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DĖL MEDŽIAPJŪTĖS IR MEDIENOS IŠTRAUKIMO TERMINŲ
Dėl neįprastai gausaus snygio šių metų pradžioje didelėje Lietuvos miškų dalyje pažeisti dideli
kiekiai medžių, ypač- spygliuočių miškuose. Pušynuose ir eglynuose neatlaikę sniego svorio gausiai lūžo ir
virto medžiai, ką iš karto pajuto dėl sniegolaužų nutrauktų laidų didelėje šalies teritorijoje netekę elektros
tiekimo gyventojai ir organizacijos.
Tačiau ne vien energetikai susidūrė su dideliais sunkumais šalinant ant elektros oro trasų
užgriuvusius medžius. Ne geresnė situacija ir visoje šalies teritorijoje esančiuose miškuose. Daug išvirtusių ir
nulaužtų medžių yra užtvėrę privažiavimus iki miško valdų, daug kur keliai miškuose dar užversti gausaus
sniego. VĮ Valstybinė miškų urėdija vasario mėnesį skelbė, kad valstybiniuose miškuose pažeista apie 20
tūkst. kubinių metrų medienos – tai yra apie 40 tūkstančių medžių. Panašūs pažeidimų mastai ir privačiuose
miškuose.
Tai didžiuliai kiekiai, kadangi sužaloti ir sunaikinti pavieniai medžiai bei jų grupės pasklidę po
visus miškus. Dėl gilaus sniego ir medžių kamienais užverstų miško kelių yra neįmanoma greitai sutvarkyti
snieglaužų ir išverstų/ nulenktų medžių. Trūksta ir tokius darbus galinčių vykdyti miško darbų rangovų.
O pagal aplinkos ministro įsakymu tvirtinamas Miškų kirtimo taisykles, daugumoje miškų
miško darbai turėtų būti apriboti jau nuo kovo 15 d. Tad, jei savalaikiai nebus sutvarkyti pažeisti spygliuočių
medžiai- sušilus orams kils grėsmė formuotis kinivarpų židiniams. Tuomet, išplitus kenkėjams, nuostoliai taps
ypač ženklūs. Pavyzdžių iš kaimyninių šalių matome, tad reikėtų klaidų nekartoti.
Prašome Jus, atsižvelgus į susidariusią sudėtingą situaciją, imtis sprendimų užtikrinti sąlygas
būtiniems medžiapjūtėms ir paruoštos medienos ištraukimo darbams tinkamai atlikti:
1) Pratęsti bent iki balandžio 1 d. terminą, iki kada galima būtų galima vykdyti:
- pagrindinius ir ugdomuosius miško kirtimus ir medienos ištraukimą II miškų grupei priskirtuose
miškuose ir III miškų grupių miškuose, esančiuose saugomose teritorijose ir IV grupės miškuose,
esančiuose nacionaliniuose parkuose;
- IVA grupės miškuose jaunuolynų ugdymą, retinimus ir einamuosius kirtimus, medienos ištraukimą.
2) Kad sanitarinės medžiapjūtės laikas nebūtų ribojamas vykdant specialiąsias apsaugos ir
stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemones, kol juose neapsigyveno medžių liemenų
pavojingi kenkėjai, kirtimus (remiantis taisyklių 85 punktu, kur numatyta, kad „sanitarinių miško
kirtimų laikas neribojamas vykdant aplinkos ministro nustatytas specialiąsias apsaugos ir stichinių
nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemones“).
3) Tuo tikslu Miško kirtimų taisyklių 85 punktą patikslinti:
„85. II miškų grupei priskirtuose miškuose ir III grupės miškuose, esančiuose saugomose
teritorijose, kurios įsteigtos ir registruotos Saugomų teritorijų valstybės kadastre Saugomų
teritorijų įstatymo nustatyta tvarka, ir IV miškų grupės miškuose, esančiuose nacionaliniuose
parkuose, sanitariniai miško kirtimai ir medienos ištraukimas draudžiami nuo kovo 15 d.
balandžio 1 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus žalių eglių spygliuočių vėjavartų, vėjalaužų,
sniegalaužų ir labai pažeistų medžių, kol juose neapsigyveno medžių liemenų pavojingi
kenkėjai, kirtimus, ir visų rūšių medžių, kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi
kenkėjai, kirtimus, <...>“.
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