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Pakrančių miškų valdymas siekiant geros vandens kokybės Baltijos jūros 
regione – esamos žinios, metodai ir plėtros poreikis  

1. Įvadas 

Šį dokumentą parengė projekto „Vandens Valdymas Baltijos Miškuose“ (Water Management in 
Baltic Forests) (toliau – “WAMBAF”) dalyviai ir pakviestieji ekspertai. WAMBAF projektas yra 
vykdomas nuo 2016.03.01 iki 2019.02.28, finansuojamas Interreg Baltijos jūros regiono 
programos. WAMBAF pagrindinis tikslas yra rasti būdus, kaip sumažinti miškininkystės sektoriuje 
taikomų įvairių priemonių neigiamą poveikį vandens kokybei. WAMBAF projekte ypatingas 
dėmesys  skiriamas pagrindiniams trims veiksniams, kurie ženkliai paveikia vandens kokybę: 

 

• Pakrančių miškai; 

• Miškų sausinimo sistemos; 

• Bebrų aktyvumas. 

Šioje WAMBAF 2016 metų veiklos ataskaitos santraukoje trumpai apžvelgta:  
 

• Mokslinės esamos žinios apie miško kirtimo ir krantų zonų valdymo poveikį 

maisto ir skendinčių medžiagų bei gyvsidabrio išplovimui ir krantų zonų 

efektyvumą kontroliuojant paviršinio vandens kokybę;  

• Esamos priemonės ir metodai, naudojamus krantų zonų planavimui, ir  

• Esami teisės aktai, sertifikavimo standartai ir gairės skirtingose Baltijos jūros 

regiono (BJR) šalyse, sudarant krantų zonas.  

Medžiaga ataskaitai buvo surinkta išanalizavus literatūrą ir surinkus informaciją iš Estijos, 
Suomijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos ekspertų. 
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2. Naudojamos sąvokos 
Vandens telkinys - šiame dokumente naudojamas terminas apibrėžti šiuos vandenis: ežerus ir 
tvenkinius, bei vandentakius: upes, upelius ir upokšnius.  
Pakrančių zona apibrėžiama kaip sritis prie vandens telkinio, įskaitant vandens telkinio krantą.  
Pakrančių miškas –pakrantės zonoje augantis miškas, veikiantis vandens telkinio ekologiją, 
hidrologiją ar chemiją.  
Baseinas – tai zona, iš kurios vanduo teka į vandens telkinį.  
Miško kirtimas apima pagrindinius miško kirtimus: plynuosius ir atrankinius. 
Miško retinimas reiškia medynų tankumo mažinimą.  
Dirvožemio paruošimas naudojamas mechaniniam dirvožemio paruošimui po miško kirtimo, 
pavyzdžiui, suformuojant pylimus arba suakėjant.  

 

1 nuotrauka. Krantų miškai Suomijos kraštovaizdyje. Luke/Erkki Oksanon nuotrauka. 

3. Pakrančių miškai Baltijos jūros regione  

Baltijos jūros regiono šalyse miškų plotas sudaro 68 mln. ha, iš kurių 0,64% kasmet iškertami 
(1 lentelė). Tarp visų Baltijos jūros šalių Švedijos ir Suomijos miškų ir kirtimų plotai yra didžiausi, 
o upės, upeliai bei ežerų pakrantės ilgiausios (1 nuotrauka). Paskaičiuota, kad šiose abiejose 
šalyse 10 m pločio krantų zonos išilgai visų krantų sudarytų atitinkamai 2,5 % ir 1,1 % miškų 
žemės ploto (Gundersen et al. 2010). Pakrančių miškai paveikia vandens telkinių ekologiją, 
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kadangi į vandens ekosistemą patenka šiukšlių ir didelių medienos atliekų, o tai atitinkamai 
veikia insoliaciją ir fizinę aplinką, pavyzdžiui, krantų stabilumą bei vandens srautą (2 nuotrauka).  

Pakrančių zonose gali būti įvairių rūšių pagrindinių buveinių iš dalies dėl specifinio šių zonų 
mikroklimato ir hidrochemijos. Pakrančių miškai šalia iškirstų plotų gali sumažinti skendinčių ir 
ištirpusių maistingųjų medžiagų patekimą į vandens telkinius ir padėti išlaikyti biologinę įvairovę 
bei vaizdingumą po miškininkavimo darbų. Daugelyje Baltijos jūros regiono šalių pakrančių 
miškai taip pat naudojami mažinant maisto medžiagų ir nuosėdų apkrovas iš dirbamų laukų ir 
sausinamų miškų plotų. Kadangi pakrančių miškų plotas gana didelis, svarbu žinoti, kaip šie 
miškai valdomi siekiant geros vandens kokybės Baltijos jūros šalyse.  
1 lentelė. Visas miškų žemės plotas, metinių kirtimų (atkuriamų miškų) plotas, >1 ha ežerų skaičius, visas 
upių ir upelių ilgis ir vidutinis upelių ilgis viename miškų žemės hektare Baltijos jūros šalyse  

 

Šalis Miškų plotas, 
mln. haa 
(žemės 
ploto %) 

Kirtimų plotas 
2010 m., haa 

> 1 hag ežerų 
skaičius 

Visas upių ir 
upelių ilgis 
miškų žemėje, 
km  

Vidutinis 
upelių ilgis 
vienam miškų 
žemės ha, m 
ha-1 

Estija 2,23 (53) 23 800 2 804 8 489 b 3,8 

Suomija  22,2 (73) 140 000 56 000 53 510c 2,4 

Latvija  3,36 (54) 35 500 2 256 16 875 5,0 

Lietuva 2,18 (35) 15 800 2 377d 12 678e 5,8 

Lenkija  9,44 (31) 48 400 7 081f n. d. n. d. 

Švedija  28,1 (68) 172 400 95 700 313 453 11 

Iš viso 67,51 435 900 166 218 >405 005  

a Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) Pasaulinių miškų išteklių įvertinimas 2015; 

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/current-assessment/en/. 
b Šaltinis: Estijos aplinkos apsaugos agentūra (KAUR), 2014 m. spalio 16 d. atsakymas į specialų 
paklausimą. 
c(Gundersen et al. 2010) 
d(Jablonskis ir Jurgelėnaitė 2007) 

e(Taminskas et al. 2011) 
f(Choiński 1992) 
gRing et al. 2016 (pateiktas rankraštis) 
n. d. = nėra duomenų 
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4. Krantų miškų valdymas siekiant geros vandens kokybės kai vykdomi 

kirtimo darbai  

Miško kirtimas gali padidinti ištirpusių kietųjų dalelių ir skendinčių maistingųjų medžiagų bei 
gyvsidabrio išplovimą į vandens telkinius. Azoto ir fosforo išplovimas didina vandens telkinių 
eutrofikaciją, o išplautos skendinčios medžiagos neigiamai veikia vandens drumstumą ir 
spinduliuotės prasiskverbimą. Skendinčių medžiagų sedimentacija gali būti žalinga vandens 
organizmams ir vandens ekosistemas. Gyvsidabri gausėjimas vandenyse sukelia jo kaupimąsi 
maisto grandinėse ir neurotoksiškai veikia gyvūnus bei žmones. 
Nuo 1999 m. Baltijos jūros regiono šalyse atliktas iš viso 21 tyrimas. Šiais tyrimais nustatytas 
pakrančių miškų tvarkymo poveikis vandens telkinių apkrovai cheminėmis medžiagomis, 
vykdant miško kirtimo ir dirvožemio paruošimo bei retinimo darbus.  

 

2 pav. Didelės medienos atliekos upelyje Suomijoje. Sirpa Piirainen nuotrauka 

 
Be to, dviejuose tyrimuose tirtas pakrančių zonų gebėjimas sulaikyti papildomą azotą ir fosforą. 
Aštuoni tyrimai, atlikti Suomijoje, septyni - Švedijoje ir vienas - Lenkijoje paskelbti anglų kalba ir 
dar šeši tyrimai - nacionalinėmis kalbomis, iš jų po vieną Latvijoje ir Suomijoje, po du Lietuvoje 
bei Lenkijoje. Šie tyrimai atlikti iš viso 39 vandens baseinuose ir 29 bandomuosiuose bareliuose.  
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Penkiolika tyrimų nustatė miško kirtimų poveikį vandens telkinių apkrovoms cheminėmis 
medžiagomis, kai paliekama nekirsta pakrantės zona. Vienas tyrimas atliktas, siekiant nustatyti 
retinimo pasekmes ir medžių rūšių poveikį pakrančių zonų gebėjimui mažinti cheminių medžiagų 
apkrovas vandens telkiniuose. Lenkijoje buvo tirtas tik miškų atkūrimo poveikis po jų sunykimo. 
Septyniolikoje tyrimų objektai buvo stebimi iki kol prasidėjo darbai, o devyniuose iš jų stebėsena 
iki darbų pradžios tęsėsi daugiau kaip vienus metus. Dvylikoje tyrimų stebėsena po darbų buvo 
vykdoma ilgiau kaip trejus metus. Dažniausiai stebėti parametrai buvo nitratai (15 tyrimų), 
amonis (14 tyrimų), fosfatai (11 tyrimų), bendrasis azotas (10 tyrimų), bendrasis fosforas (devyni 
tyrimai), kalis (aštuoni tyrimai), magnis ir bendroji organinė anglis (abu elementai figūravo 
septyniuose tyrimuose). Suspenduotos medžiagos buvo tirtos penkiuose tyrimuose. Metilo 
gyvsidabris buvo nustatomas tik trijuose tyrimuose, ir visi šie tyrimai atlikti Švedijoje.  
Suomijoje ir Švedijoje atlikti tyrimai parodė, kad vandens telkiniuose azoto, fosforo ir ištirpusių 
medžiagų apkrova padidėja po miško kirtimų, ir labiausiai iš durpžemių palyginti su mineraliniais  
dirvožemiais (2 lentelė). 
 
2 lentelė. Foninės apkrovos ir apkrovų perviršiai azotu, fosforu ir ištirpusiomis medžiagomis po miškų 
kirtimų pakrančių zonose pagal Suomijos ir Švedijos duomenis. Apkrovos skaičiuojamos kg ha-1 per 10-

metį, kuomet vidutiniškai trunka poveikis (Finér et al. 2010, Launiainen et al. 2014). 
 

 Azotas Fosforas  Skendinčios 

medžiagos 

Kirtimas, durpynas 26a 0,64a n. m. 

Kirtimas, kalnų dirvožemis 3,4b 0,32b 16c 

Foninė apkrova 13d 0,5d 51d 

a baseinų skaičius = 13 (Lundin 1999, Nieminen 2004)) 
b baseinų skaičius = 8 (Haapanen et al. 2006, Löfgren et al. 2009, Mattsson et al. 2006a, Mattsson et al. 2006b, 
Palviainen et al. 2014) 

c baseinų skaičius = 7 (Ahtiainen and Huttunen 1999, Löfgren et al. 2009, Palviainen et al. 2014) 
d baseinų skaičius = 42 (Kortelainen et al. 2006, Mattsson et al. 2003) 

n. m. = nėra matavimų 

 

Labiausiai apkovos padidėja pirmaisiais metais ir paprastai išsilygina per miško kirtimo 10 metų 
laikotarpį. Trijuose iš apžvelgtų tyrimų, išleistų anglų kalba, buvo įvertinas, kaip veiksmingai 
pakrančių zonos sulaiko azotą ir fosforą bei ištirpusias medžiagas po kirtimo mineraliniuose 
dirvožemiuose (Ahtiainen and Huttunen 1999, Jacks and Norrström 2004, Löfgren et al. 2010). 
Ištirtų pakrančių zonų plotis svyravo nuo 5 m iki 30 m, o dirvožemio tipas – nuo mineralinio iki 
durpžemių. Pakrančių zonų veiksmingumas sulaikant azotą kinta nuo 10 iki 100 %, o fosforo ir 
ištirpusių medžiagų sulaikymas buvo 0 % viename tyrime, bet 100 % kitame tyrime.  
 
Veiksmingumas priklausė nuo vandens debito ir vandentakių (požeminio, gruntinio ar paviršinio 
vandens srauto) pakrančių zonoje. Pakrančių zonos augmenija nesugeba sulaikyti nitratų 
išplovimą į gruntinius vandenis (Kokkonen et al. 2006). Padidėjus gruntinio vandens slūgsojimo 
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gyliui ir dėl anoksijos pakrančių zonose išplaunama daugiau fosforo (Sallantaus et al. 1998). 
Pakrančių zona, palyginti su iškirstu plotu, labiau sulaikydavo azotą, fosforą ir ištirpusias 
medžiagas (Palviainen et al. 2014). Retinimas ir medžių rūšinės sudėties kitimas neturėjo 
poveikio upelių vandens kokybei (Högbom et al. 2002). Švedijoje nustatyta, kad pakrančių miškai 
nepaveikia gyvsidabrio išplovimo (Sørensen et al. 2009).  
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3 nuotrauka. Nesutvarkyta 10 m pločio krantų miško zona Latvijoje. Zane Libiete nuotrauka. 

 
Naujų žinių ir plėtros poreikis 
Mokslinės žinios apie pakrančių miškų veiksmingumą sulaikant apkrovas cheminėmis 
medžiagomis yra ribotos Baltijos jūros regiono šalyse ir iš dalies prieinamos tik nacionalinėmis 
kalbomis. Leidinių anglų kalba daugiausia išleista Suomijoje ir Švedijoje, tuo tarpu jų pritaikyti 
kitoms šalims būtų ir neįmanoma dėl, pvz., skirtingų klimato sąlygų, medžių rūšių ir dirvožemio 
tipų skirtumų. Pakrančių miškų tyrimai vykdomi daugiausia mineraliniuose dirvožemiuose, tuo 
tarpu reikalingi tyrimai ir durpynuose. Šie tyrimai daugiausia yra trumpalaikiai, pasigendama 
kalibravimo laikotarpio, o potyriminis laikotarpis tęsiasi 3–5 metus, tuo tarpu tai yra pernelyg 
trumpas laikas parodyti medžiagų pertekliniam išplovimui, susijusiam su miškininkavimu.  
 
Daugiausiai tirti azotas ir fosforas, bet pasigendama tyrimų apie kietųjų dalelių, anglies, katijonų, 
sunkiųjų metalų ir gyvsidabrio išplovimą bei kaupimąsi. Be to, taip pat stokojama žinių apie 
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hidrologiją ir vandens chemiją sąsajoje su dirvožemio tipu, medžių rūšių sudėtimi ir pakrančių 
miškų pločiu. Šios žinios galėtų pagerinti pakrančių miškų tvarkymą ir vandens telkinių ekologinę 
būklę. Trūksta žinių apie pakrančių zonų tvarkymą atliekant retinimus ar atrankinius miško 
kirtimus ir jų įtaką pakrančių zonų gebėjimui sulaikyti medžiagas, arba apie pakrančių poveikį 
vandens ekosistemoms. Be to, reikia žinių apie užtvindymo įtaką medžiagų sulaikymui ar 
išplovimui, pvz., dėl bebrų užtvankų. 

Tyrimų rezultatai rodo, kad kuo platesnė pakrančių zona, tuo vandens apsauga veiksmingesnė. 
Tačiau šalyse, kuriose pakrančių zonos yra ilgos, plėtojant vandens apsaugą, ženkliai sumažėja 
plotas, kurį galima naudoti miško kirtimui. Pusiausvyros tarp vandens apsaugos ir 
miškininkavimo suradimas yra vienas svarbiausių klausimų. Taip pat reikia daugiau žinių apie tai, 
kaip integruoti ekosistemų paslaugas į pakrančių zonų tvarkymą  

3.  

4 nuotrauka. Pakrančių miškas Latvijoje. Juris Zarins nuotrauka. 
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4. Pakrančių zonų planavimas ir demonstravimas siekiant geros 

vandens kokybės  

Pakrančių zonų planavimui miškų ūkyje Suomijoje naudojamos penkios priemonės, iš jų 
žemėlapiai, Švedijoje – keturios su žemėlapiais, tuo tarpu Latvija – dvi. Skenavimo iš orlaivių 
lazerinės sistemos LiDAR (Light Detection and Ranging) pagalba gauti duomenys ir skaitmeniniai 
didelės raiškos vietovės modeliai buvo panaudoti sudarant Suomijos visos teritorijos paviršinių 
vandentakių žemėlapius (http://www.metsakeskus.fi/vesiensuojelukartat) bei taipogi visos 
Švedijos teritorijos dirvožemio drėgnumo žemėlapius  
(http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Karttjanster/Laserskanning/).  
 
Šie žemėlapiai dabar ir toliau tobulinami, kad taptų naudingesniais įrankiais. Žemėlapiai 
nacionalinėmis kalbomis laisvai prieinami abiejose šalyse. Norint naudotis žemėlapiais 
Suomijoje, reikalinga GIS programinė įranga. Žemėlapius kaip planavimo priemones paprastai 
naudoja stambių miško vienetų savininkai ir įmonės. RLG – hidrologinę programinę įrangą, 
naudojamą sudaryti paviršinių vandentakių žemėlapius Suomijoje, ją galima įsigyti bei taip pat 
naudoti kitose šalyse (www.eia.fi). FEMMA modelį, kuris Suomijoje sukurtas mokslo tikslais, 
galima naudoti modeliuojant skirtingo dydžio pakrančių zonų efektyvumą mažinant maistingųjų 
medžiagų išplovimą į vandens telkinius (Laurén et al. 2007). Laisvai prieinama ir KUHA priemonė 
(http://www.ymparisto.fi/fi-FI/TASOhanke/Julkaisut) Suomijoje naudojama apskaičiuoti metinių 
apkrovų perviršį, sukeliamą įvairių miškininkavimo darbų, o jo rezultatus - planuojant pakrančių 
zonas. Tačiau apkrovų perviršių duomenys, įtraukiami į KUHA priemonę, naudojami tik 
Suomijoje.  

 
Švedijoje įgyvendinama priemonė “Blue Targeting“ (http://www.wwf.se/source.php/ 
1408811/Blå%20målklasser%20NPK+.pdf) kaip pagalbinis įrankis sprendimams priimti upelių 
lygmenyje. Jis naudojamas įvertinti natūralių upelių biologinės įvairovės vertes ir jų jautrumą 
pokyčiams. Ateityje jis bus pritaikytas kitų tipų vandens telkiniams. Latvijoje Gaujos ir Koivos 
upių baseinų valdymo planavimo priemonė naudojama įvertinti kirtimo poveikį bei apkrovas 
vandens telkiniams.  
 
Yra veiksminga išmokti planuoti ar suprasti krantų miškų valdymo poveikį vandens kokybei, jei 
šis poveikis parodomas gamtoje arba „virtualiomis“ lauko sąlygomis.  

http://www.metsakeskus.fi/vesiensuojelukartat
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Karttjanster/Laserskanning/
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5 nuotrauka. Krantų miškas Lenkijoje. Wojciech Gil nuotrauka. 

Nuolatiniai demonstraciniai plotai įsteigti tik Švedijoje ir Latvijoje. Keturiose vietovėse Švedijoje 
ir vienoje - Latvijoje demonstruojamas pagrindinių miško kirtimų poveikis pakrančių miškų zonai. 
Be to, šiose vietovėse Švedijoje rodomas pakrančių zonų tvarkymas. Kitose šalyse naudojamos 
tik laikinos demonstracinės teritorijos.  

 
Priemonių sukūrimo ir demonstracinių plotų įsteigimo poreikis  
Esminis dalykas yra visų BJR šalių skaitmeniniai žemės modeliai, kurie svarbūs, siekiant 
patobulinti skaitmeninius žemėlapius ir planavimo priemones. Šiuo metu šie duomenys nėra 
parengti kiekvienai Baltijos jūros regiono šaliai. Tuo trapu vien tik žemėlapiai dar nėra 
priemonės, bet juos turi papildyti aiškinamieji vadovai. Turimi žemėlapiai ir priemonės 
daugiausia sukurti nacionaliniams tikslams atitinkamų šalių kalbomis. Todėl, norint juos 
panaudoti kitose BJR šalyse, reikalingas vertimas. Priemonės taip pat jungia tam tikros šalies  
būdingus rodiklius, iš jų viršytų apkrovų skaičius, kuriuos kiekviena šalis turi atnaujinti savais 
duomenimis, kas leistų tas priemones taikyti visose šalyse. Siekiant parengti vandens apsaugos 
planus, yra svarbu įgyvendinti geriausias esamas planavimo priemones (žemėlapius, „Blue 
Targeting“) BJR šalyse (Lestander et al. 2015). Taip pat svarbu, kad būtų įvairiems tikslams skirtų 
priemonių, modeliavimo priemonių tyrimams ir paprastesnių praktikai skirtų įrankių, žemėlapių, 
skaičiuoklių.  
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Vandens telkinio jautrumą apkrovų pokyčiams vertina tik viena planavimo priemonė („Blue 
Targeting“). Į planavimo priemones nėra įtrauktos apkrovos nei dėl kitokio žemės naudojimo, 
nei dėl skirtingų miškų ūkio darbų. Žinios apie metinių apkrovų šaltinius vandens baseino 
lygmenyje pagerins vandens apsaugos priemonių planavimą. Tik tokie stambūs miškų savininkai, 
kaip „Metsähallitus“ Suomijoje, naudoja planavimo priemones baseinų lygmenyje, kurias reikia 
toliau tobulinti. Be to, planavimą riboja žinių apie skirtingų tipų pakrančių zonų efektyvumą 
spragos. Taip pat į esamas planavimo priemones reikia integruoti kitas pakrančių zonų funkcijas, 
pavyzdžiui, sausumos rūšių ir buveinių bei kraštovaizdžio apsaugą.  
 
Miškų ir aplinkos valdytojus reikia apmokyti naudotis gerąja patirtimi ir priemonėmis. Reikia 
įsteigti naujus pavyzdinius plotus Baltijos jūros šalyse, kuriuose būtų rodomas krantų miškų 
valdymas ir stebimas krantų zonų veiksmingumas sulaikant chemines medžiagas ir palaikant 
vandens bei krantų zonų buveines.  

5. Pakrančių miškų valdymo teisės aktai, miškų sertifikavimo 

standartai ir gairės 

Daugelis Baltijos jūros regiono šalių yra Europos Sąjungos valstybės narės, kurios perkėlė ES 
Vandens pagrindų direktyvą (VPD, 2000/60/EB) bei ją papildančias direktyvas į savo 
nacionalinius teisės aktus. VPD siekiama geros ekologinės viso vandens būklės ir nustatomi 
pavojingų medžiagų vandenyje kokybės standartai. Pakrančių zonos nėra nurodytos VPD. 
Nacionalinių teisės aktų tikslas – apsaugoti vandens kokybę ir vandens bei krantų zonų buveines. 
Daugelyje šalių įvairaus pločio pakrančių zonose visi miškų ūkio darbai yra draudžiami arba 
limituojami. Estijos nacionaliniuose teisės aktuose pakrančių zonų plotis nustatytas ir darbų 
limitavimas išvardyti Gamtos apsaugos įstatyme (2015.07.01) arba Vandens įstatyme 
(2016.01.18), o nuostatai priklauso nuo paveikto vandens baseino ploto arba vandens telkinio 
tipo. Suomijoje pakrančių zonos teisės aktuose nenurodytos, o Miškų įstatyme (1093/1996) 
nurodytos tik tos pakrančių zonos, kuriose yra pagrindinės sausumos buveinės. Latvijoje 
pakrančių miškai apibrėžti Apsauginių zonų įstatyme (Aizsargjoslu likums, 1997.02.05), o 
Lietuvoje – Saugomų teritorijų įstatyme (Nr. I-301, 1993), aplinkos ministro įsakyme (Nr. 540, 
2001) bei Vyriausybės nutarimuose (Nr. 343, 1992 ir Nr. 1171, 2001). Abiejose šalyse būtinas 
plotis priklauso nuo upelio ar upės ilgio. Lenkijoje pakrančių miškai apibrėžti Miškų įstatyme 
(1991.09.28), teisės aktuose dėl miškų apsauginių funkcijų, tačiau konkretus plotis nepaminėtas. 
Švedijoje pakrančių miškai įtraukti į Miškų ūkio įstatymą (1979/429) ir Aplinkos apsaugos 
kodeksą (Miljöbalken 1998/808) ir kai kuriems darbams rekomenduojamos nustatyto pločio 
pakrančių zonos, bet miškų savininkai gali spręsti dėl apsaugotino pločio, vykdant daugelį darbų, 
jei užtikrinama reikiama apsauga.  
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Baltijos jūros regiono šalyse taikoma ir Programa miškų sertifikavimo schemoms patvirtinti 
(angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification, PEFC), bei Miškų tvarkymo 
tarybos (angl. Forest Stewardship Council, FSC) sertifikavimo sistema (4 lentelė). Abi šios 
sistemos įgyvendinamos pagal kiekvienoje šalyje parengtus nacionalinius standartus. Todėl 
standartų turinys įvairiose šalyse skiriasi. Abi sertifikavimo sistemos reikalauja laikytis galiojančių 
nacionalinių įstatymų. Bendrai kai nuostatai įtraukiami į teisės aktus, jie toliau nėra plėtojami 
sertifikavimo standartuose, ir atvirkščiai. Jei teisės aktuose nėra konkrečiai nurodyti nuostatai ar 
detalės, juos galima įtraukti į sertifikavimo standartus. Kai kuriose šalyse išsamūs nuostatai 
įtraukiami į sertifikavimo standartus. Tokie nuostatai yra paliekamų neiškirstų medžių skaičius 
(PEFC Suomijoje), krantų zonų plotis skirtingiems darbams ar vandens telkinių tipams (FSC 
Suomijoje) ir krantų zonoje draudžiami darbai (PEFC ir FSC Suomijoje bei Švedijoje). Suomijoje 
PEFC ir FSC standartai ženkliai skiriasi, pavyzdžiui, reikalavimais pakrančių miškų zonų pločiui. 
Todėl šiuo atveju vandens apsaugos lygmuois priklauso nuo to, kokią sertifikavimo sistemą 
pasirenka miško savininkas.  
 
Taip pat yra savanoriškų gairių, skirtų krantų miškų valdymui Latvijoje, Suomijoje ir Švedijoje. 
Suomijoje šios gairės apima tokias pačias detales, kaip ir PEFC bei FSC standartai, tačiau jos yra 
ne tokios griežtos, negu FSC standarto reikalavimai. Latvijoje ir Švedijoje gaires sudaro pakrančių 
zonų valdymo instrukcijos, siekiant sustiprinti jų vandens apsaugos ir gamtos išsaugojimo 
funkciją. Akivaizdžiai reikia pakrančių zonų valdymo gairių skirtingų tipų vandens telkiniams ir 
miškams. Tačiau šių gairių parengimas reikalauja daugiau tyrimų, norint užpildyti svarbias prieš 
tai minėtų žinių spragas.  

4 lentelė. Pagal FSC ir PEFC sertifikuotų miškų plotų dalis BJR šalyse. Miškus galima sertifikuoti pagal 
abi sistemas.  

 

Šalis  Pagal FSC sertifikuotų miškų plotas  
mln. ha (miškų žemės %)1 

Pagal PEFC sertifikuotų miškų plotas  
mln. ha (miškų žemės %)2 

Estija 1,26 (57%) 1,13 (51%) 

Suomija  1,31 (6%) 16,5 (74%) 

Latvija 1,30 (39%) 1,68 (50%) 

Lietuva 1,09 (50%) 0 (0%) 

Lenkija  6,94 (74%) 7,28 (77%) 

Švedija  12,3 (44%) 11,5 (41%) 
1https://ic.fsc.org, 2016 m. lapkričio mėn. duomenys 
2http://www.pefc.org, 2016 m. rugsėjo mėn. duomenys 
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6. Kita informacija 

Asmenys kontaktams Estijoje, Suomijoje, Latvijoje ir kt.: 
interneto puslapiai: WAMBAF (https://www.interreg-
baltic.eu/fileadmin/user_upload/about_programme/Cooperation_priorities/P2_Natural_resour
ces/R011_Water_management_in_Baltic_forests.pdf 
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