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

Žurnalą galite užsisakyti: 
 parašę žinutę el. paštu rimondas.vasiliauskas@gmail.com;
 paskambinę tel. 8-687-10616; 
 visuose Lietuvos pašto skyriuose. 

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.

Mieli miškininkai,

Įprasta, kad besibaigiant kalendoriniams metams, nežiūrint 
intensyvaus dovanų ieškojimo šurmulio, bandymo užbaigti nepa-
darytus darbus, akimirkai sustojame ir bandome pažiūrėti, o kuo 
ypatingi buvo besibaigiantys metai. Jeigu reiktų tai įvertinti vienu 
žodžiu, sakyčiau miškininkams 2019-ieji irgi buvo nerimo metai.

Drastiškai kritus medienos pardavimo kainoms, Valstybinių 
miškų urėdijos miškininkai dirbo su nerimu, nežinodami ar me-
tus baigs pelningai, ar sugebės įvykdyti įsipareigojimus valstybės 
biudžetui ir medienos pirkėjams.

Privačių miškų savininkai taip pat turėjo dėl ko nerimauti. 
Gamtosaugininkams didelėmis pastangomis bandant dar labiau 
suvaržyti ūkininkavimo veiklą miškuose, apie patirtų nuostolių 
kompensavimą nekalbama. 2020 m. biudžete lėšų tam neskirta. 
O Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės užima beveik 
12 proc. miško žemės ploto. Kai šios buveinės 2011–2015 m. buvo 
inventorizuojamos, miškininkai tuo metu buvo gana pasyvūs, 
manė, kad šis darbas liks stalčiuje. Įžvalgesni buvo tik Kaišiadorių 
ir dar vienos kitos miškų urėdijos miškininkai, kurie jau tada 
atkreipė dėmesį į kai kuriuos vykdomos inventorizacijos meto-
dinius netikslumus.

Turime ir džiugių naujienų. VDU Žemės ūkio akademijos 
Miškų ir ekologijos fakulteto taikomosios ekologijos specialybės 
absolventės, doktorantės Jolantos Treinytės 2018 m. apginta di-
sertacija konkurse pateko į 11 geriausių disertacijų sąrašą. Šalies 
Prezidentas Gitanas Nausėda jų autoriams Prezidentūros Balto-
joje salėje įteikė padėkas. Visų skaitytojų vardu dar kartą sveiki-
name ŽŪA darbuotoją, nominantę Jolantą Treinytę.

Švenčių proga dėkoju miškininkams už nuoširdų darbą, už 
tikėjimą pasirinktos profesijos šviesia ateitimi.

Visiems miškininkams, jų šeimos nariams, miškų savininkams, 
visiems kas susiję su mišku ir mediena, linkiu geros sveikatos, 
santarvės su aplinka, dosnių asmenine laime 2020-jų. 

Prof. Edmundas BartkEvičius 
LMS prezidentas
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Jaunųjų mokslininkų sąjunga jau 13 metų rengia geriausios disertacijos konkursą, siekda-
ma skatinti mokslo tyrėjus didelės svarbos mokslinei veiklai. 

Šalies Prezidentas Gitanas Nausėda lapkričio 26 d. Prezidentūroje įteikė padėkas             
11 jaunųjų mokslininkų, kurių 2018 m. apgintos disertacijos buvo atrinktos geriausiomis. 
Tarp laureatų – VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkė dr. Jolanta Treinytė, apgynu-
si mokslinį darbą „Žemės ūkio paskirties bioskaidūs polimeriniai kompozitai iš organinių ir 
neorganinių gamybos liekanų“ (darbo vadovė – doc. Violeta Gražulevičienė). Tai ekologės 8 
metų tiriamojo darbo įvertinimas.

Baigusi ŽŪA Miškų ir ekologijos fakultetą, taikomosios ekologijos magistrantūros stu-
dijas, J. Treinytė toliau gilino žinias doktorantūroje, sprendė inovatyvią problemą – kaip 
racionaliai panaudoti žemės ūkyje ir pramonėje susidarančias atliekas. Savo moksliniams 
tyrimams ji naudojo augalinės kilmės atliekas: rapsų išspaudas, techninį glicerolį, fosfogip-
są, pušies žievę, spyglius, galvijų ragų miltus. Iš šių atliekų, naudojant bioskaidų polimerą, 
buvo pagaminti nauji produktai žemės ūkiui ir šiltnamiams: dirvožemyje suyrantys indai 
augalams auginti, nuo piktžolėtumo sauganti mulčiavimo plėvelė, apvalkalas dengtosioms 
trąšoms, mažinantis cheminių junginių išplovimą į vandens telkinius. 

Prezidento padėka taikomosios ekologijos mokslininkei dr. joLantai treinytei 

Lapkričio 26–28 d. Kroatijos sostinėje Zagre-
be vyko Europos žemės savininkų organizacijos 
(ELO) Generalinė asamblėja, kurioje dalyvavo  
Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos 
atstovai. Kadangi nuo 2020 m. sausio 1 d. Kro-
atija perima pusmečiui pirmininkavimą ES Ta-
rybai, šioje asamblėjoje aptarti klausimai gali 
būti svarbūs  formuojant ES bendrą žemės ūkio 
ir kaimo plėtros politiką, aplinkosaugos veiklą.

Lapkričio 29 d. Valstybinė saugomų terito-
rijų tarnyba pateikė Aplinkos ministerijai vie-
tovės Punios šilas, atitinkančios gamtinių bu-
veinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos 
kriterijus ir įrašytos į sąrašą, skirtą pateikti Eu-
ropos Komisijai, apsaugos tikslų projektą. 

Lapkričio 29 d.–gruodžio 8 d. VDU Žemės 
ūkio akademijoje vyko antrą kartą Lietuvoje or-
ganizuotas Europos šalių jėgos trikovės jaunių, 
jaunimo ir suaugusiųjų čempionatas, kuriame 

dalyvavo per 500 sportininkų. Gruodžio 6 d. 
varžėsi ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto ma-
gistrantė Ieva Balukonytė.

Gruodžio 5 d. VDU ŽŪA Miškų ir ekologi-
jos fakultete surengtas LMA Miškininkystės 
mokslų sekcijos susirinkimas-diskusija „Gam-
tosauga ir miškininkystė saugomose teritori-
jose ir ūkiniuose miškuose“. Joje pranešimus 
skaitė akad. Alfas Pliūra („Diversifikuota miš-
kininkystė saugomose teritorijose“), akad. Da-
rius Danusevičius („Ką sako Punios šilo papras-
tosios pušies populiacijos DNR tyrimai“), VDU 
ŽŪA prof. Gediminas Brazaitis („Miškininkys-
tė ir gamtosauga: plėtros kryptys ir bendradar-
biavimo galimybės“), VDU ŽŪA doc. Michael 
Manton („Saugomų teritorijų valdymas užsie-
nyje“). Diskusijoje savo nuomonę aptariamomis 
temomis išsakė akad. emeritas Stasys  Karazi-
ja, prof. Andrius Kuliešis, dr. Virgilijus Mik-
šys, ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas 
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prof. Edmundas Bartkevičius, prof. Algir-
das Augustaitis, VSTT Metodinio-anali-
tinio centro ekologė-ekspertė dr. Gintarė 
Grašytė, Aplinkos ministerijos miškinin-
kystės ir gamtosaugos specialistai, PMS 
asociacijos vadovas Aidas Pivoriūnas. Į 
renginį taip pat buvo atvykusi aplinkos 
viceministrė Rasa Vaitkevičiūtė, Miškų ir 
ekologijos fakulteto, Miškų instituto, Vals-
tybinės miškų tarnybos atstovai. 

Gruodžio 6 d. sostinės viešbučio „Best 
Western Vilnius” salėje vyko  kasmeti-
nė LMSA konferencija „Miškas – žmo-
gui, žmogus – miškui“, kurioje pristatyti 
konkurso „Pavyzdingai tvarkoma privati 
miško valda 2019“ dalyvių valdų apžiūros 
rezultatai ir nugalėtojai. Pasveikinti suma-
niai miškininkaujančius miškų savinin-
kus atvyko europarlamentaras Juozas Ole-
kas, LR Seimo nariai Andriejus Stančikas, 
Viktoras Rinkevičius, Simonas Gentvilas, 
šalies Prezidento patarėja Agnė Jakštie-
nė, Valstybinių miškų urėdijos direkto-
rius Valdas Kaubrė, Aplinkos ministerijos 
Gamtos apsaugos ir miškų politikos gru-
pės vyr. patarėjas Nerijus Kupstaitis, kiti 
svečiai. Pasidžiaugta, kad mūsų šalies pa-
vyzdžiu analogiški konkursai jau rengiami 
Latvijoje ir Estijoje (plačiau – 26 p.).

Gruodžio 10 d. LR Seimas, iš trečio kar-
to užsiregistravus 71 Seimo nariui, priėmė 
miškų urėdijų reformą įteisinančias Miš-
kų įstatymo pataisas, kurias parengė LR 
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas po 
Konstitucinio Teismo sprendimo. Už šios 
Miškų įstatymo nuostatos įteisinimą bal-
savo 54, susilaikė 10 parlamentarų.

Gruodžio 10 d. LR Seimo Konferencijų 
salėje  surengta  diskusija „Lietuvos miškų 
valdymas ir pirmieji teisės aktai“ bei vyko 
Algirdo Bruko, Romualdo Deltuvo ir Ro-
mualdo Mankaus knygos „Sūduvos girios” 
pristatymas. Algirdas Brukas padarė pra-
nešimą „Lietuvos didžiosios kunigaikštys-
tės miško ūkio valdymo ir teisės aktų rai-
da“, Seimo narys Kęstutis Bacvinka skaitė 
pranešimą „Ar miškininkas miške šeimi-
ninkas“, Aplinkos ministerijos Gamtos ap-
saugos ir miškų politikos grupės patarėja 
Vilija Masaitienė – „Miškų ūkio laukian-
tys pokyčiai naujų iššūkių kontekste“, Sei-
mo narys Viktoras Rinkevičius – „Miškų 
ūkio valdymas ir kontrolė vienose ranko-
se”, PMSA pirmininkas Aidas Pivoriūnas 
– „Keistų sprendimų poveikis Lietuvos 

miškų kraštovaizdžiui”, KMAI kolegijos 
direktorius dr. Vaidotas Lygis – „Šiandieni-
nės miško specialistų rengimo aktualijos”, 
Miško darbų rangovų asociacijos valdybos 
narys Audrius Radvilavičius – „Darbuoto-
jai miške – ar reikalingi”. Aptariamomis 
temomis diskusijoje pasisakė LR Seimo 
narys Simonas Gentvilas, Signatarų klubo 
prezidentė Birutė Valionytė, VU Botanikos 
sodo direktorius Audrius Skirdaila.

Gruodžio 13 d. LR Seime buvo įregis-
truotas LR Seimo Aplinkos apsaugos ko-
miteto narių Juozo Imbraso, Simono 
Gentvilo, Kęstučio Bacvinkos siūlymas 
numatyti 2020 m. valstybės biudžete 10 
mln. eurų kompensacijoms žemės ir miš-
kų savininkams bei valdytojams už įveda-
mus ūkinės veiklos apribojimus ir draudi-
mus dėl gamtosaugos.

Gruodžio 17 d. Vilniaus apygardos ad-
ministraciniame teisme vyko pirmasis po-
sėdis, kuriame svarstytas nevyriausybinės 
aplinkosaugos organizacijos Baltijos aplin-
kos forumo pateiktas skundas dėl aplinkos 
ministro K. Mažeikos pavedimu šių metų 
vasarą sustabdytos Punios šilo gamtinio 
rezervato plėtros.  

Gruodžio 19 d. Valstybinių miškų urė-
dijos regioninių padalinių miškininkai vi-
soje šalyje, apie 120 vietų, tradiciškai dali-
jo nemokamai gyventojams eglių šakas ir 
kankorėžius prieš Kalėdas papuošti savo 
namus (plačiau – 6 p.). 

Gruodžio 23 d. Vilniaus rajono savival-
dybės salėje vyko Valstybinės miškų tarny-
ba parengto Vilniaus rajono savivaldybės 
valstybinės reikšmės miškų plotų schemos 
pakeitimo projekto viešas svarstymas. 

miškų plotus. Tik kompanija IKEA nuo 
rugpjūčio mėn. sustabdė miškų pirkimus 
Lietuvoje. Rudenį žurnalo „Reitingai“ ir 
portalo „Delfi“ paskelbtais duomenimis, 
didžiausiais privačių miškų savininkais 
Lietuvoje buvo kompanijos IKEA, „Dasos 
Capital“, UAB  „Dzūkijos miškas“, „Dzūki-
jos mediena“ bei keli privatūs asmenys. 

 Aplinkos ministerija, Valstybinių 
miškų urėdija  ir Lietuvos gyvūnų teisių ap-
saugos organizacija sutarė steigti Telšių ra-
jone, miškininkų prižiūrimame „Žvėrinčiu-
je“ aptvarą-rezervatą rudosioms meškoms, 
kurios būtų paimtos iš neteisėtai ir netin-
kamomis sąlygomis laikančių savininkų.

 Valstybinės saugomų teritorijų tar-
nybos direktorius Albertas Stanislovaitis 
ir Kultūros paveldo departamento direk-
torius Vidmantas Bezaras pasirašė ben-
dradarbiavimo sutartį.

 Šių metų pradžioje Tytuvėnų mieste-
lyje kilo vietos bendruomenės sujudimas, 
kad prieš kelis dešimtmečius Tytuvėnų miš-
kininkų įsteigtas miško muziejus ir 1980 m. 
įkurdintas miškų urėdijai priklausiusiame 
mediniame pastate, jį perėmus VĮ „Turto 
bankas“, nebūtų parduotas varžytinėse. Gy-
ventojai reikalavo išsaugoti muziejų ir per-
duoti Kelmės rajono savivaldybei. Prašy-
mas išgirstas – nuspęsta muziejų su pastatu 
perduoti Tytuvėnų miestelio seniūnijai.

 Lietuvos medžiotojų ir žvejų drau-
gijoje (Vilnius, M. Sleževičiaus g. 15) nuo 
2020 m. sausio 7 d. iki vasario 8 d. vyks 
medžiotojų ir medžiotojų-selekcininkų 
rengimo kursai pagal aplinkos ministro 
2012 m. rugsėjo 30 d. patvirtintas moky-
mo programas. Kursų kaina – 300 eurų. 

dubysos regioninio parko direkcija persikėlė 
į naują būstinę kaulakių kaime, kuriame įsikurs ir lankytojų centras

 LR Seimui įteisi-
nus nuo 2020 m. sausio 
1 d. draudimą Lietuvo-
je vienam savininkui įsi-
gyti daugiau nei 1500 ha 
miško žemės, rinkos ap-
žvalgininkų pastebėjimu, 
baigiantis 2019-siems 
miško rinkoje kilo dide-
lis sujudimas: stambių 
miško valdų savininkai 
stengėsi suspėti įsigyti 
kuo didesnius miškų plo-
tus, o investiciniai fondai 
– išparduoti sukauptus 
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Artėjant Kalėdų šventėms, Valstybinių miškų urėdijos 
miškininkai visoje šalyje gruodžio 19 d. dalijo nemokamai 
miško lauktuves dažniausiai gyventojų lankomose vieto-
se – pagrindinėse miestų ir miestelių aikštėse, skveruose, 
prie didžiųjų prekybos centrų – iš viso apie 120 vietų. Šie-
met eglių, pušų šakos ir kankorėžiai dalinti nuo 12 val. iki 
19 val., kad žmonės galėtų jų įsigyti ir grįždami iš darbo. 
Tai – ne tik taupus, bet ir kūrybingas, gamtą tausojantis 
būdas jaukiai ir šventiškai pasipuošti savo namus prieš Ka-
lėdas. Vilniuje kalėdinės šakos dovanotos 5 vietose: tradi-
ciškai Katedros ir Rotušės aikštėse, pirmą kartą prie Prezi-
dentūros, šalia prekybos centrų „Rimi“ Šiaurės miestelyje 
ir Kedrų gatvėje. 

Kaune miško dovanos dalintos Rotušės bei Panemunės 
turgaus aikštėse ir Baltų prospekte prie Šilainių seniūni-
jos, Klaipėdoje – Teatro aikštėje, Šiauliuose – skvere prie-
šais miesto savivaldybę, Panevėžyje – šalia kultūros centro 
„Garsas“. Kaip ir kasmet, miškininkai išdalino daugiau nei 
100 tūkst. kalėdinių šakų bei šiemet padovanojo apie 10 t 
eglių kankorėžių.

Šiaulių miškininkų sumanymas rengti šią gamtosaugi-
nę akciją  išsirutuliojo į visuotinę tradiciją „Parsinešk Kalė-
das į savo namus“, kuri  vyksta nuo 2006 metų.

„Džiaugiamės, kad miškininkams pavyko sukurti tokią 
ilgai gyvuojančią ir jaukią tradiciją – gyventojai kasmet la-
bai laukia akcijos „Parsinešk Kalėdas į savo namus“. Dova-
nodami eglutės šakas miškininkai prisideda prie šventinės 
nuotaikos ir džiugaus švenčių laukimo: eglutės šaką gali-
ma puošti kartu su vaikais, gaminti iš jų Kalėdų puokštes 
ar vainikus. Kalėdų žaisliukais bei kankorėžiais papuošta 
eglutės šaka taip pat džiugins ir suteiks namams šventi-
nio jaukumo, Kalėdoms būdingo eglutės kvapo. Saugoda-
mi gamtą, ragindami rinktis ne kirstą eglutę, o šaką, puo-
selėjame Kalėdų tradicijas ir tuo pačiu ugdome sąmoningą 
vartojimą“, – sako Valstybinių miškų urėdijos direktorius 
Valdas Kaubrė.

MG inf. 

Gerbiami kolegos ir bendraminčiai,
Prabėgo dar vieneri mūsų metai, prasisuko ir dar vienas metų 

ciklas mūsų miškams. Džiaugiamės, kad kiekvieni metai suteikia 
mums naujas bei vertingas patirtis, o miškui – brandos. Kiekvienas 
iš mūsų per tuos metus nestovėjome vietoje, paaugome, išmokome 
naujų dalykų, įveikėme daug iššūkių ir kliūčių. Todėl linkiu šiame 
šventiniame maratone bent akimirkai stabtelėti ir pagalvoti, ką ver-
tingiausio galime iš šių metų pasiimti sau. 

Mes gyvename ir kasdien kvėpuojame mišku. Ne kiekvienas turi 
galimybę kurti ateitiems kartoms tokį prasmingą palikimą – o mes 
tai darome kasdien. Todėl dar labiau didžiuokimės savo darbu! 

Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų pasiaukojimą. Linkiu mums visiems 
bendrystės – žiūrėti viena kryptimi, gerbti ir mylėti miškus, padėti 
vieni kitiems, bendradarbiauti ir tartis. Dirbti kartu taip, kad atei-
ties kartoms paliktume miškus, kuriais galime didžiuotis. 

Jaukių ir gražių švenčių Jums ir Jūsų artimiesiems. 

valstybinių miškų urėdijos vadovas valdas kauBrė

Parsinešk Kalėdas į savo namus

vmu nemenčinės padalinio miškininkų šakų dalijime prie Prezidentūros dalyvavo 
aplinkos viceministrė rasa vaitkevičiūtė ir vmu direktorius valdas kaubrė
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KLiMato Kaita: 
pasaulinis iššūkis ir galimybės keistis
vaClovas tRePĖnaitis

Pasaulio valstybėms ši problema 
yra bene svarbiausia po teroriz-
mo, kai 2015 m. Paryžiuje buvo 

sutarta dėti visas pastangas stabdyti kli-
mato kaitos pokyčius globaliam atšilimui 
dar neperžengus pavojingos 2 laipsnių ri-
bos. ES šalių poveikis klimato kaitai yra 
trečias pagal dydį pasaulyje, todėl perėji-
mas prie nulinės emisijos ekonomikos iki 
XXI a. vidurio yra vienas svarbiausių ilga-
laikių ES politikos tikslų. 

Pasaulinei problemai spręsti rengiami 
pasitarimai, konferencijos aukščiausiu ša-
lių lygiu: 2019 m. rugsėjo 23 d. JAV, Niu-
jorke vyko Jungtinių Tautų susitikimas 
klimato kaitos klausimais, š. m. gruodžio 
2–13 d. Madride surengta 25-oji JT klima-
to kaitos konferencija globaliems klimato 
kaitos iššūkiams aptarti, kurioje dalyva-
vo delegacijos iš beveik 200 valstybių. Iš 
Lietuvos – aplinkos viceministras Marius 
Narmontas. Prieš prasidedant šiai konfe-
rencijai, Europos parlamentas priėmė re-
zoliuciją, kuria paskelbė kritinę klimato ir 
aplinkos padėtį Europoje bei pasaulyje ir 
paragino visomis ES politikos priemonė-
mis siekti, kad klimato šilimas neviršytų 
numatytos normos. Nesiimant šiltnamio 
efekto mažinimo priemonių, manoma, 
kad iki 2100 m. mūsų planetoje tempera-
tūra gali pakilti per 3 0C. Net ir nedideli 
vidutinės metinės temperatūros, kritulių 
pokyčiai veikia ir kiekvieno iš mūsų kas-
dieninį gyvenimą, sveikatą.

Žaliosios politikos įgyvendinimas turi 
būti vykdomas ir kiekvienos valstybės na-
cionaliniu lygmeniu, pirmiausia mažinant 
ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio 
kuro vartojimo. 

Šiame kontekste lapkričio 22–29 d. 
Aplinkos ministerija paskelbė gamtosau-
ginio švietimo Klimato savaitę, kurios 
metu rengtos diskusijos su miškininkys-
tės, energetikos, transporto, pramonės ir 
žemės ūkio sektorių specialistais, moks-
lininkais, kaip prisidėti nacionaliniu lygiu 
įgyvendinant Paryžiaus susitarimą dėl kli-
mato kaitos pokyčių švelninimo. 

Lietuvoje atnaujinama Nacionalinės 
klimato kaitos valdymo politikos strategi-
ja 2021–2050 m., numatant trumpalaikius, 
vidutinės trukmės (iki 2030 m. ir 2040 m.) 
ir ilgalaikius (iki 2050 m.) klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo prie jos tiks-
lus bei uždavinius. Rengiamas integruotas 
Nacionalinis energetikos ir klimato srities 
veiksmų planas 2021–2030 m. Jame numa-
tytos ir priemonės vadinamam LULUCF 
sektoriui, kuris apima dirvožemio, miš-
ko medžių, augalų, biomasės ir medienos 
naudojimą ir gali absorbuoti CO₂ dujas iš 
atmosferos, yra svarbi dalis neapyvartinių 
taršos leidimų srityje. Planuojama, kad iki 
2050 m. išmetamųjų ŠESD kiekis bus su-
mažintas 80 proc., palyginus su 1990 m., 
o likę 20 proc. bus padengta absorbentais 
iš LULUCF sektoriaus, taikant aplinko-
saugos požiūriu saugias anglies dioksido 
geologinio saugojimo bei anglies dioksido 
sugavimo ir panaudojimo technologijas. 
Svarbia priemone laikomas šalyje žemės 
ūkiui netinkamų žemių ir kitų teritorijų 
apželdinimas mišku ir pažeistų miškų at-
kūrimas, kasmet įveisiant iki 5–8 tūkst. ha 
želdinių, kad būtų pasiektas 38 proc. šalies 

miškingumas. Tačiau pastaraisiais metais 
naujų miškų įveisimas ypač privačiose val-
dose ėmė buksuoti, sumažėjus ES teikia-
mai paramai. Privačių žemių savininkai 
labiau renkasi žemės ūkio veiklą, už ku-
rią gauna ES išmokas. Būtinas valstybinis 
sprendimas.     

Lapkričio 29 d. LR Prezidento kance-
liarijoje surengtoje baigiamojoje Klima-
to savaitės konferencijoje dalyvavo šalies 
Prezidentas Gitanas Nausėda, naujai pa-
skirtasis ES aplinkos ir vandenynų ko-
misaras Virginijus Sinkevičius, aplinkos 
ministras Kęstutis Mažeika. Pristatyti 5 
pranešimai svarbiausiais klimato kaitos 
klausimais. Surengtoje diskusijoje kalbė-
ta, kokiu keliu eina ir ateityje eis Lietuva, 
sprendžiant šią problemą. 

Valstybinės saugomų teritorijų tar-
nybos Nacionaliniame lankytojų cen-
tre lapkričio 26 d. buvo surengta konfe-
rencija-diskusija „Klimato kaitos iššūkiai 
ir galimybės miškininkystės sektoriu-
je“, kurioje dalyvavo už miškininkystę 
ir klimato kaitą atsakingi Aplinkos mi-
nisterijos, Valstybinės miškų tarnybos, 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 

konferencijos-diskusijos dalyviai
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specialistai bei LAMMC Miškų instituto, Gamtos tyrimų centro, 
VDU ŽŪA mokslininkai, visuomeninių organizacijų atstovai. 

Kaip globalius klimato kaitos iššūkius paversti galimybėmis, 
ką turime daryti ir keisti Lietuvoje diskusijai teminius praneši-
mus pateikė aplinkos viceministras Marius Narmontas, Valstybi-
nės miškų tarnybos darbuotojai dr. Albertas Kasperavičius, Vaiva 
Kazanavičiūtė, VDU ŽŪA prof. Algirdas Augustaitis. 

Valstybinės miškų tarnybos specialistų V. Kazanavičiūtės, A. 
Kasperavičiaus, A. Kuliešio, G. Kulboko parengtame pranešime 
„Miškų vaidmuo klimato kaitos švelninimo kontekste“ pranešė-
jai pažymėjo, kad šiltnamio efektą sukeliančios CO2 koncentra-
cijos didėjimą atmosferoje gali sumažinti iškastinio kuro pakei-
timas atsinaujinančiu, konservuojant anglį medienoje ar kitoje 
augalijos biomasėje, žemės gelmėse (uolienose), prisotinant CO2 
vandenynus bei auginant našesnius medynus, didinant įveisiamų 
miškų plotus. Medžiai ir kita augalija fotosintezės metu absor-
buoja CO2 dujas ir pagamina celiuliozę, deguonį. Vidutinis me-
dis per metus sukaupia apie 10 kg CO2, o per 70 metų – apie 0,7 
t. Toks medis energijos reikmėms gali pakeisti apie 0,15 t naftos 
(ToE ekvivalentu).

Pranešėjų teigimu, 1 m3 medienos yra vidutiniškai sukaupta 
apie 250 kg C, tai atitinka apie 0,9 t CO2. Daugiausia anglies yra 
sukaupta dirvožemio organinėje dalyje ir medžių stiebuose, ša-
kose (po 40 proc.), o medžių šaknyse – 10 proc., miško  paklotėje 
– 6 proc., sausuoliuose, virtėliuose medžiuose – 3 proc., lapuose, 
spygliuose – iki 1 proc. Iš viso 1 ha miško  yra sukaupta apie 400 
t anglies. Daugiau anglies kaupiasi didesnį tūrį brandinančiuose 
ūkiniuose miškuose. 

2017 m. duomenimis, kasmet naujai miškuose „surišama“ (at-
sižvelgiant į tai, kad miškas ne tik paaugo, bet dalis jo buvo ir iš-
kirsta), apie 1 mln. t CO2, o anksčiau „surištas“ toliau saugomas 
medienoje ir jos gaminiuose. Lietuvos miškuose taip pat susidaro 
ir emisijų: apie 0,4 mln. t CO2 išsiskiria iš nusausintų durpže-
mių, kuriuose vyksta organinės anglies sankaupų skaidymas, dėl 
medienos irimo procesų kasmet išsiskiria 5 tonos CO2/ha, prie 
to prisideda ir miško gaisrai. Siūloma ūkinėje veikloje daugiau 
naudoti medienos gaminių, kuriuose ilgam „užrakinama“ anglis. 

Vykdant nuo 1998 m. nacionalinę miškų inventorizaciją (NMI) 
ir ją 2012 m. išplėtus, 16349 bareliuose tiriamas ŠESD absorbcijos 
kitimas Lietuvos miškuose ir kitose žemės naudojimo kategorijose. 
ŠESD absorbcija, kitaip „surišamas“ organinės anglies kiekis, ver-

tinama pagal tai, kiek Lietuvos medynai paaugo per metus: padidė-
jo medynų tūris, atsižvelgiant į prieaugį ir iškirstą kiekį, kiek dir-
vožemyje padaugėjo organinės anglies arba kiek jos buvo prarasta 
dėl žemės naudmenų pokyčių. NMI nuolatinio stebėjimo barelyje 
matuojama medžių skersmuo, aukštis, defoliacija/dechromacija, 
pažeidimai, atsikūrimas, aprašomas dirvožemis: organinio dirvo-
žemio sluoksnio storis, priemolio slūgsojimo gylis, granuliometri-
nė sudėtis, karbonatų slūgsojimo gylis ir kt. 

Siekiant pristabdyti spartėjančius klimato pokyčius, akivaizdi 
miškų reikšmė, bet realybėje iškyla kita opi problema: kaip sude-
rinti skirtingai vertinamas miško vertybes – atmosferos šiltėjimo 
efekto mažinimą su biologinės įvairovės gausinimu, kaupiant miš-
kuose negyvos medienos kiekius?

VDU ŽŪA prof. Algirdas Augustaitis, remdamasis Nacionali-
nės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tva-
rumas“ projekto „Kompleksiškas klimato ir kitų aplinkos veiks-
nių poveikis miškų gebai adaptuotis ir švelninti globalios kaitos 
grėsmes“ tyrimais, pateikė diskusijos dalyviams įžvalgas, kaip 
klimato kaita ir kiti aplinkos streso veiksniai veikia miško eko-
sistemas, jų produktyvumą ir biologinę įvairovę, atskiras miško 
medžių rūšis. 

Vykdant projektą buvo tirtas pušies, eglės, drebulės, juodalks-
nio, beržo, baltalksnio medžių augimas, tūrio prieaugis, jį įtako-
jantys veiksniai. Išmatuotas ir įvertintas daugiau kaip 5500 šių 
medžių kamienų skersmens prieaugis, leidęs nustatyti minėtų 
medžių rūšių augimo ypatumus per pasirinktą laikotarpį. Tyrimo 
išvadomis, yra padidėjęs eglių, drebulių (ypač jų jaunuolynų) prie-
augis, o ženkliai sumažėjo baltalksnių. Labiau susirūpinti reikėtų 
ir beržynais, nes lėtėja jų augimas vyresniame amžiuje. Nustatyta, 
kad jiems labiau reikia kritulių nei šilumos. Pastaraisiais metais 
miškuose vis labiau beržus pažeidžia vasarinės audros, išversda-
mos kaip egles su šaknimis. 

Spygliuočius medžius puola kenkėjai, didėja negyvos medie-
nos kiekiai. Todėl spręstina ir bendra miškų tvarumo problema: 
ką keisti, kokius priimti naujus iššūkius miškininkavimo prak-
tikoje, keičiantis mūsų platumoje klimatui. Prof. A. Augustaičio 
manymu, mažiau būtų netvarių beržynų ir eglynų, jei šiuose me-
dynuose pagrindinius kirtimus (pagal rinkos poreikius) vykdytu-
me iki 20 metų anksčiau nei dabar numatyta kirtimo taisyklėse.

Konferencija VSTT baigta apskrito stalo diskusija, kurią vedė 
Žinių radijo žurnalistas Aurimas Perednis. Joje dalyvavo prof. 
Algirdas Augustaitis, prof. Andrius Kuliešis, dr. Marius Aleini-
kovas, dr. Nerijus Kupstaitis, Liutauras Stoškus, Vaiva Kazanavi-
čiūtė, Kazimieras Šiaulys. 

Aktyviai savo nuomonę išsakė ir pašnekovams oponavo 
„Gyvo miško“ ir kitų visuomeninių gamtosauginių organizaci-
jų atstovai, remdamiesi internetinėje erdvėje randamais duome-
nimis. Jų teigimu, Lietuvoje dėl kirtimų net 13 proc. sumažėjo 
bendra miško danga; kertant brandžius medynus, ekosistemos 
praranda imunitetą neigiamiems poveikiams,  mažiau absorbuo-
jama CO2 dujų emisijų. O kai kurie gamtos mokslų atstovai net 
siūlė Lietuvoje dėl klimato kaitos nesodinti miškuose eglių, jas 
keisti bukais, lapuočiais. 

Nors kaip visuomet tokiose diskusijoje tarp miškininkų ir 
gamtosaugininkų išlieka ryški nuomonių ir požiūrio į miškinin-
kavimą takoskyra, dėmesys į miškų svarbą sprendžiant pasauli-
nę klimato šiltėjimo problemą buvo atkreiptas ir bręsta būtinybė  
įgyvendinti kuriamus alternatyvius miškininkavimo modelius.  nestigo klausimų iš auditorijos

ei
m

an
tĖ

s 
la

st
o

vk
ai

tĖ
s 

nu
ot

ra
uk

os



      2019 Gruodis10

Labanoro giria, Punios šilas, 
Šimonių girios biosferos poligonas, kas toliau?

Prof. anDRius kulieŠis, dr. albeRtas kasPeRavičius, valstybinė miškų tarnyba

vienas iš paskutiniųjų (2019 10 10) „visuomenės aktyvistų“ kreipimasis į šalies aukščiausius vadovus, lr seimo aplinkos 
apsaugos komitetą, lr vyriausybę, aplinkos ministeriją, kitas institucijas su tokiais epitetais, jog „kirtimai Šimonių girioje 
pastaraisiais metais primena apokaliptinių filmų scenas”, prašymas „užtikrinti, kad nedelsiant būtų sustabdyti Šimonių girios 
su joje esančiomis vertingomis miškų, pievų, pelkių bei kitomis natūraliomis buveinėmis ekosistemos naikinimo darbai“ 
verčia dar kartą suklusti specialistus, ar iš tiesų piešiama padėtis yra tokia, ar tik eilinį kartą siekiama pašiurpinti visuomenę? 

Atsakymo į keliamus klausimus 
ieškojome Šimonių girios miš-
kuose, apie kurių raidą pagal 

miškotvarkos dokumentus bei dėka Svė-
dasų girininkijos miškininkų, pavyko su-
žinoti per visą praėjusį šimtmetį. Anali-
zei panaudojome nuo tarpukario Šimonių 
miškų urėdijos Svėdasų girininkijos admi-
nistruojamus miškus kartu su šių miškų 
viduje buvusiais 6 kaimų ar vienkiemių 
(Juodaglinio, Jolkonių, Skvarbų, Puroniš-
kio, Denionių ir Ertėjų) žemėmis. 

GIS technologijų pagalba analizei iš-
skyrėme visiškai identiškas miškų terito-
rijas, inventorizuotas 1998 m. ir 2018 m. 
Nagrinėjamą teritoriją šiuo metu admi-
nistruoja VĮ Valstybinių miškų urėdijos 
Anykščių regioninio padalinio Svėdasų 
girininkija. Didžioji šios girininkijos miš-
kų dalis priskirta Šimonių girios biosfe-
ros poligonui. Šiame straipsnyje norėtu-
me atsakyti į klausimus, kaip pastarajame 
šimtmetyje (ne mažiau kaip 4 miškinin-
kų kartų veiklos laikotarpyje) keitėsi na-
grinėjamos teritorijos žemėveiksliai, kaip 
formavosi medynai, jų rūšinė sudėtis, am-
žiaus struktūra, ką sprendė miškininkai, 
ar tikrai jie naikino sengires ir nuo ko šian-
dien svarbu saugoti Lietuvos miškus.

Žemėveikslių kaita. Svėdasų girininki-
jos miško žemė 1936 m. kontūre pagal 2018 
m. miškų inventorizacijos duomenis užima 
2824 ha (1 lent.). Per 82 metus miško žemės 
plotas padidėjo apie 5 proc., apaugus miš-
kais dirbamoms žemėms, pelkėms. Nagri-
nėjamoje teritorijoje praktiškai nevykdy-
tas nusausinimas. Visi 14 ežerų ir ežerėlių 
(Varlaežeras, Bevardžio, Ešerinis, Skvarbų, 
Kušlių, Pailginio, Piliakalnio ir Piliakalnių, 
Juodaglinių, Apvalainio, Kojinio, Skaisčio, 

Denionių, Priepodo) nuo 0,1 ha iki 20,7 ha 
ploto pagal 1936–1998 m. inventorizacijų 
duomenis išliko nepakitę savo dydžiu. Dau-
giau nei ketvirtis visų miškų (28 proc.) yra 
atkurti ar įveisti želdant.

1936 m. buvo inventorizuota net 507 
ha neatkurtų  miško žemių (tai dažniausiai 
įsisenėję kirtavietės, žuvę medynai, miško 
aikštės). 1998–2018 m. želdintini plotai su-
mažėjo iki 40–20 ha, kas neabejotinai liu-
dija ir apie sumažėjusius pastaruoju metu 
pagrindinius miško kirtimus. Kiti miško 
žemės plotai pagal 2018 m. inventorizaci-
jos duomenis didėjo, priskiriant šiai kate-
gorijai sutankinto kvartalinio tinklo, kitų 
linijinių objektų, taip pat laukymių, pašarų 
bei poilsio aikštelių plotą (1 lent.). Ne miš-
ko žemės plotai mažėjo pelkių, natūraliai 
apaugančių mišku, sąskaita, taip pat pasi-
keitus vandenų, pelkių apibrėžimui, prie 

miško žemės priskiriant tik iki 1 ha ploto, 
įsiterpusias tarp medynų miško pelkes. 

Svėdasų girininkijoje beveik  92 proc. 
medynų sudaro spygliuočiai (1 lent.). Per 
visą nagrinėjamą laikotarpį buvo labai 
stabilus pušynų plotas, eglynų padidėjo 4 
kartus, beržynų – beveik 6 kartus. Per pas-
tarąjį dešimtmetį pušynų plotas Svėdasų 
girininkijoje padidėjo 11 ha, apželdžius 
pušimis plynumas. Šioje girininkijoje vy-
rauja IV miškų grupės ūkiniai miškai. II 
grupės, ekosistemų apsaugos miškai 2018 
m. užėmė 60 ha plotą. 

Kaimų žemės, įsiterpusios į Svėdasų 
girininkijos miškus, užėmė 248 ha arba 
beveik 9 proc. girininkijos miškų ploto. 
Kaimams priklausančių žemių apžėlimas 
mišku prasidėjo gerokai prieš 1936 m. Ka-
dangi 1936 m. jose augantys miškai ne-
buvo inventorizuoti, jų plotus nustatėme 
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retrospektyviniu būdu pagal 1998 m. in-
ventorizuotų medynų amžių (1936 m. miš-
ku buvo apaugęs 31 ha  žemės). Jau  tuomet 
vyravo pušynai (76 proc.) su 69 metų vi-
dutiniu amžiumi. Didžiausias apaugimas 
miškais (natūraliai ir želdant apleistas že-
mes) vyko tolygiai visus pokario metus. 

1998 m. kaimų žemėse buvo invento-
rizuotas 141 ha medynų plotas, iš jų 59 ha 
želdinių, o 2018 m. – 217 ha medynų, iš jų 
– 104 ha želdinių. Spygliuočių medžių rūšys 
kaimų žemėse sudarė 80 proc. medynų plo-
to, didžioji jų dalis įveisti sodinant. Pušynų 
plotas kaimų žemėse didėjo, didėjant miško 
žemės plotui. 2018 m. inventorizuotas 27 ha 
brandžių medynų (12 proc. nuo visų medy-
nų ploto) eksploatacinis fondas, t. y. galimas 
kirsti pagrindiniais miško kirtimais plotas.

Svėdasų girininkijos medynų am-
žiaus struktūra. Medynų amžiaus struk-
tūra, medynų plotų pasiskirstymas pagal 
amžiaus klases, jo dinamika yra iškalbin-
giausia informacija, charakterizuojanti 
medynų atkūrimą, formavimąsi, naudoji-
mą, visą miško raidą (1 pav.). Dvi pirmosios 
(1936 m., 1998 m.) pušynų pasiskirstymo 
pagal amžių diagramos nėra tarpusavyje 
per daug panašios. Tai nulėmė šiam laiko-
tarpiui tenkantis žymus senų kirtaviečių, 
miško aikščių, žuvusių medynų plotas (507 
ha, 1 lent.), palyginus su tame laikotarpyje 
(1905–1935 m.) atkurtu plotu (941 ha) bei 
kelis kartus ilgiau užsitęsę miškų atkūrimo 
darbai, nei reikalauja normali miškinin-
kystės praktika (šiuo metu 3 metai).

1998 m. miškų inventorizacijos metu 
nustatyta medynų amžiaus struktūra rodo, 
jog intensyviausi miško atkūrimo darbai 
vyko iki XX a. 60-ųjų metų, kuomet savai-
me atsikūrė ar buvo atkurta kasmet želdant 

nuo 30 ha iki 50 ha miško, užgydant karo ir 
pokario metais miškui padarytas žaizdas.

Ar buvo sunaikintos sengirės? Norint 
atsakyti į šį klausimą, reikia pirmiausia vi-
siems sutarti, kas yra sengirė. Pagal 1936 
m. inventorizacijos duomenis, Svėdasų gi-
rininkijoje buvo rasta iki 130 metų medynų 
(1 pav.), o apie vyresnius medynus duome-
nų nėra. 1998–2018 m. miškų inventoriza-
cijų metu buvo inventorizuota 4–4,5 ha 150 
metų medynų. Miškų atkūrimas Svėdasų 
girininkijoje atskirais atvejais išsitęsė iki 
poros dešimtmečių po kirtimo, todėl medy-
nuose pasitaiko ir vyresnių 10–20 metų ats-
kirų medžių ar medžių grupių, tačiau ištisų 
medynų, pasiekusių gamtinę brandą, šiuo 
metu analizuojamame laikotarpyje nėra.

Medynų rodiklių kaita. Vidutinis pu-
šynų amžius 1936–1998 m. buvo labai ar-
timas tarpusavyje ir artimas pusei pušynų 
apyvartos trukmės, kas rodo pusiausvyrą 
tame laikotarpyje tarp vyresnių ir jaunes-
nių medynų ploto (2 lent.). Vidutinis pu-
šynų amžius per pastaruosius 20 metų pa-
didėjo net 15 metų. Tokį padidėjimą lėmė 
sumažėję pagrindiniai miško kirtimai, 
neproporcingai mažas jaunuolynų plo-
tas, vyresnio amžiaus pušynų kaupimasis. 
Visų medynų, išskyrus eglynus, vidutinis 
amžius yra gerokai didesnis už visos šalies 
valstybinių miškų III–IV miškų grupės vi-
dutinį amžių, kas rodo aukštesnį Svėdasų 
girininkijos medynų brandumą.

Vidutiniai medynų tūriai per 82 me-
tus padidėjo 2,3 karto (2 lent.). Tai inven-
torizacijų tikslėjimo, amžiaus klasių struk-
tūros pokyčių, augimo sąlygų gerėjimo ir 
svarbiausia – ūkininkavimo intensyvėjimo 

formuotų XX a. viduryje ar antroje pusėje. 
Brandūs III–IV miškų grupės pušynai šiuo 
metu užima 12 proc. viso jų ploto.

Miškų atkūrimas, ūkininkavimas ir 
naudojimas. Tarpukario, karo ir pokario 
metais stokojant sodinamosios medžiagos 
buvo gana populiarus pušynų ir eglynų at-
kūrimas savaiminiu būdu arba sėjant. Svė-
dasų girininkijoje tarpukario metais, sie-
kiant geresnio iškirstų plotų atsiželdymo, 
naudoti siaurabiržiniai kirtimai, šliejant 50 
m pločio biržes pražanginiu būdu, t. y. vie-
ną biržę kertant, o kitą paliekant kirtimui, 
kai pirmoji atsiželdys (2 pav.). Biržių ilgis 
praktiškai nebuvo ribojamas. Tokie kirti-
mai buvo taikomi ne tik 1938–1947 m., bet 
ir gerokai anksčiau. Šviežias biržes buvo 
rekomenduojama atkurti, išpurenant dirvą 
po iškirtimo ir sėjant, o senos kirtavietės ar 
aikštės buvo želdomos. Taikytas kirtimo 
ir medynų atkūrimo būdas ne visada buvo 
pakankamai efektyvūs, kai kada užtrukda-
vo gerokai ilgiau nei nustatytas 4 metų šlie-
jimo laikas. Nežiūrint į tai, buvo užtikrin-
tas ne tik pušynų atkūrimas pušimi, bet ir 
pušynų plėtra nuo 2012 ha 1936 m. iki 2155 
ha 1998 metais. Suformuota 1900–1960 m. 
medžiapjūtės metu siaurabiržinė sklypų 
sistema, siekiant didesnio medynų augini-
mo efektyvumo, galėtų būti naudojama ir 
dabar. Šiuo metu Šimonių girioje bei viso-
je šalyje taikomos didesnio pločio biržės, 
paliekant dvigubo pločio nekirstas kulisas, 
nepaisant suformuotos bei  pasiteisinu-
sios ilgametėje praktikoje (1900–1960 m., 
2 pav.) biržinės sklypų sistemos. Plynai iš-
kirstos biržės ar po nepavykusių atvejinių 
miško kirtimų kirtavietės šiuo metu yra 
želdomos, kartais pasikliaujama parama 
savaiminiam atsiželdymui.

Svėdasų girininkijos 1938–1947 m. 
miškotvarkos projekte kasmet buvo pla-
nuojama išugdyti 11 ha jaunuolynų ir 12 ha 
retinti. Tai galėjo užtikrinti penktąją dalį 
visų iki 40 metų medynų ugdymą per 10 
metų. Išimamas medienos kiekis neviršijo 
10 m3/ha. Planuojami ugdomieji kirtimai 
buvo ekstensyvūs, palyginus su dabartine 
praktika. Užtat daug dėmesio skirta sanita-
riniams kirtimams. Planuojamos bendros 
tarpinio naudojimo apimtys mažai skyrėsi 
nuo pagrindinio miško naudojimo.

Pagrindinis miško naudojimas. Ana-
lizuojamame laikotarpyje įvertinome fak-
tinį bei tolygų  miško naudojimą, taip pat 3 
naudojimo alternatyvas. 

1 pav. svėdasų girininkijos iii-iv miškų grupės pušynų plotų pasiskirstymo 
pagal amžiaus klases pokyčiai pagal 1936-2018 m. miškotvarkų duomenis

pasekmė. Tai ypač 
akivaizdžiai ma-
tyti iš pastarojo 
meto didesnių visų 
medynų viduti-
nių tūrių, palygi-
nus su vidutiniais 
brandžių medynų 
tūriais. Pušynų vi-
dutiniai tūriai yra 
1,24 karto didesni 
už brandžių pušy-
nų vidutinius tū-
rius, t. y. už medy-
nų, „gimusių“ XIX 
a. pabaigoje – XX 
a. pradžioje ir su-
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1938–1998 m. inventorizuota pušynų 
amžiaus struktūra rodo, jog intensyviau-
sias miško naudojimas vyko pradedant pa-
skutiniu XIX  a. dešimtmečiu ir baigiant 
XX a. 5–6 dešimtmečiais. 1936 m. buvo 
inventorizuota 49 ha miško aikščių, susi-
dariusių iš laiku neatkurtų miško plotų, 
402 ha kirtaviečių, 941 ha I-III amžiaus 
klasių jaunuolynų. 

Atsižvelgdami į tai, jog tuo metu tikrai 
nevyko dirbamų žemių vertimas miškais, 
visą 1392 ha plotą prilyginome iškirstam 
per 30–40 metų medynų plotui, vidutiniš-
kai po 40 ha kasmet (3 pav.). 

1938 m. miškotvarkos projekte buvo 
planuojama pagrindiniais miško kirtimais 
kasmet iškirsti 11,8–14,9 ha arba viduti-
niškai po 13 ha. Pagal Svėdasų girininki-
jos girininko pažymėjimus miškotvarkos 
medžiagoje (planšetuose) nustatėme, jog 
1946 m. buvo planuojama kirsti 24 ha, 
1947 m. ir 1948 m. – po 70 ha pušynų. To-
kios apimties kirtimus giria galėjo atlaiky-
ti tik labai trumpą laikotarpį. 

Objekte vyraujantys IV miškų grupės 
pušynai šiuo metu užima 98 proc. ploto. 
Priimtą 110 metų trukmės apyvartą taikė-
me visam nagrinėjamam laikotarpiui. Pagal 
visų trijų miško inventorizacijų (1936–2018 
m.) duomenis, tolygaus pušynų naudoji-
mo plotas buvo lygus 16 ha per metus. To-
kios apimties tolygaus naudojimo plotas 
buvo priimtas ir 1938–1947 m. miškotvar-
kos projekte. Prognozuodami ateities miš-
ko naudojimą, nustatėme 15 proc. rezervinį 
plotą. Laikantis tolygaus miško naudojimo 
pagal plotą normos, pradedant XIX a. pa-
baiga, pušynų plotų pasiskirstymą, artimą 
tolygiam, galima buvo pasiekti jau 2020 m. 
Tačiau keliskart viršyta, ypač 1890–1930 m., 
tolygaus miško naudojimo pagal plotą nor-
ma ir labai ištęstas atkūrimas sąlygojo pušy-
nų ploto susikoncentravimą atskirose am-
žiaus klasėse iki 3 kartų viršijant tolygaus 
miško naudojimo ploto normą (1 pav.).

 2018 m. miškotvarkos duomenys rodo, 
jog kartojasi situacija, buvusi prieš 110–140 
metų. Turint tokias pamokas, ateityje ne-

amžiaus klasėje (1 pav.) ir jam atitinkančiu 
tolygiu 5 ha ir 27 ha metiniu miško naudo-
jimu (3 pav.), kas būtų tolygu 2 proc. ir 10 
proc. dešimtmečio ploto naudojimo inten-
syvumui nuo bendro pušynų ploto. Priva-
čių miškų būklė artimiausią dešimtmetį 
leidžia naudoti 12 proc. viso pušynų ploto. 
Pušynų plotų pasiskirstymo pagal amžių 
valstybiniuose miškuose periodiškumas 
yra nemaža kliūtis tolygiam miško naudo-
jimui. Naudojimo apimčių amplitudė (nuo 
5 ha iki 27 ha) galėtų būti sumažinta ir pa-
grindinis miško naudojimas palaipsniui 
išlygintas, prisilaikant pagrindinio miško 
naudojimo apimčių įvertinimo ir jų taiky-
mo vadovaujantis moksliškai pagrįsta me-
todika, bet ne politikuojant. 

Atsižvelgdami į pušynų pasiskirstymo 
amžiaus klasėmis ypatumus, nustatėme 
tris galimas naudojimo alternatyvas. Pagal 
pirmąją alternatyvą – nustatoma apiben-
drinta visam laikotarpiui norma, atsižvel-
giant į plotų pasiskirstymo periodišku-
mą pagal 1936–2018 metų miškotvarkų 
duomenis. Pagal šią alternatyvą yra kopi-
juojamas išlygintas plotų pasiskirstymas 
amžiaus klasėmis, kuris tik dalinai leistų 
sumažinti plotų pasiskirstymo amplitudę 
(3 pav.). Pagal antrą alternatyvą tolygaus 
miško naudojimo plotas priimamas vie-
nodas visam apyvartos periodui. Pagal šią 
alternatyvą jau 2060 m. pradėtų kauptis 
perbrendę medynai ir iš to sekantys miškų 
produktyvumo ir medienos kokybės pra-
radimai. Labiausiai priimtina būtų trečia 
alternatyva, siekianti maksimaliai galimo 
plotų pasiskirstymo pagal amžių ampli-
tudės sumažinimo. Tam jau po 2030 m. 
reikėtų palaipsniui didinti naudojimą virš 
tolygios normos ir taip kontroliuoti per-
brendusių pušynų atsiradimą bei kaupi-
mąsi (3 pav.). 

Valstybinės miškų tarnybos specialis-
tai, patikrinę miškotvarkos projektus, kir-
timams išduotus leidimus visoje Šimonių 
girios biosferos poligono teritorijoje, nu-
statė, jog visi miško naudojimo veiksmai 
atliekami nepažeidžiant galiojančių teisės 
aktų, nėra jokių perkirtimų, kokie buvo 
XX a. pradžioje, karų ir pokario metais. 
Privačiuose miškuose yra kertama 1,25 
karto, valstybiniuose – 1,5 karto mažiau, 
nei leidžia medynų amžiaus struktūra pa-
gal miškų funkcinį suskirstymą. Iš tiesų, 
prieš 110–130 metų, kai buvo kertama po 
40 ha kasmet ir miškas nebuvo atkuria-
mas laiku, gal ir galima buvo stebėti „apo-
kaliptinių filmų scenas“, bet ne dabar. 

2 pav. ištrauka iš svėdasų girininkijos 1936 m. (a) ir 2018 m. (b) medynų plano

3 pav. svėdasų girininkijos iii-iv miškų grupės pušynų pagrindinio miško naudojimo 
alternatyvos: i – apibendrinta visam laikotar¬piui, įvertinus plotų pasiskirstymo 
periodiškumą bei atskirų miškotvarkų a-1936, B-1998, C-2018 duomenis; ii – tolygi 
visam laikotarpiui; iii – mažinanti plotų pasiskirstymo pagal amžių amplitudę.

reiktų kartoti praei-
ties klaidų. 

Atliktos Svė-
dasų girininkijos 
pušynų plotų pa-
siskirstymo pa-
gal amžių analizės 
metu, nustatytas 
ryškus plotų pasis-
kirstymo ir jam ati-
tinkantis naudoji-
mo periodiškumas 
(1, 3 pav.). Skirtini 
du periodai, vidu-
tiniškai 50–60 m. 
trukmės, su mažu – 
vidutiniškai 50 ha ir 
su aukštu – viduti-
niškai 270 ha plotais 
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akTUalIjoSmiškininkystė

Išsami Svėdasų girininkijos miškų rai-
dos per praėjusį šimtmetį analizė parodė, 
jog Lietuvos miškininkai ir sunkiais valsty-
bės kūrimosi metais, ir po niokojančių karo 
ir pokario metų, pasiaukojamu darbu su-
gebėjo atkurti ir išpuoselėti Šimonių girią, 
pasiekdami dar geresnių rezultatų nei buvo. 
Tai miškininkų sukurtas gyvas paminklas, 
užtikrinęs šios girios tęstinumą. Tik pra-
šalaičiui gali atrodyti, jog čia amžinai taip 
buvo, taip turi ir likti, nieko nekeičiant. Bet 
gamtoje viskas keičiasi: miškas užauga, su-
bręsta, pasensta, turi sekti atkūrimas, ci-
klas vėl kartojasi. Išaugintų miškų savalai-
kis ir kokybiškas atkūrimas yra ne mažiau 
svarbus nei miško auginimas. Tokiu būdu 
yra įvertinami čia dirbusių ir dirbančių 
miškininkų darbo rezultatai. Taigi, nuogąs-
tauti, jog Šimonių giria gali būti sunaikin-
ta, nėra jokio pagrindo. Žinoma tol, kol bus 
ūkininkaujama prisilaikant moksliniais ty-
rimais pagrįstų, ilgais dešimtmečiais ar net 
šimtmečiais tikrintų ir tobulintų praktinių 
sprendimų bei pastaraisiais metais sufor-
muluotų darnaus ūkio principų, derinant 
ekonomines, ekologines ir socialines miško 
funkcijas. Tinkamai reglamentuotas ūki-
ninkavimas miškuose sukuria ypač geras 
sąlygas ne tik ekosistemoms išsaugoti, bet 
ir biologinei įvairovei tarpti.

Nuo ko reikia ginti Šimonių ir kitas 
girias, šilus? Neradome kito atsakymo 
kaip tik – nuo nemokšiškumo, nekompe-
tencijos, dezinformacijos, siekiant net ir 
asmeninės naudos. Įteisintos įstatymu sau-

gomos teritorijos Lietuvos miškuose už-
ima 590 tūkst. ha. Įstatyminio įteisinimo 
laukia „Natura 2000“ (PAST ir BAST), Eu-
ropos bendrijos svarbos natūralios miško 
buveinės, o kai kas jau ir dabar jas priskiria 
prie įteisintų saugomų teritorijų. Įteisintos 
ir pretendentės į įteisinimą aukščiau išvar-
dintos teritorijos, įskaitant persidengimus, 
užima 819 tūkst. ha arba  arti dviejų penk-
tadalių visų Lietuvos miškų. Šiuose miš-
kuose siekiama pakeisti moksliškai pagrįs-
tas, gyvenime patikrintas miško auginimo 
sistemas, siūlomi nepamatuoti ūkininka-
vimo bei miško naudojimo standartai ir 
normatyvai, pasireiškiantys miško augi-
nimo trukmės bereikalingu ilginimu, ben-
dro našumo mažinimu. Visi šie pakeitimai 
didins miško išauginimo kaštus, mažins 
medynų tvarumą ir bendrą miškų našu-
mą. Visiškai neatsižvelgiama į tai, jog be 
biologinės įvairovės išsaugojimo ne ma-
žiau svarbus miškų vaidmuo švelninant 
klimato kaitą. Klimato kaitos švelninimo 
problema efektyviai gali būti sprendžiama 
ne bet kaip, bet tik didinant miškų našu-
mą. Turime maksimaliai išnaudoti unika-
lią medžio savybę saulės energijos pagal-
ba savyje kaupti atmosferos anglį, vieną 
iš svarbiausių klimato šiltėjimo elementų. 
Sukaupta medienoje anglis gali būti ilgam 
užkonservuota jos gaminiuose. Mediena, 
kaip nuolat atsinaujinantis išteklius, ne-
ribotais kiekiais gali būti auginama ir pa-
naudota energijai imlių gaminių iš metalo, 
betono, ypač statybose, pakeitimui. Su-
kaupta medienoje saulės energija gali būti 

atpalaiduota bet kurioje jos perdirbimo ar 
saugojimo fazėje, taip sumažinant iškasti-
nio kuro išteklių poreikį.

Turime suprasti ir prisiimti atsako-
mybę už tai, jog miškų ateitis yra kuriama 
šiandien. Svarbiausia šiandien, klimato šil-
tėjimo, stiprių audrų dažnėjimo akivaiz-
doje, yra miškų tvarumo didinimas. Ypač 
svarbu vyresnio amžiaus medynų lajų dan-
gas saugoti nuo pažeidimų, ardymo, for-
muojant lizdus, aikštes ir taip sukuriant 
precedentą pražūtingam vėjo veikimui. 
Nepagrįstais, nepatikrintais praktikoje 
sprendimais, didindami kirtimų amžius, 
ribodami gyvenime patikrintus ūkinin-
kavimo metodus, pamiršdami laiptuotas 
medynų formavimo sekas nesukursime 
tvarių, našių ateities miškų. Patirsime ne 
tik didelius ekonominius nuostolius, bet 
ir sužlugdysime anglies kaupimo miškuo-
se įsipareigojimus, vargiai išspręsime ir 
biologinės įvairovės didinimo programas. 
Šiandien kažkodėl tai visų gamtininkų 
žvilgsniai krypsta į miškininkų išpuoselė-
tus našius III–IV grupės Lietuvos miškus. 
O ir visuomenė linkusi džiaugtis išpuose-
lėtais miškais, bet ne sunkiai įžengiamais, 
o kai kur per ilgesnį laiką degradavusiais ir 
neįžengiamais rezervatiniais miškais.

 
Straipsnio autoriai dėkoja Svėdasų gi-

rininkijos miškininkams, išsaugojusiems is-
torinę girininkijos miškotvarkos medžiagą, 
taip pat buvusiam bendradarbiui Mindau-
gui Ribikauskui, parengusiam skaitmeni-
nes šios medžiagos duomenų bazes. 
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Vingio parke aptinkami žalingi grybai
Dr. banga gRigaliŪnaitĖ, dr. antanas matelis, dr. Daiva buRokienĖ, 
gamtos tyrimų centro botanikos instituto augalų patologijos laboratorija

Šiek tiek istorijos
Vingio parkas – tai bene seniausias 

Vilniaus pušynas, užimantis 162 ha teri-
toriją. Seniausia sukultūrinta pušyno da-
lis yra jo vakarinis pakraštys prie Neries 
upės. Parko pietrytinėje dalyje užakusio 
ežero vietoje yra išlikusi nedidelė pelkė, o 
vakarinėje dalyje įsikūrusi Vilniaus uni-
versiteto botanikos sodo dalis.

XVI a. pradžioje Vingis buvo vadina-
mas Radvilų Lukiškėmis. Čia stovėjo Vil-
niaus vaivados Mikalojaus Radvilos Juo-
dojo dvaras. XVI a. pabaigoje Vilniuje 
įsitvirtinę jėzuitai šią teritoriją  vadino 
Jėzuitų Lukiškėmis. Panaikinus jėzuitų 
ordiną, Vingio žemė ir rūmai perėjo Vil-
niaus vyskupo J. I. Masalskio pavaldu-
mui. Vingio šilą jis nutarė paversti miesto 
parku. Rytinėje parko dalyje buvo įkurtas 
žvėrynas. 1812 m. visą Vingio teritoriją su 
rūmais  įsigijo Rusijos caras Aleksandras 
I-asis. 1812 m. karo metu  Vilnių užėmę 
prancūzai Vingio parko rūmuose įkūrė li-
goninę, šimtametes pušis kirto malkoms. 
Po karo caro administracija nesirūpino 
parko rūmais, jie sunyko. Tik 1857 m. Vil-
niaus karinio gubernatoriaus iniciatyva 
čia buvo įrengtas vasaros kurhauzas, dvar-
vietės šlaite pasodinta mažalapių liepų alė-
ja. Įvairiuose šaltiniuose minima, kad lie-
pos buvo sodintos dar 1812 metais. Dabar 
liepų alėja yra saugomas botaninis gamtos 
paveldo objektas. 1919 m. Vingio parko 
teritorijoje suformuotas Stepono Batoro 
universiteto botanikos sodas, šiemet šven-
čiantis 100 metų jubiliejų. 1965 m. Vin-
gio parkas buvo rekonstruotas, pritaikytas 
žmonių poilsiui. 2004 m. parengta Vingio 
parko ir jo prieigų raidos programa. 2010 
m. pagal Vilniaus miesto plane parengtą 
projektą sutvarkyta estrados aplinka. 2005 
m. parkas buvo įregistruotas Kultūros ver-
tybių registre, saugomas valstybės. 

Parko augalija 
Prie pagrindinių Vingio parko alėjų 

auga raukšlėtalapio erškėčio (Rosa rugosa), 
baltosios sedulos (Cornus alba), papras-
tojo raugerškio (Berberis vulgaris), toliau 

nuo pagrindinių takų – paprastojo kaule-
nio (Cotoneaster integerrimus), juodauo-
gio šeivamedžio (Sambucus nigra) ir kiti 
krūmai. Parke vyrauja senos paprastosios 
pušys, kurioms jau per 200 metų. Žolinė 
danga negausi. Čia auga Aegopodium, Dac-
tylis, Urtica, Geranium, Chelidonium, Ge-
ranium, Goleobdolon, Vaccinium, Oxalis, 
Trolllius, Impatiens, Plantago, Rumex ir 
kitų genčių augalai.

Pastebėta, kad kai kurie medžiai ir 
krūmai yra apnikti grybais. Nutarta iš-
tirti sumedėjusių augalų 33 genčių: aly-
vų (Syringa), ąžuolo (Quercus), alksnio 
(Alnus), beržo (Betula), eglės (Picea), erš-
kėčio (Rosa), gluosnio (Salix), gudobelės 
(Crataegus), guobos (Ulmus), ievos (Pa-
dus), kadagio (Juniperus), kaštono (Aescu-
lus), kaulenio (Cotoneaster), klevo (Acer), 
kriaušės (Pyrus), ievos (Prunus), liepos 
(Tilia), maumedžio (Larix), obelies (Ma-
lus), ožekšnio (Euonymus), pušies (Pinus), 
raugerškio (Berberis), sedulos (Cornus), 
slyvos (Prunus), šaltekšnio (Frangula), šei-
vamedžio (Sambucus), šermukšnio (Sor-
bus), tujos (Thuja), tuopos (Populus), meš-
kytės (Symphoricarpos), uosio (Fraxinus), 
žilvičio (Salix), žirnmedžio (Robinia pseu-
do-acacia) būklę bei grybus, esančius pa-
klotėje.

Parko augaliją pažeidžiantys grybai
Nustatyta, kad Vingio parke yra gana 

daug pavienių medžių, pažeistų biotro-
finiais ypač kempininiais (Polyporaceae) 
šeimos grybais, kurie yra aktyvūs gyvos 
ir negyvos medienos ardytojai. Dažniau-
siai paplitę mikro grybai, sukeliantys su-
medėjusių augalų pažaidas. Ant išvartų, 
kelmų, pūvančios medienos, augalinės 
kilmės paklotėje auga įvairūs saprotrofai. 
Daugiausiai medienos saprotrofų aptikta 
ant išvirtusių medžių, papuvusios medie-
nos, esančios žemėje ar paviršiuje. Rasta 
ir valgomų bei menkaverčių grybų. Visi 
nustatyti grybai priklauso papėdgrybūnų 
(Basidiomycota) ir aukšliagrybūnų (As-
comycota) skyriams, vienas – oomikotų 
(Oomycota).

Šiame straipsnyje pateiksime tik bū-
dingiausius, plačiau paplitusius grybus iš 
aukšliagrybūnų (Ascomycota) ir papėdgry-
būnų (Basidiomycota) skyrių.

Ant medžių ir krūmų lapų labiausiai 
paplitę aukšliagrybių (Ascomycetes) kla-
sės, milteniečių (Erysiphales) eilės grybai 
iš Erysiphe, Sawadaea, Phyllactinia gen-
čių. Erysiphe adunca ant lapų Salix cap-
rea, E. alphitoides ant Quercus robur, E. 
berberidis ant Berberis vulgaris, E. syrin-
gae ant Syringa vulgaris, Phyllactinia fra-
xinicola ant lapų Fraxinus excelsior, P. 
guttata ant Corylus avellana, Sawadaea 
bicornis ant lapų Acer negundo, A. tata-
ricum, Sawadaea tulasnei ant Acer pla-
tanoides. Ant džiūstančių, nudžiūvusių 
ar nukritusių šakų, peržiemojusių vaisių, 
ant ūglių, lapų paplitę grybai iš Alterna-
ria, Ascochyta, Colletotrichum, Diplodia, 
Entomosporium, Fumago, Gloeosporium, 
Marssonina, Mycosphaerella, Nectria, 
Pestalotiopsis, Rhytisma, Thyrostroma, 
Venturia, Xylaria ir kitų genčių.

Iš papėdgrybūnų (Basidiomycota) sky-
riaus aptikta daugiausiai grybų rūšių iš 43 
genčių, iš kurių plačiau paplitusios: Ar-
millaria, Chondrostereum, Coleosporium, 
Flammulina, Fomitopsis. Ganoderma, 
Gymnosporangium, Mycena, Phellinus, 
Peniophora, Pholiota, Polyporus, Postia, 
Skeletocutis, Schizophyllum, Trametes, 
Tricholomopsis, Thyrostroma ir kiti. Mi-
nėtų ir kitų genčių grybai aptinkami ant 
kelmų, augalų lapų, kamienų, stuobrių, 
pūvančios medienos, paklotėje. Grybai 
Oomycota: Phytophthora de Bary, Phytop-
hthora spp. ant Padus avium kamieno.

Brandaus amžiaus medžiai labiau nu-
kenčia nuo kempininių grybų, sukelian-
čių medienos puvinius. Kempininių gry-
bų vaisiakūniai yra ilgaamžiai, sumedėję. 
Agresyviausi patogeniniai Fomitopsis, 
Heterobasidion, Phellinus genčių grybai 
– gyvos ir negyvos medienos ardytojai. 
Plačiausiai paplitusi pušinė kempinė (Phel-
linus pini), sukelianti paprastųjų pušų (Pi-
nus sylvestris) baltąjį su rausvu atspalviu 
korozinį medienos puvinį. Beveik visose 
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senose pušyse yra įsiveisęs šis parazitinis 
grybas. Pažeistų pušų skeletinės šakos ir 
viršūnės džiūsta, kamienų žievė atšokusi, 
šaknų kaklelis apniktas kinivarpų. Gerai, 
kad pavojingos žmonių saugumui išdžiū-
vusios pušys iškertamos. 

Baltąjį, dėmėtąjį šaknų, drūtgalio pu-
vinį sukelianti šakninė pintenė (Heteroba-
sidion annosum) aptikta tik ant vienos iš-
verstos pušies šaknų. 

Ant paprastosios ievos (Padus avium) 
nustatytas labai pavojingas, sukeliantis 

Coleosporium tussilaginis ant Petasites hybridus Erysiphe bicornis ant acer tataricum Antrodia spp. ant Picea abies

Phytophthora spp. ant Padus avium Phellinus pini ant Pinus sylvestris Phaeolus schweinitzii ant Pinus sylvestris šaknų

Xylaria polymorpha 
ant grybo Ganoderma applanatum

tricholomopsis rutilans aesculus hippocastanum  
šaknų kaklelyje

sceletocutis amorpha ant Padus avium

macrolepiota rhacodes paklotėje Mycena rosea paklotėje Gomphidius glutinosus paklotėje

Chondrostereum purpureum ant tilia cordata kelmo Gloeophyllum odoraum ant Picea abies kelmo
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augalų vėžį patogeninis Phytophthora spp. 
grybas. Iš ievos kamieno atsivėrusios žaiz-
dos sunkėsi gausus, tamsus eksudatas. Au-
galo laja reta, daug išdžiūvusių šakų.

Augalų vegetacijos metu plinta lapų 
ligos ir kenkėjai. Ant žolinių ir sumedė-
jusių augalų lapų parazituojantys Erysip-
he, Entomosporium, Marssonina, Mycos-
phaerella ir kitų genčių grybai augalams 
didelės žalos nepadarė. Labiau nukentėjo 
tik plačialapis šaukštis (Petasites hybri-
dus) nuo šaukštinės raudonrūdės Coleos-
porium petasitis).

Ant išvartų, kelmų, pūvančios medie-
nos, paklotėje auga įvairūs saprotrofai. 
Daugiausiai medienos saprotrofų aptikta 
ant išvirtusių medžių, papuvusios medie-
nos, esančios žemėje ar paviršiuje. Rasta 
ir valgomų, menkaverčių kaip Coprinus, 
Flammulina, Hypholoma, Macrolepiota, 
Tricholomopsis ir kitų genčių grybų.

Vingio parke beveik visų esančių pa-
prastųjų aviečių (Rubus idaeus) lapai yra 
pažeisti lapų margligės. Šią ligą sukelia  
virusai.

Lepidoptera, Homoptera ir Coleoptera 
būrio kenkėjai aptikti ant daugelio sumedė-
jusių augalų lapų. Ypač nukentėjo trakinio 
klevo lapai nuo galus formuojančių kenkė-
jų Aceria macrorhynchus. Žievėgraužio Ips 
graveris pažeistos džiūstančios pavienės 
pušys yra iškertamos, taip pat nugenėtos 
tuopų šakos su vėžiškomis išaugomis, su-
keltomis galus formuojančių kenkėjų.

Augalų grybinių ligų sukėlėjų ir ken-
kėjų rūšių įvairovė kiekvienais metais kei-
čiasi, priklausomai nuo meteorologinių 
sąlygų, taršos, augalo fiziologinės būklės, 
mikroklimato ir kitų natūralių faktorių 
veikiančių augalus, o ypač nuo antropoge-
ninės veiklos. 

Mūsų šalies klimato sąlygomis vieti-
niai augalai yra prisitaikę prie oro tempe-
ratūros svyravimų, stiprių vėjų, sniego ir 
kitų pažaidas sukeliančių veiksnių, todėl 
irkai kurios senosios pušys, nors ir pažeis-
tos ruduoju puviniu, džiūsta labai lėtai.

Vingio parke ant sumedėjusių ir žoli-
nių augalų, medžių-išvartų, kelmų, žolinė-
je dangoje aptikome per 80 biotrofinių ir 
saprotrofinų grybų (Fungi) rūšių, priklau-
sančių 67 gentims. Visi nustatyti grybai 
priklauso papėdgrybūnų (Basidiomyco-
ta), aukšliagrybūnų (Ascomycota), vienas 
– oomikotų (Oomycota) skyriams. Todėl 
Vingio parko augalijos sveikata turėtų rū-
pėti visiems vilniečiams, kurie čia mėgsta 
sportuoti, leisti laisvalaikį su šeimomis. 

Koordinacinė taryba sanitari-
nės miškų apsaugos klausimais 
Marcinkonyse lapkričio 26 d. 

surengė išvažiuojamąjį posėdį. Jame da-
lyvavo atstovai iš Aplinkos ministerijos, 
Valstybinės miškų tarnybos Miško sanita-
rinės apsaugos skyriaus, Valstybinių miš-
kų urėdijos Miško apsaugos skyriaus bei 
Kretingos, Varėnos, Veisiejų regioninių 
padalinių, Dzūkijos nacionalinio parko ir 
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 
direkcijos darbuotojai. 

VMU Varėnos regioninio padalinio 
Marcinkonių girininkijos miškuose ap-
žiūrint parinktus demonstracinius objek-
tus vyko aktyvios dalykinės diskusijos. 

Norėta išsiaiškinti dėl kokių priežasčių šių 
metų vasarą ir rudenį apžiūrėtame sklype 
nudžiūvo atžėlusios po neplynų pagrindi-
nių kirtimų perspektyvios pušelės. Jų pas-
kutinysis atvejis vykdytas 2017 m. rudenį 
ir žėliniai 2018 m. augo normaliai. Paste-
bėta, kad pušaitės  pirmiausia ėmė džiūti 
ir nykti skurdžiose Na augavietėse ir ant 
mikrokalvelių, jų stiebelius pažeidė pu-
šiniai smaliukai, o šaknis pagraužė miš-
kinio grambuolio lervos. Manoma, kad 
šiuos pažeidimus sukėlė 2018–2019 m. 
vegetacijos metu buvusios sausros ir kai-
tros. Todėl labai skurdžiose Na augavietė-
se miškininkams yra didelė problema at-
kurti žuvusius pušų žėlinius.

dzūkijos miškininkams sunku atkurti pušynus skurdžiose na augavietėse

aiškinamasi pušaičių džiūvimo priežastys
viršūninio žievėgraužio 
išrengtos pušys
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išvažiuojamasis Koordinacinės tarybos 
posėdis Marcinkonyse 

Miško 209 kvartale apžiūrėtas šiais me-
tais verpiko vienuolio (Lymantria mona-
cha) vikšrų pažeistas pušynas. Vidutiniš-
kai buvo nugraužta apie 50 proc. spyglių, 
per vasarą lajos dalinai ataugo ir patankėjo. 
Prognozuojama, kad 2020 m. šiame plote 
kenkėjai pušų spyglius gali nugraužti dar 
didesniu intensyvumu, todėl medynų ap-
saugai rekomenduojama taikyti aviacinį 
purškimą biologiniu preparatu Foray 76B. 

Privačiame miške apžiūrėtas viršūni-
nio žievėgraužio (Ips acuminatus) židinys, 
išdžiovinęs dalį pušų 2018 m. rudenį ir 
2019 metais. Vėliausiai nudžiūvusiose pu-
šyse liko peržiemoti viršūninio žievėgrau-
žio vabaliukai. 

šinio sprindžio populiacijos yra depresijos 
fazėje. Pagausėjimas pastebėtas tik pušinio 
verpiko – jo vikšrai 2020 m. gali lajas pa-
kenkti vidutiniškai iki 10 proc.

VMT Miško apsaugos skyriaus vyr. 
specialistai Kęstutis Grigaliūnas ir Tomas 
Balkus taip pat pristatė verpiko vienuolio 
(Lymantria monacha) židinių naikinimo 
organizavimą 2019 m. Kuršių nerijos ir 
Veisiejų regioninio padalinio pušynuose 
(bendras plotas 2460 ha), iškilusias pro-
blemas. Židiniuose biologinio preparato 
Foray 76B purškimas iš lėktuvo buvo at-
liktas laiku ir kokybiškai. Bet vėliau dėl 
palankių orų sąlygų verpikų vienuolių pa-
gausėjo naujose vietose, dalyje tų plotų 
pušų spygliai buvo pakenkti 10–90 proc. 
intensyvumu. Atlikus šių kenkėjų išpliti-
mo vietų paieškas ir gausos apskaitas, su-
daryta pušynų lajų pakenkimo 2020 m. 
prognozė. Siūloma kitą pavasarį verpiko 
vikšrus naikinti Valstybinių miškų urė-
dijos Kretingos regioniniame padalinyje 
2400 ha, Varėnos regioniniame padalinyje 
– 1925 ha ir Veisiejų regioniniame padali-
nyje – 1600 ha miškų.

VMT Miško apsaugos skyriaus vedėjas 
Virgilijus Vasiliauskas pasidalijo  naujie-
nomis iš Lenkijos miškų institute vykusios 
konferencijos „Aktualios miško sanitarinės 
apsaugos problemos – 2019“. Joje buvo ap-
tartos medynų džiūvimą Lenkijoje suke-
liančios priežastys bei pasekmės, kurios dėl 
medynų panašumo ir šalių geografinio ar-
tumo yra aktualiausios ir Lietuvos miškams. 
Dėl sausros yra suaktyvėję medžių antriniai 
pažeidimai, sukeliantys pušynų džiūvimą 
jų geriausiose natūraliose augavietėse: vir-
šūninis žievėgraužis (Ips acuminatus), pa-
prastasis amalas (Viscum album ssp. austri-
acum), pušų ūglių džiūvimas nuo grybelio 
Sphaeropsis sapinea, mėlynasis blizgiava-
balis (Phaenops cyanea), šakninė pintis (He-
terobasidion). Aptartas Lietuvos pušynuose 
dar nefiksuojamas reiškinys – labai aktyvus 
amalo plitimas, kuris irgi gali nudžiovinti 
pušis. Nauja grėsmė – ąžuolynų nykimas, 
kai jie nusilpsta nuo sausros, po to ąžuolus 
pažeidžia bakterijos, vėliau parazituoja pa-
prastasis kelmutis ir medžiai nudžiūna.

V. Vasiliauskas taip pat atkreipė po-
sėdžio dalyvių dėmesį į masiškai plintan-
čius žievėgraužius tipografus Europos šalių 
eglynuose. 2019 m. Čekijoje gali būti pažeis-
ta 20–30 mln. m3 eglių, Vokietijoje – virš 35 
mln. m3, Švedijoje – apie 12,5 mln. m3. Di-
džiuliai kiekiai prognozuojami ir Slovakijo-
je, Austrijoje, Šveicarijoje, Slovėnijoje, Len-
kijoje, Prancūzijoje. Viršūninis žievėgraužis 
masiškai plinta pušynuose, dėl to per 2016–
2018 m. Baltarusijoje buvo iškirsta 22 mln. 
m3 pušų, 2019 m. gali būti per 6–7 mln. m3. 
Prognozuojama, kad džiūvimai gali tęs-
tis dar 3–4 metus. Milijoniniai kiekiai žie-
vėgraužių nudžiovintų medžių kertami ir 
Ukrainoje, Lenkijoje, Vokietijoje. Spygliuo-
čių medynų džiūvimo procesas daugelyje 
Europos šalių tampa globaliu ir grėsmingu. 
Žievėgraužių plitimą veiksmingai stabdo tik 
vienintelė priemonė – laiku vykdomi sani-
tariniai kirtimai, kai iškirsta mediena kartu 
su po žieve besivystančiais kenkėjais paša-
linama iš medynų arba nužievinama, o žie-
vėgraužių apniktos kirtimo atliekos bei ša-
kos išvežamos iš miško ar susmulkinamos, 
sudeginamos. Žuvę spygliuočių medynai 
atkuriami mišriais želdiniais ar žėliniais iš 
spygliuočių ir lapuočių medžių rūšių.

Parengta pagal vmt inf.

Aptarus želdinių, žėlinių ir medynų 
pažeidimus miške, Dzūkijos nacionalinio 
parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio re-
zervato direkcijos informacinio centro sa-
lėje vyko aptariamų temų prezentacijos ir 
teisinių aktų pakeitimų siūlymų svarsty-
mas. Svarbiausių miško kenkėjų ir ligų mo-
nitoringo duomenis bei jų pažeidimo pro-
gnozę 2020 m. pristatė Valstybinės miškų 
tarnybos Miško apsaugos skyriaus vyr. spe-
cialistas Kęstutis Grigaliūnas. Ąžuolynų ir 
eglynų lajų sveikatingumo stebėsena rodo 
šių medžių rūšių stabilią būklę. Šalies egly-
nuose buvo beveik panaši kaip pernai me-
džių liemenų kenkėjų gausa. Žinoma, esant 
palankioms gamtinėms sąlygoms, 2020 m. 
gali pagausėti jų pakenkimo židinių. Pušų 
spyglius graužiančių, miško paklotėje žie-
mojančių vabzdžių stebėsena rodo, kad pu-
šinio pjūklelio, pušinio pelėdgalvio ir pu-

Po pušaičių žieve įsiveisė smaliukai
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verpiko vienuolio sukelta pušų lajų defoliacija
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Medienos produktų eksporto ir importo
RaimunDas beinoRtas, lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos „lietuvos mediena“ direktorius

statistikos departamento duomenimis per tris 2019 m. ketvirčius, lyginant su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, lietuvos ek-
sportas padidėjo 6,3 proc. ir siekė 21,9 mlrd. Eur, o importas – 5,0 proc. ir sudarė 23,8 mlrd. Eur. lietuvos užsienio prekybos 
deficitas buvo 1,9 mlrd. Eur, 8 proc. mažesnis nei 2018 m. iii ketvirtį.

Per 2019 m. sausio–rugsėjo mėn. 
Lietuvos užsienio prekybos apy-
varta mediena bei jos gaminiais 

(įskaitant popierių ir jo produktus) išaugo 
6,9 proc. ir sudarė 3,6 mlrd. Eur. Ekspor-
tuojamos produkcijos vertė buvo daugiau 
nei du kartus didesnė nei importuojamos, 
o teigiamas prekybos saldo per metus išau-
go nuo 1,29 mlrd. Eur iki 1,42 mlrd. Eur. 

Per pirmus tris ketvirčius medienos 
bei jos gaminių (įskaitant popierių ir jo 
produktus) eksportas padidėjo 8 proc. iki 
2,51 mlrd. Eur. Šios šakos eksportas augo 
sparčiau nei bendras šalies eksportas, to-
dėl jo dalis bendrame eksporte per metus 
padidėjo nuo 11,3 proc. iki 11,4 proc. 

Svarbiausia importuotoja išliko Švedi-
ja. Medienos ir jos gaminių į šią šalį par-
duota už 284 mln. Eur. Į Vokietiją prekių 
išvežta už 274 mln. Eur, Jungtinę Karalys-
tę – 214 mln. Eur, Norvegiją – 203 mln. 
Eur, Daniją – 157 mln. Eur, Latviją – 148 
mln. Eur, Lenkiją – 134 mln. Eur, Rusiją – 
131 mln. Eur.

Bendras Lietuvos importas per tris 2019 
m. ketvirčius padidėjo 5,0 proc., bet medie-
nos bei jos gaminių (įskaitant popierių ir jo 
produktus) importo dalis iš viso praktiškai 
nepakito ir siekė 4,6 proc. Medienos bei jos 
gaminių (įskaitant popierių ir jo produktus) 
importas per 2019 m. III ketvirtį padidėjo 
4,8 proc. iki 1,09 mlrd. Eur. 

Lėtesnius importo augimo tempus 
didžia dalimi nulėmė 1 proc. sumažėju-
si įvežto popieriaus ir jo gaminių vertė. 
Nepaisant per paskutinius tris mėnesius 
gerokai sulėtėjusio pjautinės medienos 
importo tempo, ji ir toliau sudarė didžiau-
sią importo dalį. Pjautinės medienos da-
lis bendrame šakos importe siekė 16 proc. 
Per pastaruosius mėnesius suintensyvėjo 
baldų importas ir sausio–rugsėjo mėn. jų 
vertė, lyginant su 2018 m., išaugo 10 proc., 
o bendrame medienos bei jos gaminių 
(įskaitant popierių ir jo produktus) impor-
te pasiekė 20 proc. 

Už didžiausią, 226 mln. Eur sumą, me-
dienos ir jos gaminių (įskaitant popierių 
bei jo produktus) įvežta iš Lenkijos. Šių 
prekių importas iš Baltarusijos siekė 158 
mln. Eur, Latvijos – 116 mln. Eur, Rusijos 
– 95 mln. Eur, Vokietijos – 74 mln. Eur, 
Švedijos – 62 mln. Eur, Suomijos – 54 mln. 
Eur, Italijos – 46 mln. Eur.

apvalioji padarinė mediena
Eksportas. Per 2019 m. tris ketvirčius 

eksportuota beveik 1,5 mln. m³ apvalio-
sios padarinės (neskaitant malkų) medie-
nos, arba 2 proc. mažiau nei prieš metus. 
Lyginant 2019 m. ketvirčius, didžiausias 
medienos kiekis išvežtas pirmą ketvirtį – 
544 tūkst. m3. Toliau dėl užsienio rinko-
se besitraukiančios paklausos ir atitinka-
mai krentančios kainos eksportas mažėjo: 
antrą ketvirtį (504 tūkst. m3) penktadaliu, 
trečią ketvirtį (408 tūkst. m3) jau ketvirta-
daliu (lyginant su pirmu ketvirčiu). 

Trečią ketvirtį eksportas mažėjo į visų 
šalių rinkas, išskyrus Lenkijos, kur par-
duota 68 tūkst. m³ medienos, t.y. panašiai, 
kaip ir antrą ketvirtį. Nors eksporto ap-
imtys į šią šalį nepakito, tačiau išvežamos 
medienos sudėtis buvo kita: lapuočių me-
dienos eksportas, kurio didžiąją dalį suda-
ro beržo mediena, sumažėjo nuo 43 tūkst. 
m³ iki 30 tūkst. m³, o spygliuočių medie-
nos eksportas nuo 25 tūkst. m³ antrą ke-
tvirtį išaugo iki 38 tūkst. m³ trečią. Nuo 
metų pradžios į Lenkiją eksportuota 225 
tūkst. m³ medienos, kas yra 5 proc. dau-
giau nei 2018 m. 

Apvaliosios medienos eksportas į La-
tviją, lyginant su antru ketvirčiu, dėl treč-
daliu smukusių rąstų pardavimų sumažėjo 
penktadaliu. Į šią šalį, priešingai nei į Len-
kiją, sumažėjo tik spygliuočių medienos 
pardavimai. Antrą ketvirtį spygliuočių me-
dienos Latvijos rinkoje parduota 216 tūkst. 
m³, o trečią 159 tūkst. m³, t. y. ketvirtadaliu 
mažiau. Lapuočių medienos pardavimai iš-
augo nuo 41 tūkst. m³ antrą ketvirtį iki 44 

tūkst. m³ trečią. Nuo metų pradžios į La-
tviją išvežta 759 tūkst. m³ medienos, arba 9 
proc. mažiau nei prieš metus. 

Trečią ketvirtį, lyginant su antru, eks-
portas į Švediją sumažėjo penktadaliu iki 45 
tūkst. m³. Panašia dalimi sumažėjo tiek spy-
gliuočių, tiek lapuočių medienos išvežimas. 
Nuo metų pradžios į Švediją eksportuota 
156 tūkst. m³ apvaliosios padarinės medie-
nos, t. y. 4 proc. mažiau nei prieš metus. 

Apvaliosios medienos eksportas į Suo-
miją trečią ketvirtį taip pat sumažėjo. Ly-
ginant su antru ketvirčiu, išvežta 32 proc. 
mažiau. Spygliuočių medienos eksportuo-
ta 22 tūkst. m³, kas yra 29 proc. mažiau nei 
antrą ketvirtį. Išvežtas lapuočių medienos 
kiekis buvo beveik dvigubai mažesnis – 
3,5 tūkst. m³. Per tris ketvirčius į Suomiją 
eksportuota 108 tūkst. m³ medienos, t. y. 6 
proc. mažiau nei prieš metus. 

Antrą 2019 m. ketvirtį paklausos su-
mažėjimą Europoje kiek kompensavo išau-
gęs eksportas į Kiniją. Tačiau trečią ketvir-
tį sumažėjo paklausa ir šios šalies rinkoje. 
Kritus medienos kainoms, spygliuočių rąs-
tų eksportas sumažėjo iki 54 tūkst. m³ (an-
trą ketvirtį išvežta 70 tūkst. m³), o lapuo-
čių rąstų (daugiausia beržo) eksportas nuo 
2,6 tūkst. m³, sumažėjo iki 2,0 tūkst. m³. 

Importas. Nepaisant trečią ketvirtį 
padidėjusio apvaliosios medienos importo 
(60 tūkst. m³), per tris 2019 m. ketvirčius 
importuota 138 tūkst. m³ medienos, arba 
14 proc. mažiau nei prieš metus. 

Pagrindine apvaliosios medienos tie-
kėja ir toliau išliko Lenkija, iš kur įvežta 
86 tūkst. m³ medienos, arba 6 proc. dau-
giau nei prieš metus. Didžiausias kiekis – 
41 tūkst. m³ – importuotas trečią ketvir-
tį. Kaip ir anksčiau, trečią ketvirtį importe 
dominavo spygliuočių rąstai.

Importas iš Latvijos buvo 10 proc. ma-
žesnis nei prieš metus ir siekė 41 tūkst. m³. 
Trečią ketvirtį iš šios šalies įvežta tik la-
puočių mediena, kuri sudarė 13 tūkst. m³. 
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medienos pramonė

2019 m. trijų ketvirčių analizė
Per 2019 m. tris ketvirčius iš Rusijos 

importuota 8,1 tūkst. m³ apvaliosios pa-
darinės medienos ir beveik pusė šio kiekio 
(3,9 tūkst. m³) įvežta per trečią ketvirtį. 
Importas iš Rusijos, nepaisant padidėjimo 
trečią ketvirtį, buvo beveik keturis kartus 
mažesnis nei 2018 m. Tiek šiais metais, 
tiek ir prieš metus iš Rusijos daugiausia 
importuota beržo apvalioji mediena. 

Pjautinė mediena
Eksportas. Per tris 2019 m. ketvirčius 

pjautinės medienos eksportuota 842 tūkst. 
m³, t. y. 13 proc. daugiau nei 2018 m. Tre-
čiam ketvirčiui, lyginant su antru, yra bū-
dingas sezoninis eksporto apimčių suma-
žėjimas, tačiau šiais metais jis buvo didesnis 
nei prieš metus: trečią ketvirtį eksportuota 
264 tūkst. m³, o tai 10 proc. mažiau nei an-
trą. Trečią ketvirtį eksportuotas spygliuo-
čių pjautinės medienos kiekis (200 tūkst. 
m³), lyginant su 2018 m., buvo 8 proc. di-
desnis, o lapuočių eksportuota 64 tūkst. m³, 
t. y. 4 proc. mažiau nei 2018 m.

Trečią ketvirtį pjautinės spygliuočių me-
dienos pardavimai Vokietijos rinkoje, lygi-
nant su antru ketvirčiu, sumažėjo 12 proc. 
iki 10 tūkst. m³, o lapuočių padidėjo 5 proc. 
iki 24 tūkst. m³. Jungtinės Karalystės rinko-
je pardavimai sumažėjo net per pusę: antrą 
ketvirtį į šią šalį eksportuota 42 tūkst. m³, o 
trečią – tik 21 tūkst. m³ pjautinės medienos. 
Panaši situacija buvo ir Prancūzijos rinkoje, 
kur spygliuočių pjautinės medienos pardavi-
mai nuo 31 tūkst. m³ sumažėjo iki 18 tūkst. 
m³. Tačiau lapuočių pjautinės medienos eks-
portas į Prancūziją nuo 2,5 tūkst. m³ padidė-

jo iki 2,8 tūkst. m³. Antrą ketvirtį pradėjęs 
mažėti eksportas į Daniją, trečią ketvirtį iš-
laikė tokias pačias tendencijas. Trečią ketvirtį 
čia parduota 7,0 tūkst. m³ spygliuočių pjauti-
nės medienos, t. y. 28 proc. mažiau nei antrą, 
o lapuočių pjautinės medienos eksportas su-
mažėjo 10 proc. iki 1,7 tūkst. m³. Spygliuočių 
pjautinės medienos eksportas į Belgiją suma-
žėjo 7 proc., lapuočių – 28 proc. 

Mažėjančius pardavimus Europoje iš 
dalies kompensavo augantis eksportas į 
Kiniją ir Pietų Korėją. Trečią ketvirtį, ly-
ginant su antru, spygliuočių pjautinės me-
dienos pardavimai Kinijoje išaugo 17 proc. 
ir siekė 31 tūkst. m³. Tuo pačiu Kinija tapo 
pagrindine šios medienos eksporto rinka 
aplenkusi Jungtinę Karalystę ir Prancūzi-
ją. Per tą patį laikotarpį spygliuočių me-
dienos pardavimai Pietų Korėjoje išaugo 
27 proc. iki 15 tūkst. m³ ir tai yra ketvirtas 
rezultatas tarp visų valstybių. 

Pirmą 2019 m. pusmetį Saudo Arabija, 
pagal jai parduodamos pjautinės medienos 
kiekius, buvo šeštoje vietoje ir kas ketvir-
tį čia buvo eksportuojama po 12 tūkst. m³ 
medienos. Tačiau trečią ketvirtį ekspor-
tas į šią valstybę nukrito iki 1,5 tūkst. m³. 
Jungtinių Arabų Emyratuose pardavimai 
antrą ketvirtį išaugo iki 6,7 tūkst. m³, ta-
čiau trečią sumažėjo daugiau nei per pusę 
– iki 3,0 tūkst. m³. 

2019 m. III ketvirtį didžiausias pjauti-
nės medienos eksporto šuolis buvo į Latvi-
ją. Trečią ketvirtį spygliuočių medienos į 
šią šalį buvo išvežta 13,5 tūkst. m³, arba 2,6 
karto daugiau nei antrą, tačiau lapuočių 
medienos pardavimai sumažėjo trečdaliu 

iki 1,9 tūkst. m³. Pjautinės spygliuočių me-
dienos eksportas į Australiją ir Ispaniją pa-
didėjo pusantro karto. Trečią ketvirtį į šias 
šalis parduota atitinkamai 11 tūkst. m³ ir 
8 tūkst. m³ spygliuočių medienos. Ir toliau 
augo eksportas į Izraelį, kur trečią ketvirtį 
eksportuota 6,7 tūkst. m³ pjautinės medie-
nos (iš šio kiekio 5,9 tūkst. m³ spygliuočių). 
Per tris ketvirčius į Izraelį eksportuota 
13,9 tūkst. m³ pjautinės medienos. 

Importas. Per tris 2019 m. ketvirčius 
pjautinės medienos importuota 963 tūkst. 
m³, arba 22 proc. daugiau nei 2018 m. Spy-
gliuočių medienos importas išaugo 27 proc. 
iki 835 tūkst. m³, o lapuočių medienos im-
portas mažėjo 3 proc. iki 128 tūkst. m³. 

2019 m. trečią ketvirtį pjautinės me-
dienos importuota 313 tūkst. m³, o tai 10 
proc. mažiau nei antrą ketvirtį. Nepai-
sant importo mažėjimo, lyginant su 2019 
m. antru ketvirčiu, importuotas pjautinės 
medienos kiekis buvo 9 proc. didesnis nei 
2018 m. Trečią ketvirtį spygliuočių me-
dienos importuota 11 proc. daugiau (271 
tūkst. m³), lyginant su 2018 m., tuo tarpu 
lapuočių importuota 42 tūkst. m³, t. y. 3 
proc. mažiau nei 2018 m.

Pjautinės medienos importas 2019 m. 
III ketvirtį, lyginant su II, labiausiai suma-
žėjo (22 proc.) iš Latvijos ir siekė 31 tūkst. 
m3. Trečią ketvirtį iš Baltarusijos ir Rusijos 
įvežti kiekiai išliko didesni nei 2018 m., ta-
čiau iš Latvijos pjautinės medienos impor-
tuota mažiau nei prieš metus: lapuočių me-
dienos įvežta dvigubai mažiau, spygliuočių 
– 10 proc. mažiau.

Medienos gaminių eksportas 2019 m. iii ketv., eUr Medienos gaminių importas 2019 m. iii ketv., eUr
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Iš Baltarusijos importuota 598 tūkst. 
m³ pjautinės medienos. Tai sudarė apie 
62 proc. bendrai įvežamos pjautinės me-
dienos kiekio. Trečią ketvirtį iš šios ša-
lies įvežta 196 tūkst. m³ (spygliuočių – 192 
tūkst. m3, lapuočių – 3,6 tūkst. m³), arba 9 
proc. mažiau nei antrą ketvirtį.

Šių metų trečią ketvirtį importas ir 
Rusijos tai pat mažėjo, tačiau ne taip žen-
kliai kaip iš Baltarusijos. Iš šios šalies įvež-
ta 48 tūkst. m³ (spygliuočių – 34 tūkst. m3, 
lapuočių – 13 tūkst. m3) pjautinės medie-
nos, arba 5 proc. mažiau nei antrą ketvirtį. 

Iš Ukrainos pjautinės medienos tiek 
pirmą, tiek antrą ketvirtį importuota po 13 
tūkst. m³. Trečią ketvirtį šis kiekis sumažė-
jo iki 12 tūkst. m³: lapuočių medienos įvež-
ta 11,6 tūkst. m³ (5 proc. mažiau nei antrą), 
o spygliuočių medienos importas sumažėjo 
nuo 1,1 tūkst. m³ iki 0,4 tūkst. m³. 

Pagrindinės ąžuolo pjautinės medie-
nos tiekėjomis išliko Ukraina, Lenkija ir 
Rusija. Trečią ketvirtį iš šių šalių atitinka-
mai importuota 9 tūkst. m³, 5,9 tūkst. m3 

ir 2,7 tūkst. m3 ąžuolo pjautinės medienos. 
Buko pjautinės medienos per tris ke-

tvirčius importuota 2,2 tūkst. m³: 1,0 
tūkst. m³ – iš Lenkijos, 0,7 tūkst. m³ – iš 
Vokietijos, likusi dalis – iš kitų valstybių. 

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

dienos drožlių plokštės eksportas augo to-
liau (lyginant su antru ketvirčiu, 25 proc.) 
ir pasiekė 10,6 tūkst. m³. Iš viso per tris 
2019 m. ketvirčius eksportuota 26,8 tūkst. 
m³ medienos drožlių plokščių, arba 37 
proc. mažiau nei prieš metus. Orientuotų 
skiedrų plokštės (OSB) eksportas nuo 4,5 
tūkst. m³ (2018 m.) sumažėjo iki 1,9 tūkst. 
m³. Kitų plokščių eksporto sumažėjimas 
buvo ne toks drastiškas, tačiau vis tiek iš-
liko pakankamai žymus – nuo 38 tūkst. m³ 
iki 25 tūkst. m³.

Pagrindine importuotoja šiais metais 
išliko Lenkija, kur parduota 17,4 tūkst. m³ 
plokščių arba 65 proc. bendro kiekio. Tre-
čią ketvirtį, lyginant su antru, į šią šalį už-
fiksuotas 10 proc. eksporto augimas, tačiau 
išvežtas produkcijos kiekis (6,5 tūkst. m³), 
buvo gerokai mažesnis nei prieš metus (9,4 
tūkst. m³). Plokščių eksportas į Estiją trečią 
ketvirtį išaugo iki 0,9 tūkst. m³ arba 6 proc., 
lyginant su antru ketvirčiu. Vis tik lyginant 
su 2018 m. trimis ketvirčiais, šiemet medie-
nos drožlių plokščių eksportuota 12 proc. 
mažiau. Į Latviją plokščių eksportas išaugo 

16 proc. ir siekė 0,7 tūkst. m³. Apie 0,2 tūkst. 
m³ šio kiekio sudarė OSB plokštė. Šių metų 
trečią ketvirtį suaktyvėjo eksportas į Vo-
kietiją, kur parduota 1,2 tūkst. m³ plokščių. 
Nuo metų pradžios minėtos produkcijos 
parduota 1,4 tūkst. m³, tačiau OSB plokštės 
pardavimai sudarė labai mažą dalį.

Importas. Medienos drožlių plokštės 
importas per tris 2019 m. ketvirčius, ly-
ginant su 2018 m., buvo 4 proc. mažesnis. 
Trečią ketvirtį importas augo, o įvežtas 
plokščių kiekis (134 tūkst. m³) buvo 10 proc. 
didesnis nei antrą ketvirtį. OSB plokščių 
per tris ketvirčius įvežta 57 tūkst. m³ ir, ly-
ginant su praeitais metais, kuomet vežta 59 
tūkst. m³, importas šiek tiek sumažėjo.

Trečią 2019 m. ketvirtį importo geogra-
fijoje didesnių pokyčių nebuvo. Antrą ke-
tvirtį plokščių importas iš Latvijos buvo su-
mažėjęs iki 44 tūkst. m³, bet trečią ketvirtį 
atsigavo ir pasiekė 51 tūkst. m³. Penktadalį 
šios produkcijos sudarė OSB plokštė. Kitas 
svarbus OSB plokščių tiekėjas buvo Len-
kija. Iš šios šalies importas išaugo nuo 7,5 
tūkst. m³ antrą ketvirtį iki 9,4 tūkst. m³ tre-
čią. Tačiau medienos drožlių plokščių im-
portas per tą patį laikotarpį sumažėjo nuo 
24,2 tūkst. m³ iki 23,7 tūkst. m³. Plokštės 
importas iš Baltarusijos augo nuo pat metų 
pradžios: nuo 21 tūkst. m³ pirmą ketvirtį iki 
29 tūkst. m³ trečią. Iš Rusijos importuojami 
kiekiai nežymiai mažėjo: didžiausias kiekis 
(10,8 tūkst. m³) buvo įvežtas pirmą ketvirtį, 
o trečią ketvirtį – apie 9,4 tūkst. m³.

Baldai
Eksportas. Per tris 2019 m. ketvir-

čius įvairių baldų iš Lietuvos eksportuota 
už 1,35 mlrd. Eur arba už 11 proc. dides-
nę sumą nei prieš metus. Trečią ketvirtį jų 
išvežta už didžiausią sumą – 461 mln. Eur 
(antrą ketvirtį eksportuota už 439 mln. 
Eur). Palyginus su tuo pačiu 2018 m. laiko-
tarpiu, tai 14 proc. daugiau.

Šių metų trečią ketvirtį pagrindine 
baldų eksporto rinka išliko Švedija, į ku-
rią, lyginant su antru ketvirčiu, eksportas 
padidėjo 7 proc. Į šią šalį per tris mėnesius 
baldų parduota už 75 mln. Eur. Vokietijos 
rinkoje pardavimai augo ne taip sparčiai (5 
proc.) ir trečią ketvirtį baldų čia parduota 
už 50 mln. Eur. Eksportas į Jungtinę Kara-
lystę augo 16 proc., o parduotų baldų vertė 
(48 mln. Eur) beveik susilygino su parda-
vimais Vokietijos rinkoje. Antrą ketvirtį 
nukritęs eksportas į Norvegiją, trečią vėl 

sugrįžo iki pirmą ketvirtį buvusių apimčių 
– 39 mln. Eur. 

Medinių baldų ir jų dalių eksportas su-
darė 61 proc. bendro baldų eksporto, o nuo 
metų pradžios šių gaminių išvežta už 828 
mln. Eur, t. y. už 12 proc. didesnę sumą nei 
prieš metus. Antrą 2019 m. ketvirtį me-
dinių baldų ir jų dalių eksportuota už 270 
mln. Eur, o trečią – už 288 mln. Eur.

Nuo metų pradžios medinių baldų ir 
baldų dalių daugiausia parduota Švedijoje 
ir Jungtinėje Karalystėje. Į šias šalis eks-
porto vertė siekė 111 mln. Eur, o tai sudaro 
ketvirtadalį visos šios produkcijos vertės. 
Trečia pagal svarbą – Vokietijos rinka, ku-
rioje medinių baldų ir baldų dalių parduo-
ta už 101 mln. Eur. Kitose šalyse pardavi-
mai gerokai mažesni: JAV – 58 mln. Eur, 
Norvegijoje – 54 mln. Eur.

Importas. Įvairių baldų importas augo 
nuo pat metų pradžios ir per tris ketvir-
čius, lyginant su tuo pačiu 2018 m. laiko-
tarpiu, padidėjo 10 proc. bei siekė 215 mln. 
Eur. 2019 m. trečią ketvirtį baldų įvežta už 
78 mln. Eur arba už ketvirtadaliu didesnę 
sumą lyginant su 2018 m. trečiu ketvirčiu. 
Medinių baldų ir jų dalių importas didėjo 
sparčiau nei kitų baldų: jų trečią ketvirtį 
įvežta už 33 mln. Eur, o nuo metų pradžios 
už 83 mln. Eur.

Nuo metų pradžios iš Lenkijos baldų 
įvežta už 55 mln. Eur. Trečią ketvirtį, lygi-
nant su antru, baldų importas iš šios šalies 
išaugo 7 proc. iki 20 mln. Eur. Dar spar-
čiau augo importas iš Italijos ir Vokietijos: 
trečią ketvirtį lyginant su antru, iš Italijos 
įvežtų baldų vertė išaugo 15 proc. iki 10,9 
mln. Eur, o Vokietijos – 21 proc. iki 7,7 
mln. Eur. Taip pat stipriai didėjo impor-
tas iš Estijos, kur trečią ketvirtį baldų įvež-
ta už 5,6 mln. Eur, t.y. už 38 proc. dides-
nę sumą nei antrą. Panašia dalimi išaugo ir 
importas iš Ukrainos tik baldų vertė buvo 
gerokai mažesnė – 2,8 mln. Eur. Nuo metų 
pradžios iš Rusijos įvežamų baldų impor-
tas nuolatos didėjo: pirmą ketvirtį jų įvežta 
už 1,1 mln. Eur, antrą – už 1,9 mln. Eur, o 
trečią ketvirtį iš šios šalies baldų vertė jau 
siekė 4,4 mln. Eur. Tokį augimą labiausiai 
lėmė didėjantis medinių baldų dalių im-
portas, kai vien per trečią ketvirtį jų įvežta 
už 3,1 mln. Eur. Baldų importas iš Švedijos 
mažėjo nuo pat metų pradžios ir trečią ke-
tvirtį susitraukė iki 4,7 mln. Eur. Mediniai 
baldai ir dalys sudarė penktadalį baldų im-
porto iš šios šalies. 
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Augmenijos smulkintuvai 
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Pasaulinių kongresų metu viena diena skiriama trumpoms vienos dienos dalyki-
nėms ekskursijoms, kurių metu dalyviai supažindiami su šalies gamta, miškais, 
miškininkystės ypatumais. IUFRO kongreso organizatoriai pasiūlė daugiau 

kaip 20 išvykų įvairiomis temomis. Aš pasirinkau išvyką į „Vila Velha“ valstybinį parką. 
Jis įsikūręs Brazilijos tropinės savanos, vadinamos „Cerrado“ zonoje, Paranos valstijoje, 
apie 80 km į šiaurės vakarus nuo  Kuritibos miesto, kuriame vyko IUFRO kongresas. 

„Vila Velha“ (portugalų kalba reiškia „Senas kaimas“) parkas buvo įkurtas 1953 m., 
siekiant išsaugoti prieš 300 mln. metų karbono periode susiformavusius smiltainio da-
rinius ir natūralią gamtą (gyvena daug endeminių ir nykstančių gyvūnų rūšių). 3800 ha 
dydžio parkui valstybė išpirko žemes iš privataus savininko. Apleidus plantacijas, natūra-
liai atsikuria natūrali augalija, vykdomi tik gamtotvarkos darbai, augmenijai kontroliuoti 
naudojami ir kontroliuojami deginimai.

Parkas 2004 m. buvo atnaujintas, įrengta infrastruktūra turistams, lankytis galima 
tik su gidu ir tik tam skirtais takais. Lankytojai  supažindinami su trimis įžymybėmis: 
„Arenitos“ – įspūdingais įvairių formų smiltainio uolienų dariniais, „Furnas“ – giliomis ir 
pilnomis vandens duobėmis su vešlia augmenija, „Lagoa Dourada“ – aukso spalvos ežeru, 
apsuptu natūralia augmenija. Parko darbuotojai organizuoja įvairias temines ekskursijas, 
naktinius pasivaikščiojimus.

apsilankius „Vila Velha“ 
valstybiniame parke
Prof. dr. vitas maRozas, vDu Žemės ūkio akademija 

Gamtos suformuotos įvairių formų smiltainio uolos

Šmirinėjantis paprastasis koatis

kongreso dalyviai parke augalijos atkūrimui naudojami kontroliuojami deginimai
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Daugelis šaltinių Kuritibą vadina žaliausiu miestu ne tik 
Brazilijoje,  bet ir pasaulyje. Parkai išsidėstę po visą 
miesto teritoriją, kur jaukią žalią zoną gali surasti ir cen-

tre, ir miesto pakraštyje. Vienas iš tokių yra Passaúna parkas. Uni-
kali vietovė susiformavo aplink ežerą, kuris šiuo metu yra vienas iš 
pagrindinių geriamojo vandens šaltinių Kuritibos gyventojams. Ta-
čiau taip buvo ne visada: prieš šimtmetį čia dar veikė plytų gamykla, 
stipriai teršdama vandenį ir aplinką. Uždarius gamyklą aplink ežerą 
buvo suformuota saugoma teritorija. 

Kuritibos parkai  Brazilijoje 
Dr. ekateRina makRiCkiene, vDu Žemės ūkio akademija  

Passaúna ežeras ir saugoma teritorija

Fontanų zona ir apžvalgos bokštai tanguá parke

kuritibos Botanikos sodo oranžerija

Palmių kolekcija kuritibos botanikos sode

Parke galima pasimėgauti žalioms pievelėms, iškylauti, veikia 
irklavimo klubas. Nors žvejoti Passaúna ežere draudžiama, vieti-
niai žvejai neatsisakė mėgstamos veiklos. Šalia jų įsitaiso ir gervės: 
gal  pavyks iš užsisvajojusio žvejo nugvelbti kokią žuvytę. 

1996 m. apjungus du buvusius karjerus, prie miesto centro įkurtas 
miesto gyventojų mėgstamas Tanguá parkas. Miesto valdžia plana-
vo čia įkurti šiukšlių perdirbimo gamyklą, tačiau vėlesnis sprendimas 
buvo gamtosauginis. Dabar lankytojus čia džiugina didelė kraštovaiz-
džio įvairovė: pievos, alėjos, gėlynai, fontanai, netgi dirbtinis krioklys. 

 Atokiau nuo miesto centro, ežero pakrantėje įsteigtas Náutico 
Iguaçu parkas. Viena iš jo įdomybių – apžvalgos bokštas ežero sa-
loje, kurį galima pasiekti nutiestu mediniu tiltu. Ežere vyksta re-
gatos ir kanojų varžybos. Parke įrengtos sporto aikštelės, takeliai 
pėstiesiems ir  dviratininkams. Gamtos mėgėjus džiugina laukinių 
paukščių ir gyvūnų įvairovė. Pasisekė ir mums: užpelkėjusio tven-
kinio viduryje esančioje  saloje žolę rupšnojo kapibara – pats di-
džiausias graužikas pasaulyje. 

 Pasakojant apie Kuritibą negalima nepaminėti ir botanikos 
sodo, kuris yra miesto simbolis – 1991 m. art nouveau stiliuje pa-
statyta oranžerija. 

 Europiečio akimis šis botanikos sodas labiau primena įprastą 
parką su gėlynais, fontanais, poilsio zonomis, pažintiniais takais. 
Sodo viduryje įrengtame tvenkinys gyvena antys, didieji kormo-
ranai, matosi vežlių, žuvų. Tik mediniu tiltu atėjus į salą patenki į 
Botanikos muziejų su ketvirtu didžiausiu herbariumi Brazilijoje. 
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proFsąJUnGŲ VeikLa

Įprasta metų sandūroje apžvelgti 
praėjusius metus bei planuoti dar-
bus ateičiai. Šie metai Lietuvos miš-

ko ir miško pramonės darbuotojų profesi-
nių sąjungų federacijai buvo jubiliejiniai 
– sukako 100 metų nuo profsąjunginio 
judėjimo ištakų medienos apdirbimo pra-
monėje ir miškininkystėje. Garbi  sukaktis 
iškilmingai paminėta gegužės 18 d. VDU 
Žemės ūkio akademijoje. Manome, kad 
renginys pavyko: priminė LMPF istoriją ir 
paskatino veikti toliau bei siekti rezultatų.  

Antras mums svarbus įvykis buvo 
LMPF IX-sis suvažiavimas, vykęs rugsė-
jo 27–28 dienomis. Jame buvo įvertinta 
Federacijos veikla per paskutiniuosius 5 
metus, patvirtintos veiklos gairės ateičiai, 
patobulinti įstatai, supaprastinti Tarybos 
formavimo principai, praplėstas ūkio vei-
klos sričių, kuriose veikiančios profesinės 
sąjungos gali būti mūsų Federacijos na-
rėmis, sąrašas. Suvažiavime patvirtinta 
naujos LMPF valdybos sudėtis bei išrink-
ta pirmininke ilgametė AB „Grigeo“ pro-
fesinės sąjungos pirmininkė Diana Raite-
laitienė. Tikimės, kad jos profsąjunginė 
patirtis dar labiau suaktyvins Federacijos 
veiklą, sprendžiant profesinių sąjungų na-
riams aktualius klausimus.

Federacijai daug dėmesio teko skir-
ti vis dar besiformuojančiai Valstybinių 
miškų urėdijai. Šių metų sausio 18 d. VMU 
darbuotojų atstovų konferencija pritarė 
kolektyvinei sutarčiai, kuri po pritarimo 
pradėta taikyti ne tik profesinės sąjungos 
nariams, bet ir visiems VMU darbuoto-
jams. Dėl kolektyvinės sutarties buvo de-
ramasi apie pusmetį, ne visus tenkina de-
rybų rezultatai, bet reikia suprasti, kad 
sutartis – tai kompromisas, maksimaliai 
atitinkantis sutarties šalių pozicijas.

Apie keturis mėnesius truko ir VMU 
naujos darbo užmokesčio sistemos, kuriai 
Profesinių sąjungų jungtinė atstovybė tu-
rėjo daug pastabų ir pasiūlymų, derinimas. 
VMU darbo užmokesčio sistema įvesta 
nuo kovo mėnesio, tačiau dar turi trūku-
mų, ypač susijusių dėl reformos pradžioje 
žadėto atlyginimų suvienodinimo. 

Federacija dėjo pastangas, kad VMU 
kuriamos vidaus tvarkos neviršytų teisės 
aktų reikalavimų, neturėtų perteklinių 
nuostatų, nevaržytų asmens teisių ir lais-
vių. LMPF ne kartą ragino VMU admi-

PirmAEiLiAi dArBAi
nistraciją tinkamai pasirinkti priorite-
tus, pirmiausia parengiant tas tvarkas, 
kurių laikytis darbuotojai įsipareigojo 
darbo sutartyse.

Naujaisiais metais Federacijos laukia ir 
nauji darbai. Kadangi didžioji dalis LMPF 
priklausančių profesinių sąjungų veikia 
VMU struktūroje, Federacijos veikla dau-
giausia susijusi su šiomis organizacijomis. 
Artimiausiu laiku privalome baigti savo 
struktūrinius pertvarkymus ir pasiekti, 
kad VMU regioniniame padalinyje veiktų 
tik po vieną LMPF priklausančią profesi-
nę sąjungą. Narių išsisklaidymas smulkio-
se organizacijose apsunkina profsąjunginę 
veiklą. Taip pat reikia skatinti prie LMPF 
prisijungti VMU dirbančius kitų profe-
sinių sąjungų susivienijimų  narius, nes 
mūsų tikslai yra bendri.

Toliau vykdysime Šiaurės šalių remia-
mą BOA projektą, kurio tikslas – didinti 
profesinių sąjungų narystę ne tik jau vei-
kiančiose profesinėse sąjungose, bet ir 
kuriant naujas. Projekto veiklą suaktyvi-
no naujasis jo organizatorius Algis Vait-
kevičius, kurio patirtis einant profesinės 
sąjungos pirmininko pareigas bei asme-
niniai kontaktai su miškininkais ir kitų 
sričių darbuotojais yra naudingi. Pirmieji 
rezultatai jau matomi.

Planuojame daugiau dėmesio skir-
ti darbuotojų saugai ir sveikatai. Kaip ir 
numatyta VMU kolektyvinėje sutartyje, 
artimiausiame LMPF Tarybos posėdyje 
deleguosime darbuotojų atstovus į VMU 
darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą, 
dalyvausime rengiant šio komiteto nuos-
tatus. VMU ir kitose įmonėse, kuriose yra 

LMPF narių, stebėsime, kad būtų laikomasi 
norminių aktų, ypač aprūpinant asmeninė-
mis apsaugos priemonėmis ir darbo drabu-
žiais, jų laikymo vietomis, priežiūra ir kita.

Praėję metai nuo VMU kolektyvinės 
sutarties pasirašymo parodė kai kuriuos 
šios sutarties trūkumus, jos nuostatos yra 
įvairiai interpretuojamos, skirtingai su-
prantamos ar net nevykdomos. Jungtinė 
atstovybė gavo iš savo narių daug pastabų, 
todėl jas apibendrinsime ir teiksime VMU 
administracijai siūlymus dėl VMU kolek-
tyvinės sutarties atitinkamų nuostatų pa-
pildymų ar pakeitimų.

VMU darbo užmokesčio sistemos 
apraše yra numatyta, kad praėjus pusme-
čiui po šios sistemos taikymo, ji bus įver-
tinta ir pakoreguota. Jungtinė atstovybė šia 
tema taip pat turi savo siūlymų ir dės visas 
pastangas, kad į juos būtų atsižvelgta.

Būdami ES fondų investicijų veiksmų 
programos remiamo projekto „Profesinių 
sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo 
modelis vystant socialinį dialogą“ dalyviai, 
numatome pravesti profsąjungos narių 
mokymus 3–4 profesinėse sąjungose ko-
lektyvinio darbuotojų atstovavimo, saugos 
ir sveikatos, tarpusavio solidarumo, dar-
buotojų dalyvavimo įmonės valdyme ir ki-
tais klausimais. 

Aktyviai dalyvausime Lietuvos profe-
sinių sąjungų konfederacijos veikloje, siek-
sime išvystyti kampaniją skatinant gyven-
tojus pervesti profesinėms sąjungoms 0,6 
proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mo-
kesčio. Laukia ir kiti kasdieniai darbai.

Mieli kolegos profsąjungiečiai, sveikin-
dami Jus Naujųjų metų proga, linkime ir ti-
kimės tarpusavio solidarumo, vienybės bei 
mūsų bendrų tikslų  įgyvendinimo.

lmPF valdyba

lmP federacijos 100 -mečio minėjimo metu
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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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Pagerbti 2019 m. konkurso nugalėtojai
vaClovas viDugiRis

Metų iššūkiai
Privačių miškų savininkai nuo 2018 m. 

sunerimę dėl Aplinkos ministerijos realių 
ketinimų įteisinti įstatymu „Natura 2000“ 
ekologinio tinklo (PAST, BAST) bei Euro-
pos bendrijos svarbos miško buveines, ku-
rių nemažai rasta ir privačiuose miškuose. 
Dalis šių buveinių persidengia su jau gam-
tosauginį statusą turinčiomis saugomomis 
teritorijomis. Šis gamtosauginis reglamen-
tas galbūt nekeltų tiek audrų, jei svarstant 
deficitinį 2020 m. valstybės biudžetą būtų 
kalbama ir apie kompensavimą už ūki-
nės veiklos privačiuose miškuose riboji-
mą. Neišsprendus šios problemos, privačių 
miškų savininkai žada kreiptis į šalies Ge-
neralinę prokuratūrą dėl savo teisių į nuo-
savybę nepagrįsto suvaržymo. 

Konferencijoje kalbėję Seimo nariai V. 
Rinkevičius, S. Gentvilas palaikė miško sa-
vininkų poziciją ginti savo teises, bet kar-
tu ir kvietė dar kartą bandyti diskutuoti 
su gamtosaugininkais, kad būtų išlaikytas 
gamtosaugos ir ūkinės veiklos balansas.  

Apie privačių miškų savininkų veikloje 
spręstinas kitas problemas kalbėjo LMSA 
pirmininkas Algis Gaižutis. Susidariusią 
šiemet nepalankią prekybos mediena situa-
ciją bei perspektyvas 2020 metams apžvelgė 
LMSA valdybos narys Mindaugas Šilinin-
kas. Jo duomenimis, medienos kainos Lietu-
voje per 2019 m. sumažėjo vidutiniškai apie 
11 proc., o kai kurių medienos sortimentų ir 
daugiau. Centrinės Europos šalyse 2017 m. 
audroms pažeidus didelius miškų plotus ir 
2018 m. kilus juose masiniams kenkėjų ži-
diniams, į rinką papildomai plūstelėjo apie 
70 mln. m3 medienos. Nemažai pažeistų 
miškų turinčios valstybės dotuoja miško 
savininkus, kad sutvarkytų pažeistus me-
dynus. Dėl miškų sanitarijos apie 19,5 mln. 
m3 medienos iškirsta ir Baltarusijoje. Todėl 
iš Baltarusijos įvežama į Lietuvą vien apie 

850 tūkst. tonų biokuro produkcijos. Šilu-
mos vartotojams tai laikinas džiaugsmas – 
pinga šilumos įkainiai, o vietiniams biokuro 
gamintojams žlunga verslas. Be to, dažnoje 
mūsų didesnėje lentpjūvėse pjaunami tik 
iš Baltarusijos ar Rusijos įvežti rąstai. Pro-
gnozuojama, kad 2020 m. mažės pjautinųjų 
rąstų paklausa Latvijoje, į kur buvo ekspor-
tuojama ir Lietuvos privačiuose miškuose 
pagaminta padarinė mediena.  

Valstybinės miškų tarnybos Miškų 
ūkio priežiūros skyriaus vyresnysis pata-
rėjas Benas Bitauskas apžvelgė, kokie ūki-
ninkavimo ypatumai ir tendencijos išryš-
kėja privačiose miško valdose. Jis priminė, 
kad miško savininkams reikėtų gilintis ne 
tik į medienos rinką, ekonominius aspek-
tus, bet į kintančius teisės aktus.

LMSA Žemės reikalų politikos komi-
teto pirmininkas, teisininkas Audrius Pet-
kevičius informavo, kad kitais metais įsi-
galiosiantys nauji teisės aktai, kurie palies 
ir žemės, miškų savininkus. Jų praktinis 
taikymas kol kas yra galvosūkis ir teisinin-
kams. Todėl LMSA veikloje dalyvaujantis 
anykštėnas teisininkas Kęstutis Tubis pa-
tarė miško savininkams galimus teisinius 
ginčus su valstybinėmis institucijomis 
spręsti kolektyviai, su LMSA pagalba, nes 
pavieniui siekti teisingumo esamoje teisi-
nėje sistemoje būtų keblu ir brangu.           

Valstybiniuose miškuose 45 metus 
miškininkystės specialistu dirbęs šakietis 
Romas Kupstaitis pasidalijo tvaraus ūki-
ninkavimo miškuose patirtimi, galimybė-
mis ją taikyti kintančiomis sąlygomis pri-
vačiose valdose. 

Savo įžvalgomis pasidalijo Aplinkos 
ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų po-
litikos grupės vyr. patarėjas Nerijus Kups-
taitis, Valstybinių miškų urėdijos vadovas  
Valdas Kaubrė, kiti konferencijos dalyviai 
ir svečiai, įsijungę į aktualijų diskusijas. 

 
Konkurso nugalėtojų pagerbimas
Iki šių metų spalio 20 d. konkursui 

buvo pateiktos 107 miško valdos, bet iš 
jų vertinimo nuostatus atitiko 84 valdos 
(pernai vertinta per 60 valdų). Iki lapkri-
čio 11 d. jos buvo apžiūrėtos ir įvertintos 
visoje Lietuvoje. Valdų apžiūroje dalyva-
vo LMSA atstovai, Valstybinės miškų tar-
nybos Miškų priežiūros skyriaus parei-
gūnai. Vertintojus labiausiai pradžiugino 
miškininkavimo rezultatai dzūkų valdo-
se. VMT Miškų priežiūros skyriaus Aly-
taus teritorinio poskyrio inspektoriai šie-
met pasiūlė aplankyti net 16 miško valdų. 
Kartu su VMT pareigūnais dzūkų valdas 
vertino LMSA atstovavęs miškininkas An-
tanas Lankelis. Lankytasi pavienių asme-
nų ir „Dzūkijos mediena“, „Dzūko miškas 
ir mediena“ bei kitoms įmonėms priklau-
sančiuose miškuose. Daug kilometrų teko 
nueiti apžiūrint valdas ir LMSA deleguo-
tiems vertintojams: Vilniaus apskrityje 
– Romui Cicėnui, Jūratei Užuotienei, Pa-
nevėžio apskrityje – Stanislovui Uzdrai, 
Marijampolės, Kauno ir Tauragės apskri-
tyse – šakiečiui Romui Kupstaičiui, Telšių, 
Tauragės ir Klaipėdos apskrityse – šilutiš-
kiui Antanui  Žuliui. Į valdų apžiūrą šie-

am atstovas nerijus kupstaitis įteikia prizą 
2019 m. konkurse 1 vietą laimėjusios miško valdos 

bendrasavininkei Gelenai aleškevičienei        

sostinės viešbučio „Best Western vilnius” salėje gruodžio 6 d. surengta  tradicinė lmsa konferencija „miškas – žmogui, 
žmogus – miškui“, į kurią pasveikinti konkurso laureatus – geriausiai savo valdas tvarkančius privačių miškų savininkus 
atvyko europarlamentaras Juozas Olekas, lr seimo nariai andriejus stančikas, viktoras rinkevičius, simonas Gentvilas, 
šalies Prezidento patarėja agnė Jakštienė, valstybinių miškų urėdijos direktorius valdas kaubrė, aplinkos ministerijos  
aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vyr. patarėjas nerijus kupstaitis, kiti svečiai. Pasidžiaugta, 
kad mūsų šalies pavyzdžiu analogiški konkursai jau rengiami latvijoje ir Estijoje.  
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met aktyviai įsijungė buvęs ilgametis Vals-
tybinio miškotvarkos instituto direktorius 
Alfredas Galaunė, talkinęs Kauno, Alytaus 
ir Vilniaus apskrityse. Šiemet konkurse 
dalyvavo net 26 miško įmonės. 

Konkurso nugalėtoju šalies mastu 
pripažintas druskininkietis Juozas Aleš-
kevičius, daug metų dirbęs buvusioje 
Druskininkų miškų urėdijoje Latežerio 
girininkijos eiguliu. Latežerio apylinkėse 
prie Kermušijos kaimo prigludusi jo miško 
valda įvertinta net 45 balais. Toks aukštas 
įvertinimas rodo, kad privati miškininkys-
tė kasmet kelia vis aukštesnę kartelę.

Juozo ir Gelenos Aleškevičių šeimai 
priklauso apie 41 ha paveldėto miško. Iš-
kirtus brandžius pušynus prieš 12 metų vi-
sos kirtavietės buvo iškart atsodintos. Nors 
tai sekėsi ir nelengvai – sodinukus grau-
žė grambuoliai. Patyręs eigulys nenuleido 
rankų: pirko naujus sodmenis, atsodinėjo, 
ravėjo želdinius pats, jam talkino šeima. 

Juozui Aleškevičiui susirgus, apdova-
nojimą atsiimti atvykusi jo žmona Gele-
na juokavo: tenka dirbti vyro miško valdos 
finansininke, vadybininke, mišką tvarko 

trys sūnūs, marčios ir trys anūkai, o Juo-
zas, kaip praktinės miškininkystės žino-
vas, vadovauja darbams ir tikrina, ar tin-
kamai pasodinti sodinukai. Gelenos tėtis 
taip pat buvo eigulys, todėl tikėtina, kad 
šeimos miškininkavimo tradicijas ateityje 
perims vaikai, o tęs ir anūkai. Su meile ir 
profesionalumu puoselėjamo Aleškevičių 
šeimos miško vertę didina vaizdinga Late-
žerio apylinkių gamta, tarp pušynų tyvu-
liuojantys ežerėliai.

Tarp geriausiai tvarkomų įmonių val-
dų taip pat pirmauja dzūkai:  1 vieta skirta 
UAB „Dzūkijos mediena“ (43 balai), 2 vie-
ta – UAB „Dzūko miškas ir mediena“ (35), 
trečia – UAB „Medžio projektas“ (30) iš 
Tauragės apskrities. 

Mažų valdų (iki 5 ha) kategorijoje 1 
vieta skirta Vytautui Graževičiui (44 balai) 
iš Alytaus apskrities, 2 vieta – miškininkui 
Vaidui Vaičiukynui ( 39) iš Tauragės aps-
krities, trečia – Dariui Ševeliui (37) iš Kau-
no apskrities.

Stambesnių miško valdų (5 ha ir dau-
giau) kategorijoje 1 vieta skirta  savininkui 
Arvydui Sparnauskui (34) iš Telšių aps-

krities, 2 vieta –  Sauliui Gedminui (30) iš 
Šiaulių apskrities, trečia – Onai Lukoševi-
čienei (30) iš Alytaus apskrities.

Taip pat nominuota po vieną savinin-
ką iš visų dešimties apskričių: Alytaus 
– Audronė Pašukonienė (32 balai), Kau-
no – Stasė Pugačiauskaitė (29), Klaipė-
dos – Adžius Mereckis (32), Marijampo-
lės – Vytautas Kazlauskas (26), Panevėžio 
– Egidijus Totorius (30), Šiaulių – Bronius 
Astrauskas (27), Tauragės – Alvydas Stra-
gauskis (30), Telšių – Vilius Merkys (23), 
Utenos – UAB „Kestarolis“ ( 27), Vilniaus 
– Arūnas Dzedzevičius (31). Pažymėti-
na, kad UAB „Kestarolis“ turimi miškai 
geriausiai tvarkomais Utenos apskrityje 
buvo pripažinti ir pernai.   

Konkurso nugalėtojams ir apskričių 
prizininkams įteikti rėmėjų – Aplinkos 
ministerijos, Mocevičiaus firmos „Gina-
las“ skirti vertingi prizai. Už švietėjišką 
veiklą, aktyvų dalyvavimą vertinant kon-
kursui pateiktas miško valdas LMSA pa-
dėkomis ir Mocevičiaus firmos „Ginalas“ 
prizais paskatinti VMT Miškų priežiūros 
skyriaus teritorinių padalinių 8 pareigū-
nai: Elmutas Mikaitis, (Tauragės r.), Daiva 
Jakštienė (Švenčionių r.), Pranas Bernotas 
(Širvintų r.), Gedgaudas (Biržų r.), Arūnas 
Trapikas (Ignalinos r.), Juozas Mockevi-
čius (Varėnos r.), Vidas Endrijaitis (Kelmės 
r.),  Liudvikas Puskunigis (Kazlų Rūdos 
sav. ir Vilkaviškio r.).  

Visiems prizininkams įteiktos LMSA 
valdybos narės, jonaviškės Dovilės Lilei-
kienės medelyne išaugintos vazonuose ka-
lėdinės eglutės bei Pavyzdingo miško savi-
ninko 2020 m. kalendoriai. 

Koncertine programa konferencijos 
dalyvius pasveikino Balio Dvariono de-
šimtmetės muzikos mokyklos auklėtiniai 
(vadovė Agnė Varanavičienė). Pagerbti konkurso organizatoriai ir miško valdų vertintojai

konkurso nugalėtojai ir prizininkai
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Susikaupimo ir Didžiojo laukimo metu geroji visuotinė ži-
niasklaidija nepaliovė maitinti apokaliptinėmis pranašystėmis. 
Maitino veltui. Na, bent jau neprašė išsitraukti piniginės. O tai 
patinka visiems, ypač mums, lietuviams.

Populiariausia šių dienų apokalipsė – artėjantis antrasis 
visuotinis Tvanas ir paskui jį – žmonijos Saulėlydis. Man tai 
visai nebaisu.

Užtenka atsiversti Bibliją ir ten viskas parašyta. Tereikia, 
kad laiku ir vietoj atsirastų apsukrus vyrukas ir sumeistrau-
tų didesnę valtį. Ir tiek bėdos. O mes gi turime net mokinukę!

Prisipažinsiu. Pykstu ant to vyrioko. Kam jis pardavė bilietą 
į savo ekspresą tų bjaurybių erkių porelei. Negaliu nepykti, nes 
esu visų jų dovanotų nekalėdinių dovanų veteranas. Bet gal vy-
rukas nekaltas?! Gal tos niekadėjos zuikiais prasmuko, įsivėlę 
į kieno nors kudlas. Na, kad ir į dabartinių gamtosaugos švie-
talų – vilkų prosenelių. Tai paaiškintų, kodėl jų tiek daug. Tos 
niekadėjos taip prasprūdo ir pro rūšims skirtų kvotų kontrolę.

Lietuviška apokaliptika jau kitoniška. Visi pranašai uniso-
nu gieda – valstybei krachas. O man ir vėl tik juokas. Visi kra-
chai prasideda nuo galvos. Belgai, gi, yra patikimai įrodę, kad 
galima gyventi ir be galvos. Beveik po kekvienų rinkimų jie mė-
nesių mėnesius gyvena be naujos vyriausybės. Ir nieko. Tobulai 
suteptas valstybės aparatas dūzgia net geriau, nes virš galvos 
nesėdi nauja šluota, atsiprašau, naujas antgalvis.

Šiemet ir aš sulaukiau gerosios žinios. Per patį adventą, gruo-
džio 10 dieną, pietauju, kertu sultingą kepsnį, skaitau (žinau, kad 
nesveika): 15min praneša katalikams, susilaikantiems nuo mė-
siško, bei, žinoma, vegetarams – ir pomidorai raškomi verkia.

Kitą dieną sulaukiu vizito. Užsuka kaimynas. Tas kaimy-
nas man truputį navatnas, bet dabar visi juk lygūs. Kaimynui 
rūpi mano nuomonė. Jeigu jau raškomi pomidorai verkia, tai 
ką daro kertami medžiai!? Ir kaip jam dabar jaustis šeimos re-
likvijoje, patogiame, mediniame krėsle, kai išsidrėbęs kibirais 
semia išmintį iš pasaulinio voratinklio... 

Hmmm... Va tau ir advento dovanėlė. O man tai kas. Esu 
senas, užkietėjęs mėsėdis ir malkų kirtėjas. Valgiau ant uosio 
malkų keptą mėsą su salotom ir valgysiu. Tik pomidorų nebe-
sūdysiu. Sako, kad druska vistiek nesveika.

O štai Jums, ponai, nežinau, ką patarti. Nežinau...
Ramių Naujųjų, Bičiuliai.
Ir mažiau „nemokamų“ žinių.

EuGEniJus tiJuŠas

P. S. Kažin, ką tai galėtų reikšti? Metų žmogumi paskelbta 
mokyklos nelankanti mokinukė...

(tęsinys, pradžia 2019 m. nr. 11)

Pašovimo vietos tyrinėjimas
Kiekviena paieška prasideda ramiai, kruopščiai surandant 

ir tiriant pašovimo vietą, kurioje į žvėrį pataikė kulka. Medžio-
tojo akis, tiriamai apžiūrinėdama žemės paviršių, ieško plaukų 
kuokštų, kulkos atplaišų, o kartais ir pirmojo kraujo. Juo sun-
kesnės vietos sąlygos, tuo didesnis pavojus viską sumindyti. Kai 
šaunama pradėjus temti arba esant aukšta žole apaugusiai pros-
kynai, kiekvienas kraujasekio šuns vedlys bus dėkingas, jei me-
džiotojas ne eis prie pašovimo vietos, o šuns vedlį instruktuos 
nuo bokštelio, kurioje vietoje jis šovė. Daroma grubi ir nuolat 
pastebima klaida, kai medžiotojas su dideliu prožektoriumi ir ly-
dimas pirmo pasitaikiusio šuns bando pats surasti žvėrį. Po to 
toks nelaimėlis dar išdrįsta apie tai prisipažinti kraujasekio šei-
mininkui. Tada šis privalo kuo greičiau išeiti iš pėdsakų makaly-
nės ir surasti išeinantį sužeisto žvėries pėdsaką. 

Priklausomai nuo kulkos pataikymo vietos, pašovimo vieto-
je galime rasti kulkos nukirptų plaukų, kraujo, kaulų skeveldrų, 
odos skutelių, skrandžio ir žarnų turinio, dantų ir jų nuolaužų, 
kepenų, blužnies, plaučių gabaliukų. Mūsų medžiotojų vaizduo-
tėje kraujas egzistuoja kaip pagrindinis pataikymo ženklas. Todėl 
nėra ko stebėtis, kad medžiotojas po šūvio pirmiausiai, o kartais 
ir išimtinai ieško kraujo, teigdamas, jei į žvėrį pataikė, tai pašo-
vimo vietoje privalo būti kraujo. Šio „kraujo sapno“ privalome at-
sisakyti. Nors dažnai pašovimo vietoje būna kraujo, tačiau tai ne 
taisyklė ir pašovimo vietos tyrimas niekados neturėtų apsiribo-
ti vien tik kraujo paieška. Taip pat pataikymo ženklai nebūtinai 
randami žvėries pašovimo vietoje, nes vėjo ar dar likusios šūvio 
energijos veikiami jie gali atsidurti už kelių metrų. Surastus pa-
šovimo įkalčius privalu apsaugoti nuo lietaus, vėjo ar sniego, nes 
pagal juos bandoma nustatyti pataikymo vietą. 

Kanopų pėdsakai
Kulkai pataikius į žvėrį, jis jaučia labai stiprų smūgį ir skaus-

mą. Reaguodamas į tai žvėris pašoka ir jo kanopos giliai įsi-
spaudžia žemėje. Gilesnius pėdsakus nei įprasta sužeistas žvė-
ris palieka ir nubėgdamas. Žemėje, žolėje, miško paklotėje, ant 
nukritusių lapų, spyglių, šakų sužeisto žvėries palikti pėdsakai 
skiriasi nuo sveiko pėdsakų. Sužeistas žvėris plačiai stato kojas, 
skečia kanopas, jo žingsniai mažesni. Sužeidus koją, ją velka ir 
palieką žymę.

         
Kulkos išplėšti plaukai
Svarbus paieškos elementas yra kulkos išplėsti plaukai. Jei 

pašovimo vietoje randame plaukų, tai neginčijamas įrodymas, 
kad kulka kliudė žvėrį. Randamų plaukų kiekis priklauso nuo to, 
kaip stovėjo žvėris, į kurią kūno vietą jam pataikyta, kokio ka-
libro ginklu šauta. Išplėstų plaukų kiekis priklauso ir nuo metų 
laiko. Žiemą plaukai yra ilgi ir jų daug, taip pat išplėšti plaukai 
geriau matomi sniego fone, negu trumpi vasaros plaukai. 

Daug plaukų išplėšiama, kai kulka kliudo tik kūno paviršių 
(nubrozdina). 

Gyvūnų kailis sudarytas iš įvairių rūšių plaukų: akuotplau-
kių, poplaukių arba vilnų ir jutimo plaukų. Pats plaukas sudary-
tas iš stiebo ir šaknies. Plaukai yra odos dariniai ir auga iš plauko 
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maišelio, kuris yra odoje. Žvėrys periodiš-
kai keičia plaukų dangą – šeriasi. Jų kon-
centracijos vietose – prie šėryklų, druskos 
laižyklų – galima rasti daug plaukų. Todėl 
svarbu atskirti išplėštus plaukus nuo negy-
vų, naturaliai iškritusių. Kulkos išplėštas 
plaukas ar kuokštas yra be šaknies, nes ša-
knys lieka odoje. Toks plaukas atrodo kaip 
nukirptas. Natūraliai besišeriantys iškritę 
plaukai yra su šaknimis. Žvėrių akuotplau-
kiai ir poplaukis įvairiuose kūno vietose 
skiriasi ilgiu, spalva, sandara. Taip pat ski-
riasi patinų ir patelių, jauniklių ir suaugu-
sių, žiemos ir vasaros kailių plaukai. Tau-
riųjų elnių ir stirnų kūno viršuje (nugara, 
šonų viršus) augantys plaukai yra storesni, 
ilgesni, stipresni. Šonų apačioje ir papilvėje 
jie yra trumpesni ir minkštesni. Trumpiau-
si ir šiurkščiausi plaukai auga ant kojų ir 
snukio. Tą patį galima pasakyti apie plaukų 
spalvą: kuo plaukai aukščiau, tuo jie tam-
sesni. Šviesiausi plaukai yra kūno apačioje, 
ypač tarp kojų. Tačiau ir čia jie skiriasi: pvz., 
elninių žvėrių tarp priekinių kojų yra vidu-
tinio ilgio pilki ir balti, o tarp užpakalinių 
kojų – vien balti plaukai. 

Šernų šeriai skiriasi mažai. Tačiau ir jų 
ilgesni, tamsesni ir šiurkštesni plaukai yra 
kūno viršuje, o apačioje trumpesni ir švel-
nesni. Poplaukis žiemą visose kūno vieto-
se yra ilgas ir tamsus, tačiau kūno apačioje 
būna plonesnis ir šviesesnis, ypač tarp kojų. 
Ypač ilgi ir šiurkštūs yra nugaros keteros 
plaukai. Vasara šernai yra apaugę pilkais 
trumpais šeriais, todėl šovimo vietoje sun-
ku jų rasti ir nustatyti, iš kurios jie vietos. 

Tuo remdamasis žvėries ieškantis me-
džiotojas gali nustatyti, į kurią vietą žvė-
riui pataikyta ir spręsti, kaip elgtis toliau. 
Čia labai praverčia vadinamos išplėštų 
plaukų knygos, kuriose pateikti surinktų 
plaukų kuokštų pavyzdžiai iš atskirų kūno 
dalių (iki 20 pavyzdžių). Galima sudaryti 
tokias knygas atskiroms žvėrių rūšims, ly-
tims, amžiaus grupėms ir metų laikams. 

Kraujas
Pašovimo vietoje rasti plaukai, o se-

kant toliau – kraujas teikia daug infor-
macijos. Iš kraujo konsistencijos, spalvos, 

tekėjimo pobūdžio ir net iš skonio galima 
daryti gana tikslias išvadas apie sužeidi-
mą. Gerai pataikius (šūvis į širdį), pašovi-
mo vietoje randama mažai kraujo, vos keli 
lašeliai. Tačiau sekant pėdsaku toliau, jo 
daugėja. Prastai pataikius (šūvis į raume-
nis), pašovimo vietoje kraujo būna daug, 
bet toliau jo mažėja. Žvėris smarkiai krau-
juoja pažeidus gyvybinius organus arba 
stambias kraujagysles. Pašovus koją, krau-
jo būna mažai arba gali jo visai nebūti. 

Kraujo kiekis priklauso ir nuo to, kaip 
žvėris nubėgo. Greitai bėgantis žvėris pa-
lieka sąlyginai mažai kraujo, o stovin-
tis ar einantis toje pačioje vietoje palieka 
daug kraujo. Kaip greit ant sužeisto žvė-
ries pėdsako pasirodo kraujas, priklauso 
ir nuo to, į kurią vietą pataikyta – aukš-
tai ar žemai. Pataikius  aukštai, kol krau-
jas nubėga per visą kūną iki žemės, praei-
na nemažai laiko, nes kraują sulaiko kailis. 
Pataikius žemai, laikas sutrumpėja. Sekti 
kraujo pėdsaku labai palengvina arba pa-
sunkina fonas, ant kurio krinta kraujo la-
šai. Šviesiame fone – ant žolės, žalių lapų, 
ant sniego kraujas matosi gerai. Tamsia-
me fone – ant nukritusių spyglių, šakų, 
parudavusios žolės, tamsios žemės krau-
jas prastai įžiūrimas. Todėl reikia labai 
atidžiai žiūrėti. Pašovimo vietą apžiūrėti 
labai padeda balta nosinė arba servetė-
lė. Pabraukus ją per tą vietą, kur stovėjo 
šaunamas žvėris, greit randama kraujo. 
Šovimo vietą geriausiai apžiūrėti iš kar-
to, nepraėjus ilgam laiko tarpui (3–4 val.). 
Pabuvęs saulės atokaitoje ar vėjo gairina-
mas kraujas džiūsta, keičiasi jo konsisten-
cija bei spalva, darosi sunkiai apibūdina-
mas. Pataikius į širdį, kraujas yra tamsiai 
arba vidutiniškai raudonas, su oro burbu-
liukais, bet neputotas, kaip šviesus plau-
čių kraujas. Toks kraujas randamas šalia 
pėdsako. Sužeidus plaučius, kraujas yra 
šviesiai raudonas, putotas. Taip pat gali-
ma rasti plaučių dalelių. Toks pats kraujas 
gali būti peršovus gerklas, jo randama iš 
abiejų pėdsakų pusių. Pataikius į plaučius, 
kraujo iš pradžių būna mažai, tačiau jis 
teka dideliais lašais. Šio kraujo pasirodo 
vis daugiau. Kai kulka kliudo žvėries snu-

kį, kraujas būna vandeningas, skystas, su-
simaišęs su seilėmis. Be to randama dantų, 
žandikaulio nuolaužų su dantų alveolėmis. 
Pataikius į gerklas, kraujo būna iš abiejų 
pėdsako pusių. Kraujas šviesus, putotas. 
Sužeidus stemplę, kraujo būna nedaug. Jis 
tamsus, purvinas, susimaišęs su pašaru. 
Pataikius į pilvo ertmę, dažniausiai kraujo 
būna labai mažai, bet labai priklauso nuo 
to, kurie organai pažeisti. Jei kepenys, ant 
pėdsako randami dideli, tamsiai raudoni, 
rudi lašai, kurie pasirodo už kelių žingsnių 
nuo pašovimo vietos. Taip pat galima ras-
ti kepenų dalelių. Pataikius į skrandį, krau-
jo būna mažai. Jis šviesus, susimaišęs su 
skrandžio turiniu – tamsiai žalios spalvos 
pašaro likučiais. Pažeidus žarnyną, krau-
jo būna mažai, jis purškia mažais lašeliais. 
Kraujas susimaišęs su rudai žaliomis, tirš-
tomis pašaro liekanomis. Kai pažeista kasa, 
kraujas būna panašus į kepenų, teka tokio 
pat dydžio lašais. Peršovus inkstus, kraujo 
būna mažai, teka dideliais, tamsiais raudo-
nais (šviesesniais už kepenų kraują) lašais. 

Svarbu atkreipti dėmesį, kurioje pėdsa-
ko vietoje nulašėjęs kraujas. Pataikius į gal-
vą arba kaklą, kraujo būna iš abiejų pėdsa-
ko pusių, pataikius į kojas – tik sužeistos 
galūnės pusėje. Pažeidus krūtinkaulį arba 
pilvo ertmę, kraujo būna tiesiai ant pėdsa-



      2019 Gruodis30

vy
ta

u
to

 R
ib

ik
a

u
sk

o
 n

uo
tr

au
ka

kų. Iš to, kokiame aukštyje randama kraujo 
ant žolės, medžių kamienų, galima spręsti, 
kurioje žvėries vietoje yra žaizda.

Kaulų skeveldros, kaulų čiulpai, 
audinių dalys
Iš kaulų skeveldrų, nuolaužų, rastų pa-

šovimo vietoje, ir toliau galima sužino-
ti apie sužeistą vietą. Vamzdiniai galūnių 
kaulai yra gerokai kietesni už kitus kaulus, 
todėl jų skeveldros būna aštresniais kraš-
tais negu kitų, pavyzdžiui, šonkaulių, krū-
tinkaulio. Tik apatinio žandikaulio skevel-
dros yra panašios į galūnių kaulų. Todėl 
jo nuolaužas galima lengvai sumaišyti su 
galūnių kaulų nuolaužomis. Kojų kaulų vi-
dinėje pusėje būna kaulų smegenų likučių. 
Pagal kaulų skeveldrų stiprumą ir išvaiz-
dą galima atpažinti, iš kurios kojos vietos 
jos yra. Blauzdikauliai yra plonesni ir dau-
giau išlenkti už šlaunikaulius. Šonkauliai 
ir krūtinkaulis yra labai porėti, jų nuolau-
žos neaštrios. Tačiau ir pataikius į kojas 
galima rasti porėtų kaulų, kai sužeidžiami 
sąnariai. Pataikius į snukį, galima surasti 
dantų skeveldrų ar net žandikaulių dalių 
su dantų alveolėmis. Apatinio žandikaulio 
skeveldros būna labai panašios į kojų kaulų 
skeveldras. Kaulų smegenų pašovimo vie-
toje randama mažai. Dažniausiai jų galima 
rasti, kai peršauti vamzdiniai kojų kaulai. 
Esant minusinei temperatūrai, jos greit 
kietėja ir pasidaro panašios į mėsos (rau-
menų) ar taukų gabaliukus. Patrynus tarp 
pirštų, jie praranda savo formą ir struktū-
rą. Taip neatsitinka su mėsos (raumenų) 
gabaliukais ir taukais.

Kai pataikoma į galūnes, raumenų krau-
ją su įsiterpusiomis kaulų smegenų dalelė-
mis, kurios atrodo lyg burbuliukai, galima 
supainioti su putotu plaučiu. Pašovimo vie-
toje be kaulų skeveldrų ir kojų kaulų sme-
genų galima rasti mėsos (raumenų) dalelių, 
taukų, kailio gabalėlių ir net kanopų dalių.

Labai kraujuoti taukų gabalėliai, išsi-
tepę skrandžio turiniu, rodo, kad patai-
kyta į pilvo ertmę. Odos skiautelės, daug 
išplėštų plaukų ir net mėsos gabalėliai 
rodo, kad blogai pataikyta, nekliudyti or-
ganai ir kulka praėjusi kur nors kūno pa-
viršiumi (tik nubrozdino).

Laukimo laikas
Iki paieškos pradžios turi praeiti ma-

žiausiai 4 valandos. Taip pat dvigubai, 
trigubai ilgesnis kraujo pėdsakų išbuvi-
mo laikas nesukelia jokio sunkumo šuns 
nosiai. Jei sužeistas žvėris pasislėpė ne-
toli pašovimo vietos ir  jo „netrukdome“, 
jis ramiai nusibaigia ir yra lengvai suran-
damas. Daug sudėtingiau, jei šaulys „eina 
iš paskos tik per kelis žingsnius“. Tuomet 
ir mirtinai sužeistas žvėris iš paskuti-
nių jėgų bėga tolyn, tuo apsunkindamas 
paiešką. Laukimo laiką galime sutrum-
pinti tik tada, jei šaulys visiškai tikras dėl 
pataikymo ir visi ženklai tai patvirtina. 

          
Šuns parinkimas
Visais abejotinais atvejais būtina į 

paiešką įtraukti patyrusį kraujasekį šunį. 
Jaunam, dar tik mokomam arba turin-
čiam mažai patirties šuniui leidžiama 
dirbti tik tada, jei išgirstame žvėrį nu-
griūnant arba pašovimo vietoje rasti žen-
klai tikrai rodo šūvį į plaučius arba širdį. 

Sunkiausias darbas šuniui, kai kulka 
pataiko į koją, o dar sunkiau, kai į snukį. 
Kartais tokia paieška trunka daugiau kaip 

2 dienas. Tai reikalauja iš šuns ir jo vedlio 
gero fizinio pasirengimo. 

Šuns darbas ant diržo
Svarbiausias paieškos elementas yra šuns 

darbas, o lemiantis faktorius šuns darbe yra 
jo uoslė. Atvedus šunį į lig šiol dar nežinomą 
pašovimo vietą, diržą galima išvynioti tik da-
linai. Sekant kraujo pėdsaku, jis išvyniojamas 
visas. Kraujasekio vedlys gali diržą ir paleisti, 
kai ieško patogesnio kelio, bet keliais greitais 
žingsniais turi vėl atsidurti prie besivelkančio 
diržo. Paprastai, esant taikliam šūviui, šuo 
priveda prie nusibaigusio žvėries. Jeigu su-
žeidimai nedideli, žvėris atsikelia iš guolio ir 
bėga. Kraujas būna šviežias.

Žvėries stabdymas
Šuo atsegamas nuo diržo tik tada, kai jis 

būna betarpiškai prie sužeisto žvėries. Tai 
kraujasekio vedlys mato, girdi, randa šviežio 
kraujo arba šuo tai parodo savo elgesiu. Vie-
na iš grubiausiu paieškos klaidu yra, kai šuo 
per anksti paleidžiamas nuo diržo. Dažnai 
tada šuo atsiduria prie sveiko žvėries, prade-
da persekioti jį ir tik po ilgo laiko, labai nu-
vargęs sugrįžta pas vedlį. 

Pribaigiamasis šūvis
Pribaigiamąjį šūvį į sužeistą žvėrį palei-

džia tik kraujasekio vedlys šuns saugumo 
sumetimais. Tai yra geležinė taisyklė. Kai 
sužeistas žvėris ateina prie vieno iš išstaty-
tų šaulių, jis žinoma šauna, tačiau tai daryti 
reikia labai atsargiai.
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medŽiokLė

trečiasis medžioklės ragų 
šaukinių konkursas

Prof. eDmunDas baRtkevičius, auDRius Pučinskas

VDU Žemės ūkio akademijoje rugsėjo 
pabaigoje vykusiame trečiajame Lietuvos 
medžioklės ragų šaukinių konkurse rungėsi 
daugiau nei trys dešimtys medžioklės muzi-
kos žanro gerbėjų. Džiugu, kad ragų pūtikų 
vis gausėja. Šiemet konkurso dalyvių gretas 
papildė medžioklės ragų kolektyvai iš Pa-
mario krašto. Dalyvių pasirodymus vertino 
autoritetinga komisija: Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos docentas, kompozitorius, 
aranžuotojas Kazys Daugėla (pirmininkas), 
LMTA profesorius, Lietuvos tūbos moky-
klos pradininkas, ilgametis LNSO artistas 
Leonardas Ulevičius, VDU Muzikos aka-
demijos docentas, Instrumentinės muzikos 
katedros Pučiamųjų instrumentų skyriaus 
vadovas Vidmantas Kijauskas. 

Tarp nugalėtojų buvo Šilutės medžio-
tojų klubų „Rusnė“ ir „Kulynai“ muzikan-

tai Gražvydas Raila ir Tadas Geštautas bei 
Mažosios Lietuvos medžioklės ragų an-
samblis „Kurtinys“, laimėjęs I-ąją vietą A 
kategorijoje. Puikiu maršu ir gražia tradi-
cine medžioklės muzika  nustebino Vil-
niaus medžioklės ragų ansamblis „Tauro 
ragai“, kuris laimėjo pagrindinę nominaci-
ją medžioklės muzikos (MM) kategorijoje. 
Šauniai pasirodė Sūduvos medžiotojų są-
jungos medžioklės ragų kolektyvas bei so-
listai iš Marijampolės. VDU Žemės ūkio 
akademijos medžioklės ragų ansamblis 
laimėjo I-ąją vietą C kategorijoje.

Nuo suaugusiųjų meistriškumu ir noru 
dalyvauti neatsiliko jaunieji dūdoriai. Pui-
kiai pasirodė Marijampolės ir Kazlų Rūdos 
meno mokyklų auklėtiniai, kuriuos ragais 
groti moko vienas konkurso organizatorių 
– Audrius Pučinskas.

Nugalėtojų apdovanojimas vyko VDU 
ŽŪA parodos „Inno panorama“ scenoje. 
Audringų parodos dalyvių aplodismen-
tų sulaukė finalinis visų konkurso dalyvių 
atliekamas medžioklės maršas „Vykstam į 
medžioklę“, kurį dirigavo šio kūrinio auto-
rius Kazys Daugėla. 
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Įdomus pastebėjimas – pelėnų antplūdis
Ankstyvą 2016 m. pavasarį už Raudondvario esančio 

Netonių kaimo teritorijoje pasodinome lygiame lauke 
užuovėjinę užtvarą būsimam sodui iš dvimečių eglai-

čių. Tuomet sklypas buvo apaugęs tankia lendrūno veja, žemė už-
tvaroms sodinti nebuvo įdirbta. Duobutes eglaitėms sodinti kasė-
me pusiau cilindriniu švedišku kastuvu, sodinome viena eile kas 1 
metras. Prigijo 98 proc. eglaičių. Kiekvienais metais birželio mėnesį 
apie eglaites 1 m pločio juostoje buvo nušienaujami lendrūnai. Kas-
met spalio mėnesį eglaites nuo stirnų ir iš netoliese esančio aptvaro 
pabėgusių dėmėtųjų elnių galimų pakenkimų apsaugojome tuome-
tinėje Dubravos EMM urėdijoje pagamintu repelentu G-4 ir vokiš-
ku „Cervacol extra”. Abiejų repelentų efektyvumas buvo panašus 
(97–98 proc.), tik vokiško repelento kaina yra didesnė. Pastebėjau, 
kad ragų valymosi ir rujos metu vėliau nemažai eglaičių pažeidė 
stirninai. Nuo jų eglaites galima apsaugoti tik įsmeigiant apie me-
delius 2–3 kuolus. 2016–2018 m. nesimatė pelėnų pažeistų eglaičių. 

Ir štai iki 2019 m. balandžio mėn. visų eglaičių viršūninių ir 
menturinių šakučių ūglių pumpurai beveik 100  proc. buvo išės-
ti rudųjų pelėnų, nepriklausomai nuo medelių aukščio. Pumpurai 
buvo nukasti kandžiais tarsi nupjauti peiliuku. 

Dr. Olgirda Belova nurodo (2000 m.), kad tai yra svarbus rudų-
jų pelėnų maitinimosi požymis. Pakenkimas įvyko ketvirtaisiais 
metais po užuovėjinės eglių užtvaros pasodinimo, matyt, sutapęs 
su rudųjų pelėnų populiacijos gausos maksimumu, kuris pasikar-
toja kas 3–5 metai.

Eglaičių reakciją į pumpurų pažeidimą ir jų regeneraciją tyrė-
me rugpjūčio mėnesį, pasibaigus medelių augimui. Mūsų nuos-
tabai, iš išėstų pumpurų išaugo nauji viršūninių ir menturinių 
šakučių ūgliai. Viršūninių ūglių ilgis siekė iki 31 cm, menturinių 

– iki 21 cm. Eglaičių aukštis svyravo nuo 50 cm iki 150 cm, bet 
tai nebuvo kliūtis rudiesiems pelėnams, kurie laipioja į 6–8 m 
aukščio medžius.

Pavasarį viršūniniai ir menturinių šakučių ūgliai išauga iš 
pumpuruose esančio augimo kūgelio, kuris suvystytas į kelioli-
ka apvalkalėlių, o visas pumpuras padengtas sakuotais žvyneliais. 
Eglių pumpurai būna apgaubti išlenktais spygliais. Išėdant pelė-
nams pumpurus, matyt, buvo pažeista tik viršutinė augimo kūge-
lio dalis. Todėl pavasarį ir išaugo nauji metūgliai. Šis reiškinys yra 
gana įdomus ir reikalauja detalesnio tyrimo.

Prof. VytAutAS PADAIGA

regeneravusios eglutės
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V. TREPĖNAITIS. LMPF veiklos šimtmetis: 
ištakos ir dabartis, V-20;
J. ŪSAS. Tikimės, kad VMU netaps 
„policine“ įmone, VI-24; 
I. RUGINIENĖ. Kam naudinga 
diskredituoti miškininko profesiją?, VII-29;
Dėsime pastangas patikslinti vidutinio 
darbo užmokesčio skaičiavimą, VIII-24;
Išrinkta nauja LMPF vadovybė, IX-22;
D. RAITELAITIENĖ, V.TREPĖNAITIS. Socialines 
problemas spręsime dialogo būdu, X-26;
I. BIKUVIENĖ. Ar reikia 
„reformuoti“ reformą?, XI-28;
Pirmaeiliai darbai, XII-24; 

Privatūs miškai  
V. VIDUGIRIS. Skubotos pertvarkos  
baugina, III-26;
LMSA XXII-oje Generalinėje asamblėjoje: 
rezultatai, planai, lūkesčiai, IV-26;
A. ADOMAITIENĖ. Su meile išpuoselėtoje 
Michelini šeimos miško valdoje, VIII-22;
V. VIDUGIRIS. Pagerbti 2019 m. 
konkurso nugalėtojai, XII-26;

Medžioklė 
R. VARANAUSKAS. Žvėrių skaičiavimo 
metas, I-28;
E. KUODAITIS. Šunys medžioklėse varant, 
kaip juos parengti, II-30; IV-28; V-28;
V. TAMOŠIŪNAS. Ar prigis Lietuvoje turkmėnų 
ir lenkų pasididžiavimas – aviganiai?, III-28;
A. KAMIČAITIS. Kaip nerasti vilko, V-24;
A. BRUKAS. Medžioklės reguliavimo 
ir veiklos peripetijos tarpukario 
Lietuvoje (1920–1940 m.), VI-26; VII-26;
A. KULEŠA. Kraujasekiai, VIII-26; IX-30;
R. ANDRIUŠKEVIČIUS. Kaip sumedžioti 
savo svajonių elnią?, VIII-28;
R. ŠPINKyTĖ-BAČKAITIENĖ, D. DANUSEVIČIUS. 
2018–2019 m. medžioklės sezono metu 
sumedžiotų vilkų tyrimai, IX-26;
R. KELIUOLyTĖ. Medžiotojų namai 
atgavo orumą, X-28;
V. TAMOŠIŪNAS. Sužeistų žvėrių 
paieška, XI-30; XII-28;
E. BARTKEVIČIUS, A. PUČINSKAS. Trečiasis 
medžioklės ragų šaukinių konkursas, XII-31;

Užsienyje 
A. KULIEŠIS, A. KASPERAVIČIUS. 
Norvegijos nacionalinei miškų inventorizacijai – 
100 metų, VI-14;
N. KUPSTAITIS. Kuo šiandien gyvena 
Vokietijos miškininkai?, VII-6;
E. LINKEVIČIUS, V. ARAMINIENĖ. 
Miškininkystės projekto SURE 
pristatymas Čekijoje, VIII-14;
G. BRAZAITIS. Nepažįstama Brazilija: 
parkai, miškai ir miškininkystė, XI-9;
E. BARTKEVIČIUS, J. STANKEVIČIŪTĖ. 
Vokietijos miškininkų dėmesys ateities 
miškų keliams, XI-15;
V. MAROZAS. Apsilankius „Vila Velha“ 
valstybiniame parke, XII-22;
E. MAKRECKIENE. Kuritibos parkai 
Brazilijoje, XII-23. 

Aktualijos   
Kodėl kilo rangovų nepasitenkinimas viešųjų 
pirkimų konkursu? , I-6;
V. TREPĖNAITIS. Kodėl prireikė skubiai 
gamtosauginti Miškų įstatymą, II-6;
V. TREPĖNAITIS. Ar pavyks prisikviesti žmonių 
į miškasodį?, III-6;
S. GIRDZIUŠAS. Miško pramonės plėtra 
Baltijos šalyse, III-8;  
K. MAŽEIKA, G. JANIŠKIENĖ. Miškininkai turi 
dirbti tą darbą, kurio jie ir atėjo dirbti, IV- 6; 
V. TREPĖNAITIS. Pavasarinių liepsnų žala 
gamtai, miškui ir žmonėms, IV-9;
V. TREPĖNAITIS. Miškų sektoriuje būtina 
spręsti ir socialines problemas, V-6; 
Devintojo dešimtmečio sulaukus. 
Kas toliau?, VI-6;
IUGB pasauliniame kongrese – diskusijos 
apie žmonių ir laukinių gyvūnų sambūvį, VIII-6;
Šimtmečio įdirbis neturėtų būti pamirštas, IX-9;
S. KARAZIJA. Lietuvos miškininkų sąjungos 
veikla: praeitis, dabartis ir ateitis, IX-10;
N. KUPSTAITIS. Kam prireikė akcinės bendrovės 
Lietuvos valstybiniuose miškuose?, XI-6;
R. KALVAITIS, E. MAKRICKIENE. Kad medienos 
ruoša nebūtų vien pagrindine veikla, XI-7;
V. TREPĖNAITIS. Klimato kaita: 
pasaulinis iššūkis ir galimybės keistis, XII-8;

Miškininkystė 
Z. BITVINSKAITĖ. Labanoro girios analogų 
beieškant, I-8;
G. URBAITIS, A. MALINAUSKAS. Plantacinių 
eglės, maumedžio, beržo ir juodalksnio medynų 
našumas ir apyvartos ilgis, I-11;
V. TREPĖNAITIS. Spręstini miško sėklininkystės 
ir selekcijos klausimai, I-14;
 V. VASILIAUSKAS. Pušynų kenkėjai bus 
naikinami biologiniu preparatu, I-16; IV-14;
V. TREPĖNAITIS. Miškų instituto 2018 m. 
miškotyros darbai ir vykdyti projektai, II-14;
 D. DANUSEVIČIUS, V. BALIUCKAS, 
J. BUCHOVSKA. Paprastojo ąžuolo kilmės 
tyrimai Lietuvoje, II-19;
B. GRIGALIŪNAITĖ, A. MATELIS, D. BUROKIENĖ. 
Paprastojo uosio (Fraxinus excelsior) ligų 
sukėlėjai, II-20;
A. PLIŪRA, V. LyGIS. Miško ekosistemų 
produktyvumo, būklės bei medžių rūšinės 
įvairovės pokyčių klimato kaitos ir susijusių 
stresorių poveikio sąlygomis prognozės, III-14; 
J. DANUSEVIČIUS.  Būtinas  miško atkūrimo 
monitoringas, III-18;
D. BUROKIENĖ. Bendradarbiaujame su Ukraina: 
kaip sumažinti augalų invazinių ligų sukėlėjų 
plitimą ir daromą žalą, III-21;
A. BRUKAS, A. RUTKAUSKAS. Prisimenant 
miškotvarkininką, profesorių, 
habil. dr. Joną Petrą Kenstavičių, III-22;
A. PLIŪRA, V. SUCHOCKAS, V. LyGIS, 
J. LABOKAS. Miško ekosistemų atkūrimo, būklės 
stabilizavimo ir atsparumo didinimo, 
siekiant užtikrinti jų tvarumą kintančio klimato 
ir susijusių stresorių poveikio sąlygomis, 
rekomendacijų paketas, IV-12;
B. GRIGALIŪNAITĖ, A. MATELIS, D. BUROKIENĖ. 
Japoniško sakuros Lietuvoje, IV-16;

R. BENIUŠIS, A. KULIEŠIENĖ, V. GRIGAITIS. 
LR miškų valstybės kadastras, paslaugos, plėtra, 
ateities perspektyvos, V-12;
A. KULIEŠIS. Juozo Butėno mokslinis palikimas  
ir jo svarba šiandienos miškininkystėje 
bei miškų apskaitoje, V-14;
B. GRIGALIŪNAITĖ, D. BUROKIENĖ, A. MATELIS. 
Augalų deformacijos – galai, V-16;
B. GRIGALIŪNAITĖ, A. MATELIS. Blizgančiojo 
kaulenio (Cotoneaster lucidus) pažeidimai, VI-18; 
A. KULIEŠIS, G. KULBOKAS. Lietuvos miškų 
dinamika pagal Nacionalinės miškų 
inventorizacijos 1998–2017 m. rezultatus, 
VII-10; VIII-8; IX-18; X-8; XI-16;
A. BALČIUS. Miškų kontrolės vingiai  
ir  verpetai, VII-13;
V. TREPĖNAITIS. Dėmesys miško genetinių 
išteklių naudojimui ir atkūrimui regionuose, VII-16; 
R. BEINORTAS. Medienos produktų eksporto 
ir importo 2019 m. I, II, III ketvirčių analizė, 
VII-14; X-14; XII-18;
G. MOZGERIS. XXV-asis  IUFRO pasaulinis 
kongresas Brazilijoje, X-6;
D. BUROKIENĖ, V. LyGIS. Kovai su uosynų 
džiūtimi konsoliduojamos Baltijos šalių 
ir Vokietijos mokslininkų pajėgos, X-10;
M. ALEINIKOVAS, I. VARNAGIRyTĖ-
KABAŠINSKIENĖ, M. ŠKĖMA, A. BALTRUŠAITIS, 
M. PUKALSKIENĖ, B. ŠILINSKAS, L. BENIUŠIENĖ. 
Inovatyvios technologijos Lietuvoje: 
medienos modifikavimas, XI-12;
A. KULIEŠIS, A. KASPERAVIČIUS. Labanoro giria, 
Punios šilas, Šimonių girios biosferos poligonas, 
kas toliau?, XII-10;
B. GRIGALIŪNAITĖ, A. MATELIS, D.BUROKIENĖ. 
Vingio parke aptinkami žalingi grybai, XII-14;

Gamtosauga
V. TREPĖNAITIS. ES fondų ir nacionalinės 
investicijos į „Natura 2000“ tinklo plėtros 
ir tvarkymo darbus, II-22;
S. KARAZIJA.  Iš kur Lietuvoje atsirado tiek 
daug EB svarbos miškų buveinių?, III-10;
Diskusija Kuršių nerijoje dėl miškų: 
kas verčia sunerimti?, VIII-11;
V. VIDUGIRIS. Kuo baigsis ginčas 
dėl Punios šilo statuso?, IX-12;
Z. BITVINSKAITĖ. Ar verti Punios šilo?, IX-16;
V. RIBIKAUSKAS. Kiek Lietuvai reikia 
„šventųjų“ girių?, X-18;
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PROFESIONALI
KOKYBĖ UŽ
GERESNĘ KAINĄ
Miško valymo pjūklas Husqvarna 545F

NAUJIENA

Intuityvus valdymas Veiksminga antivibracijos sistemaTvirtas velenas

849 EUR


