


V� VALSTYBINI� MI�K� UR�DIJOS PATIK�JIMO TEISE VALDOM� JONI�KIO 
REGIONINIO PADALINIO DALIES (NUO 2018 M SAUSIO 8 D. IKI 2019 M. SAUSIO 1 D. 

BUVUSIO PAKRUOJO REGIONINIO PADALINIO) ADMINISTRUOJAM� MI�K�

VIDIN�S MI�KOTVARKOS PROJEKTO 

S A N T R A U K A  

Vienas svarbiausi� V� Valstybini� mi�k� ur�dijos tiksl� yra mi�ko i�tekli� i�saugojimas ir 
gausinimas vadovaujantis visuotinai pripa�intais tvaraus ir subalansuoto mi�k� �kio principais. 
�mon� valstybinius mi�kus valdo patik�jimo teise, jais disponuoja �statym� nustatyta tvarka.  

Vidin�s mi�kotvarkos projektas parengtas V� Valstybini� mi�k� ur�dijos patik�jimo teise 
valdom� ir naudojam� mi�k� daliai Joni�kio regioninio padalinio nuo 2018 m. sausio 8 d. iki 2019 
m. sausio 1 d. buvusiam Pakruojo regioniniam padaliniui (toliau � Regioninio padalinio 
administruojami mi�kai),vadovaujantis V� Valstybini� mi�k� ur�dijos direktoriaus 2018-01-12 
�sakymu Nr. �S-95 �D�l vidin�s mi�kotvarkos projekt� parengimo�. Patvirtinus �� projekt� pagal jo 
sprendinius mi�kai bus tvarkomi, naudojami ir atkuriami ateinan�ius de�imt met�.  

Projektavimas atliktas naudojant 2017 m. valstybin�s mi�k� inventorizacijos duomenis, kurie 
apib�dina medyn� taksacinius rodiklius (r��in� sud�t�, am�i�, auk�t�, skalsum�, t�r� ir kt.), 
dirvo�emio s�lygas, pomi�kio ir trako kiek�, mi�k� sanitarin� b�kl�. Projekte taip pat �vertinta 2008-
2017 metais vykdyta mi�ko �kin� veikla, patikslintos saugotin� augal� ir gyv�n� radaviet�s, gamtos 
ir kult�ros vertybi� vietos, apra�yti rekreaciniai objektai bei remiantis visais surinktais duomenimis 
suprojektuotos �kin�s priemon�s artimiausiam de�imtme�iui.  

Mi�k� inventorizacijos darbai atlikti vadovaujantis Mi�kotvarkos darb� vykdymo 
instrukcija, patvirtinta Valstybin�s mi�k� tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. �sakymu Nr. 11�
10-V �D�l Mi�kotvarkos darb� vykdymo instrukcijos patvirtinimo�, sklypiniu metodu, naudojant 
aerofotografavimo med�iag� � 2015 m. spektrozonines aerofotonuotraukas ir j� pagrindu sudarytus 
ortofotografinius �em�lapius. Lauko darb� metu nat�roje nustatyta: 

� medyn� taksaciniai rodikliai (r��in� sud�tis, am�ius, auk�tis, skalsumas, t�ris ir kt.); 
� augavie�i� tipai (dirvo�emio s�lygos); 
� pomi�kis ir trakas; 
� mi�k� sanitarin� b�kl�. 

Atliktas vykdytos mi�ko �kin�s veiklos �vertinimas (pagrindini� neplyn� kirtim�, ugdymo 
kirtim�, mi�ko �eldini�) 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, apra�yti rekreaciniai 
�renginiai. 

Svarbiausi V� Valstybini� mi�k� ur�dijos regioninio padalinio �kio tikslai yra mi�ko i�tekli�
i�saugojimas ir gausinimas vadovaujantis visuotinai pripa�intais tvaraus ir subalansuoto mi�k� �kio 
principais, visuomen�s informavimas apie regioninio padalinio mi�kus, j� b�kl� ir tvarkym�, mi�k�
naudojimo rekreacin�ms reikm�ms intensyvinimas, racionalus, tolygus ir nepertraukiamas mi�ko 
i�tekli� naudojimas bei mi�k� produktyvumo didinimas, auginamos medienos kokyb�s gerinimas, 
mi�k� �kio ekonominio efektyvumo didinimas, mi�k� ekosistem� tvarumo u�tikrinimas, biologin�s 
�vairov�s i�saugojimas ir gausinimas bei mi�k� sanitarin�s ir prie�gaisrin�s apsaugos gerinimas, 
�kininkavimo saugom� teritorij� mi�kuose reglamentavimas pagal �i� teritorij� tikslus bei 
u�davinius, visuomen�s bendr�j� su mi�kais susijusi� reikmi� tenkinimas regiono ir �alies lygiu. 



Siekiant �i� tiksl� �gyvendinimo mi�kotvarkos darb� ir projekto rengimo metu sprend�iami 
tokie pagrindiniai u�daviniai ir naudojamos tokios priemon�s: 

Mi�k� i�tekli� inventorizavimas regioninio padalinio teritorijoje sklypiniu metodu, kiekybini�
bei kokybini� mi�k� na�umo, �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; 

Mi�k� �kio veiklos per pra�jus� vykmet� analiz� bei �vertinimas; 

Mi�kotvarkos projekto, pagal kur� organizuojamas mi�k� �kis ir atliekami visi mi�k�
naudojimo, atk�rimo bei mi�ko �emi� tvarkymo darbai artimiausi� de�imtmet�, parengimas. 

Regioninio padalinio teritorijoje inventorizuotas bendras vis� nuosavyb�s ir valdymo form�
mi�k� plotas yra 30,27. t�kst. ha, i� jo 29.76 t�kst. ha yra mi�ko �em�. Teritorijos mi�kingumas � 
21,2 proc. Regioninis padalinys administruoja 18,49 t�kst. ha mi�k�, i� jo mi�ko �em� sudaro 18,32 
t�kst. ha, tai yra 61,6 proc. bendro mi�k� ploto. 

REGIONINIO PADALINIO ADMINISTRUOJAM� MI�K� RODIKLIAI 

Regioninio padalinio administruojami mi�kai (18495 ha) suskirstyti � �e�ias girininkijas: 
Linkuvos, Sukmed�io, Ged�i�n�, Pakruojo, Klovaini�, Rozalimo. Vidutinis girininkijos plotas yra 
3,08 t�kst. ha. Mi�kai suskirstyti � 643 kvartalus, o kvartalai � � 10799 taksacinius sklypus. Vidutinis 
kvartalo plotas � 28,8 ha, taksacinio sklypo plotas � 1,7 ha. 

Mi�kai pagal �kininkavimo tikslus ir pagrindin� funkcin� paskirt� priskirti mi�k� grup�ms: II 
grup�s (ekosistem� apsaugos ir rekreaciniai mi�kai) sudaro 5,2 proc. (967,7 ha), III grup�s 
(apsauginiai mi�kai) � 1,5 proc. (276,5 ha) ir IV grup�s (�kiniai mi�kai) � 93,3 proc. (17250,6 ha) 
ploto. I grup�s (rezervatini�) mi�k� regioninio padalinio administruojamuose mi�kuose n�ra.

Mi�ku apaugusi �em� (medynai) sudaro 16808,9 ha, i� j� 36,5 proc. medyn� yra kult�rin�s 
kilm�s (�veisti arba atkurti �eldinant). Neapaugusi� mi�ku plot� yra 839,1 ha (5,0 proc. mi�ko �em�s 
ploto), i� j� 614,7 ha kirtaviet�s, 100,1 ha � mi�ko aik�t�s, 38,5 ha � �em� skirta mi�kui �veisti ir 83,1 
ha � �uv� medynai. Ne mi�ko �em�s yra 175,3 ha (0,9 proc. bendro ploto), i� j� grioviai, kanalai � 
66,8 ha, trasos (platesn�s nei 10 m.) � 19,5 ha, pelk�s � 75,1 ha ir kt. 

Bendras medynuose sukauptas t�ris yra 3,16 mln. m3. Vidutinis medyn� t�ris hektare � 188 m3, 
brand�i� medyn� � 282 m3. Regioninio padalinio administruojamuose mi�kuose vidutini�kai kasmet 
priauga 6,96 m3/ha medienos. Vidutinis medyn� skalsumas yra 0,72, vidutinis vis� medyn� am�ius 
� 44 metai. 

Tarp medyn� vyrauja ber�ynai, kurie sudaro 41,6 proc. vis� medyn� ploto. Nema�� dal�
medyn� sudaro eglynai � 28,5 proc., juodalksnynai � 7,3 proc. ir drebulynai � 10,2 proc. i� kiet�j�
lapuo�i� ��uolynams tenka 3,8 proc. ir uosynams � 1,9 proc. Mink�t�j� lapuo�i� medynai sudaro 
62,5 proc., did�i�j� dal� j� sudaro ber�ynai - 66,6 proc., juodalksnynai � 11,7 proc. ir drebulynai � 
16,3 proc.. 

Medynai pagal brandumo grupes III ir IV grupi� mi�kuose pasiskirsto taip: jaunuolynai sudaro 
44 proc., pusam�iai � 20 proc., br�stantys � 8 proc. ir brand�s � 28 proc. ploto, i� j� perbrendusi� yra 
28 proc. 

Vyrauja laikinai u�mirkusios, labai derlingos augaviet�s (52,1 proc.). U�mirkusios ir pelkin�s 
augaviet�s sudaro 18,4 proc., i� j� nusausintos - apie 8,4 proc. ploto. 



Regioninio padalinio administruojamoje veiklos teritorijoje yra �steigta 6 valstybiniai ir 1 
savivaldybi� draustiniai, taip pat Ged�i�n� mi�ko biosferos poligonas. Padalinio teritorijoje yra 
biologin� �vairov� saugan�ios �Natura 2000� teritorijos � viena pauk��i� apsaugai svarbi teritorija 
(PAST) ir viena vietovi�, atitinkan�i� gamtini� buveini� apsaugai svarbi� teritorij� atrankos 
kriterijus (BAST). 

Regioninio padalinio administruojamuose mi�kuose saugomos teritorijos u�ima 7042,4 ha arba 
38,1 proc. mi�k� ploto. �Natura 2000� teritorijose pri�i�rim� mi�k� yra 6,5 t�kst. ha. 

MI�KO �KIN�S VEIKOS 2008�2017 METAIS ANALIZ�  

Mi�kotvarkos projekte pateikta 2007 m. mi�kotvarkos suprojektuot� �kini� priemoni� apimtis 
2008 � 2017 metams, j� �vykdymo analiz� ir �vertinimas. Analizuojant �kin� veikl� panaudoti ir 1998 
m. mi�kotvarkos duomenys. I�vados suformuluotos atlikus valstybin�s reik�m�s mi�k� rodikli�
analiz�, o atskirais atvejais apimant ir visus mi�kus (mi�ko apsauga, med�iokl�s �kis). 

Mi�ko plot� kaita. Regioninio padalinio administruojam� mi�k� plotas palaipsniui did�ja 
perduodant valstybinius mi�kus ir �em�s �kio �emes netinkamas �em�s �kiui. Mi�k� plotas per 
vykmet� padid�jo 276 ha nuo 18219 ha iki 18495 ha. Mi�ko �em�s plotas padid�jo 354 ha, suma��jo 
medyn� plotas 12 ha. Padid�jo mi�ku neapaug�s plotas 266 ha. 2007 m. sklypin�s mi�k�
inventorizacijos duomenimis �is plotas u��m� 573 ha, o 2017 m. - 839 ha 

Mi�k� r��in�s sud�ties kaita. Sklypin�s mi�k� inventorizacijos duomenys rodo medyn� r��in�s 
sud�ties kait�. Spygliuo�i� plotas padid�jo 790,9 ha (pu�yn� suma��jo 0,2 proc., eglyn� padid�jo 4,3 
proc.), mink�t�j� lapuo�i� plotus kasmet papildo naujai prijungiami mi�k� plotai, ber�yn� padid�jo 
1,5 proc., juodalksnyn� � 2,5 proc., baltalksnyn� � 0,2 proc. Labai teigiami poky�iai medyn� r��in�s 
sud�ties kaitoje yra 	�uolyn� ploto padid�jimas 210,9 ha ir  drebulyn� ploto suma��jimas net 413,5 
ha. 

Medyn� strukt�ra. Esama medyn� am�iaus strukt�ra III � IV mi�k� grupi� medynuose 
nepalanki tolydiniam medienos naudojimui. �i� grupi� mi�kuose pagal plot� jaunuolynai u�ima 44 
proc. vis� medyn� ploto. Pusam�i� medyn� yra 20 proc., pribr�stan�i� � 8 proc. ir brand�i� bei 
perbrendusi� medyn� ploto � 28 %, perbrendusi� medyn� III ir IV grupi� mi�kuose yra 7,7 proc. nuo 
bendro medyn� ploto. I� vis� brand�i� medyn� 28 proc. yra perbrend�, perbrendusi� medyn� per 
de�imtmet� padid�jo 79 ha. tai yra neigiamas medyn� strukt�ros pasikeitimas. Brand�i� medyn�
plotas III ir IV mi�k� grupi� mi�kuose per vykmet� suma��jo 61 ha. 

Medyn� t�rio kaita. 2017 m. mi�k� inventorizacijos metu nustatytas 9 m3/ha didesnis t�ris vis�
medyn� vidutinis t�ris (dabar 188 m3/ha, o buvo 179 m3/ha, 0,9 m3/ha per metus), tai rodo, kad mi�kai 
tvarkomi prisilaikant tvaraus mi�ko koncepcijos. Did�jant medyn� vidutiniam t�riui, did�jo ir 
mi�kuose sukauptos medienos kiekis. Medyn� t�riai viename hektare III ir IV mi�k� grup�s mi�kuose 
padid�jo, 7 m³. Brand�i� medyn� t�ris yra vienas i� svarbesni� mi�kininkavimo kokyb�s rodikli�. 
Brand�i� medyn� t�riai viename hektare, abiejose mi�k� grup�se, vidutini�kai padid�jo 27 m³, 
labiausiai t�riai padid�jo P � 74 m³, J � 37 m³, D - 65 m³, E- 55 m³. o suma��jo t�riai tik U, B, 	. 
Inventorizacijos metu nustatytas vis� brand�i� medyn� vidutinis t�ris 1 ha siekia 282 m3/ha, tai yra 
padid�jo 9 m3/ha, buvo 273 m3/ha. 

Mi�ko kirtim� analiz�. Mi�kotvarka 2008 m. regioniniame padalinyje suprojektavo kirtimo 
apimtis nevir�ijan�ias metin� bendr�j� medienos prieaug� (82,1 %.) i� 1 ha i�kertant po 5,1 ktm bendro 
arba 4,3 ktm likvidinio t�rio (pagrindiniais � 3,1 ktm.). 4 grup�s mi�kuose naudojimas i� 1 ha 
bendrojo prieaugio naudojimo procentas yra 86,1 proc., 3 grup�s mi�kuose � 77,9 proc., o 2-os grup�s 
mi�kuose tik 30,7 proc. I� 1 ha mi�ku apaugusio ploto i�kirsta � 4,78 m³ likvidinio t�rio. Pagrindiniai 
kirtimai tur�jo sudaryti apie � 73,3 proc., ugdomieji � 7,6 proc., sanitariniai � 17,4 proc., specialieji 



(kiti) kirtimai � 1,7 proc. bendro i�kertamo likvidinio t�rio. Per vykmet� kirtim� apimtis vir�yta 12 
proc. Pagrindini� mi�ko kirtim� metin� apimtis vir�yta 10,6 proc. Tok� projektuotos apimties 
did�jim� l�m�, papildomai i�kertami plotai mi�ko, d�l dolomito karjer� pl�tros Pakruojo rajono 
teritorijoje. Vidutini�kai per metus pagrindiniais kirtimais kirsta 58,4 t�kst. m3 likvidin�s medienos, 
o projektuota kirsti 52,8 t�kst. m3 likvidin�s medienos. Vykdant ugdomuosius kirtimus buvo 
vadovaujamasi mi�kotvarkos projekte nustatytomis ugdom�j� kirtim� apimtimis. 

Mi�ko atk�rimas. Per 2008-2017 m. plynai i�kirsta 2727,6 ha medyn�. �eldinta 60,3 proc. 
kirtavie�i�, savaime at��l� 18 proc., dar neatkurtos kirtaviet�s sudaro 21,6 proc. ploto. Paskutinio 
vykme�io ��lini� �vertinimas: plynose kirtaviet�se paliktose �elti vyrauja at��limas ber�ais 
63,6 proc., juodalksniais 14,8 proc., drebul�mis 19,6 proc., spygliuo�iais ir kietaisiais lapuo�iais 
1,1 proc.. At��l� jaunuolynai yra mi�r�s, ugdymo kirtimais bus formuojami tikslini� med�i� r��i�
medynai. Per de�imtmet� regioninio padalinio administruojamuose mi�kuose �veista 2109,7 ha 
�eldini�. Pagal b�kl� geri �eldiniai u�ima 70,1 proc., patenkinami � 29,7 proc., blogi � tik 0,2 proc.. 
�uvusi� �eldini� n�ra. �eldintos r��ys vyrauja 97,8 proc. plote. Sklyp�, kuriuose vyraut� at��lusios 
lapuo�i� r��ys yra tik 0,6 proc. (12,5 ha). Po laja likusi� �eldini� ir polajini� �eldini� yra 1,6 % 
(3,3 ha). Mi�k� inventorizacijos metu 2007 m. nustatyta, kad ger� �eldini� buvo 35,5 proc., 
patenkinam� � 65,2 proc. ir 2 proc. blog� �eldini�, �uvusi� 0,3 proc. �eldinimo darb� kokyb�, 
palyginus su ankstesniu de�imtme�iu yra geresn�.  

Mi�ko rekreacija. Did�ioji dalis teritorijos, � kuri� patenka regioninio padalinio administruojami 
mi�kai, priskiriama �emiausiam perspektyvin�s pl�tros lygmeniui. �iuo metu rekreacin�
infrastrukt�ra administruojamuose mi�kuose, atsi�velgiant � tai, kad did�ioji dalis yra ma�ai 
rekreacijai tinkami, yra gana gerai i�vystyta. Gerinant poilsiavimo s�lygas mi�kuose padalinio 
pastangomis �rengta per 23 �vairios paskirties rekreacijos objekt� (6 poilsiaviet�s, 14 atokv�pio 
vietos, 1 p�s�i�j� rekreacinis takas 1 ap�valgos aik�tel� ir 1 �aidim� aik�tel�.). Objektai visuomen�s 
intensyviai naudojami, tod�l dalis susid�v�j�, reikalingi prie�i�ros ir remonto darbai. Geriausiai 
rekreacin� infrastrukt�ra i�vystyta Rozalimo ir Pakruojo girininkijose. 

Prie�gaisrin� apsauga. Regioninio padalinio teritorijoje, vis� inventorizuot� mi�k� pirmos 
degamumo klas�s yra 14 proc., antros � 15 proc., tre�ios � 71 proc., vidutin� degamumo klas� yra 
2,6. Regioninio padalinio administruojamuose mi�kuose pavojus kilti gaisrams truput� didesnis � 19 
proc. pirmos degamumo klas�s mi�k�, antros � 16 proc. ir tre�ios � 65 proc. Regioninio padalinio 
administruojamuose mi�kuose vidutin� degamumo klas� yra 2,4. Auk��iausias mi�k� degamumas 
yra Sukmed�io (2,2 klas�) ir Ged�i�n�, Rozalimo girininkijose (2,4 klas�), ma�iausia degamumo 
klas� Linkuvos (2,6 klas�) girininkijoje. Padalinio teritorijoje per de�imtmet� �vyko tik 5 gaisrai, kuri�
metu i�deg� 12,77 ha mi�ko. Regioninio padalinio administruojamuose mi�kuose �vyko 2 gaisrai, 
kuri� metu i�deg� 0,07 ha mi�ko. 

Mi�k� sanitarin� b�kl�. Sanitarin� b�kl� regioniniame padalinyje gana gera, laiku likvidavus 
v�javartas bei prad�jusius d�i�ti eglynus 2017 m. �vairi� faktori� pa�eist� medyn� �idini� neliko. D�l 
gaisr� padaryt� pa�eidim� medyn� ne�uvo. Inventorizuota 62,89 t�kst. m3 sausuoli� ir virteli� (2 
proc. nuo viso medyn� t�rio). Nat�ralus metinis t�rio atkritimas padalinyje sudaro 4,0 t�kst. m3. 
Padalinio administruojamoje teritorijoje lig� ar kenk�j� pakenkt� dideli� mi�ko plot� 2017 metais 
nebuvo. 

Med�iokl�tvarka. Med�iokl�s �kio rodikliai vertintini prie�taringai, ypa� per ilgesn� laikotarp�. 
Didelis elnini� tankumo did�jimas nuo 1970 met� padar� didel� �al� eglynams bei antrajam egli�
ardui. Elnini� �v�ri� gausa 2017 m. beveik 4,7 kartus vir�ija leistin� teritorijos talp�. Regioninio 
padalinio administruojamuose mi�kuose elnini� �v�ri� pa�eist� medyn� nustatyta 1091,1 ha (6,5 
proc. viso medyn� ploto). Dauguma pa�eidim�, tai ankstesni� met� pa�eidimai.  


