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V VALSTYBINI MIŠK UR DIJOS KURŠ N REGIONINIO PADALINIO
(BUV. KURŠ N MU)
VIDIN S MIŠKOTVARKOS PROJEKTO
SA N T R A U K A
Vidin s miškotvarkos projektai – tai mišk kio veiklos planai, rengiami visoms valstybini
mišk valdytoj ir priva ioms mišk valdoms arba ne mišk kio paskirties žem s sklype esan iai
miško žemei ir skiriami konkre i tvarkymo priemoni sistemai jose nustatyti.
Vidin s miškotvarkos projektas parengtas V Valstybini mišk ur dijos Kurš n regioninio
padalinio (buv. Kurš n mu) toliau (Kurš n regioninio padalinio) patik jimo teise valdomiems ir
naudojamiems miškams. Pagal j bus tvarkomi, naudojami ir atkuriami miškai dešimt met (nuo
projekto patvirtinimo datos). Projektavimas atliktas naudojant 2016 m. valstybin s sklypin s mišk
inventorizacijos duomenis.
Mišk inventorizacijos darbai atlikti vadovaujantis Miškotvarkos darb vykdymo
instrukcija, patvirtinta Valstybin s mišk tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. sakymu Nr. 11–
10-V „D l Miškotvarkos darb vykdymo instrukcijos patvirtinimo“, sklypiniu metodu, naudojant
aerofotografavimo medžiag – 2015 m. spektrozonines aerofotonuotraukas ir j pagrindu sudarytus
ortofotografinius žem lapius. Lauko darb metu nat roje nustatyta:
medyn taksaciniai rodikliai (r šin sud tis, amžius, aukštis, skalsumas, t ris ir kt.);
augavie i tipai (dirvožemio s lygos);
pomiškis ir trakas;
mišk sanitarin b kl .
Vykdyta sklypin taksacija. Atliktas vykdytos miško kin s veiklos vertinimas (pagrindini
neplyn kirtim , ugdymo kirtim , miško želdini ) ir numatytos kin s priemon s kitam vykme iui.
Taip pat patikslintos saugotin augal ir gyv n radaviet s, gamtos ir kult ros vertybi vietos,
aprašyti rekreaciniai renginiai.
Svarbiausi V Valstybini mišk ur dijos Kurš n regioninio padalinio kio tikslai yra miško
ištekli išsaugojimas ir gausinimas vadovaujantis visuotinai pripažintais tvaraus ir subalansuoto
mišk kio principais, visuomen s informavimas apie Kurš n regioninio padalinio miškus, j b kl
ir tvarkym , mišk naudojimo rekreacin ms reikm ms intensyvinimas, racionalus, tolygus ir
nepertraukiamas miško ištekli naudojimas bei mišk produktyvumo didinimas, auginamos
medienos kokyb s gerinimas, mišk kio ekonominio efektyvumo didinimas, mišk ekosistem
tvarumo užtikrinimas, biologin s vairov s išsaugojimas ir gausinimas bei mišk sanitarin s ir
priešgaisrin s apsaugos gerinimas, kininkavimo saugom teritorij miškuose reglamentavimas
pagal ši teritorij tikslus bei uždavinius, visuomen s bendr j su miškais susijusi reikmi
tenkinimas regiono ir šalies lygiu.
Siekiant ši tiksl gyvendinimo miškotvarkos darb ir projekto rengimo metu sprendžiami
tokie pagrindiniai uždaviniai ir naudojamos tokios priemon s:
Mišk ištekli inventorizavimas Kurš n regioninio padalinio teritorijoje sklypiniu metodu,
kiekybini bei kokybini mišk našumo, kin s bei gamtin s b kl s rodikli nustatymas;
Saugom teritorij ir gamtos bei kult ros vertybi
padalinio teritorijoje ir priemoni j apsaugai numatymas;
Mišk

inventorizavimas Kurš n

kio veiklos per pra jus vykmet analiz bei vertinimas;

regioninio

Miškotvarkos projekto, pagal kur organizuojamas mišk
kis ir atliekami visi mišk
naudojimo, atk rimo bei miško žemi tvarkymo darbai artimiausi dešimtmet , parengimas.
Kurš n regioninio padalinio administruojamoje teritorijoje inventorizuotas bendras vis
nuosavyb s ir valdymo form mišk plotas yra 37,39 t kst. ha, iš kuri 36,85 t kst. ha sudaro miško
žem , teritorijos miškingumas 42,7 %. V Valstybini mišk ur dijos Kurš n regioninio padalinio
patik jimo teise valdomas bendras inventorizuotas plotas yra 21,82 t kst ha ir tai sudaro 58,4 %
bendro vis nuosavyb s ir valdymo form inventorizuoto ploto, iš jo valstybin s reikšm s miškai
sudaro 21,80 t kst ha ir kiti V Valstybini mišk ur dijos Kurš n regioninio padalinio plotai –
19 ha (užstatytos teritorijos, keliai, tvenkiniai ir kt.). Kurš n regioninio padalinio valdomas miško
žem s plotas yra 21515 ha.
V Valstybini mišk ur dijos Kurš n regioninio padalinio patik jimo teise valdomiems ir
naudojamiems miškams parengtas vidin s miškotvarkos projektas pagal 2017 m. rugs jo 13 d. V
Kurš n mišk ur dijos vidin s miškotvarkos projekto parengimo paslaug sutart Nr. 41 su V
Kurš n mišk ur dija, o kit nuosavyb s form miškams pateikti tik suvestiniai inventorizacijos
duomenys. Parengtoje kartografin je medžiagoje yra duomenys apie vis nuosavyb s form miškus.
VALSTYBIN S REIKŠM S MIŠK RODIKLIAI
Visas V Valstybini mišk ur dijos Kurš n regioninio padalinio patik jimo teise valdom
valstybin s reikšm s mišk plotas (21799,7 ha) priskirtas septynioms girininkijoms: Gedin i ,
Gulbin , Ilgšilio, Paežeri , Pažiužm li , Šauk n ir Tryški girininkijose plotas svyruoja nuo
3679,2 ha (Šauk n g-ja) iki 2505,9 ha (Gedin i g-ja). Vidutinis girininkijos plotas yra 3114 ha.
Miškai suskirstyti 647 o kvartalus ir 13028 taksacinius sklypus. Vidutinis kvartalo plotas – 33,7 ha,
taksacinio sklypo plotas – 1,7 ha,(smulkiausias sklypas 1,4 ha Tryški g-ja, stambiausias – 1,9 ha
Paežeri g-ja.
Miškai pagal kininkavimo tikslus ir pagrindin funkcin paskirt priskirti mišk grup ms ir
pogrupiams: rezervatini , I grup s mišk n ra, II grup s ekosistem apsaugos ir rekreaciniai miškai
užima mišk teritorijos plot – 5,6 % (1210,1 ha), III grup s apsauginiai miškai – 1,4 % (310,8 ha) ir
IV grup s kiniai miškai – 93 % (20278,8 ha) ploto.
Mišku apaugusi žem (medynai) sudaro 19971 ha (91,6 %), 9128 ha medyn yra kult rin s
kilm s, veisti sodinant 41,9 % nuo bendro inventorizuoto ploto. Neapaugusi mišku plot yra 784 ha
(3.6 %) nuo miško žem s ploto, iš j 563 ha kirtaviet s, 103 ha – miško aikšt s ir 26,8 ha – žuvusi
medyn . Ne miško žem s yra 285 ha (1,3 % nuo bendro ploto), iš j pelki 180 ha, tras (platesni
nei 10 m) 17,7 ha.
Bendras medyn t ris yra 3.99 mln. m3. Vidutinis medyn t ris hektare – 200 m3, brandži
medyn – 305 m3 t ris hektare, vidutinis t rio prieaugis sudaro 7,54 m3. Vidutinis medyn skalsumas
yra 0,74, vidutinis vis medyn amžius – 42 met .
Vyrauja spygliuo i medynai. Eglynai apima 51,5 % medyn ploto, pušynai – 8,6 % minkšt j
lapuo i medynai, beržynai – 24,7 %, juodalksnynai – 5,9 %, drebulynai – 5.5 %.. Kietieji lapuo iai,
žuolas – 0,58 %, uosis – 0,1 % nuo vis medyno ploto.
Medynai III ir IV grupi miškuose pagal brandumo grupes: jaunuolynai sudaro 48,2 % (9161,1
ha), pusamžiai – 22,3 % (4240,7 ha), pribr stantys –8,4 % (1581,6 ha) ir brand s – 21,1 % (4008,3
ha) ploto.
Vyrauja laikinai perteklingo dr gnumo augaviet s (73,1 %), užmirkusios ir pelkin s augaviet s
užima 19,1 %, iš j tik 8,3 % nusausintos. Tarp vis augavie i vyrauja labai derlingos Ld augaviet s
(apie 35,0 %) tinkamos žuolyn , eglyn , uosyn , liepyn augimui. Derlingos Lc augaviet s (33,7

%) tinkamos eglyn , beržyn , augimui. Užmirkusios Ud augaviet s (7,8 %) tinkama juodalksnyn
augimui. Nedaug augavie i tinkam pušies medyn augimui, t. y. Nb, Lb nederlingos augaviet s
(5,6 %).
Kurš n regioninio padalinio teritorijoje yra Ventos (tik privat s miškai) ir Kurtuv n
regioniniai parkai, 3 valstybiniai draustiniai: Šakynos, Varput n geomorfologiniai draustiniai,
Gelž s botaninis-zoologinis draustinis ir 8 miško genetiniai draustiniai. Išskirtas 92,9 ha genetini
miško draustini plotas, iš j : Ginteni miško drebul s – 16,7 ha, Pabalv s miško pušies – 7,3 ha,
Padarbos miško pušies – 10,8 ha, Pusgudži miško uosio – 8,5 ha, Šileli miško pušies – 14 ha,
Tryški miško juodalksnio I – 9,3 ha, Tryški miško juodalksnio II – 7,6 ha ir Užšil s miško beržo –
18,7 ha valstybiniai genetiniai draustiniai. Šie duomenys pateikti pagal 2017 m. genetini ištekli
informacin sistem . Kurš n regioninio padalinio teritorijoje yra biologin vairov saugan ios
„Natura 2000“ teritorijos – viena paukš i apsaugai svarbi teritorija (Ventos up s sl nis) (PAST),
valstybin s reikšm s mišk n ra. Keturios vietov s, atitinkan i gamtini buveini apsaugai svarbi
teritorij atrankos kriterijus (Gelž s miškas, Varput n miškas ir Ventos up s sl nis aukš iau Papil s)
(BAST). valstybin s reikšm s mišk plot patenka dvi vietov s, atitinkan i gamtini buveini
apsaugai svarbi teritorij atrankos kriterijus (BAST).
Kurš n regioninio padalinio valstyb s saugomose teritorijose valstybin s reikšm s miškai
užima 1,08 t kst. ha (4,9 % nuo bendro Kurš n regioninio padalinio valstybin s reikšm s mišk
ploto). „Natura 2000“ teritorijose valstybin s reikšm s mišk n ra (PAST), o (BAST) – 888,1 ha.
Šios teritorijos vietomis persidengia, tod l j bendras plotas yra mažesnis.
MIŠKO KIN S VEIKOS 2007–2016 METAIS ANALIZ
Miškotvarkos projekte pateikta 2007 m. suprojektuot kini priemoni apimtis 2007–2016
metams ir j vykdymo analiz bei vertinimas. Valstybini mišk plotas keit si, tod l ilgesnio
laikotarpio analizei naudotas s lyginis plotas, daugiau d mesio skirta paskutiniojo vykme io (2007–
2016) duomen analizei, j atliekant 21799,7 ha mišk plote. Išvados suformuluotos atlikus
valstybin s reikšm s mišk rodikli analiz , o atskirais atvejais apimant ir visus Kurš n regioninio
padalinio teritorijos administruojamus miškus (miško apsauga, medžiokl s kis).
Miško plot kaita. Bendras mišk plotas 2016 m., lyginant su 2007 m. padid jo 424 ha.
Padid jim l m naujai inventorizuoti plotai (163,1 ha), žem s apaugan ios mišku 151,1 ha, be to ir
žem skirta miškui veisti 116,9 ha. Bendr valstybini mišk plot lyginti su 1992 met
miškotvarkos duomenimis negalima, kadangi tuo metu valstybiniuose miškuose buvo inventorizuoti
miškai kurie, nepriklausomyb s metais tapo privat s. Taigi lyginsime 2007 ir 2016 met miškotvark
duomenis.
Kurš n regioninio padalinio patik jimo teise valdom valstybin s reikšm s mišk plotas
padid jo 630 ha, Iš viso Kurš n regioniniame padalinyje patik jimo teise valdom valstybin s
reikšm s mišk ir kit plot yra 21800 ha. Padid jim l m , naujai primatuoti ir inventorizuoti plotai
ir žem skirta miškui veisti. Miško žem padid jo 798 ha, medyn plotas padid jo 54 ha, tai l m ,
kad apie 50 ha kit miško žemi tapo medynais ir nauji kadastriniai matavimai patikslino regioninio
padalinio mišk ribas.
Mišk r šin s sud ties kaita. Medyn plotas padid jo (54 ha). Tai l m , kad 50 ha kit miško
žemi tapo medynais.. Pagal vyraujan ias medži r šis mišk ploto poky iai yra didesni. Spygliuo i
medyn plotas padid jo 1121,2 ha, bet pušyn sumaž jo 80,8 ha, o eglyn padid jo 1202 ha. Eglyn
plotai did jo d l plyn kirtavie i atk rimo egle, po didesni apim i neplyn kirtim , po kuri
dažniausiai susiformuoja eglynai, taip pat atkuriant egle, žemes skirtas miškui veisti ir s kmingai
vykdant ugdymo kirtimus, po kuri buvusiuose minkšt j lapuo i medynuose egl tapo vyraujan ia
r šimi. Pušyn plotai sumaž jo d l didesni apim i atvejini kirtim , po kuriu atsik r eglynai ir

dalyje jaunuolyn d l r ši kaitos vyrauti prad jo kit r ši medynai. Pasikeitus atk rimo
nuostatams, padid jo plot atkurt savaiminiu ž limu, ko pas koje sumaž jo pušies, o did jo egl s ir
minkšt j lapuo i jaunuolyn plotai, kurie ankš iau b t atkuriami spygliuo iais. žuolyn plotai
padid jo – 50 ha d ka plyn kirtavie i atkurt žuolu. Uosynuose, d l šakn lig ir vykdyt
sanitarini kirtim vyraujan iomis medži r šimis tapo kitos medži r šys, tod l uosyn sumaž jo
83 ha. Beržyn plotas sumaž jo 605,2 ha, d l juodalksnio savaiminio ž limo ir želdinimo dr gnose
augaviet se did jo juodalksnyn plotai ir maž jo beržyn plotai. Vykdant intensyvius ugdymo ir
atvejinius kirtimus berž keit eglynai. Prieš tai pamin ti veiksniai l m juodalksnyn padid jim
196 ha. Vykdant intensyvius ugdymo, atvejinius ir plynus kirtimus drebulynuose ir baltalksnynuose,
ši medyn plotai taip pat maž jo (atitinkamai 458 ha ir 168 ha), juos pagrinde pakeit egl s
juodalksnio ir žuolo medynai. Kurš n regioniniame padalinyje ( buv. Kurš n mu) rodikliai per
pra jus vykmet labai pager jo.
Miško kirtim analiz . Pagal 2007–2016 m. miškotvarkos projekt Kurš n regioniniame
padalinyje ( buv. Kurš n mu) kasmet buvo numatyta iškirsti po 94,9, t kst. m3 (arba 4,9 m3/ha)
likvidin s medienos. Faktiškai šio projekto galiojimo laikotarpiu vidutiniškai buvo iškertama po
87,2 t kst. m3 likvidin s medienos ( vykdymas – 91,8%). 2007 m. miškotvarka mišk ur dijoje
suprojektavo kirtimo apimtis neviršijan ias metin bendr j medienos prieaug (88 %.) iš 1 ha
iškertant po 5,8 ktm. bendro arba 4,9 ktm. likvidinio t rio (pagrindiniais – 3,8 ktm.). 4 grup s
miškuose naudojimas iš 1 ha bendrojo prieaugio naudojimo procentas yra 90 %, 3 grup s miškuose
– 89 %, o 2-os grup s miškuose tik 25 %. Vidutiniškai per metus Kurš n regioninis padalinys ( buv.
Kurš n mu) pagrindiniais kirtimais kirto 333,9 ha ploto ir 64,2 t kst. m³ medienos. Kurš n
padalinys iškirto didesn plot pagrindiniais kirtimais, bet t rio prikirto mažiau (11,6 %), nes
sanitariniais kirtimais kirsti medynai buvo žymiai mažesnio skalsumo ir t rio, be to buvo kertama ir
didesnis plotas neplynais kirtimais, kuri iškertamas t ris yra mažesnis negu plynuose kirtimuose.
Projektuotos metin s ugdom j kirtim apimtys pagal visus kirtimo b dus buvo vykdytos
sekan iai: pagal plot , jaunuolyn ugdymas vykdytas – 88 %, retinimai – 98,2 %, einamieji – 120 %,
pagal t r atitinkamai, 20 %, 113,6 %, 126,1 %.
Sanitarini kirtim apimtys ne buvo vykdytos 18 %. Kit kirtim ir papildomo pagrindinio
kirtimo projektuota norma buvo viršyta 440 %.
Medyn strukt ra. Esama medyn amžiaus strukt ra III – IV mišk grupi medynuose
nepalanki tolydiniam medienos naudojimui. Ši grupi miškuose pagal plot jaunuolynai užima 49
% vis medyn ploto. Pusamži medyn yra 22 %, pribr stan i – 8 % ir brandži bei perbrendusi
medyn ploto – 21 %, perbrendusi medyn III ir IV grupi miškuose yra 4,2 % nuo bendro medyn
ploto. Iš vis brandži medyn 19,3 % yra perbrend . Brandži medyn plotas III ir IV mišk grupi
miškuose per vykmet sumaž jo 683 ha. (III- 9 ha, IV- 674 ha) Perbrendusi medyn padid jo tik
1 ha.
Medyn t rio kaita. Medyn t riai viename hektare III ir IV mišk grup s miškuose padid jo,
18 m³. Brandži medyn t ris yra vienas iš svarbesni miškininkavimo kokyb s rodikli . Brandži
medyn t riai viename hektare, abiejose mišk grup se, vidutiniškai padid jo 25 m³, labiausiai t riai
padid jo P – 58 m³ – J – 37 m³, D - 41 m³, o sumaž jo t riai tik Bt – 5 m³.
Miško atk rimas. Paskutinio vykme io (2007–2016 m.) ž lini vertinimas. Per vykmet
valstybin s reikšm s miškuose veista 1849,3 ha želdini . Pagal b kl geri želdiniai užima 74,4 %,
patenkinami – 25,3 %, blogi – tik 0,3 %. Žuv želdiniai tik 0,3 ha. (lentel 1.48) Š plot patvenk
bebrai ir j atkurti kol kas n ra galimybi . Želdintos r šys vyrauja 99,8 % plote. Sklyp , kuriuose
vyraut atž lusios lapuo i r šys yra tik 0,1 % (1,7 ha). Po laja likusi želdini yra 0,1 % (1,4.ha).
Per vykmet (2007–2016) plynai iškirsta 2751,6 ha medyn . Želdinta 51,6 % kirtavie i , savaime
atž l 28,1%, dar neatkurtos kirtaviet s sudaro 20,3 % ploto. Plynose kirtaviet se paliktose želti

vyrauja atž limas beržais 67,6 %, juodalksniais 18,5 %, drebul mis 8,0 %, spygliuo iais 3,9 %. (1.51.
lentel ). Ž lini iki 10 met yra 993,1 ha, iš šio ploto 219,5 ha yra atž l ne plyno kirtimo plotuose (
ne miško žem je, prijungtuose plotuose). Ž liniuose (1025,3 ha) yra 67 ha mišrus atk rimas (yra
želdint r ši ). Drebul s ž lini yra tik 102,8 ha, iš j 29,3 ha yra gryni, o 12 ha – mišr s su kietaisiais
lapuo iais ir spygliuo iais. Beržo ir juodalksnio atž l jaunuolynai (843,4 ha) sudaro 82,3 % ž lini
ploto, beveik 24,1 % iš j yra gryni (203,2 ha). Lik yra mišr s, su egle, žuolu ir uosiu, juose ugdymo
kirtimais galima formuoti geresn s r šin s sud tis ir tikslinius medynus. Spygliuo iais atž l
medynai sudaro 55,9 ha ploto.
Miško rekreacija. Gerinant poilsiavimo s lygas miškuose Kurš n regioninio padalinio
pastangomis rengta per 21 vairios paskirties rekreacijos objekt (1 apžvalgos aikštel , 11
poilsiavie i , 1 rekreacinis kompleksas, 1 p s i j rekreacinis takas, 7 atokv pio vietos). Objektus
visuomen intensyviai naudoja, tod l dalis j susid v j . Jiems b tina prieži ra ir remontas.
Geriausiai rekreacin infrastrukt ra išvystyta Gulbin ir Gedin i girininkijose.
Priešgaisrin apsauga. Kurš n regioninio padalinio teritorijoje vis inventorizuot mišk
pirmos degamumo klas s yra 26 % valstybin s reikšm s miškuose pavojus kilti gaisrams truput
didesnis – 38 % pirmos degamumo klas s mišk , antros – 27 % ir tre ios – 35 %. Per 10 met
regioninio padalinio teritorijoje užfiksuoti 11 gaisro atvejai, iš j 6 valstybiniuose miškuose. Gaisr
apimtas plotas 1,47 ha, iš jo 0,99 ha (67,4 %) priva iuose ir kt. valdytoj miškuose. Vidutinis
gaisraviet s plotas yra 0,13 ha valstybin s reikšm s miškuose – 0,08 ha. Kurš n regioniniame
padalinyje n ra diegta gaisr steb jimo video sistemos. Priešgaisrini bokšt n ra.
Mišk sanitarin b kl . Sanitarin b kl Kurš n regioninio padalinio (buv. Kurš n mu gana
gera, laiku likvidavus v javartas bei prad jusius dži ti eglynus 2016 m. vairi faktori pažeist
medyn liko tik 15 ha. D l gaisr padaryt pažeidim medyn nežuvo. Dideli lig židini ar kenk j
invazij 2016 metais praktiškai neliko.
Medžiokl tvarka. Elnini žv ri gausa 2017 m. viršija leistin teritorijos talp 1,7 karto.
Valstybin s reikšm s miškuose elniniai žv rys I ir II amžiaus klasi medyn plotuose nukandžiojo
puš , egli glius 153,3 ha. Paskutini j met pažeidim nustatyta apie 12 ha. Briedžiai ir taurieji
elniai žiev laupo dažniausiai III–V amžiaus klasi medynuose (pušynus I-II amžiaus klas s).
Valstybin s reikšm s miškuose elniniai žv rys laup žiev 921 ha. Daugiausia pažeista egl s
medyn , –jie sudaro 79.3 % nuo pažeidžiam medyn ploto. Daugiausia tai ankstesnio laikotarpio
pažeidimai. Padalinio teritorijoje valstybin s reikšm s miškuose yra 17 ha medyn , kuriuos patvenk
bebrai. Medienos nuostoliai patvenktuose medynuose 443 m3. D l bebr patvenkimo žuvo 19,2 ha
medyn .
Mišk sertifikavimas. Kasmetinis sertifikavimo auditas padalinyje atliktas 2015 m. birželio
18–19 d. Iškelti koregavimo veiksm reikalavimai (KVR) vykdyti nustatytu laiku. FSC prekini
ženkl naudojimo licencijos numeris FSC-C019113. Sertifikatas galioja nuo rugs jo 14 d. 2014 m.
iki 2019 m. rugs jo 13 d. Kurš n regioninio padalinio resertifikavim reik s atlikti 2019 m., kuris
privalomas kas 5 metus.
KINI PRIEMONI PROJEKTAS
Miško kirtimai. Pagrindini miško kirtim norma apskai iuota vadovaujantis Pagrindini
miško kirtim normos nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008
m. liepos 2 d. sakymu Nr. D1–362 „D l Pagrindini miško kirtim normos nustatymo metodikos
patvirtinimo“. Kirtimai išd styti teritorijoje, vadovaujantis Miško kirtim taisykl mis patvirtintomis
2010 m. sausio 27 d. sakymu Nr. D1–79, ,, D l miško kirtimo taisykli patvirtinimo “. Pagrindini
kirtim projektas parengtas pirmajam penkme iui, po to, aktualizavus duomen baz , kirtimai bus
suprojektuoti kitam penkme iui.

Ugdymo kirtim b tinumas nustatytas miško sklypams pagal miškininkyst s reikalavimus.
Sanitarini kirtim apimtis apskai iuota pagal medynuose (pradedant nuo 45 met amžiaus)
nat raliai iškrentan ios medyno t rio dalies procent ir koreguojant kirtimo norm pagal
miškotvarkos metu nustatyt sausuoli ir virtuoli kiek .
Metinis medienos naudojimas sudaro 83.0 t kst. m3 likvidin s medienos. Pagrindiniams
kirtimams tenka 80,2 %, tarpiniams kirtimams – 19,8 %, ugdomiesiems kirtimams tenka 13,0 % ir
kitiems kirtimams 0,6 % nuo iškertamo likvidinio t rio.
II mišk grup s miškuose pagrindinis naudojimas bus kertamas tik neplynais kirtimais. Neplyni
kirtimai III mišk grup s miškuose sudarys 21,5 % kertamo ploto, o IV mišk grup s miškuose –
18,3 % kertamo ploto. Pirmajame penkmetyje plynais kirtimais projektuojama iškirsti 1225.6 ha, iš
j 98,2 % ploto IV grup s kiniuose miškuose.
PROJEKTUOJAMA METIN KIRTIM APIMTIS
1.1. lentel

Metin
Kirtim r šys
Plotas,
ha

t ris, t kst. m3

apimtis

bendras

likvidinis

likvidinio
t rio % nuo
bendro t rio

likvidinis t ris, t kst. m3
pagal mišk grupes
II

III

IV

Pagrindiniai kirtimai

273*

83,7**

66,6

80

0

1,4

65,2

Ugdymo kirtimai

597

20,1

10,8

53

0,1

0,8

9,9

Sanitariniai kirtimai

-

6,4

5,1

80

0,5

0,1

4,5

Kiti kirtimai

-

0,6

0.5

80

0,2

0

0,3

0,8

2,3

79,9

Iš viso

870
110,2
83,0
*Ekvivalentinis plotas
**Bendras t ris be 3 procent palikt bio vairovei

Iš 1 ha mišku apaugusio ploto kasmet bus iškertama po 5,5 m3 bendro t rio arba 4,2 m3
likvidin s medienos t rio (iš j pagrindiniais kirtimais 3,3 m3/ha). Pagal mišk grupes likvidinio t rio
iškertama: II – 0,8, III – 5,7 ir IV – 4,3 m3/ha. Einamasis medyn t rio prieaugis – 7,54 m3/ha. II
mišk grup s miškuose per vykmet projektuojama vidutiniškai iškirsti 15,8 %, III – 113,9 %, IV –
76,4 % einamojo t rio prieaugio. Medienos naudojimo procentas nuo viso medienos t rio – 2,8 %.
Kasmet miško kirtimai bus vykdomi 4,4 % vis medyn ploto.
Potencialiai galimi metiniai energetin s medienos su žieve ištekliai. Ekologiniu poži riu ne visi
potencial s energetin s medienos ištekliai kirtimuose gali b ti panaudoti nepažeidžiant miško
ekosistemos. Realus, galimas paimti iš miško kelm , šak ir plon stieb kiekis nustatomas
atsižvelgiant augavietes. Neturtingose augaviet se, siekiant išsaugoti nat ral j derlingum , o
užmirkusiuose – siekiant kirtim metu mažiausiai sužaloti dirvožem , dalis šak ir plon stieb yra
paliekami kirtimo vietoje. Energetin s medienos metiniai ištekliai Kurš n regioniniame padalinyje
iš viso sudaro 21589 m³, iš j : jaunuolyn ugdymuose – 4632 m³, retinimuose ir einamuosiuose
kirtimuose – 3259 m³ ir iš pagrindini kirtim – 13698 m³. Kirtimo atliekos sudarys apie 26 % nuo
suprojektuoto kirsti likvidinio t rio. Kirtimo atliek strukt roje šakos sudarys apie 37,1 %, malkos
26,8 %, sausuoliai 9,0 %, smulk s stiebai 21.5 % ir stieb virš n s 5,6 %. Kelm biomas panaudoti
bus galima tik ateityje. Pagrindin energetin s medienos biomas sudarys šakos ir malkos.

Miško atk rimas. Miško atk rimo fond sudaro 754,7 ha inventorizuot neapaugusi mišku
plot (kirtaviet s, aikšt s, žuv medynai ir žem miškui veisti.) ir 1225.6 ha suprojektuot 2018–
2022 metams plyn kirtim . Iš viso želdinti numatoma apie 70 %, paliekama želti – 30 % ploto. Apie
92,6 % želdom plot sudarys mišr s želdiniai. Metin miško želdinimo ir ar mišraus atk rimo b do
apimtis pirmajam penkme iui – 200 ha (bendra atk rimo metin apimtis – 287 ha). žuolo želdiniai,
mišr s su liepa, klevu sudaro 0,4 %, o mišr s egl s su žuolais ir žuolo mišr s želdiniai su egle
sudarys apie 6,3 % viso želdomo ploto.
Miško selekcija ir s klininkyst . Kurš n regioninio padalinio valstybin s reikšm s miškuose
yra išskirti 8 miško medži genetiniai draustiniai: paprastosios pušies (53PGD039) Tryški
girininkijoje, bendras plotas – 7,3 ha, paprastosios pušies (53PGD040, 53PGD041) Gulbin
girininkijoje bendras plotas – 24,8 ha, uosio miško medži genetinis draustinis (53UGD006) Paežeri
girininkijoje, plotas – 8,5 ha, du juodalksnio miško medži genetiniai draustiniai (53JGD005,
53JGD006) Tryški girininkijoje. plotas – 16,9 ha ir beržo miško medži genetinis draustinis
(53BGD035) Pažiužm li girininkijoje, plotas – 18,7 ha, drebul s miško medži genetinis draustinis
(53DGD015) Šauk n girininkijoje plotas – 16,7 ha pagal s vad . Kurš n regioninio padalinio
valstybin s reikšm s miškuose yra išskirtos 1 egl s s klin plantacija Pažiužm li (21,79 ha) ir 1
juodalksnio s klin plantacija (1,35 ha), bei 1 uosio s klin plantacija Gedin i (2,05 ha)
girininkijoje. Kurš n regioninio padalinio teritorijoje yra išskirtas 1 miško s klinis egl s medynas
(2,2 ha) Paežeri girininkijoje. Kurš n regioniniame padalinyje yra atrinkta 61 rinktiniai medžiai
(35 uosio, 14 beržo karpuotojo, 5 drebul s, 5 juodalksnio ir 2 pušies ).
Miško apsauga. Apskai iuota sanitarini kirtim apimtis 5,1 t kst.m3 likvidin s medienos per
metus. Vadovaujantis Miško sanitarin s apsaugos taisykl mis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. sakymu Nr. D1–204 „D l Miško sanitarin s apsaugos
taisykli patvirtinimo“, rekomenduotos biologin s, chemin s ir kitos sanitarin s mišk apsaugos
priemon s.
Priešgaisrin apsauga. Parengtas priešgaisrinio mišk tvarkymo planas visai mišk teritorijai.
Miškai suskirstyti degumo klas mis. Pirmos degumo klas s mišk yra 38 %, antros degumo klas s –
27 % ir tre ios – 35 % ploto. Numatytas kasmetinis mineralizuot juost atnaujinimas (20 km.) ir 5
km rengti nauj mineralizuot juost , parengtas mišk priešgaisrini priemoni žem lapis.
Medžiokl tvarka. Medžiokl s plotai suskirstyti medžiokl s plot vienetais. Atsižvelgiant
elnini žv ri gyvenamosios teritorijos rajonavimo principus, miškingumo procent ir mišk masyv
išsid stym , tikslin elnini žv ri r šis yra taurusis elnias. Apskai iuotas leistinas žv ri skai ius –
457 s lyginiai elniai (17 briedži ir 314 elniai, stirnos – 368). Leistina šern banda – 496 vnt.
Nustatytas minimalus papildom pašar kiekis žiemos s lygomis (92,8 t). Esamam mišk plotui
rekomenduojama 34,1 ha pašarini laukeli ir numatomos biotechnin s ir želdini apsaugos
priemon s .
Mišk sausinimas. Mišk sausinimas ateinan iam vykme iui pagal techninius projektus
nenumatomas. Valstybin s reikšm s miškuose tikslingos sausinti žem s užima apie 282 ha arba 24,3
% viso nenusausinto hidromelioracinio fondo. Iš šio ploto nesusidaro atskiro masyvo didesnio kaip
50 ha ploto miško , kad b tu tikslinga vykdyti sausinimo darbus.
Rekreacija ir poilsio organizavimas miškuose. Kurš n regioninio padalinio valstybin s
reikšm s mišk teritorijoje yra 166,7 ha rekreacini mišk (0,8 % viso mišk ploto). Šiems miškams
priskirti miško parkai, rekreaciniai miško sklypai, park rekreacin s zonos miškai, miest miškai.
Kurš n regioninio padalinio patik jimo teise valdomiems ir naudojamiems valstybin s reikšm s
miškams parengtas rekreacinio sutvarkymo projektas. rengta Kurš n padalinyje 21 rekreacijos
objekt (regioniniuose parkuose objekt n ra). Rekomenduojama rengti nauj 1 rekreacin tak ir 1
poilsiavietes. Rekreacinei mišk vertei padidinti buvo projektuoti kraštovaizdžio formavimo kirtimai

(68,4 ha apie 1,8 t kst. m³.). Kurš n regioninio padalinio teritorijoje kult ros paveldo objekt
valstybin s reikšm s miškuose yra 4 ir 6 gamtos paveldo objektai.
Gamtosaugini priemoni planas. J sudaro aiškinamasis raštas ir žem lapis M1:50 000,
girininkijoms M1:20 000. Jame aprašytos saugomos teritorijos, gamtos paveldo objektai,
Raudonosios knygos augal radaviet s, paukš i lizdaviet s, kertin s miško buvein s, kitos
ekologiškai vertingos teritorijos: pušynai, augantys Pa ir Pb augaviet se, nat ralios miško pelk s
(neapaugusios medynais), mažos miško aikštel s ir laukym s, miško sklypai su pavieniais
bio vairov s medžiais ar senmedžiais. Pateiktas visas kompleksas gamtosaugini miško kini
priemoni biologinei vairovei išsaugoti.
Baigiamojoje projekto dalyje pateiktas projektini sprendini ekonominis, ekologinis ir
socialinis vertinimas. Suprojektuotos mišk kin s priemon s užtikrins tausojant , daugiatiksl miško
naudojim , palaikant miško ekosistem stabilum , esam gamtini bei kult ros vertybi ir
biologin s vairov s išsaugojim , taip pat ekonomin naud .
Esant dabartiniam išlaid lygiui bei palankioms medienos kain tendencijoms, Kurš n
regioninis padalinys planuojamu laikotarpiu gal t dirbti pelningai, bendrasis pelningumas siekt 4,4
%.
Vidin s miškotvarkos projektas parengtas vadovaujantis tvaraus ir subalansuoto miško kio
principais, atsižvelgiant ekologines, ekonomines, socialines mišk funkcijas bei visuomen s
reikmes.
Projekto vadovas Art ras Gustainis
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