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TURINYS

Generolui Povilui Plechavičiui atminti –
6600 ąžuoliukų giraitė
Šiemet Lietuva mini generolo Povilo Plechavičiaus 130-ąsias gimimo
metines. Šia proga kovo 28 d. Valstybinių miškų urėdijos Dubravos
regioninio padalinio Karalgirio miške (Kauno r. Vilkijos seniūnija)
bus sodinama 6600 ąžuoliukų giraitė generolui atminti. Planuojama,
kad ąžuoliukus sodins Kauno P. Plechavičiaus kadetų licėjaus auklėtiniai, Lietuvos kariuomenės kunigaikščio Vaidoto mechanizuotojo
pėstininkų bataliono bei JAV kariai, tarnaujantys Pabradėje. Iš viso
dalyvaus apie 400 žmonių.
Susitarimą dėl 6600 ąžuoliukų giraitės sodinimo pasirašė Povilo
Plechavičiaus kadetų licėjaus laikinai atliekanti direktoriaus pareigas
pavaduotoja ugdymui Ingrida Levickienė, Valstybinės miškų urėdijos
direktorius Valdas Kaubrė ir visuomeninės organizacijos „LDK palikuonys“ vadovas Gediminas Armonavičius.
Valstybinių miškų urėdijos vadovas Valdas Kaubrė pažymėjo, kad
„šie sodinukai Kadetų licėjaus auklėtiniams bus puiki mokymo priemonė pažinti, mylėti, rūpintis ir puoselėti mišką – kaip generolas rūpinosi mūsų krašto vertybių išsaugojimu“.
P. Plechavičiaus kadetų licėjaus auklėtiniai įsipareigoja šia ąžuolų
giraite rūpintis ir puoselėti kol medžiai sutvirtės ir perduoti šią tradiciją naujiems kadetų licėjaus auklėtiniams.
„Ši idėja turi labai gilią prasmę ir man primena mūsų iniciatyvą,
kai Ukrainoje žuvusiems kariams atminti nuvežėme ir pasodinome
du tūkstančius sodinukų. Kiekvienas pasodintas ąžuoliukas šeimai
simbolizuoja prarastą patį artimiausią žmogų. Atmintis gyva tik tuomet, kaip ji yra puoselėjama“, – kalbėjo pasirašant bendradarbiavimo
sutartį visuomeninės organizacijos „LDK palikuonys“ vadovas Gediminas Armonavičius.
VMU inf.
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Sausio 25 d. Miško darbų rangovų asociacijos
iniciatyva surengtas dalykinis susitikimas,
kuriame miško darbų rangovams aktualūs
klausimai aptarti su renginyje dalyvavusiais
LR Seimo nariais K. Bacvinka, S. Gentvilu,
LMSA pirmininku A. Gaižučiu.
Sausio 27 d. Aplinkos ministerijoje į atskirus
padalinius atskirtos Miškų ir Gamtos apsaugos politikos grupės. Miškų politikos grupėje šiuo metu dirba 12 valstybės tarnautojų,
grupei vadovauja vyriausiasis patarėjas dr. N.
Kupstaitis (plačiau – 9 p.).
Sausio 28–29 d. LAMMC filialo Miškų instituto vyresnioji specialistė D. Čiuldienė,
inžinierius E. Vigricas ir projekto finansų administratorė O. Skaisgirienė dalyvavo
darbiniame pasitarime „Klimato kaitos švelninimo potencialo demonstravimas maisto medžiagomis turtinguose organiniuose
dirvožemiuose Baltijos šalyse ir Suomijoje“
(LIFE) Nr. 18 CCM/LV/001158), kuris vyko
Salaspilyje esančiame Latvijos valstybiniame
miškų tyrimo institute „Silava“.
Čia susirinko 4 šalių atstovai: Latvijos
valstybinis miškų tyrimo institutas „Silava“,
Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas, asociacija „Baltic coasts“, Lietuvos
agrarinių ir miškų mokslų centras, Suomijos
gamtos išteklių institutas „Luke“, Estijos Tartu universitetas ir Vokietijos atstovai (Michael Succow Foundation).
Projekto koordinatoriai I. Līcīte ir A. Lazdiņš iš Latvijos valstybinio miškų tyrimo instituto „Silava“ pristatė ataskaitą apie klimato
kaitos mažinimo priemones, taikomas maisto
medžiagomis turtinguose organiniuose dirvožemiuose, atstovė iš LIFE projektų audito
agentūros (NEEMO) informavo apie projekto administravimą, finansinę apskaitą. Antrą
dieną vykusiame projekto valdybos posėdyje
dalyvavo Latvijos žemės ūkio ministerijos vyresnioji specialistė L. Liepiņa, Lietuvos žemės
ūkio ministerijos Ekonomikos departamento
direktoriaus pavaduotojas Z. Medingis bei T.
Schindler iš Tartu.
Sausio 29 d. Valstybinių miškų urėdijoje veikiančių profesinių sąjungų jungtinės atstovybės įgaliotiniai susitiko su VMU direktoriumi V. Kaubre ir su kai kuriais kitais VMU
vadovaujančiais darbuotojais aptarti aktualius miškininkams kolektyvinės sutarties
punktus.
Sausio 30 d. Kaune vykusiame Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos ir
fotogrametrinio matavimo sistemų gamintojo „Dralle“ atstovų susitikime aptarti klausi-

mai, susiję su medienos matavimo iššūkiais
ir aktualijomis Lietuvoje bei kitose šalyse;
pristatytos „Dralle“ naujai kuriamos sistemos apvaliosios medienos ar skiedros matavimui aikštelėse ir pakrautų medienvežių,
skiedrovežių ar vagonų matavimui važiuojant
pro „vartus“; aptarti fotogrametrinio matavimo sistemų metrologinės patikros aspektai
ir taikoma praktika Vokietijoje.
Vasario 2 d. minint Pasaulinę pelkių dieną,
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir jai
pavaldžios valstybinių parkų direkcijos įvairiais renginiais ir projektais siekė atkreipti
visuomenės dėmesį į vertingų pelkių apsaugą. Šiuo metu septynios Lietuvos saugomos
teritorijos yra įtrauktos į Ramsaro konvencijos sąrašus: Čepkelių, Kamanų, Viešvilės, Žuvinto rezervatai, Nemuno deltos regioninis
parkas, Girutiškio pelkė ir Adutiškio – Svylos – Birvėtos šlapžemių kompleksas.
Vasario 4–5 d. Europos Komisijos Aplinkos
generalinis direktoratas Briuselyje surengė tarptautinę konferenciją „Miškai biologinei įvairovei ir klimatui“, kurioje iš Lietuvos
dalyvavo aplinkos viceministrės R. Vaitkevičiūtės vadovaujama ministerijos delegacija.
Konferencija prasidėjo dalyvių diskusija apie
miškų vaidmenį saugant biologinę įvairovę ir
valdant klimato kaitą. Už klimato apsaugą atsakingas EK vicepirmininkas F. Timmermansas aptarė Europos Žaliojo kurso sąsajas su
miškų politika ir poreikį imtis skubių veiksmų. Dalyviai diskutavo apie miškų pažeidžiamumą ir prisitaikymą prie klimato kaitos,
aptarė ES įsipareigojimus dėl pasaulio miškų
apsaugos ir atkūrimo, miškų valdymo praktiką ir finansinę paramą, skatinančią didelės biologinės įvairovės vertės ekosistemas, partnerystę su šalimis tiekėjomis siekiant pasaulio
miškų apsaugos ir atkūrimo, Europos miškų
informacinę sistemą.

Vasario 6 d. Valstybinių miškų urėdija surengė Kuršių nerijoje išvažiuojamąjį pasitarimą
dėl miško kenkėjų masinių židinių susidarymo užkardymo Juodkrantės sengirėje ir kitose vietose bei būtinųjų sanitarinės apsaugos priemonių taikymo saugomoje vietovėje.
Pasitarime dalyvavo Aplinkos ministerijos,

kronika

Valstybinių miškų urėdijos, Valstybinės
miškų tarnybos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Kuršių nerijos nacionalinio
parko direkcijos, VMU Kretingos regioninio padalinio atstovai, Neringos savivaldybės meras D. Jasaitis (plačiau – 10 p.).
Vasario 6 d. VSTT Nacionaliniame lankytojų centre surengtas susitikimas su gamtininku, nacionalinės ekspedicijos dalyviu S.
Paltanavičiumi. Renginio metu vyko ir S.
Medžiūno filmo „Lakštingala ant vienos
kojos“ peržiūra. Jame pasakojama apie šalia
Vilniaus buvusį Riešės upelį, kuris plečiantis Vilniaus miestui 2019 m. vasarą buvo
negrįžtamai palaidotas.
Vasario 7 d. VDU Žemės ūkio akademijos
fakultetai ir KMAI kolegijos Profesinio
mokymo skyrius dalyvavo Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO parodoje
„Studijos 2020“. Parodos metu VDU ŽŪA
visų 5 fakultetų atstovai stendo lankytojus
supažindino su atnaujintomis studijų programomis, pasakojo apie jų tarptautiškumą, studentų galimybes dalyvauti programoje „Erasmus +“, apie absolventų paklausą
darbo rinkoje, taip pat apie patogią gyventi ir mokytis ŽŪA miestelio infrastuktūrą
bei betarpišką akademinę aplinką. KMAI
kolegijos ekspozicijoje informuota apie galimybę mokytis pagal Miško darbuotojo ir
Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo profesinio mokymo programas.
Vasario 13–15 d. Minske vyko Baltarusijos
moksleiviams skirta 18-oji tarptautinė studijų ir karjeros paroda „EDUCATION &
CAREER“ (http://eduexpo.by/). Joje pristatytos ir KMAI kolegijos siūlomos studijų
programos, sulaukusios Baltarusijos moksleivių ir suaugusiųjų susidomėjimo.
Vasario 15 d. Neries regioninio parko direkcija surengė gamtos mylėtojams apie 13 km
ilgio pažintinį žygį į Bartkuškio girią, esančią tarp Kernavės ir Maišiagalos, kurioje
yra nemažai įdomių gamtos objektų, glūdi
žemyninės kopos.
Vasario 20 d. Lietuvos mokslų akademijoje
vyko mokslinė konferencija „Europos žaliasis kursas: iššūkiais grįstos galimybės agro–
miškų mokslui ir verslui“, skirta LAMMC
10 metų mokslinės veiklos sukakčiai pažymėti. Konferencijoje dalyvavo LR Seimo
Pirmininkas V. Pranckietis, Seimo Kaimo
reikalų komiteto pirmininkas A. Stančikas,
LMA prezidentas akad. J. Banys, aplinkos

viceministrė R. Vaitkevičiūtė. Pristatytos
ir su miškininkyste susijusios temos (pvz.,
„Tvarus miškininkavimas klimato kaitos
sąlygomis“, „Agro ir miško biomasės ištekliai ir jų indėlis bioekonomikai“).
Vasario 21 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės salėje vyko Valstybinės miškų tarnybos
parengto Kaišiadorių rajono savivaldybės
valstybinės reikšmės miškų plotų schemos
pakeitimo projekto viešas svarstymas.
Vasario 22 d. Kaune, VDU Žemės ūkio akademijos Aktų salėje surengtas LMS 15-asis
suvažiavimas, kuriame apie šimtui suvažiavusių miškininkų teko atsakinga misija –
atkurti po reformų prislopusią LMS veiklą,
atnaujinti Įstatus, struktūrą, išsirinkti naują sąjungos vadovybę (plačiau – 6 p.).
Vasario 25 d. Kaune, viešbučio „Europa Royale“ konferencijų salėje Valstybinė miškų tarnyba surengė konferenciją „Nuo matavimų
iki sprendimų. 50 metų nacionalinės miškų
inventorizacijos patirtis Lietuvoje“. Joje pranešimus skaitė A. Kuliešis, A. Kasperavičius,
G. Kulbokas, kiti Valstybinės miškų tarnybos darbuotojai, Valstybinių miškų urėdijos
direktoriaus pavaduotojas miškotvarkai M.
Lynikas, LAMMC Miškų instituto atstovai.
Konferencija baigta ekspertų diskusija, kurioje dalyvavo Aplinkos ministerijos, Valstybinių miškų urėdijos, Valstybinės miškų
tarnybos, LAMMC Miškų instituto, VDU
Žemės ūkio akademijos, miško savininkų
asociacijų atstovai.

Vasario 26 d. Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio medelyne pristatytas žiniasklaidai ir visuomenei technologinis procesas, kaip šiltnamiuose naujos
technologijos leidžia pradėti būsimų miško
sodmenų sėją jau baigiantis žiemai, užauginti
net tris sėjinukų rotacijas per 1 metus. Iš dozuotai įterptų sėklų į specialius konteinerius
šiame medelyne turėtų sudygti apie 2,5 mln.
eglės sėjinukų. Šiemet medelyne planuojama
išauginti apie 7 mln. paprastosios eglės, karpotojo beržo, juodalksnio, paprastojo buko
sėjinukų. Pristatyme dalyvavo aplinkos viceministrė R. Vaitkevičiūtė, VMU direktorius
V. Kaubrė, kiti šios įmonės darbuotojai.
Vasario 28 d. Aplinkos ministerijos iniciatyva šalies Prezidentūroje surengta diskusija – konferencija „Lietuvos miškai po 2020
m.“, kuria pradedamas po 2020 m. miškų
politikai skirtų renginių ciklas. Jų metu kartu su miškų politikos sprendimų priėmėjais,
miškininkais, mokslininkais, privačių miškų savininkais, nevyriausybinių organizacijų ir kitais visuomenės atstovais bus siekiama atsakyti į aktualius miškų politikos
klausimus, išsiaiškinti visuomenės poreikius, aptarti svarbiausius iššūkius, su kuriais susiduria šalies miškų ūkis. Renginyje
dalyvavo LR Prezidentas G. Nausėda.
Vasario 28 d. Birštono savivaldybės salėje
vyko Valstybinės miškų tarnybos parengto
Birštono savivaldybės valstybinės reikšmės
miškų plotų schemos pakeitimo projekto
viešas svarstymas.

Prašome Jūsų skirti 2 proc. sumokėto GPM
žurnalui „Mūsų girios“
Prašymą VMI galite pateikti:
1. Elektroniniu būdu per EDS https://deklaravimas.vmi.lt ;
2. Įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui;
3. Išsiųsti mokesčių administratoriui paštu adresu:
		 VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų
		 tvarkymo ir archyvavimo skyriui Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
4. Pateikti per e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, 		
		 kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).
Formą FR0512 v.3 rasite čia http://www.vmi.lt/cms/formos.

Nuoširdžiai Jums dėkojame!
		
		
		

Mūsų rekvizitai:
VšĮ „Mūsų girios“
A. Juozapavičiaus g. 10A, 09311 Vilnius
Įmonės kodas 125302897
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LMS nuotraukos

Apie LMS veiklą 2018–2019 m. informuoja LMS prezidento pareigas ėjęs prof. Edmundas Bartkevičius

Ar užteks ryžto susitelkti
atgimimui?
Bandymas persitvarkyti
Nuo 2017 m. pabaigos pradėta vykdyti kardinali miškų urėdijų valdymo reforma ir kitos su miškininkyste susijusių valstybinių institucijų pertvarkos palietė
daugumą valstybiniame sektoriuje dirbusių miškininkų. Dalis jų buvo atleisti ar išėjo dirbti kitur, kiti
tapo pasyvūs. Pernai gruodžio 10 d. LR Seime vykdant
Konstitucinio teismo sprendimą, tik 54 parlamentarų
balsais (tai sudarė vos 38 proc. viso Seimo narių) galutinai buvo patvirtintos valstybinių miškų valdymo
reformą įteisinančios Miškų įstatymo pataisos.
Apjungus 2018 m. pradžioje miškų urėdijas į VĮ
Suvažiavimą vesti patikėta prof.
Valstybinių miškų urėdijos 26 regioninius padalinius, Suvažiavimo eigą fiksuoja išrinkta
redakcinė komisija
Stasiui Karazijai ir Kęstučiui Šakūnui
suiro regionuose buvusi Miškininkų sąjungos struktūra, iškilo sąjungai egzistencinis klausimas: išsivaikščiosime ar bandysime susivienyti, veikti esančioje situacijoje?..
dimus, bendrautų su užsienio šalių kolegomis ir partneriais, plėAtnaujinti LMS veiklą buvo imtasi artėjant 2018 m. pavasatotų tarptautinius projektus; kad visuomenėje vėl būtų patraukli,
riui. Organizuota LMS narių anketinė apklausa, apibendringerbiama miškininko profesija. Deja, šiems ambicingiems, jaunatos nuomonės pristatytos kovo mėn. vykusiame LMS valdybos
tviškiems siekiams nebuvo lemta išsipildyti.
posėdyje. Gegužės 19 d. tuometinio ASU Aktų salėje sušauktas
Prielaidos šaukti neeilinį 15-ąjį LMS suvažiavimą
14-asis LMS suvažiavimas. Jame dalyvavo 146 delegatai, atstovavę
438 sąjungos narius skyriuose.
2018 m. gegužę, po 14 suvažiavimo pagal nustatytą tvarką VĮ „ReNuo 2008 m. gegužės 16 d. LMS prezidentu rinktam univergistrų centras“ turėjo dr. Marių Kavaliauską įregistruoti LMS
siteto Miškų ir ekologijos fakulteto dekanui prof. dr. Edmundui
prezidentu, bet atsisakė tai daryti. Lig šiol tai gaubia neišsklaidyBartkevičiui atsisakius toliau eiti šias visuomenines pareigas, sątos miglos skraistė. Nors už dr. M. Kavaliauską balsavo 105 sujungos vadovu išrinktas jaunos kartos miškininkas, LMS atsavažiavimo delegatai arba daugiau nei du trečdaliai turėjusių teisę
kingasis sekretorius, ASU Miškų ir ekologijos fakulteto docentas
balsuoti (pagal sąjungos įstatus to kiekio pakako), dėl nežinomų
dr. Marius Kavaliauskas. Jis tikėjosi įgyvendinti kardinalią LMS
priežasčių suvažiavimo protokole atsirado kiti skaičiai. Vėliau VĮ
struktūros ir veiklos pertvarką: sąjungos nariais kvietė būti ir pri„Registrų centras“ surado ir daugiau netikslumų (pvz., netinkavačių miškų, medienos apdirbimo, prekybos sektoriuose, gammas skelbimas „Kauno dienos“ laikraštyje dėl suvažiavimo šautosaugoje ir kitur dirbančius miškininkus; suburti miškininkų
kimo). Ginčyti tokio „Registrų centro“ sprendimo teisme niekas
bendruomenę, kuri galėtų siūlyti, teikti valstybės institucijoms
nesiėmė. Susidarė dviprasmiška situacija: ilgametis prezidentas
išdiskutuotus visam šalies miškų ūkiui aktualių problemų sprenatsistatydino, o naujasis – neišrinktas. Sąjunga teisiškai liko be
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aktualijos

vadovybės. Dėl šių ir kitų priežasčių LMS veikla, galima sakyti,
buvo suspenduota beveik dvejus metus.

* * *
Susibūrusi Kaune iniciatyvinė miškininkų grupė ir LMS prezidento pareigas ėjęs VDU Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas prof. E. Bartkevičius pakvietė miškininkus, norinčius tęsti narystę LMS ar tapti naujais sąjungos nariais,
šių metų vasario 22 d. atvykti į ŽŪA Aktų salėje šaukiamą LMS
15-ąjį suvažiavimą, kurį labiau pritiktų vadinti atkuriamuoju. Užsiregistravo 97 miškininkai, kuriems teko atsakinga misija: nuspręsti būti ar nebūti toliau LMS?
Taip pat atvyko keletas valstybinių institucijų bei asociacijų
vadovų miškininkų – Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vadovas Nerijus Kupstaitis, Valstybinių miškų urėdijos direktorius Valdas Kaubrė, VMU direktoriaus pavaduotojas miškininkystei Mindaugas Petkevičius, Valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos direktorius Albertas Stanislovaitis bei LMSA, PMSA ir
Miško darbų rangovų asociacijos pirmininkai dr. Algis Gaižutis,
Aidas Pivoriūnas, Vidmantas Jusas.
Suvažiavimas pradėtas neįprastai – Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vadovo dr. N. Kupstaičio apžvalginiu pranešimu
„Nacionalinės miškų politikos aktualijos po 2020 metų“ bei miškininkystės istorijos tyrinėtojo Algirdo Bruko knygos „Ir jiems ošė girios“ apie tragiškus miškininkų likimus 1939–1953 m. pristatymu.
Vesti suvažiavimą patikėta akademikui emeritui, prof. Stasiui
Karazijai ir žinomam miškininkui Kęstučiui Šakūnui.
LMS veiklos apžvalga. LMS prezidento pareigas ėjęs ŽŪA
MEF dekanas prof. dr. E. Bartkevičius ataskaitiniame pranešime
apžvelgė 2018–2019 m. susidariusią nepalankią situaciją LMS veiklai, įsteigus vieną miško įmonę. Pranešėjo teigimu, buvęs aplinkos viceministras Martynas Norbutas dėjo daug pastangų, kad
net jaunieji miško bičiuliai „išeitų“ iš LMS globos, ėmėsi administruoti JMB sambūrio veiklą. Nuo 2018 m. iš ministerijos Bendrųjų
miško ūkio reikmių programos skiriamos lėšos JMB būrelių konkursų, vasaros stovyklų organizavimui buvo ne konkurso būdu

Į suvažiavimą atvyko akademinės bendruomenės atstovai ir miškininkai iš regionų

Aplinkos ministerijos Miškų politikos
grupės vadovas dr. Nerijus Kupstaitis
supažindina suvažiavimo dalyvius su
nacionalinės miškų politikos pokyčiais
po 2020 metų

Miškininkystė istorijos
tyrinėtojas Algirdas Brukas
pristato LMS išleistą knygą
,,Ir jiems ošė girios“

atiduotos Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai. Aktyviausiems
JMB būreliams pažintinės vasaros stovyklos organizuotos tik
VST tarnybos kuruojamuose regioniniuose parkuose. Girininkijose miškininkų tęstas praktinis darbas su JMB būreliais liko be
finansinės paramos, metodinio vadovavimo. Nutrūko buvusios
JMB sambūrio tarybos koordinacinė veikla.
Pranešėjas išreiškė viltį, kad pasikeitus VMU vadovybei bus
ištesėtas pažadas atkurti įmonės miškininkų betarpišką bendravimą su jaunaisiais miško bičiuliais, ši veikla bus skatinama.
Prof. E. Bartkevičiaus pastebėjimu, ateityje vertėtų perimti
gerąją praktiką iš Vokietijos švietimo įstaigų ir su jomis bendradarbiaujančių miškininkų. Vokietijos universitetuose yra dėstomas specialus dalykas „Miško pedagogika“, kur studentai mokomi
dirbti su moksleiviais. Įsteigtuose specialiuose ugdymo centruose moksleiviai praleidžia vieną kitą savaitę, susipažįsta gyvai su
mišku ir miškininkų gyvenimu. Tai pasitarnauja ir visuomenės
gamtosauginiam švietimui. Lietuvoje darbui su jaunaisiais miško bičiuliais būtų galima panaudoti nenaudojamus miškų urėdijų,
girininkijų pastatus. „Miško pedagogikos dalyką įtraukėme į miškininkystės studijų programą“, – sakė MEF dekanas.
Daug metų LMS rėmė miškininkų ir jų šeimų pamėgtas orientavimosi sporto varžybas, kurių varikliu buvo šios sporto šakos
entuziastas miškininkas Audrius Smilgius. 2018 m. dalyvauta Europos čempionate Latvijoje, 2019
m. – Čekijoje, šiemet tokio lygio
varžybos rugpjūčio 2–7 d. numatytos Baltarusijoje.
Nutrūkus tradiciniams ryšiams su Latvijos ir Estijos miškininkais, užsimezgė LMS bendravimas su Lenkijos miškininkais.
Pernai lankytasi miško kultūros
centre Goluchove, kur veikia miškų muziejus, arboretumas, vyksta įvairūs švietėjiški renginiai. Tai
galėtų būti pavyzdžiu ir mums,
kaip valstybinių miškų miškininkai saugo šalies kultūros paveldą,
puoselėja miškininko profesijos
patrauklumą visuomenėje. Šiemet
edukacinė Europos miškų tinklo
konferencija vyks Islandijoje.
LMS parėmė turėtomis lėšomis iniciatyvių miškininkų pa2020 vasaris
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Padėka ilgiausiai LMS prezidentu buvusiam
prof. Edmundui Bartkevičiui

rengtų knygų apie nusipelniusius šalies miškininkus, nukentėjusius nuo represijų 1939–1953 m. miškų žinybos darbuotojus bei
apie Sūduvos ir Klaipėdos kraštų miškininkystės istoriją leidybą.
Buvęs ilgametis LMS prezidentas E. Bartkevičius taip pat paragino miškininkus neapleisti ir kartu su sąjunga 1929 m. įkurto
žurnalo „Mūsų girios“, visiems sąjungos nariams jį prenumeruoti,
remti turiniu, naujomis idėjomis.
Pakeitimai LMS Įstatuose. Prof. Stasys Karazija pristatė aptarimui papildytų LMS Įstatų projektą, kuriame siūloma sąjungos
struktūrinę veiklą organizuoti ne miško įmonių, įstaigų pagrindu, o regionų (rajonų) principu, apjungiančiu toje teritorijoje visus
LMS nariais norinčius būti miškininkus. Sąjunga susidėtų iš pavienius narius vienijančių skyrių, bendrijų, sekcijų, nariais galėtų
būti ir juridiniai vienetai. Pirminis skyrius turėtų būti ne mažesnis
kaip iš 3 narių, jį turėtų užregistruoti LMS prezidiumas. Suvažiavime nuspręsta, kad LMS valdymo organais būtų tik: suvažiavimas, kuris turi būti šaukiamas kasmet, 2 metų kadencijai išrinktas
prezidentas ir prezidiumas. Pasiūlyta atsisakyti anksčiau veikusios
LMS valdybos, kurią sudarė vietos skyrių išrinkti pirmininkai. Pakeistas narystės metų mokestis: visiems dirbantiems nariams, nepriklausomai nuo jų atlyginimo dydžio, reikėtų mokėti 20 eurų,
Prof. Stasys Karazija pristato pakeitimus
LMS veiklos Įstatuose
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Džiugiai nusiteikę suvažiavimo dalyviai

studentams, neįgaliesiems, senjorams – 10 eurų. Nariai – fiziniai
asmenys gali skirti ir 2 proc. sumokėto GPM. Detaliau su Įstatų
pakeitimais supažindinsime kituose žurnalo numeriuose.
Suvažiavimo dalyviams išplatinta anketa, kurioje paprašyta
nurodyti kokiame buvusiame LMS skyriuje ir kokioje veiklos srityje kiekvienas, panoręs atnaujinti narystę, pageidautų dalyvauti.
Naujos LMS vadovybės rinkimai. Prof. E. Bartkevičiui atsisakius kandidatuoti į sąjungos vadovus, pristatyta KMAI kolegijos Miškininkystės ir kraštotvarkos fakulteto Miškininkystės katedros vedėjo, docento dr. Vidmanto Verbylos kandidatūra.
Daugiau sutinkančių imtis šios misijos neatsirado.
Kandidatas į LMS prezidentus dr. V. Verbyla pasisakyme akcentavo pagrindinius siekius: atsikurianti Miškininkų sąjunga
turėtų vienyti į profesinę bendruomenę visus miškininkus, nepriklausomai nuo to, kur jie dirba – valstybiniuose ar privačiuose miškuose, miško darbų rangovų, medienos vežėjų įmonėse ar
valstybinėse įstaigose, savivaldybėse ar dar kitur. Nemažiau svarbu atkurti pastaraisiais metais sumenkintą miškininko profesijos
įvaizdį visuomenėje, kai miškininkai viešoje erdvėje nepagrįstai
įvardijami gamtos niokotojais, siekiančiais dėl pelno iškirsti visus
Lietuvos miškus ir sunaikinti juose esančias gamtos vertybes. TarLMS vadovybės rinkimai

aktualijos

Aplinkos ministerijoje atkurta
Miškų politikos grupė
NERIJUS KUPSTAITIS
Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vadovas

N
LMS prezidentu išrinktas KMAI kolegijos docentas dr. Vidmantas Verbyla

si jie neatkurtų iškirstų medynų, nesaugotų juose retų paukščių, kitos biologinės įvairovės, neveistų naujų miškų. Miškininkų sąjunga turėtų aktyvai prisidėti, kad būtų išsklaidytas
visuomenei peršamas neigiamas požiūris apie miškininkus,
tam panaudojant mokslo žodį, gerąją praktiką ir įvairias visuomeninės veiklos formas. Miškininkų sąjungos egzistuos,
jei bus aktyvi narių veikla.
Už vienintelį kandidatą dr. Vidmantą Verbylą balsavo visi
salėje buvusieji. Daugelis šį 1954 m. gimusį miškininką labiau
pažįsta kaip buvusį ilgametį Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus vedėją, miško sėklinių plantacijų ir kitų miško genetinių išteklių saugotoją ir gausintoją.
Ilgiau užtruko iš 14 narių suformuoti LMS prezidiumą.
Pirmu balsavimu 7 nariai išrinkti iš suvažiavimo dalyvių pasiūlytų 16 kandidatų: daugiausia balsų surinko privačiu verslu užsiimantis buvęs Dubravos EMM urėdijos urėdas Kęstutis
Šakūnas, ŽŪA MEF dekanas prof. dr. Edmundas Bartkevičius,
VMU Kretingos regioninio padalinio specialistė Gražina Banienė, VMU Dubravos regioninio padalinio Karmėlavos girininkijos girininkas Jonas Mačiulis, VMU Raseinių regioninio
padalinio Viduklės girininkijos girininkas Raimondas Juzikis,
VMU Veisiejų regioninio padalinio Druskininkų girininkijos
girininkas Saulius Adomavičius ir Privačių miškų savininkų
asociacijos pirmininkas vilnietis Aidas Pivoriūnas (iš jų K.
Šakūnas, R. Juzikis, G. Banienė, A. Pivoriūnas buvo išrinkti į
LMS prezidiumą ir 14 suvažiavime).
Antru balsavimu patvirtinti kiti 7 prezidiumo nariai, kurių kandidatūras pasiūlė pats prezidentas. Tai prof. Andrius
Kuliešis, prof. Stasys Karazija, VMU Panevėžio regioninio padalinio Panevėžio medelyno viršininkas Egidijus Kaluina ir
privačiame sektoriuje dirbantys miškininkai Daugirdas Lukoševičius, Antanas Garbačiauskas, Vidmantas Čaikauskas.
LMS prezidento dviem pavaduotojais suvažiavimas patvirtino V. Verbylos pasirinktus prezidiumo narius – Valstybinėje miškų tarnyboje dirbantį prof. Andrių Kuliešį ir druskininkietį girininką Saulių Adomavičių.
LMS vadovybei dar reikės surasti einamų reikalų tvarkytoją ir pagalbininką – LMS sekretorių, kuris nebus sąjungos
prezidiumo nariu.
MG inf.

uo šių metų sausio 27 d. į Aplinkos ministerijos struktūrą
vėl sugrįžo Miškų politikos grupė, joje dirba 12 valstybės
tarnautojų. Jos funkcijos iš esmės yra identiškos anksčiau
Aplinkos ministerijoje veikusiam Miškų departamentui, kuris ankstesnių ministerijos vadovų sprendimu buvo sujungtas į bendrą darinį
su gamtos apsaugą ir saugomas teritorijas kuruojančiais padaliniais.
Tas darinys iš pradžių vadinosi Gamtos apsaugos ir miškų departamentas, vėliau – Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupė. Esmė
ne pavadinime, o tame, kad miškų politikos klausimai, ypač labiau
susiję su ūkine veikla miškuose, tokioje sandaroje tapo ne svarbiausiais, gal net sakyčiau labiau antraeiliais, po gamtosaugos einančiais.
Kai kam pasidarė labai patogu kalbėti apie miškus vien per jų saugojimo prizmę, lyg Aplinkos ministerija būtų vien Aplinkos apsaugos
ministerija (neretai tyčia ar netyčia taip ministerija pavadinama ir
Seime).
Norėčiau paminėti dar vieną pokytį ministerijų valdyme – tai
yra visišką šio valdymo politizavimą. Turiu galvoje bendrą šioje kadencijoje politikų priimtą sprendimą, kuomet ministerijų kancleriai
tapo politinio pasitikėjimo tarnautojais vietoje iki tol buvusių valstybės karjeros tarnautojų. Kodėl tai akcentuoju? Ogi todėl, kad po
šio pokyčio praktiškai labai sumažėjo šansai instituciniam veiksmų
tęstinumui, nes visi ministerijoje sprendimų teisę turintieji (ministras, viceministrai ir kancleris) yra politinio pasitikėjimo tarnautojai. Jų vadovavimo laikotarpis dažniausiai sutampa su politinės
kadencijos kelerių metų laikotarpiu, pagrindiniai sprendimai būna
nukreipti į trumpo laikotarpio (politinės kadencijos trukmės) poreikius, kas labai sunkiai suderinama su siekiais turėti nuoseklią ir
ilgalaikę miškų politiką.
Šiame kontekste atkurtas atskiras ministerijos padalinys miškų
politikai tampa ypač svarbiu, užtikrinant miškų sektoriaus (apimančio plačiau nei vien gamtosauginius aspektus) valdymo institucinę
atmintį ir bent jau bandant formuoti ilgo laikotarpio perspektyva
paremtą nacionalinę miškų politiką. Tačiau iš kitos pusės subalansuotų ir ilgalaikėmis įžvalgomis paremtų sprendimų paieškai koją
gali kišti trumpalaikėmis politinėmis kadencijomis gyvenančių, bet
sprendimo teisės monopolį turinčių norai ir ketinimai.
Miškų politikos grupės veikla viduje organizuota taip: nėra atskirų mažų skyrių (miškininkystės, miškotvarkos ar privačių miškų),
o atskirų darbuotojų lygmenyje pasiskirstoma darbais, sprendžiamais klausimais. Tokiu būdu nedidelio padalinio viduje išvengiama
hierarchinės struktūros, leidžia labiau visiems susitelkti prie konkrečių darbų. Vis daugiau dėmesio reikalauja ir su miškais susiję
tarptautiniai ir Europos Sąjungos reikalai.
Būdamas šios grupės vadovu ir kartu suprasdamas poreikį subalansuotiems nuoseklios ir ilgalaikės miškų politikos sprendimams, noriu pakviesti visus save laikančius miškininkais susitelkti
ir bendrai siekti tokių subalansuotų sprendimų, kad miškus augintume, atkurtume ir prižiūrėtume ne gamtai ir ne patiems miškams,
o mūsų visuomenei – žmonėms šiandien ir ateityje.
2020 vasaris
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Ruošiamasi naikinti pušynų

Aplinkos viceministrė R. Vaitkevičiūtė, Valstybinių miškų urėdijos direktorius V. Kaubrė klausosi VMU
Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjo V. Vasiliausko (kairėje) informacijos apie miško kenkėjus
ir taikomas jų naikinimo priemones
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Juodkrantės ir Nidos girininkijose apžiūrėti pušų spyglius graužiančio kenkėjo –
verpiko vienuolio prieš kelis metus susidariusių masinio išplitimo židinių padariniai.
2018 m. šių drugių vikšrai Kuršių nerijoje
apgraužė pušų spyglius apie 600 ha plote.
2019 m. kenkėjai naikinti 460 ha pušynų,
ant medžių lajų aviacijos pagalba purškiant
biologinį preparatą „Foray 76B“. Bet praė-

Kuršių nerijoje kenkėjų pažeistos pušų lajos neataugino visų spyglių

VMU ir VMT archyvo nuotraukos

V

alstybinių miškų urėdijos iniciatyva vasario 6 d. Kuršių nerijoje surengtas įvairių miškų ir saugomų
teritorijų institucijų atstovų išvažiuojamasis pasitarimas dėl miško kenkėjų masinių
židinių užkardymo Juodkrantės sengirėje
ir kitose vietose bei būtinųjų sanitarinės
apsaugos priemonių taikymo saugomoje
vietovėje. Į pasitarimą buvo atvykę: Aplinkos ministerijos viceministrė Rasa Vaitkevičiūtė, Miškų politikos grupės vyresnysis
patarėjas Zbignev Glazko, Valstybinių miškų urėdijos direktorius Valdas Kaubrė, l. e.
direktoriaus pavaduotojo miškininkystei
pareigas Vigantas Kraujalis, Miško apsaugos skyriaus vadovas Marius Ivanauskas,
Komunikacijos skyriaus vadovė Sandra
Trinkūnaitė-Rimkienė, VMU Kretingos
regioninio padalinio vadovas Tomas Zaleckis, šio padalinio inžinieriai, Juodkrantės ir
Nidos girininkijų darbuotojai, Valstybinės
saugomų teritorijų tarnybos direktorius
Albertas Stanislovaitis, Valstybinės miškų
tarnybos direktoriaus pavaduotojas Paulius
Zolubas, VMT Miško sanitarinės apsaugos
skyriaus vedėjas Virgilijus Vasiliauskas,
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos direktorė Aušra Feser, Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis, kiti.

jusių metų sausą vasarą, susidarius palankioms sąlygoms, verpiko vienuolio kenkėjų
pagausėjo naujuose plotuose ir pušų spygliai buvo nugraužti dar 2400 ha plote.
Kad nekiltų abejonių dėl šios priemonės taikymo, pasitarimo dalyviai apžiūrėjo 2019 m. pakenktus pušynus. Juose pušų
lajos išretėjusios, ažūrinės, nes nugraužti spygliai per vasarą atsistatė nežymiai.
Spygliagraužių pakenktuose medynuose
matėsi ir nudžiūvusių pušų, kadangi nuo
spyglių netekimo labiausiai apsilpusius
medžius apniko liemenų kenkėjai.
Apžiūrėjus 2018 m. spygliagraužių pakenktą pušyną ir 2019 m. pavasarį nuo
lajų pakartotinio nugraužimo biologiniu
preparatu purkštą medyną, matėsi puškimo veiksmingumo akivaizdus rezultatas.
Pušų lajos per vasarą sėkmingai sužaliavo,
išdžiūvo tik pavienės pušys.
Pasitarimo dalyviai apžiūrėjo ir Naglių
gamtos rezervato pušynus, kur 2018 m.
buvo gausiai apgraužti pušų spygliai apie
140 ha plote, konstatuotas didelio laipsnio
spyglių netekimas. Pušų lajų pakenkimai
šiame rezervate pasikartojo ir 2019 m. Dėl
apsauginio statuso 2019 m. Naglių rezervate nebuvo vykdyti aviapuškimai, todėl
dabar yra apie 400 ha pušynų su daug spyglių netekusiomis ir labai retomis lajomis.
Kur spygliai buvo nugraužti antrus metus,

Valstybinių miškų urėdijoje

kenkėjus
apsilpusias pušis galutinai pražudė apnikę
liemenų kenkėjai. Jų akivaizdžiai daugiau
nei spyglių pirmą kartą netekusioje rezervato dalyje.
Kuršių nerijoje, Juodkrantės girininkijoje 2019 m. nuo verpiko vienuolio invazijos žuvo 7,2 ha medynų.
Medynai su medžių liemenų kenkėjų
išplitimo židiniais, juose nudžiūvusiomis
eglėmis ir pušimis buvo apžiūrėti Juodkrantės sengirėje, Raganų kalno kraštovaizdžio draustinyje, Naglių gamtos rezervate, prie keliuko į Vaicekrugo kopą.
Konstatuota, kad dėl 2018–2019 m. šiltų, karštų ir sausringų orų Kuršių nerijos
eglynuose ir pušynuose susidarė palankios
sąlygos medžių liemenų kenkėjų židiniams
susidaryti ir plisti; vienintelė priemonė kenkėjų plitimo užkardymui yra laiku vykdomi
sanitariniai kirtimai, kai iškertami šviežiai
kenkėjų apnikti medžiai, mediena su juose esančiomis kinivarpomis išgabenama iš
miško, o kirtimo liekanos ir šakos susmulkinamos į skiedras. Šiltuoju metų laikotarpiu
šviežiai kenkėjų apniktus medžius sanitariniais kirtimais tuose pačiuose židiniuose
per sezoną reikėtų kirsti 2–3 kartus.
Taip pat aptarta sausų medžių pašalinimo iš medynų arba jų nupjovimo (paliekant medieną vietoje) būtinybė įvairaus
griežtumo apsauginį statusą turinčiuose
medynuose, kad sausi medžiai kurortinio
sezono metu nekeltų pavojaus lankytojams ir transportui, kad būtų mažinamas
priešgaisrinis pavojus.
Valstybinių miškų urėdijos duomenimis, šių metų pavasarį planuojama nupurkšti apie 5900 ha pušynų Kuršių nerijoje ir Dzūkijoje, siekiant sustabdyti medžių
kenkėjų vienuolių verpikų plitimą į sveikų
miškų teritorijas.
VMU Veisiejų regioninio padalinio
Stalų girininkijoje pernai biologiniu preparatu „Foray 76B“ nupurkšta 2000 ha pušynų: čia masinis kenkėjų židinys buvo aptiktas formavimosi metu ir purškimai vykdyti
plotuose, kurie nebuvo pažeisti praeitais
metais. Šioje girininkijoje vienuolio verpiko židinys formavosi labai greitai ir iškilo
grėsmė, kad išplis į aplinkinius miškus ir
pasieks labai didelius mastus.

Iš kiaušinėlių ritasi verpiko
vienuolio vikšrai

Mediengraužiai sotinasi

Šių metų pavasarį purškimus numatoma vykdyti VMU Veisiejų regioninio padalinio Stalų ir Veisiejų girininkijose 1600
ha, Varėnos regioninio padalinio Marcinkonių ir Perlojos girininkijose 1900 ha bei
Kretingos regioninio padalinio Juodkrantės ir Nidos girininkijose 2400 ha plote.
„Sveiko medžio visiems spygliams nugraužti pakanka apie 1200 vikšrų. Kuršių
nerijoje yra pušynų, kurių spygliai buvo
apgraužti pernai. Todėl šiais metais gali
pakakti ir 400 verpiko vienuolio vikšrų,
kad retose pušų lajose neliktų visų spyglių. Artėjant pavasariui, sulaukę palankaus oro, kenkėjo vikšrai pradės ristis iš
kiaušinėlių ir lips į medžių lajas. Smarkesnis vėjas mažus vikšrus perneša nuo vieno
medžio ant kito ir taip jie greitai apninka
sveikus medžius. Paprastai vienas kenkėjų židinys vystosi keletą metų“, – pasakojo pasitarime Valstybinės miškų tarnybos
Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas Virgilijus Vasiliauskas.

Apsilpusius medžius užpuolusių
liemenų kenkėjų takai medienoje

Jo teigimu, viena didžiausių verpiko
vienuolio invazijų Lietuvoje buvo užfiksuota prieš 25–30 metų. Stingant maisto,
jie gali maitintis ir eglių spygliais, net lapuočių medžių lapais, po medžiais augančia žoline augalija.
V. Vasiliauskas taip pat atkreipė dėmesį, jog kenkėjas gali elgtis ir netipiškai:
anksčiau nekliudė kalninės ar bankso pušies, o pastaraisiais metais puola ir šiuos
medžius, kurie nudžiūva jau nuo vienkartinio visų spyglių nugraužimo.
Neringos savivaldybės posėdžių salėje vyko diskusijos tarp miškininkų ir saugomų teritorijų atstovų, aptariant Kuršių
nerijos miškų priežiūros ir apsaugos metu
kylančias problemas, įvairių teisinių aktų
reikalavimų įvykdymo sudėtingumą, kai
jų nuostatos nesutampa arba prieštarauja
vienos kitoms.
Parengta pagal VMT ir VMU tinklapių inf.

Kenkėjų nudžiovintus medžius teko iškirsti
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Nauji automobiliai miško
gaisrams gesinti

Iš kairės: Aplinkos ministras K. Mažeika, PAGD direktorius S. Greičius, jo
pavaduotojas M. Kanapickas, VMU direktorius V. Kaubrė pristatymo metu

V

alstybinių miškų urėdija š. m. vasario 3 d. prie Raudondvario girininkijos Kaune pristatė 23 naujus automobilius,
skirtus miško gaisrams gesinti. Tai padidinto pravažumo
japoniški automobiliai „Isuzu D-MAX Space Cab“ su įmontuota
gaisrų gesinimo įranga, galintys gabenti 300 litrų vandens. Jie skirti
operatyviai aptikti gaisro židinio vietą ir pradėti pirminį gesinimą.
Automobilių pristatyme dalyvavo aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Saulius Greičius, jo pavaduotojas Mindaugas Kanapickas,
Valstybinių miškų urėdijos direktorius Valdas Kaubrė, VMU skyrių, padalinių, žiniasklaidos atstovai.
„Ir mūsų, ir kaimyninių šalių miškininkų patirtis parodė, kad
efektyviausia priemonė reaguojant į kilusį gaisrą – nuslopinti jį ir
neleisti plisti, būtent yra visureigis su įrengtu priešgaisriniu moduliu, galintis gabenti 300-500 litrų vandens. Šie didelio prava-

VMU archyvo nuotraukos

Naujos įrangos demonstravimas
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žumo automobiliai gali pasiekti miške tas vietas, kur didesnėms
gaisrinėms mašinoms pravažiuoti yra sunkiau. Siekdami, kad
miško gaisrai kuo mažiau plėstųsi ir būtų kuo greičiau užgesinami, į gaisro paiešką išvykstantys darbuotojai turi vežtis pačias
efektyviausias gaisrų gesinimo priemones, kurios nemažintų jų
mobilumo“, – teigė VMU direktorius Valdas Kaubrė.
23 padidinto pravažumo automobiliai su įmontuota gaisrų gesinimo įranga bus paskirstyti VMU regioniniams padaliniams visoje Lietuvoje.
Be naujųjų automobilių, VMU naudoja 61 miško gaisrams
gesinti skirtą automobilį, 20 cisternų vandeniui iki gaisravietės
privežti ir 15 priešgaisrinių nedidelės vandens talpos modulių,
sukomplektuotų su lengvaisiais visureigiais automobiliais arba
sumontuotų ant automobilinių priekabų.
„Itin sudėtingas buvo praėjusių metų sezonas, ypač išsiskyrė
pavasaris, kai sausra prasidėjo dar nesužaliavus žolinei augmenijai. Dėl to kilo labai daug pievų ir laukų gaisrų, kurie persimesdavo į miškus. Situaciją sunkino vėjuotos dienos.
Esame dėkingi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui už bendradarbiavimą bei pagalbą suvaldant didesnius
gaisro židinius“, – sakė V.Kaubrė.
Priešgaisrinių automobilių ir gaisrų gesinimo įrangos įsigijimo konkursą laimėjo UAB „Autoverslo automobiliai“. Automobilių kaina su visais mokesčiais, įskaitant PVM – 751,4 tūkst. eurų.
Projektas Nr. 05.1.1-APVA-V-004-01-0008 „Priešgaisrinių automobilių ir gaisrų gesinimo įrangos įsigijimas“ finansuojamas
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darbus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“ lėšomis.
Parengta pagal VMU inf.
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Kulautuvos miške bus saugu poilsiauti
V

alstybinių miškų urėdijos Dubravos
regioninio padalinio miškininkai imasi
tvarkyti Kulautuvos miestelį supantį 646 ha
dydžio rekreacinį mišką, kuriame dėl žievėgraužių tipografų pažeidimų išdžiūvo nemažai eglių, šalia kelių bei gyventojų pamėgtų
pasivaikščiojimo takų yra lankytojams pavojingų virtėlių, sausuolių. Atrankiniais sanitariniais kirtimais planuojama iškirsti 1500 m3
tokių medžių. Trijose miško zonose bus vykdomi ir plyni sanitariniai kirtimai, iškertant
po kelias dešimtis arų miško.
Suplanuoti miško tvarkymo darbai aptarti su Kulautuvos miestelio bendruomene bei seniūnija, jų atstovai kartu su miškininkais apžiūrėjo miško lankytojams
pavojų keliančius medžius bei kirtimui
pažymėtus medžius. Susitikime dalyvavo tuomet dar Valstybinių miškų urėdijos
Dubravos regioninio padalinio vadovu dirbęs Mindaugas Petkevičius, šio padalinio
vyriausiasis miškininkas Justinas Urbanavičius, Raudondvario girininkijos girininkas Gintautas Juodka, VMU miško išteklių
specialistas Evaldas Vitkevičius, taip pat
LAMMC Miškų instituto Miškininkystės
skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas dr.
Virgilijus Mikšys, Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus
vedėjas Virgilijus Vasiliauskas.

Atrinkti kirstini sausuoliai ir pavojingi
medžiai Kulautuvos miške

Apie kirtimus informuota miestelio
bendruomenė

„Kulautuvos miške nudžiūvusius ir pavojingus lankytojams medžius planuojame
iškirsti vasario-kovo mėnesiais,“ – informavo susitikimo dalyvius M. Petkevičius.
Valstybinių miškų urėdijos miško išteklių specialistas Evaldas Vitkevičius patikino Kulautuvos gyventojus, kad vykdant
miško tvarkymo darbus bus laikomasi
gamtosaugos reikalavimų, iškirstos aikštės
atkuriamos naujais želdiniais. „Plynais sanitariniais kirtimais iškirsti pažeisti miško plotai kitų metų pavasarį bus atsodinti – šioje vietoje vėl oš gražus eglynas ar

pušynas. Kadangi šių metų žiemos laikotarpiu miške nėra įšalo, šlapia, siekiant kuo
mažiau pažeisti miško paklotę, medienos
ištraukimo darbams bus naudojama pati
lengviausia turima technika, o jei vykdant
darbus bus pažeisti keliai ar takai, įsipareigojame juos sutvarkyti“ – sakė E. Vaitkevičius.
Prie talkos, tvarkant mišką po įvykdytų sanitarinių kirtimų, esant poreikiui,
žada prisidėti ir Kulautuvos bendruomenė,
kuri yra pilietiška bei nuolat aktyviai domisi, kas vyksta jų apylinkėse.

Miškininkai iš miškų surinko 700 tonų atliekų

P

ernai Valstybinių miškų urėdijos 26
regioninių padalinių miškininkų prižiūrimuose valstybiniuose miškuose buvo
surinkta net 700 tonų įvairių gabaritų išmestų daiktų, statybinių ir buitinių atliekų, iš jų net 100 tonų sudarė netinkamos
naudoti automobilių padangos. Jų miškuose ir pamiškėse ypač padaugėja padangų keitimo sezono metu. Miškininkai
paskaičiavo, kad pagal surinktų padangų
kiekį apie 3000 automobilių savininkų
taip atsikratė nereikalingo autobalasto.
Surinktus teršalus išgabenti iš miškų prireikė net 300 sunkvežimių reisų. Pernai
vien VMU Kazlų Rūdos regioninio padalinio miškininkai iš prižiūrimų miškų
surinko apie 65 t, Nemenčinės – per 70 t,

Trakų – 55 t, Švenčionėlių ir Šakių – po
60 t įvairių atliekų.
Miškininkams kelia rūpestį žmonių
įprotis į atokesnes vietas išvežti nereikalingus ar sugedusius buitinius prietaisus,
net drabužius...
Prieš keletą metų įvedus taros surinkimo sistemą, miškuose kelis kartus mažiau
randama stiklinės ir plastikinės taros, už
kurią grąžinamas depozitas. Artėjant pavasariui, miškininkai prašo gyventojus
būti atsakingais ir senomis padangomis,
kitu šlamštu neteršti miškų, nepaversti
juos nemokamais sąvartynais.
Už aplinkos teršimą yra numatytos ir
baudos.
Parengta pagal VMU inf.
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VMU pajamos mažės 36 mln. eurų
V

alstybinių miškų urėdijos parduotos apvaliosios medienos
kainos 2020 m., palyginus su vidutine žaliavinės medienos
kaina 2019 m., sumažėjo beveik 40 proc. Prognozuojama, kad dėl
atpigusios žaliavinės medienos ir susidariusio jos pertekliaus rinkoje šiemet Valstybinių miškų urėdijos pajamos bus apie 36 mln.
eurų mažesnės nei pernai (apie 97 proc. pajamų VMU gauna iš
prekybos mediena).
Laikinai Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus pavaduotojos
medienos ruošai ir prekybai pareigas einančios Ramunės Petkevičienės pastebėjimu, tokiam drastiškam medienos kainos kritimui
didžiausią įtaką turėjo Vidurio Europos šalyse vėtrų išverstos, taip
pat Austrijos, Vokietijos, Vengrijos, Čekijos, Lenkijos, Baltarusijos
miškuose dėl išplitusių žievėgraužių pažeidimų sanitariniais kirtimais iškirstos spygliuočių medienos didelio kiekio patekimas į rinką bei realizavimas už mažą kainą. Vien Baltarusijoje 2017 m. sanitariniais kirtimais buvo iškirsta apie 1 mln. m3, 2018 m. – 3 mln.
m3, 2019 m. – 10 mln. m3 kenkėjų pažeistos medienos.
2019 m. žaliavinės medienos pirkėjams vangiai perkant kai
kuriuos medienos sortimentus, VMU organizavo pakartotinius
medienos pardavimo aukcionus, kuriuose siūlyta pirkti ta pati
mediena, kol žaliavinės medienos kainos sumažėjo iki esamų rinkos kainų.
„Pakartotinis aukcionas organizuojamas tada, kai pusmetiniame aukcione parduodama mažiau kaip 50 proc. pusmetinėms
sutartims sudaryti skirtų atitinkamų sortimentų ar miško kirtimo liekanų kiekio. Žaliavinės medienos kainos vidurkis šiuo metu
yra apie 36 Eur/m3. Pastebima, kad kainos jau nustojo kristi, stabilizuojasi, bet tikėtina, jog tokios išsilaikys visus 2020 metus“, –
teigia R. Petkevičienė.
2020 m. I-jo pusmečio aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti Valstybinių miškų urėdija pasiūlė pirkti 892,4 tūkst. m3 medienos, iš jos – 781,1 tūkst. m3 žaliavinės medienos ir 111,3 tūkst.
m3 miško kirtimo liekanų. Ne visa mediena yra paklausi. Todėl
šiuo metu vyksta jau 4 pakartotinis aukcionas pusmetinėms sutartims sudaryti. Iki šiol vykusiuose 2020 m I-jo pusmečio aukcionuose pusmetinėms sutartims sudaryti parduota 96,3 proc.
pasiūlytos medienos. Palyginus 2020 m. I-jo pusmečio aukciono
kainas su atitinkamo laikotarpio aukciono kainomis 2019 m., dabar kaina mažėjo vidutiniškai 36 proc. arba nuo 56,4 Eur/m3 iki
36,1 Eur/m3.
Lyginant kitas 2020 m. I-jo pusmečio aukciono kainas su 2019
m. to paties laikotarpio pusmetiniu aukcionu pagal atitinkamus

sortimentus daugiausiai mažėjo eglės popierrąsčių kaina – 27,9
Eur/m3 (54,7 proc.) arba nuo 51 Eur/m3 iki 23,1 Eur/m3, pušies popierrąsčių – 26,2 Eur/m3 (51,5 proc.) arba nuo 50,9 Eur/m3 iki 24,7
Eur/m3, beržo popierrąsčių – 21,1 Eur/m3 (44,1 proc.) arba nuo
47,8 Eur/m3 iki 26,7 Eur/m3, plokščių medienos – 18,6 Eur/m3 (53,9
proc.) arba nuo 34,5 Eur/m3 iki 15,9 Eur/m3, malkų kaina – 18,3
Eur/m3 (49,6 proc.) arba nuo 36,9 Eur/m3 iki 18,6 Eur/m3.
Atitinkamai mažėjo ir kitų medienos sortimentų kainos. Pavyzdžiui, tarrąsčių spygliuočių kaina sumažėjo 12,2 Eur/m3 (23,5
proc.) arba nuo 52 Eur/m3 iki 39,8 Eur/m3, tarrąsčių lapuočių –
10,3 Eur/m3 (22,1 proc.) arba nuo 46,7 Eur/m3 iki 36,4 Eur/m3,
pjautinųjų pušies rąstų – 16,6 Eur/m3 (22,9 proc.) arba nuo 72,6
Eur/m3 iki 56 Eur/m3, pjautinųjų eglės rąstų – 9,2 Eur/m3 (12,3
proc.) arba nuo 74,9 Eur/m3 iki 65,7 Eur/m3, pjautinųjų beržo rąstų – 19,4 Eur/m3 (21,1 proc.) arba nuo 91,8 Eur/m3 iki 72,4 Eur/m3,
pjautinųjų ąžuolo rąstų – 42,7 Eur/m3 (14,6 proc.) arba nuo 291,7
Eur/m3 iki 249 Eur/m3, pjautinųjų smulkiųjų spygliuočių rąstų –
14 Eur/m3 (19,2 proc.) arba nuo 73 Eur/m 3 iki 59 Eur/m3, ppjautinųjų smulkiųjų lapuočių rąstų – 7,7 Eur/m3 (15 proc.) arba nuo
51,4 Eur/m3 iki 43,7 Eur/m3, miško kirtimo liekanų – 7,4 Eur/m3
(41,1 proc.) arba nuo 18 Eur/m3 iki 10,6 Eur/m3.
Valstybinių miškų urėdija didmeninę prekybą žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis vykdo ir aukcionus organizuoja elektroninėje medienos pardavimų sistemoje (EMPS), kurią
administruoja valstybės valdoma UAB „Baltpool“.
Nepaisydama Konkurencijos tarybos bei Teisingumo ministerijos prieštaravimų, LR Vyriausybė pritarė naujai medienos
pardavimo tvarkai. Pagal ją pirmenybė įsigyti žaliavinės medienos, pagamintos valstybiniuose miškuose, būtų suteikta Lietuvoje veikiančioms šalies ar užsienio įmonėms, perdirbančioms didžiąją dalį įsigytos medienos.
Aplinkos ministerija siūlo, kad pirmenybė būtų teikiama medienos perdirbėjams, per paskutinius 3 metus panaudojusiems
bent 80 proc. medienos ir Lietuvoje turintiems bent 5 darbuotojus. Be to, jie privalės neturėti pradelstų skolų, įskaitant šalies biudžetui ir „Sodrai“. Tokiu būdu mediena pagal ilgalaikes ir pusmetines sutartis būtų parduodama didesnę pridėtinę vertę ir darbo
vietas kuriančioms įmonėms.
Kitų žaliavinės medienos vartotojų manymu, tokia medienos
prekybos tvarka prieštarautų ES rinkos laisvo judėjimo principui,
apribojus pirkėjus iš užsienio smuktų kainos ir Valstybinės miškų urėdijos pajamos. Galutinį sprendimą turi priimti LR Seimas.
Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, Valstybinių miškų urėdija 2019 m. buvo antra tarp daugiausiai mokesčių
į Lietuvos biudžetą sumokėjusių įmonių, neįskaitant pridėtinės
vertės mokesčio ir akcizų. Per 2019 m. VMU į valstybės biudžetą
pervedė 63,175 mln. eurų mokesčių. Pirmą vietą užėmė valstybės
valdomi „Lietuvos geležinkeliai“, sumokėję 96,198 mln. eurų, trečią – biotechnologijų bendrovė „Thermo Fisher Scientific Baltics“,
pervedusi 35,645 mln. eurų.
Parengta pagal AM, VMU inf.
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Valtra – patikimas partneris miške
STIPRIAUSI rinkoje –
Valtra T144A traktorius
su MECHANIŠKAI
varoma priekaba
KRONOS 160 4WDM

Augmenijos smulkintuvai
SUOKONE
UAB „ROVALTRA“ – Vienintelė Valtra Inc. atstovė Lietuvoje
Kalvarijų g. 125-602, LT-08221, Vilnius. Tel. 8 5 2737000, faks. 8 5 2472085
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Miško želdinių veisimas visą
vegetacijos laikotarpį
Dr. GINTAUTAS URBAITIS, dr. ANTANAS MALINAUSKAS, LAMMC filialas Miškų institutas

Juodalksnio sėjinukai, auginami konteineriuose VMU Dubravos
regioninio padalinio medelyne

L

ietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filiale Miškų institute įgyvendinamas projektas „Maumedžio, eglės, beržo ir
juodalksnio plantacinių miškų veisimo ir priežiūros inovatyvių technologijų tobulinimas ir sklaida“, kurio tikslas – išbandyti,
tobulinti, plėtoti ir diegti labai produktyvių, pakankamai tvarių,
trumpesnės apyvartos maumedžio, eglės, beržo ir juodalksnio želdinių veisimo ir priežiūros technologijas, veisiant želdinius nenaudojamose ir žemės ūkiui netinkamose žemėse.
Lietuvoje kasmet išauginama ir veisiant miško želdinius pasodinama apie 40 mln. sodinukų. Dar keletas milijonų sodinukų
parduodama želdinių veisimui kitose šalyse. Miško želdiniai sodinami beveik tik pavasarį, tai trunka tik 2–3 savaites, kartais truputį ilgiau. Pavasario darbų apimtis medelynuose sumažina sodmenų laikymas šaldytuvuose. Tai leidžia dalį sodmenų iškasti,
išrūšiuoti ir paruošti sodinimui rudenį.
Manytume, kad pavasario darbų apimtys medelynuose yra labai didelės ir mažėjant laikinų darbininkų pasiūlai tampa sunkiai
įvykdomos. Darbininkų pavasarį trūksta ir miško želdinimo darbuose. Medelių sodinimo laikotarpį galima nežymiai pratęsti so-
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dmenis laikant šaldytuve, bet ilgesnis pratęsimas didina želdinių
neprigijimo riziką, todėl būtina sumažinti pavasario darbų apimtis medelynuose ir sodinant miško želdinius.
2017 m. pavasarį tuometinėje Dubravos eksperimentinėjemokomojoje miškų urėdijoje, 2018 m. Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioniniame padalinyje pradėti auginti konteinerizuoti sodmenys su uždara šaknų sistema, siekiant želdinius veisti
ne tik pavasarį ar rudenį, bet ir vasarą. Išaugintus konteineriuose
(1-2 pav.) arba specialiai persodinimui paruoštus medelius galima
sodinti ir žiemą, kada oro temperatūra ne žemesnė nuo –15 °C iki
–20 °C. Esant žemesnei oro temperatūrai, persodinimo metu šaltis gali pažeisti medelių šaknis.
Nuo pasirinkto medelių sodinimo laiko priklauso jų prigijimas ir augimas keletą metų po pasodinimo. Vegetacijos sezoną
pagal tinkamumą miško medžių sodinimui galima suskirstyti į 4
periodus.
Ankstyvo pavasario. Šis periodas tęsiasi iki pumpurų sprogimo pradžios. Tinkamas medelių sodinimui su uždara ir atvira
šaknų sistema. Optimalus sodinimo laikas pavasarį – kai dirvos
temperatūra apie 10 cm gylyje pasiekia 5 °C – 7 °C. Esant tokiai
dirvos temperatūrai jau gali pradėti augti persodintų medelių šaknys. Tokią temperatūrą paprastai dirva pasiekia prieš dvi savaites iki pumpurų sprogimo pradžios. Šiuo laiku pasodinti medeliai
geriausiai prigyja ir auga. Maumedžius ir raukšlėtalapius erškėčius geriausia persodinti tik šiuo periodu. Kauno apylinkėse geriausias medelių sodinimo laikas vidutiniškai būna apie balandžio
vidurį. Labai anksti pavasarį, kol dirva dar šalta, pasodinus medelius jų šaknys negali pradėti augti, nes nepakankamai aprūpinamos drėgme. Medelis praranda drėgmės atsargas, todėl ypač
pirmais metais po pasodinimo blogiau auga. Pasodinus vėliau,
pumpurai greitai sprogsta, žymiai padidėja drėgmės poreikis, kurį
patenkinti dar neišsivysčiusios šaknys negali.
Vėlyvo pavasario. Periodas trunka iki gegužės pabaigos arba
birželio pradžios. Mažai tinkamas medelių sodinimui sodmenimis su atvira šaknų sistema ir vidutiniškai tinkamas sodmenimis
su uždara šaknų sistema. Medelynuose su įrengta laistymo sistema šiuo periodu neretai dar sodinami šaldytuvuose laikyti sėjinukai su atviromis šaknimis. Šiuo laikotarpiu pasodinti medeliai,
išauginti su uždara šaknų sistema, pasodinimo metais ir kitais
metais auga žymiai blogiau, negu įveisti ankstyvajame pavasariniame periode. Prigijimą, sodinant sodmenimis su uždara šaknų
sistema, tai mažai įtakoja.
Vasaros. Trunka iki rugpjūčio mėnesio pradžios arba vidurio.
Tinkamas periodas sodinti sodmenimis su uždara šaknų sistema
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Eglės sėjinukai, auginami konteineriuose VMU Dubravos
regioninio padalinio medelyne

turėtų būti veisiami sodmenimis su atviromis šaknimis, vėliau –
konteinerizuotais, taip pratęsiant miško želdinimo laikotarpį. Vėlyvo pavasario laikotarpiu ar vasarą želdiniai galėtų būti veisiami
praėjusio rudens ar žiemos kirtavietėse, kol jose nesuvešėję žoliniai augalai. Tai leistų pirmais želdinių augimo metais išvengti
želdinių priežiūros arba žymiai sumažinti jos apimtis.
Projektas „Maumedžio, eglės, beržo ir juodalksnio plantacinių
miškų veisimo ir priežiūros inovatyvių technologijų tobulinimas
ir sklaida“ (Nr. 35BV-KK-17-1-03768-PR001) yra finansuojamas
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“. Projekto įgyvendinimui skirta
159416,65 eurų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama
ir 28132,35 eurų įnašas iš Lietuvos valstybės biudžeto. Projekto
rezultatai bus praktiškai pademonstruoti skirtinguose Lietuvos
regionuose 10 valdų įveisiant želdinius nenaudojamose ir žemės
ūkiui netinkamose žemėse bei paruošiant demonstravimui anksčiau įveistus želdinius. Projekto renginių datas ir kitą aktualią informaciją apie projektą galima rasti Lietuvos agrarinių ir miškų
mokslų centro interneto svetainėje.

Sodinamas ateities miškas

ir netinkamas – atviromis šaknimis, išskyrus sėjinukų persodinimą medelynuose. Su uždara šaknų sistema pasodinti medeliai,
ypač kai jie sodinami į drėgną dirvą arba pasodinus palaistomi,
toliau normaliai auga, nepastebima arba beveik nepastebima augimo depresija po persodinimo. Antrais metais jie auga taip pat
arba netgi geriau, negu pasodinti ankstyvą pavasarį.
Sodmenimis su uždara šaknų sistema vasarą želdinius galima veisti tuoj pat po dirvos paruošimo. Jeigu dirva ruošiama ištisai suariant riekėmis arba kauburėliais, būtų geriau, kad po dirvos
paruošimo iki želdinių veisimo sulauktume gausaus lietaus. Jeigu paviršinis dirvos sluoksnis sausas, į sodinimo duobę gali patekti sausa žemė, o tai gali pabloginti želdinių prigijimą. Miško
želdinių veisimą vasarą reikia baigti liepos mėnesį arba rugpjūčio viduryje, ypač kur yra drėgnos arba sunkios, užmirkusios, sudurpėjusios dirvos. Pasodinus vėliau medeliai nespės pakankamai
įsišaknyti ir gali būti iškilnoti šalčio.
Rudens. Nukritus ar baigiant nukristi lapams, tinkamas metas lapuočių medžių ir krūmų sodinimui. Spygliuočių medžių
sodinimo sėkmė nemažai priklauso nuo sodinimo laiko. Esant
drėgnai dirvai, spygliuočius su atviromis šaknimis, išskyrus maumedį, geriausia persodinti rugpjūčio mėnesio antroje – rugsėjo
mėnesio pirmoje pusėje. Šiuo metu pasodinti spygliuočiai iki atšąlant dirvai spėja išauginti nemažai naujų šaknų ir iš dalies prigyja. Kitais metais jie auga geriau, negu pasodinti pavasarį. Vėlai
rudenį pasodinti spygliuočiai irgi prigyja, bet auga truputį blogiau, negu pasodinti pavasarį. Rudenį, nukritus lapams, pasodinti
lapuočiai kitais metais gali augti netgi geriau, negu pasodinti pavasarį. Būgštaujant, kad rudenį pasodintus medelius žiemą gali
iškilnoti šaltis, nereikėtų jų sodinti sunkiose ar sudurpėjusiose
dirvose. Pasodinus medelius, ypač vasarą, apie juos ant durpinio
substrato reikėtų užberti 1–2 cm storio žemės sluoksnį. Tai apsaugotų substratą nuo išdžiūvimo.
Siekiant sumažinti pavasario darbų apimtis medelynuose ir
veisiant miško želdinius, ankstyvo pavasario laikotarpiu želdiniai
2020 vasaris
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Uogos žiemą

Septoria symphoricarpi ant lapų

Cladosporium genties grybai ant
sudžiūvusių uogų

Grybai, pažeidžiantys baltauogę
meškytę (Symphoricarpos albus)
BANGOS GRIGALIŪNAITĖS nuotraukos

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

Dekoratyvi uogų kekė rudenį

Baltauogė meškytė (Symphoricarpos
albus) priklauso sausmedinių (Caprifoliaceae) šeimai, meškytės (Symphoricarpos) genčiai, kurioje yra 15 rūšių. Plačiausiai paplitusi Šiaurės Amerikoje, nuo Rytų
Kvebeko ir Britų Kolumbijos iki Nebraskos
ir Virdžinijos, auganti baltauogė meškytė.
Tai iki 2 m aukščio krūmas. Žiedai rožiniai
kekiškuose arba varpiškuose žiedynuose,
smulkūs. Lapai apskriti ar apskritai kiaušiniški, kai kurie negiliai skiautėti ar lygiakraščiai. Dauginama auginiais ir atlankomis, miškuose auga sulaukėjusi.
Lietuvoje dar žinoma Doorenboso rūšis – su rožinės spalvos uogomis bei sodinė – su raudonomis, violetinėmis uogomis. Dekoratyviniais tikslais parkuose,
sodybose, miestų gyvatvorėse labiau au-
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ginama baltauogė meškytė, galinti augti
ir konteineriuose, akmenuotose vietose. Ji
tinka šlaitams apželdinti, nes plinta šakninėmis atžalomis. Meškytė nereikli dirvai,
užterštam miestų orui, pakanti sausrai, dideliems šalčiams, puikiai auga ir saulėtoje
vietoje, ir pavėsyje, ištveria genėjimus. Jų
krūmus reikėtų genėti pavasario pradžioje,
kai augalai būna ramybės būsenoje, arba
pumpurų brinkimo stadijoje. Po genėjimo
tręšiama, kad naujiems ūgliams nepritrūktų energijos. Viešose erdvėse meškytės labiausiai nukenčia nuo neatsakingos žmogaus ūkinės veiklos, ypač prie gyvatvorių
mechanizuotai pjaunant žolę. Vasarą matome gyvatvorėse daug išdžiūvusių pažeistų stiebelių.
Meškyčių uogos baltos, rutuliškos (5–
12 mm skersmens), nevalgomos. Sunoksta
rugsėjį, spalį ir laikosi visą žiemą. Pilkame
fone baltos uogos primena sniego gniūžtes, ypač šių metų besniegę žiemą. Uogose yra saponinų, alkaloidų, suteikiančių
labai kartų skonį, bet liaudies medicinoje

Nectria cinnabarina ant šakutės

kartais naudojamos odos bėrimams dezinfekuoti. Uogas gali ėsti tik koalos bei lesti
fazanai. Meškyčių baltomis uogomis anksčiau žmonės puošdavo žiemą kapus.
Literatūriniais duomenimis, baltauogę meškytę pažeidžia nemažai grybinių
ligų sukėlėjų: lapų dėmėtligės – Didymella
(Ascochyta), Cercospora, Phyllosticta, Septoria, miltligės –Erysiphe (Microsphaera), Podosphaera, rūdžių – Puccinia, antraknozės – Colletotrichum, stiebų vėžio
– Phomopsis, uogų puvinių – Alternaria,
Botrytis ir kitų genčių grybai.
Lietuvoje baltauogė meškytė gana atspari ligoms. Ant lapų aptinkama tik
Septoria symphoricarpi, ant šakučių, sudžiūvusių uogų – Cladosporium, ant nukritusių uogų – puvinių sukėlėjų Acremonium, Botrytis, Mucor, Alternaria,
Cladosporium genčių grybų, ant smulkių
džiūstančių šakelių randamas paprastasis
raudonspuogis (Nectria cinnabarina), ant
senų šakų – meškytinė diplodija (Diplodia
symphoricarpi). Džiūstančius stiebus apninka vėduoklinė kreivabudėlė (Pleurotellus patelloides) bei žieviagrybinių (Corticiaceae) šeimos grybai.
Septoria genties biotropiniai grybai
vystosi tik ant vieno augalo šeimininko, o
jam sunykus, nukritus lapams išsilaiko piknidžiuose ir taip peržiemoja. Vasarą grybas plinta konidijomis. S. symphoricarpi

Corticiaceae šeimos grybas ant stiebo

Įvairūs puvinių sukėlėjai ant
nukritusių uogų

Pleurotellus patelloides vaisiakūniai

Pleurotellus patelloides ant stiebų

antano matelio nuotrauka

Diplodia symphoricarpi ant stiebų

pirmieji ligos simptomai – dėmės ant meškyčių lapų išryškėja antroje vasaros pusėje, kartais labiau išplinta ir užima visą lapo
paviršių.
Diplodia genties grybai yra biotropai ir
saprotrofai ant džiūstančių medžių, krūmų didesnių ir mažesnių šakų, rečiau ant
žolinių augalų stiebų. D. symphoricarpi
nustatytas ant baltauogės meškytės stie-

bų. Piknidžiai grupėmis ar pavieniai po
epidermiu suploto rutulio formos, juodi.
Konidijos kriaušiškos formos, ties viduriu
įsmaugtos. Augalų vegetacijos metu grybas plinta konidijomis.
Pleurotellus patelloides vaisiakūniai
smulkūs, be koto, kepurėlė balta, kartais gelsva, trapi, paplokščia, netaisyklingos formos, pakraštėlis nežymiai vagotas,

Pleurotellus patelloides micelis, auga
jaunas vaisiakūnis

skiautėtas. Auga rudenį ant medienos nuotrupų, augalinių liekanų, nudžiūvusių stiebų. Dažnoka.
Corticiaceae šeimos grybų vaisiakūniai balti, pradžioje padriki, visu paviršiumi priaugę prie substrato, ištįsę. Bręstant
jų kraštai atskyla, užsiriečia į viršų. Dažnai
randami ant senų stuobrių, kelmų, nudžiūvusių stiebų, nukritusių šakų.
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ir miškuose

Pusė amžiaus Lietuvos
miškotvarkoje
Aukštos kvalifikacijos šalies miškotvarkininkui, miškotyros mokslų daktarui, docentui, keleto miškininkystės leidinių bendraautoriui, gerbiamam miškininkų bendruomenės nariui, nenuilstančiam visuomenininkui
Algirdui Juozui Rutkauskui šių metų vasario 9 d. sukako 80 metų, iš kurių penki dešimtmečiai skirti miškotvarkai. Pusę amžiaus dirbdamas įvairiose pareigose, jis buvo miškotvarkininku su moksline potekste,
paieškomis, gebėjo kūrybiškai spręsti daugelį tuomečių problemų.
Į miško pasaulį neužvertos durys ir pažymėjus garbią gyvenimo ir veiklos sukaktį: Algirdas tebesidomi kolegų darbais, dalyvauja su miškininkyste susijusių visuomeninių organizacijų veikloje, užsiima privačia miškininkyste, randa laiko susitikti su buvusiais bendradarbiais, bendramoksliais, išugdytais profesijos mokiniais, palydėti ir prisiminti į amžinybę išeinančius kolegas, sukaupė nemažai miškotvarkininkų prisiminimų.
Spausdiname prof. ANDRIAUS KULIEŠIO pašnekesį su buvusiu bendradarbiu dr. Algirdu Juozu Rutkausku.

Pirmiausia pasidalinkime prisiminimais, kas paskatino studijuoti miškininkystę, kokia buvo šio prasmingo profesinio kelio pradžia.
Mano kilmės šaknys veda į Suvalkijos
lygumas: gimiau Kazlų Rūdoje geležinkeliečio šeimoje. Pokario metais apsigyvenome Kauno priemiestyje, Šančiuose, kur
baigiau vidurinę mokyklą. Miškininko
profesijos pasirinkimą, manau, nulėmė du
dalykai: vasaros, praleistos kaime, miško
aplinkoje, ir tetos Stasės vyro Mikalojaus
Lukino, tapusio žymiu Lietuvos miškininku, autoritetas, patarimai. Na, o toliau studijuojant 1958–1963 m. LŽŪA Miškų ūkio
fakultete egzaminus reikėjo laikyti pačiam.

ALGIRDO RUTKAUSKO asmeninio archyvo nuotraukos

Sveikina buvę profesijos mokiniai

20

2020 vasaris

Kas įtakojo rinktis miškotyrą, iš ko sėmėtės patirties, patekus į miškotvarkos
darbų ir tyrimų verpetą?
Miškotyros mokslu susidomėjau dar
studijų metais. Įsijungiau į studentų mokslinės draugijos veiklą. Diplominio darbo
vadovas doc. Vaidotas Antanaitis pasiūlė
gvildenti perspektyvią temą – pušynų ir
eglynų einamoji prieauga skirtinguose dirvožemio tipuose. Šia tema parengtą darbą
pristačiau ir studentų mokslinių darbų
konferencijoje Rygoje.
Baigiant 1963 m. studijas, kuratorius
M. Lukinas patarė iš karto nesiimti mokslų, o kiek padirbėti gamyboje, po to apsispręsti, kas labiau domina. Įsidarbinau

miškotvarkoje inžinieriumi. Pirmuosius
praktinius šio darbo įgūdžius įgijau Rusijoje, Irkutsko srities Čeremchovo miškų ūkyje, kur Lietuvos miškotvarkininkai taksavo
daugiau kaip 1 mln. ha taigos medynų. Projekto vadovu tuo metu buvo tarpukario žinomas miškininkas Juozas Skaisgiris.
Dirbant taigoje pasiekė buvusio diplominio darbo vadovo V. Antanaičio laiškas
– yra vieta LŽŪA aspirantūroje. Grįžęs į
Lietuvą išlaikiau egzaminus ir 1966–1970
m. tapau LŽŪA Miškininkystės katedros
aspirantu. Mokslinio darbo tema buvo
diplominio darbo tąsa – spygliuočių medynų našumo ypatybės įvairiose dirvožemio sąlygose. Renkant medžiagą būsimai
disertacijai pritrūko duomenų apie miško
dirvožemius. Pasikvietėme į pagalbą žinomą dirvožemių specialistą Mečislovą Vaičį
iš Lietuvos miškų tyrimo instituto, kuris
tuo metu ruošė daktaro disertaciją. Važinėjome po miškus, kasėme profilius, ėmėme iš horizontų dirvožemio pavyzdžius,
teikėme analizėms. Ieškojome ryšio tarp
medynų našumo ir atskirų dirvožemio savybių. Taip M. Vaičys tapo mano mokslinio darbo antruoju vadovu. 1972 m. Minske sėkmingai apgyniau mokslinį darbą, jo
vertintojai linkėjo tęsti toliau.
Tuo metu „Miško projekto“ įmonės vadovas Algirdas Brukas pakvietė padirbėti
praktinėje miškotvarkoje, pasiūlė būrio viršininko pareigas. Vėliau dirbau projektų autoriumi, nuo 1987 m. – Miškotvarkos insti-
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skirta Lietuvos mokslo ir technikos valstybinė premija. Buvome pirmieji Lietuvos
miškininkai, kuriems suteiktas šios premijos laureato vardas.
Esu parašęs per 20 miškotvarkos projektų šalies miškų ūkio įmonėms, o buvusioms Dubravos, Biržų ir Rokiškio miškų
urėdijoms – net po kelis. Kartu su prof.
Jonu Kenstavičiumi tobulinome miškotvarkos projekto turinį, struktūrą, paruošėme miškų tvarkymo taisykles, projektų
rengimo programas, maketus. Miškotvarkos indėlis vystant dirvožemio tyrimus,
sukuriant ekologinius miškotvarkos pagrindus buvo reikšmingas. Atlikti medynų
našumo priklausomybės nuo dirvožemio
savybių tyrimai leido išryškinti medynų našumo potencines galimybes. Ūkinių priemonių projektavimas taksaciniais
sklypais pagal tikslinių ir etaloninių medynų principus pagerino Lietuvos miško
išteklių kokybę ir būklę. Tai rodo pastoviai
skelbiami miškų statistiniai duomenys.
Prie to prisidėjo ir miškininkai, įgyvendindami miškotvarkos projektų sprendinius,
bei autorinė projektų priežiūra.
Šiemet švenčiant Vasario 16-ąją Kaune

tuto direktoriaus pavaduotoju. Viltis grįžti
prie miškotyros mokslo vis labiau blėso.
Pirmas dešimtmetis miškotvarkoje
buvo gana įtemtas – teko kasmet parengti
po miškotvarkos projektą miškų ūkio įmonei. Tačiau įgytos mokslo žinios pravertė
tolesnėje veikloje: tapau tarpininku tarp
mokslo ir gamybos, sprendžiant miškininkavimo problemas ir ypatumus. Tuo metu
miškotvarkoje intensyviai vyko dirvožemių tyrimai – kiekviename miško sklype
buvo daromi prasikasimai ir zondavimai.
Miškotvarkos specialistai diegė naujus
miškų inventorizacijos metodus, projektavimo normatyvus, modelius, darbų technologijos naujoves. Ir man teko tiesiogiai
dalyvauti mokslininkų Jono Kenstavičiaus, Andriaus Kuliešio, Mečislovo Vaičio
vykdomuose miškotyros darbuose.

Jūsų darbas miškotvarkoje neapsiribojo
vien Lietuvos miškais. Kaip dabar vertinate savo darbą svetur?
Karjeros pradžioje mane domino Sibiro natūrali gamta, taigos dvasia. Čia sutikau
tremtinių kaimelyje būsimą žmoną. Antrą kartą į šį atšiaurų kraštą nuvykau 1986
m. kaip projekto autorius tvarkant Angarsko miškų ūkį, išsidėsčiusį tarp Irkutsko ir
Baikalo ežero. Rusijos miškotvarkoje buvo
bandomas mūsų metodas, ruošiant atski-

rų objektų pilotinius miškotvarkos projektus augaviečių pagrindu. Labiausiai jiems
pasitarnavome, kai Lietuvos miškotvarkos
įmonėje nedidelė programuotojų grupė (J.
Juodis, A. Garbinčius, V. Norbutas) sukūrė
unikalią informacinę miško duomenų valdymo sistemą „L“, kuri naudojama iki šiol ne
tik Lietuvoje, bet ir Rusijos Federacijos miškotvarkoje. Dabar stebiuosi, kaip ši mūsų
programuotojų grupelė su mažais finansiniais resursais atliko tokį reikšmingą darbą.
Reikia pripažinti, kad į Sibirą taksuoti taigos
vykome ne vien romantikos ir draugiškumo
paskatinti – iš gautų lėšų pasistatėme Kaune
naują miškotvarkos įmonės pastatą.
Pagal kontraktą trejus metus (1982–
1984) dirbant Kuboje teko pažinti tropinius miškus, kitonišką kubiečių gyvenimo
būdą, mokyti miškotvarkos darbų jų specialistus. Paruošiau trijų provincijų miško
įmonių miškotvarkos projektus. Tai buvo
egzotinis, bet rutininis darbas, teikęs naudos tik šiai šaliai. Apie tai detaliau esu rašęs „Mūsų giriose“ (2016 m. , 10–11 nr.).
Nuo 1991 m. atsirado galimybė dalyvauti tarptautiniuose projektuose, bendradarbiauti su Vakarų šalių partneriais. Bet
man tai buvo labiau administracinis darbas, padedant užsienio partneriams įsavinti EK skiriamas lėšas Rytų Europos šalims.
Aišku, kažkiek jų tekdavo ir vykdytojams.
Lietuvos miškotvarka 2022 m. minės
savo veiklos šimtmetį. Kokius galėtumėte išskirti miškotvarkos klestėjimo
ir sunkmečio periodus, kaip vertinate
šiandieninius miškotvarkos posūkius
jos tolesnio vystymosi perspektyvoje?

Miškotvarkos projekto rengėjai Vilniaus miškų urėdijoje (2010 m.)

Kokie Lietuvos miškų tvarkymo darbai ir
pokyčiai labiausiai įsiminė asmeniškai?
Manau, kad miško dirvožemių tyrimų
pagrindu 1965 m. sukurtas miškų tvarkymo metodas (M. Vaičys, J. Kenstavičius),
atvėręs praktines galimybes Lietuvos miškų našumui didinti, tikslinių medynų formavimui. Jis naudojamas iki šiol. 1985
m. J. Kenstavičiui, M.Vaičiui ir man buvo
2020 vasaris

21

Koks miškotvarkos modulis labiausiai
tiktų ateities miškams?
Kiekviename laikmetyje miškotvarka buvo priešakinėse Lietuvos miško ūkio
vystymosi pozicijose. Klestėjimu laikyčiau
1960–1980 m. laikmetį, kai miškų tvarkymo sistemos labui darniai dirbo miškų
mokslo ir gamybos specialistai, tobulino
miškų inventorizacijos ir apskaitos metodus, teisės aktus, normatyvus, taisykles.
Sunkiausias laikmetis buvo nepriklausomybės pradžioje, pereinant iš planinės
ekonomikos į rinkos sąlygas, vykdant žemės reformą. Dėl užsitęsusių miškų valdymo pertvarkų Miškotvarkos institutas
materialiai ir techniškai nuskurdo, kol palaipsniui ėmė atsigauti. Nors per dabartinę valstybinių miškų administravimo pertvarką sumažėjo darbuotojų, darbingas
miškotvarkos branduolys išliko. Ir toliau
valstybiniuose miškuose vyksta sklypinė
inventorizacija, galima kryptingai susitelkti jų tvarkymui. Tačiau visų valstybinių miškų inventorizacija užsitęs per kelis
dešimtmečius.
Negalima palikti likimo valiai ir privačių miškų. Manau, kad netolimoje ateityje
teks grįžti prie privačių miškų valstybinio
tvarkymo, nes vien atrankinė inventorizacija visų problemų neišspręs.
Ateities miškams geriausias yra nepertraukiamos miškotvarkos modulis. Šiandieniniai posūkiai vyksta teigiama linkme,
palaipsniui pereinant į nepertraukiamą
miškų inventorizaciją ir projektavimą sklypo lygmenyje. Dar tęsiasi diskusijos kai
kuriais metodiniais klausimais, turi nusistovėti techniniai sprendimai tarp pagrindinių vykdytojų – taksatoriaus ir girininko
– vaidmens, jų funkcijų šiame procese.
Pagrindinis miškotvarkos tikslas ir ateinančiame šimtmetyje turi išlikti užtikrinant tvarų ir suderintą su visuomenės reikmėmis miško išteklių naudojimą.
Jūsų gyvenime buvo apstu ir visuomeninės veiklos. Pastaraisiais metais didelę
laiko dalį skiriate bendravimui su buvusiais bendradarbiais, kurso draugais.
Kadangi lengvai valdote plunksną, ar
neplanuojate, kaip kai kurie Jūsų buvę
kolegos, parašyti prisiminimus, pasidalinti sukaupta profesine ir gyvenimiška
patirtimi? Kokiam pomėgiui daugiausiai skyrėte savo laisvalaikio?
Visuomeninė veikla mane lydėjo per
visą darbingą laikotarpį ir nesibaigia iki
šiol. Buvau Miškotvarkos instituto tary-
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bos nariu–sekretoriumi, Miškotvarkos
instituto Miškų ūkio
mokslinės–techninės
draugijos, Lietuvos
miškininkų sąjungos
skyriaus, profsąjungos komiteto vadovu.
Nors tai atimdavo nemažai laiko, bet geriau pažinau kolegas,
jų pomėgius ir rūpesčius. Todėl dabar netekus bendradarbio
ar kurso draugo paminiu juos miškininkų spaudoje, nes jaunajai kartai išėjusieji į nebūtį nelabai rūpi.
Tuo šiek tiek prisidedu ir prie miškininkų
istorinės atminties išsaugojimo mūsų kintančioje visuomenėje.
Prie savo ilgamečių pomėgių priskirčiau miškininkų spaudos komplektavimą. „Mūsų girias“ ir du dešimtmečius
(1970–1990 m.) ėjusias „Girias“ pradėjau
komplektuoti dar studijų metais. Pirmieji mano straipsneliai miškininkų spaudoje buvo apie mokomąją medžioklę, stambių medelių persodinimą žiemą. Žurnalą
komplektuoti paskatino ir taksatorius Juozas Toliušis, kuris buvo sukaupęs didžiulį
kiekį prieškario ir tarybinių laikų periodinės spaudos. Sukauptus visus 1929–2019
m. leistus „Mūsų girių“ ir „Girių“ komplektus perdaviau saugojimui į miškotvarkos archyvą. Gal kas ateityje pasinaudos,
jei per reformas neatsidurs makulatūroje.
Mano parašyti atsiminimai „50 metų
miškotvarkoje“ skirti daugiau artimiesiems, kuriuos dabar publikuoti taip pat
nepalankus laikas.
Dalyvauju miškų mokslo senjorų klubo
„Giriūnai“ veikloje, LMSA bei LMS renginiuose, parašau miškotvarkos projektams
ar leidiniams atsiliepimus. Nemažai laiko
skiriu ir nuosavo miško Kazlų Rūdos girioje, Šališkių girininkijoje priežiūrai: vienus
iškirstus brandžių medynų sklypus atželdžiau mišriais želdiniais, kitus palikau savaime atželti, puoselėju mišrius jaunuolynus.
Prie visuomeninės veiklos priskirčiau
ir pedagoginį darbą LŽŪU (1994–2007 m.)
bei KMAI kolegijoje (2005–2010 m.) , kur
dėsčiau miškotvarkos teorinius ir praktinius pagrindus, vadovavau bakalaurų ir magistrantų darbams. 1999 m. LŽŪU taryba
suteikė docento vardą. Tad nuobodžiauti
nėra kada.

Gyvenimo kraitis – išaugintos trys dukros (2019 m.)

Esant tokiam užimtumui, kaip klostėsi
Jūsų asmeninis gyvenimas?
Prisipažinsiu, dėliojosi sunkokai. Daug
laiko skirdamas darbui, mokslui, išvykoms
į miškus, pristigo dėmesio bei laiko šeimai.
Su pirma žmona medike Filomena, buvusia tremtine, kurią, galima sakyti, parsivežiau iš Sibiro, auginome dvi dukras, bet
po išvykos į Kubą išsiskyrėme. 1988 m. vedžiau antrąkart. Žmona Vida – taip pat
gydytoja – per 20 metų rūpinosi Kauno
rajono Čekiškės seniūnijos gyventojų sveikata. Mirus 1981 m. jos tėvui, nusipelniusiam kaimo gydytojui Leonui Markeliui,
perėmė Čekiškės miestelyje buvusią ligoninę, iki 2002 m. vadovavo čia įsikūrusiai
ambulatorijai, vėliau dirbo Kaune.
Bet visumoje šeimyninio gyvenimo rezultatai viltingi: užaugo trys dukros, baigė
aukštuosius mokslus, jau džiugina trejetas anūkų – Martynas, Paula, Diana. Vyresniosios dukros Evelina ir Ernesta tapo
ekonomistėmis, o jaunėlė Eglė – architekte, studijavo Vilniaus dailės institute. Įtariu, kad ji ir mano sesuo Irena polinkį kūrybiškai profesijai paveldėjo iš mūsų tėčio
– prieškario laikų geležinkeliečio, bet meniškos sielos žmogaus, palikusio nemažai
nutapytų paveikslų. Sesuo Irena tapo keramike, nuo 1981 m. Dailininkų sąjungos
narė, jos sūnus Marius – architektas, abu
baigė studijas Vilniaus dailės institute.
Lietuvos miškininkų bendruomenės
vardu dėkojame dr. Algirdui Juozui Rutkauskui už svarų indėlį vystant Lietuvos
miškotvarkos mokslinius pagrindus ir lietuviškos patirties sklaidą Lietuvoje ir už jos
ribų, nuoširdų bendravimą, supratimą, išugdytą miškotvarkininkų kartą ir linkime
sveikatos, nenuilstančios energijos švietėjiškoje veikloje.

mums rašo

Straipsnis apie Karvelių ąžuolą
rodo ne arboristų žinių stygių
Perskaičius „Mūsų girių“ 2019 m. 11 nr. publikuotą dr. Linos Straigytės straipsnį „Ar mokame prižiūrėti gamtos paminklus – Karvelių ąžuolo pavyzdys“, norisi išreikšti ir savo nuomonę bei atsakyti į autorės keliamus
klausimus dėl atliktų darbų kokybės, tvarkant šį ąžuolą.
Mums susidarė įspūdis, kad autorė šiame straipsnyje daug kur pateikia savo nuomonę, neparemtą konkrečiais tyrimų ar ilgalaikių stebėjimų rezultatais. Kad būtų galima teigti, jog ąžuolo būklė per 1 metus po atliktų priežiūros darbų stipriai pablogėjo, reikėtų turėti bent kelių metų stebėjimo duomenis. Deja, išvadoms
pagrįsti pateiktos tik 2019 m. rudens Karvelių ąžuolo nuotraukos.

S

traipsnio autorė dr. Lina Straigytė
pastebi, kad mokslinių tyrimų apie
senolių medžių biologinės įvairovės
išsaugojimą, išsaugant ir medžio gyvybingumą, nėra daug. Kiekvienas medis, kaip
ir žmogus, yra unikalus, nėra standartinių
situacijų, todėl ir taikomos priemonės,
siekiant išsaugoti senolio gyvybingumą,
yra skirtingos. Geroji arboristikos praktika prižiūrint tokius medžius nuolat atnaujinama, yra parengtos senolių medžių
priežiūros metodikos, paremtos mokslinių
tyrimų pagrindais. Jomis ir vadovaujamės
tvarkydami medžius senolius.
Panagrinėkime minėtame straipsnyje
pateiktus autorės teiginius (jie pažymėti
kabutėmis), pateikiant žemiau atsakymus.
Dr. L. Straigytė: „Apžiūrėjimo metu
kilo nemažai kritinių pastabų atliktiems
darbams. Darbus atlikusiems specialistams svarbiausias tikslas buvo saugumas:
ar medis nekelia pavojaus aplinkai. Manytume, kad per mažai buvo įvertinta senolio medžio ekologinė svarba ir bioįvairovės
išsaugojimas. Požiūris „svarbiausia saugumas“ būtinas žmonių gausiai lankomose vietose, prie automobilių kelių, bet ne
šiame objekte. Kelių šimtų metų senolių
medžių priežiūros tikslas turi būti maksimaliai sukoncentruotas bioįvairovės išsaugojimui.“
Atsakymas. Niekas nesiginčija, kad
bioįvairovės išsaugojimas yra esminis dalykas, tačiau autorė netiksliai interpretuoja saugumo klausimą. Šiuo atveju,
svarbiausias ne žmonių, pastatų ar kitų
objektų, bet paties medžio stabilumas ir
saugumas. Autorė teisingai pastebėjo, kad

Karvelių ąžuolas turi „įnamių“ – ąžuolinių
kempinių (Fomitiporia robusta (P. Karst.)
Fiasson & Niemela) ar valgomosios geltonpintės (Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill). Ką šių grybų buvimas reiškia ąžuolo
stabilumui ir tvirtumui, mokslininkei turėtų būti aišku: viena rūšis sukelia gelsvai
baltąjį juostuotąjį ąžuolo branduolio puvinį, išplintantį ir periferinėje medienoje bei
luobe, dėl ko gali susidaryti paprastos arba
vėžinės žaizdos. Kita rūšis sukelia rudąjį puvinį centrinėje kamieno dalyje: grybo
apimtame plote sunaikinama ląstelėse celiuliozė, medis praranda lankstumą. Reikia nepamiršti, kad ąžuolo kamieno vidus
buvo „prifarširuotas“ betono, kuris išbuvo
daug metų ir atliko „juodą“ darbą. Turint
galvoje medžio kamieno ir lajos dabartinę
būklę – „pasidalinimą“ į 2 dalis, akivaizdu,
kad nieko nedarant su laja greit įvyks „atsidalinimas“ ir medis skils. Vertinant saugumo aspektu, prioritetu tapo paties medžio
(o ne jo aplinkos) stabilumas, maksimaliai
atsižvelgiant į jo, kaip ekosistemos, vientisumą. Todėl ir buvo priimtas sprendimas
palengvinti medžio lają.
Medžio būklės ir stabilumo dr. L.
Straigytė vertinti nesiėmė, o visą dėmesį
skyrė biologinei įvairovei. Kokia ekologinė
nauda yra didesnė: ar medžiui senoliui dar
stovint keletą dešimtmečių ilgiau su visomis jame įsikūrusiomis rūšimis, ar per artimiausią dešimtmetį nugriuvus vien dėl
to, kad buvo nuspręsta nieko nedaryti (netvarkyti medžio probleminių vietų)? Diskutuotinas klausimas. Labai abejotina, ar
pašalinus keletą šakų nukentėjo biologinė
medžio įvairovė.

Atsakymas į pastabas dėl lajos redukcinių genėjimų. Karvelių ąžuolo atveju
buvo pasirinktas sausų ir kai kurių gyvų
šakų redukcinis genėjimas, siekiant sumažinti būtent tų šakų ir kartu lajos svorį,
kas leido sumažinti naštą Karvelių ąžuolui ir išvengti medžio skilimo bei sugriuvimo. Tai normali senolių medžių priežiūros
praktika. Priešingai, nei teigia autorė, lajos
redukcinis genėjimas senų medžių priežiūroje yra taikomas daugelyje pasaulio šalių.
Pirmiausiai trumpinamos sausos šakos,
kadangi medžio fiziologijai jos jokios įtakos nebeturi. Jeigu sausa šaka trukdo augti ir formuotis gyvai šakai, ji sutrumpinama maksimaliai arba visai šalinama. Šiuo
atveju sausos šakos redukuotos maksimaliai, siekiant sumažinti lajos svorį (remiantis Arborists‘ Certification Study Guide,
2017).
Dr. L. Straigytė: „Reikėjo palikti gerokai ilgesnes tvirtas ir sveikas sausas šakas,
kad medyje prasidėtų jų medienos irimo
procesai, o ne ant žemės. Švedijoje praktikuojama pakelti negyvą medieną nuo žemės, pririšant ją stačią prie medžių, kad
nebūtų kontakto su žeme. Praktiškai geriau jos visai nenupjauti, kol pati laikosi
medyje, arba galima saikingai patrumpinti... Nustebino išpjautų išdžiūvusių ir buvusių gyvų šakų kiekis – prie kamieno guli
irimui 13,63 m išpjautų storų...“
Kaip teisingai pastebi dr. L. Straigytė,
nugenėtos šakos paliktos polajyje irimui.
Galima sutikti: jei šakos būtų pakeltos
nuo žemės, jose jau esančios rūšys galėtų
gyvuoti ilgiau. Švedijoje atliktų darbų pavyzdys parodo ne tik tai, kad ji vertinges2020 vasaris
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Šaltinis www.lietuvosgamta.lt
https://www.youtube.com/watch?v=oAUv4boyiI0

nė pririšta prie medžio. Tokiu būdu bandoma išplėsti ir rūšių gyvavimo arealą, kai
panašaus su senoliais medžiais amžiaus ir
būklės medžių aplinkui nėra. Taip specialiai sendinami brandūs medžiai ir kuriamas jų tinklas prie gyvų medžių pririšant
seną negyvą medieną, reikalingą tam tikrų rūšių gyvavimui. (VETree – Creation
of decaying wood habitats https://vimeo.
com/117586114 ).
Karvelių ąžuolo atveju tai nėra būtina,
kadangi netoliese yra miškas, jame negyvos ąžuolų medienos tikrai rasime pakankamai. Suguldytas šakas polajyje vertėjo
ne matuoti, o pasverti, tada būtų matomas
rezultatas, kokia dalis svorio nuimta nuo
ąžuolo kamieno, siekiant apsaugoti jį nuo
sugriuvimo.
Dr. L. Straigytė : „Pastebėjome netvarkingai genėtą su puviniu šaką, kuri pjovimo metu plyšo (8 pav.). Tai ne tik biologinių žinių stoka, o ir arboristo darbo
brokas.“
Atrodytų keista, kad ne vienerius metus genėjimo praktikos turintis arboristas,
netvarkingai genėdamas, kaip išsireiškia
autorė, plyšusios šakos galą paliktų nepataisęs, t. y. nenupjovęs lygiai, bet dar gale
ir karūnėlę išpjaustęs. Noriu pastebėti, kad
tokia šakų redukcijos atlikimo praktika ne
tik egzistuoja, bet ir populiarėja prižiūrint
medžius senolius, kuomet šakos tiesiog
laužomos jas įpjovus (VETree – Unconventional pruning techniques https://www.
vetcert.eu/node/51).
Arboristas pritaikė būtent tokį metodą
šiai vienai šakai ir iškart linčiuojamas, apkaltinus darbo broku. Beje, ši šaka jau buvo
apmirusi ir beveik nudžiūvusi.
Dr. L. Straigytė: „Daugelis lietuvių iš
viso ne
mėgsta apgenėtų medžių, jiems
gražiausios natūralios lajos“.
Atsakymas. Tikėtina, kad natūralios
lajos labiausiai priimtinos ne tik lietuviams, tačiau dažnai lajos priežiūros darbai yra neišvengiama būtinybė.
Dr. L. Straigytė: „Karvelio ąžuolui palikti labai trumpi galiukai su karūnėlėmis,
kurie nebeatliks nei buveinių funkcijos,
nei estetiškai primena natūralų išlūžimą.
Ši sausa mediena labai kieta, visiškai sveika ir tikėtina, kad ji dar ilgai nepradės pūti.
Ateitis parodys.“
Atsakymas. Ant medžio vis dar esančios sausos šakos nebūna be puvinio ir autorė tai turi puikiai žinoti. Puvinys gali būti
skirtingos išsivystymo stadijos, bet tik tiek.
Noriu pastebėti, kad sausos stambios ša-

Kairėje pusėje nuotraukoje užfiksuotas kempinių skaičius gerokai prieš genėjimą, dešinėje –
nuotrauka iš L.Straigytės straipsnio 2019 metais. Aiškiai matyti, kad kempinių skaičius nepakitęs.

kos, kurios buvo redukuotos, niekur neišnyko, tik nuo viršaus perkeltos ant žemės,
tad neįvyko jokio ekosistemos disbalanso.
Nebent autorė yra atlikusi išsamius tyrimus (nors apie tai neužsimena) ir atradusi rūšį ar rūšis, kuri ar kurios gyvuoja tik
Karvelių ąžuolo sausose šakose, aukštyje.
Dėl „karūnų“ išpjaustymo. Natūraliai
gamtoje tokių lygių, kaip pjūklu nurėžtų,
pjūvių vietų nebūna. Tad visada stengiamės imituoti tikrą lūžį. Ar tai atrodo gražiai, ar negražiai, ar primena lūžį, ar neprimena, čia jau subjektyvu. Bedžiūstančios
redukuotos šakos, kurią autorė įvardino kaip gyvą, strampui buvo pasirinktas
sprendimas taip pat išpjaustyti „karūną“, o
ne nupjauti prie kamieno ar palikti strampą su lygiu pjūviu.
Dr. L. Straigytė: „Dėl betono išėmimo.
Medžio apačioje šiaurinėje pusėje senai
užbetonuota drevė. Tokie metodai taikyti
senai, prieš 100 metų buvo manoma, kad
betonavimas sutvirtina medžio stabilumą.
Tačiau tik vėliau pastebėta, kad betonas
neleidžia medžiui užtraukti žaizdas, trukdo vėdintis ir dar labiau paskatina puvimo
procesą. Tvarkymo metu reikėtų išimti betoną, šiuo atveju nebuvo tai padaryta. Galbūt per sudėtinga buvo išmušti, nes betonas apaugintas nauja mediena ir stipriai
užspaustas.“
Pritariu autorės nuomonei, kad betoną
ar mūro likučius iš drevių dera išimti. Tačiau noriu pastebėti, kad tuo atveju, kada
betonas ar kitas inkliuzas jau yra gerokai
apaugintas mediena ar stipriai užspaustas
ir jo išėmimas stipriai sužalotų kamieną,
jo judinti nerekomenduojama. Tai taip pat
plačiai taikoma praktika. Net ir nežinant
to, tikriausiai niekam nešautų į galvą iškirsti medžio kamiene didžiulę skylę, kad
išimti betono gabalą.

Dr. L. Straigytė: „Labiausiai neramina
akivaizdaus medžio būklės pablogėjimas
po tvarkymo darbų. Po netinkamo genėjimo ėmė gausiau augti ąžuolinės kempinės.
Šiaurinėje kamieno dalyje, 2,4 m ir 3–4 m
aukštyje užfiksuota 13 kempinių, iš jų dvi
visiškai jaunos, dar tik lenda (11 pav.). Pietinėje dalyje kempinės auga žemiau – 1–2
m aukštyje, čia jų užfiksuota 10, iš kurių
4 – visai jaunos. Toks kempinių išplitimas
rodo labai intensyvų medienos irimą, kelia
pavojų ąžuolo gyvybingumui“.
Atsakant į kritiką dėl „labiausiai neraminančio pastebėjimo“, derėtų prisiminti
pagrindinio medienos pūdytojo, įsikūrusio
Karvelių ąžuole gerokai prieš atliktus lajos
formavimo darbus, gyvenimo būdą. Tai yra
ąžuolinė kempinė – papėdgrybis, dažnai
sutinkamas ant gamtinę brandą pasiekusių
ąžuolų. Šis grybas sugeba infekuoti ąžuolų
kamienų ir šakų medieną nepriklausomai
nuo to, ar medis turi didelių žaizdų, atveriančių medieną sporų infekcijoms, ar ne
(Vasaitis, 2013). Ąžuolinė kempinė įsikuria
visuose pagyvenusiuose ąžuoluose ir yra
vienas iš pagrindinių natūraliųjų faktorių,
ribojančių ąžuolų amžių. Nepaisant šių puvinių sukėlėjų neišvengiamumo, jų sukelti
puviniai ąžuolo medienoje plinta sąlyginai
netoli, vieno ąžuolinės kempinės individo
sukeltas puvinys kamiene retai išplinta toliau nei 2 m, tačiau dažniausiai būna lokalizuotas 0,5 m atstumu aplink vaisiakūnius
(Schwarze ir kt. 2000, Sunhede ir Vasiliauskas 2002). Ąžuolinė kempinė taip yra
žinoma kaip lėtas gyvų ąžuolų medienos
kolonizatorius, ženkliai keičiantis ąžuolų
atsparumą kamieno ir šakų lūžiui bėgant
dešimtmečiams, o ne metams (Cartwright
ir Findley 1958, Jahn 1990).
Todėl dr. L. Straigytės teiginiai, kad
Karvelių ąžuolo būklė galėjo per metus

mums rašo

pablogėti dėl suintensyvėjusio ąžuolinės kempinės sukeltų puvinių išplitimo,
paprasčiausiai prieštarauja gamtos dėsniams. Jei tai išties yra autorės „labiausiai
neraminantis pastebėjimas“, tai galbūt ir
nerimauti taip stipriai neverta.
Puvinius sukeliančių papėdgrybių vaisiakūniai medienos ardymo procese išvis
nedalyvauja, vienintelė jų funkcija – barstyti sporas. Nesvarbu, ar grybo individas
turi vieną vaisiakūnį, ar penkis – mediena nuo to nėra sparčiau ardoma. Kempinės atsiradimas rodo tik tai, kad medienos
puvinys yra išėjęs į kamieno ar šakos paviršių, ir bendras kempinių skaičius leidžia
labai apytikriai spėti puvinio apimtos medienos tūrį (kaip jau minėjau, ąžuolų atveju didėjantį lėtai). Taip pat autorė nedviprasmiškai suponuoja, kad bet koks naujas
ąžuolinės kempinės vaisiakūnis taip stipriai puvinių pažeistame ąžuole šiuo atveju būtinai yra susijęs su atliktais genėjimo darbais, tačiau tai apskritai netelpa į
konstruktyvios kritikos rėmus. Juo labiau,
kad pateiktose mano nuotraukose nesimato nė vieno pirmamečio ažuolinės kempi-

nės vaisiakūnio, kurie yra labai ilgaamžiai
ir formuojasi ne per vienerius metus (šio
ąžuolo priežiūros darbai buvo atlikti 2018
m. rugpjūčio mėn.).
Kalbant apie šią mokslininkės pastabą,
nelengva išlaikyti dalykišką toną, nes čia
galimi tik 2 variantai: a) autorė nėra susipažinusi su pagrindinių ąžuolų medienos
puvinių sukėlėjų ekologijos pagrindais; b)
autorė su jais yra susipažinusi, tačiau...
Esminis konstruktyvios kritikos principas yra argumentavimas ir tikslių faktų
pateikimas. Pavyzdžiui, kiek tiksliai buvo
ąžuolinės kempinės vaisiakūnių iki darbų
(nurodant duomenų šaltinį), kiek – praėjus metams po darbų ir ką tai galėtų reikšti
(pageidautina – remiantis mokslu pagrįstais argumentais). Be pagrįstos argumentacijos dialogas tampa sudėtingu. Mano
giliu įsitikinimu, autorės manipuliacijos
dėl Karvelių ąžuolo tariamo būklės pablogėjimo ypač trumpame 1 metų laikotarpyje išeina už paprastų faktų stygiaus ribų.
Dr. L. Straigytė: „Akivaizdu, kad tik
bazinių arboristinio pasirengimo žinių neužtenka vykdyti senolių medžių priežiūrą.

Tokiais atvejais būtinas komandinis darbas, kuriame būtų įvairių sričių specialistų. Svarbiausią vadovaujančią atsakomybę
turėtų prisiimti aukščiausią profesinį pasirengimą turintys biologinės įvairovės išsaugojimo specialistai ir mokslininkai...“.
Atsakymas. Autorė šiek tiek per daug
sau leidžia asmeniškai nustatinėdama kieno žinios yra bazinės, o kieno – „aukščiausio profesinio pasirengimo“. Kiekvieno
žmogaus profesinį lygį geriausiai apibūdina jo darbai, o ne darbovietės pavadinimas. Reguliariai studijuoju tarptautinius
recenzuojamus su arboristika susijusius
mokslo žurnalus. Gaila, bet Lietuvos tyrėjai ten yra reti svečiai. Tenka remtis užsieniečių tyrimais, atliktais užsienio šalyse.
Visiškai pritariu: medžiams senoliams būtų tik geriau, jei į jų priežiūrą būtų
įtraukta daugiau įvairių sričių profesionalų, kurie nuoširdžiai, ne vienerius metus
yra tyrinėję šią sritį.
Renaldas ŽILINSKAS,
įvairius Europos sertifikatus
turintis arboristas
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alstybinei saugomų teritorijų tarnybai pernai pateikus ekspertų apibendrintas rekomendacijas dėl ekologiniam tinklui
„Natura 2000“ ir europinės svarbos buveinių išsaugojimo Punios
šile, Aplinkos ministerija, remdamasi pateikta gamtinių vertybių
apskaita ir siūlymais, parengė Punios šilo gamtosauginį projektą.
Iki vasario 25 d. ministerija kvietė ir visuomenę pateikti savo pastabas ir siūlymus dėl Punios šilo apsaugos tikslų.
Šiame projekte ministerija siūlė kompromisinį Punios šilo apsaugos modelį: šile esančios rezervatinės zonos ribos nebūtų keičiamos, o 1444 ha miško arba 65 proc. Punios šilo botaninio zoologinio draustinio teritorijos būtų keliamas pagrindinis tikslas
– palaikyti palankią buveinių ir rūšių apsaugos būklę arba ją atkurti iki palankios. Kartu būtų sudarytos sąlygos ir 293 ha plote
genetinių pušies ir eglės medynų apsaugai bei užtikrinta teisė laisvai lankytis vietos gyventojams, kitiems draustinio lankytojams.
Konkrečių, pamatuojamų ir erdvėje apibrėžtų apsaugos tikslų
nustatymas numatytų efektyvią Punios šile esančių Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir rūšių apsaugą, sudarytų galimybes genetinių medynų tvarkymui ir išsaugojimui.

ZITOS BITVINSKAITĖS nuotrauka

Punios šilo statuso kompromisinis sprendimo projektas

Punios šilas

AM inf.

Gamtosauginio švietimo seminaras Kurtuvėnuose

V

alstybinė saugomų teritorijų tarnyba vasario pradžioje Kurtuvėnų regioninio parko lankytojų centre organizavo seminarą
saugomų teritorijų direkcijų specialistams, kurie dirba lankytojų
centruose, gamtos mokyklose, veda edukacijas ir ekskursijas gamtoje, organizuoja gamtosauginius renginius. Į seminarą susirinko
beveik 50 saugomų teritorijų specialistų.
VSTT direktoriaus pavaduotoja Rūta Baškytė apžvelgė saugomų teritorijų gamtos mokyklų veiklą, palygino paskutinių metų
gamtos mokyklų veiklos statistiką. VSTT viešųjų ryšių specialistė
Diana Rakauskaitė pristatė projekto „Saugomų vertybių pažinimas ir informacijos sklaida“ eigą, supažindino su 2020 m. vasarą
startuosiančia akcija „Saugomų teritorijų pasas“. Jos metu keliautojai bus kviečiami aplankyti visus nacionalinius ir regioninius
parkus, užsidėti antspaudą ir laimėti knygą „Lietuvos saugomos
teritorijos“.
Seminaro dalyviai diskutavo apie „Kurk Lietuvai“ projektą
„Aplinkosauginis švietimas Lietuvoje: gamtos mokyklų įveiklinimas ir problemos aktualinimas“.
Lietuvos jūrų muziejaus Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriaus
vedėja Nina Puteikienė pasidalino gerosiomis patirtimis „Viešieji
ryšiai mano įstaigoje ir aplink“, Šiaulių rajono Bubių, Aukštelkės
ir Kurtuvėnų mokyklų direktorius Vaidas Bacys pristatė įdomias
patirtis ir vaikų mažų darželių veiklas gamtoje.
Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Rovena Augustinė papasakojo, kaip galima
pritraukti lėšas, rašant projektus „Kultūros pasui“ gauti.
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos specialistei Jolantai Uktverytei pristačius Vakarų Lietuvoje įgyvendinamą
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Kurtuvėnų RP lankytojų centre seminaro dalyviai dalijasi gerąją patirtimi

gamtos gidų projektą, išsivystė įdomi diskusija apie gamtos gido
statusą.
Gerąja patirtimi taip pat pasidalijo Metelių, Varnių regioninių
parkų, Kamanų valstybinio gamtinio rezervato, Nacionalinio saugomų teritorijų lankytojų centro specialistai.
Seminaro dalyviai aplankė Kurtuvėnų regioninio parke Girnikų kalną, apie kurio vertybes, pritaikymą lankymui papasakojo
parko kraštotvarkininkas Darius Ramančionis.
Gamtosauginio švietimo seminarai saugomų teritorijų specialistams organizuojami porą kartų per metus.
VSTT inf.

Gamtosauga

Neseniai pristatytas 2003 m. pradėtas kurti 42 min. trukmės
Valstybės kino metraštis, skirtas supažindinti visuomenę su šalies
miškais ir į Raudonąją knygą įtrauktomis gamtos vertybėmis.
Lietuvos centrinio valstybės archyvo užsakymu šį kino metraštį sukūrė režisierius Audrius Juzėnas, operatorius Kęstutis
Plevokas, jiems talkino miškininkai ir gamtosaugininkai. Su šalies
miškais ir gamtos vertybėmis supažindina profesionalai – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vyr. patarėjas
Algirdas Klimavičius ir vyr. specialistė Laura Janulaitienė, Miškų politikos grupės vyr. patarėjas Nerijus Kupstaitis, VSTT direktoriaus pavaduotoja Rūta Baškytė, Valstybinių miškų urėdijos
Ukmergės regioninio padalinio vadovas Virginijus Šalčiūnas ir
medienos meistras Aleksijus Tolkan, Panevėžio regioninio padalinio vadovas Giedrius Bronušas, medelyno viršininkas Egidijus
Kaluina ir Krekenavos girininkas Jonas Leika.
Švenčionių aukštumos kalvų bangavime išsiskiria pailga iš
pietų į šiaurę nutįsusi kalva, kurią iš rytų juosia Mergežerio ežeras, iš vakarų ir pietų – pelkė ir pelkėta žemuma, iš šiaurės – gili
dauba, kuria teka Mergežerio upelis. Tai Sirvėtos regioninio parko gamtos vertybė – Kačėniškės piliakalnis. Šio parko vyr. kraštotvarkininkas Marius Semaška laisvalaikiu sukūrė filmą apie žmo-

VACLOVO TREPĖNAIČIO nuotrauka

Kino filmai apie
miškus ir gamtą

Kačėniškės piliakalnis vykdant tvarkymo darbus

nių gausiai lankomą piliakalnį, kuriame pagrindinius vaidmenis
atlieka vėjas, vanduo, lietus, debesys...
Pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir Sirvėtos regioninio parko direkcijos inicijuotus bei vykdytus projektus į piliakalnį įrengti patogūs laiptai, apžvalgos aikštelės, informaciniai
stendai. Neseniai baigtas tiesti naujas 800 m ilgio takas, vedantis
per pelkes ir miškus link Kačėniškės piliakalnio.
Filme „Piliakalnis“ užfiksuoti vaizdai ir unikalaus kraštovaizdžio panoramos visais metų laikais, įvairiausiu paros metu – lyjant ir saulei šviečiant, pučiant vėjui ir žydint pirmosioms gėlėms.
Pažiūrėti filmą galima
https://www.youtube.com/watch?v=7cMWI2PpXLc.
VSTT inf.

Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške –
Viskas vienoje vietoje
IŠKLAUSYSIME
PAKONSULTUOSIME
PARINKSIME GERIAUSIĄ, KOKYBIŠKIAUSIĄ IR PIGIAUSIĄ
OPERATYVIAI ATVEŠIME TIESIAI PAS JUS, O JEI REIKIA IR Į MIŠKĄ

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

V

linos sindaraitės nuotrauka

adovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir
sveikatos įstatymu, viena iš pagrindinių darbdavio pareigų
– sudaryti darbuotojams sveikas ir saugias darbo sąlygas.
2019 m. pradžioje buvusias miškų urėdijas apjungus į įkurtos VĮ
Valstybinių miškų urėdijos 26 regioninius padalinius, numatyta,
kad kiekviename regioniniame padalinyje reikalingas darbuotojų
saugos ir sveikatos (DSS) specialistas dirbs pilnu etatu. Jais įsidarbino kitas pareigas turėję kompetentingi specialistai, manę, kad
galės specializuotis šioje srityje.
Tačiau 2020 m. sausio 30 d. vykusiame VMU darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų susirinkime buvo išvardinti 3 perspektyvų variantai šios srities specialistams įmonėje: 1) vienas DSS specialistas dirba keliuose VMU regioniniuose padaliniuose, 2) vienas
DSS specialistas dirba 0,5 etato viename regioniniame padalinyje,
3) vienas DSS specialistas dirba viename regioniniame padalinyje
ir jam dar priskiriamos viešųjų pirkimų specialisto funkcijos.
Vasario 11 d. vykusiame VMU regioninių padalinių vadovų
pasitarime įmonės darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus
(DSSA) vadovas pristatė numatomą pagrindinį variantą – vienas
DSS specialistas dirba per du regioninius padalinius.
Įvertinus tokias perspektyvas, kyla nemažai klausimų, pirmiausia dėl pavaldumo. Neliekant tiesioginio pavaldumo regioninio padalinio vadovui (planuojama, kad DSS specialistas bus
pavaldus įmonės DSSA skyriaus vadovui), tampa sudėtingesnis ir
ilgesnis problemų, susijusių su darbuotojų sveikata ir sauga sprendimas. Įmonės DSSA skyriaus vadovas yra nutolęs nuo regioninių
padalinių ir neturės galimybės operatyviai bei sklandžiai padėti
spręsti susidariusias situacijas. Taip pat kyla problema, tiesiogiai
susijusi su atsakomybės paskirstymu, o ypač tai būtų aktualu įvykus nelaimingam atsitikimui. Jeigu DSS specialistas vykdo ir kitas
funkcijas regioniniame padalinyje (pavyzdžiui, viešųjų pirkimų),
tai būnant pavaldžiam dviem tiesioginiams vadovams toje pačioje
įmonėje (regioninio padalinio vadovui ir DSSA skyriaus vadovui)
būtų labai keblu organizuotis savo darbo ir darbo laiko planavimą,
dėstyti prioritetus.

DSS specialistai privalo skirti pakankamai laiko vykdyti savo
funkcijas, kad galėtų užtikrinti darbuotojų sveikatos ir saugos reikalavimus. Neužtenka, kad būtų tvarkingi dokumentai ar surinkti reikalingi parašai. Darbuotojų saugą reglamentuoja daug teisės
aktų, kurie keičiasi, atnaujinami ir juos reikia nuolat sekti. Įmonėje regioniniuose padaliniuose DSS specialisto užduotis yra ne
tik kontroliuoti dirbančiuosius, bet ir pravesti jiems mokymus,
vykdyti instruktavimus, aprūpinti darbo saugos priemonėmis, organizuoti jų sveikatos patikrinimus ir skiepijimus, tirti nelaimingus atsitikimus, incidentus, imtis priemonių jų išvengimui, rengti
potvarkius darbuotojų sveikatos ir saugos, gaisrinės saugos temomis, vykdyti padalinyje potencialiai pavojingų įrenginių kontrolę,
diegti prevencines priemones, kurios mažintų įmonėje nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skaičių, vykdyti vidinę kontrolę,
darbuotojų blaivumo patikrinimus. Vykdant miškų sertifikavimo
FSC reikalavimus, šiems specialistams priskirta ir medienos kirtimo bei miškų ūkio darbus atliekančių rangovinių įmonių darbuotojų saugos kontrolė. Todėl įvertinus darbų apimtis, krūvius
ir atstumus, kurie nuo nutolusių darbuotojų darbo vietų susidaro
iki 150–200 km, DSS specialisto darbo dienos, savaitės, mėnesio
darbo laikas išnaudojamas efektyviai. Jeigu vienas DSS specialistas dirbtų dvejuose regioniniuose padaliniuose, atstumai dar padvigubėtų ir didžioji dalis darbo laiko būtų skiriama vien kelionei.
Šiuo metu DSS specialistai vykdo ir kitas regioninių padalinių
vadovų potvarkiais pavestas funkcijas – nekilnojamojo turto registracija ir dokumentų tvarkymas, viešieji pirkimai, GPAIS, yra
įvairių komisijų nariai, taip pat pavaduoja atostogaujančius arba
nedarbingumą turinčius kitų sričių specialistus, todėl jų (ne)užimtumo problemos tikrai nėra.
Numatoma, kad šios srities specialistams dar bus pavestos civilinės saugos ir aplinkos apsaugos užtikrinimo funkcijos, kurių įgyvendinimui irgi bus reikalingas darbo laikas. O tai jau taptų darbo pobūdžio ir darbo sąlygų pasikeitimu. Todėl siekiant išvengti
darbo ginčų, DSS specialistai turėtų gauti papildomą apmokėjimą
už papildomą darbą, kaip tai reglamentuoja Darbo kodekso 35 str.
Reziumuojant išvardintas problemas, yra akivaizdu, kad svarstant DSS specialistų darbo perspektyvas buvo pamiršta ir neįvertinta vienos iš pavojingiausių įmonės veiklos sričių – miškininkystės ir medienos ruošos darbų – specifika. Taip pat neįvertinti
miškų sertifikavimo FSC ir Legal Source reikalavimai.
Manome, kad kiekviename VMU regioniniame padalinyje palikus po pilną DSS specialisto etatą būtų pakankamai skiriama
dėmesio darbo kultūrai, darbuotojų sveikatos ir saugos būklei gerinti, tai padėtų išvengti skaudžių pasekmių ir finansinių nuostolių (aritmetika paprasta – įvykus nelaimingam atsitikimui, įmonė
netenka darbuotojo, neišvengiama prastovų, sumažėja darbo našumas ir apyvarta, sumokamos administracinės baudos, kompensacijos ir Sodros mokestis už padidintos rizikos buvimą įmonėje).
Atsižvelgiant į šiuolaikines vadybos tendencijas, noras įgyvendinti pokyčius įmonėje taupant darbuotojų ir jų saugių darbo sąlygų užtikrinimo sąskaita yra nepagrįstas, nešiuolaikiškas ir nesuprantamas.
Ir pabaigai klausimas, žvelgiant į ilgą VMU centrinės administracijos koridorių: ar tikrai darbuotojų saugos specialistai regioniniuose padaliniuose yra pirmasis rezervas, nuo kurio pradedamas VMU lėšų taupymas?
Rūta KILČAUSKIENĖ
Profesinių sąjungų jungtinės atstovybės narė
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išsaugoti savo srities darbuotojų, o pats teikia siūlymus mažinti DSS
specialistų skaičių regioniniuose padaliniuose, nors juose spręstinų
darbuotojų saugos problemų pilna. Noriu dar priminti, kad padalinių struktūros keitimo procedūrose dalyvauja ne tik administracija,
bet ir profsąjungų jungtinė atstovybė bei VMU valdyba.

Jungtinė atstovybė susitiko
su VMU vadovais

LMPF pirmininkės Dianos Raitelaitienės komentaras:
Iš daugiametės darbo patirties įmonės DSS specialistų srityje
žinau, kaip svarbi kiekviena detalė darbuotojų saugoje ir kiek nelaimių sukelia jų nesilaikymas. Svarbu turėti atsakingus DSS specialistus padaliniuose, ypatingai tokioje įmonėje, kuri išsiplėtusi
per visą šalies teritoriją. Šiuo klausimu keletą kartų kalbėjau su
VMU direktoriumi Valdu Kaubre. Manau, kad jis supranta darbuotojų saugos svarbą.
Miškininkystės ir medienos ruošos darbų specifikai dėl sudėtingumo ir rizikos neprilygsta jokia kita ekonominės veiklos sritis ir nei
vienai kitai veiklos sričiai, išskyrus miško darbus, Valstybinė darbo
inspekcija nėra parengusi specialiųjų rekomendacijų darbams vykdyti. Keistai atrodo, kai VMU DSSA skyriaus vadovas nesistengia

Valstybinių miškų urėdijoje veikiančių profesinių sąjungų
Jungtinės atstovybės (JA) įgaliotiniai sausio 29 d. susitiko su VMU
direktoriumi Valdu Kaubre ir kai kuriais kitais VMU vadovaujančiais darbuotojais. LMPF pirmininkė Diana Raitelaitienė pristatė
JA parengtus siūlymus VMU Kolektyvinės sutarties papildymams
ir pakeitimams. JA teikia apie dvidešimčiai Kolektyvinės sutarties punktų pakeitimus ar papildymus, siekiant juos sukonkretinti, praplėsti, išaiškinti, kad abi sutarties šalys juos vienodai traktuotų, atsisakytų kai kurių nuostatų, diskriminuojančių kai kurias
darbuotojų kategorijas.
JA deleguoti atstovai taip pat pateikė iš VMU Trakų regioninio padalinio darbuotojų gautą kreipimąsi dėl jų diskriminavimo,
nustatant darbo užmokestį (jų nuomone, pažeidžiamos Darbo kodekso 26 str. 4 p. ir 140 str. 5 p. nuostatos). JA pasiūlė, ką reikėtų
pakeisti VMU Darbo užmokesčio sistemos apraše, kad nebūtų ribojimų visiems darbuotojams gauti jo pareigybės lygiui nustatytą
bazinį atlyginimą. Taip pat pasiūlyta VMU pelno rezervo, skirto
darbuotojų kultūriniams, sporto, ugdymo ir panašiems tikslams,
paskirstymo tarp regioninių padalinių ir administracijos principai.
LMPF inf.

Miško darbų rangovai tęsia dialogą su partneriais

M

iško darbų rangovų asociacijos narių iniciatyva į sausio
25 d. surengtą susitikimą atvykę LR Seimo nariai Kęstutis Bacvinka, Simonas Gentvilas, VMU direktorius Valdas Kaubrė, LMSA pirmininkas Algis Gaižutis aptarė, kokie praėję
metai buvo Valstybinių miškų urėdijai, miško darbų rangovams,
privačių miškų savininkams bei kokių pasikeitimų galima tikėtis
šiemet bei įgyvendinant ES priimtą klimato kaitos programą, gamtosauginius teisės aktus.
Politiko Simono Gentvilo nuomone, rangovams neišvengiamai teks investuoti į naujas miško darbų technologijas. Lietuvoje
mašininiu būdu galima kirsti apie 80 proc. biržių, o šiuo metu rankiniu būdu dar kertama apie 40 proc. biržių.
VMU direktorius Vladas Kaubrė taip pat pažymėjo naujų
technologijų diegimo svarbą miškininkystėje. Pavyzdžiui, rengiama skaitmeninė programa leis stebėti VMU regioniniuose padaliniuose vykstančius viešuosius pirkimus, užkardyti praktiką, kai
nesąžiningi rangovai tuos pačius savo gamybinius pajėgumus deklaruoja skirtinguose padaliniuose bei laimi konkursus net neturėdami realios galimybės atlikti visų įsipareigotų darbų.
Rangovams pasiskundus dėl medienos apskaitos netikslumų,
vėluojančio atliktų darbų priėmimo, VMU direktorius V. Kaubrė
kvietė juos aktyviau bendrauti su VMU administracija, pranešti
apie visas kylančias problemas regioniniuose padaliniuose.

LMSA vadovas Algis Gaižutis paragino Miško darbų rangovų
asociacijos narius aktyviau dalyvauti visuose su miškų ūkiu susijusiuose procesuose: įstatymų kūrime, rengiant dokumentus naujam
ES paramos laikotarpiui, kad kuo daugiau klimato kaitai skirtų pinigų atitektų tiesiogiai miškuose dirbantiems žmonėms; kovoti dėl
perteklinių gamtosaugos apribojimų, kurių įvedimas rangovams
atsiliepia nuostoliais, kreiptis į teismus dėl žalos kompensavimo.
Tam pritarė ir Seimo nariai Simonas Gentvilas, Kęstutis Bacvinka.
MDRA valdybos narys Audrius Radvilavičius pateikė valstybiniuose miškuose dirbančių rangovų įkainių analizę per 10 metų
bei palygino su infliacija ir minimalios algos kilimu. Akivaizdi išvada: rangovų pajamos už tą patį atliktą darbą mažėja, kaip ir dirbančių miške žmonių skaičius – jaunesni išėjo į kitus darbus ar
emigravo į užsienį.
Susitikime nagrinėta ir kita įsisenėjusi problema – nelegalus ir
pusiau legalus darbas miške, kurią išgyvendinti iki šiol nerandama būdų. Mokant rangos įmonėms visus mokesčius, kai maži darbų įkainiai, be nuostolių dirbti neįmanoma. Diskusijose pasiūlyta
sekti Statybininkų asociacijos pavyzdžiu ir įvesti „Miško darbuotojo kortelę“, kuri padėtų kovoti su nelegaliu darbu ir jo neigiamomis pasekmėmis.
Parengta pagal MRDA inf.
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Žodis skaitytojui

S

veiki sulaukę Naujųjų, taip ir nesulaukę žiemos...
Jūs teisūs, visiškai teisūs, mielieji ir ištikimieji mano skaitytojai. Vėlokai, stipriai vėlokai prisiminiau, kad kalendoriuje
mistikos mėgėjų jau garbinami skaičiai 2020. Na, bet, kaip sakoma, geriau vėliau, negu niekada. Juolab, kad ir pasiteisinimą šiokį
tokį turiu.
Taip jau nutiko, kad, užuot rašęs jums pirmąjį šių metų žodį,
timptelėjau likimą už ūso ir neatsispyriau vienos damos su tamsiu
apsiaustu ir su labai archaiška žoliapjove ant peties gundymams
sušokti paskutinį valsą. Matyt, mano šlubi viražai taip disonavo su
maestro Johano Štrauso jaunesniojo melodijomis, kad, ilgai kentę
tas patyčias iš paties valsų karaliaus, gerieji daktarai ėmė ir išjungė
muziką. Dalgėtoji ponia išgaravo, o aš, štai, ir vėl rašau Jums.
STOP! STOP! STOP!
Nekvieskit nei šeimynykščių, nei kaimynų, kad galų gale iš patikimo šaltinio sužinotumėte, kaip gi ten – anapus. Špyga taukuota ten ir nieko daugiau. Tik nuosavų smegenų likučiuose be perstojo tvatinosi ne vien kralikai, bet ir kitokių padarėlių tuntai.
Jūs net neįsivaizduojate, kaip gera sugrįžti į šią ašarų pakalnę...
Ir kokiais niekingai menkais, o dažnai net graudžiai juokingais sugrįžus pasirodo tų ašarų šaltiniai... Na, neskaito ligoninės virtuvės
šefas Užkalnio. Na, nesigauna jam grikių košei suteikt nei persimono, nei kardamono poskonio. Na, nepavyksta jam virto mėsos
kukulio užtaisu susprogdinti mano burnos skonio receptorius.
Bet užtat bulvinė košė savo aksomine tekstūra lenkia net paties
Užkalnio liežuvio aksomą.
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Arba štai šviežutėlis ,,Oskaro” savininkas Joaquin Phoenix.
Žmogelis, matyt, retokai iš filmų, kuriuose vaidina išgalvotą gyvenimą, užsuka į realybę. Ceremonijos metu, savo kalboje vyriokas prisipažino balinantis kavą dirbtinai apsėklintos karvės pienu,
pavogtu iš jos veršiuko ir kvietė atsisakyti tokio barbariško maisto. Laimei, tas milijardas ar net daugiau Azijos, Afrikos, Pietų
Amerikos nabagų vagišių, grobiančių pieną iš nuosavų veršiukų,
buivoliukų, jakiukų, kumeliukų, kupranugariukų, ėriukų, ožkiukų
graudulingų pono Phoenixo kalbų apie besotę žmoniją neklausė,
todėl pasaulinio vandenyno druskingumas nepakilo.
O, kad ir garsioji stumbrės ir stumbriuko istorija. Visi baisisi,
bet niekas nemato, kad einame teisingu keliu. Skandinaviška gerovė buvo, yra ir bus, anot Biliūno, mūsų laimės žiburys. Nesuprantat, koks čia nabagų stumbrų vaidmuo. Taigi viskas labai aišku.
Pirmas stumbrą su šernu prieš keletą metų tose pačiose apylinkėse supainiojo norvegas. Na, norvegas, ko iš jo norėti. Buvo net
užjaučiančių. Juk tikros gerovės valstybės gyventojas gyvulius ir
gyvūnus atpažįsta tik iš užrašo ant jų mėsos pakuotės.
Ir štai prašom. Pirmas liudijimas, kad ir Lietuvos gerovės valstybė nebe už kalnų. Nebe pirmos jaunystės berniokas „iš pa Utenas“ sumaišė pusės tonos karvę su 50 kg sveriančiu pusparšiu..
Eugenijus Tijušas

P.S. Tikintiems ir ypač sekantiems pasaką, kad šernai ir stumbrė su savo jaunikliu bėgo kartu. Dar negimė toks šernas (o ypač
visa šernų banda) ir net briedis, kurie išdrįstų prisiartinti prie
stumbrės, vedžiojančios savo stumbriuką.
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In memoriam

PASPAUSTI RANKĄ LAIMUČIUI
Selemonas Paltanavičius

I

škeliavo Laimutis Budrys. Kaip prieš kiekvieną kelionę, jis turėjo susikrauti kuprinę,
pasiimti žiūroną, šautuvą ir... Šįkart jis išėjo
be viso to. Ir jau negrįš.
Žinią apie staigią Laimučio mirtį buvo lyg
griaustinis iš žiemiško dangaus. Bet ne, kur ten
– šią žiemą tokį griaustinį girdėjome ne kartą,
jie nebūtų staigmena. O štai suprasti, kad įvyko nepataisomas likimo kirtis, labai sunku. Kai
tau penkiasdešimt devyneri, kai dukra jau užauginta, kai visko išmokta ir pasiruošta dar didesniems darbams, viską nutraukti, paneigti gali tik
mirtis. Taigi, netekome Laimučio Budrio – biologo, gamtosaugininko, o visų pirma – geriausios sielos aukštaičio, nuostabaus draugo, pasiruošusio gyventi ne sau, o kitiems. Jo užteko
visiems, jis buvo vienodai svarbus medžiotojams
ir gyvūnų globėjams, žvejams ir gamtininkams,
Seimo nariams ir paprastiems kaimo žmonėms. Kaimas, Lietuvos
žmonės – tie, kurie gyvena tikrą pilnavertį gyvenimą, buvo jo sielos draugai, su kuriais visada rasdavo bendrą kalbą.
Laimutis buvo šviesus ir geras draugas. Aš būčiau neteisus, jei
rašyčiau apie jį tik „valdiškus“ žodžius, nes ir jis pats tokių nepripažino ir taip nebendravo. Bent jau su savo draugais. Todėl noriu
prisiminti Laimutį kitaip... tokį, koks buvo. Tiesa, ne viską žinau
apie jo vaikystės dienas, jaunystę. Bet galiu įsivaizduoti...
– Laimuti, dešiniu... į salą suk... – Valties gale sėdintis vyras
sūnui rodo, kuriuo irklu reikia traukti daugiau ir užsiima savo
darbais – narplioja tinklo akis. Diena tik aušta, daugelis vaikų tokiu metu dar lepinasi lovose. O štai Laimutis kartu su tėčiu žvejoja. Vakare abu pastatė tinklus, dabar tikrina, o kartu ir mokosi...
„Kažin, ar jam tas bus įdomu ir vėliau... kai pats galės statyti tinklą, kai užaugs?“ Kiekvienas tėvas visada galvoja apie savo vaikus
– o kur jie pasuks? Kuo taps? Jis pats – profesionalus žvejas verslininkas, jam tinklai ir kitos žvejybos priemonės tiesiog limpa prie
rankų. O kaip bus sūnui?
Stirnių ežero pakrantėje dviejų galų Budrių troba langais žvelgia į vandenis. O aplink – gamta, paukščiai, pavasario potvyniu į
lankas išplaukiančios lydekos, nuostabus vasaros žiedų mirgėjimas, bičių gausmas liepose. Tokioje vietoje negali užaugti blogu
žmogumi, čia viskas yra tam, kad kiekvienas gautų. Ar yra toks
mokslas – apie žuvis? Na taip, yra – ichtiologija. „Vadinasi, būsiu juo...“ – kažkada sakė Laimutis ir išsiruošė į Vilnių. Molėtuose
baigta vidurinė, laukia universitetas, Gamtos fakultetas.
Studijos buvo įdomios ir turiningos, teko bendrauti su daugeliu garbių dėstytojų ir semti, semti iš jų žinias. Po studijų galvota
apie daktarinę disertaciją, darbuotasi Vilniaus universiteto Botanikos sode. O po to... Po to į ratą įsuko praktinė gamtosauga. Štai
čia aš jau viską žinau ir atmenu.

Buvo tik kelintieji po nepriklausomybės atgavimo laisvės metai, Aplinkos apsaugos ministerijoje (tada ji taip vadinosi) kūrėme savo valstybės teisinę bazę, mokėmės iš pasaulio patirčių
ir savo klaidų. Konkurse laisvai vietai užimti
mano vadovaujamame skyriuje kartu su kitais
pretendentais dalyvavęs Laimutis drąsiai dėstė
savo pažiūras ir žinias, aiškino planus. Komisijai „išėjus pasitarti“, jos vadovas viceministras
Gediminas Tursa šyptelėjo ir paklausė: „Ką manote?“ Mes pažinome šią jo šypseną ir pasakėme kitą pavardę – viceministras pakėlė staiga
sunerimusias akis: juokaujate?
Pradžioje Laimučiui pats sunkiausias buvo
ministerijos režimas: žiūrėk, skuba nuo Tauro
kalno, šuoliuoja, ir sutinka prie durų kurį nors
iš „vadų“, pirštu baksnojantį į laikrodį: vėluoji 4
minutes! Pasirodo, „sėdėti“ yra daug svarbiau,

nei dirbti...
Buvo graži vasara, kai jaunieji ornitologai pranešė: Rūdninkų
girios pakrašty niekadėjai nupjovę alksnį su jūrinio erelio lizdu!
Tada ši rūšis dar tik kūrėsi Lietuvoje, todėl sėdom į Laimučio mašiną, pasikvietėm profesorių Ričardą Kazlauską, pakeliui sutiktus
inspektorius ir nurūkom. Ilgai bridom per dilgėlynus ir radom:
taip, guli alksnis, raudonuoja kelmas ir išdrikusi kėpso lizdo šakų
krūva. Nė pėdos, nė žymės... „Matysit, po metų čia jie prašys atrėžti biržę!“ – tada pasakė Laimutis, o mes nežinojome – tikėti
tuo ar ne. Tada mes net neįsivaizdavome, kad žmonės gali būti
tokie godūs. Tačiau taip ir įvyko, o po to tokia praktika tapo lyg ir
savaime suprantama.
Biologijos studijos universitete suteikia ne siaurą žinojimą.
Universitetas (taigi – universum) moko ir išmoko daug ko. Mūsų
studijų metais dar tvyrojo senojo Vilniaus universiteto akademinė
dvasia, mes žinojome, kad docentas ar profesorius būtinai atsakys
į visu klausimus, o jei ko nors nežinos „iki dugno“, atsiprašys ir
pažadės: išsiaiškinsiu ir pasakysiu. Šie pavyzdžiai buvo labai
įtikinami, o mes, jų mokiniai, negalėjome būti kitokie. Net ir
dirbdami biurokratinius darbus ministerijoje, Laimučio vadovaujamame Gamtos apsaugos departamente, biologai galėjo išsamiai
pristatyti vieną ar kitą problemą, reikalą, deramai atstovauti savo
pozicijas Seime ar Vyriausybėje. Tai tikrai nėra paprasta – jei
būtų buvę kitaip, į įstatymų projektų svarstymus Seimo komitetuose būtų ėję viceministrai. Tačiau ten siųsdavo Laimutį, kuris
galėdavo įtikinti bet ką. Sakysite – tai paprasta? Anaiptol, nes
daugelis komitetų narių tikrai negali žinoti gyvūnijos, augalijos,
medžioklės, žūklės, bioetikos ir daugybės kitų dalykų. Ne vienas
komiteto posėdis galiausiai tapdavo Laimučio vedama „politine
valanda...“ O kai kuriems jų pasisekdavo dar labiau, kai įvykdavo
vadinamas išvažiuojamasis posėdis, ir kukliu kviestiniu nariu
2020 vasaris
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jame dalyvaujantis Laimutis imdavo iniciatyvą į savo rankas ir
pasakydavo visą esmę, visą tiesą.
Kartais ta tiesa būdavo skaudi. Pamenu, Aplinkos ministerijoje po daugelio sudėtingų metų ir dvejonių įvedėme vilkų
sumedžiojimo limitus. Dabar ši praktika neginčijama, tada ji
rodėsi lyg „nuosprendžių dalijimas“. Tada daug kas manė, kad
senoviška, nelimituota medžioklė yra ne tokia pavojinga populiacijai... Taigi, limitas (berods 30 ar 40) buvo įteisintas, o vilkų
gynėjai, pulku sugužėję prie ministerijos, man ir Laimučiui viešai
įteikė... šermenų vainikus. Su mudviejų pavardėm gedulo juostose... Kai viceministras paklausė vieno jų, šio sambūrio tvarką
derinančio ilpalaukio jaunuolio, šis paaiškino, kad vainikus pirko
už savo pinigus. Ir dar savo rankomis iš Labanoro girios pušies
išdrožė špygą – ilgam prisiminimui. Su Laimučiu tada juokavome,
kad šį „brangų“ suvenyrą dalinsimės, laikydami jį savo kabinetuose po mėnesį. Dabar tas drožinys – vienoje ekspozicijoje, kad visi
matytų ir suprastų... Kuo tada buvo galima apkaltinti mus? Kad
daugiau už juos žinojome, kad galvojome, jog tvarka turi būti visur. Pamenu, juos imponuodavo žinia, kai Laimutis, paklaustas, ar
jis esąs medžiotojas, atsakydavo tiesiai: „Taip, aš esu medžiotojas.
Ir pirmasis mano sumedžiotas gyvūnas buvo vilkas“.
Taigi, vilkai, Raudonoji knyga, žuvų ir vėžių populiacijos,
želdynai, medžioklė, Lietuvos saugomos teritorijos, Europos
Sąjungos teisė ir jos reikalavimų perkėlimas į Lietuvos dokumentus, ir vėl – rūšys, problemos... Visa tai jam buvo žinoma, viskuo
reikėjo uždegti ar būti savotišku patarėju, arbitru.
Laimutis buvo visai jaunas ministerijos darbuotojas, kai
pradėjome upinių mašalų gausos reguliavimo programą, vykdomą
Pietų Lietuvoje. Dabar vargu ar kas prisimena tą pradžią, jau
niekam neįdomu, kaip per porą metų pasiekėme rezultatą, į Druskininkus vėl sugrąžinusio poilsiautojus. Kai vienas ministras nuo
šio ir kitų gamtinių darbų nušalino mane, visa šio darbo organizacija buvo Laimučio reikalas. Jis žinojo viską. Todėl kai buvo
pašalintas iš ministerijos ir priglaustas saugomų teritorijų tarnyboje, mašalų gausos reguliavimas, visai ne šios institucijos darbas,
kažkodėl nukeliavo kartu su Laimučiu. Dabar tai teks kažkam –
nauja, nežinoma...
Panašiai buvo (ir bus?) su stumbrų populiacijos problemomis. Kartais (ypač paskutiniais metais) atrodydavo, kad tai yra tik
Laimučio reikalas. Sugalvota sunkiai įsivaizduojamų reikalavimų,
pasibaigusių didele Laimučio sveikatos problema. Dabar kažkam
teks rūpintis ir naujo kelio tiesimu į būsimą stumbryną Dainavos
girioje, aptvaro įrengimu ir pačių stumbrų perkėlimu...
Ar tik darbu esame gyvi ir sotūs? Žinoma, ne! Laimučiui labai patikdavo organizuoti subuvimus, šventes – štai visi gauna
pakvietimą į vėžių virimo ir ragavimo šventę. Viskuo pasirūpinta,
reikia tik atvykti. O garsieji jo šurpos virimai didžiajame katile –
šis svarbus procesas Laimučio buvo diriguojamas nuo pradžios iki
paskutinio ragavimo. Arba... tokių bendrų subuvimų buvo daug,
visus juos draugai prisimena ir prisimins ilgai. Nes jų nebus, nebus Laimučio, o lygiai tokių be jo pakartoti nepavyks...
Būdamas ne miškininkas, Laimutis draugavo su visais Lietuvos miškininkais, kurių tarpe buvo tiek puikių profesionalų,
galinčių ne tik savo miškus ir jų vertybes vardinti, bet ir kalbėti
apie tai, kas svarbu Lietuvai ir gamtos apsaugai bei medžioklei.
Kilus klausimui apie miškus, jam būdavo visai paprasta susidaryti nuomonę ir rasti atsakymą: štai paskambini į Kretingą, dar į
Telšius. Jei nori labai tiesaus žodžio – į Biržus. Visi miškų urėdai
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ir miškininkai iki pat eigulio gyveno gamta ir savo miškais, juos
mylėjo. „Aš jais negaliu netikėti... – sakydavo man Laimutis. – Nes
taip kalbantis žmogus juos myli ir sako tiesą...“ Manau, kad jis tikrai neklydo. O po to staiga vienu kirčiu viskas buvo nušluota... Ir
vėl spraga, kurią užlopyti net ir to norint gali nepavykti... „Dabar
jau neturiu ko paklausti... – prisipažino kartą jis, kai kalbėjomės
apie būtinybę keisti miško naudojimo saugomose teritorijose
tvarką. – Kalba tik tie, kas girioje nedirbo ir nedirba, vadinasi –
jie nežino, kaip iš tikro gyvena miškas ir nepasakys, kas jam yra
naudinga, o kas – ne...“
Kai įvyksta kažkas, ko jau negali pasukti atgal, mes sau primename: o galėjome tą padaryti tada, kai... Šiandien galiu sakyti tą patį: Laimuti, mes su tavim dar neaptarėme tiek svarbių
reikalų ir neatlikom to, ką buvome žadėję. Mes nenuvažiavom į
Žiemos šventę Mindūnuose, kur tavęs visada taip laukia. Žiema ir
vėl sumaišė mūsų planus nufilmuoti ir užrašyti viską iš ežerinių
stintelių žvejybos, kai po Baltųjų Lakajų ledu ant „bobos“ sukamom virvėm traukiamas didysis tinklas. Mes vis nespėjome pereiti Labanoro girią, kuriai tu jautei ypatingą meilę. Sakei, kad ją
reikia pereiti skersai – išilgai, viską aprašyti ir dokumentuoti, nes
naikinanti ranka yra tokia ilgapirštė, o meluojantys liežuviai tokie lankstūs.... Mes nespėjome susėsti ant lieptelio ir kaip reikiant
pasiklausyti didžiojo baublio, būksinčio ežero įlankoje prie tavo
gimtųjų namų. Žadėjome daug ką, planų buvo šiam ir dar keliems
gyvenimams, nes tai, ką matėme ir patyrėme kartu dirbdami,
priminė labai ilgą kelionę.
Tu pakilai kiton kelionėn. Negalėjau paspausti tau rankos, nes
nežinojau (kaip ir tu), kada tai įvyks. Tačiau aš manau, kad visi,
kas su tavimi gyveno draugiškai, tau ranką paspaudė ir ten toli,
toje amžinos medžioklės šaly tu būsi ramus, o čia tavo rūpesčius
sklaidys kiti. Netikiu, kad tai, kai tu atlikai, gali būti pamiršta.
Kaip iš mūsų atminties niekur neiškeliausi ir tu pats...
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asario 2-ąją nusipelnęs šalies miškininkas Stasys Vičkačka,
buvęs ilgametis Valkininkų miškininkų vadovas, būtų pažymėjęs 84-ąjį gimtadienį. Deja, lemtis dvi savaites paskubėjo
– sausio 20 d. jo netekome.
Likimas Stasiui lėmė gimti Varėnos rajono Dargužių kaime ir šio
kaimo kapinaitėse atgulti amžinojo poilsio.
Nuo pat ankstyvos vaikystės Stasiui teko pažinti našlaičio dalią,
nepriteklius, išgyventi karo baisumus. Būdamas 5 metų neteko tėvo,
dar po 3 metų, vykstant karui, sudegė gimtinės namai kartu su dalimi kaimo. Kabintis į gyvenimą padėjo dėdė, dirbęs eiguliu.
Po Valkininkų vidurinės mokyklos baigimo 1954 m. apsispręsti,
ką toliau veikti, kaip ir dažnam dzūkui, nebuvo sudėtinga. Dargužių kaimą supo našūs miškai, graži gamta prie Merkio ir Graužupio
upių, o ir dėdės eigulio patarimas nukreipė Stasį stoti į LŽŪA Miškų
ūkio fakultetą. Studijų metais jis laisvalaikiu aktyviai reiškėsi įvairiose sporto šakose, žaidė tinklinį LŽŪA studentų rinktinėje. Sportinės veiklos neatsisakė ir dirbdamas gamyboje.
Įgijęs miškininko diplomą, S. Vičkačka 1959 m. grįžo į gimtinę,
atkurtą Valkininkų miškų ūkį, kur paskirtas Pirčiupių girininkijos
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idamas 82 metus, išėjo negrįžti panevėžietis miškininkas Jonas
Sadauskas, išdirbęs miškų sistemoje 43 metus.
Jono gimtinė – dabartinės Veliuonos seniūnijos Paagliuonių kaimas. Pokario metais Sadauskų šeimos gyvenimas buvo komplikuotas: šeimoje augo penki vaikai, eiguliu dirbusį tėvą nuo 1944
m. rudens „globojo“ saugumas, pabūta ir kalėjime. Mirus negandų
palaužtai motinai, vyriausiajam sūnui Jonui teko padėti tėvui, rūpintis broliais ir seserimis.
Jonas mokėsi Bereiviškių pradinėje, Veliuonos vidurinėje mokykloje. Renkantis profesiją žinomiausias jam buvo tėvo darbas. Tad
1958 m. įstojo į LŽŪA Miškų ūkio fakultetą. Prisimename Joną, kaip
stropų, sąžiningą, gabų studentą, žingeidų pasirinktai profesijai.
Baigusį 1963 m. studijas iškart paskyrė Panevėžio miškų ūkio
Nevėžio girininkijos girininku. Po trejų metų, 1967 m. perkeltas į
Pakruojo miškų ūkį vyriausiuoju miškininku, 1970 m. paskirtas šio
miškų ūkio direktoriumi. Įkūrus 1973 m. Panevėžio miško įmonių
susivienijimą, jam patikėtos direktoriaus pavaduotojo pareigos, nuo
1976 m. dirbo šio susivienijimo vyriausiuoju miškininku. Nepriklau-

miško techniku. Pašaukus Žygmantiškių girininkijos girininką į karinę tarnybą, Stasį perkėlė jos girininku. Netruko čia prabėgti keturi
girininkavimo metai. Įkūrus 1964 m. Valkininkuose miško ruošos
punktą, jos techniniu vadovu nusižiūrėtas perspektyvus Zygmatiškių girininkas. Vėliau teko perimti ir visą miško ruošos punkto
veiklą. Kasdienių darbų verpete 10 metų pralėkė kaip viena diena.
Nors sumaniam miško ruošos punkto vadovui ne kartą buvo siūlytos aukštesnės pareigos įvairiose organizacijose, jis nenorėjo skirtis
su gimtinės miškais, gerai pažįstamais vietos žmonėmis. Ir neapsiriko: 1962–1974 m. Valkininkų miškų ūkio direktoriumi dirbusiam
Mindaugui Ryškui susigundžius tapti Valkininkų kolūkio pirmininku, miškų ūkio vairas perduotas Stasiui. Bet iki 1990 m. šis 16 metų
karjeros tarpsnis jam nebuvo labai palankus: Valkininkų miškų ūkis
buvo filialine Varėnos miškų ūkio gamybinio susivienijimo įmone,
kuri turėjo tenkintis tuo, kas liko nuo pagrindinės įmonės stalo.
Nuo 1990 m. vasaros iki išėjimo į pensiją 2001 m. Stasys dirbo
Valkininkų miškų urėdijos urėdu.
Visus darbo metus S. Vičkačka liko ištikimas jaunystės pomėgiui
– sportui, tai propagavo ir kolektyve. Rengė įvairias varžytuves, pats
asmeniškai ne kartą atstovavo miškininkus, Varėnos rajoną, žaisdamas šaškėmis ar stalo tenisą, šaudymo varžybose. Rinktas į Valkininkų apylinkės tarybą bei Varėnos rajono savivaldybės etikos komisiją. Už indėlį miškininkystėje ir visuomeninę veiklą 1986 m. jam
suteiktas Lietuvos nusipelniusio miškininko vardas. Jau būnant pensijoje apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu.
Žmonės vertino jį už paprastumą, linksmą, geraširdį būdą, gyvenimiškų reikalų supratimą ir paramą.
Su žmona Elena užaugino dukrą Aldoną ir sūnus Algį bei Audrių,
kuris pasekė tėvo pėdomis ir tapo miškininku, daug metų taip pat rūpinosi Valkininkų miškais.
Buvę bendradarbiai
somybės metais miškų ūkiams vėl tapus miškų urėdijomis, Jonas
Sadauskas 1991–1999 m. skiriamas Panevėžio miškų urėdijos urėdo pavaduotoju miškininkystei, vėliau šios pareigos pakeistos į vyriausiojo miškininko. Per 35 metus Jonas tiesiogiai rūpinosi miškininkyste, miškų atkūrimu, girininkijų darbuotojais, aktyviai diegė
mokslo ir technikos naujoves, ypač modernizuojant medelyną, aprūpinant technine įranga, įsisavinant progresyvias sodmenų auginimo
technologijas. Kad Panevėžio MŪGS buvo viena iš pirmaujančių respublikoje tarp kitų miško įmonių, yra nemažas ir Jono darbo indėlis.
1999 m. atsisakęs įtemptų vyriausiojo miškininko pareigų, dirbo
miškų ūkio inžinieriumi-konsultantu, inžinieriumi, nuo 2004 m. – specialistu ryšiams su visuomene. 2005 m. gruodžio 30 d. išėjo į pensiją.
Daugelis jaunesnių kolegų jam dėkingi už šiltą bendravimą, patarimus, rūpestį jaunais specialistais. Praktiškai Jono dėka buvo suburtas kvalifikuotų girininkų kontingentas, sklandžiau vyko prasmingi miškų atkūrimo darbai.
Ir išėjęs į pensiją Jonas nenutolo nuo profesijos: konsultavo miško
savininkus, pats puoselėjo nuosavą mišką, triūsė sode, domėjosi miškų valdymo pertvarka, miškininkų spauda.
Nepamainoma gyvenimo ir profesinės veiklos palydovė Jonui
buvo iš Joniškio krašto kilusi žmona Birutė. Baigusi 1954 m. Vilniaus
miškų technikumą, ji nuo 1963 m. dirbo Panevėžio miškų ūkio girininkijose, vėliau kartu su vyru kėlėsi ten, kur jis buvo skiriamas. Juodu užaugino du sūnus – Audrių ir Gintarą. Pastarasis pasirinko tėvų
specialybę, kurį laiką dirbo Panevėžyje.
Sausio 29 d. palydėjome Joną Sadauską į amžinojo poilsio vietą
Panevėžio Šilaičių kapinėse.
Nuoširdi užuojauta velionio žmonai Birutei, sūnums Gintarui,
Audriui bei seserims Ramutei, Birutei, anūkėms Eglei, Ugnei, kitiems artimiesiems.
Buvę bendramoksliai ir bendradarbiai
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aigdamas 96-uosius gyvenimo metus, sausio 29 d. išėjo Anapilin miškininkas Vaclovas Stupelis, kelis dešimtmečius rūpinęsis Pabradės krašto miškais ir žmonėmis. Gamtos apdovanotas
gera sveikata, iš tėvų paveldėjęs žemaitišką būdą, jis atlaikė visus pokaryje likimo skirtus išbandymus, ir sulaukęs garbaus amžius, likęs
našliu buvo ganėtinai žvalus, nesiskundė negandomis, atmintimi.
Vaclovas gimė 1924 m. vasarį tuometinės Telšių apskrities Rietavo valsčiaus Girėnų kaime, eigulio šeimoje. Baigęs Plungės gimnaziją,
jis įsidarbino gimtinės girininkijoje, kur pradžiai pakako iš tėvo įgytų
praktinių miškininkystės žinių. Bet pokaryje tvyravusi įtampa, gresiančios represijos privertė palikti gimtąjį kraštą: Vaclovas persikėlė į Rytų
Aukštaitijos pakraštį, kur jo niekas nepažinojo. Čia jis 1948 m. įsidarbino tuometinio Švenčionių miškų ūkio Varnėnų girininkijos girininku.
Tuo metu šiai girininkijai priklausė apie 10 tūkst. ha miškų, kurių sargybai skirta 16 eigulių. Kregžlės kaime buvo įkurdinta raštinė.
Dabartiniams miškininkams sunku būtų įsivaizduoti, kokiomis
sąlygomis pokaryje dirbo jų bendraamžiai girininkijose. Norėdamas
apžiūrėti atokesnius miškų masyvus, organizuoti darbus, girininkas
V. Stupelis suko galvą, kas paskolins bent dienai arklį, kad galėtų ten
nujoti ar nuvažiuoti. Tik gerokai vėliau jam išskirtas rusiškas motociklas „emka“ su priekaba. Miško gaisrų prevencijai girininkijos miškininkai savo jėgomis pasistatė pirmą 14 m aukščio, po to antrą 22 m
aukščio medinį bokštą budėjimui.
Medkirčiai vertė medžius rankiniais pjūklais ir kirviais, medienos ištraukimui girininkas ieškojo kaimuose arklių; jei pirkėjas sutikdavo, leisdavo biržes ir patiems išsikirsti. Kasmet tekdavo apsodinti net po 100–150 ha kirtaviečių, apleistų miško žemių. Ne visada
užtekdavo pačių išsiaugintų miško sodmenų.
Vaclovas šią įtampą ir savotišką „tremtį“ ištvėrė: po metų girininkija gavo arklį, dar po trejų – pirmąjį motorinį pjūklą „Družba“,

B

aigdama 79-uosius, vasario 15 d. iškeliavo Amžinybėn buvusi
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytoja Laimutė Jakaitienė, per 40 metų mokiusi pažinti miško augaliją
būsimuosius miškininkus. Girionių bendruomenė neteko geraširdės,
draugiškos gyventojos, nemažai prisidėjusios nuo pat kūrimosi prie
Girionių gyvenvietės apželdinimo, aplinkos gražinimo.
Laimutė gimė 1941 m. kovo 19 d. Telšiuose, tarnautojų šeimoje. 1958 m. baigė Plungės vidurinę mokyklą. 1961–1966 m. studijavo
LŽŪA Miškų ūkio fakultete. Dar studijų metais įsidarbino laborante
Miškų mokslinio tyrimo institute. Nuo 1970 m. perėjo dirbti į Kauno miškų technikumą. Po 3 metų jai teko perimti iš žymaus pedagogo Jono Gelaževičiaus miško botanikos dėstytojos pareigas. Tai
buvo didelis iššūkis jaunai dėstytojai. Bet būdama darbšti, žemaitiško charakterio, įsisavino ir pasiekė aukštą botanikos kurso dėstymo lygį, domėjosi gamtosaugos aktualijomis. Ji sukaupė daug mokomosios literatūros, kėlė kvalifikaciją Maskvos miško technologijų
universitetuose, parengė vertingą mokomąjį leidinį „Miško botanika“. Įsimintinos jos organizuotos mokomosios praktikos Dubravos
miškuose, kurių metu studentus supažindindavo su gyvais miško žoliniais augalais, samanomis ir kerpėmis, padėjo rinkti jų kolekcijas.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, be dėstytojavimo Laimutė
nuo 2003 m. dirbo ir Miško informacinio centro Visuomenės švietimo sektoriaus vadove, KMAI kolegijos muziejaus vedėja.
Mums įsiminė Laimutės nuoširdi atjauta kitiems. Gal tam įtakos
turėjo ir nelengvas jos asmeninis gyvenimas. 1991 m. rugsėjį mirė
Miškų institute dirbęs vyresniuoju moksliniu bendradarbiu vyras
Bronius Jakaitis – miškininkas entomologas, biologijos mokslų daktaras. Laimutei teko rūpintis mama, leisti dukrą Jūratę į medicinos
mokslus, kuri vėliau parengė ir apgynė biomedicinos mokslų daktaro
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o vėliau įsigijo ir 12 arklių. Jais buvo ne tik traukiami rąstai iš kirtaviečių, bet ir virvėmis suvelkami į miškovežių automobilių kėbulus.
1952 m. Varnėnų girininkija perduota Nemenčinės miškų ūkiui,
dalis jos miškų – Pabradės kariniam poligonui. Sumažėjus darbų krūviui, girininkas V. Stupelis neakivaizdiniu būdu mokėsi Vilniaus miškų technikume, 1962 m. įgijo diplomą. Per 16 girininkavimo metų įgijusį įvairiapusės patirties 1964 m. paskyrė Nemenčinės
miškų ūkio Pabradės miško ruošos punkto techniniu vedėju, 1969
m. – miško ruošos punkto viršininku. Taip visam amžiui ir liko šis
žemaitis Pabradės miškuose.
Už pareigingą ir sąžiningą darbą V. Stupelis 1968 m. apdovanotas
Darbo raudonosios vėliavos ordinu, prieš tai paskatintas sąjunginio
Miškų ūkio komiteto garbės raštu. Nepartiniam miškininkui tai buvo
gana aukštas darbo įvertinimas. Pabradiečiai jį rinko į miesto tarybą.
Išėjęs 1986 m. į pensiją, Vaclovas Stupelis tvarkėsi savo sodyboje, daugiau dėmesio galėjo skirti šeimai, džiaugėsi augančiais dukros
Astos vaikais. Buvusių kolegų apsuptyje 2014 m. smagiai paminėjo
savo 90-metį.
Nuoširdi užuojauta buvusio kolegos dukrai Astai, kitiems artimiesiems.
Buvę bendradarbiai

Laimutė
LukoševičiūtėJakaitienė
1941 03 19 – 2020 02 15
disertaciją, tapo profesore. Dabar Jūratė dirba Sveikatos mokslų universitete Slaugos fakulteto dekane.
Laimutė noriai imdavosi studentų globos, išklausydavo jų bėdas, motiniškai atjausdavo ir patardavo. Už tai ir jau žilagalviais tapę
buvę jos studentai gerais žodžiais prisimena dėstytoją, palaikė ryšį,
lankė ją. Negalime nepaminėti didelio Laimutės indėlio organizuojant jaunųjų miško bičiulių veiklą kolegijoje, studentų vasaros stovyklas bei žiemos šventes, Žemės dienas bei kitus renginius. Dėstytojams ir studentams ji organizuodavo metodinius ir kitokio pobūdžio
tarptautinius renginius. Visada ramiai išklausydavo kito nuomonę ir
taktiškai pareikšdavo savo.
Pastaraisiais metais Laimutė jau kolegijoje nedirbo, bet jos dvasia
gyveno mūsų bendruomenėje, draugų ir bendradarbių susitikimuose.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės dukrai Jūratei, žentui
Alfredui, giminėms ir visiems bendravusiems su ja –
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos ir
Girionių gyvenvietės bendruomenės
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