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7.1. LIETUVOS RESPUBLIKOS
M I Š K Ų Į S TAT Y M A S I R K I T I
A K T U A L Ū S T E I S Ė S A K TA I
Lietuvos Respublikos miškų įstatymas
Lietuvos Respublikos miškų įstatymo paskirtis – reglamentuoti miškų atkūrimą, apsaugą bei naudojimą
ir sudaryti teisines prielaidas, kad visų nuosavybės formų miškai būtų tvarkomi pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus, užtikrinant racionalų miškų išteklių naudojimą aprūpinant pramonę žaliava,
biologinės įvairovės išsaugojimą, miškų produktyvumo didinimą, kraštovaizdžio stabilumą ir t žalos kitoms ekosistemoms.

Reikėtų įsidėmėti!

Lietuvos Respublikos miškų įstatyme miškas apibrėžiamas taip:
Miškas – ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, apaugęs medžiais, kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus, kita miško augalija, taip pat išretėjęs ar dėl žmogaus
veiklos bei gamtinių veiksnių netekęs augalijos (kirtavietės, degavietės, aikštės).
Valstybės miškų politiką formuoja Lietuvos Respublikos Seimas, o ją įgyvendina Lietuvos Respublikos
įgaliota Aplinkos ministerija. Miškų įstatymas užtikrina nenutrūkstamo ir daugiatikslio miško naudojimo principus. Jame įteisinta miško, kaip vieno iš pagrindinių gamtos turtų, tarnaujančio valstybei ir piliečių gerovei, saugančio kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę, naudojimą ir apsaugą. Vystant nenutrūkstamą miško išteklių
naudojimą, būtina užtikrinti pastovų jų didėjimą. Miškų įstatymas įsigaliojo 1995 m. sausio 1 d. Miškų įstatyme
reglamentuotas ūkininkavimas įvairios funkcinės paskirties ir nuosavybės formos miškuose, miško savininkų ir
miškų pareigūnų teisės ir pareigos, miškų naudojimas, atkūrimas bei apsauga.

Ūkininkavimą privačiuose miškuose reglamentuojantys teisės aktai
Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai. Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai reglamentuoja privačių miškų tvarkymą, šių miškų naudojimą, atkūrimą, apsaugą, miškotvarkos projektų rengimą,
taip pat nustato privačių miškų savininkų teises ir pareigas tvarkant, prižiūrint ir naudojant privačius miškus.
Privačiu mišku laikomas miškas, nuosavybės teise priklausantis privačių miškų savininkams (fiziniams
bei juridiniams asmenims ir užsienio valstybėse įsteigtoms organizacijoms, neturinčioms juridinio asmens statuso, tačiau turinčioms civilinį teisnumą pagal tų valstybių įstatymus, įstatymų nustatyta tvarka įgijusiems nuosavybės teisę į miškus). Kitos sąvokos šiuose nuostatuose suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos
miškų įstatyme.

Reikėtų įsidėmėti!

Privačių miškų savininkai privalo:
• saugoti mišką nuo gaisrų, kenkėjų ir ligų, neteisėto kirtimo, miško naudojimo tvarkos pažeidimų ir kitų
veiksmų, darančių žalą miškui ir aplinkai;
• laikytis teisės aktais patvirtintų miškų priešgaisrinės apsaugos reikalavimų, savo lėšomis įgyvendinti
profilaktines priešgaisrines priemones;
• laikytis teisės aktais patvirtintų miško sanitarinės apsaugos reikalavimų;
• želdintinas ir atželiančias kirtavietes ir degavietes atkurti ne vėliau kaip per 3 metus po jų atsiradimo;
žuvusius želdinius ir žėlinius atkurti ne vėliau kaip per 2 metus nuo jų žuvimo fakto nustatymo;
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• atlikti miško naudojimo, atkūrimo ir priežiūros darbus tais būdais ir priemonėmis, kurie turi mažiausią
neigiamą poveikį aplinkai, išsaugo dirvožemio našumą ir biologinę įvairovę;
• laikytis privalomų vykdyti miškotvarkos projekto dalių;
• miško želdinių ir žėlinių priežiūros ir apsaugos darbus, jaunuolynų ugdymo kirtimus atlikti laikydamasis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose ir Miško kirtimų taisyklėse nustatytų terminų;
• užtikrinti riboženklių priežiūrą, ribinių linijų prakirtimą ir atnaujinimą;
• netrukdyti fiziniams asmenims laisvai lankytis privačiuose miškuose, išskyrus nuostatų 7 punkte nustatytus atvejus, specialios paskirties objektų (pasienio zona ir kita) miškus ir miškus, kuriuose tai riboja kiti
įstatymai.
Privačių miškų savininkų teisės:
• valdyti, naudoti miško valdą ir disponuoti ja Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta
tvarka;
• pagal tarpusavio susitarimą parduoti ar kitaip leisti naudoti nenukirstą mišką fiziniams ir juridiniams
asmenims ar kitoms organizacijoms, jeigu yra leidimas kirsti mišką arba vykdomi kirtimai, kuriems leidimo
nereikia;
• privačioje žemėje įveisti miškus ir paversti juos kitomis naudmenomis teisės aktų nustatyta tvarka;
• nemokamai gauti iš Valstybinės miškų tarnybos pareigūnų konsultaciją miškų ūkio tvarkymo klausimais;
• gauti kompensacijas dėl ūkinės veiklos ribojimo, kai steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas
esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba
uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą;
• Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas, steigti įmones ir organizacijas,
kurti tikslinius fondus, kitaip kaupti lėšas miško ūkinei veiklai plėtoti.
Miško kirtimų taisyklės. Miško kirtimų taisyklės nustato pagrindinius miško kirtimų (medienos ruošos,
medienos ištraukimo) miškuose biologinius, ekologinius ir technologinius reikalavimus.
Leidimų kirsti mišką iš davimo tvarkos aprašas. Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašas reglamentuoja leidimų kirsti mišką išdavimo miško valdytojams ir naudotojams, įskaitant servituto turėtojus tais
atvejais, kai miško kirtimas yra būtinas įgyvendinant servituto suteikiamas teises pagal teritorijų planavimo dokumentų, tvarką, jų panaikinimo atvejus ir tvarką, nustato, kaip leidimai turi būti pildomi, apskaitomi ir saugomi.
Leidimus kirsti mišką privačioje valdoje išduoda Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniai
poskyriai, kurių kontroliuojamose teritorijose yra numatyta kirsti mišką. Privačių miškų savininkai visus leidimui
kirsti mišką reikalingus dokumentus pateikia ir gauti informaciją, ar pateikti dokumentai atitinka visus keliamus
reikalavimus ir gauti išvadą, ar leidimas bus išduotas, gali elektroniniu būdu per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS). Leidimai kirsti mišką neprivalomi planuojant jaunuolynų ugdymo kirtimus (iki 20 metų
medynuose); atrankinius sanitarinius kirtimus, kai iškertami sausuoliai, vėjavartos; kirtimus, skirtus ribinėms
linijoms prakirsti (iki 1,5 m į savo miško valdos pusę); pavienių drebulių ir blindžių kirtimui žiemą, kai medžiai
paliekami papildomam žvėrių šėrimui. Privataus miško savininkas, norėdamas gauti leidimą kirsti mišką turi
turėti: nuosavybę į miško žemės sklypą patvirtinantį dokumentą (registro pažymos originalą), asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą, kertamų biržių atrėžimo dokumentus.
Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklės. Šios taisyklės reglamentuoja biržių atrėžimą visų nuosavybės
formų miškuose ir jų įvertinimą valstybiniuose miškuose. Biržių atrėžimas ir įvertinimas yra medynų sklypų
kirtimui atribojimas ir apmatavimas, medžių ženklinimas, kirstinų medžių tūrio nustatymas bei nenukirsto miško
įvertinimas patvirtintomis kainomis.
Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašas. Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašas reglamentuoja apvaliosios medienos, pagamintos visų nuosavybės formų miškuose, gabenimą.
Miško sanitarinės apsaugos taisyklės. Miško sanitarinės apsaugos taisyklės nustato miško sanitarinės apsaugos nuo kenksmingų biotinių, abiotinių ir antropogeninių veiksnių pagrindinius reikalavimus, siekiant
reguliuoti ligų ir kenkėjų skaičių, vykdyti jų masinio dauginimosi židinių prevenciją ar juos naikinti. Taisyklės
4

Ū K I N I N K AV I M O P R A D M E N Y S M I Š K I N I N K Y S T Ė S PA G R I N D A I

privalomos miško valdytojams, savininkams, naudotojams, miško dauginamosios medžiagos tiekėjams, taip pat
fiziniams bei juridiniams asmenims, ruošiantiems, sandėliuojantiems ir perdirbantiems apvaliąją medieną bei
kitus miško išteklius. Miško valdytojai, savininkai ir naudotojai privalo saugoti mišką nuo miško kenkėjų, ligų ir
kitų neigiamų veiksnių, bloginančių miško sanitarinę būklę.
Detalesnę informaciją rasite www.e-tar.lt peržiūrėję šiuos teisės aktus:
1. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas.
3. Miško kirtimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d.
įsakymu Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“.
4. Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997
m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799 ,,Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“.
5. Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“.
6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo
29 įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 ,,Dėl miško įveisimo ne miško žemėje”.
7. Miško sanitarinės apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
balandžio 11 d. įsakymu Nr. D1-204 ,,Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“.
8. Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 ,,Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Savikontrolės klausimai
7.1.1. Kaip apibrėžiamas miškas Miškų įstatyme?
7.1.2. Kokios yra miškų grupės?
7.1.3. Kas išduoda leidimą kirsti mišką privačioje valdoje?
7.1.4. Kuriems kirtimams leidimai kirsti mišką neprivalomi?
7.1.5. Kokius dokumentus reikia turėti norint gauti leidimą kirsti mišką privataus miško
savininkui?
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7.2. BENDROS ŽINIOS APIE MIŠKĄ IR JO AUGI M O D Ė S N I N G U M U S . PA G R I N D I N Ė S M I Š K E A U GANČIŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ RŪŠYS. NAUDINGI
M I Š K O A U G A L A I . PA U K Š Č I A I I R Ž V Ė RY S .
Bendros žinios apie mišką ir jo augimo dėsningumus
Pagrindiniai miško komponentai
Skirstant mišką į atskirus komponentus yra išskiriama medynas, pomiškis, trakas, gyvoji dirvožemio danga ir negyvoji miško paklotė (1 pav.)

1 pav. Miško bendrijos elementai: 1 – medyno pirmas ardas; 2 – medyno antras ardas; 3 – trakas;
4 – pomiškis; 5 – gyvoji dirvožemio danga; 6 – negyvoji miško paklotė (Miško savininko elementorius, 2016 m.)

Medyno taksaciniai rodikliai
Kalbant apie medynus jie apibūdinami tam tikrais požymiais. Pagrindiniai rodikliai pagal kuriuos skiriame vieną medyną nuo kito yra: medynų kilmė, rūšinė sudėtis, amžius, forma (ardiškumas), skalsumas
(glaudumas, tankumas), bonitetas.
Medynų kilmė. Pagal kilmę medynai skirstomi į natūralius ir sodintus ar sėtus – kultūrinės kilmės, o
pastarieji – į sėklinius ir vegetatyvinius. Spygliuočių medynai būna sėklinės, lapuočių – sėklinės ir vegetatyvinės
kilmės. Natūralios sėklinės kilmės medynai atsiranda savaime, tai yra be žmogaus pagalbos. Jie dažnai užsisėja
nuo greta augančių medynų ar medžių. Dalis kirtaviečių yra paliekamos atsikurti savaime, jei pastebima, kad nuo
šalia esančių medynų į plyną plotą pateks pakankamai sėklų. Vegetatyvinės kilmės medynai atsiranda nukirtus
prieš tai ten augusį medyną, iš kurio likusių šaknų atžėlusios atžalos sudaro naują medyno kartą. Kirtavietėse ar
degavietėse susidarę lapuočių želdiniai dažniausiai yra vegetatyvinės kilmės, o įveisti pušų, eglių, ąžuolų želdiniai būna sėklinės. Norint atskirti vegetatyviniu būdu atsikūrusius medynus nuo sėklinės kilmės medynų reikia
atkreipti dėmesį į stiebo kamblio formą, šaknų sistemos pobūdį ir augimo į aukštį eigą. Iš šaknų atžėlusias drebulės atžalas galima atskirti pagal motininio medžio šaknų liekanas. Kelmines ataugas leidžiančios medžių rūšys,
pavyzdžiui uosis, juodalksnis, liepa, ir stiebo kamblinėje dalyje turi išlenkimą bei auga po kelis medžius iš vieno
kelmo.
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2 pav. Kultūrinės kilmės eglynas – gerai matomos medžių eilės
(nuotrauka autoriaus)

Kultūrinės kilmės medynai yra įveisiami žmogaus, tokiuose medynuose matomos medžių eilės (2 pav.),
dirvos ruošimo želdiniams žymės, taisyklingas medelių išsidėstymas, absoliučiai vienodas amžius. Sodmenys
dirbtiniam miško įveisimui ar atkūrimui auginami medelynuose.
Be sėklinės ir vegetatyvinės kilmės želdinių, gali būti ir mišrios kilmės medynai, t. y. susidaryti iš sėklinės kilmės ir atauginių ar atžalinių medžių. Kultūrinės kilmės medynuose neretai randama ir savaime užaugusių
medelių.
Medynų rūšinė sudėtis. Pagal rūšinę sudėtį medynai gali būti gryni ir mišrūs (3 pav.). Grynais medynais
vadinami tie, kurių sudėtyje yra tik viena medžių rūšis ir kitų rūšių yra mažiau nei 5 proc. Tie medynai, kuriuose
auga kelios rūšys ir jų priemaiša yra didesnė nei 5 proc., yra vadinami mišriais. Medyno sudėtis užrašoma sutartinėmis medžių rūšių santrumpomis: P – pušis, E – eglė, M – maumedis, Ą – ąžuolas, U – uosis, B – beržas,
D – drebulė, J – juodalksnis, Bt – baltalksnis, Bl – blindė, L – liepa, K – klevas, G – guoba, Sb – skroblas, taip
pat nurodant kiekvienos sudėtyje dalyvaujančios rūšies tūrio dalį. Gryno pušyno formulė – 10P, mišraus eglyno
– 6E2Ą2D. Medžių rūšis, kurios medyno sudėtyje yra daugiausia, vadiname vyraujančia medžių rūšimi. Pagrindine medžių rūšimi vadinama rūšis, kuri ūkiniu požiūriu geriausiai tinka augti esamoje augavietėje.
Tikslinė medyno sudėtis – tai sudėtis, kurios sieksime medyno brandos amžiuje. Lietuvoje vyrauja pušynai, eglynai ir beržynai.
Amžius. Medynų amžius nustatomas atskirai kiekvienai medžių rūšiai, kuri dalyvauja to medyno sudėtyje.
Jei medyne medžių amžius svyruoja vienos amžiaus klasės ribose, jis laikomas vienaamžiu. Priešingu atveju jie
laikomis įvairiaamžiais. Nukirstų medžių amžių galima nustatyti suskaičiavus metines rieves kelme. Augančių
medžių amžiaus nustatymui yra naudojamas amžiaus grąžtas, kuriuo gręžiami medžių kamienai. Jauniems pušų
medžiams iki 40–50 metų, eglėms iki 20 metų amžių lengvai galima nustatyti pagal šakų mentures. Medynai pagal amžių yra skirstomi į jaunuolynus, pusamžius, bręstančius, brandžius ir perbrendusius.
Forma (ardiškumas). Medyne augantys medžiai susivėrus lajoms dažnai sudaro horizontalius lajų sluoksnius – ardus. Pagal ardų skaičių medynai skirstomi į paprastus ir sudėtinius. Paprasti vieno ardo medynai, kai
medžių lajos yra viename lygyje, sudėtiniai – kai medynai turi du ardus (3 pav.). Antrajame arde paprastai auga
unksminės, lėtai augančios rūšys, jaunesni medyno medžiai.
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3 pav. Paprastas grynas (a) ir sudėtinis mišrus (b) medynai (Miško savininko elementorius, 2016 m.)

Antrasis medyno ardas išskiriamas, kai jį sudarančių medžių aukštis skiriasi 25 proc. arba jie ketvirtadaliu
žemesni už viršutinio ardo medžius. Antram ardui priskiriamų medžių tūris vienam hektarui ne mažesnis kaip 20
m3 , skalsumas 0,3 ir daugiau. Taksuojant medyną antrajam ardui nustatoma sudėtis, amžius, skalsumas.
Skalsumas (glaudumas, tankumas). Šie medyno požymiai parodo sklypo medžiais užimamą plotą. Skalsumas – tai medyno skerspločių suma krūtinės aukštyje m2 vieno hektaro plote. Skalsumas – labai svarbus medyno požymis. Nuo jo priklauso medyno tūris, pomiškio, trako ir žolių bei samanų dangos vystymasis. Stiebų
skerspločių krūtinės aukštyje suma G m2/ha yra absoliutus skalsumas. Jis nustatomas išmatuojant visų medžių
skersmenis 1,3 m aukštyje arba Biterlicho prietaisu. Brandžiuose medynuose jis svyruoja tarp 20–40 m2 /ha.
Miškotvarkos medžiagoje dažniausiai naudojamas santykinis skalsumas. Santykinis skalsumas – tai esamo medyno skerspločių sumos santykis su normalaus medyno skerspločių suma. Normaliu laikomas medynas, kuris
esamomis rūšinės sudėties, amžiaus ir augavietės sąlygomis yra našiausias. Normalaus medyno skerspločių suma
1 ha surandama iš normalių medynų augimo eigos lentelių. Jis išreiškiamas vieneto dalimis. Vidutinis Lietuvos
medynų skalsumas – 0,72.
Medyno glaudumas. Tai medyno medžių lajų dengiamo ploto santykis su visu sklypo plotu. Glaudumas
taip pat išreiškiamas vieneto dalimis. Pavyzdžiui, 100 m2 sklype medžiai lajomis dengia 70 m2 , šio medyno Gl =
70/100 = 0,7. Glaudumas dažnai nustatomas vizualiai vertinant, kokią dangaus fono dalį dengia medžių lajos. Kai
medžių lajos pilnai susiglaudusios ir nėra laisvų tarpų, medyno glaudumas bus 1,0, tarpams tarp medžių sudarant
50 proc. – glaudumas 0,5 (4 pav.).

Normalus medynas – 1,0 glaudumo
0,5 glaudumo medynas
4 pav. Medyno glaudumo nustatymas (Miško savininko elementorius, 2016 m.)
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Medyno tankumas – tai esamo medyno medžių skaičiaus viename ha santykis su normalaus medyno
medžių skaičiumi. Normaliame visiškai užimtame medžiais medyne pagal lentelę turėtų būti 400 medžių, jei yra
tik 200, tankumas bus 0,5. Tankumas – labai svarbus medyno požymis, nuo jo priklauso medyno tūris, pomiškio,
trako ir kitų po medžių lajomis esančių augalų būklė. Tarp santykinio skalsumo ir glaudumo yra tiesioginis ryšys
ir nustatant šiuos rodiklius gaunami nedideli skirtumai jaunuolynuose ir brandžiuose medynuose.
Bonitetas. Augavietės sąlygos gali būti labai įvairios ir turi nevienodą įtaką medynų augimui bei produktyvumui. Suprantama, kad ne visos medžių rūšys vienodai reiklios augimo sąlygoms. Dėl šių veiksnių to paties
amžiaus medynai turi nevienodą prieaugį ir tūrį ploto vienete. Nustatant medyno bonitetinę klasę (lot. Bonitas –
gerumas) reikia žinoti jo amžių ir vidutinį aukštį. Mišriuose medynuose bonitetinė klasė nustatoma vyraujančiai
medžių rūšiai.

5 pav. Medynų bonitetinės klasės (Miško savininko elementorius, 2016 m.)

Taigi galima teigti, kad bonitetas yra medyno gerumo rodiklis. Išskiriamos 5 bonitetinės klasės (5 pav.).
Pirmos bonitetinės klasės medynai geriausi, o penktos blogiausi, papildomai gali būti išskiriama ir IA klasė. Bonitetinė medyno skalė gali kisti dėl aplinkos poveikio ir ūkinės žmogaus veiklos.
Augavietės. Miško augavietės – tai sklypų teritorijos, turinčios vienodą augaliją veikiančių faktorių kompleksą. Augavietė paprastai sujungia teritorijas, miško sklypus su vienodomis dirvos, hidrologinėmis sąlygomis.
Augavietės užrašomos trimis raidėmis – pirmoji apibūdina drėgnumą, antroji derlingumo laipsnį, o trečioji – uolienas.

Miško augaviečių paaiškinamieji ženklai
Drėgnumo laipsniai:
Š – normalaus drėgnumo šlaitų dirvožemiai ( >15°) ;
N – normalaus drėgnumo dirvožemiai;
L – laikinai perteklingo drėkinimo dirvožemiai;
U – pastoviai perteklingo drėkinimo dirvožemiai;
Pn – pelkiniai durpiniai nusausinti dirvožemiai;
P – pelkiniai durpiniai dirvožemiai.
Derlingumo laipsniai:
a – labai nederlingi;
b – nederlingi;
c – derlingi;
d – labai derlingi;
f – ypač derlingi;
9
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e – degraduoti (vėjo, vandens erozijos, gaisrų).
Uolienos:
l – lengvos (smėliai, priesmėliai, žvirgždai);
s – sunkios (priemoliai, moliai, dolomitai, klintys ne giliau kaip 0,4 m);
p – dvilytės (lengvos uolienos ant sunkių ar sunkios ant lengvų, slūgsančios 0,4–20 m gylyje).
Pomiškis
Pomiškiui priskiriami 2 metų ir vyresni medeliai, kurie ne aukštesni kaip 4 metrai. Vienmečiai medeliai
vadinami daigais ir pomiškiui nepriskiriami. Pomiškio sudėtis ir kiekis priklauso nuo rūšių biologinių savybių,
dirvožemio sąlygų ir apšvietimo. Pomiškis gali būti sudarytas iš tų pačių medžių rūšių kaip medynas arba iš kitų
rūšių.

Reikėtų įsidėmėti!

Pomiškis yra jaunoji miško karta, auganti po medynu ir galinti suformuoti naują medyną, kai viršutinis
ardas natūraliai žūsta arba jis iškertamas.
Stelbimą pakenčiančių rūšių (eglės, uosio), kurių sėklos plinta nesunkiai, pomiškio būna daugelyje toms
rūšims tinkamų augaviečių sklypų, nepriklausomai nuo medynų sudėties. Šviesamėgių rūšių pomiškis po medynų
danga paprastai būna nustelbtas, mažai gyvybingas ir išsilaiko neilgai. Pavyzdžiui, ąžuoliukai po tankaus medyno
danga išgyvena ne ilgiau kaip 5 metus. Dažniausiai jaunas pomiškis būna sėklinės kilmės. Gausesnis pomiškis
susiformuoja medyno dangos prošvaistėse, vėjavartų, vėjalaužų vietose, ant kelmų bei mikropakilimų.
Derlingų augaviečių miškuose pomiškyje rūšių būna daug. Po medyno laja auga eglės, ąžuoliukai, drebulės, klevai, uosiai. Kirtavietėse dažniausiai želia beržai, drebulės.
Pageidaujamos rūšies pomiškis miškininkystės požiūriu yra labai vertinamas. Kertant, retinant medynus
ar atliekant kitas miško ūkines priemones jis saugomas. Išsaugotas perspektyvus pomiškis garantuoja natūralių
miškų atsikūrimą, kurie pasižymi stabilumu ir atsparumu. Kita vertus, kirtaviečių nereikės želdinti dirbtiniu būdu,
sutrumpės naujų medynų išauginimo laikotarpis.
Trakas
Traką sudaro krūmai arba po miško danga esantys smulkūs medeliai, negalintys tomis sąlygomis sudaryti
medyno. Lietuvoje trake labiausiai paplitę krūmai yra paprastasis šaltekšnis, paprastasis šermukšnis, paprastasis
lazdynas, paprastasis kadagys, tačiau sudėtyje būna ir daugiau rūšių. Didelė trako įvairovė būna ąžuolynuose.
Šiluose trake dažniausiai auga šermukšniai, nederlingiausiose augavietėse – kadagiai, o drėgnesnėse augavietėse
pasitaiko šaltekšnių, karklų. Derlingų augaviečių miškuose trake auga daugiausia rūšių, dažniausios – lazdynas,
šermukšnis, šaltekšnis, sausmedis, pasitaiko ožekšnių, žalčialunkių, sedulų, putinų, šunobelių, serbentų, ievų.
Pelkiniuose pušynuose pasitaiko šaltekšnis, karklas, o juodalksnynuose trake auga šaltekšniai, šermukšniai, ievos,
lazdynai, sausmedžiai, serbentai, karklai. Trako sudėtis daugiausia priklauso nuo augavietės sąlygų, o gausumas
– nuo konkretaus medyno sudėties ir struktūros.
Trako reikšmė įvairiopa. Grynuose medynuose, ypač pušynuose ir eglynuose, trakas pageidautinas. Trako pakritos padeda susidaryti švelniajai miško paklotei, gausina dirvožemyje organinių medžiagų kiekį, gerina
humuso kokybę ir dirvožemio struktūrą, sudaro palankias sąlygas dirvožemio faunai. Trakas trukdo paviršiaus
vandeniui nutekėti, taip apsaugodamas dirvožemį nuo erozijos, sudaro palankias gyvenimo sąlygas paukščiams
bei žvėrims. Todėl ypač svarbi jo reikšmė vandens apsauginiuose miškuose.
Miškininkystės požiūriu trakas vertinamas įvairiai. Retas ar vidutinio tankumo trakas gali palankiai veikti
miško žėlimą, stabdydamas žolinės augalijos, ypač agresyvių suvelėnėjimą sukeliančių rūšių įsivyravimą. Tačiau
tankus trakas gali trukdyti miškui želti. Pavyzdžiui, esant tankiam lazdynų trakui sunkiai želia netgi eglės pomiš10
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kis.

Daugelis trako rūšių turi taikomąją reikšmę kaip vaistinė (kadagys, šaltekšnis), maistinė (lazdynas, šermukšnis), techninė (karklai) žaliava. Iš lazdynų galima gauti nemaža organinės masės kurui. Tačiau kai kurie krūmai turi neigiamų savybių. Kai kurios trako rūšys gali būti ligų tarpininkai (pvz., paprastoji ieva eglės kankorėžių,
serbentai veimutinės pušies rūdims).
Gyvoji dirvožemio danga
Gyvąją dirvožemio dangą sudaro puskrūmiai (avietė, gervuogė), krūmokšniai (mėlynė, bruknė, viržis ir
kt.), žoliniai augalai bei samanos. Gyvosios dirvožemio dangos sudėtis priklauso nuo klimatinių, dirvožemio sąlygų, medyno ypatumų, gyvūnijos, žmogaus ūkinės veiklos. Gyvoji dirvožemio danga turi didelę įtaką dirvodaros
procesams, dirvožemio faunos įvairovei. Gyvoji dirvožemio danga yra geras augavietės sąlygų indikatorius.
Daugelis miško augalų yra vertingi vaisiniai (bruknė, mėlynė, vaivoras, žemuogė, avietė, gervuogė, spanguolė ir kt.), vaistiniai augalai (meškauogė, katpėdė, vienagraižė vanagė, kadagys, viržis, čiobrelis, pataisas,
vaistinė baltašaknė, miškinis asiūklis, gailis, puplaiškis, pakalnutė ir kt.). Bet yra ir nuodingų augalų, pavyzdžiui:
plukės, didžiažiedė rusmenė, šilagėlės, jonažolės, daugiametis laiškenis. Kai kurie augalai yra medžių ligų tarpiniai augalai, pavyzdžiui, pušų ligas platina miškinis kūpolis, šlakinė kregždūnė, ankstyvasis šalpusnis. Eglės ligų
tarpiniai augalai yra kriaušlapės bei gailiai; drebulės – daugiametis laiškenis.
Gyvoji dirvožemio danga miškininkystės požiūriu vertinama įvairiopai, tačiau dažnai neigiamai. Įvairios
žolių rūšys formuoja skirtingas mikroklimatines sąlygas. Jos gali trukdyti medžių sėkloms sudygti, konkuruoja
su medžių daigais dėl šviesos, maisto medžiagų. Ypač tai pasireiškia kirtavietėse, aikštėse, kur įsivyrauja savita
šviesamėgė augalija.
Varpiniai augalai labai išdžiovina paviršinį dirvožemio sluoksnį, sudaro velėną ir trukdo jauniems daigams augti. Šiuo atžvilgiu ypač nepageidautini lendrūnų sąžalynai. Jie sudaro ne tik tankią velėną, bet ir sunaudoja daug maisto medžiagų, išgarina daug drėgmės ir turi neigiamą poveikį eglės daigams.
Žolių poveikis natūraliam miško žėlimui priklauso nuo mikroklimatinių, dirvožemio, reljefo sąlygų, žolių
tankumo, rūšinės sudėties. Pavyzdžiui, žaliosios samanos, esant plonam jų sluoksniui, padeda pušies ir eglės sėkloms sudygti, o esant storam sluoksniui – trukdo. Negausi mėlynių bei bruknių danga palankiai veikia natūralų
miško žėlimą, o tanki trukdo pomiškiui atsirasti. Reta viržių danga netrukdo sėkloms dygti, o išvešėję viržiai
išauga aukšti, suformuoja storą, rūgščios reakcijos paklotę, kuri neigiamai veikia miško žėlimą.
Negyvoji miško paklotė
Dirvožemio paviršiuje esančios įvairių irimo stadijų augalinės pakritos (žolės, medžių lapai, spygliai, žievė, šakutės, pumpurai, sėklos) bei virtuoliai sudaro miško paklotę. Tarp medyno ir dirvožemio vyksta medžiagų ir
energijos apytaka, kurioje svarbi miško paklotė. Per ją į dirvožemį grįžta didžioji dalis maisto medžiagų.
Jos reikšmė: sudaro maisto medžiagų rezervą; sudaro palankias sąlygas mikroorganizmams; mažina vandens paviršinį nuotėkį ir kartu eroziją; stora paklotė trukdo miškui želti; stora sausa paklotė gali sukelti gaisrus.

Pagrindinės miške augančių medžių ir krūmų rūšys
Kiekviena sumedėjusių augalų rūšis yra paplitusi tam tikrame žemės paviršiaus plote, kuris vadinamas
arealu. Lietuvos miškuose savaime paplitusių (jų augimo arealas) yra per 30 medžių ir krūmų rūšių. Visas medžių
rūšis galime suskirstyti į tokias grupes:
1. Spygliuočiai (paprastoji pušis, paprastoji eglė).
2. Kietieji lapuočiai (paprastasis ąžuolas, paprastasis uosis, paprastasis klevas).
3. Minkštieji lapuočiai (beržai, juodalksnis, baltalksnis, drebulė ir kt.).
Paprastoji pušis (P). Gausiausiai Lietuvos miškuose paplitusi medžių rūšis. Pušynai užima 35,8 proc. visų
Lietuvos miškų. Medis iki 30–40 m aukščio ir iki 1 m skersmens, tiesiu, išbėginiu liemeniu. Jaunų medžių laja
11
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kūgiška, vėliau ovališka, skėtiška arba netaisyklinga. Atviroje vietoje medžiai žemi, storomis, išsilanksčiusiomis
šakomis. Miške augančių medžių šakos išsilaiko tik viršūnėje. Kamblio žievė stora, pilkšvai rusva, giliai sueižėjusi pailgomis plokštelėmis. Liemens ir šakų žievė plonoka, raudonai gelsva. Šakojasi taisyklingais menturiais.
Spygliai melsvi ar pilkai žali, 4–8 cm ilgio, 2 mm pločio, kiek įviji, standūs, šiurkščiais, smulkiai pjūkliškais kraštais. Kankorėžiai kūgiški, 3–6 cm ilgio, 2–3 cm skersmens, dažniausiai rusvai pilki. Pušis dirvožemiui nereikli,
šviesamėgė, auga smėlio dirvožemiuose. Jos mediena patvari, naudojama statyboje, baldų pramonėje ir kt. Pušis
į aplinką skleidžia lakiąsias medžiagas – fitoncidus, kurie naikina ore esančias bakterijas.

6 pav. Paprastoji pušis (Vikipedija)

Paprastoji eglė (E). Eglynai Lietuvoje užima 21,4 proc. visų miškų. Medis 4 –50 m aukščio. Laja kūgiška,
tanki. Liemuo 1–2 m skersmens, tiesus, miške nelabai nulaibėjęs, atviroje vietoje kūgiškas, iki žemės šakotas.
Žievė pilkai arba rausvai ruda, plona, 30–40 metų sutrūkinėja. Šakos horizontalios, kylančia viršūne, menturinės.
Spygliai 2–2,5 cm ilgio, 2–3 mm pločio, ryškiai žali, labai nusmailėję, kieti, dygūs, prisegti prie kauburėlių, laikosi 5–7 (9) metus. Kankorėžiai cilindriški, 10–15 cm ilgio, 3–4 cm skersmens, rausvai ar gelsvai rudi. Paprastoji
eglė mėgsta normalaus drėgnumo priesmėlio ir priemolio dirvožemius, auga sparčiai, unksminė. Miške veisiama
3–4 metų sodinukais. Paprastosios eglės mediena tvirta, ne tokia patvari kaip pušies, naudojama geros kokybės
popieriui gaminti, celiuliozės pramonėje, statybos darbuose. Papr. eglės šaknų sistema paviršinė, todėl ji labai
neatspari vėjovartai. Eglė auga sparčiai, išskyrus pirmąjį dešimtmetį. 20–40 metų kasmet gali užaugti iki 70–100
cm. Kertama 70–80 metų.

12
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7 pav. Paprastoji eglė (Koehler: Medicinal-Plants)

Beržas (B). Lietuvoje labiausiai paplitusios 2 beržų rūšys: plaukuotasis ir karpotasis. Beržynai užima 21,1
proc. visų Lietuvos miškų. Beržas nereiklus dirvožemiui, šviesamėgis. Mediena naudojama fanerai, sportiniam
inventoriui, tarai gaminti, statybos darbams. Palikta miške mediena greitai pūva.
Karpotasis beržas užauga 30 m aukščio. Laja reta, 8–10 m skersmens, plonosios šakos nusvirusios. Jaunų medelių žievė rausvai ruda, vėliau, maždaug po 10 metų, balta, lygi, žemutinėje liemens dalyje juoda, giliai
sueižėjusi. Ūgliai ploni, apvalūs, pilki, rausvai rudi, karpoti. Lapai paprasti, kotuoti, trikampiški arba rombiški,
3–7 cm ilgio, pliki, pakraščiai dvigubai pjūkliški, tamsiai žalia, žvilgančia viršutine ir šviesiai žalia apatine puse.
Plaukuotasis beržas – tai 20 m aukščio medis. Plonosios šakos nesvyra žemyn. Jaunų medelių žievė lygi,
rausvai ruda, vėliau balta, šiek tiek sueižėjusi tik liemens žemutinėje dalyje. Ūgliai apvalūs, rausvai rudi, plaukuoti. Lapai paprasti, kotuoti, apvaliai trikampiški arba rombiški, kartais beveik širdiški, 4–6 cm ilgio, pjūkliški,
bukomis viršūnėmis, iš pradžių abipus plaukuoti, vėliau tik apatinės pusės gyslakertėse yra plaukelių kuokštai.
Auga drėgnesnėse augavietėse.

8 pav. Karpotasis beržas (Vikipedija)
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Juodalksnis (J). Juodalksnynai Lietuvoje užima 6,7 proc. visų miškų. Medis iki 30 m aukščio. Laja plačiai rutuliška, tanki, medyne augančių viršūninė. Liemuo 0,7 m skersmens, medyne tiesus, nelabai nulaibėjantis,
gerai nusivaliusiomis šakomis. Žievė juosvai ruda, sueižėjusi. Lapai paprasti, kotuoti, atvirkščiai kiaušiniški, 4–9
cm ilgio, iškirpta viršūne, pleištiniu pamatu, dvigubai pjūkliškais kraštais, lipnūs, tamsiai žalia, žvilgančia viršutine, gelsvai žalia, pagysliais kiek plaukuota apatine puse. Jauni medeliai auga greitai, per metus gali užaugti 1–1,5
m. Juodalksnis mėgsta šlapius su pratekančiu vandeniu dirvožemius, auga upių slėniuose, šviesamėgis, plinta
kelmų ataugomis. Mediena naudojama baldų, faneros gamybai, statyboms.

9 pav. Juodalksnis (sodininkyste.lt)

Baltalksnis (Bt). Baltalksnynai Lietuvoje užima 6,4 proc. visų miškų. Medis apie 20 m aukščio, pliku,
lygia žieve liemeniu, smailiaviršūniais, plaukuotais lapais. Baltalksnis auga paupiuose, ganyklose, mėgsta derlingus dirvožemius. Reiklus šviesai, auga labai sparčiai, dauginasi sėklomis, šaknų atžalomis, kelmų ataugomis.
Mediena minkšta, naudojama malkoms, paskutiniu metu kaip greitos apyvartos, greitai bręstanti ir auganti rūšis
rekomenduojama biokuro gamybai.

10 pav. Baltalksnis (Vikipedija)
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Paprastasis uosis (Uo). Uosynai Lietuvoje užima 2,5 proc. visų miškų. Medis iki 35–40 m aukščio. Laja
reta, ažūrinė, miške augančių viršūninė, o pavieniui augančių iš pradžių kiaušiniška, vėliau skėtiška, 20 m skersmens. Liemuo 1,5 m skersmens, tiesus, miške augančių uosių nelabai nulaibėjęs, atviroje vietoje kūgiškas, su
stambiomis šakomis. Žievė jaunų medelių lygi, žaliai pilka, 40–50 metų sueižėjusi, vėliau pasidaro pilka, su stora,
išilgai giliai sueižėjusia žiauberimi. Lapai sudėtiniai, neporomis plunksniški, 40 cm ilgio, susideda iš 11 (5–15)
beveik bekočių, lancetiškų arba pailgai kiaušiniškų, 4–9 cm ilgio ir 1,5–4 cm pločio, pjūkliškų, smailiomis viršūnėmis lapelių, kurių viršutinė pusė tamsiai žalia, apatinė šviesiai žalia. Tai pati reikliausia dirvožemiui Lietuvos
miškuose augančių medžių rūšis. Uosio mediena kieta, tvirta, elastinga, gražaus rašto, naudojama baldų, parketo,
sportinio inventoriaus gamybai, statybos darbams. Paskutiniu metu uosynai džiūva, jų plotai mažėja, juos užima
kitos medžių rūšys.

11 pav. Paprastasis uosis (Vikipedija)

Drebulė (D). Drebulynai Lietuvoje užima 3,3 proc. visų miškų. Dvinamis, 30–35 m aukščio medis. Laja
reta, netaisyklinga. Liemuo 1 m skersmens. Žievė iš pradžių lygi, šviesiai pilka arba pilkai žalia, vėliau žemutinėje liemens dalyje juosvai pilka, sueižėjusi. Lapai paprasti, odiški, apvalūs arba kiaušiniški, netaisyklingai karbuotais kraštais, pilkai žali, kotuoti. Kotelis ilgas, suplotas, todėl lapai nuolat virpa. Drebulės mediena minkšta, skali,
naudojama degtukų, taros gamybai. Klimatinėms sąlygoms atspari, nukenčia tik nuo grybinės ligos – drebulinės
pinties, kuri labai pūdo medieną.

12 pav. Drebulė (Vikipedija)
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Paprastasis ąžuolas (Ą). Ąžuolynai Lietuvoje užima 2,0 proc. visų miškų. Medis iki 40 m aukščio. Laja
plati, tanki, rutuliška, iki 20 m skersmens, su stambiomis šoninėmis šakomis. Liemuo 2 (4) m skersmens, medynuose tiesus, šiek tiek laibėjantis, atviruose plotuose staigiai laibėjantis, su storomis, žemai išaugančiomis šakomis. Žievė iki 30 metų lygi, pilka, pilkai juosva su rusvu atspalviu, žvilganti, vėliau giliai sueižėjusi, pilka, rausvai
arba juosvai pilka, iki 10 cm storio. Lapai paprasti, trumpakočiai, odiški, pailgai atvirkščiai kiaušiniški, 7 (15) cm
ilgio, 3 (7) cm pločio, su lygiakraštėmis 3–7 (8) skiautėmis ir smulkiomis auselėmis prie pamato, tamsiai žalia,
žvilgančia arba matine viršutine ir šviesesne apatine puse. Ąžuolas mėgsta apydrėgnius humusingus priesmėlius
ar priemolius. Jo mediena kieta, patvari, gražios tekstūros, labai vertinga, naudojama parketo, baldų, langų, durų,
vagonų, laivų gamybai ir apdailai. Ąžuolas gyvena iki 500 ir daugiau metų. Šiuo metu taip pat pastebimas ąžuolynų džiūvimas. Lietuvoje priimta ąžuolynų atkūrimo programa, todėl iškirtus vėl turi būti atkuriamas ąžuolynas.

13 pav. Paprastasis ąžuolas (Vikipedija)

Iš Lietuvoje augančių paminėtini ir šie medžiai: mažalapė liepa; paprastasis klevas; paprastasis šermukšnis; blindė; paprastoji ieva.
Paprastasis kadagys. Tai natūraliai Lietuvoje auganti rūšis, galinti būti medžiu arba krūmu. Daugiametis,
visžalis, lėtai augantis augalas. 10 metų būna tik apie pusės metro aukščio, o įprastą 3–5 m aukštį pasiekia tik 50
gyvenimo metais. Kadagio laja gali būti labai įvairių formų, bet natūraliai dažniausiai ovali arba kūgiška. Pakantus genėjimui, todėl gali būti formuojamas. Spygliai 10–15 mm ilgio, 1–2 mm pločio, susitelkę menturiuose po 3,
aštriai nusmailėję, dygūs, tamsiai žali ir šiek tiek žvilgantys. Kadagys – šviesamėgis augalas, nors jauni pakenčia
ūksmę. Gerai auga drenuotoje, neužmirkstančioje dirvoje. Atlaiko sausras ir šalčius, tačiau nepakantus užterštam
orui.

14 pav. Kadagys (Medicinal-Plants)
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Paprastasis šaltekšnis. Lietuvoje paplitęs visoje teritorijoje, tačiau nevienodai. Didesni plotai yra vidurio
lygumoje, pietvakarinėje ir šiaurinėje Lietuvos dalyse. Auga miškuose, krūmuose, upių ir ežerų pakrantėse, pelkėse, raistuose. Derlingesnėse dirvose būna išlakesnis, mažiau šakotas, skurdesnėse – blogiau auga, gausiai šakojasi. Daugiametis 3–6 m, kartais iki 7 m aukščio, dažniausiai augantis kaip krūmas arba gerokai rečiau neaukštas
medelis. Išaugusio medelių kamieno skersmuo gali būti iki 20 cm skersmens. Žievė lygi, beveik juoda. Ūgliai
raudonai rudi, nedygliuoti, trapūs. Lapai tamsiai žali, kiaušiniški, lygiakraščiai, auga pražangiai. Jų pažastyse
išauga po 2–7 smulkius žiedus. Vainikėliai žalsvai balti. Žydi gegužės–liepos mėn. Vaisius – rutuliškas, sultingas
kaulavaisis, prinoksta rugpjūčio–rugsėjo mėn. Nenunokę vaisiai būna avietiškai raudoni, o nokdami tamsėja ir
tampa juodi. Žydintis šaltekšnis – dekoratyvus augalas. Jį gausiai lanko bitės, todėl jis svarbus bitininkams. Žievė
ir vaisiai turi dažomųjų medžiagų. Rusvai oranžinė mediena naudojama tekinimo darbams, dekoratyvios faneros
gamyboje. Deginant medieną lieka beveik bepelenė anglis, kuri plačiai naudojama ūkyje. Kaip vaistinis augalas
naudojamas liaudies medicinoje. Žievės nuoviras yra kaip žarnyno veiklą skatinanti priemonė. Kartais žievės
būna gydomųjų arbatų sudėtyje. Iš jos gaminamas sausas bei skystas ekstraktas, milteliai. Šviežioje žievėje yra
nuodingųjų junginių. Pačiam ruošiant vaistinę žaliavą reikia labai atidžiai išsistudijuoti paruošimo technologiją
ir vartojimo būdus.

15 pav. Paprastasis šaltekšnis (Vikipedija)

Paprastasis lazdynas. Tai vasaržalis krūmelis, natūraliai ir savaime augantis Lietuvoje. Dažniausiai auga
kaip krūmas ir tik retais atvejais kaip medis. Dažniausiai siekia 5–7 metrus, turi keletą stiebų. Žievė pilkai gelsva, su tamsiomis skersinėmis juostelėmis, negiliai išilgai suskilinėjusi. Lapai stambūs, tamsiai žali, šiurkštoki.
Rudenį tampa gelsvai rudi. Lazdynai yra anksčiausiai Lietuvoje pražystantys sumedėję augalai, kol visa gamta
dar miega jie jau būna susukę žirginus (žiedus). Jie geltonos ar gelsvai rusvos spalvos, pailgi ir ritiniški, dažnai
susitelkę po kelis ant šakų viršūnių ir nusvirę. Gerai auga paunksmėje, tačiau tokiomis sąlygomis riešutus brandina retai ir labai negausiai. Esant geram apšvietimui pirmųjų riešutų galima tikėtis jau 5–10 augimo metais, o
gausiai dera kas 3–5 m. Riešutai – vertingas maisto produktas. Juose gausu riebalų, vitaminų ir kitų maistingųjų
medžiagų, todėl puikiai tinka imuniteto stiprinimui. Taip pat pasižymi cholesterolį mažinančiomis savybėmis,
dėl antioksidantų gausos jie puiki vėžio prevencija. Riešutai tampa maistu įvairiems gyvūnams – voverėms, miegapelėms, kėkštams ir riešutinėms. Tankiai suaugę kamienai palei žemę tampa prieglobsčiu ant žemės perintiems
paukščiams, o lapai – maistu daugeliui vabzdžių, ypač drugiams. Vidutiniškai reiklus dirvožemiui ir nors auga
labai įvairios sudėties dirvoje, geriausiai tinka karbonatingi priemoliai ir juodžemiai su daug organinių medžiagų.
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16 pav. Paprastasis lazdynas (Vikipedija)

Paprastasis erškėtis. Vasaržalis, 2–3 m aukščio, išsilenkusiomis šakomis dygliuotas krūmas. Žiedai stambūs, šviesiai rožiniai, kartais balti, kvapūs, po 3–5 žiedynuose. Žydi birželio–liepos mėn. Taurėlapiai, žiedui
peržydėjus žemyn atsilošia ir greit nukrinta. Vaisiai netikrieji, uogos pavidalo (erškėtuogės), raudoni, blizgantys
(tikrieji vaisiai – riešutėliai yra jų viduje ir paprastai vadinami sėklomis); prinoksta rugpjūčio–rugsėjo mėn. Lietuvoje dažnas, išskyrus šiaurinę jos dalį. Auga pakelėse, pamiškėse, pagrioviuose, krūmuose, šlaituose. Šviesamėgis, atsparus šalčiui. Geriausiai tarpsta derlinguose, vidutinio drėgnumo dirvožemiuose. Dauginasi sėklomis
ir šakninėmis atžalomis. Vaisiuose yra apie 200–1000 mg proc. askorbino rūgšties, iki 600 mg proc. vitamino P,
apie 10 mg proc. karotino, nemažai vitaminų PP, E, K, B; ir B. Be to, vaisiuose yra 7–8 proc. cukrų, apie 2,5 proc.
organinių rūgščių, iki 3 proc. rauginių medžiagų, apie 3,7 proc. pektinų, mineralinių medžiagų. Sėklose yra iki 10
proc. riebalų, eterinio aliejaus, vitamino E.
Vaisiai vartojami medicinoje ir maisto pramonėje, vainiklapiai – parfumerijoje ir kosmetikoje. Augalai
medingi, dekoratyvūs, naudojami kaip poskiepiai kultūrinėms rožėms.

17 pav. Paprastasis erškėtis (Vikipedija)

Detalesnę informaciją rasite:
• Navasaitis M., ir kiti. Lietuvos dendroflora. Kaunas, 2003.
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Naudingi miško augalai
Vaistiniai augalai plačiai vartojami medicinoje. Beveik kas trečiam vaistiniam preparatui pagaminti naudojamos augalinės kilmės medžiagos. Daugelis vaistinių augalų auga miškuose. Vaistų gamybai naudojamos
įvairios augalų dalys: pumpurai, lapai, žiedai, žievė ir kt.
Pumpurai skinami anksti pavasarį, kai jie pradeda brinkti, bet dar neišsiskleidę. Tuo metu pumpurai turi
daugiausia veikliųjų medžiagų.
Lapai skinami, kai jie yra visiškai išsivystę ir užaugę iki normalaus dydžio. Negalima rinkti pageltusių,
apdžiūvusių, pakenktų lapų. Renkant į maišus, dėžutes ar kitas talpas negalima lapų suspausti, nes jie greitai pradeda kaisti, o dėl to suyra veikliosios medžiagos.
Žolė – tai stiebai su lapais ir žiedais. Nedidelių augalų stiebeliai pjaunami žemai, o stambesnių skinama
viršūninė lapuota stiebo dalis. Žolė renkama augalo butonizacijos ar žydėjimo metu.
Žiedai skinami augalo žydėjimo pradžioje, tačiau jie turi būti jau visiškai išsiskleidę. Žiedus reikia rinkti
giedrą dieną. Žiedai – tai labai gležna augalo dalis, kuri suspausta kaista, keičia spalvą. Jie renkami į pintines ar
kartonines dėžes. Žiedų negalima dėti į plastikinius maišelius.
Vaisiai paprastai renkami, kai jie visiškai prinoksta. Tačiau augalai su smulkiais byrančiais vaisiais gali
būti renkami dar neprinokę. Surinkti augalai rišami į nedidelius ryšulius ir dar kurį laiką laikomi sausoje vėdinamoje patalpoje, kol visiškai prinoksta. Tada iškuliami ir išvalomi. Sultingi vaisiai renkami į negilias pintinėles ar
dėžutes.
Žievė daugiausia veikliųjų medžiagų turi rudenį ir pavasarį. Tačiau patogiau ją rinkti pavasarį (lapams dar
neišsiskleidus), kai lengvai atsilupa nuo medienos. Žievė lupama nuo 3–4 metų amžiaus stiebų ar šakų. Skersiniai
pjūviai daromi 20–30 cm atstumu vienas nuo kito, o po to – išilginiai pjūviai. Nuo medienos žievė atlupama mediniu ar plastmasiniu peiliu. Šaknys kasamos pavasarį ar rudenį. Dažniau rudenį, nes tada būna lengviau jas surasti.
Šakniastiebiai – tai stiebo kilmės požeminiai augalo organai, sudaryti iš bamblių ir tarpubamblių. Vaistinei
žaliavai tinka ne senesnių kaip 3–5 metų augalų šakniastiebiai.
Detalesnę informaciją rasite:
• Vaistinių ir prieskoninių augalų žinynas / Kathryn Hawkins [iš anglų kalbos vertė Jovita Staškevičiūtė]. Vilnius, 2012.
• Laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarka. Patvirtinta aplinkos ministro 2000 m. balandžio 27 d.
įsakymu Nr. 173 ,,Dėl Laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarkos patvirtinimo”.
• Miško savininko elementorius. 2 priedas. Vaistinės žaliavos surinkimo laikas. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerija. Vilnius, 2016. Prieiga per internetą: http://www.am.lt/VI/files/0.205905001484644321.pdf

Paukščiai ir žvėrys
Neatskiriama miškų sudėtinės dalis – jų medžiojamoji fauna. Pagrindiniai medžioklės objektai – kanopiniai žvėrys: briedžiai, elniai, šernai, stirnos. Medžioklės laimikius papildo medžiojamieji plėšrūnai (vilkai, lapės,
usūriniai šunys, barsukai, kiaunės, audinės); graužikai (kiškiai, voverės, ondatros, bebrai); paukščiai (antys, žąsys, kurapkos, kurtiniai, tetervinai). Tų populiacijų gausumą bei produktyvumą daugiausia lemia jų pašarų ištekliai žiemos metu. Bandoma aklimatizuoti ir auginti stumbrus, danielius ir muflonus.
Atsižvelgiant į pašarų bazę, Lietuvos miškuose turėtų būti: briedžių 3–4 tūkst., elnių – 10 tūkst., stirnų –
40–50 tūkst., šernų – 14 tūkst.
Nesureguliavus jų skaičiaus, nualinamos žiemos ganyklos, patys žvėrys blogai maitindamiesi nusilpsta,
užsikrečia įvairiomis ligomis ir dažnai krenta. Racionaliam medžioklės ūkio tvarkymui pirmiausia reikia suderinti
kanopinių žvėrių kiekį su jų pašarų baze, o tai būtų naudinga tiek miškui, tiek medžioklės ūkiui.
Medžioklės ūkio reikmėms naudojama 4,5 mln. ha ploto. Iš jų miško žemės užima 1,9 mln. ha. Labai
svarbią reikšmę turi ir medžioklės trofėjai arba, konkrečiau kalbant, žvėrių ragai, kailiai, dantys, kaulai, plaukai,
plunksnos. Iš daugelio medžiojamų žvėrių ir paukščių gaminamos iškamšos. Medžioklės trofėjai yra skirstomi į
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pagrindinius ir šalutinius. Pagrindiniai trofėjai – tai atskiros žvėrių kūno dalys, kurios vertinamos pagal tam tikras
formules, rengiamos šių trofėjų parodos. Šalutiniai trofėjai nėra vertinami. Tokie trofėjai labiau primena medžiotojui sėkmingos medžioklės akimirkas.
Detalesnę informaciją rasite:
•Didžioji medžioklės knyga I–II dalis. Autorių kolektyvas. Vilnius, 2005.
• Gaižutis, A. Miško savininko ABC. Kaunas, 2008.
• Juodvalkis, A.; Kairiūkštis, L. Medynų formavimas ir kirtimai. Kaunas, 2009.
• Miško savininko elementorius. Vilnius: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2010. Prieiga per
internetą: http://www.am.lt/VI/files/0.205905001484644321.pdf

Savikontrolės klausimai
7.2.1. Išvardykite ir apibūdinkite miško sudėtines dalis.
7.2.2. Kokiais pagrindiniais požymiais skiriame vieną medyną nuo kito?
7.2.3. Kokia medžių rūšis medyne pagrindinė ir kokia – vyraujanti?
7.2.4. Išvardykite Lietuvos miškuose augančias pagrindines medžių rūšis.
7.2.5. Kaip nustatomas medžio ir medyno amžius?
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7 . 3 . M I Š K O AT K Ū R I M A S I R Į V E I S I M A S .
M I Š K O AT K Ū R I M O B Ū D A I . M I Š K O Į V E I S I M A S
NE MIŠKO ŽEMĖJE
Reikėtų įsidėmėti!

Tai turi žinoti miško savininkas, iškirtęs mišką. Miško atkūrimo laikas:
Kirtavietėse ir želdintose miško aikštėse miškas turi būti atkurtas ne vėliau kai per trejus metus po miško
iškirtimo.
Žuvę želdiniai ir žėliniai turi būti atkurti ne vėliau kaip per dvejus metus, atkurti žuvę medynai – ne
vėliau kaip per trejus metus nuo jų žuvimo fakto nustatymo.
Neteisėtai iškirsti medynai turi būti atkurti ne vėliau kaip per vienus metus nuo neteisėtų kirtimų fakto
nustatymo.

Miško atkūrimo ir įveisimo būdai
Miško atkūrimo būdai: želdinimas (sodinimas ir sėjimas); žėlimas ar priemonių miško žėlimui skatinimas;
mišrus (želdinimas derinamas su savaiminiu miško žėlimu).
Miško želdinimas
Kultūrinis (dirbtinis) miško atkūrimas, dar vadinamas miško želdinimu, Lietuvoje yra labiausiai paplitęs miškų atkūrimo būdas. Atkuriant mišką dirbtinai sutrumpėja medyno atkūrimo laikas, apželdamos žemės
ūkiui netinkamos žemės. Taip atkuriant medynus sodinimui naudojama genetiniu požiūriu geriausios kokybės
sodmenys. Želdant atsižvelgiant į medienos poreikius ir augavietės sąlygas parenkamos tinkamiausios medžių rūšys. Derlingose augavietėse rekomenduojama želdinti mišrius medynus, sodinant lapuočių medžių rūšis. Pas mus
dažniausiai želdomos vietinės medžių rūšys – tokios kaip eglė, pušis, ąžuolas, klevas, beržas, liepa, juodalksnis.
Dažnai dėl nepalankių augavietės sąlygų ar medynų rūšinės sudėties, skalsumo, amžiaus, augalijos konkurencijos negalima atkurti ir suformuoti našių natūralių medynų. Tada būtina medynas atkuriamas dirbtiniu būdu
– želdant.
Miškas įveisiamas sodinant iš sėklų išaugintus ar vegetatyvinius sodmenis. Kuris atvejis labiau tinka,
priklauso nuo želdinių paskirties, rūšių biologinių savybių, želdavietės, taip pat nuo turimų lėšų, sodmenų, dirvožemio. Miško sodinimo sėkmę lemia keletas veiksnių: dirvos paruošimo kokybė; sodmenų paruošimo kokybė;
pasodinimo kokybė; želdinių priežiūra ir apsauga.
Želdavietės paruošimas. Priklausomai nuo augavietės yra sugrėbiamos į volus kirtimo liekanos, numatomi technologiniai koridoriai, nuleidžiamas paviršinis vanduo, naikinamos nepageidautinos minkštųjų lapuočių
ataugos, krūmai, konkuruojanti žolinė augalija, slopinami, naikinami ligų ir kenkėjų židiniai.
Dirvos paruošimas. Dirvos miško želdiniams ruošimo tikslas – sumažinti konkuruojančios augmenijos
įtaką miško želdiniams ir pagerinti dirvos drėgmės režimą bei jos struktūrą. Dirva ruošiama minimaliai pažeidžiant ekosistemas. Dirva ruošiama antroje vasaros pusėje arba rudenį. Sausose augavietėse dirva gali būti ruošiama pavasarį prieš miško sodinimą.
Sodmenų paruošimo kokybė. Sodmenys, skirti miško atkūrimui ar įveisimui, yra išauginami medelynuose. Jie skirstomi į sėjinukus (iš sėklos išaugintas ir nepersodintas augalas) ir sodinukus (persodintas ir vienus ar
kelis metus paaugintas sėjinukas). Pušys dažniausiai sodinamos vienmečiais (1+0)* ar dvimečiais (2+0)* pušies
sėjinukais. Kitų medžių rūšių medynai dažniausiai atkuriami sodinukais. (*Pastabos + – daigas yra persodintas.)
Želdinių prigijimui ir augimui labai svarbi yra sodmenų kokybė. Jie turi atitikti kokybės reikalavimus, t.
y. turi būti reikiamų išmatavimų, sveiki, tvirti, kad liemenėliai būtų tiesūs, viena viršūnėlė, sumedėjęs viršūninis
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ūglis, susiformavę ir ramybės būklėje pumpurai, kuokštinė šaknų sistema, nėra mechaninių ar kenkėjų, ligų pažeidimų. Jau iškasant sodmenis labai svarbu nepažeisti šaknų bei neleisti joms išdžiūti. Į sodinimo vietą atvežti
sodmenys tuojau pat iškraunami, sudedami į laikinam laikymui iš rudens gretimame medyne iškastas 0,5 metro
gylio ir žiemą pripildytas sniego (ledo) duobes, kuriose patalpintų sodmenų šaknys uždengiamos pjuvenų sluoksniu. Taip pat sodmenys gali būti laikomi ir tam įrengtuose šaldytuvuose. Atvežus sodmenis į želdavietę jie yra
prikasami pavėsyje, blogiausiu atveju – ir atviroje vietoje. Atvežti sodmenys į sodinimo vietą turi būti iš karto
prikasami taip, kad jų šaknys neturėtu kontakto su oro ir negalėtų išdžiūti.
Prieš želdinimą sodmenys yra paruošiami patrumpinat ilgas pavienes šaknis, bet ne daugiau kaip trečdalį
visų šaknų ilgio. Daug geriau augalus sodinti su patrumpintomis šaknimis, nes sodinant per ilgos šaknys gali būti
užlenkiamos. Tokie sodmenys su užlenktomis šaknimis pirmais arba po keleto metų žūva. Kad sodinukai geriau
prigytų ir augtų, prieš pat pasodinimą reikia sodmenų šaknis pamirkyti molio ir karvių mėšlo (mišinio santykis
10:1) tyrėje arba agroželatinoje. Paruošti sodmenys sudedami į kibirus ar specialias dėžes ir nešami į želdavietę.
Pasodinimo kokybė. Sodinimo būdas parenkamas pagal konkrečias augimo sąlygas, turimus mechanizmus, lėšas, įrankius, sodmenis. Sodinama rankomis ir mašinomis. Kirtavietėse dažniausiai sodinama rankomis.
Rankinio sodinimo gali būti tokie variantai: sodinimas su nelaisva šaknų sistema su paprastais bei specialiais kastuvais; sėjinukai ir sodinukai su laisva šaknų sistema, sodinama į duobutes kastuvu, grąžtu, cilindriniu kastuvu;
sodinukai su laisvomis šaknimis, sodinant į plyšius, suspaudžiant į plokštumą kabliais; sodinimas į kauburėlius
perteklingo drėgnumo želdavietėse užpilant žemėmis.
Geriausia sodinti anksti pavasarį, tik išėjus pašalui, iki pumpurų išsiskleidimo. Lengvose ir sausose dirvose želdinti galima ir rudenį. Durpinguose ir šlapiuose dirvožemiuose rudenį pasodintus medelius gali iškilnoti
pašalas. Rudenį spygliuočiai sodinami, kai nustoja augti į aukštį, o lapuočiai – pageltus lapams ir pilnai susiformavus pumpurams bei sumedėjus ūgliams. Spygliuočius rudenį geriausia sodinti rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo
pradžioje, kada viršutinė dalis pilnai susiformavusi, o šaknys dar auga. Pušies ir eglės šaknys pradeda augti, kai
dirvos temperatūra pasiekia 5–6 °C, o ąžuolo – 6–7 °C.
Sodmenys turi būti pasodinti reikiamame gylyje. Sodinimo gylis dažniausiai priklauso nuo želdinimo
sąlygų, sodinimo laiko, sodmenų ir medžių rūšies. Spygliuočių sėjinukų sodinimo gylis – iki pirmųjų spyglių,
o spygliuočių ir lapuočių sodinukų – iki šaknies kaklelio. Puriose ir sausose dirvose gali būti sodinama 2–3 cm
giliau. Augalo šaknys įkišamos truputį giliau numatyto sodinimo gylio į sodinimo įrankiu padarytą duobutę. Prieš
baigiant užpilti šaknis žeme reikia augalą patraukti į viršų iki reikiamo sodinimo gylio, nes tai padeda išvengti
šaknų užlenkimo. Apie pasodintus medelius žemė turi būti gerai suspaudžiama, kad prie šaknų neliktų dirvožemiu
neužpildytų oro tarpų.
Atkuriant mišką tikslinės medžių rūšys parenkamos atsižvelgiant į augavietės sąlygas ir želdinių tikslinę
paskirtį. Pirmenybė teikiama želdinių funkcijas geriausiai atitinkančioms medžių rūšims.
Medžių rūšių išdėstymą taip pat reikėtų derinti prie reljefo, nes šis tiesiogiai siejasi su derlingumu ir drėgnumu: ant kalno sausiau, bet ne taip derlinga kaip dauboje. Apibendrinant – žemesnės vietos labiau tinka lapuočiams, aukštesnės – spygliuočiams. Miško pakraščiuose rekomenduojama pasodinti stiprią šaknų sistemą turinčių
medžių: ąžuolų, uosių, klevų, liepų. Tai pasitarnaus vėjų, o galbūt ir gaisrų sulaikymui, šalnų sušvelninimui.
Priemonės, kuriomis siekiama pagerinti prigijimą ir augimą iki jų priskyrimo mišku apaugusiai naudmenai, vadinamas želdinių priežiūra. Prie jų priskiriama: konkuruojančios augmenijos pašalinimas, želdinių papildymas, miško želdinių apsauga nuo žvėrių.
Konkuruojančios augmenijos pašalinimas. Želdinius ir žėlinius, ypač derlingose augavietėse, gali užstelbti kita augmenija. Todėl siekiama visų pirma pašalinti dangą, konkuruojančią dėl šviesos, drėgmės ir maisto
medžiagų. Puskrūmius, krūmus ir nevertingų medžių rūšių savaiminukus būtina naikinti. Stelbianti žolinė augmenija pašalinama purenant dirvą, šienaujant, apmindant sausą žolę rudenį, purškiant herbicidais aplink pasodintus
medelius medelių eilėse arba ištisai – minkštųjų lapuočių želdiniuose – iki 5 metų, spygliuočių ir kietųjų lapuočių
– iki 7 metų.
Konkuruojanti žolinė augmenija dažniausiai naikinama tik dalinai. Taikoma tada, kai žolės stelbia sodinukus, ypač šviesamėges rūšis. Šviežiose kirtavietėse žolių rūšių skaičius ir padengimas iš pradžių sumažėja, vėliau
palaipsniui didėja ir maksimumą pasiekia 4–6 metais. Pirmais metais priežiūros reikia mažiau, 2–3 metais gali
tekti ravėti 1–2 kartus.
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Pastaruoju metu vis dar naudojami cheminiai preparatai. Svarbu nupurkšti tinkamu laiku. Geriausia purkšti augalų vegetacijos įkarštyje ar pasibaigus vegetacijai. Po purškimo turi praeiti 6–8 val. Be lietaus. Nepurkšti
vėjuotą dieną ir esant ypač aukštai temperatūrai. Tačiau tendencijos krypsta į jų naudojimo miškuose apribojimą
ar visišką uždraudimą.
Želdinių papildymas. Pasodinti medeliai prigyja ne visi. Todėl yra vykdoma želdinių apskaita bei inventorizacija pirmaisiais ir trečiaisiais pasodinimo metais spalio mėnesį. Pirmaisiais metais vertinamas želdinių
prigijimas, trečiaisiais – išlikimas. Želdiniai papildomi kitų metų pavasarį arba tų pačių metų rudenį, remiantis
rudeninės apskaitos (inventorizacijos) duomenimis. Jeigu neprigyja daugiau kaip 25 proc. medelių arba jie žūsta
grupėmis, želdinius reikėtų papildyti. Žuvę želdiniai – kai išlikę 25 proc. ir mažiau pasodintų medelių. Pildoma
dažniausiai rankiniu būdu atsodinant žuvusiųjų vietose. Geriausia atsodinti to paties amžiaus sodinukais.
Miško želdinių apsauga nuo žvėrių. Taikomos biologinės, cheminės ir mechaninės apsaugos priemonės.
Iš biologinių svarbiausia yra žvėrių skaičiaus sureguliavimas, iš cheminių – repelentų naudojimas, nes jų spalva,
kvapas ir skonis atbaido žvėris. Iš mechaninių svarbiausios yra tvoros. Geriausia taikyti visą kompleksą šių priemonių. Repelentai skirstomi pagal panaudojimo būdą: taškymo; tepimo; purškimo.
Miško sėja yra seniausias miškų atkūrimo būdas. Atkūrimas sėjant Lietuvoje nėra plačiai taikomas. Tačiau nedidelio ploto privačių valdų plynose medynų kirtavietėse miškų atkūrimas ąžuolo gilėmis, sėjant pušies,
eglės sėklas gali duoti gerų rezultatų.
Sėjimo privalumai: pigiau kainuoja; nereikia daigynų.
Trūkumai: reikia geresnių aplinkos sąlygų, geresnės priežiūros, daugiau sėklų. Sėjimo sėkmė priklauso
nuo aplinkos veiksnių, klimatinių sąlygų, technologinių reikalavimų įvykdymo, sėklų kokybės. Svarbi dirvožemio drėgmė. Optimali sėklų dygimui yra apie 25 proc., minimali – apie 10 proc., maksimali – apie 30 proc. Optimali temperatūra yra 20–25 °C, minimali – 6–8 °C, maksimali – 37 °C. Sėjimo būdai: eilėmis, eilių atkarpomis,
lizdais, grupėmis.
Sėjimą tikslingiausia atlikti pirmąjį pavasarį po medyno nukirtimo kovo–balandžio mėnesiais. Tam reikėtų pasirinkti aikšteles, kuriose nėra varpinių žolių. Sėti galima tik gerai įdirbtoje dirvoje. Puri dirva po sėjimo
suspaudžiama, sunkesnės sudėties po lietaus pašalinama susidariusi plutelė.
Miško žėlimas
Miško žėlimas arba savaiminis atsikūrimas – tai miško atsikūrimas, įsiveisimas be žmogaus pagalbos
arba taikant miško žėlimą skatinančias priemones. Miškui želiant savaime nereikia brangių darbo ir finansinių
sąnaudų, išaugusi nauja medyno karta atitinka augavietės sąlygas. Savaiminis miško žėlimas skirstomas į sėklinį
ir vegetatyvinį. Pirmuoju atveju nauja miško karta susiformuoja iš nukritusių ant žemės medžių sėklų, antruoju
– iš nukirstų medžių kelmo ataugų, šaknų atžalų. Pas mus dažniausiai iš sėklų atželia pušis, eglė, beržas, o vegetatyviškai – alksniai, drebulė, uosis. Sėklinės kilmės medžiai, o kartu ir medynai yra vertingesni nei vegetatyvinės
kilmės. Sėklinės kilmės medžiai yra tiesesni, aukštesni, atsparesni puviniams, ilgaamžiškesni, tolygiau išsidėstę
plote. Vegetatyvinės kilmės medžiai jauname amžiuje greičiau auga, anksčiau pasiekia brandą, trumpaamžiškesni, tačiau turi būdingą priekelminį kreivumą, dažnai paveldi iš motininio medžio šaknų puvinį. Savaiminis miško
žėlimas gali vykti dar po senu medynu, gali būti skatinamas kirtimais arba atsirasti po kirtimų.
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18 pav. Iš sėklų išdygę eglės savaiminukai (nuotrauka autoriaus)

Atauginės kilmės medynai galėtų būti auginami medienai, kurią galima būtų technologiškai perdirbti
(kuro, popieriaus, celiuliozės gamybai).

19 pav. Vegetatyviškai atžėlęs klevas (nuotrauka autoriaus)

Miško žėlimo skatinimo priemonės
Neretai esant nepakankamai geroms sąlygoms miškui natūraliai atželti yra vykdomos įvairios miško ūkinės priemonės, kurios sudaro geresnes sąlygas dygti sėkloms ir augti savaiminukams.
Dažniausiai vykdomos šios miško žėlimo skatinimo priemonės:
1) tinkamo kirtimo ir jo laiko parinkimas;
2) dirvos paviršinių sluoksnių purenimas;
3) trako, žolinės augmenijos naikinimas;
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4) pomiškio išsaugojimas medienos ruošos ir transportavimo metu;
5) sėklinių medžių palikimas (20–50 vnt./ha);
6) susikaupusio paviršinio vandens šalinimas;
7) plotų aptvėrimas.

Miško įveisimas ne miško žemėje
Žemės plotus, kuriuose miškas iki šiol neaugo, yra galimybė apželdinti mišku. Čia jau kalbėsime apie
miško įveisimą.
Kaip, kur ir kada miškai ne miško žemėje gali būti įveisiami?
1. Mažiau palankių ūkininkauti vietovių žemės ūkio naudmenų plotuose, atrinktuose pagal kriterijus.
2. Žemės naudmenų plotuose, kurių dirvožemio našumo balas ne didesnis kaip 32.
3. Žemės ūkio naudmenų plotuose, kurių dirvožemio našumo balas didesnis kaip 32, jeigu miškas įvei-

siamas:

3.1. Požeminio vandens, kraštovaizdžio rekreacinių išteklių, gamtinio karkaso, karstinio regiono apsaugos
zonose, teritorijose erozijai sustabdyti bei kitose teritorijose atsižvelgiant į gretimų teritorijų ekologinį stabilumą
ir miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas.
3.2. Žemės ūkio naudmenų plotuose, įsiterpusiuose tarp miškų, vandens telkinių, prie kurių nėra privažiavimo.
3.3. Apleistuose, daugiau kaip penkerius metus neįdirbtuose, nešienaujamuose, nenuganomuose, taip pat
besiribojančiuose su miškais, medžių ir krūmų želdiniais, pelkėmis ir pradėjusiuose savaime apaugti medžiais ir
krūmais žemės ūkio naudmenų plotuose.
4. Žemės ūkiui netinkamose ir nenaudojamose žemėse, kurios yra ne žemės ūkio naudmenų plotuose,
pagal gamtines sąlygas ir teritorinį išsidėstymą tinkamuose miškams įveisti. Tai gali būti smėlynai, žvyrynai,
eroduojami šlaitai, išgraužos, baigti eksploatuoti karjerai.
5. Žemės ūkio paskirties ar kitos paskirties žemės sklypuose, esančiuose urbanizuotose teritorijose, kuriose pagal parengtus detaliuosius planus numatomas miškų įveisimas.
6. Intensyvaus karsto teritorijos III ir IV grupių žemėje.
Žemės savininkas, norintis ne miško žemės sklype įveisti mišką, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos teritoriniam padaliniui turi pateikti prašymą, kuriame nurodo žemės sklypo, kuriame pageidauja
įveisti mišką, kadastro numerį. Prie prašymo taip pat reikia pridėti žemės sklypo plano M1:10 000 su pažymėtomis ribomis, pagal kurias jis pageidauja įveisti mišką, kopiją.
Žemėtvarkos skyrius, gavęs žemės savininko prašymą įveisti mišką ir nustatęs, kad reikia parengti kaimo
plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžina žemės
sklypo savininkui prašymą ir kitus dokumentus nurodydamas, kad reikia parengti kaimo plėtros žemėtvarkos
projektą miškui įveisti ne miško žemėje. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai miškui įveisti ne miško žemėje
rengiami žemės savininkų lėšomis. Šiuos projektus rengia asmenys, turintys teisės aktų nustatyta tvarka išduotą
kvalifikacijos pažymėjimą kaimo plėtros žemėtvarkos projektams rengti.
Žemės savininkas parengtą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje pateikia
Žemėtvarkos skyriui. Žemėtvarkos skyrius išduoda žemės savininkui leidimą įveisti mišką per 15 darbo dienų
nuo kaimo plėtros žemėtvarkos projekto miškui įveisti ne miško žemėje pateikimo dienos. Žemės sklypo, kuriame įveistas miškas, kadastro duomenys turi būti patikslinti nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 3 metus po jų
įrašymo į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą.
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Detalesnę informaciją rasite www.e-tar.lt peržiūrėję šiuos teisės aktus ir papildomus literatūros šaltinius:
• Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997
m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799 ,,Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“.
• Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“.
• Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29
d. įsakymas Nr. 3D-130/D1-144 ,,Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“.
• Miško želdintojo žinynas. Vilnius, 2017.
• Pagrindiniai miško kirtimai. Agroakademija. Prieiga per internetą: www.agroakademija.lt/images/
foto/table/4974.pdf

Savikontrolės klausimai
7.3.1. Kokius žinote miško įveisimo ir atkūrimo būdus?
7.3.2. Koks pagrindinis dirvos paruošimo miško želdiniams tikslas?
7..3.3. Kokias žinote miško žėlimą skatinančias priemones?
7.3.4. Per kiek laiko būtina atkurti mišką kirtavietėse ir želdintose miško aikštėse?
7.3.5. Kokias žinote želdinių ir žėlinių apsaugos priemones?
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7.4. P R I E Š G A I S R I N Ė I R S A N I TA R I N Ė M I Š K O
A P S A U G A . PA G R I N D I N I A I G A M T O S A U G O S
R E I K A L AV I M A I M I Š K U O S E
Priešgaisrinės apsaugos organizavimas
Miško gaisras – nekontroliuojamas degimas medynuose ar mišku neapaugusiuose plotuose, kurio
metu sunaikinamos arba pažeidžiamos miško biogeocenozės.
Lietuvoje yra taikoma bendra priešgaisrinės miško apsaugos sistema, kuri apima profilaktines, stebėjimo,
priešgaisrinės saugos, miško gaisrų likvidavimo priemones. Pagrindiniai šios sistemos tikslai ir uždaviniai yra:
atlikti miško gaisrų prevenciją; didinti miškų atsparumą gaisrams; atlikti stebėjimus pavojingu gaisrams kilti laikotarpiu; gesinti miško gaisrus ir likviduoti jų padarinius.
Šią bendrą priešgaisrinių priemonių sistemą rengia ir jos įgyvendinimą organizuoja Aplinkos ministerija,
regioniniai valstybinės miškų urėdijos padaliniai bei valstybinių parkų direkcijos kartu su savivaldybėmis, apskričių administracijomis, palaiko ryšius su Civilinės saugos bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentais,
Krašto apsaugos struktūromis. Valstybinių miškų urėdija bei valstybiniai parkai ir savivaldybės skiria lėšų bendrai
valstybinei priešgaisrinio stebėjimo ir gaisrų gesinimo sistemai visose miško valdose. Miško valdytojai ir savininkai savo lėšomis įgyvendina profilaktines priešgaisrines priemones.
Dėl klimato šiltėjimo, dėl miškų intensyvaus naudojimo rekreacijai ateityje gaisrų pavojus Lietuvos miškams didės. Šiuo metu laikoma, jog pagrindinė gaisrų kilimo priežastis yra miško lankytojų neatsargus elgimasis
su ugnimi, senos žolės deginimas. Kad dėl miško gaisrų ateityje nepatirtume didžiulių nuostolių, turi būti nuolatos
stiprinama ir tobulinama priešgaisrinė miškų apsauga.
Miško gaisrų daroma žala. Išsamios nuostolių apskaičiavimo metodikos, kuris įvertintų gaisrų poveikį
miškui, leistų prognozuoti būsimus nuostolius, nėra. Jų pasekmės vertinamos pagal ugnies poveikį pagrindiniam
miško elementui – medynui.
Neigiamos miško gaisrų pasekmės:
• sumažėja pažeistų medynų prieaugis,
• jaunuolynai ir pusamžiai medynai gali būti visiškai sunaikinti,
• nukenčia pomiškis, medžių, krūmų daigai,
• gaisro nusilpnintus medynus puola kenkėjai, susidaro sąlygos grybinėms ligoms plisti,
• nepageidaujamos krypties rūšių kaita, antraeilėmis mažiau vertingomis rūšims,
• gali sumažėti laukinių paukščių ir žvėrių skaičius (ypač pavojingi pavasariniai gaisrais, nes naikina ne
vien paukščius, bet ir jų lizdus, kiaušinius bei jauniklius),
• gaisruose žūsta žmonės.
Miško gaisrų rūšys. Miško gaisrai gali būti klasifikuojami pagal įvairius požymius: kilimo priežastis,
metų sezoniškumą, apimtą plotą ir pan. Tačiau didžiausią teorinę ir praktinę reikšmę turi miško gaisrų klasifikacija pagal tai, kuri medyno dalis gaisro metu dega. Šiuo požiūriu yra skiriamos trys miško gaisrų rūšys: pažeminiai,
lajiniai, požeminiai.
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1 lentelė. Miškų skirstymas į degumo klases (Aplinkos ministerija)

Degumo klasė

I (didelio gamtinio
degumo miškai)

Medynų charakteristika

Spygliuočių jaunuolynai iki 40 metų (Š, N
ir L hidrotopų ir visų trofotopų augavietėse); Per visą gaisrams kilti palankų laikopušynai ir eglynai (Š, N, L hidrotopų ir a, b tarpį galimi pažeminiai ir lajiniai gaisrai
trofotopų augavietėse)

Spygliuočių jaunuolynai iki 40 metų (U, P
hidrotopų ir visų trofotopų augavietėse);
II (vidutinio gamtinio pušynai ir eglynai (Š, N, L hidrotopų ir c,d, f
degumo miškai)
trofotopų augavietėse); lapuočių medynai (Š,
N hidrotopų ir a, b trofotopų augavietėse);
nusausintų augaviečių medynai

III (mažo gamtinio
degumo miškai)

Galimo gaisro rūšis

Ilgiau užsitęsus sausringam laikotarpiui, galimi pažeminiai, o spygliuočių
medynuose – ir lajiniai gaisrai, nusausintų augaviečių medynuose – durpiniai
požeminiai gaisrai

Lapuočių medynai (Š, N hidrotopų ir c, d,
f trofotopų ir c, d, f trofotopų augavietėse); Stichinės nelaimės sąlygomis dėl
lapuočių medynai (L hidrotopo ir visų trofo- užsitęsusios sausros galimi pažeminiai
topų augavietėse); visų rūšių medynai (U ir P ir durpiniai požeminiai gaisrai
hidrotopų augavietėse)

Miško gaisrų prognozavimas. Miško gaisrų prognozavimo tikslas – atsižvelgiant į esančias ir numatomas meteorologines sąlygas numatyti miško gaisrų kilimo pavojų ir pasiruošti jų gesinimui.
Pagrindinės sąlygos yra oro temperatūra, kritulių kiekis ir vėjo greitis. Remiantis šiais klimatiniais rodikliais yra nustatomos penkios miškų degamumo klasės (2 lentelė). Vasaros metu miškų degumo klasės nustatomos
kiekvieną dieną ir informacija skelbiama per masines informavimo priemones. Taip visuomenė yra informuojama
apie pavojų kilti gaisrams miškuose.
2 lentelė. Gaisringumo klasės (Aplinkos ministerija)

Gaisringumo klasės
I

Gaisrams kilti sąlygų nėra

II

Gaisrams kilti sąlygos mažai palankios (tikimybė 5–10 proc.). Gali kilti silpni žemutiniai gaisrai

III

Gaisrams kilti sąlygos vidutiniškai palankios (tikimybė 10–30 proc.). Gali kilti vidutiniai ir stiprūs
žemutiniai gaisrai

IV

Gaisrams kilti sąlygos palankios (tikimybė 30–60 proc.). Gali kilti žemutiniai gaisrai, kurie esant palankioms sąlygoms pereina į viršūninius gaisrus

V

Gaisrams kilti sąlygos ypač palankios (tikimybė iki 100 proc.). Gali kilti žemutiniai gaisrai, kurie esant
palankioms sąlygoms pereina į viršūninius gaisrus

28

Ū K I N I N K AV I M O P R A D M E N Y S M I Š K I N I N K Y S T Ė S PA G R I N D A I

Vis dažniau Europoje miškų žvalgymui pasitelkiamos ir naujausios technologijos – galingos vaizdo kameros. Vaizdo kamera miškus apžvelgia 35 km spinduliu, 30 kartų didina vaizdą. Sujungus su kompiuteriu, stebėtojas gali nustatyti 1° tikslumu kilusio gaisro kryptį. Gaisrų stebėjimas tam tikrais atvejais yra efektyvus ir nuo
žemės paviršiaus. Šis metodas papildo gaisrų stebėjimo iš bokštų sistemą, kai patruliuojama tose miškų masyvų
dalyse, kurios neapžvelgiamos iš bokštų. Gaisrų stebėjimas patruliuojant turi ir tą privalumą, kad stebėtojas, aptikęs gaisrų židinius, gali nedelsdamas užgesinti juos bei lokalizuoti dar neišsiplėtusius mažus gaisrus.

Priešgaisrinės miškų apsaugos priemonės
Siekiant išvengti miško gaisrų taikomos profilaktinės priemonės – rekreacinis miškų sutvarkymas, informacinių ir įspėjamųjų stendų įrengimas, gaisrų stebėjimo organizavimas.
Kita labai svarbi priešgaisrinių priemonių grupė yra prevencinės miško ūkinės priemonės. Tai priemonių visuma, kurias taikant yra nuolat gerinamas miškų atsparumas gaisrams.
Prie šių priemonių galima priskirti: sanitarinius kirtimus, priešgaisrinių juostų įrengimą, kelių priežiūrą, kirtaviečių ir užšlamštintų miškų valymą, priešgaisrinių vandens telkinių įrengimą.

Sanitarinės apsaugos organizavimas
Lietuvos miškų sanitarinius ir priešgaisrinius reikalavimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos miškų
įstatymas, Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės, Miškų sanitarinės apsaugos taisyklės ir kiti teisės aktai. Visų
teisinių ir poįstatyminių aktų miško valdytojai ir naudotojai privalo laikytis ir vykdyti visus juose pateiktus nurodymus. Kiekvienas ūkininkas turi susipažinti su reikalavimais, nurodytais Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklėse.
Detalią informaciją rasite:
Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 500 ,,Dėl miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (2015 m. kovo 4 d.
nutarimo Nr. 236 redakcija). Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B17AF00C766B

Pagrindinių miško ligų ir kenkėjų klasifikacija
Pagal pažeidimų pobūdį kenkėjai yra skirstomi į šias grupes: liemenų kenkėjai, spyglius bei lapus graužiantys kenkėjai, šaknų kenkėjai, vaisių ir sėklų kenkėjai.
Ruošiant ir sandėliuojant medieną yra taikomi tam tikri reikalavimai, kurie užtikrina ne tik geresnę sanitarinę miškų būklę, bet ir užtikrina medienos nenuvertėjimą.
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Reikėtų įsidėmėti!

Miško sanitarinės apsaugos reikalavimai kirtavietėse:
Visose kirtavietėse kelmai turi būti ne aukštesni kaip 10 cm, jei skersmuo pjūvio vietoje yra iki 30 cm,
storesnių medžių kelmo aukštis neturi viršyti 1/3 pjūvio skersmens.
Visose kirtavietėse nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d. negali būti palikta žalių spygliuočių kirtimo atliekų su žieve, kurių skersmuo storiausioje dalyje didesnis kaip 8 cm, ir ne ilgesnių kaip 1 m, išskyrus panaudotas
valksmais bei skirtas medienos kuro ruošai ar kitoms reikmėms, jei jos sukrautos į krūvas.
Miško sanitarinės apsaugos reikalavimai laikant medieną:
Žalia spygliuočių mediena nuo balandžio 20 d. (pušies – nuo balandžio 1 d.) iki rugsėjo 1 d. per dešimt
dienų po jos iškirtimo turi būti išvežta ne arčiau kaip 3 km nuo medyno, kurio sudėtyje spygliuočių medžių
rūšių yra daugiau kaip 20 procentų, pakraščio arba apdorota insekticidais, arba nužievinta, arba kitais būdais
apsaugota nuo medžių liemenų pavojingų kenkėjų ir ligų sukėlėjų (mediena laikoma neapsaugota, jei po žieve
yra gyvų liemenų kenkėjų (kiaušinėlių, lervų, lėliukių, suaugėlių) ar šviežių jų veiklos (įsigraužimų, takų ir kt.)
arba ligų požymių).
Į sandėlius ir lentpjūves, medienos perdirbimo ir kitas įmones, esančias arčiau kaip 3 km nuo medyno,
kurio sudėtyje spygliuočių medžių rūšių yra 20 procentų ir daugiau, pakraščio, nuo balandžio 1 d. iki spalio
1 d. draudžiama priimti ir laikyti medžių liemenų pavojingų kenkėjų užpultą nenužievintą medieną (mediena
laikoma užpulta kenkėjų, kai po žieve yra gyvų kiaušinėlių, lervų, lėliukių, suaugėlių arba šviežių jų veiklos
požymių – įsigraužimų, takų ir kt.).
Detalią informaciją rasite:
Miško sanitarinės apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. D1-204 ,,Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BA9557DAF396

Pagrindiniai gamtosaugos reikalavimai miškuose
Vykdant įvairią ūkinę veiklą miškuose būtina laikytis nustatytų gamtosaugos reikalavimų. Šie reikalavimai yra taikomi siekiant išsaugoti biologinę įvairovę, išsaugoti retas ar nykstančias augalų ir gyvūnų rūšis, neužteršti grunto ir gruntinių vandenų.
Siekiant išsaugoti biologinę įvairovę, vykdant kirtimus privaloma:
• didesnėse kaip 1 ha plynųjų ar atvejinių pagrindinių miško kirtimų biržėse palikti ne mažiau kaip 7 gyvus
medžius 1 ha (iš kurių ne mažiau kaip 3 būtų senesni arba storesni negu vidutiniai medžiai medyne) ir ne mažiau
kaip 3 negyvus storesnio kaip 20 cm skersmens 1,3 m aukštyje medžius 1 ha (jeigu tokių medžių nėra, reikia palikti atitinkamą kiekį stuobrių);
• plynųjų ar atvejinių pagrindinių miško kirtimų 0,5–1 ha dydžio biržėse palikti ne mažiau kaip 3 gyvus
medžius (iš kurių ne mažiau kaip 2 būtų senesni arba storesni medžiai negu vidutiniai medžiai medyne) ir ne
mažiau kaip 2 negyvus storesnio kaip 20 cm skersmens 1,3 m aukštyje medžius (jeigu tokių medžių nėra, reikia
palikti atitinkamą kiekį stuobrių);
• biologinei įvairovei svarbūs medžiai kirtavietėse paliekami suirti;
• II miškų grupei priskirtuose miškuose ir III miškų grupių miškuose, esančiuose saugomose teritorijose,
kurios įsteigtos ir registruotos Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre Saugomų teritorijų
įstatymo nustatyta tvarka, ir IV grupės miškuose, esančiuose nacionaliniuose parkuose, pagrindiniai miško kirtimai ir medienos ištraukimas iš jų draudžiami nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., jei saugomai teritorijai kitais
teisės aktais nenustatyta kitaip;
• plynose biržėse turi būti palikta ne mažiau kaip 5 m3/ha miško kirtimo atliekų arba paliktas papildomas
biologinei įvairovei svarbių medžių skaičius, atitinkantis šį tūrį.
Siekiant išsaugoti retų paukščių populiacijas, vykdant miško kirtimo darbus būtina laikytis nustatytų atstumų nuo jų perėjimo vietų. Šie atstumai pateikiami 3 lentelėje.
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2 lentelė. Gaisringumo klasės (Aplinkos ministerija)

Saugoma paukščių rūšis
Juodasis gandras*, jūrinis erelis*, kilnusis erelis, žuvininkas, didysis
apuokas

Veisimosi vietos spindulys nuo
lizdavietės, m
200

Gyvatėdis, didysis erelis rėksnys, sakalas keleivis, žalvarnis*

150

Vapsvaėdis*, juodasis peslys, rudasis peslys, vištvanagis, mažasis erelis
rėksnys*, uralinė pelėda*

100

Pelėsakalis, startsakalis, sketsakalis, lututė*

50

Siekiant išsaugoti dirvožemį bei užtikrinti ekosistemų apsaugą ugdymo kirtimų metų privaloma laikytis
šių reikalavimų:
• Važinėti medvežėmis, medkirtėmis ar traktoriais ne valksmais draudžiama, išskyrus avarinio ar technologinio būtinumo atvejus ir IVB miškų grupę (trumpo kirtimo amžiaus plantacinius miškus).
• IVA grupės miškuose jaunuolynų ugdymo kirtimai, medienos ištraukimas draudžiami nuo balandžio 1 d.
iki birželio 1 d., retinimai ir einamieji kirtimai, medienos ištraukimas draudžiamas nuo gegužės 1 d. iki liepos 1 d.
• II miškų grupei priskirtuose miškuose ir III grupės miškuose, esančiuose saugomose teritorijose, kurios
įsteigtos ir registruotos Saugomų teritorijų valstybės kadastre Saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka, ir IV
miškų grupės miškuose, esančiuose nacionaliniuose parkuose, ugdomieji miško kirtimai ir medienos ištraukimas
draudžiami nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., jei saugomai teritorijai kitais teisės aktais nenustatyta kitaip.
Detalią informaciją rasite:
• Miško kirtimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d.
įsakymu Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“ (2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. D1-690
redakcija).
• Pivoriūnas, A.; Kurlavičius, P. Privataus miško tvarkymas išsaugant biologinę įvairovę. Kaunas, 2005.
• Miško savininko elementorius. Vilnius: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2010.

Savikontrolės klausimai
7.4.1. Kokios yra miškų degumo klasės?
7.4.2. Kokios yra gaisrų rūšys?
7.4.3. Kas yra biologinės įvairovės medžiai?
7.4.4. Kiek biologinės įvairovės medžių reikia palikti plyno kirtimo kirtavietėse, didesnėse
nei 1 ha?
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7 . 5 . M I Š K O T VA R K O S P R O J E K T A S . M I Š K O
K I RT I M A I, J Ų K L A S I F I K A C I J A. M E D I E N O S
T Ū R I O N U S TAT Y M A S . M I Š K O D A R B Ų S A U G A
MIŠKOTVARKOS PROJEKTAS
Privačių miškų savininkai ūkininkauja vadovaudamiesi kvalifikuotų miškininkų parengtais vidinės miškotvarkos projektais, kuriuose pateikiama informacija apie miško valdą, numatomi būtini ar galimi miško savininko veiksmai. Vidinės miškotvarkos projektai – dokumentai, rengiami valstybinėms ir privačioms miško
valdoms arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei ir skiriami ūkinei veiklai miško
žemėje planuoti.
Miškų įstatyme numatyta, kad miškotvarkos projektai rengiami visoms privačioms miškų valdoms ir skiriami konkrečių tvarkymo priemonių sistemai jose nustatyti, o miško savininkai turi laikytis privalomų vykdyti
miškotvarkos projekto dalių – pagrindinių kirtimų dešimtmečio normos, miško atkūrimo bei aplinkosaugos reikalavimų.
Valdantys daugiau kaip 500 hektarų miško privalo neviršyti metinės pagrindinių miško kirtimų normos,
kuri nurodoma miškotvarkos projekte. Jei ketinate pasinaudoti Europos Sąjungos parama arba norite gauti kompensaciją už aplinkosauginius apribojimus, jums, nepriklausomai nuo miško valdos ploto, taip pat bus reikalingas
vidinės miškotvarkos projektas.
Verta paminėti atvejus, kai be miškotvarkos projekto miško savininkai gali vykdyti pagrindinius miško
kirtimus. III–IV A miškų grupių miškuose inventorizuotų grynųjų baltalksnynų, drebulynų, gluosnynų ir blindynų
ar mišriuose medynuose, kuriuose baltalksniai, drebulės, gluosniai ir (ar) blindės sudaro 76 procentus ir daugiau
pirmojo ardo medynų tūrio, visų rūšių pagrindinius kirtimus. III–IV A miškų grupių miškų mišriuose medynuose
baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių iškirtimą atrankiniais ir atvejiniais pagrindiniais kirtimais. Pagrindinius
kirtimus žemės sklypuose, kuriuose miško žemė užima iki 3 ha ploto. Kirtimus IV B grupės (trumpo kirtimo amžiaus plantaciniuose) miškuose.
Jei miško valdos plotas neviršija 3 ha, miško savininkas gali pasirinkti ūkininkauti supaprastinta tvarka.
Tokiu atveju leidimą plynam kirtimui jis gali gauti pateikęs kertamos biržės atrėžimo brėžinį, kirstinų medžių
tūriui apskaičiuoti naudojamą taškavimo lapą ir želdinimo projektą, o einamiesiems kirtimams taškavimo lapą
(atskirai apskaičiuojant valksmams įrengti kertamų medžių tūrį) ir biržės atrėžimo brėžinį (kai kirtimų vykdymo
plotas nesutampa su valdos ribomis).
Pagrindas privačių miškų vidinės miškotvarkos projektui rengti yra miško savininko arba, jei valda valdoma kelių bendraturčių bendros nuosavybės teise, raštišku visų bendraturčių sutikimu (arba jų įgaliotų asmenų
pagal notaro patvirtintą ar notaro patvirtinimui prilygintą įgaliojimą) sudaryta rašytinė sutartis su miškotvarkos
projekto rengėju, kurioje susitariama dėl planuojamų ūkinių priemonių projektavimo, projekto parengimo terminų ir kainos. Vidinės miškotvarkos projektai gali būti rengiami tik toms privačioms miško valdoms, kurių
nuosavybė įteisinta ir įregistruota Registrų centre (savininkas privalo turėti valdos planą ir valdos registravimo
Nekilnojamojo turto kadastre ir registre pažymėjimą), o miško valda vietoje pažymėta aiškiomis ribinėmis linijomis (aiški ribinė linija – tai miško valdos ribas natūroje žyminti linija, kurioje 1–1,5 m atstumu nuo valdos ribos į
šios miško valdos pusę iškirsti medžiai ir krūmai arba iškirstas pomiškis ir trakas bei su ribine linija besiribojantys
medžiai pažymėti dažais ar žievės patašymu iš ribinės linijos pusės). Projektas rengiamas visai miško valdai, neatsižvelgiant į bendraturčių skaičių. Projekto kaina priklauso nuo sklypo ploto, inventorizacijos darbų sudėtingumo,
ūkinių priemonių projektavimo sudėtingumo ir sutariama prieš darbų pradžią. Kvalifikaciją rengti projektus turinčių specialistų sąrašą ir kontaktus skelbia Valstybinės miškų tarnybos interneto svetainės www.amvmt.lt skiltyje
„Vidinės miškotvarkos projektų rengėjų sąrašas”.
Miškotvarkos projektas pradeda galioti, kai yra suderinamas, patvirtinamas ir užregistruojamas Valstybinėje miškų tarnyboje, apie tai paskelbiama tarnybos svetainės skiltyje „Privačių miško valdų miškotvarkos
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projektų registras“.
Patvirtinti vidinės miškotvarkos projektai mažesnėms nei 10 hektarų privačių miškų valdoms galioja dvidešimt metų, o privačių miškų valdoms, kurių plotas 10 hektarų ir didesnis, – dešimt metų. Šiam laikotarpiui pagal galiojančius projekto rengimo metu teisės aktų reikalavimus suprojektuojamos ūkinės priemonės, pateikiami
duomenys apie medynų rūšinę sudėtį, amžių, plotą, tūrį, galimus kirtimus, miškų želdymą, priežiūrą ir rekomendacijos dėl kitų miško tvarkymo ir apsaugos darbų.
Pagrindinės privataus miško vidinės miškotvarkos projekto dalys:
• Titulinis puslapis ir Santrauka apie suprojektuotų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų, miško atkūrimo
apimtis.
• Inventorizacinė dalis (t. y. valdos žemės planas su jame pažymėtais medynais ir valdos miško sklypų
charakteristika pagal miškų inventorizacijos duomenis (taksoraštis).
• Miško kirtimų dalis (suprojektuoti galimi plyni, einamieji, ugdomieji ir kiti kirtimai, išdėstyti projekto
galiojimo laikotarpiui ir pažymėti medynų plane).
• Miško atkūrimo darbų dalis (želdintiniems sklypams suprojektuoti geriausiai augavietės sąlygas atitinkantys miško atkūrimo būdai, mišrinimo schemos ir tikslinės medžių rūšys, paskaičiuojant, kiek ir kokių sodinukų reikės miško atkūrimui, kurie plotai bus paliekami savaiminiam atželdinimui).
• Privalomi miško apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimai (pažymimos zonos, kuriose ribojama ūkinė
veikla, nurodomos miškų grupės, pažymimos upių, ežerų apsaugos zonos, saugomų paukščių lizdavietės), taip
pat kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reikalavimai; saugomos teritorijos ir
„Natura 2000“ teritorijos, į kurias patenka žemės sklypas.
Taip pat į miškotvarkos projektą įsegamos valdos nuosavybės pažymėjimo ir žemės sklypo plano kopijos, gali būti pridedamas kraštovaizdžio formavimo projektas ar kita užsakovo pageidavimu projekto autoriaus
parengta medžiaga.

Miško kirtimai, jų klasifikacija
Miško kirtimų klasifikacija pateikta 20 paveiksle.

20 pav. Miško kirtimų klasifikacija (Miško kirtimų taisyklės)

Pagrindinio naudojimo – nukertami užauginti, brandą pasiekę medynai ar medžiai, vėl atkuriant medyną. Plotas, kuriame vykdomi pagrindiniai kirtimai, vadinamas birže.
Pagrindiniai kirtimai vykdomi IV grupės (ūkiniuose) ir III grupės (apsauginiuose) miškuose. II grupės
(specialios paskirties) miškuose, siekiant išsaugoti arba atkurti miško ekosistemas, formuoti ir išsaugoti rekreacinę miško aplinką – pagrindiniais neplynais kirtimais gamtinę brandą pasiekusiuose medynuose. Šios grupės
miškuose ne tik išsaugomi, atnaujinami medynai, bet ir racionaliai panaudojama esanti mediena.
Ugdymo kirtimai taikomi medynuose nuo jų susiformavimo iki brandos amžiaus, siekiant per trumpiau33
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sią laiką išauginti pageidautinos rūšinės sudėties ir geros kokybės produktyvius medynus.
Sanitariniais kirtimais siekiama gerinti miškų sanitarinę būklę, paprastai ten, kur kiti kirtimai artimiausiu metu nebus taikomi.
Rekonstrukciniais kirtimais siekiama iš esmės pakeisti netinkamos rūšinės sudėties ar mažo skalsumo
nebrandžius medynus, jų vietoje įveisiant naujus želdinius.
Kraštovaizdžio formavimo kirtimais gerinamos medynų rekreacinės savybės intensyvaus rekreacinio
naudojimo miškuose (miško parkuose, kurortiniuose miškuose).
Visi nepagrindinio naudojimo kirtimai, t. y. tie, kurie atliekami iki medžių gamtinės brandos, yra vadinami
tarpinio naudojimo kirtimais.
Atlikdami ugdymo, sanitarinius ar pagrindinio naudojimo miško kirtimus susiduriame su kirstinų ir paliekamų medžių atrinkimu. Kiekviena kirtimų rūšis turi savų ypatumų atrenkant nepageidaujamus medžius medyne.
Ugdymo kirtimai
Atliekant ugdymo kirtimus yra išskiriami jų metodai ir būdai.
Ugdymo kirtimo metodas – tai savitas medžių atrinkimo kirtimui principas. Šiuo metu praktikoje yra taikomi žemutinis, aukštutinis ir aktyvus medžių atrinkimo kirtimams principai.
Ugdymo kirtimo būdas – tai techninis, technologinis sprendimas, besiremiantis ugdymo metodais ir
reglamentuojantis kirtimo procesą.
Ugdymo būdas nuo ugdymo metodo skiriasi tuo, kad pastarasis nereglamentuoja kirtimo technologijos,
tik nurodo, iš kurios medyno dalies yra atrenkami kirstini medžiai.
Vykdant ugdymo kirtimus yra pagal kirstinų medžių atrinkimą yra išskiriamos dvi sistemos: schematinis
ugdymas ir selektyvinis ugdymas.
Schematinis ugdymas: esant labai tankiems kultūrinės kilmės medynams yra iškertamos pavienės eilės
(pvz., kiekviena trečia eilė). Ugdant medynus schematiškai yra iškertama ir nemažai gerų perspektyvių (A, B
klasių) medžių. Likusiuose tarpuose yra vykdomas selektyvinis ugdymas. Taip yra ugdomas visas plotas ištisai,
įvertinant kiekvieną medį individualiai. Tokio ugdymo tikslai gali būti negatyvinis medynų ugdymas arba medžių skaičiaus reguliavimas.
Kintant medyno amžiui, keičiasi ir ugdomųjų miško kirtimų tikslai bei reikalavimai jiems. Priklausomai
nuo medyno amžiaus ir ūkinių tikslų, Lietuvoje šiuo metu ugdomieji miško kirtimai skirstomi į tris rūšis: jaunuolynų ugdymo, retinimo ir einamuosius kirtimus.
Jaunuolynų ugdymo kirtimai minkštųjų lapuočių medynuose pradedami nuo šeštųjų jų augimo metų, o
spygliuočių ir kietųjų lapuočių – nuo aštuntųjų ir vykdomi, kol jaunuolynas pasiekia 20 metų amžių. Pagrindinis
šių kirtimų tikslas yra formuoti medynų rūšinę sudėtį, kad medyne būtų kuo daugiau tikslinių rūšių medžių. Jų
metu šalinami nepageidaujamų rūšių, stelbiantys tikslines rūšis medžiai bei krūmai, sudaromos optimalios sąlygos augti tikslinėms medžių rūšims. Jaunuolynų ugdymas vykdomas daugiausia mišriuosiuose medynuose, nors
12–15 metais jie vykdomi ir grynuosiuose medynuose, siekiant panaikinti ar susilpninti konkurenciją tarp tos
pačios medžių rūšies atskirų medelių. Jaunuolynų ugdymas – tai vienas iš svarbiausių medynų ugdymo etapų,
nes nuo jo priklauso medyno rūšinė sudėtis bei medyno vertė ateityje. Natūraliai besiformuojančiuose medynuose, ypač augančiuose derlinguose dirvožemiuose, ekonominiu požiūriu menkavertės rūšys (baltalksnis, drebulė)
dažnai praauga ir užstelbia pagrindines rūšis (ąžuolą, uosį, pušį, eglę). Laiku neįvykdžius jaunuolynų ugdymo
kirtimų, iškyla grėsmė pageidaujamomis medžių rūšimis atsodinto jauno miško likimui, kartu ir miškui atkurti
skirtoms investicijoms. Netgi labai gerai atsodinus iškirstą mišką, tačiau laiku neatlikus jaunuolynų ugdymo kirtimų, norimo miško nebus – pasodinti medeliai greičiausiai sunyks, o juos nustelbs nepageidaujami menkaverčiai
medžiai ar krūmai.
Retinimo kirtimai vykdomi 21–40 metų amžiaus spygliuočių ir kietųjų lapuočių medynuose arba 21–30
metų amžiaus minkštųjų lapuočių medynuose. Retinimų tikslas – reguliuoti medžių tarpusavio santykius, užtikrinti optimalias ar artimas joms augimo sąlygas geriausiems medžiams, tęsti medyno struktūros ir iš dalies rūšinės sudėties formavimą. Todėl retinimais pirmiausia pašalinami visi likę po jaunuolynų ugdymo nepageidaujamų
rūšių medžiai, jei jie trukdo augti pagrindinių rūšių medžiams, taip pat visi netinkamos formos, mažai gyvybingi,
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ligoti ir pažeisti medžiai. Paliekamas optimalus tolygiai plote išsidėsčiusių produktyviausių medžių skaičius.
Einamieji kirtimai – paskutinieji iš ugdomųjų miško kirtimų. Šių kirtimų pagrindinis tikslas yra skatinti
geriausių medžių tūrio prieaugį, siekiant sukaupti kuo daugiau ir kuo geresnės medienos. Spygliuočių ir kietųjų
lapuočių medynuose einamieji kirtimai pradedami nuo 41 metų, o minkštųjų lapuočių – nuo 31 metų amžiaus ir
baigiami ąžuolynuose ir uosynuose likus 20 metų, kitų medžių rūšių medynuose – 10 metų iki minimalaus pagrindinių miško kirtimų amžiaus IVA grupės miškuose.
Medynus ugdant negatyviai yra iškertami nepageidaujami ir puoselėjami geros kokybės, perspektyvūs,
tikslinių medžių rūšių medžiai. Prie kirstinų medžių priskiriami: „vilkiniai“ medžiai; išsišakoję, blogos stiebo
formos medžiai; perspektyvių medžių žievę brozdinantys ir pažeidžiantys egzemplioriai; perspektyvius ateities
medžius čaižantys medžiai (laibomis lajomis medžiai, kurie dėl vėjo poveikio čaižo kaimyninių medžių lajas);
ligų ir kenkėjų užpulti medžiai.

21 pav. Negatyvus medynų ugdymas (Waldbau 2010)

Pagrindinio naudojimo kirtimai
Lietuvos miškuose taikomi plyni, atvejiniai ir atrankiniai pagrindinių kirtimų būdai. Atvejiniai ir atrankiniai kirtimai dar vadinami neplynaisiais pagrindiniais kirtimais.
Plynaisiais miško kirtimais vadinami kirtimai, kai visas tam tikro ploto medynas, išskyrus jame esantį gyvybingą pomiškį, paliekamus sėklinius bei gamtosauginiu požiūriu vertingus medžius, iškertamas vienu kirtimo
atveju. Plynieji pagrindiniai miško kirtimai turi savų privalumų: jų metu iš karto gaunamas maksimalus iškertamas medienos kiekis, kartu didesnės pajamos, paprastesnis šių kirtimų darbų organizavimas ir vykdymas.
Tačiau po plynojo kirtimo beveik visais atvejais reikės atsodinti iškirstą mišką, o tai reiškia papildomas
išlaidas miško savininkui, taip pat bus formuojamas vienaamžis medynas, kurį kirsti vėl bus galima tik praėjus
pusei šimto ar daugiau metų.
Plynai paprastai kertami medynai, kuriuose nėra reikiamo kiekio pagrindinių rūšių pomiškio, polajinių
miško želdinių ar antrojo ardo, užtikrinančio ūkiškai vertingo kitos kartos medyno suformavimą. Taip pat plynai
dažniausiai kertami juodalksnynai, pelkinėse augavietėse (P hidrotopas) augantys medynai. Plynųjų kirtimų biržės projektuojamos taksaciniais sklypais, o kai sklypai dideli, jų dalimis. Plynaisiais pagrindiniais miško kirtimais
iškertamos biržės maksimalus plotas ūkiniuose (IV grupės) miškuose – 8 ha, o apsauginiuose (III grupės) miškuose – 5 ha. Plynieji pagrindinio naudojimo kirtimai skirstomi į sklypinius ir biržinius. Kai biržės ribos sutampa su
sklypo ribomis, kirtimas vadinamas sklypiniu, o kai kertama atribota didelio sklypo dalis – biržiniu.
Taikant pagrindinio naudojimo plynus kirtimus būtina atkreipti dėmesį į šiuos reikalavimus: iškertamas plotas; kirtimo laikas; kirtimų eiliškumas; biržės kryptis arba jos ilgosios kraštinės orientacija pasaulio
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šalių atžvilgiu; biržės plotis arba jos trumposios kraštinės, statmenos biržės krypčiai, ilgis; kirtimo arba biržės
šliejimo kryptis šalia jau iškirstos; biržių šliejimo laikas.
Atvejiniais kirtimais medynas iškertamas 2–3 (4) atvejais per 10–20 metų, siekiant kirtimo metu suformuoti naują medyną. Nauja medyno karta formuojama iš jau esamo ar kertant atsiradusio pomiškio. Atvejiniai
kirtimai – neplyni pagrindinio naudojimo kirtimai, kai brandus medynas nukertamas atvejais per 10–20 metų ar
ilgesnį laikotarpį ir po paskutinio atvejo sklype lieka jaunuolynas, suformuotas iš buvusio ar kertant susidariusio
pomiškio arba antro ardo.
Pagrindiniai atvejinių kirtimų tikslai: iš esamo pomiškio suformuoti naują tikslinį medyną; išsaugoti buvusio medyno genetinį paveldą; sutrumpinti medyno išauginimo laiką; racionaliau panaudoti medieną, kai medyną sudaro nevienodo brandumo medžiai; gauti papildomą prieaugį medyno kirtimo laikotarpiu; ilgesnį laiką
neprarasti miško apsauginių funkcijų; išvengti nepageidaujamos rūšių kaitos.
Priklausomai nuo atvejų skaičiaus ir brandžių medynų iškirtimo trukmės, atvejiniai kirtimai skirstomi į tipiškus ir supaprastintus. Medynuose, kur yra grupėmis išsidėstęs pomiškis ar siekiama tokio natūralaus žėlimo,
taikomi grupiniai atvejiniai kirtimai. Brandžiuose dviardžiuose medynuose, kuriuos sudaro skirtingų kartų medžiai, taikomi ilgalaikiai dviejų ciklų atvejiniai kirtimai. Jais pirmaisiais atvejais iškertama anksčiau subrendusi
medyno dalis, po to daroma ilgesnė pertrauka (iki 20–40 metų) ir tada kertama po pirmojo kirtimo ciklo likusi
medyno dalis. Antrajam ciklui turėtų likti ne mažiau kaip 700–900 jaunesnio amžiaus medžių.
Atrankiniais kirtimais periodiškai kertant toje pačioje ploto vietoje paimama tik maža dalis augančių
medžių, po kirtimo medyne paprastai lieka įvairių amžiaus klasių medžiai ir jis egzistuoja nuolat. Medynas vienu
metu naudojamas, ugdomas ir atželdomas.
Kirtimo būdas nustatomas kiekvienam taksaciniam sklypui, atsižvelgiant į miškų grupę, augavietės sąlygas, esamo ir būsimo medyno sudėtį, ardiškumą, selekcinę vertę, esamą pomiškį ir galimybes jam atsirasti kirtimo
metu. Numatant kirtimo būdą reikėtų atsižvelgti į technines ir ekonomines sąlygas, būsimo medyno atkūrimo
būdą. Pasirinktiniais kirtimais medyne kertami tik pavieniai medžiai. Tai gali būti tam tikros rūšies, skersmens
ar aukščio medžiai, tinkantys specialios paskirties produkcijai gaminti, pvz., muzikos instrumentams, šautuvų
medinėms dalims, paminklams, stogastulpiams ir pan. Lietuvoje jie taikomi išimtinais atvejais ir medynui didelės
žalos nepadaroma. Tokių kirtimų galima išvengti atsirenkant reikiamus sortimentus kitais kirtimo būdais kertamuose medynuose.
Lietuvos miškuose vykdomi tolygūs laisvieji atrankiniai ir grupiniai atrankiniai kirtimai. Šiais kirtimais
dažniausiai kertami įvairiaamžiai medynai. Pradėjus tokius kirtimus santykinai vienaamžiame medyne – ateityje
suformuojamas įvairiaamžis medynas. Atrankiniai kirtimai taikomi medynuose, kuriuose būtina išsaugoti miško
aplinką, suformuoti įvairiaamžį medyną, užtikrinti miško žėlimą, laiku panaudoti užaugintus, individualią brandą
pasiekusius medžius.
Laisvieji atrankiniai kirtimai tinka įvairiaamžiams medynams, tačiau ilgesnį laiką juos taikant vienaamžiame medyne, kaip minėjome, palaipsniui formuojasi būsimo įvairiaamžio medyno nauja karta. Laisvuosius atrankinius kirtimus apibūdina trys organizaciniai techniniai rodikliai: kirstinų medžių atrinkimo principas, kirtimo
intensyvumas, kirtimų kartojimo periodas.
4 lentelė. Plynų kirtimų privalumai ir trūkumai (Waldbau 2010)

Plynų kirtimų privalumai ir trūkumai

Privalumai

Trūkumai

Pagaminami dideli kiekiai medienos iš ploto vieneto.
Dėl šios priežasties ekonomiškai naudinga tiesti kelius
ir panaudoti galingas medienos ruošos mašinas.
Lengva išlaikyti kirtimo tvarką.
Kirtimo atliekos gali būti sutvarkomos mechanizuotai.
Paprastas dirvos dirbimas prieš miško atkūrimą.
Sodinimas ir sėjimas gali būti vykdomas mechanizuotai.
Didelė laisvė renkantis medžių rūšis.
Galima medynus atkurti naudojant motininius, sėklinius medžius.

Maisto medžiagų apykaita tarp dirvožemio ir medyno keleriems metams
yra nutraukiama. Prarandami maisto medžiagų elementai, atrofuojasi gruntinis vanduo, humusas.
Brangesnis miško atkūrimas.
Atsiranda erozijos pavojus.
Staigus augalijos, kuri trukdo medyno atkūrimą, suvešėjimas.
Kraštovaizdžio suardymas.
Suvaržytas medžių rūšių pasirinkimas – plynose kirtavietėse želdomos
šalčiui ir konkurencijai atsparios medžių rūšys.
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Medienos tūrio nustatymas
Augančio medžio tūrio nustatymas
Norint apskaičiuoti augančio medžio tūrį būtina žinoti jo aukštį h ir skersmenį d. Augančių medžių aukštis
matuojamas prietaisais, kurie vadinami aukštimačiais. Pagal jų veikimo principą aukštimačiai skirstomi į keletą
grupių. Pats paprasčiausias aukštimatis gali būti lazda, o sudėtingiausi – elektroniniai daugiafunkciniai aukštimačiai.
Augančių medžių skersmuo matuojamas krūtinės aukštyje, t. y. 1,3 m aukštyje nuo šaknies kaklelio. Įrankis, kurio pagalba nustatomas skersmuo, vadinamas žerglėmis. Medžių skersmenys matuojami dviem kryptimis
0,1 cm tikslumu. Augančio medžio aukščio ir skersmens nustatymas vaizduojamas 22 pav.

22 pav. Medžio aukštis ir skersmuo (Miško savininko elementorius 2016 m.)

Žinant medžio aukštį ir skersmenį, jo tūriui nustatyti yra taikomi keli būdai. Vienas iš patogiausių ir paprasčiausių tūrio nustatymo būdų yra tūrio lentelių panaudojimas. Lentelės sudarytos pagal medžių rūšis. Jose
pagal skersmenis krūtinės aukštyje ir medžių aukščius pateikti stiebų su žieve tūris.
Neturint galimybės pasinaudoti tūrių lentelėmis yra naudojamos formulės. Augančio medžio stiebo tūrį
galima apskaičiuoti naudojanti Dencino formule:
					
V= 0.001 x d21.3
					kur d1.3 yra medžio skersmuo
Nustatyta, jog tikslūs rezultatai yra gaunami, kai medžio aukštis yra eglei ir ąžuolui – 26 m, pušiai – 30
m, o kitoms medžių rūšims – 25 m. Kai medžių aukštis nėra tiksliai toks, tai gautas pagal formulę rezultatas didinamas arba mažinamas vidutiniškai po 3 proc. kiekvienam aukščio metrui. Tai reiškia, jei medis aukštesnis, tūris
didinamas, ir kai mažesnis, tūris mažinamas.
Kitas medžio stiebo tūrio nustatymo būdas yra formrodinio aukščio būdas. Šis būdas yra vienas iš tiksliausių augančių medžių tūrio nustatymo būdų. Turint stiebo skersmenį krūtinės aukštyje ir medžio aukštį tūris
apskaičiuojamas pagal šią formulę:
					V= π/4 x d21.3 x Hf
					
					

Hf yra medžio formrodinis aukštis,
randamas iš formrodinių aukščių lentelių

Augančio medžio tūris yra išreiškiamas kubiniais metrais (m3).
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Apvaliosios medienos tūrio nustatymas
Kalbant apie apvaliosios medienos tūrio nustatymą būtina išsiaiškinti, kokiais mato vienetais yra apskaitoma mediena. Apvaliosios medienos kiekis Europos šalyse skaičiuojamas kubiniais metrais, kurie skirstomi į
kietmetrius ir erdmetrius. Kietmetris rodo medienos masės tūrį be tuščių erdvės tarpų, o erdmetris įskaitant ir tarp
sortimentų esančią erdvę.

23 pav. Medienos tūrio nustatymo vienetai (Miško savininko elementorius 2016 m.)

Ruošiant medieną pagal ūkio ir rinkos paklausą gaunama įvairios medienos produkcijos, vadinamos sortimentais. Vieni sortimentai (statybiniai bei pjautiniai rąstai) paruošiami biržėje (kirtavietėje), kiti mechaniškai
apdorojami lentpjūvėse. Kad miško produkcijos apskaita būtų tobulesnė, tikslinga visus sortimentus suskirstyti į
atskiras grupes pagal dydį, formą, kokybę, paskirtį ir apskaitos pobūdį.
Pagal kokybinius požymius medienos produkcija skirstoma į tris grupes. 1. Padarinė mediena (apvali
mediena pagal sortimento skersmenį plongalyje be žievės d1): stambi padarinė mediena, kai d1=25,1 cm ir daugiau; vidutinė padarinė mediena, kai d1=13,6–25 cm; smulki padarinė mediena, kai d1=5,6–13,5 cm. 2. Technologinė žaliava. 3. Malkinė mediena.
Padarinė mediena gali būti skirstoma: 1) apvalūs sortimentai – beviršūniai stiebai (pusstiebiai), rąstai
(dažniausiai 2,4; 3; 3,6; 3,9; 4,2; 4,5; 4,8; 6,0 m ilgio), kartys; 2) mechaniškai apdoroti sortimentai – tašai, tašeliai,
lentos, fanera ir pan.
Žaliavinė mediena – tai nupjauti medžiai, jų stiebai, apvalioji, skaldytoji, kelminė bei smulkioji mediena
ir jos ruošos atliekos, skirtos perdirbti arba kurui. Žaliavinė mediena matuojama pagal metrinę sistemą ir jos tūris
nustatomas kubiniais metrais (m3). Žaliavinės mediena gali būti matuojama vienetiniu, kai išmatuojamas kiekvieno rąsto ilgis ir storis, ir grupiniu, kai išmatuojama medienos rietuvė, ryšulys ar paketas, metodais.
Vienetiniu matavimo metodu nustatomas ilgesnių kaip 2 m rąstų, karčių ir stiebų tūris, o ąžuolų, uosių,
klevų ir liepų medienos – nepriklausomai nuo ilgio.
Grupinis matavimo metodas taikoma medienai iki 2 m ilgio, o popiermedžiams, malkoms, plokščių medienai – nepriklausomai nuo jų ilgio. Apvaliųjų sortimentų ir rietuvių ilgiui matuoti naudojama plieninė ruletė,
matavimo juosta, standi matuoklė, pagaminta iš patvarios medžiagos. Ilgio matavimo priemonių gradacija – 1 cm.
Skersmenims matuoti naudojame liniuotę, standžią matuoklę ir žergles. Skersmens matavimo priemonės turi būti
graduotos mažiausiai 1 cm tikslumu.
Apvaliosios medienos skersmens matavimo vieta ir tikslumas:
1. Rąstų skersmuo (be žievės) matuojamas jų viduryje. Dėl patogumo ir mažesnių darbo sąnaudų rąstų
skersmenį leidžiama matuoti liniuote ir žerglėmis plongalyje.
2. Nukirsto medžio stiebo ir beviršūnio stiebo skersmuo (su žieve) matuojamas 1,2 m atstumu nuo storgalio.
3. Nenukirsto medžio stiebo skersmuo (su žieve) matuojamas 1,3 m atstumu nuo šaknies kaklelio.
4. Rąsto skersmuo matuojamas ne mažesniu kaip 1 cm tikslumu ir apvalinamas atmetant centimetro dalis.
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Sortimento tūris apskaičiuojamas naudojant formules arba nustatomas iš medienos tūrio lentelių 0,001 m3
tikslumu. Nustatydami apvaliosios medienos tūrį grupiniu metodu dauginame rietuvės aukštį, ilgį ir plotį ir gauname tūrį erdmetriais. Visi rietuvės matmenys matuojami 1 cm tikslumu. Norint nustatyti tūrį kietmetriais reikia
erdvinį tūrį padauginti iš glaudumo koeficiento, kuris priklauso nuo medžių rūšies, sortimentų rūšies ir kt.

24 pav. Medienos rietuvės matavimas (Medienos tūrio lentelės)

Miško darbų sauga
Darbuotojų saugos problema ypač aktuali, nes pažeidžiant šios sistemos pagrindus žmonėms padaroma ne
tik moralinė, bet dažnai ir žala sveikatai, kartais sukeliamas pavojus jo gyvybei. Miško ūkiniai darbai – sėklų rinkimas, miško želdymas ir ypač medienos ruošos darbai yra pavojingi žmogaus sveikatai ar net gyvybei. Medienos
ruošos darbai – medžių kirtimas, jų stiebų genėjimas ir sortimentavimas bei medienos transportavimas priskiriami
prie ypač pavojingų darbų. Kiekvienais metais Lietuvoje miškų ūkio sektoriuje įvyksta 8–10 nelaimingi mirtini
įvykiai. Apie pusė jų – privačiame sektoriuje, t. y. nuosavuose ūkiuose, kai medienos ruošos darbus neretai vykdo ne profesionalai ar tam nepasirengę žmonės. Todėl labai svarbu yra žinoti pagrindinius miško darbų saugos
reikalavimus.

Reikėtų įsidėmėti!

Pjaunat medžius ir atliekant kitus miško darbus keliai bei takai į pavojingą zoną turi būti uždaryti, nustatyta tvarka pastatant Kelių eismo taisyklėse numatytus draudžiamuosius ženklus (301 ženklas) ir nurodant
apylankas. Jeigu nėra galimybės padaryti apylankas, ant kelio statomi reguliuotojai. Tarp reguliuotojų ir dirbančiųjų nustatoma tarpusavio ryšio tvarka.
Prieš medžių pjovimą reikia aiškiai pažymėti kertamos biržės ribas, kurias turi žinoti ten dirbantys darbuotojai.
Ant kelių ir takų 50–100 m atstumu nuo kertamos biržės darbo teritorijos statomi įspėjamieji darbų
saugos ženklai.
Apie vietas, kurios skirtos darbuotojų poilsiui, technikos laikymui, bei pakrovimo aikšteles spinduliu, ne
mažesniu kaip dviejų medžių aukštis, išimami pavojingi medžiai, kabančios šakos ir viršūnės.
Dirbant su motorpjūkliu ryšiui tarpusavy palaikyti ir prireikus pirmajai pagalbai suteikti turi būti ne
mažiau kaip 2 asmenys. Ryšio signalai, kurie gali būti garsiniai, regimieji ar radijo, iš anksto suderinami, kad
juos būtų galima atskirti nuo kitų.
Asmeniniame ūkyje gali dirbti vienas asmuo, jeigu užtikrinama reguliari antrojo asmens kontrolė.
Draudžiama dirbti biržėje stipriai lyjant ar sningant, esant perkūnijai, tirštam rūkui, dūmams, prietemai,
kai blogas matomumas, o šlaituose – ir esant plikšalai.
Medžių pjovimo zonoje spinduliu, ne mažesniu kaip dvigubas pjaunamų medžių aukštis, pirmiausia
išimami pavojingi medžiai, vėliau – kurių leidimo kryptis sutampa su pagrindine leidimo kryptimi, paskiausiai
pjaunami tie, kurių leidimo kryptis nesutampa su pagrindine.
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Detalią informaciją rasite nurodytuose teisės aktuose ir literatūros šaltiniuose:
• Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997
m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799 ,,Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“.
• Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 ,,Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
• Miško darbų saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministerijos 1996 m.
lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 208.
• Pagrindiniai miško kirtimai. Agroakademija. Prieiga per internetą: www.agroakademija.lt/images/
foto/table/4974.pdf
• Juodvalkis, A.; Kairiūkštis, L. Medynų formavimas ir kirtimai. Kaunas, 2009.
• Kuliešis, A.; Petrauskas, E. ir kt. Medienos tūrio lentelės. Kaunas, 2010.

Savikontrolės klausimai
7.5.1. Kas yra miškotvarkos projektas?
7.5.2. Kuriam laikui parengiamas miškotvarkos projektas privačiai miško valdai?
7.5.3. Kokiame amžiuje pradedame ugdyti medynus?
7.5.4. Koks maksimalus plynai kertamos biržės plotas?
7.5.5. Kada medynas kertamas plynai?
7.5.6. Kurioje vietoje matuojamas nenukirsto medžio skersmuo?
7.5.7. Kaip apskaičiuojamas medienos tūris rietuvėje?
7.5.8. Kokiu atstumu nuo kertamo sklypo ribos privalo būti pastatyti įspėjamieji ženklai?
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7.6. TERMINŲ ŽODYNĖLIS
Abiotiniai veiksniai – neorganiniai, cheminiai ir fiziniai veiksniai arba jų visuma, darantys tiesioginį ar
netiesioginį poveikį miško augalijai.
Antropogeniniai veiksniai – žmogaus ūkinės veiklos daromas poveikis miško ekosistemai.
Atrankinis sanitarinis kirtimas – atskirų stipriai pažeistų, džiūstančių medžių ir sausuolių arba tokių
medžių grupių, užimančių mažesnį nei 0,1 ha plotą, iškirtimas.
Augavietė – tai sklypai, turintys vienodą augaliją veikiančių dirvožemio, hidrologinių faktorių kompleksą.
Augalijos biologiniai ištekliai – kurios nors laukinių naudojamųjų augalų rūšies augalo žaliavos masė
ploto vienete.
Augalijos naudojamieji ištekliai – augalijos biologinių išteklių dalis, kurią galima surinkti (paruošti) be
žalos jų atsikūrimui, neįvertinus natūralių nuostolių (nuostoliai dėl kenkėjų ar ligų, rinkimo nuostoliai, nuostoliai,
padaryti laukinių gyvūnų).
Biržė – spindžiais ar natūraliomis ribomis atribotas, kirtimui skirtas medyno plotas.
Biržių šliejimo laikas – laikotarpis, kuriam pasibaigus nauja biržė šliejama prie anksčiau iškirstos.
Biržės šliejimas – nusako kitos biržės kirtimą šalia jau iškirstosios.
Bioįvairovė – visų organizmų, esančių tam tikroje vietoje, visuma.
Biologinei įvairovei svarbus medis – miškų biologinei įvairovei išsaugoti skirtas pusamžis ar vyresnis,
gyvas ar negyvas vietinės rūšies medis.
Biogrupė – augalijos visuma tam tikroje vietoje.
Biotiniai veiksniai – skirtingų gyvųjų organizmų tarpusavio sąveika jiems gyvuojant, daranti tiesioginį ar
netiesioginį poveikį miško augalijai.
Brandus medynas – medynas, kurio vyraujanti medžių rūšis pasiekusi minimalų pagrindinio miško kirtimo amžių.
Bręstantis medynas – medynas, kurio amžius ne daugiau kaip 10 metų mažesnis už brandaus medyno
amžių.
Fungicidai – cheminės medžiagos, naudojamos augalams apsaugoti nuo grybinių ligų.
Gyvoji dirvožemio danga – tai žolinė miško augmenija, samanos, kerpės, krūmokšniai ir puskrūmiai,
grybai.
Grynas medynas – vienos medžių rūšies medynas, pvz., pušynas be kitų rūšių priemaišos.
Grynasis medynas – medynas, kurio pirmojo ardo vienos rūšies medžių tūris sudaro ne mažiau kaip 86
proc. medyno pirmojo ardo tūrio.
Insekticidai – cheminės medžiagos, naudojamos augalų apsaugai nuo žalingų vabzdžių.
Invazinė medžių rūšis – svetimžemė, sparčiai plintanti medžių rūšis, kuri žalinga ekosistemai ar kenkia
žmonių sveikatai.
Laukinės augalijos ištekliai – laukiniai augalai ir grybai, jų dalys, augalų gyvybinės veiklos produktai,
kuriuos žmogus naudoja ar gali naudoti savo reikmėms.
Ištisinis sąžalynas – plotas, kurio paviršių visiškai (100 proc.) uždengia vienos augalo rūšies statmenų
projekcijų antžeminė dalis.
Įvairiaamžis medynas – medynas, kurio pirmąjį ardą sudarančių vienos ar kelių rūšių medžių amžius
skiriasi ne mažiau kaip 20 metų. Įvairiaamžiuose medynuose ugdomieji miško kirtimai vykdomi kompleksiškai,
sujungiant kelias ar visas ugdomųjų miško kirtimų rūšis. Jie priskiriami prie vyraujančios ugdomųjų miško kirtimų rūšies, atsižvelgiant į vidutinį vyraujančios medžių rūšies amžių.
Medynas – viršutinėje miško dalyje augantys medžiai.
Medžių diferenciacija – vienodoje medžių visumoje skirtumų atsiradimas ir ryškėjimas, medyne išryškėja stambūs ir atsilikę, nustelbti medžiai.
Miško atkūrimas – miško žėlimas ir (arba) želdinimas sklypuose, kuriose prieš tai miškas augo.
Miško kirtimo atliekos – kelmų antžeminė dalis, nuopjovos, susmulkinta pjūvių mediena, viršūnės, ša41
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kos, stiebai smulkių medžių, kurių skersmuo 1,3 m aukštyje yra 6 cm ir mažesnis, trako medžių ir krūmų stiebai.
Miškų grupės – miško plotai, turintys panašų ūkininkavimo tikslą, režimą, funkcinę paskirtį.
Miško kenkėjai – organizmai (mikroorganizmai, bestuburiai arba stuburiniai gyvūnai), kenkiantys miško
medžiams, mažinantys jų prieaugį, bloginantys jų kokybę ir darantys nuostolius.
Miško kenkėjų masinio dauginimosi židinys – miško kenkėjų populiacijos staigaus, didelio pagausėjimo vieta.
Medžių liemenų pavojingi kenkėjai – medžių liemenų kenkėjai: žievėgraužis tipografas, žievėgraužis
graveris, eglinis poligrafas, mėlynasis blizgiavabalis, didysis kirpikas, mažasis kirpikas, balangraužis ardytojas,
daugiajuostis balangraužis, eglinis dendroktonas.
Miško veisimas – miško želdinimas sklypuose, kuriuose prieš tai miškas neaugo.
Miško želdinimas – miško medžių ir krūmų sėklų sėjimas arba miško sodmenų sodinimas įveisiant arba
atkuriant mišką.
Miško žėlimas – miško atsikūrimas arba įsiveisimas be žmogaus pagalbos arba taikant miško žėlimą
skatinančias priemones.
Miško žėlimo skatinimas – palankių sąlygų miško žėlimui sudarymas taikant specialias ūkines priemones.
Mišrusis medynas – medynas, kurio pirmojo ardo vyraujančios rūšies medžių tūris sudaro mažiau kaip
86 proc. medyno pirmojo ardo tūrio.
Negyvas medis – stovintis, nukirstas ar nuvirtęs sausuolis.
Negyvoji miško paklotė – įvairių irimo stadijų augalinės pakritos dirvos paviršiuje.
Pagrindinė rūšis medyne – tai medžių rūšis, kuri ūkiniu požiūriu geriausiai tinka auginti šiame medyne.
Pagrindinis kirtimas – brandą pasiekusių medynų (medžių) kirtimas.
Paplitimas – sklypo dalis, kurioje paplitusi inventorizuojama rūšis.
Projekcinis padengimas – procentinė ploto dalis, padengta augalų antžeminių dalių statmenomis projekcijomis.
Perbrendęs medynas – už nustatytą minimalų pagrindinio miško kirtimo amžių 30 ir daugiau metų senesnis spygliuočių ar kietųjų lapuočių medynas, taip pat 20 ir daugiau metų senesnis minkštųjų lapuočių medynas.
Plynasis sanitarinis kirtimas – didesnio kaip 0,1 ha ploto pažeisto medyno iškirtimas plynai nepriklausomai nuo medyno amžiaus.
Pomiškis – po medžių lajomis augantys jauni perspektyvūs medeliai, iš kurių ateityje gali formuotis naujas medynas.
Retas medynas – medynas, kurio skalsumas ne didesnis kaip 0,4.
Rietuvė – tvarkingai sukrautų žabų, malkų, rąstų ar kitos miško medžiagos krūva.
Sanitarinis kirtimas – miškų sanitarinės būklės gerinimo priemonė, kai iškertami stipriai pažeisti, džiūstantys medžiai ir sausuoliai.
Sanitarinės miško apsaugos priemonės – biologinės ir cheminės veikliosios medžiagos ir preparatai,
skirti miškų apsaugai nuo ligų ir kenkėjų, taip pat kitos priemonės (sanitariniai kirtimai, vabzdžiagaudžiai medžiai ir kt.), gerinančios miško sanitarinę būklę.
Sąžalynas – tam tikrame plote tankiai auganti vienos rūšies augalų grupė.
Sėklinė miško medžiaga – kankorėžiai, vaisiai, vaisynai ir sėklos, iš kurių auginami miško sodmenys.
Sąžalyno produktyvumas – derantys uogynai ir tinkantys vaistinės žaliavos paruošoms vaistinių augalų
sąžalynai.
Sąžalyno tankumas – vienos rūšies laukinių augalų (individų) skaičius ploto vienete.
Sėkliniai medžiai – atrinkti pagal selekcinius požymius medžiai, skirti sėklų reprodukcijai, siekiant užtikrinti medynų atžėlimą.
Spindis – iki metro pločio proskyna, kuria atribotas greta esantis sklypas, medynas.
Stuobrys – nulaužto ar nupjauto medžio stiebo ne trumpesnė kaip 1 m stovinti dalis.
Trakas – tai miške augantys krūmai ir neperspektyvūs medeliai, nepajėgūs suformuoti naujo medyno.
Tarpinis naudojimas (kirtimas) – visi medynų ar medžių kirtimas iki brandos amžiaus.
Tikslinė medžių rūšis, sudėtis – medžių rūšis, kuria turi būti atkuriamas arba įveisiamas miškas, sudėtis
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– kurią siekiame turėti brandos amžiuje.
Vabzdžiagaudžiai medžiai – specialiai parinkti, nupjauti ir pakelti nuo žemės paviršiaus nenugenėti pavieniai žali medžiai (ne daugiau kaip 3 vienoje vietoje) medžių liemenų kenkėjams privilioti ir naikinti.
Vabzdžiagaudė mediena – žalia mediena, viena eile sukrauta po 1–3 m3 ir pakelta nuo žemės paviršiaus
medžių liemenų kenkėjams privilioti ir naikinti.
Valksmas – vieta biržėje medienos ruošos technikai važiuoti.
Vaisiniai augalai – avietės, bruknės, paprastojo lazdyno, mėlynės, paprastojo putino, spanguolės, paprastojo šermukšnio, tekšės, vaivoro, žemuogės.
Vaistiniai augalai – paprastojo ir keturbriaunio čiobrelio, didžiosios dilgėlės, pelkinio gailio, paprastosios
ir keturbriaunės jonažolės, kadagio, islandinės kerpenos, miltinės meškauogės, paprastosios pakalnutės, vaistinio
pataiso, trilapio pupalaiškio, smiltyninio šlamučio, pelkinės vingiorykštės, šilinio viržio. Šį sąrašą prireikus tikslina Aplinkos ministerija.
Vienaamžis medynas – medynas, kurio pirmąjį ardą sudarančių vienos ar kelių rūšių medžių amžiaus
skirtumas mažesnis kaip 20 metų.
Vykmetis – laiko tarpas, kuriam yra paruošiama miškotvarkos medžiaga – dažniausiai 10 metų.
Vyraujanti rūšis – tai medžių rūšis, kurios medyne yra didžiausia dalis.
Želdavietė – sklypas, skirtas miškui želdinti.
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7 . 7 . S AV I K O N T R O L Ė S
K L A U S I M Ų AT S A K Y M A I
7.1. LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMAS IR KITI AKTUALŪS TEISĖS AKTAI
7.1.1. Kaip apibrėžiamas miškas Miškų įstatyme?
Lietuvoje, pagal Miškų įstatymą, mišku yra laikomas ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės
plotas, apaugęs medžiais, kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne
mažiau kaip 5 metrus, kita miško augalija, taip pat išretėjęs ar dėl žmogaus veiklos bei gamtinių veiksnių netekęs augalijos (kirtavietės, degavietės, aikštės).
7.1.2. Kokios yra miškų grupės?
I miškų grupė – rezervatiniai miškai.
II miškų grupė – specialios paskirties miškai.
III grupė – apsauginiai miškai.
IV grupė – ūkiniai miškai.
7.1.3. Kas išduoda leidimą kirsti mišką privačioje valdoje?
Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniai poskyriai.
7.1.4. Kuriems kirtimams leidimai kirsti mišką neprivalomi?
Jaunuolynų ugdymo kirtimus (iki 20 metų medynuose).
Atrankinius sanitarinius kirtimus, kai iškertami sausuoliai, vėjavartos.
Kirtimus, skirtus ribinėms linijoms prakirsti (iki 1,5 m į savo miško valdos pusę).
Pavienių drebulių ir blindžių kirtimui žiemą, kai medžiai paliekami papildomam žvėrių
šėrimui.
7.1.5. Kokius dokumentus reikia turėti norint gauti leidimą kirsti mišką privataus miško
savininkui?
Nuosavybę į miško žemės sklypą patvirtinantį dokumentą (registro pažymos originalą), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kertamų biržių atrėžimo dokumentus.
7.2. BENDROS ŽINIOS APIE MIŠKĄ IR JO AUGIMO DĖSNINGUMUS.
PAGRINDINĖS MIŠKE AUGANČIŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ RŪŠYS. NAUDINGI
MIŠKO AUGALAI. PAUKŠČIAI IR ŽVĖRYS
7.2.1. Išvardykite ir apibūdinkite miško sudėtines dalis.
Medynas – tai miško dalis, apaugusi sumedėjusia augmenija.
Pomiškis – tai medyne po medžių lajomis augantys perspektyvūs medeliai, iš kurių gali susiformuoti antras ardas, o vėliau ir medynas.
Trakas – tai medyne augantys krūmai ir neperspektyvūs medeliai.
Gyvoji miško paklotė – tai samanų, žolinių augalų, puskrūmių, grybų, kerpių visuma.
Negyvoji miško paklotė – tai įvairių irimo stadijų augalinės pakritos, esančios dirvos paviršiuje.
7.2.2. Kokiais pagrindiniais požymiais skiriame vieną medyną nuo kito?
Medynai vienas nuo kito skiriasi augančių medžių rūšimis, medžių amžiumi, skalsumu, augavietės sąlygomis ir kitais rodikliais.
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7.2.3. Kokia medžių rūšis medyne pagrindinė ir kokia vyraujanti?
Pagrindinės medžių rūšys yra tos, kurios šalies ūkiui yra vertingiausios – pušis, eglė, ąžuolas
ir kt. Vyraujanti medžių rūšis yra ta, kurios medyne yra daugiausiai.
7.2.4. Išvardykite Lietuvos miškuose augančias pagrindines medžių rūšis.
Pušis, eglė, ąžuolas, uosis, beržas, juodalksnis.
7.2.5. Kaip nustatomas medžio ir medyno amžius?
Medžio amžius nustatomas amžiaus grąžtu, skaičiuojant nukirstų medžių metines rieves,
skaičiuojant spygliuočių medžių rūšių šakų menturius (jaunesniame amžiuje). Medyno
amžius nustatomas žinant kelių medžių amžių.
7.3. MIŠKO ATKŪRIMAS IR ĮVEISIMAS. MIŠKO ATKŪRIMO IR ĮVEISIMO BŪDAI.
MIŠKO ĮVEISIMAS NE MIŠKO ŽEMĖJE
7.3.1. Kokius žinote miško įveisimo ir atkūrimo būdus?
Želdinimas, žėlimas, mišrus.
7.3.2. Koks pagrindinis dirvos paruošimo miško želdiniams tikslas?
Dirvos ruošimo miško želdiniams tikslas – sumažinti konkuruojančios augmenijos įtaką
miško želdiniams ir pagerinti dirvos drėgmės režimą bei jos struktūrą.
7.3.3. Kokias žinote miško žėlimą skatinančias priemones?
Tinkamo kirtimo ir jo laiko parinkimas; dirvos paviršinių sluoksnių purenimas; trako, žolinės
augmenijos naikinimas; pomiškio išsaugojimas medienos ruošos ir transportavimo metu;
sėklinių medžių palikimas (20–50 vnt./ha); susikaupusio paviršinio vandens šalinimas; plotų
aptvėrimas.
7.3.4. Per kiek laiko būtina atkurti mišką kirtavietėse ir želdintose miško aikštėse?
Kirtavietėse ir želdintose miško aikštėse miškas turi būti atkurtas ne vėliau kai per trejus
metus po miško iškirtimo.
7.3.5. Kokias žinote želdinių ir žėlinių priežiūros priemones?
Konkuruojančios augmenijos naikinimas, želdinių papildymas, miško želdinių apsauga nuo
žvėrių (žvėrių skaičiaus reguliavimas, repelentų naudojimas, tvoros).

7.4. PRIEŠGAISRINĖ IR SANITARINĖ MIŠKO APSAUGA. PAGRINDINIAI
GAMTOSAUGOS REIKALAVIMAI MIŠKUOSE
7.4.1. Kokios yra miškų degumo klasės?
I – didelio (38 proc. visų miškų).
II – vidutinio (22 proc. visų miškų).
III – mažo gamtinio degumo miškai (40 proc. visų miškų).
7.4.2. Kokios yra gaisrų rūšys?
Žemutinė – kai dega miško paklotė. Viršutiniai – kai dega medžių kamienai ir lajos. Požeminiai – kai dega giluminiai durpių sluoksniai.
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7.4.3. Kas yra biologinės įvairovės medžiai?
Paliekami bioįvairovės medžiai sudaro palankias sąlygas apsigyventi kuo daugiau kerpių,
augalų, bestuburių, paukščių ar žinduolių rūšių. Palikti medžiai jiems skirtas funkcijas turės
vykdyti santykinai ilgą laiką – visą ateinančio medyno rotaciją ar net ilgiau.
7.4.4. Kiek biologinės įvairovės medžių reikia palikti plyno kirtimo kirtavietėse,
didesnėse nei 1 ha?
Didesnėse kaip 1 ha plynųjų ar atvejinių pagrindinių miško kirtimų biržėse palikti ne mažiau
kaip 7 gyvus medžius 1 ha (iš kurių ne mažiau kaip 3 būtų senesni arba storesni negu vidutiniai medžiai medyne) ir ne mažiau kaip 3 negyvus storesnio kaip 20 cm skersmens 1,3 m
aukštyje medžius 1 ha (jeigu tokių medžių nėra, reikia palikti atitinkamą kiekį stuobrių).
7.5. MIŠKOTVARKOS PROJEKTAS. MIŠKO KIRTIMAI, JŲ KLASIFIKACIJA.
MEDIENOS TŪRIO NUSTATYMAS. MIŠKO DARBŲ SAUGA
7.5.1. Kas yra miškotvarkos projektas?
Miškotvarkos projektai – dokumentai, rengiami valstybinėms ir privačioms miško valdoms
arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei ir skiriami ūkinei veiklai
miško žemėje planuoti.
7.5.2. Kuriam laikui parengiamas miškotvarkos projektas privačiai miško valdai?
Miškotvarkos projektai mažesnei nei 10 ha dydžio valdai rengiami dvidešimčiai metų, o
didesnėms valdoms nei 10 ha – dešimčiai metų.
7.5.3. Kokiame amžiuje pradedame ugdyti medynus?
Minkštųjų lapuočių medynuose jaunuolynų ugdymo kirtimai vykdomi nuo šeštųjų jų augimo
metų, o spygliuočių ir kietųjų lapuočių – nuo aštuntųjų.
7.5.4. Koks maksimalus plynai kertamos biržės plotas?
Plynaisiais pagrindiniais miško kirtimais iškertamos biržės maksimalus plotas IV miškų
grupės miškuose – 8 ha, III miškų grupės miškuose – 5 ha.
7.5.5. Kada medynas kertamas plynai?
Plynai paprastai kertami medynai, kuriuose nėra reikiamo kiekio pagrindinių rūšių pomiškio,
polajinių miško želdinių ar antrojo ardo, užtikrinančio ūkiškai vertingo kitos kartos medyno
suformavimą.
7.5.6. Kurioje vietoje matuojamas nenukirsto medžio skersmuo?
Medžio skersmuo matuojamas 1,3 metro aukštyje nuo šaknies kaklelio.
7.5.7. Kaip apskaičiuojamas medienos tūris rietuvėje?
Rietuvės tūris apskaičiuojamas sudauginus jos plotį, ilgį ir aukštį. Tada gautas erdvinis tūris
dauginamas iš glaudumo koeficiento.
7.5.8. Kokiu atstumu nuo kertamo sklypo ribos privalo būti pastatyti įspėjamieji ženklai?
Nuo kertamo sklypo įspėjamieji ženklais statomi ant kelių ir takų 50–100 metrų atstumu.
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