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Miškas – ilgaam-
žė, daugiaardė, su-
dėtingos struktūros 
bendrija, glaudžiai 
susijusi tarpusavio 
ryšiais ir kurianti nuo 
aplinkos ryškiai išsi-
skiriantį mikroklima-
tą. Jauname, iki 10 
metų amžiaus, dar 
besiformuojančiame 
medyne augantys me-
deliai auga individua-
liai. Norint padėti for-
muotis tokio amžiaus 
medynui reikalinga 
apsauga nuo žvėrių 
ir žolinės augmenijos. 

Vėliau, augant ir ple-
čiantis medžių lajoms, 
persipinant šaknims, me-
džiams pradeda trūkti 
šviesos, maistinių me-
džiagų. Medyne prasideda 
intensyvi konkurencija, 
dėl kurios dalis medelių iš 
medyno natūraliai žūsta. 
Dažnai ši konkurencinė 
kova baigiasi ne mūsų 
pageidaujamų medžių rū-
šių (tokių kaip pušis, eglė, 
ąžuolas ir kt.), bet mažiau 
pageidaujamų minkštųjų 
lapuočių pergale. Pasta-
rieji brandina daugiau 
sėklų, gausiau želia ir 
jauname amžiuje auga 
daug sparčiau. Siekiant 
šiuos procesus pakreipti 
mums palankia kryptimi, 
taikomi tarpinio naudoji-
mo – ugdomieji kirtimai. 
S� iais kirtimais jaunuolynų 
ugdymo laikotarpyje sie-
kiama suformuoti rūšinę 
sudėtį, reguliuojant tar-
prūšinius ir vidurūšinius 
santykius medyne. Kitu 
atveju spartesnis minkštų-
jų lapuočių augimas lemtų 
vertingų (techninėmis, 
apsauginėmis, rekreaci-
nėmis ir kt. savybėmis) 
medžių rūšių užstelbimą. 
Norint, kad neįvyktų kaita 
menkavertėmis medžių 

rūšimis, reikalingi sava-
laikiai ugdymo kirtimai.

Mūsų klimatinėje juos-
toje miškas lengvai želdosi 
ir atsikuria savaime. Tačiau 
norint suformuoti daugia-
tikslio miško naudojimo 
kriterijus atitinkantį, tvarų 
ir stabilų medyną – reika-
linga ūkinių priemonių 
visuma, pakreipianti me-
dynų formavimą pagei-
daujama linkme, veikianti 
kartu su gamta ir skirta 
mažiausiomis sąnaudomis 
gauti siekiamą rezultatą. 
Kirtimai – tai ne vien me-
dienos gavybos priemonė, 
jie atlieka svarbų vaidmenį 
augančio miško forma-
vime bei naujos miško 
kartos atkūrime, nes jų 
metu sudaromos palan-
kios sąlygos paliekamiems 
medžiams ir medynams 
augti, o vėlesniame am-
žiuje skatinamas naujos 
miško kartos atkūrimas.

S�iais laikais iš miškų mes 
tikimės labai daug: jie turi 
atlikti ekologines, aplin-
kosaugines, socialines ir 
rekreacines funkcijas. Todėl 
norint, kad medynai kuo 
geriau atitiktų šias funkcijas, 
jie ugdomi ir formuojami 
nuo pat jų susiformavimo 
iki brandos tarpinio naudo-
jimo kirtimais, skirtingais 
amžiaus tarpsniais atliekant 
įvairius darbus. Pirmame 
etape, jaunuolynų ugdymo 
metu, dėl natūraliai gamtoje 
vykstančio savaiminio me-
dyno išsiretinimo, siekiant 
eliminuoti rūšių kaitos pro-
cesus ugdomaisiais kirti-
mais formuojama medynų 
rūšinė sudėtis. Antrame 
etape, retinamųjų kirtimų 
laikotarpyje, siekiama sufor-
muoti palankiausias sąlygas 
paliekamiems medžiams 
augti, gerinti jų medienos 
kokybę, koreguoti rūšinę 

sudėtį. Paskutinysis ugdy-
mo laikotarpis vadinamas 
einamaisiais kirtimais, jo 
metu gerinamos augimo 
sąlygos medyne, užtikrina-
ma kokybė, gera sanitarinė 
būklė (pašalinami kenkėjų 
pažeisti ir ligoti medžiai), 
taip pat puoselėjamas ir 
antrasis ardas, pomiškis 
(naujoji miško karta) t. y. 
medynas ruošiamas pagrin-
dinio naudojimo kirtimams. 

Pagrindiniai miško kir-
timai vykdomi siekiant 
panaudoti brandžių medy-
nų arba medžių medieną, 
sudaryti palankias sąlygas 
naujiems, našiems, atspa-
riems medynams atkur-
ti. Vykdant šiuos miško 
kirtimus, siekiama kartu 
sudaryti sąlygas raciona-
liam ir nepertraukiamam 
miško išteklių naudoji-
mui, biologinės įvairovės 
saugojimui, aplinkosaugi-
nių ir rekreacinių miško 
funkcijų užtikrinimui. S� ie 
kirtimai vykdomi medy-
nuose, pasiekusiuose 
miško kirtimų taisyklėse 
numatytą minimalų kirti-
mų ar gamtinės brandos 
amžių. Minimalus kirtimo 
amžius, priklausomai nuo 
miškų grupės ir vyraujan-
čios medynų rūšies, yra 
aprašytas Miško kirtimų 
taisyklėse. 

Pagrindinio naudojimo 
kirtimo būdo parinkimas 
priklauso nuo daugelio 
faktorių, tokių kaip esamo 
ir būsimo medyno rūšinė 
sudėtis, numatomo miško 
atkūrimo būdo ir rūšies, 
medyno struktūros, po-
miškio gausumo ir t.t. 

Atrankiniai pagrindinio 
naudojimo kirtimai daž-
niausiai taikomi II grupės 
miškuose, bet gali būti 
taikomi ir III bei IV miškų 
grupėse. S� ių kirtimų būdo 

ypatybė ta, kad kertant 
medynus jie vienu metu 
yra naudojami ne tik me-
dienos ruošai, bet ir ugdy-
mo ir želdinimo tikslais. 
Taip kertant,  iškertama 
tik maža dalis medžių, o po 
kirtimo medyne lieka įvai-
rių amžiaus klasių medyno 
struktūra (įvairiaamžis 
medynas). Kertant šiuo 
būdu išsaugoma miško 
aplinka su jai būdingomis 
gamtosauginėmis ir kt. 
funkcijomis, formuojamas 
įvairiaamžis medynas, už-
tikrinamas naujos miško 
kartos žėlimas (ypač unks-
minėms ir temperatūrų 
svyravimams jautrioms 
medžių rūšims), laiku pa-
naudojami individualią 
brandą pasiekę medžiai. 

Atvejiniai kirtimai tai-
komi tiek II, III, tiek IV 
grupės miškuose, kuriuose 
norima išlaikyti pastovią 
miško aplinką, sudarant 
geras sąlygas pomiškiui 
atsirasti, išsilaikyti ir augti. 
S�ių kirtimų taikymui būtina 
sąlyga – medynuose turi 
būti pakankamas pers-
pektyvaus pomiškio kiekis 
ar perspektyvus antrasis 
ardas. Taip pat jie tinkami, 
jei numatoma, kad dar 
yra galimybių pomiškiui 
atsirasti arba norint su-
naikinti nepageidauja-
mų medžių rūšių žėlimą. 
Atvejinių kirtimų metu 
brandus medynas  kerta-
mas dviem trimis atvejais 
per 10–20 metų laikotarpį 
tam, kad nukirtus pasku-
tinius brandžius medžius 
jį pakeistų savaiminis 
tikslinių medžių rūšių 
jaunuolynas. Kiekvienas 
kirtimų atvejis turi savo 
tikslus. Pirmuoju etapu 
dažniausiai siekiama su-
naikinti nepageidaujamų 
medžių rūšių priemaišą 

ir menkaverčius medžius, 
antruoju – sudaromos sąly-
gos geriausiems medžiams 
derėti, atsižvelgiant į ats-
kirų rūšių reiklumą švie-
sai, sudaromos palankios 
sąlygos žėliniams augti 
ir prisitaikyti prie naujos 
aplinkos. Kad šie kirtimai 
būtų sėkmingi, reikia iš-
manyti rūšių bioekologi-
nes savybes, savaiminio 
žėlimo ypatumus. Atveji-
niai kirtimai sudėtingesni 
eksploataciniu požiūriu, 
reikalauja daugiau sąnau-
dų, nes kirtimais svarbu 
kuo mažiau pažeisti jau 
susiformavusį pomiškį ir 
paliekamus medžius nuo 
pažeidimų kirtimų metu. 
Tačiau taikant juos užtikri-
nama pastovi miško dan-
ga ir galima „sutaupyti“ 
15–20 (eglynuose iki 30) 
metų naujos miško kartos 
atkūrimui.

Plynieji pagrindinio 
naudojimo kirtimai tai-
komi IV ir III grupės miš-
kuose. S� io kirtimo būdo 
parinkimą minimalų kir-
timo amžių pasiekusiuose 
medynuose dažniausiai 
lemia nepakankamas pers-
pektyvaus tikslinių rūšių 
pomiškio kiekis, taip pat 
kai nėra perspektyvaus 
II ardo. Kirtimo metu pa-
šalinama visa brandaus 
medyno danga išsaugant 
gyvybingą pomiškį. S� ie 
kirtimai tinkamesni, at-
kuriant šviesinių rūšių 
medynus, nes šviesinių 
rūšių pomiškis dėl mo-
tinmedžių įtakoto šviesos 
trūkumo būna trumpiau 
gyvybingas nei unksminių 
medžių rūšių. Taip pat 
jie taikomi neatspariuose 
vėjovartoms eglynuose ar 
pelkinių bei užmirkusių 
augaviečių medynuose, 
kurių sudėtyje yra 30% 

ir daugiau eglių. Tokiomis 
sąlygomis palikus sėklinius 
arba priedangos medžius, 
pastarieji greitai pažei-
džiami vėjo dar nespėję 
atlikti savo paskirties. To-
dėl dažniausiai po plynųjų 
kirtimų numatomas kul-
tūrinis miško atkūrimas 
aukštos selekcinės koky-
bės želdiniais. Sausesnė-
se augavietėse galimas 
atkūrimas ir savaiminiu 
žėlimu, tuo atveju būtina 
užtikrinti tinkamą geriau-
siomis savybėmis pasižy-
minčių sėklinių medžių 
skaičių. Siekiant sumažinti 
augaviečių užmirkimo pa-
vojų ir vėjo galimą žalą 
projektuojant plynuosius 
kirtimus laikomasi kirtimų 
taisyklėse nurodytų rei-
kalavimų biržių plotams, 
pločiams, šliejimo laikui 
ir krypčiai. 

Siekiant užtikrinti biolo-
ginės įvairovės išsaugojimą 
didesnėse kaip 1 ha plynų-
jų ir atvejinių pagrindinių 
miško kirtimų biržėse, 
be sėklinių/priedangos 
medžių, paliekami ir bio-
loginės įvairovės medžiai: 
ne mažiau kaip 7 gyvi 
medžiai/1ha ir ne mažiau 
kaip 3 negyvi medžiai/1 
ha paliekant juos suirti. 
Kirtimų metu rūpinamasi 
ir gyvūnijos, dėl kurios 
poravimosi metu ribojami 
miško kirtimai ir medienos 
išvežimo darbai, apsauga, 
o aptikus saugomų paukš-
čių lizdavietes pagrindi-
niai miško kirtimai greta 
esančiose teritorijose išvis 
draudžiami.
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Kam reikalingi kirtimai miške?

Nevyriausybinė or-
ganizacija Tauragės 
moters užimtumo ir 
informacijos centras 
(TMUIC) jau antrus 
metus įgyvendina 
projektą „Sėkmės 
laiptai“. 

Smurtas artimoje aplin-
koje vis dar lieka aštri 
Lietuvos problema – smur-
tą patyrę asmenys yra 
informaciniame vakuume: 
valstybinės institucijos ne 
visuomet geba kalbėtis 
tarpusavyje, o nukentė-
jusiems trūksta aiškios 
informacijos, kur galima 
kreiptis pagalbos. 

Pasak TMUIC direkto-
rės Nijolės Meilutienės, 
pastebėta, kad nukentėję 
žmonės baiminasi kreiptis 
pagalbos, nes išgyvena 
gėdos jausmą, kaip bus 
vertinami artimųjų, drau-
gų ar kaimynų, vyrauja 
pranešimai tik apie fizinį 
smurtą ir tai rodo, kad 
ekonominis, psichologinis 
ar seksualinis smurtas gali 
būti sunkiau atpažįstamas. 

„Vykdydami projektą 
„Sėkmės laiptai“ siekėme, 
kad bent mažais žings-
neliais situacija keistųsi. 
Projekto sėkmė – projekto 
naujumas, inovatyvumas. 

Susirinkę specialistų ko-
manda ieškojome būdų, 
kaip padaryti, kad į su-
sitikimą atėjęs žmogus 
mus girdėtų, kad jam būtų 
įdomu ir naudinga, kad jis 
kažką galėtų prisitaikyti 
sau, pagaliau, kad gautų 
tinkamą pagalbą“, – apie 
projektą pasakoja TMUIC 
direktorė. 

Pasak jos, buvo pritai-
kyti nauji metodai, su-
daryta mobili komanda, 
kuri lankėsi seniūnijose 
ir vykdė smurto artimoje 
aplinkoje prevencinę švie-
čiamąją veiklą, nagrinėjo 
įvairias smurto artimoje 

aplinkoje situacijas, teikė 
sveikatos edukatoriaus, 
smurto ekspertės, teisi-
ninkės ir priklausomybių 
ligų konsultanto paslaugas.

„S� iais metais nuspren-
dėme, kad mobilią koman-
dą papildysime ir kitais 
komandos nariais. Džiugu, 
kad Tauragės policijos 
bendruomenės ir Pro-
bacijos tarnybos parei-
gūnės aktyviai įsitraukė 
į mūsų projekto veiklas. 
S� iuo projektu siekėme 
parodyti žmonėms, kad 
smurtinėse situacijose 
atsidūrę jie nėra vieni, 
kad neturi būti kaltinami, 

o problemoms spręsti yra 
suteikiama kompleksinė 
pagalba. Labai tikimės, 
kad maži pokyčiai šioje 
srityje atneš didelius di-
videndus ateityje“, – pa-
sakoja TMUIC direktorė 
Nijolė Meilutienė. 

TMUIC direktorės Ni-
jolės Meilutienės teigimu, 
projekto metu buvo aplan-
kytos 8 seniūnijos, suteikta 
per 300 konsultacijų.  

„Vykdomos veiklos 
pasiteisino – pagalbos 

kreipėsi žymiai daugiau 
smurtą artimoje aplinkoje 
išgyvenančių, todėl pro-
jekto dalyvių skaičiumi 
neapsiribota ir taip reika-
lingų konsultacijų suteikta 
daugiau nei 300“, – pro-
jekto sėkme džiaugiasi 
TMUIC direktorė. 

Projektas finansuoja-
mas Tauragės rajono savi-
valdybės administracijos 
iš Skurdo ir atskirties 
mažinimo programos.
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Projekto „Sėkmės laiptai“ metu buvo
suteikta per 300 konsultacijų
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