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Pratarmė 

Ši santrauka apibendrina pagrindines įžvalgas apie paviršinio vandens telkinių pakrančių miško 

apsauginių juostų svarbą, sukūrimą ir priežiūrą, kurie detaliai analizuojami Švedijos, Suomijos, 

Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Estijos tyrėjų išplėstinėje ataskaitoje Ring et al. (2018) “Good 

practices for forest buffers to improve surface water quality in the Baltic Sea region” (santrauka bus 

išversta į  paminėtų Baltijos region šalių   valstybines kalbas). Šios rekomendacijos  buvo parengtos 

WAMBAF projekto “Vandens valdymas Baltijos miškuose” (WAMBAF-project “Water Management 

in Baltic Forests”), kurį finansavo ES Interreg Baltijos jūros programa (vykdomas nuo 2016 m. kovo 

01 iki 2019m. vasario 28 d.). WAMBAF projektas  buvo pradėtas tikslu spręsti problemas susietas su 

miškininkystės sektoriaus neigiamo povekio vandens kokybei sumažinimu. Ypatingas dėmesys 

skiriamas paviršinio vandens telkinių kokybei, ypač augalų maisto medžiagų, suspenduotų 

(skendinčių) kietųjų dalelių ir gyvsidabrio prietakai.  Be to, miško apsauginės juostos gali būti 

reikšmingos biotai. Tačiau šioje santraukoje daugiausia dėmesio skiriama, kaip miško juostos ir jų 

specifinė priežiūra gali apsaugoti paviršinio vandens kokybę. Daugelis santraukos dalių yra tokios 

pačios, kaip ir išplėstinėje ataskaitoje (Ring et al., 2018), tačiau vengta citavimo. Naudotos 

literatūros sąrašą galima rasti: 

Ring, E., Andersson, E., Armolaitis, K., Eklöf, K., Finér, L., Gil, W., Glazko, Z., Janek, M., Lībiete, Z., Lode, 

E., Małek, S. and Piirainen, S. 2018. Good practices for forest buffers to improve surface water 

quality in the Baltic Sea region. Skogforsk Arbetsrapport no. 995-2018, 59 pp. 

https://www.skogforsk.se/english/news/2018/good-practices-for-forest-buffers-to-improve-

surface-water-quality-in-the-baltic-sea-region/ 

 

Eva Ring, Skogforsk (Forestry Research Institute of Sweden), Sweden 

Elisabet Andersson, Swedish Forest Agency, Sweden 

Kęstutis Armolaitis, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry (LAMMC), Lithuania 

Karin Eklöf, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden 

Leena Finér, Natural Resources Institute Finland (Luke), Finland 

Wojciech Gil, Forest Research Institute, Poland 

Zbignev Glazko, Ministry of Environment of the Republic of Lithuania, Lithuania 

Magdalena Janek, Forest Research Institute, Poland 

Zane Lībiete, Latvian State Forest Research Institute Silava, Latvia 
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Elve Lode, Institute of Ecology, School of Natural Sciences and Health, Tallinn University, Estonia 

Stanisław Małek, Faculty of Forestry, University of Agriculture in Krakow, Poland 

Sirpa Piirainen, Natural Resources Institute Finland (Luke), Finland 

Pagrindinės naudotos sąvokos: 

Pakrančių zona -  sausumos plotas prie paviršinio vandens telkinio, tame tarpe jo krantas, kuris turi 

įtakos vandens telkinio ekologijai, hidrologijai ir vandens cheminėms savybėms.  Pakrančių zonos 

dydis gali keistis tiek išilgai vandens telkinio, tiek ir tarp vandens telkinių.  

Pakrančių miškas -  pakrantės zonoje augantis miškas. 

Miško apsauginė juosta – vandens telkinio apsaugai paliktas miško / miško medžių juosta (1 pav.). 

Išplovimo (nuotėkio) zona -  pakrantės zona, kurioje pavasarinio polaidžio metu gruntinis vanduo  

žemės paviršiumi patenka į vandens telkinius. 

Baseinas – žemės paviršiaus plotas, maitinantis vandeniu vandens telkinį (upelį ar upę, ežerą, 

tvenkinį). 

 

1 pav. Miško apsauginė juosta palikta plynoje kirtavietėje (kairėje) šiaurinėje Švedijoje. 
Eva Ring nuotr. 
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1. Rekomendacijos trumpai 

Baltijos jūros regiono šalyse miškai ir paviršinio vandens telkiniai yra labai skirtingi, todėl šios 

rekomendacijos turi būti susietos ir pritaikytos vietinėms sąlygoms. Prieš įgyvendinant šių 

rekomendacijų siūlymus ir priemones būtina vadovautis nacionaliniais teisės aktais ir miškų 

sertifikavimo standartais. 

Miškininkavimo darbų planavimas vandens apsaugai 

• Orientuotis tiek į trumpalaikę, tiek į ilgalaikę perspektyvą, kad būtų išvengta trumpalaikio 

neigiamo poveikio ir užtikrinta ilgalaikė vandens apsauga. 

• Apsaugokite visų tipų paviršinius vandenis. Miškininkavimo poveikis šaltiniams, upeliams 

ir upėms yra žymiai didesnis negu plačioms upėms ir ežerams.  

• Nustatykite, ar paviršiniai vandenys yra miško valdoje ar šalia jos. 

• Planuokite miškininkavimo darbus gerokai iš anksto prieš jų įgyvendinimą. Prieš pradėdami 

darbus patikrinkite jų tikslingumą natūroje. Turėkite omenyje, kad miško upelių 

vandeningumas gali būti skirtingas priklausomai nuo metų laiko ir oro sąlygų. 

• Prieš pradedant darbus paaiškinkite, kaip tvarkomos miško apsauginės juostos mašinų 

operatoriams, pvz., pateikdami jiems spausdintas instrukcijas ir žemėlapius. 

• Informuokite mašinų operatorius, ką daryti, kai vietos sąlygos tampa netinkamomis 

medienos ruošai atlikti ar tęsti, pvz., kai dėl gausių kritulių dirvožemis būna klampus.  

Miško juostų nustatymas  ir tvarkymas 

• Augalų maisto medžiagų, suspenduotų kietųjų dalelių ir gyvsidabrio padidintos prietakos į 

paviršinius vandenis sumažinimui būtina išskirti miško juostas išilgai šaltinių, mažų upelių, 

upių ir ežerų.  

• Pritaikykite/parinkite juostos plotį vietinėms sąlygoms, tokioms kaip dirvožemio tipas, 

topografija,  augalija ir užmirkusios vietos.  

• Užkirskite kelią dirvožemio pažeidimams šalia paviršinio vandens, ypač užmirkusiose 

vietose, kad būtų išvengta padidėjusios dirvožemio erozijos ir kietųjų dalelių bei gyvsidabrio 

išplovos iš dirvožemio. Todėl pabandykite palikti ar sukurti vėjui atsparias miško juostas, 

kuriose iki minimumo sumažinkite visureigės miško technikos įvažiavimą  ir venkite dirvos 

įdirbimo, griovių kasimo, atstatomojo sausinimo ir kelmų rovimo.    
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• Kirtimo atliekos gali būti panaudojamos dirvožemio apsaugai, kai negalima išvengti 

įvažiavimo į pakrantės juostą, tačiau juostoje kirtimo atliekos negali būti sandėliuojamos. 

• Pakrantės zonoje negalima naudoti ar laikyti trąšas, pesticidus ir kitas chemines medžiagas. 

Miško juostų medžių rūšinė sudėtis ir struktūra 

• Stenkitės palikti ar sukurti daugiaardę ir įvairiaamžę miško juostą, kuri dažniausiai pasižymi 

geriausiu funkcionalumu.  

• Prie miško upelių pirmenybę teikite lapuočių rūšių medžiams. Lapuočių medžių nuokritos 

yra svarbus maistmedžiagių šaltinis vandens gyvūnijai, ypač upeliuose. 

• Palikite įvairaus amžiaus medžius, kad būtų užtikrintas senų medžių sausuolių virtėlių 

nuolatinis kiekis upeliuose. Tokie ilgaamžiai virtėliai gali būti tiek spygliuočių, tiek ir 

lapuočių. 

• Prireikus miško juostoje pakoreguokite medžių rūšių sudėtį ir amžiaus struktūrą 

ugdomaisiais, retinimo ir einamaisiais, kirtimais. 

 

2 pav. Ne tik mažus upelius, bet ir visus kitus pavišinio vandens telkinius būtina  apsaugoti miško 
juostomis. Zalvīte, Vidurio Latvija. Zane Lībiete nuotr. 
 

2. Miškininkavimas ir vandens kokybė Baltijos jūros regione 

Azoto (N) ir fosforo (P) išplova iš miško žemės paprastai būna menka. Išplova gali padidėti po 

plynųjų kirtimų ir tręšimo. Tai gali padidinti eutrofikaciją vandens ekosistemose.   Sausinamosios 

melioracijos tinklas ir jo priežiūra didina suspenduotų kietųjų dalelių prietaką į paviršinius 

vandenis. Be to, mineralinius ir organinius dirvožemius suardo dirvos ruošimas miško želdiniams, 
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dėl ko gali padidėti erozija ir suspenduotų kietųjų dalelių išplova. Panašų poveikį gali turėti arti 

paviršinio vandens telkinių dirbanti miško technika. Šios technikos  provėžose susikaupęs vanduo 

kartu su suspenduotomis kietosiomis dalelėmis gali patekti tiesiai į netoliese esančius upelius ir 

ežerus (3 pav.). Padidėjusi suspenduotų dalelių  prietaka ir paskesnis nusėdimas gali pakenkti 

vandens organizmams, kurie maitinasi filtruodami vandenį ar veisiasi upelių dugninėse uolienose. 

Be to, perteklinė suspenduotų dalelių prietaka gali padidinti maisto medžiagų ir kenksmingų 

sunkiųjų metalų, kurie yra dirvožemio organinių ir mineralinių dalelių sudėtyje,   sankaupas. 

Nustatyta, kad miškininkavimas padidina visuminio gyvsidabrio (Hg) ir metil-Hg sankaupas 

paviršiniuose vandenyse, nes padidėja dirvožemio Hg judrumas ir biologinio metil-Hg susidarymas.  

 

3 pav.  Miško technikos provėžose susikaupęs vanduo gali sukelti eroziją ir suspenduotų kietųjų dalelių  
bei gyvsidabrio išplovą. Eva Ring nuotr. 
 

3. Miško apsauginės juostos sumažina N, P, suspenduotų kietųjų dalelių ir Hg 
perteklinę prietaką 

Miškininkavimo neigiamą poveikio vandens kokybei galima išvengti ar sušvelninti, kai prie 

paviršinio vandens telkinių paliekamos mikšo apsauginės juostos, kurių augalija įsavina maisto 

medžiagas ir turi įtakos suspenduotų kietųjų dalelių sedimentacijai bei infiltracijai į dirvožemį (1 

lentelė). Siekiant sumažinti suspenduotų dalelių prietaką būtina vengti dirvožemio 

sujauktumo/pažeidimo miško technika, dirvos įdirbimu ir kelmų rovimu. Siekiant užtikrinti miško 

juostų funkcionalumą visomis hidrologinėmis sąlygomis, būtina atsižvelgti į upelio ilgio ir, ypač, 

pločio padidėjimą per pavasarinį polaidį ar gausių atmosferos kritulių metu. 
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Detalių rekomendacijų, kokio pločio turi būti miško juostos, nepateikiama, nes trūksta žinių, kokią 

įtaką juostų plotis turi maisto medžiagų, suspenduotų dalelių ir Hg perteklinei prietakai Baltijos 

jūros regione. Be to, miško juostos plotis gali būti skirtingas, priklausomai nuo to, kokių medžiagų 

prietaką siekiama sumažinti, o taip pat dėl skirtingų augavietės sąlygų. Maisto medžiagų ir 

suspenduotų dalelių sulaikymui miško juostos reikšmingos prie vandentakių, o ne prie ežerų ar 

jūrų, į kuriuos iš sausumos išplautos medžiagos patenka upėmis ir, žymiai mažiau, įsiplauna iš 

pakrančių dirvožemių. 
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1 lentelė. Siūlomos atsakomosios priemonės, kurios gali sumažinti miškininkavimo įtaką N, P, suspenduotų 
kietųjų dalelių ir Hg išnašą. Paminėtos miško juostos apima visas išplovimo zonas prie vandens telkinių. 

Elementas/ 
medžiaga 

Miškininkavimas, 
kurios gali suinten-
syvinti prietaką 

Galimas 
sumažėjimas ir 
sumažinimas 

Siūlomos atsakomosios/atstatomosios priemonės  

N ir P 
(tirpieji) 

Medienos ruoša, 
dirvos įdirbimas1 ir 
tręšimas 

Maistmedžiagių 
įsavinimas 
augaluose, ir 
išlakos (tik N) 

Miško juostose puoselėti ir palikti gyvybingus, gerai 
augančius medžius ir dirvožemio dangos augaliją. 

  Jautriose 
pažeidimams 
vietose jokios 
maisto medžiagų 
įnašos 

Miškai tręšiami už miško juostos ribų, taip pat 
netręšiami miškai tose vietose, kurios hidrologiškai 
tampriai susietos su paviršinio vandens telkiniu. 
Tręšiama tik aktyviosios vegetacijos metu, vengiant 
lietingų laikotarpių. Kirtimo atliekos sandėliuojamos 
už miško juostos ribų, tačiau juostoje atliekos gali 
būti naudojamos dirvožemio apsaugai. 

Suspenduo-
tos 
kietosios 
dalelės2 

Medienos ruoša, 
miško mašinų darbas, 
dirvos įdirbimas, 
kelmų rovimas, 
sausinimas grioviais ir 
griovių tinklo 
priežiūra 

Nusėdimas ir 
infiltracija miško 
juostoje 

Užkirskite kelią suspenduotų kietųjų dalelių išnašai iš 
šalia esančių plynųjų kirtaviečių ir nusausintų plotų. 
Apibrėžkite pakankamo dydžio plotą, kuriame 
eroduotų dirvožemių dalelės gali nusėsti ir 
infiltruotis. Šiame plote saugokite augalijos dangą ir 
venkite dirvožemio sutankinimo ir sujaukimo. Venkite 
sedimentacijos išplovimo zonoje prie paviršinio 
vandens ir pakrantėse, kurios gali būti užtvindytos 

  Miško juosta 
sumažina eroziją  

Užkirskite kelią erozijai ir kietųjų dalelių išnašai iš 
pačios miško juostos. Jose venkite dirvožemio 
sutankinimo ir sujaukimo, jei miško mašinų mini-
malus panaudojimas būtinas, apsaugokite lengvus 
dirvožemius kirtimų atliekomis.  Jei būtina pervažiuoti 
upelį, įrenkite tiltus ar laikinas pervažas. Netaikykite 
dirvos įdirbimo ir kelmų rovimo. Miško apsauginės 
juostos turi būti atsparios vėjams. Ypatingą dėmesys 
skirkite labai eroduojamiems dirvožemiams.  

Hg Medienos ruoša, 
dirvožemio  
suardymas/ 
pažaida3 

Nesuintensyvėja 
biologiškai 
pasisavinamo 
methyl-Hg 
susiformavimas/ 
susidarymas (Hg 
metilinimas)  

Venkite upelių užtvenkimo kirtimo atliekomis. Per 
upelį nevažiuokite be tiltų, nepalikite upelyje kirtimo 
atliekų. Miško juostose venkite dirvožemių, ypač 
durpžemių, pažaidų. Taigi, miško juostoje venkite (ar 
iki minimum sumažinkite) važinėjimą, dirvos įdirbimą 
ir kelmų rovimą ir sukurkite vėjui atsparias miško 
apsaugines juostas. 

  Nepadidėja Hg 
išnaša iš 
dirvožemio į 
paviršinius 
vandenis 

Miško juostoje venkite (ar iki minimum sumažinkite) 
važinėjimą: sunkios miško technikos provėžose gali 
kauptis iš didelio ploto subėgęs vanduo su Hg.  

1 Tyrimų, kurie atskleistų išplovos ypatumus tik dėl plynųjų kirtimų ar tik dėl dirvos įdirbimo, trūksta. Dviejų tyrimų rezultatai 
atskleidė, kad N išplova iš šaknų zonos gali padidėti, o įtaka fosfatų išplovai neesminė 
2 Suspenduotose dalelėse gali būti P ir N. 
3 Miškininkavimo specifinių ūkinių priemonių įtaka turėtų būti žymiai sudėtingesnė negu įtaka N, P ir suspenduotų dalelių 
eksportui/išplovai. 
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4. Miško juostos vandens gyvūnijos apsaugai 

Miško apsauginės juostos ne tik sulaiko maisto medžiagas ir suspenduotas kietąsias daleles, bet ir 

teikia kitas svarbias funkscijas, ypač išilgai šaltinių, upelių ir upių (2 lentelė). Miško juostos prie 

didesnių upių ir ežerų funkcionuoja panašiai kaip ir prie mažesnių vandentakių (pvz., upelių), tačiau 

poveikis yra skirtingas. Pvyzdžiui , miško juostos gali užpavėsinti visa upelį, kai plačiose upėse ir 

ežeruose vanduo užpavėsinamas tik prie pakrantės.  Be to, mažųjų upelių baseinuose kirtavietės gali 

turėtį įtakos visam upeliui, kai upių baseinuose tokio pat dydžio kirtaviečių įtaka stebima tik 

neilgose upės atkarpose.  

2 lentelė. Miško apsauginių juostų funkcionalumas prie mažų ir vidutinio pločio upelių ir kaip šis funkcionalumas 
gali būti  pagerinamas. Vaizdingumo vertės nagrinėjimas nėra šių rekomendacijų siekis. 

Funkcija Siūlomas tvarkymas ir priežiūra 

Apsaugoti vandens ir 
sausumos buveines 

Išskirti miško juostas su reikšmingomis ir saugotinomis buveinėmis. Daugiaardė ir 
įvairiaamžė miško juosta dažniausiai pasižymi geriausiu funkcionalumu. Miško 
juostoje vengti bet kokių dirvožemio pažaidų dėl miško mašinų važinėjimo, dirvos 
įdirbimo,  griovių kasimo, atstatomojo sausinimo ir kelmų rovimo. Būtina sukurti 
vėjui atsparias miško juostas. 

Vandens organizmams tiekti 
maistą (pvz., su nukritusiais 
lapais, vabzdžiais)  

Prie paviršinio vandens telkinio spygliuočių medynuose puoselėti lapuočių 
medžius. 

Sudaryti pavėsį Palikti medžius, krūmus ir kitą augaliją, kurie užtikrintų pastovų užpavėsinimą. Jei 
būtina, medžių amžiaus ir ardų struktūra gali būti keičiama ugdomaisiais kirtimais. 

Vandentakiams tiekti 
stambią negyvą medieną 
(sausuolius) 

Miško juostoje palikti įvairaus amžiaus medžius, kad būtų užtikrintas ilgaamžės 
negyvos medienos nepertraukiama patektis į upelius (pastaba: tai neapima kirtimo 
atliekų patekimą). Tiek spygliuočiai, tiek ir lapuočiai gali tiekti tokią ilgaamžią 
negyvą medieną. Tačiau būtina vengti užtvenkimo su pernelyg dideliais kiekiais 
negyvos medienos. 

Apsaugoti paviršinio 
vandens telkinio pakrančių 
dirvožemį 

Būtina siekti sukurti vėjavartoms atsparias miško juostas, o šiose juostose vengti 
miško mašinų važinėjimo, dirvos įdirbimo,  griovių kasimo, atstatomojo sausinimo 
ir kelmų rovimo. 

Sutvirtinti upelio krantus Būtina siekti sukurti vėjavartoms atsparias miško juostas. 

 

5. Miško apsauginių juostų įrengimas 

5.1 Paviršinių vandenų pasiskirstymo teritorijoje žemėlapis 

Siekiant imtis tinkamų vandens apsaugos priemonių, būtina žinoti paviršinio vandens telkinių 

išsidėstymą, tačiau svarbu atminti, kad ši informacija gali būti neišsami. Borealiniuose miškuose 

upelių tinkle vandeningumas per metus gali labai skirtis (4 pav.). Vandeningo nuotėkio laikotarpiais 
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mažų upelių ilgis ir plotis gali padidėti ir užlieti šalia esančius plotus. Bet koks dirvožemio 

pažeidimas tokiuose laikinai užlietuose plotuose gali neigiamai veikti upelius ir šaltinius. Plotų, 

kurie bus tvarkomi ar kuriuose bus vykdomi kirtimai, apžiūra vietoje suteikia vertingos 

informacijos ir yra labai rekomenduojama. 

 

Užmirkusių ir užliejamų plotų/šlapynių kartografiniai žemėlapiai (UUŠ-žemėlapiai) yra naudinga 

priemonė užmirkusių plotų ir upelių pasiskirstymo nustatymui (4 pav.). Šie žemėlapiai yra 

generuojami iš skaitmeninių vietovės aukščio modelių, pagrįstų aukštos skiriamosios gebos 

skenavimu naudojant “LiDAR” technologiją, ir modeliuoja gruntinio vandens hipotetinį gylį. Taigi, 

kuo gruntinis vanduo yra arčiau žemės paviršiaus, tuo drėgnesnis ar labiau užmirkęs dirvožemis. 

  

Užmirkusios 
Užlietos 

Intensyvus/vandeningas nuotėkis     Mažas nuotėkis 

Šlapynės 

Km 
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4 pav. Krykcklan baseino šiaurinėje Švedijoje upelių tinklo užmirkusių ir užliejamų plotų (šlapynių) 

žemėlapiai vandeningo ir intensyvaus nuotėkio (kairėje) ir mažo nuotėkio (dešinėje) laikotarpiais. 
William Lidberg iliustracija. 

5.2 Tikslų nustatymas 

Aiškių ir ilgalaikių miško juostų tikslų ir funkcionalumo nustatymas gali pagerinti jų teikiamą naudą. 

Tokie tikslai yra pagrindas miško juostų tvarkymui ir priežiūrai. Miško apsaugines juostas galima 

tvarkyti kaip atskirą miško dalį. 

5.3 Vienodas ar skirtingas juostų plotis 

Miško juostos, kurių plotis yra vienodas, paplitusios daugelyje šalių. Įsteigiant skirtingo pločio miško 

juostas, ypač gruntinio vandens nuotėkio vietose, gali būti pasiekta didžiausia aplinkosauginė 

nauda. Vienodo (pastovaus) pločio juostos taip pat yra veiksmingos, jeigu jos išskiriamos būtinos 

apsaugos vietose, pvz., išplovimo (nuotėkio) zonose ar vertingose buveinėse.  

 

Palyginti su skirting pločio juostomis, pastovaus pločio miško juostas lengviau įsteigti, nes vienodas 

plotis nustatomas išilgai viso vandens telkinio. Tačiau atskirose vandens telkinio vietose miško 

juostos plotis gali būti skirtingas.  Juostų skirtingas plotis gali būti parenkamas, atsižvelgiant į 

topografiją ir gruntinio vandens gylį, kuris nulemia medžių ir dirvožemio dangos augalijos rūšinę 

sudėtį sudėtį, pvz. kiminų (Sphagnum spp) dangą. Skirtingo pločio miško apsauginių juostų 

įsteigimui gali būti panaudojami užmirkusių ir užliejamų plotų/šlapynių kartografiniai žemėlapiai 

(4 pav.). Įsteigiant miško juostas kalnų regionuose būtina atsižvelgti į klimato ir augalijos 

zoniškumą. 

5.4 Numatyti ir užkirsti kelią poveikiui 

Atsižvelgiant į aplinkos sąlygas,  numatomi galimi neigiami poveikiai ir planuojamos tinkamos 

priemonės šių poveikių švelninimui. Tačiau miškininkavimas vykdomas dinamiškoje aplinkoje, 

kurioje sąlygos gali sparčiai pasikeisti dėl oro sąlygų pokyčių. Lietus, o, ypač, liūtys gali sumažinti 

dirvožemio atsparumą suslėgimui ir padidinti klampius plotus. Be to, reikia nepamiršti sezoninių 

skirtumų (4 pav.). Pavyzdžiui, technikos ratų provėžos mažo nuotėkio (nelietingais) periodais gali 

neturėti nuosėdų išnašai, tačiau ateityje per lietingus laikotarpius ar sniego tirpsmo metu dėl 

provėžų erozijos nuosėdos gali būti išnešamos į netoliese esančius paviršinio vandens telkinius. Dėl 

to planuojamos priemonės turi apimti tiek trumpalaikes, tiek ir ilgalaikes perspektyvas.  
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Labai jautriose, pažeidžiamose vietose, plotuose ar vandens telkiniuose, būtina siekti išvengti 

nenumatytų neigiamų pasekmių per liūtis, kai gali labai sumažėti dirvožemio atsparumas 

suslėgimui.  Tokiais atvejais mes rekomenduojame įsteigti platesnes nei paprastai reikalaujama 

miško juostas, kad būtų užtikrintas būtinas juostų funkcionalumas.  

 

Be abejo neigiamo poveikio galima išvengti, pateikiant aiškius nurodymus mašinų operatoriams, 

kada vietos sąlygos tampa netinkamos vykdyti ar tęsti taikomus miškininkavimo darbus.  Miško 

valdą administruojančios ar privačios įmonės bendra miškininkavimo, pvz. medienos ruošos, 

strategija gali padėti gamybos vadovams priimti sprendimus, kaip vykdyti miško darbus 

sudėtingose situacijose.  

5.5 Planavimas atskirai miško valdai ar sklypui 

Miškininkavimo darbai paprastai planuojami atskirai valdai ar net sklypui. Siekiant palengvinti 

planavimą atskiriems sklypams, naudinga pradėti nuo privačios įmonės ar valstybinio miško 

lygmens: 

1) vadovautis aplinkosaugos reikalavimais, nustatytais nacionaliniuose teisės aktuose, miško 

serifikavimo standartuose (jei taikomi) ir pakrančių apsaugos miško juostų nustatymo 

taisyklėmis, ir  

2) susipažinti su įmonės trumpalaikiais ir ilgalaikiais tikslais, kuriais siekiama išskirti miško 

juostas.  

Pripažįstant, kad planuojant medienos ruošos darbus reikia atsižvelgti į daugelį veiksnių, susijusių 

su paviršinio vandens kokybe, pavyzdžiui, pelningumą ar rentabilumą, logistiką bei sausumos 

biologinės įvairovės ir kultūrinio palikimo apsaugą, siūlome tokią miško apsauginių juostų 

planavimo procedūrą: 

1. Pradėkite planavimą kameraliai nustatydami: 

a) Ar miško valdoje, jos dalyje ar sklype yra paviršinio vandens telkinių? 

- Jei taip, tai kokia apsauga  būtina vandens telkiniui? 

- Kokia turėtų būti įsteigta miško juosta, kad būtų užtikrinta ši apsauga? 

- Kaip turi būti vykdomi kirtimai, siekiant užtikrinti apsaugą? 

b) Sudaryti vietos sąlygų žemėlapį, pagal turimus žemėlapius, planuojamas priemones ir kitą 
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informaciją, susijusią, pavyzdžiui, su medžių rūšių sudėtimi, buveinėmis, dirvožemio tipu, 

šlaito nuolydžiu. 

2. Kai nėra sniego dangos lauko sąlygomis patikrinkite pakrantės miško medžių rūšinę sudėtį 

ir amžiaus struktūrą, taip pat nustatykite jautrias bei problemines vietas ar plotus. Renkant 

laiko duomenis naudokite GPS/GIS. Naudodami matavimo juostą pažymėkite juostos ribas 

miške, atžymėkite jas medynų planuose.  

3. Informuokite mašinų operatorius ir kitus medienos ruošos darbus atliekančius asmenis, 

kaip turi būti įsteigiamos miško apsauginės juostos. 

4. Išsaugokite informaciją, pavyzdžiui skaimeniniuose žemėlapiuose, kaip buvo išskirtos miško 

juostos, šių juostų priežiūrai ateityje. Tam pateikite rekomendacijas miškininkavimui miško 

juostose. 

5. Tęsti pasiektų rezultatų analizę, su jos išvadomis supažinkite darbuose dalyvaujančius 

darbuotojus. 

 

6. Planavimo priemonės 

Planavimas lemia sėkmingą miškininkavimą, tame tarpe, miško juostų  įsteigimą ir jų tvarkymą. Čia 

pateikiamos kai kurios priemonės, kurios gali būti naudingos miško juostų planavimui. 

6.1 Vandens planas 

Švedijoje sukurtas nesudėtingas vandens planavimo modelis “Vandens planas” (angl. Plan for 

Water)  taip pat gali būti naudingas planuojant miško juostų įsteigimą. Modelis apima šiuos penkis 

klausimus: 

1. Į kokias kraštovaizdžio ir vietos aplinkos specifines charakteristikas reikia atsižvelgti? 

Tai apima tokius veiksnius kaip topografiją, klimato-augalijos zonas kalnų regionuose, 

topografinius gradientus, dirvožemio tipus ir jų eroduotumą, paviršinio vandens tinklą ir jo 

kaitą (pvz., potvynių dažnį), vandens ir sausumos rūšių sudėtį, pakrančių miškų 

charakteristikas. Kiti veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti, yra rūgštėjimas, eutrofikacija, 

sunkiųjų metalų apkrovos bei su saugomomis teritorijomis susijusios taisyklės ir 

reglamentai, pavyzdžiui, Natura 2000. 
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2. Kokio tipo yra paviršinis vanduo? 

Laikinas ar nuolatinis šaltinis ar versmė, upelis, ežeras, tvenkinys ir kiti. 

3. Kokie yra tikslai?  

Pavyzdžiui, sumažinti suspenduotų kietųjų dalelių išnašą, išsaugoti ar pagerinti vandens 

kokybę, apibrėžtą ES Vandens karkaso direktyvoje (EU Water Framework 

Directive,2000/60/EC), išsaugoti buveines, peizažo ir poilsiavimo ar rekreacijos vertę, 

biologinę įvairovę. 

4. Kokie veiksniai yra svarbiausi siekiant tikslų? 

Dirvožemio tipas (erozingumas), vietos topografija, požeminio vandens lygiai, dirvožemio 

pažaidos, ūkininkaujamo miško plotas palyginti su pakrantės zona, pakrantės miško 

charakteristika, pavyzdžiui, medžių rūšių sudėtis. 

5. Kaip pasiekti tikslus? 

Miško darbų ilgalaikis planavimas gali pasiteisinti vietos lygmenyje, tačiau kraštovaizdyje 

miškininkavime būtina atsižvelgti ir į kitas žemėnaudas. 

6.2 Gylio iki požeminio vandens lygio žemėlapiai 

Paviršinio vandens buvimo vietų žinojimas yra labai svarbus planuojant bei taikant vandens 

apsaugos priemones. Gylio iki požeminio vandens lygio žemėlapiai yra naudingi šlapynių ir 

upelių vietų nustatymui (4 pav.).  

6.3 Kelių juostų tinklo sisteminis modelis 

Švedijoje buvo parengti kelių juostų tinkle sisteminiai tikslu apsaugoti dirvožemį nuo pažaidų 

visureigiu transport medienos ruošos metu. Ši priemonė taikoma pirmiausiai, dar prieš pradedant 

medienos ruošos darbus, miško masyvo (kvartalo) lygmenyje įrengiant pagrindinius medienos 

ištraukimo kelius tose vietose, kuriose dirvožemis gali būti mažiausiai pažeidžiamas. Šie keliai 

sustriprinami reikiamo kiekio kirtimo atliekomis ir tik tuomet naudojami didesnės apimties 

medienos pervežimui į paskirties vietą. 

6.4 Vietovių klasifikavimo sistemos 

Teritorijų klasifikavimas miškininkavimui gali padėti planuoti priemones, kurios leis išvengti 

suspenduotų kietųjų dalelių perteklinę išnašą dėl visureigės technikos naudojimo medienos ruošai. 

Toks klasifikavimas gali padėti nustatyti miškų jautrias teritorijas ar jų dalis (miško kvartalus), 
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kuriuose būtina dirvožemio apsauga, naudojant, pavyzdžiui, kirtimo atliekas, rąstų tiltelius ar 

kilnojamus medonius demblius. 

6.5 Žydrasis planavimas/NPK+ 

“Žydrasis planavimas/NPK+” yra upelių biologinės įvairovės ir jų jaurumo pokyčiams įvertintinimo 

priemonė. Ši priemonė gali būti naudinga plaunuojant miško apsaugines juostas.  

  

7. Pakrančių miškų ir miško juostų tvarkymas 

Miško apsauginės juostos gali būti siauresnės arba platesnės negu pakrančių zona, priklausomai nuo 

to, kaip jos buvo įsteigtos. Tačiau vandens apsaugos požiūriu, miško apsauginės juostos turėtų 

apimti visa pakrančių zoną, kadangi ši veikia vandens telkinio ekologiją, hidrologiją ir vandens 

kokybę. Pakrančių miškų charakteristikos taipogi ženkliai įvairuoja priklausomai nuo augalijos 

zonos, topografijos ir klimato, be to, ir ankstesnis miškininkavimas suformavo šių dienų pakrančių 

miškus. Pakrančių zonos/miško apsauginės juostos gali būti tvarkomos, išsaugojant pakrančių 

miškus, kuriuose nemiškininkauta, ir šitaip puoselėjant jų gautosauginę vertę. Siekiant neleisti arba 

sumažinti maisto medžiagų, suspenduotų kietųjų dalelių bei gyvsidabrio išplovimą, taip pat svarbu 

apsaugoti miško apsauginių juostų dirvožemį nuo fizinių pažaidų. Šiuo pagrindu mes pateikiame 

tokias pakrančių miškų ir miško apsauginių juostų tvarkymo parinktis: 

 

1. Daugiaardės ir įvairiaamžės miško apsauginė juostos dažnai traktuojamos kaip 

tinkamiausios jų funkcialumui. Todėl, esant būtinumui, rūšinė sudėtis ir amžiaus bei medžių 

lajų dangos struktūra keičiamos jaunuolynų ugdymo, retinimo ir einamaisiais kirtimais bei 

kirtimais užtikrinančiais miško apsauginių juostų daugiaardę ir įvairiaamžę struktūrą. 

2. Spygliuočių medynuose, augančiuose pakrančių zonoje derlinguose dirvožemiuose, dažnai 

užtikrintina didesnė plačialapių medžių dalis. 

3. Miško apsauginėse juostose medžiai nesodinami komerciniais tikslais. 

4. Kai upeliuose yra mažai ar nepakankamai stambios negyvosios medienos, biologinės 

įvairovės padidinimui į upelius papildomai atgabenami pavieniai kamienai. 

5. Pakrančių miškuose pageidautini atrankiniai kirtimai, kad prie paviršinio vandens telkinių 

būtų išsaugota nuolatinė miško danga. Atkreipkite dėmesį į vėjavartų riziką. 
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6. Stenkitės išvengti pernelyg didelių vėjavartų, suformuodami vėjui atsparių medžių 

apsauginę juostą. Intensyvesnis kirtimas apsauginėje zonoje negu šalia esančiuose 

medynuose gali sustiprinti medžių šaknų sistemą bei padidinti medžių atsparumą vėjui. 

Vėjuotose vietose platesnė apsauginė juosta gali apsaugoti nuo perteklinių vėjalaužų bei 

vėjavartų. Taip pat galima vietoje labai jautrių vėjavartoms medžių paliekti aukštus kelmus. 

7. Šalia paviršinių vandenų iki minimum sumažinkite važinėjimą miško visureige technika. 

Medienos ruošos metu medkirtės operatorius turi taikyti visą strėlės ilgį medienos 

ištraukimui kuo toliau nuo vandens telkinio. Tikslingi daliniai kirtimai mažuose ploteliuose 

ar juostose. 

8. Jei miško technika neišvengiamai turi įvažiuoti į paviršinio vandens pakrantę, būtina imtis 

atsargumo priemonių nuo dirvožemio suardymo ir sulėgimo, pavyzdžiui, išklojant kirtimo 

atliekas ar atidedant medieno ruošos darbus sausajam laikotarpiui arba kai yra pakankamas 

įšalas. Be to, kai mediena traukiama šalia vandens telkinių iš jautrių trikdžiams plotų, 

silpnesnis poveikis būna, kai medvežė-medkirtė įvažiuoja į jaurtrias vietas nepakrauta ir 

vykdo darbus nuo jautriausių link pagrindinio medienos išvežimo kelio ar iškrovimo vietos. 

9. Jeigu neišvengiamai reikia pervžiuoti upelį, reikia nustatyti tam tinkamą vietą arba, jei tai 

įmanoma, per upelį įrenkite rąstinę pervažą ar pastovų tiltą. Kitu atveju įrenkite laikinąjį tiltą 

arba naudokite kilnojamąjį tiltą (5 pav.).  

10. Netręškite pakrančių miškų. 

11. Pakrantės zonoje nenaudokite bei nelaikykite pesticidų ir kitų cheminių medžiagų. 

12. Pakrantės zonoje netaikykite dirvos įdirbimo ar kelmų rovimo. 

13. Pakrantės zonoje nepalikite ir nesandėliuokite kirtimo atliekas, išskyrus tuos atvejus, kai 

atliekos naudojamos dirvožemio apsaugai nuo miško visureigės technikos. 
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5 pav. Laikino tilto pavyzdys. Eva Ring nuotr. 
 

 

8. Daugiau informacijos apie WAMBAF 

Daugiau informacijos apie WAMBAF-projektą galite rasti: 

https://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/ 

 

Informaciją apie Žydrojo planavimo metodą: 

Henrikson, L. 2018. Blue targeting – Manual. How to do Blue targeting for best management practice 

(BMP) for forestry along small streams. Swedish Forest Agency, EU Interreg project Water 

Management in Baltic Forests, WAMBAF. 
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U. 2018. WAMBAF – Good Practices for Ditch Network Maintenance to Protect Water Quality in the 

Baltic Sea Region. Natural Resources and bioeconomy studies 25/2018. Natural Resources Institute 
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