Svarbu žinoti
• Gaisrams kilti palankiu laikotarpiu
(pavasarį ištirpus miške sniegui ir iki
prasidedant lietingiems rudens orams
ar iškrintant sniegui) draudžiama:
anaudotis atvira ugnimi, mėtyti
neužgesintus degtukus, nuorūkas ir kitus daiktus, galinčius sukelti gaisrą,
adeginti žolę, šiaudus miško žemėje ir žemės ūkio plotuose,
amedžioti šoviniais, užkimštais
įsidegančios medžiagos kamščiais,
avažinėti miškuose transporto
priemonėmis su vidaus degimo varikliais ne keliais arba ten, kur įvažiuoti
uždrausta.
• Gaisrams kilti palankiu laikotarpiu
laužus galima kurti tik specialiai įrengtose poilsiaviečių laužavietėse, kurios
pažymėtos atitinkamu ženklu.
• Miške draudžiama palikti šiukšles,
tepaluotus skudurus, buitines ar statybines atliekas, įrengti sąvartynus miške
ir arčiau kaip 100 metrų nuo jo ribos.
• Esant padidintam gaisrų pavojui,
savivaldybių vykdomosios institucijos
miškų valdytojų ar savininkų teikimu,
gali laikinai uždrausti ar apriboti fizinių
asmenų lankymąsi visuose miškuose
bei vaistažolių, grybų, uogų ir kitų miško išteklių naudojimą.

• Kirsdami medynus, miško naudotojai privalo išvalyti kirtavietes leidime
kirsti mišką nurodytu būdu ir laiku.
• Gaisrams kilti palankiu laikotarpiu
miško kirtėjai ir kiti miške dirbantys
darbininkai privalo turėti būtiniausias
gaisro gesinimo priemones: kastuvus,
kirvius, pjūklus ir nedelsdami gesinti
pastebėtus gaisrus.
• Miško savininkai, naudotojai ir
lankytojai apie pastebėtus gaisrus turi
pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnyboms ir padėti juos gesinti.
• Miško savininkai gali gauti ES paramą gaisrų ir stichinių nelaimių pažeistų
miškų atkūrimui.
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Sanitarinė ir priešgaisrinė miškų
apsauga detaliai reglamentuota Miško sanitarinės apsaugos taisyklėse
(Žin., 2007, Nr. 42-1596) ir Miškų
priešgaisrinės apsaugos taisyklėse
(Žin., 1995, Nr. 32-751).

Miškų apsauga yra neatskiriama
ūkinės veiklos miškuose dalis, todėl
miško valdytojai, savininkai ir naudotojai privalo saugoti mišką nuo miško
kenkėjų, ligų, kitų neigiamų veiksnių,
bloginančių miško sanitarinę būklę
bei vykdyti priešgaisrinės apsaugos
priemones.

Miškų sanitarinė
apsauga
Sanitarinės miško apsaugos priemonės – biologinės ir cheminės veikliosios
medžiagos ir preparatai, skirti miškų
apsaugai nuo ligų ir kenkėjų, taip pat
kitos priemonės, gerinančios miško sanitarinę būklę.
Svarbiausi miškų sanitarinės
apsaugos patarimai
• Miško želdinius, žėlinius ir jaunuolynus būtina saugoti nuo graužikų ir
žvėrių pažeidimų, aptveriant tvoromis,
naudojant individualias apsaugas, repelentus ir kt.
• Grambuoliai turi būti naikinami
masinio skraidymo vietose ir jų masinio
skraidymo metu (renkant, apipurškiant
insekticidais lapuočių medžių juostas ir
jų grupes želdiniuose, žėliniuose ir jaunuolynuose ir kt.).
• Siekiant apsaugoti pušies želdinius
ir žėlinius nuo ūgliasukio, juose turi
būti naikinamos drebulių atžalos.

• Jei straubliukai želdiniuose arba
žėliniuose pakenkė 10 procentų ir daugiau medelių, nepriklausomai nuo pažeidimo laipsnio būtina taikyti apsaugos nuo šių kenkėjų priemones.
• Ūgliagraužius būtina naikinti, kai
spygliuočių želdiniuose, žėliniuose ir
jaunuolynuose yra 30 proc. ir daugiau
ūgliagraužių pažeistų spygliuočių medžių.
• Siekiant sumažinti medžių liemenų pavojingų kenkėjų skaičių, gali būti
iškabinamos feromoninės gaudyklės,
išdėstomi vabzdžiagaudžiai medžiai ir
(ar) vabzdžiagaudė mediena, vykdomi
sanitariniai kirtimai.
Miško sanitariniai kirtimai
• Atrankinis sanitarinis miško kirtimas – sanitarinis miško kirtimas, kai
iškertami labai pažeisti medžiai ir sausuoliai arba tokių medžių grupės, užimančios mažesnį kaip 0,1 ha plotą,
taip pat medžiai ligoms, kenkėjams tirti
ir apskaityti, ruošiami vabzdžiagaudžiai
medžiai, vabzdžiagaudė mediena.
• Plynasis sanitarinis miško kirtimas
– pažeisto medyno iškirtimas plynai
nepriklausomai nuo medyno amžiaus.
• Sanitariniais miško kirtimais turi
būti iškertamos žalių eglių vėjavartos,
vėjalaužos, sniegalaužos ir labai pažeisti medžiai iki medžių liemenų pavojingų kenkėjų apsigyvenimo juose, t. y. iki
po žieve atsirandant gyvų liemenų kenkėjų (kiaušinėlių, lervų, lėliukių, naujos
kartos suaugėlių). Sanitariniais miško
kirtimais taip pat gali būti kertami kitų
medžių rūšių labai pažeisti medžiai ir
sausuoliai.

• Numatytą kirsti plynais sanitariniais kirtimais medyną pagal miško valdytojo, savininko ar naudotojo pateiktą
pažeisto ploto brėžinį, apžiūri:
a kai medyno plotas iki 1 ha, regiono aplinkos apsaugos departamento
rajono agentūros, išduodančios leidimą
miškui kirsti, įgaliotas atstovas ir valdos
savininkas arba jo įgaliotas asmuo,
a kai medyno plotas 1 ha ir didesnis, medyno apžiūroje turi dalyvauti ir
Valstybinės miškų tarnybos įgaliotas
specialistas,
a kai plyni sanitariniai kirtimai numatomi vykdyti saugomoje teritorijoje,
komisijoje turi dalyvauti ir saugomos
teritorijos direkcijos, kuriai ši teritorija
priskirta, įgaliotas atstovas.

Miškų priešgaisrinė
apsauga
Lietuvos Respublikos teritorijos miškuose, nepriklausomai nuo nuosavybės formos, taikoma vientisa valstybinė priešgaisrinių priemonių sistema,
apimanti stebėjimo, profilaktines ir
priešgaisrines saugos priemones. Svarbiausieji šios sistemos tikslai yra mažinti miško gaisrų pavojų, vykdyti jų
prevenciją, didinti medynų atsparumą
gaisrams, prognozuoti, stebėti ir gesinti gaisrus. Šią bendrą sistemą rengia ir
jos įgyvendinimą organizuoja Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
Priešgaisrinės juostos ir jų
įrengimas
• Priešgaisrinės juostos yra labai
svarbios prevencinių priešgaisrinių

priemonių sistemoje. Tai kliūtys, kurios
trukdo kilusiems gaisrams plėstis ir leidžia lengviau juos gesinti.
• Miško savininkai privalo:
asavo lėšomis įrengti, atnaujinti ir
prižiūrėti mineralizuotas ir priešgaisrines juostas, laužavietes, poilsio aikšteles bei valyti mišką,
akontroliuoti, kad miškų priešgaisrinės apsaugos reikalavimų laikytųsi miško naudotojai ir lankytojai.
• Skiriamos šios priešgaisrinės juostos:
amineralizuotos juostos, kuriose degiosios medžiagos pašalintos iki
mineralinio dirvožemio sluoksnio. Jos
įrengiamos 2–4 metrų pločio ir atskiria miškus nuo galimų ugnies židinių
bei stabdo požeminių gaisrų plitimą.
Mineralizuotas juostas atstoja miško
keliai be degiųjų medžiagų,
alapuočių medžių juostos, formuojamos 10–50 metrų pločio. Šių
medžių juostose pašalinamos išvartos,
surenkamos šakos,
aspygliuočių medžių juostos, formuojamos 10–50 metrų pločio. Šios
juostos išvalomos, iškertamas spygliuočių trakas ir pomiškis, nugenimos
spygliuočių medžių šakos iki 1,5 metro
aukščio. Iškirtus spygliuočių medynus,
formuojamos lapuočių medžių juostos.

