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V VALSTYBINI MIŠK UR DIJOS PATIK JIMO TEISE VALDOM ROKIŠKIO
REGIONINIO PADALINIO DALIES (NUO 2018 M. SAUSIO 8 D. IKI 2019 M. SAUSIO 1D.
BUVUSIO KUPIŠKIO REGIONINIO PADALINIO) ADMINISTRUOJAM MIŠK
VIDIN S MIŠKOTVARKOS PROJEKTO
SANTRAUKA
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, skiriami konkre i tvarkymo priemoni sistemai jose nustatyti.
Vienas svarbiausi V Valstybini mišk ur dijos tiksl yra miško ištekli išsaugojimas ir
gausinimas vadovaujantis visuotinai pripažintais tvaraus ir subalansuoto mišk kio principais.
mon valstybinius miškus valdo patik jimo teise, jais disponuoja statym nustatyta tvarka.
Vidin s miškotvarkos projektas parengtas V Valstybini mišk ur dijos patik jimo teise
valdom Rokiškio regioninio padalinio dalies (nuo 2018 m. sausio 8 d. iki 2019 m. sausio 1 d. buvusio
Kupiškio regioninio padalinio) administruojam mišk , vadovaujantis V Valstybini mišk ur dijos
direktoriaus 2018-01-12 sakymu Nr. S-95 „D l vidin s miškotvarkos projekt parengimo“.
Patvirtinus š projekt pagal jo sprendinius miškai bus tvarkomi, naudojami ir atkuriami ateinan ius
dešimt met .
Projektavimas atliktas naudojant 2017 m. valstybin s mišk inventorizacijos duomenis, kurie
apib dina medyn taksacinius rodiklius (r šin sud t , amži , aukšt , skalsum , t r ir kt.),
dirvožemio s lygas, pomiškio ir trako kiek , mišk sanitarin b kl . Projekte taip pat vertinta 20082017 metais vykdyta miško kin veikla, patikslintos saugotin augal ir gyv n radaviet s, gamtos
ir kult ros vertybi vietos, aprašyti rekreaciniai objektai bei remiantis visais surinktais duomenimis
suprojektuotos kin s priemon s artimiausiam dešimtme iui.
Mišk inventorizacija atlikta 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“. Miškai inventorizuoti sklypiniu metodu,
naudojant aerofotografavimo medžiag – 2010 m. spalvotus ortofotografinius žem lapius ir 2016 m.
spalvotas spektrozonines aerofotonuotraukas. Lauko darb metu nustatyta:
medyn taksaciniai rodikliai (r šin sud tis, amžius, aukštis, skalsumas, t ris ir kt.);
augavie i tipai (dirvožemio s lygos);
pomiškio ir trako kiekis;
mišk sanitarin b kl .
Atliktas vykdytos miško kin s veiklos vertinimas (pagrindini neplyn kirtim , ugdymo
kirtim , miško želdini ) ir suprojektuotos 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 Rokiškio regioninio padalinio tikslai yra miško ištekli išsaugojimas ir gausinimas
vadovaujantis visuotinai pripažintais tvaraus ir subalansuoto mišk kio principais, visuomen s
informavimas apie 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, kininkavimas saugom
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teritorij miškuose 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 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 inventorizavimas ir priemoni j apsaugai
numatymas;
mišk

kio veiklos per pra jus dešimtmet analiz bei vertinimas;

miškotvarkos projekto, pagal kur organizuojamas mišk
kis ir atliekami visi mišk
naudojimo, atk rimo bei miško žemi tvarkymo darbai artimiausi dešimtmet , parengimas.
Dalyje Rokiškio regioninio padalinio teritorijos inventorizuotas bendras vis nuosavyb s ir
valdymo form mišk plotas yra 33,8 t kst. ha, iš jo 32,2 t kst. ha yra miško žem . Teritorijos
miškingumas – 30,1 proc. V Valstybini mišk ur dijos patik jimo teise valdomas plotas Rokiškio
regioninio padalinio dalyje (toliau – Regioninio padalinio administruojami miškai) yra 14,4 t kst. ha,
tai yra 43 proc. bendro mišk ploto.
REGIONINIO PADALINIO ADMINISTRUOJAM MIŠK RODIKLIAI

Regioninio padalinio administruojami miškai (14405 ha) suskirstyti penkias girininkijas:
Alizavos, Skapiškio, Suba iaus, Kupiškio ir Šimoni . Girininkijose administruojami plotai svyruoja
nuo 1,9 t kst. ha (Alizavos girininkija) iki 4,3 t kst. ha (Skapiškio girininkija). Vidutinis girininkijos
plotas yra 2,9 t kst. ha. Miškai suskirstyti 554 kvartalus, o kvartalai – 9517 taksacini sklyp .
Vidutinis kvartalo plotas – 26 ha, taksacinio sklypo plotas – 1,5 ha.
Miškai pagal kininkavimo tikslus ir pagrindin funkcin paskirt priskirti mišk grup ms. I
mišk grup s (rezervatini ) mišk n ra. II mišk grup s (ekosistem apsaugos ir rekreaciniai) miškai
sudaro 14,4 proc. (2074 ha), III grup s (apsauginiai miškai) – 5 proc. (60 ha) ir IV grup s ( kiniai
miškai) – 85,2 proc. (12271 ha) ploto.
Mišku apaugusi žem (medynai) sudaro 12491 ha, iš j 34 proc. medyn yra kult rin s kilm s
( veisti sodinant). Neapaugusi mišku plot yra 342 ha (2,6 proc. miško žem s ploto), iš j 251 ha
kirtaviet s, 40 ha – žem skirta miškui veisti, 29 ha – miško aikšt s ir 22 ha – žuv medynai. Ne
miško žem s yra 1077 ha (7,5 proc. bendro ploto), iš j pelki – 1025 ha.
Bendras medyn t ris yra 2,7 mln. m3. Vidutinis medyn t ris hektare – 218 m3, brandži
medyn – 312 m3, vidutinis einamasis t rio prieaugis sudaro 7,49 m3/ha. Vidutinis medyn skalsumas
yra 0,75, vidutinis vis medyn amžius – 49 metai.
Pagal vyraujan i medži r š medynuose vyrauja eglynai, kurie sudaro 32,9 proc. vis medyn
ploto. Pušynai auga 20,6 proc. bendro medyn ploto. Iš kiet j lapuo i žuolynams tenka – 0,7
proc., uosynams ir guobynams – po 0,1 proc. Minkšt j lapuo i medynai sudaro 45,6 proc., didži j
dal j sudaro beržynai 27,7 proc. ir juodalksnynai – 9,1 proc. Drebulynai sutinkami 5,9 proc. bendro
medyn ploto, baltalksnynai – 2,6 proc. ir liepynai – 0,3 proc. ploto.
Vyrauja laikinai užmirkusios (53 proc.), derlingos (46 proc.) augaviet s. Užmirkusios ir
pelkin s augaviet s sudaro 37 proc., iš j nusausintos 11 proc. ploto.
Regioninio padalinio veiklos teritorijoje yra dalys Šimoni girios ir Žaliosios girios biosferos
poligon , dešimt valstybini draustini , „Natura 2000“ teritorijos – dvi paukš i apsaugai svarbios
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teritorijos (PAST) ir devynios vietov s atitinkan ios gamtini buveini apsaugai svarbi teritorij
atrankos kriterijus (BAST), penki gamtos paveldo objektai, iš kuri Stirniški atodanga yra paskelbta
gamtos paminklu.
Valstyb s saugomose teritorijose, regioninio padalinio miškai sudaro 4,9 t kst. ha arba 34 proc.
bendro administruojam mišk ploto.
MIŠKO KIN S VEIKOS 2008–2017 METAIS ANALIZ

Miškotvarkos projekte pateikta 2007 m. miškotvarkos suprojektuot kini priemoni apimtis
2008 – 2017 metams, j vykdymo analiz ir vertinimas. Analizuojant kin veikl panaudoti ir 1997
m. miškotvarkos duomenys. Išvados suformuluotos atlikus valstybin s reikšm s mišk rodikli
analiz , o atskirais atvejais apimant ir visus miškus (miško apsauga, medžiokl s kis).
Miško plot kaita. 2017 m. valstybin s sklypin s mišk inventorizacijos duomenimis,
inventorizuotas regioninio padalinio administruojamas plotas yra 14405 ha. Mišk plotas palaipsniui
did ja (padid jo 963 ha) perduodant valstybinius miškus, skirtus nuosavyb s teisi atk rimui ir
žem s kio žemes netinkamas žem s kiui.
Mišk r šin s sud ties kaita. Sklypin s mišk inventorizacijos duomenys rodo stabili medyn
r šin sud t . Spygliuo i plotas sumaž jo nežymiai (pušyn – 2 proc., eglyn – 1 proc.), minkšt j
lapuo i plotus kasmet papildo naujai prijungiami mišk plotai. žuolyn plotas padid jo 37 ha,
drebulyn sumaž jo 222 ha, baltalksnyn – 80 ha.
Medyn strukt ra. Esama medyn amžiaus strukt ra nepalanki tolydiniam medienos
naudojimui. Medynai pagal brandumo grupes III ir IV grupi miškuose pasiskirsto taip: jaunuolynai
sudaro 42 proc., pusamžiai – 25 proc., pribr stantys – 9 proc. ir brand s – 24 proc. ploto. Brandži ir
perbrendusi medyn plotas pasikeit labai nežymiai. Brandži sumaž jo 19 ha, perbrendusi
padid jo 5 ha. Labiausiai perbrend minkšt j lapuo i (beržo, drebul s, juodalksnio) medynai.
Brandži minkšt j lapuo i medyn amžius art ja prie perbrendusi medyn amžiaus, tod l
neišvengiamai kaupsis ir did s perbrendusi medyn plotai.
Miško kirtim analiz . Iš 1 ha mišku apaugusio ploto projektuota iškirsti – 3,8 m³ likvidinio
t rio, o kirsta – 3,9 m³. Pagrindiniai kirtimai tur jo sudaryti apie - 72 proc., ugdomieji – 10 proc.,
sanitariniai - 13 proc., specialieji (kiti) kirtimai – 5 proc. bendro iškertamo likvidinio t rio. Per
vykmet kirtim apimtis viršyta 5 proc. Pagrindini miško kirtim metin apimtis viršyta 7 proc.
Vidutiniškai per metus pagrindiniais kirtimais kirsta 33,6 t kst. m3 likvidin s medienos, o projektuota
kirsti 31,3 t kst. m3 likvidin s medienos. Vykdant ugdomuosius kirtimus buvo vadovaujamasi
miškotvarkos projekte nustatytomis ugdom j kirtim apimtimis.
Medyn t rio kaita. 2017 m. mišk inventorizacijos metu nustatytas 34 m3/ didesnis ha
(padid jo nuo 184 m3/ha iki 218 m3/ha) vis medyn vidutinis t ris. Did jant medyn vidutiniam
t riui, did jo ir miškuose sukauptos medienos kiekis. Per vykmet padid jo ir brandži medyn
vidutinis t ris. Brandži medyn t ris yra svarbus apskai iuojant kirtimo norm . Inventorizacijos
metu nustatytas brandži medyn vidutinis t ris 1 ha siekia 312 m3/ha, tai yra padid jo 49 m3/ha.
Miško atk rimas. Per vykmet (2008-2017 m.) plynai iškirsta 1435 ha medyn . Želdinta 58
proc. kirtavie i , savaime atž l 26 proc., dar neatkurtos kirtaviet s sudaro 16 proc. ploto.
Neapaugusiame plote per vykmet atkurta ir veista 1154 ha želdini . Pagal b kl geri želdiniai sudaro
91 proc., patenkinami – 9 proc., blog ir žuvusi želdini n ra inventorizuota. 2007 m. mišk
inventorizacijos metu nustatyta, kad ger želdini buvo 33 proc., patenkinam – 65 proc. ir 2 proc.
blog želdini . Želdinimo darb kokyb , palyginus su ankstesniu vykme iu yra labai pager jusi.
Paliktos atželti kirtaviet s daugiausia atž l beržais (54 proc.) ir juodalksniais (41 proc.).
Spygliuo iais atž l tik 2 proc. savaime želti palikt kirtavie i . Atž l jaunuolynai yra mišr s,
ugdymo kirtimais bus formuojami tikslini medži r ši medynai.
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Miško rekreacija. Didžioji dalis teritorijos, kuri patenka Rokiškio regioninio padalinio
administruojami miškai, priskiriama žemiausiam perspektyvin s pl tros lygmeniui. Šiuo metu
rekreacin infrastrukt ra administruojamuose miškuose, atsižvelgiant tai, kad didžioji dalis yra
mažai rekreacijai tinkami, yra gana gerai išvystyta. Pagrindiniai rekreaciniai objektai yra sutelkti
labiausiai tam tinkamose vietose – Šimoni ir Suba iaus girininkijose. Be to, kiekvienoje girininkijoje
yra bent po vien stambi poilsiaviet ir nemažai atokv pio viet .
Priešgaisrin apsauga. Padalinio veiklos teritorijoje vyrauja tre ios degumo klas s miškai (58
proc.). Vidutin degumo klas – 2,4. Padalinio administruojamuose valstybiniuose miškuose pavojus
kilti gaisrams yra didesnis, lyginant su bendra padalinio veiklos teritorija. Pirmos degumo klas s
mišk ia yra 30 proc., antros – 25 proc. ir tre ios – 45 proc. Vidutin degumo klas – 2,2. Padalinio
teritorijoje per vykmet vyko tik 3 gaisrai, kuri metu išdeg 0,7 ha miško.
Mišk sanitarin b kl . Mišk sanitarin b kl gana gera, nors kasmet neišvengiama v jovart .
Inventorizuota 14,3 t kst. m3 sausuoli ir virteli (0,5 proc. nuo viso medyn t rio). Apskai iuotas
nat ralus metinis t rio atkritimas sudaro 3,5 t kst. m3. Padalinio administruojamoje teritorijoje
dideli lig ar kenk j pakenkt plot 2017 metais nebuvo.
Medžiokl tvarka. Medžiokl s kio rodikliai vertintini prieštaringai, ypa per ilgesn laikotarp .
Didelis elnini tankumo did jimas nuo 1970 met padar didel žal eglynams bei antrajam egli
ardui. Elnini žv ri gausa 2017 m. beveik 6 kartus viršija leistin teritorijos talp . Regioninio
padalinio administruojamuose miškuose elnini žv ri pažeist medyn nustatyta 587 ha (4,7 proc.
viso medyn ploto). Dauguma pažeidim , tai ankstesni met pažeidimai (dabar taikomos
efektyvesn s želdini apsaugos priemon s).
Mišk sertifikavimas. Regioninio padalinio administruojami miškai sertifikuoti 2003 m.,
resertifikuoti 2008 ir 2014 metais. Tai garantas, kad kininkaujama pagal tarptautinius reikalavimus
– išsaugojant ir gausinant miško išteklius visuotinai pripažintais tvaraus (darnaus) mišk
kio
principais, subalansuojant ekonomines, ekologines ir socialines mišk funkcijas.
KINI PRIEMONI PROJEKTAS ARTIMIAUSIAM DEŠIMTME IUI

Miško kirtimai. Pagrindini miško kirtim apimtis apskai iuota vadovaujantis Pagrindini
miško kirtim normos nustatymo metodika, o kirtimai išd styti teritorijoje vadovaujantis Miško
kirtim taisykl mis. Metinis naudojimas apskai iuotas 2017 m. mišk inventorizacijos duomen
pagrindu. 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 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 55,9 t kst. m3 likvidin s medienos. Pagrindiniam
naudojimui tenka 74 proc., ugdymo kirtimams – 13 proc., sanitariniams kirtimams – 7 proc., kitiems
kirtimams – 6 proc. bendro naudojimo.
Pagrindiniai kirtimai II mišk grup s miškuose neprojektuojami. III mišk grup s miškuose
suprojetuoti neplyni kirtimai. IV mišk grup s miškuose neplyni kirtimai projektuojami 16 proc.
medyn pagal plot . Plynais kirtimais 2019–2023 m. projektuojama iškirsti 740 ha.
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PROJEKTUOJAMA METIN KIRTIM APIMTIS

Kirtim r šys

Plotas,
ha

Pagrindiniai kirtimai
Ugdomieji kirtimai
Sanitariniai kirtimai
Specialieji kirtimai
Iš viso

164*
327
x
x
491

Metin apimtis
likvidinio t rio likvidinis t ris t kst.m3
t ris t kst. m3
pagal mišk grupes
proc. nuo
bendro
t
rio
bendras likvidinis
II
III
IV
49,9
41,4
83
0,1
41,3
12,6
7,2
57
0,2
7,0
4,8
3,8
80
0,8
3,0
4,4
3,5
80
1,7
1,8
71,7
55,9
2,7
0,1
53,1

* - ekvivalentinis plotas
Iš 1 ha mišku apaugusio ploto bus iškertama po 5,7 m3 bendro arba 4,5 m3 likvidinio t rio, iš jo
pagrindiniais kirtimais – 3,3 m3.
Bendras einamasis medyn t rio prieaugis – 7,49 m3/ha. Iškertamas kasmet bendras t ris iš
hektaro – 5,74 m3/ha. Bendras prieaugio naudojimo procentas – 77 proc. II mišk grup s miškuose
projektuojama vidutiniškai iškirsti 57 proc. bendro prieaugio, III grup s miškuose – 25 proc. ir IV
grup s miškuose – 78 proc. bendro prieaugio. Medienos naudojimo procentas – 2,6 proc. viso
medienos t rio. Kasmet miško kirtimais bus apimama 3,9 proc. viso medyn ploto.
Potencialiai naudotin miško kirtimo atliek kiekio vertinimas. Kirtimo atliekos
pagrindiniuose ir ugdomuosiuose kirtimuose sudarys apie 23 proc. nuo bendro suprojektuoto kirsti
t rio. Metiniai energetin s medienos su žieve ištekliai atskirais kirtimais pagal iškertam t r ,
jaunuolyn ugdymo kirtimais sudarys 12 proc. (2059 m³), retinimo – einamaisiais kirtimais – 12 proc.
(1928 m³) ir pagrindiniais kirtimais – 76 proc. (12735 m³). Kirtimo atliek strukt roje šakos sudarys
apie 39 proc., malkos ir sausuoliai – 42 proc., smulk s medeliai – 12 proc. ir stieb virš n s – 7 proc.
Miško atk rimas. Miško atk rimo fond sudaro 342 ha inventorizuot neapaugusiu mišku plot
ir 740 ha medyn suprojektuot kirsti plynai 2019 – 2023 metais, iš viso 1082 ha. Želdinti numatoma
72,5 proc., paliekama želti – 27,5 proc. ploto, taip pat bus taikomas ir mišrusis atk rimo b das. Metin
miško atk rimo apimtis pirmajam penkme iui – 138 ha. Visus iškirstus medynus projektuojama
atkurti per 3 metus. Priklausomai nuo naujos miško veisimui tinkamos valstybin s žem s sigijimo
galimyb s, siekiant didinti Lietuvos miškingum , kasmet planuojama veisti apie 4 ha miško.
Kiti darbai. Numatytas kasmetinis mišk ribini linij su kitais naudotojais atnaujinimas (65
km), kvartalini linij valymas (40 km), riboženkli atstatymas (100 vnt.), kvartalini stulp
atnaujinimas (50 vnt.).
Miško apsauga. Suprojektuota sanitarini kirtim apimtis (3,8 t kst. m3 likvidin s medienos
per metus). Vadovaujantis Miško sanitarin s apsaugos taisykl mis, rekomenduotos biologin s,
chemin s ir kitos sanitarin s mišk apsaugos priemon s.
Priešgaisrin apsauga. Parengtas priešgaisrinio tvarkymo planas visai regioninio padalinio
veiklos teritorijai. Miškai suskirstyti degumo klas mis: aukšto degumo mišk (16 proc.), vidutinio
degumo (26 proc.) ir žemo degumo (58 proc.). Numatytas kasmetinis mineralizuot juost
atnaujinimas (60 km per metus), parengtas mišk priešgaisrini priemoni žem lapis.
Medžiokl tvarka. Apskai iuotas leistinas žv ri skai ius – 397 s lyginiai elniai (281 elnias, 12
briedži ir 320 stirn ). Leistina šern banda – 446 vnt. Nustatytas minimalus papildom pašar kiekis
žiemos s lygomis, rekomenduojamas pašarini laukeli plotas 30 ha. Numatytos biotechnin s ir
želdini apsaugos priemon s.
Mišk sausinimas. Mišk sausinimas ateinan iam vykme iui pagal techninius projektus
nenumatytas. Nenusausintos žem s sudaro apie 668 ha, ta iau sausinti tikslinga tik IV mišk grup je
atskirus užmirkusius bei pelkinius medynus (250 ha) taikant vietin s melioracijos b dus.
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Rekreacija ir poilsio organizavimas miškuose. Regioninio padalinio administruojamoje
teritorijoje rekreaciniams miškams priskirta 5 ha (Kupiškio miesto miškai). Siekiant miškus kuo
geriau pritaikyti poilsiautoj lankymuisi bei kontroliuoti lankytoj srautus, administruojamiems
miškams yra parengtas „Rekreacinio sutvarkymo projektas“, kuris yra sud tin miškotvarkos
projekto dalis.
Gamtosaugini priemoni planas, kur sudaro aiškinamasis raštas ir žem lapiai M 1:50 000,
žem lapiai girininkijoms M 1:20000. Jame aprašytos visos saugomos teritorijos, Lietuvos
Respublikos saugomos gyv n , augal ir gryb r šys, paukš i lizdaviet s, kertin s miško buvein s,
kitos ekologiškai vertingos teritorijos: pelkiniai miškai paliktini nat raliai raidai, miško pelk s
paliktinos savaiminei raidai, miško laukym s saugotinos nuo apaugimo medžiais ir kr mais, šlait
medynai, miško sklypai su pavieniais bio vairov s medžiais ar senmedžiais. Pateiktas visas
kompleksas gamtosaugini miško kini priemoni biologinei vairovei išsaugoti. Gamtosauginis
planas reikalingas sprendžiant sertifikavimo klausimus, informuojant vietin bendruomen apie
miško vertybes ir kin veikl .
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 .
Miškotvarkos poskyrio vadovas Darius Ribokas
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