
V� KAZL� R�DOS MOKOMOSIOS MIŠK� UR�DIJOS  
VIDIN�S MIŠKOTVARKOS PROJEKTO SANTRAUKA 

Vidin�s miškotvarkos projektas yra mišk� �kio veiklos planas, rengiamas visoms valstybini�
mišk� valdytoj� ir priva�ioms mišk� valdoms arba ne mišk� �kio paskirties žem�s sklype esan�iai 
miško žemei ir skiriamas konkre�i� tvarkymo priemoni� sistemai jose nustatyti. Jis turi užtikrinti 
nepertraukiam� miško ištekli� ir miško žem�s daugiatiksl� naudojim�, patenkinant socialines, 
ekonomines, ekologines, kult�rines dabartin�s ir ateinan�i� kart� reikmes. 

Vidin�s miškotvarkos projektas parengtas V� Kazl� R�dos mokomosios mišk� ur�dijos 
patik�jimo teise valdomiems valstybin�s reikšm�s miškams, panaudojant 2013 met� valstybin�s 
mišk� (sklypin�s) inventorizacijos duomenis. Valstybin� miško ištekli� (sklypin�) inventorizacija, 
kurios tikslas – �vertinti miško valdos išteklius pagal kiekybinius ir kokybinius rodiklius, atlikta 
valstyb�s l�šomis vis� nuosavyb�s form� miškuose, 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“, Valstybin�s mišk� tarnybos prie 
Aplinkos ministerijos Sklypin�s mišk� inventorizacijos lauko ir kameralini� darb� V� Kazl� R�dos 
mokomosios mišk� ur�dijos teritorijoje paslaug� atlikimo 2013 m. geguž�s 3 d. sutartimi Nr. 9, 
naudojant 2012 met� aerofotografavimo medžiag� (ortofoto planus) ir 2013 met� gamybos spalvotas 
spektrozonines aerofotonuotraukas. Planin�-kartografin� medžiaga ir vidin�s miškotvarkos projektas 
parengtas vadovaujantis 2013 m. rugpj��io 30 d. V� Kazl� R�dos mokomosios mišk� ur�dijos 
vidin�s miškotvarkos projekto parengimo paslaug� sutartimi Nr. 1S-63-7744 su V� Kazl� R�dos 
mokom�ja mišk� ur�dija. Pagal š� projekt� bus tvarkomi, naudojami ir atkuriami V� Kazl� R�dos 
mokomosios mišk� ur�dijos miškai 2014-2023 metais. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos užsakymu, V� Kazl� R�dos mokomosios mišk�
ur�dijos administruojamoje teritorijoje inventorizuota 37059 ha vis� nuosavyb�s ir valdymo form�
mišk�, iš j� 29292 ha (79,0 %) patik�jimo teise valdom� valstybin�s reikšm�s mišk�. Valstybin�s 
reikšm�s mišk� plotai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 1997 m. spalio 23 d. nutarimu 
Nr.1154 ,,D�l valstybin�s reikšm�s mišk� plot� patvirtinimo“ ir paskirstyti pagal Aplinkos 
ministerijos parengtas schemas ir s�rašus Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 2006 m. geguž�s 17 d. 
nutarimu Nr. 454 ,,D�l valstybin�s reikšm�s mišk� perdavimo patik�jimo teise valdyti valstyb�s 
�mon�ms mišk� ur�dijoms“. 

Inventorizacijos metu nustatytos sklyp� ribos, nustatytu tikslumu aprašyti (inventorizuoti) visi 
taksaciniai sklypai pagal augavietes, funkcin� paskirt�, medyn� rodiklius ir duomen� bazi�
reikalavimus. 

Parengti duomenys apie mišk� ur�dijos (valdos) miško išteklius, j� našum� bei produktyvum�, 
funkcin�, erdvin�, amžiaus ir r�šin� strukt�r�, miško �renginius ir technin� apr�pinim�, saugomas 
teritorijas, Raudonosios knygos objekt� (lizdavie�i�, gyv�n�, augal�) radavietes, kertines miško 
buveines, vykdytas �kines priemones. 

Vidin�s miškotvarkos projekto turin� valstybinei valdai sudaro: aiškinamasis raštas, taksoraštis 
(vis� inventorizuot� miško sklyp� aprašymai), suvestiniai mišk� inventorizacijos duomenys, miško 
�kini� priemoni� projektavimo žiniaraš�iai ir kartografin� medžiaga – mišk� žem�lapiai                
(M 1: 10 000), medyn� ir kiti tematiniai planai (M 1: 20 000), apžvalginiai žem�lapiai                    
(M 1: 50 000). Taksoraš�iai ir kartografin� medžiaga paruošta vis� nuosavyb�s form� miškams, 
kuriuose atlikta valstybin� mišk� inventorizacija. Visa parengta miškotvarkos medžiaga perduota 
užsakovui – V� Kazl� R�dos mokomajai mišk� ur�dijai. 

Mokomosios mišk� ur�dijos teritorija priskirta aštuonioms girininkijoms (Novos, Brazi�k�, 
Agurkišk�s, Šališki�, Višakio R�dos, J�r�s, Kazl� R�dos, Bagotosios). Vidutinis girininkijos plotas – 
4632 ha, valstybin�s reikšm�s mišk� – 3663 ha. Vidutinis kvartalo plotas – 65 ha, valstybin�s 
reikšm�s mišk� – 63,1 ha, taksacinio sklypo – 1,6 ha. Mišk� ur�dijos administruojamos teritorijos 
miškai yra išsid�st� Kazl� R�dos (88,0 %), Kauno rajono (7,9 %), Marijampol�s (0,4 %) ir Prien�
rajono (3,7 %) savivaldybi� teritorijose. V� Kazl� R�dos mokomosios mišk� ur�dijos teritorijos 
miškingumas – 54,7 %. 



Bendras saugom� teritorij� ir mišk� su apribotu �kiniu režimu plotas (miško žem�) 
mokomosios mišk� ur�dijos teritorijos miškuose sudaro 6834 ha, iš jo saugom� teritorij� – 1985 ha, 
arba 19 proc. miško žem�s ploto. Valstybin�s reikšm�s miškuose šios teritorijos užima 4947 ha   
(17,1 %), iš jo saugomos teritorijos – 1862 ha (6,4 proc.). 

V� Kazl� R�dos mokomosios mišk� ur�dijos teritorijoje išskirti 4 valstybiniai (ar j� dalys),       
3 savivaldybi� draustiniai. Taip pat Natura 2000 teritorijos: paukš�i� apsaugai svarbi teritorija ir 
dvi buveini� apsaugai svarbios teritorijos. Mokomosios mišk� ur�dijos veiklos teritorijos miškuose 
suskai�iuojami 7 valstyb�s saugomi objektai, �rašyti � Kult�ros vertybi� registr�. Be pamin�t�
saugom� teritorij� svarbi� reikšm� turi sklypai su Raudonosios knygos augal� r�ši� radaviet�mis (1 
skl.), paukš�i� perimviet�mis (2 skl.), lizdaviet�mis (34 vnt.), lizdavie�i� apsaugos zonomis, 
kertin�mis miško buvein�mis (84 skl. – 293,5 ha), potencialiomis kertin�mis miško buvein�mis (10 
skl. – 15,4 ha), ekologiniu poži�riu vertingais miško sklypais (387 ha), miško sklypai su pavieniais 
senmedžiais (73 skl.). 

Mišk� mokslinio tyrimo ir mokymo bei selekcin�s s�klininkyst�s objektams priskirti mišk� plotai, 
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 1999 m. vasario 5 d. nutarimu Nr.133 ,,D�l mišk�
mokslinio tyrimo ir mokymo bei s�klininkyst�s objektams priskirt� mišk� plot� patvirtinimo“,          
V� Kazl� R�dos mokomojoje mišk� ur�dijoje sudaro 829 ha. 

V� Kazl� R�dos mokomosios mišk� ur�dijos valdom� valstybini� mišk� rodikliai 

Miškai mišk� grup�ms ir pogrupiams priskirti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mišk�
�statymo reikalavimais, Mišk� priskyrimo mišk� grup�ms tvarkos aprašu ir Mišk� priskyrimo mišk�
grup�ms normatyvais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 2001 m. rugs�jo 26 d. 
nutarimu Nr. 1171 ,,D�l mišk� priskyrimo mišk� grup�ms tvarkos aprašo ir mišk� priskyrimo mišk�
grup�ms normatyv� patvirtinimo“. 

Ekosistem� apsaugos ir rekreaciniai (II gr.) miškai (miško žem�), kuriuose tikslinis medienos 
naudojimas praktiškai nevyksta, užima 1011 ha (3,5 %), apsauginiai (III gr.) – 3935 ha (13,6 %), 
�kiniai (IV gr.) – 24037 ha (82,9 %) miško žem�s ploto. Kiekvienos mišk� grup�s miškams nustatytas 
�kininkavimo tikslas ir �kinis režimas, o pagal funkcin� miško paskirt� miškai priskirti atitinkamiems 
pogrupiams.  

V� Kazl� R�dos mokomosios mišk� ur�dijos miškai mišk� grup�ms priskirti Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb�s 2002 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1651 ,,D�l Alytaus, Klaip�dos, 
Marijampol�s, Šiauli�, Taurag�s, Telši�, Utenos ir Vilniaus apskri�i� mišk� priskyrimo mišk�
grup�ms“, Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 520 (LRV     
2004 m. lapkri�io 9 d. nutarimo Nr. 1423 redakcija) ,,D�l Kauno apskrities mišk� priskyrimo mišk�
grup�ms“ ir Prien� rajono mišk� priskyrimo mišk� grup�ms s�rašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb�s 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 520. 

Miško žem� užima 28987 ha (98,9 %). Medynai (27206 ha) dengia 93,9 % miško žem�s. 
Dirbtinai atkurti ir �veisti medynai bei vykme�io želdiniai sudaro 7784 ha arba 28,6 % viso medyn�
ploto. Neapaugusi mišku miško žem� užima 925 ha (3,2 % viso miško žem�s ploto), iš jos kirtaviet�s 
sudaro 545 ha (1,9 %). 

Ne miško žem� užima 321 ha (1,1 %) plot�, iš jos vandenys – 139 ha (0,5 %.), pelk�s – 110 ha 
(0,4 %), keliai ir užstatyta žem�, kita žem� (trasos, nenaudojama, pažeista) – 55 ha (0,2 proc.). 

Didesniojoje mišk� dalyje – 18527 ha (68,1 %) plote – vyrauja spygliuo�i� medynai, iš j�   
48,5 % sudaro pušynai, 19,5 % – eglynai. Minkšt�j� lapuo�i� medynai užima 8650 ha arba sudaro 
31,8 %, iš j� 18,5 % sudaro juodalksnynai, 12,6 % – beržynai, 0,5 % – drebulynai. Kiet�j� lapuo�i�
medynai teužima 29 ha, iš j� �žuolynai – 23 ha. 

Bendras medyn� t�ris – 7907,5 t�kst. m3 medienos. Vidutinis (vis�) medyn� t�ris 1 ha –        
291 m3, brandži� – 366 m3, einamasis prieaugis – 8,43 m3/ha per metus. Vidutinis medyn� skalsumas 
– 0,77, bonitetas – 1,0, amžius – 58 metai. 

III ir IV mišk� grupi� medynai pagal plot� brandumo grup�mis pasiskirsto taip: jaunuolynai – 
25,4 %, pusamžiai – 44,1 %, br�stantys – 13,7 % ir brand�s – 16,8 %. 



V� Kazl� R�dos mokomosios mišk� ur�dijos miškuose vyrauja laikinai perteklingo dr�gnumo  
(L hidrotopas – 38,1 %), normalaus dr�gnumo (N hidrotopas – 31,0%), nederlingos (b trofotopas – 
49,8 %) – svarbiausios pušyn� augaviet�s. Miškuose dažniausiai aptinkami brukninis-m�lyninis   
(vm – 29 %) ir m�lyninis (m – apie 19 %) ar m�lyninis-kiškiakop�stinis (mox – 17 %) miško tipai. 

Pagal dirvožemio granuliometrin� sud�t� miškuose dominuoja lengvi mineraliniai dirvožemiai, 
sudarantys apie 77 % ploto. Dvinariai (lengvi ant sunki�) mineraliniai dirvožemiai ur�dijos 
miškuose sudaro apie 6 %, organiniai – daugiau kaip 17 % ploto. 

Miško auginimo ir naudojimo priemoni� veiksmingumo analiz�

Miško �kin� veikla (miškininkavimas) apima miško apsaugos, naudojimo, atk�rimo, ugdymo, 
melioracijos medžiokl�tvarkos ir kitus darbus. Projekte pateikti ir �vertinti medyn� rodikli�
kiekybiniai (ploto, bendro stieb� ir brandži� medyn� t�rio, prieaugio ir kt.) ir kokybiniai (r�šin�s 
sud�ties, medyn� sveikatingumo, stabilumo ir kt.) poky�iai d�l projektuot� ir valdytojo iniciatyva 
�vykdyt� miško �kini� priemoni� bei ekonominiai veiklos rezultatai. 

Pagal 2003 m. miškotvarkos projekt� (valstybin�s reikšm�s miškams) buvo numatyta kasmet 
iškirsti po 118,0 t�kst. m3 likvidin�s medienos. Nustatytais pagrindiniais kirtimais paruošta mediena 
tur�jo sudaryti apie 71 %, ugdomaisiais – 15 %, sanitariniais – apie 13 %, specialiaisiais – per 2 %. 
Pagrindiniais kirtimais paruošta spygliuo�i� mediena tur�jo sudaryti daugiau kaip 53 %, minkšt�j�
lapuo�i� – apie 47 %, iš jos drebuli� – apie 0,5 %. Neplynaisiais (atvejiniais, atrankiniais) 
pagrindiniais kirtimais projektuota iškirsti per 12 % viso pagrindiniais kirtimais iškertamo medienos 
kiekio ir daugiau kaip 21 % pagrindiniais kirtimais kertam� medyn� ploto. Pagrindiniais kirtimais iš 
1 ha mišku apaugusio ploto projektuota iškirsti po 3,0 m3, o vis� r�ši� kirtimais – po 4,4 m3

likvidin�s medienos. Vis� r�ši� kirtimais projektuota iškirsti daugiau kaip 76 % einamojo prieaugio 
(nuo stieb� su žieve medienos). 

Per projekto galiojimo laikotarp� (2004-2013 m.) pagrindini� miško kirtim� metin� birž�
pagal iškirstos medienos t�r� iškirsta daugiau kaip 88 %, ugdom�j� – per 94 %, sanitarini� – apie 
91 %, speciali�j� 65 % projektuotos. Bendra kirtim� apimtis pagal iškirst� likvidin� medien�
�vykdyta apie 89 % projektuotos. Pagrindiniais kirtimais iš vieno hektaro medyn� iškirsta 2,7 m3, o 
vis� r�ši� kirtimais 3,9 m3 likvidin�s medienos. Vis� r�ši� kirtimais iškirsta 65 % einamojo 
prieaugio (nuo sieb� su žieve medienos). Atskiriems vykme�io metams miško naudojimo apimtis buvo 
perži�rima ir tvirtinama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro �sakymais. Patvirtinta vidutin�
metin� apimtis vidutiniškai apie 12 % mažesn� nei projektuota. Patvirtintos naudojimo apimties 
buvo laikomasi.  

Neplynuosius pagrindinius (atvejinius, atrankinius) kirtimus mokomoji mišk� ur�dija �vykd�. 
Pagal kertam� medyn� plot� šie kirtimai sudar� per 20 %, o iškirst� medien� – daugiau kaip 12 %. 
Did�ja ir ši� kirtim� efektyvumas. Po atvejini� kirtim� paskutini�j� atvej� per 98 % ploto 
susiformavo nauji medynai. 

Miškotvarkos numatyta bendra ugdom�j� kirtim� apimtis pagal šiais kirtimais apr�piam�
plot� �vykdyta 108 % (jaunuolyn� ugdymo – daugiau kaip 94 %, retinimo – 100 %, einam�j� –      
124 %). Miško ugdomieji kirtimai atliekami laiku ir kokybiškai. Miškotvarkos lauko darb� metu 
�vertinta 3255 ha (per penkerius paskutiniuosius metus) ugdyt� medyn� ugdymo kokyb�
(patenkinamai, nepatenkinamai). Patenkinamai �vertinta apie 98 % ugdyto medyn� ploto. 
Nepatenkinamai atlikti ugdomieji kirtimai tesudaro per 2 %. Pagrindin� priežastis, l�musi neigiam�
ugdom�j� kirtim� �vertinim�, yra netinkamas ugdom�j� kirtim� intensyvumas: per mažas – 63 %, 
per didelis – 10 %. 2013 m. inventorizuotas mažas (apie 3 %) nedelsiant ugdytin� medyn� plotas. 
Tai iš dalies rodo, kad ugdomieji kirtimai yra atliekami laiku ir yra tinkamo intensyvumo. Po laiku ir 
kokybiškai atlikt� jaunuolyn� ugdymo kirtim� (per 62 %, retinimo – daugiau kaip 51 % ploto) 
tikslin�s medži� r�šys, �einan�ios � medyn� r�šin� sud�t�, sudaro 60 proc. (6 koeficientus) ir daugiau. 

Želdant atkurta apie 54 % (projektuota – virš 76 %) birži�, miškas savaime atsik�r� daugiau 
kaip 46 proc. buvusi� kirtavie�i�. Miško želdinimu atkurtuose plotuose vyrauja želdintos medži�
r�šys, sudaran�ios daugiau kaip 99 % ploto. Iš 906 ha mišku savaime atsik�rusi� kirtavie�i� apie  



98 % ploto atž�l� minkštaisiais lapuo�iais, daugiausia (apie 97 %) juodalksnynais ir beržynais. Ir tik 
apie 1 % – drebulynais. Ž�lim� šiomis r�šimis l�m� augaviet�s (derlingumas, užmirkimas ir 
pelk�tumas). Miškotvarkos metu inventorizuota 1426 ha paskutiniojo vykme�io želdini�. Pagal 
želdini� b�kl� (kokyb�) geri želdiniai sudaro – 85,3 proc. (1216 ha), patenkinami – 14,6 % (209 ha), 
blogi ir žuv� – 0,1 % (1 ha). Mišr�s spygliuo�i�-lapuo�i� ar lapuo�i�-spygliuo�i� želdiniai sudaro 
daugiau kaip 31 %. 

Žymesni miškininkavimo rezultatai, miško rodikli� poky�iai ir išvados:
- d�l bendrosios mišk� �kio politikos ir konkre�ios V� Kazl� R�dos mokomosios mišk� ur�dijos 
veiklos, per vykmet� reikšmingai – 868 ha – 3,1 % – padid�jo miško žem�s plotas (medyn� – 
122 ha – 0,5 %), atitinkamai sumaž�jo nenaudojam� žem�s �kio naudmen�, kit� ne miško 
žem�s plot�; 
- mokomosios mišk� ur�dijos teritorijos miškingumas padid�jo nuo 53,9 % (2003 m.) iki      
54,7 % (2013 m.); 
- stabili V� kazl� R�dos mokomosios mišk� ur�dijos medyn� r�šin� sud�tis su pastebima 
spygliuo�i� ploto did�jimo tendencija. D�l nauj� mišk� �veisimo, lapuo�i� kirtavie�i� atk�rimo 
spygliuo�i� medži� r�šimis, ypa� egl�mis, ir ugdom�j� kirtim� �takos, 2,5 % padid�jo ur�dijos 
pušyn� ir 1,4 % eglyn�, vien� vertingiausi� medyn�, plotai; 
- optimal�ja III-IV mišk� grupi� medyn� amžiaus strukt�ra. Daugiau kaip 3 % padid�jo 
jaunuolyn� plotas ir apie 7 % sumaž�jo buv�s labai didelis pusamži� medyn� plotas; 
- vidutinis medyn� amžius, labiausiai priklausantis nuo pagrindini� kirtim� intensyvumo ir 
mišk� �veisimo apimties, ur�dijos miškuose padid�jo 2 metais; 
- did�ja medyn� našumas. D�l didelio medienos prieaugio, s�lygojamo r�šin�s sud�ties ir 
tankumo reguliavimo ugdom�j� kirtim� amžiuje, saiking� sanitarini� kirtim� ir objektyvesn�s 
apskaitos, 1 ha nustatytas 53 m3 didesnis vidutinis stieb� medienos su žieve t�ris. Brandži�
medyn� t�rio did�jimo tempas buvo dar spartesnis. Brandži� medyn� t�ris 1 ha – vienas 
svarbesni� miškininkavimo kokyb�s rodikli� – 2013 m. nustatytas 65 m3 didesnis nei 2003 m. 
(padid�jo nuo 301 m3/ha iki 366 m3/ha). Bendras medyn� t�ris per vykmet� padid�jo        
1439,1 t�kst. m3. Tai rodo, kad dabartin� medyn� formavimo sistema užtikrina pakankam�
medyn� tvarum� ir t�rio prieaugio kaupim� brandai; 
- kasmet V� Kazl� R�dos mokomosios mišk� ur�dijos mišk� hektare priauga 8,43 ±0,1 m3stieb�
(su žieve) medienos. Didžiausi� medži� stieb� t�rio prieaugiu ur�dijos miškuose pasižymi 
eglynai (9,3 m3/ha), pušynai (8,5 m3/ha) ir drebulynai (8,4 m3/ha); 
- pager�jus želdinimo ir želdini� prieži�ros darb� kokybei, labai gera vykme�io želdini� b�kl�: 
geri želdiniai sudaro 85,3 %, patenkinami – 14,6 %, blogi ir žuv� – 0,1 % (2003 m. geri 
želdiniai sudar� per 70 %, patenkinami – daugiau kaip 29 %, blogi ir žuv� – apie 1 %); 
- III-IV grupi� miškuose yra susikaup�s 486 perbrendusi� medyn� plotas, daugiausia 
juodalksnyn� (per 64 %), beržyn� (daugiau kaip 16 %), drebulyn� (per 3 %), kuri� tolimesnis 
laikymas d�l medienos kokyb�s blog�jimo, medyn� tvarumo maž�jimo ir medienos t�rio 
prieaugio nuostolio yra netikslingas; 
- V� Kazl� R�dos mokomosios mišk� ur�dijos patik�jimo teise valdomuose miškuose vystoma 
rekreacin� infrastrukt�ra – �rengtas informacinis centras, stovyklaviet�, 38 poilsiaviet�s,        
50 atokv�pio viet�, regykla, rekreacinis ir pažintinis takai, kiti objektai. Mokomoji mišk�
ur�dija aktyviai dalyvauja aplinkosaugos renginiuose, organizuoja miškasodžio talkas, globoja 
jaunuosius miško bi�iulius; 
- V� Kazl� R�dos mokomosios mišk� ur�dijos miškai sertifikuoti 2004 m., resertifikuoti 2009 m. 
Gautas FSC sertifikatas garantuoja, kad mišk� ur�dijos valstybin�s reikšm�s miškuose 
miškininkaujama prisilaikant nacionalini� teis�s akt� ir tarptautini� reikalavim�, išsaugojant 
ir gausinant miško išteklius visuotinai pripažintais tvaraus ir subalansuoto mišk� �kio 
principais, suderinus ekonomines, ekologines ir socialines miško funkcijas;  
Didelis briedži� ir elni� tankumas pra�jusio amžiaus VII-IX dešimtme�iais padar� didel� žal�

puš� jaunuolynams, eglynams. Tai rodo mažas III-V amžiaus klasi� pušyn� plotas, sumaž�j�s eglyn�
stabilumas, sumaž�jusios neplyn�j� kirtim� vykdymo galimyb�s (d�l pažeisto II egli� ardo). Esama 



briedži� ir tauri�j� elni� gausa s�lyginiais elniais (pagal preliminar� žv�ri� skai�i�) 1,8 karto 
viršija apskai�iuot� teritorijos talp�. 

Miško �kini� priemoni� projektas 2014-2023 metams 

	kini� priemoni� projektavimas vykdytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mišk� �statymu, 
Lietuvos Respublikos saugom� teritorij� �statymu, Lietuvos Respublikos medžiokl�s �statymu, 
Pagrindini� miško kirtim� normos nustatymo metodika, Miško kirtim� taisykl�mis, Miško sanitarin�s 
apsaugos taisykl�mis ir kitais teis�s aktais. 

Projektavimo tikslas yra parengti ir pagr�sti sprendimus d�l ilgalaiki� valdos tiksl�, kurie turi 
garantuoti vis� miško funkcij� užtikrinim� bei tvar� ir subalansuot� mišk� �k�. Svarbiausi ilgalaikiai 
tikslai miško valdos mastu yra optimalios miško funkcin�s strukt�ros, miško r�šin�s sud�ties, miško 
amžiaus ir erdvin�s strukt�ros palaikymas, vis� miško funkcij� užtikrinimas bei tvaraus ir 
subalansuoto miško �kio garantavimas. 	kin� veikla saugomose teritorijose projektuota griežtai 
laikantis vis� ši� veikl� reglamentuojan�i� dokument�, nedarant neigiamos �takos saugomiems 
kompleksams. 

Vis� r�ši� miško kirtimais kasmet projektuojama iškirsti vidutiniškai po 117,0 t�kst. m3

likvidin�s medienos. Pagrindiniais kirtimais projektuojama iškirsti apie 73 %, ugdomaisiais – apie 
20 %, sanitariniais – per 6 % ir specialiaisiais – daugiau kaip 1 % likvidin�s medienos. Iš 1 ha 
mišku apaugusio ploto projektuojama iškirsti 5,51 m3 stieb� (4,3 m3 likvidin�s) medienos. Stieb� su 
žieve medienos t�rio prieaugio naudojimas sudarys per 65 %. Kasmet miško kirtimais bus apimama 
3,5 % viso medyn� ploto. Energetin�ms reikm�ms kasmet gali b�ti panaudota iki 34,2 t�kst. m3

medienos su žieve. 

Vykme�iui projektuojama metin� kirtim� apimtis 
M e t i n �  a p i m t i s 

t�ris, t�kst. m3 iškertama likvidin�
mediena (t�kst. m3) 
pagal mišk� grupes 

Kirtim� r�šis 
Plotas, 

ha stieb� likvi- 
dinis 

likvidin�s 
medienos 
proc. nuo 

bendro t�rio

iškertama 
likvidin�
mediena iš 
1 ha, m3

II III IV 
Pagrindiniai kirtimai 288 106,2 85,0 80 295 12,5 72,5
Ugdomieji kirtimai, 
 iš viso 675 32,0 23,1 72 34 1,6 3,2 18,3
  - jaunuolyn� ugdymas 200 4,2 0,5 12 2 0,1 0,4
  - retinimai 117 4,8 3,5 73 30 0,1 0,5 2,9
  - einamieji kirtimai 358 23,0 19,1 83 53 1,5 2,6 15,0
Sanitariniai kirtimai x 9,3 7,4 80 x 0,2 0,9 6,3
Specialieji kirtimai x 2,5 1,5 60 x 0,3 0,1 0,1

Iš viso 963 150,0 117,0 78 121 2,1 4,5 4,4

Miško naudojimo rodikliai pagal mišk� grupes 
Mišk� grup�R o d i k l i a i Bendri 

II III IV 
1. Iškertama mediena iš 1 ha mišku apaugusio ploto (m3):                    
- stieb� su žieve 5,5 1,4 7,0 6,3
- likvidin� 4,3 0,9 5,4 5,0
   iš jos pagrindiniais kirtimais (stieb� su žieve mediena) 4,1 0,1 5,2 4,9
2. Tarpinio naudojimo proc. nuo iškertamos stieb� su žieve medienos 26,0 90,6 25,6 22,5
   iš jos ugdomaisiais kirtimais 17,7 50,9 16,7 16,0
3. Einamojo prieaugio naudojimas 84,5 27,8 100,9 91,8
4. Miško naudojimo proc. nuo bendro medyn� t�rio 2,9 0,8 3,6 3,3



Projektuojama metin� miško želdinimo apimtis pirmajam penkme�iui sudarys 135,4 ha      
(37,6 %), ž�limo – 208,2 ha (57,8 %), mišraus atk�rimo – 16,4 ha (4,6 % ). Antrajam vykme�io 
penkme�iui miško atk�rimo apimtis bus patikslinta suprojektavus biržes 2020–2024 metams. Mišr�s 
spygliuo�i�-lapuo�i� ir atvirkš�iai lapuo�i�-spygliuo�i� želdiniai sudarys apie 23 %, iš j� su 
�žuolais – per 1 %. 

Miškai pagal gamtin� degum� suskirstyti � 3 degumo klases: 1 (didelio) – 53 %, 2 (vidutinio) – 
20 %, 3 (mažo) – 27 %. V� Kazl� R�dos mokomosios mišk� ur�dijos tiesiogiai valdomi miškai 
pasižymi dideliu gamtiniu degumu, vidutin� degumo klas� – 1,8. Priešgaisrini� priemoni� planas 
parengtas visiems V� Kazl� R�dos mokomosios mišk� ur�dijos teritorijoje esantiems miškams. 

Visa V� Kazl� R�dos mokomosios mišk� ur�dijos teritorija suskirstyta � medžiokl�s plot�
vienetus. Medžiokl�s plotuose, vadovaujantis normatyvais, nustatyta leistina žv�ri� gausa, 
suprojektuotos biotechnin�s priemon�s. Mokomosios mišk� ur�dijos miškuose rekomenduojama 
laikyti 69 briedžius, 51 taur�j� elni�, 1268 stirnas ir 396 šernus. 

Vidin�s miškotvarkos projektas parengtas vadovaujantis tvaraus ir subalansuoto miško �kio 
principais, atsižvelgiant � ekologines, ekonomines, socialines mišk� funkcijas bei visuomen�s 
reikmes. 

Vidmantas Di�kalnis, V� Kazl� R�dos mokomosios mišk� ur�dijos vidin�s miškotvarkos 
projekto vadovas.  


