
290



 

 

V� VALSTYBINI� MIŠK� UR�DIJOS PATIK�JIMO TEISE VALDOM� UKMERG�S 

REGIONINIO PADALINIO ADMINISTRUOJAM� MIŠK� 

VIDIN�S MIŠKOTVARKOS PROJEKTO 

SANTRAUKA 

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 
valdomiems ir naudojamiems miškams Ukmerg�s regioniniame. Patvirtinus š� projekt� pagal jo 
sprendinius miškai bus tvarkomi, naudojami ir atkuriami ateinan	ius dešimt met�.  

Projektavimas atliktas naudojant 2018 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 2009-
2018 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.  

Ukmerg�s regioninio padalinio teritorijoje inventorizuotas tik V� Valstybini� mišk� ur�dijos 
patik�jimo teise valdomas plotas Ukmerg�s regioniniame padalinyje (toliau – Ukmerg�s regioninio 
padalinio administruojami miškai) yra 39,7 t�kst.  ha, iš jo miško žem� sudaro 39,0 t�kst. ha, tai yra 
98,2 proc. bendro mišk� žem�s ploto. Teritorijos miškingumas – 32,8 proc..  

 Padalinio veiklos teritorijoje yra keturiolika valstybini� draustini�, du biosferos poligonai 
(dalys),  du savivaldybi� draustiniai bei biologin
 �vairov
 saugan	ios Natura 2000 teritorijos – 13 
vietovi�, atitinkan	ios gamtini� buveini� apsaugai svarbi� teritorij� atrankos kriterijus, ir viena 
paukš	i� apsaugai svarbi teritorija. Valstyb�s saugomos teritorijos Ukmerg�s regioninio padalinio 
administruojamuose miškuose užima 10,9 t�kst. ha ploto (27,7 proc. nuo regioninio padalinio 
administruojam� mišk� ploto). 

REGIONINIO PADALINIO ADMINISTRUOJAM� MIŠK� RODIKLIAI 

Ukmerg�s regioninio padalinio administruojam� mišk� plotas paskirstytas dvylikai girininkij�: 
Baleli�, �iobiškio, Deltuvos, Giedrai	i�, Krikšt�n�, Pašil�s, Siesik�, Šešuol�li�, Šešuoli�, Tauj�n�, 
Žaliosios, Želvos. Vidutinis girininkijos plotas yra 3,3 t�kst. ha. Miškai suskirstyti � 1417 kvartalus, 
o kvartalai – � 25,0 t�kst. taksacinius sklypus. Vidutinis kvartalo plotas – 28,0 ha, taksacinio sklypo 
plotas – 1,6 ha. 

Miškai pagal �kininkavimo tikslus ir pagrindin
 funkcin
 paskirt� priskirti šioms mišk� 
grup�ms: II grup�s (ekosistem� apsaugos ir rekreacini� mišk�) 11,5 proc. (4575,9 ha), III grup�s 
(apsaugini� mišk�) – 2,5 proc. (977,2 ha) ir IV grup�s (�kini� mišk�) – 86,0 proc. (34128,7 ha). I 
grup�s (rezervatini�) mišk� Ukmerg�s regioninio padalinio administruojamuose miškuose n�ra. 

Mišku apaugusi žem� (medynai) sudaro 36256,3 ha. Želdinant atkurt� ir �veist� medyn� yra 
10848,8 ha (27,3 proc. medyno ploto). Neapaugusi� mišku plot� yra 1153,9 ha (2,7 proc. bendro 
ploto), iš j� 721,7ha kirtaviet�s, 22,0 ha – miško aikšt�s, 222,3 ha – žem� skirta miškui �veisti ir 85,3 



 

 

ha – žuv
 medynai. Ne miško žem�s yra 694,9 ha (1,8 proc. bendro ploto), iš j� pelki� – 527,1 ha, 
sausinimo griovi� – 101,2 ha, tras� (platesni� nei 10 m) – 41,3 ha. 

Vyrauja spygliuo	i� medynai, kurie užima 55,4 proc. viso medyn� ploto (eglynai – 31,8 proc., 
pušynai – 23,6 proc.). Tarp minkšt�j� lapuo	i� vyrauja beržynai (22,3 proc.), juodalksnynai (9,1 
proc.), o tarp kiet�j� lapuo	i� vyrauja �žuolynai (3,2 proc.). 

Bendras medyn� sukauptas t�ris yra 8,0 mln. m3. Vidutinis medyn� t�ris hektare – 222 m3, 
brandži� medyn� – 337 m3, Ukmerg�s regioninio padalinio administruojamuose miškuose 
vidutiniškai kasmet priauga 7,19 m3/ha medienos. Vidutinis medyn� skalsumas yra 0,73, vidutinis 
vis� medyn� amžius – 53 metai. 

Medynai pagal plot� brandumo grup�mis pasiskirsto taip: jaunuolynai - 38 proc., pusamžiai – 
30 proc., pribr
stantys – 8 proc. ir brand�s – 28 proc. ploto, iš j� perbrendusi� – 5 proc. 

Vyrauja laikinai perteklinio dr�gnumo 49 proc., iš j� derlingos ir labai derlingos augaviet�s 46 
proc., normalaus dr�gnumo 21 proc., iš j� derlingos ir labai derlingos augaviet�s 16 proc. 
Užmirkusios ir pelkin�s augaviet�s užima 28 proc. viso ploto, iš j� nusausintos 11 proc. 

�KINI� PRIEMONI� PROJEKTAS ARTIMIAUSIAM DEŠIMTME�IUI  

Miško kirtim� apimtys apskai	iuotos ir kirtimai išd�styti vadovaujantis teis�s aktais ir 2018 m. 
mišk� inventorizacijos duomenimis. Apskai	iuota miško kirtim� apimtis aprobuota 2018-10-01 d. 
Miškotvarkos mokslin�je-technin�je taryboje. 

Maksimalus metinis medienos naudojimas sudaro 187,8 t�kst. m3 likvidin�s medienos. 
Pagrindiniam naudojimui tenka 76 proc., ugdymo kirtimams – 13 proc., sanitariniams kirtimams – 9 
proc., specialiesiems kirtimams – 2 proc. bendro naudojimo. 

Vadovaujantis V� Valstybini� mišk� ur�dijos direktoriaus 2018-11-14 �sakymu Nr. �S-454 „D�l 
2019 m. numatyt� kirtim� nevykdymo nat�rali� buveini� apsaugai svarbiose teritorijose“, 
pagrindiniai miško kirtimai II mišk� grup�s miškuose ir Buveini� apsaugai svarbiose teritorijose 
(BAST) esan	iose sklypuose, kuriuose inventorizuotos miško buvein�s, neprojektuoti. Vadovaujantis 
šiuo �sakymu taip pat apribotas pagrindini� miško kirtim� projektavimas ir vykdymas III grup�s ir 
regioniniuose parkuose esan	iuose IVA grup�s miškuose.  

Neplyni kirtimai III mišk� grup�s miškuose pagal plot� sudarys 31 proc., IV mišk� grup�s 
miškuose - 15 proc. Plynais kirtimais 2020-2024 planuojama iškirsti 2233.3 ha, iš j� 98,5 proc. ploto 
– �kiniuose miškuose.  

Iš 1 ha mišku apaugusio ploto kasmet bus iškertama po 6,8 m3 bendro arba 5,16 m3 likvidinio 
t�rio (iš jo pagrindiniais kirtimais 3,9 m3/ha). Pagal mišk� grupes likvidinio t�rio iškertama: II grup�s 
miškuose– 1,4 m3/ha, III grup�s miškuose– 4,7 m3/ha ir IV grup�s miškuose – 5,2 m3/ha. 

 

 

 



 

PROJEKTUOJAMA METIN� KIRTIM� APIMTIS 

Kirtim� r�šys 

M e t i n �  a p i m t i s  

Plotas, 
ha 

t�ris, t�kst. m3 
likvidinio 

t�rio 
proc. nuo 

bendro 
t�rio 

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

bendras likvidinis II III IV 

 Pagrindiniai kirtimai  
(plyno kirtimo ekvivalentas) 

480* 

 
173,7** 

(159,8) 
142,5** 

(131,1) 
82 - 

3,4** 

(3,2) 
139,1** 
(127,9) 

 Ugdymo kirtimai  1167 46,6 24,7 63 1,6 0,4 22,7 
 Sanitariniai kirtimai - 20,0 16,0 80 3,3 0,5 12,2 
 Specialieji kirtimai - 6.6 4,6 70 1,5 0,3 2,8 

Iš viso 1647 246,9 187,8 76 6,4 4,6 176,8 

* ekvivalentinis plotas; 
** leistinas iškirsti iš ekvivalentinio ploto likvidinis t�ris; 
() skliausteliuose pateiktas likvidinis t�ris apskai	iuotas pagal sklypin�s mišk� inventorizacijos duomenis. 

Bendras einamasis medyn� t�rio prieaugis – 7,19 m3/ha. Per pirm�j� penkmet� miškuose 
projektuojama vidutiniškai iškirsti  93 proc. bendro prieaugio. Tokia medienos ruošos apimtis atitinka 
darnaus mišk� �kio principus, kai iškertamos medienos kiekis neviršija jos prieaugio. Likusi dalis 
prieaugio bus kaupiama ateities kartoms. Medienos naudojimo procentas – 2,3 proc. viso medienos 
t�rio. Miško kirtimais bus apimama 4,5 proc. viso medyn� ploto. 

Potencialiai naudotin� miško kirtimo atliek� kiekio �vertinimas. Kirtimo atliekos sudarys apie 
28 proc. (48,9 t�kst. m³) suprojektuoto kirsti pagrindiniais ir ugdymo kirtimais t�rio. Metiniai 
energetin�s medienos su žieve ištekliai atskirais kirtimais pagal iškertam� t�r�, jaunuolyn� ugdymo 
kirtimais sudarys 13 proc. (6,5 t�kst. m³), retinimo – einamaisiais kirtimais – 12 proc. (6,0 t�kst. m³) 
ir pagrindiniais kirtimais – 75 proc. (36,3 t�kst. m³). Kirtimo atliek� strukt�roje šakos sudarys apie 
39 proc., malkos ir sausuoliai – 42 proc., smulk�s medeliai – 13 proc. ir stieb� virš�n�s – 6 proc..  

Miško atk�rimas. Miško atk�rimo fond� sudaro 1051,3 ha inventorizuot� neapaugusi� mišku 
plot� ir 2297,1 ha suprojektuot� kirsti plynai  2020–2024 metais, iš viso 3348,4 ha. Metin� miško 
atk�rimo apimtis pirmajam penkme	iui – 446 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 18 ha miško. 

Kitos �kin�s priemon�s. Regioninio padalinio administruojamuose miškuose kasmet 
numatoma atlikti šias �kines priemones: atnaujinti 260 km kvartalini� linij�, 100 km  ribini� linij�, 
150 km mineralizuot� juost�, 40 km griovi� tras� ir  nušienauti 250 km pakeli� ir 60 km pagriovi�.  

Miško apsauga. Suprojektuota sanitarini� kirtim� apimtis - 16,0 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 mišk� teritorijai. Miškai 
suskirstyti degumo klas�mis: aukšto degumo (20 proc. mišk�), vidutinio degumo (26 proc.) ir žemo 
degumo (54 proc.). Numatytas kasmetinis mineralizuot� juost� atnaujinimas (apie 150 km per metus), 
parengtas mišk� priešgaisrini� priemoni� žem�lapis. 

Medžiokl�tvarka. Pateikta medžiokl�s plot� ir medžiojamosios faunos charakteristika, 
apskai	iuotas leistinas žv�ri� skai	ius: 941 s�lyginiai elniai (31 briedži�, 658 elni�, ir 752 stirn�). 
Leistina šern� banda – 1036 vnt. Nustatytas minimalus papildom� pašar� kiekis žiemos s�lygomis, 



 

 

rekomenduojamas pašarini� laukeli� plotas – 74 ha. Numatytos biotechnin�s ir želdini� apsaugos 
priemon�s. 

Rekreacin� dalis. Ukmerg�s regioninio padalinio administruojam� mišk� teritorijoje 
rekreacin�s paskirties miškai užima 1124,5 ha plot�, tai yra 2,8 proc. viso ploto. Rekreaciniams 
miškams priskirti miško parkai, rekreaciniai miško sklypai, saugom� teritorij� rekreacini� zon� 
miškai, miest� miškai. �rengta 56 rekreacijos objektai (poilsiaviet�s, atokv�pio vietos), kuri� dal� 
numatyta atnaujinti ar rekonstruoti. Rekreacinei mišk� vertei padidinti projektuoti kraštovaizdžio 
formavimo kirtimai (677,4 ha). 

Gamtosaugin�je dalyje apib�dintos visos saugomos teritorijos, Natura 2000 tinklo teritorijos, 
Lietuvos Respublikos saugomos gyv�n�, augal� ir gryb� r�šys, paukš	i� lizdaviet�s, kertin�s miško 
buvein�s, biosferos poligon� paukš	i� veisimosi vietos ir j� apsaugos zonos, kitos ekologiškai 
vertingos teritorijos: pelkiniai miškai, nat�ralios miško pelk�s, laukym�s, miško sklypai su pavieniais 
senmedžiais. Suprojektuotas kompleksas gamtosaugini� miško �kini� priemoni� biologinei �vairovei 
išsaugoti ir gausinti.  

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�. 

 

 

II Miškotvarkos poskyrio vadovas Darius Džiaugys 

  


