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MIŠKO BIOLOGIJOS IR  
MIŠKININYSTĖS INSTITUTAS 



Tvariai besivystanti visuomenė kelia vis didesnius 
reikalavimus miškų sektoriui: 
- ekonominiai;  
- ekologiniai; 
- socialiniai.  





https://www.forestgen.mi.lt/content/Lietuvosmiskai.htm 
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1. Peržiūrėti dabar vykdomų priemonių efektyvumą.  
Esant mažesnėms sąnaudoms gauti didesnį pelną. 

2. Intensyvinti gamtosaugą gamtai vertingose 
teritorijose bei intensyvinti ūkinę veiklą likusiuose 
miškuose. Naujas balansas. 
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KAIP IŠ TO PATIES GAUTI 
DAUGIAU ? 

1. Peržiūrėti dabar vykdomų priemonių efektyvumą.  
Esant mažesnėms sąnaudoms gauti didesnį pelną 



Vokietijos pavyzdys 
• Kiekvienos ūkinės priemonės, prieš ją vykdant 

skaičiuojamas ekonominis efektyvumas ir 
palyginama su pinigų įdėjimu į banko sąskaitą 
gaunant bazines palūkanų normas – dauguma 
miškininkystės priemonių atsisakoma taikyti. 

 
Bukynuose vykdomi atrankiniai kirtimai, kas 4-5m. 
iškertant per tuos metus priaugusį tūrį: 26-30m3/ha. 



Principas: Gerą medį kirs, blogą palik ! 



 



Negyvos medienos ruošos 
pelningumo priklausomybė nuo 

kirtimo rūšies ir augavietės sąlygų, 
gaminant III (viršuje) ir II (apačioje) 

kaitrumo kategorijos malkinius 
sortimentus, esant 300 m ištraukimo 

atstumui Lietuvoje 
 

NP – plynas kirtimas sausoje 
augavietėje,  

UP – plynas kirtimas šlapioje 
augavietėje,  

NN – neplynas kirtimas sausoje 
augavietėje,  

UN – neplynas kirtimas šlapioje 
augavietėje 

(tyrimo metai 2008m.,  
dr. G. Čingos skaičiavimai) 
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Negyvos medienos ruoša 



Ar medienos pardavimas yra verslas 
siekiant maksimalaus pelno ? 

„tolydus medienos tiekimas rinkai yra 
valstybinių miškų funkcija ! “ 



„5. Miškų urėdija (urėdijos) atlieka šias valstybines funkcijas: 
1) patikėjimo teise valdo, naudoja valstybinius miškus ir jais 
disponuoja įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdo juose 
kompleksinę miškų ūkio veiklą; 
2) miškuose, nesvarbu, kokia yra jų nuosavybės forma, įgyvendina 
bendrą valstybinę miško priešgaisrinės apsaugos sistemą; 
3) Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja ir (ar) įgyvendina bendrą 
miško kelių priežiūrą ir taisymą (remontą) visų nuosavybės formų 
miškuose; 
4) diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir 
miško išteklių naudojimo technologijas.“ 
NĖRA: Pastovus ir tolygus medienos tiekimas perdirbėjams 
 

Miškų urėdijos funkcijos  
(pagal LR Miškų įstatymą) 



http://www.amvmt.lt/Images/Veikla/S
TAT/MiskuStatistika/2017/Metrastis_
2017_CD.pdf 

KODĖL KINTA MEDIENOS KAINA ? 



2. Intensyvinti gamtosaugą gamtai vertingose 
teritorijose bei intensyvinti ūkinę veiklą likusiuose 
miškuose. Naujas balansas. 

DALINĖ ALTERNATYVA:  
PLATESNIS EKOLOGINĖS 

MIŠKININKYSTĖS PRINCIPŲ 
TAIKYMAS VISUOSE MIŠKUOSE 



Ekologinė miškininkystė – miškininkystės kryptis, kai 
panaudojant natūralius miškams būdingus procesus 
numatoma pasiekti žmonių miškų ūkiui iškeltus tikslus. 

Biologinė įvairovė yra prisitaikiusi prie trikdymo rėžimų 
todėl ūkinės veiklos metu imituojant natūralų trikdymą 
išspręstume jos apsaugos klausimus. 

Ekologinės miškininkystės idėjos dažnai miškų tvarumą 
(bei ilgalaikę naudą) iškelia aukščiau vienos medyno 
kartos produktyvumo (trumpalaikės naudos) 

Ekologinė miškininkystė 



Kirtaviečių dydis, išdėstymas 
kraštovaizdyje, pakraščiai ir 

formos 



Optimalus kirtavietės dydis 



Optimalus kirtavietės dydis? 

OPTIMALUS 
KIRTAVIETĖS 

DYDIS 

Miško 
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Plynų kirtaviečių dydžių 
pasiskirstymas miško 

kraštovaizdyje 
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Bendras įvairaus dydžio 
kirtaviečių plotas 
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Mažos ar didelės kirtavietės 

KIRTAVIETĖS DYDIS 

  

  

MAŽOS – siekiant išvengti vėjo 
neigiamo poveikio ir 

užpelkėjimo) 

DIDELĖS – iškirsti visą jautrų 
pažeidimams plotą 

Sukuria didesnę įvairovę ir 
miško fragmentaciją, 

tinkamesnė generalistinėms 
rūšims 

Sukuria mažiau fragmentuotą 
miško kraštovaizdį tinkamesnį 

fragmentacijai jautrioms rūšims 



Mažos ar didelės kirtavietės 

            0.5 ha       KIRTAVIEČIŲ DYDIS (IŠ VISO 100 ha)        5,0 ha 

18 PAUKŠČIŲ RŪŠIŲ 43 PAUKŠČIŲ RŪŠYS 

950 PORŲ PAUKŠČIŲ 650 PORŲ PAUKŠČIŲ 
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Kirtaviečių išdėstymas kraštovaizdyje 



 

Kirtavietės kraštovaizdyje išdėstomos 
tolygiai, didelis fragmentiškumas 
nulemia didelę mozaiką. 
 
Nėra taikomi ilgalaikio 
 planavimo principai, siekiant 
išsaugoti kraštovaizdžio  
integralumą ir migracijos  
bei plitimo kelius seniems  
medynams būdingoms rūšims. 
 
 
Sukurti pakraščiai teigiamai  
veikia generalistines rūšis, tačiau 
neigiamai – vengiančias pakraščio. 



Fragmentiškumo koncepcijos 

 



Kirtaviečių  forma ir pakraščiai 



Kirtaviečių pakraščiai 
Suformuoti aštrūs kirtaviečių pakraščiai yra 
nenatūrali pakraščio forma ir prie ribos esančių 
medžių žuvimo tikimybė yra gerokai aukštesnė. 

Kirtavietės: 
  - ryškūs griežti pakraščiai; 
  - taisyklinga nenatūrali forma; 
  - maža ploto įvairovė (0,1-8 ha); 
  - sunaikinama visa ar beveik visa 

sumedėjusi augalija; 
  - trikdoma periodiškai; 

Natūraliai sutrikdyti plotai: 
 - platesnė pakraščio juosta; 
  - netaisyklinga forma; 
 - didelė ploto įvairovė (0,1-10000 ha); 
 - mozaikiška teritorija, jos viduje daug 

mažai pažeistų plotų; 
 - trikdymas gali tęstis ilgą laiko tarpą ar 

neperiodiškai; 
 



Vėjo ir vabzdžių pažeistų medžių tūrio dalis 
įvairiu atstumu nuo plynos kirtavietės krašto 

F(18, 390)=2,7802, p=,0001
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Kirtaviečių forma 
• Pirmiausiai pažeidžiamai: 
- smailūs kampai – mažiau atsparūs vėjo 

neigiamam poveikiui; 
- Šliejant biržes atsiradę stačios piltuvo 

formos susiaurėjimai – padidėja vėjo greitis; 
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Kirtaviečių forma ir pakraščiai 
• Kirtavietės neturėtų turėti aštrių išsikišimų, 

pusiasalių, esant vėjo pavojui neturėtų būti 
šliejamos kampais; 

• Greta kirtaviečių formuoti „minkštesnius“ 
pakraščius, iškertant medžius, kurie greičiausiai 
artimoje ateityje žus. 

Taikant šias priemones būtų sumažinti 
medienos auginimo nuostoliai, kai vietoje 
vertingos medienos tenka iškirsti malkinę... 



Medžių mikrobuveinės ir jų apsauga 







DĖKUI UŽ DĖMESĮ ! 
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