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ĮVADAS

Lietuvoje iki šiol nebuvo kompleksinių rekomendacijų, 
skirtų miško kirtimams projektuoti ir vykdyti. Tai labai ap-
sunkino tiek kirtimų projektavimą, tiek ir jų vykdymą skir-
tingos rūšinės sudėties, skirtingų augaviečių ir miškų grupių 
medynuose, nes miškų ūkio specialistams gana dažnai buvo 
nežinomi daugelio mokslinių tyrimų rezultatai ir jų rekomen-
dacinės išvados. Nebuvo apibendrintos ir praktinės veiklos 
metu įgytos žinios.

Atskiri rekomendacinio pobūdžio teiginiai (dažniausiai 
labai lakoniški, neatspindintys daugelio miško kirtimų vyk-
dymo variantų, jų parinkimo principų ir pan.) dar yra išli-
kę teisės aktuose, tačiau dabar tokių teiginių juose laipsniš-
kai atsisakoma. Nemažai rekomendacijų arba rekomendaci-
nių nuostatų yra daugelyje anksčiau vykdytų mokslo darbų 
arba anksčiau parengtose kitos paskirties rekomendacijose, 
kituose leidiniuose. Dalis jų vertingos ir naudotinos, kitos – 
mažiau aktualios ar net pasenusios ir nebenaudotinos. Nere-
ti atvejai, kai lyg ir neblogai žinomos nuostatos ankstesnėse 
publikacijose aprašytos nepakankamai aiškiai, todėl jas būti-
na tikslinti, kartais vadovaujantis vien praktinės veiklos metu 
įgytomis žiniomis, patirtimi. Rengiant šias rekomendacijas 
siekta įvertinti iki šiol parengtas rekomendacijas arba mokslo 
darbų rekomendacines nuostatas, jas papildyti naujausių tyri-
mų rezultatais ir parengti kompleksines miško kirtimų vykdy-
mo rekomendacijas, apimančias visų miško kirtimų projekta-
vimą, kirtimų būdų ir metodų parinkimo principus ir jų taiky-
mą skirtingos rūšinės sudėties, augaviečių, skirtingos struktū-
ros ir amžiaus medynuose, atsižvelgiant ir į skirtingą miškų 
funkcinę paskirtį. 



4

Rengiant rekomendacijas buvo atsižvelgiama ir į galiojan-
čių teisės aktų reikalavimus. Dažniausiai buvo siekiama iš-
vengti prieštaravimų tarp teisės aktų reikalavimų bei pateikia-
mų rekomendacinių nuostatų. Tačiau rekomendacijose liko ir 
nuostatų, kurių taikymą gali riboti teisės aktų reikalavimai.

Rengiant rekomendacijas buvo prisilaikoma nuostatos, kad 
gerai žinomų, „vadovėlinio“ pobūdžio žinių rekomendacijo-
se pateikti netikslinga, tačiau pateikti svarbiausią informaciją 
apie atskirų miško kirtimų rūšių būdų, metodų tikslus bei svar-
biausias jų vykdymo ypatybes – būtina. Rašant rekomendaci-
jas buvo neįmanoma nei išvengti, nei detaliai paaiškinti dauge-
lio miškininkystėje naudojamų terminų. Todėl pabaigoje patei-
kiamas trumpas visiems nesunkiai prieinamos literatūros, ku-
rioje plačiau ir išsamiau nagrinėjami rekomendacijose palies-
ti klausimai, sąrašas.

Rekomendacijos skirtos miškų ūkio specialistams, projek-
tuojantiems ir vykdantiems miško kirtimus, jomis taip pat ga-
lėtų naudotis ir miškų savininkai bei kiti asmenys, kurių veikla 
siejasi su miško kirtimais.



5

TURINYS

ĮVADAS  ..............................................................................................................................   3  
MIŠKO KIRTIMŲ, TAIKYTINŲ LIETUVOJE, KLASIFIKACIJA ...........   7

2.  PAGRINDINIAI MIŠKO KIRTIMAI ..............................................................   8
2.1.  Pagrindinių miško kirtimų planavimas, kirstinų medynų atranka ........................   8
2.2.  Pagrindinių miško kirtimų būdai, metodai ir variantai 
 bei jų taikymo ypatumai  ......................................................................................   9
2.2.1. Plynieji kirtimai ....................................................................................................   9
2.2.1.1.  Plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržės, jų išdėstymas ir šliejimas .................. 10
2.2.1.2.  Pomiškio išsaugojimas ir sėkliniai medžiai .......................................................... 12
2.2.2.  Atvejiniai kirtimai................................................................................................. 13
2.2.2.1.  Tipiški atvejiniai kirtimai ..................................................................................... 13
2.2.2.2.  Supaprastinti atvejiniai kirtimai............................................................................ 15
2.2.2.3.  Grupiniai atvejiniai kirtimai ................................................................................. 21
2.2.2.4.  Ilgalaikiai atvejiniai kirtimai ................................................................................ 23
2.2.3.  Atrankiniai kirtimai .............................................................................................. 25
2.2.3.1.  Laisvieji atrankiniai miško kirtimai ...................................................................... 25
2.2.3.2.  Grupiniai atrankiniai miško kirtimai .................................................................... 26
2.2.3.3.  Atrankiniai miško kirtimai nebrandžiuose vienamžiuose medynuose, 
 kuriuose yra brandžių medžių rūšių...................................................................... 27
2.2.4.  Kiti pagrindinių miško kirtimų būdų ir metodų taikymo ypatumai...................... 28
2.3.  Svarbiausi kriterijai pagrindinių miško kirtimų būdų, metodų ir variantų 

parinkimui ............................................................................................................. 29
2.3.1.  Pagrindinių miško kirtimų būdų ir metodų parinkimas 
 skirtingų miškų grupių medynuose....................................................................... 30
2.4.  Pagrindiniai miško kirtimai skirtingų medžių rūšių medynuose .......................... 32
2.4.1.  Pagrindiniai miško kirtimai pušynuose ................................................................ 32
2.4.2.  Pagrindiniai miško kirtimai eglynuose ................................................................. 34
2.4.3.  Pagrindiniai miško kirtimai beržynuose, drebulynuose ir baltalksnynuose ......... 36
2.4.4.  Pagrindiniai miško kirtimai juodalksnynuose ...................................................... 38
2.4.5.  Pagrindiniai miško kirtimai ąžuolynuose ............................................................. 38
2.4.6.  Pagrindiniai miško kirtimai uosynuose ................................................................ 40
2.5.  Pagrindinių miško kirtimų biržių technologinis paruošimas ir kirtaviečių 

išvalymas .............................................................................................................. 40
3.  UGDOMIEJI MIŠKO KIRTIMAI ................................................................... 43
3.1.  Bendrosios nuostatos ............................................................................................ 43

1.



6

3.1.1.  Ugdomųjų miško kirtimų rūšys ir jų tikslai .......................................................... 43
3.1.2.  Paliekamų ir kirstinų medžių atranka, kirtimų intensyvumas ir kartojimas ......... 44
3.1.3.  Ugdomųjų miško kirtimų planavimas, ugdytinų medynų atranka ir plotų 

paruošimas ............................................................................................................ 47
3.1.3.1.  Ugdytinų medynų atranka ir ugdomųjų miško kirtimų projektavimas................. 47
3.1.3.2.  Ugdomųjų miško kirtimų eiliškumas ................................................................... 48
3.2.  Ugdomųjų miško kirtimų ypatumai įvairių medžių rūšių medynuose ................. 50
3.2.1.  Ugdomieji miško kirtimai pušynuose ................................................................... 50
3.2.2.  Ugdomieji miško kirtimai eglynuose ................................................................... 53
3.2.3.  Ugdomieji miško kirtimai mišriuose eglių-lapuočių medynuose ......................... 56
3.2.4.  Ugdomieji miško kirtimai dviardžiuose 
 minkštųjų lapuočių su eglėmis ir uosiais medynuose ........................................... 57
3.2.5.  Ugdomieji miško kirtimai ąžuolynuose 
 ir ąžuolo-minkštųjų lapuočių medynuose ............................................................. 60
3.2.6.  Ugdomieji miško kirtimai uosynuose 
 ir uosių-minkštųjų lapuočių medynuose ............................................................... 65
3.2.7.  Ugdomieji miško kirtimai beržynuose ................................................................. 67
3.2.8.  Ugdomieji miško kirtimai drebulynuose .............................................................. 68
3.2.9.  Ugdomieji miško kirtimai juodalksnynuose ......................................................... 69
3.2.10. Ugdomieji miško kirtimai kitų medžių rūšių medynuose .................................... 70
3.3.  Ugdomieji miško kirtimai specialios paskirties ir apsauginiuose miškuose  bei 

įvairiaamžiuose medynuose .................................................................................. 71
3.3.1. Ugdomieji miško kirtimai ekosistemų apsaugos miškuose .................................. 71
3.3.2.  Ugdomieji miško kirtimai rekreacinės paskirties miškuose ................................. 72
3.3.3.  Ugdomieji miško kirtimai vandens ir laukų apsauginiuose miškuose ................. 72
3.3.4.  Ugdomųjų kirtimų ypatumai palaukių juostose.................................................... 73
3.3.5.  Ugdomieji miško kirtimai įvairiaamžiuose medynuose ....................................... 74
3.3.6.  Ugdomieji miško kirtimai profesionaliai medžioklei skirtuose miškuose ........... 74
3.4.  Ugdomųjų miško kirtimų vykdymas ir kirtimo atliekų sutvarkymas ................... 75
4.  SANITARINIAI MIŠKO KIRTIMAI .............................................................. 78
5.  SPECIALIEJI MIŠKO KIRTIMAI ................................................................. 80
6.  BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGOS PRIEMONĖS 
 VYKDANT MIŠKO KIRTIMUS ...................................................................... 86
LITERATŪRA .................................................................................................................... 89
PRIEDAI  ............................................................................................................................. 91



7

1. MIŠKO KIRTIMŲ, TAIKYTINŲ LIETUVOJE, KLASIFIKACIJA

Miško kirtimų, taikytinų Lietuvoje, klasifikacija pateikiama 1.1 pav. Rengiant 
Lietuvoje taikytinų miško kirtimų klasifikaciją, vadovautasi galiojančiuose teisės 
aktuose (Miško kirtimų taisyklės, 2010) pateikta miško kirtimų klasifikacija, ją pa-
tikslinant ir papildant tik miško kirtimų metodais bei jų variantais. Joje visi miš-
ko kirtimai, kuriuos galima taikyti Lietuvoje, suskirstyti į 4 stambias grupes. Šiame 
skirstyme, kaip ir kai kuriose kitose paskutinių metų publikacijose (Medynų forma-
vimas ir kirtimai, 2009), atsisakyta miško kirtimų sistemos pavadinimo, nes ne visos 
kirtimų grupės turi sistemos požymius.

1.1 pav. Miško kirtimų, taikytinų Lietuvoje, klasifikacija
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2. PAGRINDINIAI MIŠKO KIRTIMAI

Pagrindiniai miško kirtimai vykdomi:
1) brandžiuose (nustatytą pagrindinių kirtimų amžių pasiekusiuose) medynuose;
2) kituose medynuose arba kitose miško žemėse, kur kertami brandūs (ne jaunes-

ni nei nustatyto pagrindinių miško kirtimų amžiaus) medžiai.
Kai kuriais atvejais pagrindiniais miško kirtimai gali būti kertami ir bręstantys 

medynai - dažniausiai reti, 0,4 ir mažesnio skalsumo medynai,  taip pat tais atvejais, 
kai siekiama optimizuoti miško sklypų formą ir dydį.

2.1. Pagrindinių miško kirtimų planavimas, kirstinų medynų atranka

Visų medynų, kuriuose galima vykdyti pagrindinius miško kirtimus, didesnėse 
miškų valdose (miškų urėdijose, didelėse privačiose valdose) vienu metu kirsti daž-
niausiai neįmanoma ir netikslinga. Nustatant medynų kirtimo eiliškumą, atsižvelgia-
ma į jų būklę, amžių, struktūrą, skalsumą, pomiškio būklę, teritorinę padėtį, selekci-
nę, ekologinę ir ekonominę reikšmę, taip pat į greta kertamų medynų biržių liekan-
čių medynų atsparumą vėjams, ligoms, kenkėjams.

Atrenkant anksčiau arba vėliau kirstinus medynus, tikslinga vadovautis tokiu ei-
liškumu.

1. Medynai, skubiai kirstini dėl jų blogos būklės: blogos sanitarinės būklės, nusa-
kinti pušynai, vienaardžiai 0,4 ir mažesnio skalsumo. Siekiama išvengti miško ligų 
ar kenkėjų plitimo, nusakintų pušynų medienos kokybės blogėjimo, neprasmingo 
mažai produktyvių retų medynų auginimo.

2. Medynai su perspektyviu šviesinių tikslinių medžių rūšių pomiškiu ar polaji-
niais tikslinių medžių rūšių želdiniais. Šviesinių medžių rūšių pomiškis medynuose 
išsilaiko trumpą laiką, atidėjus kirtimus jį galima prarasti.

3. Medynai su perspektyviu unksminių medžių rūšių pomiškiu ar antruoju ardu. 
Tokiam pomiškiui arba antrajam ardui ilgiau augant po medyno danga, mažėja jo 
perspektyvumas. Dėl tos pat priežasties dažniausiai negalima ir netikslinga atidė-
ti ir medynų, kuriuose jau pradėti vykdyti neplyni pagrindiniai miško kirtimai, toli-
mesnio kirtimo.

4. Brandūs medynai, įsiterpę į jaunuolynus, rekonstruotinus medynus, miško 
plynumas ar besiribojantys su jais. Tokie medynai anksčiau kertami tik tada, jeigu 
tai leidžia optimizuoti miško sklypų formą ir dydį.

5. Minkštųjų lapuočių medynai. Ypač nerekomenduotina atidėti drebulynų kirti-
mo - dėl didėjančių stiebų puvinio pažeidimų ženkliai mažėja medienos kokybė. Ne-
tikslinga ilgesniam laikui atidėti ir baltalksnynų (virš 35-40-ies metų amžiaus me-
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dynų prieaugis jau labai mažas), beržynų (medienos kokybė mažėja dėl vadinamojo 
„netikrojo branduolio“ didėjimo) bei juodalksnynų (vyresniame amžiuje nereti stie-
bų puviniai) kirtimo. 

6. Trečios selekcinės grupės medynai. Siekiama išvengti neproduktyvių ir/ar 
menkos kokybės medynų sėklų plitimo ir analogiškų medynų atsikūrimo. Tokius 
medynus ypač svarbu anksčiau iškirsti tada, kai gretimose kirtavietėse planuojamas 
savaiminis miško žėlimas.

7. Medynai, kurių tvarumas nedidelis. Pavyzdžiui, anksčiau rekomenduotina 
kirsti užmirkusių ir pelkinių, taip pat labai derlingų „L“ hidrotopo augaviečių egly-
nus ar medynus su ženklia eglių dalimi, nes jų atsparumas vėjui labai mažas.

8. Mišrūs brandūs medynai, kurių sudėtyje yra ženkli dalis (30 proc. ir daugiau) 
medžių rūšių, pasiekusių nustatytą pagrindinių miško kirtimų amžių prieš 20 ir dau-
giau metų (pavyzdžiui, pušynai, kuriuose yra ženkli beržo dalis, eglynai, kuriuose 
didelė drebulės dalis ir pan.).

9. Kiti tvarūs spygliuočių ir kietųjų lapuočių medynai. 
Anksčiau pradėti pagrindinius miško kirtimus tikslinga ir tais atvejais, kai vieno-

je vietoje yra dideli brandžių medynų plotai (tokių medynų miško kirtimai paprastai 
užsitęsia dėl biržių šliejimo ir išdėstymo reikalavimų). 

Vėliau kirstini (kirtimas gali būti atidedamas) tvarūs ir mažesnio našumo medy-
nai (pavyzdžiui, ąžuolynai, labai nederlingų augaviečių pušynai, normalaus drėgnu-
mo augavietėse augantys iš buvusio antrojo ardo suformuoti eglynai ir pan.).

Pažymėtina, kad pateiktos nuostatos yra rekomendacinio pobūdžio ir praktikoje 
jomis pilnai vadovautis pavyks ne visada. Dažniausia to priežastis – teisės aktuose 
nustatyti reikalavimai pagrindinių miško kirtimų biržių išdėstymui, taip pat kirtimų 
normos atskirų medžių rūšių (poūkių) medynams. Tuomet neretai tenka derinti kar-
tais net priešingus reikalavimus ir nuostatas.

2.2. Pagrindinių miško kirtimų būdai, metodai ir variantai bei jų taikymo 
ypatumai

Lietuvoje taikomi trys pagrindinių miško kirtimų būdai - atrankiniai, atvejiniai ir 
plynieji kirtimai. Atrankiniai ir atvejiniai pagrindiniai miško kirtimai bendrai dar va-
dinami neplynaisiais pagrindiniais miško kirtimais.

2.2.1. Plynieji kirtimai

Plynasis pagrindinis miško kirtimas – pagrindinis miško kirtimas, kai biržė-
je per trumpą laiką (paprastai ne ilgiau kaip per vienus kalendorinius metus) išker-
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tami visi medžiai, išskyrus sėklinius, biologinei įvairovei svarbius medžius, saugo-
mą pomiškį.

Po plynojo kirtimo medyno iš viso nelieka arba likusios medyno dalies skalsu-
mas yra mažesnis kaip 0,2 (dažniausiai gali likti tik pavieniai buvusio medyno me-
džiai arba nedidelės jų grupelės). Po tokio kirtimo buvusio medyno vietoje gali išlik-
ti ir pomiškis, jeigu jis kirtimo metu buvo išsaugotas. Kartais pomiškis gali būti pa-
kankamai gausus ir iš jo gali formuotis kitos kartos medynas, tačiau dažniausiai miš-
kas atkuriamas jau po plynųjų kirtimų – želdinant, arba savaiminiu žėlimu.

Lietuvoje taikomi du plynųjų pagrindinių miško kirtimų metodai – plynieji bir-
žiniai ir plynieji sklypiniai kirtimai. Tais atvejais, kai plynųjų kirtimų biržių ribos 
sutampa su taksacinių sklypų (atskiro sklypo arba, kai sklypai nedideli, sklypų gru-
pių) ribomis, miško kirtimai vadinami sklypiniais, priešingu atveju (kai plynųjų kir-
timų biržių ribos nesutampa su taksacinių sklypų ribomis – dažniausiai kai taksaci-
niai sklypai dideli ir visų jų iškirsti iš karto negalima) – biržiniais. 

Projektuojant plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržes, jei yra galimybių, pir-
menybė teiktina plyniesiems sklypiniams kirtimams. Taikant plynuosius biržinius 
kirtimus biržių ribas reikėtų kiek įmanoma labiau derinti su miško sklypų ribomis. 
Ypač nepageidautinas nedidelių sklypų suskaidymas į dar mažesnes dalis. 

2.2.1.1. Plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržės, jų išdėstymas ir 
šliejimas

Svarbiausius plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržių parametrus ir reikalavi-
mus jų išdėstymui bei šliejimui nustato teisės aktai. Todėl žemiau tik trumpai apta-
riami kai kurie jų taikymo ypatumai.

Lietuvoje laikomasi nuostatos, kad biržių kryptis yra šiaurės-pietų kryptis - sta-
tmena vyraujančių vėjų krypčiai (šalyje vyrauja vakarų ar pietvakarių vėjai) - tuo 
siekiama išvengti vėjo pažeidimų biržei gretimuose medynuose. Formuojant biržes 
leidžiami tam tikri nukrypimai (dažniausiai atsižvelgiant į kvartalinių linijų tinklo 
kryptį, brandžių medynų sklypų konfigūraciją ir siekius ją pagerinti) nuo šios kryp-
ties. Tačiau nereikėtų pernelyg naudotis galimybe didinti nuokrypius nuo minėtos 
krypties pagal laikrodžio rodyklę (biržes pasukant šiaurės-rytų kryptimi), nes, kaip 
minėta, Lietuvoje dažni ne tik vakarų, tiek ir pietvakarių vėjai. Tais atvejais, kai ten-
ka formuoti biržes šalia taip iškirstų biržių, reikėtų išnaudoti visas galimybes suma-
žinti šiuos nepageidautinus biržių krypties nukrypimus.

Maksimalius plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržių pločius nustato teisės ak-
tai. Pločiai kinta nuo 75 iki 150 m priklausomai nuo augaviečių sąlygų ir atkuriamų 
medynų vyraujančių medžių rūšių. Parenkant biržių plotį, visada būtina atsižvelgti į 
gretimų medynų atsparumą vėjams, biržių užpelkėjimo tikimybę bei numatomą miš-
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ko atkūrimo būdą bei atkuriamą medžių rūšį. Esant pelkėjimo ar vėjo pažeidimų pa-
vojui, biržių plotį rekomenduojama mažinti.

L hidrotopo augavietėse, siekiant išvengti biržių užpelkėjimo pavojaus, jų plotis 
neturėtų viršyti 100 m. Jei greta kertamos biržės (rytinėje pusėje) auga gryni ar miš-
rūs pusamžiai ar vyresni eglynai, biržių plotis irgi neturėtų viršyti 100 m (kai gretimi 
medynai auga N hidrotopo augavietėse), arba 80 m, kai gretimi medynai auga L ir 
U hidrotopų augavietėse. Šiomis nuostatomis (pilnai ar dalinai, atsižvelgiant ir į kitų 
veiksnių įtaką) reikėtų vadovautis ir tais atvejais, kai teisės aktų reikalavimai leidžia 
didinti biržių plotį. Pavyzdžiui, vykdant plynuosius sklypinius kirtimus ir derinant 
biržių ribas su sklypų ribomis, tokiose situacijose nereikėtų visada naudotis galimy-
be didinti biržių plotį iki 1,5 karto. Tas pat pasakytina ir apie galimybes projektuoti 
bet kokio pločio biržes kertant retus (0,4 ir mažesnio skalsumo) medynus. 

Parenkant biržių plotį reikia atsižvelgti ir į tai, kad geriausios sąlygos naujai miš-
ko kartai augti (nedideli mikroklimato sąlygų pokyčiai, palyginti nedidelė gretimai 
augančių medynų įtaka) yra apie 100 m pločio biržėse ir šiuo požiūriu jų pločio didi-
nimas nepageidautinas. Nerekomenduotina projektuoti labai siauras biržes (mažiau 
kaip 50 m pločio) tada, kai numatomas šviesai reiklių medžių rūšių medynų atkū-
rimas. Tokiose siaurose biržėse, ypač kai jas supa didelio aukščio vyresni medynai, 
minėtų medžių augimas paprastai blogesnis, nei platesnėse. 

Siekiant savaiminio pušies žėlimo plynose kirtavietėse gretimų medynų sėklo-
mis (nuo miško „sienos“), plynųjų kirtimų biržių plotis dažniausiai neturėtų viršy-
ti 70-80 m.

Biržės gali būti išdėstomos tiesioginiu, pražanginiu ir kulisiniu būdu. 
Paprasčiausias ir kitų medynų atsparumo vėjams požiūriu geriausias plynųjų pa-

grindinių miško kirtimų biržių išdėstymo būdas – tiesioginis. Tuomet, šliejant biržes 
prie jau iškirstų iš vakarų pusės, nauji medynai iš šios pusės nėra atidengiami, todėl 
vėjo pažeidimų masto padidėjimo tikimybė mažiausia.

Tačiau šis biržių išdėstymo būdas neretai neužtikrina savalaikio brandžių medy-
nų kirtimo tais atvejais, kai jų plotai dideli. Kai brandžių medynų plotai dideli, iš-
dėstant biržes pražanginiu ar kulisiniu būdu, sutrumpinamas brandžių medynų iškir-
timo laikas. Taikant kulisinį arba pražanginį biržių išdėstymo būdus, padidėja palik-
tų augti medynų vėjo pažeidimų rizika, o kartais ir kirtaviečių pelkėjimo tikimybė. 
Siekiant to išvengti, šiuos biržių išdėstymo būdus reikėtų taikyti kiek įmanoma kū-
rybiškiau, ypač atsižvelgiant į medynų atsparumą vėjui. Jei brandžių medynų plo-
tuose yra atsparių ir neatsparių vėjui medynų, biržes reikėtų išdėstyti taip, kad neat-
sparūs vėjui medynai būtų kertami anksčiau už atsparius. Ypač nepageidautinas ne-
atsparių vėjui medynų tiesioginis atidengimas iš vakarų pusės. Siekiant prisilaikyti 
šių nuostatų, galima mažinti arba (jei yra teisės aktuose numatytų galimybių) didin-
ti biržių plotį, didinti paliekamų nekirstų kulisų plotį. 
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Parenkant biržių šliejimo laiką, visuomet reikia laikytis nuostatos, kad gretima 
biržė prie jau iškirstos kertama (šliejama) tik tuomet, kai prieš tai iškirstoje biržė-
je miškas atkurtas ir jau nebesunyks (geriausia – kai jau yra ar susitveria jaunuoly-
nas). Ši nuostata ypač svarbi drėgnesnėse augavietėse - iškirtus naują biržę prie jau 
iškirstos, kurioje dar nėra pakankamai gerai augančių želdinių ar žėlinių ir nevyksta 
intensyvi transpiracija, gali prasidėti dirvos užpelkėjimas tiek naujai iškirstoje, tiek 
ir abiejose biržėse. 

2.2.1.2. Pomiškio išsaugojimas ir sėkliniai medžiai

Jei plynai kertamuose medynuose yra gyvybingo tikslinių medžių rūšių pomiš-
kio, jį tikslinga išsaugoti - dažnai įmanoma pasiekti, kad atkuriamo medyno sudėtyje 
liktų pomiškyje buvusių medžių rūšių, o atskirais atvejais iš pomiškio galima sufor-
muoti naujus medynus. Tai sumažina ir medynų atkūrimo išlaidas.

Priimant sprendimus dėl pomiškio išsaugojimo būtina atsižvelgti į pomiškio 
perspektyvumą, kiekį, išsidėstymą, numatomą miško atkūrimo būdą.

Kuo pomiškis labiau užstelbtas (iki kirtimo augo didelio skalsumo medynuose), 
kuo jis yra vyresnio amžiaus, tuo sunkiau prisitaiko prie po kirtimo pakitusių aplin-
kos sąlygų. Dažniausiai plynose kirtavietėse netikslinga siekti išsaugoti vyresnį kaip 
30-ies metų amžiaus pomiškį. 

Labiausiai tikslinga išsaugoti grupėmis išsidėsčiusį pomiškį – jis atsparesnis 
aplinkos sąlygų pokyčiams, dažnai yra perspektyvesnis (pomiškio grupės dažniau 
susiformuoja nedidelėse aikštelėse arba ten, kur medyno skalsumas mažesnis).

Jei numatomas dirbtinis miško atkūrimas, verta tikslingai siekti išsaugoti tik gru-
pėmis išsidėsčiusį pomiškį – pavieniui išsidėstę išsaugoti perspektyvūs pomiškio 
medeliai neretai sunaikinami ruošiant dirvą želdinių įveisimui (nors kirtimo metu 
tokių medelių iškirsti irgi nereikia – jei nors dalis jų išlieka, tai irgi naudinga). Jei nu-
matomas savaiminis miško žėlimas ir neplanuojama taikyti paramos jam priemonių 
– dirvos ruošimo, tikslinga išsaugoti ir pavieniui išsidėsčiusius pomiškio medelius.

Išsaugoti pavienius antrojo ardo (didesnio kaip 4 m aukščio) medžius ar labai 
mažas jų grupes (išskyrus ąžuolus) paprastai mažai tikslinga (jie dažnai trukdo miš-
ko atkūrimui, stelbia žėlinius ar želdinius, eglės neretai išverčiamos vėjo), tačiau 
didesnes perspektyvaus antrojo ardo medžių grupes galima išsaugoti.

Siekiant savaiminio pušies žėlimo plynose kirtavietėse gretimų medynų sėklo-
mis (nuo miško „sienos“), kirtimus reikia vykdyti sėklinais metais, kai pušys gau-
siai dera. 

Siekiant savaiminio žėlimo, plynose kirtavietėse gali būti paliekami sėkliniai 
medžiai. Juos tikslinga palikti toliau nuo miško sienų ir tose vietose, kur nėra išsau-
goto pomiškio. Sėklinius medžius dažniausiai verta palikti plynai kertant užmirkusių 
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ir pelkinių augaviečių pušynus, juodalksnynus, drėgnesnėse augavietėse augančius 
uosynus. Juos tikslinga palikti ir kitų augaviečių pušynuose, jei siekiama savaiminio 
pušies žėlimo ir šalia kertamų biržių nėra derančių pušynų. Kartais gali būti palieka-
mi ir beržo sėkliniai medžiai (pavyzdžiui, juos galima palikti ir kertant užmirkusių 
ir pelkinių augaviečių plaukuotojo beržo medynus, jeigu aplink nėra kitų šios beržo 
rūšies medynų, nes karpotojo beržo žėlimas tokiose augavietėse nepageidautinas).

Paprastai kirtavietėse paliekama 20-40 vnt./ha geros kokybės, aukšto produkty-
vumo, dažniausiai A klasės sėklinių medžių. Sėklinai medžiai iškertami jiems atli-
kus savo paskirtį (kirtavietėje įvykus savaiminiam žėlimui) arba, jei žėlimas nevyks-
ta, priėmus sprendimą mišką atkurti želdinant. Dalį paliktų sėklinių medžių vėliau 
galima priskirti medžiams, skirtiems biologinės įvairovės išsaugojimui.

2.2.2. Atvejiniai kirtimai

Atvejinis pagrindinis miško kirtimas – pagrindinis miško kirtimas, kai bran-
dus medynas iškertamas per kelis kartus (atvejus), dažniausiai kartojamus kas 5–10 
metų.

Svarbiausi atvejinių kirtimų tikslai – atkurti medynus savaiminiu žėlimu (panau-
dojant jau įvykusį žėlimą – pomiškį ar antrąjį medynų ardą arba siekiant žėlimo kir-
timų vykdymo metu), išvengti nebrandžių medžių kirtimo, sumažinti nepageidauti-
nų rūšių medžių atauginę galią. Vykdant atvejinius kirtimus dažniausiai atkuriami 
vienaamžiai ar sąlyginai vienaamžiai medynai.

Daugumos atvejinių kirtimų biržių plotas, plotis ir šliejimo laikas neribojami, 
atvejiniai miško kirtimai dažniausiai vykdomi atskiruose medynuose arba jų grupė-
se. Biržių pločio ir jų šliejimo laiko apribojimai taikomi tik kertant drėgnų ir šlapių 
(L, U, P, Pn hidrotopų) augaviečių eglynus ir lapuočių medynus su antruoju eglių 
ardu, taip pat vykdant supaprastintus dviejų atvejų atvejinius pagrindinius miško kir-
timus, kuriais atkuriami pušynai.

Lietuvoje taikomi tipiški, supaprastinti, grupiniai ir ilgalaikiai atvejiniai miško 
kirtimai (atvejinių kirtimų metodai).

2.2.2.1. Tipiški atvejiniai kirtimai

Svarbiausi jų tikslai – pasiekti savaiminio žėlimo (pomiškio atsiradimo) kirtimų 
metu bei sudaryti sąlygas pomiškio prisitaikymui augti pilno apšvietimo sąlygomis.

Paprastai taikomi didesnio skalsumo medynuose, kuriuose nėra perspektyvaus 
pomiškio ar antrojo medynų ardo.

Šių kirtimų atvejai yra keturi: paruošiamasis, apsėjamasis, šviesinamasis, galuti-
nis. Paruošiamojo kirtimo atvejo tikslas – skatinti medžių derėjimą ir užtikrinti, kad 
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sėklos turėtų galimybes sudygti (skaidytųsi miško paklotė ir pan.). Antrasis, apsė-
jamasis kirtimų atvejis vykdomas sėkliniais metais juo siekiama sudaryti geras są-
lygas sėkloms sudygti ir daigams augti. Pomiškiui sustiprėjus, vykdomas trečiasis – 
šviesinamasis kirtimų atvejis, skirtas laipsniškam pomiškio prisitaikymui augti pil-
no apšvietimo sąlygomis. Galutiniu kirtimo atveju iškertama visa likusi brandaus 
medyno dalis ir toliau augti lieka jaunuolynas – buvęs pomiškis. Tipiškų atvejinių 
kirtimų atvejai paprastai kartojami kas 4-6 metai.

Vykdant šiuos kirtimus siekiama unksminių medžių rūšių - mūsų sąlygomis daž-
niausiai eglės – žėlimo, todėl jie Lietuvoje pirmiausia taikytini eglynuose arba miš-
riuose su eglėmis medynuose. Juos vykdant reikia atsižvelgti į tai, kad gerų rezultatų 
įmanoma pasiekti tik tuomet, kai yra palankios sąlygos eglei želti. Jei taip kertami ne 
eglynai, tai medynų pirmojo ardo sudėtyje turėtų būti ne mažiau kaip 30 proc. eglių. 
Be to, šių kirtimų sėkmei labai svarbus eglės derėjimas, todėl apsėjamasis kirtimų 
atvejis derintinas su eglės sėkliniais metais. Dar viena būtina sąlyga sėkmingam šių 
kirtimų vykdymui – eglei želti palankios augaviečių sąlygos. Todėl tokius atvejinius 
kirtimus pirmiausia tikslinga taikyti mažiau derlingų augaviečių (Nb - žaliašilis, Lb 
- mėlynšilis) medynuose, kur sąlygos eglėms želti geros, nedidelė vėjo pažeidimų ri-
zika. Analogiški atvejiniai miško kirtimai galimi ir Lc (mėlyngiris - santykinai geras 
eglių žėlimas, bet didesnė vėjo pažeidimų rizika) bei Nc (šilagiris - nedidelė vėjo pa-
žeidimų rizika, bet kiek silpnesnis eglių žėlimas) augaviečių medynuose. Derlinges-
nėse augavietėse tokių kirtimų sėkmė kelia daugiau abejonių dėl silpnesnio eglių žė-
limo ir dažnai išbujojančio trako, tačiau esant ypač palankioms sąlygoms (ypač gau-
sus eglių derėjimas, negausus trakas) juos būtų galima bandyti vykdyti atskiruose 
Nd (sausgiris) ar Ld (žaliagiris) augaviečių medynuose (ypač II miškų grupės medy-
nuose, kur plynieji miško kirtimai negalimi).

Tipiškų atvejinių kirtimų pirmuoju – paruošiamuoju atveju medynas išretinamas 
nedaug – tik derėjimo paskatinimui, todėl šis atvejis paprastai kiek panašus į laisvąjį 
atrankinį kirtimą. Tačiau ne ypač didelio skalsumo Lietuvos eglynuose paruošiamo-
jo atvejo dažniausiai net nereikia – jį galima sujungti su apsėjamuoju – tada medynas 
išretinamas vidutiniškai iki 0,6 (0,5 - 0,7) skalsumo. Pirmiausia kertami minkštieji 
lapuočiai (jei jų yra), žemesnių išsivystymo klasių eglės. Stipresnis medynų išreti-
nimas ypač nepageidautinas derlingesnių augaviečių medynuose, nes tai gali sukelti 
žolinių augalų ir trako suvešėjimą. Atsiradus eglių daigų po kelerių metų  atliekamas 
šviesinamasis, o dar po kelerių metų  – ir galutinis kirtimų atvejis. Vykdant šiuos kir-
timus būtina iki pomiškio atsiradimo išsaugoti pakankamą kiekį galinčių derėti pir-
mojo ardo eglių, kartu iškertant visas antrojo ardo egles, traką.

Vykdant šiuos kirtimus galima taikyti ir paramos žėlimui priemones (dirvos pu-
renimą, nors eglė, esant palankioms sąlygoms, dažnai atželia ir be jo). Reikia at-
kreipti dėmesį ir į tai, kad taikant paramos žėlimui priemones, kai kuriuose medy-
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nuose (paprastai mažiau derlingose augavietėse, kai medyno sudėtyje yra nemažai 
pušies) atželia ne tik eglė, bet ir pušis. Atžėlus ir pušiai, reikia kiek anksčiau vykdyti 
šviesinamąjį kirtimų atvejį, sudarant palankesnes sąlygas jos augimui (paliekant 0,3 
ar net 0,2 medyno skalsumą).

Tipiškus (arba sąlyginai tipiškus) atvejinius kirtimus galima vykdyti ir ąžuoly-
nuose siekiant kirtiminio ąžuolo žėlimo. Pirmuoju kirtimų atveju medynas išretina-
mas iki 0,6-0,7 skalsumo, miško kirtimai derinami su ąžuolų derėjimu (kertama sė-
kliniais metais). Medynuose tikslinga iškirsti traką, antrąjį eglių ardą ar pomiškį (jei 
jie yra), gali būti taikomos paramos ąžuolo žėlimui priemonės (tame tarpe ir dir-
vos purenimas rudenį, nukritus ąžuolo gilėms). Atsiradus ąžuolo pomiškiui, medy-
nas retinamas iki 0,3 skalsumo, o ąžuoliukams sustiprėjus vykdomas galutinis kir-
timo atvejis.

2.2.2.2. Supaprastinti atvejiniai kirtimai

Supaprastinti atvejiniai pagrindiniai miško kirtimai dažniausiai taikomi medy-
nuose, kuriuose yra perspektyvus tolygiai išsidėstęs tikslinių medžių rūšių pomiškis 
ar antrasis ardas. Prie supaprastintų atvejinių pagrindinių miško kirtimų priskiriami 
ir dviejų atvejų atvejiniai miško kirtimai medynuose, kuriuose nėra antrojo ardo ar 
pomiškio ir siekiama tikslinių medžių rūšių žėlimo kirtimų metu, taip pat atvejiniai 
kirtimai, kuriais siekiama sumažinti šių nepageidautinų medžių rūšių – drebulės ir 
baltalksnio - atauginę galią..

Supaprastinti atvejiniai kirtimai, vykdomi medynuose su pakankamu toly-
giai išsidėsčiusių tikslinių medžių rūšių pomiškio (želdinių) kiekiu.

Tokių supaprastintų atvejinių kirtimų pagrindinis tikslas - sudaryti galimybes 
laipsniškam pomiškio ar medyne augančių želdinių prisitaikymui prie kintančių 
aplinkos sąlygų. 

Pagrindiniai kriterijai tokių kirtimų vykdymui - pakankamas tikslinių medžių rū-
šių pomiškio ar želdinių kiekis ir tolygus pomiškio ar želdinių išsidėstymo pobūdis. 
Priimant sprendimus dėl tokių kirtimų vykdymo ir  vertinant pomiškio kiekį reikėtų 
vadovautis 2.1 lentelėje pateikiamais duomenimis.
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2.1 lentelė. Medynui atkurti pakankamas pomiškio arba želdinių kiekis

Medžių rūšis

Skaitiklyje – pakankamas perspektyvaus pomiškio kiekis, 
vardiklyje – dirbtinai įveistų želdinių medelių kiekis (tūkst. 

vnt./ha)
Nae, Na – kerpšilis, 

brukniašilis
Kitos augavietės

iki 
0,5 m

0,5–1,5 
m

daugiau 
kaip 1,5 

m

iki 
0,5 m

0,5–1,5 
m

daugiau 
kaip 1,5 

m
Pušis 10 8 6 8 6 5
Eglė – – – 6/4 4/3 3/2,5
Ąžuolas, liepa – – – 6 4 3
Uosis1, klevas – – – 8 5 4

Pomiškis ar želdiniai vertintini kaip tolygiai išsidėstę tada, kai jie auga bent 70 
proc. kertamo sklypo (biržės) ploto. Būtina pažymėti, kad absoliučiai tolygiai išsi-
dėsčiusio ir visą medyno plotą užimančio pomiškio beveik nebūna.

Supaprastintų atvejinių kirtimų, vykdomų medynuose su pakankamu tolygiai iš-
sidėsčiusio tikslinių rūšių pomiškio ar želdinių kiekiu, atvejų skaičius paprastai būna 
du arba trys (kartais – vienas). Parenkant atvejų skaičių, būtina atsižvelgti į pomiš-
kio ar želdinių rūšinę sudėtį, kertamo medyno viršutinio ardo skalsumą, taip pat po-
miškio būklę bei amžių. 

Jeigu medyne vyrauja tolygiai išsidėstęs pušies pomiškis (nors tokie atvejai Lie-
tuvoje pakankamai reti), tuomet medynas iškertamas per du atvejus. Pirmuoju atve-
ju medynas išretinamas iki 0,2-0,3 skalsumo. o pomiškiui pasiekus 0,6-0,8 m aukš-
tį iškertama ir likusi medyno dalis. Jeigu medyno pirmo ardo skalsumas yra nedide-
lis (0,5 ir mažesnis), viršutinį ardą galima nukirsti vienu supaprastintų atvejinių kir-
timų atveju.

Beveik analogiški dviejų atvejų atvejiniai miško kirtimai vykdomi ir tada, kai 
medyne vyrauja tolygiai išsidėstęs ąžuolo pomiškis (nors tai būna ypač retai). Pir-
muoju atveju medynas išretinamas iki 0,3 skalsumo, o paskutinis kirtimų atvejis 
vykdomas po 5-6 metų, pomiškio ąžuoliukams sustiprėjus. Jeigu medyno pirmo 
ardo skalsumas yra nedidelis (0,5 ir mažesnis), viršutinį ardą galima nukirsti vienu 
supaprastintų atvejinių kirtimų atveju.

Jeigu medyne vyrauja tolygiai išsidėstęs eglės, klevo ar kitų unksminių medžių 
rūšių pomiškis ir medyno pirmo ardo skalsumas yra nedidelis (0,5 ir mažesnis), vir-
šutinį ardą taip pat galima nukirsti vienu atvejinių kirtimų atveju. Tačiau jei tokiuose 
medynuose pomiškio būklė nėra labai gera, galima taikyti ir dviejų atvejų atvejinius 
kirtimus (tuomet medynas pirmuoju atveju išretinamas iki 0,3-0,2 skalsumo). Kai 
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medyno pirmojo ardo skalsumas yra 0,6-0,7, rekomenduotina viršutinį ardą nukirsti 
dviem kirtimo atvejais. Kai pirmojo ardo skalsumas dar didesnis, viršutinį ardą tiks-
linga nukirsti trimis (jei pomiškio būklė labai gera – dviem) kirtimo atvejais, o vir-
šutinio ardo skalsumas prieš paskutinį kirtimo atvejį neturėtų likti mažesnis kaip 0,3.

Pirmojo kirtimų atvejo intensyvumas turėtų būti mažesnis tada, kai pomiškis yra 
jaunas ir nedidelio aukščio. Intensyviai išretinus pirmąjį medyno ardą, susidaro ge-
ros sąlygos ir žolinių augalų suvešėjimui, tuomet jie gali stelbti pomiškį ar želdinius. 
Kai pomiškis yra jaunas ir nedidelio aukščio, o kertamo medyno sudėtyje yra drebu-
lių ir nenaudojamos drebulių atžėlimą stabdančios cheminės priemonės, po pirmo-
jo kirtimų atvejo tikslinga palikti ne mažesnį kaip 0,5 pirmojo medyno ardo skalsu-
mą, o kitą kirtimų atvejį vykdyti tik sunykus drebulės atžaloms. Jei visų drebulių pir-
muoju atveju iškirsti neįmanoma, kitą kirtimo atvejį tikslinga vykdyti tik pomiškiui 
pasiekus 1,5-2,0 m aukštį. O jei kertamo medyno sudėtyje yra drebulių ar baltalks-
nių ir pirmojo ardo skalsumas yra 0,5 ar mažesnis, pirmąjį kirtimo atvejį reikėtų ati-
dėti, kol pomiškis pasieks aukščiau nurodytą aukštį arba  naudoti drebulių atžėlimą 
stabdančius cheminius preparatus.

Vykdant atvejinius kirtimus medynuose su pakankamu tikslinių rūšių pomiškio 
kiekiu, paskutiniam atvejui paliekamas medyno pirmojo ardo skalsumas niekada ne-
turėtų būti mažesnis kaip 0,2. Paliekant paskutiniam atvejui 0,1 skalsumo pirmą-
jį ardą, prarandama pati šių atvejinių kirtimų prasmė – tokio reto medyno ardo įta-
ka unksminių medžių rūšių pomiškio prisitaikymui labai maža, tokie miško kirtimai 
nenaudingi ir ekonominiu požiūriu.

Vykdant supaprastintus atvejinius kirtimus medynuose su pakankamu tikslinių 
rūšių pomiškio kiekiu, atrenkant kertamus ir paliekamus medžius reikėtų vadovau-
tis šiais pagrindiniais principais: a) esant kitoms sąlygoms vienodoms, pirmoje eilė-
je kirsti trumpaamžiškesnes medžių rūšis; b) pirmiausia iškirsti atsilikusius augimu 
C ir B klasės medžius, tolimesniam augimui paliekant geriausius A klasės medžius.

Siekti pernelyg didelio medžių išsidėstymo tolygumo atvejiniuose kirtimuose 
nėra būtina, nors sąmoningo ir nebūtino didelių „langų“ sudarymo reikėtų vengti. 

Nereti atvejai, kai po atvejinių kirtimų pirmųjų atvejų medynai nukenčia nuo 
vėjo. Todėl aukščiau pateiktą rekomendaciją dėl labiau ilgaamžių medžių rūšių pa-
likimo reikėtų taikyti kūrybiškai. Kai gana akivaizdus vėjo pažeidimų pavojus (kir-
timai vykdomi derlingų ir drėgnų augaviečių medynuose arba medynuose, augan-
čiuose šalia jaunuolynų ar anksčiau iškirstų plynųjų kirtimų biržių), kertant mišrius 
medynus reikėtų vengti palikti pirmojo ardo egles – jei pomiškis pakankamai gau-
sus, jos kaip sėklų šaltinis tolimesniam žėlimui nebereikalingos, o pomiškio prisi-
taikymą po kirtimų gali užtikrinti labiau vėjui atsparios medžių rūšys (minkštieji la-
puočiai, pušys ir pan.).
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Supaprastinti atvejiniai miško kirtimai medynuose su perspektyviu tiksli-
nių medžių rūšių antruoju ardu.

Šie miško kirtimai savo pobūdžiu ir tikslais labai panašūs į supaprastintus atve-
jinius kirtimus, vykdomus medynuose su pakankamu tolygiai išsidėsčiusio tikslinių 
rūšių pomiškio kiekiu.

Daugelyje literatūros šaltinių, kalbant apie atvejinius kirtimus medynuose su an-
truoju ardu, iki šiol buvo akcentuojami tik dviejų ciklų atvejiniai kirtimai, kurių 
pirmasis ciklas vykdomas minkštųjų lapuočių medynuose su antruoju eglių ardu. 
Nors Lietuvos sąlygomis dažniausias antrasis eglių ardas, tačiau sutinkamas ir uo-
sių, klevų, liepų, retkarčiais ir ąžuolų antrasis ardas. Antrasis ardas neretai būna ne 
tik minkštųjų lapuočių medynuose, bet ir pušynuose, kartais ąžuolynuose, uosynuo-
se ir pan. Visais paminėtais atvejais galima vykdyti supaprastintus atvejinius kirti-
mus, kurie savo pobūdžiu yra labai panašūs.

Planuojant tokius kirtimus, tikslinga vertinti visus medynus, kuriuose antrojo 
ardo skalsumas 0,3 ir didesnis. Tačiau šiuos atvejinius kirtimus galima vykdyti tik 
nustačius, kad antrojo ardo skalsumas 0,4 ir daugiau, o pats antrasis ardas yra pers-
pektyvus, kad iš jo būtų suformuotas naujas medynas. Jei antrojo ardo skalsumas 
mažesnis, vykdyti atvejinius kirtimus netikslinga – formuosis mažo produktyvumo 
medynas, jei antrajame arde vyrauja eglė, toks medynas bus neatsparus ir vėjo po-
veikiui.

Antrojo ardo perspektyvumą žymiu mastu lemia jo amžius. Dažnai laikomasi 
nuostatos, kad jei antrasis ardas yra vyresnis nei 50 metų, vykdyti atvejinius kirti-
mus ir formuoti medyną iš antrojo ardo netikslinga. Ši nuostata teisinga ir ja reikė-
tų vadovautis tada, kai antrasis ardas ilgą laiką augo didelio skalsumo medyne ir yra 
užstelbtas – beveik visi antrojo ardo medžiai yra C išsivystymo klasės. Jei antrasis 
ardas yra ypač nustelbtas ir neperspektyvus, atvejinių kirtimų galima nevykdyti ir 
tada, kai antrojo ardo amžius mažesnis kaip 50 metų. Tačiau jei antrasis ardas augo 
mažesnio skalsumo medynuose, net jei jo amžius ir didesnis, jis gali būti perspek-
tyvus ir tikslinga taikyti atvejinius kirtimus. Be abejo, iš antrojo ardo suformuotus 
medynus pagrindiniais kirtimais tikslinga kirsti vėliau, juos galima auginti iki 85-90 
metų amžiaus (apie tai jau minėta rašant apie pagrindinių miško kirtimų eiliškumą).

Kai antrasis ardas išsidėstęs ryškiomis grupėmis, vykdyti atvejinius kirtimus ir 
formuoti kitos kartos medynus iš tokio antrojo ardo mažiau tikslinga, net jei jo jo 
bendras skalsumas pakankamas (0,4 ar daugiau) – tarpuose tarp pakankamai aukš-
tų antrojo ardo medžių grupių problematiškas miško atkūrimas (želdinimas ar žėli-
mas), todėl atkurtų medynų produktyvumas gali būti mažesnis. Be to, tokie medynai 
gali nukentėti nuo vėjo pažeidimų. Iš grupėmis išsidėsčiusio antrojo ardo kitos kar-
tos medynus labiau tikslinga formuoti tada, kai antrojo ardo aukštis nedidelis arba 
kai yra palankios sąlygos miško atsikūrimui ar atkūrimui (pomiškio formavimuisi, 
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tikslinių minkštųjų lapuočių rūšių žėlimui, tikslinių medžių rūšių želdinimui) ten, 
kur antrojo ardo nėra.

Parenkant kirtimo intensyvumą bei atvejų skaičių ir atrenkant paliekamus ir ker-
tamus medžius, būtina vadovautis tais pačiais principais kaip ir vykdant su pakanka-
mu tolygiai išsidėsčiusio tikslinių rūšių pomiškio kiekiu. Tačiau reikėtų atsižvelgti į 
tai, kad vyresnis antrasis ardas prie pakitusių aplinkos sąlygų prisitaiko sunkiau, nei 
jaunesnis pomiškis, bet jam jau nepavojinga nei žolinių augalų, nei drebulių ar bal-
talksnių atžalų konkurencija.

Netikslinga vykdyti atvejinių kirtimų medynuose su stipriai žvėrių pažeistu an-
truoju ardu, kai sveikų antrojo ardo medžių (eglių) nepakanka produktyvaus me-
dyno suformavimui (paprastai kai daugiau kaip 1/3 medžių turi senas neužgijusias 
žaizdas).

Supaprastinti atvejiniai miško kirtimai gali būti vykdomi ir tokiuose medynuo-
se, kuriuose yra ir antrasis ardas, ir pomiškis. Nereti atvejai, kad jei vertintume ats-
kirai, tai ir pomiškio kiekis būna nepakankamas, ir antrojo medyno ardo skalsumas 
per mažas, tačiau vertinant bendrai pomiškio ir antro ardo medžių būna pakankamai 
naujam medynui suformuoti. Beje, tokiuose medynuose vykdant atvejinius kirtimus 
kartais pasiekiamas ir atrankinių kirtimų tikslas – ima formuotis įvairiaamžis medy-
nas. Tačiau tais atvejais, kai medyne yra gausus pomiškis, bet kartu yra ir jam vys-
tytis trukdančių, žymiai aukštesnių nei pomiškis antrojo ardo eglių, jas tikslinga iš-
kirsti – jos ne tik trukdo pomiškiui augti, bet po paskutinio kirtimų atvejo dažnai nu-
kenčia ir nuo vėjo.

Supaprastinti dviejų atvejų atvejiniai kirtimai, skirti pušynų atkūrimui.
Šių supaprastintų atvejinių kirtimų pagrindinis tikslas - pasiekti savaiminį pu-

šies žėlimą kirtimų metu. Kirtimus Lietuvoje pasiūlė B.Labanauskas (1969), todėl 
jie kartais vadinami tiesiog „Labanausko kirtimais“.

Šie miško kirtimai dažniausiai vykdomi pušynuose. Taikomi du kirtimų atvejai. 
Rekomenduojama po pirmojo kirtimų atvejo kirtimo palikti 80-100 geriausių, ga-
limai tolygiau sklype išsidėsčiusių pušų 1 ha (0,2-0,3 skalsumas). Palikus daugiau 
(120-150 vnt./ha) pušų, pušies savaiminukams greitai pradeda trūkti šviesos ir jie 
auga prastai. Priešingai, palikus per mažai pušų, tokio kirtimo iš esmės nebegalima 
laikyti atvejiniu, nors pušies žėlimas kartais (ypač kai kertamus medynus supa pu-
šynai) galėtų būti ir pakankamai geras. Jei kirtimų metu susidaro kiek didesnės aikš-
tės (kartais jų išvengti nepavyksta dėl grupinio kitų medžių rūšių, kurias palikti ne-
tikslinga, išsidėstymo), jų neverta bandyti „kompensuoti“ paliekant ryškiai tankes-
nes medžių grupes kitose vietose – ten atžėlusių pušų vystymuisi irgi neretai trūks-
ta šviesos. Dėl tos pat priežasties netikslinga po pirmojo kirtimų atvejo palikti pušų 
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biržių pakraščiuose, 10-15 m atstumu šalia didelio aukščio gretimų medynų („miš-
ko sienų“).

Šių kirtimų neverta vykdyti medynuose, kuriuose formuojasi lendrūno židiniai, 
vengti juos vykdyti „c“ trofotopo augavietėse. Vykdant tokius kirtimus Lb augavie-
tėse, dirvą būtina mineralizuoti iki mineralinio sluoksnio. Tuo tarpu ypač nederlin-
gose kerpšilio augavietėse rekomenduojama dirvą purenti mažiau radikaliai – per-
nelyg intensyvus jos ruošimas čia sudaro nepalankias sąlygas pušies žėlimui. Šiuo-
se kirtimuose būtina atsižvelgti į pušų derėjimą ir juos (o ypač paramos žėlimui prie-
mones) tikslinga vykdyti tik gausaus sėklų derliaus metais. Jeigu praėjus 4 ir dau-
giau metų po pirmojo atvejinių kirtimų atvejo pušies žėlimas yra nepakankamas, ga-
limi tokie sprendimo būdai; a) iš naujo mineralizuoti dirvą; b) medyną, jei plyni miš-
ko kirtimai nedraudžiami, tikslinga nukirsti plynai, iš naujo paruošti dirvą ir įveisti 
miško želdinius; c) miškuose, kur negalimi plyni kirtimai, po pušų danga įveisti pu-
šies želdinius.

Tais atvejais, kai didelis straubliukų ar kitų kenkėjų pažeidimų pavojus, antrą-
jį kirtimų atvejį rekomenduojama vykdyti praėjus 8-10 metų po pirmojo atvejo, kai 
pušaičių šaknies kaklelyje jau susiformuoja žiauberis (o tai dažniausiai būna pušims 
pasiekus apie 1 m aukštį). Kituose medynuose antrąjį kirtimų atvejį galima vykdy-
ti ir anksčiau, praėjus 5-7 metams po pirmojo atvejo - tuomet mažiau atžėlusių pušų 
išlaužoma kirtimų metu. Siekiant išvengti straubliukų pažeidimų, paskutinį kirtimų 
atvejį rekomenduojama vykdyti vasaros antroje pusėje ar bent ankstyvą rudenį, kad 
iki kito pavasario apdžiūtų pušų kelmai.

Šiuos kirtimus galima vykdyti ne tik pušynuose, bet ir kitų medžių rūšių neder-
lingų augaviečių medynuose, kurių sudėtyje yra pakankamas tolygiai išsidėsčiusių 
pušų kiekis. Pavyzdžiui, jei medyno rūšinėje sudėtyje vyrauja beržas ar eglė, tačiau 
iškirtus šias medžių rūšis įmanoma palikti aukščiau rekomenduojamą gana tolygiai 
išsidėsčiusių pušų kiekį, miško kirtimai iš esmės niekuo nesiskiria nuo vykdomų pu-
šynuose.

Supaprastinti atvejiniai kirtimai, skirti drebulės ar baltalksnio atžalų su-
naikinimui.

Vykdomi medynuose, kurių sudėtyje yra baltalksnio ir/ar drebulės. Paprastai ne-
vykdomi drebulynuose ar baltalksnynuose – medynuose vyraujant paminėtoms me-
džių rūšims, jų atžalų sunaikinti tokiu būdu neįmanoma. Atskirais atvejais juos gali-
ma taikyti ir šių medžių rūšių medynuose, tačiau tik tuomet, kai medynai labai miš-
rūs, o drebulės ar baltalksnio dalis juose neviršija 40 (50) proc.

Tokių kirtimų tikslas - pirmuoju (rečiau - dviem pirmaisiais kirtimų atvejais) iš-
kirtus drebulę ar baltalksnį sunaikinti ar susilpninti šių medžių rūšių atžalinę galią 
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(po kirtimo atsiradusios minėtų medžių atžalos dėl šviesos trūkumo po 2-3 metų pa-
prastai sunyksta.).

Šie miško kirtimai turi būti projektuojami ir vykdomi tik tokiuose medynuose, 
kur drebules ar baltalksniai yra išsidėstę daugmaž tolygiai. Esant ryškiam grupiniam 
drebulės ar baltalksnio išsidėstymui ir nesant po medyno danga II ardo arba pakan-
kamai tankaus aukštesnio pomiškio ar trako, tokių kirtimų projektuoti neverta, nes 
jų tikslas nebus pasiektas - atžalų taikant atvejinius kirtimus sunaikinti visiškai neį-
manoma arba jos sunaikinamos tik dalinai.

Taikant šiuos kirtimus pirmuoju atveju reikėtų iškirsti visas (ar nors daugumą) 
drebules ir baltalksnius. Medyno skalsumas po pirmojo kirtimų atvejo neturėtų lik-
ti mažesnis kaip 0,5 - 0,6. Mažesnis skalsumą galima palikti tik esant antrajam ar-
dui ar ypač gausiam trakui.

Sunykus drebulės ar baltalksnio atžaloms nukertama likusi medyno dalis. Šiais 
kirtimais nesiekiama pomiškio atsiradimo, todėl po paskutinio kirtimų atvejo miškas 
paprastai atkuriamas kaip po plynųjų kirtimų.

Tokie miško kirtimai pirmiausia taikytini tada, kai ypač svarbus natūralus nepa-
geidautinų rūšių atžalų sunaikinimas (pirmiausia II, III grupių miškuose, kur tam ne-
galima ar nerekomenduojama naudoti cheminių preparatų),  taip pat tada, kai iškirs-
ti medynai atkuriami žėlimo būdu. Pavykus drebulės ar baltalksnio atžalas sunaikin-
ti kirtimo metu, sutaupoma nemažai lėšų, nes nereikia jų naikinti įveistuose miško 
želdiniuose ar žėliniuose.

2.2.2.3. Grupiniai atvejiniai kirtimai

Grupiniais atvejiniais kirtimais medynuose iškertamos medžių grupes, o iškirs-
ti plotai didinami vykdant kitus šių kirtimų atvejus. Dažniausiai taikomi medynuo-
se, kuriuose pomiškis yra išsidėstęs ne tolygiai, o grupėmis. Tuomet siekiama laips-
niško pomiškio prisitaikymo prie kintančių aplinkos sąlygų bei papildomo žėlimo ir 
pomiškio formavimosi šalia jau esančio pomiškio grupių. Tam iškertamos medžių 
grupės, augančios virš pomiškio grupių, o 10-20 m juostoje aplink pomiškio gru-
pes medynas išretinamas iki 0,5-0,6 skalsumo (taip kertant pušynus ir siekiant pu-
šies žėlimo – intensyviau – iki 0,3 skalsumo). Kitais kirtimų atvejais, atsiradus po-
miškiui anksčiau išretintose juostose šalia jau buvusio pomiškio grupių, iškirsti plo-
tai plečiami, iškertant medžius anksčiau išretintose juostose ir kartu vėl praretinant 
10-20 m pločio juostą. 

Iškertamų medžių grupių forma ir dydis gali būti įvairi ir priklauso nuo to, ko-
kios formos ir dydžio yra susiformavusios pomiškio grupės, kaip vyksta žėlimas ša-
lia pomiškio grupių. 
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Taikant grupinius atvejinius kirtimus, medžių grupės gali būti iškertamos ne tik 
virš susidariusių pomiškio grupių, bet ir tose medyno vietose, kur tokių grupių nėra, 
ypač tada, kai atstumai tarp pomiškio grupių dideli ir jų gali nepavykti pakankamai 
greitai „sujungti“. Tokiose iškirstose aikštėse, siekiant spartesnio žėlimo, galima tai-
kyti ir paramos žėlimui priemones.

Grupiniai atvejiniai miško kirtimai dažniausiai taikytini eglynuose, rečiau pu-
šynuose (dažniau kerpšilio ir brukniašilio (Nae, Na) pušynuose, kur neretas pušies 
pomiškis, bet jis, net jei bendras jo kiekis didelis, paprastai išsidėstęs grupėmis) ir 
ąžuolynuose, bet gali būti vykdomi ir kitų medžių rūšių medynuose. Grupinius atve-
jinius kirtimus projektuoti ir vykdyti pirmiausia tikslinga medynuose, kur 1 ha yra 
susidariusios bent 5-6 pomiškio grupės. Tokius kirtimus eglynuose arba medynuo-
se su pakankama eglių dalimi galima projektuoti ir tais atvejais, kai pomiškio grupių 
yra mažiau, tačiau sąlygos tolimesniam eglės žėlimui palankios – jei medyne susi-
dariusiose aikštelėse eglė želia pakankamai intensyviai. Šiuo atveju atskiros medžių 
grupės gali būti iškertamos ir ten, kur pomiškio nėra. Vidutinis tokių grupių plotas 
turėtų būti apie 0,05 ha.

Priimant sprendimus dėl grupinių atvejinių kirtimų vykdymo būtina įvertinti toli-
mesnio žėlimo ir pomiškio formavimosi galimybes tose medyno dalyse, kur pomiš-
kio nėra. Medynus, kuriuose yra pomiškio grupės, neplynų kirtimų taikymo požiūriu 
dažniausiai reikėtų laikyti perspektyvesniais lyginant su medynais, kuriuose pomiš-
kio visai nėra ar yra labai mažai - pačios pomiškio grupės dažniausiai jau yra savai-
minio žėlimo ir pomiškio formavimosi indikatorius. Tačiau jei medyne yra keletas 
pomiškio grupių, tačiau papildomo žėlimo ir pomiškio formavimosi galimybės labai 
menkos (medyne ar jo aplinkoje nėra derančių tikslinių rūšių medžių, augavietės są-
lygos nepalankios pomiškio atsiradimui ir išsilaikymui), grupinius atvejinius kirti-
mus taikyti dažniausiai netikslinga. Tokiu atveju medyne esančios pomiškio grupės 
vertintinos tik kaip atsitiktinis reiškinys ir paprastai tuomet racionalesnis plynas kir-
timas, pagal galimybes išsaugant esamą pomiškį.

Jei pomiškio grupės užima žymesnę medyno ploto dalį (40-50 proc.), grupinius 
atvejinius kirtimus galima taikyti ir tada, kai tolimesnio žėlimo galimybės nedidelės 
– po kirtimų lieka aiškiomis grupėmis išsidėstęs pomiškis, o likusioje medyno dalyje 
gana nesunku atlikti želdinimą arba pasiekti tikslinių medžių rūšių žėlimo.

Grupinius atvejinius kirtimus dažnai tikslinga derinti ir su tolygiu tų medynų da-
lių, kur pomiškio nėra, retinimu – taip spartinamas pomiškio formavimasis. 

Grupinius atvejinius kirtimus taip pat tikslinga taikyti ir minkštųjų lapuočių me-
dynuose siekiant jų savaiminio atsikūrimo, kai teisės aktų reikalavimai draudžia ply-
nuosius pagrindinius miško kirtimus (dažniausiai II miškų grupės, pakelių medy-
nuose ir pan.). Tokiuose medynuose pirmuoju atveju reikėtų iškirsti maksimalaus 
leistino dydžio medžių grupes, sudarančias geras sąlygas minkštųjų lapuočių žėli-
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mui ir augimui, o po kelerių metų  kirsti naujas medžių grupes arba plėsti esamas. 
Taip pat tikslinga kirsti ir derlingų augaviečių pušynus, kai būtina kirsti neplynai ir 
siekiama pušies ar minkštųjų lapuočių atsikūrimo arba nėra galimybių taikyti kito-
kius neplynus kirtimus (medynuose nėra eglės ir jos žėlimas negalimas). Jei grupė-
mis iškirstuose plotuose žėlimas nevyksta, juose galimas (ir paprastai lengvesnis) ir 
dirbtinis želdinimas.

2.2.2.4. Ilgalaikiai atvejiniai miško kirtimai

Ilgalaikiai atvejiniai miško kirtimai taikomi brandžiuose mišriuose medynuose, 
kuriuose yra nebrandžių medžių (vyraujančiai medžių rūšiai pasiekus brandos am-
žių, kitos medžių rūšys dar yra nebrandžios). Šiais kirtimais medynai iškertami per 
ilgesnį kaip 20 metų laikotarpį.

Svarbiausias jų tikslas – išvengti brandžiuose medynuose augančių nebrandžių 
medžių kirtimo, iš jų suformuoti medyną ir jį iškirsti tik jam sulaukus brandos am-
žiaus.

Vykdant šiuos kirtimus, pirmu ar dviem pirmaisiais kirtimo atvejais iškertamos 
brandos amžių pasiekusios medžių rūšys, o po 20-50 metų - brandos amžių pasieku-
sios likusios medžių rūšys. Ilgalaikius atvejinius kirtimus galima vykdyti medynuo-
se, kuriuose nebrandžios tikslinės medžių rūšys sudaro ne mažiau kaip 40 proc. me-
dyno sudėties, medyno skalsumas iki kirtimo yra ne mažesnis kaip 0,7. Tačiau šiuos 
kirtimus labiau tikslinga taikyti tada, kai medyno skalsumas yra dar didesnis – 0,8 
ir daugiau – tuomet juose esančių nebrandžių medžių skaičius, kai jų dalis vienoda, 
didesnis. Paprastai laikomasi nuostatos, kad medyno sudėtyje esančių medžių rūšių 
kirtimo amžių skirtumas būtų ne mažesnis kaip 20 metų, tačiau kartais tokius kirti-
mus galima vykdyti ir esant mažesniam amžių skirtumui.

Ilgalaikius atvejinius kirtimus galima vykdyti tokiuose mišriuose medynuose:
- baltalksnynuose, kurių sudėtyje yra kitų tikslinių medžių rūšių (išskyrus dre-

bulę);
- drebulynuose, kurių sudėtyje yra beržo, juodalksnio, egles, ąžuolo, uosio, kle-

vo;
- beržynuose, kurių sudėtyje yra pušies, ąžuolo, uosio, klevo;
- eglynuose, kurių sudėtyje yra pušies, ąžuolo, uosio, klevo; 
- pušynuose, uosynuose, klevynuose, kurių sudėtyje yra ąžuolo.
Prieš vykdant ilgalaikius atvejinius kirtimus visuomet būtina įvertinti, ar iškir-

tus brandžius medžius galima suformuoti pakankamai tvarų ir produktyvų medyną. 
Tikslesnes rekomendacijas tokiam įvertinimui pateikti gana sudėtinga. Paprastai ge-
resnių rezultatų pasiekiama tada, kai paliekamos nebrandžios medžių rūšys yra san-
tykinai jaunos ir jų tolimesnio auginimo trukmė ilga (pavyzdžiui, kertant baltalks-



24

nynus ar drebulynus, kurių sudėtyje yra ąžuolo, klevo, uosio) – tokiu atveju iki jų 
brandos amžiaus susiformuoja pakankamai produktyvūs medynai. Mažiau tikslinga 
vykdyti šiuos kirtimus tada, jei drėgnose ir derlingose augavietėse po pirmojo kirti-
mų atvejo būtų formuojami eglynai - pakankamai didelė tikimybė, kad tokie medy-
nai nukentės nuo vėjo poveikio.

Jei medynuose, kuriuose nebrandžios tikslinės medžių rūšys sudaro ne mažiau 
kaip 40 proc. medyno sudėties, yra ir perspektyvus tikslinių medžių rūšių 0,4 ar di-
desnio skalsumo antrasis ardas arba pakankamas tolygiai išsidėsčiusių tikslinių me-
džių rūšių pomiškio kiekis, ilgalaikiai atvejiniai miško kirtimai vykdomi kartu sie-
kiant užtikrinti ir kuo geresnį pomiškio ar antrojo ardo augimą. Tokiais atvejais me-
dynuose paprastai iškertami visi brandūs medžiai (galima palikti 0, 4 ar net 0,3 skal-
sumo pirmąjį medyno ardą – mažesnį jo produktyvumą kompensuoja spartesnis an-
trojo ardo ar pomiškio augimas), kartais tikslinga praretinti ir tankesnes nebrandžių 
pirmojo ardo medžių grupes. O nebrandiems pirmojo ardo medžiams pasiekus pa-
grindinių miško kirtimų amžių, dažnai galima vykdyti supaprastintus atvejinius kir-
timus (jei medyne buvo pomiškis ar jaunesnis antrasis ardas). Jei ilgalaikiais atveji-
niais medynais kirstinuose medynuose yra ir mažesnio skalsumo (0,3 ar mažiau) an-
trasis ardas ar kiek mažesnio tankumo pomiškis, ir tuomet didėja produktyvaus me-
dyno suformavimo galimybės bei ilgalaikių atvejinių kirtimų vykdymo tikslingu-
mas.

Šių kirtimų paprastai nerekomenduojama vykdyti ir tada, kai brandūs ir nebran-
dūs medžiai išsidėstę grupėmis. Tačiau tai neturėtų būti absoliuti taisyklė – reikia at-
sižvelgti ir į suformuotų medynų auginimo trukmę, tvarumą. Kai paliekamos me-
džių rūšys ne ypač ilgaamžės ir jų tvarumas nedidelis (pavyzdžiui, eglė), reikėtų 
siekti paliekamų medžių tolygaus išsidėstymo ir pakankamo medyno skalsumo, tam 
užtikrinti paliekant ir dalį brandžių medžių. O mišriuose ąžuolo ir minkštųjų lapuo-
čių medynuose grupinis baltalksnių, drebulių ir net beržų iškirtimas ir mažesnis me-
dyno skalsumas po kirtimo nevertintinas neigiamai – iškirstose aikštėse vėl atžėlę 
minkštieji lapuočiai pasieks brandos amžių kartu su ąžuolais, taigi yra geros galimy-
bės taip kertant sukurti mišrų, tvarų ir produktyvų medyną. Kartais iškirstose aikštė-
se tikslinga taikyti ir tikslinių medžių rūšių želdinimą 

Ilgalaikiai atvejiniai miško kirtimai paprastai vykdomi N, Š, L trofotopų auga-
viečių, kartais ir nusausintų pelkinių augaviečių medynuose. Atskirais atvejais juos 
galima vykdyti ir užmirkusių ar pelkinių augaviečių medynuose - pavyzdžiui, Ub ar 
Pb augaviečių beržynuose, kurių sudėtyje yra pakankamas pušies kiekis, Uf auga-
viečių minkštųjų lapuočių medynuose, kurių sudėtyje yra pakankamas uosio kiekis.

Šiais kirtimais kartais pavyksta pasiekti ir kitiems kirtimų būdams ir metodams 
būdingų tikslų. Pavyzdžiui, kai medyne be nebrandžių medžių rūšių yra ir antrasis 
ardas arba pomiškis, kartais suformuojamas ir įvairiaamžis medynas. Kartais vyk-
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dant ilgalaikius atvejinius kirtimus pasiekiama ir žėlimo ir pomiškio formavimosi, 
drebulių ar baltalksnių atžalinės galios sumažinimo.

2.2.3. Atrankiniai kirtimai

Atrankinis pagrindinis miško kirtimas – pagrindinis miško kirtimas, kai iš-
kertama dalis tam tikro amžiaus, kokybės, matmenų ar būklės medyno medžių (ku-
rių dauguma – brandūs). 

Svarbiausias atrankinių kirtimų tikslas – įvairiaamžių medynų išlaikymas arba 
tokių medynų suformavimas. Atrankiniai miško kirtimai kartais gali būti vykdomi 
siekiant ir kitų tikslų – norint iškirsti specifinės kokybės medžius,  taip pat laiku pa-
naudoti brandžių medžių, augančių nebrandžiuose mišriuose medynuose, medieną.

Atrankiniais kirtimais medynas niekada neiškertamas, paprastai po kirtimų išlie-
ka 0,5 ar didesnio skalsumo medynas. Šiuos kirtimus galima vykdyti visuose įvai-
riaamžiuose medynuose, kuriuose yra brandžių medžių (dažniausiai pusamžiuose ir 
vyresniuose medynuose), brandžiuose vienamžiuose medynuose, kai siekiama su-
kurti įvairiaamžį medyną. Juos taip pat galima vykdyti ir nebrandžiuose mišriuose 
vienamžiuose medynuose, kuriuose kertami brandūs medžiai. Atrankinių miško kir-
timų biržių plotas, plotis, šliejimo laikas neribojamas, šių kirtimų biržės prie plynų-
jų ar atvejinių miško kirtimų biržių šliejamos be šliejimo laiko apribojimų. Paprastai 
šie miško kirtimai vykdomi atskiruose medynuose arba jų grupėse.

Atrankiniai pagrindiniai miško kirtimai paprastai kartojami ne dažniau kas 5 me-
tai (dažnai – ir žymiai rečiau), vienu kirtimu iškertama ne daugiau kaip 30 proc. me-
dyno tūrio.

Lietuvoje taikomi laisvieji ir grupiniai atrankiniai kirtimai.

2.2.3.1. Laisvieji atrankiniai kirtimai

Laisvaisiais atrankiniais pagrindiniais miško kirtimais medžiai medyne kertami 
tolygiai. Įvairiaamžiuose medynuose paprastai kertami brandūs (dalis ar visi, pri-
klausomai nuo tokių medžių kiekio medyne) medžiai, pirmiausia vyriausi, pasiekę 
techninę brandą (reikiamą skersmenį),  taip pat mažo prieaugio (C klasės), pažeisti, 
ligoti ar jaunesnėms miško kartoms augti trukdantys (dažniausiai A’ klasės) medžiai. 
Kartais kertami ir jaunesni, tačiau pažeisti, ligoti ar dar jaunesnėms miško kartoms 
augti labai trukdantys medžiai. 

Kirtimų intensyvumas ir kirtimų kartojimo periodas priklauso nuo medyno am-
žiaus struktūros, tankumo, rūšinės sudėties. Paprastai intensyviau kertama tada, kai 
medyne yra daug brandžių medžių, kai siekiama sudaryti geresnes sąlygas šviesai 
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reiklesnėms medžių rūšims, kai medyno skalsumas didelis ir reikia sudaryti geres-
nes sąlygas jaunesnių medžių kartų augimui ar žėlimui.

Lietuvos sąlygomis laisvieji atrankiniai miško kirtimai vykdytini unksminių me-
džių rūšių įvairiaamžiuose medynuose, dažniausiai eglynuose. Priimant sprendimus 
dėl tokių kirtimų vykdymo tikslingumo, reikia atsižvelgti į medynų įvairiaamžišku-
mo laipsnį, medyno elementų amžių, formuojamų medynų tvarumą. Juos mažiau 
tikslinga vykdyti tada, kai įvairiaamžiškumą lemia tik nedidelė kitokio amžiaus, nei 
vyraujančio medyno elemento, medžių dalis, taip pat tada, kai visi įvairiaamžio me-
dyno elementai yra brandūs.  Juos mažai tikslinga taikyti užmirkusių augaviečių 
įvairiaamžiuose eglynuose, kur eglė nėra tikslinė medžių rūšis. Kartu pažymėtina, 
kad įvairiaamžiai eglynai paprastai labiau atsparūs vėjui, nei vienaamžiai.

Taikyti laisvuosius atrankinius kirtimus vienamžiuose medynuose, siekiant juos 
paversti įvairaamžiais, nerekomenduotina. Tolygiai ir labai neintensyviai išretinus 
medynus žėlimas dažniausiai nevyksta ir jaunesnės medyno kartos nesiformuoja. O 
išretinus medynus tolygiai ir kiek intensyviau, neretai vyksta ne tik intensyvus, bet 
ir visame medyno plote tolygus eglės žėlimas ir aiškiai formuojasi vienaamžis ki-
tos kartos medynas – miško kirtimai virsta atvejiniais. Visiškai neprasminga vykdy-
ti laisvuosius atrankinius kirtimus šviesinių medžių rūšių (pušies, beržo) medynuo-
se, kai nėra unksminių medžių rūšių (pirmiausia eglės) žėlimo galimybių, nes švie-
sai reiklioms medžių rūšims po tokių kirtimų akivaizdžiai trūksta apšvietimo ir jos 
neželia arba atsiradęs jų pomiškis greitai žūna.

Siekiant vienamžius medynuos paversti įvairaamžiais, labiau tinka grupiniai at-
rankiniai kirtimai. 

2.2.3.2. Grupiniai atrankiniai miško kirtimai

Grupiniais atrankiniais kirtimais medyne iškertamos nedidelės (paprastai ne di-
desnės kaip 0,05 ha, dažniausiai iki 0,03 ha) medžių grupės. Iškirsti plotai vykdant 
vėlesnius kirtimus gali būti didinami.

Įvairiaamžiuose medynuose grupiniai atrankiniai miško kirtimai vykdomi tada, 
kai skirtingo amžiaus medžiai yra išsidėstę aiškiomis grupėmis. Jais siekiama pa-
naudoti brandžių medžių medieną ir sudaryti sąlygas jaunesnių kartų medžių augi-
mui arba naujam žėlimui. Taip kertant įvairiaamžius šviesinių medžių rūšių medy-
nus (juose būna tik grupinis medžių įvairaamžiškumas), iškertamų medžių grupių 
plotas gali būti didesnis (iki 0,1 ha).

Lietuvos sąlygomis įvairiamžiuose medynuose grupiniai atrankiniai miško kirti-
mai gali būti taikomi eglynuose, kartais ir kerpšilio augaviečių pušynuose.

Grupinius atrankinius kirtimus galima vykdyti ir vienamžiuose medynuose, sie-
kiant juos paversti įvairaamžiais.
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Siekiant sukurti įvairiaamžius unksminių medžių rūšių medynus, grupiniai atran-
kiniai miško kirtimai yra panašūs į grupinius atvejinius kirtimus, tik nuo jų skiria-
si mažesniu intensyvumu, mažesniu iškertamų medžių grupių plotu ir žymiai ilges-
ne kirtimų trukme. Vykdant tokius kirtimus galima išvengti vienalaikio tolygaus šių 
medžių rūšių žėlimo (jei vyksta tolygus žėlimas visame medyne, kaip minėta, atran-
kinis kirtimas dažniausiai virsta atvejiniu kirtimu). Vykdant tokius atrankinius kirti-
mus siekiama žėlimo ten, kur iškertamos medžių grupes (arba skatinamas ten esan-
čio pomiškio vystymasis) ir ilgoką laiką nesiekiama jo kitose medyno dalyse (jos vi-
sai neretinamos). Vėliau iškirsti plotai plečiami, kertamos papildomas medžių gru-
peles ir t.t. 

Siekiant vienamžius šviesinių medžių rūšių medynus paversti įvairiaamžiais to-
kių medžių rūšių medynais (įmanomas tik grupinis įvariaamžiškumas), iškertamos 
didesnės medžių grupės (kirtimai bent pradžioje niekuo nesiskiria nuo grupinių atve-
jinius kirtimus, nes mažose aikštelėse šviesinės medžių rūšys auga blogai arba visai 
neauga). Šie miško kirtimai nuo grupinių atvejinių kirtimų labiausiai skirtųsi tik žy-
miai ilgesniu jų kartojimo laikotarpiu – būtina, kad visas vienamžio medyno iškir-
timo laikotarpis būtų ilgesnis nei 20 metų, priešingu atveju bus sukurtas tik sąlygi-
nai vienaamžis medynas.

2.2.3.3. Atrankiniai miško kirtimai nebrandžiuose vienamžiuose 
medynuose, kuriuose yra brandžių medžių rūšių

Paskutiniu metu brandžių medžių kirtimas nebrandžiuose vienaamžiuose medy-
nuose, kuriuose yra brandos amžių pasiekusių medžių rūšių, priskiriamas atranki-
niams kirtimams. 

Svarbiausias jų tikslas – laiku panaudoti nebrandžiuose medynuose augančių 
brandžių medžių medieną, kurios galima netekti (arba jos kokybė ženkliai pablogė-
tų), jei brandūs medžiai būtų neiškertami. Šie miško kirtimai labai panašūs į ilgalai-
kius atvejinius kirtimus, nuo jų skiriasi tik tuo, kad vykdomi nebrandžiuose medy-
nuose (vyrauja nebrandi medžių rūšis ar rūšys) ir paprastai iškertamas žymiai ma-
žesnis medžių kiekis. Po kirtimų lieka augti nebrandus medynas.

Dažniausiai šie miško kirtimai vykdomi tik tokiuose medynuose, kuriuose vy-
raujančiai medžių rūšiai iki brandos liko daugiau kaip 10 metų. Tokie miško kirti-
mai dažniausiai vykdytini pušynuose, kurių sudėtyje yra beržų ar kitų minkštųjų la-
puočių (kartais – eglių), ąžuolynuose ir uosynuose, kurių sudėtyje yra minkštųjų la-
puočių ar eglių, beržynuose ir eglynuose, kurių sudėtyje yra drebulių ar baltalksnių.

Projektuojant šiuos kirtimus būtina įvertinti brandžių medžių kiekį, jų tolimesnio 
auginimo tikslingumą bei iškirtimo galimybes,  taip pat medynų tvarumą po šių kir-
timų. Be to, reikia atsižvelgti į tai, kad brandos amžių pasiekusių medžių iškirtimas 
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dažnai būna naudingas medynuose esančiam pomiškiui, antrajam ardui, kartais su-
daro geresnes sąlygas tolimesniam žėlimui ir pomiškio formavimuisi.

Jei brandžių medžių nebrandžiuose medynuose nedaug ir jų iškirtimui reikia 
įrengti valksmų sistemą, jų kirtimo reikėtų atsisakyti (dėl naujų valksmų įrengimo 
sumažės medyno produktyvumas, bus iškirsta ir daug dar nebrandžių medžių).

Kertant drebules, augančias eglynuose, reikėtų siekti nesumažinti medynų tva-
rumo. Tikslinga vengti tokių kirtimų neatsparių vėjui drėgnų ir derlingų augaviečių 
eglynuose arba bent vengti didesnių medžių grupių iškirtimo.

Vertinant eglių, augančių pušynuose kirtimo tikslingumą reikia atsižvelgti į tai, 
kad eglės mažiau derlingose augavietėse, kur auga dauguma pušynų, pakankamai 
tvarios ir gali augti iki pušies brandos amžiaus. Iškirtus egles derlingesnių augavie-
čių pušynuose, kur galima atkurti tiek pušynus, tiek eglynus, mažėja neplynų kirtimų 
taikymo tokiuose medynuose galimybės (nelieka eglės sėklų šaltinio).

Brandos amžių pasiekusius baltalksnius visų medžių rūšių medynuose, kurių pa-
grindinių miško kirtimų amžius 60 metų ar didesnis, esant galimybėms, tikslinga iš-
kirsti – iki tokio amžiaus baltalksniui paprastai neišgyvena. Tas pat pasakytina apie 
drebules ar beržus, augančius ąžuolynuose. Ąžuolynuose nereikėtų vengti ir grupi-
nio baltalksnių, drebulių ir beržų iškirtimo – jei iškirstose aikštėse atžels minkštieji 
lapuočiai, jie pasieks brandos amžių kartu su ąžuolais ar net anksčiau.

2.2.4. Kiti pagrindinių miško kirtimų būdų ir metodų taikymo ypatumai

Gana dažni atvejai, kai tame pat medyne sąlygos, lemiančios pagrindinių kirti-
mų būdų, metodų ir jų variantų parinkimą, gerokai skiriasi. Nereti atvejai, kai vieno-
je nemažo medyno dalyje pomiškio yra pakankami, o kitoje jo aiškiai trūksta, kar-
tais pomiškio išsidėstymas tame pačiame medyne yra nevienodas – kai kur jis toly-
gus, kitur yra aiškiai grupinis. Tokiais atvejais, atsižvelgiant į pomiškio išsidėstymo 
pobūdį, tame pačiame sklype gali būti taikomi skirtingi kirtimo būdai ir metodai: a) 
esant tolygiam ar artimam jam išsidėstymui – tolygūs supaprastinti atvejiniai kirti-
mai; b) esant aiškiai išreikštam grupiniam pomiškio išsidėstymui – grupiniai atveji-
niai kirtimai. O tose sklypų dalyse, kur pomiškio aiškiai nepakanka, tikslinga taiky-
ti plynus, o atskirais atvejais - net tipiškus atvejinius kirtimus.

Atskirus atvejinių ir atrankinių kirtimų metodus bei jų variantus, atsižvelgiant į 
kertamų medynų ypatybes, dažnai tikslinga derinti tarpusavyje (kombinuoto pobū-
džio kirtimai). Pavyzdžiui, mišriuose Nb (žaliašilis), Lb, rečiau Lc augaviečių pušų-
eglių ir eglių-pušų medynuose galima taikyti kombinuotus atvejinius kirtimus, deri-
nant supaprastintus atvejinius kirtimus pušynų atkūrimui (B.Labanausko pasiūlytus) 
bei atvejinius kirtimus siekiant eglės žėlimo. Tokiu būdu būtų atkuriami mišrūs me-
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dynai (o mišrūs pušų-eglių medynai paminėtose augavietėse patys produktyviausi). 
Tokie miško kirtimai pirmiausia taikytini didesnio ploto medynuose, ypač kai auga-
viečių sąlygos ne visai vienodos – tokiu atveju geriau išnaudojami ir augaviečių są-
lygų ypatumai. Aukščiau jau minėtos grupinių bei tolygių atvejinių kirtimų, ilgalai-
kių ir supaprastintų atvejinių kirtimų derinimo galimybės. Galimi ir kitokie kombi-
nuotų neplynų kirtimų variantai.

2.3. Svarbiausi kriterijai pagrindinių miško kirtimų būdų, metodų ir 
variantų parinkimui

Aukščiau pateikta informacija apie Lietuvoje taikytinus pagrindinių miško kir-
timų būdus, metodus ir variantus leidžia suformuluoti ir svarbiausias bendras nuos-
tatas (kriterijus), kuriais vadovaujantis parenkami pagrindinių miško kirtimų būdai, 
metodai ir variantai kertant medynus. Svarbiausių pagrindinių miško kirtimų būdų, 
metodų ir variantų parinkimo kertant medynus bendrieji kriterijai yra: 1) gyvybingo, 
tikslinių medžių rūšių pomiškio ar želdinių kiekis, išsidėstymo pobūdis arba tiksli-
nių medžių rūšių antrojo ardo rodikliai, 2) augaviečių sąlygos, 3) medyno rūšinės su-
dėties rodikliai. Pažymėtina, kad labai aiškių ir visuomet vienareikšmiškai traktuoja-
mų kriterijų sukurti praktiškai negalima – bet koks rekomendacinis teiginys beveik 
visada turi ir nemažai išimčių, o jos vėl gali būti taikomos ne visuomet (atsiranda pa-
pildomų išimčių). Todėl galima pateikti tik tokias svarbiausias nuostatas.

A. Medynai, kuriuose yra pakankamo tankio tolygiai išsidėstęs, gyvybingas tiks-
linių medžių rūšių pomiškis ar želdiniai arba yra perspektyvus ne mažesnio kaip 0,4 
skalsumo tikslinių medžių rūšių antrasis ardas, kertami supaprastintais 2-3 (kartais - 
1) atvejų atvejiniais kirtimais. 

Ši nuostata gali būti netaikoma:
- jei dėl kitų sąlygų įtakos (miškų grupė ar pogrupis, kiti specifiniai poreikiai) la-

biau tikslinga atkurti ne pomiškyje ar antrame arde vyraujančių, o kitų tikslinių me-
džių rūšių medynus;

- jei pomiškis ar antrasis ardas menkos selekcinės vertės (atsikūrę iš trečios se-
lekcinės grupės medynų sėklų);

- kertant užmirkusių ir pelkinių augaviečių medynus.
B. Įvairiaamžiai medynai kertami atrankiniais kirtimais. Nuostata gali būti netai-

koma, jei medynų amžiaus struktūra arba augaviečių sąlygos nepalankios jų įvairia-
amžiškumo išlaikymui.

C. Medynai, kurių rodikliai neatitinka A ir B punktuose nurodytų reikšmių (po-
miškio nėra, jis negyvybingas, mažesnio tankio arba išsidėstęs netolygiai, antrasis 
ardas neperspektyvus arba mažesnio kaip 0,4 skalsumo, medynai vienaamžiai). To-
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kie medynuose parenkant pagrindinių miško kirtimų būdus, metodus ir variantus at-
sižvelgiama į papildomus kriterijus.

1. Jei brandžių medynų sudėtyje yra ne mažiau kaip 40 proc. tolygiai išsidėsčiu-
sių tikslinių rūšių nebrandžių medžių, iš kurių įmanoma suformuoti produktyvų ir 
tvarų medyną, taikomi ilgalaikiai atvejiniai kirtimai.

2. Jei brandžių medynų sudėtyje yra drebulių ar baltalksnių ir kertant neplynai 
svarbu ir įmanoma sumažinti šių nepageidautinų rūšių medžių atauginę galią, taiko-
mi atvejiniai miško kirtimai drebulių ar baltalksnių atauginės galios sumažinimui. 

3. Jei gyvybingas, tikslinių medžių rūšių pomiškis ar želdiniai išsidėstę grupė-
mis, kurių plotas pakankamai didelis arba yra palankios tolimesnio žėlimo ir naujo 
pomiškio formavimosi sąlygos, taikomi grupiniai atvejiniai kirtimai. 

4. Jei medynuose yra palankios tikslinių medžių rūšių žėlimo ir pomiškio forma-
vimosi sąlygos, medynus galima kirsti tipiškais atvejiniais kirtimais arba supapras-
tintais atvejiniais kirtimais, skirtais pušynų atkūrimui.

5. Jei siekiama vienaamžius medynus paversti įvairiaamžiais arba kai vienaam-
žiuose nebrandžiuose medynuose kertami brandūs medžiai, taikomi laisvieji arba 
grupiniai atrankiniai kirtimai.

6. Jei medynai neatitinka 1-5 punktuose nurodytų kriterijų reikšmių arba juose 
nurodytų tikslų siekti netikslinga, jie dažniausiai kertami plynaisiais pagrindiniais 
miško kirtimais. Taip pat gali būti kertami ir A bei B punktuose nurodyti medynai, 
kai juose minimos pagrindinės nuostatos gali būti netaikomos.

Vadovaujantis 1 bei 3-5 punktuose nurodytomis nuostatomis papildomai reikia 
atsižvelgti ir į atkuriamų medynų potencialią selekcinę vertę. Jei ji būtų maža, medy-
nus dažniausiai reikėtų kirsti plynaisiais pagrindiniais miško kirtimais. 

Vadovaujantis pateiktomis nuostatomis būtina papildomai atsižvelgti į skirtingus 
reikalavimus, taikomus skirtingų miškų grupių ir pogrupių medynų kirtimui,  taip 
pat į specifines sąlygas, būdingas skirtingų medžių rūšių medynams.

2.3.1. Pagrindinių miško kirtimų būdų ir metodų parinkimas skirtingų 
miškų grupių medynuose

III miškų grupės medynuose taikytini bendri aukščiau išdėstyti pagrindinių miš-
ko kirtimų būdų parinkimo principai bei kriterijai, nes ūkininkavimo šios grupės 
miškuose tikslas – turėti ne tik apsaugines funkcijas atliekančius, bet ir produktyvius 
medynus. Tais atvejais, kai yra palankios sąlygos taikyti neplynus kirtimus, čia jų tu-
rėtų būti vykdoma daugiau, nei IV miškų grupės medynuose. Tai pirmiausia pasaky-
tina apie kirtimus, kuriais siekiama kirtiminio tikslinių medžių rūšių atžėlimo. Kai 
kuriuos skirtumus nuo IV miškų grupės medynų čia sąlygoja ir kiek skirtingi tiksli-
nių medžių rūšių prioritetai. Pavyzdžiui, daugiau taikytini kirtimai, skirti pušies at-
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žėlimui ir pušynų atkūrimui, mažiau – eglės atžėlimui ir eglynų atkūrimui. Dėl tos 
pat priežasties atskirais atvejais kitos kartos medynų atkūrimui gali būti tik dalinai 
panaudojamas ar net nepanaudojamas medynuose esantis pomiškis, antrasis ardas.

Teisės aktų reikalavimai draudžia plynuosius pagrindinius miško kirtimus II miš-
kų grupės medynuose,  taip pat ir kai kurių kitų teritorijų medynuose. Tokiais atve-
jais taip pat pirmiausia taikytini visi aukščiau paminėti neplynų pagrindinių kirtimų 
būdų parinkimo principai bei kriterijai, kartu pritaikant kitus pagrindinių miško kir-
timų būdus ir metodus medynams, kurie IV ar III grupės miškuose būtų kertami ply-
nai. Atskirais atvejais tokiuose miškuose, net esant tokioms pat sąlygoms, priorite-
tas teiktinas kiek kitiems kirtimų metodams, nei IV ar III miškų grupių medynuose. 
Paminėtina, kad intensyviai lankomų rekreacinių miškų pušynuose reikėtų dažniau 
taikyti grupinius atvejinius kirtimus, kartais (jei būtina atkurti pušynus) iškertant ir 
eglės pomiškį ar antrąjį ardą. Atrankinius (laisvuosius ar grupinius) kirtimus čia rei-
kėtų dažniau taikyti ir siekiant atkurti (suformuoti) įvairiaamžius medynus (pirmiau-
sia eglynus, ypač nederlingose – kerpšilio augavietėse – ir pušynus) – įvairiaamžiuo-
se medynuose ir ateityje bus žymiai lengviau taikyti neplynus kirtimus. Taikant su-
paprastintus atvejinius dviejų atvejų kirtimus, skirtus pušynų atkūrimui, intensyviai 
lankomuose rekreaciniuose miškuose, kertamas medyno plotas neturėtų viršyti 1,0 
ha. II grupės miškuose kartais galima formuoti eglynus, tam panaudojant ir žymiai 
vyresnį, 70-80 metų amžiaus, mažiau gyvybingą antrąjį eglių ardą.

Tais atvejais, kai teisės aktų reikalavimai draudžia plynuosius pagrindinius miš-
ko kirtimus, reikia visada išnaudoti jau įvykusį žėlimą, taip pat toleruoti lėtesnį sa-
vaiminį žėlimą ir lėtesnį medynų atsikūrimą, o kartais ir mažiau produktyvių medy-
nų atkūrimą taikant neplynus pagrindinius kirtimus.

Taikant neplynus pagrindinius kirtimus medynuose, kuriuose kitų grupių miš-
kuose neplyni miško kirtimai netaikomi, pirmiausia reikėtų maksimaliai išnaudo-
ti medynuose esantį pomiškį (atvejinius kirtimus tikslinga taikyti ir tada, kai pomiš-
kio kiekis iki 20-30 proc. mažesnis, nei nurodytas 2.1 lentelėje) ir papildomo kir-
timinio atžėlimo galimybes. Net tais atvejais, kai pomiškio kiekis nedidelis arba jo 
nėra, bet yra kad ir ne ypač didelės kirtiminio atžėlimo galimybės, reikia taikyti ne-
plynus atvejinius arba atrankinius kirtimus siekiant šio papildomo žėlimo. Jei, blo-
giausiu atveju, papildomo žėlimo ir nebus, naujo medyno atkūrimui bent jau bus pa-
naudotas medynuose esantis pomiškis, o po to arba galima taikyti dalinį želdinimą, 
arba toleruoti pokirtiminį minkštųjų lapuočių atžėlimą.

Tais atvejais, kai kirtiminio kitų medžių rūšių atžėlimo galimybės labai men-
kos arba to siekti net netikslinga, II miškų grupės medynuose neplyni miško kir-
timai vykdytini ir siekiant minkštųjų lapuočių žėlimo. Tai pirmiausia taikytina už-
mirkusių ir pelkinių augaviečių medynuose (beržynuose, drebulynuose, baltalksny-
nuose, juodalksnynuose) – juos tikslinga kirsti grupiniais atvejiniais kirtimais, atku-
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riant čia tikslinius minkštųjų lapuočių medynus. Tokie pat miško kirtimai analogiš-
ku tikslu gali būti taikomi ir kitų augaviečių beržynuose, drebulynuose ir baltalks-
nynuose, kai šie medynai neatitinka jokių bendrų neplynų pagrindinių kirtimų būdų 
taikymo kriterijų (nėra perspektyvaus antrojo ardo arba pomiškio, pirmojo ardo su-
dėtyje nėra eglių ir pan.). Grupiniais atvejiniais kirtimais gali būti kertami ir pelki-
nių bei užmirkusių augaviečių (Ua, Ub, Pa, Pb, Uc, Pc) pušynai, derinant kirtimus 
su kitomis ūkinėmis priemonėmis, skatinančiomis pušies žėlimą, kartais ir derlingų 
augaviečių pušynai.

Ūkiškai menkaverčiuose II miškų grupės medynuose kartais būtų galima visai 
atsisakyti pagrindinių miško kirtimų, jei to nedraudžia atskirų saugomų teritorijų 
tvarkymo nuostatai.

2.4. Pagrindiniai miško kirtimai skirtingų medžių rūšių medynuose

2.4.1. Pagrindiniai miško kirtimai pušynuose

Pagrindinių miško kirtimų būdų, metodų ir variantų parinkimo kertant pušynus 
apibendrintos nuostatos pateiktos 2.2 lentelėje.

Kai pušynuose yra pakankamo tankio tolygiai išsidėstęs, gyvybingas pušies po-
miškis (kiek dažnesnis tik labai nederlingų augaviečių pušynuose), medynai kirstini 
supaprastintais atvejiniais kirtimais 2-jų atvejų, kai yra tikslinis eglės pomiškis arba 
antrasis ardas (derlingesnėse augavietėse) - 2-3-jų atvejų atvejiniais kirtimais. Eglės 
pomiškis ar antrasis ardas kertant pušynus kartais gali būti ir nepanaudojamas kitos 
kartos medynų atkūrimui bei minėti miško kirtimai netaikomi, jei dėl kitų sąlygų įta-
kos (miškų grupė ar pogrupis, kiti specifiniai poreikiai) labiau tikslinga atkurti pu-
šynus, o ne eglynus – tuomet pomiškis arba antrasis ardas gali būti pilnai ar dalinai 
iškertamas, o pušynų atkūrimui gali būti taikomi plynieji miško kirtimai arba supa-
prastinti atvejiniai kirtimai, skirti pušies atkūrimui (pasiūlyti B.Labanausko).

Grupiniai atvejiniai miško kirtimai Nae, Na augaviečių pušynuose gali būti tai-
komi, jei juose yra grupėmis išsidėsčiusio pakankamai gausaus pušies pomiškio. Jei 
derlingesnių N, Š, L hidrotopų augaviečių pušynuose yra grupėmis išsidėsčiusio pa-
kankamai gausaus eglės pomiškio, grupinius atvejinius kirtimus galima taikyti, kai 
medyno pirmojo ardo sudėtyje yra ne mažiau kaip 30 proc. eglių.

Jei pušynuose tikslinių medžių rūšių pomiškio ar antrojo ardo nėra arba jų tankis 
nepakankamas, juos galima kirsti plynaisiais kirtimais (išsaugant dalį ar visą tiksli-
nių medžių rūšių pomiškį), supaprastintais dviejų atvejų atvejiniais kirtimais, skir-
tais pušynų atkūrimui. grupiniais atvejiniais kirtimais. Pastaruosius tikslinga daž-
niau taikyti II miškų grupės arba saugomų teritorijų miškuose, kai plynieji miško 
kirtimai draudžiami, o sąlygos kitų neplynų kirtimų taikymui nepalankios.
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Jei derlingesnių augaviečių pušynų pirmojo ardo sudėtyje yra ne mažiau kaip 30 
proc. eglių, juose kartais galima taikyti ir tipiškus atvejinius kirtimus, skirtus eglynų 
atkūrimui (dažniau II miškų grupės arba saugomų teritorijų miškuose).

2.2 lentelė. Pagrindinių kirtimų būdai ir metodai pušynuose

Medyno rodikliai Augavietės
Tikslinių 
medžių 
rūšių po-
miškis ar 
perspekty-
vus antra-
sis ardas

Kitos po-
miškio ar 
medyno 
ypatybės

Nae, Na Nb, Lb Nc, Lc Ua, Ub, Pa, 
Pb, Uc, Pc 

Kirtimų būdai, metodai, variantai

Yra Išsidėstęs 
tolygiai, 
pakanka-
mo tankio

Supaprastin-
ti 2 atvejų 
atvejiniai

Supaprastinti 2-3 atvejų 
atvejiniai

Plynieji (iš-
saugant tiksli-
nį pomiškį)
Supaprastinti 
2 atvejų atve-
jiniai pušynų 
atkūrimui*
Grupiniai 
atvejiniai*

Išsidėstęs 
grupėmis

Grupiniai atvejiniai
Plynieji 

Nėra ar 
nepakan-
kamo tan-
kio

Pirmojo 
ardo sudė-
tyje ne ma-
žiau kaip 
30 proc. 
eglių

Plynieji
Supapras-
tinti 2 atve-
jų atvejiniai 
pušynų at-
kūrimui

Plynieji
Supapras-
tinti 2 atve-
jų atvejiniai 
pušynų atkū-
rimui
Tipiški atve-
jiniai*

Plynieji
Tipiški 
atvejiniai*
Grupiniai 
atvejiniai*

Kita pir-
mojo ardo 
sudėtis

Plynieji
Supaprastinti 2 atvejų atve-
jiniai pušynų atkūrimui
Grupiniai atvejiniai*

Plynieji
Grupiniai 
atvejiniai*

* - dažniau taikytini tada, kai teisės aktų reikalavimai draudžia plynuosius kir-
timus

Užmirkusių ir pelkinių augaviečių pušynai dažniausiai kirstini plynaisiais kirti-
mais (jei yra, išsaugant ir tikslinių medžių rūšių pomiškį). Jei teisės aktų reikalavi-
mai draudžia kirsti plynai, čia gali būti taikomi supaprastinti 2 atvejų atvejiniai miš-
ko kirtimai pušynų atkūrimui arba grupiniai atvejiniai kirtimai.
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Lentelėje nepateikti duomenys apie kai kuriuos labiau specifinius pagrindinių 
miško kirtimų būdų, metodų ir variantų taikymo atvejus. Kai pušynai įvairiaam-
žiai (tai kartais pasitaiko Nae, Na augavietėse, paprastai įvairaamžiškumas grupi-
nis), juos galima kirsti grupiniais atrankiniais kirtimais. Esant poreikiui sukurti įvai-
riaamžius medynus (dažniau II miškų grupės arba saugomų teritorijų miškuose), 
grupiniai ar laisvieji atrankiniai miško kirtimai (pastarieji – kai siekiama suformuo-
ti įvairiaamžius eglynus) gali būti taikomi ir vienaamžiuose kitų N, Š, L hidrotopų 
augaviečių pušynuose.

2.4.2. Pagrindiniai miško kirtimai eglynuose

Pagrindinių miško kirtimų būdų, metodų ir variantų parinkimo kertant eglynus 
apibendrintos nuostatos pateiktos 2.3 lentelėje.

2.3 lentelė. Pagrindinių kirtimų būdai ir metodai eglynuose

Medyno rodikliai Augavietės
Tikslinių 
medžių rūšių 
pomiškis ar 
antrasis ar-
das

Kitos pomiš-
kio ar medy-
no ypatybės

Nb, Lb Nc, Lc, Nd, 
Ld

Nf, Lf Ub, Pb, 
Uc, Pc, 
Ud, Pd, Uf

Kirtimų būdai, metodai, variantai

Yra Išsidėstęs to-
lygiai, pa-
kankamo 
tankio

Supaprastinti 2-3 atvejų atvejiniai Plynieji
Grupiniai 
atvejiniai*

Išsidėstęs 
grupėmis

Grupiniai 
atvejiniai
Plynieji

Grupiniai 
atvejiniai
Plynieji

Grupiniai 
atvejiniai
Plynieji 
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Nėra ar ne-
pakankamo 
tankio 

Pirmojo 
ardo sudėty-
je ne mažiau 
kaip 30 proc. 
pušų

Plynieji
Supapras-
tinti 2 atve-
jų atvejiniai 
pušynų at-
kūrimui*
Tipiški atve-
jiniai

Plynieji
Tipiš-
ki atveji-
niai***

Plynieji
Grupiniai 
atvejiniai*

Plynie-
ji Supa-
prastinti 2 
atvejų pu-
šynų atkū-
rimui**
Grupiniai 
atvejiniai*

Pirmojo ardo 
sudėtyje yra 
drebulių ar 
baltalksnių

Supaprastinti atvejiniai drebulių ar baltalksnių atža-
linės galios sunaikinimui
Plynieji
Grupiniai atvejiniai*

Kita pirmojo 
ardo sudėtis

Plynieji
Tipiški atvejiniai***
Grupiniai atvejiniai*

Plynieji
Grupiniai 
atvejiniai*

Plynieji
Grupi-
niai atve-
jiniai*

Nesvarbu Pirmojo ardo 
sudėtyje ne 
mažiau kaip 
40 proc. P, 
Ą, U, K

Ilgalaikiai atvejiniai
Plynieji
Grupiniai atvejiniai*

* - dažniausiai taikytini tada, kai teisės aktų reikalavimai draudžia plynuosius 
kirtimus.

** - taikytini tik „b“ trofotopų augavietėse.
*** - taikytini „c“ trofotopo augavietėse, tik išimtinais atvejais – ir „d“ trofoto-

po augavietėse.

Parenkant pagrindinių miško kirtimų būdus, metodus ir jų variantus kertant egly-
nus būtina atsižvelgti į mažesnį eglės atsparumą vėjui ir rečiau taikyti neplynus pa-
grindinius miško kirtimus drėgnesnių ir derlingesnių augaviečių eglynuose, jų veng-
ti užmirkusių ir pelkinių augaviečių eglynuose.

Kai eglynuose yra pakankamo tankio tolygiai išsidėstęs, gyvybingas tikslinis 
eglės pomiškis arba antrasis ardas (derlingesnėse augavietėse), taikomi 2-3-jų atve-
jų atvejiniai kirtimai. 

Grupiniai atvejiniai miško kirtimai eglynuose gali būti taikomi gana neretai, nes 
juose dažnai yra būtent grupėmis išsidėstęs pomiškis. Jie dažniau taikytini „b“ ir „c“ 
trofotopų augaviečių eglynuose. Šių augaviečių eglynuose palankiausios sąlygos ir 
tipiškų atvejinių kirtimų taikymui. 
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Kai eglynų sudėtyje yra ženkli (30 proc. ir daugiau) pušies dalis, „b“ trofotopo 
augavietėse galima vykdyti ir supaprastintus dviejų atvejų atvejinius kirtimus, skir-
tus pušynų atkūrimui. Kai eglynų pirmojo ardo sudėtyje yra ne mažiau kaip 40 proc. 
pušies, ąžuolo, uosio, klevo, šios medžių rūšys yra tikslinės ir iš jų būtų suformuo-
jami produktyvūs ir tvarūs medynai, galima taikyti ilgalaikius atvejinius kirtimus.

2.4.3. Pagrindiniai miško kirtimai beržynuose, drebulynuose ir 
baltalksnynuose 

Pagrindinių miško kirtimų būdų, metodų ir variantų parinkimo kertant beržynus, 
drebulynus ir baltalksnyns apibendrintos nuostatos pateiktos 2.4 lentelėje.

Kai šių medžių rūšių medynuose yra pakankamo tankio tolygiai išsidėstęs, gyvy-
bingas tikslinis pomiškis arba antrasis ardas (dažniausiai eglės, labai derlingose au-
gavietėse – ir uosio), taikomi 2-3-jų atvejų atvejiniai kirtimai.

Kai šių medžių rūšių medynuose yra grupėmis išsidėstęs pomiškis, grupiniai 
atvejiniai miško kirtimai dažniau taikomi tik tada, kai medyno sudėtyje yra ženkli 
(ne mažiau kaip 30 proc.) eglių dalis. Kai medynuose nėra pomiškio ar antrojo ardo, 
tačiau yra aukščiau minėta sąlyga, kartais galima taikyti ir tipiškus atvejinius kirti-
mus. Nederlingų augaviečių beržynuose, kurių sudėtyje yra ženkli (30 proc. ir dau-
giau) pušies dalis, kartais galima vykdyti ir supaprastintus dviejų atvejų atvejinius 
kirtimus, skirtus pušynų atkūrimui.

Kai beržynų pirmojo ardo sudėtyje yra drebulių ar baltalksnių, galima taikyti su-
paprastintus atvejinius kirtimus, skirtus šių medžių rūšių atžalinės galios sumaži-
nimui. Beržynuose, kai jų pirmo ardo sudėtyje yra ne mažiau kaip 40 proc. pušies, 
ąžuolo, uosio, klevo ir iš jų būtų suformuojami produktyvūs ir tvarūs medynai, gali-
ma taikyti ilgalaikius atvejinius kirtimus. Tokie pat miško kirtimai gali būti taikomi 
ir baltalksnynuose bei drebulynuose, jei pirmo ardo sudėtyje yra ne mažiau kaip 40 
proc. aukščiau paminėtų medžių rūšių,  taip pat beržo ar eglės. Pažymėtina, kad tai-
kant ilgalaikius atvejinius kirtimus šių medžių rūšių medynuose produktyvių ir tva-
rių medynų suformavimo tikimybė neretai gana didelė, nes kitų medžių rūšių augi-
nimo trukmė dažnai pakankamai ilga.
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2.4 lentelė. Pagrindinių kirtimų būdai ir metodai beržynuose, drebulynuose ir 
baltalksnynuose

Medyno rodikliai Augavietės
Tikslinių 
medžių 
rūšių po-
miškis ar 
antrasis 
ardas

Kitos pomiš-
kio ar medyno 
ypatybės

Nae, Na, 
Nb, Lb 

Nc, Lc, Nd, 
Ld

Nf, Lf Ub, Pb, Uc, 
Pc, Ud, Pd, Uf

Kirtimų būdai, metodai, variantai

Yra Išsidėstęs to-
lygiai, pakan-
kamo tankio

Supaprastinti 2-3 atvejų atvejiniai Plynieji
Grupiniai 
atvejiniai*
Supaprastin-
ti 2-3 atve-
jų atveji-
niai*****

Išsidėstęs gru-
pėmis

Grupiniai 
atvejiniai
Plynieji

Grupiniai 
atvejiniai
Plynieji

Grupiniai 
atvejiniai
Plynieji 

Nėra ar 
nepakan-
kamo tan-
kio 

Pirmojo ardo 
sudėtyje ne 
mažiau kaip 
30 proc. pušų

Plynieji
Supapras-
tinti 2 atve-
jų atvejiniai 
pušynų at-
kūrimui
Grupiniai 
atvejiniai*

Plynieji
Grupiniai 
atvejiniai

x Plynieji
Grupiniai 
atvejiniai*
Supaprastinti 
2 atvejų atve-
jiniai pušynų 
atkūrimui*, **

Pirmojo ardo 
sudėtyje ne 
mažiau kaip 
30 proc. eglių

Plynieji
Tipiški atvejiniai*, ***
Grupiniai atvejiniai*

Plynieji
Grupiniai 
atvejiniai*

Plynieji
Grupiniai 
atvejiniai*

Pirmojo 
ardo sudėty-
je yra drebu-
lių ar baltalks-
nių****

Supaprastinti atvejiniai drebulių ar baltalksnių atžali-
nės galios sunaikinimui
Plynieji
Grupiniai atvejiniai*

Kita pirmojo 
ardo sudėtis

Plynieji
Grupiniai atvejiniai*
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Nesvarbu Pirmojo ardo 
sudėtyje ne 
mažiau kaip 
40 proc. P, Ą, 
U, K, (B)

Ilgalaikiai atvejiniai
Plynieji
Grupiniai atvejiniai*

* - dažniausiai taikytini tada, kai teisės aktų reikalavimai draudžia plynuosius 
kirtimus.

** - taikytini tik „b“ trofotopų augavietėse.
*** - taikytini tik “” ir „c“ trofotopų augavietėse, tik išimtinais atvejais – ir „d“ 

trofotopo augavietėse
**** - taikytini tik beržynuose.
**** - tik Uf ir Ud augaviečių medynuose su uosio pomiškiu ar antruoju ardu.
Visi kiti beržynui, drebulynai ir baltalksnynai kirstini plynaisiais kirtimais, o jei 

jų taikyti negalima dėl teisės aktų reikalavimų – grupiniais atvejiniais kirtimais. 

2.4.4. Pagrindiniai miško kirtimai juodalksnynuose

L hidrotopo augavietėse augančiuose juodalksnynuose (tokių juodalksnynų ne-
daug) pagrindinių miško kirtimų būdai ir metodai parenkami analogiškai kaip ir šio-
se augavietėse augančiuose beržynuose.

Uf ir Ud augaviečių juodalksnynuose su pakankamu tolygiai išsidėsčiusio uo-
sio pomiškio kiekiu ar perspektyviu antruoju uosio ardu galima taikyti supaprastin-
tus atvejinius kirtimus. 

Visi kiti užmirkusių ir pelkinių augaviečių juodalksnynai kirstini plynaisiais kir-
timais, o jei jų taikyti negalima dėl teisės aktų reikalavimų – grupiniais atvejiniais 
kirtimais. Kirtimus reikėtų vykdyti po sėklinių metų, o kertant kitu metu plynųjų kir-
timų biržėse tikslinga palikti sėklinius juodalksnio medžius.

2.4.5. Pagrindiniai miško kirtimai ąžuolynuose

Pagrindinių miško kirtimų būdų, metodų ir variantų parinkimo kertant ąžuolynus 
svarbiausios nuostatos pateiktos 2.5 lentelėje.

Kai ąžuolynuose yra pakankamo tankio tolygiai išsidėstęs, gyvybingas tikslinis 
ąžuolo pomiškis (taip būna labai retai), taikytini supaprastinti dviejų atvejų atveji-
niai kirtimai, pirmuoju atveju medyną išretinant iki 0,3 skalsumo. 

Kai ąžuolynuose yra pakankamo tankio tolygiai išsidėstęs, gyvybingas tikslinis 
eglės ar uosio pomiškis arba antrasis ardas ir nesiekiama ąžuolyno atkūrimo tame pat 



39

sklype, galima taikyti supaprastintus dviejų – trijų atvejų atvejinius kirtimus ir atkur-
ti minėtų medžių rūšių medynus. 

Siekiant savaiminio ąžuolo žėlimo minėtų medžių rūšių pomiškis ar antrasis ar-
das gali būti iškertamas. Tuomet,  taip pat jei pomiškio ar antrojo ardo nėra, gali būti 
taikomi tipiški (trijų atvejų, pirmuoju atveju medyną išretinant iki 0,6-0,7 skalsu-
mo, atsiradus ąžuolo pomiškiui – iki 0,3 skalsumo) arba grupiniai atvejiniai kirti-
mai. Pastarieji dažniau taikytini tada, kai ąžuolynai mišrūs ir kitos medžių rūšys iš-
sidėsčiusios grupėmis,  taip pat tada, kai tipiški atvejiniai miško kirtimai nepavyks-
ta, tačiau plynai kirsti negalima. Vykdant atvejinius kirtimus taip pat būtina iškirsti 
traką, taikyti paramos ąžuolo žėlimui priemones. Vykdant grupinius atvejinius kir-
timus dažniausiai būtinas ir papildomas dirbtinis želdinimas tose vietose, kur augo 
kitų medžių rūšių grupės.

Savaiminio ąžuolo žėlimo tikimybė kertant ąžuolynus atvejiniais kirtimais pa-
prastai nedidelė – giles neretai sunaikina gyvūnai, jos sušąla ir pan.

Ąžuolynus, kuriuose tikslinių medžių rūšių pomiškio ar antrojo ardo nėra arba jis 
neužtikrina norimos sudėties medyno atkūrimo, galima kirsti plynaisiais kirtimais. 
Užmirkusiose augavietėse augantys ąžuolynai kirstini plynai arba, jei jų taikyti ne-
galima dėl teisės aktų reikalavimų – grupiniais atvejiniais kirtimais, atkuriant tiksli-
nius kitų medžių rūšių medynus.

2.5 lentelė. Pagrindinių kirtimų būdai ir metodai ąžuolynuose

Medyno rodikliai Augavietės
Tikslinių 
medžių rū-
šių pomiš-
kis ar antra-
sis ardas

Kitos pomiškio ar medyno 
ypatybės

Visos Š, N, L hidrotopų ir c, d, f 
trofotopų augavietės
Kirtimų būdai, metodai, variantai

Yra Išsidėstęs tolygiai, pakanka-
mo tankio

Supaprastinti 2-3 atvejų atvejiniai
Plynieji*
Tipiški atvejiniai*

Išsidėstęs grupėmis Grupiniai atvejiniai
Plynieji

Nėra Pirmasis ardas mišrus, kitos rū-
šys išsidėstę grupėmis 

Grupiniai atvejiniai
Plynieji

Pirmasis ardas grynas ar miš-
rus, bet kitos rūšys išsidėstę to-
lygiai 

Tipiški atvejiniai
Plynieji
Grupiniai atvejiniai**
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* - dažniausiai taikytini tada, kai vyrauja ne ąžuolo pomiškis ar antrasis ardas, ta-
čiau siekiama atkurti ąžuolyną.

** - taikytini tada, kai tipiški atvejiniai miško kirtimai nepavyksta, tačiau ply-
nai kirsti negalima.

Pažymėtina, kad nemaža dalis ąžuolynų būna įvairiaamžiai. Tačiau jų įvairia-
amžiškumą dažnai lemia jaunesni už ąžuolus minkštieji lapuočiai arba eglės, kurie 
ąžuolo brandos amžiuje taip pat būna brandūs. Todėl vykdyti atrankinius kirtimus 
tokiuose medynuose dažniausiai ne ypač tikslinga.

2.4.6. Pagrindiniai miško kirtimai uosynuose

Kai uosynuose yra pakankamo tankio tolygiai išsidėstęs, gyvybingas tikslinių 
medžių rūšių pomiškis arba antrasis ardas, taikytini supaprastinti dviejų-trijų atvejų 
atvejiniai kirtimai. Jei pomiškis išsidėstęs grupėmis ir yra sąlygos tolimesniam tiks-
linių medžių rūšių žėlimui, galima taikyti ir grupinius atvejinius kirtimus.

Uosynus, kuriuose tikslinių medžių rūšių pomiškio ar antrojo ardo nėra, tikslin-
ga kirsti plynaisiais kirtimais, o jei jų taikyti negalima dėl teisės aktų reikalavimų – 
grupiniais atvejiniais kirtimais.

2.5. Pagrindinių miško kirtimų biržių technologinis paruošimas ir kirtavie-
čių išvalymas

Paruošiant biržes pagrindiniams miško kirtimams, vadovaujamasi teisės aktų rei-
kalavimais (pirmiausia „Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklėmis“). Biržių atrėži-
mo ir įvertinimo dokumentuose paprastai nurodomi kirtaviečių valymo, miško atkū-
rimo būdai, saugotino pomiškio, želdinių ar jaunuolyno, sėklinių ar kitų nekirstinų 
medžių kiekis. Biržės brėžinyje pažymimos saugomų augalų radavietės, nekirstinos 
sklypo dalys ar medžių grupės, taip pat 0,1 ha ir didesni saugotino pomiškio ir jau-
nuolynų grupės ar perspektyvūs želdiniai.

Atliekant pagrindinių miško kirtimų biržių technologinį paruošimą, vadovauja-
masi nuostata, kad šiems kirtimams paprastai naudojami valksmai, prakirsti vykdant 
ugdomuosius miško kirtimus arba kitus anksčiau vykdytus kirtimus. Tais atvejais, 
kai esami valksmai netinkami pagrindiniams miško kirtimams (netinkama ištrauki-
mo kryptis, netinkamas atstumas tarp valksmų ir pan.) arba jų iš viso nėra, įrengiami 
nauji valksmai. Įrengiant naujus valksmus, jei biržėse jau yra valksmai, būtina naują 
valksmų sistemą derinti prie buvusios. Jei taip derinant kirtimus planuojama vykdyti 
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medkirtėmis, o buvusioje valksmų sistemoje atstumai tarp valksmų centrų tik nežy-
miai per dideli, medkirtėms nepasiekiami medžiai nupjaunami motoriniais pjūklais 
arba įrengiami papildomi valksmai, kuriais važinėja tik medkirtės.

Įrengiant naujus valksmus turi būti atsižvelgiama į medynuose esančius keliu-
kus, spindžius ir valksmų sistema derinama prie jų. Vykdant atrankinius kirtimus,  
taip pat atvejinius kirtimus, kai kitos kartos medynai formuojami iš kertamuose me-
dynuose esančio antrojo ardo ar pomiškio, rekomenduojama nesiekti pernelyg dide-
lio valksmų tiesumo – tai dažnai prisideda prie vertingiausio pomiškio, jaunesnių ne-
kirstinų medžių grupių išsaugojimo.

Pagrindinių miško kirtimų biržėse valksmų plotas neturėtų viršyti 25 proc. biržės 
ploto, o jų plotis neturėtų viršyti 5 m. Tais atvejais, kai po pagrindinių kirtimų valks-
muose sukrautos šakos ir kitos kirtimų atliekos “išsiplečia”, didindamos neželdina-
mos (neatželiančios) zonos plotį, taikytinos valksmuose sukrautų šakų sutvarkymo 
priemonės (rankinės arba naudojant medvežes, savikroves priekabas). 

Nerekomenduojama važinėti ne valksmais, išskyrus avarinio būtinumo atvejus. 
Atskirais atvejais, jei tai būtina, galima važinėti ne valksmais, kai kertama įšalus 
gruntui, arba N hidrotopo augavietėse. Tačiau tai daryti nerekomenduojama, kai bir-
žėse siekiama išsaugoti pomiškį. N hidrotopo augavietėse nereikėtų ne valksmais 
važinėti lietingais periodais ar iš karto po jų, kai dirvožemis smarkiai įmirkęs. 

Pagrindinių miško kirtimų kirtavietės sutvarkomos, kad būtų sudaromos palan-
kios sąlygos miško atkūrimui, nekiltų gaisrų, kenkėjų ir ligų plitimo pavojus. Tvar-
kant kirtimo atliekas taip pat visuomet būtina užtikrinti, kad jos netrukdytų pomiš-
kio augimui ir vystymuisi – nedengtų pomiškio medelių.

Tais atvejais, kai pagrindinių miško kirtimų atliekos (šakos, viršūnės, smulkūs 
medeliai ar trakas) naudojamos miško kuro ruošai, jos sukraunamos šalia valksmų 
(rankiniu būdu, kai kertama naudojant motorinius pjūklus) arba, jei kirtimui nau-
dojamos medkirtės, atliekų krūvos formuojamos šalia valksmų, tose vietose genint 
kertamus medžius arba ten sudedant nukirstus smulkius medelius, traką. Po to kir-
timo atliekos išvežamos iš kirtaviečių medvežėmis ar savikrovėmis priekabomis. 
Toks kirtimų atliekų panaudojimas galimas tada, kai jos nėra reikalingos valksmų 
sustiprinimui (sausesnėse augavietėse arba kai kertama esant įšalui, sausais laiko-
tarpiais ir pan.).

Kai pagrindinių miško kirtimų atliekos miško kuro ruošai nenaudojamos arba kai 
būtinas valksmų sustiprinimas, jos, kai kertama naudojant motorinius pjūklus, ranki-
niu būdu sukraunamos į valksmus (o dalis patenka tiesiogiai į valksmus, kai medžiai 
nuleidžiami ir genimi ant jų) ir vėliau, ištraukiant medieną, suspaudžiamos. Kai kir-
timui naudojamos medkirtės, medžiai genimi ant valksmų, o kitos atliekos perkelia-
mos ant jų medkirtėmis arba vėliau – medvežėmis. Dauguma atliekų suspaudžiamos 
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jau medkirtėmis, o vėliau – ir medvežėmis, kartu išvengiama technikos klimpimo ir 
vėžių formavimosi. 

Kai kirtimo atliekos į valksmus sukraunamos rankiniu būdu, neretai krūvų (volų) 
aukštis būna didelis ir pradedant valksmais važiuoti medvežėms ar savikrovėms 
priekaboms, atliekos išslysta į šonus, dėl to valksmai „išplatėja“. Siekiant to išveng-
ti, geriausia, jei įmanoma, medvežėms ar savikrovėms priekaboms pradėti važinė-
ti, kol dar ne visos atliekos sukrautos į valksmus, o likusią dalį sukrauti vėliau, kai 
ankščiau sukrautos atliekos jau suspaustos (taip elgtis dažniausiai galima tada, kai 
kertamos biržės pakankamai didelės ir kai kertama etapais). Kertant medkirtėmis 
valksmų “išsiplėtimo” problemos paprastai nebūna, nes kirtimo atliekas pradžioje 
suspaudžia pati medkirtė. 

Jei vykdomi neplyni pagrindiniai miško kirtimai, kurių intensyvumas nedidelis 
(atrankiniai, kai kurie atvejiniai) ir kirtimo atliekų nedaug,  taip pat nėra ir valksmų 
stiprinimo poreikio, kirtimo atliekas galima palikti paskleistas medyne arba sukrau-
ti į krūvas ir palikti supuvimui. Kirtimo atliekų paskleidimas medynuose nenaudoti-
nas rekreaciniuose miškuose.

Plynos kirtavietės, kurios numatomos atkurti želdinant ir kuriose netaikomi 
aukščiau aprašyti atliekų sutvarkymo būdai, gali būti valomos šakų grėbtuvais. Tuo-
met kirtimo atliekos paprastai sugrėbiamos į lygiagrečius volus, kurių plotis neturė-
tų viršyti 3-4 m, o atstumas tarp volų būtų ne mažesnis kaip atstumas tarp valksmų 
(volus dažniausiai rekomenduojama formuoti buvusių valksmų vietose). Šis būdas 
nenaudotinas rekreaciniuose miškuose.

Labai nederlingose augavietėse dalį ar net visas kirtimo atliekas galima susmul-
kinti ir paskleisti kirtavietėse. Jos gali būti susmulkinamos rankiniu būdu arba spe-
cialia technika. Antruoju atveju smulkinimo būdą lemia naudojamos technikos ypa-
tumai – gali būti smulkinamos visoje kirtavietėje jau paskleistos, o kartais – ir į krū-
vas sukrautos atliekos.
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3. UGDOMIEJI MIŠKO KIRTIMAI

3.1. Bendrosios nuostatos

3.1.1. Ugdomųjų miško kirtimų rūšys ir jų tikslai

Miško ugdomieji miško kirtimai - tai tikslingas periodinis dalies medžių ar krū-
mų iškirtimas nebrandžiame miške, kuriame juos palikti ilgiau yra netikslinga nei 
ūkiniu, nei biologiniu požiūriu. Pagrindiniai ugdomųjų miško kirtimų tikslai yra: 

a) formuoti tikslinę medynų rūšinę sudėtį, reguliuoti jų tankumą ir struktūrą;
b) didinti medynų produktyvumą;
c) gerinti medienos sortimentinę struktūrą ir prekingumą;
d) didinti medynų atsparumą vėjavartoms, vėjalaužoms, sniegolaužoms, sniego-

vartoms ir kitiems nepalankiems aplinkos veiksniams;
e) sunaudoti medieną, kuri medyne supūtų jam natūraliai retėjant;
f) gerinti miškų ekologines, estetines, rekreacines ir kitas naudingas funkcijas;
g) sudaryti sąlygas saugomoms ekosistemoms ir objektams išlikti, palaikyti esa-

mą arba atkurti miškų biologinę įvairovę.
Kintant medyno amžiui, keičiasi ir ugdomųjų kirtimų tikslai bei jiems keliami 

reikalavimai, todėl ugdomieji miško kirtimai skirstomi į rūšis. Šiuo metu Lietuvo-
je ugdomieji miško kirtimai skirstomi į 3 rūšis: jaunuolynų ugdymą, retinimus ir ei-
namuosius kirtimus.

Pagrindinis jaunuolynų ugdymo, vykdomo iki 20 metų amžiaus jaunuolynuose 
tikslas yra formuoti medynų rūšinę sudėtį, siekti, kad jame būtų kuo daugiau tiksli-
nių rūšių medžių. Kirtimų metu šalinami nepageidaujamų rūšių medžiai ir krūmai, 
užtamsinantys iš viršaus ir stelbiantys tikslinės rūšies medžius ir sudaromos optima-
lios ar artimos joms augimo sąlygos vertingiausių rūšių medžiams. Todėl jaunuoly-
nų ugdymas dažniausiai ir atliekamas mišriuosiuose jaunuolynuose, nors nuo 12-15 
metų ugdomi ir grynieji jaunuolynai. Čia ugdymų tikslas – sumažinti medynų tan-
kumą, siekiant iki minimumo sumažinti vidurūšinę konkurenciją, leisti medeliams 
geriau įsitvirtinti dirvožemyje ir tuo didinti medynų atsparumą nepalankiems aplin-
kos veiksniams.

Pagrindinis retinimų tikslas, spygliuočių ir kietųjų lapuočių medynuose vykdo-
mų 21-40, o minkštųjų lapuočių medynuose – 21-30 metų amžiuje, yra reguliuoti 
medžių tarpusavio santykius, geriausiems medžiams užtikrinti optimalias ar artimas 
joms augimo sąlygas, toliau formuoti medynų struktūrą, o pavėluoto ugdymo atve-
jais – ir jų rūšinę sudėtį, gerinti stiebų formą ir išauginamos medienos kokybę. Mak-



44

simalaus geriausių medžių prieaugio skatinimas yra vienas svarbiausių retinimų už-
davinių. Retinimais šalinami po jaunuolynų ugdymo likę nepageidaujamų rūšių me-
džiai, jei jie trukdo augti tikslinių rūšių medžiams,  taip pat netinkamos formos, la-
bai šakoti, nustelbti, mažai gyvybingi, ligoti ir pažeisti medžiai. Paliekamas optima-
lus tolygiai plote išsidėsčiusių produktyviausių medžių skaičius.

Pagrindinis einamųjų kirtimų tikslas, spygliuočių ir kietųjų lapuočių medynuo-
se pradedamų nuo 41 ir baigiamų likus 10 metų iki pagrindinių kirtimų amžiaus, o 
minkštųjų lapuočių medynuose pradedamų nuo 31 metų ir baigiamų žemutine pa-
grindinių kirtimų amžiaus riba,– skatinti geriausių medžių ir viso medyno prieau-
gį, sutrumpinti techniškai brandaus miško išauginimo laiką bei paruošti medynus 
pagrindiniams kirtimams (ugdyti antrąjį ardą, puoselėti pomiškį, šalinti traką, kad 
būtų pagerintos sąlygos miškui savaime atželti). Po kirtimo paliekamas optimalus 
geriausių ir produktyviausių medžių skaičius, o iškertami ligoti, kreivi, atsilikę au-
gimu medžiai.

Daugumoje medynų einamuosius kirtimus tikslinga baigti, kai pušynų, ąžuoly-
nų ir uosynų amžius yra apie 70 metų, eglynų - 60, beržynų, juodalksnynų - 50, dre-
bulynų - 30 ir baltalksnynų - 20 metų. Vyresni medynai paprastai ugdytini tik tada, 
kai jie labai tankūs (dažniausiai nepakankamai ugdyti jaunesniame amžiuje), taip pat 
tada, kai juose yra tikslinių medžių rūšių pomiškis ar antrasis ardas ir juos puoselė-
jant siekiama paruošti medynus pagrindiniams kirtimams.

3.1.2. Paliekamų ir kirstinų medžių atranka, kirtimų intensyvumas ir kar-
tojimas

Ugdomųjų kirtimų kokybę ir jiems keliamų tikslų įgyvendinimą labiausiai lemia 
du veiksniai: tai teisingas paliekamų ir kirstinų medžių atrinkimas ir teisingas kirti-
mo intensyvumo parinkimas. 

Visuose ugdomuose medynuose, nepriklausomai nuo ugdomųjų kirtimų rūšies, 
dažniausiai taikomas vadinamasis kombinuotas ugdymo kirtimų metodas, kurio 
esmę sudaro tai, kad medžiai kirtimui atrenkami iš įvairių ardo dalių, tačiau, pri-
klausomai nuo medyno sudėties bei struktūros ir keliamų tikslų, ugdymas gali įgau-
ti daugiau aukštutinio (mišriuose medynuose) ar žemutinio (grynuose medynuose) 
metodo bruožų.

Atrenkant paliekamus ir kertamus medžius, atsižvelgiama į medžio rūšies svar-
bą ir vertę ugdomame medyne, medžio išsivystymo klasę, jo sveikatingumą ir stie-
bo kokybę. Todėl vykdant ugdomuosius kirtimus visi medžiai medyne pagal jų ver-
tę, ūkinius ir biologinius požymius yra skirstomi į tris kategorijas: I – geriausieji, II 
– pagalbiniai (naudingi), III – kirstini.
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Geriausieji medžiai yra ugdymo objektas. Prie jų priskiriami vertingiausių rū-
šių, sveiki, geros stiebo formos, su gerai išsivysčiusia laja, gerai augantys, produk-
tyviausi medžiai. Dažniausiai tai A klasės medžiai (pagal L.Kairiūkščio klasifikaci-
ją, ši klasifikacija pateikta 1 priede).

Mišriuose medynuose, kur tikslinių medžių rūšių medžiai yra stelbiami, prie ge-
riausių gali būti priskiriami ir silpniau besivystą (B klasės), o kartais ir užstelbti (C 
klasės) tikslinių rūšių medžiai. Geriausių medžių požymiai ir jų atrinkimo principai 
gali kisti priklausomai nuo funkcinės miškų paskirties. Miško parkuose ar rekrea-
cinės paskirties miškuose prie geriausių priskirtini ir medžiai, pasižymintys dideliu 
dekoratyvumu, stiebo formos, medžio lajos įvairumu ir kt.

Prie pagalbinių priskiriami tikslinių ir netikslinių rūšių medžiai, kurie padeda ge-
riausiems medžiams augti, valytis šakas, formuoti stiebus ir lajas, atlieka dirvos ap-
saugos ir gerinimo funkcijas, biologinei įvairovei svarbūs medžiai. Tai dažniau sil-
pnai besivystantys (B klasės), o kartais ir užstelbti (C klasės) tikslinių rūšių medžiai, 
kurie gali pakeisti geriausius medžius, jei pastarieji būtų pažeisti ar dėl kitų priežas-
čių nebeatitiktų geriausiems medžiams keliamų reikalavimų. Prie pagalbinių taip 
pat priskiriami pavaroviniai medžiai ir krūmai, užtamsinantys geriausius medžius iš 
šonų ir padedantys jiems formuoti gerai nuo šakų nusivaliusius stiebus.

Prie kirstinų medžių priskiriami:
– invazinių rūšių medžiai;
– visų rūšių sausi ir džiūstantys, pažeisti grybinių ligų ir kenkėjų, stipriai sužalo-

ti žvėrių ar mechaniškai pažeisti, taip pat vėjo ar sniego išversti, nulaužti ar nulenk-
ti medžiai (išskyrus medžius su uoksais ar drevėmis ar lizdais);

– medžiai ir krūmai, trukdantys geriausiems ir pagalbiniams augti, formuoti nor-
malias lajas. Dažniausia tai stelbiantys bei čaižantys tikslinių rūšių medžius minkš-
tieji lapuočiai;

– kreivi, su dviem ir daugiau viršūnių, nenormaliai stipriai išsivystę arba atsilikę 
augimu medžiai, jeigu jie nėra naudingi kitais atžvilgiais;

– pavieniai gerai augantys ir geros kokybės tikslinių rūšių medžiai, jeigu būtina 
išretinti tankiai augančia medžių grupes.

Biologiniu ir medynų produktyvumo didinimo požiūriu geriausia yra tolygus 
medynų ugdymas. Taikant šį būdą, medžiai kirtimui atrenkami visame plote, sten-
giantis palikti po kirtimo kiek galima tolygiau išsidėsčiusius geriausius medžius. Kai 
kuriais atvejais, esant ryškiai grupiniam tikslinių medžių rūšių išsidėstymui galimas 
grupinis ugdymas, kuomet ugdomos tik tikslinių medžių rūšių grupės.

Ugdomųjų kirtimų intensyvumas, kuris turi būti taikomas konkrečiame medy-
ne, priklauso nuo daugelio sąlygų: medyno rūšinės sudėties, amžiaus, jo tankumo ar 
skalsumo, tikslinių rūšių stelbimo laipsnio, augavietės sąlygų ir kt. Paprastai inten-
syviau retinami mišrieji, dviardžiai, aukštesnių bonitetinių klasių, jaunesni, derlin-



46

gesnėse augavietėse augantys medynai. Grynieji ir vyresnio amžiaus medynai reti-
nami ne taip intensyviai. Mažiau intensyviai retinami ir labai tankūs medynai, ku-
riuose laiku nebuvo atlikti ugdomieji kirtimai. Pagrindinis grynų medynų ugdymo 
intensyvumą lemiantis rodiklis yra po kirtimo paliekamas medžių skaičius, priklau-
santis nuo vidutinio gerai išsivysčiusių medžių aukščio (ugdymo kirtimų normaty-
vas). Šie ugdymo kirtimų normatyvai, priklausomai nuo vyraujančios medžių rūšies 
ir medyno struktūros yra pateikiami žemiau, skyriuje, kuriame aptariami ugdomųjų 
kirtimų savitumai įvairių medžių rūšių medynuose.

Šių normatyvų praktinis panaudojimas yra nesudėtingas. Norint atrinkti kirsti-
nus medžius ir nustatyti kirtimo intensyvumą bei iškertamą tūrį būdingose ugdo-
mo medyno vietose (paprastai vietose be didesnių aikščių) parenkamos (dažniausiai 
10×10 m ar 10×20 m) apskaitos aikštelės, kurių bendras plotas medynuose iki 2 ha 
turi sudaryti ne mažiau kaip 3 proc. bendro ploto, medynuose, kurių plotas 2–4 ha – 
2 proc., didesnio ploto medynuose – 1 proc.. Šiose aikštelėse nustatomas vidutinis 
gerai išsivysčiusių medžių aukštis ir suskaičiuojami augantys medžiai, kurių skai-
čius lyginamas su normatyvuose nurodytu medžių skaičiumi. Jeigu medžių skaičius 
medyne daugiau kaip 15-20 proc. viršija normatyve nurodytą skaičių, tai apskai-
tos aikštelėse pažymimi kirstini medžiai ir atliekami ugdomieji kirtimai. Vėliau šios 
aikštelės naudojamos kaip pavyzdys atrenkant kirstinus medžius likusiame plote. 

Panaudoti ugdymo kirtimų normatyvus mišriuose medynuose yra sudėtinga, to-
dėl čia kirtimo intensyvumas nustatomas remiantis esamo medyno skalsumu ir 2 
priede pateiktu minimaliu skalsumu, iki kurio leidžiama retinti medyną. Šis mini-
malus ar kritinis skalsumas priklauso nuo ugdomo medyno rūšinės sudėties ir ugdo-
mųjų kirtimų rūšies.

Ugdymo kirtimų kartojimas (laiko tarpas, po kurio atliekami pakartotini kirti-
mai) priklauso nuo medynų rūšinės sudėties, amžiaus, miško tipo ir, svarbiausia – 
nuo kirtimo intensyvumo. Ugdomieji kirtimai, kaip taisyklė, grynuose medynuose 
kartojami tuomet, kai vėl prasideda medžių diferenciacija į klases, o mišriuose – kai 
mažiau vertingos medžių rūšys pradeda stelbti tikslines rūšis. Paprastai teisingai at-
likus pirmuosius kirtimus jaunuolynų ugdymas mišriuose medynuose kartojamas po 
4-5 metų, o visi kiti miško kirtimai – po 10 metų. 
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3.1.3. Ugdomųjų miško kirtimų planavimas, ugdytinų medynų atranka ir 
plotų paruošimas

3.1.3.1. Ugdytinų medynų atranka ir ugdomųjų miško kirtimų projektavi-
mas

Svarbiausi ugdytinų medynų požymiai yra jų tankumas, skalsumas ar glaudumas 
bei tikslinių medžių rūšių stelbimo laipsnis. Ugdymo kirtimų reikalaujančius medy-
nus objektyviausiai galima atrinkti kiekvieno sklypo būklę įvertinant natūroje. Gry-
nuose medynuose ugdomieji miško kirtimai turi būti projektuojami tada, kai medžių 
medynuose yra 20 proc. ir daugiau, negu nurodyta normatyvuose arba kai medyne 
jau yra išryškėjusi medžių diferenciacija į klases, esama nemažai atsilikusių augimu, 
su silpnai išsivysčiusiomis lajomis medžių.

Mišriuose medynuose ugdomieji miško kirtimai vykdomi tada, kai perspektyvūs 
želdiniai yra atsidūrę po kitų medžių rūšių lajomis, taip pat tada,  kai menkavertės 
rūšys stelbia tikslines rūšis.

Tačiau miškotvarkos darbų metu medžių skaičius nenustatomas. Todėl projek-
tuojant ugdomuosius kirtimus pagrindiniais ugdytinų medynų atrankos kriterijais 
tampa medynų skalsumas ir kiti jų taksaciniai rodikliai.

Grynuose medynuose ugdomieji miško kirtimai miškotvarkos darbų metu pro-
jektuojami atsižvelgiant į vyraujančių medžių rūšį, augavietės sąlygas, vidutinį me-
dynų aukštį, skalsumą ir vidutinį medžių stiebų skersmenį remiantis 3 priedo reika-
lavimais. Ugdomieji miško kirtimai projektuojami tada, kai medynų skalsumas yra 
0,1 ar daugiau didesnis negu lentelėse nurodytos medynų skalsumas, kuris turėtų lik-
ti po ugdomųjų kirtimų. Tūrio skirtumas tarp esamo medyno tūrio ir tūrio, kuris tu-
rėtų likti esant nurodytam po kirtimų skalsumui nusako ir konkretaus medyno išker-
tamą tūrį. Tai yra apytikris iškertamas tūris, kuris panaudojamas tik ugdomųjų kirti-
mų apimčių projektavimui. Tikslus iškertamas tūris yra nustatomas tik atrėžiant bir-
žes natūroje ir sumatavus iškertamus medžius arba atlikus kirtimus.

Mišriuose medynuose ugdomieji miško kirtimai jaunuolynuose projektuojami 
nepriklausomai nuo jų skalsumo, jeigu nepageidaujamų rūšių medžiai ar krūmai pra-
deda stelbti ar čaižyti tikslinių rūšių medžius. Mišriuose retinimų ir einamųjų kirti-
mų amžiaus medynuose ugdomieji miško kirtimai projektuojami, kai medynų skal-
sumas, priklausomai nuo medyno rūšinės sudėties ir struktūros yra 0,1 ar daugiau di-
desnis nei nurodyta 2 priede.

Gryni ir mišrūs medynai su aiškiai išreikštu grupiniu medžių išdėstymu ugdo-
miesiems miško kirtimams skiriami nepriklausomai nuo bendro jų skalsumo, jeigu 
atskirose grupėse tikslinės rūšys yra stelbiamos nepageidaujamų rūšių arba grynos 
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vienos rūšies medžių grupės yra pernelyg tankios. Tokių medynų ugdymo būtinumas 
nustatomas tik miškotvarkos lauko darbų metu.

Labai tankuose, nusilpusiuose dėl pavėluoto miško ugdymo grynuose medynuo-
se atliekant ugdomuosius kirtimus medžių skaičius iki nurodyto normatyvuose su-
reguliuojamas ne mažiau kaip per du kirtimų atvejus, pirmu atveju paliekant iki 30 
proc. daugiau medžių negu nurodyta normatyvuose.

Ugdomieji miško kirtimai neprojektuojami ir nevykdomi pušynuose, pažeistuo-
se 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.

Priimant galutinius sprendimus dėl medynų ugdymo, medynai įvertinami natū-
roje ir ugdoma tik įsitikinus, kad vidinės miškotvarkos projekte numatytuose me-
dynuose tikrai reikalingi ugdomieji kirtimai. Jeigu numatytus ugdomiesiems kir-
timams sklypus apžiūrėjus paaiškėjo, kad juose miško kirtimai nereikalingi, arba, 
priešingai, surandama medynų, kuriuos ugdyti būtina, bet miško kirtimai juose nėra 
projektuoti, tuomet miškų savininkas ar jų valdytojas turi teisę padaryti atitinka-
mus pakeitimus. Valstybiniuose miškuose tai galima padaryti suderinus su urėdo pa-
vaduotoju ar vyr. miškininku, o privačiuose miškuose su rajono aplinkos apsaugos 
miškų kontrolės specialistais.

3.1.3.2. Ugdomųjų miško kirtimų eiliškumas

Pagal medynų ugdymo aktualumą ir skubumą ugdomieji miško kirtimai skirsto-
mi į 3 eiles: a) atliktini nedelsiant, b) pirmosios eilės ir c) antrosios eilės.

Ugdomieji kirtimai, atliktini nedelsiant, reiškia, kad medynas turi būti ugdomas 
tuoj pat – 1-2 vykmečio metais. Pirmosios eilės ugdomieji miško kirtimai reiškia, 
kad medyne ugdomieji miško kirtimai turi būti atlikti per pirmuosius 5 vykmečio 
metus. Antrosios eilės – medynas turi būti išugdytas per 10 metų laikotarpį. Nusta-
tant ugdomųjų kirtimų eiliškumą reikia vadovautis tokia tvarka:

1. Jaunuolynų ugdymas

Ugdoma nedelsiant:

a) tikslinių medžių rūšių (pušų, eglių, maumedžių, ąžuolų, uosių) želdiniai, stel-
biami nepageidaujamų rūšių;

b) mišrieji tikslinių ir nepageidaujamų rūšių savaiminės kilmės jaunuolynai, kur 
šviesinių tikslinių medžių rūšys (pušys, maumedžiai, ąžuolai) yra stelbiamos;
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c) pernelyg tankūs (1,0 ir didesnio skalsumo) grynieji spygliuočių jaunuolynai, 
kuriuose yra nemažai medžių nusilpusiomis lajomis ir sunkiai vyksta medžių dife-
renciacija į klases.

Pirma eilė ugdoma:

a) mišrieji vienaardžiai eglių, uosių ir minkštųjų lapuočių jaunuolynai;
b) pernelyg tankūs (1,0 ir didesnio skalsumo) lapuočių jaunuolynai;
c) mišrieji savaiminės kilmės jaunuolynai su pakankamu kiekiu E, U pomiškio;
d) nesusivėrę želdiniai, kuriuose atželia minkštieji lapuočiai;

Antra eilė ugdoma:

a) spygliuočių ir lapuočių jaunuolynai, kurių skalsumas yra normalus (0,8-0,9), 
tačiau jų medžių skaičius jau daugiau kaip 15-20 proc. viršija normatyvuose numa-
tytą skaičių;

b) nesusivėrę želdiniai, kuriuose tikimasi, kad atžels minkštieji lapuočiai;

2. Retinimų ir einamųjų kirtimų amžiaus medynų ugdymas

Ugdoma nedelsiant:

a) tikslinių rūšių želdiniai stelbiami minkštųjų lapuočių;
b) mišrieji su spygliuočiais ir kietaisiais lapuočiais 0,9 ir didesnio skalsumo re-

tinimų amžiaus medynai;
c) pernelyg tankūs (1,0 ir didesnio skalsumo) spygliuočių retinimų ir einamųjų 

kirtimų amžiaus medynai.

Pirma eile ugdoma:

a) mišrieji su pagrindinėmis rūšimis 0,9 ir didesnio skalsumo einamųjų kirtimų 
amžiaus medynai;

b) pernelyg tankūs (1,0 ir didesnio skalsumo) medynai, nepatekę į nedelsiant ug-
dytinų medynų grupę;

c) dviardžiai 0,7 ir didesnio skalsumo medynai.

Antra eilė ugdoma:

a) mišrieji su tikslinėmis rūšimis 0,7-0,8 skalsumo medynai;
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b) grynieji tikslinių medžių rūšių 0,8-0,9 skalsumo medynai;
c) ugdytini minkštųjų lapuočių medynai be antrojo ardo ir pomiškio.
Visi kiti ugdytini medynai.

3.2. Ugdomųjų kirtimų ypatumai įvairių medžių rūšių medynuose

3.2.1. Ugdomieji miško kirtimai pušynuose

Pušynuose ugdomųjų kirtimų savitumus nulemia šios rūšies bioekologinės savy-
bės ir visų pirma jos reiklumas šviesai. Pušys yra nereiklios dirvai ir gali augti tose 
augavietėse, kur kitos medžių rūšys skursta. Pa ir Pb augaviečių pušynuose ugdo-
mieji miško kirtimai paprastai neprojektuojami ir nevykdomi.

Jaunuolynų ugdymas. Normalaus pradinio tankumo (5-8 tūkst.vnt./ha) gryni 
pušies jaunuolynai, priklausomai nuo miško tipo, pradedami ugdyti 15-20 jų am-
žiaus metais, kai tik prasideda ryškesnė medžių diferenciacija į klases ar kai jų skal-
sumas tampa 0,8 ir didesnis. Jeigu pušies jaunuolynų pradinis tankumas yra dides-
nis, jie pradedami ugdyti anksčiau. Ugdant iškertama atsilikę augimu C, B klasių,  
taip pat A‘ klasės medžiai. Šalinami ligoti, pažeisti, blogos stiebo formos medžiai. 
Ugdoma prisilaikant ugdymo kirtimų principų, t.y. po kirtimo paliekama tiek me-
džių, kiek nurodyta normatyvuose (3.1 lentelė). Po ugdymo paliekamas medyno 
skalsumas dažniausiai turi būti lygus 0,7. Pagrindinis jaunuolynų ugdymo grynuo-
se pušynuose uždavinys suformuoti jaunuolyną iš geros stiebo formos, gerai išsivys-
čiusių ir galimai tolygiai plote pasiskirsčiusių medžių. Jeigu jaunuolyne yra gana 
daug A‘ klasės medžių, kuriuos iškirtus susidarytų nemažai stambesnių aikščių, kirs-
ti reikia atsargiai, nes per stiprus medyno išretinimas ir aikščių sudarymas gali ne tik 
sumažinti jo produktyvumą, bet ir medžių kokybę, o kartais skatina ir įvairių ligų ir 
kenkėjų plitimą.

Buvusiose žemės ūkio naudmenose užveistuose pušynuose tikslu apsaugoti žel-
dinius nuo šakninės pinties plitimo po kirtimo likusius kelmus reikia aptepti ar api-
purkšti 10 proc. karbamido tirpalu arba kirtimus atlikti žiemos laikotarpiu, esant mi-
nusinei oro temperatūrai. Tai sumažina šakininės pinties plitimo pavojų.

Laiku neišugdyti ir pernelyg tankūs pušies jaunuolynai su silpnomis, suspaus-
tomis medžių lajomis (santykis D/H mažesnis nei 0,9) ugdomi labai atsargiai, pa-
liekant medyne iki 30 proc. daugiau medžių, negu paprastai paliekama. Tai daroma 
tikslu išvengti žalingo snieglaužų poveikio, kurios apsilpusiuose pušies jaunuoly-
nuose gana dažnai padaro daug žalos. Silpno ar vidutinio intensyvumo ugdymo miš-
ko kirtimai tankuose pušynuose nesukelia ryškesnio snieglaužų padidėjimo. Tuo tar-
pu laiku neatlikus ugdomųjų kirtimų tankių pušynų prieaugis ir ypač jų atsparumas 
snieglaužoms bei kitiems nepalankiems aplinkos veiksniams labai sumažėja. Suvė-
linus tokių medynų ugdymą jų būklės pataisymas yra labai sunkus ar net beveik ne-
įmanomas.
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Pušų jaunuolynai su beržais nepriklausomai nuo jų glaudumo pradedami ugdy-
ti 5-8 jų amžiaus metais, kai tik beržai pradeda stelbti pušaites. Kirtimų metu pašali-
nami visi minkštieji lapuočiai, kurie stelbia pušis, taip pat tie, kurie artimiausiu metu 
jas stelbs. Paliekami tiktai didesnėmis grupėmis augantys beržai tose vietose, kur 
nėra pušų. Netikslinga palikti pavienių beržų, nes ateityje jie kenks pušims, o be to, 
tokių beržų priemaiša mažina pušynų produktyvumą. Išimtimi gali būti kerpšilių pu-
šynai, kur beržų tikslinga palikti daugiau. Pušų jaunuolynuose esančios drebulės iš-
kertamos visada, nes jos platina ūgiasukį.

3.1 lentelė. Po ugdomųjų miško kirtimų pušynuose paliekamas medžių skaičius 

Vidutinis gerai 
išsivysčiusių 

medžių aukštis, m

Miško tipas (dtg)
cl, v (Šae, Ša, Nae, Na) m, v–m, ox, m–ox (La, Šb, Nb, 

Lb, Nc. Lc)
Medžių skaičius, vnt./ha

6 3510 3670
7 3110 3250
8 2760 2890
9 2460 2580
10 2200 2320
11 1980 2090
12 1780 1890
13 1610 1720
14 1460 1570
15 1330 1430
16 1210 1310
17 1100 1200
18 1000 1110
19 910 1020
20 830 940
21 760 870
22 700 800
23 650 740
24 600 680
25 550 630
26 580
27 530
28 490
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Tuo atveju, kai kultūrose pušys ir beržai pasodinti juostomis, ugdomos tiek pušų, 
tiek beržų juostos, kartu kiekvieną kartą iškertant juostų pakraščiuose augančius ber-
žus, kurie stelbia gretimas pušis.

Jaunuolynų ugdymo laikotarpio pabaigoje (15-20 metais) kartu su lapuočių iškir-
timu praretinamos ir pušų grupės. Jos ugdomos pagal tuos pačius principus ir prisi-
laikant tų pačių normatyvų kaip ir gryni pušynai.

Jeigu greta pušų auga kitos tikslinės medžių rūšys (eglės, ąžuolai), kurių dėka 
(atsižvelgiant į augavietės sąlygas) gali susiformuoti produktyvūs mišrūs medynai, 
tikslinių paliekamų medžių kategorijai priskiriamos ir jos.

Ugdant mišrius pušies jaunuolynus irgi reikia stengtis nepadaryti didesnių aikš-
čių, nes tai ne tik skatina medžius šakotis, bet dėl to jie gali nukentėti nuo pušinės 
požievinės blakės.

Retinimai vykdomi visų kategorijų 0,8 ir didesnio skalsumo medynuose. Pagrin-
dinis jų tikslas grynuose pušynuose yra sudaryti optimalias augimo sąlygas geriau-
siems A klasės medžiams, iškertant visus neproduktyvius C, B bei A‘ klasės bei blo-
gos stiebo formos, pažeistus medžius. Ugdant grynus pušynus, po kirtimo paliekama 
tiek medžių, kiek nurodyta normatyve (3.1 lentelė). Tuo atveju, kai medynas iki reti-
nimų nebuvo ugdytas ir yra pernelyg tankus, pušaitės su silpnomis lajomis ugdymo 
metu paliekama iki 30 proc. daugiau medžių negu nurodyta normatyve.

Jeigu po grynų pušynų danga yra tikslinių medžių rūšių antrasis ardas, jis išsau-
gomas, nes padidina pušynų produktyvumą. Išsaugomas ir pomiškiui netrukdantis 
trakas – jis formuoja palankesnį mikroklimatą, skatina greitesnį stiebų nusivalymą 
nuo šakų.

Pušynuose su minkštaisiais lapuočiais retinimais palaikomas anksčiau sufor-
muotas grupinis mišrumas, tačiau beržų priemaiša palaipsniui mažinama, pirmiau-
siai iškertant tuos, kurie čaižo ir stelbia pušis. Iš beržų biogrupių iškertami atsilikę 
augime (C klasės) bei stipriai išsivystę (A‘ klasės) medžiai. Kartu retinamos ir pu-
šaitės. Retinant pušaites vadovaujamasi tais pat principais ir normatyvais kaip ir gry-
nuose medynuose. Bendras mišraus su minkštaisiais lapuočiais pušyno skalsumas 
po kirtimo turėtų likti ne mažesnis kaip 0,6.

Jeigu mišrūs pušies medynai iki retinimų amžiaus nebuvo ugdyti, ir juose nesu-
formuotas reikiamos sudėties medynas, tuomet dar ir retinimais reikia stengtis for-
muoti optimalią medyno sudėtį. Šiuo atveju beržų biogrupes tikslinga formuoti ir 
tose vietose, kur pušys yra stipriai nustelbtos (dauguma jų yra C klasės ar net su sau-
somis viršūnėmis), nes stipriai nustelbtos pušys sunkiai atsigauna ir jau yra nepers-
pektyvios.

Einamieji miško kirtimai grynuose pušynuose nepriklausomai nuo miško tipo 
dažniausiai vykdomi esant 0,9 ir didesniam skalsumui, nors kartais, priklausomai 
nuo vidutinio stiebo skersmens, gali būti vykdomi ir projektuojami ir esant mažes-
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niam skalsumui (3 priedas). Šie miško kirtimai turi būti mažiau intensyvūs negu reti-
nimai. Po kirtimų paliekamas medžių skaičius nustatomas vadovaujantis normatyvu.

Mišrūs su minkštaisiais lapuočiais pušynai ugdymams skiriami esant 0,8 ir di-
desniam skalsumui. Kirtimais palaipsniui mažinama lapuočių priemaiša, išsaugant 
antrąjį ardą,  taip pat pirmame arde esančių ąžuolų, eglių ir kitų vertingų medžių rū-
šių priemaišą. Esant reikalui gali būti iškertamas trakas. Po kirtimų paprastai palie-
kamas apie 0,7 medyno skalsumas. Tačiau retinama taip, kad grynų pušų biogrupių 
skalsumas būtų ne mažesnis nei 0,8 arba jose paliekamų pušų tankumas atitiktų gry-
nų pušynų ugdymo normatyvo reikalavimus.

3.2.2. Ugdomieji miško kirtimai eglynuose

Pagrindinis ugdomųjų kirtimų tikslas eglynuose yra išauginti produktyvius, at-
sparius vėjavartoms ir snieglaužoms medynus, susidedančius iš medžių su gerai iš-
vystytomis lajomis. Todėl ugdomieji miško kirtimai jauname amžiuje turi būti gana 
intensyvūs, o amžiui didėjant jų intensyvumas turi ryškiai mažėti. Grynuose egly-
nuose dažniausiai taikomas žemutinis ugdymo metodas, o mišriuose – kombinuotas. 
Pagal šiame skyrelyje išdėstomas rekomendacijas turi būti ugdomi medynai, kurių 
sudėtyje eglės sudaro 50 procentų ir daugiau.

Jaunuolynų ugdymas. Grynus eglės jaunuolynus reikia pradėti ugdyti suartėjant 
medžių lajoms, dažniausiai 10-12-aisiais metais (labai tankius – ir anksčiau). Tai lei-
džia pašalinti individų tarpusavio stelbimą ir sudaro sąlygas daugumai medelių pa-
siekti maksimalų aukščio ir skersmens prieaugį. Jaunuolyno tūris ir tūrio prieaugis 
ankstyvuoju laikotarpiu ūkinės reikšmės neturi.

Tokiu būdu gryni eglės jaunuolynai auginami reti, Paliekamas po kirtimų medžių 
skaičius nustatomas pagal grynų eglynų ugdymo kirtimų normatyvus (3.2 lentelė).

Jeigu ugdymai yra pavėluoti, kai tankių jaunuolynų aukštis siekia 4-6 m, medžių 
skaičius iki dydžio, nurodyto normatyvuose, sureguliuojamas dviem kirtimo atve-
jais. Pirmu atveju paliekama 20-30 proc. daugiau medžių negu nurodyta normatyve. 
Taip išvengiama snieglaužų.

Atrenkant paliekamus medžius siekiama, kad jie būtų A klasės ir tolygiai pasi-
skirstę plote. Kuo anksčiau eglės jaunuolynai pradedami retinti, tuo mažiau reiškiasi 
streso efektas, mažesni prieaugio nuostoliai lajų susivėrimo metu, tuo greičiau for-
muojasi atsparesni snieglaužoms ir vėjavartoms medynai.

Eglių su minkštaisiais lapuočiais jaunuolynuose, kuriuose viename arde su eglė-
mis auga ir jas čaižantys bei stelbiantys lapuočiai (3-5 sudėtinės dalys), pirmieji ug-
domieji kirtimai, priklausomai nuo miško tipo, pradedami 7-10-aisiais jų amžiaus 
metais, neatsižvelgiant į bendrą medyno glaudumą. Iškertami visi minkštieji lapuo-
čiai, kurie stelbia ir čaižo egles. Jeigu eglės ir minkštieji lapuočiai auga biogrupė-
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mis, taikomas taip vadinamas vietinis ugdymo būdas, kuomet iš eglių grupių išker-
tami visi minkštieji lapuočiai ir palaipsniui plečiamos grynų eglių biogrupės. Grynos 
lapuočių biogrupės išsaugomos, iškertant iš jų silpnai augančius ir blogos kokybės 
medelius. Ypač lapuočių biogrupės saugotinos L hidrotopo augavietėse, esančiuose 
reljefo pažemėjimuose, kur eglės neauga arba būtų dažnai pažeidžiamos vėjo. Eglių 
biogrupės retinamos vadovaujantis grynų eglynų ugdymo normatyvais. Jaunuolynų 
ugdymo laikotarpio pabaigoje, kuomet medynai jau yra pilnai susiformavę, mišrūs 
eglių su minkštaisiais lapuočiais jaunuolynai ugdymams skiriami tada, kai jų skal-
sumas 0,7 ir didesnis, o paliekamas po kirtimo skalsumas, kaip ir grynuose eglynuo-
se, turi būti apie 0,6.

3.2 lentelė. Po ugdomųjų miško kirtimų eglynuose paliekamas medžių skaičius

Vidutinis gerai 
išsivysčiusių 

medžių aukštis, 
m

Miško tipas (dtg)
ox, m–ox, ox–h, ox–n (Nc, Lc, 

Nd, Ld)
m, ag ir kt. (Lb, Nf ir kt.)

Medžių skaičius, vnt./ha
5 2370 2250
6 2320 2200
7 2270 2140
8 2210 2080
9 2140 2000
10 2070 1920
11 1980 1830
12 1890 1740
13 1800 1640
14 1700 1540
15 1590 1430
16 1490 1330
17 1380 1220
18 1280 1120
19 1180 1020
20 1080 920
21 980 830
22 890 740
23 800 650
24 720 580
25 650 510
26 590 450
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Vidutinis gerai 
išsivysčiusių 

medžių aukštis, 
m

Miško tipas (dtg)
ox, m–ox, ox–h, ox–n (Nc, Lc, 

Nd, Ld)
m, ag ir kt. (Lb, Nf ir kt.)

Medžių skaičius, vnt./ha
27 540 410
28 490
29 470
30 450

Ypatingas dėmesys skiriamas eglės želdiniams, kuriuose atsiželdo minkštieji la-
puočiai ir, praaugdami eglę, sudaro tankų lapuočių ardą. Tokiuose jaunuolynuose 
formavimosi fazėje vienu ar dviem atvejais pašalinami visi minkštieji lapuočiai, ku-
rie stelbia egles, paliekant juos tik tose vietose, kur dėl vienokių ar kitokių priežas-
čių eglės yra išnykusios. Jeigu medyno amžius jau viršija 20 metų ir jame jau išryš-
kėjęs dviardiškumas, lapuočių pašalinimas ūkiniu ir ekonominiu požiūriu yra nebe-
tikslingas. Toks medynas retinamas dviardžiams medynams rekomenduotu būdu.

Eglių jaunuolynai, kurių sudėtyje yra kietųjų lapuočių, paprastai pradedami ug-
dyti 6-8-aisiais metais. Ugdant pirmiausia siekiama sudaryti kuo geresnes augi-
mo sąlygas kietiesiems lapuočiams. Paprastai pirmoje eilėje iškertami trukdantys 
eglėms ir kietiesiems lapuočiams minkštieji lapuočiai, ypač baltalksnis, blindė, dre-
bulė. 

Retinimai grynuose, eglynuose priklausomai nuo vidutinio medžių stiebo skers-
mens projektuojami esant 0,7-0,8 ir didesniam, o mišriuose - esant 0,7 ir didesniam 
skalsumui. Grynuose eglynuose medžiai kirtimui atrenkami daugiausia iš žemutinės 
medyno ardo dalies, paliekant augti gerai išsivysčiusius sveikus gerų techninių sa-
vybių medžius. Jaunuolynų ugdymo metu stipriau išretintoms eglėms retinimų am-
žiuje leidžiama palaipsniui susiglausti, eglynai jau formuojami taip, kad būtų gau-
namas maksimalus tūrio einamasis prieaugis. Paliekamas eglių skaičius nustatomas 
pagal 3.2 lentelėje pateikto normatyvo reikalavimus.

Mišriuose su minkštaisiais lapuočiais eglynuose retinimais palaipsniui mažina-
mas minkštųjų lapuočių skaičius. Tačiau lapuočiai, kurie netrukdo eglėms arba auga 
grupėmis, paliekami. Iš lapuočių jų grupių iškertami C, A‘, dalinai B klasių medžiai. 
Kietieji lapuočiai ir pušys išsaugomi. Eglių grupės ugdomos pagal grynų medynų 
ugdymo normatyvus.

Einamieji miško kirtimai tiek grynuose, tiek ir mišriuose eglynuose vykdomi 
prisilaikant tų pačių principų, kaip ir retinimuose, tik kirtimo intensyvumas būna 
mažesnis. Grynuose eglynuose kirtimo intensyvumą nustato ugdymo kirtimų nor-
matyvai, t.y. po kirtimų paliekama tiek medžių, kiek nurodyta 3.2 lentelėje, o miš-
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riuose eglynuose su beržais paliekama medyno skalsumas neturi būti mažesnis kaip 
0,7, o eglynuose su drebulėmis ir baltalksniais - ne mažesnis kaip 0,6 (4 priedas).

3.2.3. Ugdomieji miško kirtimai mišriuose eglių-lapuočių medynuose

Šiai kategorijai priskiriami savaiminės kilmės minkštųjų lapuočių medynai, ku-
rių pirmojo ardo sudėtyje eglėms tenka 20-40 procentų. Svarbiausias ugdomųjų kir-
timų tikslas šios kategorijos medynuose yra galimai daugiau padidinti eglių kiekį 
medyno sudėtyje ir suformuoti aukšto produktyvumo, atsparius vėjavartoms egly-
nus su didesne ar mažesne lapuočių priemaiša. Formuojant medynų sudėtį, tarp 
minkštųjų lapuočių pirmenybė teikiama beržui. Būsimą šios kategorijos medynų pa-
grindą paprastai sudaro iš ankstesniuose medynuose pomiškyje augusios eglės, ku-
rios būna 5-15 ar net 25 metais vyresnės už lapuočius ir dažniausiai auga grupėmis. 
Tai ir nulemia ugdymo kirtimų savitumus šios kategorijos medynuose.

Jaunuolynų ugdymas. Savaiminės kilmės eglių-lapuočių jaunuolynai pradeda-
mi ugdyti, kai minkštieji lapuočiai pradeda čaižyti ir stelbti eglaites – dažniausiai 
7-13 jų amžiaus metais. Kiškiakopūstiniame-plačialapiame ir garšviniame miško ti-
puose pirmieji ugdymai atliekami, kai lapuočiai yra 7-10 metų, mėlyniniame ir mė-
lyniniame-kiškiakopūstiniame miško tipuose – 11-13 jų amžiaus metais. Visais atve-
jais ugdomi 0,7 ir didesnio glaudumo (skalsumo) jaunuolynai. 

Geriausius rezultatus šios kategorijos medynuose duoda vietinis ugdymo būdas, 
kuomet virš eglių grupių ar pavienių ūkiškai vertingų egzempliorių, kurių aukštis ne 
mažesnis kaip ½ lapuočių aukščio, iškertami visi lapuočiai, temdantys arba čaižan-
tys egles. Esantys kietieji lapuočiai paliekami.

Atidengtos eglių grupės retinamos tokiu pat intensyvumu, kaip ir gryni eglių jau-
nuolynai, vadovaujantis grynų eglynų ugdymo principais ir normatyvais.

Praretinamos ir lapuočių grupės, iškertant atsilikusius augime, pažeistus ir ligo-
tus,  taip pat stipriai išbujojusius medžius. Iš lapuočių visais atvejais pirmenybė tei-
kiama beržui. Iškertamas ir trakas, jeigu jis užtamsina egles ir trukdo joms augti. La-
puočių grupės retinamos vadovaujantis grynų minkštųjų lapuočių ugdymo princi-
pais ir normatyvais. Bendras medyno skalsumas po kirtimo turi būti apie 0,6.

Retinimais eglės-lapuočių medynuose siekiama išplėsti eglių grupes, padidinti 
eglių kiekį medyno sudėtyje ir suformuoti aukšto produktyvumo atsparius medynus. 
Stengiamasi suformuoti medyną iš A klasės lapuočių ir A bei B klasių eglių. Visų 
kitų klasių medžiai iškertami. Miško kirtimai projektuojami ir vykdomi esant 0,7 ir 
didesniam skalsumui.

Esant ryškiai išreikštam grupiniam medžių išsidėstymui, eglių grupės retinamos 
pagal grynų eglynų ugdymo normatyvus, o lapuočių grupės – pagal grynų lapuočių 
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normatyvus arba dviardžių minkštųjų lapuočių ugdymo normatyvus. Paliekamas po 
kirtimų medynų skalsumas turi būti apie 0,6.

Einamieji miško kirtimai vykdomi 0,8 ir didesnio skalsumo eglių-beržų ir 0,7 ir 
didesnio skalsumo eglių-drebulių bei eglių-baltalksnių medynuose. Šiais kirtimais 
stengiamasi sudaryti optimalias augimo sąlygas geriausioms eglėms bei paliktiems 
minkštiesiems lapuočiams ir užtikrinti aukštą bendrą medyno produktyvumą. Vi-
sais atvejais pirmiausia iškertami baltalksniai, po to drebulės, o beržai, kaip labiau 
ilgaamžiai ir vertingesni, jeigu nestelbia eglių, paliekami. Taip pat iškertamas tra-
kas, trukdantis vystytis eglių ir kietųjų lapuočių pomiškiui. Kertama vadovaujan-
tis tais pat principais ir normatyvais, kaip ir retinant. Paliekamas po kirtimo skal-
sumas eglių-beržų medynuose turi būti apie 0,7, o eglių-drebulių ir eglių-baltalks-
nių apie 0,6.

3.2.4. Ugdomieji miško kirtimai dviardžiuose minkštųjų lapuočių su 
eglėmis ir uosiais medynuose

Prie šios kategorijos priskiriami medynai, kurių viršutiniame arde eglės ir uo-
siai sudaro ne daugiau kaip 2 dešimtadalius, bet yra aiškiai išreikštas antrasis ardas 
arba yra gausus pomiškis, kuris paprastai būna 5-10 metų jaunesnis už lapuočius. 
Prie šios kategorijos medynų priskiriami ir medynai su polajiniais želdiniais, eglių 
želdiniai, dėl savalaikių ugdymo kirtimų nevykdymo atsidūrę po minkštųjų lapuo-
čių danga, jeigu medyno amžius yra didesnis negu 20 metų, kuomet pilnai šalinti la-
puočius jau yra netikslinga.

Pradinis ugdymo kirtimų tikslas šios kategorijos medynuose yra sudaryti palan-
kias sąlygas pomiškiui ar antrajam ardui augti, kartu ryškiai nesumažinant viršutinio 
ardo produktyvumo. Todėl ugdymo kirtimais formuojami dviardžiai medynai, kurių 
pirmą ardą sudaro daugiausia minkštieji lapuočiai, o antrąjį, priklausomai nuo auga-
vietės sąlygų, eglės ar uosiai.

Jaunuolynų ugdymas. Ugdymo kirtimų pradžia priklauso nuo minkštųjų lapuo-
čių dangos glaudumo, jos rūšinės sudėties, augavietės sąlygų ir po lapuočių dan-
ga esančių uosių ir eglių būklės. Paprastai pirmieji miško kirtimai vykdomi tuomet, 
kai medyno glaudumas yra 0,7 ir didesnis. Dažniausiai minkštųjų lapuočių su uo-
siais medynuose būna 6-8, o minkštųjų lapuočių su eglėmis medynuose 7-13 jų am-
žiaus metais.

Labiausiai šios kategorijos medynuose tinka ardų formavimo kirtimai. Medžiai 
kirtimui pirmiausia atrenkami iš žemutinės viršutinės ardo dalies. Iškertama visi C 
bei didžioji dalis B klasės medžių, pašalinami išsikeroję A‘ klasės bei ligoti, pažeisti, 
blogos stiebo formos medžiai, paliekant augti gerai išsivysčiusius A klasės beržus, o 
kur jų nėra – sveikas drebules. Iškertami stambūs trako krūmai, stelbiantys pomiškį,  
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taip pat netikslinių rūšių medžiai, užimantys tarpinę padėtį tarp ardų. Paliekamas po 
kirtimo medyno glaudumas dažniausiai būna apie 0,6. Tikslesnis po kirtimo palieka-
mų medžių skaičius nustatomas vadovaujantis 3.3 ir 3.4 lentelėse pateiktais norma-
tyvais. Ugdant šios kategorijos medynus, vengiama grupinio viršutinio ardo išretini-
mo, todėl kirstini medžiai atrenkami tolygiai visame plote.

Kartu su viršutiniu ardu, jeigu nėra žvėrių pakenkimo pavojaus, išretinamas 
eglių ir uosių ardas, pirmiausia pašalinant skėtiškos lajos formos užstelbtus medžius. 
Uosiukai išretinami iki lengvo lajų susivėrimo, o eglaitės retinamos vadovaujantis 
nuostata, kad iki kito kirtimų kartojimo lajos suartėtų (3.3 lentelė). Pomiškis papras-
tai retinamas tik atlikus kirtimą viršutiniame arde.

Jeigu eglių ir uosių pomiškis yra gausus (daugiau 6 tūkst. eglaičių ir 7 tūkst. uo-
siukų) ir išsidėstęs beveik tolygiai, jaunuolynų ugdymo amžiuje galima visai paša-
linti minkštųjų lapuočių ardą ir po to formuoti eglynus ar uosynus - grynus ar su kitų 
rūšių priemaiša. Pirmasis ardas, kaip minėta, šalinamas visais atvejais ir tuomet, kai 
po lapuočių danga yra atsidūrę eglių ar uosių želdiniai. Kai viršutinio ardo glaudu-
mas yra 0,8 ir didesnis, lapuočiai pašalinami per du kartus, kad staigiai neatidengti 
pomiškio, o esant skalsumui 0,7 ir mažesniam lapuočiai pašalinami iš karto.

3.3 lentelė. Po ugdomųjų miško kirtimų minkštųjų lapuočių medynuose su an-
truoju eglės ardu paliekamas medžių skaičius

Vidutinis gerai 
išsivysčiusių 

medžių aukštis, 
m

Medžių skaičius, vnt./ha
Beržynai Drebulynai Baltalksnynai Antrasis eglės 

ardas

3 1700
4 1640
5 1580
6 4790 5200 2970 1520
7 4240 4590 2630 1470
8 3740 4060 2310 1410
9 3310 3580 2040 1360
10 2920 3160 1800 1310
11 2590 2790 1590 1260
12 2290 2470 1340 1210
13 2020 2180 1180 1160
14 1790 1920 1040 1120
15 1580 1700 920 1070
16 1400 1500 810
17 1230 1330 710
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18 1090 1170 630
19 960 1040
20 850 910
21 750 810
22 660 710
23 590 630
24 520 560
25 460 490
26 400 440
27 360 400

Retinimai lapuočių su eglėmis ir uosiais medynuose atliekami taip pat aukščiau 
minėtu ardų formavimo principu, siekiant gauti kuo didesnį prieaugį viršutiniame 
arde, kartu užtikrinant pakankamai gerą antrojo ardo augimą. Tai pasiekiama viršu-
tiniame arde paliekant normatyvuose nurodytą medžių skaičių (3.3 ir 3.4 lentelės). 
Pomiškis retinamas tik atlikus kirtimus viršutiniame arde. Iš antro ardo pirmiausia 
iškertami blogiausi C klasės nustelbti ir pakenkti medžiai. Labai svarbu antrą ardą 
išretinti, kol jo aukštis neviršija 5-6 metrų. Retinimų amžiuje visiškas lapuočių ardo 
iškirtimas jau netikslingas.

Jeigu jaunuolynų ugdymo amžiuje eglių pomiškis ar antrasis ardas buvo tinka-
mai išretintas, tai retinimų amžiuje jam leidžiama palaipsniui susiglausti. Retinant 
lapuočių ardą, eglaitės iškertamos tik tos, kurios pažeistos.

3.4 lentelė. Po ugdomųjų miško kirtimų minkštųjų lapuočių medynuose su an-
truoju uosio ardu paliekamas medžių skaičius

Vidutinis gerai 
išsivysčiusių 

medžių aukštis, 
m

Medžių skaičius, vnt./ha

Beržynai Drebulynai Baltalksnynai

5 4570 3390 2690
6 4050 3110 2380
7 3580 2850 2110
8 3180 2600 1860
9 2820 2380 1650
10 2500 2170 1450
11 2220 1970 1280
12 1970 1790 1130
13 1750 1620 990
14 1560 1460 870
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15 1380 1320 750
16 1230 1180 660
17 1090 1060 580
18 980 940 500
19 870 830
20 780 730
21 700 640
22 620 550
23 560 470
24 500 400
25 450 330
26 400 280
27 360 240

Jeigu jaunystėje eglių pomiškis nebuvo tinkamai išretintas, tuomet jis retinamas 
ir retinimų amžiuje, prisilaikant aukščiau minėtų principų. Tuo atveju, kai antra-
sis ardas yra 5-6 m aukščio ir yra labai tankus, tai medžių skaičius sureguliuojamas 
dviem kirtimo atvejais, pirmu atveju paliekant 15-20 proc. daugiau medžių negu nu-
rodyta normatyve (3.3 lentelė). Uosių ardas retinamas tiek, kad medžiai augtų tik 
truputį liesdamiesi lajomis.

Viršutinis ir apatinis ardas išretinami kuo vienodžiau, viršutiniame arde palie-
kant pagrindinai tik A, o apatiniame – A ir B klasių medžius.

Einamieji miško kirtimai vykdomi pagal tuos pačius principus, kaip ir retini-
mai, iškertami nustelbti ir stelbiami medžiai paliekant augti gerai besivystančius me-
džius, kiek reikalauja normatyvai (3.3 ir 3.4 lentelės). Antrasis ardas retinamas išker-
tant tik labai užstelbtus (C klasės) ir ydingus ar pažeistus medžius.Kirtimai vykdomi 
0,7 ir didesnio skalsumo medynuose, paliekant 0,6 skalsumo viršutinį ardą.

3.2.5. Ugdomieji miško kirtimai ąžuolynuose ir ąžuolo-minkštųjų lapuočių 
medynuose

Ąžuolynų ir medynų su ąžuolais formavimo specifiką lemia ąžuolo biologinės 
savybės ir aplinkos veiksnių poveikis. Iš jų svarbiausios yra ąžuolo reiklumas šviesai 
(mažesnis kaip 75 proc. nuo pilno apšvietimas jau lėtina ąžuolų augimą) ir ypač tai, 
kad ąžuolas nepakenčia viršūninio užtamsinimo. Be to, jaunystėje ąžuolas auga lė-
tai – jį augimo sparta lenkia beveik visos Lietuvoje augančios medžių rūšys. Ąžuo-
lai linkę šakotis, jautrūs šalnoms, kartais nukenčia ir nuo didelių šalčių, neretai sti-
priai pažeidžiami žvėrių. Dėl viso to ąžuolų stiebų kokybė dažnai būna menka. Stie-
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bų kokybę gerina šoninis medelių užtamsinimas (stabdomas šakojimasis, neatsiran-
da vadinamųjų „vilkūglių“).

Svarbiausi ąžuolynų  ir medynų su ąžuolais formavimo principai tokie:1)  šalin-
ti visus kitų rūšių medžius ir krūmus, tamsinančius ąžuolus iš viršaus; 2) užtikrinti 
pakankamą jaunuolynų tankumą; 3)  atrenkant paliekamus ir kirstinus medžius svar-
bų dėmesį skirti ne tik medžio išsivystymo klasei, bet ir ąžuolų stiebų kokybei; 4) 
išlaikyti antrąjį medynų ardą (kartais – ir traką) ar pavarovines (lėčiau augančias) 
medžių rūšis, tamsinančias ąžuolų stiebus; 5) siekti išvengti abiotinių veiksnių (pir-
miausia šalnų) pažeidimų.

Jaunuolynų ugdymas. Gryni ąžuolų jaunuolynai, ypač jaunesnio amžiaus (iki 
10-15 metų), pasitaiko ne ypač dažnai – tokie jaunuolynai dažniau būna tik po anks-
čiau jau vykdytų ugdomųjų kirtimų. Jie pradedami ugdyti tada, kai prasideda inten-
syvi medelių diferenciacija į klases (dažniausiai 12-15 metų amžiuje). Jaunuolynų 
ugdymas dažniausiai vykdomas 0,8 ir didesnio skalsumo medynuose. Kirtimų metu 
pirmiausia pašalinami minkštieji lapuočiai (jei jų yra tokių medynų sudėtyje), kurie 
stelbia ar artimiausioje ateityje gali stelbti ąžuoliukus. Gryni ąžuolynai ugdomi pri-
silaikant žemutinio ugdymo kirtimų metodo principų - kertama ne ypač intensyviai, 
kertami medžiai, augantys žemutinėje pirmojo ardo dalyje - atsilikę augimu, pažeis-
ti, blogos stiebo formos ąžuolai, kartu iškertant ir atskirus besiformuojančius A‘ kla-
sės medžius (paprastai jų stiebų kokybė irgi bloga). Po kirtimo paliekamas ugdy-
mo kirtimų normatyvuose (3.5 lentelė) nurodytas ąžuoliukų skaičius. Ugdant grynus 
ąžuolo jaunuolynus visuomet būtina vengti per intensyvaus ugdymo ir aikščių me-
dyne susidarymo (geriau palikti kiek daugiau medžių, nei per mažai). Taip pat būti-
na išsaugoti medyne medžių ir krūmų rūšis, iš kurių vėliau galėtų formuotis antrasis 
ardas arba trakas (jei jos tiesiogiai nestelbia ąžuolų). 

Mišrūs ąžuolo-minkštųjų lapuočių jaunuolynai ugdyti pradedami žymiai anks-
čiau, jau žėlinių ar želdinių priežiūros laikotarpiu (kai tik minkštieji lapuočiai pra-
deda stelbti ąžuolus, paprastai jau 3-7 metų amžiuje). Ugdymo poreikį ir laiką lemia 
jaunuolynų mišrumo laipsnis, minkštųjų lapuočių rūšių sudėtis ir ąžuolų būklė bei 
stelbimo intensyvumas. Tokiuose mišriuose jaunuolynuose projektuojant ir vykdant 
ugdymo kirtimus neatsižvelgiama į bendrą jaunuolyno skalsumą (glaudumą), o tik į 
aukščiau minėtą ąžuolų stelbimo laipsnį.
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3.5 lentelė. Po ugdomųjų miško kirtimų ąžuolynuose ir uosynuose paliekamas 
medžių skaičius

Vidutinis gerai 
išsivysčiusių 

medžių aukštis, m

Medžių sk., vnt./ha

Ąžuolynai Uosynai 

5 5380 5360
6 4250 4280
7 3460 3530
8 2890 2970
9 2450 2540
10 2100 2200
11 1830 1920
12 1600 1690
13 1410 1500
14 1250 1340
15 1110 1200
16 990 1070
17 890 960
18 800 870
19 710 780
20 640 710
21 580 640
22 520 580
23 470 520
24 420 470
25 370 420
26 330 380

Kai ąžuolai ir minkštieji lapuočiai jaunuolyne išsidėstę grupėmis, taikomas gru-
pinis ugdymo būdas. Apie ąžuolų grupes iškertami visi minkštieji lapuočiai spindu-
liu 1,3(H-h), kur H-h minkštųjų lapuočių ir ąžuolų aukščių skirtumas. Kertant apie 
ąžuolų grupes minkštuosius lapuočius, jeigu yra, paliekamos ąžuolų nestelbiančios 
(paprastai minkštųjų lapuočių irgi jau dalinai nustelbtos) unksminės medžių rūšys 
(liepa, skroblas, eglė), trako krūmai, kad labiau užtamsintų ąžuolų kamienus. Gry-
nos didesnės ąžuolų grupės ugdomos vadovaujantis aukščiau aprašytais grynų ąžuo-
lynų ugdymo principais ir normatyvais, o grynos minkštųjų lapuočių grupės – vado-
vaujantis šių medžių rūšių ugdymo normatyvais. Kai ąžuolų grupės nedidelės, jų ug-
dymas (grupių išretinimas) tokiuose medynuose paprastai mažai reikalingas. 
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Jei minkštųjų lapuočių jaunuolynuose yra po lapuočių danga augančių tolygiai 
išsidėsčiusių ąžuolų, kurių skaičius mažesnis kaip 1000 vnt./ha, tuomet galimybės 
suformuoti ąžuolynus yra nedidelės, todėl minkštųjų lapuočių medynai ugdomi pri-
silaikant lapuočių medynų ugdymo principų. Tačiau juose augantys perspektyvūs 
ąžuolai puoselėjami, aplink juos iškertant minkštuosius lapuočius atstumu, nurody-
tu aukščiau pateiktoje formulėje.

Jeigu perspektyvių ąžuoliukų po minkštųjų lapuočių danga yra daugiau kaip 
1000 vnt./ha, tuomet viršutinis ardas retinamas intensyviau, siekiama 2-3 ugdymo 
kirtimų atvejais pašalinti visus minkštuosius lapuočius ir formuoti ąžuolyną..Tose 
vietose, kur ąžuolų nėra, formuojamos minkštųjų lapuočių biogrupės.

Kai ąžuolai minkštųjų lapuočių jaunuolynuose išsidėstę tolygiai ir jų skaičius 
didesnis kaip 1,5 tūkst. vnt./ha, ugdant jaunuolynus prisilaikoma aukščiau minėtų 
principų (ir pateiktos formulės reikalavimų), tačiau praktiškai jaunuolynas išretina-
mas jau daugmaž tolygiai, minkštųjų lapuočių skalsumas paliekamas apie 0,4, vėles-
niais kirtimais jis dar mažinamas ir siekiama suformuoti ąžuolyną.

Tuo atveju, kai perspektyvių ąžuolų mišrių jaunuolynų su minkštaisiais lapuo-
čiais sudėtyje yra daugiau kaip 50 procentų ir kai jie dar nėra stipriai nustelbti, 
minkštuosius lapuočius galima iškirsti iš karto, paliekant juos tik ten, kur jų iškirti-
mas sudarytų aikštes.

Visais atvejais, formuojant tiek grynus, tiek ir mišrius ąžuolo medynus, išsaugo-
mos ąžuolų nestelbiančios unksminės medžių rūšys ir neaukštas trakas, neužtamsi-
nantys ąžuolų iš viršaus, bet galintys atlikti „pavarovų“ vaidmenį. 

Daugelyje mišrių ąžuolo ir minkštųjų lapuočių medynų pasitaiko beveik visų 
aukščiau paminėtų atvejų – tiek grupinis, tiek tolygus ąžuolų išsidėstymas, nevieno-
das perspektyvių ąžuolų kiekis atskirose medynų dalyse. Tokie medynai ugdomi pri-
silaikant visų aukščiau paminėtų nuostatų, kelias ar net visas iš jų taikant tame pačia-
me medyne, tik skirtingose jo dalyse. 

Mišriuose jaunuolynuose, kuriuose ąžuolai kultūrinės kilmės ir įveisti eilėmis ir 
želia minkštieji lapuočiai, galima taikyti koridorinį ugdymo būdą – iškertant tiesio-
giai ąžuolus stelbiančius lapuočius ir paliekant neugdytus tarpus tarp ąžuolų eilių. 
Koridorių plotis parenkamas atsižvelgiant į ąžuolų eilių kryptį ir ąžuolų užstelbimo 
laipsnį. Jeigu eilių kryptis yra iš šiaurės į pietus, koridoriai prakertami tokio pločio, 
kad iki kito kirtimo ąžuoliukai nebūtų fiziškai stelbiami. Jeigu eilių kryptis yra iš 
rytų į vakarus, tai į pietus nuo ąžuolo eilių koridoriaus plotis turi būti lygus 1,3 (H-
h), o į šiaurę - H-h. Atskirais atvejais gali būti taikomas ir juostinis ugdymo būdas. 
Koridorinis arba juostinis ugdymo būdai gali būti taikomi ir tada, kai tarp ąžuolo ei-
lių yra įveistos unksminių medžių rūšių (eglės, klevo, liepos) eilės (juostinis taiko-
mas tada, kai atstumai tarp ąžuolų eilių didesni - tarp jų būna kelios kitų medžių rū-
šių eilės) – tokiu ugdymu įmanoma pasiekti, kad šios rūšys ateityje nestelbtų ąžuolų 
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(jų augimo spartą sumažina minkštųjų lapuočių stelbimas) ir sudarytų antrąjį medy-
nų ardą. Abiem šiais atvejais sumažinama ir ąžuolų šalnų pažeidimų rizika. 

Ąžuolų šalnų pažeidimų rizika paprastai sumažėja ir tada, kai taikomas grupi-
nis mišrių medynų ugdymo būdas, ypač jei ąžuolų grupės nėra ypač didelės. Kitais 
atvejais, kai ąžuolai mišriuose medynuose išsidėstę ne grupėmis ar eilėmis, o šalnų 
pažeidimų pavojus didesnis (šiaurės-rytų Lietuvos miškai, dideli jaunuolynų plotai, 
ąžuolynai įveisti atviruose anksčiau žemės ūkiui naudotuose plotuose), siekiant su-
mažinti ąžuolų pažeidimų riziką mišriuose medynuose, kuriuose ąžuolų aukštis ne-
viršija 2,5-3,0 m, nereikėtų pernelyg skubiai iškirsti visų ąžuolų tiesiogiai nestel-
biančių minkštųjų lapuočių. Tačiau tiek tokiais atvejais, tiek ir taikant koridorinį ar 
juostinį ugdymų būdus, ąžuolų stelbimo laipsnį reikėtų įvertinti dažnai ir, esant bū-
tinumui, dažnai kartoti ugdomuosius kirtimus (net jei jų intensyvumas būtų ir nedi-
delis). 

Analogiškų medynų formavimo principų prisilaikoma ir mišriuose ąžuolo ir kitų 
medžių rūšių (eglės, klevo, uosio, liepos) medynuose – sudaromos kuo geresnės są-
lygos ąžuolams vystytis, iškertant juos stelbiančius kitų medžių rūšių medžius. Ta-
čiau tokiuose medynuose labiau toleruojamos ir kitos medžių rūšys - ypač kietie-
ji lapuočiai. Jei tenka rinktis – ar sudaryti geresnes augimo sąlygas kiek abejotinos 
kokybės ir perspektyvumo ąžuolams, ar palikti toliau neabejotinos kokybės ir pers-
pektyvumo klevus, uosius (kartais  ir egles), tokiuose medynuose pirmenybė daž-
niau (lyginant su beržais ir ypač drebulėmis ar baltalksniais) teiktina ir antram pasi-
rinkimo variantui.

Retinimais toliau stengiamasi sudaryti optimalias augimo sąlygas geriausiems 
medžiams. Ugdoma prisilaikant aukščiau aprašytų nuostatų. Retinimų metu toliau 
formuojamas antrasis ardas (jei yra), išsaugomas trakas. Grynuose medynuose re-
tinimai paprastai vykdomi 0,8 ir didesnio skalsumo medynuose, po ugdymo palie-
kamas 3.5 lentelėje nurodytas medžių skaičius, kertama atsargiai, kirstinus medžius 
parenkant daugiausia iš žemutinės pirmo ardo dalies, kartu šalinant ligotus ir blogos 
stiebo formų medžius. Jeigu nesusidaro aikštės, šalinami ir užsilikę A‘ klasės me-
džiai.  Gerinant ugdomų ąžuolų stiebų kokybę, ypač kai nėra II ardo, gali būti ap-
genimos 400-500 geriausių vienodžiau plote pasiskirsčiusių ąžuoliukų 1 ha šakos.

Mišrūs ąžuolų-minkštųjų lapuočių,  taip pat kiti mišrūs medynai su ąžuolais re-
tinami vadovaujantis tais pačiais principais, kaip ir jaunuolynų ugdymo laikotarpiu. 
Esant medyno sudėtyje 30-40 procentų ąžuolų, ugdymai paprastai vykdomi 0,7 ir di-
desnio, o esant sudėtyje 50-70 procentų ąžuolų– 0,8 ir didesnio skalsumo medynuo-
se. Pirmuoju atveju medyno skalsumas po kirtimo dažniausiai išlieka apie 0,6, o an-
truoju – apie 0,7. Visuomet kertami tie kitų rūšių medžiai, kurie stelbia ąžuolus ir pa-
liekami tie, kurie ąžuolų nestelbia, vengiama aikščių susidarymo.
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Einamieji miško kirtimai grynuose ąžuolynuose priklausomai nuo stiebo skers-
mens vykdomi esant 0,8-0,9 ir didesniam skalsumui. Medynas formuojamas išimti-
nai iš A klasės, su gera stiebo kokybe medžių, paliekant normatyvuose nurodytą jų 
skaičių (3.5 lentelė).

Mišriuose ąžuolo-minkštųjų lapuočių medynuose einamieji miško kirtimai pri-
klausomai nuo ąžuolo kiekio medyno sudėtyje vykdomi esant 0,8 ir didesniam skal-
sumui. Kertamų medžių atranka vykdoma taip, kad būtų sudarytos geriausios sąly-
gos ąžuolų prieaugio formavimui. Medyno mišrumas paprastai mažinamas, tačiau 
išsaugomi tie kitų rūšių medžiai, kurie užtamsina ąžuolų kamienus, bet nespaudžia 
jų lajų.. Kai ąžuolų dalis medyne mažesnė kaip 50 proc., formuojamas grupinis miš-
rumas, paliekant kitų medžių biogrupes. Ąžuolų biogrupės praretinamos prisilaikant 
grynų ąžuolynų, kitų lapuočių – grynų lapuočių medynų ugdymo principų. Bendras 
medyno skalsumas po kirtimų paliekamas apie 0,6-0,7.

3.2.6. Ugdomieji miško kirtimai uosynuose ir uosių-minkštųjų lapuočių 
medynuose

Planuojant ir vykdant ugdomuosius kirtimus uosynuose ir uosio-minkštųjų la-
puočių medynuose reikia atsižvelgti į tai, kad uosiai yra labai reiklūs dirvožemiui ir 
nors jauname amžiuje palyginti sparčiai auga, bet augimo sparta vis tik gerokai at-
silieka nuo minkštųjų lapuočių. Todėl savaime besiformuojančiuose mišriuose su 
minkštaisiais lapuočiais jaunuolynuose uosiai yra nustelbiami ir atsiduria po minkš-
tųjų lapuočių danga. Šis pavojus ypač didelis jaunuolynuose iki 15-20 metų am-
žiaus. Būtent šiame amžiuje ir sprendžiamas uosio išlikimo pirmame medynų arde 
klausimas. Labiausiai uosiai stelbiami mišriuose medynuose su baltalksniais, o ma-
žiausiai – su juodalksniais.

Uosiams būdinga dar yra tai, kad jie pasižymi didele atžėlimo galia, yra jautrūs 
šalnoms. Jauni jie nebijo užtamsinimo, o vėliau poreikis šviesai didėja. Uosiams op-
timalus apšvietimas yra 70 proc. atviros vietos apšvietimo.

Jaunuolynų ugdymas. Gryni (uosių sudėtyje 0,8 ir daugiau) ir mišrūs su ąžuo-
lais bei eglėmis uosių jaunuolynai pradedami ugdyti 12-15 jų formavimosi metais, 
kai tik prasideda ryškesnė medžių diferenciacija į klases ir kai jų skalsumas yra 0,8 
ir didesnis. Iškertami blogos stiebo formos, atsiliekantys augime medžiai. Jeigu uo-
siai auga lizdais, juose paliekama po 2-3 geriausius egzempliorius. Kertama tokiu 
intensyvumu, kad po kirtimo liktų grynų uosynų ugdymo normatyvuose nurodytas 
medžių skaičius (3.5 lentelė).

Mišrūs uosių-minkštųjų lapuočių jaunuolynai, priklausomai nuo uosių kiekio 
medyno sudėtyje ir jų stelbimo laipsnio, ugdyti pradedami 6-9-siais metais, esant 
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0,7 ir didesniam skalsumui. Jie ugdomi vadovaujantis panašiais principais kaip ir 
mišrūs ąžuolo jaunuolynai.

Tuo atveju, kai uosių jaunuolyno sudėtyje nedaug (ne daugiau kaip 2 dešimta-
daliai) {minkštųjų lapuočių su uosiais jaunuolynai} ir jie yra išsidėstę biogrupėmis, 
taikomas grupinis ugdymo būdas, apie uosiukų grupes ar pavienius perspektyvi-
nius uosiukus iškertant visus minkštuosius lapuočius spinduliu 1,15 (H-h), kur H-h - 
aukščio tarp minkštųjų lapuočių ir uosių skirtumas, m. Likusi medyno dalis ugdoma 
atsižvelgiant į joje esantį uosio  pomiškio kiekį. Jeigu pomiškyje perspektyvių uo-
siukų yra daugiau kaip 2000 vnt./ha, lapuočių ardas retinamas prisilaikant dviardžių 
minkštųjų lapuočių su uosiu ugdymo principų. Jeigu po minkštųjų lapuočių dan-
ga uosiukų yra mažiau kaip 2000 vnt./ha, lapuočių ardas retinamas analogiškai kaip 
gryni minkštųjų lapuočių medynai.

Kai uosių medyne yra daugiau nei 3 dešimtadaliai ir jie yra išsidėstę tolygiai, to-
lygiai ugdomas visas plotas. Tik jeigu uosiai yra išsidėstę grupėmis, taikomas grupi-
nis ugdymo būdas. Ugdomi 0,7 ir didesnio skalsumo medynai. Kai medyno sudėty-
je uosių yra daugiau kaip 5 dešimtadaliai ir jie plote yra išsidėstę tolygiai, minkštieji 
lapuočiai retinami intensyviau, tačiau visais atvejais vengiama, kad juos iškirtus su-
sidarytų didesnės aikštės. Visi minkštieji lapuočiai iškertami, jeigu jie auga virš uo-
sių želdinių ir jaunuolyno amžius neviršija 20 metų. Visais atvejais medynuose iš-
saugomi perspektyvūs ąžuolai, toleruojama eglių, liepų, klevų  priemaiša. Kartu su 
minkštųjų lapuočių iškirtimu retinamos ir tankios uosių grupės, vadovaujantis gry-
nų uosynų ugdymo normatyvais. Bendras mišrių uosių jaunuolynų skalsumas po ug-
dymo turi likti apie 0,6.

Retinimai grynuose uosynuose vykdomi esant 0,8 ir didesniam skalsumui. Me-
dynas formuojamas iš A klasės, sveikų, geros stiebo formos, tolygiai plote išsidės-
čiusių medžių, kurių skaičius nustatomas vadovaujantis grynų uosynų ugdymo nor-
matyvais (3.5 lentelė).

Uosių-minkštųjų lapuočių medynuose retinimais ir toliau formuojamos uosiams 
optimalias augimo sąlygos. Todėl miško kirtimai vykdomi vadovaujantis tais pat 
principais kaip ir ugdant jaunuolynus. Esant uosių sudėtyje 5-7 dešimtadaliams re-
tinimai vykdomi 0,8 ir didesnio skalsumo, o esant jų sudėtyje 3-4 dešimtadaliams – 
0,7 ir didesnio skalsumo medynuose. Pirmoje eilėje paprastai iškertama minkštieji 
lapuočiai, kurie stelbia uosius, kartu praretinamos ir grynų uosių ar minkštųjų lapuo-
čių grupės, pirmu atveju po kirtimo paliekant 0,7, o antru – 0,6 skalsumą.

Einamieji miško kirtimai grynuose uosynuose projektuojami ir vykdomi pri-
klausomai nuo stiebo skersmens esant 0,8-0,9 ir didesniam, o mišriuose – 0,8 ir di-
desniam skalsumui. Kirtimo intensyvumas būna nedidelis, paliekant po kirtimo gry-
nuose medynuose normatyvuose nurodytą medžių skaičių, o mišriuose apie 0,7 skal-
sumą. Labai praretinami minkštieji lapuočiai, tačiau kartu reguliuojamas ir uosių 
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tankumas. Kai medyno sudėtyje uosių yra pakankamai, einamaisiais kirtimais gali-
ma pašalinti ir visus minkštuosius lapuočius. Kartu prašviesinamas ir pomiškis, iš-
kertant jį stelbiantį traką. Tačiau dabartiniu metu, kai vyksta uosių džiūvimas, iškirs-
ti visus minkštuosius lapuočius galima tik įsitikinus, kad likę uosiai nežus. Tas pats 
pasakytina ir apie jaunesnius uosio – minkštųjų lapuočių medynus. Kol vyksta uosių 
žuvimas, mišriuose medynuose tikslinga išsaugoti ženklią minkštųjų lapuočių, ypač 
beržų bei juodalksnių, dalį.

3.2.7. Ugdomieji miško kirtimai beržynuose

Beržynų kaip labai reiklių šviesai medynų ugdymas atliekamas vadovaujantis 
tais pačiais principais kaip ir pušynų. Anksti šalinami AI klasės ir nenormalaus au-
gimo medžiai, kartu išlaikant pakankamą jaunuolyno glaudumą ir užtikrinant stiebų 
tiesumą bei nusivalymą nuo šakų. Vėlesniuose visų rūšių ugdymuose taikomas kla-
sikinis žemutinio ugdymo metodas..

Jaunuolynų ugdymas. Gryni beržų jaunuolynai ugdyti pradedami tuomet, kai 
prasideda ryškesnė medžių diferenciacija į klases. Jeigu medyno sudėtyje yra pušų, 
pirmieji ugdymai pradedami 8-9 metais, o jeigu jų sudėtyje yra eglių ir kietųjų la-
puočių (1-2 dalys) – 10-13 metais, esant 0,7-0,8 ir didesniam medyno skalsumui. 
Atliekant ugdymus N, L hidrotopų augavietėse pirmenybė teikiama karpotiesiems 
beržams, U ir P hidrotopų augavietėse – plaukuotiesiems beržams. Visais atvejais 
stengiamasi sudaryti optimalias sąlygas geriausiems A klasės beržams ir medynuo-
se augančioms kitoms tikslinėms medžių rūšims. Todėl kirtimo metu iškertami augi-
mu atsilikę, neproduktyvūs (C, B, A‘ klasių),  taip pat blogos stiebo formos medžiai. 
Medyne po kirtimo paliekama tiek medžių, kiek nurodyta grynų beržynų ugdymo 
normatyvuose (3.6 lentelė). Beržynų su eglėmis, ąžuolais ir uosiais pomiškyje ug-
dymas buvo aptartas aukščiau, skyrelyje „Ugdymo miško kirtimai minkštųjų lapuo-
čių su eglėmis ir uosiais medynuose”. Jei beržynai mišrūs ir juose yra blindžių, bal-
talksnių ar drebulių, šių rūšių medžiai iškertami visi, išskyrus atvejus, kai dėl jų iš-
kirtimo susidarytų aikštės. Pažymima, kad savaiminės kilmės jaunuolynuose drebu-
lės (ypač atžalinės kilmės) dažnai atželia anksčiau už beržus, auga žymiai sparčiau, 
todėl tik jų intensyvus iškirtimas gali leisti suformuoti beržynus. L hidrotopo auga-
viečių beržynuose su juodalksnio priemaiša laikomasi tokių pat medyno ugdymo 
principų kaip ir grynuose beržynuose –  gerai išsivystę juodalksniai vertinami taip 
pat kaip ir beržai, o U ir P hidrotopų augaviečių beržynuose augantiems juodalks-
niams teikiama pirmenybė. 

Retinimai ir einamieji kirtimai. Jais beržynuose sudaromos sąlygos tinkamos 
geros kokybės medienos auginimui. Geriausiems medžiams sudaromos optimalios 
augimo sąlygos ir siekiama užtikrinti kuo didesnį bendrą medynų produktyvumą. 
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Visais atvejais medyną stengiamasi formuoti iš geriausios stiebo formos, produkty-
viausių A klasės medžių, iškertant nustelbtus, augimu atsilikusius, blogos stiebo for-
mos ir kokybės medžius. Kirtimo intensyvumas nustatomas pagal 3.6 lentelėje nu-
rodytą paliktinų po kirtimo medžių skaičių.

Retinimai grynuose beržynuose dažniausiai vykdomi tuomet, kai jų skalsumas 
yra didesnis negu 0,8, o einamieji miško kirtimai – kai jis didesnis negu 0,9, pa-
liekant po kirtimų retinimų amžiuje 0,7, o einamųjų kirtimų amžiuje 0,8 skalsumą. 

Jeigu beržynų sudėtyje yra kitų tikslinių medžių rūšių, tai jos puoselėjamos. To-
kiuose medynuose miško kirtimai turi būti intensyvesni negu grynuose medynuose, 
dažniausiai ugdomi medynai, kurių skalsumas yra 0,8 ir didesnis, paliekant po kir-
timo 0,7 skalsumą, t. y. apie 10 proc. mažiau medžių negu nurodyta 3.6 lentelėje.

Kai beržyno sudėtyje dar yra išlikusi baltalksnių ar drebulių priemaiša, retinimai 
ir einamieji miško kirtimai gali būti atliekami ir mažesnio skalsumo medynuose. Ug-
dymo metu pirmiausia kertami paminėtų rūšių medžiai. Jei einamųjų kirtimų amžiu-
je medyne lieka nemažai puvinio pažeistų dre bulių, einamieji kirtimai, siekiant iš-
vengti beprasmio tolesnio tokių drebulių auginimo, gali būti labiau intensyvūs.

3.2.8. Ugdomieji miško kirtimai drebulynuose

Pagrindinis ugdomųjų kirtimų drebulynuose uždavinys – suformuoti sparčiai au-
gančius, sveikus, produktyvius medynus, duodančius aukštą padarinės medienos iš-
eigą degtukų ir popieriaus pramonei ir, be abejo, visais atvejais stengtis didinti kitų 
tikslinių medžių rūšių kiekį medyno sudėtyje.

Kadangi stiebo puvinys labiausiai pažeidžia tankius ir dėl to lėčiau augančius 
drebulynus, o juose pirmiausia C ir B klasės medžius, todėl ugdant ir iškertant pu-
vinio pažeistus medžius, galima labai pagerinti drebulynų produktyvumą ir kokybę. 

3.6 lentelė. Po ugdomųjų miško kirtimų beržynuose, drebulynuose ir juodalks-
nynuose paliekamas medžių skaičius

Vidutinis gerai 
išsivysčiusių 

medžių aukštis, 
m

Medžių sk., vnt./ha
Beržynai Drebulynai Juodalksnynai

5 5540 5910
6 4900 5240
7 4330 4640
8 3830 4110
9 3390 3650
10 2990 3230 2180



69

11 2630 2860 2040
12 2340 2540 1900
13 2080 2250 1780
14 1830 1990 1660
15 1620 1770 1550
16 1430 1560 1450
17 1270 1390 1350
18 1120 1230 1260
19 990 1090 1170
20 880 960 1080
21 770 860 1000
22 680 760 930
23 600 670 850
24 540 600 780
25 470 530 710
26 420 480 660
27 390 430 620

Jaunuolynų ugdymas. Priklausomai nuo augavietės pirmieji ugdymo miško kir-
timai drebulynuose pradedami 10-14 metais, kai tik prasideda ryškesnė medžių di-
ferenciacija į klases, esant 0,7-0,8 ir didesniam skalsumui. Ugdant drebulynus taiko-
mas žemutinis, tačiau gana intensyvus kirtimas. Paliktinas po kirtimų medžių skai-
čius nurodytas 3.6 lentelėje. Ypač daug dėmesio skiriama žaliažievei drebulės for-
mai, kuri yra atsparesnė puviniui palyginus su kitomis formomis ir pasižymi geres-
niu augimu. Visais atvejais paliekami eglių, uosių, ąžuolų ir kitų vertingesnių rūšių 
medžiai, šalinami baltalksniai ir blindės.

Retinimais ir einamaisiais kirtimais toliau gerinama medynų kokybė, siekiama 
kuo didesnio geriausių medžių tūrio ir skersmens prieaugio, todėl retinimai drebu-
lynuose gana intensyvūs. Medynai formuojami tik iš sveikų A klasės medžių, kurių 
skaičius nustatomas pagal normatyvus, išsaugoma kitų medžių rūšių priemaiša, ska-
tinamas tikslinių rūšių pomiškio ir antrojo ardo vystymasis. 

Ugdymo miško kirtimai drebulynuose su tikslinių medžių rūšių pomiškiu ar an-
truoju ardu jau buvo aptarti aukščiau skyrelyje „Ugdomieji miško kirtimai minkštų-
jų lapuočių su eglėmis ir uosiais medynuose”

3.2.9. Ugdomieji miško kirtimai juodalksnynuose

Juodalksnis yra šviesamėgė, higrofilinė, reikli dirvožemiui medžių rūšis. Drė-
gnuose ir šlapiuose derlinguose dirvožemiuose – vingiorykštiniame, dilgėliniame, 
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vilkdalginiame ir viksviniame-lendrūniniame miško tipuose (dtg: Ud, Uf, Pd, Uc, 
Pc) jis sudaro grynus, neretai atžalinės kilmės medynus. Šlapokose ir drėgnokose 
augavietėse susidaro dažniausiai mišrūs juodalksnynai – su eglėmis, beržais, dre-
bulėmis, ąžuolais, uosiais ir kitomis rūšimis. Todėl ugdymo kirtimų savitumai juo-
dalksnynuose priklauso nuo medynų mišrumo ir augavietės sąlygų.

Jaunuolynų ugdymas. Juodalksniai dėl savo šviesamėgiškumo palyginti anks-
ti ir lengvai išsiretina, dėl to ankstyvi ugdymai ne ypač reikalingi. Grynuose ar miš-
riuose su kitais minkštaisiais lapuočiais juodalksnynuose ugdymo miško kirtimai 
paprastai pradedami 11-14-siais jų amžiaus metais, esant 0,8 ir didesniam skalsu-
mui, kai jau išryškėja medžių diferenciacija į klases. Mišriuose su kietaisiais lapuo-
čiais ir eglėmis juodalksnynuose pirmieji ugdymo miško kirtimai atliekami anks-
čiau – 7-10-siais jų amžiaus metais. Ugdymo metu grynuose juodalksnynuose ir juo-
dalksnynuose su nedidele kitų medžių rūšių priemaiša retinamos tankios kelmų at-
žalų grupės, jose paliekant po 2-3 geriausius medelius, tačiau pirmenybė visada tei-
kiama sėklinės kilmės juodalksniams. Po kirtimų paliekamas 3.6 lentelėje nurodytas 
medžių skaičius. Mišriuose su tiksliniais kietaisiais lapuočiais juodalksnynuose iš-
kertami kietuosius lapuočius stelbiantys kiti minkštieji lapuočiai ir dalis juodalksnių. 
Visuose juodalksnynuose ugdant iškertamos drebulės, baltalksniai, išskyrus atvejus, 
jei dėl jų iškirtimo susidarytų aikštės. Ugdant mišrius su plaukuotaisis beržais U ir 
P hidrotopų augaviečių juodalksnynus pirmenybė teikiama juodalksniams, o ugdant 
L hidrotopo mišrius su karpotaisiais beržais medynus pastarieji ir juodalksniai ver-
tinami vienodai. 

Retinimais ir einamaisiais kirtimais tiek grynuose, tiek ir mišriuose juodalksny-
nuose toliau retinamos atžalų grupės, sudaromos geresnės sąlygos sėklinės kilmės 
medžių augimui,  taip pat puoselėjami medyne esantys kietieji lapuočiai ir eglės, au-
gantys tinkamose jiems augavietėse. Kiekvienu atveju stengiamasi palikti medyne 
A klasės medžius ir pašalinti ligotus, pažeistus, kreivus, dvišakius, atsilikusius augi-
me medžius. Po kirtimo paliekamas normatyvuose nurodytas medžių skaičius. Tiek 
retinimai, tiek ir einamieji miško kirtimai paprastai vykdomi esant 0,8 ir didesniam 
medynų skalsumui.

3.2.10. Ugdomieji miško kirtimai kitų medžių rūšių medynuose

Ugdomieji miško kirtimai maumedynuose. Pagal savo biologines savybes ir 
šviesiamėgiškumą maumedžiai yra artimesni pušims ir ugdymo miško kirtimai mau-
medynuose atliekami panašiai kaip pušynuose. 

Pirmieji ugdymo miško kirtimai grynuose maumedynuose pradedami 10-12 jų 
amžiaus metais, kai išryškėja medynų diferenciacija į klases. Maumedžio jaunuoly-
nai su minkštųjų lapuočių priemaiša pradedami ugdyti 4-5 amžiaus metais. Iškerta-
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mi visi medžiai ir krūmai užtemdantys ir čaižantys maumedukus bei praretinami ir 
patys maumedukai, paliekant po kirtimo 0,6-0,7 skalsumą. Esant želdiniuose sibiri-
niam ir europiniam maumedžiui, pirmenybė teikiama europiniui.

Retinimais ir einamaisiais kirtimais maumedynai formuojami iš sveikų, gerai iš-
vystytomis lajomis, tolygiai pasiskirsčiusių plote geriausių medžių.Ypatingas dėme-
sys skiriamas stiebų kokybei - šalinami medžiai, turintys pašaknyje išlenktus stie-
bus. Išretinama iki 0,7 skalsumo, todėl tiek retinimams, tiek einamiesiems kirtimams 
skiriami 0,8 ir didesnio skalsumo medynai.

Liepynai ugdomi panašiai kaip ir eglynai. Tankios liepų ataugų grupės pradeda-
mos retinti 12-15 metais. Ugdant paliekamos daugiausia sėklinės kilmės liepos, taip 
pat ąžuolai, uosiai bei eglės.

3.3. Ugdomieji miško kirtimai specialios paskirties ir apsauginiuose 
miškuose  bei įvairiaamžiuose medynuose

3.3.1. Ugdomieji miško kirtimai ekosistemų apsaugos miškuose

Ugdomųjų kirtimų ekosistemų apsaugos miškuose tikslas – suformuoti atspa-
rius, ilgaamžius vertingų medžių rūšių medynus, atitinkančius jų paskirtį, kartu iš-
saugoti natūralią aplinką, sudaryti optimalias sąlygas saugomiems objektams išlik-
ti ir gausintis.

Atliekant ugdomuosius kirtimus II A grupės miškuose vadovaujamasi visais 
aukščiau išdėstytais principais, išskyrus kai kuriuos žemiau nurodytus savitumus:

a) teritorijų, skirtų biologinės įvairovės apsaugai ir gausinimui (botaniniai, zoo-
loginiai, botaniniai-zoologiniai draustiniai ir jų analogai) miškuose atliekant ugdo-
muosius kirtimus nebūtinai turi būti teikiama pirmenybė tradicinėms tikslinėms me-
džių rūšims; kartais, priklausomai nuo saugomo objekto, gali būti tikslinga dažniau 
kirsti egles, o puoselėti kitas rūšis;

b) tiek biologinės įvairovės išsaugojimo, tiek kitų saugomų objektų (gamtinių ar 
kultūrinių) vertės didinimo tikslu gali būti tikslinga taikyti netolygų (grupinį) me-
dynų išretinimą;

c) ugdomieji miško kirtimai atliekami kartu su kitomis ūkinėmis priemonėmis, 
gerinančiomis medynų funkcinę paskirtį. 

Tais atvejais, kai bendrųjų ir aukščiau paminėtų principų taikymas ugdymo am-
žiaus medynuose neužtikrina saugomų vertybių išsaugojimo, vykdomi biologinės 
įvairovės palaikymo kirtimai. 
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3.3.2. Ugdomieji miško kirtimai rekreacinės paskirties miškuose

Ugdomųjų kirtimų tikslas rekreacinės paskirties miškuose yra suformuoti atspa-
rius įvairiems neigiamiems gamtiniams ir antropogeniniams veiksniams medynus 
bei padidinti jų rekreacines, estetines ir sanitarines  higienines savybes. 

Medynų atsparumas pasiekiamas paliekant augti sveikus, su gerai išvystyta laja 
medžius,  taip pat medžių rūšis, turinčias gilią šaknų sistemą. Estetinės ir sanitari-
nės-higieninės savybės gerinamos išsaugant įdomios išvaizdos, stiebo ir lajos for-
mos medžius ir krūmus, įvairiai mišrinant medžių rūšis, formuojant įvairaus dydžio, 
amžiaus ir formos biogrupes, besikaitaliojančias su didesnėmis ar mažesnėmis aikš-
tėmis.

Mažiau intensyviai lankomuose rekreaciniuose miškų zonose, kuriose nevykdo-
mi kraštovaizdžio formavimo kirtimai, ugdymo miško kirtimai vykdomi prisilaikant 
anksčiau aptartų principų, taikomų ūkiniams miškams, kartu atsižvelgiant ir į kraš-
tovaizdžio formavimo kirtimų svarbiausias nuostatas.

Kultūros ir gamtos paminklų apsaugos zonose visus kirtimus reikia vykdyti va-
dovaujantis kraštovaizdžio formavimo kirtimų principais. 

Mokslinės ir istorinės reikšmės miškuose, vertingų medžių rūšių medynuose ug-
dymo kirtimų metu siekiama išsaugoti natūralią aplinką ir sudaryti optimalias sąly-
gas saugomiems konkrečioje teritorijoje vietovaizdžio elementams išlikti ir gausėti.

Ugdomieji miško kirtimai lapuočių ir mišriuose spygliuočių-lapuočių medynuo-
se turi būti atliekami kai medžiai yra su lapais, kad būtų galima geriau įvertinti ir jų 
dekoratyvines savybes.

Ugdomaisiais kirtimais rekreacinės-estetinės reikšmės sklypuose palei geležin-
kelius ir automobilių kelius formuojami atsparūs, mišrūs ir įvairiaamžiai medynai su 
laiptišku ardo paviršiumi ir pasižymintys formos ir struktūros įvairumu. Spygliuo-
čių medynuose, kur realus gaisrų pavojus, tikslinga iki 1,5-2,0 m aukščio apgenėti 
medžių šakas. Kirtimo liekanos iš 30-50 m zonos palei geležinkelius ir automobilių 
kelius turi būti pašalinamos. Ugdomaisiais kirtimais šios kategorijos miškuose kartu 
stengiamasi sudaryti ir įvairesnį peizažą, pašalinant monotoniškumą. Valksmai ne-
turėtų tiesiogiai „remtis“ į kelius.

Kitais atvejais šiuose miškuose vykdomi kraštovaizdžio formavimo kirtimai.

3.3.3. Ugdomieji miško kirtimai vandens ir laukų apsauginiuose miškuose

Pagrindinė vandens apsauginių miškų funkcija yra pervesti paviršinį nuotėkį į 
gruntinį ir apsaugoti dirvožemį nuo erozijos, o vandens telkinius nuo užterštumo. 
Geriausiai šias funkcijas atlieka mišrūs ir dviardžiai medynai, kuriuose vyrauja gi-
liašaknės medžių rūšys – pušis, maumedis, ąžuolas, uosis – sugebančios suformuoti 
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purius dirvožemius, pasižyminčius dideliu vandens imlumu. Blogiausiai apsauginę 
funkciją atlieka eglynai, kuriuose dėl plonesnio sniego dangos sluoksnio giliau įšąla 
dirva, todėl blogiau sugeriamas paviršinis pavasarinio nuotėkio vanduo. Todėl šios 
kategorijos miškuose ugdomaisiais kirtimais mažinamas eglių kiekis bei didinamas 
aukščiau paminėtų giliašaknių medžių rūšių kiekis medynų sudėtyje. Ugdant papras-
tai labiau siekiama išsaugoti ir puoselėti kitų medžių rūšių (ne eglės) pomiškį, išsau-
gomas ir pomiškio nestelbiantis trakas.

Atliekant ugdomuosius kirtimus vandens apsauginiuose miškuose, išskyrus egly-
nus, vadovaujamasi aukščiau pateiktais ūkinių miškų medynų ugdymo kirtimų prin-
cipais. Ugdant eglynus, kai jų sudėties pakeisti nebegalima, pradedant 25-30 metų 
amžiumi tikslinga palikti apie 10 proc. mažesnį medžių skaičių, negu ūkiniuose miš-
kuose. Sumažinus eglynų glaudumą padidinamos apsauginės jų savybės ir kartais 
susidaro sąlygos atsirasti kitų medžių rūšių pomiškiui ar trakui.

Vandens apsauginiuose miškuose ugdomuosius kirtimus, kai gaunama likvidi-
nė mediena, rekomenduojama atlikti žiemą. Valksmai dažniau įrengiami išilgai šlai-
tų, o 25-30 m krantų apsaugos zonoje aplamai vengiama važinėti traktoriais ir ana-
logiška technika.

Miškuose, augančiuose kalvotose vietose, kurių pagrindinė funkcija yra apsau-
goti dirvas nuo vandens erozijos, ugdomieji miško kirtimai vykdomi prisilaikant tų 
pačių principų, kaip ir vandens apsauginiuose miškuose, t.y. formuojami mišrūs ir 
dviardžiai, su traku ir pomiškiu medynai, kurių sudėtyje vyrautų giliašaknės medžių 
rūšys. Kirtimų metu, ypač pamiškėse, mažinamas eglės kiekis.

Miškuose, augančiuose tarp laukų ir atliekančiuose jų apsaugos nuo vėjo erozi-
jos funkcijas, ugdomaisiais kirtimais formuojami vidutinio skalsumo mišrūs spy-
gliuočių-lapuočių medynai (pušis, eglė, ąžuolas, uosis, beržas) su prapučiamomis 
palaukių juostomis, kuriose turėtų vyrauti lapuočiai. Optimalus medynų skalsumas 
turi būti 0,6-0,7. 

3.3.4. Ugdomųjų kirtimų ypatumai palaukių juostose

Siekiant apsaugoti medynus nuo žalingo vėjų bei kitų neigiamų aplinkos fakto-
rių poveikio, būtina specialiai formuoti 20-25 m pločio juostas aplink miškų masy-
vus, besiribojančius su mišku neapaugusiais plotais, ypač iš vakarų, pietvakarių ir 
šiaurės-vakarų pusės,  taip pat 5-10 m pločio apsaugines juostas palei plačias kelių, 
elektros linijų, melioracijos griovių trasas. Tokios juostos visų pirma formuojamos 
aplink eglynus.

Palaukių juostose stengiamasi formuoti mišrius iš atsparių vėjavartoms medžių 
rūšių (ąžuolų, pušų, liepų, klevų, skroblų) medynus. Jeigu šių rūšių medyno sudėty-
je nėra, stengiamasi suformuoti atsparų medyną ir iš esamų medžių rūšių. Tai pasie-
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kiama tuomet, kai 20-25 m palaukės zonoje auginami reti medynai, o einant gilyn į 
mišką jų tankumas palaipsniui didėja iki optimalaus. Intensyviai išretinti medyną iki 
0,4-0,5 skalsumo būtina kiek galima jaunesniame amžiuje. Taip suformuotose pa-
laukėse vėjas, įsiveržęs į mišką, greičiau nurimsta. Ypač būtina kuo anksčiau inten-
syviai išretinti eglės jaunuolynus neleidžiant, kad medeliai liestųsi lajomis.

3.3.5. Ugdomieji miško kirtimai įvairiaamžiuose medynuose

Įvairiaamžiuose medynuose vykdomi kompleksinio pobūdžio ugdomieji kirti-
mai, jungiantys visas ar kelias ugdymo kirtimų rūšis, priklausomai nuo atskirų bio-
grupių ar medynų dalių amžiaus ir struktūros. Apskaitant kirtimus, jie priskiriami 
prie vyraujančios ugdymo kirtimų rūšies (jaunuolynų ugdymas, retinimai ar eina-
mieji kirtimai) priklausomai nuo vidutinio vyraujančios medynų rūšies amžiaus.

3.3.6. Ugdomieji miško kirtimai profesionaliai medžioklei skirtuose 
miškuose

Profesionaliai  medžioklei skirtuose miškuose ugdomųjų kirtimų metu reikia 
gausinti natūralių pašarų išteklius kanopiniams žvėrims, kiškiams ir tetervinų šei-
mos paukščiams, kiek labiau mažinant medynų skalsumą ir sudarant geresnes sąly-
gas gyvosios dirvožemio dangos ir trako vystymuisi. Ugdant tokiuose miškuose au-
gančius medynus labiau toleruojama drebulė.

Brukninio miško tipo (Na) augaviečių retinimo amžiaus beržynuose bei pušy-
nuose, siekiant stimuliuoti aktyvesnį viržių sąžalynų susidarymą, 1 ha paliekama 
apie 30 proc. mažiau medžių, negu nurodyta ugdymo kirtimų normatyvuose.

Brukninio-mėlyninio (Nb) bei mėlyninio (Lb) miško tipo retinimų amžiaus ber-
žynuose ir drebulynuose, siekiant stimuliuoti mėlynių sąžalynų susidarymą, taip pat 
paliekama 30 proc. mažiau medžių, negu nurodyta ugdymo kirtimų normatyvuose. 
Antro ardo skalsumas taip formuojamuose medynuose neturėtų būti didesnis nei 0,2 
arba antrasis ardas gali būti iš viso iškertamas.

Kiškiakopūstinio, žibuoklinio-kiškiakopūstinio ir kiškiakopūstinio-plačialapio 
miško tipų augavietėse (Nc, Nd, Ld) ugdymo kirtimais stengiamasi formuoti miš-
rius eglynus su ąžuolais. 

Garšvinio ir viksvinio-įvairiažolio miško tipų augavietėse (Nf, Lf), jeigu leidžia 
sąlygos, formuojami mišrūs ar gryni ąžuolynai ir uosynai. Retinimų ir einamųjų kir-
timų metu šių medynų skalsumas (dažniausiai pirmiau iškertant minkštuosius lapuo-
čius) sumažinamas iki 0,5-0,6, kad apšvietimas po medžių lajomis būtų ne mažesnis 
kaip 10-15 proc.. Tai skatintų pomiškio ir trako gausesnį subujojimą.
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Ugdant medynus, tokiuose miškuose išsaugomi visi kietieji lapuočiai, miški-
nės obelys, paprastosios kriaušės, šermukšniai, putinai, ožekšniai. Ugdymo kirtimus 
profesionaliai  medžioklei skirtuose miškuose rekomenduojama atlikti žiemą, kad 
žvėrių pašarui būtų panaudotos medžių kirtimo atliekos.

3.4. Ugdomųjų miško kirtimų vykdymas ir kirtimo atliekų sutvarkymas

Ugdant medynus, valksmai įrengiami prisiderinant prie esamo kelių ir priešgais-
rinių ar kitų proskiebių tinklo. Rekomenduotina valksmus medynuose iškirsti kuo 
anksčiau – kai ugdant gaunama pirmoji medienos produkcija (likvidinė mediena) – 
vykdant retinimo kirtimus (o greitai augančių medžių rūšių – drebulės, beržo medy-
nuose – vėlyvųjų jaunuolynų ugdymų amžiuje) arba tada, kai jaunuolynuose ruošia-
mas miško kuras. Naujų valksmų iškirtimo reikėtų vengti didelio amžiaus medynuo-
se (pušynuose, uosynuose ir ąžuolynuose - virš 60 metų, beržynuose - virš 45 metų, 
eglynuose - virš 50 metų, o augančiuose pelkinėse, užmirkusiose bei Ld, Lf augavie-
tėse - virš 45 metų) – tokio amžiaus medynuose kartais galima atsisakyti ne ypač bū-
tinų ugdymo kirtimų arba brandžių medžių iškirtimo (ypač jei medynuose nėra pers-
pektyvus tikslinių medžių rūšių pomiškio, perspektyvaus antrojo ardo).

Rekomenduotinas atstumas tarp valksmų centrų – apie 20 m. Iškertant ne visai 
tiesius valksmus, atskirose vietose galimi iki 20 proc. nukrypimai nuo nurodyto ats-
tumo. Saugomose teritorijose, kur ypač svarbus dirvožemio ir jo gyvosios dangos iš-
saugojimas, atstumą tarp medienos ištraukimui valksmų centrų galima didinti iki 30-
35 m., medkirčių nepasiekiamus medžius iškertant motoriniais pjūklais arba įren-
giant papildomus siaurus valksmus tik miško kirtimui nedidelių matmenų, tik ugdy-
mo kirtimams skirtoms medkirtėms.

Iškertant valksmus, ypač vyresnio amžiaus (einamųjų kirtimų amžiaus) medy-
nuose, nereikėtų siekti absoliutaus jų tiesumo, tuo sumažinant dėl valksmų iškirtimo 
patiriamus medynų produktyvumo nuostolius.

Kultūrinės kilmės medynuose, kai tai leidžia kitos sąlygos (medienos traukimo 
kryptis, atstumai tarp medžių eilių), valksmų kryptį reikia derinti su medžių eilių 
kryptimi, valksmams iškertant atskiras medžių eiles – taip dėl valksmų įrengimo pa-
tiriami mažesni medynų produktyvumo nuostoliai.

Rekomenduotinas valksmų plotis medynų ugdymo kirtimuose – iki 4,0 m. (iš-
kertant valksmams atskiras kultūrinės kilmės jaunuolynų eiles – iki 5 m ). Nereko-
menduotini ypač siauri valksmai dėl galimo didesnio medžių pažeidimo kiekio. Ne-
rekomenduotina šiuose kirtimuose naudoti medkirtes ir medvežes, kurių plotis vir-
šija 2,8 m., nes tektų didinti valksmų plotį arba būtų pažeidžiama daug prie valks-
mų augančių medžių. 
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Jei praeityje medynuose buvo įrengti ypač siauri valksmai, kuriuos būtina pla-
tinti, jie platintini iškertant medžius tik vienoje valksmo pusėje – taip nors dalinai 
išvengiama susiformavusios „prievalksmio zonos“ medžių iškirtimo ir sumažinami 
medynų produktyvumo nuostoliai dėl valksmų platinimo.

Nerekomenduotina medynų ugdymui įrengti naują valksmų sistemą, jei medy-
nuose jau yra aiški ir medienos ištraukimui tinkama valksmų sistema, kurioje atstu-
mai tarp valksmų centrų ne daugiau 20 proc. nukrypsta nuo rekomenduojamo. Įren-
giant naują valksmų sistemą, ją būtina kiek įmanoma derinti prie buvusios.

Kol miško kirtimai Lietuvoje nėra pilnai mechanizuoti ir medkirčių operatoriai 
neturi pakankamos pomiškio ar antrojo ardo išsaugojimo patirties, ugdant medynus 
galima nenaudoti medkirčių medynuose su gausiu tikslinių medžių rūšių pomiškiu, 
tankiu antruoju ardu.

Einamuosiuose kirtimuose, ypač vykdomuose vyresniuose medynuose, naujus 
valksmus rekomenduojama įrengti tik tada, kai iš jų iškertama ne daugiau kaip 60 
proc. viso iškertamo biržės tūrio - jei tikslingi tik mažai intensyvūs ugdymo kirtimai, 
dėl jų neprasminga ženkliai sumažinti medynų produktyvumą (vyresniame amžiuje 
jo atsistatymo galimybės mažos).. Šios nuostatos galima netaikyti tik tada, jei medy-
nuose yra perspektyvus tikslinių medžių rūšių pomiškis, perspektyvus antrasis ardas 
ir ugdomieji miško kirtimai būtini jų išsaugojimui. II miškų grupės miškuose medie-
na pirmiausia traukiama keliais ir natūraliomis proskynomis, o jei jų nėra, įrengia-
mi vingiuoti valksmai derinant prie reljefo, pomiškio grupių, tarp medžių taip, kad 
valksmai su keliais ir kvartalinėmis nesudarytų stataus kampo.

II miškų grupės miškuose medieną rekomenduotina ištraukti keliais ir natūra-
liomis proskynomis. Jei jų nėra, įrengiami ne visiškai tiesūs valksmai, derinant juos 
prie reljefo, pomiškio grupių, tarpų tarp medžių taip, kad valksmai su keliais ir kvar-
talinėmis nesudarytų stataus kampo.

Važinėti medvežėmis, medkirtėmis ar traktoriais ne valksmais nerekomenduoti-
na, išskyrus avarinio būtinumo atvejus (ugdant medynus tokiam važinėjimui papras-
tai ir nėra galimybių).

Vykdant ugdymo kirtimus, būtina vengti liekančių augti medžių pažeidimų. La-
bai pažeisti medžiai turi būti iškirsti.

Tais atvejais, kai ugdomųjų miško kirtimų atliekos (šakos, viršūnės, smulkūs me-
deliai ar trakas) naudojamos miško kuro ruošai, jos sukraunamos šalia valksmų (ran-
kiniu būdu, kai kertama naudojant motorinius pjūklus) arba, jei kirtimui naudojamos 
medkirtės, atliekų krūvos formuojamos šalia valksmų, tose vietose genint kertamus 
medžius arba ten sudedant nukirstus smulkius medelius, traką. Po to kirtimo atliekos 
išvežamos iš kirtaviečių medvežėmis ar savikrovėmis priekabomis. 
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Kai ugdomųjų miško kirtimų atliekos miško kuro ruošai nenaudojamos arba kai 
būtinas valksmų sustiprinimas, jos sukraunamos į valksmus (kaip ir vykdant pagrin-
dinius miško kirtimus) ir suspaudžiamos medkirtėmis arba medvežėmis.

Jei nėra valksmų stiprinimo poreikio, kirtimo atliekas galima palikti paskleistas 
medyne arba sukrauti į krūvas ir palikti supuvimui. Kirtimo atliekų paskleidimas ne-
naudotinas rekreaciniuose miškuose.
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4. SANITARINIAI MIŠKO KIRTIMAI

Sanitariniams miško kirtimams priskiriami kirtimai, kuriais, siekiant išvengti 
ligų ar miško kenkėjų plitimo, kertami pažeisti, džiūstantys medžiai ir sausuoliai, li-
kviduojami ligų ar kenkėjų masinio dauginimosi židiniai ar vykdoma jų prevencija

Sanitariniai miško kirtimai vykdomi visuose miškuose, išskyrus I grupės miš-
kus, bet kokio amžiaus medynuose. Juos vykdant atsižvelgiama į bendruosius miš-
ko sanitarinės apsaugos,  taip pat į teisės aktų („Miško sanitarinės apsaugos taisy-
klės“) reikalavimus.

Sanitariniai miško kirtimai skirstomi į atrankinius ir plynuosius.
Atrankiniais sanitariniais miško kirtimais kertami pavieniai labai pažeisti, džiūs-

tantys medžiai arba sausuoliai,  taip pat tokių medžių grupės, kurių plotas mažesnis 
kaip 0,1 ha. Šiais kirtimais taip pat kertami medžiai, būtini ligoms, kenkėjams tirti ir 
apskaityti, ruošiami vabzdžiagaudžiai medžiai, vabzdžiagaudė mediena.

Plynaisiais sanitariniais miško kirtimais kertami abiotinių veiksnių, ligų ar miško 
kenkėjų pažeisti medynai, kuriuose kitomis miško sanitarinės apsaugos priemonė-
mis neįmanoma pagerinti medyno sanitarinės būklės arba kuriuose atlikus atranki-
nius sanitarinius miško kirtimus liktų 0,4 ir mažesnio skalsumas medynas.

Tiek plynųjų, tiek atrankinių sanitarinių kirtimų plotas neribojamas – jie gali būti 
vykdomi atskiruose medynuose, medynų dalyse ar medynų grupėse. Plynųjų sanita-
rinių kirtimų technologijos parenkamos bei kirtavietės išvalomos vadovaujantis šių 
rekomendacijų 2.5 skyriuje pateiktomis nuostatomis. Vykdant nedidelio intensyvu-
mo atrankinius sanitarinius miško kirtimus, reikia išvengti  naujų valksmų kirtimo - 
medieną ištraukti keliais, o būtinus papildomus valksmus įrengti ten, kur yra natūra-
lios proskynos, tarpai tarp medžių, galima nukirsti pavienius trukdančius medžius. 
Jei to padaryti neįmanoma ir būtina įrengti valksmų sistemą, prieš vykdant atranki-
nius sanitarinius kirtimus reikėtų atsižvelgti į tai, kiek jie būtini ligų ar miško kenkė-
jų plitimo sustabdymui. Jei tokie miško kirtimai nėra ypač būtini, o iškertamas me-
dienos kiekis nedidelis, tokiais atvejais jų galima atsisakyti.

Parenkant sanitarinių miško kirtimų būdus, tikslinga atsižvelgti į po kirtimų lie-
kančių medynų produktyvumą ir tvarumą. Jei sanitariniai miško kirtimai vykdomi 
jaunuolynuose ar jaunesnio amžiaus pusamžiuose medynuose ir po jų liktų net ir ne-
didelio skalsumo (0,5 ar net ir 0,4) medynai, kuriuose medžių išsidėstymas gana to-
lygus, galima dažniau taikyti atrankinius sanitarinius kirtimus, nes tokiu atveju po 
jų dar gali susiformuoti pakankamai produktyvūs medynai. Priešingai, jei po atran-
kinių sanitarinių kirtimų liktų analogiško skalsumo, tačiau didelio amžiaus ir menko 
tvarumo medynai (pavyzdžiui, užmirkusių augaviečių pribręstantys eglynai), tuomet 
dažniau taikytini plynieji sanitariniai kirtimai. Atrankiniai sanitariniai miško kirti-
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mai taip pat dažniau taikytini II A grupės miškuose, kur medynų produktyvumas 
nėra ypač svarbus.

Vykdant visus sanitarinius kirtimus tikslinga išsaugoti perspektyvų tikslinių me-
džių rūšių pomiškį, atskiras perspektyvių antrojo ardo medžių grupes.
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5. SPECIALIEJI MIŠKO KIRTIMAI

Specialiesiems miško kitimams priskiriami kraštovaizdžio formavimo, rekons-
trukciniai, miško lydimo, biologinės įvairovės palaikymo bei kiti miško kirtimai.

Kraštovaizdžio formavimo kirtimais medžiai ir krūmai kertami prie miškuo-
se esančių lankomų ir saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų, turizmo trasų, 
pažintinių ir rekreacinių takų, kitų poilsiui skirtų objektų, rekreacinėse zonose, sie-
kiant kryptingai formuoti miškingą kraštovaizdį, taip pat vizualiai išryškinti esteti-
niu, gamtiniu ar kultūriniu požiūriu vertingą kraštovaizdį, jo elementus, sudaryti ga-
limybes apžvelgti vaizdingas erdves ar objektus. Taip pat siekiama formuoti miško 
erdvinę struktūrą ir medžių rūšių sudėtį taip, kad ji kiek galima labiau atitiktų vieto-
vės, kurioje vykdomi šie kirtimai, apsaugines ir rekreacines funkcijas.

Kraštovaizdžio formavimo miško kirtimai gali būti labai įvairūs, kadangi jų vyk-
dymo pobūdis priklauso nuo daugelio veiksnių. Jų pobūdį labiausiai lemia miškų 
grupė ir tikslai, kurių siekiama šiais kirtimais. 

II B grupės (rekreaciniuose) miškuose šie miško kirtimai yra vieni svarbiausių, 
nes jų pagalba pasiekiami pagrindiniai rekreacinių miškų tikslai, t. y. gerinamas jų 
estetinis vaizdas, patrauklumas, formuojamas tinkamas mikroklimatas, žmogaus 
sveikatingumui tinkamiausia medynų sudėtis ir erdvinė struktūra. Čia šiam tikslui 
skiriamos visos priemonės ir kraštovaizdžio formavimo miško kirtimai gali apimti 
ištisus medynų sklypus, jų grupes ar net kvartalus. Netgi vykdant visus kitus kirti-
mus – pagrindinius, ugdomuosius ir t. t. turi būti atsižvelgiama į kraštovaizdžio for-
mavimo kirtimų reikalavimus ir vadovaujamasi jų principais. Tačiau ir čia krašto-
vaizdžio formavimo kirtimų pobūdis skirsis priklausomai nuo rekreacijos intensyvu-
mo, sklypo padėties rekreacinių įrenginių ar objektų atžvilgiu ir pan.

Kituose II grupės (II A),  taip pat III ir IV grupės miškuose šie miško kirtimai gali 
būti vykdomi tik atskirų gamtos ir (ar) kultūros objektų išryškinimui, jų bei turizmo 
trasų ir pažintinių takų aplinkos įvairovės sudarymui ar estetinio vaizdo pagerini-
mui. Todėl jie vykdomi tik atskiruose sklypuose ar sklypų dalyse. Tačiau jų pobūdis 
vėl gali būti visiškai skirtingas priklausomai nuo tikslo. Vienokio pobūdžio kirtimas 
bus tada, kai reikia atidengti vaizdą į kokį nors gamtos paminklą, ežerą, šlaitą, kalną 
ar pan., kitokio – kai reikia paįvairinti kraštovaizdį pagal turistinį ar pažintinį taką.

Svarbiausias kraštovaizdžio formavimo kirtimų ypatumas ir skirtumas nuo visų 
kitų kirtimų yra tas, kad šiuos kirtimus vykdant vadovaujamasi ne tik miško ūkiniais 
tikslais bei jų pasiekimui svarbiomis biologinėmis medžių savybėmis, bet ir kraš-
tovaizdžio architektūros principais ir reikalavimais. Taigi šie miško kirtimai yra ne 
vien miško ūkinė priemonė, bet ir meninės išraiškos priemonė, kuriai kartais sunku 
pritaikyti griežtus reikalavimus. Jie gali būti derinami su papildomu želdinimu, me-
lioracija, takų tinklo formavimu bei kitais rekreaciniais įrengimais. Todėl šie miško 
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kirtimai turėtų būti atliekami pagal specialius projektus, ypač jeigu jie vykdomi di-
desniuose plotuose, kai kertama intensyviau, ypač intensyvios rekreacijos sklypuo-
se.

Tačiau yra ir kai kurie bendri reikalavimai šių kirtimų vykdymui. Vykdant šiuos 
kirtimus visada iškertami ligoti, sužaloti, pasenę, blogos išvaizdos medžiai ir krū-
mai, menkaverčių medžių ar krūmų grupės. Skiriami keli kirtimų būdai, turintys sa-
vus ypatumus – tai erdvių formavimo, sudėties formavimo, dekoratyviniai ir kom-
pleksiniai kraštovaizdžio formavimo kirtimai.

Erdvių formavimo miško kirtimai dažniausiai vykdomi intensyvios rekreacijos 
sklypuose, siekiant optimalaus uždarų ir pusiau atvirų vietovaizdžių santykio, bet 
nedidelės erdvės gali būti formuojamos ir prie įvairių kultūros ar gamtos paveldo 
objektų,  taip pat vaizdo atidengimui į estetiniu požiūriu vertingą kraštovaizdį. Tai 
ypač aktualu kraštovaizdžio draustiniuose. Formuojant erdves miškas toje vietoje 
(iki 0,1 ha dydžio plotuose) iškertamas plynai. Tačiau atskiri vertingi medžiai – seni 
ąžuolai, pušys, liepos, retų ar saugomų rūšių medžiai bei krūmai, savo forma išsi-
skiriantys medžiai, esant galimybei, nekertami. Gali būti paliekamos ir tokių ver-
tingų medžių grupės. Kai tokių vertingų medžių yra daugiau, spręstinas pačios for-
muojamos erdvės vietos parinkimo problema, siekiant, kad tokių medžių būtų išker-
tama kuo mažiau. Rekreaciniuose miškuose, kur šių kirtimų tikslu yra ir mikrokli-
mato gerinimas, erdvių vietos parinkimas priklauso pirmiausia nuo šio veiksnio. Šie 
miško kirtimai gali būti vykdomi bet kokio amžiaus medynuose, bet geriau, kai er-
dvės pradedamos formuoti jaunesnio amžiaus medynuose. Tada jos formuojasi na-
tūralesnės ir patvaresnės.

Sudėties formavimo kirtimais siekiama suformuoti gero estetinio vaizdo medy-
nus, patrauklius poilsiavimui bei palankius sveikatingumo požiūriu. Jais formuoja-
ma norima medynų rūšinė sudėtis, spygliuočių ir lapuočių, medžių ir krūmų, skirtin-
gų augalijos ardų santykis. Kurortiniuose bei kituose rekreaciniuose miškuose pir-
menybė formuojant medynų sudėtį teiktina pušims,  taip pat pageidautina kitų fiton-
cidus skleidžiančių medžių ir krūmų (kadagių, ievų ir kt.) priemaiša. Netoleruoti-
ni gryni eglynai, nors eglių priemaiša dažnai reikalinga, nes pagyvina kraštovaizdį 
žiemos metu. Šalintinos menkavertės medžių ir krūmų rūšys (baltalksniai, kai kurie 
karklai). Pageidautina žydinčių augalų – blindžių, šermukšnių priemaiša. Visos kitos 
medžių rūšys priklausomai nuo augavietės sąlygų gali būti naudojamos formuojant 
medynų sudėtį. Pageidautina, kad medynai būtų kuo daugiau mišrūs.

Sudėties formavimo miško kirtimai vykdomi pakankamai tankiuose, ne mažes-
nio kaip 0,7 skalsumo jaunuolynuose ir pusamžiuose medynuose. Ir po kirtimo jų 
skalsumas neturėtų būti mažesnis negu 0,6. Tik Kuršių nerijos miškuose rekomen-
duojamas kiek mažesnis paliekamas medynų skalsumas.
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Dekoratyviniais kirtimais siekiama estetinio-emocinio tobulinimo; atidengiami 
gražūs peizažai, išryškinami įdomios formos ir matmenų medžiai, dekoratyvios ir 
originalios augalų grupės, gamtos paminklai.

Dažnai rekreaciniuose miškuose taikomi visi trys minėti kirtimų būdai, vienu 
metu siekiant jiems būdingų tikslų. Tai kompleksiniai kraštovaizdžio formavimo 
kirtimai. Jie gali būti vykdomi ir kraštovaizdžio draustiniuose.

Prieš vykdant kraštovaizdžio formavimo kirtimus visada būtina įsitikinti, ar ti-
krai po kirtimų pagerės formuojamo sklypo ir visos teritorijos estetinės ir sanitari-
nės-higieninės savybės ir atskirų augalų bendrijų atsparumas antropogeniniam po-
veikiui.

Rekonstrukciniai miško kirtimai vykdomi siekiant menkaverčius medynus 
pertvarkyti į geresnės kokybės ir (ar) didesnio produktyvumo medynus.

Paprastai šie miško kirtimai vykdomi siekiant pertvarkyti:
- krūmynus;
- nevietinių (svetimžemių) ar invazinių medžių rūšių medynus;
- minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus (baltalksnynų iki 10 metų) jaunuoly-

nus;
- retus, bet kurių medžių rūšių jaunuolynus ir pusamžius medynus, kuriuose žė-

limą skatinančiomis priemonėmis ar ugdomaisiais kirtimais negalima suformuoti 
tikslinių medžių rūšių medynų.

Šie rekonstrukcinių kirtimų variantai rekomenduojami IV grupės miškams. Kitų 
grupių miškuose rekonstrukciniai miško kirtimai dažniau taikomi siekiant nevieti-
nių medžių rūšių medynų pertvarkymo.

Parenkant rekonstruotinus medynus, pagrindinis dėmesys skirtinas krūmynams 
ir menkaverčiams jaunuolynams. Dažniausiai rekonstruotini jaunuolynai, kurių am-
žius neviršija 10 metų. Tik retais atvejais gali būti tikslinga rekonstruoti vyresnius, 
iki 20 metų amžiaus beržo bei drebulės jaunuolynus.

Retų spygliuočių bei lapuočių jaunuolynų rekonstrukcija taikytina tik IV grupės 
miškuose. Dažniausiai tai bus pušynų, beržynų, kartais retų eglių ar kietųjų lapuo-
čių jaunuolynų rekonstrukcija. Pusamžių retų medynų rekonstrukcija tik retais atve-
jais tegali būti tikslinga.

Apie spygliuočių ir kietųjų lapuočių jaunuolynų rekonstrukciją atskirai kalbė-
ti nėra prasmės, nes reti (su nedideliu tikslinių rūšių medžių skaičiumi) jaunuolynai 
jau aptarti, o pakankamai tankūs, bet augantys jiems visai netinkamuose augavietė-
se spygliuočių ar kietųjų lapuočių medynai yra be galo retas ir ūkinio dėmesio ne-
vertas reiškinys.

Svarbus klausimas, iškilęs pastaraisiais metais, kai ypatingas dėmesys skiriamas 
biologinei įvairovei, o svetimžemių rūšių buvimas kažkodėl tapatinamas su biolo-
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ginės įvairovės mažinimu, yra klausimas apie svetimžemes medžių rūšis ir jų medy-
nus. Kadangi Miško kirtimų taisyklės leidžia (bet neįpareigoja) vykdyti rekonstruk-
cinius kirtimus visuose nevietinių, svetimžemių ar invazinių medžių rūšių medynuo-
se nepriklausomai nuo miško grupės, tai tikslinga nustatyti prioritetus, kur ir kokių 
rūšių medynuose šie miško kirtimai rekomenduotini. IV grupės ir II B grupės (re-
kreaciniuose) miškuose rekonstrukciniai miško kirtimai gali būti neabejotinai vyk-
domi tik invazinių rūšių, tokių kaip uosialapis klevas, medynuose. Šios rūšies me-
džiai kirstini pirmiausia ir atliekant visus kitus kirtimus. Kitų svetimžemių rūšių me-
džiai IV grupės miškuose toleruotini ir jų medynų rekonstruoti nereikėtų. II A grupės 
(ekosistemų apsaugos) miškuose galima rekonstruoti visus svetimžemių medžių rū-
šių medynus. Tarpinę padėtį užima III grupės miškai, kur svetimžemių medžių rūšių 
medynų rekonstrukcijos klausimas kiekvienam konkrečiu atveju turėtų būti spren-
džiamas atskirai.

Taikomi trys rekonstrukcinių kirtimų būdai: ištisinis, koridorinis ir grupinis.
Svetimmžemių medžių rūšių medynų ir retų pušies keružynų rekonstrukcijai 

tikslingiausia taikyti ištisinį rekonstrukcinių kirtimų būdą, kai sklype ar jo dalyje pa-
šalinami visi medžiai ir krūmai, o po to želdoma ištisai.

Kitais rekonstrukcinių miško kirtimų vykdymo atvejais (rekonstruojant krūmy-
nus, menkaverčius minkštųjų lapuočių jaunuolynus, taip pat retus mišrios sudėties 
jaunuolynus gali būti taikomi koridorinis ar grupinis rekonstrukcinių kirtimų būdai.

Grupėmis (sklypeliais) rekonstruojami nevienodo skalsumo ir mišrūs jaunuoly-
nai, kai tikslinių rūšių medžiai išsidėstę netolygiai. Tuo atveju iškertamos nepagei-
daujamų rūšių medžių grupės, o ploteliai, kuriuose po to bus želdoma, formuojami 
mažesnio skalsumo, retesnėse jaunuolynų vietose.

Krūmynus bei tolygaus skalsumo ir mišrumo jaunuolynus tikslingiausia rekons-
truoti koridoriniu būdu. Iškertamų koridorių plotis ar grupių dydis priklauso nuo esa-
mų krūmų ar medelių aukščio, augavietės sąlygų ir želdomų medžių rūšių.

Rekomenduotinas normalus koridorių plotis - nuo 3 iki 6 m. Nors galimi ir pla-
tesni koridoriai, bet jie retai kada tikslingi. Paliekamas tarp koridorių nekirstos juos-
tos plotis – paprastai iki 2 m. Žemų krūmų (sausmedžių, karklų) sąžalynuose korido-
riai gali būti siauresni, aukštų (lazdynų, šermukšnių) – platesni, o minkštųjų lapuo-
čių jaunuolynuose – plačiausi. Koridorių plotis priklausys ir nuo želdomos medžių 
rūšies: šviesinėms rūšims (ąžuolui, pušiai) reikia platesnių koridorių, unksminiams 
(eglei, uosiui) užtenka siauresnių.

Miško lydimo kirtimai  vykdomi, kai miško žemę reikia paversti kitomis nau-
dmenomis arba kai miško žemėje reikia įrengti miško kelius, medienos sandėlius 
ar kitus su miškų ūkio veikla susijusius įrenginius, poilsio aikšteles, miško sėklines 
plantacijas, medelynus, žaliavinius krūmynus, uogienojų, vaistinių augalų plantaci-
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jas, kasti melioracijos griovius, formuoti kvartalines, priešgaisrines juostas ir pan. 
Visais šiais atvejais numatytose vietose miškas paprasčiausiai nukertamas plynai.

Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai skirti, visų pirma, saugomų 
(į Raudonąją knygą įrašytų arba atitinkamoje teritorijoje esančių saugojimo objek-
tų) augalų ir gyvūnų rūšių gyvenamosios aplinkos sąlygų sudarymui ar pagerinimui. 
Tai būtų kirtimai, skirti apšvietimo pagerinimui, mikroklimato reguliavimui, konku-
rencinių augalų pašalinimui. Tokie miško kirtimai dažniausiai numatomi atitinkamų 
saugomų teritorijų nuostatuose arba jų tvarkymo planuose. Biologinės įvairovės pa-
laikymo kirtimams taip pat priskiriami kirtimai, skirti vaistinių ir vaisinių augalų au-
gimo skatinimui, medžiojamosios faunos mitybos sąlygų gerinimui, vandens telki-
nių pakrančių apaugimo reguliavimui, pelkių ir kitų plotų saugojimui nuo apaugimo 
sumedėjusia augalija,  taip pat kiti kirtimai, numatyti gamtosaugos planuose ar me-
džioklėtvarkos projektuose.

Taigi biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai gali būti labai įvairūs ir 
apibūdinti jų savybių ir ypatumų vienareikšmiškai neįmanoma. Tačiau lengvinanti 
aplinkybė jų vykdytojams yra ta, kad šių kirtimų pobūdis paprastai yra nurodomos 
teritorijų, kur šie miško kirtimai turi būti vykdomi, planuose, projektuose, bei atitin-
kamuose dokumentuose.

Kitiems kirtimams priskirtini kelių ar kitų trasų bei jų apsaugos zonų, ribinių 
linijų valymo ir kiti avarinio būtinumo kirtimai, medžių kirtimas mokslinio tyrimo 
ar projektavimo darbų vykdymo tikslais, medžių kirtimas sėkliniuose medynuose tų 
medynų formavimo ar sėklų rinkimo tikslais. Pastaruoju atveju miško kirtimai vyk-
domi laikantis sėklinių medynų nuostatų reikalavimų, t. y. prieš 3-4 metus iki bus 
renkamos sėklos medynai išretinami iki 0,5-0,6 glaudumo, pašalinami menkaverčiai 
ir pažeisti medžiai, iškertamas trakas ir menkavertis pomiškis. Sveiki, sėklas produ-
kuojantys medžiai gali būti kertami gavus atitinkamų institucijų leidimą.

Kitiems kirtimams priskiriami ir miško kirtimai miško genetiniuose draustiniuo-
se, kuriuos vykdant laikomasi Augalų (miško) genetinių draustinių nuostatų reikala-
vimų. Juose leidžiami sanitariniai, ugdomieji (siekiant išsaugoti tikslinę draustinio 
medžių rūšį),  taip pat atrankiniai, atvejiniai ir siaurabiržiai plyni miško kirtimai sė-
kliniais metais, kuriais siekiama tikslinės draustinio medžių rūšies atžėlimo ir įvai-
riaamžio medyno formavimosi.

Visais kitų kirtimų atvejais, kai kirtimas yra avarinė būtinybė ar kitoks poreikis, 
kertami medžiai, kuriuos būtina iškirsti. Tačiau visada, esant galimybei, stengiama-
si kirsti mažiau vertingus, patvarių, produktyvių, estetiškai patrauklių bei biologi-
nės įvairovės požiūriu vertingų medynų formavimui mažiau reikšmingus medžius.
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Vykdant specialiuosius miško kirtimus, jų technologijos dažniausiai parenkamos 
ir kirtimo atliekos sutvarkomos vadovaujantis šių rekomendacijų 3.4 skyriuje pa-
teiktomis nuostatomis. Tais atvejais, kai šių kirtimų pobūdis artimesnis plyniesiems 
pagrindiniams miško kirtimams, jų technologijos parenkamos bei kirtavietės išvalo-
mos vadovaujantis šių rekomendacijų 2.5 skyriuje pateiktomis nuostatomis.
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6. BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGOS PRIEMONĖS VYKDANT 
MIŠKO KIRTIMUS

Vykdant miško kirtimus taikytinas biologinės įvairovės apsaugos priemones ga-
lima sąlyginai suskirstyti į geosisteminio, ekosisteminio, rūšinio bei genetinio ly-
gmens priemones.

Vykdant ugdomuosius miško kirtimus, kaip ir kitus kirtimus jaunesnio amžiaus 
medynuose, geosisteminio lygio priemonių beveik praktiškai nebūna. Kitų lygių re-
komenduojamos priemonės būtų tokios.

Ekosisteminis lygmuo.
1. Išnaudoti visas kietųjų lapuočių medynų formavimo galimybes (kietųjų lapuo-

čių medynų šalyje nedaug, jų kiekio didėjimas didintų ir miškų biologinę įvairovę). 
Mišrius minkštųjų lapuočių su kietaisiais lapuočiais (kai jų jaunuolyne yra ne ma-
žiau 1 tūkst. vnt. ha-1) jaunuolynus ugdyti pagal atitinkamas ugdymo kirtimų progra-
mas, siekiant suformuoti kietųjų lapuočių medynus. Ugdant mišrius minkštųjų la-
puočių jaunuolynus ar eglynus, visada puoselėti kietųjų lapuočių grupes ir pavienius 
medžius, tam kartais nevengiant ir nedidelio intensyvumo ugdymo kirtimų.

2. Ugdymo kirtimais dažniau formuoti mišrius arba dviardžius medynus, jei tai 
nemažina medynų produktyvumo ir tvarumo.

3. Perspektyvaus tikslinių medžių rūšių pomiškio išsaugojimui ūkiniuose (IV gr.) 
ir apsauginiuose (III gr.) miškuose, jei tai reikalinga, vykdyti einamuosius kirtimus 
(pagal dviardžių medynų formavimo normatyvus) ir vyresnio amžiaus viduramžiuo-
se bei pribręstančiuose medynuose. 

5. Atskiruose II A grupės. miškų sklypuose galima nevykdyti ugdymo kirtimų, 
paliekant medynus natūraliam augimui. Parenkant tokius sklypus, prioritetas teikti-
nas savaiminės kilmės medynams ir tiems ekosistemų apsaugos miškams, kur ypač 
svarbus natūralios aplinkos išsaugojimas (zoologiniai, botaniniai-zoologiniai draus-
tiniai ir pan.).

6. Brukniniuose, brukniniuose-mėlyniniuose ir mėlyniniuose beržynuose bei 
drebulynuose ugdant retinimų amžiuje palikti 30 proc. mažiau medžių, negu nuro-
dyta ugdymo normatyvuose. Ši priemonė labiausiai taikytina saugomų gamtos ište-
klių sklypuose, zoologiniuose, botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose ir miškuo-
se, kur didesnis žvėrių tankumas.

7. Valksmas, technologinius koridorius pagal galimybes derinti prie esamo ke-
liukų, spindžių tinklo.

8. Dalį kirtimų atliekų rekomenduotina sukrauti į krūvas (slėptuvės vabzdžiams-
entomofagams ir kitiems miško gyvūnams).

Rūšinis lygmuo.
9. Ugdant medynus nekirsti miške retai sutinkamų medžių ir krūmų rūšių (miš-

kinė obelis, miškinė kriaušė, guobos, klevas, liepa ir kt.).
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10. Išsaugoti (nekirsti) dalį senų, ypač artėjančių prie gamtinės brandos pavie-
nių ąžuolų, uosių, pušų, skroblų, liepų ir kitų geros būklės medžių (ypač jei jų me-
diena yra blogos techninės kokybės, labai šakota), jei 1 ha jų yra ne daugiau kaip 5 
arba 1-2 nedidelės grupės.

11. Ugdymo kirtimais palikti visus uoksinius medžius ir dalį senų sausuolių, 
stuobrių, virtėlių. 

12. Nekirsti ir kirtimų metu saugoti traką, jei jis netrukdo tikslinių rūšių pomiš-
kiui ar jo atsiradimui (ypač kalvotose bei šaltiniuotose vietovėse, šlaituose, miško 
pakraščiuose).

13. Formuojant grynus medynus, palikti atskirus kitų rūšių medžius, nedideles 
grupeles.

14. Neleisti apaugti sumedėjusia augalija mažoms miško pelkutėms, aikštelėms, 
pievelėms (jeigu jų yra nedaug);

15 Visų mažų upelių ir šaltinių aplinką išlaikyti kiek įmanoma natūralesnę (neug-
dyti).

Genetinis lygmuo.
14. Ugdant medynus išsaugoti retų formų medžius (svyruokliniai, siauralajai, 

ypatingų žievės ar vaisių požymių ir pan.)
15. II gr. miškuose išsaugoti dalį A’ klasės medžių. 

Didelė dalis šių priemonių (ypač 8-12) gali būti taikomos ir vykdant kitus miško 
kirtimus – sanitarinius, biologinės įvairovės palaikymo, kraštovaizdžio formavimo, 
rekonstrukcinius. II A miškų grupės medynuose tikslinga palikti didesnius negyvos 
medienos - senų sausuolių, stuobrių, virtėlių - kiekius. 

Vykdant pagrindinius miško kirtimus rekomenduojamos priemonės būtų to-
kios.

Geosisteminis lygmuo. 
1. Miškeliuose, sudarančiuose koridorius-ruožus, jungiančius atskirus masyvus, 

tikslinga taikyti tik atvejinius ir atrankinius kirtimus (užtikrinama geresnė gyvūnų 
migracija tarp miško masyvų).

Ekosisteminis lygmuo.
2. III-IV grupių miškuose dažniau taikyti atvejinius ir atrankinius kirtimus. Ker-

tant plynai, vengti maksimalaus plynų kirtaviečių ploto.
3. Projektuojant ir vykdant kirtimus, išskirti ir išsaugoti raktinius biotopus (t.y. 

saugoti mažų upelių ir šaltinių aplinką, atskiras senų medžių biogrupes ir pan.). Eko-
loginiu ir estetiniu požiūriu vertingose vietose (pvz., prie šaltinių, upelių ir pan.) iš-
saugoti atsparias vėjavartoms medžių grupes. Biržių ribas dažniau tapatinti su skly-
pų ribomis.

4. Plynųjų ir atvejinių kirtimų biržėse palikti 7-10 vnt./ha stuobrių, drevėtų, uok-
sinių,  taip pat vyresnio nei vidutinis kertamo medyno amžius pušies, ąžuolo, uosio, 
liepos bei kitų kietųjų ir minkštųjų lapuočių medžių, juos išdėstant grupėmis arba 
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tolygiai, atsižvelgiant į saugotinas vertybes ir jų pasiskirstymą kirtavietėje. Jei me-
dyne nėra stuobrių, drevėtų, uoksinių ir pavienių vyresnio amžiaus medžių, palieka-
mi brandūs mažiau ūkiškai vertingi (blogesnės medienos kokybės ir pan.) medžiai. 
Parenkant paliekamų medžių rūšis, būtina atsižvelgti į jų ilgaamžiškumą ir atsparu-
mą vėjui bei kitiems neigiamiems aplinkos veiksniams. Atskirus stuobrius, drevėtus, 
uoksinius medžius būtina išsaugoti ir vykdant atrankinius kirtimus. 

5. Nepalikti kirtimo atliekų šalia upių, upelių ir ežerų (iki 25 m nuo jų), grioviuo-
se bei paviršinės tėkmės vietose.

6. Pagrindiniai miško kirtimai botaniniuose ir pedologiniuose draustiniuose bei 
kitų draustinių dalyse, kuriose saugomi augalai (II A gr. miškai), vykdytini tik žie-
mą, įšalus gruntui ir esant sniego dangai ne mažiau kaip 10 cm.

7. Dalį kirtimų atliekų rekomenduotina sukrauti į krūvas (slėptuvės vabzdžiams-
entomofagams ir kitiems miško gyvūnams).

Rūšinis lygmuo.
8. Vykdant pagrindinius miško kirtimus, išsaugoti retų rūšių medžius ir krūmus 

(O, Kš, G, K ir kt.), jeigu jie netrukdo miško atsikūrimui.
Genetinis lygmuo.
9. Neiškirsti pavienių senmedžių (medžių, kurių amžius viršija gamtinės bran-

dos amžių).

Vykdant plynuosius sanitarinius miško kirtimus, taip pat kitus plynuosius kir-
timus (pavyzdžiui, kirtimus miško genetiniuose draustiniuose) tikslinga taikyti dau-
gumą pagrindiniams miško kirtimams rekomenduojamų priemonių (ypač 3-5, 7-9). 
Po plynų sanitarinių kirtimų taip pat tikslinga palikti dalį negyvų medžių (sausuolių 
ar virtėlių), kurių kiekis II A miškų grupės medynuose turėtų būti didesnis, nei III-
IV miškų grupių medynuose.

IIA  grupės miškuose, atlikus atrankinius sanitarinius miško kirtimus, turi būti 
palikta ne mažiau kaip 20 m-3/ha (Kuršių nerijos miškuose - 5 proc. medynų tūrio) 
storesnių nei vidutinis medyno skersmuo negyvų medžių, jeigu jų yra ir jei tai ne-
prieštarauja saugomų teritorijų planavimo dokumentams. Jei tokių medžių nėra, pa-
likti atitinkamą tūrį džiūstančių, sumažėjusio gyvybingumo lapuočių  medžių. III ir 
IV grupių valstybiniuose miškuose, atlikus atrankinius sanitarinius  miško kirtimus, 
įvairių suirimo stadijų negyvi medžiai turėtų sudaryti ne mažiau kaip 5 proc. po kir-
timų likusio medyno tūrio; jei jų nėra, palikti atitinkamą  tūrį džiūstančių, sumažė-
jusio gyvybingumo lapuočių medžių. Paliekant negyvus medžius būtina atsižvelgti į 
darbų saugos reikalavimus, saugumą šalia kelių  ir rekreacinėse vietose.
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1 priedas
Medžių klasifikacija

A‘ – stipriai besivystantys medžiai, augantys pirmajame arde. Dažnai auga er-
dvėse, yra visiškai apšviesti. laja ilga (60-100 proc. eglių stiebo ilgio ir daugiau kaip 
40 proc. lapuočių), eglių – paraboloidinė, lapuočių – rutulinė arba ovalinė. Stiebai 
gausiai šakoti, labai nulaibėję. Šakos storos.

A – gerai besivystantys medžiai. Eglės – pirmojo, rečiau – antrojo ardo, lapuo-
čiai – pirmojo ardo, gerai apšviesti. Laja kompaktiška, smailia viršūnė, ilga (50-90 
proc. eglių stiebo ilgio ir 30-50 proc. – lapuočių), kūgio, verpstės ar kiaušinio for-
mos. Stiebai aukšti, tiesūs, mažai nulaibėję.

B – silpnai besivystantys pirmojo ir antrojo ardo medžiai, nepriklausomai nuo 
rūšies, silpnai apšviesti. pirmajame arde augančių medžių lajos suspaustos, menkai 
išsivysčiusios, retos, vidutinio ilgio (30-50 proc. stiebo ilgio), cilindrinio ir siauro 
kūgio formos, augančių antrajame arde – retos, plataus kūgio formos, bukomis vir-
šūnėmis, stiebai ploni, mažai nulaibėję, lapuočių – kreivoki, spygliuočių – tiesūs.

C – užstelbti medžiai. Mišriuose medynuose auga žemutiniame arde, grynuo-
se – žemutinėje ardo dalyje, užtamsinti. Eglių lajos skėtiškos, plačiai išsišakojusios, 
trumpos (mažiau kaip 30 proc. stiebo ilgio), lapuočių – neišsivysčiusios, šluotos pa-
vidalo, labai trumpos (mažiau kaip 25 proc. stiebo ilgio). Stiebai ploni, ištįsę, daž-
nai kreivi.

Priedai
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2 priedas

Minimalus skalsumas, iki kurio leidžiama išretinti mišrų medyną ugdo-
maisiais miško kirtimais

Medyno charakteristika

Skalsumas, iki kurio medyną 
leidžiama išretinti

Retinimai Einamieji 
kirtimai

Pušynas
Su eglėmis ir (ar) kietaisiais lapuočiais 0,7 0,7
Su minkštaisiais lapuočiais 0,6 0,7
Eglynas
Su kitais spygliuočiais ir (ar) kietaisiais 
lapuočiais

0,7 0,7

Su beržais 0,6 0,7
Su drebulėmis, baltalksniais 0,6 0,6
Ąžuolynas
Su spygliuočiais ir (ar) kietaisiais 
lapuočiais

0,7 0,8

Su minkštaisiais lapuočiais 0,6 0,6
Uosynas 0,6 0,7
Beržynas
Su kitais minkštaisiais lapuočiais 0,7 0,7
Su spygliuočiais ir (ar) kietaisiais 
lapuočiais

0,6 0,7

Juodalksnynas 0,7 0,7
Drebulynas 0,6 0,6
Baltalksnynas 0,6 0,6
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3 priedas

Ugdomųjų miško kirtimų grynuose medynuose projektavimo normatyvai 

Vidu-
tinis 
aukš-
tis, m

Medynų skalsumas po ugdomųjų miško kirtimų, esant skirtingam vidu-
tiniam medynų medžių skersmeniui

0,6 0,7 0,8 0,9
Pušynai – cl, v (Šae, Ša, Nae, Na)

5 <8 8 >8
6 <8 8 >8
7 <10 10 >10
8 <10 10 >10
9 <12 12 >12
10 <12 12 >12
11 <12 12 >12
12 <14 14 >14
13 <14 14 >14
14 <16 16 >16
15 <16 16 >16
16 <16 16 >16
17 <18 18 >18
18 <18 18 >18
19 <20 20 >20
20 <20 20 >20
21 <22 22 >22
22 <22 22 >22
23 <24 24 >24
24 <26 26 >26

Pušynai– m, v–m, ox, m–ox (La, Šb, Nb, Lb, Nc. Lc ir kt.)
5 <8 8 >8
6 <8 8 >8
7 <10 10 >10
8 <10 10 >10
9 <12 12 >12
10 <12 12 >12
11 <12 12 >12
12 <14 14 >14
13 <14 14 >14
14 <14 14 >14
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Vidu-
tinis 
aukš-
tis, m

Medynų skalsumas po ugdomųjų miško kirtimų, esant skirtingam vidu-
tiniam medynų medžių skersmeniui

0,6 0,7 0,8 0,9
15 <16 16 >16
16 <16 16 >16
17 <18 18 >18
18 <18 18 >18
19 <18 18 >18
20 <20 20 >20
21 <20 22 >22
22 <22 22 >22
23 <22 22 >22
24 <24 24 >24
25 <26 26 >26
26 <26 26 >26
27 <28 28 >28

Eglynai – ox, m–ox, ox–h, ox–n (Nc, Lc, Nd, Ld)
5 <10 10 12 >12
6 <10 10 12 >12
7 <10 10 12 >12
8 <12 12 14 >14
9 <12 12 14 >14
10 <12 12 14 >14
11 <12 12 14 >14
12 <14 14 16 >16
13 <14 14 16 >16
14 <14 14 16 >16
15 <14 16 18 >18
16 <16 16 18 >18
17 <16 16 18 >18
18 <16 16 18 >18
19 <18 18 20 >20
20 <18 18 20 >20
21 <22 22 >22
22 <22 22 >22
23 <24 24 >24
24 <24 24 >24
25 <26 26 >26
26 <26 26 >26
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Vidu-
tinis 
aukš-
tis, m

Medynų skalsumas po ugdomųjų miško kirtimų, esant skirtingam vidu-
tiniam medynų medžių skersmeniui

0,6 0,7 0,8 0,9
27 <28 28 >28
28 <30 30 >30
29 <30 30 >30

Eglynai – m, ag ir kt. (Lb, Nf ir kt.)
5 <10 10 12 >12
6 <10 10 12 >12
7 <10 10 12 >12
8 <12 12 14 >14
9 <12 12 14 >14
10 <12 12 14 >14
11 <14 14 16 >16
12 <14 14 16 >16
13 <14 14 16 >16
14 <14 14 16 >16
15 <16 16 18 >18
16 <16 16 18 >18
17 <18 18 20 >20
18 <18 18 20 >20
19 <18 18 20 >20
20 <20 20 22 >22
21 <22 22 >22
22 <24 24 >24
23 <26 26 >26
24 <28 28 >28
25 <30 30 >30
26 <30 30 >30

Ąžuolynai
5 <6 6 >6
6 <8 8 >8
7 <8 8 >8
8 <8 8 >8
9 <10 10 >10
10 <10 10 >10
11 <12 12 >12
12 <12 12 >12
13 <14 14 >14
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Vidu-
tinis 
aukš-
tis, m

Medynų skalsumas po ugdomųjų miško kirtimų, esant skirtingam vidu-
tiniam medynų medžių skersmeniui

0,6 0,7 0,8 0,9
14 <14 14 >14
15 <16 16 >16
16 <16 16 >16
17 <18 18 >18
18 <20 20 >20
19 <20 20 >20
20 <22 22 >22
21 <24 24 >24
22 <26 26 >26
23 <28 28 >28
24 <28 28 >28
25 <32 32 >32

Uosynai
5 <6 6 >6
6 <6 6 >6
7 <8 8 >8
8 <8 8 >8
9 <10 10 >10
10 <10 10 >10
11 <12 12 >12
12 <12 12 >12
13 <12 12 >12
14 <14 14 >14
15 <14 14 >14
16 <16 16 >16
17 <16 16 >16
18 <18 18 >18
19 <18 18 >18
20 <20 20 >20
21 <22 22 >22
22 <22 22 >22
23 <24 24 >24
24 <26 26 >26
25 <28 28 >28

Juodalksnynai
10 <10 10 >10
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Vidu-
tinis 
aukš-
tis, m

Medynų skalsumas po ugdomųjų miško kirtimų, esant skirtingam vidu-
tiniam medynų medžių skersmeniui

0,6 0,7 0,8 0,9
11 <12 12 >10
12 <12 12 >12
13 <14 14 >12
14 <14 14 >14
15 <14 14 >14
16 <16 16 >16
17 <16 16 >16
18 <18 18 >16
19 <18 18 >18
20 <20 20 >20
21 <20 20 >20
22 <22 22 >22
23 <22 22 >22
24 <24 24 >24
25 <24 24 >24
26 <26 26 >26

Beržynai ir drebulynai (visi miško tipai)
5 <6 6 >6
6 <6 6 >6
7 <6 6 >6
8 <8 8 >8
9 <8 8 >8
10 <10 10 >10
11 <10 10 >10
12 <10 10 >10
13 <12 12 >12
14 <12 12 >12
15 <14 14 >14
16 <14 14 >14
17 <16 16 >16
18 <16 16 >16
19 <18 18 >18
20 <20 20 >20
21 <20 20 >20
22 <22 22 >22
23 <24 24 >24
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Vidu-
tinis 
aukš-
tis, m

Medynų skalsumas po ugdomųjų miško kirtimų, esant skirtingam vidu-
tiniam medynų medžių skersmeniui

0,6 0,7 0,8 0,9
24 <26 26 >26
25 <26 26 >26
26 <28 28 >28

Beržynai ir drebulynai (su antruoju eglės ardu)
6 <6 6 8 >8
7 <6 6 8 >8
8 <8 8 10 >10
9 <8 8 10 >10
10 <8 8 10 >10
11 <10 10 12 >12
12 <10 10 12 >12
13 <12 12 14 >14
14 <12 12 14 >14
15 <12 12 14 >14
16 <14 14 16 >16
17 <14 14 16 >16
18 <16 16 18 >18
19 <16 16 18 >18
20 <18 18 20 >20
21 <20 20 22 >22
22 <22 22 24 >24
23 <22 22 24 >24
24 <24 24 26 >26
25 <26 26 28 >28
26 <28 28 30 >30

Beržynai (su antruoju uosio ardu)
5 <6 6 8 >8
6 <6 6 8 >8
7 <8 8 10 >10
8 <8 8 10 >10
9 <8 8 10 >10
10 <10 10 12 >12
11 <10 10 12 >12
12 <12 12 14 >14
13 <12 12 14 >14
14 <12 12 14 >14
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Vidu-
tinis 
aukš-
tis, m

Medynų skalsumas po ugdomųjų miško kirtimų, esant skirtingam vidu-
tiniam medynų medžių skersmeniui

0,6 0,7 0,8 0,9
15 <14 14 16 >16
16 <14 14 16 >16
17 <16 16 18 >18
18 <16 16 18 >18
19 <18 18 20 >20
20 <20 20 22 >22
21 <20 20 22 >22
22 <22 22 24 >24
23 <22 22 24 >24
24 <24 24 26 >26
25 <26 26 28 >28
26 <28 28 30 >30

Drebulynai (su antruoju uosio ardu)
5 <6 6 8 >8
6 <8 8 10 >10
7 <8 8 10 >10
8 <10 10 12 >12
9 <10 10 12 >12
10 <10 10 12 >12
11 <12 10 12 >12
12 <12 12 14 >14
13 <12 12 14 >14
14 <14 12 14 >14
15 <14 14 16 >16
16 <16 16 18 >18
17 <16 16 18 >18
18 <18 18 20 >20
19 <18 18 20 >20
20 <20 20 22 >22
21 <22 22 24 >24
22 <24 24 26 >26
23 <28 28 30 >30
24 <28 28 30 >30
25 <30 30 32 >34
26 <34 34 36-38 >38

Baltalksnynai (su antruoju eglės ardu)
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Vidu-
tinis 
aukš-
tis, m

Medynų skalsumas po ugdomųjų miško kirtimų, esant skirtingam vidu-
tiniam medynų medžių skersmeniui

0,6 0,7 0,8 0,9
5 <8 8 10 >10
6 <10 10 12 >12
7 <10 10 12 >12
8 <10 10 12 >12
9 <12 12 14 >14
10 <12 12 14 >14
11 <14 14 16 >16
12 <16 16 18 >18
13 <16 16 18 >18
14 <18 18 20 >20
15 <18 18 20 >20
16 <20 20 22 >22

Baltalksnynai (su antruoju uosio ardu)
5 <8 8 10 >10
6 <10 10 12 >12
7 <10 10 12 >12
8 <10 10 12 >12
9 <12 12 14 >14
10 <14 14 16 >16
11 <14 14 16 >16
12 <16 16 18 >18
13 <16 16 18 >18
14 <18 18 20 >20
15 <20 20 22 >22
16 <22 22 24 >24
17 <24 24 26 >26

Pastaba. Ugdomieji miško kirtimai projektuojami tada, kai medynai atitinka len-
telėje nurodytus kriterijus ir jų skalsumas 0,1 ar daugiau didesnis, negu lentelėje nu-
statytas medynų skalsumas po ugdomųjų miško kirtimų.

Šių rekomendacijų rengimo metu (2010 m.) uosis Lietuvoje žūna, jo pomiš-
kio panaudojimo galimybės labai mažos. Bet rekomendacijose pateikta nema-
žai nuostatų, kuriose uosis vertinamas kaip tikslinė medžių rūšis. Jomis būtų 
galima naudotis, jei uosio žuvimas baigtųsi, būtų nustatytos ir eliminuotos žu-
vimą lemiančios priežastys. 
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