
PROFESORIUS 

POVILAS  MATULIONIS  

–  LIETUVOS  

MIŠKOTYROS  

MOKSLŲ 

PRADININKAS  

Prof. Romualdas Deltuvas  

2014 11 21 



M I Š K O  Ū K I S  L I E T U VO S  U N I V E R S I T E T E  

Matematikos–gamtos fakulteto taryba, vadovaudamasi 

Steigiamojo Seimo priimtu ir 1922 m. balandžio 22 d. paskelbtu 

Lietuvos universiteto statutu, birželio 21 d. suskirstė Fakultetą į 4 

skyrius.  

Norėta išplėsti Agronomijos skyriaus veiklą ir rengti ne vien 

žemės ūkio, bet ir miško ūkio specialistus – tarp 22 Fakulteto 

katedrų numatyta ir Girininkystės katedra.  



P.  MATULIONIS GIRININKY STĖS  

KATEDROJE  

Studentų priėmimas 1922 m. liepos mėnesį 

1923 01 15  pasiūlytas dėstytoju  

Fakulteto taryba 1923 01 30 išrinko ordinariniu 

profesoriumi 

Miškotvarka, miško taksacija, dendrologija ir 

miškamokslis 



AKADEMIJOS KATEDROS 

LR Prezidento dekretas 1924 09 25   

P. Matulionis – Miškų tvarkymo katedros 

vedėjas 

A. Rukuiža - Miškininkystės katedros vedėjas 



BOTANIKA 
 Лесной журнал 1898  О моховом покрове в сосновых 

насаждениях на сухих почвах. Kauno gubernijos miškai, taip pat ir 

Ažvinčių girioje.  

 Tyrimų objektas Bryum, Hypnum ir Mnium genčių samanos  

 Samanų kiekis vienoje dešimtinėje - 30–50 vienkinkių valstietiškų vežimų po 15 

pūdų, t. y. 450–1500 pūdų orasausės masės (1 deš. – 1,0925 ha, 1 pūdas – 16,38 kg)  

 Plynojo kirtimo biržėse pašalinus samanų dangą susidaro geresnės sąlygos 

savaiminiam pušų užsisėjimui: sėjinukų sudygsta dvigubai daugiau, jie pasirodo 

anksčiau, jų tankumas pakankamas geram medynui išaugti.  



BOTANIKA 

 Žolynas. Lietuvos augalų žodynas ir augalų taislas. Vilnius, 1907 

 770 genčių, apie 2000 rūšių, per 3000 lietuviškų augalų vardų 

 šunobelė, šaltekšnis, uolaskėlė, tekšė, bruknė, drignė, plūdena, 

mnija, smiltagraibė, šilkmedis, kukurbezdis, pataisas varinčius, 

miglė, švylys, šaltalankis, vanagė 

 Augalų sistema pagrįsta danų botaniko J. E. Varmingo (Johan 

Eugenius Warming, 1841–1924) veikale Ekologinė augalų geografija 

(Oekologische Pflanzengeographie, 1896) išdėstytais principais 



MIŠKŲ POLITIKA  

Ar daug miškų beliko Lietuvoje? VŽ, 1905 

Miškas, kaipo prekė Lietuvoje. LL, 1905  

Eikvojimas medžio troboms. LŪ priedas 1907: 

klausimas ar miškas, ar laukas yra iš principo 

neteisingas, nes laukas be medžio, ir miškas be lauko, 

lygiai kaip kalvė be anglių, angliai be kalvės, vertės 

nustotų 



MIŠKŲ POLITIKA  

Apie miškus. Viltis, 1908 

  jeigu mūsų krašte būtų autonomija arba nors 

savavaldybė su plačiomis balsavimo teisėmis, Lietuvos 

gyventojai tikrai sugebėtų išsaugoti ir sutvarkyti savo 

miškus, nes tai būtų Lietuvos miškų ūkio klausimas 



MIŠKŲ POLITIKA  

(1919) Mišku vadinama miškinių veislių medžiais apaugę žemės 

plotai. Mišku laikytinos yra šios žemės: medžiais apžėlę, vėjo 

pustomi smiltynai, upių ar griovių krantai; balos, raistai, tyruliai, iš 

kurių kilsta žymesnės upės 

(1920) Mišku yra vadinami miškų veislių medžiais ir krūmais 

apaugę žemės plotai ir kirtimai juose ar kelmynai bei žemės, 

miškų ūkiui paskirtos 

 



E NTOMOLOGIJA,  FITOPATOLOGIJA  

 К вопросу о повреждениях сосны ржавчинником. ЛЖ, 1897 

 Tortrix viridana – вредитель дубов Вил. губернии. ЛЖ, 1906 

 

 Naudingi ir blėdingi vobuolai arba ydas. 1906: Vobuolais yra vadinami tie gyviai, kurie 

neturi stuburokaulio ir nuo stuburokaulio kyšančių visosna pusėsna kaulų, sujungtų 

raumenimis ir aptemptų užvien kailiu arba oda. Visur vobuolai seka paskui žmogų, 

niekindami visokį mandagumą, gydytojų paliepimus ir valdžios įstatymus 

 

 Mūsų eglynų džiūvimas. Lietuvių balsas, 1921 Ocneria vienuolė: jų kirmėlai, išsiritę iš 

kiaušinių, padėtų ant žievės, plikai nuėda eglių spyglius, taip, kad medis, likęs be lapų, 

tampa panašus galvijui, likusiam be pilvo ir žarnų, miršta iš bado. Eglyne, apniktame 

oknerijos kirmėlių, ūžia nuo krintančių išmatų, visas oras užtemptas voratinkliu 



EKOLOGIJA 

 Лесная пастьба скота. Витебск, 1904 

 Augalų bendrijos. Draugija, 1907: augalų bendrija nėra vainikas, į kurį galima 

įpinti ir šiokius, ir tokius žiedus, bet tam tikra autonomiška tvarka susigyvenusių 

individų derinys, rodos, tarp savęs nutartas dėlei visų gerovės. Tokia bendrija, 

žmogaus neardoma, visiems jos nariams suteikia tvirtybės, ilgą ir gausų 

gyvenimą. Augalų bendrijoms tirti ir susidarė naujoji gamtos mokslo šaka, 

vadinama eukologija.  

 Žmogaus dvasia – išmintis neišsivyniojo visoje savo didybėje ir nesugebėjo 

keliu, Kristaus nurodytu, paimti viršų ant nesąmoningų, instinktyvių polinkių, 

kurie pilnai viešpatauja augalų ir žvėrių gyvenimo parėdymuose 



EKOLOGIJA 

 Lietuvos flora (augmenija). Kultūra, 1924: miške medžiai siaučiasi 

mažesnėse, bet artimesnėse kuopose, nepanašiose į kaimynystėje augančias 

kuopas arba bendrijėles eglynus, beržynus, pušynus, alksnynus ir k. Tokias 

bendrijas, apžėlusias kiaurai atskirus žemės plotus ir nepanašias į 

prisišliejusias bendrijas, pavadinsime medynais 

 Bendrijų skirtumas seka dyražemio, drėgmės ir kitoniškų sąlygų 

skirtumą. Taigi miškas yra labai plati augalų ir gyvulių sietuva, kurioje augo, 

tobulėjo žmonija (Lietuvos dyražemiai ir jų miškai. 1923) 



MIŠKO TAKSACIJA  

 По поводу местных массовых таблиц. ЛЖ, 1907 

 1909 m. sortimentinių lentelių pagrindas 

 

 1924 m. pirmosios lietuviškos normalių medynų augimo eigos lentelės, 

pavadintos Medynų aprašymas bonitetais 

 

 1925 m. pirmosios lietuviškos eglynų, pušynų, ąžuolynų, beržynų ir 

juodalksnynų Stačio miško tūrio lentelės  pagal skersmenis ir 5 bonitetus  



MIŠKO TAKSACIJA  

 1919 m. nurodė urėdams medžius matuoti mažuose ploteliuose, 

išskirtuose tam tikrose biržių vietose, ir pavadintuose mėginimo bareliais 

 

 1925 m. aprašė atrankinio tyrimų metodo esmę ir paskelbė Medynams 

tirti barelių taisyklę, paremtą tyrinėjamų medynų verte ir skirtą medynų 

tyrėjų darbams suvienodinti ir jų išdavoms nuo subjektyvizmo apsaugoti 



MEDYNŲ UGDYMAS  

 Miško auklėjimas, 1920. Nebykokį mišką, bet gerą ir brangų mišką turėti – 

miškininko rūpestis ir sielvartas. Iš žemės reikalaujantis geros rentos 

miškininkas rūpinasi pagreitinti persilaužimą prasto miško į gerą, t.y. jis 

rūpinasi mišką auklėti 

 Pavyzdinis normatyvas ugdomųjų kirtimų intensyvumą riboti medžių, 

paliekamų augti, skaičiumi 1ha ir vidutiniu atstumu tarp jų 

 Atvejinės arba sėklinės medžiapiūtės mūsų ūkiui ir girininkams tuo 

daugiau pritinka, kad šis medynų likvidavimo būdas yra tampriai surištas su 

savaimingu miško atželdymu ir miško auklėjimu. Tolesnis miško ūky 

moderninis žingsnis – tai visiškas pašalinimas iš girių plynojo kirtimo. (1925) 



MIŠKO DIRVOŽE MIAI  IR  T IPOLOGIJA  

 1919 m. trys miško tipų grupės pagal dirvožemio drėgnumo didėjimą – 

šilai (sausašilis, žaliašilis, šilabalis, tyrašilis), girios (šilagirė, juodagirė, 

raistagirė) ir duburai (juodimas, palieknys, lieknas) 

 1924 Medynų ūgiavietė ir dyržemis, susiejo miškų tipus su bonitetais: 

Girios (žaliagiris, I bonitetas; šilagiris, I–II; raistas, II–IV), Šilai (skaisgiris, 

II bonitetas; sausašilis, III; šilabalis, III–IV), Duburai (juodimas, I–II 

bonitetas; palieknis, III–IV; tyrašilis, IV–V; lieknas, V) 

 Dirvožemio horizontų skrodyje pavadinimai: pakritos, nuokritos (1 cm), 

A – pūdalas (2–6 cm), B – velėna (10–15cm), B1 – drunažemis (50–60 cm), 

B2 – dūlažemis (60–80 cm ir giliau), C – aslažemis. Dirvožemiai 10 grupių 



MIŠKOT VAR KA  

 1919 nustatė kirtimo apyvartas: ąžuolynų – 160, pušynų – 120, eglynų – 

100, drebulynų, beržynų, juodalksnynų – 60 ir baltalksnynų – 25  

 1922 Miško ūkių sistemos, būdai, rūšys ir porūšys.  

 1924 Kirstiniems medynams sužinoti taisyklės 

 1924 Kiek girioje medžio kirstina  

 1927 mūsų eglynuose yra daugiau, kaip reikia, perbrendusių medynų, 

truputį trūksta subrendusių pušynų, labai trūksta subrendusių ąžuolynų 

ir per daug yra pasenėjusių juodalksnynų ir drebulynų 


