuo – 7,0 tūkst. m³ (pirmą ketvirtį) iki 3,4 
tūkst. m³ (antrą ketvirtį). Antrą ketvirtį 
mažėjo eksportas ir į Latviją: lyginant su 
pirmu ketvirčiu parduota 24 proc. mažiau ir 
tesiekė 8,2 tūkst. m³. Tokį eksporto mažėjimą 
didžia dalimi lėmė mažesni spygliuočių me-

dienos pardavimai. Staigiai augęs eksportas 
į Ispaniją taip pat pradėjo mažėti: jei pirmą 
ketvirtį čia parduota 9,7 tūkst. m³ medienos, 
tai antrą – tik 6,9 tūkst. m³. Iš svarbesnių 
Europos rinkų pardavimai augo tik Lenki-
joje. Eksportas į šią šalį, lyginant su pirmu 
ketvirčiu, išaugo 22 proc. iki 9,0 tūkst. m³. 

Mažėjantį eksportą Europoje kompen-
savo augantys pardavimai Azijos rinkose. 
Antrą ketvirtį, lyginant su pirmu, pardavi-
mai Kinijoje ir Saudo Arabijoje išaugo po 16 
proc. Per šį laikotarpį čia parduota atitinka-
mai 29,2 tūkst. m³ ir 13,3 tūkst. m³ pjautinės 
medienos. Antrą ketvirtį Kinijos rinkoje 
parduotas medienos kiekis buvo ne ką 
mažesnis nei Prancūzijoje (33,2 tūkst. m³). 
Dar sparčiau augo eksportas į Pietų Korėją. 
Pirmą ketvirtį čia parduota 8,1 tūkst. m³ me-
dienos, o antrą – jau 12,8 tūkst. m³. 

Importas. Pirmą 2019 m. pusmetį 
pjautinės medienos importuota 650 tūkst. 
m³ arba 29 proc. daugiau nei 2018 m. Im-
portas didėjo todėl, kadangi įvežta daugiau 
spygliuočių medienos. Jos per metus išaugo 
36 proc. – iki 564 tūkst. m³. Lapuočių me- 
dienos importas mažėjo – jos įvežta 86 
tūkst. m³, t. y. 3 proc. mažiau nei prieš metus. 

Pjautinės medienos importas, priešingai 
nei eksportas, koncentruojasi į kelias val-
stybes. Importas iš Baltarusijos sudarė net 62 
proc. bendrai įvežamos pjautinės medienos 
kiekio. Antrą ketvirtį importas iš šios šalies 
toliau didėjo ir pasiekė 215 tūkst. m³, t. y. 14 
proc. daugiau nei pirmą ketvirtį. Taip pat 
didėjo importas iš Rusijos, tik kiekiai buvo 
kur kas mažesni. Antrą ketvirtį iš Rusijos 

įvežta 50 tūkst. m³ pjautinės medienos arba 31 
proc. daugiau nei pirmą ketvirtį. Iš Baltarusi-
jos importuojama praktiškai tik spygliuočių 
pjautinė mediena, o iš Rusijos ji sudaro apie 
tris ketvirtadalius importo. 

Augo importas 2019 m. antrą ketvirtį ir 
iš Latvijos ir pasiekė 39 tūkst. m³ pjautinės 
medienos, t. y. 27 proc. daugiau nei pirmą 
ketvirtį. Tik prastesni pirmo ketvirčio re-
zultatai nulėmė tai, kad per pusmetį įvežtas 
kiekis (70 tūkst. m³) yra vis dar 9 proc. 
mažesnis nei prieš metus. Per pusmetį 
įvežtas spygliuočių medienos kiekis buvo 
panašus kaip ir 2018 m., tačiau lapuočių – 41 
proc. mažesnis.

Iš Ukrainos pjautinės medienos tiek 
pirmą, tiek antrą ketvirtį įvežta po 13 tūkst. 
m³. Importuota daugiausiai lapuočių medi-
enos, iš kurios maždaug tris ketvirtadalius 
šio kiekio sudarė ąžuolo pjautinė mediena. 
Kitos svarbios šios medienos tiekėjos buvo 
Lenkija ir Rusija. Per pusmetį iš jų įvežta 
atitinkamai 14 tūkst. m³ ir 7 tūkst. m³ šios 
medienos.

Per pusmetį buko medienos importuo-
ta 1,7 tūkst. m³: iš Lenkijos – 0,8 tūkst. m³, 
Vokietijos – 0,6 tūkst. m³. 

Medienos	drožlių	plokštė
Eksportas. Antrą 2019 m. ketvirtį me-

dienos drožlių plokštės eksportas išaugo iki 
8,3 tūkst. m³ ir, palyginus su pirmu ketvirčiu, 
tai 7 proc. daugiau. Iš viso per pirmą pusmetį 
eksportuota 16,1 tūkst. m³ medienos drožlių 
plokštės, arba 45 proc. mažiau nei prieš me-
tus. Orientuotų skiedrų plokštės (OSB) ek-
sportas nuo 3,5 tūkst. m³ (2018 m. I pusmetį) 

Medienos	gaminių	eksportas	2019	m.	i	pusm.,	eUr Medienos	gaminių	importas	2019	m.	i	pusm.,	eUr
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sumažėjo iki 0,7 tūkst. m³. Kitų plokščių eksportas mažėjo ne taip 
drastiškai, tačiau vis tiek išliko pakankamai žymus – nuo 26 tūkst. m³ 
iki 15 tūkst. m³.

Eksportas, lyginant su 2018 m., sumažėjo 46 proc., ir nors antrą 
ketvirtį, lyginant su pirmu, eksportuota nežymiai daugiau, tačiau 
išvežtas šios produkcijos kiekis (5,7 tūkst. m³), buvo gerokai mažesnis 
nei prieš metus. Pagrindinė eksporto rinka šiais metais išliko Lenkija, 
kur parduota 10,7 tūkst. m³ plokščių arba 67 proc. viso kiekio. Antrą 
ketvirtį augo eksportas ir į Estiją. Per šį laikotarpį išvežta 1,6 tūkst. m³ 
plokščių, t. y. 21 proc. daugiau nei pirmą. Iš 4,4 tūkst. m³ 2018 m. pirmą 
pusmetį į Latviją išvežtų plokščių, OSB plokštė sudarė 3,0 tūkst. m³. 
Šiais metais jos į Latviją išvežta tik 0,2 tūkst. m³. Pardavimai Rusijos, 
Norvegijos ir Austrijos rinkose buvo gerokai didesni nei prieš metus, 
tačiau šie kiekiai lyginant su eksportu į Lenkiją, yra gerokai mažesni ir 
didesnės įtakos bendroms eksporto tendencijoms neturėjo.

Importas. Medienos drožlių plokštės importas 2019 m. pirmą 
pusmetį, lyginant su 2018 m., buvo 15 proc. mažesnis. Antrą ketvirtį 
importo mažėjimas liovėsi, o įvežtas plokščių kiekis (121 tūkst. m³) 
buvo 2 proc. didesnis nei pirmą ketvirtį. OSB plokščių per pusmetį 
įvežta 34 tūkst. m³. ir lyginant su praeitais metais, kuomet įvežta 38 
tūkst. m³, importas šiek tiek sumažėjo.

Antrą ketvirtį importo geografija stipriai pasikeitė. Pirmą ketvirtį 
dominavo latviška produkcija – iš šios šalies įvežta 45 proc. visų 
plokščių. Antrą ketvirtį importas iš Latvijos sumažėjo penktadaliu iki 
44 tūkst. m³, tačiau gerokai išaugo importas iš Lenkijos. Jei per pirmą 
ketvirtį iš Lenkijos įvežta 24 tūkst. m³, tai per antrą – 32 tūkst. m³. 

Antrą ketvirtį atsigavo importas iš Baltarusijos: įvežtas kiekis nuo 21 
tūkst. m³ pirmą ketvirtį išaugo iki 25 tūkst. m³. Importo padidėjimas 
iš Rusijos vis dar nesijaučia. Iš šios šalies įvežami plokščių kiekiai ir 
toliau mažėja: antrą ketvirtį įvežta 10 tūkst. m³ plokščių, t. y. 12 proc. 
mažiau nei pirmą.

Pagrindinė OSB plokščių tiekėja yra Latvija, iš kur šios produk-
cijos įvežta 17 tūkst. m³, tai kažkiek mažiau nei 2018 m. (18 tūkst. 
m³). Importas iš Lenkijos praktiškai nepasikeitė ir siekė 13 tūkst. m³. 
Importas iš Baltarusijos nevyko, nors 2018 m. pirmą pusmetį iš jos 
įvežta 3,5 tūkst. m³ OSB plokščių.

Baldai
Eksportas. 2019 m. I pusmetį iš Lietuvos baldų eksportuota 

už 889 mln. Eur. Antrą ketvirtį jų išvežta už 442 mln. Eur, t. y. už 
kiek mažesnę sumą nei pirmą ketvirtį. Medinių baldų eksportas, 
priešingai nei kitų, antrą ketvirtį išaugo. Jų per tris mėnesius išvežta 
už 213 mln. Eur, tuo tarpu per pirmą ketvirtį – už 210 mln. Eur. 

Pagrindinės baldų rinkos išliko tos pačios kaip ir prieš metus, taip 
pat beveik nekito ir atskiroms šalims tenkanti eksporto dalis. Švedijoje 
parduota 17 proc. (2018 m. – 18 proc.), Vokietijoje – 11 proc. (2018 m. – 
10 proc.), Jungtinėje Karalystėje – 10 proc. (2018 m. – 10 proc.). 

Eksportas į Švediją, kaip ir bendras šios produkcijos eksportas, 
antrą ketvirtį sumažėjo. Per tris mėnesius baldų parduota už 70 
mln. Eur. Per pusmetį jų išvežta už 148 mln. Eur, t. y. beveik tiek pat 
kaip ir pernai. Skirtingai nei į kitas šalis, eksportas į Vokietiją antrą 
ketvirtį augo. Per šį laikotarpį baldų čia parduota už 49 mln. Eur, o 
per pusmetį už 96 mln. Eur. Ženkliausias pardavimų padidėjimas 
antrą ketvirtį, lyginant su pirmu, buvo Lenkijoje, kur baldų pardavi-
mai išaugo 18 proc. Per pusmetį baldų čia parduota už 36 mln. Eur, 
tai yra už 31 proc. didesnę sumą nei 2018 m. Antrą ketvirtį, lyginant 
su pirmu, pardavimai Rusijos rinkoje padidėjo tik 1 proc. Per pusę 
metų baldų čia parduota už 40 mln. Eur, t. y. maždaug už panašią 
sumą kaip ir prieš metus. 

Medinių baldų daugiausia parduota Jungtinėje Karalystėje, jų 
eksporto vertė siekė 62 mln. Eur. Mediniai baldai sudarė 72 proc. 
šioje šalyje parduotų baldų vertės. Antra pagal svarbą buvo Voki-
etijos rinka, kurioje produkcijos parduota už 45 mln. Eur. Santyki-
nai mažiausiai medinių baldų parduodama Švedijos rinkoje – per 
pusmetį čia parduota produkcijos už 43 mln. Eur, o tai sudarė tik 29 
proc. nuo bendros vertės.

Importas. 2019 m. I pusmetį baldų importas, lyginant su tuo 
pačiu 2018 m. laikotarpiu, padidėjo vos 1 proc. ir siekė 136 mln. Eur. 
Medinių baldų per pusmetį įvežta už 34 mln. Eur. 

Šių metų pirmą pusmetį iš Lenkijos baldų įvežta už 36 mln. Eur. 
Antrą ketvirtį, lyginant su pirmu, importas išaugo 7 proc. iki 18 mln. 
Eur. 2019 m. pirmą pusmetį importas iš Italijos sumažėjo 20 proc. 
Antrą ketvirtį importas iš šios šalies kiek atsigavo ir per tris mėnesius 
baldų įvežta už 9,4 mln. Eur., t. y. už 20 proc. didesnę sumą nei pirmą 
ketvirtį. Panašiai vystėsi importas iš Vokietijos: antrą ketvirtį baldų 
įvežta už 6,1 mln. Eur, kai pirmąjį ketvirtį jų vertė tesiekė 5,3 mln. 
Eur. Sparčiausiai baldų importas šį pusmetį augo iš Estijos ir Balta-
rusijos, padidėdamas daugiau nei pusantro karto. Intensyviai pirmą 
ketvirtį augęs baldų importas iš Švedijos, antrą ketvirtį sumažėjo 10 
proc. ir tesiekė 5,2 mln. Eur. Dar drastiškiau antrą ketvirtį, lyginant 
su pirmu ketvirčiu, sumažėjo (28 proc.) baldų importas iš Kinijos, o 
įvežamų prekių vertė tesiekė 4,7 mln. Eur.
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Lietuvoje prasidėjo šventųjų girių išskyrimo bumas: 
pernai stabdyti kirtimai Labanoro girioje, šiemet pa-
sirašyta peticija gamtiniu rezervatu skelbti Punios šilą, 

spalio pradžioje susikibę rankomis muzikantai ir kiti meno at-
stovai nuo ūkinės veiklos bandė apsaugoti Šimonių girią. Gam-
tosaugininkai jau pusiau šventa padarė Suvalkijoje Buktos girią. 
Taip manant šventomis galima paskelbti ir gražioje Kauno marių 
kilpoje plytinčią Dubravos girią, kur yra rezervatinė apyrubė, ar 
Ažvinčių, Biržų, Karšuvos girias. Galėtų pretenduoti ir Alytaus 
Vidzgiris, Prienų šilas ar Lietuvai priklausantys Ramintos girios 
pakraščiai prie Vištyčio ežero. Rastume ir daugiau Lietuvoje gra-
žių girių, kurios tokiomis tapo būtent dėl miškininkų ilgametės 
veiklos jose. Kodėl dabar jose siekiama totaliai uždrausti ūkinę 
veiklą ir nuvertinti miškininkų daugelio metų triūsą?  

Vykstant aštriems debatams dėl Punios šilo ateities, jį ap-
žiūrėti spalio 3 d. išsiruošė iš Girionių būrys žinomų miškų 
mokslininkų – Leonardas Kairiūkštis, Stasys Karazija, Antanas 
Juodvalkis, Albertas Vasiliauskas, Andrius Kuliešis, Rimvydas 
Skarbalius, Vytautas Oniūnas bei kiti miškininkai. 

Su Punios šilą ištikusios žievėgraužio tipografo invazijos pa-
dariniais svečius supažindino ir įvairius objektus aprodė buvęs 
ilgametis Punios girininkijos girininkas Rimgaudas Aleknavi-
čius ir pilietinės iniciatyvos draugijos „Mūsų Dzūkija“ pirmi-
ninkas dr. Kazimieras Sventickas. 

Pirmiausia apsilankėme eglės genetiniame draustinyje, iš 
kurio likęs tik pavadinimas: riogso nudžiūvusios eglės, nuo jų 
kamienų lupasi žievės lopai. Kinivarpos pažeidė ir dalį čia au-
gusių pušų. 

Einame gilyn į žievėgraužio tipografo pražudytus eglynus. 
Nykaus vaizdo paveiktas, prof. Antanas Juodvalkis nedelsdamas 
imasi telefono ir paskambina Valstybinės saugomų teritorijų 
tarnybos direktoriui Albertui Stanislovaičiui, kodėl šile nelei-

džiama iškirsti žuvusių eglių. Gamtosaugininkų vadovo atsakymas 
buvo gana netikėtas: eglių sausuoliai niekam nerūpi ir nereikalingi. 
Ir jokios kalbos apie žuvusių eglių iškirtimą tam, kad čia būtų gali-
ma mišką atkurti pušimis, kad miškas neprarastų šilo statuso. 

Kai kur ant žuvusių eglių kamienų matėme priklijuotus lapelius: 
vienuose aiškinama pražūtinga eglynams kinivarpų veikla, kituose – 
koks gėris yra miškui šie kenkėjai. Draugijos „Mūsų Dzūkijos“ vado-
vas sakė, kad akciją „Kinivarpa“, skrajučių išplatinimą kenkėjų pra-
žudytuose eglynuose bei kreipimąsi į šalies valdžią organizavo vietos 
bendruomenė, o čionykščiai miškininkai liko nuošalyje. Niekas iš 
VMU Prienų regioninio padalinio miškininkų neprisijungė ir prie 
šios mokslininkų ekspedicijos. Matyt, po buldozerinės miškų refor-
mos pasilikę regioniniuose padaliniuose dirbti specialistai dar neat-
gauna žado ir bijo reikšti savo nuomonę. Jei miškininkai ir toliau taip 
tylės, bioįvairovės fanai, finansuojami ES fondų lėšomis, gali visas 
žinomas girias ir šilus paversti tokiomis kenkėjų peryklomis. 

Punios šilo paskelbimo gamtiniu rezervatu šalininkai ir toliau 
pučia miglą piliečiams, kad tik tapęs rezervatu šilas virs gražia sen-
gire su kunigaikščių laikus menančiais storaliemeniais ąžuolais, po 
jais suvešės gausybė bioįvairovės. Reikia tik vieno – šile nevykdyti 
jokios ūkinės veiklos. Kaip nepasirašyti peticijos ir nebuvusiam šile, 
kai piešiamas toks gražus vaizdas.

Turime visuomenei nuosekliai aiškinti, kad esančios gražiau-
sios Lietuvos girios – ne viduramžių laikų sengirės, o miškų masy-
vai, saugoti, puoselėti kelių kartų miškininkų rūpestingu darbu. Gal 
tuomet naivūs miestiečiai, jautrūs meno žmonės taip lengvai neuž-
kibtų ant pasaldinto meile gamtai  masalo. 

Gal reikėtų surengti į šilą tokias išvykas ir visuomenei, kad pa-
matytų realybę – stovinčių medžių kapinyną. Po keleto metų papu-
vus kamienams, jie suvirs visomis kryptimis, pro kuriuos nepraeis 
nei grybautojas, nei koks žvėris. Plyniose suvešės lazdynai, kiti trako 
krūmai ir dilgėlės. Ar tokios reikia šile bioįvairovės? 

Kiek	Lietuvai	reikia	„šventųjų”	girių?
VyTAUTAS RIBIKAUSKAS

Išvykos dalyviai apžiūri išretėjusį eglės genetinį draustinį

Netvarkomas žievėgraužių tipografų nudžiovintų eglių kapinynas
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Anot išvykos dalyvių, bioįvairovė yra di-
desnė tuose miškuose, kur žmogaus ūkinė 
veikla leidžiama arba dalinai ribojama.  

Dėl tokio masto Punios šilo eglynų 
džiūties nederėtų kaltinti vien tik vėtras ir 
žievėgraužių tipografų invaziją. Miškinin-
kai turi praktikos, ką reikia daryti, kai egles 
pradeda pulti kinivarpos. Deja, Punios šile 
nutiko taip, kad  jiems nebuvo leista atlikti 
miškų apsauginį darbą. Įsiklausyta į visaži-
nių biologinės įvairovės ekspertų teiginius, 
kuriems kinivarpos – didelis gėris miškui, 
nes jos sukuria būstą ir mitybos bazę įvai-
riems vabalams, patręšia miško dirvą. Ori-
ginaliau nesugalvosi – leisti lėšas, auginti 

na keistenybė: leidus iškirsti žalias kinivarpų užpultas egles, už-
drausta kartu iškirsti ir anksčiau žuvusias. Kas suskaičiuos, kokia 
buvo padaryta žala valstybei dėl tokios nekompetencijos?        

Išvykos dalyviams rūpėjo pamatyti ir svarbiausią objektą: ko-
kia sengirė formuojasi rezervatinėje Punios šilo dalyje. Kaip ir rei-
kėjo tikėtis, čia tarp pavienių nuo kinivarpų pažeidimo išdžiūvu-
sių eglių klesti lazdynai. Netikite – tą patį vaizdą galima pamatyti 
ir Dubravos girios rezervatinėje apyrubėje, kur ūkinė  veikla ne-
vykdoma 60 metų.

Apžiūrėjus Punios šilo objektus, miškų mokslininkų nuomonė 
buvo vieninga: Punios šilą paskelbus gamtiniu rezervatu, patrau-
klios lankytojams sengirės vien draudimais nesukursime. Nevertė-
tų baimintis, kad žuvę ir iškirsti medynai šile galėtų būti atkuriami 
vietinėmis medžių rūšimis ar našesniais ir atsparesniais įvairioms 
negandoms želdiniais. Įvairiaamžis miškas – irgi bioįvairovė.  

Išvykoje dalyvavę mokslininkai pripažįsta, kad rezervatai miš-
kuose reikalingi moksliniams tyrimams, retų nykstančių rūšių 
stebėjimui, klimato kaitos įtakos stebėjimui, į gamtoje vykstan-
čius procesus nesikišant žmogui. Tačiau turi būti racionaliai nu-
sprendžiama, kokio dydžio tiems tikslams reikalingi miškų plotai, 
kokiose miškų augavietėse, kokioms rūšims stebėti. Įsteigtame re-
zervate turi būti organizuotas reguliarus ten esančių vertybių mo-
nitoringas, kad mokslo žmonės ir visuomenė žinotų, jog ne veltui į 
šiuos objektus yra investuojamos milžiniškos lėšos. 

mišką tik tam, kad padarine mediena pamaitintum gyvius. Išei-
na, kad Lietuvos medieną pūdysime, o gerovės valstybę kursime, 
žmones iš skurdo trauksime iš tų pačių bėdžių surinktais padidin-
tais mokesčiais?..  

Manau, žmonėms reikia sakyti tiesą, ko siekiama Punios šile. 
Jeigu mokslo tikslais iš tiesų reikia didesnių miško plotų, kuriuo-
se nevykdoma jokia žmogaus veikla, ir būtina stebėti, tirti, kaip 
gamta pati tvarkosi klimato kaitos procese, tai taip ir sakykime, 
o ne suokime žmonėms pasakas apie mistinę sengirę. O gal rei-
kia vykdyti įsipareigojimus Europos sąjungai dėl didesnių griežtai 
saugomų miškų plotų išskyrimo, saugomų teritorijų plėtros, už ką 
ES mums moka milijonus? Jei taip, kas galėtų paneigti, kad nėra 
ir norinčių bei galinčių tuos milijonus įsisavinti piliečių su galima 
nauda patiems?..  

Kai miškininkai kariauja su miškų kenkėjais, bioįvairovės gau-
sintojai gamtininkai stengiasi priveisti kuo daugiau ir kitų ken-
kėjų. Prieš keletą metų už europinius milijonus buvo vykdomas 
pelių ir pelėnų gausinimo miškuose projektas – atseit bus maisto 
lūšims. Bet kol juos sugaudys lūšys, graužikai padarys aibę žalos 
miško želdiniams. Ar propaguojama  bioįvairovės svarba miškuo-
se nėra paremta tik ES skiriamų milijonų skaičiais?.. 

Punios vietos bendruomenei atkakliai reikalaujant, Valstybi-
nė saugomų teritorijų tarnyba galop leido šile kirsti žalias vabalų 
apniktas egles, bet šaukštai jau buvo paduoti po pietų. Dar vie-

Kenkėjai puolė net Punios šilo pušis Protesto akcijos šile fragmentas

Kunigaikščių laikus menantis ąžuolas Punios šilo rezervatinėje zonoje formuojasi lazdynų „sengirė“
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senovinio	miškininkavimo	apžvalga
Priminsiu, kad senovinis miško ūkis 

LDK ir ATR (Žečpospolitos) laikais funk-
cionavo 3 pagrindinėmis miškų naudoji-
mo kryptimis: 1) miškų nulydymas (iškir-
timas) ir transformavimas į žemės ūkio 
naudmenas; 2) kaimų gyventojų reikmių 
tenkinimas (būsto, gynybos statiniai, ku-
ras, buities reikmių gaminiai), medžioklė, 
miškinė bitininkystė (bartininkai); 3) vers-
lo reikmės – medienos paruošos ir jos pro-
duktų eksportas.

alGirdas Brukas

tiems,	kas	domisi	Punios	šilu
Punios šilas jau nuo XX a. vidurio yra saugoma teritorija. Įkūrus 1992 m. Nemuno kilpų regioninį parką, į jį pateko dabar daug 
aštrių diskusijų  keliantis Punios šilas. LR vyriausybė 1997 m. patvirtino Nemuno kilpų RP teritorijos planavimo pirmąją 
schemą. Aplinkos ministro įsakymu 2002 m. įteisintas šio regioninio parko apsaugos reglamentas. VST tarnybos užsakymu 
2012 m. buvo ruošiamas regioninio parko tvarkymo planas. Po ilgų svarstymų su visuomene ir derinimų su institucijomis LR 
vyriausybė 2015 m. vasario 18 d. patvirtino naują Nemuno kilpų RP planavimo schemą, turėjusią galioti bent vieną dešimtmetį. 
Tačiau jau 2017 m. VSTT užsakė neseniai patvirtintos schemos korektūrą. Kodėl taip buvo pasielgta, galima nieko negalvoti 
arba galvokime kaip kam patinka, jeigu esate sąmokslų teorijų šalininkai... Bet ginčai lig šiol netyla dėl šilo ateities. 

Archeologų duomenimis, dabartinio 
Punios šilo teritorijoje žmonių gyventa 
nuo akmens amžiaus. XIII–XIV a. čia sto-
vėjo santykinai didelė, stipri medinė pilis, 
suręsta iš ąžuolo medienos. Piliakalnio ir 
pilies dydis, Punios gyvenvietės tapimas 
seniūnijos centru leidžia manyti apie di-
delį šioje aplinkoje buvusį gyventojų skai-
čių, kuriems išgyventi dar iki DK Vytauto 
valdymo laikų turėjo būti nulydyti ir pa-
versti dirbamomis žemėmis gana dide-
li miškų plotai. Tikėtina, kad tai daugiau 

koncentravosi dešiniajame Nemuno upės 
krante, nes kairiojo kranto apgyvendini-
mą pristabdė XIII a. prasidėjusi Kryžiuo-
čių ordino invazija į baltų žemes. Ordino 
invazijos metais susiformavusi Sūduvos 
dykra 1464–1476 m. buvo išskirstyta įsi-
savinimo tikslais prie Nemuno buvusiems 
LDK valdovo dvarams (pilims) sąlyginai 
siauromis juostomis, einančiomis nuo 
Nemuno upės iki Šešupės, Rytų Prūsijos 
sienos. Taip atsirado didžioji Punios gi-
ria, kurioje Punios šilas buvo nedidelė jos 
dalis rytiniame pakraštyje prie Nemuno. 
Nuo ištisinio nulydymo ir kolonizavimo 
Punios šilą, kaip ir kitus didžiosiose Ne-
muno kilpose esančius miškus, galėjo ap-
saugoti geologinių procesų eigoje susi-
formavę mažesnio derlingumo žemės bei 
valdovų medžioklės plotai, kuriuose buvo 
draudžiamas valakų kūrimas. 

Per šimtmetį didžiojoje Punios girioje 
įvykusius pokyčius padeda atskleisti Gri-
galiaus  Valavičiaus 1559 m. atlikta „Girių 
ir žvėrių perėjų revizija...“ bei LDK valdo-
vų iki tų metų išduotos privilegijos. Per tą 
laiką rytinė Punios girios dalis nuo Ne-
muno upės maždaug iki Amalvo, Žuvinto 
ir Simno ežerų linijos jau buvo kolonizuo-
ta ir dauguma miškų nulydyti. Šioje dalyje 
galėjo būti išlikęs arčiausiai valdovo dvaro 
esantis ir medžioklei naudojamas Punios 
šilas. Bet visa Punios seniūnija, įskaitant 
šilą ir išlikusios didžiosios girios dalį, tuo 
metu jau nebuvo tiesioginėje valdovo nuo-
savybėje. Punios dvaro valda dar 1508 m. 
už paskolą buvo įkeista didikei Sofijai Sū-
dimantaitei, iš kurios ji perėjo pagal pa-
veldėjimą ilgamečiam Vilniaus vyskupui 
Pauliui Alšėniškiui. Pagal sudėtingus tuo-
metinės feodalinės teisės kanonus valdo-
vas perduotoje valdoje buvo pasilikęs teisę 
miškuose steigti medienos verslo įmones 
(būdas) ir gauti visas pajamas iš medienos 
gaminių eksporto. Be to, valdovai turėjo 
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teisę tvirtinti laikytojo padarytus žemių 
suteikimus kitiems pavaldiniams. Ka-
dangi didžioji Punios giria jau tiesiogiai 
nepriklausė valdovui, G. Valavičiaus re-
vizijoje, kaip ir kitų didikų (Sapiegų, Kun-
cevičių) ar miestų (Kauno) turėtos girių 
valdos, liko neaprašyta.

Pagal Burgundinijos princo Žilibero de 
Lanua kelionių aprašymus XV a. pradžioje, 
Punios pilyje buvo DK Vytauto ilgalaikių 
žiemos medžioklių mėgstama vieta. Ar-
cheologinių tyrinėjimų metu ištirta išliku-
si osteologinė medžiaga leidžia teigti, kad 
čia sumedžiota ir sunaudota daug stam-
biųjų kanopinių žvėrių. Neatsitiktinai ir 
Birštone atsirado valdovo medžioklės dva-
ras, o Prienų – Birštono kilpoje – žvėry-
nas. Iki šių dienų išlikęs Žvėrinčiaus miško 
pavadinimas. 

Kraštotyrininkas Bronius Kviklys, taip 
pat miškininkas Algimantas Kamičaitis 
tvirtina, kad ir Punios šilą seni žmonės yra 
vadinę Žvėrinčiumi. Anksčiausias rašyti-
nis dokumentas, bylojantis apie miškų – 
medžioklės tarnybos buvimą prie Punios 
pilies, yra datuotas 1536 m. gegužės 2 d. 
Lietuvos Metrikoje (Užrašymų knyga 14, 
nr. 652, p. 271) patvirtinimas dėl žemės 
valdos suteikimo šauliui Jonui Staneliui 
Stanilevičiui (šiuo dokumentu valstybės 
valdovas patvirtino Punios dvaro laiky-
tojo Vilniaus vyskupo Pauliaus Alšėniškio 
padarytą valdos suteikimą). Taigi galima 
pagrįstai teigti, kad Punios šilą nuo kolo-
nizavimo ir apgyvendinimo po kryžiuočių 
invazijos bent iki XVI a. vidurio išsaugojo 
jo naudojimas LDK valdovų ir didikų me-
džioklėms.

Nors vėliau pagrindinės valdovų me-
džioklės vietos nusistovėjo kituose trau-
kos centruose tarp Vilniaus ir Krokuvos, 
Punios dvaro laikytojai,  gyvenę buvusios 
pilies vietoje pastatytuose rūmuose, toliau 
išlaikė miškų–medžioklės tarnybą ir Ne-
muno kilpose augantys miškai galėjo išsau-
goti  medžioklės prioritetą, buvo apsaugoti 
nuo totalinio nulydymo. Jų galėjo būti nu-
lydoma tik tiek, kiek reikėjo šilo teritorijo-
je gyvenusiai miškų–medžioklės tarnybai. 

XVIII a. pradžioje Šiaurės karo metais 
sugriauti Punios dvaro rūmai nebuvo at-
statyti, labai ženkliai sumažėjo stambiųjų 
kanopinių žvėrių populiacijos, o didžio-
sios Punios girios plotas išsiskaidė į nedi-
delius masyvėlius ar buvo paverstas dir-
bamais laukais. Tik Nemuno upės  kilpoje  
buvę miškai, kad ir išretinti pasirinktinių 
kirtimų, dar užėmė gana didelį plotą. 

XIX a. pirmoje pusėje šio krašto tyrinė-
tojas Stanislovas Moravskis, susidomėjęs 
buvusio Stražiškių kaimo istorija, nusta-
tė, kad ir paskutiniais ATR gyvavimo lai-
kais čia gyveno Punios medžioklės plotus 
prižiūrintys šauliai, turėjo dirbamų žemių 
valdas. Aprašyti netgi buvusios vėjo erozi-
jos procesai. Tačiau žemės ūkio naudme-
nų buvimas tiek šiame, tiek kituose XIX a. 
šaltiniuose ir netgi prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą sudarytuose gana detaliuose žemėla-
piuose daugiausia fiksuojamas Punios šilo 
pakraščiuose prie Nemuno upės. Masyvo 
viduje buvo pažymėti tik nedideli ne miško 
žemės lopinėliai. XX a. tarpukario metais 
vykusios žemės reformos metu keletas pri-
vačių sklypų buvo iš šilo iškelti. 

Pokarinės 1947 m. miškotvarkos metu 
Punios šile buvo apskaityta 243 ha mišku 
neapaugusių miško žemių, kurios įvardin-
tos aikštėmis, kirtimais, degimais ir re-
tmėmis. Be to, dar 87 ha rasta ariamų arba 
dirvonuojančių žemės ūkio naudmenų. 
Tad vargu ar žemės ūkio naudmenos kar-
tu su kitomis dėl žmogaus veiklos (miškų 
nulydymo, galvijų ganymo, šienavimo ir 
kt.) atsiradusiomis atviromis erdvėmis šile 
kada nors galėjo užimti daugiau kaip 10–
15 proc. jo teritorijos. 

Sovietmečiu nacionalizuotas privačias 
žemes ir atviras erdves apželdžius mišku, 
žemės ūkio naudmenų ir kitų atvirų erdvių 
šile praktiškai neliko. Paskutinėje miško-
tvarkoje žemės ūkio naudmenų, įskaitant 
sodybas, užfiksuota tik 2 ha, aikščių ir kir-

taviečių rasta 12,4 ha. Natūralių gamtinių 
atvirų plotų irgi nedaug: pelkių – 27,3 ha, 
vandenų – 3,7 ha. Nepriklausomybės me-
tais nuosavybės teisės į buvusią privačią 
žemę šile nebuvo atkurtos, todėl jis visas 
išliko valstybinis. 

Galima antra svarbi išvada: Punios ši-
las per paskutinius 600 metų intensyvios 
žemės ūkio veiklos buvo beveik nepaliestas 
ar buvo paliesti tik jo pakraščiai, o miškų 
nulydimai galėjo apimti apie 10 proc. teri-
torijos. Dauguma šilo dirvožemių yra na-
tūralūs, suformuoti geologinių procesų ir 
galiausiai miškų ekosistemų. 

Kunigaikščių ąžuolų alėja

Pokario partizanų žeminė šile
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Iš kitų žemės ūkio sričių labiausiai ti-
kėtina, kad visi miškai iki XX a. vidurio 
galėjo būt naudojami galvijų ganymui. Ga-
niava galėjo ženkliai prisidėti prie lapuo-
čių medynų sumažėjimo.

Dauguma išvardintų duomenų ir fak-
tų leidžia tvirtinti, kad šilas yra tinkama 
teritorija gamtinio rezervato steigimui. 
Tačiau neskubėkime tuo džiaugtis, tęski-
me analizę.

Miško	eksploatacija,		
senosios	miškotvarkos	principai	
tausojant	miškus	

XV–XVI a. aplink Nemuno upę buvu-
siuose miškuose vyko būdinis medienos 
ir jos produkcijos gamybos verslas. Per 
1500–1610 m. laikotarpį rašytiniuose šal-
tiniuose būdinė medienos ruoša Punios 
girioje minima bent 6 kartus, nors kon-
krečios būdų vietos nenurodomos. Dary-
tina prielaida, kad to negalėjo išvengti ir 
Punios šilas. Galima pasiremti su medie-
nos verslais susijusiais ir lig šių dienų iš-
likusiais vietovardžiais. Šile yra Smaliny-
čios kaimelis. 

Įdomus dokumentas (LM, Užrašymų 
knyga14, nr. 652, p. 271) – DK Žygimanto 
Senojo raštas Punios dvaro laikytojui vys-
kupui Pauliui Alšėniškiui. Jame valdovas 
rašo, kad vyskupas neteisėtai išdavė Kau-
no miestiečiui Stanislovui Gradovskiui 
privilegiją, leidžiančią gamintis Punios 
girioje vančiosus, šulelius statinėms ir de-
ginti pelenus. Žygimantas Senasis nurodo, 
kad P. Alšėniškis tokios teisės neturi, nes 
leidimus gali išduoti tik pats valdovas. Jis 
įsakė privilegiją perrašyti savo vardu ir iš 
būdos veiklos būsimas įplaukas sumokėti 
į DK iždą.  

Sprendžiant pagal Punios šilo lokaciją 
ir galimą buvusių medynų rūšinę struk-
tūrą bei brandžių medynų parametrus, 
eksploatacija šile turėjo būti pakankamai 
intensyvi. Tai labiau vyko ąžuolynuose ir 
medynuose su ąžuolo priemaiša. Kadangi 
nebuvo ištisinio nulydymo, naujos miško 
kartos atsikurdavo savaiminiu būdu ir me-
dynų rodikliai vėl pagerėdavo.

XIX a. pradžioje įvedus Užnemunėje 
prūsiškos miškotvarkos principus ir Pu-
nios šilą padalinus į du obrembus, miško 
naudojimas turėjo vykti panašiai, kaip ir 
kituose valstybiniuose Sūduvos miškuo-
se. Miškų kirtimai planuoti naudojant 
vadinamąjį periodinį metodą, kuris buvo 
artimas tolygaus naudojimo principams. 
Nors praktikoje ne visur buvo jo prisilai-
koma, valstybiniai miškai Sūduvoje ne-
buvo nualinti. 

XIX a. antroje pusėje čia vykusi miško-
tvarka suplanavo plynų kirtimų sistemą, 
pagrįstą apskaičiuotu kirtimų dydžio nor-
mavimu. Atskiroms medžių rūšims, atsi-
žvelgiant į paklausos pobūdį, buvo nusta-
tytos lanksčios nuo 30 metų iki 120 metų 
medynų apyvartos (trukmė nuo miško už-
sisėjimo iki nukirtimo amžiaus), o kirti-
mų apimtys apskaičiuojamos prisilaikant 
nenutrūkstamo naudojimo per apyvartos 
periodą principų. Teoriškai tokie kirtimų 
planai turėjo galioti visai kirtimų apyvar-
tai, bet praktiškai to nepavykdavo pasiekti 
dėl įvairiausių stichinių faktorių, nuosa-
vybės kaitos, planavimo objektų smulkė-
jimo ir kitų priežasčių. Tad miškotvarkos 
darbus reikėjo kartoti ir projektus tikslinti 
ar ruošti iš naujo. Ne visada tai buvo atlie-
kami laiku. Pasitaikydavo ir visokių savi-
valiavimų. Nežiūrint to, XIX a. pradžio-

je pradėti ir iki Pirmojo pasaulinio karo 
periodiškai vykdyti miškotvarkos darbai 
ir suplanuoti kirtimų projektai teigiamai 
atsiliepė šio regiono miškų būklei. Prisi-
laikant miškotvarkos projektų, pavykda-
vo iškirstus plotus sėkmingai atkurti. Tą 
patvirtina netgi dabartiniai šilo invento-
rizacijos duomenys. Sakykime, iš esamų 
1026 ha pušynų 229 ha yra atsiradę prieš 
141–170 metų iškirstuose ir atkurtuose 
pušynuose, kurie dabar artėja prie gamti-
nės brandos. 

Kiti medynai (apie 500 ha) yra atsiradę 
maždaug nuo XX a. pradžios iki šio am-
žiaus 3 dešimtmečio. Buvusiose kirtavie-
tėse pušys atsikūrė savaiminiu ir dalinai 
sėjimo būdu. Dabar joms yra apie 100–120 
metų ir sudaro šilo pušynų pagrindą. Tad 
dar viena reikšminga išvada – dabartiniai 
Punios šilo medynai neturi ryškių pirmi-
nių sengirės požymių. Kalbos, kad nemaža 
šilo dalis yra kirvio neliesta sengirė – są-
moningai skleidžiamas pramanas. 
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Miškininkų ir medžiotojų poilsio namas pastatytas girininkaujant J. Jegelevičiui Punios girininkija pastatyta apie 1938 m. čia 1925-1942 m. girininkavusio Juozo Šlausto

Kad Punios šilas džiugintų jo lankytojus, 
nemažai prie to prisidėjo čia 1962–1993 m. 

girininkavęs Juozas Jegelevičius, 
įkūręs Punios girininkijoje etnografinį miško 

muziejų, statęs rekreacinius objektus
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Galima tvirtinti, kad šilo ūkinė eksplo-
atacija bent per 200 metų buvo gana racio-
nali, užtikrinusi pakankamą ar netgi per-
teklinį brandžių medynų kiekį ir sėkmingą 
iškirstų plotų atkūrimą spygliuočių rūši-
mis. Pavyzdžiui, iš carinės Rusijos 1910–
1914 m. miškotvarkos duomenų matome, 
kad apie  60 proc. šilo medynų jau tada 
buvo brandūs. Taigi, brandžių medynų kie-
kis XX a. pradžioje gerokai viršijo tolygiam 
naudojimui reikiamą brandžių medynų 
kiekį. Netgi po Antrojo pasaulinio karo jis 
nebuvo nukritęs žemiau 23 proc. 

Medynų	amžiaus	ir	rūšinės	sudėties		
pokyčiai	per	paskutinįjį	šimtmetį			

XIX a. viduryje miškotvarkos sudary-
tas kirtimų planas ir kraštotyrininko Alek-
sandro Polujanskio Sūduvos girių aprašy-
mų tekstai leidžia manyti šile  dominavus 
pušynus su eglės ir lapuočių priemaiša. 
Trumpai aprašydamas Punios šilą, A. Po-
lujanskis mini tik spygliuočius ir liepas. 

Caro laikų miškotvarka apie 1912 m. 
pateikė konkrečius skaičius apie tada bu-
vusią medynų rūšinę struktūrą šile: pu-
šynai sudarė 58 proc., eglynai – 30 proc., 
juodalksnynai ir beržynai – 5 proc., dre-
bulynai, ąžuolynai, skroblynai ir kiti la-
puočiai – 7 proc.                                                            

Punios šilas labai nukentėjo per Pirmąjį 
pasaulinį karą, kai Alytaus girininkijoje vo-
kiečių okupacinė valdžia vykdė intensyvius 
pasirinktinius kirtimus, ypač pasirinktinai 
kirto kokybiškiausius spygliuočius ir ąžuo-
lus. 1925 m. vykusi pirmoji tarpukario miš-
kotvarka nustatė, kad Punios šile brandžių 
medynų sumažėjo iki 43 proc.

Tarpukaryje 1925 m. ir 1934 m. miš-
kotvarkų duomenimis, didelių pokyčių 
šilo medynų struktūroje neįvyko, bet aiš-
kiai matomos pušynų mažėjimo ir lapuo-
čių didėjimo tendencijos: pušynai sudarė 
52 proc., eglynai – 33 proc., juodalksnynai 
ir beržynai – 9 proc., drebulynai – 3 proc., 
ąžuolynai – 2 proc., kiti medynai (skrobly-
nai, liepynai, uosynai) – 1 proc. 

Prof. Povilo Matulionio iniciatyva 1925 
m. miškotvarka Punios šile pasiūlė taiky-
ti atrankinius kirtimus. Deja, tuo buvo ir 
piktnaudžiaujama, todėl 1934 m. pakarto-
tinė miškotvarka vėl sugrąžino plynuosius 
kirtimus, kurie projektuoti siauromis 50–
100 m biržėmis.

Antrojo pasaulinio karo metais miško-
tvarkos projektų nesilaikyta – viršyti tiek 
biržių pločiai, tiek tarpukaryje nustatytos 
kirtimų apimtys. 

Per Antrąjį pasaulinį karą ir poka-
rį šile net 11 proc. sumažėjo pušynų, o 
minkštųjų lapuočių padvigubėjo. 1947 m. 
inventorizacija parodė, kad brandžių me-
dynų šile sumažėjo beveik dvigubai – iki 
23 proc. Tais metais užfiksuoti ir kiti že-
miausi per visą šilo istoriją medynų na-
šumo rodikliai. Nuo 1950 m. pavykus 
sustabdyti medynų perkirtimus, vėl ėmė 
gausėti brandžių medynų. 

Karo ir pokario pušynų kirtavietes 
buvo sunku atkurti pušimi dėl pagausėju-
sių kanopinių žvėrių, jos apaugo minkštai-
siais lapuočiais. Ugdomaisiais kirtimais 
pavyko pasiekti tik ąžuolynų gausėjimo. 
1969 m. turėjome tokią šilo medynų rū-
šinę struktūrą: pušynai sudarė 41 proc., 
eglynai – 32 proc., beržynai – 14 proc., 
juodalksnynai – 6 proc., ąžuolynai – 3 
proc., drebulynai – 3 proc., kiti medynai 
(uosynai, skroblynai, liepynai, baltalksny-
nai) – 1 proc.

Medynų kaitai įtakos turėjo ir 1960 
m. botaninio-zoologinio draustinio įkū-
rimas. Pataikaujant nomenklatūriniams 
medžiotojams, ženkliai sumažinti kirti-
mai. 1969 m. miškotvarka pirmą kartą 192 
ha plote išskyrė rezervatinius miškus, ku-
riuose uždrausta bet kokia ūkinė veikla. 

Įkūrus 1992 m. Nemuno kilpų regio-
ninį parką, rezervato plotas buvo išplės-
tas iki 452 ha, o kiti ekosistemų apsaugos 
miškai įgavo II miškų grupės statusą ir yra 
auginami iki natūralios gamtinės brandos.                                 

Ūkinės brandos sąvoka jiems netaiko-
ma. Jeigu taikytume tokios brandos sąvo-
ką, tai gautume, kad dabar šile brandžių 
medynų yra gerokai daugiau, nei buvo 
kada nors anksčiau. Pavyzdžiui, iš dabar 
turimų 1025,6 ha pušynų net 75 proc. su-
daro šimtamečiai ir senesni medynai. Iš 
254 ha ąžuolynų jaunesnių kaip 100 metų 
turime tik 11,2 ha. 

Žmonės, kurie nesidomi praeitimi ir 
miškininkavimo istorija, nesupranta me-
dynų augimo eigos, gali pasirodyti, kad 
nemaža šilo dalis yra kirvio neliesta sengi-
rė, nes buvusių medynų kelmai čia jau se-
nai sunykę. Toks žmogus nepastebės ir to, 
kad šiuo metu visame Punios šile neturi-
me nei vieno hektaro 1–10 metų jaunuoly-
nų arba yra „nulinis miško gimstamumas“. 
Tai ateityje darysis problema, nes be jauno 
miško negali atsirasti senas. Miškininkai 
tai vertintų be kraštutinių emocijų. Sąly-
ginai neilgas tarpelis miško gyvenime „be 
vaikų“ – dar ne tragedija. Jaunuolynų gal 
pradės atsirasti vėliau, kai senoliai ims ma-

siškai žūti pakirsti ligų, kenkėjų bei kito-
kių stresų. Be to, didelėje dalyje šilo senieji 
medynai pamažu retės ir formuosis įvai-
riaamžis miškas.

Visiems šilo miškams suteikus ekosis-
temų apsaugos miškų statusą ir  uždraudus 
pagrindinius kirtimus, šile pušynų plotai 
nepakito, bet vėtros, išplitę kenkėjų židi-
niai sudavė labai stiprų smūgį eglynams. 
Kertant kenkėjų pažeistas medžius sanita-
riniais kirtimais, eglynų plotas sumažėjo 
beveik trečdaliu. 

Užtat kryptingai rūpinantis ąžuolynų 
pagausinimu, ugdant mišrių minkštųjų la-
puočių medynus, turėjusius savo sudėtyje 
ąžuolo priemaišą arba iš jų išimant subren-
dusius minkštus lapuočius, ąžuolai tapo 
vyraujantys daugelyje buvusių mišrių me-
dynų ir jų plotai padidėjo 5 kartus. Panašiai 
didėjo ir liepynai.                                                  

Dabar šių medynų turime atitinkamai 
254 ha ir 122 ha. Tai didelis miškininkų pa-
siekimas. Paskutinės miškotvarkos duome-
nimis medynų rūšinė struktūra tokia: pu-
šynai sudaro 41 proc., eglynai – 24 proc., 
beržynai – 12 proc., ąžuolynai – 10 proc., 
juodalksnynai – 6 proc., liepynai – 5 proc., 
drebulynai – 1 proc., kiti medynai (skro-
blas, maumedis, baltalksnis) – 1 proc.                                                     

Lyginant pokyčius, įvykusius per 100 
su trupučiu metų, išvados prieštaringos. 
Jos priklausytų nuo to, iš kokios ar iš kie-
no pozicijų vertintume. Spygliuočių su-
mažėjimas nuo 88 proc. iki 65 proc. iš eko-
nominių pozicijų yra ženkliai neigiamas. 
Pušynų sumažėjimas nuo 58 proc. iki 41 
proc. neigiamas ne tik ekonomine, bet ir 
rekreacine bei estetine prasme. 

Ąžuolynų gausėjimas yra teigiamas 
visomis prasmėmis. O plačialapių miškų 
išaugimas iki 15 proc. ir aplamai lapuo-
čių pagausėjimas nuo 12 proc. iki 35 proc. 
ekologine prasme yra teigiamas, ženkliai 
didinantis bioįvairovę reiškinys. 

Kadangi pagal dabartinę funkcinę pa-
skirtį Punios šilas priklauso ekosistemų 
apsaugos kategorijai, jame per šimtmetį 
įvykusius rūšinės struktūros pokyčius turi-
me vertinti nuosaikiai teigiamai. Tik kartu 
norime pabrėžti, kad šie pokyčiai pasiekti 
ne konservuojant  Punios šilą, o miškininkų 
ūkinės veiklos dėka ir stichinių faktorių – 
eglynų kenkėjų invazijų įtakoje.

                               
(tęsinys kitame numeryje)
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Tinkamai panaudokime 
Kalnų	parko	gamtos	vertybes
Dr. BANGA GRIGALIŪNAITė, dr. ANTANAS mATELIS, dr. DAIVA BUROKIENė, 
GTC Botanikos institutas, Augalų patologijos laboratorija

truputis	istorijos
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorija su-

tampa su dviejų valstybės saugomų archeologijos vertybių ribo-
mis: Vilniaus piliavietės (Gedimino kalnas, Aukštutinė ir Že-
mutinė pilys su istorinėmis teritorijomis) ir Vilniaus piliakalnio 
su papiliais (dabar vadinamu Kalnų parku), kurie  XVII–XVIII 
a. vadinti Pilkaisiais kalnais, o XX a. pirmoje pusėje – Altarija. 
Amžių bėgsme ant kalvų kūrėsi gyvenvietė, statytos gynybinės 
pilys. Dideli pokyčiai vyko carinei Rusijai 1831 m. įrengiant Vil-
niuje tvirtovę. 1916 m. pagal architekto A. Vivulskio projektą 
ant vienos kalvų buvo pastatytas kankinių atminimui Trijų Kry-
žių paminklas, kuris 1950 m. tarybų valdžios nurodymu buvo 
susprogdintas. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio ir kultūros fon-
do iniciatyva 1988 m. jis atstatytas. 

Kalnų	parkas	dabar	
Kalnų parko teritorija dabar užima beveik 34 ha plotą. Uni-

kalaus erozinio kalvyno reljefui turėjo ir turi didelę reikšmę ur-
banizacija: čia gausu takų ir takelių, nutryptų šlaitų, nulaužy-
tų medelių, išraižyta beržų žievė. Veikia ir gamtiniai faktoriai: 
po smarkių liūčių, kur nėra medžių, augalijos, vanduo galingais 
srautais plauna žmonių pramintus takelius ir šlaitus, slenka že-
myn žemės, net su pavieniais krūmais. 

Parengus Kalnų parko rekonstrukcijos projektą, šiemet kilo 
visuomenėje aštrios diskusijos dėl želdinių išsaugojimo. Kalvose 
augantys klevai, pušys, liepos, kiti medžiai bei krūmai išsiraiz-
giusiomis šaknimis sutvirtina šlaitus, sugeria perteklinę drė-
gmę, stabdo eroziją. Po medžiais įsitvirtinę žoliniai augalai savo 
šaknimis taip pat saugo paviršinį žemės sluoksnį nuo erozijos, 
palaiko normalią medžių būklę. Pastebėta, kad tose vietose, kur 
po medžiais nėra žolinių augalų, nuo sausros labiau džiūsta kle-
vai, liepos, jų lapų pakraščiai ruduoja, vystosi nekrozė.

XIX a. pabaigoje čia įrengiant bulvarą buvo pasodinta tuo-
pų,  nemažai želdinių pasodinta 1955 m., matome ir pušų jau-
nuolynų. Kalnų parko želdinius 1995 m. apibūdino gamtininkas 
ir  publicistas Gediminas Isokas.

Dabar Kalnų parke auga šios sumedėjusių augalų rūšys: pa-
prastoji pušis, paprastasis ąžuolas, karpotasis beržas, baltoji tuo-
pa, drebulė, trapusis gluosnis, paprastoji ir didžialapė liepa, kal-
ninė guoba, miškinė obelis, paprastasis šermukšnis, vienpiestė 
gudobelė, baltažiedė robinija, paprastasis klevas, platanalapis 
klevas, uosialapis klevas, paprastasis uosis, paprastosios alyvos, 
juodauogis šeivamedis ir kt. Šių augalų būklė grybinių ligų at-
žvilgiu yra patenkinama, išskyrus kalninę guobą, kuri pažeista 
maro sukėlėjų. Ant pavienių baltųjų drebulių šakų vystosi gau-
ruotoji skujagalvė, pašaknyje – valgomoji geltonpintė, ant ber-
žo – beržinis pintenis, ant įvairių išvartų žievės – raudonšašė, 
raukšlėtoji plutpintė, paprastoji alksniabudė, tikroji pintis, gau-
ruotoji plutpintė, plokščiasis blizgutis. 

Miltligės sukėlėjų yra pažeisti tik pavienių augalų (ąžuolo, klevo, 
raugerškio, uosio, šeivamedžio) lapai. Ant klevų lapų plinta juodgry-
bis, ant liepų – dėmėtligės (rudmargės ir šviesmargės) sukėlėjai, ant 
jaunų tuopų atžalų – tuopinis rauplėgrybis. Ant vieno paprastojo 
šermukšnio lapų pastebėtas rūdinio grybo sukeltas gelsvai rausvas 
lapų dėmėtumas. Ant džiūstančių lapų ar nukritusių šakų, kelmų, 
išvartų vystosi saprotrofiniai grybai. Paplitę guobinis gumbadaris 
amaras bei liepinė gyslinė erkė deformuoja augalų lapus. Ant vien-
piestės gudobelės lapų aptikta vaismedinė voratinklinė kandis, ant 
liepų lapų – baltoji kandelė, ant kaštono – keršoji kandelė. Pavienių 
brandžių medžių pašaknyje įsiveisę kinivarpos.

Straipsnyje paminėsime svarbesnius parke pastebėtus medie-
nos ardytojus.

Gauruotoji skujagalvė. Vaisiakūniai dideli, mėsingi, kepurėlė 
balsva, kreminė, plaukuota, pakraščiai baltai gauruoti. Auga ant pa-
žeistų medžio dalių, stuobrių, kelmų, šakų. Medienos saprotrofas.

Beržinis pintenis. Labai dažnas beržo medienos ardytojas. 
Vaisiakūniai vienmečiai, dideli, pavieniai, kanopiškų pagalvėlių for-
mos. Auga ant beržų stuobrių, nudžiūvusių šakų, kelmų. Sukelia ru-
dąjį medienos puvinį. 

Tikroji pintis. Vaisiakūniai pusiau apskritų arba netaisyklingų 
gumbų, kanopos pavidalo, kraštu priaugę prie substrato. Auga ant 
negyvų lapuočių, virtuolių kamienų ir kelmų. Sukelia labai intensy-
vų baltąjį arba gelsvąjį medienos puvinį. 

Guobų maras. Pirmą kartą pastebėtas 1918 m. Prancūzijoje, 
1919 m. Olandijoje, todėl dažnai literatūroje buvo vadinamas olan-
diškąja guobų liga. 1926–1932 m. ji išplito beveik visoje Europoje. 
Įvairūs autoriai nurodydavo skirtingus ligų Graphium ulmi (1922), 
Cerastomella ulmi (1932) ir net bakterijų sukėlėjus. Vėliau nustaty-
ta, kad ligą sukelia parazitinis grybas Ophiostoma ulmi (1934) bei 

Kalnų parko teritorijos žemėlapis (mėlyna linija pažymėta parko teritorija, 
raudona  – Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas)
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netinkamos guobų auginimo sąlygos. Tai viena iš žalingiausių 
guobų, vinkšnų ligų. Grybą platina ant sveikų medžių kinivarpa  
guobinis balangraužys Scolytus scolutus. Pavasarį vysta guobų la-
pai, apmiršta smulkios šakos, jų menturiuose matosi balangraužių 
padarytos žaizdos žievėje, o kamiene išgraužtos skylės. Po žieve 
būna  takai su grybo miceliu. Pirmą kartą guobinių marą Lietu-
voje tyrė mokslininkai L. Žuklys (1957), vėliau sukėlėjo paplitimą, 
biologiją – G. Norkutė (2018). 

Tvarkant parką nereikėtų imtis drastiškų medžių kirtimų, 
ypač šlaituose, nes neliks šlaitus sutvirtinančio šaknų tinklo, su-

stiprės nuošliaužos. Smarkiai lyjant, pirmą vandens smūgį atlaiko 
medžių lapai, antrą – žolinė danga. Sanitariniu požiūriu būtina 
šalinti tik visas maro pažeistas guobas ir sudeginti jų medieną, ša-
kas. Pakeitus takuose sutrūnijusius laiptus naujais, parko lanky-
tojai nelaipios kur pakliūva ir netryps augalų. Įvairus reljefas, šva-
ri atmosfera, seni medžiai, atsiveriantis vaizdas nuo aukščiausios 
Trijų Kryžių kalvos sudarytų patrauklų rekreacinį kompleksą vil-
niečių poilsiui. Todėl kviestume Kalnų parko tvarkytojus į gamtos 
sukurtas vertybes pažiūrėti atsakingai ir jas tinkamai panaudoti 
žmonių emocinei būsenai gerinti.

Išsilaikyti medžiams šlaite padeda 
ramstinės šaknys ir kartu sutvirtina šlaitą

Intensyvaus vaikščiojimo takuose 
mindomos apnuogintos pušų šaknys 

Beržinis pintenis beržo kamiene

Gauruotoji skujagalvė ant baltosios tuopos šakos Raukšlėtoji plutpintė ant išvartų Plokščiasis blizgutis ant išvartų

Guobų maras Ūsuočio landos uosio kamiene Klevų lapų nekrozė

Ąžuolinis pelenis ant ąžuolo lapų Supuvus laiptams ima želti žolinė augmenija  Pušų šakų sutankėjimas – „Raganų šluota”
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Jau praėjo mėnuo, kai Trakų rajone rugsėjo 27–28 d. surengtame 9-tame Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų 
profesinių sąjungų federacijos suvažiavime nauja LMPF vadove išrinkta AB „Grigeo“ darbuotoja, bendrovės profesinės 
sąjungos komiteto pirmininkė DIANA RAITELAITIENė. Suvažiavime nedalyvavusiems miškininkams, kitiems žurnalo 
skaitytojams pristatome naująją LMPF vadovę, jos užsibrėžtus tikslus ir siekius. 

Gerbiama pirmininke, medienos 
perdirbimo, popieriaus gamybos įmo-
nes vienijančios AB „Grigeo“ profsą-
junginėje veikloje sukaupėte beveik 30 
metų patirtį. Kas pastūmėjo jauną VU 
diplomantę įsidarbinti tuometinėje AB 
„Grigiškės“, imtis po nepriklausomybės 
atkūrimo permainingu profsąjungoms 
metu aktyvios profsąjunginės veiklos? 
Iš ko mokėtės patirties, sėmėtės kantry-
bės, atkaklumo ir optimizmo? 

Vilniaus valstybiniame universite-
te įgijusi inžinierės specialybę, įsidarbi-
nau tuometinėje AB „Grigiškės“ medienos 
plaušo plokščių gamybos srityje. Tuo metu 
šios bendrovės produkcijos gamyba buvo 
perspektyvi ir rentabili, dirbau pamainos 
inžiniere technologijos ir automatikos pa-
dalinyje. Papildomai tobulindama profesi-
nes žinias Kauno technologijos universite-
te įgijau metrologo bei darbuotojų saugos 
ir sveikatos specialisto kvalifikaciją.   

Savo profsąjunginę karjerą pradėjau 
nuo eilinio profsąjungos nario. Po kelių 
metų buvau išrinkta profsąjungos pirmi-
ninke AB „Grigiškės“. Tuo metu nebuvo 
lengva imtis aktyvios profsąjunginės vei-
klos. Labai didelį  palaikymą ir praktines 
pamokas gavau iš tuometinio LMPF pir-
mininko Algirdo Raukos. 

Taip augau šioje srityje, buvau išrink-
ta į LMPF valdybą ir tarybą. LMPF veikla 
man tapo nesvetima, lig šiol nuolat dalyva-
vau Federacijos veikloje.

Kokių įmonių darbuotojus dabar 
atstovauja LMPF? 

Šiuo metu LMPF atstovauja AB „Gri-
geo“, AB „Šilutės baldai“ bei VĮ Valstybi-
nių miškų urėdijos 26 regioniniuose pa-
daliniuose bei Miškotvarkos padalinyje 
dirbančius darbuotojus. Visose įmonė-
se yra pasirašytos kolektyvinės sutartys. 
Nors miškų urėdijų reformos metu buvo 
atleista nemažai darbuotojų bei iš Fede-

racijos sudėties pasitraukė Lietuvos baldų 
ir medienos apdirbimo profesinė sąjunga, 
dabar LMPF jungia apie 1,7 tūkst. narių. 

Jūsų požiūriu, kokios socialinės pro-
blemos yra spręstinos dabartinėje Vals-
tybinių miškų urėdijoje? Kaip numatote 
tęsti socialinį dialogą su VMU, pasikei-
tus abiejų institucijų (LMPF ir VMU) va-
dovams? 

Pagrindinės socialinės ir valdymo pro-
blemos VMU yra išdėstytos LMPF suva-
žiavime priimtoje rezoliucijoje. Tai ir žen-
kliai sumažinus darbuotojų skaičių išaugę 
darbo krūviai regioniniuose padaliniuose 
ir jų girininkijose; nemažėjant, o dar ple-
čiantis popierizmui ir biurokratijai, vis 
dar neišsprendžiamas kompiuterinių pro-
gramų ir miškotvarkos medžiagos apjun-
gimas; administracijos nenoras mokėti at-
lyginimo priedus už papildomus darbus ar 
nesančio darbuotojo pavadavimą. 

Nebaigta įgyvendinti VMU darbo už-
mokesčio sistema, nenustatyti kintamosios 
darbo užmokesčio dalies skyrimo kriteri-
jai. Dalis darbuotojų vis dar gauna mažes-
nį, negu nustatytas, bazinį atlyginimą. Kyla 
problemų dėl įmonės kolektyvinėje sutar-
tyje suderėtų papildomų 5 dienų atostogų 
skyrimo, darbuotojų mokymosi atostogų, 
dėl premijų įtraukimo, skaičiuojant atlygi-
nimų vidurkius. 

Darbuotojus psichologiškai veikia ir 
demotyvuoja daugybė parengtų vidaus tei-
sės dokumentų, skirtų darbuotojų stebėse-
nai ir kontrolei.

Suprantama, kad visos problemos turi 
būti išsprendžiamos tik dialogo būdu. Ti-
kimės, kad pasikeitus VMU vadovui, pasi-
keis ir požiūris į minėtus dalykus.

Kaip profsąjungos galėtų prisidėti 
prie miškų ūkio reformos metu nepel-
nytai sumenkinto bendro miškininkų 
įvaizdžio visuomenėje atkūrimo? 

Šimtmečiais miškininko profesija Lie-
tuvoje buvo viena iš garbingiausių profesi-
jų. Todėl turime visi kartu siekti atstatyti 
miškininkų autoritetą atsakingu požiūriu 
į darbą, kitais gerais pavyzdžiais, būdami 
vieningi, išlaikydami tvirtą stuburą, atvirai 
bendraudami su visuomene, propaguoda-
mi naujas idėjas.

  
Pakomentuokite galimus LMPF plė-

tros rezervus. Kaip įsivaizduojate buvu-
sių miškų urėdijų profesinių sąjungų ap-
sijungimą į stambesnes VMU regioninių 
padalinių pagrindu? Kodėl, Jūsų nuomo-
ne, į profesines sąjungas nesiburia miškų 
darbų rangos, smulkesnių medienos per-
dirbimo įmonių (lentpjūvių), užsienio 
kapitalo medienos perdirbimo įmonių, 
valstybinių miškų įstaigų darbuotojai? 

LMPF priklausančios miškininkų pro-
fesinės sąjungos veikia visuose VMU regi-
oniniuose padaliniuose, kai kuriuose – ir 
po dvi ar tris. Mūsų artimiausias, nors dėl 

sOciaLiNes	PrOBLeMas	
spręsime	dialogo	būdu	

B
r

o
n

is
lo

vo
 a

m
B

r
o

zo
 n

uo
tr

au
ka



2019 SPALIS     27

proFsąJUnGŲ VeikLa

kai kurių objektyvių ar subjektyvių priežasčių ne toks ir papras-
tas, tikslas yra jas suvienyti, kad VMU regioniniame padaliny-
je veiktų viena gausi ir stipri profesinė sąjunga. Šis procesas jau 
įvyko Varėnos, Kuršėnų, Rokiškio, Ignalinos, Prienų regioniniuo-
se padaliniuose. Tam ruošiamasi ir kituose VMU regioniniuose 
padaliniuose. Artimiausiu metu sieksime, kad juridiniu vienetu 
iš LMPF filialo taptų profesinė sąjunga Šakių regioniniame pa-
dalinyje.

Pagrindinė priežastis, mano nuomone, kodėl nėra profesi-
nių sąjungų miško darbų rangos įmonėse yra ta, kad jos nedide-
lės, darbuotojai išsisklaidę, neatsiranda kas juos imtųsi suvienyti. 
Kiek žinau, kol kas nesėkmingai buvo bandyta kurti profesinę są-
jungą, apjungiant Miško darbų rangovų asociacijai priklausančių 
įmonių darbuotojus. Tikimės, kad tai vieną kartą pavyks. 

Kai kurie valstybinių miško įstaigų darbuotojai priklauso Lie-
tuvos aplinkosaugos darbuotojų profesinei sąjungai, o Valstybinė-
je miškų tarnyboje įkurta Darbo taryba. Manau, kad čia dar yra 
rezervų profsąjungų narystės plėtrai. 

Medienos perdirbimo įmonėse veikia Lietuvos baldų ir medie-
nos apdirbimo profesinė sąjunga. LMPF suvažiavimas papildė įs-
tatus, žymiai praplėsdamas pramonės ir kitų veiklų sritis, kurių 
darbuotojų profesinės sąjungos gali priklausyti mūsų Federacijai.

 Ar pateisino lūkesčius nuo 2015 m. vykdomas skandinavų 
BAO projektas? Kiek jis dar tęsis Lietuvoje? 

Tikrai pasiteisino ir tą rodo didėjanti LMPF narystė. Tikimės, 
kad šis bendradarbiavimas ir šiaurės šalių patirties ir profsąjungi-
nės kultūros perėmimas tęsis dar ne vienerius metus.

Tikimasi, kad šio projekto koordinatoriumi LMPF pradėjus 
dirbti Algiui Vaitkevičiui, buvusiam Vilniaus miškų urėdijos vyr. 
miškininkui ir profsąjungos komiteto pirmininkui, pavyks sutelk-
ti reformos metu kai kuriuose VMU regioniniuose padaliniuose 
išsivaikščiojusius buvusius profsąjungiečius bei įtraukti į šią vei-
klą naujus įmonės darbuotojus. 

Kokie LMPF ryšiai su kitų šakų profesinėmis sąjungomis? 
Nemažai profesinių sąjungų išsiskaidusios į smulkias federa-
cijas. Švietimo ir mokslo sistemoje yra kelios profesinės są-
jungos, kurios tarpusavyje ne visada sutaria. Kokia, Jūsų ma-
nymu, tokio susiskaldymo priežastis? 

Iš tiesų, kaip pastebėjote, reikia siekti, kad profsąjungos jun-
giniai Lietuvoje stambėtų, tokiu būdu galėsime sukoncentruoti ir 
sustiprinti savo jėgas, kaip tą sėkmingai daro Šiaurės šalys. Deja, 
tokiems žingsniams reikia dar subręsti ir žingsnis po žingsnio eiti 
užsibrėžto tikslo link.

Dėkojame už pokalbį.

Kalbėjosi Vaclovas TREPėNAITIS 
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kelių tiesimo darbams
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Kaip žinia, dar nepaneigtas visatos dėsnis, kad niekas ne-
atsiranda iš nieko.

Visuotinai nemėgiami gimtosios kalbos prievaizdai, drau-
džiantys net nuosaviems angelėliams suteikti Askaridės, Go-
norėjos, Kvintesencijos ar  kitą dangiškais varpeliais skamban-
tį vardą, ne visada prašauna pro šalį. Net pradedantis el. pašto 
vartotojas žino, kas yra spam‘as. Nenutrūkstamas jo srautas 
gali taip užknisti smegenis, kad net pats gali pajusti, kaip ten 
(smegenyse) ima meiliai glaustytis du švelniakailiai ilgaausiai.

Brukalas, ponai. Taip bjaurų anglicizmą rekomenduoja lie-
tuviškai šaukti garbūs kalbininkai. Man regis, jis senokai nebe 
tik mūsų e-mail‘uose.

Prieš pat dvasingųjų lietuviškų Visų Šventųjų ir šėtoniško-
jo amerikonų Helovino dvikovą maloniai leidau laiką sodyboje. 
Brėkštant gurkšnojau rytinę kavą ir per langą gėrėjausi plika-
šakiais senoliais klevais ir uosiais, šalnos pasidabruotu, auksi-
niu nukritusių lapų kilimu. Akį glostantį vaizdą vainikavo lė-
tai, be vėjo iš dangaus besileidžiančios snaigės.

Idiliją drumstė mano mylimas LRT radijas. Spalio pabai-
goje Lietuvą užklupo šaltis, sniegas ir plikledis. Žmonės, būki-
te budrūs! Trakšteliu kanalų perjungėju. Muzikiniame kanale 
malonaus balso panelė, užpildanti tarpus tarp dainų, kraupsta. 
Šiąnakt buvo nebejuokingas minusas (kažin koks minusas yra 
juokingas?). Čiumpu televizoriaus pultelį. LRT televizijos ryto 
laida. Profesionali meteorologė irgi gąsdina: Visų Šventųjų nak-
tį bus labai šalta, temperatūra gali nukristi iki minus keturių!

Griebiuosi už šaldytuvo durų rankenos, trūkteliu, o ten – 
Unikauskas...

Klimate, klimatėli! Šilk, greičiau šilk! Lietuvėlė šąla...
Ramaus lapkričio, mielieji.

Eugenijus TIJUŠAS

P.S. Žiemos pradžioje žada aplankyti anūkė. Ji dar nėra ma-
čiusi sniego. Kad tik neįbrukčiau į jos galvelę kokio brukalo. Vie-
name istoriko Egidijaus Aleksandravičiaus tekste perskaičiau 
tokią Kęstučio Girniaus citatą: „Kai mažoje ir ramioje šalyje 
trūksta įvykių, tenka įskandalinti ir kokią banalią smulkmeną“...

ŽODIS
skaitytojui
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Vizija	–	edukacijos	ir	gyvos	pamokos	mokiniams
LMŽD Rokiškio skyriaus valdybos pirmininkas Jonas Kubilius 

sako, kad šio muziejaus tikslas – parodyti žmonėms gamtos grožį 
ir tai, kas joje yra, kokių žvėrių turtingi mūsų krašto miškai. „Visi 
medžioklės trofėjai susiję su mūsų krašto miškais – stirninai, el-
niai, briedžiai, vilkai, šernai, lūšis. Šią ekspoziciją galės lankyti ir 
vietiniai, ir turistai, tik tartis reikės iš anksto – neturim nuolat 
čia budinčio žmogaus. Įsivaizduoju, kad čia galėtų vykti gyvos pa-
mokos mokiniams, edukacijos, pasitelkiant šiuolaikines techno-
logijas. Mes padarėme pradžią – įrengėm unikalią, mūsų krašto 
miškų žvėris reprezentuojančią ekspoziciją, o kaip ją įveiklinti 
edukacijoms, manau, idėjų atsiras iš šalies“, – sako J. Kubilius.

Vienintelė	tokia	Lietuvoje
Muziejuje eksponuojami medžioklės trofėjai – medžiotojo 

Jono Smalinsko asmeninė kolekcija. „Vienas tikrai nieko nebū-
čiau padaręs, jeigu nebūtų bendraminčių, jeigu nebūčiau sulau-
kęs Jono Kubiliaus palaikymo. Kiek kartų esu šnekėjęs apie tokį 
muziejų tame mūsų aukštame pastate – jokių rezultatų. O Jonas 
Kubilius iš karto įžvelgė perspektyvią idėją ir ėmėsi iniciatyvos“, 
– sako J. Smalinskas.

Kiek eksponatų perdavė muziejui, jis sako neskaičiavęs. „Kele-
tas čia eksponuojamų trofėjų yra mano sūnaus Simo, bet visi kiti 
– mano, sumedžioti per 50 metų. Ir ne kažkur Afrikoj ar Sibire 
– aišku, gal iš ten atvežti būtų egzotiškesni, įspūdingesni, bet čia 
vietoje, Rokiškio krašte ir kaimyninėje Latvijoje. Tuo ir išsiskiria 
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medŽiokLė

ši kolekcija, kurioje tik vietinio regiono medžioklės trofėjai. 
Ji – vienintelė tokia ir gausiausia Lietuvoje“, – paaiškina J. 
Smalinskas.

Pašnekovas sako, kad per 50 medžioklės metų neparda-
vė, nedovanojo ir neišmetė nė vieno trofėjaus. „Net nežinau, 
kiek jų susikaupę. Aišku, visus, apdovanotus medaliais ir di-
plomais, mintinai žinau – tokių yra daugiau kaip šimtas, bet 
kitų – ką ten beprisiminsi“, – mosteli ranka J. Smalinskas.

Medžiotojas prisipažįsta, kad namuose pasiliko vos du 
trofėjus. „Medaliais apdovanoti, jie tebeliko kabėti namų 
hole. Žmona nedavė išnešti, sakė, labai gražūs. Ir gražiuoju 
bandžiau tartis, ir rankas sukinėjau, bet užsispyrė – ir baig-
ta“, – šmaikštauja humoro nestokojantis J. Smalinskas. Ši 
ekspozicija pasiliks ilgam. „Graban“ ragų nesusidėsi, jų ne-
pasiklosi ir jais neužsiklosi, o žmonėms, manau, bus įdomu – 
juk čia vien tik iš mūsų krašto medžioklių surinkti trofėjai“, 
– pastebi medžiotojas.

Medaliai	ir	didysis	Lietuvos	penketas
J. Smalinskas medžioti pradėjo būdamas 14-os, dar sovie-

tmečiu, neoficialiai. „Pirmieji mano trofėjai ir sumedžioti tais 
metais. O paskui pamečiau jų skaičių, skaičiuoju tik pelniu-
sius įvairių apdovanojimų. Žinoma, daugiausia sumedžiota 

stirninų, mažiausia – vilkų. Tik keturi. Turiu ir didįjį Lietuvos trofėjų 
penketą – medaliais apdovanotus penkių skirtingų rūšių trofėjus: vilko, 
briedžio, stirnino, šerno ir elnio. Visi šie penki turi būti įvertinti meda-
liais, nebūtinai aukso, gal sidabro ar bronzos. Mano penketą sudaro auk-
su apdovanoti elnio, stirnino ragai ir šerno iltys, sidabrą pelniusi vilko 
kaukolė ir labai puikūs, tačiau, pritrūkus apimčių, bronzą tepelnę brie-
džio ragai“, – paaiškina medžiotojas.

Čia ne visi apdovanojimai. „Per šimtas mano trofėjų pelnę aukso ir 
kitokius apdovanojimus. Daug yra tarp jų gražių, negalėčiau išskirti to 
vienintelio. Apdovanojimas – irgi laimės dalykas. Kartais būna labai 
unikalūs, gražūs ragai, tačiau pritrūksta svorio, apimčių, nes reikalavi-
mai medaliui gauti – dideli, trofėjai turi atitikti labai daug parametrų“, – 
sako J. Smalinskas, rodydamas unikalius tauriojo elnio ragus, deja, įver-
tintus tik sidabru.

„Kiek įvairiuose kataloguose, parodose žiūrėjau – nieko panašaus į 
šiuos ragus neužtikau. Vis dėlto jie buvo įvertinti ne auksu, o sidabru, 
nes neatitiko visų parametrų“, – teigia pašnekovas. 

O jo sūnui Simui, kurio trofėjai taip pat puošia muziejaus sienas, iki 
didžiojo Lietuvos penketo trūksta sumedžioti vilką, vertą medalio. „Sū-
nus jau turi aukso medaliu įvertintas šerno iltis, auksą pelniusius stir-
nino ragus, bronzą – briedžio ir elnio ragus“, – pastebi J. Smalinskas.

Medžiotojų	namai	atgavo	orumą
„Na, pagaliau išnaikinom naftalino kvapą. Visas pastatas juo buvo persisunkęs, nes mano pirmtakas čia buvo įkurdinęs 
skuduryną“, – sako LMŽD Rokiškio skyriaus valdybos pirmininkas Jonas Kubilius, vesdamas į dar dažais kvepiantį pasta-
to antrąjį aukštą, kur sugalvota įrengti medžioklės trofėjų ekspoziciją-muziejų. Anot J. Kubiliaus, iš buvusio valdybos 
pirmininko jis paveldėjo ne tik skuduryną, bet ir apgriuvusį pastatą – stogas varvėjo, sienos trupėjo, biudžetas minusinis, 
ir planų parduoti pastatą būta. Juk geroje miesto vietoj jis yra. Dabar pagal savo galimybes viską aptvarkėme, suremon-
tavome, o antrajame aukšte įkūrėme medžioklės trofėjų ekspoziciją. Viską padarėme už draugijos ir medžiotojų būrelių 
pinigus. Į pastatą sugrįžo tikroji medžiotojų dvasia“, – džiaugiasi rezultatais J. Kubilius.

RASA KELIUOLyTė, „Gimtasis Rokiškis”

Nuotraukoje (iš kairės): LMŽD Rokiškio skyriaus valdybos pirmininkas 
Jonas Kubilius, LMŽD Tarybos narys Eugenijus Tijušas, Jonas Smalinskas
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sunkiausia	sumedžioti	vilką
Paklaustas, ką sunkiausia sumedžio-

ti, J. Smalinskas susimąstė. „Gal vilką“, 
–  tarstelėjo, bet pridūrė, kad tai irgi lai-
mės dalykas. „Pabandyk dabar sumedžioti 
šerną, patiną kuilį, vertą medalio. Kiaulių 
maras taip pasidarbavo, kad jie faktiškai 
išnyko, na, arba liko labai mažai. Aišku, 
praeis keleri metai ir atsiras“, – teigia me-
džiotojas.

O vilkų, pasak J. Smalinsko, tikrai ne-
trūksta. „Jų medžioklė ribojama, todėl po-
puliacija auga, avis pjauna dieną, nebebijo 
nė žmogaus, tiesiog į namus braunasi. Juk 
anksčiau jų medžioklė nebuvo ribojama, 
bet jie neišnyko“, – pastebi J. Smalinskas.

Lūšis	–	vienintelė
Tarp vilkų kailių 

ekspozicijoje puikuojasi 
ir lūšena. „Sumedžiojau 
kaimyninėje Latvijoje, 
juk Lietuvoje lūšis me-
džioti uždrausta, o ten 
– jokių draudimų“, – 
sako J. Smalinskas. Abu 
medžiotojai teigia, kad 
mūsų miškuose lūšių 
tikrai netrūksta, labai 
dažnai  pamatysi šias 
dideles kates, bet me-
džioti jų negalima.

Įspūdingas	šviestuvas	iš	ragų
Ekspozicijos patalpas puošia įspūdingo 

dydžio šviestuvas iš ragų. Tik J. Smalins-
kas skuba paaiškinti, kad šviestuvas paga-
mintas ne iš trofėjinių, o šiaip iš numestų 
ir surastų tauriųjų elnių ragų. „Rasti ra-
gai – ne trofėjus. Sunešė juos daug kas, o 
šviestuvą iš jų pagamino Telšių bendrovė“, 
– paaiškina medžiotojas.

Medžioklės trofėjų ekspozicija-mu-
ziejus veikia Rokiškio medžiotojų ir žvejų 
draugijos pastate (Laisvės g. 19), II aukšte. 

Vienu	šūviu	–	trys	šernai
Vis dėlto į prisiminimus apie me-

džioklės nuotykius J. Smalinskas nesilei-
do įtraukiamas. „Daug visko būta, visokių 
nuotykių, nutikimų… Kiekviena medžio-
klė – nuotykis, būta ir anekdotinių situa-
cijų, ypač, kai alkoholis nebuvo ribojamas. 
Knygas galėtum prirašyti, bet geriau paty-
lėsiu“, – nusprendė J. Smalinskas ir  pridū-
rė vieną nutikimą galintis papasakoti.

„Kai dar buvo daug šernų, kartą savo 
tėviškėje už Obelių vienu šūviu, viena kul-
ka patiesiau tris juos. Trečiajam kulka pa-
taikė tiesiai į tarpuakį, bet neįsmigo. Tie-
siog smūgis buvo toks stiprus, kad žvėris 
krito vietoje“, – prisimena medžiotojas. SI
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miškas ir VisUomenė

Čekijoje, Šumavos nacionaliniame parke rugsėjo 24–27 
d. surengtame tarptautiniame jaunųjų miško bičiulių 
konkurse „Jaunimas Europos miškuose“ dalyvavo 7 

komandos (iš Estijos, Lietuvos, Čekijos, Ukrainos, Vengrijos, Ru-
munijos ir Lenkijos). Lietuvą atstovavo Prienų „Žiburio“ gimna-
zijos JMB  būrelio „Žiburiukai“ moksleivės Ugnė Karpavičiūtė, 
Paulina Mozūraitė, Airida Vaikšnytė ir būrelio vadovė biologijos 
mokytoja Rasa Kučinskienė. 

2019 m. konkurso tema buvo „Miškas ir vanduo“. Todėl kon-
kurse dalyvavusiems moksleiviams iš Europos šalių teko pade-
monstruoti savo žinias apie mišką, jo santykį su vandeniu. Mūsų 
miško bičiulių komandą „Žiburiukai“ konkursui ruošė mokyto-
jos Rasa Kučinskienė, Vilija Gustaitytė, gamtininkas Žydrūnas 
Preikša, konsultavo miškininkai, Valstybinės saugomų teritorijų 
tarnybos specialistai. YPEF konkurse jaunosios gamtininkės U. 
Karpavičiūtė, P. Mozūraitė ir A. Vaikšnytė pristatė Lietuvos sen-
girių unikalumą, Punios šilo miškus. 

Susumavus visų užduočių rezultatus, paaiškėjo, kad konkur-
so nugalėtojais tapo estų komanda, 2 vietą laimėjo lietuvių, 3 
vietą – čekų komandos.

Tarptautinis konkursas „Jaunimas Europos miškuose“ sutei-
kia galimybę jaunimui įgyti naujų miškininkystės ir gamtosau-

jaunieji	miško	bičiuliai	iš	Prienų	–	antri

Konkurse Lietuvą atstovavusi Prienų „Žiburio“ gimnazijos JMB būrelio 
„Žiburiukai“ komanda (iš kairės): Airida Vaikšnytė, Paulina Mozūraitė, 

Ugnė Karpavičiūtė ir jų vadovė Rasa Kučinskienė

gos žinių, bendradarbiauti su kitų Europos šalių miško bičiuliais, 
patobulinti anglų kalbos žinias.

VSTT inf.

Jau šešti metai vyksta  nacionalinis 
konkursas „Pamoka gamtoje: sva-
jokime drauge!“, kuriame mokiniai 

kartu su mokytojais kuria pamokas saugo-
mose teritorijose. Šių metų gamtinių pa-
mokų tema buvo skirta saugomoms rū-
šims ir Lietuvos raudonajai knygai. 

Konkursą organizuoja Lietuvos moki-
nių neformaliojo švietimo centras ir  Vals-
tybinė saugomų teritorijų tarnyba, siekiant 

stiprinti švietimo institucijų ir saugomų 
teritorijų bendradarbiavimą, sudaryti są-
lygas gamtamokslinio ugdymo plėtotei 
naujose mokymosi aplinkose – nacionali-
niuose ir regioniniuose parkuose. 

Kurtuvėnų regioniniame parke spalio 
10 d. surengtas šių metų konkurso finali-
nis renginys ir nugalėtojų apdovanojimas. 
Šiemet nacionaliniame konkurse varžėsi  
daugiau kaip 40 komandų iš beveik  visų 

Mokiniai kuria pamokas Lietuvos regionų. Finaliniame renginyje 
buvo apdovanotos 7 komandos.

Darbų vertinimo komisijai nelengva 
buvo išrinkti geriausias gamtos pamokas, 
nes visos originalios, įdomios, detaliai ap-
rašytos, spalvingai iliustruotos. Geriausios 
pamokos apie retas ir saugomas rūšis galės 
tapti puikia medžiaga kitoms mokykloms. 

Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ 
gimnazistai sukūrė pamoką „Kūdrinio 
pelėausio paslaptys“, Šakių rajono Gel-
gaudiškio pagrindinės mokyklos moki-
niai – „Griežlių stebėjimas Panemunių 
regioniniame parke“, Tauragės „Šaltinio“ 
progimnazijos mokiniai – „Ant ratų Bir-
žų regioniniame parke“, Vilniaus Gabijos 
gimnazijos atstovai – „Saugomos rūšys 
Neries regioniniame parke”, Vilkaviškio 
rajono Gražiškių gimnazistai – „Vištyčio 
regioninio parko teritorijoje aptiktos Lie-
tuvos raudonosios knygos rūšys“ir kt. 

Konkurso dalyviams surengta ekskur-
siją po Kurtuvėnų regioninį parką,  pabu-
vota Kurtuvėnų svirne ir žirgyne. 

Kitų metų konkurso tema bus skirta 
saugomiems gamtos paveldo objektams – 
medžiams senoliams, įspūdingiems akme-
nims, atodangoms, šaltiniams.

VSTT inf.
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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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Šiemet išleista Lietuvos miškininkų są-
jungos 90-mečiui dedikuota Algirdo 
Bruko parengta knyga „Ir jiems ošė 

girios“. Leidinyje nagrinėjami Lietuvos miški-
ninkų ir kitų miško ūkio darbuotojų likimai 
sunkiu 1939–1953 m. laikotarpiu. Tais metais 
dėl vykusio II-jo pasaulinio karo, okupacijų, 
joms kilusio pasipriešinimo ir taikytų represijų 
Lietuvos miškų ūkis negrįžtamai arba laikinai 
prarado apie 3,4 tūkst. darbuotojų, iš jų – 1065 
specialistų. Surinktais duomenimis, 364 miš-
kų ūkio darbuotojai arba maždaug kas dešim-
tas žuvo ar mirė (okupacinių režimų nuteisti 
mirties bausme, nukauti pasipriešinimo kovo-
se, nusižudė, kad nebūtų suimti, nužudyti oku-
pacinių režimų kariškių, NKVD pareigūnų bei 
partizanų dėl melagingų apskundimų ar išda-
vysčių, mirė tardant ar dėl nepakeliamų sąlygų 
lageriuose ir tremtyje, kitomis aplinkybėmis). 
Nemažai miškininkų, kurie išvengė tiesioginių 
represijų, patyrė fizinį ir moralinį smurtą bei 
įvairius persekiojimus, apribota jų karjera. 

Be nukentėjusių dėl rezistencinio pasiprie-
šinimo okupacijoms, kaip ir visoje tuometėje 
Lietuvos visuomenėje, buvo ir miškininkų, kal-
tintų dalyvavimu holokauste bei kolaboravime 
su sovietinėmis jėgos struktūromis. 

Leidinyje nevengiama aptarti pačių aš-
triausių ir sudėtingiausių laikmečio klausimų, 
susijusių su netektimis, kadrų politika, tiek 
nagrinėjant kitus miškų ūkio politikos bei 
kasdieninio miškininkų gyvenimo aspektus. 

Knyga gausiai iliustruota informacinio po-
būdžio aprašomų laikų nuotraukomis ir me-
niniais gamtos vaizdais, simbolizuojančiais 
žmonių gyvenime vykusius procesus. Prieduo-
se lentelių formoje pateikiami buvusių miškų 
ūkių darbuotojų sąrašai pagal nukentėjimų po-
būdžius, nurodomos jų darbo vietos, buvusios 
pareigos bei kiti rodikliai, taip sudarant sąlygas 
išsiaiškinti atskirų regionų duomenis. Pateikta 
informacija gali būti naudojama atliekant įvai-
rius istorinio ar kraštotyros pobūdžio tyrimus, 
turėtų sudominti kiekvieną šalies miškininką.

Monografijos „Sūduvos girios“ au-
toriai – Lietuvos girių ir miško 
ūkio istorija besidomintys miš-

kininkai Algirdas Brukas, prof. Romualdas 
Deltuvas ir dr. Romualdas Mankus šį kartą pa-
teikia vieno etnografinio regiono Sūduvos miš-
kų ir miško ūkio istorinės raidos apžvalgą nuo 
Lietuvos valstybės atsiradimo iki 2018 metų. 
Leidinio apimtis – 320 p., gausiai iliustruota 
(58 lentelės, 25 žemėlapiai ir apie 250 kitų ilius-
tracijų), taip pat įdėtos ištraukos iš įdomesnių 
šaltinių bei pateikti diskusiniai samprotavimai 
iki šiol aktualiais miškų ūkio klausimais. 

Aprašant atskirus istorinius laikotarpius, 
autoriai rėmėsi dar nenaudotais lenkiškais, ru-
siškais ir vokiškais šaltiniai, taip pat Lietuvos 
autorių (Jono Totoraičio, Jono Reitelaičio, Vin-
co Žemaičio, Zigmanto Kiaupos ir kt.) darbais, 
kuriuose liečiama Sūduvos girių tematika. 

Ypač išsamiai išnagrinėtas lietuviškos 
miškų administracijos kūrimas nuo 1918 m., 
pagal statistinius duomenis pateikiama visa 
tarpukario miškų ūkio raida. Kiek mažiau 
dėmesio skirta vėlesniam laikotarpiui, nes 
autorių manymu tai dar daugelio atmintyje 
gyva ir žinoma istorija bei apie šiuos laikotar-
pius turima pakankamai išleistų leidinių.    

Lyginant su kitais Lietuvos regionais, Sū-
duvos kraštas ir jo girios nuo kryžiuočių in-
vazijos laikų iki nepriklausomybės atkūrimo 
1918 m. turėjo savitą raidos kelią. Čia kitaip 
kito krašto miškingumas ir miškų nuosavybė, 
pasireiškė didesnė Lenkijos ir Prūsijos miški-
ninkystės įtaka, gerokai anksčiau įkurti admi-
nistraciniai miškų ūkio vienetai ir pradėti 
miškotvarkos darbai. 

Leidinyje pateikiami duomenys apie pir-
mųjų girininkijų atsiradimą Sūduvos regio-
ne ir jų laipsnišką išnykimą, vykstant ilga-
laikei krašto kolonizacijai, kaip formavosi 
Kazlų Rūdos didžiagirė, kitų miškų ribos. 
Nemažai rasite ir kraštotyrinės informaci-
jos apie miško saugotojų profesijos atsiradi-
mą, jų gyvenimą bei Sūduvos miškininkų li-
kimus sudėtingiausiame Antrojo pasaulinio 
karo ir pokario laikotarpyje. 

Tiems, kurie giliau domisi istoriniais as-
pektais, o taip pat studijuojantiems miški-
ninkystę ar gamtosaugą, leidinio prieduose 
pateikti autentiški senieji istoriniai doku-
mentai arba atskiri tų dokumentų fragmen-
tai skirti miškų ūkiui: Lietuvos statutų iš-
traukos, Karališkųjų girininkų nuostatai, 
Miškų ordinacijos, G. Valavičiaus girių revi-

zijos ištraukos, LDK valdovų sutarčių 
su miško rangovais pavyzdžiai, LDK 
didžiųjų medžioklių vardinis sąrašas 
ir kt. Tokie reikšmingi Lietuvos miškų 
ūkio istorijai dokumentai į vieną vietą 
yra surinkti pirmą kartą. Tad su jais 
verta susipažinti ir kitų Lietuvos regi-
onų miškininkams.

MG inf. 

ir	jiems	ošė	girios

Leidinį galima įsigyti VDU Žemės 
ūkio akademijos Miškų ir ekologijos 
fakultete (Centriniai rūmai, 443 kab., 
Studentų g. 11, Akademija, Kauno r., 
tel. 8 37 752282).

sūduvos	girios
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