VĮ RASEINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTO
SANTRAUKA
Vidinės miškotvarkos projektai – tai miškų ūkio veiklos planai, rengiami visoms valstybinių
miškų valdytojų ir privačioms valdoms arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško
žemei ir skiriami konkrečių tvarkymo priemonių sistemai jose nustatyti.
Vidinės miškotvarkos projektas parengtas VĮ Raseinių miškų urėdijos patikėjimo teise
valdomiems ir naudojamiems miškams. Pagal jį bus tvarkomi, naudojami ir atkuriami miškai
dešimt metų (nuo projekto patvirtinimo datos – 2016-04-12). Projektavimas atliktas naudojant 2014
m. valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos duomenis. Lauko darbų metu natūroje nustatyta:
 medynų taksaciniai rodikliai (rūšinė sudėtis, amžius, aukštis, skalsumas, tūris ir kt.);
 agaviečių tipai (dirvožemio sąlygos);
 pomiškis ir trakas;
 miškų sanitarinė būklė.
Vykdyta sklypinė taksacija. Atliktas vykdytos miško ūkinės veiklos įvertinimas (pagrindinių
neplynų kirtimų, ugdymo kirtimų, miško želdinių) ir numatytos ūkinės priemonės kitam vykmečiui.
Taip pat patikslintos saugotinų augalų ir gyvūnų radavietės, gamtos ir kultūros vertybių vietos,
aprašyti rekreaciniai įrenginiai.
Svarbiausi VĮ Raseinių miškų urėdijos ūkio tikslai yra miško išteklių išsaugojimas ir
gausinimas, vadovaujantis visuotinai pripažintais tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principais,
visuomenės informavimas apie VĮ Raseinių miškų urėdijos miškus, jų būklę ir tvarkymą, miškų
naudojimo rekreacinėms reikmėms intensyvinimas, racionalus, tolygus ir nepertraukiamas miško
išteklių naudojimas bei miškų produktyvumo didinimas, auginamos medienos kokybės gerinimas,
miškų ūkio ekonominio efektyvumo didinimas, miškų ekosistemų tvarumo užtikrinimas, biologinės
įvairovės išsaugojimas ir gausinimas bei miškų sanitarinės ir priešgaisrinės apsaugos gerinimas,
ūkininkavimo saugomų teritorijų miškuose reglamentavimas pagal šių teritorijų tikslus bei
uždavinius, visuomenės bendrųjų su miškais susijusių reikmių tenkinimas regiono ir šalies lygiu.
VĮ Raseinių miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje inventorizuotas bendras visų
nuosavybės ir valdymo formų miškų plotas yra 43,30 tūkst. ha, iš kurių 42,39 tūkst. ha sudaro
miško žemė, teritorijos miškingumas 24,4%. VĮ Raseinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomas
bendras inventorizuotas plotas yra 19,49 tūkst. ha ir tai sudaro 45,0% bendro visų nuosavybės ir
valdymo formų inventorizuoto ploto.
Urėdijos teritorijos plotas suskirstytas į 7 girininkijas.
Miškų ploto pasiskirstymas pagal girininkijas (bendras plotas/valstybinės reikšmės
miškų plotas):
1. Viduklės - 7190/2782 ha;
2. Padubysio - 4594/2541 ha;
3. Pikčiūnų - 8349/2269 ha;
4. Paliepių
- 8660/2749 ha;
5. Vadžgirio - 4482/2902 ha;
6. Šimkaičių - 4445/3518 ha;
7. Birbiliškės - 5576/2711 ha.
Vidutinis girininkijos plotas 6185/2782 ha.
Vidutinis kvartalo plotas 39,7 ha, taksacinio sklypo – 1,5 ha.

Toliau santraukoje miškotvarkos projekto duomenys pateikiami tik valstybinės reikšmės
miškams.
Miškai pagal ūkininkavimo tikslus ir pagrindinę funkcinę paskirtį priskirti miškų grupėms ir
pogrupiams: rezervatinių I grupės miškų nėra, II grupės ekosistemų apsaugos ir rekreaciniai miškai
užima 11,2% miškų teritorijos ploto, III grupės apsauginiai miškai – 10,2%, IV grupės ūkiniai
miškai – 78,6%.
Vidutinis medynų tūris hektare – 211 m3, brandžių medynų – 318 m3, vidutinis medynų
skalsumas – 0,73, vidutinis amžius – 44 m.
Vyrauja minkštųjų lapuočių medynai, beržynai – 29,5%, juodalksnynai – 21,1%, drebulynai –
5,9%. Eglynai apima 34,4% medynų ploto, pušynai – 3,6%. Kietieji lapuočiai, ąžuolas – 2,8%,
uosis – 0,4% nuo visų medynų ploto.
Medynai III ir IV grupių miškuose pagal brandumo grupes: jaunuolynai sudaro 41,2%,
pusamžiai – 22,9%, pribręstantys – 8,6%, brandūs – 27,3% ploto.
Vyrauja laikinai perteklingo drėgnumo (L) augavietės – 73,1%.
Valstybės saugomose teritorijose valstybinės reikšmės miškai užima 19,3% nuo bendro
valstybinės reikšmės miškų ploto.
SAUGOMŲ TERITORIJŲ MIŠKŲ PLOTAI, ha
Valstybiniai draustiniai:
Jūkainių geomorfologinis – 124,8;
Lapgirių botaninis – 141,0;
Valstybiniai genetiniai draustiniai:
Blinstrubiškio miško pušies – 16,5;
Lapkalnio miško ąžuolo – 14,7;
Šimkaičių miško beržo – 8,5;
Šimkaičių miško juodalksnio – 11,6;
Dubysos regioninis parkas – 1759,6;
Blinstrubiškio miško biosferos poligonas – 1682,9;
Natura 2000 teritorijos:
Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) – 1663,7;
Gamtinių buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) – 287,0.
VĮ Raseinių miškų urėdijos įsipareigojimu saugomi plotai:
Kertinės miško buveinės (KMB) – 200,8;
Miškų urėdija palieka natūraliai sukcesijai ir nevykdo jokios ūkinės veiklos vadovaujantis
tarptautinės Forest Stewardship Council (FSC) miškų sertifikavimo sistemos reikalavimais – 1151,5
ha.

