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ŠIANDIENINĖS MIŠKOTVARKOS AKTUALIJOS 

 Raida iki 1922 metų 

• Lietuvos miškų tvarkymo pradžia yra laikomas didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto pavedimu 
Mstibogovo seniūno Grigorijaus Valavičiaus 1559 m. atliktas didžiojo 
kunigaikščio girių ir žvėrių perėjų aprašymas (revizija). 

 2.  Miškotvarkos darbai Lietuvoje anksčiausiai pradėti nuo seno Prūsijai 

priklaususiame Klaipėdos krašte. Pirmą kartą jo miškai buvo sutvarkyti 1801 

m. Miškotvarkos revizijos buvo atliktos 1818, 1846, 1881, 1903 ir 1912 metais. 

Čia anksčiau nei kituose Lietuvos miškuose ne tik buvo reguliuojamas miško 

naudojimas ir atliekami miško želdinimo darbai, bet ir sukurtas racionalus kelių 

bei sausinimo griovių tinklas, daug kur sutapatintas su kvartalinėmis linijomis. 

šiam kraštui būdingi mažesni nei kituose regionuose miško kvartalai, paprastai 

neviršijantys 25 – 30 ha ploto. 

 3.  1894 – 1907 m. laikotarpiu miškotvarkos darbus Lietuvoje vykdė 

žymiausias senosios kartos lietuvių miškotvarkininkas, miškininkystės mokslų 

pradininkas, miškotvarkos padalinio Miškų departamente įkūrėjas Povilas 

Matulionis. Taigi jį galime laikyti pirmuoju lietuviu taksatorium, inventorizavusiu 

Lietuvos miškus XIX a. pabaigoje. 
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XIX a. ir XX a. miškotvarkos darbų technologija 

       

 

 

 

 

 

 

 

Prakirstų kvartalinių ir taksacinių spindžių matavimo abrisas  Medyno taksavimo duomenys rašomi ant abriso 

 

 

      

 

   Pagal taksacinius įrašus galutinai  

   suformuotos miško sklypų ribos kvartale 
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STANDWISE FOREST INVENTORY IN 
LITHUANIAN  
 
  Raida 1922 –1941 metais 

 

 

• Vidaus situacijos nuotrauka pradžioje buvo daroma spindiniu metodu, spindžius kertant kas 

100 metrų, o instrumentais buvo matuojamos tik žemės ūkio naudmenos. Tačiau palaipsniui 

spindinės nuotraukos buvo atsisakoma ir 1932 m. jau visame tvarkomame plote buvo 

matuojama instrumentais, apeinant kiekvieną taksacinį sklypą.  

• Medynų taksacija buvo atliekama vizualiniu būdu, naudojant matavimo lazdą – aukštimatį bei 

amžiaus grąžtą. Be to, daug dėmesio buvo skiriama bandomiesiems bareliams, ne 

mažesniems kaip 0,5 ha ploto, riboti ir matuoti, kad būtų įmanoma patikslinti vizualiai nustatytą 

medynų tūrį. Taip pat šiam tikslui buvo naudojami ir juostiniai medžių perskaičiavimai išilgai 

spindžių. Iki 1926 m. taksaciniai rodikliai buvo surašomi abrise, o vėliau įvestas specialus 

taksacinis žurnalas.  

• Taksaciniuose aprašymuose daug dėmesio buvo skiriama miškų ir kitų vietovardžių surašymui, 

buvo žymimi visi kaimyniniai žemių valdytojai, nurodomi buvusių privačių miškų buvę 

savininkai, pažymima, kuriais metais jų miškas buvo nacionalizuotas. šalia pagrindinių 

taksacinių rodiklių: rūšinės medynų sudėties, medynų aukščio, skersmens, skalsumo bei tūrio, 

ketvirtajame dešimtmetyje pradėta nustatyti miško tipai, o kiek vėliau – nuo miškotvarkos 

revizijos pradžios – ir medienos prieaugis. 
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Raida 1958 –1963 metais 
 
 

• Bene svarbiausia 1958 – 1963 metų miškotvarkos ypatybe reiktų laikyti 
tai, kad pirmą kartą inventorizuojant Lietuvos valstybinius miškus buvo 
naudojamos aerofotonuotraukos, įskaitant spalvotas. Dešifruotos jos 
tapo pagrindu išskiriant taksacinius sklypus ir gaminant planus. 

• Šios miškotvarkos metu atliktas miško kvartalų dydžio optimizavimas. 
Prisitaikant prie intensyvėjančio miško ūkio kvartalai buvo mažinami. 
Buvo siekiama, kad  daugumos kvartalų plotas neviršytų 50 ha.  

• Vizualiojoje  taksacijoje buvo pereita nuo taksacijos pagal vyraujančią 
medžių rūšį sklype prie  taksacijos  pagal visas sudedamąsias rūšis. Tokiu 
būdu buvo pereita prie taksacijos  pagal miško elementus. Be to, 
vizualiąją taksaciją pradėta papildyti ištisiniu bei juostiniu brandžių 
medynų taksavimu, taip pat skerspločių sumų nustatymu Biterlicho 
prietaisu. 
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Raida 1966 –1977 metais: 
• privalomas supaprastintas dirvožemių tyrimas ir kartografavimas, prakasant profilį 

viršutiniams horizontams nustatyti ir zonduojant iki 2 m gylio, tuo pagrindu nustatant ne 

tik genetinį dirvožemio pavadinimą, bet ir patikslinant miško tipą bei augavietę; 

• miško žemės suskirstymas į pastovius ūkinius ir taksacinius sklypus, nustatant tikslinę 

bei optimalią medyno sudėtį brandos amžiuje ir pagrindines ūkines priemones tokiems 

medynams suformuoti; 

• pribręstančių ir brandžių medynų taksacija atrankiniais ir instrumentiniais metodais; 

• pribręstančių ir vyresnių medynų įvertinimas selekciniu požiūriu; 

• vaistinių ir uoginių miško augalų inventorizacija; 

• pašarų išteklių grupių nustatymas, siekiant pagrįsti kanopinių žvėrių leistiną tankumą bei 

medžioklės mastą; 

• medynų amžiaus klasių lentelių sudarymas ne tik pagal vyraujančias, bet ir pagal 

sudedamąsias medžių rūšis, siekiant tikslinės ūkinės veiklos analizės bei kirtimo normos 

pagrindimo bei sortimentinės struktūros išaiškinimo 

• prasidėjo taksacinių duomenų apdorojimas ESM 
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 Raida 1978 –1992 metais 

 

 Miškų inventorizavimo darbuose esminių pasikeitimų 
neįvyko. Priešingai – buvo siekiama visapusiškai 
panaudoti praeitos miškotvarkos medžiagą, siekiant 
buvusių normatyvų, inventorizavimo rezultatų ir 
projektinių sprendimų perimamumo bei rezultatų 
palyginamumo. 

 Tobulinamos duomenų apdorojimo programos ir vedamas 
miškotvarkos duomenų bankas 

 Lietuvos miškų inventorizacijos ir miškotvarkos specialistai 
kviečiami dirbti užsienyje (Kuba, Kambodža). 

 Visą tarybinį laikotarpį atskiros Lietuvos specialistų grupės 
dirbo Rusijos Federacijos miškuose (Sibiras, Uralas, 
Pavolgis, Centrinė europinės Rusijos dalis) 
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 1993-1995 m. Miškotvarkos darbai buvo sustabdyti, dėl 
prasidėjusių darbų, susijusių su Lietuvos piliečių teisių 
atstatymu į išlikusį nekilnojamąjį turtą.  

 

 1995 m. po 3metų pertraukos atnaujinti miškotvarkos 
darbai Biržų m.u., naudojant ortofotoplanus ir GIS 
technologiją 
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2003- iki dabar  

MIŠKOTVARKOS PROCESAS BUVO SUSKALDYTAS IR PADALINTAS 
TARP MIŠKOTVARKOS INSTITUTO IR VALSTYBINĖS MIŠKOTVARKOS 
TARNYBOS 

ATSKIRAI FINANSUOJAMA SKLYPINĖ MIŠKŲ INVENTORIZACIJA IR 
VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTAS 

PANAIKINTA AUTORINĖ PRIEŽIŪRA 

PARUOŠIAMIEJI DARBAI VYKDOMI (AR NEVYKDOMI) 
INVENTORIZACIJOS LAUKO DARBŲ METU 

MIŠKO RIBŲ MATAVIMAMS PRADĖTI NAUDOTI TIKSLŪS GEODEZINIAI 
PRIETAISAI, TAKSACINIŲ SKLYPŲ RIBOS IŠSKIRIAMOS GPS 
PRIETAISŲ PAGALBA 
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SKLYPINĖ MIŠKŲ INVENTORIZACIJA 
KASMET APIMA ~ 200 tūkst. ha plotą 

PER MĖNESĮ DARBUOTOJAS TURI 
INVENTORIZUOTI  500-800ha PLOTĄ 
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ORTOFOTOPLANAI 

GEOREFERNCINIS PAGRINDAS 

NUOSAVYBĖS RIBOS 
(geodezinės ar preliminarios) 

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MIŠKŲ 
RIBOS 

SAUGOMŲ TERITORIJŲ RIBOS 
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VMI 

VIDINĖS MIŠKOTVARKOS 
PROJKTAS PASIPILDĖ 
ATSKIROMIS REKREACINĖS 
MIŠKO INFRASTRUKTŪROS IR 
GAMTOSAUGINE DALIMIS 
IŠSIPLĖTĖ EKONOMINĖ 
PROJEKTO DALIS 
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2009 m. Kupiškio m.u. atlikta brandžių medynų atrankinė 

inventorizacija, naudota 2 fazių atrankos schema, orientuota į 

apibendrintų taksacinių rodiklių nustatymą 

1-os fazės duomenų (pagalbinės 

informacijos) nustatymas 1-os fazės 

atrankos vienetams – Landsat TM, gauta 

2007 05 28, scenos ID 187/021, TM1, TM2, 

TM3, TM4, TM5 ir TM7 

2-os fazės apskaitos vienetų parinkimas 

iš 1-os fazės apskaitos vienetų sąrašo ir 

matavimai juose. 579 (500 m2 ploto) 

apskaitos bareliai, išdėstyti proporcingai 

pagal brandžių medynų vyraujančias 

medžių rūšis ir amžių   
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LIDAR – Žemės paviršiaus skenavimo technologijų pritaikymo bandomieji 

darbai Dubravos eksperimentinėje miškų urėdijoje 2009-2011m 



VMI 

ŠIANDIENINĖS MIŠKOTVARKOS 
AKTUALIJOS 



VMI 

ŠIANDIENINĖS MIŠKOTVARKOS 
AKTUALIJOS 



VMI 

 
ŠIANDIENINĖS MIŠKOTVARKOS 
AKTUALIJOS 
 

APIBENDRINANT 
 
ORGANIZACINĖS – TURIME SUGRĮŽTI PRIE VIENINGO          
             MIŠKOTVARKOS PROCESO 
 
 
DUOMENŲ INTEGRAVIMAS IŠ SKIRTINGŲ ŠALTINIŲ – TARP 
INVENTORIZACINIAME LAIKOTARPYJE PRAKTIŠKAI  NEVYKSTA RIBŲ 
ATNAUJINIMAI, SUDĖTINGA PAKEISTI GEOREFERENCINĮ PAGRINDĄ, 
NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENIS 
 
SKLYPINĖS MIŠKŲ INVENTORIZACIJOS TIKSLUMAS – REIKIA 
APSISPRĘSTI KOKIO JO REIKIA IR KIEK TAI KAINUOJA 
 
ŽMOGIŠKIEJI  IR LAIKO RESURSAI 
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Valstybinis miškotvarkos institutas 

Pramonės pr. 11a 

 Kaunas 

Tel. +370 37 490295 

www.lvmi.lt 


