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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
 

1. DARBO TEISINIS PAGRINDAS, TIKSLAS IR METODIKA 
 

Teisinis pagrindas. Darbas atliktas pagal VĮ Joniškio miškų urėdijos (toliau Joniškio 

miškų urėdijos) užsakymą. Gamtosauginių priemonių plano tikslingumą sąlygojo naujo 

miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto rengimas. Šiame plane suprojektuota 

gamtosauginių ir specialių miško biologinę įvairovę praturtinančių priemonių visuma, 

atsižvelgiant į naują 2014 m. miškotvarkos darbų vykdymo instrukciją ir išaugusius 

aplinkosauginius reikalavimus šalies valstybiniams miškams. 

Gamtosauginių priemonių planas yra sudedamoji miškų urėdijos vidinės 

miškotvarkos projekto dalis.  Rengiant planą, miškų urėdijos administruojamuose valstybinės 

reikšmės miškuose, suprojektuotos gamtosauginės priemonės, kurių laikymasis padės 

išsaugoti ir praturtinti biologinę įvairovę. Suprojektuotos priemonės suderintos su miškų 

urėdija, atsižvelgiant ne tik į gamtosauginius, bet ir į socialinius bei ekonominius visuomenės 

ir miškų urėdijos interesus šioje teritorijoje. Informacija apie suderintas su miškų urėdija 

gamtosaugines priemones pateikiama atskiruose žiniaraščiuose, pagal girininkijas. 

Darbo tikslas yra pagaminti specialų miškų urėdijos gamtosauginių priemonių 

žemėlapį, kuriame būtų pažymėtos visos miškų urėdijos teritorijoje esančios nacionalinės 

saugomos teritorijos, Europos Sąjungos svarbos teritorijos (NATURA 2000), Lietuvos 

Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių  radavietės, miškų urėdijos įsipareigotos 

saugoti kertinės miško buveinės bei išaiškintos ir lokalizuotos kitos ekologiškai vertingos 

teritorijos (1 pav.).  

Visoms šioms išvardintoms ir plane pažymėtoms teritorijoms bei objektams sudaromi 

žiniaraščiai, nurodant išsaugojimo bei atkūrimo priemones. Tokiu būdu sukuriamas vieningas 

dokumentas, kuriame sukoncentruotos visos saugomos ir apribotos veiklos teritorijos su 

ūkinio režimo ypatybėmis bei gamtosauginėmis priemonėmis. Ši medžiaga iki šiol buvo 

išsklaidyta atskiruose teisės aktuose bei teritorinio planavimo dokumentuose ir tai apsunkino 

miškų urėdijos specialistų praktinį darbą ir ūkinės veiklos miškuose kontrolę. Miškų urėdijos 

darbuotojai ateityje galės aktualizuoti visus mūsų pateikiamus duomenis, juos tobulindami ir 

įtraukdami naujus rodiklius. 

Darbo metodika. Darbas atliktas naudojant 2016 m. miškų urėdijos miškotvarkos 

lauko darbų inventorizacinę medžiagą, teritorijoje atliktų bioįvairovės tyrimų bei vykdytų 

projektų medžiagą, saugomų teritorijų planavimo dokumentus. Darbe remtasi Joniškio miškų 
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urėdijos, Žagarės ir Kurtuvėnų  regioninių parkų specialistų pateikta medžiaga ir informacija, 

taip pat Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos saugomų rūšių informacine sistema 

(SRIS). Surinkti duomenys susisteminti ir pateikti aiškinamajame rašte. Žiniaraščiai sudaryti 

naudojant VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto (toliau miškotvarkos instituto) naujausios 

sklypinės miškų inventorizacijos duomenų bazės duomenis. Visa surinkta ir apibendrinta 

medžiaga suvesta į grafinę duomenų bazę ir parengti atskiri geografinės informacinės 

sistemos (toliau GIS) sluoksniai. Grafinė informacija lokalizuota planinėje medžiagoje M 

1:50000. Projektiniai sprendimai priimti vadovaujantis galiojančiais saugomų teritorijų 

reglamentais, miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos reikalavimais bei tvaraus, gamtai 

artimo ir subalansuoto miškų ūkio principais. 
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2. DARBO SUDĖTIS 
 

Darbas susideda iš gamtosauginių priemonių planų, aiškinamųjų raštų, žiniaraščių ir 

žemėlapių, kurie pagaminti atskirai visoms girininkijoms, o jų pagrindu visai Joniškio miškų 

urėdijos valstybinių miškų teritorijai parengtas bendras sąvadas, įskaitant ir saugomas 

teritorijas. Joniškio miškų urėdijos gamtosauginių priemonių planas (žemėlapis) pagamintas 

valstybinės reikšmės miškų išdėstymo plano pagrindu M 1:50000, o atskirų girininkijų 

gamtosauginių priemonių planai, pagaminti valstybinės reikšmės miškų išdėstymo planų 

pagrindu M 1:20000. Gamtosauginių priemonių aprašymai pateikiami atskiruose 

žiniaraščiuose pagal girininkijas. 

Iš viso parengta 7 komplektai gamtosauginių priemonių planų ir aiškinamųjų raštų 

girininkijoms (po 1 komplektą aiškinamųjų raštų ir žemėlapių, kiekvienai girininkijai) bei 1 

bendras visos miškų urėdijos aiškinamojo rašto ir žemėlapio komplektas Joniškio miškų 

urėdijos administracijai. 

 

 

1 pav. Gamtosauginio žemėlapio fragmentas 
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3. VALSTYBĖS SAUGOMOS TERITORIJOS IR OBJEKTAI 
 

Visos miškų urėdijoje esančios saugomos teritorijos yra Lietuvos gamtinio karkaso 

dalis. Gamtinio karkaso teritorijose saugoma kraštovaizdžio erdvinė teritorinė struktūra ir 

gamtinis pobūdis, ekologinis stabilumas, kraštovaizdžio estetinė vertė. Gamtinio karkaso 

teritorijos turi būti tvarkomos vadovaujantis darnios plėtros principais. Teritorijose, 

turinčiose istorinę, kultūrinę vertę, svarbiose estetiniu atžvilgiu, gamtinio karkaso teritorijos, 

tvarkomos atsižvelgiant ir derinant tarpusavyje ekologinius, kultūrinius bei estetinius 

kraštovaizdžio formavimo reikalavimus. 
 

3.1. Nacionalinių saugomų teritorij ų bendra apžvalga 
 

Lietuvoje saugomos teritorijos steigiamos norint išsaugoti gamtos ir paveldo 

teritorinius kompleksus bei objektus, kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę. Saugomose 

teritorijose palaikoma kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra, gamtos išteklių subalansuotas 

naudojimas ir atkūrimas, sudaromos sąlygos pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir 

aplinkos būklės stebėjimams. Šalies saugomų gamtinių teritorijų apskaitą, apsaugą bei 

tvarkymą reglamentuoja saugomų teritorijų įstatymas. Saugomų teritorijų naudojimą ir 

apsaugą reglamentuoja bendrieji nuostatai. Individualius nuostatus turi valstybiniai parkai, 

valstybiniai draustiniai, biosferos poligonai. Pagal saugomų vertybių pobūdį miškų urėdijos 

teritorijoje įsteigti draustiniai yra gamtiniai (botaniniai-zoologiniai, botaniniai, hidrografiniai 

ir geomorfologiniai). 

Miškų urėdijos bendras miškų teritorijos plotas yra 26274,1 ha, miško žemė užima 

25511,3 ha. Valstybinės reikšmės miškų bendras plotas 19451,1 ha, miško žemės plotas yra 

18795,2 ha. Miškų urėdijos teritorijos miškingumas šiuo metu sudaro 21 %. VĮ Joniškio 

miškų urėdijos administruojamoje miškų teritorijoje nacionalinės  saugomos teritorijos iš 

viso užima 7008,8 ha arba 26,7 % viso miškų ploto. Valstybinės reikšmės miškuose visos 

saugomos teritorijos užima 30,0 % arba 5834,7 ha ploto ( 1 lentelė, 1 priedas).  
 

 

1 lentelė. Nacionalinių saugomų teritorij ų pasiskirstymas girininkij ų miškuose. 
 

Girininkija 

Valstybinės reikšmės miškai Visi miškai 
Girininkijos 
plotas, ha 

Saugomų 
teritorijų 
plotas, ha 

% nuo 
girininkijos 
ploto 

Girininkijos 
plotas, ha 

Saugomų 
teritorijų 
plotas, ha 

% nuo 
girininkijos 
ploto 

Žagarės 3221,3 3070,7 95,3 4061,6 3639 89,6 
Joniškio 2385,7 166,9 7,0 3085,7 166,9 5,4 
Satkūnų 2040,9 107,5 5,3 4079,7 107,5 2,6 

Skaistgirio 3563,5 0,0 0,0 4214,1 13 0,3 
Mikaičių 4601,5 1620,9 35,2 5936,5 1814,1 30,6 
Beržėnų 3638,2 868,7 23,9 4896,5 1268,3 25,9 

Iš viso: 19451,1 5834,7 30,0 26274,1 7008,8 26,7 
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Nacionalinių saugomų teritorijų miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškuose 

daugiausiai yra Žagarės (3070,7 ha) ir Mikaičių (1620,9 ha) girininkijose. 

Gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų (BAST) ir paukščių apsaugai svarbių 

teritorijų (PAST) plotai į bendrą miškų urėdijos nacionalinių saugomų teritorijų plotą 

nesumuojami, kadangi didžiąja dalimi ploto jie jau apima nacionalines saugomas teritorijas. 
 

3.1.1. Valstybiniai parkai 
 

Žagarės regioninis parkas – įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 

– Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „Dėl regioninių parkų ir 

draustinių įsteigimo“, siekiant išsaugoti Žemaičių centrinio ežeruoto kalvyno kraštovaizdį, jo 

gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.. 

Regioninio parko plotas – 7140 ha (2 lent.). 

Žagarės regioninio parko paskirtis yra išsaugoti Žagarės apylinkių kraštovaizdį, 

lygumoje aiškiai matomą Gaudikių moreninį gūbrį; išsaugoti šias kultūros paveldo vertybes: 

Senosios Žagarės urbanistinį kompleksą su originalia vietinio akmens mūro bažnyčia, 

dvarviete, Žvelgaičio piliakalnio archeologiniu kompleksu, taip pat miesto barokinę 

bažnyčią, savitą molio mūro kleboniją, Žagarės dvaro ansamblį, unikalų žirgyną, vėjo 

malūną, parką, Raktės piliakalnį. 

Svarbiausios gamtos vertybės: Žagarės ozas – vaizdingas ilgas, kuprotas gūbrys. 

Gaudykių apylinkėse plyti Linkuvos gūbrys su giliomis įlomėmis. Žagarės mieste, Švėtės 

upės šlaituose atsiveria dolomitinės atodangos. Žagarės miške vyrauja ąžuolyniniai eglynai 

su liepų, guobų ir kitų lapuočių medžių priemaiša. Čia išsaugota viena vertingiausių tauriųjų 

elnių bandų, gausu saugomų augalų rūšių. 

  Svarbiausios kultūros paveldo vertybės: Žvelgaičio ir Raktuvės piliakalniai, ant kurių 

stovėjo žiemgalių pilys, Žagarės pilkapiai, senos įvairių konfesijų kapinės liudija įdomią šio 

krašto praeitį, kovas su Livonijos ordinu. Žagarės mieste išlikęs 16 a. gatvių tinklas, daug 19 

a. pastatų, vienas jų – vilnų karšykla. Unikalus grafo Naryškino statytas dvaras. Greta 72 ha 

ploto parkas. Mūrinis malūnas, menantis baudžiavos laikus, bei savitos architektūros 

žirgynas unikalus Baltijos šalyse. Dvi bažnyčios – apaštalų Šv. Petro ir Šv. Povilo, pastatytos 

iš vietinio dolomito. Juodeikių kaime išlikęs Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto 

paminklas. 
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          2 lentelė. Žagarės regioninio parko funkcinio prioriteto zonos 
 

Regioninio parko funkcinio prioriteto zonos ha* % 
Konservacinio prioriteto zonos - draustiniai 3229 45,2 
Ekologinės apsaugos prioriteto zonos 1692 23,7 
Rekreacinio prioriteto zonos 278 3,9 
Miškų ūkio zonos 921 12,9 
Žemės ūkio zonos 782 11,0 
Gyvenamosios zonos 238 3,3 

 Iš viso: 7140 100 
Regioninio parko buferinė apsaugos zona 249  

 

 

         * Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, 2017 

Joniškio miškų urėdijos teritorijoje esančiuose miškuose yra  7 Žagarės regioninio 

parko draustiniai: 
 

• Žagarės urbanistinis draustinis; 

• Didmargio botaninis draustinis; 

• Žagarės botaninis – zoologinis draustinis; 

• Dilbinėlių botaninis draustinis; 

• Švėtės botaninis draustinis; 

• Pabalių botaninis draustinis; 

• Mūšos tyrelio telmologinis draustinis. 

 

Bendras Žagarės regioninio parko miškų teritorijos plotas Joniškio miškų urėdijoje 

yra – 5275,8 ha. Miškų urėdijos valdomi valstybinės reikšmės miškai užima 4740,3 ha 

plotą. (1 pried.). 
 
 

3.1.2. Draustiniai 
 Pagal LR saugomų teritorijų įstatymo nuostatas draustinių steigimo tikslai yra: 

1) išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes), vietoves; 

2) užtikrinti kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę bei ekologinę pusiausvyrą; 

3) išsaugoti laukinių augalų, gyvūnų bei grybų buveines ir rūšis, genetiniu požiūriu 

vertingas jų populiacijas; 

4) sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams; 

5) sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui; 

6) propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes), vietoves. 

Joniškio miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje be Žagarės regioninio parko 

teritorijoje esančių draustinių dar yra įsteigti 5 draustiniai (1 pried. 3 lentelė).  

 

• Šakynos geomorfologinis draustinis; 

• Vilkijos hidrografinis draustinis; 

10



• Satkūnų botaninis draustinis; 

• Eglynlaukio botaninis draustinis; 

• Vilkiaušio botaninis – zoologinis draustinis. 
 

 

Bendras miškų plotas draustiniuose yra 547,6 ha, iš jų valstybinės reikšmės miškai 

užima 308 ha (3 lent., 1 pried.). 

 

2 pav.Mūšos tyrelio telmologinis draustinis (Žagarės RP nuotrauka).      
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3 lentelė. Draustiniai  

 

Draustinio 
pavadinimas 

Bendras 
plotas, 
ha 

Girininkija 
Bendras miškų 
plotas, 
ha 

Valstybinės 
reikšmės miškų 
plotas, ha 

Adresas Kada ir kieno įsteigtas Steigimo tikslas 

Šakynos geomorfologinis 
draustinis 

963,2 Mikaičių 188,2 - Šiaulių raj. savivaldybė LRV 1997-12-29 
nutarimas Nr. 1486 
(Žin., 1998, Nr. 1-9) 

Išsaugoti Šiaurės Lietuvai būdingos 
rumbėtos moreninės lygumos 
fragmentą. 

Vilkijos hidrografinis 
draustinis 

64,1 Žagarės, 
Skaistgirio 

50,8 - Joniškio raj. 
savivaldybė 

LTSR Ministrų 
Tarybos 1988-02-29 
nutarimas Nr. 57 (Žin., 
1988, Nr. 9-65) 

Išsaugoti beslėnę, vidutiniškai 
vingiuotą Vilkijos upelio atkarpą. 

Vilkiaušio botaninis – 
zoologinis draustinis 

166,9 Joniškio 166,9 166,9 Joniškio raj. 
savivaldybė 

LRV 2015 m. 
balandžio 15 d. 
nutarimas Nr. 387 
(TAR, 2015-04-21, Nr. 
6082) 

Išsaugoti Vilkiaušio miško ekosistemą, 
ypač siekiant išlaikyti teritorijoje 
randamas saugomas gyvūnų ir augalų 
rūšis, Europos Bendrijos svarbos 
natūralią buveinę, ir užtikrinti palankią 
jų apsaugos būklę: baltajuostį melsvį 
(Aricia eumedon), tamsiąją šaškytę 
(Melitaea diamina), akiuotąjį satyrą 
(Lopinga achine), juodąjį gandrą 
(Ciconia nigra), mažąjį erelį rėksnį 
(Aquila pomarina), vištvanagį 
(Accipiter gentilis), pilkąją meletą 
(Picus canus), juodąją meletą 
(Dryocopus martius), vidutinį margąjį 
genį (Dendrocopos medius), laibąją 
vyrskydę (Androsacea filiformis), 
stačiąją dirvuolę (Agrymonia pilosa), 
aukštąją gegūnę (Dactylorhiza fuchsii), 
baltijinę gegūnę (Dactylorhiza 
longifolia), raudonąją gegūnę 
(Dactylorhiza incarnata), miškinę 
dirsuolę (Bromopsis benekenii), 
plunksninę pliusnę (Neckera pennata), 
riestąjį ktenidį (Ctenidium molluscum), 
*plačialapių ir mišrių miškų buveinę 
(9020).  
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Draustinio 
pavadinimas 

Bendras 
plotas, 
ha 

Girininkija 
Bendras miškų 
plotas, 
ha 

Valstybinės 
reikšmės miškų 
plotas, ha 

Adresas Kada ir kieno įsteigtas Steigimo tikslas 

Satkūnų botaninis draustinis 107,5 Satkūnų 107,5 107,5 Joniškio raj. 
savivaldybė 

Joniškio rajono 
savivaldybės tarybos 
1998 07 29 sprendimas 
Nr. 46 

Išsaugoti Satkūnų miško derlinguose 
karbonatiniuose dirvožemiuose 
vyraujančius uosynus, kuriuose rasta 
dvylika į Lietuvos raudonąją knygą 
įrašytų augalų rūšių (baltijinė gegūnė, 
dėmėtoji gegūnė, miškinė dirsė, 
plačialapė klumpaitė, plaukuotoji 
jonažolė ir kt. rūšys.  

Eglynlaukio botaninis 
draustinis 

35,4 Baržėnų 34,2 33,6 Joniškio raj. 
savivaldybė 

Joniškio rajono 
savivaldybės tarybos 
1998 07 29 sprendimas 
Nr. 46 

Išsaugoti nedideles natūralių pievų 
saleles su gausiomis retųjų augalų 
rūšimis. Augalų bendrijose - didelė 
rūšių įvairovė. Dešimties kvadratinių 
metrų plotelyje galima aptikti daugiau 
nei 40 žolinių augalų rūšių. Mūšos ir 
Voverkio santakos pievose. 
Aptinkamos baltijinė ir dėmėtoji 
gegūnės, mažoji, smulkiažiedė, 
šalmuotoji ir vyriškoji gegužraibės ir 
kitos. Eglynlaukio botaninio draustinio 
teritorijoje aptinkamas kraijalakinis 
melsvys. 
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3.1.3. Biosferos poligonai 
 

 Gubernijos miško biosferos poligonas –įsteigtas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2004 m. gruodžio 10 d.įsakymu Nr. D1-629(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. D1-795 redakcija), siekiant Išsaugoti Gubernijos miško 

ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) populiaciją 

teritorijoje. Biosferos poligonas yra Šiaulių raj. ir Joniškio raj. savivaldybių teritorijoje. 

Gubernijos miško biosferos poligono bendras plotas yra 22469,8 ha. Bendras miškų 

plotas biosferos poligono dalyje, kuri yra Joniškio miškų urėdijos teritorijoje – 1187,5 ha, 

iš jų urėdijos valdomi valstybinės reikšmės miškai – 820 ha (1 pried.). Gubernijos miško 

biosferos poligone esančių mažojo erelio rėksnio lizdaviečių lokalizacija pateikiama 4 priede 

ir gamtosauginiuose žamėlapiuose.  

Gubernijos miško biosferos poligone: 

1. hidrologinis režimas negali būti keičiamas, jei dėl to sumažėtų maitinimuisi tinkamų 

buveinių ar pablogėtų jų kokybė; 

2. skatinama kertant mišką plynaisiais ar atvejiniais pagrindiniais miško kirtimais 

didesnėse nei 1 ha biržėse 1 hektare palikti ne mažiau kaip 15 buvusio pagrindinio ardo žalių 

biologinės įvairovės medžių (pirmenybė teikiama kietiesiems lapuočiams); 

3. skatinama reguliuoti kiaunių gausą, 

4. skatinama įrengti mažiesiems ereliams rėksniams dirbtinius lizdus esamų prastos 

būklės lizdaviečių vietoje arba šalia jų; 

5. skatinama žemės ūkio naudmenų plotus naudoti pievoms ir/ar ganykloms; 

6. skatinama ekologiškai ūkininkauti; 

7. skatinama prie lizdaviečių riboti transporto eismą miško keliais balandžio–rugpjūčio 

mėn. 

 Mažojo erelio rėksnio apsaugos tikslais: 

1. biosferos poligone be miško kirtimų apribojimų, nustatytų Miško kirtimų taisyklėse, 

papildomai taikomi tokie apribojimai:  

1.1. aplink kiekvieną mažojo erelio rėksnio lizdavietę nustatoma 150 metrų spindulio 

veisimosi vieta; 

1.2. aplink veisimosi vietą nustatoma 150 metrų pločio juosta – veisimosi vietos apsaugos 

zona. Derinant veisimosi vietos ir jos apsaugos zonos ribas su natūraliomis gamtinėmis 

ribomis ir taksacinių miško sklypų ribomis, nurodytus atstumus leidžiama didinti arba 

mažinti iki 25 proc. Veisimosi vietos apsaugos zonoje visi miško kirtimai ir medienos 

ištraukimas draudžiami nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d.; 
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2. veisimosi vietos apsaugos zonoje žalių eglių vėjavartų, vėjalaužų, sniegalaužų ir labai 

pažeistų medžių, kol juose neapsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimai ir visų 

rūšių medžių, kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimai vykdomi 

pagal Miško kirtimų taisyklių X skyriaus ir Miško sanitarinės apsaugos taisyklių 

reikalavimus nepaisant šių nuostatų 1.2 papunktyje nustatyto apribojimo; 

3. miško kirtimų apribojimų taikymui aktuali informacija apie lizdavietes kaupiama Miškų 

valstybės kadastre ir Saugomų rūšių informacinėje sistemoje; 

4. informacija apie lizdo sunykimo ar apleidimo faktą Saugomų rūšių informacinės 

sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo nustatyta tvarka perduodama 

Saugomų rūšių radaviečių, augaviečių duomenų tikslinimo komisijai;  

5. kuomet lizdas ir/ar veisimosi vietos medynas sunyko dėl abiotinių veiksnių, ligų ar 

miško kenkėjų pažeidimų, 1.2 papunktyje išdėstyti miško kirtimų ir medienos ištraukimo 

apribojimai nebetaikomi, jeigu Miško sanitarinės apsaugos taisyklių nustatyta tvarka 

išduodama išvada dėl plyno sanitarinio kirtimo būtinumo ir duomenys apie lizdo sunykimo 

faktą yra perduoti ir patvirtinti Saugomų rūšių informacinėje sistemoje. 

 

 Gedžiūnų miško biosferos poligonas –įsteigtas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2004 m. gruodžio 10 d.įsakymu Nr. D1-629(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. D1-795 redakcija), siekiant išsaugoti Gedžiūnų miško 

ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) populiaciją 

teritorijoje. Biosferos poligonas yra Pakruojo raj. ir Joniškio raj. savivaldybių teritorijoje. 

Gubernijos miško biosferos poligono bendras plotas yra 14269,3 ha. Bendras miškų 

plotas biosferos poligono dalyje, kuri yra Joniškio miškų urėdijos teritorijoje – 32,1 ha, 

urėdijos valdomų valstybinės reikšmės miškų nėra (1 pried.). 

Gedžiūnų miško biosferos poligone: 

1. hidrologinis režimas negali būti keičiamas, jei dėl to sumažėtų maitinimuisi tinkamų 

buveinių ar pablogėtų jų kokybė; 

2. skatinama kertant mišką plynaisiais ar atvejiniais pagrindiniais miško kirtimais 

didesnėse nei 1 ha biržėse 1 hektare palikti ne mažiau kaip 15 buvusio pagrindinio ardo žalių 

biologinės įvairovės medžių (pirmenybė teikiama ąžuolams); 

3. skatinama reguliuoti kiaunių gausą; 

4. skatinama įrengti mažiesiems ereliams rėksniams dirbtinius lizdus esamų prastos 

būklės lizdaviečių vietoje arba šalia jų; 

5. skatinama didinti pievų ir ganyklų plotą; 
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6. skatinama ekologiškai ūkininkauti; 

7. skatinama prie lizdaviečių riboti transporto eismą miško keliais balandžio–rugpjūčio 

mėn. 

Mažojo erelio rėksnio apsaugos tikslais: 

1. biosferos poligone be miško kirtimų apribojimų, nustatytų Miško kirtimų taisyklėse, 

papildomai taikomi tokie apribojimai:  

1.1. aplink kiekvieną mažojo erelio rėksnio lizdavietę nustatoma 150 metrų spindulio 

veisimosi vieta; 

1.2. aplink veisimosi vietą nustatoma 150 metrų pločio juosta – veisimosi vietos 

apsaugos zona. Derinant veisimosi vietos ir jos apsaugos zonos ribas su natūraliomis 

gamtinėmis ribomis ir taksacinių miško sklypų ribomis, nurodytus atstumus leidžiama didinti 

arba mažinti iki 25 proc. Veisimosi vietos apsaugos zonoje visi miško kirtimai ir medienos 

ištraukimas draudžiami nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d.; 

2. veisimosi vietos apsaugos zonoje žalių eglių vėjavartų, vėjalaužų, sniegalaužų ir 

labai pažeistų medžių, kol juose neapsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimai ir 

visų rūšių medžių, kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimai 

vykdomi pagal Miško kirtimų taisyklių X skyriaus ir Miško sanitarinės apsaugos taisyklių 

reikalavimus nepaisant šių nuostatų 1.2 papunktyje nustatyto apribojimo; 

3. miško kirtimų apribojimų taikymui aktuali informacija apie lizdavietes kaupiama 

Miškų valstybės kadastre ir Saugomų rūšių informacinėje sistemoje; 

4. informacija apie lizdo sunykimo ar apleidimo faktą Saugomų rūšių informacinės 

sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo nustatyta tvarka perduodama 

Saugomų rūšių radaviečių, augaviečių duomenų tikslinimo komisijai;  

5. kuomet lizdas ir/ar veisimosi vietos medynas sunyko dėl abiotinių veiksnių, ligų ar 

miško kenkėjų pažeidimų, 1.2 papunktyje išdėstyti miško kirtimų ir medienos ištraukimo 

apribojimai nebetaikomi, jeigu Miško sanitarinės apsaugos taisyklių nustatyta tvarka 

išduodama išvada dėl plyno sanitarinio kirtimo būtinumo ir duomenys apie lizdo sunykimo 

faktą yra perduoti ir patvirtinti Saugomų rūšių informacinėje sistemoje. 
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3.2. Europos ekologinio tinklo “NATURA 2000” teritorijos 
 

Biologinės įvairovės apsaugai gamtinio karkaso teritorijoje išskiriamas ekologinis 

tinklas, jungiantis didžiausią bioekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką, gyvūnų ir 

augalų migracijos koridorius.  Ekologinis tinklas yra gamtinio karkaso dalis. 

Europos ekologinis tinklas “NATURA 2000” – bendras Europos bendrijos svarbos 

saugomų teritorijų tinklas, skirtas išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti iki tinkamos 

apsaugos būklės natūralius buveinių tipus, gyvūnų ir augalų rūšis natūraliame areale. Tinklą 

sudaro buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) ir paukščių apsaugai svarbios teritorijos 

(PAST). Jose draudžiama arba ribojama veikla, galinti daryti neigiamą poveikį saugomoms 

augalų ir gyvūnų rūšims. Veikla šiose teritorijose turi būti vykdoma atsižvelgiant į 

konkrečius buveinių tipus ar rūšis, vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais ir (ar) 

gamtotvarkos planais. Daug nacionalinių saugomų teritorijų dėl jų gamtinės vertės ir 

atitikties nustatytiems atrankos kriterijams paskelbtos “NATURA 2000” teritorijomis.  

Joniškio miškų urėdijos teritorijoje įsteigtos Europos ekologinio tinklo „NATURA 

2000“ teritorijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 24 

straipsniu, saugomoms teritorijoms arba jų dalims, kuriose yra tarptautinės svarbos buveinių, 

augalų ir gyvūnų rūšių ar jų bendrijų bei populiacijų, suteikiamas tarptautinės svarbos 

saugomos teritorijos statusas. 

Ūkinė veikla Natura 2000 teritorijose turi būti projektuojama ir vykdoma laikantis 

Bendrųjų buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų (patvirtinti LR 

Vyriausybės 2004 m. kovo 15d nutarimu Nr. 276) ir (ar) kitų veiklą saugomose teritorijose 

reglamentuojančių teisės aktų 
 

3.2.1. Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) 
 

Joniškio miškų urėdijos teritorijoje yra  3 paukščių apsaugai svarbios teritorijos 

(PAST):  
 

• Mūšos Tyrelio pelkė; 

• Gubernijos miškas; 

• Gedžiūnų miškas. 
 

Mūšos Tyrelio pelkė. Bendras PAST teritorijos plotas yra – 1700,3 ha. Teritorija yra 

Joniškio raj. savivaldybėje, ribos sutampa su Žagarės regioninio parko Mūšos tyrelio 

telmologinio draustinio ir jo buferinės apsaugos zonos ribomis, patvirtintomis Lietuvos 
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Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1232. PAST teritorijoje 

bendras miškų plotas yra – 1674,6 ha, iš jų valstybinės reikšmės miškai – 1669,8 ha. 

Steigimo tikslas:  

• Dirvinių sėjikų (Pluvialis apricaria); 

• Tikučių (Tringa glareola); 

• Migruojančių baltakakčių žąsų (Anser albifrons) ir želmeninių žąsų (Anser 

fabalis) sankaupų vietų apsaugai. 

Gubernijos miškas. Bendras PAST teritorijos plotas yra – 22469,8 ha. Teritorija yra 

Šiaulių raj. ir Joniškio raj. savivaldybėse, ribos sutampa su Gubernijos miško biosferos 

poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 

10 d. įsakymu Nr. D1-629. VĮ Joniškio miškų urėdijai priklausančioje  PAST dalyje bendras 

miškų plotas yra – 1187,5 ha, iš jų valstybinės reikšmės miškai – 820 ha. 

Steigimo tikslas: 

• Mažųjų erelių rėksnių (Aquila pomarina) apsaugai. 

Gedžiūnų miškas. Bendras PAST teritorijos plotas yra – 14269,3 ha. Teritorija yra 

Pakruojo raj. ir Joniškio raj. savivaldybėse, ribos sutampa su Gedžiūnų miško biosferos 

poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 

10 d. įsakymu Nr. D1-629. VĮ Joniškio miškų urėdijai priklausančioje  PAST dalyje bendras 

miškų plotas yra – 32,1 ha, valstybinės reikšmės miškų nėra. 

Steigimo tikslas: 

• Mažųjų erelių rėksnių (Aquila pomarina) apsaugai. 

Bendras PAST miškų teritorijos plotas Joniškio miškų urėdijoje yra – 2894,2 ha, iš 

jų valstybinės reikšmės miškų urėdijos valdomų miškų – 2489,8 ha (2 pried.). 
 

3.2.2. Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) 
 

Joniškio miškų urėdijos teritorijoje yra 8 buveinių apsaugai svarbios teritorijos 

(BAST): 
 

• Miškas prie Dilbinėlių; 

• Mūšos Tyrelio miškas; 

• Vilkijos upės slėnis; 

• Pabalių miškas ir Švėtės upės slėnis; 

• Vilkiaušio miškas; 

• Žagarės ozas; 

• Žagarės miškas; 

18



• Satkūnų miškas. 

Bendras BAST miškų teritorijos plotas Joniškio miškų urėdijoje yra – 3317,6 ha, iš 

jų miškų urėdijos valdomų valstybinės reikšmės  miškų – 3147 ha (4 lent., 2 pried.). 

 

3 pav.Mūšos tyrelio pelkė (Žagarės RP nuotrauka).     
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4 lentelė. Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST)  
 

BAST 
pavadiniams 

Bendras 
plotas, 

ha 
Girininkija 

Bendras 
miškų 

plotas, ha 

Valstybinės 
reikšmės 

miškų 
plotas, ha 

Adresas 
Kada ir kieno 

nutarimu 
nustatyta 

Gamtinės vertybės Pastabos 

Miškas prie 
Dilbinėlių 

57,4 Žagarės 57 54,6 
Joniškio raj. 
savivaldybė 

LR Vyriausybės 
2009-03-04 
nutarimas Nr. 
192  

9020 Plačialapių ir mišrūs 
miškai; Plačialapė 
klumpaitė. 

Patenka į Žagarės 
regioninį parką (dalis 
Dilbinėlių botaninio 
draustinio) 

Mūšos Tyrelio 
miškas 

1675,6 Mikaičių 1649,1 1644,3 
Joniškio raj. 
savivaldybė 

LR Vyriausybės 
2009-03-04 
nutarimas Nr. 
192 

7110 Aktyvios aukštapelkės; 
7140 Tarpinės pelkės ir 
liūnai; 3160 Natūralūs 
distrofiniai ežerai; 91D0 
Pelkiniai miškai; 9080 
Pelkėti lapuočių miškai. 

Ribos sutampa su 
Žagarės regioninio 
parko Mūšos tyrelio 
telmologinio draustinio 
ribomis 

Vilkijos upės 
slėnis 

64,1 
Žagarės 

Skaistgirio 
46,2 - 

Joniškio raj. 
savivaldybė 

LR Vyriausybės 
2009-03-04 
nutarimas Nr. 
192  

6430 Eutrofiniai aukštieji 
žolynai; 91E0 Aliuviniai 
miškai 

Ribos sutampa su 
Vilkijos valstybinio 
hidrografinio draustinio 
ribomis 

Pabalių miškas 
ir švėtės upės 

slėnis 
61,4 Žagarės 53,5 41,1 

Joniškio raj. 
savivaldybė 

LR aplinkos 
ministro 2009-
11-03 įsakymas 
Nr. D1-654 

7220, Šaltiniai su 
besiformuojančiais tufais; 
7230, Šarmingos 
žemapelkės; 9010, Vakarų 
taiga 

Patenka į Žagarės 
regioninį parką 
(Pabalių botaninis 
draustinis ir dalis 
Švėtės botaninio 
draustinio bei dalis 
regioninio parko 
ekologinės apsaugos 
prioriteto zonos) 

Vilkiaušio 
miškas 

162,8 Joniškio 162,8 162,8 
Joniškio raj. 
savivaldybė 

LR aplinkos 
ministro 2009-
11-03 įsakymas 
Nr. D1-654  

9020, Plačialapių ir mišrūs 
miškai 

Dalis Vilkiaušio 
botaninio – zoologinio 
draustinio. 
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BAST 
pavadiniams 

Bendras 
plotas, 

ha 
Girininkija 

Bendras 
miškų 

plotas, ha 

Valstybinės 
reikšmės 

miškų 
plotas, ha 

Adresas 
Kada ir kieno 

nutarimu 
nustatyta 

Gamtinės vertybės Pastabos 

Žagarės ozas 49,3 Žagarės 33,5 25,4 
Joniškio raj. 
savivaldybė 

LR aplinkos 
ministro 2009-
11-03 įsakymas 
Nr. D1-654  

6210, Stepinės pievos; 9060, 
Spygliuočių miškai ant 
fluvioglacialinių ozų; 
Didysis auksinukas; 
Paprastasis kirtiklis; Ūdra; 
Upinė nėgė; Vijūnas 

Patenka į Žagarės 
regioninį parką (dalis 
Žagarės urbanistinio 
draustinio ir 
rekreacinio prioriteto 
zonos) 

Žagarės miškas 1247,3 Žagarės 1211,4 1114,7 
Joniškio raj. 
savivaldybė 

LR aplinkos 
ministro 2009-
04-22 įsakymas 
Nr. D1-210 

9020, Plačialapių ir mišrūs 
miškai; 9080, Pelkėti 
lapuočių miškai 

Patenka į Žagarės 
regioninį parką 
(Žagarės botaninis-
zoologinis draustinis ir 
dalis ekologinės 
apsaugos prioriteto 
zonos) 

Satkūnų 
miškas 

106,7 Satkūnų 104,1 104,1 
Joniškio raj. 
savivaldybė 

LR aplinkos 
ministro 2016-
08-31 įsakymas 
Nr. D1-583 

9020 Plačialapių ir mišrūs 
miškai; 9080 Pelkėti 
lapuočių miškai; 91E0 
Aliuviniai miškai 

Ribos sutampa su 
Satkūnų botaninio 
draustinio ribomis 
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3.3. Valstybės saugomi objektai 
 

Švari ir sveika aplinka, neužteršta gamta, augalų, gyvūnų, gamtos paminklų ir kitų 

saugomų objektų rūšių įvairovė – tai pats didžiausias žmonijos turtas, būtina sąlyga žmonijai 

išlikti ir egzistuoti. Nuo to kaip mes saugome gamtą, naudojamės jos teikiamomis gėrybėmis, 

priklauso mūsų visų ateitis. Todėl gamtinės aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, 

biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar pasekmių, atsirandančių įgyvendinant planus ir 

programas, vykdant ūkinę veiklą ar naudojant gamtos išteklius, yra mūsų Lietuvos aplinkos 

apsaugos esminis tikslas ir uždavinys. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra įtvirtinta 

nuostata, kad valstybės ir kiekvieno Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio subjekto 

pareiga – saugoti aplinką. 

3.3.1. Gamtos paveldo objektai 
 

 

Gamtos paveldo objektai skelbiami saugomais vadovaujantis gamtos paveldo objektų 

vertinimo ir reikšmingumo nustatymo kriterijų aprašu, patvirtintu 2009 m. liepos 8 d. 

aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-393. Gamtos paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo 

ypatumus nustato saugomų teritorijų įstatymas ir gamtos paveldo objektų nuostatai.  

Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašas patvirtintas LR aplinkos ministro 2002 

m. gruodžio mėn. 20d. įsakymu Nr. 652 (LR aplinkos ministro 2017 m balandžio 10 d. 

įsakymo Nr. D1 – 288 redakcija). 

 

Miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškų teritorijoje iš viso yra 7 valstybės  

saugomi gamtos paveldo objektai: 5 botaniniai gamtos paveldo objektai ir po vieną geologinį 

bei geomorfologinį gamtos paveldo objektą. Šių saugomų objektų vietos pažymėtos 

gamtosauginiame žemėlapyje. 
 

5 lentelė.  Gamtos paveldo objektai 

Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas (rūšis) 
Savivaldybė, 

Seniūnija 
Objekto vieta 

 Botaniniai   
1.  Beržynės ąžuolas (medžiai) Joniškio r. sav. 

Skaistgirio sen. 
Endriškių k., Joniškio miškų 
urėdijos Skaistgirio g-jos (14 
kv., 28 skl.) teritorija, 
Beržynės miškas 

2.  Reibiniškio miško dvikamienis ąžuolas 
(medžiai) 

Joniškio r. sav. 
Žagarės sen. 

Joniškio miškų urėdijos 
Skaistgirio g-jos (18 kv., 
11 skl.) teritorija, Reibiniškio 
miškas 

3.  Žeimių vinkšna (medžiai) Joniškio r. sav. 
Žagarės sen. 

Žeimių k., Joniškio miškų 
urėdijos Skaistgirio g-jos (43 
kv., 18 skl.) teritorija 

4.  Maldenių ąžuolas  (medžiai) Joniškio r. sav. 
Skaistgirio sen. 

Kyburių k., Joniškio miškų 
urėdijos Joniškio g-jos (60 kv., 
4 skl.) teritorija, Maldenių 
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Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas (rūšis) 
Savivaldybė, 

Seniūnija 
Objekto vieta 

(Obelynės) miškas 
5.  Žagarės miško veimutinė pušis (medžiai) Joniškio r. sav. 

Žagarės sen. 
Joniškio miškų urėdijos 
Žagarės g-jos (49 kv., 13 skl.) 
teritorija, Žagarės miškas. 
Žagarės regioninis parkas, 
Žagarės botaninis-zoologinis 
draustinis 

 Geologiniai   
1. Tyrelio akmuo  (rieduliai) Joniškio r. sav. 

Gaižaičių sen. 
Joniškio miškų urėdijos 
Mikaičių g-jos (69 kv., 14 skl.) 
teritorija. Žagarės regioninis 
parkas, Mūšos tyrelio 
telmologinis draustinis 

 Geomorfologiniai   
1. Žagarės ozas (ozai) Joniškio r. sav. 

Žagarės sen. 
Žagarės m., Žvelgaičių k., 
Joniškio miškų urėdijos 
Žagarės g-jos (19 kv.,1-
3,39 skl.) teritorija. Žagarės 
regioninis parkas, Žagarės 
urbanistinis draustinis 

 

3.3.2. Lietuvos Respublikos saugomos gyvūnų, augalų ir gryb ų rūšys 
 
 

Lietuvos Respublikos saugomomis gyvūnų, augalų ir grybų rūšimis skelbiamos 

nykstančios, pažeidžiamos, retos arba endeminės rūšys, kurios tokiomis pripažįstamos 

vadovaujantis mokslinių tyrimų  duomenimis apie jų natūralius arealus, rūšių buveines, 

populiacijų dydžius ir jų kaitos tendencijas.  Aplinkos ministerija ne rečiau kaip kas 10 metų 

leidžia informacinį leidinį – Lietuvos raudonąją knygą. Juo visuomenė supažindinama su 

Lietuvos Respublikos teritorijoje saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšimis, jų statusu, 

paplitimu, jų ekologija ir biologija, populiacijų gausumu, joms gresiančiu pavojumi, rūšių 

apsaugos būkle. Lietuvos raudonoji knyga rengiama pagal Lietuvos Respublikos saugomų 

gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą. Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių 

sąrašus tvirtina Aplinkos ministerija. 

 Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių, įrašytų į Lietuvos 

raudonąją knygą, pasiskirstymas Joniškio miškų urėdijos girininkijų teritorijose, pateikiamas 

6 lentelėje. Dauguma duomenų apie saugomus objektus surinkta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos saugomų rūšių informacinės sistema (SRIS), valstybinių 

parkų direkcijų bei Joniškio miškų urėdijos pateiktais duomenimis. Informacija apie Lietuvos 

Respublikos saugomas gyvūnų, augalų ir grybų rūšis daugiau atspindi jų ištirtumo lygį, o ne 

faktinę objektų padėtį. Detalūs tyrimai atlikti ne visose girininkijų teritorijose.  
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6 lentelė. Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių radviečių pasiskirstymas valstybinės reikšmės 

miškuose 

Girininkija 

A
ug

al
ai

 

G
ry

ba
i  

S
am

an
os

 

K
er

p
ės

 

Gyvūnai 
Iš 

viso: 

Ž
in

du
ol

ia
i 

V
ab

zd
ži

ai
 

P
au

kš
či
ų

 
liz

da
vi

et
ės

 

P
au

kš
či
ų

 
pe

rim
vi

et
ės

 

 

Žagarės 107 5 9 1 0 3 23 0 148 
Joniškio 1 0 5 0 1 2 3 0 12 
Satkūnų 47 0 4 0 0 2 0 0 53 
Skaistgirio 4 0 4 0 0 0 3 0 11 
Mikaičių 18 2 6 0 1 4 9 1 41 
Beržėnų 88 4 7 0 0 3 10 0 112 

Iš viso: 265 11 35 1 2 14 48 1 377 
 

Iš viso miškų urėdijos valdomuose valstybinės reikšmės miškuose užfiksuota 377 

saugomų rūšių radavietės, daugiausia – Žagarės girininkijoje (148). Visų šių objektų 

išsidėstymas pagal girininkijas pateikiamas gamtosauginių priemonių plano  4  ir 5 

prieduose, girininkijų aiškinamuosiuose raštuose ir žemėlapiuose. Dauguma Lietuvos 

Respublikos saugomomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių radaviečių yra valstybinės reikšmės 

miškuose ir už jų apsaugą yra atsakinga Joniškio miškų urėdija. Ieškant saugomų paukščių 

lizdų aptiktos paprastųjų suopių, bei paprastųjų kranklių lizdavietės. Į sąrašus jos įtrauktos ir 

planuose pažymėtos todėl, kad apleidus lizdus paprastąjam supiui ar krankliui, tokie lizdai 

gali būti potenciali vieta įsikurti retoms ir saugomoms rūšims. 
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4. MIŠKŲ URĖDIJOS ĮSIPAREIGOJIMU SAUGOMI PLOTAI  
 

4.1. Kertinės miško buveinės 
 
 

Miško vystymosi ypatumai ir kitos priežastys lemia tai, kad ypač svarbios biologinės 

įvairovės vertybės telkiasi fragmentiškuose, daugeliu atvejų labai nedideliuose miško 

plotuose, vadinamuosiuose “karštuose taškuose”. Šiuose plotuose (arba buveinėse) biologinė 

įvairovė yra nepaprastai didelė. Specialaus tarptautinio Lietuvos ir Švedijos vykdyto projekto 

metu buvo inventorizuotos tokios buveinės, Lietuvoje pavadintos kertinėmis miško 

buveinėmis (toliau KMB), kurios užima tik nedidelę visų miškų dalį, tačiau jose telkiasi 

palyginti daug kraštovaizdyje aptinkamų biologinės įvairovės elementų, ypač retų ar 

nykstančių organizmų rūšių. Potencialios kertinės miško buveinės (toliau PKMB) tai 

buveinės, kurios per artimiausius kelis dešimtmečius taps KMB, jei per tą laiką bus 

tvarkomos arba saugomos pagal bendrąsias KMB nuostatų rekomendacijas (13 pried.). 

Žinant, kur yra tokios buveinės, galima didelių išlaidų nereikalaujančiais metodais išsaugoti 

didelę biologinės įvairovės dalį. 

Joniškio miškų urėdijos teritorijoje KMB inventorizacija buvo vykdoma 2002-2004 

metais. Inventorizacija vykdė apmokyti specialistai: urėdijos darbuotojas saulenis Satkunskis, 

bei kertinių miško buveinių inventorizuotojai Žydrūnas Sinkevičius ir Žydrūnas Preikša. 

Urėdijos teritorijoje iš viso buvo inventorizuotos 50 kertinių miško buveinių (KMB) ir 76 

potencialių kertinių miško buveinių (PKMB), iš kurių 50 KMB ir 75 PKMB yra valstybinės 

reikšmės miškuose. Joniškio miškų urėdija suderino ir į teikiamų sąrašą įtraukė 50 KMB ir 

73 PKMB. Derinimo metu į suderintų KMB sąrašą buvo neįtrauktos 2 PKMB, nes jos buvo 

išskirtos sėkliniuose medynuose.. 

Po pakartotinės kertinių miško buveinių inventorizacijos, kurią 2013 m. atliko 

Saulius Skuja, KMB ekspertas ir 2016m. mgr. Kastytis Šimkevičius, KMB ekspertas,  

Joniškio miškų urėdija, miškų urėdo 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. V-34 į saugomų 

(P)KMB sąrašą įtraukė 73 KMB (290,43 ha) ir 44 PKMB (49 ha). Šiuo metu valstybinės 

reikšmės miškuose, valdomuose Joniškio miškų urėdijos, bendras KMB ir PKMB plotas yra 

339,43 ha  (7 lent., 6 pried.). 
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 7 lentelė. Kertin ės miško buveinės valstybinės reikšmės miškuose 

Eil. Nr. Girininkija 
Iš viso 

KMB PKMB 
Vnt. ha Vnt. ha 

1 Žagarės 24 94,14 14 22,95 
2 Joniškio 11 32,71 10 6,92 
3 Satkūnų 2 2,31 12 9,33 
4 Skaistgirio 13 82,22 3 1,19 
5 Mikaičių 14 63,53 3 6,15 
6 Beržėnų 9 15,52 2 2,46 
 Viso: 73 290,43 44 49 

 

 

4 pav. Kertinė miško buveinė  
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4.2. Miško plotai saugomi pagal miškų sertifikavimo reikalavimus 
 
 

Nepriklausomas miškų ūkio sertifikavimas – sistema, pasauliniu mastu užtikrinanti 

miškų išsaugojimą ir sveikų bei vientisų ekosistemų atkūrimą. Tarptautinis miškų tvarkymo 

sertifikatas – dokumentas, įrodantis, jog miškų valdytojas miškuose ūkininkauja atsakingai 

pagal tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus, derindamas socialines, aplinkosaugines ir 

ekonomines miškų funkcijas. 

Vykdydama miškų sertifikavimo (FSC) keliamus reikalavimus, Joniškio miškų 

urėdija turi identifikuoti ir palikti natūraliai miško sukcesijai pavyzdinius ekosistemų plotus 

jų natūralioje būklėje. Jų plotas turi sudaryti bent 5 % viso miško ploto.  

Teritorijos, įtrauktos į Joniškio miškų urėdijos neliečiamų plotų sąrašą, bus saugomos 

ir paliekamos natūraliai raidai. Šios teritorijos yra išskirtos įtraukiant visas kertines miško 

buveines (KMB ir PKMB), kurių bendras plotas 339,43 ha ir Mikaičių girininkijoje esantis 

Mūšos Tyrelio telmologinio draustinio išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo  

kraštovaizdžio tvarkymo zona M(P)Ek 758 ha. (8 lentelė, 7 priedas).  

Iš viso Joniškio miškų urėdija palieka natūraliai miško sukcesijai 1097,43 ha 

miškų teritorijos plotą, kuris sudaro 5,6 % nuo miškų urėdijos valdomo valstybinės 

reikšmės miškų teritorijos ploto (pagal FSC reikalavimus turi būti ne mažiau 5% ). 

 

8 lentelė. Miškų urėdijos įsipareigojimu pagal FSC keliamus reikalavimus saugomi miško sklypai 
(suvestiniai duomenys) 
 
Eil. 
Nr. 

Girininkija Bendras miškų 
plotas, ha 

Saugomų sklypų 
Plotas, ha % nuo bendro 

miškų ploto 
1 Žagarės 3221,3 117,09 3,6 
2 Joniškio 2385,7 39,63 1,7 
3 Satkūnų 2040,9 11,64 0,6 
4 Skaistgirio 3563,5 83,41 2,3 
5 Mikaičių 4601,5 827,68 18,0 
6 Beržėnų 3638,2 17,98 0,5 
 Viso: 19451,1 1097,43 5,6 
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5. NAUJAI INVENTORIZUOTI EKOLOGIŠKAI VERTINGI MIŠKO  
PLOTAI  

 

5.1. Ekologiškai vertingi miško sklypai 
 

 

Vykdant miškotvarkos suprojektuotas ūkines priemones, miškų urėdijoje lieka dalis 

teritorijų, kuriose didesnis dėmesys skiriamas bioįvairovės apsaugai. Tai pelkiniai miškai, 

natūralios miško pelkės, atviros mažos miško aikštelės, natūralios laukymės ir šlaitų 

medynai. 

Joniškio miškų urėdijos teritorijoje nustatyti ekologiškai vertingi miško sklypai 

valstybinės reikšmės miškuose užima 1049,4 ha arba 5,4 % iš bendro miškų ploto (9 lent., 

8-12 pried.). Žymi dalis šių ekologiškai vertingų miško sklypų patenka į nacionalines 

saugomas teritorijas ir kertines miško buveines. 

 

9 lentelė. Ekologiškai vertingų miško sklypų pasiskirstymas valstybinės reikšmės miškuose 

Eil. Nr. Girininkija 
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1 Žagarės 3221,3 0 3,9 42 1,3 47,2       1,5     

2 Joniškio 2385,7 0 1,5 1 0 2,5       0,1     

3 Satkūnų 2040,9 0 6,7 9,3 0 16       0,8     

4 Skaistgirio 3563,5 0 0,7 4,4 0 5,1       0,1     

5 Mikaičių 4601,5 438,5 469,6 4,2 0 912,3     19,8     

6 Beržėnų 3638,2 22,9 1,6 41,8 0 66,3       1,8     

  Viso: 19451,1 461,4 484 102,7 1,3 1049,4       5,4     
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Ekologiškai vertingiems miško sklypams šiame darbe, buvo priskirti naujai nustatyti 

miškuose esantys žemės plotai, turintys didelę vertę biologinės įvairovės išsaugojimui, 

pagausinimui ir praturtinimui. Tai daugiausia iš miško medynų išsiskiriančios natūralios 

pelkės ir pelkiniai pušynai. Didesniuose miško masyvuose ypač svarbios yra nedidelės miško 

aikštelės ir laukymės. Jose kaip salelėse prieglobstį randa atvirų vietų augalai ir juos 

apdulkinantys vabzdžiai, kiti gyvūnai, kurie vengia tankių miško sklypų. Didžiausia dalis 

ekologiškai vertingų sklypų yra Mikaičių (912,3 ha) girininkijos valstybinės reikšmės 

miškuose. 

 

5.1.1. Pelkiniai pušynai, paliktini natūraliai raidai  
 

Dažniausiai tai nedidelio ploto aukštapelkiniai pušynai, augantys pelkių pakraščiuose 

ir kitose užmirkusiose vietose. Jų eksploatavimas galėtų duoti minimalią naudą, o kartais 

būtų net nuostolingas. Šių miškų natūralios raidos išsaugojimas jų nenukertant yra labai 

svarbus, nes tokiu būdu yra palaikomas šių teritorijų ekologinis stabilumas. Taip pat svarbu 

nevykdyti jokių melioracijos darbų tiek šiuose miškuose, tiek ir jų aplinkoje. 

Pelkinėse Pa ir Pb augavietėse augantys gamtiniu požiūriu vertingi miškai Joniškio 

miškų urėdijoje užima 461,4 arba 2,4 % valstybinės reikšmės miškų ploto (10 lent., 8 pried.).  

 

10 lentelė. Pelkiniai pušynai, paliktini natūraliai raidai 

Eil. 
Nr. 

Girininkija 
Bendras miškų 

plotas, ha 

Pelkiniai pušynai, iš viso 

plotas, ha 
% iš bendro miškų 

ploto 

1 Žagarės 3221,3 - - 
2 Joniškio 2385,7 - - 
3 Satkūnų 2040,9 - - 
4 Skaistgirio 3563,5 - - 
5 Mikaičių 4601,5 438,5 9,5 
6 Beržėnų 3638,2 22,9 0,6 

Viso: 19451,1 461,4 2,4 
 

 

 

 
 

5.1.2. Natūralios miško pelkės, paliktinos savaiminei raidai 
 

 

Tai atviros, medynais neapaugusios pelkės. Šios pelkės turi didelę reikšmę drėgnų 

vietų biotopuose gyvenantiems gyvūnams ir augantiems augalams, kurie labai praturtina šalia 

tokių pelkių augančių medynų gamtinę įvairovę. Ypatingai vertingos nenusausintos pelkės, 

nes jos yra daugeliui retų ir nykstančių gyvūnų ir augalų rūšių tinkami biotopai. Natūralias 

pelkes ir toliau rekomenduojame palikti nenusausintas, jose turi būti nevykdomi miško 
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sodinimo ar paramos žėlimui darbai. Prasidėjus tokių plotų savaiminiam apaugimui mišku, 

miškų urėdijos ir valstybinių parkų specialistai turėtų priimti sprendimą dėl sumedėjusios 

augalijos aktyvaus išvalymo darbų reikalingumo arba natūralaus pelkės apaugimo proceso 

stebėjimo.  

Joniškio miškų urėdijoje valstybinės reikšmės miškuose šių pelkių iš viso nustatyta 

484 ha, kurios sudaro 2,5 % iš bendro valstybinės reikšmės miškų ploto (11 lent., 9 pried.). 

 

11 lentelė. Natūralios miško pelkės, paliktinos savaiminei raidai 

Eil. 
Nr. 

Girininkija 
Bendras miškų 

plotas, ha 

Neapaugusios medynais  miško pelkės, iš 
viso 

plotas, ha 
% iš bendro miškų 

ploto 

1 Žagarės 3221,3 3,9 0,1 
2 Joniškio 2385,7 1,5 0,1 
3 Satkūnų 2040,9 6,7 0,3 
4 Skaistgirio 3563,5 0,7 < 0,1 
5 Mikaičių 4601,5 469,6 10,2 
6 Beržėnų 3638,2 1,6 < 0,1 

Viso: 19451,1 484 2,5 
 

 

 

5.1.3. Miško laukymės, saugotinos nuo apaugimo medžiais ir krūmais 
 

Dažniausiai tokioms laukymėms priskiriamos natūralios miško pievos, buvusios 

šienaujamos pievos ir ganyklos, upių, upelių ir ežerų pakrančių pievos. Tokios miško 

laukymės gali būti įvairaus ploto. Šios visada buvusios atviros teritorijos neretai sparčiai 

užauga medžiais ir krūmais ir atskirais atvejais, suderinus su šių žemių naudotojais, jas 

reikalinga pastoviai valyti bei šienauti, norint išsaugoti ir palaikyti nepasikeitusius vertingus 

biotopus ir juose gyvenančias rūšis. Tačiau ne visos laukymės yra ekologiškai vertingos ir ne 

visos jos  yra saugotinos nuo apaugimo. Aptariami ir pateikiami duomenys tik apie 

ekologiškai vertingas laukymes, kurias tikslinga išsaugoti, joms neleidžiant užželti 

sumedėjusia augmenija.  

Joniškio miškų urėdijoje iš viso nustatyta 74,7 ha ekologiškai vertingų miško 

laukymių. Tai sudaro  0,3 % valstybinės reikšmės miškų  ploto (12 lent., 10 pried.). 
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12 lentelė. Miško laukymės, saugotinos nuo apaugimo medžiais ir krūmais 

Eil. 
Nr. 

Girininkija 
Bendras miškų 

plotas, ha 

Miško laukymės saugotinos nuo apaugimo 
medžiais ir krūmais, iš viso 

plotas, ha 
% iš bendro miškų 

ploto 

1 Žagarės 3221,3 42 1,3 
2 Joniškio 2385,7 1 < 0,1 
3 Satkūnų 2040,9 9,3 0,4 
4 Skaistgirio 3563,5 4,4 0,1 
5 Mikaičių 4601,5 4,2 0,1 
6 Beržėnų 3638,2 41,8 1,1 

Viso: 19451,1 102,7 0,5 
 

Daugiausiai miško laukymių saugotinų nuo apaugimo yra Beržėnų (41,8 ha) 

girininkijos teritorijos valstybiniuose miškuose. Saugomose teritorijose ir Europos ekologinio 

tinklo „Natura 2000“ teritorijose esančios miško laukymės arba pelkės turi būti valomos, 

įgyvendinant gamtotvarkos planuose numatytas priemones bei vykdant įvairias kitas 

programas. Gubernijos miško biosferos poligone esančios laukymės taip pat turi būti 

saugomos nuo apaugimo, nes jos yra svarbios mažųjų erelių rėksnių ekologijai. 

 

5.1.4. Šlaitų medynai 
 

Šlaitų medynai – tai medynai augantys stačiuose šlaituose ir griovose bei kitose 

ypatingose reljefo formose. Šlaitų ekosistemų savitumą lemia jų mikroklimatas, sąlygojamas 

šilumos ir drėgmės režimo, ekspozicijos pasaulio šalių atžvilgiu. 

Iš viso Joniškio miškų urėdijoje yra tik 1,3 ha šlaitų medynų arba mažiau nei 0,1 % 

urėdijos valstybinės reikšmės miškų ploto (13 lent., 11 pried.). 

13. lentelė. Šlaitų medynai 

Eil. 
Nr. 

Girininkija 
Bendras miškų 

plotas, ha 

Šlaitų medynai, iš viso 

plotas, ha 
% iš bendro miškų 

ploto 

1 Žagarės 3221,3 1,3 0,1 
2 Joniškio 2385,7 - - 
3 Satkūnų 2040,9 - - 
4 Skaistgirio 3563,5 - - 
5 Mikaičių 4601,5 - - 
6 Beržėnų 3638,2 - - 

Viso: 19451,1 1,3 < 0,1 
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5.2. Miško sklypai su pavieniais ekologiškai vertingais medžiais 

(senmedžiais) 

 

Bioįvairovei yra ypač svarbūs plynose kirtavietėse paliekami pavieniai medžiai bei 

išlikę seni antros ar net trečios kartos medžiai, dažniausiai ąžuolai, uosiai ir kiti medžiai kurie 

yra labai vertingi daugeliui su jais susijusių retųjų augalų ir gyvūnų rūšių. Tokie ekologiškai 

vertingi pavieniai medžiai yra beveik visose Joniškio miškų urėdijos girininkijose. 

Atskirai nepateikiami plotiniai duomenys apie miško sklypus su pavieniais 

bioįvairovės medžiais ir saugotinais senmedžiais, kadangi negalima pateikti minėtų vertingų 

medžių tikslaus užimamo ploto ir jų skaičiaus. Siūloma saugoti pačius bioįvairovės medžius 

ir senmedžius, o duomenys apie tokius sklypus neįtraukiami į bendrą ekologiškai vertingų 

teritorijų sąvadą.  

Bioįvairovei svarbūs yra seni - antros, trečios kartos miško medžiai, kurių kiekvienas 

gali būti atskira buveine daugumai retųjų augalų ir gyvūnų rūšių. Šiame skyriuje tokie 

medžiai pavadinti senmedžiais ir duomenys apie juos pateikiami pagal girininkijas, nurodant 

tik sklypus, kuriuose jie surasti. (Žiūrėti 14 lentelę ir 12 priedą).  

 

14 lentelė.Miško sklypų su pavieniais senmedžiais suvestinė 

Girininkija Miško sklyp ų su pavieniais 
senmedžiais skaičius, vnt. 

Žagarės 64 

Joniškio 10 

Satkūnų 15 

Skaistgirio 23 

Mikaičių 13 

Beržėnų 6 

Iš viso: 131 
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6. MIŠKŲ ŪKINIS REŽIMAS  
  

Miškų ūkinis režimas miško žemėse apibūdinamas miškus suskirstant į miškų grupes. 

Joniškio miškų urėdijos valdomi valstybinės reikšmės miškai didesne dalimi priskirti IV 

miškų grupei (ūkiniai miškai), kuri sudaro 72 % visų urėdijos administruojamų miškų. I 

miškų grupės Joniškio miškų urėdijos valdomuose valstybinės reikšmės miškuose nėra , II 

miškų grupei (specialios paskirties miškai) priskirta 13,4 %, o III (apsauginiai) – 14,6 % 

miškų urėdijos valdomų valstybinių miškų teritorijos ploto. 

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių radavietėms atskiros 

miškų grupės ar pogrupiai neišskiriami, o miško sklypai su saugomais objektais lieka 

priskirti toms miškų grupėms, kuriose jie buvo aptikti. Tokiems nedideliems objektams gali 

būti nustatomas specialus apsaugos režimas, kurio reikalavimai yra griežtesni, nei aplink 

esančios miškų grupės. Pavyzdžiu gali būti nekertamo miško spinduliai aplink retųjų 

paukščių lizdus, kuriuose draudžiami pagrindinio naudojimo miško kirtimai, retųjų augalų 

augaviečių sklypai, kuriuose nerekomenduojami pagrindinio naudojimo arba kiti miško 

kirtimai. 

Jei toje pačioje saugomoje teritorijoje nustatyti skirtingi ūkinio režimo reikalavimai, 

galioja to teisinio akto reikalavimai, kuriame nurodyti griežtesni apribojimai. 

 

Miškų urėdijos įsipareigojimu saugomose kertinėse miško buveinėse ūkinio režimo 

reikalavimai turėtų būti tokie, kokie taikomi I arba II miškų grupėms. Šie reikalavimai 

kiekvienai KMB skiriasi ir yra nurodyti KMB kortelėse, valstybinės miškų tarnybos (VMT) 

duomenų bazėje bei KMB sąrašuose. Taikytino ūkinio režimo skirtumai nėra esminiai: KMB 

apsaugai dažniausiai rekomenduotinas rezervatinis režimas (arba I miškų grupė), siekiant kad 

paliekami medynai ir senieji medžiai natūraliai suirtų. Net ir tuomet, kai senmedžiai lūžta ar 

išvirsta, jie turi likti gulėti, nešalinant negyvos medienos iš KMB. Nustatyta, kad išvirtęs 

beržas suyra per 20 metų, o ąžuolas – per 50 metų ir daugiau. Atskirais atvejais kertinėse 

miško buveinėse reikalingi trako ir pomiškio kirtimai, kai reikia iškirsti menkavertes medžių 

ir krūmų rūšis arba kirtimai apie pavienius senmedžius, siekiant pašalinti medžius, augančius 

po šių senmedžių lajomis ir šalia jų. KMB apsaugai ir palaikymui reikalingos gamtosauginės 

priemonės ir rekomendacijos pagal atskirus KMB tipus pateiktos 13 priede. 
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7. GAMTOSAUGINĖS ŪKIN ĖS PRIEMONĖS MIŠKUOSE 

 
7.1. Miško kirtimų ribojimas prie saugomų paukščių lizdaviečių 

 
 

Saugomų paukščių rūšių lizdų duomenų aktualizacija Joniškio miškų urėdijoje kaip ir 

kitose urėdijose paprastai vykdoma kartu su miškotvarkos lauko darbais. Visa informacija 

apie naujai aptiktus lizdus įtraukiama į duomenų bazę ir perduodama Valstybinei miškų 

tarnybai. Visiems nustatytiems saugomų paukščių lizdams pritaikomi nekertamo miško apie 

juos spinduliai, remiantis miško kirtimų taisyklėmis patvirtintomis 2015 m. rugsėjo 30 d. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-690.  

Norint užtikrinti geresnę saugomų paukščių lizdaviečių apsaugą, reikia kasmet 

vykdyti žinomų šių paukščių lizdų apžiūrą, nustatant lizdų užimtumą ir perinčias rūšis. Lizdai 

turi būti tikrinami vieną kartą pavasarį – balandžio, gegužės mėn. ir vieną kartą vasarą – 

birželio, liepos mėn. Pirmą kartą patikrinus, galima nustatyti, ar lizdas užimtas, antrą kartą 

patikrinus galima nustatyti kokios rūšies paukštis perėjo ir ar užaugo jaunikliai. Apžiūrėti 

reikėtų ne tik žinomus lizdus, bet ir biržių atrėžimo metu aptiktus naujus lizdus. Jei neaiški 

perinčio paukščio rūšis arba reikia patikslinti naujų lizdų apsaugos spindulį bei kitas 

apsaugos priemones, galima kreiptis į ornitologus. Atlikus lizdų vertinimą natūroje, 

patikslinama kokios paukščių rūšys peri naujai rastuose lizduose ir kokios reikalingos jų 

apsaugos priemonės. 

Labai svarbu prieš atrėžiant biržes įvertinti ar nėra numatytose kirtavietėse ir jų 

aplinkoje retųjų paukščių lizdų ar veisimosi vietų. Norint sumažinti galimą trikdymą prie 

lizdų, reikia vasarą numatytas kirsti biržes rinktis kiek didesniu atstumu nei numatyta 

pagrindinių miško kirtimų taisyklėse – nuo žinomų saugomų plėšriųjų paukščių ir juodųjų 

gandrų lizdų bent 300 metrų atstumu. Miško sodinimo darbų pavasario metu nevykdyti 

kirtavietėse, esančiose šalia lizdų apsauginių spindulių ribos,  jas užsodinant rudenį.  

15 lentelė. Miško kirtim ų apribojimai aplink ret ųjų paukščių lizdavietes 

Spindulys nuo 
lizdavietės, m Saugomos paukščių lizdavietės 

200 Kilniojo ir j ūrinio erelių, žuvininko, juodojo 
gandro, didžiojo apuoko 

150 Gyvatėdžio, didžiojo erelio rėksnio, sakalo 
keleivio, žalvarnio 

100 
Juodojo ir rudojo peslio, vapsvaėdžio, 
vištvanagio, uralinės pelėdos, mažojo erelio 
rėksnio 

50 Startsakalio, pelėsakalio, sketsakalio, lututės 
 

* Šaltinis: Miško kirtimų taisyklės, 2015 
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Miško sklypuose, kuriuose naujai randamos retųjų pelėdų lizdavietės, reikalinga 

riboti miško kirtimo darbus vasario – gegužės  mėn. 
 

7.2. Rekomenduojamos retųjų augalų apsaugos priemonės 
 

Saugomų augalų ir grybų rūšių apsaugos priemonės nėra numatytos miško kirtimų 

taisyklėse. Minėtų rūšių augavietės turi būti saugomos, remiantis Raudonojoje knygoje 

pateiktomis jų apsaugos priemonių rekomendacijomis. Šios rekomendacijos, buvo parengtos 

bendradarbiaujant su šalies botanikais. Viena iš siūlomų apsaugos priemonių yra lokalizuoti 

retųjų rūšių augavietes nurodytuose miško sklypuose ir pagal galimybes nenukirsti ar kitaip 

nepažeisti šių augaviečių bei pačių augalų. Kitoms augalų rūšims optimalus medyno 

skalsumas yra 0,5, todėl šiuose miško sklypuose gali būti vykdomi neplyni pagrindiniai 

miško kirtimai. Dar kitos rūšys išgyvena plynus miško kirtimus, jei jų augavietėse kertama 

žiemos metu, įšalus gruntui (meškinis česnakas), arba paliekami seni pavieniai medžiai, arba 

biogrupės su augančiais individais (plunksninė pliusinė). 
 

7.3. Pelkinių pušynų, augančių Pa ir Pb augavietėse, išsaugojimas 
 

Pelkinių pušynų, augančių Pa ir Pb augavietėse, eksploatavimas dažniausiai duoda 

minimalią ekonominę naudą, o kartais gali būti ir ekonomiškai nenaudingas. Pelkinių pušynų 

natūralios raidos išlaikymas jų nenukertant yra labai svarbus, užtikrinant tokių teritorijų 

ekologinį stabilumą. Tokios paliekamos teritorijos galėtų sudaryti zoną tarp aukštapelkių 

telmologiniuose draustiniuose ir ūkinių miškų bei atvirų palaukių. 

Pelkinius pušynus reikalinga palikti natūraliam vystymuisi ir nevykdyti jokių kirtimų, 

miško želdinimo bei melioravimo darbų, išskyrus stichinių nelaimių pasekmių likvidavimo 

atvejus. Pelkiniuose pušynuose gali būti vykdomos tik miškų apsaugos priemonės, susijusios 

su gaisrų gesinimu ir apsauga nuo masinių ligų ir vabzdžių antplūdžių. Visi šie pušynai 

galėtų būti išsaugoti ir nepakeisti – nenusausinti, neiškirsti ar kitaip nesunaikinti, paliekant 

juos ateities kartoms. 

Šiai kategorijai netinka jau nusausinti pušynai, augantys Pan ir Pbn augavietėse, nes 

jose jau keičiasi ne tik hidrologinės sąlygos, bet ir medžių bei krūmų augimas, jų rūšinė 

sudėtis, skalsumas. Toks procesas jau yra nekontroliuojamas ir negrįžtamas. 
 

7.4. Natūrali ų miško pelkių, mažų aikštelių ir laukymi ų palikimas savaiminei raidai 
 

Natūralios miško pelkės, mažos miško aikštelės ir laukymės turi didelę reikšmę 

drėgnų ir atvirų vietų biotopuose gyvenantiems organizmams, kurie labai praturtina šalia 

tokių vietų augančių medynų gamtinę įvairovę. Šios teritorijos yra vertingesnės, jei jos yra 

nuošaliau nuo funkcionuojančių melioracijos kanalų. Tiek pelkės, tiek ir mažos aikštelės bei 
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laukymės yra tinkami biotopai daugeliui retų ir nykstančių gyvūnų ir augalų rūšių. 

Netikslinga ir nerekomenduotina yra keisti šių vietų natūralų hidrologinį režimą arba 

užsodinti jas mišku. Geriausia apsaugos priemonė – palikti  jas natūraliai raidai. 
 

7.5. Miško laukymių valymas nuo apaugimo 
 

Natūralios miško laukymės, apaugdamos sumedėjusia augalija, praranda savo 

išskirtinę reikšmę bei tinkamumą atviras miško erdves besirenkančioms augalijos ir 

gyvūnijos rūšims. Išlikusios atviros miško laukymės, kaip ir miško pievos, padidina miškų 

masyvų mozaikiškumą ir jų dėka kompaktiškuose miškų masyvuose padaugėja vietų, 

pasižyminčių pamiškės efektu. Šiose pamiškių vietose medžių struktūra yra ypatinga, 

pamiškės ekotonas ryškesnis, jose kuriasi specifinės, retos rūšys. Panašų vaidmenį atlieka ir 

atviros miško pelkės, kuriose miško mozaikiškumas didėja dėl specifinių pelkinių 

augaviečių. 

Svarbu palaikyti atvirą plotą, neįrengti pašarinių aikštelių. Miško laukymių ir pelkių 

apaugimas suintensyvėjo paskutiniais dešimtmečiais, kada didelė dalis buvusių žemės ūkio 

naudmenų liko dirvonuoti, pievos, o vietomis ir pelkės tapo nebešienaujamos, nebeganomos. 

Kad buvusios atviros pelkės, pievos, miško laukymės ir toliau išliktų atviros, neužaugtų 

medžiais ir krūmais bei nesuvešėtų tankia žoline augmenija, užtenka vieną kartą per sezoną 

nušienauti žolę, nendres, išpjauti krūmų ir medžių atžalas. Geriausia tai daryti antroje vasaros 

pusėje – rugpjūčio mėn., kada jau būna pabaigę žydėti reti žoliniai augalai ir kada nupjautos 

medžių bei krūmų atžalos turi mažiausiai potencialo ataugti ir atlaikyti žiemos šalčius. 
 

7.6. Šlaitų medynų specifika ir reikšmė 
 

Miškai, augantys ant šlaitų, pasižymi didele biologine įvairove ir retųjų rūšių gausa, 

nes yra artimi sengirėms, taip pat ir dėl pastovaus mikroklimato, kitų sąlygų. Šlaitai gali būti 

susiję su atviro vandens telkiniais arba nesusiję. Pirmuoju atveju medynai auga ant šlaitų, 

esančių upių, upelių ir ežerų pakrantėse, antruoju atveju – ant šlaitų, veikiamų dirvožemio 

erozijos su atsidengusiomis dirvodarinėmis uolienomis, kurios sukuria papildomas 

ekologines nišas. Šlaitų medynuose neretai aptinkama šaltinių ir šaltiniuotų vietų bei tufų. 

Pasitaiko ir gana stambių nuošliaužų. Šiaurės ekspozicijos šlaituose augantys medynai dažnai 

būna nuolat drėgni arba užmirkę. Pietų ekspozicijos šlaitai nuolat būna saulėkaitoje ir miškai 

čia sausi. Miško upelių pakrančių šlaituose augantys medžiai paprastai būna aukštesni ir 

gyvybingesni, negu aplinkiniuose miškuose. Dėl palankesnių medžiams augti drėkinimo 

sąlygų medynų rūšinė sudėtis taip pat skiriasi. Pavyzdžiui, eglės ir lapuočiai medžiai gali būti 

dažniau aptinkami vandens telkinių pakrančių šlaituose, negu aplinkiniuose aukščiau 
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įsikūrusiuose miško masyvuose. Eglės, beržai ir kiti lapuočiai medžiai, retai aptinkami 

pelkiniuose pušynuose, gali vyrauti iš pelkės ištekančio upelio pakrantėse. 

Šlaituose daugeliu atvejų susidaro palankios sąlygos išlikti biologinėms miško 

vertybėms ir retosioms rūšims, kadangi tokiose vietose dažnai yra sunkiau ūkininkauti. 

Drėgnus šlaitus dažniausiai aplenkia ir miško gaisrai. Kadangi šlaitų medynuose ilgiau 

išlieka tinkamos retųjų rūšių gyvenamosios sąlygos, upių ir kitų vandens telkinių šlaitai gali 

būti įvairių retųjų rūšių plitimo koridoriais. Šių rūšių organizmai taip pat gali čia rasti 

prieglobstį, jeigu jų gyvenamosios vietos sunaikinamos kitose kraštovaizdžio dalyse. 

Palankiausias tokių teritorijų tvarkymo būdas – jokios ūkinės veiklos. Siekiant išlaikyti 

drėgną mikroklimatą, aplink šlaitų medynus turėtų būti paliekama 20–40 m papildoma 

apsaugos zona. 

Šlaitų medynuose sanitariniai kirtimai turėtų būti kertami tik susiklosčius ypatingai 

grėsmingoms aplinkiniams medynams sąlygoms – po stichinių nelaimių, gaisrų ir pan. Kitais 

atvejais reikėtų vadovautis miško kirtimų taisyklėmis bei tinkamai pasirinkti tokių darbų 

prioritetus. 
 

7.7. Pavienių paliekamų bioįvairovės medžių atranka ir išdėstymas 
 

Remiantis miško kirtimų taisyklių nuostatomis, plynose ir kitose kirtavietėse turi būti 

paliekami pavieniai medžiai, ypatingai svarbūs bioįvairovės apsaugai. Tai gali būti įvairūs 

stuobriai, uoksiniai medžiai, potencialūs plėšriųjų paukščių lizdiniai medžiai su patogia lizdui 

krauti laja bei medžiai iš buvusio medyno pagrindinio ardo. Mišriuose spygliuočių-lapuočių 

medynuose labai svarbūs yra lapuočiai medžiai, kuriuos pirmiausia reikia palikti. 

Bioįvairovei svarbūs yra ąžuolai, klevai, uosiai, liepos, guobiniai medžiai.  

Rėžiant biržes, atrenkami bioįvairovės medžiai, atitinkantys šiuos kriterijus:  

1. Sengirių biologinei įvairovei svarbūs medžiai – augantys su natūraliomis drevėmis 

ir paukščių iškaltais uoksais, medžiai milžinai, nudžiūvę medžiai ir jų liekanos (stuobriai);  

2. Būsimų sengirių biologinei įvairovei vertingi medžiai – augantys vidutinio ir 

brandaus amžiaus, ilgaamžiai ir lėtai bręstantys medžiai (pušis, ąžuolas, uosis), vidutinio 

amžiaus ir senesni trumpaamžiai greitai bręstantys medžiai (beržas, drebulė, liepa,  

juodalksnis, baltalksnis); 

3. Biologinės įvairovės didinimui vertingi medžiai: eglė, klevas, guobiniai, 

šermukšnis ir kiti. 
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Vadovaujantis miško kirtimų taisyklėmis, miškų urėdijos ūkiniuose III ir IV miškų 

grupės miškuose kertant mišką plynai, 1 ha turi būti paliekama ne mažiau 7-10 buvusio 

pagrindinio ardo sėklinių ir biologinės įvairovės palaikymui skirtų medžių. 

Bioįvairovės medžiai įprastai paliekami, stengiantis juos tolygiai išdėstyti 

kirtavietėse. Tokie medžiai turėtų būti paliekami tiek pavieniui tiek ir biogrupėmis – po kelis 

ar net keliolika medžių. Vienoje didesnėje biogrupėje gali būti palikti visi toje biržėje esantys 

nekertami medžiai. Biogrupėje turėtų būti palikti ne tik pagrindinio ardo medžiai, bet ir 

senesni medžiai bei jauni plačialapiai medžiai, o taip pat ir trakas bei žolinė augalija. 

Grupėmis paliktus medžius mažiau verčia vėjas, jie auga gyvybingesni ir galės sudaryti 

ateities medyno seniausiųjų medžių pagrindą. Suformuotoje biogrupėje gali perėti suopis, 

kranklys ir sketsakalis, jei šių paukščių lizdiniai medžiai po plyno kirtimo bus palikti kartu su 

kitais biržėje paliekamais medžiais. Perėjimui tokias vietas rinksis ir uoksiniai paukščiai – 

įvairūs geniai, meletos bei smulkieji paukščiai. Tokiose miško salelėse telksis ir žinduoliai.   

Paliekamus bioįvairovės medžius netikslinga nužievinti, nes tuo atveju jie nebeauga ir 

nebežaliuoja, o greitai nudžiuvę nebetarnauja nei uoksiniams, nei kitiems paukščiams ar 

gyvūnams. 
 

7.8. Senmedžių išsaugojimas 
 

Seniausieji miško medžiai arba senmedžiai Joniškio miškų urėdijos miškuose išlikę 

nuo buvusių sengirių laikų. Tokie antros ar net trečios kartos medyno medžiai yra svarbūs 

biologinei įvairovei, nes ant jų ir šalia jų auga ir gyvena daug retųjų augalų ir gyvūnų rūšių. 

Patys seniausi ir tinkamiausi tokie medžiai ar jų grupės buvo inventorizuoti kaip kertinės 

miško buveinės, priskiriant jas KMB tipams: pavienis medis milžinas ir medžių milžinų 

grupė. Jei likę senmedžiai dėl įvairių priežasčių nebuvo aptikti ir nepaskelbti kertine miško 

buveine, gali būti išsaugomi miško kirtimų metu. Svarbu išsaugoti ne tik patį tokį medį, bet ir 

jam būdingą aplinką. Jei senmedis pasižymi plačia, žemai išsišakojusia laja ir yra užaugęs 

buvusioje atviroje vietoje, reikalinga palaipsniui jį atidengti, nepaliekant nei pačioje lajoje, 

nei kelių metrų spinduliu apie ją kitų augančių medžių. Jei senmedis - buvęs miško medis, 

turintis aukštutinę lają, negalima tokio medžio atidengti pilnai. Apie tokį miško medį turi būti 

palikta nenukirsta apsauginė miško juosta, kurią sudaro bent du tokių medžių aukščiai.  

Svarbiausias biologinei įvairovei yra paprastasis ąžuolas, su kuriuo yra susijusios 284 

bestuburių, 324 kerpių bei daugelis paukščių ir žinduolių rūšių. Ąžuolai natūraliai gali 

sulaukti 600 ir daugiau metų, todėl svarbu palikti seniausius šiuos medžius nenukirstus. Su 

paprastąją pušimi susiję apie 90 rūšių bestuburių ir 130 kerpių rūšių. Pušys gali sulaukti iki 
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400 metų. Su beržu susijusios 229 bestuburių ir 126 kerpių rūšys. Beržai gali sulaukti virš 

100 metų, juodalksniai – virš 200 metų amžiaus. Spygliuočių medynuose biologinei įvairovei 

ypatingai svarbios yra drebulės. Su drebule susijusios 97 bestuburių rūšys, dalis miško 

paukščių ir žinduolių. Pavienės drebulės gali sulaukti 150 ir daugiau metų.   

Medynuose augantys senmedžiai turi likti nenukirsti ir neišgabenti iki visiško savo 

nudžiūvimo ir nuvirtimo bei natūralaus sunykimo, nes visose irimo stadijose šių senųjų 

medžių mediena būna labai svarbi vis kitoms retosioms organizmų rūšims. 
 

7.9. Kertinių miško buveinių tvarkymas ir apsauga 
 

Miškų urėdijos teritorijoje saugomos kertinės miško buveinės turėtų būti tvarkomos, 

remiantis „Bendraisiais kertinių miško buveinių nuostatais“, parengtais pagal „KMB 

inventorizavimo metodiką“ (13 pried.). Kiekvienai KMB tipų grupei ir atskirai kiekvienam 

KMB tipui yra numatytos skirtingos priemonės, kurių reikia laikytis, norint kuo ilgiau 

išsaugoti šias kertines miško buveines nepakitusias. Esant reikalui, specifinės apsaugos ir 

galimo tvarkymo priemonės gali būti pateikiamos iš Valstybinės miškų tarnybos duomenų 

bazės atskirai kiekvienai KMB.  

Kertinės miško buveinės gali būti saugomos tiesiogiai, nevykdant jose jokių ūkinių 

priemonių arba vykdant numatytas specialias ūkines priemones. KMB gali būti saugomos, 

nustatant jose I arba II miškų grupę, KMB koncentracijų vietose įsteigiant draustinius arba 

“NATURA 2000” teritorijas, skirtas buveinių apsaugai, bet tai jau ne vidinės miškotvarkos 

projekto kompetencija. 

  
7.10. Biotechninės priemonės 

 

Prie papildomų gamtosauginių priemonių priskiriamos ir šios reikalingos vykdyti 

biotechninės priemonės: 

Inkil ų gamyba, kėlimas ir priežiūra. Įvairių tipų inkilai yra labai svarbi biotechninė 

priemonė. Inkilus reikia kelti vietose, kur trūksta natūralių uoksų arba medžių tinkamų jiems 

kalti – jaunuolynuose bei pusamžiuose medynuose. Tradiciškai nemažai inkilų keliama 

smulkiesiems uoksiniams paukščiams: zylėms, musinukėms, taip pritraukiant juos į 

pageidaujamas perėti vietas. Dalį inkilų reikėtų iškelti ir pelėdoms – retosioms  žvirblinėms 

pelėdoms, lututėms bei įprastoms mūsų miškuose naminėms pelėdoms. Į pelėdoms keliamų 

inkilų vidų svarbu įberti stambių lapuočių medžių pjuvenų, nes kitaip pelėdos neperės. 

Pelėdų pritraukimas yra biologinė kovos priemonė su peliniais graužikais, ypatingai naujai 

pasodintose kultūrose ir augančiuose jaunuolynuose. Keliant inkilus, ypač stambesniems 
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paukščiams, svarbu taikyti apsaugos priemones nuo kiaunių (arba paties inkilo viduje, arba 

apie medį, kuriame iškeltas inkilas). 

Inkiluose be paukščių įsikuria retieji žinduoliai - miegapelės, įvairių rūšių 

šikšnosparniai ir vabzdžiai – širšės, vapsvos, kamanės. Šie gyvūnai yra ne tik naudingi 

miškui, bet daugelis jų yra reti ir saugomi. 

Tikslinga kiekvienoje girininkijoje kasmet iškelti vidutiniškai bent po 20 – 30 inkilų 

smulkiesiems uoksiniams paukščiams ir iki 5 inkilų pelėdoms. Prieš inkilų kėlimą labai 

svarbu surasti, atrinkti ir pažymėti natūralius uoksinius medžius bei medžius su drevėmis. 

Tokių medžių su paukščių natūraliais uoksais ir drevėmis atrinkimas labai svarbus išsaugant 

natūralią šių paukščių ir kitų gyvūnų gyvenamąją aplinką. 

Prieš perėjimo sezoną tikslinga apžiūrėti ir išvalyti bei suremontuoti anksčiau iškeltus 

inkilus. 

Tupėjimo vietų plėšriesiems paukščiams ir pelėdoms įrengimas. Tai svarbi 

biotechninė priemonė, pritraukianti daugumą plėšriųjų paukščių, ypatingai suopius bei 

didžiąsias pelėdas. Specialios tupėjimo vietos turėtų būti įrengiamos pamiškėse, šalia 

laukymių ir naujai iškirstose plynose kirtavietėse. Įrengta tupėjimo vieta yra “T” formos 

kartis, kurios vienas galas įkasamas į žemę, kad būtų nuo 1,5 iki 3 m aukščio. Tokių tupėjimo 

vietų įrengimas labai nesudėtingas, tačiau labai efektyvus, nes iš karto pritraukia paukščius, 

kurie medžioja pelinius graužikus. Tokiu būdu tupėjimo vietos kartu su netoliese iškeltais 

inkilais veikia kaip biologinių kovos priemonių su peliniais graužikais kompleksas. Tikslinga 

įrengti tokias tupyklas daugelyje plynų kirtaviečių, o sklypuose netoli jų iškelti inkilų 

pelėdoms. Jei kirtavietėse bus įrengtos tupyklos, didesnė tikimybė, kad greta jų perės suopiai 

ir kiti plėšrieji paukščiai. 

Kiekvienoje plynoje kirtavietėje, jei joje nėra natūralių tupyklų, reikėtų įrengti bent 

po 2-3 tokias tupėjimo vietas. 

Medingųjų augalų sodinimas, įveisiant ir atkuriant mišką. Naujai įveisiant ir 

atkuriant kirtavietėse mišką svarbu sodinti ne tik miško kultūras, bet ir medinguosius 

augalus. Labai svarbūs yra šie augalai: įvairios gudobelių rūšys, miškinės obelys, miškinės 

kriaušės, trešnės, erškėtrožės, blindės, šermukšniai ir kiti. Žydėdami tokie augalai pritraukia 

vabzdžius, kurie praturtina vietos biologinę įvairovę. Atskirų normatyvų, kiek reikia sodinti 

arba palikti nenukirstų tokių medžių ir krūmų nėra, tačiau 1 ha turėtų augti nemažiau kelių 

tokių augalų. 

Minėti augalai yra svarbūs ne tik vabzdžiams, bet ir paukščiams, tad jų sodinimas turi 

keleriopą naudą gausinant bioįvairovę miškuose. 
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Kiaunių, mangutų, lapių, kanadinių audinių ir varninių paukščių sezoninis 

skaičiaus reguliavimas. Sugriežtintos šių plėšrūnų medžioklės Joniškio miškų urėdijos 

teritorijoje nenumatytos. Kranklių medžioklės Lietuvoje  uždraustos.   

Skruzdėlynų aptvėrimas. Biotechninė priemonė, skirta biologinei kovai su miško 

kultūras, jaunuolynus ir kitus medynus masiškai atakuojančių vabzdžių rūšių invazijomis. 

Skruzdėlynai gali būti dauginami ir tveriami nuo šernų. Toks sprendimas priklauso nuo 

teritorijoje esamų skruzdėlynų kiekio, medynų struktūros, metų sezono bei invazinių 

vabzdžių rūšių aktyvumo. 
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8. GAMTOTVARKOS PLANUOSE IR TVARKYMO PROGRAMOSE 
NUMATYTOS  PROJEKTUOJAMOS GAMTOSAUGIN ĖS 

TVARKYMO PRIEMON ĖS 
 

 

Gamtotvarkos planas – strateginio planavimo dokumentas, kuriame įvertinta ir 

apibūdinta saugomos teritorijos arba jos dalies ekologinė būklė, kraštovaizdžio apsaugos ir 

tvarkymo problemos ir galimybės, saugomos nykstančių gyvūnų, augalų ir grybų rūšys, jų 

buveinės ir natūralios buveinės, nustatyti teritorijos tvarkymo tikslai, tvarkymo ir apsaugos 

priemonės, joms įgyvendinti reikalingos lėšos ir vykdytojai. 

Joniškio miškų urėdijos teritorijoje, į kurią patenka valstybinės reikšmės miškai, šiuo 

metu yra 2 patvirtinti gamtotvarkos planai. Patvirtinti yra Mūšos Tyrelio miško ir Žagarės 

miško gamtotvarkos planai.  

Miškų urėdijos  valdomuose valstybinės reikšmės miškuose visos gamtotvarkos 

priemonės, numatytos gamtotvarkos planuose, vykdomos tik esant patvirtintiems 

gamtotvarkos planams ir gavus tam reikalingą finansavimą.  

Mūšos Tyrelio miško gamtotvarkos planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2017 m. 

rugpjūčio 25 d. Nr. D1-689. Gamtotvarkos plano tikslai: atkurti ir palaikyti gerą būklę 

Europos Bendrijos svarbos buveinių: 7110 *Aktyvių aukštapelkių – ne mažesniame nei 57,75 

ha plote ir 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų – ne mažesniame nei 11,8 ha plote; palaikyti gerą 

būklę Europos Bendrijos svarbos buveinių: 9080 *Pelkėtų lapuočių miškų ne mažesniame 

nei 158 ha plote,  91D0 *Pelkinių miškų ne mažesniame nei 810 ha plote, išsaugoti 

populiacijas Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių: dirvinio sėjiko – ne mažiau 4 

perinčių porų, tikučio – ne mažiau 2 perinčių porų, o taip pat migruojančių baltakakčių žąsų 

ir želmeninių žąsų sankaupas. 

Gamtotvarkos plano tikslui pasiekti numatomi uždaviniai pateikti 16 lentelėje. 

16 lentelė. Gamtotvarkos plano uždaviniai 

Eil. 
Nr. 

Apsaugos problema 
Uždaviniai 

(Problemos sprendimo būdai) 
Įgyvendinimo rodikliai 

1. 7110 *Aktyvių 
aukštapelkių, 7140 
Tarpinių pelkių ir liūnų 
buveinių užaugimas 
medžiais ir krūmais 

Atkurti ir palaikyti 7110 *Aktyvių 
aukštapelkių, 7140 Tarpinių pelkių 
ir liūnų buveines su dirvinio sėjiko 
ir tikučio perinčiomis 
populiacijomis  

Palaikomos atviros plynės 57,75 ha aktyvių 
aukštapelkių ir 11,8 ha tarpinių pelkių ir 
liūnų buveinių plote. Tai padeda užtikrinti 
ne mažiau 4 perinčių dirvinio sėjiko porų 
bei ne mažiau 2 tikučio perinčių porų. 

2. Sutrikdytas pelkinių 
buveinių natūralus 
hidrologinis režimas 

Sumažinti melioracijos griovių 
sausinantį poveikį pelkinėms 
buveinėms įgyvendinant parengtą 
supaprastintą techninį projektą. 

Įgyvendinus parengtą supaprastintą projektą, 
sumažintas melioracijos griovių poveikis 
pelkinėms buveinėms.  
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3. Miškininkystės sąlygoti 
9080 *Pelkėtų lapuočių 
miškų ir 91D0 *Pelkinių 
miškų buveinių 
struktūros pakitimai, 
galima neigiama įtaka 
saugomoms rūšims 

Išlaikyti natūralią medynų kaitą 
9080 *Pelkėtų lapuočių miškų ir 
91D0 *Pelkinių miškų buveinėse, 
pagerinti jų struktūrą ir užtikrinti 
retasias rūšis išsaugančią ūkinę 
veiklą. 

Pelkėtų lapuočių ir pelkinių miškų 
buveinėse nevykdomi miško sodinimo 
darbai (paliekama natūraliam atžėlimui), 
užtikrinta ne mažiau kaip 20 m³/ha storesnių 
nei vidutinis medžių skersmuo negyvų 
medžių; 
Miško buveinių retųjų rūšių radvietės 
pažymėtos urėdijos kartografinėje 
medžiagoje ir į jų išsaugojimo poreikius 
atsižvelgiama vykdant miško priežiūros 
darbus. 

4. Poreikių pagerinti 
teritorijos pažintinio 
lankymo, gamtosauginio 
švietimo, infrastruktūros 
bei apsaugos sąlygas 
išaugimas 
 

Pagerinti teritorijos pažintinio 
lankymo ir gamtosauginio švietimo 
sąlygas  

Įgyvendintas Mūšos tyrelio pažintinio tako 
(bendras ilgis 6,65 km) įrengimo II etapas 
(2,17 km); 
Išleista infomacinė medžiaga – 1000 vnt. 
brošiūrų arba lankstinukų (ir skaitmeninė 
versija direkcijos interneto svetainėje) 
informuojančių apie teritorijos vertybes ir 
atliktus gamtotvarkos darbus. 

5. Uogautojų pelkėje 
paliekamos šiukšlės  

Sumažinti lėtai yrančių šiukšlių 
kaupimąsi teritorijoje. 

Minimalus šiukšlių kiekis teritorijoje 

 

  Gamtotvarkos plano priemonių įgyvendinimą teritorijoje koordinuoja Žagarės 

regioninio parko direkcija. Ji atsakinga už teritorijoje nustatytų EB svarbos natūralių 

buveinių ir rūšių palankios apsaugos būklės užtikrinimą, kitų saugomų gamtos vertybių 

priežiūrą. VĮ Joniškio miškų urėdija dalyvauja įgyvendinant numatytas priemones 

valstybinės reikšmės miškų plotuose. 

 

17 lentelė. Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai pagal Mūšos Tyrelio miško gamtotvarkos planą  

Girininkija 
Kv. 

Nr. 
Skl. Nr. 

Tvarkomo 

sklypo 

plotas, ha 

Tvarkymo plotas 
Projektuojama tvarkymo 

priemonė 

Mikaičių 43 11d. 48,35 1 tvarkymo plotas Medžių ir krūmų kirtimas 

ne vegetacijos metu. 

Iškirstų lapuočių šaknų 

sistemos numarinimas 

kertant atžalas du kartus 

per vegetacinį sezoną kelis 

metus iš eilės 

Mikaičių 44 22d. 9,4 

Mikaičių 42 1d. 3,6 2 tvarkymo plotas 

Mikaičių 43 2 3,6 

Mikaičių 709 8 4,6 

 

Mūšos Tyrelio miško gamtotvarkos plano tvarkymo plotai grafiškai pavaizduoti 14 priede. 
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Gamtotvarkos plano priemonių įgyvendinimo planas  

1 Uždavinys. Atkurti ir palaikyti 7110 *Aktyvių aukštapelkių, 7140 Tarpinių pelkių ir 

liūnų buveines su dirvinio sėjiko ir tiku čio perinčiomis populiacijomis. 

1.1.  Medžių ir krūmų iškirtimas ne vegetacijos metu. 

7110 *Aktyvių aukštapelkių bei 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų buveinių būklės, o taip 

pat su atviromis buveinėmis susijusių rūšių (dirvinio sėjiko ir tikučio) populiacijų palaikymui  

numatomas medžių ir krūmų kirtimo darbai. Tvarkymo priemonė vykdoma tvarkymo plote 

Nr. 1 (plotas – 57,75 ha). Kirtimo darbai vykdomi nuo spalio 1 d. iki kovo 15 d. Geriausia 

šiuos darbus vykdyti įšalus gruntui, bet esant nedidelei sniego dangai. Kirtimai atliekami 

rankiniu būdu, naudojant motorinius pjūklus, krūmapjoves. Siekiant sumažinti atžalų skaičių, 

nukirstų medžių ir krūmų kelmeliai neturi būti aukštesni nei 10 cm. Pagal galimybes iškirsta 

didesnio diametro mediena pašalinama iš teritorijos. Tam gali būti naudojama technika, 

kurios spaudimas į gruntą ne didesnis nei 20 kPa ir tik esant pakankamam įšalui, kad nebūtų 

suspaudžiama durpė. Pavieniai iki 10 sm storio medeliai gali būti paliekami vietoje, jei tai 

netrukdys vėlesniam atžalų kirtimui – per kelis metus (kol bus kertamos atžalos) jie sunyks. 

Paliekamus medelius tikslinga nugenėti, kad kaip galima didesniu plotu priglustų prie pelkės 

paviršiaus. Pagal galimybes ir atsižvelgiant į ekonominį prasmingumą iškirsti medžiai ir 

krūmai smulkinami biokurui ir išvežami iš teritorijos. Jie taip pat gali būti sukraunami į 

krūvas pelkių plynės pakraščiuose (ne arčiau kaip 25–30 m viena nuo kitos), arba deginami 

ant specialiai paruoštų metalinių rogių. Susidarę pelenai turi būti išvežami iš teritorijos.  

1.2. Iškirstų lapuočių šaknų sistemos numarinimas kertant atžalas du kartus per 

vegetacinį sezoną kelis metus iš eilės. 

Iškirtus medžius bei krūmus, lapuočių kelmai paprastai kitais metais išleidžia atžalas. 

Jos kertamos kai pasiekia 20-30 cm aukštį (birželio mėn.). Kertama grunte arba kaip galima 

arčiau grunto. Antrą kartą kertama kai atžalos vėl pasiekia 20-30 cm aukštį (liepos pab.). 

Iškirstų atžalų šalinti nebūtina. Kitų metų birželio mėn. vėl kertamos likusios atžalos. 

Vasaros pabaigoje teritorijoje turėtų būti apmirę apie 90 % kelmų. Likusių gyvų kelmų 

atžalas tikslinga iškirsti. Atžalų kirtimui efektyviau naudoti mačetes ar ilgakočius kirvius, o 

ne krūmapjoves. Maistmedžiagėmis neturtingose pelkių buveinėse toks kirtimo metodas 

padeda išeikvoti medžių bei krūmų šaknyse sukauptas atsargas, dėl ko jos žūva.  Tvarkymo 

priemonė vykdoma tvarkymo plotuose Nr. 1 ir 2. Bendras tvarkomų buveinių  plotas yra 

69,55 ha.  
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2 Uždavinys. Sumažinti melioracijos griovių sausinantį poveikį pelkinėms buveinėms  

2.1. Parengto hidrologinio režimo atkūrimo supaprastinto projekto įgyvendinimas 

Tvarkymo priemonė vykdoma Mūšos tyrelio telmologinio draustinio teritorijoje 

besiribojančioje su eksploatuojamu durpynu ir Juodupiu II.  

Hidrologinio režimo atkūrimo darbus sudarytų paviršinio vandens nuotėkio iš Mūšos 

tyrelio sumažinimas ar sulėtinimas įrengiant naują pylimo atkarpą (300 m) ir suremontuojant 

esamą (1.472 m), įrengiant plastikinių spraustlenčių pertvaras (10.305 m) ir polietileno 

plėvelės ekraną (750 m2), pastatant 1 pralaidą griovyje. Atlikti sumedėjusios augmenijos 

šalinimo darbus, numtytus hidrologinio režimo atstatymo projekte. 

3 Uždavinys. Išlaikyti natūralią medynų kaitą 9080 *Pelkėtų lapuočių miškų ir 91D0 

*Pelkinių miškų buveinėse, pagerinti jų struktūrą ir užtikrinti retasias rūšis išsaugančią 

ūkinę veiklą. 

3.1. Kirtaviečių palikimas natūraliam atsikūrimui. 

9080 *Pelkėtų lapuočių miškų ir 91D0 *Pelkinių miškų buveinėse kirtavietės paliekamos 

savaiminiam atsikūrimui vietinėmis lapuočių medžių rūšimis. Tvarkymo priemonė vykdoma 

visame šių buveinių užimame 968,7 ha plote.  

3.2.  Negyvos medienos kiekio didinimas ribojant sanitarinių kirtimų apimtis. 

EB svarbos miškų buveinėse ne itin gerą struktūrą nulemia nepakankamas negyvos 

medienos kiekis. Pagal LR aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 

patvirtintas miško kirtimo taisykles IIA grupės miškuose, atlikus atrankinius sanitarinius 

miško kirtimus, turi būti palikta ne mažiau kaip 20 m³/ha storesnių nei vidutinis medyno 

skersmuo negyvų medžių. Kol Mūšos tyrelio miško medynuose susidarys toks negyvos 

medienos kiekis turi būti ribojamos sanitarinių kirtimų apimtys. Tvarkymo priemonė 

vykdoma visame šių buveinių užimame 968,7 ha plote. 

3.3. Miškų buveinių retųjų rūšių radviečių pažymėjimas urėdijos kartografinėje 

medžiagoje ir į jų išsaugojimo poreikių užtikrinimas vykdant miško priežiūros darbus. 

 

VĮ Joniškio miškų urėdija užtikrina retųjų miškų buveinių rūšių pažymėjimą jų 

kartografinėje medžiagoje ir į jų apsaugos poreikius atsižvelgia vykdant ūkinę veiklą. 

Trūkstant informacijos apie retųjų rūšių poreikius, planuojama ūkinė veikla tuose sklypuose 

aptariama su Žagarės regioninio parko direkcija. 
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4 Uždavinys. Pagerinti teritorijos pažintinio lankymo, gamtosauginio švietimo ir 

infrastruktūros sąlygas. 

4.1. Mūšos tyrelio pažintinio tako įrengimo užbaigimas pagal parengtą techninį 

projektą. 

Baigiamas įrengti (II etapas) Mūšos tyrelio pažintinis takas ir kt. pagal parengtą 

techninį projektą. Įrengiama likusi 2,17 km tako atkarpa su 3 suolais, 3 nukreipiančiosiomis 

rodyklėmis ir 2 informaciniais stendais. 

4.2. Informacinės medžiagos parengimas, atspausdinimas dalinimui bei pateikimas 

direkcijos interneto svetainėje. 

Įgyvendinus pagrindinius hidrologinio režimo ir atvirų plynių palaikymo darbus 

parengiama ir išleidžiama dalomoji medžiaga – brošiūra arba lankstinukas (priklausomai nuo 

informacijos kiekio). Dalomojoje medžiagoje turi būti trumpai ir patraukliai pateikta 

informacija apie Mūšos tyrelio telmologiniame draustinyje saugomas gamtos vertybes, 

taikomas jų apsaugos priemones, gamtotvarkos darbus ir jų reikalingumą. Leidinyje būtina 

priminti saugaus ir ekologiško elgesio šioje saugomoje teritorijoje taisykles ir kitą svarią 

informaciją. Informacinė brošiūra arba lankstinukas turi būti išleista apie 1000 egz. tiražu, 

atspausdinta ant 100 % perdirbto popieriaus. Skaitmeninis leidinio variantas taip pat 

publikuojamas direkcijos interneto svetainėje. 

5 Uždavinys. Sumažinti lėtai yrančių šiukšlių kaupimąsi teritorijoje. 

5.1. Kasmetinių pavasarinių šiukšlių rinkimo talkų organizavimas pelkėje. 

Siekant sumažinti palaipsnį šiukšlių kaupimąsi teritorijoje tikslinga kiekvieną pavasarį 

organizuoti šiukšlių rinkimo talkas. Jas galima sieti su išpopuliarinta akcija „Darom“ arba 

diegti vietinę švarinimosi tradiciją. Pagrindinį dėmesį reikėtų skirti uogautojų daugiausiai 

lankomoms teritorijoms. 
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 Žagarės miško gamtotvarkos planas  patvirtintas LR aplinkos ministro 2013 

m.lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-847. Gamtotvarkos plano tikslas – užtikrinti palankią 

teritorijoje randamų Europos Bendrijos svarbos miškų buveinių: 9020* Plačialapių ir mišrių 

miškų ne mažesniame kaip 378 ha plote, 9080* Pelkėtų lapuočių miškų ne mažesniame kaip 

137 ha plote būklę su joms būdinga struktūra ir rūšine sudėtimi ir išsaugoti Europos 

Bendrijos svarbos augalų rūšių populiacijas: plačialapės klumpaitės – ne mažiau kaip 

220 individų, stačiosios dirvuolės – ne mažiau kaip 950 individų. 

Gamtotvarkos plano tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:  

1. pagerinti ir išlaikyti palankias sąlygas plačialapės klumpaitės populiacijai, užtikrinti 

jos apsaugą; 

2. pagerinti ir išlaikyti palankias buveinės sąlygas stačiosios dirvuolės populiacijai, 

užtikrinti jos apsaugą; 

3. užtikrinti tvarų, suderintą su 9080* Pelkėtų lapuočių miškų ir 9020* Plačialapių ir 

mišrių miškų buveinių ir saugomų rūšių palankios apsaugos būklės reikalavimais, miško 

išteklių naudojimą. 

Šio gamtotvarkos plano uždavinių įgyvendinimui yra išskirti tvarkymo plotai ir juose 

numatytos tvarkymo priemonės (18 lentelė), tvarkymo plotų kartografinė medžiaga pateikta 

14 priedo brėžinyje.  

18 lentelė. Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai pagal Žagarės miško gamtotvarkos planą  

Girininkija 
Kv. 

Nr. 
Skl. Nr. 

Tvarkomo 

sklypo 

plotas, ha 

Tvarkymo plotas 
Projektuojama tvarkymo 

priemonė 

Žagarės 49 16d. 0,1 1 tvarkymo plotas Organizuoti specialisto 

konsultacijas dėl tvarkymo 

vietų ir konkrečių kertamų 

jaunų krūmų ardo medelių 

ir krūmų ar jų dalių 

parinkimo ir paženklinimo 

(prieš kiekvieną kirtimą), 

atsižvelgiant į plačialapės 

klumpaitės ekologinius  

oreikius.   

Retinti specialisto 

paženklintus krūmus ir 

krūmų ardo jaunus 

medelius iki 40 proc. 

Žagarės 49 17 0,4 

Žagarės 49 19 1,1 

Žagarės 42 1 1,9 2 tvarkymo plotas 

Žagarės 42 3 0,4 

Žagarės 50 4d 0,2 

Žagarės 50 5 0,9 

Žagarės 50 6 2,3 

Žagarės 42 15 0,7 3 tvarkymo plotas 

Žagarės 42 27 1 

Žagarės 42 28 0,4 

Žagarės 42 29 1 

Žagarės 42 30 0,3 

Žagarės 45 6 1,6 
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Žagarės 45 7 2,2 projekcinio jų padengimo 

priemonės įgyvendinimo 

metu nustatytose vietose, 

iškirstą biomasę pašalinti iš 

plačialapės klumpaitės 

buveinės. 

Periodiškai retinti  

atželiančius ar 

sutankėjusius krūmus iki 

40 proc. projekcinio jų 

padengimo, iškirstą 

biomasę pašalinti iš 

plačialapės klumpaitės 

buveinės.  

Žagarės 45 11 0,6 

Žagarės 64 22 1,2 4 tvarkymo plotas 

Žagarės 65 1 1,5 

Žagarės 65 2d. 0,5 

Žagarės 73 6 0,6 5 tvarkymo plotas 

Žagarės 73 7d 0,5 

Žagarės 73 8d 0,1 

Žagarės 73 14d 0,8 

Žagarės 73 15 1,7 

Žagarės 73 19a 0,7 

Žagarės 84 11 4,9 6 tvarkymo plotas 

Girininkija 
Kv. 

Nr. 

Tvarkomos Kv. linijos 

ilgis, m 
Tvarkymo ploto Nr. 

Projektuojama tvarkymo 

priemonė 

Žagarės 43/45 360 7 tvarkymo plotas Kirsti krūmus kvartalinės 

proskynos plote ir 

pakraščiuose 2 m atstumu 

nuo jos krašto, 

išgabentiiškirstą biomasę iš 

tvarkomo ploto. Vėlesniai 

metais saugoti tvarkymas 

kvartaliniš atkarpas nuo 

apaugimo jas šienaujant ir 

kertant atželiančius 

medelius ir biomasę 

pašalinti iš buveinės. 

Žagarės 45/46; 

51/52 

750 8 tvarkymo plotas 

Žagarės 53/60 120 9 tvarkymo plotas 
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BAST miško prie Dilbinėlių tvarkymo programa 
 

Tvarkymo programą parengė Žagarės regioninio parko ekologas Raimondas Ginkus. 

Teritorija yra šiaurės Lietuvoje, Šiaulių apskrities Joniškio rajono savivaldybės Žagarės 

seniūnijoje, Dilbinėlių kaime ir apima buveinių apsaugai svarbią teritoriją  (BAST) „Miškas 

prie Dilbinėlių” (LTJOI0003), esančią Žagarės regioninio parkjo teritorijoje. Bendras 

teritorijos plotas užimamas plotas – 57,4 ha. 

Teritorijoje aptinkamos dvi į europos Sąjungos Buveinių direktyvos II ir IV priedus 

įrašytos augalų rūšys – plačialapė klumpaitė (Cypripedium calceolus) ir stačioji dirvuolė 

(Agrimoni pilosa), be jų dar aptinkama į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir 

grybų rūšių sąrašą įrašyta plunksninė pliusnė (Neckera pennata). Plačialapės klumpaitės 

(Cypripedium calceolus) populiacija buvo vienas iš svarbiausių kriterijų, kuriuo remiantis 

buvo įstaigta Miško prie Dilbinėlių BAST. 

Plačialapė klumpaitė (Cypripedium calceolus) yra ypač jautri buveinių pokyčiams. Tą 

parodo dėl šviesos stygiaus sumažėjęs atskirų populiaciją sudarančių grupuočių 

gyvybingumas. Be to, populiacijai neigiamos įtakos turėjo dalyje Miško prie Dilbinėlių 

BAST (keliuose 68 kv. sklypuose) vykdyti  atrankiniai kirtimai. Išvežant medieną buvo 

smarkiai pažeista dirvožemio danga ir dėl to labai suvešėję azotamėgiai augalai – didžiosios 

dilgėlės, paprastosios avietės irk t. Prie populiacijos būklės pablogėjimo taip pat prisidėjo 

susidaręs ypač tankus krūmų ardas ir dėl to sumažėjęs buveinės apšviestumas. 

Miško prie Dilbinėlių BAST tvarkymo programos tikslas – užtikrinti palankią 

teritorijojerandamų Europos Bendrijos svarbos buveinių (9020*Plačialapių ir mišrūs miškai) 

būklę ne mažesniame nei 3 ha plote su joms būdinga struktūra ir rūšine sudėtimi ir išsaugoti 

europinės svarbos augalų rūšių populiacijas (plačialapės klumpaitės  - ne mažiau kaip 200 

individų, stačiosios dirvuolės – ne mažiau kaip 100 individų). 

Tvarkymo programos uždaviniai: 

• atkurti ir palaikyti plačialapei klumpaitei (Cypripedium calceolus) palankią 

buveinės medyno vertikaliąją struktūrą ir apšvietimo sąlygas; 

• atkurti dėl miško kirtimų pažeistos dallies plačialapės klumpaitės 

(Cypripedium calceolus) buveinės struktūrą ir sąlygas; 

• Atkurti ir palaikyti stačiajai dirvuolei (Agrimoni pilosa)  palankią buveinės 

būklę ir apšvietimo sąlygas, praplėsti rūšiai tinkamos buveinės ribas. 

Uždavinių įgyvendinimo būdai ir sąlygos: 
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Siekiant palaikyti palankią plačialapės klumpaitės buveinių būklę, reikia retinti krūmų 

arde augančius krūmus ir medelius, kurie sumažina buveinės apšviestumą. Tvarkymo 

plotuose esančiose buveinėse krūmų ardo padengimą, atsižvelgus į esamą tankumą ir lajų 

sisivėrimą, reikia sumažinti 15-30 %, kad buveinės apšviestumas būtų 50-60 %. Prieš retinant 

krūmus (lazdynus), būtina tiksliai paženklinti, kuriuos jų stiebus reikia iškirsti. Taip pat 

būtina paženklinti ir kitus krūmus. Ženklinimo darbus reikia atlikti vasarą arba rudens 

pradžioje, kol aiškiai matosi kiekvieno medžio lajos išsidėstymas. Buveines reikia 

pakartotinai tvarkyti ne rečiau kaip kas treji metai, darbų apimtis ir lokalizaciją kereguojant 

atsižvelgus į naujai susidariusias aplinkybes. Krūmų kirtimo ir šalinimo darbai gali būti 

vykdomi tik vėlyvą rudenį, kai plačialapės klumpaitės pereina į ramybės būseną, geriausiai – 

dirvožemiui įšalus arba nuo lapkričio 15 d. iki kovo 1 d. tačiau optimaliausia šiuos darbus 

vykdyti įšalus gruntui. Į BAST ir tvarkymo plotą įvažiuoti motorinėmis transporto 

priemonėmis negalima. Nukirstų krūmų kelmeliai neturi būti aukštesni kaip 5 cm. Jei darbai 

vykdomi esant giliai sniego dangai, sniegas apie krūmų kamienus turi būti nukasamas. 

Kirtimo darbai turi būti atliekami rankiniu būdų arba motoriniais pjūklais. Visos nukirstų 

medelių ir krūmųdalys bei ankstesnių kirtimų ir retinimų metu nukirstos medžių šakos turi 

būti pašalinamos rankiniu būdu (nenaudojant transporto priemonių) iš tvarkomų plotų. 

Stačiosios dirvuolės populiacijos atkūrimui ir palaikymui kvartalinės proskynos 

plotas šienaujamas ne rečiau kaip kas treji metai rudenį (regsėjo pabaigoje arba spalio 

pradžioje). Tuo metu stačiosios dirvuolės jau būna subrandinusios ir išbarsčiusios vaisius. 

Jeigu dalis vaisių būna nenukritę, jie nukrinta pjaunant žolę. Kas 4 metai rudenį (rugsėjo 

pabaigoje arba spalio pradžioje) nupjovus ir sugrėbus žolę, kvartalinės proskynos dirvožemio 

paviršinis sluoksnis praardomas lengvomis akėčiomis. Akėti galima prie traktoriaus 

prikabinamomis akėčiomis. Akėjant važiuojama vieną kartą. Akėčiomis surinkta žolė ir kitos 

augalų dalys surenkamos ir pašalinamos iš tvarkomo ploto, Miško prie Dilbinėlių BAST ir 

Žagarės regioninio parko gamtinių buveinių ribų. Kvartalinės proskynos pakraščiuose iki 2 m 

ribos nuo kvartalinėsproskynos krašto kirviu iškertami ar krūmapjove išpjaunami bei 

pašalinami krūmai. Žolė pjaunama dalgiu arba žoliapjove, tačiau žoliapjovė neturėtų 

smulkinti augalų, nes smulkintas augalų dalis sunku surinkti. Nupjauta žolė sugrėbiama ir 

pašalinama iš tvarkomo ploto, Miško prie Dilbinėlių BAST ir Žagarės regioninio parko 

gamtinių buveinių ribų. Negalima nupjautos žolės palikti pasklidusios. 

Miško prie Dilbinėlių tvarkymo programos plotai pažymėti 14 priedo brėžinyje ir 

pateikiami 19 lentelėje. 
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19 lentelė. Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai pagal Miško prie Dilbin ėlių tvarkymo 

programą 

Girininkija 
Kv. 

Nr. 
Skl. Nr. 

Tvarkomo 

sklypo 

plotas, ha 

Tvarkymo plotas 
Projektuojama tvarkymo 

priemonė 

Žagarės 78 1d. 0,25 1 tvarkymo plotas Paženklintų krūmų kirtimas 

ir pašalinimas rankiniu 

būdu iš tvarkymo ploto. 

Žagarės 78 10d. 0,98 

Žagarės 79 3d. 0,07 2 tvarkymo plotas Paženklintų krūmų kirtimas 

ir pašalinimas rankiniu 

būdu iš tvarkymo ploto. 

Žagarės 79 7d. 0,62 

Žagarės 79 6d. 0,37 

Žagarės 79 10d. 0,53 

Žagarės 79 11d. 0,01 

Žagarės 68 4d. 1,07 3 tvarkymo plotas Paženklintų krūmų kirtimas 

ir pašalinimas rankiniu 

būdu iš tvarkymo ploto. 

Žagarės 68 6d. 0,22 

Žagarės 68 4d. 0,1 4 tvarkymo plotas Paženklintų krūmų kirtimas 

ir pašalinimas rankiniu 

būdu iš tvarkymo ploto. 
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