


 

V� VALSTYBINI� MIŠK� UR�DIJOS BIRŽ� REGIONINIO PADALINIO                  
(BUV. BIRŽ� MU) 

VIDIN�S MIŠKOTVARKOS PROJEKTO 

S A N T R A U K A  

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 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. 

Vidin�s miškotvarkos projektas parengtas V� Valstybini� mišk� ur�dijos patik�jimo teise 
valdomiems ir naudojamiems miškams Birž� regioniniame padalinyje vadovaujantis V� Valstybini� 
mišk� ur�dijos direktoriaus 2018-01-12 �sakymu Nr. �S-95 „D�l vidin�s miškotvarkos projekt� 
parengimo“. Pagal š� projekt� miškai bus tvarkomi, naudojami ir atkuriami ateinan�ius dešimt met� 
- nuo projekto patvirtinimo datos. 

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 2008-
2017 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“, sklypiniu metodu, naudojant 
aerofotografavimo medžiag� – 2009; 2012 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 V� Valstybini� mišk� ur�dijos tikslai yra miško ištekli� išsaugojimas ir gausinimas 
vadovaujantis visuotinai pripažintais tvaraus ir subalansuoto mišk� �kio principais, visuomen�s 
informavimas apie Birž� 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, 
�kininkavimas saugom� 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 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� inventorizavimas regioninio padalinio 
teritorijoje ir priemoni� j� apsaugai numatymas; 

� mišk� �kio veiklos per pra�jus� vykmet� analiz� bei �vertinimas; 
� miškotvarkos projekto, pagal kur� organizuojamas V� mišk� �kis ir atliekami visi mišk� 

naudojimo, atk�rimo bei miško žemi� tvarkymo darbai artimiausi� dešimtmet�, parengimas. 

Birž� regioninio padalinio teritorijoje inventorizuotas bendras vis� nuosavyb�s ir valdymo 
form� mišk� plotas yra 60,7 t�kst. ha, iš jo 60,1 t�kst. ha yra miško žem�. Teritorijos miškingumas 
– 22,4 %. V� Valstybini� mišk� ur�dijos patik�jimo teise valdomas plotas Birž� regioniniame 
padalinyje yra 31402,9 ha, iš jo miško žem� sudaro 31099,5 ha (toliau – Birž� regioninio padalinio 
administruojami miškai), tai yra 52 % nuo bendro mišk� ploto. 

BIRŽ� REGIONINIO PADALINIO ADMINISTRUOJAM� MIŠK� RODIKLIAI 

Birž� regioninio padalinio administruojami miškai (31402,9 ha) suskirstyti � devynias 
girininkijas: Latveli�, Tamoši�n�, Spalviški�, B�gini�, Birž�, Vabalninko, Pasvalio, Jonišk�lio ir 
Kriklini�. Vidutinis girininkijos plotas yra 3,48 t�kst. ha. Miškai suskirstyti � 938 kvartalus, o 
kvartalai – � 16049 taksacini� sklyp�. Vidutinis kvartalo plotas – 33,5 ha, taksacinio sklypo plotas – 
2,0 ha. 

Miškai pagal �kininkavimo tikslus ir pagrindin� funkcin� paskirt� priskirti mišk� grup�ms: I 
grup�s (rezervatini�) mišk� n�ra, II grup�s (ekosistem� apsaugos ir rekreaciniai miškai) sudaro 3,9 
proc. (1231,2 ha), III grup�s (apsauginiai miškai) – 5,1 proc. (1614,3 ha) ir IV grup�s (�kiniai 
miškai) – 91,0 proc. (28557,4 ha) ploto. 

Mišku apaugusi žem� (medynai) sudaro 28661,2 ha, iš j� 19,4 % medyn� yra kult�rin�s 
kilm�s (�veisti sodinant). Neapaugusi� mišku plot� yra 826,4 ha (2,6 % miško žem�s ploto), iš j� 
755,6 ha kirtaviet�s, 29,6 ha – miško aikšt�s, 13,0 ha – žem� skirta miškui �veisti ir 28,2 ha – žuv� 
medynai. Ne miško žem�s yra 303,4 ha (1,0 % bendro ploto), iš j� grioviai, kanalai – 200,7 ha,  
trasos (platesn�s nei 10 m.) – 52 ha, pelk�s – 25,5 ha ir kt. 

Bendras medyn� t�ris yra 6,1 mln. m3. Vidutinis medyn� t�ris hektare – 214 m3, brandži� 
medyn� – 314 m3, vidutinis einamasis t�rio prieaugis sudaro 7,51 m3/ha. Vidutinis medyn� 
skalsumas yra 0,74, vidutinis vis� medyn� amžius – 46 metai. 

Pagal vyraujan�i� medži� r�š� medynuose vyrauja beržynai, kurie sudaro 36,3 % vis� medyn� 
ploto. Nemaž� dal� medyn� sudaro eglynai – 26,8 %, iš kiet�j� lapuo�i� �žuolynams tenka 3,1 % ir 
uosynams – 0,6 %. Minkšt�j� lapuo�i� medynai sudaro 60,4 %, didži�j� dal� j� sudaro beržynai -  
36,3 %, juodalksnynai - 9,9 % ir drebulynai - 9,4 %. 

Medynai pagal brandumo grupes III ir IV grupi� miškuose pasiskirsto taip: jaunuolynai 
sudaro 38 proc., pusamžiai – 26 proc., br�stantys – 12 proc. ir brand�s – 24 proc. ploto. 

Vyrauja laikinai užmirkusios (70 proc.), derlingos augaviet�s. Užmirkusios ir pelkin�s 
augaviet�s sudaro 24,9 proc., iš j� nusausintos apie 14,8 proc. ploto. 

Birž� regioninio padalinio veiklos teritorijoje �sik�r�s Birž� regioninis parkas, yra 12 
valstybini� ir 5 savivaldybi� draustiniai, taip pat Birž� girios biosferos poligonas. Padalinio 
teritorijoje yra biologin� �vairov� saugan�ios „Natura 2000“ teritorijos – dvi paukš�i� apsaugai 
svarbios teritorijos (PAST) ir keturiolika vietovi�, atitinkan�i� gamtini� buveini� apsaugai svarbi� 
teritorij� atrankos kriterijus (BAST). 



 

Birž� regioninio padalinio priži�rimuose miškuose saugomos teritorijos užima 17131,3 ha 
arba 54,6 % mišk� ploto. „Natura 2000“ teritorijose priži�rim� mišk� nevertinant ši� teritorij� 
persidengimo – 32,8 t�kst. ha. 

MIŠKO �KIN�S VEIKOS 2008–2017 METAIS ANALIZ�  

Miškotvarkos projekte pateikta 2008 m. miškotvarkos suprojektuot� �kini� priemoni� apimtis 
2008 – 2017 metams, j� �vykdymo analiz� ir �vertinimas. Analizuojant �kin� veikl� panaudoti ir 
1995 m. miškotvarkos duomenys. Valstybini� mišk� plotas kito. Tod�l ilgesnio laikotarpio analizei 
naudotas s�lyginis dydis, daugiau d�mesio skiriant paskutiniojo vykme�io (2008–2017 m.) 
duomen� analizei, j� atliekant 31099 ha miško žem�s plote. Išvados suformuluotos atlikus 
administruojam� mišk� rodikli� analiz�, o atskirais atvejais apimant ir visus miškus (miško 
apsauga, medžiokl�s �kis). 

Miško plot� kaita. 2017 m. sklypin�s mišk� inventorizacijos duomenimis, inventorizuotas 
plotas yra 31402,9 ha. Kadastriniais matavimais patikslinus miško ribas, regioniniame padalinyje 
tvarkom� mišk� plotas per 2008 – 2017 m. laikotarp� padid�jo 599 ha. 

Mišk� r�šin�s sud�ties kaita. Medži� r�ši� kaita vertintina teigiamai, su pastebima 
spygliuo�i� (eglyn�) dalies (8,6 proc.) ir �žuolyn� (20 proc.) ploto did�jimo tendencija. Eglyn�, 
�žuolyn� plotas padid�jo, kadangi jais buvo atkuriamos plynumos ir žem� skirta miškui �veisti. 
Minkšt�j� lapuo�i� medyn� plotas sumaž�jo, po pagrindinio naudojimo kirtim� atkuriant juos 
spygliuo�iais, kietaisiais lapuo�iais ar po ugdymo kirtim� kei�iantis vyraujan�iai medži� r�šiai. 
Tinkama linkme vyksta baltalksnyn� ploto kitimas. Nuosekliai ir kryptingai miškininkaujant 16 
proc. (215 ha) sumaž�jo pastar�j� plotas. 

Miško kirtim� analiz�. Iš 1 ha mišku apaugusio ploto suprojektuota iškirsti likvidinio t�rio: 
2008 m. – 4,1 m³ (2018 m. – 4,45 m³ projektuojama). Kertant daug mažiau prieaugio, vyko tolydus 
medienos t�rio kaupimas, kasmet sukaupiant po 3,0 m3/ha. Per vykmet� miškuose sukaupta 851,5 
t�kst. m³ daugiau medienos, lyginant su 2007 m. duomenimis. 

Medyn� strukt�ra. III ir IV mišk� grup�se jaunuolynai sudaro 38 proc., br�stantys medynai – 
12 proc., pusamžiai – 26 proc. ir brand�s medynai – 24 proc.. III–IV grupi� miškuose yra susikaup� 
per 995 ha (4 proc.) perbrendusi� medyn�, arba 17 proc. brandži� medyn� ploto, daugiausiai 
minkšt�j� lapuo�i� (drebulyn� – apie 33 proc., beržyn� – apie 28 proc., juodalksnyn� – per 7 proc., 
kuri� tolimesnis laikymas, d�l medienos kokyb�s blog�jimo, medyn� tvarumo maž�jimo, t�rio 
prieaugio nuostoli� ir kt., yra ne tik netikslingas, bet ir nuostolingas. 

Medyn� t�rio kaita. Inventorizacijos metu nustatytas didesnis medyn� t�ris, lyginant su 
pra�jusios inventorizacijos duomenimis. Bendras medyn� t�ris didesnis 30 m³/ha. Brandži� medyn� 
t�ris didesnis 29 m³/ha. Vidutinis medyn� t�ris padid�jo d�l medienos prieaugio, savalaiki� kirtim� 
kas s�lygoja didesn� medienos prieaug� ir inventorizacijos metu skiriant didel� d�mes� taksacini� 
rodikli� nustatymui. 

Miško atk�rimas. Per vykmet� (2008-2017) plynai iškirsta 3781,3 ha medyn�. Želdinta 33,8 
proc. kirtavie�i�, savaime atž�l� 46,6 proc., dar neatkurtos kirtaviet�s sudaro 19,6 proc. ploto. 
Neapaugusiame plote atkurta ir �veista 1650,1 ha želdini�. Pager�jus želdinimo ir želdini� 
prieži�ros darb� kokybei, pager�jo vykme�io želdini� b�kl�: geri želdiniai sudaro daugiau kaip 73,7 
proc., patenkinami –25,4 proc., blogi – 0,9 proc. ir žuvusi� želdini� n�ra. Paliktose atželti 
kirtaviet�se vyrauja ž�limas beržais – apie 62 proc., juodalksniais – 19 proc., spygliuo�iais – apie 4 
proc.. Atž�l� jaunuolynai yra mišr�s, ugdymo kirtimais formuojami tikslini� medži� r�ši� medynai. 
Pažym�tina, kad maž�ja jaun� pušyn� plotai, buvusi� brandži� pušyn� plotuose atsikuria eglynai ir 
minkšt�j� lapuo�i� medynai. Atž�l� jaunuolynai yra mišr�s, ugdymo kirtimais formuojami tikslini� 
medži� r�ši� medynai. 


