DRAUDŽIAMAS MIŠKO KIRTIMO LAIKAS

SPECIALIEJI MIŠKO KIRTIMAI
Šiems kirtimams priskiriami kraštovaizdžio formavimo miško kirtimai, medynų ir krūmynų pertvarkymo, miško lydimo kirtimai, biologinės įvairovės palaikymo ir kiti miško kirtimai (savo reikmėms 3 m3 iš ha ir kt.), ribinių
linijų, geležinkelių ir kelių trasų ar kitų apsaugos zonų valymo, gamtinių vertybių išsaugojimui skirti ir avarinio
būtinumo miško kirtimai, miško genetinių draustinių ir sėklinių medynų atkūrimo, jų formavimo ir sėkloms
rinkti skirtų medžių ir kiti kirtimai.
Detali miško kirtimų tvarka yra nustatyta Miško kirtimų taisyklėse (TAR, 2015-09-30, Nr. 14478).
Leidimus kirsti mišką išduoda Valstybinės miškų tarnybos (VMT) Miškų kontrolės skyriaus teritoriniai poskyriai, kurių kontroliuojamose teritorijose yra numatyti kirsti miškai. Privačių miškų savininkai visus leidimui
kirsti mišką reikalingus dokumentus pateikti ir gauti informaciją, ar pateikti dokumentai atitinka visus keliamus reikalavimus ir gauti išvadą, ar leidimas bus išduotas, gali elektroniniu būdu per Aplinkosaugos leidimų
informacinę sistemą (ALIS).
Teisė kirsti mišką įgyjama:
jj gavus leidimą kirsti mišką nuo jame nurodytos datos;
jj prieš 14 kalendorinių dienų iki planuojamo kirtimo įteikus rašytinį pranešimą apie ketinimus kirsti mišką
arba išsiuntus jį registruotu laišku VMT Miškų kontrolės skyriaus teritoriniams poskyriams ir per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo arba įteikimo negavus neigiamo Miškų kontrolės skyriaus
teritorinio poskyrio atsakymo ar gavus suderinimą raštu. Detaliau reglamentuota Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu
Nr. D1-1055.
Leidimai kirsti mišką privalomi visiems kirtimams, išskyrus*:
jj jaunuolynų ugdymo kirtimus (iki 20 metų medynuose);
jj atrankinius sanitarinius kirtimus, kai iškertami sausuoliai, vėjavartos;
jj kirtimus, skirtus ribinėms linijoms prakirsti (iki 1,5 metro į savo miško valdos pusę);
jj pavienių drebulių ir blindžių kirtimui žiemą, kai medžiai paliekami papildomam žvėrių šėrimui.
Leidimai kirsti mišką neprivalomi, tačiau būtina pateikti pranešimą apie ketinimus kirsti mišką, vykdant šiuos kirtimus:
jj atrankinius sanitarinius kirtimus;
jj baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių kirtimą neplynais kirtimais III–IV miškų grupių miškuose, nesvarbu, koks medyno amžius;
jj neplynus kirtimus vyresniuose kaip 20 metų III–IV miškų grupių medynuose, kai miško savininkas savo
reikmėms per metus iš vieno hektaro išsikerta iki 3 kietmetrių likvidinės medienos, bet ne daugiau kaip
15 kietmetrių iš viso savo miško žemės sklypo (miško kirtimai savo reikmėms);
jj plynuosius sanitarinius kirtimus – stichinių nelaimių miškuose atvejais;
jj retinimo ir einamuosius kirtimus.
*Jei nurodytais kirtimais iškirstą medieną planuojama pateikti į rinką pagal 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)
Nr. 995/2010, privaloma pateikti pranešimą apie ketinimus kirsti mišką Valstybinės miškų tarnybos teritoriniam poskyriui. Pateikimas į rinką pagal
Reglamentą suprantamas kaip medienos ar medienos produktų tiekimas, neatsižvelgiant į naudojamą pardavimo būdą, vidaus rinkai pirmą kartą
platinti arba naudoti vykdant komercinę veiklą, neatsižvelgiant į tai, ar už užmokestį ar nemokamai.
Miškas tvarkomas, naudojamas ir atkuriamas pagal vidinės miškotvarkos projektus. Miškotvarkos projektai –
tai miškų ūkio veiklos planai, rengiami privačioms miškų valdoms ar jų grupėms ir skiriami konkrečių tvarkymo priemonių sistemai jose nustatyti. Jeigu miškotvarkos projekto nėra, pagrindiniai kirtimai privačiose
valdose draudžiami, išskyrus:
jj III–IV miškų grupių miškuose inventorizuotų grynųjų baltalksnynų, drebulynų, gluosnynų ir blindynų ar
mišriuose medynuose, kuriuose baltalksniai, drebulės, gluosniai ir (ar) blindės sudaro 76 proc. ir daugiau
pirmojo ardo medynų tūrio, plynus ar neplynus kirtimus;
jj III–IV miškų grupių miškų mišriuose medynuose baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių iškirtimą neplynais kirtimais;
jj kirtimus žemės sklypuose, kuriuose miško žemė užima iki 3 ha ploto.

Miškų grupės
Miško kirtimų pavadinimas

Pagrindiniai kirtimai, medienos ištraukimas

Saugomų teritorijų* III grupė, išskyrus saugomų
III grupės miškai,
teritorijų miškus
II grupė
nacionalinių
IVA grupė,
parkų IVA grupės išskyrus nacionalinių parkų
miškai
miškus
03.15–08.01

Jaunuolyno ugdymo kirtimas
Retinimas ir einamasis kirtimas,
medienos ištraukimas
Sanitarinis kirtimas
Kirtimai pusamžiuose ir jaunesniuose
spygliuočių medynuose, kuriuose
yra šakninės pinties židinių (išskyrus
sanitarinius miško kirtimus ir miško
lydimo kirtimus arba kai iškertami tik
lapuočiai medžiai).
Specialieji kirtimai (kraštovaizdžio
formavimo, medynų ar krūmynų
pertvarkymo, baltalksnių, drebulių,
gluosnių ir blindžių neplynas kirtimas,
kirtimas savo reikmėms (3 m3 iš ha) ir
kt.), medienos ištraukimas.

Draudimo nėra
04.01–06.01

03.15–08.01
03.15–08.01***

05.01–07.01
Draudimo nėra

Kirtimai vykdomi, kai oro temperatūra yra žemesnė kaip 0o C

03.15–08.01**
(lydimo kirtimų laikas
neribojamas)
II miškų grupėje nevykdomas
baltalksnių, drebulių, gluosnių
ir blindžių neplynas kirtimas ir
miško kirtimas savo reikmėms
(3 m3 iš ha)

Draudimo nėra

pagrindiniai ir kraštovaizdžio formavimo miško kirtimai
draudžiami ištisus metus
Aplink saugomų paukščių lizdavietes

Kirtimai, medienos ištraukimas kurtinių
tuokvietėse ir jų apsaugos zonose

ugdomieji, sanitariniai ir specialieji (išskyrus kraštovaizdžio
formavimo) miško kirtimai, medienos ištraukimas
04.01–09.01***
aplink jūrinių ir kilniųjų erelių lizdavietes 02.01–09.01
pagrindiniai ir kraštovaizdžio formavimo miško kirtimai
draudžiami ištisus metus
ugdomieji, sanitariniai ir specialieji (išskyrus kraštovaizdžio
formavimo) miško kirtimai, medienos ištraukimas
01.01–09.01***

*

Miško kirtimo laiko apribojimai taikomi miškuose esančiose saugomose teritorijose, kurios įsteigtos ir registruotos Saugomų teritorijų valstybės
kadastre Saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka (tai yra rezervatai, draustiniai (valstybiniai ir savivaldybių), gamtos paveldo objektai
(saugomi gamtiniai kraštovaizdžio objektai), įskaitant gamtos paminklus, atkuriamieji sklypai ir genetiniai sklypai, valstybiniai parkai (nacionaliniai ir regioniniai), biosferos rezervatai ir biosferos poligonai, taip pat valstybinių rezervatų, valstybinių draustinių, valstybinių parkų, gamtos
paveldo objektų buferinės apsaugos zonos).
** Šiuo laikotarpiu specialieji kirtimai, medienos ištraukimas draudžiami ir valstybinių parkų miškuose, jei saugomai teritorijai kitais teisės aktais
nenustatyta kitaip.
*** Išskyrus žalių eglių vėjavartų, vėjalaužų, sniegalaužų ir labai pažeistų medžių, kol juose neapsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimus ir visų rūšių medžių, kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimus, vykdomus pagal Miško kirtimo taisyklių X skyriaus
(Sanitariniai miško kirtimai) ir Miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavimus, ir jei saugomai teritorijai kitais teisės aktais nėra nustatytas
kitoks sanitarinių miško kirtimų laikas.

Miško kirtimai

Miško kirtimai – tai sudėtinė miškų ūkio veiklos, užtikrinančios nenutrūkstamą medienos tiekimą gyventojų
ir pramonės poreikiams tenkinti, dalis. Kirtimų rūšys ir jų būdai priklauso nuo medyno amžiaus, rūšinės sudėties, miško tipo ir kitų veiksnių.

MIŠKO KIRTIMŲ KLASIFIKACIJA

2. Jaunuolynų ugdymo kirtimams taip pat priskiriamas trako kirtimas ir pomiškio ugdymas. Traką leidžiama kirsti ar ugdyti pomiškį ir neugdant
medyno pirmojo ar antrojo ardo.

Miško augaviečių sąlygos

Mišriuose vienaardžiuose medynuose ugdomieji miško kirtimai projektuojami, kai tikslinių medžių rūšių
jaunuolynai auga po nepageidaujamų medžių ar krūmų lajomis arba kai nepageidaujamų rūšių medžiai ar
krūmai pradeda stelbti ar čaižyti tikslinių rūšių medžius. Tokiais atvejais jaunuolynų ugdymo kirtimai projektuojami bet kokio skalsumo medynuose, retinimai ir einamieji kirtimai – vadovaujantis Miško kirtimų taisyklių
reikalavimais. Retinimų ir einamųjų miško kirtimų mišriuose medynuose intensyvumas nustatomas vadovaujantis ugdytino medyno rodikliais ir Miško kirtimo taisyklių 5 priedo reikalavimais.

miško tipai
Brukniašilis, žaliašilis,
šilagiris, sausgiris
(išskyrus šlaitus)

Miško kirtimai

Pagrindiniai

Maksimalūs plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržių pločiai*

Ugdomieji

Sanitariniai

Kitų augaviečių miškai

Specialieji

Maksimalus biržės plotis, m
Atkuriamų medynų
dirvožemio tipologinė vyraujančios medžių
IVA miškų
III miškų
rūšys
grupė (dtg)
grupės miškai grupės miškai
Pušis, minkštieji
150
100
lapuočiai
Na, Nb, Nc, Nd, Nf
Eglė, kietieji lapuočiai
100
75
Eglė
75
75
Kitos dtg
Juodalksnis
150
100
Kitos medžių rūšys
100
75

* Derinant biržių ribas su sklypų ribomis, biržių plotį galima didinti iki 1,5 karto, neviršijant maksimalaus biržės ploto. Į lentelėje nurodytus maksimalius biržių pločių apribojimus leidžiama neatsižvelgti retuose medynuose arba projektuojant ne didesnes kaip 3 ha ploto biržes, o perbrendusiuose
medynuose projektuojant ne didesnes kaip 5 ha biržes.
Kiti

Miško lydimo

Biologinės įvairovės
palaikymo

Medynų ir krūmynų
pertvarkymo

Kraštovaizdžio
formavimo

Plynieji

Atrankiniai

Einamieji

Retinimai

Jaunuolynų
ugdymo

Plynieji

Atvejiniai

Atrankiniai

Tarpiniai miško kirtimai

PAGRINDINIAI MIŠKO KIRTIMAI – tai brandžių, bręstančių (retų ar įsiterpusių į kertamus brandžius medynus) medynų ar brandžių medžių kirtimai. Šie kirtimai vykdomi siekiant panaudoti brandžių medynų arba
medžių medieną, sudaryti palankias sąlygas naujiems, našiems, atspariems medynams atkurti.

Medynų minimalūs pagrindinių miško kirtimų ir gamtinės brandos amžiai*

Medžių rūšys**

Pušis, maumedis, uosis,
klevas, bukas, guobiniai
Eglė
Ąžuolas
Beržas, juodalksnis
Liepa, skroblas
Drebulė
Baltalksnis, blindė, gluosnis

Minimalus pagrindinių miško kirtimų amžius priklausomai nuo miškų grupės
ir taikomo miško kirtimo būdo
II miškų grupė
IVA miškų
III miškų
grupė
grupė
atrankiniam
atvejiniam būdui (gamtinės
būdui***
brandos amžius)
101

111

111

171

71
121
61
61
41
31

81
141
61
71
41
31

81
141
61
71
61
31

121
201
91
91
81
51

Privačiuose III–IVA miškų grupių miškuose inventorizuotų grynųjų baltalksnynų, drebulynų, gluosnynų ir blindynų ar mišriuose medynuose,
kuriuose baltalksniai, drebulės, gluosniai ir (ar) blindės sudaro 76 procentus ir daugiau pirmojo ardo medynų tūrio, kirtimo amžius neribojamas.
** Nevietinių (išskyrus maumedį ir buką), svetimžemių, invazinių medžių rūšių, apibrėžtų Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos
aprašo, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos
ir perkėlimo programos patvirtinimo“, kirtimo amžius visų grupių miškuose neribojamas.
*** IIA miškų grupėje leidžiama vykdyti tik grupinius atrankinius pagrindinius miško kirtimus laikantis Miško kirtimų taisyklių 42 punkte nurodytų
reikalavimų.

Plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržių plotis 15°–45° nuolydžio šlaituose turi būti ne didesnis kaip 75 m.
Statesniuose kaip 45° šlaituose plynieji pagrindiniai miško kirtimai nevykdomi. Šių miško kirtimų biržės formuojamos šiaurės–pietų kryptimi, išdėstomos tiesiogiai, pražangiai arba kulisėmis iš rytų į vakarus.
Minimalus plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržių prie plynųjų pagrindinių, plynųjų sanitarinių ar ištisinių
medynų ir krūmynų pertvarkymo kirtimų biržių šliejimo laikas (skaičiuojamas nuo leidimo kirsti mišką, išduoto anksčiau iškirstai biržei, galiojimo ar pratęsimo pabaigos) – 5 metai, kai atkuriami pušynai nenusausintose
pelkinėse augavietėse – 10 metų. Praėjus nustatytam laikotarpiui, gretima biržė kertama, kai pagal Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus anksčiau iškirstoje biržėje yra atkurtas miškas ir vyraujančių tikslinių rūšių
medžių vidutinis aukštis ne mažesnis kaip 0,5 m. Biržių šliejimo reikalavimai netaikomi, kai šliejamų ir anksčiau
iškirstų biržių bendras plotas ir plotis neviršija maksimalių biržės pločio ir ploto reikalavimų arba kai kirstinus
medynus skiria pusamžiai ir jaunesni medynai, kurių plotis ne mažesnis kaip pusė maksimalaus plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržės.
Biologinei įvairovei išsaugoti II–IVA miškų grupių miškuose didesnėse kaip 1 ha plynųjų ar atvejinių pagrindinių miško kirtimų biržėse privaloma palikti ne mažiau kaip 7 gyvus medžius 1 ha (iš kurių ne mažiau kaip
3 būtų senesni arba storesni negu vidutiniai medžiai medyne) ir ne mažiau kaip 3 negyvus storesnio kaip
20 cm skersmens 1,3 m aukštyje medžius 1 ha (jeigu tokių medžių nėra, reikia palikti atitinkamą kiekį stuob
rių). 0,5–1 ha dydžio biržėse privaloma palikti ne mažiau kaip 3 gyvus medžius (iš kurių ne mažiau kaip 2 būtų
senesni arba storesni medžiai negu vidutiniai medžiai medyne) ir ne mažiau kaip 2 negyvus storesnio kaip
20 cm skersmens 1,3 m aukštyje medžius (jeigu tokių medžių nėra, reikia palikti atitinkamą kiekį stuobrių).
Biologinei įvairovei svarbūs medžiai kirtavietėse paliekami suirti.
UGDOMIEJI MIŠKO KIRTIMAI – tai miško kirtimai nebrandžiame medyne, vykdomi siekiant išauginti tam
tikros rūšių sudėties ir geros kokybės produktyvų medyną.

Ugdomųjų miško kirtimų rūšys

*

Maksimalus plynaisiais pagrindiniais miško kirtimais iškertamos biržės plotas IV miškų grupės miškuose –
8 ha, III miškų grupės miškuose – 5 ha.

Medynų amžius, metai
Ugdomųjų miško kirtimų rūšis

spygliuočių ir kietųjų lapuočių

minkštųjų lapuočių

Jaunuolynų ugdymas

iki 20

iki 20

Retinimas

21–40

21–30

41 ir daugiau

31 ir daugiau

Einamasis kirtimas

Pastabos:
1. Įvairiaamžiuose medynuose ugdomieji miško kirtimai vykdomi kompleksiškai, sujungiant kelias ar visas ugdomųjų miško kirtimų rūšis. Jie priskiriami prie vyraujančios ugdomųjų miško kirtimų rūšies, atsižvelgiant į vidutinį vyraujančios medžių rūšies amžių.

Grynuose medynuose ugdomieji miško kirtimai projektuojami atsižvelgiant į vyraujančią medžių rūšį, augavietės sąlygas, vidutinį medyno aukštį, skalsumą, vidutinį medžių stiebų skersmenį ir vadovaujantis Miško
kirtimų taisyklių reikalavimais.
Ugdomieji miško kirtimai neprojektuojami ir nevykdomi pušynuose, pažeistuose šakninės pinties, kai jos židiniai medynuose iki 20 metų amžiaus užima daugiau kaip 10 proc. medynų ploto, o vyresnio amžiaus medynuose – daugiau kaip 15 proc. ploto.
Po ugdomųjų miško kirtimų medžių kiekis grynuose medynuose turi būti ne mažesnis kaip nurodytas Miško
kirtimo taisyklių 4 priede.
Ugdomieji miško kirtimai ąžuolynuose ir uosynuose baigiami likus 20 metų, kitų medžių rūšių medynuose –
10 metų iki minimalaus pagrindinių miško kirtimų amžiaus.
SVARBU ŽINOTI

jj Miško savininkai privalo vykdyti būtinus jaunuolynų ugdymo kirtimus. Šie kirtimai yra būtini, kai stelbia-

mi tikslinių rūšių medžiai. Minkštųjų lapuočių medynuose jaunuolynų ugdymo kirtimai vykdomi nuo šeštųjų jų augimo metų, o spygliuočių ir kietųjų lapuočių – nuo aštuntųjų. Iki šio amžiaus atliekama želdinių
ar žėlinių priežiūra vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais.
jj Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir
miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ gali būti skiriama parama jaunuolynų ugdymo kirtimams.
SANITARINIAI MIŠKO KIRTIMAI – tai miško kirtimai, kai, siekiant išvengti ligų ar miško kenkėjų plitimo,
kertami pažeisti, džiūstantys medžiai ir sausuoliai, likviduojami ligų ar kenkėjų masinio dauginimosi židiniai
ar vykdoma jų prevencija.
Atrankiniais sanitariniais miško kirtimais kertami labai pažeisti, džiūstantys medžiai ir sausuoliai arba tokių
medžių grupės, užimančios mažesnį kaip 0,1 ha plotą, taip pat medžiai ligoms, kenkėjams tirti ir apskaityti,
ruošiami vabzdžiagaudžiai medžiai, vabzdžiagaudė mediena.
Vykdant atrankinius sanitarinius miško kirtimus, valksmai nekertami, mediena ištraukiama keliais, natūraliomis proskynomis, o jei jų nėra – mediena ištraukiama važiuojant tarpais tarp medžių artimiausiu atstumu iki
medienos sandėlio, prisiderinant prie reljefo, pomiškio grupių, leidžiama iškirsti pavienius medžius, trukdančius ištraukti iškirstą medieną.
Plynaisiais sanitariniais miško kirtimais kertami abiotinių veiksnių, ligų ar miško kenkėjų pažeisti medynai,
kuriuose kitomis miško sanitarinės apsaugos priemonėmis neįmanoma pagerinti medyno sanitarinės būklės arba kuriuose atlikus atrankinius sanitarinius miško kirtimus liktų 0,4 ir mažesnis medyno skalsumas.
SVARBU ŽINOTI

jj Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir
miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ gali būti
skiriama parama stichinių nelaimių ir gaisrų pažeistiems miškams atkurti.

