
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA 

VĮ VALSTYBINIS MIŠKOTVARKOS INSTITUTAS 

 

 

 
 

VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS  

MAŽEIKIŲ REGIONINIO PADALINIO  

(IKI 2018 M. SAUSIO 8 D. BUVUSI VĮ MAŽEIKIŲ MIŠKŲ URĖDIJA) 

 VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTO SUDEDAMOJI DALIS 

 
 

GAMTOSAUGINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

 

 

 

 
KAUNAS, 2017 

 

 

 
Pramonės pr. 11a, 51327 Kaunas 

Telefonai: (8-37) 49 02 54, 49 02 35 

Faksas: 49 02 33 

 



 

 



 

 

VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS  

MAŽEIKIŲ REGIONINIO PADALINIO  
(IKI 2018 M. SAUSIO 8 D. BUVUSI VĮ MAŽEIKIŲ MIŠKŲ URĖDIJA) 

VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTO SUDEDAMOJI DALIS 

GAMTOSAUGINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Direktorius                                                       Alfredas Galaunė 

Kraštotvarkos skyriaus vedėja                      Viliūnė Naureckaitė 

Jaunesn. specialistė      Gerda Junevičiūtė 

 

 

Vyr. specialistas       Linas Juozaitis 
 

 

 
VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas, 

2017 



 

 



 

 

TURINYS 

 Psl. 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS........................................................................................... 7 

1. DARBO TEISINIS PAGRINDAS, TIKSLAI IR METODIKA.................................. 7 

2. DARBO SUDĖTIS...................................................................................................... 9 

3. VALSTYBĖS SAUGOMOS TERITORIJOS IR OBJEKTAI.................................... 10 

3.1. Nacionalinių saugomų teritorijų bendra apžvalga............................................. 10 

3.1.1. Valstybiniai parkai................................................................................ 11 

3.1.2. Valstybiniai draustiniai......................................................................... 15 

3.1.3. Miško medžių genetinių išteklių objektai............................................. 17 

3.1.3. Valstybiniai gamtiniai rezervatai.......................................................... 18 

3.1.4. Valstybiniai biosferos poligonai........................................................... 19 

3.2. Europos ekologinio tinklo „NATURA 2000“ teritorijos................................... 21 

3.2.1. Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST)..................................... 21 

3.2.2. Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST).................................... 23 

3.3. Valstybės saugomi objektai............................................................................... 27 

3.3.1. Gamtos paveldo objektai....................................................................... 27 

3.3.2. Lietuvos Respublikos saugomos gyvūnų, augalų ir grybų rūšys.......... 27 

4. MIŠKŲ URĖDIJOS ĮSIPAREIGOJIMU SAUGOMI PLOTAI................................. 29 

4.1. Kertinės miško buveinės.................................................................................... 29 

4.2. Miško plotai saugomi pagal miškų sertifikavimo reikalavimus........................ 30 

5. NAUJAI INVENTORIZUOTI EKOLOGIŠKAI VERTINGI MIŠKO PLOTAI....... 31 

5.1. Ekologiškai vertingi miško sklypai................................................................... 31 

5.1.1. Pelkiniai miškai paliktini natūraliai raidai............................................ 32 

5.1.2. Miško pelkės paliktinos savaiminei raidai............................................ 32 

5.1.3. Miško laukymės saugotinos nuo apaugimo medžiais ir krūmais.......... 33 

5.1.4. Šlaitų medynai....................................................................................... 34 

5.2. Miško sklypai su pavieniais ekologiškai vertingais medžiais (senmedžiais).... 35 

6. MIŠKŲ ŪKINIS REŽIMAS........................................................................................ 37 

7. GAMTOSAUGINĖS ŪKINĖS PRIEMONĖS MIŠKUOSE...................................... 38 

7.1. Miško kirtimų ribojimas prie saugomų paukščių lizdaviečių............................ 38 

7.2. Rekomenduojamos retųjų augalų apsaugos priemonės..................................... 39 

7.3. Pelkinių miškų, augančių Pa ir Pb augavietėse, išsaugojimas........................... 39 

7.4. Natūralių miško pelkių, aikštelių ir laukymių išsaugojimas ir tvarkymas......... 40 

7.5. Miško laukymių valymas nuo apaugimo apaugimo.......................................... 40 

7.6. Šlaitų medynų specifika ir reikšmė................................................................... 41 

7.7. Pavienių paliekamų bioįvairovės medžių atranka ir išdėstymas....................... 42 

7.8. Senmedžių išsaugojimas.................................................................................... 43 

7.9. Kertinių miško buveinių tvarkymas ir apsauga................................................. 43 

7.10. Biotechninės priemonės................................................................................... 44 

8. GAMTOTVARKOS PLANUOSE NUMATYTOS PROJEKTUOJAMOS 

GAMTOSAUGINĖS TVARKYMO PRIEMONĖS................................................... 

 

46 

5



 

 

8.1. Plinkšių durpyno gamtotvarkos planas.............................................................. 46 

8.2. Plinkšių miško gamtotvarkos planas.................................................................. 49 

LITERATŪROS SĄRAŠAS........................................................................................... 51 

PRIEDAI.......................................................................................................................... 55 

1 priedas. Nacionalinių saugomų teritorijų žiniaraščiai........................................... 57 

2 priedas. “NATURA 2000” tinklo teritorijų žiniaraščiai....................................... 70 

3 priedas. Nacionalinių saugomų ir „NATURA 2000“ teritorijų pasiskirstymo 

saugomų teritorijų direkcijoms sąrašas..................................................................... 

79 

4 priedas. Miško medžių genetinių išteklių objektai............................................... 81 

5 priedas. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių 

radaviečių žiniaraščiai .............................................................................................. 

84 

6 priedas. Kertinių miško buveinių sąrašas valstybinės reikšmės miškuose........... 99 

7 priedas. Pelkinių miškų paliktinų natūraliai raidai žiniaraštis.............................. 102 

8 priedas. Miško pelkių paliktinų savaiminei raidai žiniaraštis............................... 110 

9 priedas. Miško laukymių saugotinų nuo apaugimo medžiais ir krūmais 

žiniaraštis.................................................................................................................. 

115 

10 priedas. Šlaitų medynų žiniaraštis...................................................................... 119 

11 priedas. Miško sklypų su pavieniais ekologiškai vertingais medžiais 

(senmedžiais) žiniaraštis........................................................................................... 

122 

12 priedas. Stačiosios dirvuolės (Agrimonia pilosa) augavietės lokalizacija 

Plinkšių miško biosferos poligone............................................................................ 

125 

13 priedas. Plinkšių durpyno tvarkymo priemonių lokalizacija.............................. 127 

14 priedas. Baltijinės ir aukštosios gegūnės hibridų bei aukštųjų gegūnių 

buveinių lokalizacija................................................................................................. 

129 

15 priedas. Baltijinės ir aukštosios gegūnės hibridų buveinės lokalizacija............. 131 

16 priedas. Bendrieji kertinių miško buveinių nuostatai......................................... 133 

  

 

 

 

 

 

 

6



 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. DARBO TEISINIS PAGRINDAS, TIKSLAI IR METODIKA 

Teisinis pagrindas. Darbas parengtas pagal VĮ Mažeikių miškų urėdijos (toliau 

Mažeikių miškų urėdijos) užsakymą. Gamtosauginių priemonių plano parengimą sąlygojo 

naujo Mažeikių miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto rengimas. Šiame darbe 

pateikiama gamtosauginių, gamtotvarkinių ir miško biologinę įvairovę praturtinančių 

specialių priemonių visuma, darbas parengtas atsižvelgiant į besikeičiančius šalies 

valstybinių miškų aplinkosauginius reikalavimus. 

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 

gamtpsaugines priemones pateikiama atskiruose žiniaraščiuose (pagal girininkijas). 

Darbo tikslai:  

1. Parengti specialų miškų urėdijos gamtosauginių priemonių žemėlapį, kuriame būtų 

pažymėtos visos miškų urėdijos teritorijoje esančios valstybės saugomos teritorijos, Europos 

Sąjungos svarbos teritorijos (NATURA 2000), Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, 

augalų, samanų, kerpių ir grybų rūšių radavietės, miškų urėdijos įsipareigotos saugoti 

kertinės miško buveinės, naujai inventorizuotos kitos ekologiškai vertingos teritorijos. 

2. Gamtotvarkos planuose numatytų gamtinių vertybių atkūrimo ir tolimesnio jų 

palaikymo priemonių pagrindu suprojektuoti biologinės įvairovės palaikymo kirtimus, 

specialiuosius miško kirtimus, kitas priemones. 

Darbo metodika. Darbas atliktas naudojant naują (2016 m.) miškotvarkos taksacinę 

medžiagą, saugomų teritorijų planavimo dokumentus, atliktų bioįvairovės tyrimų bei vykdytų 

projektų medžiagą. Darbe remtasi Mažeikių miškų urėdijos, Valstybinės saugomų teritorijų 

tarnybos, Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos specialistų pateikta medžiaga ir informacija 

bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos saugomų rūšių informacinėje sistemoje 

(SRIS) esančiais duomenimis. Visi šie duomenys užkoduoti atnaujintoje VĮ Valstybinio 

miškotvarkos instituto (toliau – VMI) taksacinėje duomenų bazėje ir suvesti į grafinę 

duomenų bazę, parengiant geografinės informacinės sistemos (toliau – GIS) sluoksnius. 

Naudojant taksacinę duomenų bazę rengiami gamtosauginių priemonių žiniaraščiai, o 
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naudojant grafinę duomenų bazę paruošiami miškų urėdijos gamtosauginių priemonių 

žemėlapiai. Visi žemėlapiai gaminami valstybinės reikšmės miškų išdėstymo planų pagrindu.  

Tolimesni projektiniai sprendimai priimti vadovaujantis galiojančiais saugomų 

teritorijų nuostatais, gamtotvarkos, miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos ir miško 

kirtimų taisyklių reikalavimais, taip pat tvaraus, gamtai artimo ir subalansuoto miškų ūkio 

principais. 
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2. DARBO SUDĖTIS 

Gamtosauginių priemonių planas susideda iš dviejų atskirų dalių – grafinės 

informacijos (žemėlapio) ir gamtosauginių priemonių plano – Aiškinamojo rašto. Grafinė 

informacija lokalizuota planinėje medžiagoje, parengiant Mažeikių miškų urėdijos bendrą 

gamtosauginių priemonių žemėlapį M 1:50 000 ir visų girininkijų gamtosauginių priemonių 

žemėlapius M 1:20 000. Gamtosauginių priemonių plano Aiškinamajame rašte pateikiami 

žiniaraščiai sudaryti visoms Gamtosauginių priemonių žemėlapyje pažymėtoms saugomoms 

teritorijoms ir objektams bei naujai inventorizuotiems ekologiškai vertingiems miško 

sklypams. Taip sukuriamas vieningas dokumentas, kuriame sukoncentruotos visos saugomos 

ir apribotos veiklos teritorijos bei objektai su jų palaikymui reikalingo nustatyto ūkinio 

režimo ypatybėmis. Gamtosauginių priemonių aprašymai pateikiami atskiruose 

žiniaraščiuose pagal girininkijas. 

Iš viso parengta 10 komplektų gamtosauginių priemonių planų girininkijoms (po 1 

aiškinamųjų raštų ir žemėlapių komplektą kiekvienai girininkijai) ir 1 bendras visos miškų 

urėdijos aiškinamojo rašto ir žemėlapio komplektas Mažeikių miškų urėdijos administracijai. 
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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 (Gamtinio karkaso nuostatai, 2007). 

3.1. Nacionalinių saugomų teritorijų 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 Lietuvos respublikos saugomų teritorijų įstatymas (1993 m. 

lapkričio 9 d. Nr. I-301; nauja redakcija nuo 2001-12-28: Nr. IX-628, 2001-12-04, Žin., 

2001, Nr. 108-3902). Saugomų teritorijų naudojimą ir apsaugą reglamentuoja Bendrieji 

saugomų teritorijų nuostatai. Individualius nuostatus turi valstybiniai parkai, valstybiniai 

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

esantys draustiniai skirstomi į gamtinius (botaniniai-zoologiniai, botaniniai, ichtiologiniai, 

telmologiniai, hidrografiniai, geomorfologiniai), kompleksinius (kraštovaizdžio) ir 

genetinius draustinius. 

Miškų urėdijos administruojami miškai yra Akmenės, Mažeikių rajonuose ir Skuodo 

rajono dalyje. Bendras miškų plotas urėdijos administruojamoje teritorijoje yra 62473,0 ha, 

iš jų valstybinės reikšmės miškai užima 32525,0 ha plotą. Miškų urėdijos teritorijos 

miškingumas šiuo metu yra apie 30,4%. Miškų urėdijos administruojamoje miškų teritorijoje 

valstybės saugomos teritorijos iš viso užima 8987,3 ha arba 14,4% nuo bendro miškų ploto. 

Valstybinės reikšmės miškuose saugomos teritorijos užima 6596,7 ha arba 20,3% nuo miškų 

urėdijos administruojamo valstybinės reikšmės miškų ploto (1 lentelė, 1 priedas). 
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1 lentelė. Valstybės saugomų teritorijų pasiskirstymas girininkijų miškuose 

Girininkija 

Visi miškai Valstybinės reikšmės miškai 

Girininkijos 

plotas, ha 

Saugomų 

teritorijų plotas, 

ha 

Bendro 

miškų ploto 

% 

Bendras miškų 

plotas, ha 

Saugomų 

teritorijų plotas, 

ha 

Bendro 

miškų ploto 

% 

Ruzgų 6795,0 63,7 0,9 3862,9 7,4 0,2 

Mažeikių 7956,3 162,7 2,0 2732,8 83,1 3,0 

Naujosios 

Akmenės 
8207,7 73,5 0,9 3439,1 1,5 0,04 

Renavo 5229,9 251,2 4,8 3011,4 78,2 2,6 

Sedos 5035,0 3176,7 63,1 3232,4 2673,2 82,7 

Balėnų 6069,2 63,7 1,0 3350,6 29,0 0,9 

Kapėnų 6081,2 1904,5 31,3 3321,0 1239,4 37,3 

Kairiškių 5378,3 2463,8 45,8 3613,3 1980,5 54,8 

Papilės 6369,0 390,5 6,1 3551,6 108,3 3,0 

Kruopių 5351,4 437,0 8,2 2409,9 396,1 16,4 

Iš viso: 62473,0 8987,3 14,4 32525,0 6596,7 20,3 

Valstybės saugomų teritorijų miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškuose 

daugiausiai yra Sedos 2673,2 ha ir tai sudaro 82,7% nuo bendro girininkijos miškų ploto) ir 

Kairiškių (1980,5 ha ir tai sudaro 54,8% nuo bendro girininkijos miškų ploto) girininkijose. 

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

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

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

3.1.1. Valstybiniai parkai 

Ventos regioninis parkas – įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 

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

draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30–913), siekiant išsaugoti Ventos paslėnių 

kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai 

naudoti. Ventos regioninio parko teritorija užima 9834 ha plotą Mažeikių (3592 ha), 

Akmenės (6005 ha) ir Šiaulių (237 ha) rajonų savivaldybėse. Ventos regioninio parko 

apsaugos režimą užtikrina ir regioninio parko steigimo tikslų įgyvendinimą koordinuoja 

Ventos regioninio parko direkcija. Regioninio parko plotas – 9834 ha (2 lentelė).  

Ventos regioninis parkas yra unikalus savo geologine sandara. Tik čia galima 

pamatyti paslaptingojo juros periodo uolienas, paliesti rankomis dinozaurų laikmečio gyvūnų 

liekanas – fosilijas. Papilės atodangos unikalios, turinčios pasaulinę mokslinę vertę. 

Negyvoji gamta. Žymiausias negyvosios gamtos paveldo objektas – Papilės juros 

periodo atodangos, kuriose atsidengia prieš 160 mln. metų negilios jūros užutekyje 

susiklosčiusios nuosėdos. Ventos apylinkėse taip pat aptiktas didžiulio priešledynmečio ežero 
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nuosėdų klodas, liudijantis apie rūstų klimatą ir tundros augmeniją, augusią čia prieš  

80–30 tūkstančių metų. 

Gyvoji gamta. Antras pagal žinomumą Lietuvoje medis - Papilės penkiolikakamienė 

liepa. Apžadų kapeliuose, ypač gerbiamoje šventoje vietoje, auga 300 metų amžiaus pušys. 

Ant vienos iš jų kamienų tebėra nuo neatmenamų laikų pritvirtinta geležinė aukų skrynia. 

Ventos regioninio parko miškuose ir pievose ypač gausiai auga gegužraibiniai augalai, 

sibiriniai vilkdalgiai, plačialapės begalės, miškinės mėtos. 

Kraštovaizdis: Ventos, Virvytės, Dabikinės, Uogio, Avižlio upės ir upeliai, jų 

natūralus hidrografinis tinklas, slėniai su retomis Lietuvoje natūraliomis pievomis, senomis 

giriomis ir giraitėmis. Upėms būdingos didelės išraiškingos kilpos, slėniams – statūs šlaitai 

su unikaliomis atodangomis. Europos mastu ypač vertinga Papilės atodanga, kurioje atidengti 

juros periodo suakmenėjusios faunos kompleksai, buvę žemės paviršiuje prieš 155-130 

milijonų metų. Tai unikalus geologinis paminklas.  

Regioninio parko paskirtis, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. 

balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“, yra:  

 išsaugoti Ventos slėnio kraštovaizdį su raiškiais šlaitais, atodangas su juros periodo 

suakmenėjusios faunos kompleksais, Ventos ir jos intakų – Virvytės, Uogio, Ažvilio, 

Dabikinės upelių – natūralų hidrografinį tinklą; 

 išsaugori kultūros paveldo vertybes bei gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos 

komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją; 

 atkurti sunaikintus ir pažeistus gamtos, kultūros kompleksus bei objektus; 

 vykdyti tyrimus ir stebėjimus, kaupti informaciją gamtosaugos, kultūros paveldo 

apsaugos ir kitose srityse;  

 sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose bei vietose, 

nustatytose regioninio parko planavimo schemoje, vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, 

propaguoti gamtos ir kultūros paveldą bei jo apsaugą 

 reglamentuoti ūkinę veiklą bei urbanizacijos plėtotę pagal regioninio parko planavimo 

schemą.  

Ventos regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. D1-330 „Dėl Ventos regioninio parko tvarkymo 

plano patvirtinimo“. Tvarkymo plano tikslai yra – nustatyti: 

1. kraštovaizdžio tvarkymo zonas ir jų reglamentus; 

2. gamtos apsaugos kryptis ir priemones; 
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3. kultūros paveldo apsaugos kryptis ir priemones; 

4. rekreacinio naudojimo plėtros kryptis ir priemones; 

5. gyvenamųjų vietovių ir infrastruktūros plėtros kryptis. 

Ventos regioninio parko tvarkymo plane numatyta: 

 užtikrinti regioninio parko ekosistemos stabilumą ir gerą ekologinę būklę, stiprinti 

gamtinio karkaso ekologinį potencialą, mažinant antropogeninį poveikį ir didinant 

ekosistemų natūralumą; 

 išsaugoti biologinę įvairovę, gamtos paveldo objektus ir kompleksus.  

 Ventos ir jos intakų slėniuose, paslėniuose skatinti transformuoti kultūrines pievas, 

ganyklas ir ariamą žemę į natūralias ekstensyvaus naudojimo pievas ir ganyklas.  

 šiuo metu specialaus apsaugos statuso neturinčius: Papartynės geologinę atodangą, 

Raudonskardį, Purvių atragį, Santeklių ąžuolą, dešimtkamienę Uogiškių liepą, Žalionės 

kaimo, Santeklių, Santeklinės, Gyvolių ir Užpelkių pušis, Viekšnių, Užpelkių ir Šiliškių 

vinkšnas, inicijuoti jų paskelbimą gamtos paveldo objektais. 

Veiklą Ventos regioninio parko funkcinio prioriteto zonose reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10d. patvirtintas įsakymas Nr. 

434 „Dėl Ventos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo“. Ventos regioninio 

parko apsauga ir tvarkymas, veiklos reglamentavimas siejamas su teritorijos funkcinio 

prioriteto zonomis. (2 lentelė).  

2 lentelė. Ventos regioninio parko funkcinio prioriteto zonos 

Regioninio parko funkcinio prioriteto zonos ha* % 

Konservacinio prioriteto zonos: 4019 40,9 

Rezervatai 109 1,1 

Draustiniai 3910 39,8 

Ekologinės apsaugos prioriteto zonos  4308 43,8 

Rekreacinio prioriteto zonos  380 3,9 

Miškų ūkio zonos 453 4,6 

Žemės ūkio zonos 406 4,1 

Gyvenamosios zonos 268 2,7 

Iš viso: 9834 100 

Regioninio parko buferinės apsaugos zona 249  

*Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (www.vstt.lt), 2017 

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 370 

„Dėl Ventos regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano 

patvirtinimo“, šio parko koncervacinio funkcinio prioriteto zoną sudaro: Purvių gamtinis 

rezervatas, Ventos, Virvytės ir Uogio kraštovaizdžių draustiniai, Purvėnų geomorfologinis 

13

http://www.vstt.lt/


 

 

draustinis, Avižlio ir Dabikinės hidrografiniai draustiniai, Užpelkių botaninis-zoologinis 

draustinis, kurių tikslai yra šie: 

1. Purvių gamtinio rezervato – išsaugoti unikalų gamtinį kompleksą, susidedantį iš 

natūralios Uogio upelio slėnio atkarpos, brandžių eglynų ir drebulynų su saugomų augalų 

augavietėmis, saugomų paukščių – mažųjų erelių rėksnių, žaliųjų meletų, juodųjų gandrų 

perimvietėmis ir maitinimosi plotais, gausia entomofauna; 

2. Ventos kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Ventos slėnio kraštovaizdžio etaloną 

su raiškiu gilinamosios ir šoninės erozijos suformuotu Ventos slėniu, unikalia Papilės juros 

periodo atodanga, Papilės 15-kamiene liepa, kitais gamtos ir kultūros paveldo objektais, 

Papilės miestelio senosios dalies urbanistine struktūra; 

3. Virvytės kraštovaizdžio draustinio– išsaugoti natūralaus Virvytės žemupio slėnio 

kraštovaizdį su griežlių ir tulžių buveinėmis, Gyvolių piliakalniu, Skleipių akmeniu, kitomis 

gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis; 

4. Uogio kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti didele gamtinių sąlygų, augalijos ir 

gyvūnijos įvairove pasižymintį Uogio upelio ir aplinkinių miškų kompleksą su itin gausiomis 

mažųjų, vyriškųjų ir šalmuotųjų gegužraibių populiacijomis, saugomų paukščių – mažųjų 

erelių rėksnių ir juodųjų gandrų buveinėmis; 

5. Purvėnų geomorfologinio draustinio – išsaugoti raiškią Ventos slėnio atkarpą su 

Purvių atragiu ir Purvių atodanga; 

6. Avižlio hidrografinio draustinio – išsaugoti natūralų Avižlio žemupį kaip nedidelių 

Ventos intakų etaloną; 

7. Dabikinės hidrografinio draustinio – išsaugoti natūralų pelkėtą Dabikinės 

žemupio slėnį; 

8. Užpelkių botaninio-zoologinio draustinio – išsaugoti biologiniu požiūriu itin 

vertingą natūralaus Avižlio upelio slėnio ir aplinkinių miškų kompleksą su etaloninėmis upių 

slėnių augalų bendrijomis, gausia entomofauna, saugomų augalų augavietėmis, saugomų 

vandens ir pelkių paukščių buveinėmis. 

Bendras Ventos regioninio parko miškų plotas Mažeikių miškų urėdijos 

administruojamoje teritorijoje yra – 4842,9 ha, iš jų valstybinės reikšmės miškai sudaro 

3329,7 ha (1 priedas).  
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3.1.2. Valstybiniai draustiniai 

Mažeikių miškų urėdijos teritorijoje įsteigti 9 valstybiniai draustiniai: 1 genetinis, 1 

geomorfologinis, 1 botaninis, 1 hidrografinis, 2 kraštovaizdžio ir 3 telmologiniai 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. 

Miškų urėdijos teritorijoje įsteigti šie valstybiniai draustiniai: 

 

 Plinkšių kraštovaizdžio draustinis; 

 Varduvos kraštovaizdžio draustinis; 

 Šakynos geomorfologinis draustinis; 

 Šerkšnės hidrografinis draustinis; 

 Girkančių telmologinis draustinis; 

 Karniškių telmologinis draustinis; 

 Šernynės telmologinis draustinis; 

 Pavirvyčių botaninis draustinis; 

 Marijampolės miško eglės valstybinis genetinis draustinis. 

Bendras miškų plotas visuose valstybiniuose draustiniuose yra 1522,6 ha, iš jų 

valstybinės reikšmės miškai užima 942,2 ha (3 lentelė, 1 priedas). 

Pastaba. *Miškų urėdijos teritorijoje Ventos regioninio parko funkcinėje apsaugos zonoje yra 

įsteigtas Santeklių miško pušies genetinis draustinis, tačiau jis nėra įtrauktas į valstybinių genetinių draustinių 

sąrašą (plačiau apie jį aprašoma „3.1.3. Miško medžių genetinių išteklių objektai“ poskyryje). 
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3 lentelė. Valstybiniai draustiniai 

 

Draustinio 

pavadinimas 

Bendras 

plotas, 

ha 

Girininkija 

Bendras 

miškų 

plotas, 

ha 

Valstybinės reikšmės 

miškų plotas, ha 
Adresas Kada ir kieno įsteigtas Steigimo tikslas 

bendras 
iš jo miško 

žemė 

Plinkšių kraštovaizdžio 

draustinis 
454,9 Sedos 455,4 348,4 338,7 

Mažeikių raj. ir 

Telšių raj. 

savivaldybės 

LRV 1997-12-29 

nutarimas Nr. 1486 (Žin., 

1998, Nr. 1-9) 

Išsaugoti raiškų Rytų Žemaičių moreninės 

plynaukštės kraštovaizdį su Plinkšių ežeru; dalis 

teritorijos turi paukščių apsaugai svarbios 

teritorijos statusą 

Varduvos kraštovaizdžio 

draustinis 
323,6 

Renavo,  

Sedos 
323,6 74,3 73,7 

Mažeikių raj. 

savivaldybė 

LR AT 1992-09-24 

nutarimas Nr. I-2913 (Žin., 

1992, Nr. 30-913) 

Išsaugoti raiškų Varduvos slėnio kraštovaizdį 

Šakynos geomorfologinis 

draustinis 
0,1 Kruopių 0,1 0,1 0,1 

Šiaulių raj. 

savivaldybė 

LR AT 1992-09-24 

nutarimas Nr. I-2913 (Žin., 

1992, Nr. 30-913) 

Išsaugoti Šiaurės Lietuvai būdingos rumbėtos 

moreninės lygumos fragmentą 

Šerkšnės hidrografinis 

draustinis 
146,4 

Ruzgų, 

Renavo, 

Balėnų 

147,1 32,9 32,9 
Mažeikių raj. 

savivaldybė 

LR AT 1992-09-24 

nutarimas Nr. I-2913 (Žin., 

1992, Nr. 30-913) 

Išsaugoti negilaus salpinio slėnio vidutiniškai 

vingiuotą Šerkšnės upelio atkarpą 

Girkančių telmologinis 

draustinis 
207,5 Kruopių 207,6 172,2 172,2 

Akmenės raj. 

savivaldybė 

LTSR Ministrų Tarybos 

1974-05-16 nutarimas Nr. 

195 (Žin., 1974, Nr. 18-

181, 20-203) 

Išsaugoti Ventos vidurupio lygumai būdingą 

Girkančių pelkę 

Karniškių telmologinis 

draustinis 
229,3 Kruopių  229,3 223,8 221,3 

Akmenės raj. 

savivaldybė 

LTSR Ministrų Tarybos 

1974-05-16 nutarimas Nr. 

195 (Žin., 1974, Nr. 18-

181, 20-203) 

Išsaugoti Ventos vidurupio lygumai būdingą 

Gerkiškių pelkę 

Šernynės telmologinis 

draustinis 
120,8 Mažeikių 120,8 83,1 83,1 

Mažeikių raj. 

savivaldybė 

LR AT 1992-09-24 

nutarimas Nr. I-2913 (Žin., 

1992, Nr. 30-913) 

Išsaugoti Šiaurės Vakarų Žemaitijos aukštapelkės 

augalų kompleksą 

Pavirvyčių botaninis 

draustinis 
31,3 

Kapėnų, 

Kairiškių 
31,3 0 0 

Mažeikių raj. ir 

Akmenės raj. 

savivaldybės 

LR AT 1992-09-24 

nutarimas Nr. I-2913 (Žin., 

1992, Nr. 30-913) 

Išsaugoti užliejamų pievų ir miškapievių augalijos 

kompleksą Virvytės slėnyje su retų rūšių augalų 

augimvietėmis 

*Marijampolės miško 

eglės valstybinis 

genetinis draustinis 

7,4 Ruzgų 7,4 7,4 7,4 

Telšių apskritis, 

Mažeikių raj. 

savivaldybė 

LRV 2014 m. lapkričio 12 

d. nutarimas Nr. 1246 

(TAR, 2014-04-21, Nr. 

17309) 

Išsaugoti Marijampolės miško paprastosios eglės 

(Picea abies (L.) Karst.) populiacijos genetinę 

įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti 

šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos 

dauginamąja medžiaga 
 

* Marijampolės miško eglės valstybinio genetinio draustinio ribų planas (parengtas 2013 m.) pateikiamas 4 priede 

SANTRUMPŲ IR SUTARTINIŲ ŽENKLŲ REIKŠMĖS: 

LTSR - Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika; 

LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 

LR AT - Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas.
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3.1.3. Miško medžių genetinių išteklių objektai 

Siekiant išsaugoti miško medžių populiacijų genetinę įvairovę kintančios aplinkos 

sąlygomis ir užtikrinti šių populiacijų atsikūrimą arba atkūrimą jų dauginamąja medžiaga, 

šalyje atrinkti, įvertinti ir į Genetinių miško medžių išteklių informacinę sistemą įtraukti 

miško genetiniai draustiniai bei genetiniai medynai.  

Santeklių miško pušies genetinis draustinis – tai gamtinio prioriteto teritorija, 

patenkanti į Ventos regioninio parko ekologinės apsaugos zoną, kurioje ūkininkavimas 

vykdomas pačiu lengviausiu režimu. Šis draustinis įsteigtas Mažeikių rajono savivaldybėje, 

Viekšnių seniūnijoje, Santeklių miške (Kapėnų girininkijos 45 kv. 20-22, 47 ir 48 sklypuose; 

užima 4,4 ha plotą), remiantis 2013 metais parengtu specialiojo planavimo dokumentu – 

Santeklių miško pušies genetinio draustinio ribų planu. Pagal teritorijų planavimo dokumentą 

tvirtinančią instituciją planas yra Vyriausybės lygmens, o pagal planuojamos teritorijos dydį ir 

sprendimų konkretizavimo lygį – rajono lygmens. Santeklių miško pušies genetinio draustinio 

ribų planas pateikiamas 4 priede.  

Santeklių miško pušies genetinio draustinio steigimo tikslas ir uždaviniai – išsaugoti 

Santeklių miško paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijos genetinę įvairovę 

kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos 

dauginamąja medžiaga.  

Santeklių miško pušies genetinio draustinio ribų specialusis planas parengtas 

vadovaujantis Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 

2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-275 „Dėl valstybinių miško genetinių draustinių ribų 

planų projektų rengimo“. Vykdomų planavimo darbų tikslas – parengti, suderinti ir 

patvirtinti Santeklių miško pušies genetinio draustinio ribų planą, siekiant įteisinti kaip 

saugomą teritoriją Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka ir 

įregistruoti Saugomų teritorijų valstybės kadastre.  
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3.1.4. Valstybiniai gamtiniai rezervatai 

Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas įsteigtas 1979 m. birželio 29 d. Akmenės 

rajone Kamanų botaninio draustinio pagrindu. Kamanų valstybinio gamtinio rezervato 

nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 

1238 „Dėl Kamanų valstybinio gamtinio rezervato nuostatų patvirtinimo“. Kamanų 

valstybinio gamtinio rezervato nuostatai nustato Kamanų valstybinio gamtinio rezervato 

steigimo tikslus, numato rezervato ir jo buferinės apsaugos zonos apsaugos, tvarkymo ir 

kontrolės teisinius pagrindus, reglamentuoja veiklą šiose teritorijose.  

Kamanų valstybinio rezervato uždaviniai: 

1. išsaugoti Kamanų pelkę – didžiausią Šiaurės Lietuvoje pelkinį kompleksą su vidaus 

sausmėmis (salomis ir pusiasaliais), klampynių supamomis pelkių akimis ir ežerokšniais 

bei pelkę supantį Didmiškio mišką Ventos vidurupio žemumoje, taip pat būdingą ir retą 

augaliją bei gyvūniją; 

2. išsaugoti rezervato teritorijos ekosistemos stabilumą ir natūralią raidą; 

3. atkurti ūkinės veiklos pažeistus gamtos kompleksus ir objektus; 

4. tirti ir stebėti rezervato teritoriją, kaupti informaciją apie jos gamtinės aplinkos 

komponentų būklę ir pokyčius; 

5. vykdyti ekologinį švietimą, propaguoti gamtos apsaugos idėjas. 

Bendras Kamanų valstybinio gamtinio rezervato plotas yra 3935 ha. Aplink Kamanų 

rezervatą yra sudaryta buferinės apsaugos zona, kurios paskirtis – sumažinti galimą neigiamą 

poveikį kraštovaizdžiui ir aplinkai; apsauginė zona, kurios paskirtis – sumažinti neigiamą 

ūkinės veiklos įtaką rezervato teritorijai, išsaugoti šios teritorijos regimąją aplinką. Apsaugos 

zonos plotas – 2530 ha. Į Mažeikių miškų urėdijos teritoriją patenka tik Kamanų valstybinio 

gamtinio rezervato apsauginės buferinės zonos dalis.  

Rezervato buferinės apsaugos zonos apsaugos tvarką nustato ir ūkinę veiklą 

reglamentuoja: Gamtinių rezervatų ir valstybinių parkų apsaugos zonų bendrieji nuostatai, 

patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 1153, 

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (XLVI skyrius – Rezervatų apsaugos 

zonos (esamos ir projektuojamos)), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 

patvirtintas 1993 m. kapkričio 9 d. Nr. I-301 (VII skyrius, 34 straipsnis – „Veiklos apsaugos 

zonose nustatymas“) bei Kamanų gamtinio rezervato nuostatai. 

Kamanų gamtinio rezervato tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2006 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Kamanų valstybinio 
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gamtinio rezervato tvarkymo plano patvirtinimo“. „Kamanų gamtinio rezervato buferinės 

apsaugos reglamente“, nurodoma, kad buferinės apsaugos zonoje: 

 miškai atkuriami laikantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų aplinkos 

ministro 2003 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 659 (Žin., 2004, Nr. 39-1280), reikalavimų; 

 atkuriant mišką rekomenduojama formuoti artimos natūraliai rūšinės sudėties mišrius 

medynus, pirmenybę teikiant savaiminiam žėlimui; 

 medžioklei leidžiama įrengti tik kilnojamuosius bokštelius, ne aukštesnius kaip 2,5 m; 

 agrarinėse teritorijose skatinamas ekologiškas ekstensyvus žemės ūkis, ypač 

pievininkystė ir ganyklinė gyvulininkystė; 

 skatinamas natūralaus hidrografinio tinklo ir hidrologinio režimo atkūrimas. 

3.1.5. Valstybiniai biosferos poligonai 

Mažeikių miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje yra Plinkšių miško 

biosferos poligonas.  

Plinkšių miško biosferos poligonas – įsteigtas 2004 m. gruodžio 10 d. Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-629 „Dėl Adutiškio-Guntauninkų miškų, 

Gedžiūnų miško, Gubernijos miško, Padauguvos miško, Plinkšių miško, Rūdininkų girios, 

Šimonių girios, Taujėnų-Užulėnio miškų ir Žaliosios girios biosferos poligonų įsteigimo, jų 

nuostatų ir ribų patvirtinimo“. Plinkšių biosferos poligono steigimo tikslas – išsaugoti 

Plinkšių miškų ir jų apylinkių ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti vapsvaėdžio (Pernis 

apivorus) ir pilkosios meletos (Picus canus) populiacijas teritorijoje.  

Mažeikių miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje bendras Plinkšių miško 

biosferos poligono plotas yra 2621,8 ha, iš jų valstybinės reikšmės miškai užima 2324,8 ha. 

Biosferos poligono paskirtis:  

1. būti sudėtine nacionalinės kompleksinės ekologinės bei specializuotos biologinės 

įvairovės būklės stebėsenos sistemos bei Europos ekologinio tinklo Natura 2000 

dalimi, kurioje stebimi, kontroliuojami bei prognozuojami gamtinių sistemų pokyčiai; 

2. išsaugoti Plinkšių miškų ir jų apylinkių ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti 

vapsvaėdžio (Pernis apivorus) ir pilkosios meletos (Picus canus) populiacijas 

teritorijoje; 

3. vykdyti saugomų rūšių (vapsvaėdžio, pilkosios meletos) populiacijų stebėseną 

(monitoringą), mokslinius tyrimus, kaupti informaciją apie rūšių įvairovę; 

4. atlikti gamtosaugos eksperimentus natūraliuose gamtiniuose kompleksuose ir jų 

aplinkinėse teritorijose; 

5. analizuoti žmogaus veiklos poveikį natūralioms ekosistemoms; 
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6. užtikrinti gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą; 

7. propaguoti biologinės įvairovės išsaugojimo idėjas ir būdus. 

Ūkinė ir kita veikla Biosferos poligone negali bloginti saugomų rūšių (vapsvaėdžio, 

pilkosios meletos) ir jų buveinių apsaugos būklės. Biosferos poligono nuostatai reglamentuoja 

tokius ūkinės veiklos principus:  

1. pagrindiniai ir einamieji miško kirtimai negali būti vykdomi nuo balandžio 1 d. iki 

birželio 15 d.; 

2. kertant mišką plynai, 1 ha turi būti paliekama ne mažiau kaip 20 buvusio pagrindinio 

ardo sėklinių ir biologinės įvairovės palaikymui skirtų medžių (biologinei įvairovei 

skirti medžiai paliekami biogrupėmis); 

3. vykdant sanitarinius kirtimus, 1 ha turi būti paliekama ne mažiau kaip 15 sausuolių 

medžių ir stuobrių, nepavojingų miško sanitarinės apsaugos požiūriu (paliekamų 

sausuolių ir stuobrių skersmuo už vidutinį medyno skersmenį gali būti mažesnis ne 

daugiau kaip trečdaliu); 

4. skatinama reguliuoti kranklių ir kiaunių gausą, globoti skruzdėlynus; 

5. skatinama įrengti vapsvaėdžiams dirbtinius lizdus; 

6. skatinama įgyvendinti priemones, gausinančias vapsvas ir kamanes; 

7. skatinama kryptingai formuoti medynų amžiaus struktūrą, kad brandžių medynų plotas 

Biosferos poligone sudarytų ne mažiau kaip 20 % viso ploto, o medynų, kuriuose 

pagrindiniai kirtimai iš viso nenumatomi, bendras plotas sudarytų ne mažiau kaip 2 % 

miško ploto; 

8. skatinama nenaudoti pesticidų; 

9. skatinama vykdyti kitas priemones, palankiai veikiančias vapsvaėdžio ir pilkosios 

meletos apsaugos būklę. 

Vapsvaėdžio veisimosi vietose negali būti vykdomi pagrindiniai miško kirtimai, o kiti 

kirtimai ir medienos ištraukimas negali būti vykdomi balandžio–rugpjūčio mėn. Veisimosi 

vietose prireikus gali būti vykdomi laisvieji atrankiniai kirtimai lapkričio–vasario mėn. 

Vapsvaėdžio veisimosi vietos apsaugos zonoje negali būti vykdomi miško kirtimai ir 

medienos ištraukimas balandžio–rugpjūčio mėn. 
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3.2. Europos ekologinio tinklo “NATURA 2000” teritorijos 

Ekologinis tinklas yra gamtinio karkaso dalis. Biologinės įvairovės apsaugai gamtinio 

karkaso teritorijoje išskiriamas ekologinis tinklas, jungiantis didžiausią bioekologinę svarbą 

turinčias buveines, jų aplinką, gyvūnų ir augalų migracijos koridorius. 

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 (toliau – BAST) ir paukščių apsaugai svarbios 

teritorijos (toliau – PAST). Šiose teritorijose draudžiama arba ribojama veikla, galinti daryti 

neigiamą poveikį saugomoms augalų ir gyvūnų rūšims. Veikla gali būti vykdoma tik 

atsižvelgiant į konkrečius buveinių tipus ar rūšis, vadovaujantis teritorijų planavimo 

dokumentais ir (ar) gamtotvarkos planais. Dauguma nacionalinių saugomų teritorijų dėl jų 

gamtinės vertės ir atitikties nustatytiems atrankos kriterijams paskelbtos “NATURA 2000” 

teritorijomis.  

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.  

„Natura 2000“ teritorijos turi būti tvarkomos pagal 2004 metų kovo 15 dieną LR 

Vyriausybės nutarimu Nr. 276 patvirtintus Bendruosius buveinių ar paukščių apsaugai svarbių 

teritorijų nuostatus ir patvirtintus joms parengtus gamtotvarkos planus.  

3.2.1. Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) 

Mažeikių miškų urėdijos teritorijoje paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) 

statusas suteiktas: 

 

 Kamanų pelkei, 

 Plinkšių miškui, 

 Ventos upės slėniui. 

Kamanų pelkės PAST yra Akmenės raj. ir Mažeikių raj. savivaldybėse, ribos 

sutampa su Kamanų valstybinio rezervato ir jo apsaugos zonos ribomis, patvirtintomis 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1978 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 232 ir Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1992 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 901 „Dėl Kamanų valstybinio 

rezervato išplėtimo“. Steigimo tikslas: siekiama išsaugoti pievinių lingių (Circus pygargus), 

tetervinų (Tetrao tetrix), dirvinių sėjikų (Pluvialis apricaria), tikučių (Tringa glareola), 
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žvirblinių pelėdų (Glaucidium passerinum) populiacijas ir migruojančių baltakakčių žąsų 

(Anser albifrons) ir želmeninių žąsų (Anser fabalis) sankaupų vietas.  

Kamanų pelkės PAST bendras plotas Mažeikių miškų urėdijos administruojamoje 

teritorijoje yra 1334,6 ha, iš jų valstybinės reikšmės miškų plotas užima – 706,9 ha.  

Plinkšių miško PAST yra Mažeikių raj., Telšių raj. ir Plungės raj. savivaldybėse, 

ribos sutampa su Plinkšių miško biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-629 „Dėl Adutiškio-

Guntauninkų miškų, Gedžiūnų miško, Gubernijos miško, Padauguvos miško, Plinkšių miško, 

Rūdninkų girios, Šimonių girios, Taujėnų-Užulėnio miškų ir Žaliosios girios biosferos 

poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo“.  

Plinkšių miško PAST apsaugai svarbi teritorija – Plinkšių miškas, patvirtinta ir jos 

ribos nustatytos LRV 2004 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 399 „Dėl Lietuvos Respublikos 

saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra paukščių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašo 

patvirtinimo ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų ribų nustatymo“.  

Steigimo tiklsas – vapsvaėdžio (Pernis apivorus) ir pilkosios meletos (Picus canus) 

populiacijų ir jų buveinių apsaugai. Plinkšių miško PAST esančiuose miškų urėdijos 

administruojamuose valstybinės reikšmės miškuose nustatytos vapsvaėdžio veisimosi vietos ir 

ų apsaugos zonos pateikimos 4 lentelėje. 

4 lentelė. Vapsvaėdžio veisimosi vietos ir jų apsaugos zonos Plinkšių miško PAST valstybinės reikšmės 

miškuose 

Eil. 

Nr. 

Vapsvaėdžio veisimosi vieta Vapsvaėdžio veisimosi vietos apsaugos zona 

Kvartalo Nr. Sklypo Nr. Kvartalo Nr. Sklypo Nr. 

Sedos girininkija 

1 25 13, 14, 15, 16 25 
9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 35, 37, 38, 

39, 40, 41 

2 
33 17, 20, 23 33 3, 4, 5, 16, 18, 19, 21, 22 

36 5 36 3, 4, 6, 8, 9 

3 47 8, 11 47 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 

16 

4 52 16, 17, 26, 27, 28, 31 
52 

3, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 

32, 33, 34 

51 6, 7, 12, 14, 16, 20 

5 55 25, 26, 27, 28, 29 
55 23, 24, 26, 27, 30, 31, 35 

61 2, 3, 4, 5, 6, 9 

6 63 33, 34 
62 15, 16, 19, 20, 21 

63 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40 

7 66 14, 15, 16 66 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 20, 21 

8 59 2, 3 

51 25, 26 

52 43, 45, 46, 47, 48, 49 

59 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19 

9 60 1, 18, 19, 20, 21 60 
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 22, 23, 35 

Iš viso: 9 vapsvaėdžių veisimosi vietos 

22



 

 

Plinkšių miško PAST bendras plotas Mažeikių miškų urėdijos administruojamoje 

teritorijoje yra 2986,5 ha, iš jų valstybinės reikšmės miškai – 2570,7 ha.  

Ventos upės slėnio PAST yra Mažeikių raj., Akmenės raj., Šiaulių raj. savivaldybėse, 

ribos nustatomos pagal planą (LR aplinkos ministro 2014 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-284, 30 

priedas). Steigimo tikslas: griežlės (Crex crex), tulžių (Alcedo atthis) apsaugai.  

Ventos upės slėnio PAST bendras plotas Mažeikių miškų urėdijos administruojamoje 

teritorijoje yra 1217,8 ha, iš jų valstybinės reikšmės miškų plotas užima – 155,3 ha. 

Bendras PAST miškų teritorijos plotas miškų urėdijoje yra – 5538,9 ha, iš jų 

valstybinės reikšmės miškai – 3432,9 ha (2 priedas.). 

3.2.2. Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) 

Mažeikių miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje yra 16 buveinių apsaugai 

svarbių teritorijų (BAST): 

 Kamanų pelkė, 

 Ventos upė, 

 Dautarų miškas,  

 Gumbakių atodanga,  

 Purvių kaimo apylinkės,  

 Purvių miškas,  

 Šerkšnės upė,  

 Užpelkių pievos,  

 Varduvos upė, 

 Ventos upės slėnis aukščiau Ventos, 

 Ventos upės slėnis aukščiau Papilės,  

 Ventos upės slėnis žemiau Papilės,  

 Vidgirio miškas,  

 Višietės upė,  

 Maigų miškas,  

 Dauginių kaimo apylinkės. 

Bendras BAST miškų teritorijos plotas miškų urėdijoje yra – 2473,4 ha, iš jų miškų 

urėdijos valdomų valstybinės reikšmės miškų – 1330,0 ha (5 lentelė, 2 priedas). 
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5 lentelė. Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) 

BAST 

pavadinimas 

Bendras 

plotas, 

ha 

Girininkija Bendras 

miškų 

plotas, 

ha 

Valstybinės 

reikšmės miškų 

plotas, ha 

Adresas Kada ir kieno 

nutarimu 

nustatyta 

Gamtinės vertybės Pastabos 

bendras bendras medynai 

Kamanų pelkė 6401,4 Naujosios 

Akmenės, 

Mažeikių 

1334,6 706,9 693,4 Akmenės raj., 

Mažeikių raj. 

savivaldybės 

LR Vyriausybės 

2009-03-04 

nutarimas Nr. 192 

(Žin., 2009, Nr. 

34-1287) 

3160, Natūralūs distrofiniai ežerai;  

6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 

7110, Aktyvios aukštapelkės; 7140, 

Tarpinės pelkės ir liūnai; 7150, Pilkųjų 

durpių saidrynai; 9010, Vakarų taiga; 

9020, Plačialapių ir mišrūs miškai; 

9050, Žolių turtingi eglynai; 9080, 

Pelkėti lapuočių miškai; 91D0, 

Pelkiniai miškai; 91E0, Aliuviniai 

miškai; Auksuotoji šaškytė; Baltmargė 

šaškytė; Plačialapė klumpaitė; 

Skiauterėtasis tritonas 

Ribos sutampa su 

Kamanų rezervato 

ribomis ir buferinės 

zonos ribomis 

Ventos upė 177,6 Papilės 1,9 0 0 Akmenės raj., 

Mažeikių raj., 

Šiaulių raj. 

savivaldybės 

LR aplinkos 

ministro 2009-04-

22 įsakymas Nr. 

D1-210 (Žin., 

2009, Nr. 51-

2039) 

Kartuolė; Ovalioji geldutė; Ūdra; Upinė 

nėgė; Paprastasis kirtiklis 

Patenka į Ventos 

regioninį parką (dalis 

Purvėnų 

geomorfologinio, 

Ventos kraštovaizdžio 

draustinių, taip pat 

dalis ekologinės 

apsaugos, rekreacinio 

ir gyvenamojo 

prioriteto zonų). 

Dautarų miškas 177,8 Ruzgų 172,5 166,9 140,5 Mažeikių raj. 

savivaldybė 

LR aplinkos 

ministro 2009-11-

03 įsakymas Nr. 

D1-654 (Žin., 

2009, Nr. 135-

5903) 

9080, Pelkėti lapuočių miškai; 91D0, 

Pelkiniai miškai 

 

Gumbakių 

atodanga 

0,64 Papilės 0,4 0 0 Akmenės raj. 

savivaldybė 

LR aplinkos 

ministro 2009-11-

03 įsakymas Nr. 

D1-654 (Žin., 

2009, Nr. 135-

5903) 

8220, Silikatinių uolienų atodangos Teritorija patenka į 

Ventos regioninį parką 

(dalis Ventos 

kraštovaizdžio 

draustinio) 

Purvių kaimo 

apylinkės 

148,6 Kairiškių, 

Kapėnų 

122,5 115,8 107,8 Akmenės raj., 

Mažeikių raj. 

savivaldybės 

LR aplinkos 

ministro 2009-11-

03 įsakymas Nr. 

D1-654 (Žin., 

2009, Nr. 135-

6410, Melvenynai; 6450, Aliuvinės 

pievos; 6510, Šienaujamos mezofitų 

pievos; 9010, Vakarų taiga; 9050, Žolių 

turtingi eglynai 

Teritorija patenka į 

Ventos regioninį parką 

(dalis Purvių gamtinio 

rezervato ir Uogio 

kraštovaizdžio 
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5903) draustinio) 

Purvių miškas 121,6 Kairiškių,  

kapėnų 

121,6 121,6 120,4 Akmenės raj., 

Mažeikių raj. 

savivaldybės 

LR aplinkos 

ministro 2009-11-

03 įsakymas Nr. 

D1-654 (Žin., 

2009, Nr. 135-

5903) 

9010, Vakarų taiga Patenka į Ventos 

regioninį parką (dalis 

Uogio kraštovaizdžio 

draustinio) 

Šerkšnės upė 229,9 Ruzgų,  

Renavo,  

Balėnų 

133,2 32,1 32,1 Mažeikių raj. 

savivaldybė 

LR aplinkos 

ministro 2009-11-

03 įsakymas Nr. 

D1-654 (Žin., 

2009, Nr. 135-

5903) 

Paprastasis kūjagalvis; Ūdr Dalis teritorijos 

patenka į Šerkšnės 

valstybinį hidrografinį 

draustinį 

Užpelkių pievos 47,3 Kairiškių, 

 

16,4 2,2 1,5 Akmenės raj. 

savivaldybė 

LR aplinkos 

ministro 2009-11-

03 įsakymas Nr. 

D1-654 (Žin., 

2009, Nr. 135-

5903) 

6530, Miškapievės; 6210, Stepinės 

pievos; 6450, Aliuvinės pievos; 6510, 

Šienaujamos mezofitų pievos 

Teritorija patenka į 

Ventos regioninį parką 

(dalis Užpelkių 

botaninio-zoologinio 

draustinio ir dalis 

Avižlio hidrografinio 

draustinio) 

Varduvos upė 469,4 Renavo,  

Sedos 

319,5 72,5 71,3 Mažeikių raj. 

savivaldybė 

LR aplinkos 

ministro 2009-11-

03 įsakymas Nr. 

D1-654 (Žin., 

2009, Nr. 135-

5903) 

Ūdra Ribos sutampa su 

Varduvos valstybinio 

kraštovaizdžio 

draustinio ribomis 

Ventos upės 

slėnis aukščiau 

Papilės 

72,6 Papilės 5,1 0 0 Akmenės raj., 

Šiaulių raj. 

savivaldybės 

LR aplinkos 

ministro 2009-11-

03 įsakymas Nr. 

D1-654 (Žin., 

2009, Nr. 135-

5903) 

6210, Stepinės pievos; 6430, 

Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450, 

Aliuvinės pievos; 6510, Šienaujamos 

mezofitų pievos; 9180, Griovų ir šlaitų 

miškai; 91F0, Paupių guobynai 

Teritorija patenka į 

Ventos regioninį parką 

(dalis Ventos 

kraštovaizdžio 

draustinio) 

Ventos upės 

slėnis žemiau 

Papilės 

78,2 Kairiškių,  

Papilės  

56,8 0 0 Akmenės raj. 

savivaldybė 

LR aplinkos 

ministro 2009-11-

03 įsakymas Nr. 

D1-654 (Žin., 

2009, Nr. 135-

5903) 

6210, Stepinės pievos; 6430, 

Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450, 

Aliuvinės pievos; 6510, Šienaujamos 

mezofitų pievos; 8220, Silikatinių 

uolienų atodangos; 9180, Griovų ir 

šlaitų miškai  

Teritorija patenka į 

Ventos regioninį parką 

(dalis Ventos 

kraštovaizdžio 

draustinio) 

Ventos upės 

slėnis aukščiau 

Ventos 

12,5 Papilės 8,4 0 0 Akmenės raj. 

savivaldybė 

LR aplinkos 

ministro 2009-11-

03 įsakymas Nr. 

D1-654 (Žin., 

2009, Nr. 135-

5903) 

6210, Stepinės pievos; 6430, 

Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450, 

Aliuvinės pievos; 6510, Šienaujamos 

mezofitų pievos; 9180, Griovų ir šlaitų 

miškai 

Teritorija patenka į 

Ventos regioninį parką 

(dalis Ventos 

kraštovaizdžio 

draustinio) 
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Vidgirio miškas 33,4 Sedos 31,2 30,9 29,2 Mažeikių raj. 

savivaldybė 

LR aplinkos 

ministro 2009-11-

03 įsakymas Nr. 

D1-654 (Žin., 

2009, Nr. 135-

5903) 

Stačioji dirvuolė Dalis teritorijos 

patenka į Plinkšių 

miško biosferos 

poligoną (dalis 

poligono) 

Višietės upė 1,6 Balėnų 0,3 0 0 Mažeikių raj. 

savivaldybė 

LR aplinkos 

ministro 2009-11-

03 įsakymas Nr. 

D1-654 (Žin., 

2009, Nr. 135-

5903) 

Paprastasis kūjagalvis Teritorija patenka į 

paukščių apsaugai 

svarbią teritoriją 

„Ventos upės slėnis“ 

Maigų miškas 120,9 Mažeikių 117,8 81,1 80,7 Mažeikių raj. 

savivaldybė 

LR aplinkos 

ministro 2016-08-

31 įsakymas Nr. 

D1-583 (TAR, 

2016-09-08, Nr. 

23332) 

9010 Vakarų taiga; 91D0 Pelkiniai 

miškai 

Ribos sutampa su 

Šernynės telmologinio 

draustinio ribomis 

Dauginių kaimo 

apylinkės 

64,5 Kairiškių, 

Kapėnų 

31,2 0 0 Akmenės raj., 

Mažeikių raj. 

savivaldybės 

LR aplinkos 

ministro 2016-08-

31 įsakymas Nr. 

D1-583 (TAR, 

2016-09-08, Nr. 

23332) 

9180 Griovų ir šlaitų miškai Ribos sutampa su 

Pavirvyčių botaninio 

draustinio ribomis 

 
SANTRUMPŲ IR SUTARTINIŲ ŽENKLŲ REIKŠMĖS: 

LRV - Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 

LR – Lietuvos Respublika.
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3.3. Valstybės saugomi gamtos 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. LR 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.  

Miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškų teritorijoje iš viso yra 4 valstybės saugomų 

gamtos paveldo objektų: 3 botaniniai (medžiai) ir 1 geologinis (atodanga ir atragis) objektas (6 

lentelė). Gamtos paveldo objektai išsidėstę Kairiškių, Kapėnų ir Papilės girininkijose. Visų 

gamtos paveldo objektų vietos pažymėtos gamtosauginiuose žemėlapiuose. 

6 lentelė. Valstybės saugomi gamtos paveldo objektai 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas (rūšis) Girininkija Miško kvartalas Miško sklypas 

Botaniniai objektai 

1. Užpelkių vinkšna (medžiai) Kairiškių 49 34 

2. Užpelkių pušis (medžiai) Kairiškių 38 64 

3. Santeklinės pušis (medžiai) Kapėnų 44 23 

Geologiniai objektai 

4. Jurakalnio griovos atodanga ir atragis  Papilės 612 1, 2 

3.3.2. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšys 

Lietuvos Respublikos saugomomis gyvūnų, augalų, kerpių, samanų 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. Iš saugomų gyvūnų, augalų ir grybų 

rūšių sąrašo yra išskiriamos griežtai saugomos rūšys, kurių nykimo tendencijos yra 

nepalankiausios ir šių rūšių radaviečių ar augaviečių išsaugojimo poreikis yra didžiausias. 
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Lietuvos raudonosios knygos komisijos siūlymu sudaromą LR griežtai saugomų gyvūnų, 

augalų ir grybų rūšių sąrašą tvirtina Lietuvos Aplinkos ministerija. 

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

Lietuvos raudonąją knygą, radaviečių pasiskirstymas Mažeikių miškų urėdijos girininkijų 

teritorijose, pateikiamas 7 lentelėje. Apibendrinti duomenys apie saugomus objektus gauti iš 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS), 

Ventos regioninio parko direkcijos bei Mažeikių miškų urėdijos. 

Informacija apie Lietuvos Respublikos saugomas gyvūnų, augalų, kerpių, samanų ir 

grybų rūšių radavietes daugiau atspindi jų ištirtumo lygį, o ne faktinę šių objektų padėtį. 

Detalūs tyrimai atlikti ne visose girininkijų teritorijose.  

7 lentelė. Saugomų gyvūnų, augalų, samanų, kerpių ir grybų rūšių radaviečių (vnt.) pasiskirstymas 

valstybinės reikšmės miškuose 

Girininkija 
Augalai 

(samanos) 
Grybai  

(kerpės) 

Gyvūnai 

Iš viso: 
Vabzdžiai 

Paukščių 

lizdavietės 

Paukščių 

perimvietės Žinduoliai Varliagyviai 

Ruzgų 26  10 3 1 3 2 45 

Mažeikių 29  7 1    37 

Naujosios Akmenės 19 (4)  1  1   21 

Renavo 22 (5) 3 (1) 17   24  66 

Sedos 36 (9)  14 6    56 

Balėnų 2  3 2 1  1 9 

Kapėnų 7  7 2  1  17 

Kairiškių 19 (1)  3     22 

Papilės 1 (1)       1 

Kruopių 3  2     5 

Iš viso: 164 (20) 3 (1) 64 14 3 28 3 278 

Iš viso miškų urėdijos valdomuose valstybinės reikšmės miškuose užfiksuotos  

279 vnt. saugomų rūšių radavietės, lokalizuotos iki taksacinių miško sklypų. Sklypų su 

radavietėmis daugiausia nustatyta Renavo (66 vnt.) ir Sedos (56 vnt.) girininkijose. Visų šių 

objektų išsidėstymas pagal girininkijas pateiktas gamtosauginių priemonių plano 4 priede, 

girininkijų aiškinamuosiuose raštuose ir žemėlapiuose. Dauguma Lietuvos raudonosios 

knygos gyvūnų ir augalų radaviečių yra valstybinės reikšmės miškuose, o už jų apsaugą yra 

atsakinga Mažeikių miškų urėdija ir valstybinių parkų direkcijos.  

Ventos regioninio parko siūlymu į miškų urėdijos LRK saugomų rūšių sąrašą 

įtraukiamos CITES konvencijos II priedui priskirtos augalų rūšys: LRK 4(I) kategorijai 

priklausančių baltijinių ir aukštųjų gegūnių hibridų ir LRK 5 (Rs) kategorijai priklausančių 

aukštųjų gegūnių buveinės (LRK sąrašas pateikiamas 4 priede, o buveinių lokalizacijos 

schemos pateikiamos 13 ir 14 prieduose). Siekiant išsaugoti šias buveines siūloma vykdyti 

menkaverčių krūmų ir žolinės augmenijos šienavimą.  
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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 (10 priedas). 

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

didelę biologinės įvairovės dalį. 

Mažeikių miškų urėdijos teritorijoje KMB inventorizacija buvo vykdoma 2002-2004 

metais. Inventorizaciją vykdė apmokyti specialistai: urėdijos darbuotoja Eligija Panovienė, 

Ventos regioninio parko darbuotojas Vytautas Žiauga ir Jonas Lučka iš Valstybinio miškotvarkos 

instituto. Inventorizacijos kontrolę vykdė Darius Norkūnas (Lietuvos gamtos fondas). Po 

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

Stulginskio universiteto specialistai, išskirtos 52 kertinės miško buveinės, taip pat aktualizuotas 

KMB sąrašas ir patikslintos jų ribos (atsižvelgiant į atnaujintų taksacinių miško sklypų ribas). 

Šiuo metu Mažeikių miškų urėdijos administruojamuose valstybinės reikšmės 

miškuose yra saugomos 52 KMB, kurių bendras plotas užima 91,37 ha (8 lentelė, 5 priedas). 

8 lentelė. Kertinės miško buveinės valstybinės reikšmės miškuose 

Eil. Nr. Girininkija 
Kertinės miško buveinės 

skaičius, vnt. plotas, ha 

1. Ruzgų 8 13,84 

2. Mažeikių 2 0,17 

3. Naujosios Akmenės 4 5,30 

4. Renavo 4 4,27 

5. Sedos 2 3,37 

6. Balėnų 4 3,14 

7. Kapėnų 10 20,66 

8. Kairiškių 6 16,58 

9. Papilės 5 12,17 

10. Kruopių 7 11,87 

Iš viso: 52 91,37 
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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, Mažeikių miškų 

urėdija turi identifikuoti ir palikti natūraliai miško sukcesijai pavyzdinius ekosistemų plotus 

jų natūralioje būklėje. Natūraliai miško sukcesijai paliekamų ekosistemų plotas turi sudaryti 

bent 5 % nuo viso miškų urėdijos administruojamo miškų ploto.  

Miškų ūkinė veikla nevykdoma miškų urėdijos saugomose 52 KMB, kurių bendras 

užimamas plotas yra 91,37 ha. Jokia ūkinė veikla taip pat nevykdoma šiuose ekologiniu 

požiūriu reikšmingose miško sklypuose: medynuose, augančiuose Ventos regioninio parko 

Purvių gamtiniame rezervate (109,2 ha). Bendrai šie miško plotai užima 200,57 ha ir sudaro 

0,6% nuo valstybinės reikšmės miškų ploto ir jie bus saugomi, nekertant bei paliekant juos 

natūraliai raidai ir biologinei įvairovei. Miškų urėdijos teritorija ribojasi su Kamanų 

valstybiniu gamtiniu rezervatu, todėl savaiminei raidai paliekamas miškų plotas atitinka FSC 

keliamus sertifikavimo reikalavimus.   

Iš viso Mažeikių miškų urėdija palieka natūraliai miško sukcesijai 200,57 ha miškų 

teritorijos plotą, kuris sudaro 0,6% nuo bendro miškų urėdijos valdomo valstybinės 

reikšmės miškų ploto. 

 

1 pav. Kertinėje miško buveinėje 
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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. 

Mažeikių miškų urėdijos teritorijoje nustatyti ekologiškai vertingi miško sklypai valstybinės 

reikšmės miškuose užima 626,8 ha arba 1,9% nuo bendro valstybinės reikšmės miškų ploto. 

Didžiausia dalis ekologiškai vertingų miško sklypų nustatyta Kruopių (166 ha, arba 6,9% nuo 

bendro valstybinės reikšmės miškų ploto), Sedos (129,4 ha arba 4,0% nuo bendro girininkijos 

valstybinės reikšmės miškų ploto) ir Mažeikių (118,3 ha arba 4,3% nuo bendro girininkijos 

valstybinės reikšmės miškų ploto) girininkijose (9 lentelė, 6-9 priedai.). Dalis šių ekologiškai 

vertingų miško sklypų patenka į valstybės saugomas teritorijas ir kertines miško buveines. 

9 lentelė. Ekologiškai vertingų miško sklypų pasiskirstymas girininkijų valstybinės reikšmės miškuose 

Eil. 
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1 Ruzgų 3862,9 25,0 11,4 0 10,0 46,4 1,2 

2 Mažeikių 2732,8 41,6 76,7 0 0 118,3 4,3 

3 Naujosios 

Akmenės 
3439,1 7,9 9,0 0 0 16,9 0,5 

4 Renavo 3011,4 15,1 1,7 3,6 0,2 20,6 0,7 

5 Sedos 3232,4 56,6 57,7 15,1 0 129,4 4,0 

6 Balėnų 3350,6 4,9 0 1,1 0 6,0 0,2 

7 Kapėnų 3321,0 40,0 0,5 13,5 1,3 55,3 1,7 

8 Kairiškių 3613,3 34,6 1,8 17,4 2,5 56,2 1,5 

9 Papilės 3551,6 0 0 1,6 10,0 11,6 0,3 

10 Kruopių 2409,9 158,4 2,8 4,8 0 166,0 6,9 

Iš viso: 32525,0 384,1 161,6 57,1 24,0 626,8 1,9 

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. 
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5.1.1. Pelkiniai miškai, paliktini natūraliai raidai 

Dažniausiai tai nedidelio ploto aukštapelkiniai pušynai ir beržynai, augantys pelkių 

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

o kartais būtų net nuostolingas. Šių pušynų 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 

Mažeikių miškų urėdijoje užima 384,1 ha arba 1,2% nuo bendro valstybinės reikšmės 

miškų ploto. Daugiausiai pelkinių miškų auga Kruopių (158,4 ha arba 6,6% nuo bendro 

girininkijos valstybinės reikšmės miškų ploto) ir Sedos (56,6 ha arba 1,8% nuo bendro 

girininkijos valstybinės reikšmės miškų ploto) girininkijose (10 lentelė, 6 priedas).  

10 lentelė. Pelkinių miškų pasiskirstymas girininkijų valstybinės reikšmės miškuose 

Eil. 

Nr. 
Girininkija 

Bendras valstybinės 

reikšmės miškų plotas, ha 
Pelkiniai miškai, iš viso 

plotas, ha % nuo bendro miškų ploto 
1 Ruzgų 3862,9 25,0 0,6 

2 Mažeikių 2732,8 41,6 1,5 

3 Naujosios Akmenės 3439,1 7,9 0,2 

4 Renavo 3011,4 15,1 0,5 

5 Sedos 3232,4 56,6 1,8 

6 Balėnų 3350,6 4,9 0,1 

7 Kapėnų 3321,0 40,0 1,2 

8 Kairiškių 3613,3 34,6 1,0 

9 Papilės 3551,6 0 0 

10 Kruopių 2409,9 158,4 6,6 

Iš viso: 32525,0 384,1 1,2 

5.1.2. 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 vert ingos 

nenusausintos pelkės, nes jos yra tinkami biotopai daugeliui retų ir nykstančių gyvūnų 

ir augalų rūšių. Natūralias pelkes rekomenduojame palikti nenusausintas, jose 

nevykdant miško sodinimo ar paramos žėlimui darbų. Prasidėjus tokių plotų 

savaiminiam apaugimui mišku, miškų urėdijos ir valstybinių parkų specialistai turi 

priimti sprendimą dėl sumedėjusios augalijos aktyvaus išvalymo darbų reikalingumo 

arba natūralaus pelkės apaugimo proceso tolimesnio stebėjimo.  
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11 lentelė. Miško pelkių pasiskirstymas girininkijų valstybinės reikšmės miškuose 

Eil. 

Nr.  Girininkija 
Bendras valstybinės 

reikšmės miškų plotas, ha 

Miško pelkės, iš viso 

plotas, ha % nuo bendro miškų 

ploto 1 Ruzgų 3862,9 11,4 0,3 

2 Mažeikių 2732,8 76,7 2,8 

3 Naujosios Akmenės 3439,1 9,0 0,3 

4 Renavo 3011,4 1,7 0,1 

5 Sedos 3232,4 57,7 1,8 

6 Balėnų 3350,6 0 0 

7 Kapėnų 3321,0 0,5 0,02 

8 Kairiškių 3613,3 1,8 0,05 

9 Papilės 3551,6 0 0 

10 Kruopių 2409,9 2,8 0,1 

Iš viso: 32525,0 161,6 0,5 

Mažeikių miškų urėdijoje valstybinės reikšmės miškuose iš viso buvo nustatyta 

161,6 ha natūraliai miško raidai paliktinų miško pelkių, kurios sudaro 0,5% nuo 

bendro valstybinės reikšmės miškų ploto. Daugiausiai natūraliai raidai paliktinų miško 

pelkių nustatyta Mažeikių girininkijoje – 76,7 ha, arba 2,8% nuo bendro girininkijos 

valstybinės reikšmės miškų ploto. Sedos ir Papilės girininkijose natūraliai raidai pliktinų 

miško pelkių nenustatyta (11 lentelė, 7 priedas). 

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. 

Gamtosauginių priemonių plane pateikiami duomenys tik apie ekologiškai 

vertingas laukymes, kurias tikslinga išsaugoti, joms neleidžiant apaugti menkaverčiais 

medžiais ir krūmais bei žoline augmenija. Po atliktų darbų susikaupusi biomasė turi būti 

pašalinama iš teritorijos (pašalinus susikaupusią biomasę sukuriamos palankios sąlygos 

susiformuoti įvairiarūšiams žolynams, kuriuose tarpsta retųjų augalų rūšys). 

Mažeikių miškų urėdijoje iš viso nustatyta 57,2 ha ekologiškai vertingų miško 

laukymių, kurios sudaro 0,2% nuo bendro valstybinės reikšmės miškų ploto. Daugiausiai 

miško laukymių, saugotinų nuo apaugimo medžiais ir krūmais, nustatyta Kairiškių (17,4 ha, arba 

33



 

 

0,5% nuo bendro girininkijos valstybinės reikšmės miškų ploto) ir Sedos (15,1 ha, arba 0,5% nuo 

bendro girininkijos valstybinės reikšmės miškų ploto) girininkijose (12 lentelė, 8 priedas). 

12 lentelė. Miško laukymių, saugotinų nuo apaugimo medžiais ir krūmais, pasiskirstymas girininkijų 

valstybinės reikšmės miškuose 

Eil. 

Nr. Girininkija 
Bendras valstybinės 

reikšmės miškų plotas, ha 

Miško laukymės, iš viso 

plotas, ha % nuo bendro miškų ploto 

1 Ruzgų 3862,9 0 0 

2 Mažeikių 2732,8 0 0 

3 Naujosios Akmenės 3439,1 0 0 

4 Renavo 3011,4 3,6 0,1 

5 Sedos 3232,4 15,1 0,5 

6 Balėnų 3350,6 1,1 0,03 

7 Kapėnų 3321,0 13,5 0,4 

8 Kairiškių 3613,3 17,4 0,5 

9 Papilės 3551,6 1,6 0,05 

10 Kruopių 2409,9 4,8 0,2 

Iš viso: 32525,0 57,2 0,2 

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. 

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. 

13 lentelė. Šlaitų medynų pasiskirstymas girininkijų valstybinės reikšmės miškuose 

Eil. 

Nr. 
Girininkija 

Bendras valstybinės 

reikšmės miškų plotas, 

ha 

Šlaitų medynai, iš viso 

plotas, ha % nuo bendro miškų ploto 

1 Ruzgų 3862,9 10,0 0,3 

2 Mažeikių 2732,8 0 0 

3 Naujosios Akmenės 3439,1 0 0 

4 Renavo 3011,4 0,2 0,01 

5 Sedos 3232,4 0 0 

6 Balėnų 3350,6 0 0 

7 Kapėnų 3321,0 1,3 0,04 

8 Kairiškių 3613,3 2,5 0,1 

9 Papilės 3551,6 10,0 0,3 

10 Kruopių 2409,9 0 0 

Iš viso: 32525,0 24,0 0,1 
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Iš viso Mažeikių miškų urėdijoje yra numatyta palikti natūraliai raidai 24,0 ha 

šlaitų medynų arba 0,1% nuo bendro girininkijų valstybinės reikšmės miškų ploto. 

Daugiausiai šlaituose augančių medynų nustatyta Papilės (10 ha arba 0,3% nuo bendro 

girininkijos valstybinės reikšmės miškų ploto) ir Ruzgų (10 ha arba 0,3% nuo bendro 

girininkijos valstybinės reikšmės miškų ploto) girininkijose (13 lentelė, 8 priedas). 

5.2. Miško sklypai su pavieniais ekologiškai vertingais medžiais (senmedžiais) 

Bioįvairovei ypač svarbūs yra plynose kirtavietėse paliekami pavieniai medžiai bei 

išlikę seni antros ar net trečios kartos medžiai. Dažniausiai tai ąžuolai, uosiai ir kiti medžiai, 

kurie yra labai vertingi daugeliui su jais susijusių retųjų augalų ir gyvūnų rūšių egzistavimui. 

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. Mažeikių miškų urėdijos teritorijoje surasti 36 sklypai su 

pavieniais senmedžiais (14 lentelė, 10 priedas). 

14 lentelė. Miško sklypų su pavieniais senmedžiais sąrašas 

Eil. 

Nr. 
Girininkija 

Bendras valstybinės reikšmės 

miškų plotas, ha 
Sklypų su senmedžiais skaičius, vnt. 

1 Ruzgų  3862,9 4 

2 Mažeikių  2732,8 - 

3 Naujosios Akmenės 3439,1 8 

4 Renavo 3011,4 3 

5 Sedos 3232,4 6 

6 Balėnų 3350,6 4 

7 Kapėnų 3321,0 2 

8 Kairiškių 3613,3 5 

9 Papilės 3551,6 2 

10 Kruopių 2409,9 2 

Iš viso: 

Iš viso: 
32525,0 36 

 
 

Daugiausiai pavienių ekologiškai vertingų medžių (senmedžių) yra Naujosios 

Akmenės (8 vnt.) ir Sedos (6 vnt.) girininkijose. Pagal senmedžių rūšis taksacinių sklypų 

skaičius pasiskirsto taip:  

 sklypai su Ą – 4 vnt.; 

 sklypai su E – 12 vnt.; 

 sklypai su P – 9 vnt.; 

 sklypai su U – 2 vnt.; 

 sklypai su K – 2 vnt.; 
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 sklypai su L – 1 vnt.; 

 sklypai su J – 5 vnt.; 

 sklypai su G – 1 vnt. 

Atskirai nepateikiami plotiniai duomenys apie miško sklypus su pavieniais 

bioįvairovės medžiais ir saugotinais senmedžiais, nes nenurodomas vertingų medžių tikslus 

skaičius. Siūloma saugoti bioįvairovės medžius ir senmedžius, o duomenys apie tokius 

sklypus neįtraukiami į bendrą ekologiškai vertingų teritorijų sąrašą. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 pav. Vertingi pavieniai senmedžiai – paprastasis ąžuolas ir paprastoji pušis 
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6. MIŠKŲ ŪKINIS REŽIMAS 

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

Mažeikių miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškai didesne dalimi priskirti IV miškų 

grupei (ūkiniai miškai), kuri sudaro 81,2% visų urėdijos administruojamų miškų, II miškų 

grupei (specialios paskirties miškai) priskirta 7,7%, III (apsauginiai miškai) – 10,8%, o I 

miškų grupės (rezervatiniai) miškai sudaro 0,3% nuo miškų urėdijos miško 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. Tokiais 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 10 priede. 
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7. GAMTOSAUGINĖS ŪKINĖS PRIEMONĖS MIŠKUOSE 

7.1. Miško kirtimų ribojimas prie saugomų paukščių lizdaviečių 

Saugomų paukščių rūšių lizdų duomenų aktualizacija Mažeikių 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 (15 lentelė).  

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 atvedimo metu aptiktus naujus lizdus. Jei neaiški 

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

apsaugos priemones, galima kreiptis į vietos nacionalinio parko arba regioninio parko 

specialistus, 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 kirtimų apribojimai aplink retųjų paukščių lizdavietes 

Spindulys nuo 

lizdavietės, m 
Saugomos paukščių lizdavietės 

200 Kilniojo ir jūrinio 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 

Miško sklypuose, kuriuose naujai randamos retųjų pelėdų lizdavietės, reikalinga 

riboti miško kirtimo darbus vasario – gegužės mėnesiais. 
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7.2. Rekomenduojamos retųjų augalų apsaugos priemonės 

Saugomų augalų ir grybų rūšių konkrečios apsaugos priemonės nėra numatytos miško 

kirtimų taisyklėse. Minėtų grupių augavietėse pagal galimybes turi būti taikomos jų apsaugos 

priemonės vadovaujantis Raudonojoje knygoje pateiktomis rekomendacijomis. Viena iš 

pasirinktų apsaugos priemonių yra retųjų rūšių augaviečių lokalizavimas nurodytuose miško 

sklypuose pagal galimybes neprojektuojant miško kirtimo ir atkūrimo darbų, nepažeidžiant 

nei šių augaviečių nei pačių augalų. Miško sklypuose su augalijos rūšių, kurioms optimalus 

medyno skalsumas yra 0,5, gali būti vykdomi miško retinimo darbai, atliekant juos žiemos 

metu, įšalus gruntui. Prie tokių rūšių priskiriamas meškinis česnakas, rūteniai ir k.t., kartais 

gali būti paliekami ir seni pavieniai medžiai, formuojamos tokių paliekamų medžių biogrupės 

su ant jų augančiais retų rūšių individais (pvz., plunksninė pliusnė). 

Miškų urėdijos girininkijose nustatytų retų augalijos rūšių radaviečių ir jų apsaugos 

priemonių detalūs žiniaraščiai pateikiami 3 priede ir atskiruose raštuose pagal girininkijas. 

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. 
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7.4. Natūralių miško pelkių, aikštelių ir laukymių išsaugojimas ir 

tvarkymas 

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 

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. Šiuose 

plotuose gali būti vykdomos ir specialios gamtotvarkos priemonės, atliekamos įgyvendinant 

suderintuose ir patvirtintuose gamtotvarkos planuose numatytas veiklas. 

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. 
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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 

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. 
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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 paliekami bioįvairovės medžiai, turi atitikti 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 medžiai, 

taip pat  šermukšnis ir kiti. 

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. Biogrupėse 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 paprastasis suopis, kranklys 

ir sketsakalis, jei medžiai su šių paukščių lizdais po plyno kirtimo bus palikti kartu su kitais 

biržėje paliekamais bioįvairovės medžiais. Perėjimui tokias vietas rinksis ir uoksiniai paukščiai 

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

Paliekamų bioįvairovės medžių negalima nužievinti, nes tada jie greitai nudžiūsta ir 

nebetinka nei uoksiniams, nei kitiems miško paukščiams ar gyvūnams. 
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7.8. Senmedžių išsaugojimas 

Seniausieji miško medžiai arba senmedžiai Mažeikių 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 senmedžiai dėl įvairių priežasčių nebuvo aptikti ir nepateko į kertines miško 

buveines, jie gali būti išsaugomi miško kirtimų metu. Svarbu išsaugoti ne tik patį tokį medį, 

bet ir jam būdingą aplinką. Jei senmedis pasižymi plačia, neaukštai nuo žemės išsišakojusia 

laja ir auga vietoje, kuri anksčiau buvo atvira, reikalinga palaipsniui atidengti tokį medį, 

nepaliekant kitų augančių medžių nei po laja, nei lajoje, nei kelių metrų (5 m) spinduliu apie 

lają. 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 

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“ (10 priedas). 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 
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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: 

Inkilų 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 miško kultūrose ir jau augančiuose jaunuolynuose. Keliant inkilus, ypač 

stambesniems paukščiams, svarbu taikyti apsaugos priemones nuo kiaunių (arba paties inkilo 

viduje, arba apie medį, kuriame iškeltas inkilas). 

Paukščių inkilus užima 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 150 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. 

Dar iki paukščių perėjimo sezono pradžios reikia apžiūrėti ir išvalyti bei suremontuoti 

anksčiau iškeltus inkilus. 

Tupėjimo vietų plėšriesiems paukščiams ir pelėdoms įrengimas. Tai svarbi 

biotechninė priemonė, pritraukianti daugumą plėšriųjų paukščių, ypatingai paprastuosius 
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suopius bei didžiąsias pelėdas. Specialios tupėjimo vietos turėtų būti įrengiamos pamiškėse, 

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

dviguba 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 trūksta natūralių tupyklų, reikia įrengti bent 

po 2-3 tokias tupėjimo vietas. 

Kiaunių, mangutų, lapių, kanadinių audinių ir varninių paukščių sezoninis 

skaičiaus reguliavimas. Sugriežtintos šių plėšrūnų medžioklės Mažeikių miškų urėdijos 

teritorijoje nenumatytos. Kranklių medžioklės Lietuvoje yra uždraustos.   

Skruzdėlynų aptvėrimas. Biotechninė priemonė, skirta biologinei kovai su miško 

kultūras, jaunuolynus ir kitus medynus puolančių 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 NUMATYTOS PROJEKTUOJAMOS 

GAMTOSAUGINĖS TVARKYMO PRIEMONĖS 

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 (http://gamtotvarka.am.lt). 

Mažeikių miškų urėdijos valstybinės reikšmės miško žemės teritorijoje numatytos 

gamtotvarkos priemonės vykdomos, kai gamtotvarkos planą patvirtina LR aplinkos ministras 

ir gavus numatytų tvarkymo priemonių vykdymui reikalingą finansavimą. 

Į Mažeikių miškų urėdijos teritorijoje esančius valstybinės reikšmės miškus patenka ir 

yra patvirtintas Plinkšių durpyno PAST gamtotvarkos planas. Šiuo metu derinimo procese 

yra Plinkšių miško PAST.  

8.1. Plinkšių durpyno gamtotvarkos planas 

Plinkšių durpyno gamtotvarkos planas (toliau – Gamtotvarkos planas) patvirtintas 

2015 m. vasario 23 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-153. Gamtotvarkos planas 

parengtas paukščių apsaugai svarbios teritorijos – Plinkšių miško daliai, vadovaujantis 

„Reikalavimų gamtotvarkos plano turiniui aprašu“, patvirtintu LR aplinkos ministro  

2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-645.  

Teritorija, kuriai parengtas Gamtotvarkos planas, apima 69,25 ha plotą (Sedos 

girininkija; 43 kv. 4, 7, 15, 16 ir 17 sklypai; 38 kv. 40 ir 46 sklypai). Už Plinkšių durpyno 

gamtotvarkos plano įgyvendinimą atsakingos VĮ Mažeikių miškų urėdija ir Žemaitijos 

nacionalinio parko direkcija. 

Gamtotvarkos plano teritorija užima dalį Plinkšių miško biosferos poligono (įsteigtas 

LR aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-629, kurio įsteigimo tikslas – 

išsaugoti Plinkšių miškų ir jų apylinkių ekosistemą, siekiant išlaikyti vapsvaėdžio (Pernis 

apivorus) ir pilkosios meletos (Picus canus) populiacijas) ir dalį paukščių apsaugai svarbios 

teritorijos – Plinkšių mišką (įsteigtas LR aplinkos ministro 2014 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 

D1-281, siekiant išsaugoti vapsvaėdžius ir pilkąsias meletas).  

Gamtotvarkos plano tikslas – užtikrinti palankią teritorijoje randamų Europos 

Bendrijos svarbos natūralių buveinių: 91DO *Pelkiniai miškai – ne mažesniame kaip 5,7 ha 

plote, 7120 Degradavusios aukštapelkės – ne mažesniame kaip 60 ha plote, 7150 Plikų 
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durpių saidrynai – ne mažesniame kaip 1,3 ha plote būklę su joms būdinga struktūra ir rūšine 

sudėtimi; siekti išsaugoti ir padidinti į Paukščių direktyvos I priedą įrašytų vapsvaėdžio ir 

pilkosios meletos mitybos buveines, į Saugomų rūšių sąrašą įrašytos dėmėtosios gegūnės ne 

mažiau kaip 6 augalų populiaciją. 

Gamtotvarkos plano tikslams pasiekti numatomi 3 uždaviniai ir priemonės: 

1. atkurti ir palaikyti Europos Bendrijos svarbos natūralioms buveinėms  

91DO *Pelkiniai miškai, 7120 Degradavusios aukštapelkės, 7150 Plikų durpių 

saidrynai ir dėmėtųjų gegūnių augavietėms, vapsvaėdžių ir pilkųjų meletų 

maitinimosi buveinėms palankų teritorijos hidrologinį režimą. 

Uždaviniui įgyvendinti numatomos gamtosauginės priemonės:  

Priemonė 1.1. įrengti 7 vandens lygio matavimo šulinėlius teritorijoje (skirti užtvankų 

poveikiui durpynui stebėti ir įvertinti; vienas šulinėlis (pagaminti iš plastmasinio 

perforuoto vamzdžio; gylis 2 m, diametras 50 mm) apima 10 ha plotą. Vandens lygio 

pokyčiams fiksuoti įrengiama automatinė stebėjimo sistema. Informaciją būtina nuskaityti 

3 kartus per metus – pavasarį, vasarą ir rudenį); 

Priemonė 1.2. parengti Plinkšių durpyno hidrologinio režimo atkūrimo techninį projektą 

(numatoma įrengti vandenį magistraliniuose grioviuose sulaikančias užtvankas; Plinkšių 

durpyno tvarkymo priemonių lokalizacija pateikiama 12 priede); 

Priemonė 1.3. įrengti 17 užtvankų ant magistralinio kanalo (griovių tvenkimui 

rekomenduojama naudoti medines-durpines arba plastikinių sprauslenčių užtvankas). 

2. gerinti gaisrų prevencijos sąlygas.  

Uždaviniui įgyvendinti numatomos tvarkymo priemonės:  

Priemonė 2.1. Iškasti apie 7 arų dydžio vandens telkinį Sedos girininkijoje 43 kv. 39 skl.; 

Plinkšių durpyno tvarkymo priemonių lokalizacija pateikiama 12 priede).  

3. gerinti pažintinio lankymosi, ekologinio švietimo sąlygas, įrengti reikiamą 

infrastruktūrą. 

Uždaviniui įgyvendinti numatomos tvarkymo priemonės:  

Priemonė 3.1. kalvos iš vandens telkinio įrengimo metu iškasto grunto supylimas ir 

sutvirtinimas pagrindžiamojoje informacijoje nurodytoje vietoje; 

Priemonė 3.2. parengti ekologiniam švietimui teritorijoje vystyti skirtos infrastruktūros 

įrengimo techninį projektą; 

Priemonė 3.3. įrengti 2 km ilgio pažintinį taką pagrindžiamojoje informacijoje nurodytoje 

vietoje; 
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Priemonė 3.4. įrengti 0,12 ha ploto automobilių stovėjimo aikštelę (43 kv. 39 skl.; 

Plinkšių durpyno tvarkymo priemonių lokalizacija pateikiama 12 priede); 

Priemonė 3.5. pastatyti apžvalgos bokštelį (43 kv. 39 skl.; Plinkšių durpyno tvarkymo 

priemonių lokalizacija pateikiama 12 priede ); 

Priemonė 3.6. pastatyti informacinį stendą prie automobilių stovėjimo aikštelės (43 kv. 39 skl.); 

Priemonė 3.7. išleisti informacinį lankstinuką apie teritorijos vertybes. 

Pagrindinės Plinkšių durpyno gamtosauginės problemos susijusios su antropogeniniu 

poveikiu pelkinėms buveinėms – teritorijoje yra pažeistas hidrologinis režimas, kurį sukėlė 

durpių gavybos tikslais įrengtas barelinių ir magistralinių kanalų tinklas. Pelkės mineralizacijos 

metu, vyksta augalinės dangos sukcesijos, atsiranda vis daugiau ruderalinių ir sinantropinių 

augalų rūšių. Pažeistas hidrologinis režimas neigiamai įtakoja dėmėtųjų, ir iškart už Teritorijos 

ribų esančių raudonųjų ir baltijinių gegūnių populiacijas. Durpyno sausinimas – yra vienas iš 

pagrindinių saugomų vabzdžių ir gyvūnų įsikūrimą šiuose plotuose bei tetervinų tuoktaviečių ir 

perimviečių išlikimą limituojančių veiksnių. Atkūrus hidrologinį režimą būtų sustabdyti 

mineralizacijos procesai, kurie leistų atsikurti ir gyvuoti vertingai pelkinei ekosistemai. 

Siekiant atkurti ir išsaugoti saugomas Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, 

augalų ir gyvūnų rūšis, reikia taikyti gamtotvarkos priemones − atkurti ir išsaugoti atviras 

buvusio Plinkšių durpyno buveines. Dėl pelkės nusausėjimo padidėjęs vietos gaisro pavojus, 

todėl būtina pasiruošti atitinkamas priemones gaisro prevencijai, lokalizavimui ir užgesinimui. 

Reikia informuoti apylinkių gyventojus ir vietos lankytojus apie teritorijoje esančias gamtines 

vertybes, apsaugos poreikius ir vykdomų gamtotvarkos priemonių reikšmę jų išsaugojimui.  

Saugomų rūšių ir Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių stebėsena buvo 

vykdoma Valstybinėje aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programoje, patvirtintoje LR 

Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 315. Trečiaisiais Gamtotvarkos plano 

įgyvendinimo metais (vėliau – ne rečiau kaip kas 5 metus) visos teritorijoje esančios Europos 

Bendrijos svarbos natūralios buveinės turėtų būti pakartotinai kartografuotos ir nustatyti jų 

užimami plotai. Šie duomenys įtraukiami į peržiūrą ir, jei saugomos buveinės plotas mažėja, 

reikia imtis priemonių, kad būtų nustatyta mažėjimo priežastis. Gamtotvarkos planas turi būti 

peržiūrimas ir tikslinamas kas trejus metus nuo jo įgyvendinimo pradžios, parengiant 

peržiūrėjimo ataskaitą.  

Turi būti vykdoma reguliari Europos Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių buveinių 

kokybės, dydžio .ir rūšių skaičiaus stebėsena. Jei stebėsenos duomenys parodo, kad 

uždaviniai neįgyvendinami, Gamtotvarkos planas turi būti tikslinamas. Naujai atsiradę 
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veiksniai, kurių nebuvo Gamtotvarkos plano rengimo metu, taip pat gali pakeisti situaciją, 

sudarydami poreikį naujoms patikslintoms priemonėms. 

Gamtotvarkos plano stebėsena apima indikatorių grupes, galinčias parodyti plano 

veiksmingumą: 

1. gamtotvarkinės veiklos stebėsena: 

 vandenį sulaikančių užtvarų apžiūra (ha) (1 kartą per metus); 

 vandens lygio pokyčiai (3 kartus per metus). 

2. Rūšių ir buveinių būklės stebėsena 

 buveinių stebėsena (kas 5 metai, bet ne rečiau kaip prieš kiekvieną Gamtotvarkos plano 

peržiūrą),; 

 tikslinių saugomų rūšių stebėsena (vapsvaėdžio, pilkosios meletos, dėmėtosios gėgūnės 

populiacijų būklė nustatoma ne rečiau kaip kartą per 3 metus prieš kiekvieną 

Gamtotvarkos plano peržiūrą); 

 vandens lygio pokyčių stebėsena (siūloma įrengti ne mažiau kaip 7 vandens lygio 

šulinėlius; matavimai turi būti atliekami ne rečiau kaip 3 kartus per metus) 

8.2. Plinkšių miško gamtotvarkos planas 

Šiuo metu derinimo procese (LR aplinkos ministro nepatvirtintas) yra Plinkšių miško 

gamtotvarkos planas (toliau – Gamtotvarkos planas). Gamtotvarkos planas parengtas Plinkšių 

miško biosferos poligone (toliau – PMBP) esančiai paukščių apsaugai svarbiai teritorijai 

(PAST) – Plinkšių miškui – kuri buvo patvrirtinta ir jos ribos nustatytos LRV 2004 m. 

balandžio 8 d. nutarimu Nr. 399 ir yra skirta vapsvaėdžio (Pernis apivorus) ir pilkosios 

meletos (Picus canus) apsaugai.  

Gamtotvarkos plano tikslas – užtikrinti, o kur reikia ir atkurti, palankią apsaugos 

būklę Plinkšių miško biosferos poligono teritorijoje saugomoms Europos Bendrijos svarbos 

paukščių rūšims: vapsvaėdžiams (Pernis apivorus), pilkosioms meletoms (Picus canus) taip 

pat ir Europos Bendrijos svarbos augalų rūšiai – stačiajai dirvvuolei (Agrimonia pilosa) ir 

kitoms saugomoms gamtinėms vertybėms.  

Tikslams pasiekti numatomi uždaviniai ir gamtosauginės priemonės: 

 Pagerinti pilkosios meletos apsaugos būklę Plinkšių miško biosferos poligono teritorijoje 

(Priemonė: inicijuoti ir įgyvendinti PMBP nuostatų ir ribų patikslinimą). 

 Užtikrinti stačiosios dirvuolės palankią apsaugos būklę (Priemonė: nevykdyti miško 

ūkinių darbų rūšies augavietėje). 
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Šiame Gamtotvarkos plane neišskirti tvarkymo plotai. Pilkosios meletos ir kitų gamtinių 

vertybių apsaugai siūloma PMBP teritorijoje esančias kertines miško buveines (KMB) ir 

potencialias kertines miško buveines (PKMB) įteisinti kaip pilkųjų meletų veisimosi vietas ir 

jose atsisakyti miško kirtimų veiklos. Šiuo metu Sedos girininkijoje yra išskirtos ir saugomos 

dvi kertinės miško buveinės, kuriose nevykdoma jokia ūkinė veikla (16 lentelė, 6 priedas).  

16 lentelė. Plinkšių miško biosferos poligone saugomos kertinės miško buveinės  

Kvartalo 

Nr. 

Sklypo 

Nr. 
KMB kodas 

KMB tipas 
KMB plotas, ha 

Pavadinimas Kodas 

Sedos girininkija 

50 22 376401 Kiti lapuočių miškai B2 2,10 

53 14 376402 Šlapieji juodalksnynai C1 1,27 

Iš viso: 3,37 

Uždaviniui „Užtikrinti stačiosios dirvuolės palankią apsaugos būklę“ įgyvendinimui 

identifikuota šios saugomos augalų rūšies augavietė, kuri yra išsidėsčiusi Sedos girininkijoje 

13 kv. 5 skl. (remiantis SRIS duomenimis). Stačiosios dirvuolės augavietės lokalizacija 

Plinkšių miško biosferos poligone pateikiama 11 priede.  
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