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kovo 5 d. Briuselyje ES šalių aplinkos minis-
trai, tarp jų ir Lietuvos aplinkos ministrais 
K. Mažeika, aptarė EK parengtą komunikatą 
„Europos žaliasis kursas“, diskutavo apie žie-
dinės ekonomikos plėtrą.

kovo 6 d. VDU Žemės ūkio akademijoje su-
rengtame Aplinkos ministerijos vadovų ir 
specialistų susitikime su Lietuvos medžioto-
jų atstovais aptartos medžioklės reikalų tvar-
kymo, žvėrių daromos žalos miškams ir že-
mės ūkiui mažinimo ir kiti klausimai.

kovo 9 d. aplinkos ministras Kęstutis Mažei-
ka priėmė sprendimą atsisakyti valstybinių 
komercinės medžioklės plotų ir parduoti juos 
aukcionuose. Pardavimus vykdytų Aplinkos 
apsaugos departamentas. Gautos pajamos už 
šių medžioklės plotų pardavimą bus skirtos 
medžioklės kontrolės stiprinimui. 

kovo 9–10 d. Vilniuje, „Domus Maria“ vieš-
butyje surengtas Šiaurės šalių miškų tyrimų 
komiteto tinklo PROFOR („Tvarios miškinin-
kystės skatinimas augančioje Europos bioeko-
nomikoje“) darbinis susitikimas „Šiaurės Eu-
ropos miškininkystės istorija“. Jame dalyvavo 
19 mokslininkų iš Suomijos, Švedijos, Norve-
gijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Tinklą PRO-
FOR pristatė koordinatorius dr. Mika Mus-
tonen. Pranešimus skaitė Pasaulio biomasės 
asociacijos prezidentas Remigijus Lapinskas, 
Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės 
patarėjas Donatas Vaikasas, LAMMC Miškų 
instituto Miško genetikos ir selekcijos sky-
riaus mokslo darbuotoja dr. Rita Verbylaitė, 
Latvijos valstybinių miškų instituto „Silava“ 
mokslininkė Daiga Zute. Aptarta tinklo toli-
mesnė veikla, diskutuota dėl rengiamo apžval-
ginio straipsnio apie Šiaurės Europos ir Balti-
jos šalių miškų ūkio sektorių turinio.

Kovo pradžioje paskelbus šalyje valstybės lygio ekstremalią situaciją ir toliau spar-
čiai plintant koronavirusui, Vyriausybės nutarimu nuo kovo 16 d. vidurnakčio visoje 
Lietuvoje paskelbtas karantinas, kuris pratęstas iki balandžio 13 d., ribojant žmo-
nių tarpvalstybines keliones, viešus renginius, nebūtiną judėjimą gyvenamosiose 
vietovėse, nutrauktas stacionarus ugdymo procesas švietimo įstaigose, apribota 

gydymo, kitų  viešojo sektoriaus įstaigų ir verslo įmonių veikla. 
Karantino laikotarpiu Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios institucijos dirba tik nuotoliniu būdu, naudo-

jantis informacinėmis technologijomis. 
Valstybinėje miškų tarnyboje ir jos Miškų ūkio priežiūros skyriaus teritoriniuose poskyriuose jau nuo 

kovo 12 d. ribojamas lankytojų priėmimas ir konsultavimas uždarose patalpose, informacija darbo va-
landomis teikiama miško savininkams ir kitiems interesantams tik telefonu ir elektroniniu paštu, taip pat 
būtinus dokumentus galima siųsti elektroniniu paštu. Miško savininkai buvo sunerimę dėl leidimų kirsti 
mišką išdavimo, nes būtina nedelsiant tvarkyti kovo 12–13 d. audros padarinius ir privačiuose miškuose. 

Nuo kovo 13 d. visoje Lietuvoje atšaukus masinius renginius, išvykas, Valstybinių miškų urėdija ne-
beorganizavo kovo 18 d. turėjusios vykti visuotinės inkilų kėlimo šventės „Paukščiai grįžta namo“, Kauno 
rajone nukeltas generolo P. Plechavičiaus 6600 ąžuoliukų giraitės sodinimas, uždaryti VMU priklausantys 
muziejai, informaciniai centrai, Pašilių stumbrynas ir Telšių „Žvėrinčius“. Ar balandžio 25 d. įvyks planuotas  
Nacionalinis miškasodis, priklausys nuo situacijos šalyje.

Nors dėl pandemijos padėtis išlieka ekstremali, Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus Valdo Kaubrės 
teigimu, įmonės regioninių padalinių medelynuose ir girininkijose vyksta įprasti pavasario darbai, o medie-
nos ruoša ir prekyba vykdoma tiek, kiek yra būtina užtikrinti pirkėjų poreikius. Kadangi po kovo 12 –13 d. 
praūžusio uraganinio vėjo, valstybiniuose miškuose buvo išversta daugiau nei 100 000 m3 medienos, VMU 
regioninių padalinių darbuotojai dirba miškuose ir karantino metu, pirmiausia atlaisvindami išverstais ar 
nulaužtais medžiais užverstus kelius. Darbai organizuoti taip, kad iki minimumo būtų sumažintas žmonių 
kontaktas. Karantino metu su visais Valstybinių miškų urėdijos darbuotojais galima susisiekti elektroninio 
ryšio priemonėmis.

Karantino metu nenutrūko ir aplinkosauginė veikla:  Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai eks-
tra atvejais nedelsdami vyko į įvykių vietas, kontroliavo, kaip laikomasi medžioklės ir žvejybos reikalavimų. 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba taip pat atšaukė Vilniuje, nacionaliniame lankytojų centre ir re-
gioniniuose parkuose vykdomus edukacinius užsiėmimus, renginius, apžvalgos bokštų ir centrų lankymus. 

Atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomen-
dacijas, karantino metu apribotas ir žmonių lankymasis miestų parkuose, pajūrio saugomose teritorijose. 

MG inf. 

Visuotinis karantinas tęsiasi 



52020 kovas      

kRoNIka

Pernai Lietuvos miškuose užregistruota 280 miško gaisrų, kurie apėmė  200 ha miš-
ko plotą. Didžiausi miškų gaisrai kilo VMU Telšių, Mažeikių, Dubravos, Kuršėnų bei 
Šalčininkų regioniniuose padaliniuose. 

Nemažai miško gaisrų kyla nuo pernykštės žolės deginimo. Valstybinių miškų 
urėdija ragina šalies gyventojus nedeginti pernykštės žolės ir būti atsakingais, sau-
goti ne tik save, savo turtą, bet ir tausoti gamtą. Jeigu oras sausas ir vėjuotas, užten-
ka vos kelių akimirkų ir liepsna sparčiai išplinta didelėje teritorijoje, o ją suvaldyti 
tampa sudėtinga. 

Šį pavasarį dėl viruso COVID-19 plitimo gyventojams renkantis trumpalaikį po-
ilsį gamtoje, miškuose, dar labiau didėja tikimybė, kad gaisras gali įsiplieksti nuo len-
gvabūdiškai bet kur numestos nuorūkos, paliktos neužgesintos laužavietės. 

VMU regioniniuose padaliniuose miškus, kur yra didžiausia rizika gaisrams kil-
ti, pradėjo stebėti VMU antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos, 
pasamdyti budėtojai priešgaisriniuose bokštuose. Sudarytos gaisrų gesintojų ko-
mandos, rengiama gaisrų gesinimo technika, tvarkomas inventorius. 

Valstybiniuose miškuose kasmet atnaujina apie 13 tūkst. kilometrų priešgais-
rinių mineralizuotų juostų, įren-
giami priešgaisriniai keliai, pri-
važiavimai prie vandens telkinių. 
Priešgaisrinei miškų apsaugai 
VMU kasmet skiria apie 2 mln. 
eurų.

Valstybinių miškų urėdija pra-
šo visų šalies gyventojų, pastebė-
jusių degančią žolę ar miške kilusį 
gaisrą, apie tai pranešti bendruoju 
pagalbos telefonu 112.

VMU inf. 

kovo 18 d. visuose Valstybinių miškų urėdi-
jos regioniniuose padaliniuose miškininkai 
tradiciškai kėlė inkilus grįžtantiems spar-
nuočiams (plačiau – 25 p.). 

kovo 20 d. pažymėta Pasaulinė Žemės die-
na. Nuo 1992 m. ši diena  Lietuvoje paskelb-
ta atmintina diena, kuri kasmet pažymima 
įvairiais gamtosauginiais renginiais.

kovo 21 d. mini-
ma nuo 2012 m. 
Tarptautinė miškų 
diena, siekiant at-
kreipti visuomenės 
dėmesį į pasaulio 
miškų svarbą mūsų 
planetai.

■  Nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. Lie-
tuvos miškuose įsigaliojo draudimas kirsti 
ir genėti saugotinus medžius intensyviau-
siu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu. 
Šį draudimą numato Saugotinų medžių ir 
krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pa-
šalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir lei-
dimų šiems darbams išdavimo, medžių ir 
krūmų vertės atlyginimo tvarka.

Saugotiniems priskiriami medžiai, ku-
rie pagal augimo vietą, rūšį ir matmenis ati-
tinka Vyriausybės patvirtintus kriterijus, 
taip pat dendrologiniu, ekologiniu bei este-
tiniu požiūriu vertingi ir reikšmingi kultū-
ros paveldui bei kraštovaizdžiui, atitinkan-
tieji aplinkos ministro nustatytus kriterijus 
ir savivaldybės institucijos sprendimu pa-
skelbti saugotinais. 

Draudimas kirsti ir genėti saugotinus 
medžius netaikomas tada, kai jie kelia grės-
mę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, sau-
giam eismui, saugiam elektros energijos, ši-
lumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo 
atnaujinimui. Kita išimtis – kai pateikiama 
eksperto, baigusio biologijos krypties stu-
dijas ir įgijusio kompetencijų ornitologijos 
srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) greta 
augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių 
laukinių paukščių. 

Saugotinus medžius leidžiama genėti, 
jeigu genimų šakų skersmuo (pjūvio vieto-
je) yra ne didesnis kaip 5 cm.

Aplinkos ministerija rekomenduoja 
želdynų ir želdinių savininkams bei val-
dytojams, kitiems fiziniams ir juridiniams 
asmenims, planuojantiems kirsti, kitaip pa-
šalinti ar genėti saugotiniems nepriskirtus 
medžius šių darbų nevykdyti intensyviau-
siu laukinių paukščių veisimosi metu (kovo 
15 d. – rugpjūčio 1 d.) arba vykdyti tik įsi-
tikinus, kad medyje ir šalia jo augančiuo-

se medžiuose nėra besiveisiančių laukinių 
paukščių.

■  Siekiant karantino laikotarpiu išvengti 
nebūtinų tiesioginių kontaktų su Aplinkos ap-
saugos departamento pareigūnais ir medžio-
klės plotų naudotojams turint daug patvirtin-
tų, registruotų senosios formos medžioklės 

lapų, aplinkos ministro įsakymu leidžiama 
medžioklės lapus, registruotus ir pažymėtus 
nustatyta tvarka iki 2019 m. lapkričio 1 d., ir 
toliau naudoti iki 2020 m. rugpjūčio 15 d.  

Medžioklės plotų naudotojai, kurie neturi 
tokių medžioklės lapų, turi  telefonu ar elek-
troniniu paštu susisiekti su atsakingu AAD 
pareigūnu ir aptarti įsigijimo galimybes.

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

Pernykštės žolės deginimas – grėsmė miškui
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Diskusija Prezidentūroje apie miškų politiką:  
„Lietuvos miškai po 2020 metų“

Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus 
plėtros programos 2012–2020 m. 
galiojimas baigiasi 2020 m. pa-

baigoje, todėl Aplinkos ministerijos Miškų 
ūkio politikos grupė turi iki to laiko pa-
rengti naują miškų politikos strategiją arti-
miausiam dešimtmečiui. Tuo tikslu suma-
nyta surengti ateities miškų politikai skirtų 
renginių ciklą, kurių metu kartu su miškų 
politikos formuotojais, miškininkais, moks-
lininkais, privačių miškų savininkų asocia-
cijomis, kitų nevyriausybinių organizacijų 
atstovais išdiskutuoti aktualius miškų ir 
gamtosaugos politikos klausimus, aptarti 
svarbiausius nūdienos iššūkius, su kuriais 
susiduria šalies miškų ūkis ir šiuolaikinė 
visuomenė. Taip būtų suteikta galimybė vi-
soms suinteresuotoms žmonių grupėms iš-
sakyti savo nuomonę, diskutuoti ginčytinais 
klausimais ir ieškoti bendrų sprendimų, ku-
rie atsispindėtų rengiamame nacionalinės 
miškų politikos strategijos dokumente.

Vasario 28 d. Aplinkos ministerija 
kartu su LR Prezidento kanceliarija šalies 
Prezidentūros rūmų Kolonų salėje suren-
gė pirmą įžanginę konferenciją-diskusi-
ją „Lietuvos miškai po 2020 m.“. Planuota 
iki birželio mėn. surengti dar keletą tokių 
renginių šalies regionuose. 

Į konferenciją iš įvairių institucijų at-
vykusius dalyvius pasveikino LR Preziden-

tas Gitanas Nausėda, Prezidento patarė-
jai  Agnė Jakštienė, Jaroslavas Neverovičius, 
aplinkos ministras Kęstutis Mažeika. 

Prieš prasidedant diskusijai išklausyti 
6 pranešimai. Aplinkos ministerijos Miš-
kų politikos grupės vyr. patarėjas dr. Ne-
rijus Kupstaitis pristatė dabartinę šalies 
miškų politikos situaciją ir galimus iššū-
kius miškams po 2020 metų; Valstybinės 
miškų tarnybos direktoriaus pavaduoto-
jas dr. Albertas Kasperavičius supažindino 
su šalies miškuose esamais medienos iš-
tekliais ir tvaraus miškų naudojimo pers-
pektyvomis; Lietuvos miško ir žemės sa-
vininkų asociacijos pirmininkas dr. Algis 
Gaižutis – su kokiais pagrindiniais iššū-
kiais susiduria privačių miškų savininkai; 
visuomeninio judėjimo „Baltijos aplinkos 
forumas“ vadovas Žymantas Morkvėnas 
akcentavo besikeičiantį visuomenės požiū-
rį į miškus; Aplinkos ministerijos Gamtos 
apsaugos politikos grupės vyr. specialistė 
Kristina Simonaitytė aptarė socialinę miš-
ko funkciją ir su ja susijusias ekosistemų 
paslaugas, o VDU Žemės ūkio akademijos 
prof. dr. Gediminas Brazaitis išsakė savo, 
kaip mokslininko, požiūrį į miškų biologi-
nės įvairovės gausinimą ir subalansuotą iš-
saugojimą. 

Kadangi ši konferencija-diskusija susi-
laukė didelio visuomenės susidomėjimo ir 

Į šalies Prezidento G. Nausėdos pastabas dėl gamtosaugos atsako aplinkos ministras K. Mažeika 

ne visiems norintiems pavyko į ją užsire-
gistruoti, jos eiga tiesiogiai transliuota per 
Aplinkos ministerijos feisbuko paskyrą, 
besidomintys aptariamomis temomis ga-
lėjo siųsti savo pastabas bei pasiūlymus. 
Renginį vedė Žinių radijo žurnalistas Au-
rimas Perednis.
 
iššūkiai, galintys įtakoti naujai 
kuriamą miškų politikos strategiją
Svarbiausias iššūkis – balanso suradi-
mas. Aplinkos ministerijos Miškų politi-
kos grupės vadovas dr. Nerijus Kupstai-
tis pranešime „Lietuvos miškų politikos 
aplinka ir iššūkiai miškams po 2020 metų“ 
pažymėjo, jog nacionalinės miškų politi-
kos strategija turi apjungti: su miškais su-
sijusius šalies politikos trumpalaikius ir 
ilgalaikius siekius ir tikslus (numatytus 
valdančiųjų partijų ir Vyriausybių progra-
mose bei fiksuotus ilgalaikiuose šalies stra-
teginiuose dokumentuose), Lietuvos įsi-
pareigojimus ES ir tarptautiniu lygiu bei 
kintančius visuomenės poreikius šalies 
miškams (viešuosius ir privačius interesus).     

Pranešėjo pastebėjimu, nacionalinės 
miškų politikos strategijos formavimą ir 
įgyvendinimą apsunkina ribotas veiksmų 
tęstinumas: po kiekvienų Seimo rinkimų 
valdžią perėmę politikai ima vykdyti savo 
politinę programą ir savaip „gelbėja“ miš-
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kus ir gamtą, teikdami Miškų ir kitų įsta-
tymų pataisas. Taip išbalansuojama ilga-
laikė miškų politikos strategija. 

Ją įtakoja ir šalies gamtosauginiai įsi-
pareigojimai Europos bendrijai,  nesenai 
ES Taryboje priimtas „Žaliasis kursas“ iki 
2050 m., kur  miškams priskirtas klimato 
kaitos stabilizavimo vaidmuo. Numatyta 
Lietuvos teritorijos miškingumą per de-
šimtmetį padidinti iki 35 proc., o iki 2050 
m. pasiekti 38 proc.; sparčiau vystyti bio-
ekonomiką, taip sukuriant pridėtinę vertę 
iš miško produkcijos. 

Iššūkiu tampa ir užsitęsęs „Natura 
2000“ ekologinio tinklo kūrimas, paieškos, 
kaip realybėje neskausmingai subalansuo-
ti geresnę gamtos apsaugą ir racionalesnį 
miško išteklių naudojimą, nustatyti aiškią 
takoskyrą tarp saugotinų ir ūkinių miškų, 
atlyginti miškų savininkams ūkinės vei-
klos praradimus dėl gamtosauginių apri-
bojimų.  

Įgyvendinant didelės vertės ES gam-
tosauginius projektus, LMSA vadovo ma-
nymu, stinga mokslinio pagrindimo. Net 
68,3 proc. saugomų teritorijų Lietuvoje 
buvo įsteigta III ir IV gr. miškuose, nors jie 
skirti intensyviam ūkininkavimui. Nema-
žai saugomų teritorijų steigta pirmiausia 
kraštovaizdžiui, kultūrinėms vertybėms 
saugoti, bet ir čia kažkodėl svarbi tapo tik 
biologinė įvairovė. Neturintys lėšų pavel-
dosaugininkai, kultūrininkai tyli, o gamti-
ninkai užima jų pozicijas. Lietuvoje 2015 
m. atlikus  Europinės svarbos buveinių in-
ventorizaciją, paaiškėjo, kad apie du treč-
daliai šių buveinių irgi yra ūkiniuose miš-
kuose. Ar tai ne paradoksas? 

Daug kur paupiuose, šlapesnių auga-
viečių miškus niokoja išplitę bebrai, nuo 
perteklinės kanopinių žvėrių gausos sun-
ku apsaugoti pasodintus želdinius, jau-

nuolynus. Apie tai savininkai skundžiasi 
jau ne vieną dešimtmetį. Tai irgi iššūkis. 

A. Gaižučio įsitikinimu, neieškant di-
alogo su privačių miškų savininkais, kyla 
visuomenėje susipriešinimas, nepasitikėji-
mas valdžios sprendimais, dirbantis žmo-
gus lengvai išgujamas iš miško.

ruoti juos valdančių apie 250 tūkst. savi-
ninkų (su šeimomis apie 800 tūkst. šalies 
gyventojų) interesų ir siekių. Jų balsas turi 
būti išgirstas ir suprastas. Kokie iššūkiai 
įžvelgiami privačiame miškų sektoriuje po 
2020 metų?

Pasak dr. A. Gaižučio, jaudina esminis 
iššūkis: ar ateityje dabartiniai savininkai 
gebės išlaikyti turimą nuosavybę – mišką? 
Ne mažiau svarbus antras iššūkis – dispo-
navimas turima nuosavybe.

Per 30 nepriklausomybės metų  miškų 
savininkai neskatinti savo valdose būti pil-
nateisiais šeimininkais, nes jų teisės į miš-
ko naudojimą išliko ribotos, suvaržytos 
įvairiais draudimais, pertekline kontrole. 
Draudžiama miško žemėje statytis pasta-
tus kitai veiklai vystyti, o prieš keletą metų 
net gaunamos pajamos iš miškininkavimo 
buvo papildomai apmokestintos 5 proc. 
apyvartos mokesčiu. Tokia privačiame 
miškų sektoriuje įsigalėjusi politika ma-
žina privataus miško vertę, riboja paslau-
gų teikimą visuomenei, o nedidelių valdų 
savininkai, nematydami miškininkavimo 
perspektyvos, parduoda savo mišką. 

Sparčiai keičiantis visuomenės požiū-
riui į miškų vaidmenį jų gyvenime, kinta 
siekiai, neretai sudarydami konfliktines si-
tuacijas. Eiti į priekį reikia   subalansuotos 
politikos. 

Miškų savininkai nori būti išgirsti ir 
suprasti. LMSA vadovas dr. Algis Gaižu-
tis pažymėjo, jog net 886 tūkst. ha šalies 
miškų yra privatūs, todėl negalima igno-

Miškų politikos aktualijas pristato 
dr. Nerijus Kupstaitis 

Miško savininkų problemas išsako 
dr. Algis Gaižutis

Išklausomi pranešimai 

Tvaraus miško naudojimo perspektyvą pristato 
VMT atstovas dr. Albertas Kasperavičius

Tvaraus miško naudojimo perspek-
tyvos. Valstybinės miškų tarnybos direk-
toriaus pavaduotojas dr. Albertas Kas-
peravičius informavo, kaip surenkami 
duomenys apie pagrindinius šalies miškų 
rodiklius ir jų kaitą, kaip vykdomas šių 
duomenų bazių tvarkymas ir analizė, vie-
šinimas ir komunikacija su visuomene. 
Lietuvoje visų nuosavybės formų miškuo-
se sukauptas didžiausias medžių stiebų tū-
ris yra pušynuose (228 mln. m3), eglynuose 
(98 mln. m3) ir beržynuose (87 mln. m3). 
Pagal bendrą medynų tūrį nėra didelio 
skirtumo tarp valstybinių  (269 mln. m3) ir 
privačių miškų (239 mln. m3). Net 45 mln. 
m3 medienos tebėra sukaupta rezervuoto-
se privačiai nuosavybei atkurti miškuo-
se. Pagal 2002–2017 m. apskaitos duome-
nis, visuose šalies III–IV grupės miškuose 
daugiausiai padidėjo brandžių beržynų 
plotas (35 proc.), kiek mažiau pušynų (25,9 
proc.), juodalksnynų (24,9 proc.), baltalks-
nynų (12,5 proc.), beveik nekito eglynų 
plotas (padidėjo tik 1,9 proc.) ir 10,8 proc. 
sumažėjo brandžių drebulynų. Kasmet 
Lietuvos miškuose priauga apie 20 mln. m3 
stiebų medienos (su žieve), o realiai išker-
tama 78,3 proc. bendrojo medienos tūrio 
prieaugio (2013–2017 m. duomenimis). 

Apibendrindamas pranešėjas pažymė-
jo, kad 1998 m. pradėta nepertraukiama 
nacionalinė miškų inventorizacija leido 
nustatyti realius Lietuvos miškų rodiklius; 
brandžių medynų ištekliai III–IV gr. miš-
kuose buvo naudojami rezervuotai, kasmet 
miškuose kaupiant apie 25 proc. bendro 
medynų tūrio prieaugio; ateityje numato-
mas tolesnis brandžių medynų tūrio didė-
jimas bręstant priaugantiems medynams; 
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augantys medienos ištekliai, jų kaupimo 
intensyvumas yra racionalios ūkinės vei-
klos bei moksliškai pagrįsto miškininka-
vimo modelio taikymo per pastaruosius 
50–70 metų rezultatas, suteikiantis didelį 
potencialą ateityje tenkinti šalies ekono-
minius, socialinius bei aplinkosauginius 
poreikius.

Socialinė miško funkcija ir vertė. 
Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos 
politikos grupės vyr. specialistė Kristi-
na Simonaitytė supažindino su miškinin-
kams mažiau žinoma tema: miškų sociali-
ne funkcija ir jų verte, kaip apskaityti su šia 
funkcija susijusias ekosistemų paslaugas. 
Gamtos teikiama naudą žmogui dažnai 
sunku pamatuoti verte. Pavyzdžiui, ar gali-
ma realiai pinigais išreikšti miško rekreaci-
jos, kraštovaizdžio, apsaugos nuo vėjo, pus-
tymo, gamtinės įvairovės, „Natura 2000“ 
ekologinio tinklo teikiamą naudą visuome-
nei, miške vykstančią anglies absorbciją ir 
šių vertybių galimas praradimo pasekmes? 

Ar už gamtos teikiamą naudą mūsų vi-
suomenė yra pasirengusi mokėti? Vargu. 
Tuomet socialinės miško naudos ir vertės 
reguliavimo imasi valstybė per teisės ak-
tus. Tai buvo numatyta ir Nacionalinės 
miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 
m. programos įgyvendinimo priemonių 
2018–2020 m. plane.

Pranešėja pripažino, kad kuriant naują 
strateginę programą veiklai po 2020 metų, 
į daugelį klausimų dar neturime atsakymų 
ir reikia bandyti juos rasti kartu: kaip už-
tikrinti balansą, kovojant su klimato kaita, 
saugant biologinę įvairovę ir užtikrinant 
aukštos kokybės gyvenamąją aplinką; ku-
rioms socialinėms miško vertėms ir funk-
cijoms skiriame prioritetą, vertiname ir 
matuojame; kaip socialinių verčių ir funk-
cijų apsaugą ir palaikymą ne tik apibrėž-
ti teisės aktuose, bet ir įgyvendinti; ar už 
viešųjų gamtos gėrybių palaikymą ir to-
liau mokės valstybė; ar miško savininkui 
už paslaugos palaikymą mokės jos gavėjas 
(vietos gyventojai, lankytojai); kaip užti-
krinti, kad į šias vertes būtų atsižvelgiama 
ir kituose ūkio sektoriuose, kurie gali joms 
daryti įtaką?  

Siekis – 10 proc. šalies miškų palikti 
gamtai. Visuomeninio „Baltijos aplinkos 
forumo“ direktorius Žymantas Morkvė-
nas pranešime „Besikeičiantis visuomenės 
požiūris į mišką. Skirtingi požiūriai – kaip 
juos suderinti?“ savo teiginius grindė vi-
suomenės apklausų duomenimis. 2018 m. 
gegužės mėn. Vilmorus agentūros apklau-

sos duomenimis, 82,5 proc. respondentų 
pritarė, kad Lietuvoje miškų kirtimai būtų 
mažinami, palaipsniui mažinant išker-
tamus jų plotus, o 79,2 proc. apklaustųjų 
pritarė, kad išvis būtų atsisakyta plynų-
jų kirtimų. Eurobarometro 2019 m. gruo-
džio mėn. tyrimais, dauguma apklaustųjų 
manė, jog miškų kirtimai yra pagrindinė 
aplinkosaugos problema. Į gamtosaugi-
ninkų kovą dėl gamtinio rezervato steigi-
mo Punios šile buvo įtraukta jų siekį pa-
laikanti „žalioji“ visuomenė. Kodėl kyla ši 
priešprieša? 

Anot Ž. Morkvėno, viena iš priežasčių 
– visuomenės požiūrį ignoruojantis da-
bartinės Vyriausybės elgesys (patvirtinta 
dar didesnė metinė šalies miškų kirtimų 
norma, sustabdyta Punios šile rezervato 
plėtra). Lietuvoje išliko iš esmės prof. T. 
Ivanausko laikų gamtosaugos ideologija, 
tik praturtinta šiuolaikiniais moksliniais 
argumentais ir gamtosauginiais įpareigo-
jimais Europos bendrijai. Visuomeniniai 
judėjimai siunčia signalą Lietuvos politi-
kams, kad reikia keisti pamatinį požiūrį į 
gamtos vertės ideologiją. Valstybės insti-
tucijos turi priimti strateginį sprendimą, 
kad saugomose teritorijose valstybiniai ir 
privatūs miškai nebūtų kertami ūkiniais 
tikslais. Ar mokesčių mokėtojai pasiren-
gę mokėti papildomą mokestį valstybei, 
kuris kompensuotų prarastas pajamas, 
nusprendus nekirsti valstybinių miškų 
saugomose teritorijose? Pranešėjo paskai-
čiavimu, kiekvienam mokesčių mokėtojui 
kas mėnesį už tai reikėtų sumokėti po 2,21 
euro, o per metus – 26,57 euro.  

„Baltijos aplinkos forumo“ vadovo ma-
nymu, bent 10 proc. Lietuvos miškų turi 
virsti sengirėmis, kurių apsaugą užtikrin-
tų rezervato statusas. Šiuose miškų re-
zervatuose visuomenei turi būti sudary-
ta galimybė lankytis bei gauti informaciją 
apie čia esantį gamtos paveldą; taip pat 
visuomenė turėtų laisvai gauti informa-
ciją apie planuojamus ir vykdomus miško 
kirtimus.  Kitas siekis – visuose miškuo-
se paukščių perėjimo ir jauniklių augini-
mo metu (kovo–liepos mėn.) turi būti už-
tikrinta ramybė, kitaip sakant nevykdomi 
miškų darbai. 

Išklausius pranešimą, Ž. Morkvėnas 
informavo, kad šiems siūlymams paremti 
visuomenininkai kovo 20 d. ketina sureng-
ti Vilniuje masinį maršą „Už gamtą“ ir ei-
tynes iki Prezidentūros, o kovo 21 d. Ta-
line vyks solidarumo gamtosauginė akcija 
„Už Estijos miškus“. 

Tai išprovokavo sureaguoti ir salėje 
buvusį šalies Prezidentą Gitaną Nausėdą, 
kuris emocingai išsakė susirūpinimą dėl 
užsitęsusios Punios šilo situacijos sprendi-
mo, kuri nagrinėjama net teisme, bei įsiga-
lėjusio medžių kirtimo miestuose. 

 „Aš šiandien nesuprantu, kas daro-
si Lietuvoje. Nesuprantu, kur dingo mūsų 
senosios religijos požymiai, kur medis 
buvo kažkas tai tokio daugiau nei tik me-
dis. Dabar aš matau miestuose ištisus me-
džių kirtimus, tiesiog nebespėju jau sek-
ti – Gargždai, Klaipėda, Šiauliai... Kažkas 
baisaus.“, – piktinosi Prezidentas. 

Kreipdamasis į aplinkos ministrą Kęs-
tutį Mažeiką, jis priminė, kad dar pirma-
jame jų susitikime prezidentūroje skiriant 
K. Mažeiką aplinkos ministru ragino jį 
spręsti gamtosauginę Punios šilo proble-
mą. Prezidento manymu, Punios šile „turi 
būti nutraukta bet kokia medžių kirtimo 
veikla ir galbūt net iki minimumo apribo-
tos žmonių teisės ten kažką daryti, net uo-
gavimo ar grybavimo prasme“. 

Atsakydamas aplinkos ministras K. 
Mažeika pažymėjo, kad visi sprendimai ir 
darbai Punios šile daromi griežtai laikantis 
įstatymų ir mokslininkų rekomendacijų. 

diskusijoje gvildenti klausimai
Po pietų surengtoje apskritojo stalo disku-
sijoje dalyvavo miškininkai prof. dr. Algir-
das Augustaitis (VDU), prof. dr. Gintautas 
Mozgeris (VDU), prof. habil. dr. Andrius 
Kuliešis (Valstybinė miškų tarnyba), dr. 
Gediminas Jasinevičius (Valstybinių miš-
kų urėdijos valdybos narys), dr. Diana Lu-
kminė (Miškų institutas), Algirdas Kli-
mavičius (Aplinkos ministerija), Aidas 
Pivoriūnas (Privačių miškų savininkų aso-
ciacija), ekologas Danas Augutis (Gamtos 
tyrimų centras). 

Diskusija prasidėjo keliolikos aktualių 
klausimų aptarimu: ar šiandieninis Lietu-
vos miškų potencialas leistų pakankamai 
gerai subalansuoti visuomenės poreikius 
miškams; kokie miško naudojimo modeliai 
ir miškininkystės praktikos tam geriausiai 
pasitarnautų; kaip racionaliau panaudoti 
ūkiniuose miškuose sukauptus medienos 
kiekius, duodant kuo didesnę ekonominę 
naudą valstybei ir miško savininkams, kartu 
atsižvelgiant į klimato kaitos iššūkius; kokia 
miškų dalis turi būti saugoma padidintu re-
žimu, juose kertant tik tada, kai to reikia dėl 
gamtosauginių priežasčių; ar vienodas miš-
kų saugojimo krūvis turi tekti ir valstybi-
niams, ir privatiems miškams; kaip keičiasi 
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socialinis-kultūrinis miškų vaidmuo visuo-
menėje ir kokie miškininkavimo pokyčiai 
reikalingi stiprinant šį vaidmenį?

VDU Žemės ūkio akademijos prof. dr. 
Gintautas Mozgeris pažymėjo, kad šios 
problemos Vakarų Europoje imtos gvil-
denti prieš 30–50 metų, kai gerėjant pra-
gyvenimo lygiui, išsilavinimui, susirūpinta 
gamtosauga, todėl visuomenę ėmė neten-
kinti tradicinis miškininkavimas. Anot 
prof. dr. Algirdo Augustaičio, dabar Lie-
tuvoje nesusikalbama dėl miškų paskir-
ties. Miškų instituto mokslo darbuotoja 
dr. Diana Lukminė taip pat pripažino, kad 
į miškų paskirtį lig šiol žiūrima skirtingai, 
bet būtų  neatsakinga miškų ūkio veiklą 
visiškai nustumti į užribį, ignoruoti me-
dienos gamybą. „Turime diskutuoti, labai 
atsargiai priimti sprendimus, nes nuo jų 
priklauso privačių miškų savininkų, vals-
tybinių miškų ir medienos pramonės sek-
toriuose dirbančių žmonių likimas, jų šei-
mų gyvenimas“,  – pastebėjo mokslininkė. 
– Žiūrėkime į sėkmingus Europos pavyz-
džius, kur miškininkai, ekologai, visuome-
nės atstovai susitaria ir kartu dirba“.

Prof. Andrius Kuliešis priminė, kad ne-
galime vienu mostu pakeisti gyvo  miško 
proceso – miškas auga nuo daigelio, bręs-
ta, keičiasi, veikiamas gamtos negandų, 
kenkėjų invazijų, gaisrų, kitų trikdžių, bet 
gamtos ratas turi toliau suktis, kad vietoj 
mirusių ar iškirstų vėl augtų nauji medžiai. 
Jo  manymu, reikia visiems realiai apsibrėž-
ti, kas yra sengirė, brandus miškas ir rea-
liai svarstyti, ar įmanoma Punios šilą, kitus 
miškus su ten esamomis medžių rūšimis 
išsaugoti amžinai, kaip mano gamtininkai. 

Gamtos tyrimų centro  ekologas Danas 
Augutis taip pat pripažino, kad nesusikal-
bėjimas kyla dėl to, kad gamtininkai įsivaiz-
duoja brandų mišką vienaip, miškininkai – 
kitaip. Ekologai brandų mišką įsivaizduoja 
kaip būsimą sengirę, o miškininkai kalba ir 

Apskritojo stalo diskusijos dalyviai

apie perbrendusius alksnynus, beržynus. Jų 
naudojimas gali būti didesnis, ieškant ba-
lanso tarp miškininkavimo siekių ir gam-
tosaugos. Ekologas siūlė iš esmės susitarti, 
kuriuos miškus intensyviau kirsti dėl me-
dienos, o kuriuos labiau saugoti dėl gam-
tos vertybių. „Eina penkti metai, kai buvo 
inventorizuotos Europinės svarbos buvei-
nės Lietuvoje, trečius metus apsikeičiame 
nuomonėmis, bet vis dar sprendžiame, kaip 
jas saugoti. Tos diskusijos turi baigtis reko-
mendacijomis“, – sakė ekologas.

Į diskusiją aktyviai įsijungė ir salėje sė-
dėję klausytojai. Gamtosaugininkai,  juos 
palaikantys visuomenininkai ragino ne 
mažau 10 proc. visų Lietuvos miškų pa-
skelbti saugomomis teritorijomis. Priorite-
tas jose – brandžių medynų apsauga, kurie 
palaipsniui virstų sengirėmis – rezerva-
tais. Raginta išsaugoti laukinę gamtą miš-
kų masyvais, nes taip būtų išsaugomas ir 
kraštovaizdis. Miškininkai jiems oponavo, 
kad šalies mastu iš naudojimo išėmus 10 
proc. brandžių miškų, prarastume kasmet 
apie 30 mln. eurų pajamų. Vien privačių 
miškų savininkams už ūkinės veiklos pra-
radimus reikėtų išmokėti kelis milijonus 
eurų per metus. Dalies pajamų netektų ir 
valstybinis miškų sektorius.      

Gamtosaugos visuomenininkų po-
žiūriu, Valstybinių miškų urėdija apie 97 
proc. pajamų gauna iš prekybos mediena, 
todėl toks ūkininkavimas šalies miškuo-
se yra visiškai neracionalus, kelia visuo-
menės pasipiktinimą. Jų manymu, būtina 
kurti ir didinti nemedieninę miško pridė-
tinę vertę. 

Siūlyta patriotiškai atsakyti ir „sovieti-
nės atgyvenos“ – miškų skirstymo į 4 gru-
pes, kuriomis lig šiol apibrėžiama miškų 
paskirtis. 

Kai kardinaliai išsiskiria nuomonės ap-
tariamais klausimais ir kiekvienas mano 
esąs teisus, tampa kurčias oponentui, ma-

tyt, vertėtų prisiminti šios diskusijos pa-
baigoje išsakytą asociacijos „Lietuvos me-
diena“ direktoriaus Raimundo Beinorto 
pastebėjimą: „Imkim pavyzdį iš medikų 
– kai iškyla problema nustatant sunkios 
ligos diagnozę, kviečiamas profesionalų 
konsiliumas, o ne sanitarai ar visuomenės 
aktyvistai“...        

Komentarai Prezidentūros spaudos 
centre. Po diskusijos Prezidentūros spau-
dos centre komentarus žiniasklaidai dar 
pateikė Prezidento vyr. patarėjas aplinkos 
ir infrastruktūros klausimais  Jaroslavas 
Neverovičius, aplinkos viceministrė  Rasa 
Vaitkevičiūtė, AM Miškų politikos grupės 
vadovas dr. Nerijus Kupstaitis, Valstybi-
nės miškų tarnybos vedantysis specialis-
tas prof. Andrius Kuliešis, LMSA vadovas 
dr. Algis Gaižutis.

Prezidento vyr. patarėjas aplinkos ir 
infrastruktūros klausimais J. Neverovičius 
pažymėjo: „Identifikavome, kad miškų po-
litika negali būti tik apie tai, kad auginame 
medieną. Atsiranda vis daugiau argumen-
tų, kad per miškų prizmę turime vertinti 
ir socialinį kontekstą, visuomenės porei-
kius. Turime matyti miškus ir kaip pa-
grindinę ekosistemą, atsiliepiant į klimato 
kaitos iššūkius ir galimybę per miškus da-
linai prisidėti prie tos problemos švelnini-
mo”. Jis taip pat akcentavo, kad yra daug 
klausimų, į kuriuos reikia atsakyti ir per 
saugomų teritorijų prizmę. Vienas iš tokių 
žingsnių – Prezidentūra yra pateikusi siū-
lymą dėl biržių plotų mažinimo ūkiniuose 
miškuose.

Aplinkos viceministrė Rasa Vaitkevi-
čiūtė pripažino, kad ministerijos laukia ne-
lengvas iššūkis suderinti įvairių visuomenės 
grupių interesus, subalansuojant medienos 
tiekimo į rinką, socialinius, klimato kaitos, 
ekosistemų apsaugos aspektus. 

Parengė Vaclovas TREPĖNAITIS 
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Visi susitelkėme tam,  
kad užtikrintume mūsų įmonės 
veiklos stabilumą

Gerb. Direktoriau, kaip pertvarkytas 
Valstybinių miškų urėdijos adminis-
tracijos ir regioninių padalinių dar-
bas dėl koronaviruso plitimo grėsmės 
paskelbus šalyje karantiną? Kokių im-
tasi prevencinių priemonių darbuotojų 
sveikatos saugumui užtikrinti?  

Turėjome greitai persiorientuoti, rea-
guoti, priimti daug sprendimų ir padaryti 
daug su tuo susijusių darbų – nuo nuoto-
linio darbo užtikrinimo iki darbų susty-
gavimo kitose mums labai svarbiose srity-
se. Pirmiausia, visi darbuotojai, kurie gali, 
dirba nuotoliniu būdu ir yra aprūpinti vi-
somis šiam darbui reikalingomis priemo-
nėmis. Taip pat įmonėje visos ataskaitos 
pradėtos teikti, derinti ir tvirtinti elektro-
niniu būdu, užtikrinant visus procesus bei 
darbus, todėl sumažėjo kontaktų būtiny-
bė. Be to, visi regioniniai padaliniai šiuo 
metu nepriima lankytojų, o darbas orga-
nizuojamas taip, kad darbuotojai turėtų 
kuo mažiau kontaktų. Padalinių patalpos 
ir darbo priemonės – automobiliai, me-

dvežės, medkirtės – keičiantis pamainai 
nuolat dezinfekuojamos. 

 
Jeigu koronaviruso plitimas Lietuvo-
je  įgautų didelį mastą ir reikėtų priver-
stinai karantinuoti nemažai gyventojų, 
ar Valstybinių miškų urėdija galėtų da-
liai tokių žmonių suteikti laikinai apsi-
gyventi tinkamas patalpas regionuose, 
kitokią pagalbą? 

Taip. Valstybinių miškų urėdija, 
įvertinusi patalpas ir jų galimą pritaikymą 
karantinavimui, turi vieną bendrabučio 
tipo pastatą su 30  lovų. Taip pat skirtin-
guose regioniniuose padaliniuose, esant 
reikalui, galima būtų pritaikyti dar  42 
pastatus.

Esant ekstremaliai situacijai, kaip 
vyksta pagrindinis pavasario darbas – 
miško sodinimas? Ar visiems darbuo-
tojams ir miško sodintojams užtenka 
individualių apsaugos priemonių, ar 
yra koronavirusu užsikrėtusių VMU 
darbuotojų?

Nuo ankstaus pavasario miško atkūri-
mo ir įveisimo darbai pilnu pajėgumu vyk-
domi visuose įmonės regioninių padalinių 
miškuose. Šiemet bus atkurta 8362 ha bei 
naujai įveista 509 ha miškų, pasodinsime 
apie 30 mln. medelių. Kaip ir kasmet, dau-
giausiai bus pasodinta eglių, beržų, pušų, 
juodalksnių ir ąžuolų. 

Dėl darbuotojų apsaugos karantino 
laikotarpiu atlikome daugybę pakeitimų 
organizuojant darbus. Visas miško sodi-
nimo procesas organizuojamas taip, kad 
nebūtų darbuotojų susibūrimų ir laiko-
masi rekomenduojamo kaip įmanoma di-
desnio saugaus atstumo tarp dirbančių 

žmonių. Darbuotojai skirtingu laiku pra-
deda darbą, atitinkamai skirtingu metu 
pietauja ir baigia darbus. Visos šios orga-
nizacinės priemonės yra būtinos darbuo-
tojų sveikatos apsaugai. Taip pat įrankiai 
ir patalpos nuolat dezinfekuojamos. Sku-
biai vykdėme konkursą, todėl netrukus at-
keliaus ir individualios apsaugos priemo-
nės darbuotojams – kaukės. 

Deja, Valstybinių miškų urėdijoje tu-
rėjome vieną susirgimo Covid-19 virusu 
atvejį. 

Lietuvoje kovo 12–13 d. praūžusi au-
dra „Laura“ padarė nemažai žalos šalies 
miškams. Gal jau žinomi tikslūs išvers-
tos ar kitaip sugadintos medienos kie-
kiai? Ar karantino metu tvarkomi au-
dros padariniai?

Skaičiuojama, kad iš viso išversta arba 
išlaužyta daugiau nei 100 000 kub. metrų 
medienos. Deja, audra išvertė daug me-
džių, kurie galėjo augti dar daug metų. La-
biausiai uraganinis vėjas niokojo miškus 
Kretingos, Šilutės, Panevėžio, Raseinių ir 
Ukmergės regioniniuose padaliniuose. Po 
audros iš karto imtasi tvarkyti jos padari-
nius: pirmiausia buvo atlaisvinti medžiais 
užversti keliai, dabar tvarkomi pažeisti 
medynai. 

 
Kiekvieną pavasarį miškininkai ir 
aplinkosaugininkai susiduria su neiš-
gyvendinta problema – pernykštės žo-
lės deginimu ir gaisrų grėsme palaukių 
želdiniams bei miškams. Kokia situaci-
ja šį ankstyvą pavasarį? Kaip VMU pasi-
ruošusi ją suvaldyti? 

Valstybinių miškų urėdija pradėjo ak-
tyvų pasiruošimą artėjant gaisrų sezonui 

Į žurnalo „Mūsų girios“ klausimus atsako Valstybinių miškų urėdijos direktorius VALDAS KAUBRĖ
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Valstybinių miškų urėdijoje 

ir ragina gyventojus nedeginti pernykš-
tės žolės. Jos deginimas tampa pagrindine 
gaisrų miškuose priežastimi. Skaudžiau-
sia, kad tokiuose gaisruose kasmet trau-
muojami arba žūva žmonės. Todėl, kaip ir 
kasmet, prašome gyventojų būti atsakin-
gais, nedeginti pernykštės žolės, saugoti 
ne tik save, savo turtą, bet ir tausoti gam-
tą. Šalies miškus, kuriuose yra didžiausia 
rizika gaisrams kilti, jau pradeda stebė-
ti antžeminės automatinės miško gaisrų 
stebėjimo sistemos, operatyviai užfik-
suojančios dūmus – prie monitorių pasi-
keisdama budės apie 50 žmonių koman-
da. Taip pat pasiruošusios gesinti kilusius 
miško gaisrus budės 57 priešgaisrinės ko-
mandos, sudarytos iš papildomai samdo-
mų apie 250 darbuotojų. Atlikta gaisrinės 
technikos apžiūra, sutvarkytas gaisrų ge-
sinimo inventorius, sudaromi budėjimo 
grafikai. Apie 300 specialistų pajėgos su-
daro rezervines komandas, kurios mobi-
lizuojamos esant didesniems gaisrams, 
dar 30 žmonių nuolatos budės priešgaisri-
niuose bokštuose.

Šiais metais Valstybinių miškų urėdi-
ja įsigijo 23 naujus padidinto pravažumo 
krovininius automobilius, skirtus miš-
ko gaisrams gesinti, kuriuose sumontuo-
tos 300 litrų vandens talpyklos. Tokių vi-
sureigių iš viso Lietuvoje yra 38, darbui 
paruošta dar 20 vandens cisternų   ir 61 
priešgaisrinis automobilis. Miškuose bus 
pastatyti visiškai nauji gaisrų prevencijai 
skirti ženklai.

Kaip numatote organizuoti įmonės 
veiklą, jei, remiantis analitikų progno-
zėmis, epidemija mūsų šalyje užsitęs-
tų iki vasaros pradžios ar net vėliau? 
Įvertinus įmonės ekonominius pra-
radimus, kokius kompensavimo me-
chanizmus esate numatę už galimas 
prastovas VMU darbuotojams, verslo 
partneriams?  

Visas verslas pasaulyje dabar susiduria 
su didžiuliais iššūkiais. Valstybinių miš-
kų urėdija – ne išimtis. Jau prieš tai kilusi 
įtampa medienos sektoriuje ir net 40 proc. 
kritusios kainos turėjo įtakos įmonės re-
zultatams. Dabar jaučiame dar didesnį 
medienos pirkimų lėtėjimą, gauname si-
gnalų iš medienos pirkėjų, kad norima 
stabdyti sutarčių vykdymą, todėl turime 
atsakingai įvertinti medienos gamybos 
apimtis. Įmonė yra priklausoma nuo me-
dienos pirkėjų: jeigu pastarieji medieną 

lengvą laikotarpį ir labai tikimės nuosai-
kesnio scenarijaus. 

Bet kokiu atveju užtikrinsime visus 
būtinus miškininkystės darbus. Mūsų 
tikslas – užtikrinti ir visas darbo vietas 
bei stabilius atlyginimus darbuotojams. 
Esu dėkingas darbuotojams, kurie šiuo 
nelengvu visiems laikotarpiu dirba tikrai 
daug ir stengiasi užtikrinti įmonės veiklos 
stabilumą. 

Dėkojame už atsakymus. 

pirks, visi turės darbo, jeigu ne – medie-
nos apimtis teks mažinti. Medienos sek-
toriaus įmonės visoje Europoje išgyvena 
panašią situaciją. 

Todėl įmonė vertina rizikas, atlieka ir 
pandemijos įtakos 2020 m. finansinei bū-
klei ir veiklos rezultatams prognozę, at-
sakingai peržiūrime suplanuotas išlaidas 
bei investicijas. Mūsų finansų specialis-
tai prognozuoja du scenarijus: nuosaikų ir 
drastišką. Turėsime priimti daug sprendi-
mų, kurie padėtų išgyventi visiems šį ne-

Miško gaisrų prevencijai skirti plakatai
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Valstybinių miškų urėdijos duomenimis, įmonės miško me-
delynuose kasmet užauginama apie 50 mln. sėjinukų ir 
sodinukų tinkamų miškui veisti. Apie 30 mln. jų įmonė pa-

naudoja valstybiniams miškams atkurti ir įveisti, apie 10 mln. so-
dinukų parduodama miškų savininkams, kitiems vietos pirkėjams, 
nuo 3 mln. iki 5 mln. sodmenų eksportuojama. Vykdant VMU me-
delynų veiklos optimizavimo programą, planuojama iki 2023 m. 
regioniniuose padaliniuose palikti 13 perspektyvių valstybinių me-
delynų, kurie būtų modernizuoti ir valdomi centralizuotai. Valsty-
binių miškų urėdija 2018 m. perėmė 33 valstybinius miško medely-
nus ir Raudondvario dekoratyvinį medelyną.  Šiuo metu Dubravos 
ir Panevėžio regioniniuose padaliniuose veikia modernizuoti me-
delynai, kur įrengti šiltnamiai, sodmenys paspartintai išauginami 
konteineriuose. 

Nuo 1968 m. Panevėžio regioniniame padalinyje veikiantis 
miško sodmenų medelynas išplėstas iki 66,66 ha, tapo vienu mo-
derniausių. Jame kasmet auginama 9–11 mln. sodmenų, iš ku-
rių realizuojama apie 3–4 mln. vnt. Medelyne pirmasis šiltnamis 
buvo pastatytas dar 1978 m. – jame apie 1 ha plote sodmenys au-
ginami iki šiol. Dabar veikia du modernūs šiltnamiai su mikrokli-
mato palaikymo, papildomo apšvietimo ir CO2 kontrole. Taip pat 
įrengti du šaldytuvai, kuriuose galima laikyti 1,5 mln. miško so-
dmenų – jie padeda prailginti sodinimo sezoną iki birželio mėne-
sio. Įrengtos 3 sodmenų auginimo aikštelės (apie 1 ha plote), viena 
iš jų – su sodmenų pavėsinimo sistema.

Sėjinukų auginimo procesai medelyne didžiąja dalimi yra au-
tomatizuoti: paruošiamas durpių substratas, išsėjamos sėklos į 
konteinerius, mulčiuojama, drėkinama, palaikoma augalams aug-

ti reikiama šiluma, drėgmė, apšvietimas – todėl medelyne sudygs-
ta net apie 95 proc. pasėtų sėklų. Medelyne taikoma ir vienintelė 
Lietuvoje sodmenų vaškavimo technologija, kuri apsaugo paso-
dintus miške medelius nuo kenkėjų.

Vasario 26 d. žiniasklaidai ir visuomenei pristatytas šiame 
medelyne vykstantis technologinis procesas, kurio metu parody-
ta, kaip šiltnamiuose naujų technologijų dėka jau baigiantis žie-
mai galima pradėti būsimų miško sodmenų sėją, užauginti net tris 
sėjinukų rotacijas per 1 metus. Iš dozuotai į specialius konteine-
rius įterptų sėklų medelyne turėtų sudygti apie 2,5 mln. eglės sėji-
nukų. Šiemet šiame medelyne planuojama išauginti apie 3,6 mln. 
paprastosios eglės, 1,7 mln. karpotojo beržo, 1,5 mln. juodalksnio 
bei apie 50 tūkst. vnt. paprastojo buko sėjinukų. Pasėtos iš 7 skir-
tingų rajonų surinktos buko sėklos bandomiesiems želdiniams 
– bus stebima ir vertinama, kaip bukas prisitaiko augti Lietuvo-
je. Medelyne taip pat auginama paprastosios pušies ir paprastojo 
ąžuolo sodinukai.   

Parengta pagal AM ir VMU inf. 

Panevėžio medelyne 
kasmet užauginama 
iki 11 mln. sodmenų

VMU medelynuose kasmet auginama apie 95 mln. vnt. įvairaus 
amžiaus ir rūšių miško sodmenų. Miškams veisti kasmet išaugina-
ma apie 12 mln. paprastosios pušies, 22 mln. paprastosios eglės, 5 
mln. juodalksnio, 5 mln. karpotojo beržo bei apie 3 mln. paprastojo 
ąžuolo sodinukų. 

Per miškasodį duomenys apie parduodamus miško sodmenis be 
išankstinių sutarčių kas savaitę skelbiami VMU interneto svetainėje. 

Prasidėjus darbams medelynuose, Valstybinių miškų urėdija 
planuoja, kiek ir kokių medžių rūšių sodmenų reikės išauginti atei-
nantiems trejiems metams ir kviečia miško sodmenų pirkėjus taip 
pat susidaryti metinius miško sodmenų poreikio planus.  

Medelynuose parduodami miško sodmenys išrūšiuoti, pa-
trumpintomis ir apsaugotomis nuo išdžiūvimo šaknimis, jas mir-
kant į specialius mišinius. Įsigytus sodmenis reikėtų išsivežti 
sudėtus į maišus ar pakuotes, kad apsaugotume jų šaknis nuo iš-
džiūvimo. Geriausia parsivežti sodinimo dieną. Parsivežus anks-
čiau, reikėtų prikasti pavėsyje ar pridengti eglės šakomis, audeklu 
nuo tiesioginių saulės spindulių. Sodinimo duobutė turi būti ne 
mažesnio gylio nei sodinamo medelio šaknų ilgis, kad šaknys so-
dinant neužsilenktų.

VMU inf. 

VMU kviečia iš anksto užsisakyti reikiamą kiekį kokybiškų sodmenų

Vasario 26 d. žiniasklaidai ir visuomenei pristatytas šiame 
medelyne vykstantis technologinis procesas
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Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, kovo 
12 d. popietę į Vakarų Lietuvą atslinkęs galingas ciklonas 
„Laura“ pasireiškė uraganiniu vėju, kurio gūsių greitis sie-

kė 20–30 m/s, o Klaipėdos uoste fiksuotas net 37,9 m/s, Baltijos 
jūroje sukėlė 5–6 m aukščio bangas. Slinkdama į Rytus, ciklono 
audra pakeliui talžė visą Lietuvą iki kovo 13-osios ryto, versdama 
miško ir pavienius medžius, kurie užtvėrė kelius, nutraukė elektros 
laidus. Miestuose griūdami medžiai traiškė po jais paliktus auto-
mobilius. Kovo 12 d. pavakare Ukmergėje vėtros nuplėštas namo 
stogas nukrito Kęstučio aikštėje ant gatvės ir mirtinai traumavo 
praeivę. Lietuvoje po audros be elektros buvo likę per 250 tūkst. 
gyventojų. Teigiama, kad tokia jėga ir mastu Lietuvą talžė tik 2005 
m. atūžęs uraganas „Ervinas“.

Siautusi audra „Laura“ pridarė daug nuostolių ir šalies miš-
kams. Valstybinių miškų urėdijos pranešime žiniasklaidai tei-
giama, kad preliminariais duomenimis ši audra valstybiniuose 
miškuose išvertė ir išlaužė daugiau nei 100 000 m3 medienos, o 
pažeisto miško plotas prilygtų 45 futbolo stadionams. Nuo ura-
ganinio vėjo labiausiai nukentėjo miškai VMU Kretingos, Šilutės, 
Panevėžio, Raseinių, Ukmergės regioniniuose padaliniuose.  

Apžvelgdamas audros padarinius, Valstybinių miškų urėdijos 
direktorius  V. Kaubrė pažymėjo, kad labiausiai nukentėjo medžiai 
su paviršine šaknų sistema – eglės, taip pat medžiai su tankia ir 
masyvia laja; daugiausia medžių išversta drėgnesnėse vietose, ša-
lia proskynų, elektros linijų. Uraganiniam vėjui medžiai negalėjo 
pasipriešinti, nes nėra įšalo, dirvožemis drėgnas, minkštas. Jeigu 
medžiai Lietuvoje jau būtų buvę sulapoję, audros nuostoliai ti-
kriausiai būtų dar didesni. Audra išvertė ar išlaužė ir daug me-
džių, kurie dar daug metų galėjo augti.

„Šiuo metu apskaityta 100 000 m3 pažeistos medienos – irgi  
didelis nuostolis. Tai maždaug 4000 pilnai prikrautų miškavežių 
automobilių. Įmonės darbuotojai iškart ėmėsi likviduoti audros 
padarinius – pirmiausia miškuose buvo atlaisvinami medžiais 
užversti keliai. Dabar atliekamas vėjavartų tvarkymas. Darbus 
apsunkina tai, kad daugiausia vėjavartų ir vėjalaužų yra sunkiai 
prieinamose drėgnesnėse vietose. Visus miško tvarkymo darbus 
stengsimės atlikti kuo greičiau“, – sakė VMU direktorius.

Pajūryje, VMU Kretingos regioninio padalinio teritorijoje 
daugiausia valstybinių miškų pažeista Mikoliškių ir Darbėnų giri-
ninkijose, kur vyrauja eglynai ir pušynai. VMU Panevėžio regio-
ninio padalinio teritorijoje daugiausia nukentėjo eglynai. 

Mažiausiai audra žalos padarė pajūrio pušynams ir Kuršių ne-
rijoje medynams, kurie veikiami dažnų stipresnių vėjų nuo ma-
žens suformuoja  stipresnę šaknų sistemą. Audra nusiaubė ir 
pajūrio paplūdimius, apardė kopagūbrius, dėl to ateityje gali su-
intensyvėti pajūrio miškų užpustymas smėliu.

Pasitelkus miško darbų rangovus, audros padarinius valstybi-
niuose miškuose planuojama likviduoti per 6 mėnesius.

Audros padarytą žalą skaičiuoja ir privačių miškų savininkai, 
saugomų teritorijų darbuotojai. LMSA tinklapio teigimu, tiksli-
nant audros „Laura“ padarinius visuose šalies miškuose gali būti 
išguldyta ar kitaip pažeista apie 250–300 tūkst. m3 medienos. Ne-
žiūrint paskelbto karantino, koronaviruso grėsmių, miškų savinin-
kai kviečiami apžiūrėti savo valdas, nuo kelių pirmiausia pašalin-
ti užvirtusius medžius. Delsiant likviduoti šios audros padarinius, 
vėjavartynuose gali kilti masinė žievėgraužio tipografo invazija.

Veisiejų regioninio parko direkcijos specialistų teigimu, kovo 
12 d. stipraus vėjo gūsiai padarė nemažos žalos Veisiejų dvaro par-
kui – išvertė net 21 medį, kėlė pavojų jo lankytojams. Laimei, vėtra 
neįveikė ar aplenkė parke saugomą gamtos paminklą – antrą pagal 
storį uosį Lietuvoje. Išverstų medžių būta ir Vainežerio parke. 

MG inf.  

audra išguldė 45 futbolo stadionų 
dydžio miško plotą
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Nuo XX a. 7-to dešimtmečio Europoje buvo stebimas pagy-
vėjimas, diegiant nacionalines miškų inventorizacijas at-
rankos metodu. Praėjus 4 dešimtmečiams po nacionalinių 

miškų inventorizacijų pradžios Norvegijoje, Švedijoje ir Suomijoje, 
nacionalines miškų inventorizacijas atrankos metodu 1961–1965 
m. pradėjo Austrija, Prancūzija, Portugalija, Ispanija, Graikija. 
Bandymai buvo atliekami Rusijos Federacijos Ivanovo srityje, Rytų 
Vokietijoje. Prie tokių bandymų 1967–1969 m. prisijungė ir Lie-
tuva. Išskirtini trys Nacionalinės miškų inventorizacijos atrankos 
metodu formavimosi etapai Lietuvoje.

I etapas. Pirmoji nacionalinio lygmens miškų  
inventorizacija (NMi) atrankos metodu 
Pirmosios  NMI tikslas – išbandyti atrankos schemą ir gauti 

objektyvius duomenis apie Lietuvos miško išteklius. Pirmoji NMI 
Lietuvoje yra siejama su 1969 m. atlikta valstybinių miškų inven-
torizacija atrankos metodu 1,48 mln. ha plote, prieš tai atlikus 
bandomąsias inventorizacijas Prienų ir Kazlų Rūdos miškų įmo-
nėse. Iniciatoriai – tuometinės LŽŪA Miškotvarkos ir Aukštosios 
matematikos katedrų darbuotojai doc. J. Repšys, prof. V. Antanai-
tis ir doc. L. Vilkauskas. 

Įvertinus inventorizuojamo objekto specifiką ir keliamus už-
davinius, buvo parengta 3 pakopų stratifikuota atsitiktinė traktų, 
apskaitos barelių bei apskaitos medžių juose atranka, suformuo-
tos 4 darbų grupės, susidedančios iš grupės vadovo, 2 matuotojų ir 
biologo. Matavimus atliko LŽŪA Miškų ūkio fakulteto baigiamo-
jo kurso studentai- diplomantai. Aktyviai visame procese daly-
vavo tuometiniai LŽŪA aspirantai-grupių vadovai A. Kuliešis, R. 
Deltuvas ir J. Mažeika. Kiekvienai grupei teko didelis krūvis – iš-
matuoti 12 barelių per dieną. Per vienerius metus buvo apmatuoti 
5047 laikini 50–800 m2 ploto apskaitos bareliai. Du darbuotojai 
kameraliai tvarkė matavimų duomenis, išanalizavo medžių prie-
augio ir amžiaus gręžinėlius. 

Rezultatai. Pirmą kartą gauta objektyvi bei labai vertinga 
mokslui, praktikai ir planavimui informacija apie Lietuvos miš-
kus, medžių stiebų tūrį ir prieaugį (A. Kuliešis, 1972 m., V. An-

tanaitis, J. Repšys, 1973 m.). Nustatytas vos ne trečdaliu didesnis 
brandžių medynų tūris (309 m3/ha), nei tuo metu buvo nurodo-
ma miškų apskaitoje. Vidutinis metinis tūrio einamasis prieau-
gis 8,4 m3/ha kito nuo 6,7 m3/ha pušynuose iki 12,5 m3/ha dre-
bulynuose ir buvo visu penktadaliu didesnis, nei inventorizuotas 
1966–1978 m. miškotvarkos metu. Kai kurie atrankos schemos 
elementai (barelių grupavimas traktuose, atstumai tarp barelių) 
kiek modifikuoti buvo naudojami ir vėlesnėse inventorizacijose. 
Lietuvoje nepavyko atlikti mašininį duomenų apdorojimą. Skai-
čiavimo programos, parengtos Kijeve, skaičiavimo centre, pagal 
mūsų paruoštus algoritmus, labai sparčiai keičiantis skaičiavimo 
mašinų modeliams, netruko prarasti savo vertę. Tikėtasi invento-
rizaciją pakartoti po 10 metų. Tačiau inventorizacijos metu nusta-
tyti žymiai didesni tūriai ir prieaugiai lėmė tokios inventorizaci-
jos pakartojimo nukėlimą vėlesniam laikotarpiui. Ne visi pirmos 
inventorizacijos sprendimai pasiteisino. Pavyzdžiui, objekto stra-
tifikavimas prieš atranką buvo teoriškai teisingas, bet mažai efek-
tyvus, tik komplikavo inventorizacijos duomenų apdorojimą. Ne-
pasiteisino ir barelio ploto parinkimas pagal medžių skaičių, o ne 
pagal medžių skersmenį. Gautų rezultatų patikimumą mažino 
modelių, kurie leistų įvertinti medžių aukštį ir skersmens prieau-
gį pagal mažų atrankų (1–3 medžių) duomenis, nebuvimas.

II etapas. Nepertraukiamos NMi pagrindų kūrimas 
Galutinai paaiškėjus, jog inventorizacija 1979 m. nebus karto-

jama, Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo institutas dar 1976 m. 
priėmė ilgalaikę nepertraukiamos nacionalinės miškų inventoriza-
cijos atrankos metodu pagrindų kūrimo programą, trukusią iki jos 
rezultatų aprobavimo 1996 m. ir galutinio jų įdiegimo visuose Lie-
tuvos miškuose 1998 m. (A. Kuliešis, 1989 ir 1996 m.). Nepasiteisi-
nus nuo XX a. pradžios Europoje puoselėtai kontrolinio ūkio idė-
jai pagal ištisinio sklypų permatavimo duomenis, tokios galimybės 
imta ieškoti vis plačiau Europoje taikomose atrankinėse miškų in-
ventorizacijose, paverčiant jas nepertraukiamomis. Inventorizaci-
jos nepertraukiamumas reiškia, jog inventorizacijos pagrindas yra 
ne laikinas, kaip pirmojoje Lietuvos miškų inventorizacijoje, bet 

Prof. ANDRIUS KULIEŠIS, dr. ALBERTAS KASPERAVIČIUS, GINTARAS KULBOKAS

Valstybinės miškų tarnybos iniciatyva vasario 25 d. Kaune surengta konferencija buvo skirta nepertraukiamos 
nacionalinės miškų inventorizacijos (NNMI) pasiekimams, jos tolimesnei raidai, naujai kylantiems iššūkiams 
apžvelgti. Konferencijoje dalyvavo 89 atstovai iš įvairių miškininkystės gamybos, gamtosaugos, mokslo, mo-
kymo, projektavimo, medienos pramonės įmonių ir Aplinkos ministerijos. Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, 
sveikindamas konferencijos dalyvius, pažymėjo, jog dabartiniu metu, kaip niekad, yra reikalinga objektyvi, pa-
tikima bei reguliariai atnaujinama informacija apie Lietuvos miškus. Ji reikalinga strateginiams sprendimams 
priimti, ieškant balanso tarp ekonominių, gamtosauginių, klimato kaitos bei socialinių miško panaudojimo 
aspektų, kartu visuomenei įtikinti šių sprendimų tikslingumu. Įvertindamas specialistų indėlį į nepertraukia-
mos atrankinės miškų inventorizacijos kūrimą ir vykdymą, ministras įteikė padėkas miškotvarkos veteranui 
Algirdui Brukui, prof. Andriui Kuliešiui, VMT skyriaus vedėjui Gintarui Kulbokui. 

Nepertraukiamos nacionalinės miškų 
inventorizacijos raida Lietuvoje
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reguliariai permatuojamas pastovus apskaitos barelis, užtikrinan-
tis pokyčių registravimą medžio lygmenyje. Pagrindinis tokios in-
ventorizacijos tikslas – kontroliuoti medynų našumą ir jo panau-
dojimą ne atskirame sklype, bet didelėje teritorijoje, visoje šalyje. 

Nepertraukiamos NMI pagrindų kūrimo programoje dirbo 
Miškų instituto darbuotojai A. Kuliešis, K. Gudas, D. Kavoliūnie-
nė, A. Pavasaris, P. Zemlys, M. Kvalkauskienė ir kiti. Programoje 
iškelti 2 tikslai: pirmas – optimizuoti nepertraukiamos miškų in-
ventorizacijos atrankos schemą, antras – sukurti visą lauko darbų 
bei duomenų apdorojimo sistemą, o taip pat modelius, reikalingus 
medžių matmenims įvertinti pagal mažas (1–3 medžiai) atrankas 
bei medynų našumo modeliui funkcionuoti reikalingus submode-
lius (A. Kuliešis, 1989 m.).

Pirmajam tikslui įgyvendinti įsteigti 2 bandomieji objektai: 
pagrindinis Dubravos miške ir antras Kazlų Rūdos miško įmonės 
Jūrės girininkijoje  parengtai atrankos schemai aprobuoti. Dubra-
vos miškas tapo savotišku lopšiu, kuriant Lietuvoje nepertraukia-
mos nacionalinės miškų inventorizacijos pagrindus. Tyrimų metu 
buvo naudojami pastovūs ir laikini apskaitos bareliai (A. Kulie-
šis, 1989 m.). Medžių išsidėstymo planams Dubravos miško pa-
stoviuose bareliuose sudaryti buvo sukonstruotas prietaisas, susi-
dedantis iš menzulos, žiūrono ir liniuotės atstumui optiniu būdu 
nuo barelio centro iki medžio centro išmatuoti. Laikinuose ba-
reliuose ribinių medžių kontrolė vykdyta optinio tolimačio, nau-
dojamo aukštimačiuose, ir specialios matuoklės (gautos autorinės 

išradimo teisės A. Kuliešis, J. Kenstavičius, 1981 m.) pagalba. Pa-
grindiniame objekte sukurta pastovių apskaitos barelių matavimo 
technologija, nustatytas atrankos schemos efektyvumas pakarto-
tinai matuojamuose bareliuose. A. Kuliešis 1993 m. stažavosi Šve-
dijos žemės ūkio mokslų universitete, kur susipažino su Švedijos 
NNMI teoriniais pagrindais bei praktika, naudojamais matavimų 
instrumentais. Kazlų Rūdos miškų urėdijos Jūrės girininkijos miš-
kuose 1996 m. išbandyti naujausi matavimo prietaisai: kompasai 
ėjimo krypčiai nustatyti ir medžio padėčiai identifikuoti, tolima-
čiai, atstumams iki medžių išmatuoti. Naujausius matavimo prie-
taisus, kitą darbo įrangą ir kompiuterius „Husky Hunter“ dviems 
darbo grupėms pagal sutartį su Miškų ūkio ministerija pateikė 
Švedijos konsultacinė firma „Jaakko Poyry“. Sukurto nacionalinės 
miškų inventorizacijos prototipo technologijos aprobavimo dar-
buose dalyvavo LŽŪA ir Lietuvos miškų instituto doktorantai, 
magistrantai, studentai. Buvo pagrįstas optimalaus barelio plotas 
(A. Kasperavičius, A. Kuliešis, 2002 m.), santykis tarp pastovių ir 
laikinų apskaitos barelių skaičiaus. Atrankos schemos aprobavimo 
rezultatai ir pasiūlymai diegti NNMI visuose Lietuvos miškuose 
1996 m. plačiai diskutuoti Miškų institute, tuometėje Miškų ūkio 
ministerijoje. Akademikų L. Kairiūkščio ir S. Karazijos iniciaty-
va suorganizuota Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio moks-
lų sekcijos išvažiuojamoji sesija Miškų institute (Dubravos miš-
ke), siekiant supažindinti šalies mokslininkus su Miškų instituto 
paruošta nauja miškų inventorizacijos technologija. A. Deltuvas  
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ir A. Kasperavičius 1996 m. 3 savaites stažavosi Švedijoje, dirb-
dami nacionalinės miškų inventorizacijos lauko darbų grupių su-
dėtyje Pietų Švedijos miškuose. Taip pasirengta nepertraukiamos 
nacionalinės miškų inventorizacijos startui Lietuvos miškuose 
tiek metodiškai, tiek ir suburiant reikalingus specialistus. 

Labai svarbi 2 etapo dalis – modelių kūrimas. Panaudojant 
1969 m. atrankos metodu surinktus duomenis ir bendruosius dės-
ningumus, sukurti duomenų apdorojimui reikalingiausi 2-jų tipų 
modeliai: taksacinių rodiklių tarpusavio priklausomumo ir medy-
no pagrindinių rodiklių dinamikos (A. Kuliešis, 1993 m.).

Medžių aukščio ir skersmens (h/d) priklausomybės modeliai 
sukurti atsiribojus nuo absoliučių dydžių (A.  Kuliešis, 1981 m.). 
Nustatyta, kad santykinio aukščio priklausomumo nuo santyki-
nio skersmens kreivių forma keičiasi, keičiantis vidutiniam medy-
no skersmeniui (integrali medynų tankumo, amžiaus, augavietės 
sąlygų išraiška). Perėjimui nuo santykinių prie absoliučių medžio 
matmenų atskirame barelyje ar medyne reikalinga išmatuoti nors 
vienam apskaitos medžiui aukštį ir skersmenį bei nustatyti vidu-
tinį medžių skersmenį medyne. Panašiu principu parengtas ir ra-
dialinio prieaugio priklausomybės nuo medžio skersmens ir me-
džių augimo tarpusavio konkurencijos indekso modelis.

Vidutinių medyno rodiklių (aukščio, skersmens, medžių skai-
čiaus ir vidutinio skersmens prieaugio) modeliavimui panaudoti 
1969 m. inventorizacijos duomenys, sugrupuoti pagal panašaus 
našumo augavietes. Eliminavus pradines augimo bei retinimosi 
sąlygas, išskirtos standartinės vidutinio aukščio, skersmens, me-
džių skaičiaus dinamikos kreivės (A. Kuliešis, 1993 m.).  Įvertinus 
pradines augimo sąlygas, galima pereiti nuo santykinių prie abso-
liutinių atitinkamų medyno parametrų įvertinimo.

Vidutinio skersmens prieaugis priklauso nuo daugybės veiks-
nių – augavietės sąlygų, medynų amžiaus, tankumo. Visus šiuos 
veiksnius išreiškus per medžių skersmens augimo sąlygų indeksą 
gautas labai universalus vidutinio skersmens prieaugio modelis. 
Visi modeliai buvo integruoti į NMI duomenų apdorojimo siste-
mą, o taip pat į medynų našumo modelį (A. Kuliešis, 1993 m.).

Našumo modelis naudojamas sąsajai tarp nacionalinės (NMI) 
ir sklypinės (SMI) miškų inventorizacijų, medynų prieaugiui SMI 
metu įvertinti, sklypinės miškų inventorizacijos duomenims ak-
tualizuoti. Našumo modelis gali būti koreguojamas NMI metu 
užfiksavus aplinkybes, iš esmės keičiančias santykius tam tikrų 
rodiklių dinamikoje. Sukurti modeliai unifikuotoje duomenų 
tvarkymo sistemoje leidžia nustatyti kiekvieno medžio barelyje ar 
jo sektoriuje tūrį, tūrio prieaugį, kas užtikrina vienareikšmį, ne-
priklausomą nuo grupavimo, rezultatą.

III etapas. Nepertraukiamos NMi atrankos metodu 
vykdymas ir tobulinimas
Nepertraukiama nacionalinė miškų inventorizacija atrankos 

metodu buvo „paleista į gyvenimą“ žemės ir miškų ūkio vicemi-
nistro A. Bruko 1998 03 17  įsakymu Nr. 129, kuriame nurodyta, 
jog „siekdamas turėti objektyvią ir patikimą informaciją apie ša-
lies miškų išteklius, jų būklę, pokyčius, miškų plotų, medynų tū-
rio ir prieaugio dinamiką, įsakau nuo 1998 metų organizuoti na-
cionalinę miškų inventorizaciją šalies miškuose nepertraukiamos 
atrankinės apskaitos metodu“.

Iš 16 325 barelių, suprojektuotų visai Lietuvai, 5600 pastovių 
apskaitos barelių teko miškams. Jie  buvo sugrupuoti po 4  trak-
te, traktai išdėstyti sisteminiu būdu 4×4 km tinkle. Pasirinkti 

250×250 m dydžio pastovių ir 500×500 m dydžio laikinų apskai-
tos barelių traktai. Kiekvienais metais 1/5 tolygiai išdėstytų traktų 
buvo matuojami visoje šalyje. Pasirinktas 500 m2 ploto pagrindinis 
apskaitos barelis, skirtas medžiams virš 14 cm skersmens apskaity-
ti, 100 m2 ploto barelis skirtas visiems medžiams virš 6 cm skers-
mens ir 25 m2 ploto barelis – visiems įveistiems bei savaiminiams 
medeliams virš 2 cm skersmens apskaityti. Barelio pozicija ne vie-
ša, bet kokie išoriniai barelio ar medžių ženklinimai, juo labiau pa-
žeidimai ar gręžimai inventorizacijos darbų metu neleistini. Pirmą 
kartą išskyrus pastovų barelį, už jo ribų, tame pat medyne, buvo 
skiriami 2 kampinės apskaitos bareliai medžių amžiui ir skersmens 
prieaugiui nustatyti. Skritulio barelyje visiems medžiams matuoti 
skersmenys, kas septintam jų matuotas ir aukštis. Bareliai, patekę 
ant sklypų, skirtingų nuosavybių, administracinių ribų, buvo dali-
jami į sektorius, (A. Kuliešis ir kt., 2003 m.).

Kiekvienam pastoviam apskaitos bareliui sudarytas medžių 
išsidėstymo planas. Tai yra inventorizacijos nenutrūkstamumo, 
jos tęstinumo garantas. Plane registruojama visa medyno forma-
vimosi istorija. Pagal planą galima nustatyti kiek medžių buvo ir 
kaip jie išsidėstę, kada buvo nukirsti ar žuvo. Plano reikšmingu-
mas auga su kiekvienu permatavimu, ypač vertingas, pavyzdžiui, 
nagrinėjant kitos kartos medyno augimą ir formavimąsi. Planas 
labai svarbus dokumentas ir barelio vietos, jo skirstymo į sekto-
rius identifikavimui kiekvieno permatavimo metu. 

Atrankos metodais grįstose inventorizacijose visumos charak-
teristika yra nustatoma pagal ploto ir vidurkio sandaugą. Plotas 
paprastai yra vertinamas pagal kadastrinius duomenis arba pagal 
atrankos vieneto – barelio vertę. Pastarasis metodas yra objekty-
vesnis, nepriklausomas nuo kieno nors valinių sprendimų įregis-
truoti ar neįregistruoti plotą kadastre. Tikslus barelių išdėstymas 
pagal paskaičiuotas koordinates leido naudoti pastarąjį plotų įver-
tinimo metodą. Taikomoje atrankos schemoje vienas pastovus ba-
relis atstovauja 400 ha, vienas barelis, esant 3 pastoviems ir vienam 
laikinam – 300 ha plotą. Vienas medis pagal barelio ploto (500 m2) 
ir jo atstovaujamo ploto (400 ha) generalinėje aibėje santykį atsto-
vauja 8000 medžių, 1 m2 barelio atstovauja 0,8 ha plotą.

Pagal pakartotinus medžių bareliuose permatavimus tiesiogi-
niu būdu yra įvertinamas augančių medžių tūrio pokytis, žuvusių, 
iškirstų medžių tūris ir jų suma – bendrasis tūrio prieaugis arba 
bendras našumas. Pagal sekančios inventorizacijos metu išskirtus 
naujus pastovius apskaitos barelius nustatoma miško plotų kaita. 
Laikinų barelių matavimų pagalba yra patikslinami pagrindiniai 
medynų rodikliai, įvertinamas pastoviuose bareliuose gautų rodi-
klių objektyvumas.

svarbesnieji žingsniai plėtojant Lietuvos  
NNMi 1998-2020 m.
Barelių išdėstymui 1999 m. įdiegtas GPS imtuvas. Pirmaisiais 

NNMI metais išryškėjo barelių išdėstymo, naudojant kompasą ir 
matavimo juostą, trūkumai. Magnetinė deklinacija, besikeičian-
ti su laiku, anomalinė atskirose zonose labai komplikavo tikslų 
barelių išdėstymą natūroje. Todėl 1999 m. abi matavimo grupės 
buvo aprūpintos „Trimble PRO XRS“ tipo GPS imtuvais. Kadangi 
trūko patirties, Dubravos girioje po medžių danga buvo sukurtas 
bandymų poligonas. Jame Aerogeodezijos institutas tiksliai išma-
tavo apie 100 taškų koordinates. Tikslios pažymėtų taškų koordi-
natės panaudotos darbo patirčiai įgyti įvairiose sąlygose, įvairaus 
tankumo, rūšinės sudėties medynuose, lyjant, sningant, esant me-
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džiams po sniego danga bei vėliau įvairių imtuvų modeliams tes-
tuoti (A. Kuliešis, A. Bajorūnas, 2001 m.). 

ICP miškų sveikumo nacionalinio monitoringo barelių tinklas 
2000 m. integruotas į NMI tinklą. Sutaupyta lėšų, užtikrinant tą 
patį informacijos patikimumą. 

2003 m. įsijungta į Europos nacionalinių miškų inventorizaci-
jų tinklo (ENFIN) veiklą. Austrijos sostinėje, Vienoje,  miškų ty-
rimo centre 2003 m. birželio mėn. susirinkę Europos šalių NMI 
atstovai pristatė savo pasiekimus NMI srityje, įsteigė ENFIN bei 
pasirašė memorandumus dėl šalių savanoriško įsijungimo į EN-
FIN veiklą ir jo uždavinių. Suformuota ENFIN vadovybė, kuri nuo 
pat pradžių ėmėsi aktyvios veiklos, kuriant harmonizuotą Euro-
pos miškų informacinę sistemą. 

2003 m. pradėtas pastovių barelių permatavimas, pareng-
tas leidinys apie 1998–2002 m. NMI ir jos rezultatus. Surengta 
2 dienų su demonstraciniais objektais natūroje tarptautinė kon-
ferencija NMI rezultatams pristatyti, kurioje dalyvavo Austrijos, 
Švedijos, Čekijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Baltarusijos, FAO ir 
UNECE atstovai.

2004 m. įdiegti Tablet tipo kompiuteriai matavimams miške 
registruoti ir duomenims kaupti. NMI lauko darbų grupės nuo pat 
darbų pradžios buvo aprūpintos delniniais kompiuteriais, bet jie 
nekėlė pasitikėjimo ir pradiniame inventorizacijos etape neprigijo 
dėl duomenų įvedimo „akląja“ sistema. 2004 m. programuotoja M. 
Kvalkauskienė užbaigė kompiuterinių programų paruošimą suves-
ti duomenis į Tablet tipo kompiuterius su normalaus dydžio ekra-
nu. Sutrumpintas laikas duomenims tvarkyti, pagerinta duomenų 
kontrolė, kas buvo ypač svarbu pakartotinuose matavimuose. 

2004–2009 m. dalyvauta COST E-43 veikloje, organizuotoje 
ENFIN iniciatyva: NMI Europoje harmonizavimas. Patirtimi da-
linosi 29 Europos, 8 Šiaurės ir Pietų Amerikos, Azijos šalys bei 
Naujoji Zelandija, atstovaujančios beveik 2/3 visų pasaulio miš-
kų. Apibendrintos ir aprobuotos ENFIN šalims priimtinos miš-
ko ploto ir medienos tūrio sąvokos. Sudaryta galimybė susipažinti 
su įvairių Europos šalių miškininkyste, NMI. Projektas užbaigtas 
leidiniu, kuriame pristatyta 37 pasaulio šalių NMI.

2009 m. – NMI atrankos metodu principų panaudojimas 
brandžių medynų inventorizacijos (BMI) kokybei pagerinti. Pa-
darytas esminis proveržis patikslinant brandžių medynų inven-
torizaciją. 

Lietuvoje egzistuojant kelioms inventorizacijoms (NMI, SMI, 
BMI), buvo svarbu nustatyti santykį tarp jų, todėl 2009 m. sukur-
ta šias miškų inventorizacijas apjungianti sistema. Santykio tarp 
duomenų, gautų skirtingomis inventorizacijomis, nustatymas 
apibrėžia kiekvienos iš jų vietą bei iš esmės pagerina surenkamų 
duomenų panaudojimą.

2010 m. –  miškų apskaitai ir miškų ištekliams visos šalies mas-
tu charakterizuoti pradėti naudoti NMI duomenys, o pagal miškų 
urėdijas ar kitus teritorinius padalinius – BMI ir SMI duomenys. 

2011 m. – NMI tinklas panaudotas 2010 m. rugpjūčio škvalo 
pasekmėms įvertinti. Buvo apmatuoti visi į škvalo teritoriją pate-
kę pastovūs apskaitos bareliai. Nustatytas beveik 4 mln. m3 žuvu-
sių medžių tūris, iš kurio daugiau nei trečdalis dar nebuvo sutvar-
kytas. Tuo metu labiausiai nukentėjo pušynai – 55 proc., eglynai 
– 16 proc., beržynai – 12 proc.; privatūs miškai pažeidimų plote 
sudarė 47 proc., valstybiniai miškai – 40 proc.

2010–2014 m. dalyvauta pirmosios COST veiklos tęsinyje „Usewo-
od“ (miško naudojimas), skirtoje miško išteklių racionaliam naudoji-

mui pagal darnaus ūkio principus. Čia dalyvavo 40 pasaulio šalių, ats-
tovaujančių 2/3 pasaulio miško išteklių, iš jų 27 Europos šalys. Veikla 
skirta medžių tūrio prieaugio, našumo sąvokų apibrėžimams, jų nu-
statymo metodams harmonizuoti, miško naudojimo potencialui įver-
tinti. Projektas užbaigtas leidiniu, kuriame pristatyti 40 pasaulio šalių 
miškų ištekliai, apsprendžiantys miško naudojimo potencialą.

2012 m. vyko modelių, normatyvų, metodikų ir sprendimų, 
naudojamų miškų inventorizacijos sistemoje harmonizavimas. Pa-
tikslinti normatyvai nustačius, jog naudojant stiebų formrodžius 
medynų tūriui įvertinti pagal jo vidutinį aukštį arba skersmenį, 
dėl medžių skaičiaus pasiskirstymo pagal skersmenį skirtumų nuo 
normalaus, tūris jaunuolynuose buvo mažinamas 4–8 proc., o vi-
dutinio amžiaus medynuose iki 2 proc. Taip pat patikslinta viduti-
nio aukščio nustatymo SMI pagal medyno vidutinį skersmenį, iš-
matuotų apskaitos medžių skersmenis ir aukščius metodika.

Siekiant inventorizuoti žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės sektoriuje vykstančius pokyčius, 2012 
m. pradėti matuoti visi NMI tinklo pastovūs apskaitos bareliai, ne-
svarbu kokiose naudmenose jie būtų. Bareliuose registruotos nau-
dmenos, jei reikia – skirti sektoriai, vykdyti medžių ir krūmų ma-
tavimai ir aprašomas dirvožemis. Pagal NMI duomenis nustatyta, 
jog, didžiausią plotą šalyje užima miško žemė (33,9 proc.), dirba-
ma žemė – 2,6 proc. mažesnį plotą. Dirbamos žemės plotai per 6 
metus padidėjo 1,5 proc., kai miškų – tik 0,6 proc. Šis didėjimas 
vyksta, mažėjant pievų ir ganyklų plotams – 2,1 proc. per 6 metus.

NNMi vykdytojai
NNMI vykdo Nacionalinės miškų inventorizacijos skyrius, 

iki 2003 m. priklausęs Valstybiniam miškotvarkos institutui, nuo 
2003 iki 2010 m. – Valstybinei miškotvarkos tarnybai, o nuo 2010 
m. – Valstybinei miškų tarnybai. NMI skyriuje per 22 metus dir-
bo apie 70 darbuotojų. Pradžioje skyriaus veiklą koordinavo A. 
Kasperavičius, vėliau skyriaus darbams ėmė vadovauti dabartinis 
skyriaus vedėjas G. Kulbokas. Šiame bare dar nuo nepertraukia-
mos nacionalinės miškų inventorizacijos pagrindų kūrimo Miškų 
institute laikų (XX a. 8-to dešimtmečio) labai sėkmingai darbuo-
jasi programuotoja M. Kvalkauskienė. Nuo antro penkmečio laikų 
Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriuje darbuojasi 3 speci-
alistai, grupių vadovai – P. Eigirdas, M. Eigirdas ir K. Leišis. Nors 
šis darbas atrodo romantiškas, bet yra ir labai konkretus, atsa-
kingas, nepripažįstantis klaidų, nėra lengvas ir geriausiai apmo-
kamas, dėl to vyksta nemaža darbuotojų kaita. 

Skyriuje sukurta labai veiksminga naujų darbuotojų integra-
vimo sistema, juos apmokant ir kontroliuojant darbo rezultatus 
iki pilno pasitikėjimo atliekamu darbu. Galima pasidžiaugti, jog 
kituose Valstybinės miškų tarnybos padaliniuose sėkmingai dar-
buojasi net 10 darbuotojų – nuo vyriausių specialistų, skyrių ve-
dėjų iki tarnybos vadovų, miškų inventorizuotojo pradžiamoks-
lį praėję NMI skyriuje. Kiti pritaikė įgytą kvalifikaciją, dirbdami 
darbus, susijusius su šalies miškų matavimais, miško naudojimu, 
realizuoja save kitose su miškų ūkiu susijusiose veiklose viešajame 
ir  privačiame sektoriuje. 

NMI skyrius atlikdamas labai svarbų darbą, teikiant objekty-
vią ir patikimą informaciją apie šalies miškų išteklius, jų būklę, 
naudojimą, atkūrimą, kitus pokyčius, miškų plotų, medynų tūrio 
ir prieaugio dinamiką kartu tapo labai kvalifikuotų miško matuo-
tojų kalve šalies miškų sektoriui, ženkliai prisidėdamas prie miš-
kų matavimo kultūros šalyje pakėlimo į žymiai aukštesnį lygį. 
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Konferencijos pranešimų rinkinyje 
patalpinti 93 moksliniai straipsniai, 
kurių autorių tiria miško fitopatolo-

gijos ir mikologijos klausimus prestižiniuo-
se šios srities mokslo centruose bei univer-
sitetuose. Daugiau nei 50 proc. mokslinių 
straipsnių atsiųsta iš Rusijos mokslų aka-
demijos sistemoje veikiančių universitetų 
ir mokslinių centrų, 7 straipsniai gauti iš 
Baltarusijos, 6 – iš Ukrainos, 5 – iš Turkijos 
ir po 1–2 iš kitų valstybių atstovų. 

Nagrinėtos šios tyrimų kryptys: miko 
ir licheno biotos įvairovė skirtinguose Eu-
razijos regionuose; mikobiotos patogeni-
nių rūšių įtaka augalinių bendrijų būklei; 
struktūra ir įvairių grybų rūšių kompleksų 
bei įvairių taksonominių grupių kintamu-
mas; globalių klimato pokyčių ir ekstre-
malių oro veiksnių įtaka miško bendrijoms 
ir grybų kompleksams; teorinės proble-
mos, susijusios su grybų biotos struktūra 
ir vieta organinio pasaulio sistemoje; įvai-
rių medžių rūšių džiūties ir profilaktinių 
bei apsaugos priemonių tyrimai miškuo-
se ir dekoratyviniuose želdiniuose; ksilo-
trofinių grybų vaidmuo medienos likučių 
irimo procese ir to proceso reikšmė me-
džiagų ir energijos apytakoje miško bioce-
nozėse; grybų ir kerpių apsaugos proble-
mos; valgomų ir vaistinių grybų auginimas 
ir kenksmingų organizmų invazijų pase-
kmės augalinėms bendrijoms.

Tarp paskelbtų fundamentinių ir prak-
tinės reikšmės darbų didelio dėmesio ver-
tas straipsnis „Šakninės pinties (Heteroba-
sidion annosum s.l.) fitopatogeniškumas 
ir morfologiniai ypatumai grynų kultūrų, 

išskirtų židiniuose masiškai džiūstančių 
spygliuočių Sibiro miškuose“. Jo autoriai 
(Ю. А. Литовка и И. Н. Павлов), atlikę 
paprastosios pušies ir paprastosios eglės 
pažeistų medynų tyrimus, nustatė iki šiol 
nežinomus sibirinius šakninės pinties 
(Heterobasidion annosum s.l.) individus, 
turinčius tokius pat mikromorfologinius 
ypatumus: generatyvinius septuotus iki 
4,5 mikronų pločio hifus, besišakojančius 
statmenai arba aštriais kampais; spalvo-
tus skeletinius, neseptuotus iki 3,5 mikro-
nų pločio hifus; gebėjimą grynai kultūrai 
senstant formuoti micelio cilindrinės for-
mos sustorėjimus; sudaryti hifų jungtis ir 
labai retais atvejais sagtis; buvimą įvairaus 
ilgio konidijakočių, su jų galuose išaugu-
siomis dantytomis puslelėmis ir jų galuo-
se prisegtomis konidijomis. Be to, jie iš-
aiškino šakninės pinties individų (štamų) 
esminį vidurūšinį heterogeninį patogeniš-
kumą. Tirdami šio grybo atskirų individų 
poveikį paprastosios pušies ir paprastosios 
eglės sėklų ir daigų sanitarinei būklei, pa-
gal jų pažeidimo laipsnį nustatė 3 patoge-
niškumo grupes: aukšto patogeniškumo 
– 17 proc., vidutinio – 37 proc. ir mažai 
patogeniškų – 46 proc.

Panašius tyrimų rezultatus aptarė 
ir Baltarusijos mokslo darbuotojai (В.Б. 
Звягинцев, Г.А. Волченкова) straipsny-
je, „Šakninės pinties populiacijų struktūra 
džiūties pažeistų pušų želdiniuose“. Popu-
liacijų struktūrą jie tyrė pagal pažeidimo 
laipsnį tų pačių medynų skirtingose vieto-
se: mažuose ligos pažeistuose židiniuose 
(pirminės infekcijos vietose) ir keliolikos 

Miško fitopatologijos ir mikologijos mokslo 
problemos bei jų sprendimo būdai rusijoje  
ir kaimyninėse valstybėse

Prof. ALBERTAS VASILIAUSKAS

Tokius klausimus prieš pusantrų metų (2018 m. spalio mėn. 15–18 d.) aptarė Rusijos Federacijos ir kai-
myninių valstybių mokslo centrų atstovai, susirinkę Petrozavodske į 10-ją tarptautinę konferenciją, skirtą 
įžymiam miško fitopatologui, buvusiam ilgamečiui Karelijos miškų instituto direktoriui Vitalijui Krutovui 
(1938–2012 m.) atminti. Konferencijos organizatoriai išleido skaitytų pranešimų rinkinį bei penktą moks-
lo darbų tomą „Miško sistemų bendrijos“ (Грибные сообщества лесных экосистем, том 5, Москва-
Петрозаводск, 2018, с. 162). 

nudžiūvusių medžių grupėse (dideliuose, 
intensyviai besiplentančiuose židiniuose). 
Paaiškėjo, kad pirminės infekcijos vietose 
džiūstančios pušys buvo pažeistos tik vie-
nai vegetatyvinio suderinamumo grupei 
priklausančių individų (štamų) ir atvirkš-
čiai – dideliuose židiniuose aptikti ne vie-
nai, o kelioms vegetatyvinio nesuderina-
mumo grupėms priklausantys individai. 
Pastarieji dažnai skyrėsi savo morfologija, 
ypač pigmentacija, orinės grybienos suda-
rymu, lėtesniu medienos ardymu ir svar-
biausia – 6 kartus mažesniu fitopatogeniš-
kumu. Dėl to autoriai teigia, kad pirmąsias 
sveikas pušis pažeidžia tik vegetatyvinio 
nesuderinamumo grupei priklausantys in-
dividai. Kitai grupei priklausantys indivi-
dai paprastai aptinkami tik didelių židinių 
pakraščiuose, kas rodo, kad jų vaidmuo 
pušų džiūties procese yra mažiau reikš-
mingas, antrinis.
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Konferencijos organizatorius  
prof. V. Storoženko (centre)
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miškininkystė

Konferencijos kuratorė 
prof. A. Ruokolainen

Norėčiau pastebėti, kad ir mūsų šalies 
mokslininkai vegetatyvinio suderinamu-
mo testų pagalba sėkmingai tiria kitų gry-
bų populiacijų genetinę įvairovę. Pavyz-
džiui, Gamtos tyrimų centro jauna miško 
fitopatologė dr. Goda Norkutė, tirdama H. 
fraxineus populiacijas, nustatė, kad Lietu-
voje šio patogeno populiacijos pasižymi 
aukšta genotopine, bet žema genetine įvai-
rove. Jos skirtingu laiku atlikti palygina-
mieji H. fraxineus virulentiškumo tyrimai 
yra patikimi duomenys apie atskirų šio 
patogeno izoliatų virulentiškumą (M.G., 
2019, Nr.1;19 p.)

Baltarusijos mokslininkų pateiktuo-
se darbuose „Infekcinė uosio šakų nekro-
zė Baltarusijos miško daigynuose“ (А. В. 
Ярук и др.) ir „Infekcinė uosio šakų ne-
krozė Rytinėje uosio arealo dalyje“ (Ю.Н. 
Бараников и др.) nagrinėti tik bendro po-
būdžio ypatumai: ligos išplitimo priežas-
tys, jų daroma žala, raginama plėsti uosio 
selekcijos tyrimus, ligos paliestuose me-
dynuose atrinkti nepažeistus medžius, jų 

sėklomis auginti sodmenis ir veisti nau-
jus uosių medynus. Uosių džiūčiai išpli-
tus visoje Rusijos Federacijos europinėje 
dalyje, jie siūlo ligos sukėlėją – grybą Hy-
menoscyphus fraxineus – tose teritorijose 
išbraukti iš karantininių objektų sąrašo.

Konferencijos leidiniuose plačiai pri-
statyti ir negyvą medieną (vėjalaužas, vir-
tėlius bei medienos atliekas) pūdantys gry-
bai ir jų bendrijos. Pavyzdžiui, straipsnyje 
„Mikrobinės bendrijos eglės negyvoje me-
dienoje ir jų vaidmuo bei aktyvumas me-
dienos puvimo, anglies dvideginio išsis-
kyrimo, azotofiksacijos ir denitrifikacijos 
procese“ (А. В. Кураков и др.) pateikta 
daug autorių tyrimais pagrįstų moksliniu 
ir praktiniu požiūriais svarbių išvadų. 
Tarp jų apie tai, kad irstant paprastosios 
eglės medienai CO2 emisija aktyviausiai 
išsiskiria tada, kai puvinys pasiekia trečią 
išplitimo stadiją. Ir priešingai, maksimalus 
azoto fiksacijos procesas prasideda daug 
anksčiau, kai pasirodo pirmieji medienos 
puvimo požymiai. Didžiausia mikroorga-
nizmų masė aptikta ketvirtąja puvinio sta-
dija pažeistoje medienoje. CO2 išsiskyrimo 
procesas beveik išnyksta puvinio visiškai 
suardytoje medienoje. Tuo metu mediena 
ardžiosios mikrobiologinės bendrijos tam-
pa visiškai panašios į jaurinių dirvožemių 
mikrobiologines bendrijas.

Straipsnio „Papėdgrybių klasės ben-
drijos, dalyvaujančios maumedžio negy-
vos medienos ardymo procese Karelijos 
respublikos Vodlozersko nacionaliniame 
parke“ autoriai (А. В. Руоколайнен и др.) 
tyrė nulūžusių ir išvirtusių maumedžių 
stiebus, kurie miško aplinkoje buvo pra-
gulėję trejopus periodus: 1–9; 12–48 ir 
64–88 metus. Pirmai grupei (1–9 m.) pri-

skirtuose stiebuose buvo rasta 16, antrai 
(12–48 m.) grupei – 42 ir trečiai grupei 
(64–88 m.) – 26 rūšys medieną pūdančių 
grybų. Sudėjus visų trijų tyrimų objektų 
rezultatus rastos 42 gentims priklausančių 
62 medieną pūdančios grybų rūšys. Tarp 
jų trys vertos įrašyti į Karelijos respublikos 
raudonąją knygą.

Apžvelgus paminėtų tyrimų apimtis ir 
gautus rezultatus, peršasi išvada, kad di-
delės mokslinės svarbos tyrimams atlikti 
nebūtinai reikia tūkstančių hektarų miš-
ko ir tūkstančių kubinių metrų juose pū-
domos negyvos medienos. Mūsų patrio-
tiškai nusiteikusiems biologinės įvairovės 
šalininkams derėtų mažiau šūkauti apie 
biologinės įvairovės išsaugojimo svarbą, 
bet daugiau dėmesio skirti mikrobiologi-
nių procesų tyrimams, kurie nuolat vyks-
ta normaliai tvarkomuose ir mokslo rei-
kmėms skirtuose miškuose.

 Miškininkams įdomiausias turėtų 
būti prof. Vladimiro Storoženkos straips-
nis „Miško biogeocenozės struktūros“  
(В. Г. Стороженко), kuriame autorius pa-
teikia savo miško biogeocenozės schemą, 
sukurtą pagal V. N. Sukačiovo (1964) miš-
ko biogeocenozės schemos pagrindinius 
rodiklius. Mokslo ir praktikos požiūriu 
yra svarbūs bei įdomūs ir kiti konferen-
cijos leidiniuose paskelbti įvairių mokslo 
institucijų darbuotojų parengti praneši-
mai.

Priminsiu, kad pirmoji tarptautinė 
miško fitopatologijos ir mikologijos konfe-
rencija vyko Kaune, 1991 m. rugsėjo 17–20 
d.. Vienuoliktąją konferenciją numatyta 
surengti 2021 m. Rusijos mokslų akademi-
jos Sibiro fiziologijos ir biochemijos insti-
tute Irkutsko mieste.

Konferencijos dalyviai
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Valstybinių miškų tarnyba pristatė 
valstybinių miškų sanitarinės bū-
klės 2019 m. apžvalgą. 

Lietuvos valstybiniuose miškuose per-
nai vabzdžių, ligų sukėlėjų, žvėrių, abio-
tinių ir kitų veiksnių pažeidimai užregis-
truoti 10,4 tūkst. ha, židiniai likviduoti 5,3 
tūkst. ha plote. Tvarkant pažeistus miškų 
plotus iškirsta apie 106 tūkst. m3 medienos. 

Dėl įvairių veiksnių žuvo 389 ha medy-
nų ir želdinių: vabzdžiai sunaikino 137 ha 
(visus spygliuočių medžių liemenų kenkė-
jai), ligos – 185 ha (iš jų – 102 ha drebuli-
nė kempinė, 79 ha uosių džiūtis), abiotiniai 
veiksniai – 67 ha (iš jų – 42 ha vėjas, 13 ha 
užmirkimas). 

Užregistruoti 5143 ha plote vabzdžių 
kenkėjų pažeidimai medynams: lajų ken-
kėjų – 3548 ha, medžių liemenų – 1506 
ha, želdinių ir jaunuolynų  – 89 ha. Miško 
sanitarinės apsaugos priemonėmis pavy-
ko vabzdžių kenkėjų pažeidimus likviduoti 
3878 ha medynų (lajų kenkėjus – 2460 ha, 
eglės ir pušies liemenų – 1408 ha). Šiems 
metams buvo likę 98 ha nesutvarkytų me-
džių liemenų kenkėjų židinių. 

Valstybiniuose miškuose infekcinės 
ligos pažeidė 1760 ha medynų ir želdinių 
arba  490 ha (22 proc.) mažesnį plotą, negu 
2018 metais (2250 ha). Drebulinės kempi-
nės toliau pūdė brandžius ir perbrendu-
sius drebulynus (pakenkta 1043 ha), uosių 
džiūtis pakenkė 503 ha, šakninė pintis – 
164 ha,  grybinės ligos 36 ha ąžuolynų. Sa-
nitariniais kirtimais iš 531 ha medynų pa-
šalinti ligų pažeisti medžiai (iškirsta apie 
23 tūkst. m3 medienos). Šiems metams liko 
1229 ha chroniškų ligų pažeistų medynų. 

Žvėrys ir kiti gyvūnai 2019 m. nau-
jai pažeidė 2261 ha miško, iš šio ploto net 
2222 ha elniniai žvėrys želdiniuose ir jau-
nuolynuose nukandžiojo ar nuskabė ūglius 
(42,7 proc. visų pažeidimų), nulaupė žievę 
(47 proc. pažeidimų) ir nulaužė viršūnes. 
Pernai fiksuota 1063,3 ha medynų su nu-
laupyta žieve arba 45,7 proc. daugiau negu 
2018 m., bet sumažėjo pažeistų jaunuolynų 
su nukandžiotais ūgliais (2019 m. fiksuo-

Valstybinių miškų sanitarinės būklės 
2019 m. apžvalga

ta 966,6 ha, 2018 m. – 1393,2 ha). 2018 m. 
fauna iš viso pažeidė 2304,1 ha miško. 

Daugiausiai naujai žvėrių pažeistų 
želdinių ir medynų pernai užregistruo-
ta VMU Anykščių (257,6 ha), Kretingos 
(238,2 ha), Trakų (206,2 ha), Dubravos 
(172,1 ha), Kazlų Rūdos (165,9 ha), Taura-
gės (147,3 ha), Rokiškio (146,1 ha), Šven-
čionėlių (141,8 ha), Radviliškio (141,3 ha) 
ir Ignalinos (129,4 ha) regioniniuose pada-
liniuose. Tik VMU Biržų regioninio pada-
linio miškuose pernai nebuvo registruoti 
gyvūnų pažeisti medynai.

Nedidelius pažeidimus miškui tebedaro 
ir peliniai graužikai, bebrai ir kormoranai. 
Bebrų žala patvenkimais ir kitais pakenki-
mais miškui fiksuota VMU 9 regioniniuose 
padaliniuose. Daugiausiai tokių pakenkimų 
įvardinta VMU Raseinių ir Panevėžio regi-
oniniuose padaliniuose, o likviduota  VMU 
Kretingos regioniniame padalinyje. 

Kormoranai naujai pakenkė 22 ha me-
dynų (daugiausia VMU Kretingos regioni-
niame padalinyje). Pelinių graužikų žala 
želdiniams fiksuota VMU Ignalinos ir Ro-
kiškio regioniniuose padaliniuose.

Nuo abiotinių gamtos veiksnių nuken-
tėjo 1276,3 ha medynų ir želdinių, bet 1,4 
karto mažiau negu 2018 metais (1792,7 
ha). Kilusios stipresnės vėtros daugiau 
pažeidė miškus tik VMU Telšių (112 ha), 
Raseinių (111,8 ha), Tauragės (102,6 ha), 
Šilutės (76,8), Ignalinos (62,3 ha) regioni-
niuose padaliniuose. Iš viso nuo vėjo nu-
kentėjo 682,5 ha medynų, juose iškirsta 
17688 m3 medienos (daugiausia VMU Tel-
šių, Tauragės, Raseinių, Joniškio, Jurbarko 
regioniniuose padaliniuose).

Nuo pavasarinių sausrų nukentėjo 394 
ha želdinių, nuo šalnų – 25,9 ha. Sausros 
pasekmės užfiksuotos 17 VMU regioni-
niuose padaliniuose (daugiausia pažeis-
ta Jurbarko (71,8 ha), Ukmergės (68,9 ha), 
Anykščių (58,2 ha), Kretingos (54,8 ha), 
Kuršėnų (27,5 ha) regioniniuose padali-
niuose). VMU Kretingos (16,2 ha) ir Rokiš-
kio (9,7 ha) regioniniai padaliniai užfiksa-
vo ir šalnų pažeidimus želdiniams. 

Pernai VMU 20 regioninių padalinių 
kilę gaisrai pažeidė 126,3 ha miško (dau-
giausiai pažeista VMU Mažeikių (24,8 ha), 
Dubravos (21,9 ha), Šalčininkų (15,5 ha), 
Nemenčinės (14,9 ha), Trakų (12,2 ha) re-
gioniniuose padaliniuose). VMU 12 regio-
ninių padalinių užfiksuotas 48 ha medynų 
užmirkimas (didžiausi užmirkę plotai buvo 
Švenčionėlių (18,5 ha), Šilutės (7,1 ha), Ne-
menčinės (4,7 ha), Anykščių (3,8 ha), Ro-
kiškio (3,6 ha) regioniniuose padaliniuose).

Vykdytos profilaktinės ir naikinamo-
sios miško sanitarinės apsaugos priemo-
nės prieš ligas, kenkėjus ir nepageidaujamą 
augaliją. Taikant biologines priemones, 
iškabinti 9882 inkilai, paženklinta 2720 
uoksinių medžių, aptvertas 1991 skruzdė-
lynas, pasodinti 67 ha nektaringi krūmai. 
20233 ha želdinių nuo žvėrių apsaugoti 
repelentais, 373 ha – medelių  apsaugo-
mis ir 713 ha – tvoromis. Medienos ken-
kėjams mažinti miškuose išdėstyta 4713 
m3 vabzdžiagaudės medienos bei 4462 vnt. 
vabzdžių gaudyklių. Cheminės priemonės 
miškuose naudotos 2539 ha. Apsaugota 
211904 m³ spygliuočių medienos. 

Spygliagraužių vabzdžių pažeidi-
mai. Miškų apsaugos darbuotojams nuo 
2018 m. rūpestį kelia labai ženklus verpi-
ko vienuolio populiacijos didėjimas, ma-
sinio kenkimo židinius kasmet sudarantis 
vis naujuose pušynų plotuose. Valstybinė 

Žvėrių pažeistas 
ąžuoliukas

Pušiniai straubliukai 
želdiniuose
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miškų tarnyba 2019 m. pavasarį 2460 ha 
plote organizavo verpiko vienuolio ma-
sinių židinių naikinimą VMU Kretingos 
ir Veisiejų regioninių padalinių adminis-
truojamose teritorijose. Naudojant aviaciją 
purkštas biologinis preparatas „Foray 76B“ 
(veiklioji medžiaga Bacilus thuringiensis 
subsp. Kurstaki, štamas ABTS-351). Nai-
kinamosios priemonės taikytos VMU Kre-
tingos regioninio padalinio Juodkrantės 
girininkijoje 460 ha plote (du purškimų 
barai po 350 ha ir 110 ha) ir VMU Veisie-
jų regioninio padalinio Stalų girininkijo-
je 2000 ha plote (vienas purškimų baras). 
Verpiko vienuolio vikšrų žuvimo sekimui 
po purškimo pažeistuose miškų plotuose 
tolygiai išdėstyta 15 apskaitos vietų, o kie-
kvienoje įrengta po 4 apskaitos aikšteles. 
Po modelinių medžių lajomis vikšrų žuvi-
mas gegužės-birželio mėnesiais įvertintas 
60 apskaitos aikštelių. 

Purškimo efektyvumo vertinimas pa-
rodė, kad jis atliktas optimaliais terminais 
ir labai kokybiškai: Juodkrantės girinin-
kijoje žuvo 79–92 proc. verpiko vienuolio 
vikšrų (vidutiniškai 86±5,4 proc.), Stalų gi-
rininkijoje – 87–100 proc. (vidutiniškai 95 
± 4,8 proc.). 

Pernai VMU Kretingos, Varėnos ir 
Veisiejų regioninių padalinių teritorijose 
verpiko vienuolio židiniai formavosi vėl 
naujuose pušynų plotuose. Bendras šio 
spyglius graužiančio kenkėjo židinių plo-
tas sudarė 3423,5 ha, o vidutinis medžio 
pažeidimo laipsnis – 63 proc. 

Šių metų pavasarį biologiniu preparatu 
„Foray 76B“ (taikant 2,5 l/ha normą) pla-
nuojama nupurkšti 5925 ha pažeistų spy-
gliuočių miškų. Kuršių nerijoje, Juodkran-
tės ir Nidos girininkijose spygliagraužių 
vikšrus siūloma naikinti 2400 ha miškų (3 

purškimų barai: 1840 ha, 400 ha ir 160 ha).
Dzūkijoje šiuos kenkėjus planuojama 

naikinti VMU Varėnos regioninio padalinio 
Marcinkonių ir Perlojos girininkijose 1925 
ha pušynų (2 purškimų barai: 250 ha ir 675 
ha) ir VMU Veisiejų regioninio padalinio 
Stalų ir Veisiejų girininkijose 1600 ha (taip 
pat 2 purškimų barai: 1400 ha ir 200 ha).

Atlikus 2019 m. spalį eglynų, kurie 
prieš keletą metų buvo pažeisti netikrojo 
eglinio skydamario, stebėjimus ir apiben-
drinus duomenis VMU 10 regioninių pa-
dalinių, užfiksuota vėl pablogėjusi eglių 
būklė. Per 2019 m. vegetacijos laikotar-
pį išaugo apsilpusių bei džiūstančių eglių 
kiekis. Sveikos ir apsilpusios eglės viduti-
niškai bareliuose sudarė 67 proc. Per 2019 
m. nudžiūvo vidutiniškai apie 2 proc. ste-
bimų eglių, o nuo stebėjimų pradžios 2011 
m. – iš viso apie 13 proc. Pagrindinė eglių 
džiūvimo priežastis buvo žievėgraužio ti-
pografo atakos. 

Pernai ant eglių spyglių nerasta sky-
damario lervų, spygliai ir ūgliai daugeliu 
atveju išaugo normalaus dydžio, nepaste-
bėta masinio suodligės vystymosi požy-
mių. Stebimų medžių būklė gali pablogėti 
dėl 2019 m. sausros liekamųjų reiškinių ir 
eglių liemenų kenkėjų pakenkimų.

Medžių liemenų kenkėjai.  Pernai net 
3,4 karto daugiau nei 2018 m. žalos miško 
medžiams padarė liemenų kenkėjai  – ži-
diniai  užregistruoti 1505,8 ha miškų (žie-
vėgraužio tipografo – 1314,8 ha arba 87,3 
proc. visų liemenų kenkėjų židinių ir vir-
šūninio žievėgraužio – 187 ha). Teko likvi-
duoti žievėgraužio tipografo židinius 1221 
ha pakenktų medynų ir 184,4 ha viršūni-
nio žievėgraužio sudarytų židinių. Naujų 
žievėgraužio tipografo židinių daugiausia 
susidarė VMU Joniškio (336,4 ha), Tra-

kų (241,2 ha) ir Ukmergės (99,4 ha) regi-
oniniuose padaliniuose. Plyni sanitariniai 
kirtimai vykdyti 117,7 ha: daugiausia VMU 
Veisiejų (15,1 ha), Prienų (14,1 ha) ir Pane-
vėžio (11,7 ha) regioniniuose padaliniuose. 
2019 m. pabaigai liko 93,5 ha neiškirstų šių 
kenkėjų židinių (daugiausia VMU Kretin-
gos, Raseinių ir Trakų  regioniniuose pa-
daliniuose).

2019 m. tęstas kasmetinis žievėgrau-
žio tipografo populiacijos monitoringas, 
iškabinant feromonines gaudykles. Pro-
gnozuojama, kad šiemet esant palankioms 
gamtinėms sąlygoms žievėgraužio tipo-
grafo populiacija gali išaugti. Ypač medy-
nuose, kuriuose 2019 m. nebuvo laiku su-
tvarkyti pirminiai žievėgraužio tipografo 
židiniai, labiausiai nuo 2019 m. sausrų ir 
kaitrų poveikio nusilpusiuose eglynuose.

Pernai VMU Trakų regioniniame pa-
dalinyje 16,6 ha eglynų pažeidė ir egli-
nis pjūklelis (Lygaeonematus abietinus 
Christ.). Jei šiųmetis pavasaris bus šiltas 
ir sausas, eglinio pjūklelio židiniai gali vėl 
susidaryti.

Viršūninio žievėgraužio pažeidimai 
fiksuoti VMU 18 regioninių padalinių. Jų 
židinių susidarymą ir plitimą pušynuo-
se įtakojo 2018 m. ir 2019 m. sausros, kai-
tros ir gruntinio vandens lygio pažemėji-
mas. Pernai židiniai registruoti 187,1 ha 
– gausiausiai VMU Šalčininkų (42,3 ha), 
Radviliškio (28,5 ha) ir Dubravos (26,6 
ha) regioniniuose padaliniuose. Sanitari-
niai miško kirtimai atlikti 184,4 ha plote, 
iškirsta 8488 m3 medienos. Šiemet viršū-
ninio žievėgraužio populiacija dar gali iš-
augti, nes žemas gruntinio vandens lygis ir 
sausringi 2018–2019 metai sumažino pušų 
gyvybingumą, o praėjusi žiema buvo pa-
lanki žievėgraužiams išgyventi.

Kuršių nerijoje siūlomų naikinti kenkėjų 
židinių plotų schemos

VMU Veisiejų ir Varėnos regioniniuos padaliniuose siūlomų 
naikinti kenkėjų židinių plotų schemos
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Svarbiu neigiamu veiksniu išlieka 
medžių infekcinės ligos. Jos 2019 m. pa-
žeidė 1760 ha,  2018 m.  – 2250 ha medynų. 
Valstybinės miškų tarnybos miško sani-
tarijos specialistai nuo 2004 m. tęsia kas-
metinį ąžuolynų sanitarinės būklės verti-
nimą pastoviuose tyrimo bareliuose VMU 
Radviliškio, Panevėžio bei Ukmergės regi-
oniniuose padaliniuose. Sveikiausi ąžuo-
lynai nustatyti VMU Ukmergės regioni-
niame padalinyje esančiuose  bareliuose 
(25 proc.), o mažiausiai sveikų ąžuolų ras-
ta VMU Radviliškio regioniniame padali-
nyje (buvusioje Kėdainių miškų urėdijoje). 
Pernai  buvo užregistruota 36 ha pažeistų 
ąžuolynų, iškirsta 33 ha džiūstančių ąžuolų. 

Nuo 1996 m. tęsiasi uosių džiūtis. 2019 
m. valstybiniuose miškuose užregistruoti 
503 ha džiūstančių uosynų, 2018 m. – 651 
ha. Pernai daugiausia jų išdžiūvo VMU 
Biržų (107 ha), Kuršėnų (86 ha), Joniškio 
(68 ha) ir Ukmergės (64 ha) regioniniuose 
padaliniuose. Pažeisti uosynai kirsti sani-
tariniais  kirtimais 103 ha plote: daugiau-
sia iškirsta VMU Joniškio (50 ha), Radvi-
liškio (20 ha), Kuršėnų (14 ha) ir Biržų (12 
ha) regioniniuose padaliniuose. 2020 m. 
liko 400 ha nesutvarkytų uosynų džiūties 
židinių: daugiausia VMU Biržų (95 ha), 
Kuršėnų (72ha), Ukmergės (62 ha) regio-
niniuose padaliniuose. Esant pastoviai ir 
aiškiai uosynų džiūvimo tendencijai, nuo 
2019 m. nebevykdomas uosių sanitarinės 
būklės monitoringas. 

Drebulinė pintis pernai pažeidė 1043 
ha drebulių medynų, 2018 m. – 1163 ha. 
Daugiausiai ligotų drebulynų 2019 m. užre-
gistruota VMU Kuršėnų (439 ha), Joniškio 
(336 ha) ir Panevėžio (97 ha) regioniniuose 
padaliniuose. Iš viso pernai iškirsta 351 ha 
pažeistų drebulynų (11750 m3 medienos). 
Šiems metams buvo likę 692 ha drebuly-
nų su pūvančia stiebų branduolio mediena: 
daugiausia VMU Kuršėnų (415 ha), Panevė-
žio (79 ha) ir Mažeikių (48 ha) regioniniuo-
se padaliniuose. Lietuvos miškų ūkio statis-
tikos duomenimis, 2018 m. III ir IV grupių 
miškuose buvo 38,9 tūkst. ha brandžių ir 
perbrendusių drebulynų, kur susidaro di-
džiausi drebulinės kempinės židiniai.

Daugiausia šaknine pintimi sergančių 
spygliuočių medynų rasta VMU Jurbarko 
(59 ha), Ignalinos (26 ha), Švenčionėlių ir 
Biržų (po 15 ha) regioniniuose padaliniuo-
se. Šiems metams liko 124 ha šakninės 
pinties židinių.

Spygliuočių apsaugai nuo šakninės 
pinties infekcijos 2019 m. ugdomųjų miško 

kirtimų metu 356,5 ha plote kelmai aptep-
ti karbamido tirpalu (2018 m. – 735,5 ha). 
Tokiu būdu daugiausia apdorota išugdytų 
jaunuolynų VMU Nemenčinės (97 ha), Va-
rėnos (91 ha) ir Prienų (68 ha) regioniniuo-
se padaliniuose. VMU Rokiškio ir Telšių 
regioniniuose padaliniuose pasodinta 23,4 
ha šakninei pinčiai atsparių želdinių.

Paprastosios pušų spygliakritės pažeis-
tų pušų želdinių rasta VMU Anykščių ir 
Ignalinos regioniniuose padaliniuose (10 
ha). 2018 m. ši liga pažeidė net 234 ha. 

Želdinių apsauga. Nors pernai 2 kar-
tus mažiau nei 2018 m. užregistruota nau-
jų pušinių straubliukų pakenkimų, visgi jie 
pakenkė 78 ha želdinių. Daugiausia žalos 
padarė VMU Nemenčinės (28,3 ha), Kre-
tingos (23,9 ha) ir Jurbarko (11,7 ha) regi-
oniniuose padaliniuose. Vidutiniškai ži-
dinyje šie kenkėjai pažeidė apie 37 proc. 
medelių. Kovos priemonės atliktos tik 9,4 
ha želdinių.

Želdomų kirtaviečių plotuose kastos 
gaudomosios duobelės, daugiausia jų VMU 
Šakių (65,3 ha), Jurbarko (48,3 ha) ir Vei-
siejų (43,6 ha) regioniniuose padaliniuose.

2018 m. viduryje uždraudus miško so-
dinukų šaknų mirkymui naudoti insekti-
cidą „Actara 25WG“, sodmenų apsaugai 
kaip alternatyva pradėta naudoti polimeri-
nė danga „Hylonox“, apsauganti želdavie-
tėse pasodintų medelių stiebelių žievę nuo 
pušinių straubliukų pagraužimų. Pernai 
danga „Hylonox“ panaudota VMU Kretin-
gos regioniniame padalinyje (1,2 ha plote). 

Medelynų sodmenų apsauga. Vals-
tybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės 
apsaugos skyriaus specialistai 2019 m. da-
lyvavo VMU 12 regioninių padalinių mede-
lynų komisijose, nurašant 1786,499 tūkst. 
vnt. miško sodmenų (iš jų 9,7 proc. sėjinu-
kų, 90,3 proc. sodinukų) ir 2,16 ha daigy-
nų pasėlių. Iš 2019 m. pasėtų daigynų plo-
tų dalį teko nurašyti VMU Kretingos (1 ha), 
Joniškio (0,62 ha), Šakių (0,26 ha) regioni-
nių padalinių medelynuose. Joniškio me-
delyne pasėliai sunyko nuo šalnų, Kretin-
gos ir Šakių medelynuose pasėliai nesudygo 
dėl kaitros, sausros ir mažos sėklų dygimo 
energijos. Nekokybiškus miško sodmenis 
teko nurašyti VMU Anykščių (600 tūkst. 
vnt.), Tauragės (309,32 tūkst. vnt.), Kur-
šėnų (279,4 tūkst. vnt.), Radviliškio (191,5 
tūkst. vnt.), Raseinių (130,88 tūkst. vnt.), Ši-
lutės (49,66 tūkst. vnt.), Nemenčinės (46,91 
tūkst. vnt.) ir Kazlų Rūdos (6,33 tūkst. vnt.) 
regioninių padalinių medelynuose. Iš nura-
šytų miško sodmenų daugiausiai buvo eglės 

(57 proc.), pušies (17 proc.), juodalksnio (23 
proc.), beržo (43 proc.). 

Žvėrių pažeistų miškų apsauga. 
VMU 11 regioninių padalinių pernai taikė 
žvėrių pažeistuose medynuose padarinių 
likvidavimo priemones  (daugiausiai VMU 
Jurbarko, Kretingos ir Šalčininkų). Apsau-
gai nuo elninių žvėrių pažeidimų visuose 
VMU regioniniuose padaliniuose 20232,7 
ha želdinių apdorota repelentais (2018 m. 
– 19653,3 ha). Daugiausiai repelentais žel-
dinių buvo apdorota VMU Trakų (1495,1 
ha), Ukmergės (1196,9 ha), Nemenčinės 
(1193,3 ha), Ignalinos (1092,8 ha) ir Taura-
gės (1066,5 ha) regioniniuose padaliniuose. 
Taip pat 1255,7 ha apsaugoti mechaninė-
mis priemonėmis (individualios apsaugos, 
gaubtai, tvoros, ant ūglių užvyniojama vil-
na). 2018 m. taip buvo apsaugota 1388,5 ha 
miško. Ištisine tvora pernai aptverta 713,3 
ha želdinių (2018 m. – 660,5 ha). Daugiau-
sia želdinių taip apsaugojo VMU Anykščių 
(96,5 ha), Nemenčinės (60,2 ha), Prienų (57 
ha), Rokiškio (54 ha), Tauragės (40,1 ha) 
regioniniai padaliniai.

Individualiomis apsaugomis apsaugo-
ta 372,9 ha arba 14,5 proc. mažiau želdi-
nių nei 2018 metais (436,1 ha). Daugiausia 
želdinių individualiais gaubtais apsaugojo 
VMU Dubravos (69 ha), Ukmergės (67,8 
ha), Mažeikių (32,6 ha), Kazlų Rūdos (32,1 
ha), Biržų (26,3ha) regioniniai padaliniai. 
VMU Prienų regioniniame padalinyje žel-
dinių ir žėlinių apsaugai naudota ir vilna 
(169,5 ha).

Prognozės. Sanitariniu požiūriu ne-
palankiausia padėtis šiemet bus stichinės 
sausros nusilpnintuose medynuose, jau-
nuolynuose ir želdiniuose, nes ilgalaikio 
drėgmės trūkumo ir streso paveikti me-
džiai bus mažiau atsparūs grybinių ligų 
sukėlėjams ir kenksmingiems vabzdžiams. 
Kaip klimato kaitos pasekmė, gali inten-
syvėti pušų ir eglių džiūvimas dėl bendro 
kompleksinio poveikio: medžių liemenų 
kenkėjų apnikimo, medžių šaknis pūdan-
čių ligų ir medžių lajų ligų. Tęsis verpiko 
vienuolio ir neporinio verpiko masinio iš-
plitimo židiniai. Elninių žvėrių pažeidimų 
bus stabiliai daug.

Šiemet pagrindinis dėmesys bus skiria-
mas verpiko vienuolio ir neporinio verpiko 
masinio išplitimo židiniuose naikinamų-
jų priemonių organizavimui ir vykdymo 
priežiūrai, kenkėjų židinių vystymosi ste-
bėjimui.

Parengta pagal VMT ataskaitos inf. 
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Pastaraisiais metais vis labiau pastebi-
ma tendencija, kad spalio–gruodžio 
mėnesių oro temperatūra ilgą laiko-

tarpį laikosi aukščiau 0 ˚C. Šią žiemą tei-
giama oro temperatūra išsilaikė net iki pat 
pavasario.  Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnybos duomenimis, 2019 m. gruodžio 
mėnesio vidutinė oro temperatūra buvo 4,5 
˚C aukštesnė už 1981–2010 m. standartinę 
klimato normą, o 2020 m. sausis – šilčiau-
sias nuo 1961 metų. Neįsigilinus atrodytų, 
kad medžių sėkmingam peržiemojimui 
oro temperatūra spalio–gruodžio mėnesį 
ženklios įtakos neturi, tačiau būtent šiuo 
laikotarpiu ilgai besilaikanti temperatūra 
nuo 0 ˚C iki 10 ˚C labiausiai lemia medžių 
peržiemojimą. 

Medžiai negali keisti savo buvimo vie-
tos kintant aplinkos sąlygoms. Evoliuci-
jos eigoje medžiai, augantys borealinio ir 
vidutinių platumų klimato zonoje, į ku-
rią patenką ir Lietuvos miškai, išvystė au-
gimo-ramybės fiziologinių būsenų ciklą, 
prisitaikantį prie aplinkos sąlygų. Jeigu 
šis ciklas bus stipriai sutrikdytas, medžių 

išlikimui šioje klimato zonoje kiltų rimta 
grėsmė. 

Šaltuoju metų laiku borealinio ir vi-
dutinių platumų klimato zonoje augantys 
medžiai sustabdo aktyvų augimą į aukštį 
jau liepos mėnesį, o jų meristeminiai au-
diniai pereina į ramybės būseną (1 pav.). 
Lietuvoje medžiai taip pat nuo liepos vi-
durio pradeda ruoštis šaltajam metų lai-
kui. Šis etapas dar vadinamas perėjimu 
į ramybės būseną, kuriame svarbūs du 
aplinkos veiksniai: trumpėjantis fotoperi-
odas (trumpėjanti diena) ir žema oro tem-
peratūra. Trumpėjančios dienos yra pir-
minis signalas medžiams pradėti ruoštis 
šaltajam metų laikui, t. y. paskatina fizi-
ologinius pokyčius, leidžiančius pereiti į 
ramybės būseną. Žema oro temperatūra 
yra antrinis, lemiamas signalas medžiams 
galutinai pereiti į ramybės būseną, t. y. vi-
siškai sustabdyti fiziologinius procesus, 
kurie skatina vegetaciją. Pereinamuoju lai-
kotarpiu medžiai ne tik turi pakeisti savo 
fiziologinius procesus, kad galėtų laiku 
pereiti į ramybės būseną, bet kartu įgyti ir 

užsigrūdinimą šalčiui, kuris ypač svarbus 
šaltuoju metų laiku. Jeigu medžiai neįgytų 
atsparumo šalčiui, jis žiemos metu pražu-
dytų medžius ir esant jiems ramybės bū-
senoje. Būtent spalio–lapkričio mėnesiais 
medžiai jau būna ramybės būsenoje ir įgiję 
atsparumą šalčiui. 

Medžių ramybės būseną galima prily-
ginti žmogaus miegui. Miegant žmogaus 
fiziologiniai procesai nesustoja, nes mie-
gas turi 4 sudėtingas sveiko organizmo 
palaikymui reikalingas fazes, kurios kar-
tojasi kelis ciklus. Tokie pat sudėtingi fi-
ziologiniai procesai vyksta ir su medžiais 
ramybės būsenos metu, kuri skirstoma į 
gilią (endogeninę) ir negilią (egzogeninę). 
Endogeninė ramybės būsena dar skirsto-
ma į 2 stadijas. 

Pirmos endogeninės ramybės būsenos 
stadijos metu vėsios temperatūros nuo 0 
˚C iki 10 ˚C inicijuoja antrą endogeninės 
ramybės būsenos stadiją. Aukštesnė kaip 
10 ˚C temperatūra šiuo metu tampa ne-
veiksminga. Tačiau kai šilti periodai įsiter-
pia medžiams jau pasiekus vėsių tempe-

Šiltėjančios žiemos gali sutrikdyti 
medžių ramybės būseną  
ir lemti šalčio pažeidimus 

RŪTA KEMBRYTĖ, DARIUS DANUSEVIČIUS, VDU Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakultetas 

2 pav. Paprastosios pušies sėjinukų ramybės būsenos tyrimų LŽŪ 
Miškų ir ekologijas fakulteto klimatinėse kamerose rezultatai rodo, 
kad kuo didesnis gautas vėsių temperatūrų kiekis, tuo ankstesnė 
sezoninio augimo pradžia. 

1 pav. Fenologiniai požymiai – augalo fiziologinių būsenų kitimo laikas per 
1 metus. Šios fiziologinės būsenos yra: augimo pradžia ir pabaiga, ūglių 
sumedėjimo laipsnis, egzogeninė (negili) ir endogeninė (gili) pumpurų ir 
kitų meristeminių audinių ramybės būsenos.



24       2020 kovas

ratūrų poreikio tašką, tokia temperatūra 
gali inicijuoti perėjimą į antrą endogeni-
nės ramybės būsenos stadiją. Jos metu vėsi 
temperatūra (0–10 ˚C) visiškai nutraukia 
endogeninę ramybės būseną, t. y. medžiai 
pereina į egzogeninę ramybės būseną. Ši-
luma egzogeninės ramybės būsenos metu 
anuliuoja ankstesnį vėsių temperatūrų po-
veikį endogeninei ramybės būsenai pra-
rasti. Todėl šios būsenos metu svarbu, kad 
oro temperatūra ilgą laiką nebūtų pastovi, 
jei kinta nuo 0 ˚C iki 10 ˚C.

Kitaip negu antros endogeninės ramy-
bės būsenos stadijoje, egzogeninės ramy-
bės būsenos metu šiluma yra reikalinga 
visiškam ramybės būsenos nutraukimui 
ir pumpurų sprogimo indukcijai. Įdomu 
tai, kad pasiekus efektyvių vėsių tempera-
tūrų kiekį endogeninei ramybės būsenai 
prarasti, 8–10 ˚C temperatūra, kuri buvo 
kaip efektyvi temperatūra ramybės būse-
nai prarasti, jau gali medį veikti kaip šilu-
ma pumpurų sprogimo indukcijai. 

Vėsių temperatūrų poreikis, t. y. tem-
peratūrų suma, reikalinga endogeninei 
ramybės būsenai prarasti, ir šilumos po-
reikis pumpurų sprogimo indukcijai pri-
klauso nuo medžio rūšies bei medžių kil-
mės. Pastebėta, kad kiekvienai medžio 
rūšiai vėsių temperatūrų poreikis yra skir-
tingas ir kontroliuojamas genetinių veiks-
nių. Net tos pačios rūšies skirtingos popu-
liacijos turi skirtingą vėsių temperatūrų 
poreikį. Pastebima, kad jūrinių populiacijų 
vėsių temperatūrų poreikis būna mažesnis 
už žemyninės kilmės populiacijas. Jūrinio 
klimato zonose šaltojo sezono metu tem-
peratūra dažnai svyruoja, todėl didesnis 
vėsių temperatūrų poreikis veikia kaip ap-
saugos mechanizmas sėkmingam jūrinio 
klimato populiacijų peržiemojimui. Taip 
pat kintanti temperatūra žiemos metu yra 
mažiau pavojinga medžiams, negu ilgas 
vėsių temperatūrų periodas ir po jo užėję 
šalčiai. Todėl vis labiau šiltėjant žiemoms 
ir ilgą laiką besilaikant teigiamai tempe-
ratūrai, galimi vis didesni medžių pažei-
dimai, nes vėsių temperatūrų poreikis bus 
patenkinamas dar gruodžio pradžioje ir 
pirmieji pumpurai pradės sprogti netinka-
mu augimui laikotarpiu – žiemos vidury-
je ar antroje žiemos pusėje, kol didžiausias 
šalčių pavojus dar nepraėjęs, kaip jau buvo 
stebima šią žiemą.

Vėsių temperatūrų poreikis yra nepa-
prastai svarbus fiziologinis mechanizmas, 
kuris neleidžia medžiams pradėti vegetuo-
ti, kol galimas šalčių pavojus. Kita vertus, 

taip pat užtikrinama, kad augimo sezonas 
bus išnaudotas efektyviai, t. y. augimas 
prasidės kiek įmanoma anksčiau. Vėsios 
temperatūros yra esminis veiksnys ramy-
bės-vegetacijos ciklo mechanizme. Jeigu 
medžiai būtų neveikiami vėsiomis tempe-
ratūromis, vegetacija prasidėtų labai vė-
lai, palyginus su medžiais, kuriuos veikė 
vėsios temperatūros. Vėsios temperatūros 
medžiams siunčia signalą ir įjungia me-
chanizmus, leidžiančius pasiruošti nau-
jam vegetacijos sezonui. Tačiau jeigu ilgą 
laiką oro temperatūra laikosi nuo 0 °C iki 
10 °C, vėsių temperatūrų poreikis patenki-
namas per greitai, medžiai ramybės būse-
ną praranda anksti, kol dar nepraėjęs žu-
dantis šalčio pavojus. Perėjus į egzogeninę 
ramybės būseną, medelis kaupia tempera-
tūras virš +5 °C kaip šilumą ir prasideda 
jo ūglių užsigrūdinimo šalčiui laipsniškais 
mažėjimas. Tokiu atveju žiemos antros pu-
sės šalčiai gali labai pažeisti medžius, ypač 
medelynuose sodmenis, kurių dar tik besi-
formuojantys audiniai yra trapūs. Pastebi-
ma, kad dėl šalčio pažeidimų medelynuose 
atsiranda vis daugiau deformuotų, kelio-
mis viršūnėmis sodmenų. 

Antra neigiama per didelio vėsių tem-
peratūrų poveikio pasekmė sėjinukams 
yra ankstesnė jų sezoninio augimo pradžia 
pavasarį, kur galimi ankstyvų pavasari-
nių šalnų pažeidimai. Taip yra todėl, kad 
gavę per daug vėsių temperatūrų medeliai 
anksti pereina iš endo į egzogeninę ramy-
bės būseną ir žymiai anksčiau kaupia efek-
tyvias augimui temperatūras. Tai įrodė 
mūsų tyrimai su paprastąją pušimi, kurios 
sėjinukai, gavę daugiau vėsių temperatūrų, 
pradėjo sezoninį augimą ženkliai anksčiau 
(2 pav.).  

Dažniausiai dėl sutrikdytos ramybės 
būsenos ir sumažėjusio atsparumo šalčiui 
laipsnio pažeidžiami pirmų–antrų metų 
sodmenys. Šalčio pažeidimus lengviausia 
atpažinti iš spygliuočių medžių (papras-
tosios pušies, eglės) sodmenų pakitusių 
spyglių, kuriuos šaltis veikia labiau, negu 
lapuočių sumedėjusius audinius. Apšalę 
spygliai tampa varinės spalvos. Po šalčio 
poveikio dar apie 4 savaites sodmenų spy-
gliai išlieka sultingi (3 pav.), tuo jie skiria-
si nuo džiūties požymių. Todėl galima su-
klysti neatidžiai identifikuojant sodmenų 
pažeidimus pagal spyglius. Sausros pažeis-
tų sėjinukų spyglių struktūra iškart tam-
pa panaši į šiaudus, o nuo šalčio spygliai 
praranda drėgmę palengva (maždaug po 4 
savaičių). Šąlant medžių ląstelėse susidarę 
kristalai suplėšo jų sieneles ir atsiranda va-
rinė spyglių spalva. 

Lapuočių medžių sodmenų pažeidi-
mus nuo šalčio galima atpažinti iš perpjau-
to pumpuro spalvos. Jeigu pumpuro vidus 
tamsus, medelis tikrai buvo pažeistas šalčio.

Apibendrinimas. Šiltėjant žiemoms, 
ilgai laikantis teigiamai temperatūrai 
nuo 0 °C iki 10 °C ir dažnėjant jos svyra-
vimams, galima prognozuoti: kuo ilgiau 
oro temperatūra laikysis nuo 0 °C iki 10 
°C, tuo galimi didesni medžių pažeidimai, 
o temperatūrai nukritus staiga iki -15 °C 
medžių pažeidimai būtų ypač stiprūs, la-
biausiai nukentėtų jauni  sodmenys. Sie-
kiant išvengti platus masto pažeidimų, 
būtina atlikti išsamius perteklinio vėsių 
temperatūrų poveikio žiemos metu tyri-
mus visoms pagrindinėms miško medžių 
rūšims, tinkamai paruošti medelynuose 
sodmenis laikymui žiemos metu bei vys-
tyti jų selekciją.

3 pav. Paprastosios pušies vienmečių sėjinukų šaldymo testo rezultatai žiemos sezono pabaigoje. 
Kairėje – sėjinukai, gavę mažiausią vėsių temperatūrų poveikį, dešinėje – pažeisti, gavę didžiausią 
vėsių temperatūrų poveikį.
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iškelti inkilą taip, kad jis būtų stabilus, 
lengvai pastebimas ir šakos, ypač eglių,  
netrukdytų prie jo lengvai priskristi. Ne-
reikėtų prie inkilo landos tvirtinti laktos 
ar kartelės, nes ji tik padės plėšrūnams 
lengviau pasiekti inkilo landą. Miške inki-
lus rekomenduojama kelti mažiausiai 40–
50 m atstumu vienas nuo kito, kad paukš-
tis turėtų savo gyvenamąją erdvę. 

Inkilus galima kelti ištisus metus, 
nes juose galės saugiai apsinakvoti ir kiti 
paukščiai, apsigyventi vabzdžiai ar kaupti 
maisto atsargas miegapelės.    

Pakabinus inkilą, reikia nepamiršti jo 
priežiūros – kiekvienais metais rudenį ar 
žiemą turi būti išvalomas vidus, nes sena-
me lizde kaupiasi drėgmė, būna parazitų. 
Kelkime inkilus ir savo miške, sodybose. 

Parengta pagal VMU inf. Nors dėl korono viruso 
plitimo šalyje paskelb-
tas visuotinas karanti-

nas ribojo kovo 18 d. planuotą 
visuomenei tradicinę inkilų 
kėlimo šventę „Paukščiai grįžta 
namo“, Valstybinių miškų urė-
dijos pranešime žiniasklaidai 
teigiama, kad visuose VMU 26 regioniniuo-
se padaliniuose inkilus sparnuočiams miške 
iškėlė patys miškininkai, nors įprastai to-
kiose šventėse dalyvauja daug darželinukų, 
moksleivių, gamtos mylėtojų. 

Prieš tai kokius inkilus, kada ir kokiems 
paukščiams kelti patarė žiniasklaidoje 
VMU Ignalinos regioninio padalinio gam-
totvarkos specialistas Mindaugas Ilčiukas. 

 Inkilų kėlimo šventės metu visoje ša-
lyje kasmet iškeliama apie 3–4 tūkst. in-
kilų. Susitikimuose su mokyklų mokslei-
viais, gamtos mylėtojais, vietos girininkai, 
kiti miškininkai išsamiai papasakoja, ko-
kios yra inkilų pasidarymo ir kėlimo miške 
reikalavimai, kaip kiekvienai paukščių rū-

Nauji būstai 
grįžtantiems  
paukščiams

šiai juos parinkti, kokie yra miške paukš-
čių perėjimo, maitinimosi ypatumai. 

Tinkamai parinkus vietą, iškėlus rei-
kiamo dydžio inkilą su atitinkamo skers-
mens landa galima tikėtis, kad jame įsi-
kurs jūsų mėgstamas  paukštis. Stambesni 
paukščiai ieško lizdui sukti saugesnės slėp-
tuvės drevėse ar apleistuose uoksuose, ta-
čiau juos galima įkurdinti ir dirbtiniuose 
būstuose. Inkilai keliami ir retoms paukš-
čių rūšims – kukučiams, pelėdoms, žalva-
riniams ir netgi žinduoliams – miegape-
lėms bei šikšnosparniams. 

Patartina inkilus gaminti iš sausų, ne-
obliuotų lentų, nedažyti, kad 
užaugę jaunikliai galėtų iš-
lendant lengvai įsikabinti ko-
jomis. Toks inkilas natūraliai 
patamsėja ir labiau susilie-
ja miške su aplinka. Svarbu 
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V ilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija 
kovo 6 d. posėdyje patenkino nevyriausybinės aplinkosaugos 

organizacijos „Baltijos aplinkos forumas“ praėjusių metų gruodį 
pateiktą skundą dėl Punios šilo rezervato plėtros neteisėto sustab-
dymo. Priimtoje nutartyje nurodoma, kad Valstybinė saugomų 
teritorijų tarnyba, pernai vykdydama aplinkos ministro pavedimą, 
priėmė teisės aktų normomis ir faktinėmis aplinkybėmis nepa-
grįstą sprendimą dėl Nemuno kilpų regioninio parko planavimo 
schemos koregavimo sustabdymo ir panaikino skundžiamą VSTT 
direktoriaus 2019 07 18 įsakymą kaip neatitinkantį Viešojo admi-
nistravimo įstatymo nuostatų. 

Teismas sprendime pažymėjo: nors pagal Aplinkos ministe-
rijos darbo reglamentą VSTT privalo vykdyti aplinkos ministro 
pavedimus, bet šiuo atveju vykdydama teritorijų planavimo pro-
cedūrą ji privalėjo vadovautis saugomų teritorijų planavimo teisi-
nius santykius reglamentuojančiais teisės aktais, kurie pagal savo 
pobūdį yra aukštesnės galios nei ministerijos darbo reglamentas. 
Aplinkos ministras, būdamas viešojo administravimo subjektas, 
turi teisę dalyvauti teritorijų planavimo procese, teikti siūlymus 
dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių, tačiau 
tokio pobūdžio pasiūlymai nėra privalomi planavimo organiza-
toriui. Teismas nevertino aplinkos ministro pavedimo politinio 
tikslingumo požiūriu. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba įpa-
reigota atlyginti VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ 3000 eurų bylinė-
jimosi išlaidų. Šis teismo sprendimas gali būti per 30 kalendorinių 
dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka skundžiamas Lietuvos 
vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos teismų prakti-
koje ši byla yra viena iš pirmųjų, kai aplinkosaugos nevyriausybinė 
organizacija pripažinta tinkamai ginanti viešąjį interesą. 

Laimėję bylą visuomenininkai žiniasklaidoje teigia, kad Pu-
nios šile gamtinio rezervato ir botaninio-zoologinio draustinio 
apjungimas į vieną Punios šilo gamtinio rezervato teritoriją pri-
valo būti vykdomas ir užbaigtas. Šiam siekiui paremti jie kvietė 
neabejingus gamtai žmones Žemės dieną, kovo 20 d. pavakare Vil-
niuje dalyvauti masiniame mitinge „Maršas už Gamtą” ir žygiuoti 
kartu, parodant ir politikams savo požiūrį į gamtą.

BNS spaudos konferencijoje kovo 9 d. aplinkos ministras Kęs-
tutis Mažeika teigė, kad Punios šilo gamtinio rezervato plotas ne-
bus didinamas; šiame etape svarbu identifikuoti buveines ir užti-
krinti maksimalią jų apsaugą; šilas turi būti laisvas žmonėms čia 
buvoti, naudotis rekreaciniais objektais, teikiamomis gėrybėmis.  

MG inf. 

kuo baigsis teisinis ginčas dėl Punios šilo? 

Ar išliks Punios šilas žmonių poilsio vieta?

Š ių metų vasario 12 d. per TV laidas buvo išplatintas reporta-
žas apie pajūrio Laukžemės miške iš po žemių besisunkiančias 

juodo skysčio balutes, susirūpinta vietos gyventojų šulinių vandens 
švarumu. Iškviesti geologai  nustatė, kad tai į paviršių iškilęs su-
skystėjęs mazutas. Jis gali skverbtis ir gilyn į gruntą. Tyrimo eigoje 
prisiminta, jog 1981 m. pabaigoje pajūrį buvo ištikusi ekologinė ne-
laimė, kurios pasekmių likvidavimui priimtas nevykęs sprendimas.    

Siaučiant Baltijos jūroje audrai, 1981 m. lapkričio pabaigoje 
tanklaivis „Globe Asimi“ bandė plaukti pro Klaipėdos uosto var-
tus ir atsitrenkė į šiaurinį molą. Iš pusiau perlūžusio laivo išsiliejo 
apie 16,5 tūkst. tonų mazuto. Bangos jį atplukdė pajūriu iki Pa-
langos. Žiemą paskubom valant mazutu užterštus Palangos pa-
plūdimius, sušalusius teršalus su smėliu ir sniegu sunkvežimiais 
gabenta į netoliese esančius žvyro karjerus: Klaipėdos rajone, prie 
Kiškėnų kaimo ir į Kretingos rajono Darbėnų seniūniją, neto-
li Laukžemės kaimo miške buvusį žvyro karjerą. Jame užterštas 
smėlis užpiltas kelių metrų storio švariu gruntu sluoksniu. Miške 
teršalai ir toliau būtų tūnoję, jei ne šiltėjantis klimatas. 

2019 m. pabaigoje VšĮ „Grunto valymo technologijos“ speci-
alistai parengė šios ekologinės nelaimės padarinių pajūryje tvar-
kymo planą, kuris pateiktas derinti Aplinkos apsaugos departa-
mentui. Siūloma atkasus mazutu užterštą grunto smėlį išgabenti 
į Klaipėdos rajoną, Kiškėnus, kur yra VšĮ „Grunto valymo tech-
nologijų“ padalinys. Čia smėlis būtų biologinėmis priemonėmis 
išvalomas ir panaudojamas kelių tiesimui ir remontui. Kadangi 
projektas yra finansiškai brangus, manoma, kad be  ES fondų pa-
ramos vargu ar tai bus įmanoma atlikti.  

MG inf. 

kas likviduos mazuto kapinyną pajūrio Laukžemės miške? 

Smėliu užpiltą teršalų kapinyno viršų Laukžemės miške gerokai 
apardė keturračių vairuotojai (inf. laikraštis „Švyturys“ )
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GamtosauGa

A tšilus orams bunda gamta, suaktyvėjo savo buveinėse žvėrys, 
paukščiai, vabalai ir visa kas gyva. Išvarginti uždaros karanti-

no aplinkos į gamtos namus išeina atsigauti psichologiškai ir pavie-
niai žmonės. Gamtosaugininkų ir gamtos lankytojų pastebėjimu, 
daug kur pavasarinę gamtos namų ramybę drumsčia neatsakingas 
keturračių ir kitų moto priemonių jaunų vairuotojus šėliojimas 
saugomose teritorijose, miškuose, paežerėse. 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba viešai kreipiasi į ketur-
račių ir kitų moto priemonių savininkus, prašydama jų būti są-
moningais ir jautriais gamtai, ypač saugomoms teritorijoms, ne-
paversti kalvų, piliakalnių, paežerių, miško keliukų ir proskynų 
„tankodromais“, nebaidyti perinčių paukščių, nemalti ratais šla-
pių pievų, kur netrukus sužaliuos reti, saugomi augalai.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus Alberto 
Stanislovaičio teigimu, važinėtis sporto treniruočių ar kitų atrak-
cijų tikslais galima tik tam skirtose specialiose teritorijose, traso-
se, atskirais atvejais ir buvusiuose karjeruose. Tokios trasos turi 
būti įteisintos atitinkamuose teritorijų planavimo dokumentuose 
ir pažymėtos. 

Kelių eismo taisyklėse nurodoma, kad valstybės, savivaldybės 
gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama ne ke-

liais važiuoti savaeigėmis motorinėmis transporto priemonėmis, 
jas statyti ar kitaip eksploatuoti (įskaitant dvirates, trirates ir ke-
turrates savaeiges transporto priemones). Nedrausmingiems ke-
turračių vairuotojams yra taikomos tokios pat sankcijos, kaip ir 
kitų transporto priemonių vairuotojams. Be to, keturračių, kaip 
ir kitų motorinių transporto priemonių, vairuotojams galioja ir 
aplinkosaugos įstatymuose numatyti reikalavimai – draudžiama 
stovėti ant žaliosios vejos, statyti transporto priemones arčiau nei 
25 m nuo vandens telkinio. Visos draudžiamos veiklos, susijusios 
su motorinėmis transporto priemonėmis,   nurodytos LR specia-
liųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. 

Gamtosaugininkai primena, kad draudžiama: naikinti reljefo 
formas, hidrografinio tinklo natūralius elementus; važiuoti per 
brastas, paviršinių vandens telkinių dugnu; žaloti dirvožemį, au-
gmeniją ir gyvūniją; niokoti gamtos ir kultūros paveldo objektus; 
naikinti ar kitaip žaloti kultūros paveldo objekto ir jo aplinkos au-
tentiškumą bei vertingąsias savybes; ardyti paplūdimius, povan-
deninį krantą, kopagūbrį, kopas. Už šiuos pažeidimus skaičiuoja-
ma ir gamtai padaryta žala.

Būkime draugiški gamtai, kuri yra visų mūsų namai!

VSTT inf. 

Nežalokime bundančios gamtos

Kur pasuks šie vairuotojai?

Nors koronaviruso grėsmė ir karantinas pakeitė įprastinį mūsų 
gyvenimo ritmą,  gamtos gyvenimas nestovi vietoje, o kartu 

ir tų, kurie dirba gamtoje. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 

Metodinio – analitinio centro ekspertai ornitologai pavasariui įsi-
bėgėjant tęsia paukščių inventorizacijos darbus. Ankstyvais rytais 
stebimi ir apskaitomi aktyvūs tetervinai. Šylant orams bus  ieško-
ma kitų suaktyvėjusių retų paukščių buveinių – paprastojo griciu-
ko, didžiosios kuolingos, gaiduko, rudagalvės anties, dryžgalvės 
kryklės, euroazinės cyplės, tulžio. 

Gamtosaugininkai vykdo inventorizaciją tų paukščių, kurių 
populiacijos būklė Lietuvoje nėra gerai žinoma ar trūksta duome-
nų apie tą rūšį. Todėl kviečia kiekvieną gamtos mylėtoją prisidėti 
prie žinių tikslinimo: jei pastebėjote kurią iš išvardintų rūšių jos 
veisimosi laiku tinkamoje buveinėje, prašome užpildyti nuorodoje 
esančią formą: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaD9RHkoPQQJ
n7aZCkO5riNnnoX7h3oirybrGw9nWyOc6b9w/viewform  

VSTT inf. 

Vyksta paukščių stebėjimas ir apskaita

Tetervinų šeima

Keturratininkų šturmuotas Girnikų kalnas
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PriVatūs miškai

LMSA nuo 2019 m. rugsėjo mėn. iki šių metų liepos mėn. daly-
vauja projekte „Miškininkystės, kaip alternatyvios žemės ūkio 

veiklos, plėtra ir gerosios patirties sklaida“ pagal  Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ 
veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Pasitelkus patyrusius šalies 
specialistus, siekiama miškų savininkams suteikti kuo daugiau te-
orinių bei praktinių miškininkystės žinių, pasidalinti gerąja ūki-
ninkavimo patirtimi. Dešimtyje Lietuvos regionų vykstantys semi-
narai, įvykusios 2 konferencijos bei paroda labai prisidės prie šio 
projekto įgyvendinimo pagrindinių tikslų – miško ir žemės savi-
ninkų skatinimo aktyviau dalyvauti kaimo plėtroje bei inovacijų 
įsisavinimo savo ūkiuose.

Šiemet sausio 21 d.–vasario 28 d. Kauno, Tauragės, Alytaus, 
Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Vilniaus ir 
Telšių apskrityse vyko seminarų ciklas: „Geroji ES paramos prak-
tika miškų ūkyje ir galimybės ją pritaikyti privačių miškų savi-
ninkams“.

Seminarų ciklas miškų ir žemės savininkams 
apie gerąją ES paramos praktiką 

Savininkai pasigedo informacijos apie priemonę „Smulkių 
ūkių bendradarbiavimas“ ir išreiškė norą, kad ši priemonė būtų 
numatyta  2021–2027 m. KPF programoje. 

Dauguma dalyvių sakė, kad tokio pobūdžio renginiai jiems su-
teikė galimybę viešai padiskutuoti, asmeniškai pasikonsultuoti, o 
vykę seminarai neabejotinai pasitarnaus paramos viešinimui, įsi-
savinimo didinimui.

LMSA inf. 

Seminaruose dalyvavusieji miško ir žemės savininkai nurodė, 
kad viena iš jiems reikalingiausių priemonių yra miško įveisimo 
programa. Aptariant šią priemonę, daugeliui seminarų dalyvių 
kilo įvairių klausimų: kaip miško įveisimo projektus rengiantys 
miškininkai parenka tinkamiausias medžių rūšis; kokių gali su-
laukti sankcijų, jei pasodintas miškas nepasiekė privalomų rodi-
klių. Didžioji dalis seminarų metu apklaustų savininkų sakė, jog 
miškų įveisimo priemonės tampa mažiau populiarios dėl įveisimo 
išmokų sumažėjimo ir nepakankamo kiekio reikiamų sodmenų 
valstybiniuose miškų medelynuose.

Daugeliui miškų savininkų taip pat aktuali buvo jaunuolynų 
ugdymui skiriama ES parama: domėtasi, ar tikrai šiame paramos 
mokėjimo periode nereikalaujama pateikti išlaidas įrodančių ir 
pateisinančių dokumentų; kokius dokumentus reikia pateikti atli-
kus darbus; kas vertina atliktų ugdymo darbų kokybę; aiškintasi, 
kaip pačiam miško savininkui sužinoti, kurie miško sklypai gali 
pretenduoti į ES paramą.

Aptariant priemonę „Miškams padarytos žalos prevencija ir 
atlyginimas“, miško ir žemės savininkai akcentavo, kad šiuo metu 

pačiam miško savininkui labai sunku identifikuoti, ar jis turi ga-
limybę kreiptis paramos, nes nėra konkrečiai nurodyta už kokius 
biotinius veiksnius ji yra skiriama. Šlapesnių miškų savininkams 
buvo aktualu sužinoti, ar už bebrų pažeistą mišką suteikiama pa-
rama. 

Pagal priemonę „Miškams padarytos žalos prevencija ir atly-
ginimas“ 2021–2027 m. laikotarpiu pasiūlyta taikyti savininkams 
kompensavimą už įsigytas apsaugos priemones (repelentus) nuo 
žvėrių daromos žalos miško želdiniams.

Seminarų dalyviai nurodė, kad jiems iškyla sunkumų naudo-
jantis ES parama miškininkystės sektoriuje ir dėl to, jog paramai 
skirti taisykles ruošia Žemės ūkio ministerijos specialistai, o ūki-
ninkavimą miškuose reglamentuoja Aplinkos ministerijos dar-
buotojų rengti teisės aktai. 

UAB „ROVALTRA“ – Vienintelė Valtra Inc. atstovė Lietuvoje 
Kalvarijų g. 125-602, LT-08221, Vilnius. Tel. 8 5 2737000, faks. 8 5 2472085 
Mob. tel. 8 687 40042, el. paštas info@rovaltra.lt ● www.rovaltra.lt

Valtra – patikimas partneris miške
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Augmenijos smulkintuvai 
SUOKONE

STIPRIAUSI rinkoje –
Valtra T144A traktorius 
su MECHANIŠKAI 
varoma priekaba 
KRONOS 160 4WDM
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ProFsąjunGų Veikla

– Nepasiduokite darbdavio spaudimui 
ir  nerašykite prašymo išeiti nemokamų 
atostogų! Neteksite ne tik darbo užmokes-
čio, bet ir socialinių garantijų. Atsakomybe 
turi dalintis abi pusės: darbuotojai su darb-
daviu turėtų ieškoti sprendimų kartu.

– Nerašykite apskritai jokio prašymo ką 
nors daryti savo noru: išeiti iš darbo, sutrum-
pinti darbo laiką, paimti mokamų ar nemo-
kamų atostogų ar pan. Žinokite, kad visus 
parašytus prašymus darbuotojai gali atšaukti 
bet kada, išskyrus dėl išėjimo iš darbo – šiuo 
atveju galioja 3 darbo dienų terminas.

– Visi darbdavio siūlomi pakeitimai, 
susiję su darbo sąlygomis, turi būti išdės-
tyti raštu. Tuomet galima spręsti dėl jų tei-
sėtumo. Žodiniai susitarimai neturi juridi-
nės galios.

– Darbuotojai, kuriems nėra pasibaigęs 
bandomasis 3 mėn. laikotarpis,   negali būti 
atleidžiami (arba gąsdinami atleidimais) vien 
motyvuojant, kad darbdavys yra nepatenkin-
tas darbo rezultatais. Atleidimo priežastys 
turi būti labai aiškiai pagrįstos ir įrodomos. 
Jei su nurodytomis priežastimis nesutinkate, 
kreipkitės į darbo ginčų komisiją.

– Priimtiniausias variantas – dirbti 
nuotoliniu būdu, jei tai yra įmanoma. Vie-
šajame sektoriuje tai yra imperatyvi nuos-
tata, privačiame – primygtinai rekomen-
duojama. Jei darbuotojai turi vaikų iki 10 
metų, jie gali gauti nedarbingumo pažymą, 

LMPF informuoja ir pataria 

dėl kurios reikia kreiptis į šeimos gydytoją. 
Pagal ją išmoka gali trukti iki ekstremalios 
situacijos arba karantino pabaigos. Prižiū-
rėti mažus bei vyresnius negalią turinčius 
vaikus gali ir seneliai,  jei tėvai negali dirb-
ti nuotoliniu būdu ir jei jiems nėra paskelb-
ta prastova. Abiem atvejais išmoka siekia 
65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“.

– Jeigu darbuotojas serga sunkia lėtine 
liga, įrašyta į sveikatos apsaugos ministro pa-
tvirtintą sąrašą, ir jam nėra jokios galimybės 
dirbti nuotoliniu būdu bei netaikoma prasto-
va, jis turi galimybę ekstremalios situacijos 
metu gauti ligos išmoką. Jos dydis siekia 62,02 
proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“.

– Darbdaviui skelbiant prastovą arba 
dalinį darbą, dalį atlyginimo mokės darb-
davys, dalį – valstybė. Visi nurodymai dėl 
darbo sąlygų pakeitimo turi būti moty-
vuoti ir pateikiami raštu. Darbo kodek-
so pakeitimo įstatyme nustatyta, kad darb-
davys darbuotojui ar darbuotojų grupei gali 
skelbti prastovą  tuomet, kai:

 darbdavys negali suteikti darbuoto-
jui darbo sutartyje sulygto darbo dėl objek-
tyvių priežasčių ne dėl darbuotojo kaltės ir 
darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pa-
siūlyto darbo;

 LR Vyriausybė paskelbia ekstrema-
liąją situaciją ar karantiną ir darbdavys dėl 
to negali suteikti darbuotojui darbo sutar-
tyje sulygto darbo.

Darbuotojams ir darbdaviams subsidijos iš Užimtumo tarnybos

 sektoriai Moka darbdavys Moka valstybė Trukmė

Sektoriuose, 
kur nustatyti 
Vyriausybės 
apribojimai

10 proc. nuo 
darbuotojo 
atlyginimo

90 proc. nuo darbuotojo 
atlyginimo, bet ne daugiau nei 
607 Eur

Kol baigsis ekstremali 
padėtis ar karantinas, bet darbdavys 
privalo išlaikyti darbuotoją dar 3 
mėnesius

Kituose 
sektoriuose

40 proc. nuo 
darbuotojo 
atlyginimo

60 proc. nuo darbuotojo 
atlyginimo, bet ne daugiau nei 
607 Eur

Kol baigsis ekstremali 
padėtis ar karantinas, bet darbdavys 
privalo išlaikyti darbuotoją dar 3 
mėnesius

Kai įmonėje paskelbiama prastova dėl 
ekstremalios situacijos ar karantino:

 iš darbuotojo negali būti reikalauja-
ma, kad jis turi atvykti į darbą;

 prastovos laikotarpiu darbdavys 
darbuotojui turi mokėti ne mažesnį kaip 
MMA darbo užmokestį (607 Eur „ant po-
pieriaus“ arba 437 Eur „į rankas“), kai jo 
darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko 
norma, o darbdaviams dalis patirtų darbo 
užmokesčio už prastovą išlaidų bus kom-
pensuojama iš Užimtumo tarnybos skiriant 
darbdaviui subsidiją.

Dirbantiems savarankiškai  skiria-
ma fiksuota 257 Eur per mėnesį  išmoka, 
jei bent 3 mėnesius per metus iki ekstrema-
liosios situacijos ar karantino paskelbimo 
mokėjo socialinio draudimo įmokas ir ne-
dirba pagal darbo sutartį.Besimokantiems 
bedarbiams  skiriama 236,73 Eur stipen-
dija  ekstremalios situacijos ar karantino 
metu, nors mokymo procesas nevyksta ar 
vyksta nuotoliniu būdu.

Jeigu darbdavys dėl ekstremalios situ-
acijos ar karantino negali suteikti darbuo-
tojui darbo sutartyje sutarto darbo, bet 
darbuotojas vis tiek reikalingas, jis gali pa-
skelbti darbuotojui ar jų grupei dalinę pra-
stovą, kai tam tikram laikotarpiui suma-
žinamas darbo valandų arba darbo dienų 
skaičius. Tokiu atveju už darbo laiką moka-
mas darbo užmokestis, o už likusį laiką – 
kaip už prastovą.

– Net jeigu išties nėra kitos išeities, kaip 
tik atleisti darbuotoją, darbdavys turi nuro-
dyti atleidimo pagrindą (jokiu būdu ne dėl 
darbuotojo kaltės ar darbuotojo noro), 
nes tik tuomet darbuotojas gali pretenduoti 
į išmokas. Darbo sutartis darbdavio inici-
atyva be darbuotojo kaltės negali būti nu-
traukta su darbuotoju, auginančiu vaiką iki 
3 metų. Negalima inicijuoti darbo sutarties 
nutraukimo su nėščia darbuotoja iki kūdi-
kiui sukaks 4 mėnesiai, taip pat negalima 
įspėti nėščios darbuotojos apie atleidimą 
iki kūdikiui sukaks 4 mėnesiai.

– Nepasirašinėkite jokių darbdavio pa-
teiktų dokumentų čia pat. Jis privalo duoti 
visus dokumentus, reikalingus Jums apsi-
spręsti,  ir suteikti laiko su jais susipažinti 
bei pasikonsultuoti.

Junkitės prie profesinių sąjungų ir savo 
teises ginkite organizuotai!

Parengta pagal LPSK ir VDI informaciją

Beprecedentė situacija, susiklosčiusi dėl šalyje paskelbtos ekstremalios situ-
acijos ir karantino, kelia daug nerimo darbuotojams. Jai užsitęsus, ekonominės 
pasekmės nenuspėjamos. Neramina kai kurių verslo grupių siekis šiame konteks-
te koreguoti arba apskritai atsisakyti tam tikrų darbo rinką reglamentuojančių tai-
syklių. Pakeisti Darbo kodeksas, Užimtumo bei Garantijų darbuotojams jų darb-
daviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymai lanksčiau reguliuoja 
darbo teisinius santykius. Glaustai informuojame apie kai kuriuos pakeitimus ir 
patariame, kaip darbuotojui elgtis arba nesielgti tam tikrais atvejais.
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Tuk tuk.
Ir aš, kaip ekrano žvaigždė Larisa, beldžiuosi pas jus per 
lango stiklą. Korone tu Dievo, sakydavo mano nuostabioji 

bobutė, pasitikdama gerokai pribaubusį savo glušpetrį, mano senelį 
Petrą, arba vėl prisidirbusį mylimą anūką. Tikra Dievo koronė, sa-
kau ir aš. 2020 Viešpaties metai, kovo 26-oji.

Lietuva jau apraudojo septynias COVID-19 dalgio aukas. Pačią 
pirmąją net valstybės galvos pagerbė. Ne širdininkas, ne vėžininkas 
ar koks Alzheimerio ligos iškankintas ir musmirių prisiėdęs naba-
gas Anapilin iškeliavo gi...

Už nuosavos nugaros trys mėnesiai trijose valdiškose gydymo 
įstaigose ir jau trys dienos saviizoliacijoje. Anot gerųjų daktarų, 
stoviu priekinėse koronės taikinių gretose. Esu imunosupresyvus. 
Lietuviškai – nebe pirmos jaunystės ligų maišas.

O šaunioji mano bobutė savo tarme rėžtų tiesiai šviesiai: anas 
durnas ir do pilnas kvarobų. Tokiam, kaip žinia, ir galvelėj nebe ka-
žin kas. Durnų klausimų ir atsakymų nors vežimu vežk. Perkūnėli 
žalias! Kaip gi taip atsitiko??? Juk taip gera buvo!!!

Vienas prezidentas beveik visą pasaulį pastatė į savo vietą, kiti 
prezidentai ar šiaip vadai apsiribojo tik savais kraštais, na dar kai-
mynais. Jau pardavinėjo bilietus į Mėnulį ir net į Marsą. Skaičia-
vom dienas, kada susitiksim nežemiškus proto brolius. Senutei Že-
mei pradėjom šaldyti kojas. Nusprendėm, kad Dievulio darže galim 
tvarkytis neatsiklausę šeimininko. Įtikėjom, kad gamtos dėsniai 
mums dzin.

Ir staiga – pykšt!!! Kažkoks nususęs virusėlis, nepasiekęs net 
amebos lygio, išlindo iš pasaulio užkaborio ir per trejetą mėnesių 
parklupdė ant kelių visą iškiliausios planetos rūšies populiaciją.

Aleksandras Makedonietis, Čingischanas ir Napoleonas gra-
buose vartosi! 

Nejaugi. Nejaugi teks grįžti prie savo lopšio, kai ir mums dar ga-
liojo gamtos dėsniai ir ypač vienas: išlieka ne pasikėlę, o stipriausi 
ir prisitaikę...

Gamta moko. Telieka mokytis.    
Eugenijus TIJUŠAS

P. S. Kažin kodėl klestinčių populiacijų individai pagal amžių 
susidėlioja į piramidę? Tos piramidės pamatas – jaunimas, kitaip 
sakant prieauglis. Piramidės viršūnė – senjorai, karšinčiai, taip sa-
kant. Bet ne atvirkščiai. Ir, kuriem velniam Dievulis, karts nuo kar-
to užleidžia ant vargšų žmogelių galvų pandemijas?

Nuolankiai atsiprašau mirusiųjų artimųjų ir imunosupresyvų-
jų likimo sesių ir brolių, jeigu mano sapalionės užgavo jūsų širdis. 

Pamiršusiems senelių ar prosenelių kalbą: koronė – bausmė, 
kankynė, vargas, nelaimė; kvaraba – liga. Karšinčiaus reikšmę su-
siraskite patys.

ŽODIS SKAITYTOJUI
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medŽioklė

Mes dar nepraradome gebėjimo žavėtis gamta, mums 
joje patinka viskas – metų laikai, žydėjimas, žaliavimas, 
geltoni ir raudoni lapai. Patinka žiema ir tai, kad ateina 

pavasaris. Be to, kiekvienas turime savo slaptas gamtos vieteles, 
kurios brangios tik mums ir kur bet kada galime sakyti: stebuklas! 
Tikras stebuklas yra Lietuva ir jos gamta!

Būtų keista, jei kas nors rastų argumentų ir įrodytų, kad tai – 
netiesa. Mes tuo nepatikėtume net ir žinodami, kad gamtoje ste-
buklų nebūna. O gal vis tik būna? Visai visai mažų?..

Žmogaus santykis su gamtine aplinka ne toks jau senas. To-
bulas, mąstantis mūsų protėvis gyveno prieš 70 tūkstančių metų, 
moderniam žmogui – keletą tūkstančių. Kodėl jis tapo tokiu iš-
skirtinu, išrinktuoju iš visų daugiau kaip 300 Žemėje gyvenančių 
primatų rūšių – nežinia. Tačiau savo progreso negalima nesieti su 
gamta. Gali būti, kad tik ji formavo tolimo mūsų protėvio būtį ir 
mentalitetą, o jis visko mokėsi. Mokėsi dirbti, naudoti įrankius, 
tobulino savo kalbinius ir kultūrinius įgūdžius, išmoko vaizduoti 
tai, ką mato aplink save.

Mes labai nutolome nuo savo šaknų. Tai, ką atsinešėme iš pro-
tėvių gadynės, dažnai pavadiname atavizmu, primityvumu ir at-
gyvena. Kai kada su tuo tenka sutikti, ypač kai kalbame, vertina-
me negatyvius savo veiksmus ir poelgius. Tačiau mūsų prigimtis 
išsaugojo ir daugybę nepaneigiamų savybių, kurios yra pakanka-
mai archaiškos, bet dalyvaujančios mūsų sąmonės formavime, pa-
galiau – auginančios mus net tada, kai jas stengiamės neigti. Taigi, 
mes galime neprisipažinti, kad mūsų protėviai padarė didžiausią 
šuolį tada, kai pradėjo valgyti mėsą, ypač ruoštą ant ugnies, ir kai 
tapo medžiotojais. Jie prieš tai buvo rinkėjais ir augalėdžiais. Ži-
noma, jie buvo ir žvejai, ekstensyvūs miško kirtėjai. O miškų plotų 
naikinimas pasitelkus ugnį priskirtinas jau naujausiems amžiams 
ir labai netolimiems mūsų protėviams.

Žmogus visada priklausė nuo gamtos, todėl turėjo ją išmanyti. 
Tai nebuvo žingeidumo patenkinimas ar mokslo imitacija; tiesiog, 
save ir savo gentį maistu aprūpinti galėjo medžiotojas, žinantis 
žvėrių įpročius, išmanantis metų ciklus. Šiandien labai sunku pa-
sakyti, kaip jis tą pasiekė, pagaliau – kaip jis jautėsi toje didelėje ir 
baugioje gamtoje. Ar jis buvo drąsus, atsargus, jautrus?

Šių dienų autoriai dažnai rašo apie dalykus, kurių negalima ži-
noti: senojo mūsų protėvio pasaulėžiūrą, jo toliaregiškumą, veiks-
mų planavimą ir rezultatų projektavimą, netgi mąstymą apie pa-
sekmes ir ateitį. Visa tai – fantazijos vaisiai, kuriems pagrįsti nėra 
jokių įrodymų. Teisus ir tas autorius, kuris pateikia priešingus tei-
ginius.

Tokia ilga įžanga buvo būtina, kad vienodai suprastume mūsų 
galias ir potencialius gebėjimus vertinant savo prigimtį ir santykių 
su gamta evoliuciją. Esame šiauriečiai, gyvenantys keturių metų 
laikų klimatinėje juostoje. Vadinasi, šios sąlygos iš mūsų protėvių 
reikalavo ne tik tvirtybės, bet ir savotiškos specializacijos. Galima 
manyti, kad po paskutiniojo ledynmečio (prieš 6-8 tūkstančius 

SELEMONAS PALTANAVIČIUS

KADA GAMTA NUSTOS BŪTI STEBUKLU?

metų) gamtoje besikuriantys žmonės turėjo tapti specialistais. 
Vieni genties vyrai tapo medžiotojais, žvejais, kiti geriau išmanė 
medžio darbus, treti augino ropes ir primityvius javus.

Ar tada atsirado medžiotojai profesionalai ir amatininkai, 
miškininkai ar bitininkai? Ne, tai įvyko daug vėliau. Tačiau gen-
ties medžiotojai turėjo savo patirtis ir paslaptis, kurių nežinojo 
puodžius ar rykus iš medžio skobęs giminaitis. Šios jaunajai kartai 
perduodamos patirtys tobulėjo ir kito. Tikėtina, kad ir tada tėvai 
nesuprato savo vaikų, o šie – tėvų. Senelis (jei toks dar buvo dėl 
gana trumpo amžiau vidurkio) nevaidino svarbaus vaidmens.

Pagaliau atėjome į šių dienų realybę, kai santykį su gamta ban-
dome suprasti. Kas ji ta gamta? Stebuklas, nežinomas pasaulis ar 
tai, ką manome pažįstantys, tik nežinantys esmės ir vardų. Kas iš 
mūsų visą gamtą išmano geriausiai?

Iš karto nuraminsiu: gamtoje stebuklų nėra ir mes jos visos 
esmės nežinome. Mes esame greta jos, stebime ir laukiame, kol iš 
mūsų tarpo išaugs apie ją žinantis daugiau. Beje, paskutinė patir-
tis sako, kad tokie atvejai reti, be to – kai kurie nėra vykę. Labiau-
siai liūdina visažiniai, medžių ir gamtos prigimtį paprastai „lukš-
tenantys“ autoriai, nors kai kurie jų to galėtų ir  nedaryti – čia aš 
labiau apie knygas, kurias verčiame į savo kalbą ir netgi vadiname 
bestseleriais.

Paklausite: o kas tada galėtų būti tie aiškintojai, kas apie gamtą 
žino daugiausiai? Gal miškininkai? Taip, iš tikro, kai kurie jų  gre-
ta savo ūkinių darbų išsaugojo žingeidumą, tobulina žinias. Taigi, 
šie žmonės tą daryti gali. Tačiau niekam nebus naujiena, jei pasa-
kysiu, kad gamtoje patys aktyviausi ir daug žinantys – medžioto-
jai, o po jų – žvejai. Ar jie naudojasi tolimos praeities patirtimis? 
Tą patvirtinti sunku, nes jokių įrodymų neliko. O šimtų metų se-
numo kunigaikščių medžioklių aprašymai mums – beverčiai, nes 
juose apie paprastą vyžotą medžioklį nėra nė žodžio. Įdomu tai, 
kad medžioklė, kaip patirtis, kaip genetiškai perduodamas polin-
kis, liko. Žinia, šių dienų medžiotojo sampratos nesusisiekia su 
2-3 tūkstančių metų protėvių patirtimi. Tačiau tai – kaip geneti-
nio kodo šifravimas, kuris gali liudyti, jog visa tai – ne išgalvoji-
mas, ne primityvus noras nudobti niekuo kaltą žvėrį. Tai – mūsų 
savasties dalis.

Ar medžiotojui, gamtoje  praleidžiančiam daug laiko, viskas 
aišku, ar jam gamta tebėra „stebuklų laukas“? Ko gero, jis žino 
daug, bet – ne viską. O „stebuklas“ – tebūnie tai tik kalbos dalis, 
epitetas. Sakome, kad daugelis medžiotojų galėtų parašyti knygą 
iš savo stebėjimų (tik ne iš medžioklės statistikos, kuri visuome-
nėje sutinkama priešiškai). Dažno jų pasakojimai apie unikalius 
susitikimus yra kupini vertingos etologinės informacijos. Iš tikro, 
tik pagalvokime – jei ne medžiotojai, ką apie vilko, elnio ar kitų 
žvėrių biologiją ir elgseną žinotume? Ar prieš 100 metų buvo nors 
retas individas, visą savo laisvą laiką skyręs ėjimui į girią „tik pa-
sižiūrėti“? Tokį laiko  „gadinimą“ smerkė, laikė nederamu. Tačiau 
medžiotojas tą sau leisti galėjo. Tiesa, grįžti namo be grobio ir jam 
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buvo netinkama. Tokie patys, matantys ir stebintys gamtą buvo ir 
yra žvejai – laukdami „savo“ žuvies, jie galėdavo matyti viską, kas 
dėjosi aplinkui. Iš visų jų patirties, perduodamos žodžiais (deja, 
mūsų protėviai buvo neraštingi) ir emocijomis, radosi žinios ir ži-
nojimas. Todėl net didžiausi medžiotojų priešininkai turėtų su-
prasti:  pirmosios žinios apie gamtą atėjo iš jų. Tie, kas negalėjo jos 
deramai panaudoti, turi savaip gamtą suprantančias visuomenes.

Šiandien, sakysime, medžiotojas jau nėra pirminis gamtos pa-
žinimo stimulas, nors apie ją žino daug. Tai kam teks garbė pasa-
kyti, kad gamtoje stebuklų nebūna?

Labai norėčiau turėti vieną atsakymą, tačiau tokio – nėra. 
Karti patirtis rodo, kad neprofesionalūs ir nenuoširdūs (dažnai – 
tik komerciniai) bandymai aiškinti apie gamtos prigimtį, štampai 
ir klaidos daro daugiau žalos ir savotiškai suponuoja paieškų po-
reikį. Todėl turime mokyti mokytojus – ne, ne tuos, kurie dirba 
mokyklose! Tuos, kurie savyje užčiuopė meilės gamtai gyslelę ir 
norėtų likti su gamta. Žinau, kad jų nebūna daug ir matau mažė-
jimo tendencijas. Daug kam apsispręsti neleidžia visuomenė, kiti 
savo prigimtį ir pomėgius turi pamiršti jausdami artimųjų „pa-
protinimus“.

O mes iš tikro turėtume leisti jiems augti ir tarpti. Reikia 
pavyzdžių? Prašau: miškų sistemoje visada būdavo bent keletas 
žmonių, dirbančių girininkijose, kitose pavaldžiose įstaigose, 
kuriems buvo leista tyrinėti paukščius, rašyti knygas. Iš jų ne-
reikalaudavo didelių rezultatų ūkiniuose baruose... Pamenu vie-
no garbaus ministro (kur jūs, protingieji šių dienų ministrai!) 
priesaką miškų urėdui dėl miškininko ornitologo: „Netrukdyk 
jam, tegul paukščiauja!“ Taigi, kur tie ministrai, kur urėdai? Kur 
tie jų globojami žmonės, galintys auginti gamtą žinančius žmo-
nes? Juk dalis jų, tų augančiųjų, tikriausiai taptų gerais miški-
ninkais...

Tokios mintys apie mus ir gamtą. Tačiau šiandien dar nesu ti-
kras atsakydamas: ar į mūsų galvas gamta ir toliau brausis kaip 
nesuprantama, baugi visuma? Arba – kaip stebuklas?

Pažintis su gamta ir medžioklės tradicijomis

 IŠKLAUSYSIME
 PAKONSULTUOSIME

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

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

Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške – 
Viskas vienoje vietoje 
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PATOBULINKITE 
SAVO KASDIENYBĘ

Kaip ir visi kiti „Husqvarna“ gaminiai, mūsų akumuliatoriniai įrankiai sukurti taip, kad patenkintų 
šiandieninius poreikius. Jie tvirti, patvarūs ir galingi, juos paprasta ir patogu naudoti. Šiais laikais 
iškilo poreikis turėti įrankių, kurie būtų galingi kaip benzininiai, bet neturėtų laidų, nekeltų triukšmo, 
neišmestų dūmų. Siūlome kaip tik tai – galėsite darbuotis sode jums patogiu metu, nesukeldami 
nepatogumų šeimos nariams ar kaimynams.

€ 449 € 449 € 179Universali
žoliapjovė 325iLK
be įkroviklio ir akumuliatoriaus

Grandininis 
pjūklas 340i
be įkroviklio ir akumuliatoriaus

Lapų pūstuvas
120iB
be įkroviklio ir akumuliatoriaus

Krūmapjovė 535iFR
su įkrovikliu QC500 ir

akumuliatorium Bli300

HUSQVARNA AKUMULIATORINIŲ GAMINIŲ SERIJA.
PATOGU, ŠVARU IR GALINGA

TAUPOTE 
148 EURNAUJIENANAUJIENA

€ 999


