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1. Darbo teisinis pagrindas, tikslas ir metodika 

Teisinis pagrindas. Darbas atliktas pagal VĮ Prienų miškų urėdijos užsakymą. Gamtosau-

ginių priemonių plano tikslingumą sąlygojo naujo VĮ Prienų miškų urėdijos vidinės miškotvarkos

projekto rengimas. Šiame plane suprojektuota gamtosauginių ir specialių miško biologinę įvairovę

praturtinančių priemonių visuma, remiantis nauja 2006 m. miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija

(20014 m. redakcija) ir išaugusiais aplinkosauginiais reikalavimais šalies valstybiniams miškams.

Gamtosauginių priemonių planas yra sudėtinė VĮ Prienų miškų urėdijos vidinės miškotvar-

kos projekto dalis. Rengiant planą, miškų urėdijos administruojamuose valstybinės reikšmės miš-

kuose suprojektuotos gamtosauginės priemonės, kurių laikymasis padės išsaugoti ir praturtinti bio-

loginę įvairovę. Suprojektuotos priemonės suderintos su miškų urėdija, atsižvelgiant ne tik į gamto-

sauginius, bet ir į socialinius bei ekonominius visuomenės ir miškų urėdijos interesus šioje terito-

rijoje. Informacija apie suderintas su miškų urėdija gamtosaugines priemones pateikiama atskiruose

žiniaraščiuose pagal girininkijas. 

Darbo tikslas. Darbo tikslas - pagaminti specialų VĮ Prienų miškų urėdijos gamtosauginių

priemonių žemėlapį, kuriame būtų pažymėtos visos miškų urėdijos teritorijoje esančios valstybės

saugomos teritorijos,  Europos Sąjungos svarbos teritorijos (Natura 2000),  Lietuvos raudonosios

knygos objektų radvietės, miškų urėdijos įsipareigotos saugoti kertinės miško buveinės bei išaiškin-

tos ir lokalizuotos kitos ekologiškai vertingos teritorijos (1 pav.). Visoms šioms išvardintoms ir pla-

ne pažymėtoms teritorijoms bei objektams sudaromi žiniaraščiai, nurodant išsaugojimo bei atkū-

rimo priemones. Tokiu būdu sukuriamas vieningas dokumentas, kuriame sukoncentruotos visos sau-

gomos ir apribotos veiklos teritorijos su ūkinio režimo ypatybėmis bei gamtosauginėmis priemonė-

mis. Ši medžiaga iki šiol buvo išskaidyta atskiruose teisės aktuose bei teritorinio planavimo doku-

mentuose ir  tai  apsunkino miškų  urėdijos specialistų  praktinį  darbą  ir  ūkinės veiklos miškuose

kontrolę. VĮ Prienų miškų urėdijos darbuotojai ateityje galės aktualizuoti visus mūsų pateikiamus

duomenis, juos tobulindami ir įtraukdami naujus rodiklius.  

Plane pateikiami žemėlapiai ir žiniaraščiai gali būti naudojami ne vien tik praktiniam sup-

rojektuotų priemonių įgyvendinimui, bet ir miškų sertifikavimo procese bei gamtosauginių pasieki-

mų propagavimo ir visuomenės švietimo veiklose. 

 

Darbo metodika. Darbas atliktas naudojant 2013 m. miškotvarkos lauko darbų inventori-

zacinę medžiagą, Prienų miškų urėdijos, Prienų rajono teritorijoje atliktų bioįvairovės tyrimų bei

vykdytų projektų medžiagą, saugomų teritorijų planavimo dokumentus. Darbe remtasi miškų urėdi-

jos darbuotojų pateikta medžiaga bei informacija. Surinkti iš visų galimų šaltinių duomenys buvo
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susisteminti ir pateikti aiškinamajame rašte. Žiniaraščiai sudaryti naudojant VĮ Valstybinio miško-

tvarkos instituto naujausios sklypinės duomenų bazės duomenis. Visa surinkta ir apibendrinta me-

džiaga suvesta į grafinę duomenų bazę ir parengti atskiri GIS sluoksniai. Grafinė informacija lokali-

zuota planinėje medžiagoje M 1 : 20 000. Projektiniai sprendiniai priimti vadovaujantis galiojan-

čiais saugomų teritorijų reglamentais, miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos reikalavimais bei

tvaraus, gamtai artimo ir subalansuoto miškų ūkio principais.  
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2. Darbo sudėtis

Darbas susideda iš gamtosauginių priemonių planų aiškinamųjų raštų ir žiniaraščių bei že-

mėlapių, kurie pagaminti atskirai visoms girininkijoms, o jų pagrindu visai miškų urėdijos teritorijai

parengtas bendras sąvadas, įskaitant ir saugomas teritorijas. Bendras visos VĮ Prienų miškų urėdijos

Gamtosauginių  priemonių  planas (žemėlapis) pagamintas valstybinės reikšmės miškų  išdėstymo

plano pagrindu M 1 : 50 000, o atskirų girininkijų gamtosauginių priemonių planai pagaminti vals-

tybinės reikšmės miškų išdėstymo planų pagrindu M 1 : 20 000. Gamtosauginių priemonių aprašy-

mai pateikiami atskiruose žiniaraščiuose, suskirstytuose pagal girininkijas.

Iš viso pagaminta 9 komplektai Gamtosauginių priemonių planų: po 1 komplektą aiškina-

mųjų raštų ir žemėlapių, skirtų kiekvienai girininkijai ir 1 aiškinamojo rašto bei žemėlapio komp-

lektas skirtas VĮ Prienų miškų urėdijos administracijai.

1 pav. Gamtosauginio žemėlapio fragmentas
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3. Valstybės saugomos teritorijos ir objektai

3.1. Saugomų teritorij ų bendra apžvalga

Prienų miškų urėdijos miškų teritorijos bendras plotas yra 31 941,6 ha, miško žemė užima

31 350,4 ha, o valstybinės reikšmės miškų  valdomų  miškų  urėdijos patikėjimo teise plotas yra

19654,7 ha  iš jų miško žemė – 19 548,1 ha. Miškų urėdijos teritorijos bendras plotas yra 104995

ha. Miškingumas šiuo metu sudaro apie  30,4 %.

Bendrąją Lietuvos Respublikos saugomų teritorij ų sistemą sudaro:

• Konservacinio prioriteto saugomos teritorijos, kuriose saugomi unikalūs arba tipiški

gamtinio bei kultūrinio kraštovaizdžio kompleksai ir objektai. Joms priskiriami rezervatai (gam-

tiniai ir kultūriniai), draustiniai bei gamtos ir kultūros paveldo objektai (paminklai). 

• Ekologinės apsaugos prioriteto saugomos teritorijos, išskiriamos norint išvengti nei-

giamo poveikio saugomiems gamtos ir kultūros paveldo kompleksams bei objektams arba neigiamo

antropogeninių objektų poveikio aplinkai. Šiai kategorijai priskiriamos ekologinės apsaugos zonos.

• Atkuriamosios apsaugos saugomos teritorijos,  skiriamos gamtos išteklių  atsistaty-

mui, pagausinimui bei apsaugai. Joms priskiriami atkuriamieji ir genetiniai sklypai. 

• Kompleksinės  saugomos teritorijos,  kuriose  sujungiamos išsaugančios,  apsaugan-

čios, rekreacinės ir ūkinės zonos pagal bendrą apsaugos, tvarkymo ir naudojimo programą. Joms

priskiriami valstybiniai  (nacionaliniai  ir  regioniniai)  parkai  bei  biosferos monitoringo teritorijos

(biosferos rezervatai ir biosferos poligonai).

Dėl savo svarbos konservacinio prioriteto ir kompleksinės saugomos teritorijos vadinamos

ypač saugomomis teritorijomis.

Siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos (ES) direktyvų „Dėl laukinių paukščių apsaugos“

(79/409/EEC) ir „Dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos“ (92/43/EEC) reika-

lavimus, Lietuvoje yra plėtojamas NATURA 2000 teritorijų tinklas. NATURA 2000 teritorijos bus

integruotos į dabartinę nacionalinę saugomų teritorijų sistemą. 

Lietuvoje saugomos teritorijos steigiamos norint išsaugoti gamtos ir paveldo teritorinius

kompleksus bei objektus, kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę. Saugomose teritorijose palaikoma
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kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra, gamtos išteklių subalansuotas naudojimas ir atkūrimas, suda-

romos sąlygos pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams. Šalies

saugomų  gamtinių  teritorijų  apskaitą,  apsaugą  bei  tvarkymą  reglamentuoja  Saugomų  teritorijų

įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902). Saugomos gamtinės teritorijos registruoja-

mos, įtraukiant jas į LR Saugomų teritorijų registrą, kurį kuruoja Valstybinė saugomų teritorijų tar-

nyba prie Aplinkos ministerijos. Saugomų teritorijų naudojimą ir apsaugą reglamentuoja bendrieji

nuostatai. Individualius nuostatus turi valstybiniai parkai, valstybiniai draustiniai, biosferos poligo-

nai. Pagal saugomų vertybių pobūdį miškų urėdijos teritorijoje įsteigti draustiniai skirstomi į gam-

tinius  (botaniniai-zoologiniai,  botaniniai,  telmologiniai,  hidrografiniai,  pedologiniai  ir  geomorfo-

loginiai) bei kompleksinius (kraštovaizdžio). Paminėtini ir genetiniai draustiniai bei miško sėkliniai

medynai, kuriuose saugomi genetiškai gryniausi medynai. 

Visos Prienų miškų urėdijoje esančios saugomos teritorijos yra Lietuvos gamtinio karkaso

dalis. 

Prienų miškų urėdijos administruojamoje miškų teritorijoje valstybės  saugomos terito-

rijos iš viso užima  16 247,4 ha arba   49,8 % viso miškų  ploto. Valstybinės reikšmės miškuose

visos saugomos teritorijos užima 54,3 % arba 10 909,1 ha ploto ( 1 lentelė). 

1 lentelė

Valstybės saugomų teritorijų pasiskirstymas girininkijų miškuose

Girininkija

Visi miškai Valstybinės reikšmės miškai

Bendras miš-
kų plotas, 
ha

Saugomų teri-
torijų plotas, 
ha

% nuo miškų 
ploto Bendras miškų 

plotas, 
ha

Saugomų teri-
torijų plotas, ha

% nuo miškų 
ploto

Balbieriškio 2686,2 2355,2 87,7 2002,3 1853,5 92,6
Birštono 5361,5 5252,5 98,0 3068,1 3067,2 100,0
Išlaužo 4249,0 1910,2 45,0 2155,8 886,1 41,1
Meškapievio 4045,9 403,1 10,0 3213,9 373,1 11,6
N. Ūtos 2839,3 1297 45,7 2220,9 1272 57,3
Prienų 3607,2 3383,2 93,8 3195,4 3028,4 94,8
Šilavoto 2256,9 0 0,0 1697,5 0 0,0
Verknės 7610,2 1646,2 21,6 2526,5 428,8 17,0

Iš viso: 32656,2 16247,4 49,8 20080,7 10909,1 54,3
BAST ir PAST plotai į bendrą valstybės saugomų teritorijų plotą nesumuojami, kadangi di-

džiąja dalimi  ploto jie apima jau valstybės saugomas teritorijas, kurių plotai yra pateikiami 1 lente-

lėje ir paskaičiuoti pagal 1 priedo žiniaraščius.
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Valstybės saugomų teritorijų užimamo ploto pasiskirstymas Prienų miškų urėdijos girini-

nkijų administruojamoje miškų teritorijoje pateikiamas 1 priede. Augalų (miško) genetinių draus-

tinių plotai į 1 lentelę neįtraukti, duomenys apie šiuos draustinius pateikti 1 priede.

„Gamtinis karkasas – tai vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas,

jungiantis gamtinio pobūdžio:

• Saugomas teritorijas – rezervatus, draustinius, valstybinius parkus, atkuriamuosius ir

genetinius sklypus, ekologines apsaugos zonas; 

• Kitas ekologiškai svarbias vandenų, miškų, žemės ūkio, kitos paskirties teritorijas. 

Gamtinio karkaso teritorijų  apsaugą,  tvarkymą,  naudojimą  ir planavimą  reglamentuoja

Saugomų teritorijų, Aplinkos apsaugos, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Miškų, Terito-

rijų planavimo, Statybos, Poveikio aplinkai vertinimo, Pajūrio juostos bei kiti įstatymai, Specialio-

sios žemės ir miško naudojimo sąlygos, atskirų saugomų teritorijų nuostatai, saugomų teritorijų, jų

zonų, teritorijos dalių ar paveldo objektų tipiniai ir (ar) individualūs apsaugos, taip pat saugomų te-

ritorijų regioniniai architektūriniai reglamentai, įskaitant laikinus reglamentus, apsaugos sutartys,

kurios gali būti sudaromos dėl veiklos apribojimų saugomose teritorijose, konkrečių žemės, miško

bei vandens telkinio naudojimo sąlygų nustatymo ir gamtinio karkaso nuostatai. 

Gamtinio karkaso paskirtis:

• Sukurti  vientisą  gamtinio  ekologinio  kompensavimo teritorijų  tinklą,  užtikrinantį

kraštovaizdžio geoekologinę pusiausvyrą ir gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, sudaryti prie-

laidas biologinei įvairovei išsaugoti; 

• Sujungti didžiausią ekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir au-

galų migracijai reikalingas teritorijas; 

• Saugoti gamtinį kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius; 

• Didinti šalies miškingumą; 

• Optimizuoti kraštovaizdžio urbanizacijos bei technogenizacijos ir žemės ūkio plėtrą. 

Gamtinį karkasą sudaro:

• Geoekologinės takoskyros – teritorijų juostos, jungiančios ypatinga ekologine svar-

ba bei jautrumu pasižyminčias vietoves: upių aukštupius, vandenskyras, aukštumų ežerynus, kalvy-

nus, pelkynus, priekrantes, požeminių vandenų intensyvaus maitinimo ir karsto paplitimo plotus.
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Jos skiria stambias gamtines geosistemas ir palaiko bendrąją  gamtinio kraštovaizdžio ekologinę

pusiausvyrą; 

• Geosistemų vidinio stabilizavimo arealai ir ašys – teritorijos, galinčios pakeisti šo-

ninį nuotėkį ar kitus gamtinės migracijos srautus, taip pat reikšmingos biologinės įvairovės požiū-

riu: želdinių masyvai ir grupės, natūralios pievos, pelkės bei kiti vertingi stambiųjų geosistemų eko-

topai. Šios teritorijos kompensuoja neigiamą ekologinę įtaką gamtinėms geosistemoms; 

• Migraciniai koridoriai  – slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kitos žemesnėse reljefo

vietose esančios teritorijos, kuriomis vyksta intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos

srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija. 

Visos šios geoekologiškai aktyvios teritorijos yra sujungtos į vientisą sistemą –  gamtinį

karkasą, skirtą valdyti kompensacines kraštovaizdžio funkcijas bei garantuoti jo struktūros stabilu-

mą.

 Pagal  geosistemų,  kurios atlieka ekokompensacines funkcijas,  dydį  ir  svarbą  gamtinio

karkaso struktūrinės dalys skirstomos į europinės, nacionalinės, regioninės ir vietinės reikšmės.

 Pagal natūralumo laipsnį ir gebėjimą atlikti ekologinio kompensavimo funkcijas, teritorijų

planavimo dokumentuose išskiriamos patikimo, riboto ir silpno geoekologinio potencialo gamtinio

karkaso teritorijos.

 Biologinės įvairovės apsaugai gamtinio karkaso teritorijose išskiriamas ekologinis tinklas,

jungiantis didžiausią bioekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir augalų mig-

racijos koridorius. Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išskiriamas Europos ekologinis

tinklas „Natura 2000“, apimantis buveinių ir paukščių apsaugai svarbias teritorijas.

Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose yra draudžiama arba ribojama veik-

la, galinti turėti neigiamą poveikį saugomoms natūralioms buveinėms, rūšių buveinėms ir saugo-

moms augalų bei gyvūnų rūšims. Leidžiama tokia veikla, kuri užtikrina tinkamą buveinių ir rūšių

būklę. Veikla šiose teritorijose turi būti vykdoma atsižvelgiant į konkrečius buveinių tipus ar rūšis ir

remiantis teritorijų planavimo dokumentais ir (ar) gamtotvarkos planais.

Didžioji dalis saugomų teritorijų plotų patenka į gamtinį karkasą.

Gamtinio karkaso teritorijose saugoma kraštovaizdžio erdvinė teritorinė struktūra ir gam-

tinis pobūdis, ekologinis stabilumas, kraštovaizdžio estetinė vertė.

Visose gamtinio karkaso teritorijose skatinama veikla,  kuria užtikrinama kraštovaizdžio

ekologinė pusiausvyra, palaikomas ir stiprinamas ekosistemų stabilumas, vykdoma renatūralizaci-

ja ir ekosistemų atkūrimas, bei ekstensyvi rekreacija, palaikoma ir didinama biologinė įvairovė bei

bendras teritorijos miškingumas, saugomi bei plečiami želdynai ir želdiniai agrarinėse bei urbani-

zuotose teritorijose, vykdomi teritorijų ir akvatorijų rekultivacijos bei išvalymo nuo užteršimo dar-
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bai, neutralizuojamos, kitaip nukenksminamos arba iškeliamos pramonės įmonės ir mažinamas vi-

zualiai agresyvių objektų poveikis.

Siekiant stiprinti teritorijų ekokompensacines funkcijas, turi būti vykdomos aktyvios riboto

ir silpno geoekologinio potencialo gamtinio karkaso struktūrų plėtojimo priemonės, teikiamas pri-

oritetas šių teritorijų apželdinimui mišku, miško parkų ir kitų rekreacinės bei ekologinės paskirties

želdynų įveisimui ir darniam tvarkymui, ekologinei žemdirbystei.

Ūkinė veikla gamtinio karkaso teritorijose gali būti vykdoma tik įvertinus šios veiklos po-

veikį, atlikus teritorijų planavimo dokumentų, planų ir programų strateginį pasekmių vertinimą va-

dovaujantis Aplinkos apsaugos bei Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstaty-

mais  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta  tvarka,  numatant  ir  įgyvendinant  įvairiapuses

priemones antropogeniniam poveikiui kompensuoti, gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairo-

vei išsaugoti.

  Gamtinio karkaso teritorijose draudžiama naujų pramonės įmonių, kurioms reikalingi tar-

šos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, statyba bei naujų gyvenamųjų pastatų ir gyvena-

mųjų kvartalų statyba konservacinės, miškų, kitos – rekreacinės, taip pat žemės ūkio paskirties teri-

torijose.

Gamtinio karkaso teritorijos turi būti tvarkomos vadovaujantis darnios plėtros principais.

Teritorijose, turinčiose istorinę, kultūrinę vertę, svarbiose estetiniu atžvilgiu, gamtinio karkso terito-

rijos tvarkomos atsižvelgiant ir derinant tarpusavyje ekologinius, kultūrinius bei estetinius krašto-

vaizdžio formavimo reikalavimus.“ (Tekstas iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministe-

rijos tinklapio).

3.1.1   Konservacinio prioriteto saugomos teritorijos

Draustiniai

Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nuostatas draustinių steigimo tiks-

lai 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 vertin-

gas jų populiacijas;

4) sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams;

5) sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui;

6) propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes), vietoves.
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Prienų miškų urėdijos teritorijoje yra šie valstybiniai draustiniai:

•  Rūdgirių telmologinis draustinis,

•  Ąžuolų botaninis draustinis,

•  Alšios hidrografinis draustinis.

Draustinių plotai pateikiami pagal saugomų teritorijų kadastro duomenis. Draustinių cha-

rakteristika pateikta 2 lentelėje.
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2 lentelė
Draustiniai

Draustinio pavadi-
nimas

Bendras 
plotas,
ha

Girininkija Bendras 
miškų 
plotas, 
ha 

Valstybinės reikšmės miš-
kų plotas, ha

Adresas Kada ir kieno įsteigtas Steigimo tikslas

Bendras Tame tarpe 
miško žemė

Rūdgirių telmo-
loginis 

25,8 Meškapievio 25,7 21,4 20,9 Prienų r. savival-
dybė

LRV 2010-01-12 nutarimas 
Nr. 5 (Žin., 2010, Nr. 7-293)

Išsaugoti vertingą aukštapelkės 
raistą, kuriame yra saugomų rūšių,
Europos Bendrijos svarbos natūra-
li buveinė – 7120 degradavusi 
aukštapelkė, ir užtikrinti palankią 
saugomų rūšių ir buveinės apsau-
gos būklę.

Ąžuolų botani-
nis

267,5 Balbieriškio 267,4 77,7 77,5 Prienų r. savival-
dybė

LR AT 1992-09-24 nutarimas 
Nr. I-2913 (Žin., 1992, Nr. 
30-913)

Išsaugoti Pietų Lietuvos ąžuolynų 
augalijos kompleksą.

Alšios hidrogra-
finis

273,6 Verknės 160,7 0 0 Prienų r. savival-
dybės

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

Išsaugoti besalpio slėnio smarkiai 
vingiuotą Alšios upelio atkarpą.

Iš viso: 453,8 99,1 98,4

14
14



Gamtos paveldo objektai

Valstybės saugomi gamtos paveldo objektai miškų urėdijos teritorijoje  pateikti  3 lentelėje.

Iš jų 2 yra paskelbti gamtos paminklais. Tai – Siponių ir Škėvonių atodangos.

Miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškuose yra iš viso 5 valstybės saugomi gamtos pa-

veldo objektai: 3 geologiniai  ir 2 botaniniai.

3 lentelė
Valstybės saugomi gamtos paveldo objektai valstybinės reikšmės miškuose

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 652 (Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. D1-792 redakcija)

Eil. 
Nr.

Gamtos paveldo ob-
jekto pavadinimas

Priklausomybė 
gamtos paveldo
objekto rūšiai

Savivaldybė,
Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo
vieta

Saugoma teritorija

Geologiniai  gamtos paveldo objek-
tai
1. Siponių atodanga atodangos Birštono sav.

Birštono sen.
Birštono g-jos (66 kv., 3, 4 
skl.) teritorija, Siponių k.

Nemuno kilpų 
regioninis parkas

2. Škėvonių 
atodanga

atodangos Birštono sav.
Birštono sen.

Birštono g-jos (77 kv., 48; 
50; 63 skl.) teritorija

Nemuno kilpų 
regioninis parkas, 
Škėvonių 
geomorfologinis 
draustinis

3. Šiauliškių akmuo rieduliai Prienų r. sav.
Ašmintos 
sen.

Meškapievio g-jos (2 kv., 
10 skl.) teritorija, Mačiūnų
miškas

Botaniniai  gamtos paveldo objektai

1. Degsnės miško 
maumedis 
(aukščiausias 
Lietuvos medis)

medžiai Prienų r. sav.
Balbieriškio 
sen.

Balbieriškio g-jos (29 kv., 
1 skl.) teritorija, Degsnės 
miškas

Nemuno kilpų 
regioninis parkas, 
Degsnės botaninis 
draustinis

2. Gojaus miško 
ąžuolas

medžiai Prienų r. sav.
Stakliškių 
sen.

Verknės g-jos (24 kv., 7 
skl.) teritorija, Gojaus 
miškas, Pakrovų k.

3.1.2. Kompleksinės saugomos teritorijos

Valstybiniai parkai

Į Prienų miškų urėdijos teritoriją patenka didžioji Nemuno kilpų regioninio parko dalis bei
nedidelė Aukštadvario regioninio parko dalis. Į Aukštadvario regioninį parką miškų urėdijos valsty-
binės reikšmės miškai nepatenka.
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Nemuno kilpų regioninis parkas 

Nemuno kilpų regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos –

Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „D ėl regioninių parkų ir draus-

tinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30–913), siekiant išsaugoti unikalias didžiąsias Nemuno kilpas ir

Punios šilo kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racina-

liai naudoti.

Regioninio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio

29 d. nutarimu Nr. 490 „D ėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“ , yra išsaugoti didžiųjų Ne-

muno kilpų - Punios, Balbieriškio, Prienų ir Birštono - sistemą, Nemuno, Verknės, natūralių upelių

slėnių  struktūrą  su unikaliais atragiais, dubumomis,  gūbriais,  atodangomis,  pirmykščių  Lietuvos

miškų bruožus išlaikiusius Punios ir Prienų šilus su vertingomis biocenozėmis, unikalų Degsnės

maumedyną; išsaugoti Punios piliakalnio su senovės gyvenvietės liekanomis bei Pelekonių - Damb-

ravos piliakalnių kompleksus, Birštono kurorto ir Nemajūnų urbanistinius kompleksus, Naravų ir

Siponių kaimų kraštovaizdžių kompleksus bei kitas kultūros paveldo vertybes.

4 lentelė

Nemuno kilpų regioninio parko funkcinio prioriteto zonos

Regioninio parko funkcinio prioriteto
zonos

ha* %

Konservacinio prioriteto zonos: 10 929  43,1
 Rezervatai 451 1,8 

Draustiniai 10 478 41,3 
Ekologinės apsaugos prioriteto zonos 8987 35,5 

Rekreacinio prioriteto zonos 1119 4,4
Miškų ūkio zonos 2696 10,6
Žemės ūkio zonos 1206 4,8 

Gyvenamosios zonos 382 1,5
Kito prioriteto zonos 27 0,1 
IŠ VISO: 25 346 100% 

Regioninio parko buferinės apsaugos
zona 

12088 

* Parko bei jo funkcinio prioriteto zonų plotai paskaičiuoti naudojantis GIS (Geografinių informacinių sistemų) prog-

ramine įranga (duomenys pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos tinklapį).

Prienų miškų urėdijos teritorijoje konservacinio prioriteto zoną sudaro šie regioninio parko

draustiniai:

1. Prienų šilo kraštovaizdžio draustinis. Jame saugomas miškingo zandrinio kraštovaizdžio

etalonas  su  išlikusiais  sengirės  fragmentais,  natūraliu  Vadės  upeliu,  Revuonos  ištakų  pelkiniu

kompleksu, retųjų rūšių augalų, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą (pievinių plaurečių, tamsialapių
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skiautalūpių, meškinių česnakų, plaukuotųjų jonažolių), augimvietėmis;

2. Punios kraštovaizdžio draustinis. Jame saugomas išraiškingas stačių miškingų Nemuno ir

Punelės  šlaitų  kraštovaizdis  su  vienu  žymiausių  ir  didžiausių  Lietuvoje  Punios  piliakalniu  bei

Punios bažnyčios architektūriniu kompleksu;

3.  Verknės  kraštovaizdžio  draustinis.  Jame  saugomas  raiškus  Verknės  žemupio  slėnio

kraštovaizdis su išsivysčiusia hidrografine struktūra, piliakalniais, atodangomis ir eroziniais cirkais;

4. Kalvių  kraštovaizdžio draustinis. Jame saugomas miškingas geomorfologiškai vertingo

Kalvių  erozinio  atragio  kraštovaizdis  su  etaloninėmis  sausų  šlaitų  bei  pamiškių  bendrijomis  ir

saugomų  rūšių  augalų  (miškinių  varnalėšų,  melsvųjų  gencijonų  ir  kt.)  augimvietėmis,  buvusio

sovietinio tankodromo trasa;

5.  Naravų  kaimo  kraštovaizdžio  draustinis.  Jame  saugomas  vaizdingas  Naravų  kilpos

kraštovaizdis  su  unikalia  tris  istorinius  laikotarpius  atspindinčia  Naravų  kaimo  urbanistine  bei

žemėvaldos struktūra, archeologinės bei memorialinės vertybės;

6.  Siponių  kaimo  kraštovaizdžio  draustinis.  Jame  saugomas  raiškaus  agrarinio  slėnio

kraštovaizdis, išlaikęs bendrąją istoriškai vertingą valakinės statybos struktūrą, tradicinė Siponių ir

Šaltinėnų kaimų architektūra bei vertingos stačių Nemuno šlaitų biocenozės;

7.  Drubengio  botaninis  draustinis.  Jame  saugoma  viena  didžiausių  Lietuvoje  meškinių

česnakų augimvietė;

8. Degsnės botaninis draustinis. Jame saugomas unikalios brandos ir našumo introdukuotas

Degsnės maumedynas;

9. Didžiųjų Nemuno kilpų hidrografinis draustinis. Jame saugoma visoje ledyninio reljefo

paplitimo zonoje  unikalaus  pobūdžio  bei  masto  Didžiųjų  Nemuno  kilpų  (Punios,  Balbieriškio,

Prienų ir Birštono) hidrografinė struktūra;

10. Ošvenčios hidrografinis draustinis. Jame saugomas originalios dvejopos hidrografinės

struktūros Ošvenčios upelis su raiškia erozine pragrauža;

11. Vizdijos hidrografinis draustinis. Jame saugomas natūralus Vizdijos upelis bei jo slėnis;

12. Škėvonių geomorfologinis draustinis. Jame saugomas unikalus slėninės erozijos darinys

- Škėvonių gūbrys ir jo aplinka bei raiškus erozinis Birštono atragis;

13.  Daukantų  geomorfologinis  draustinis.  Jame  saugomas  geomorfologiniu  požiūriu

unikalus erozinis Nibrių atragis, raiški erozinė Daukantų dubuma, stačiašlaitis Jieznelės slėnis bei

griovų ir raguvų suraižyti pagrindiniai Nemuno slėnio šlaitai;

14. Pelekonių archeologinis draustinis. Jame saugomas archeologinių vertybių - Pelekonių

piliakalnių - kompleksas bei jo aplinka;

15.  Birštono  urbanistinis  draustinis.  Jame  saugoma  būdinga  mažo  kurortinio  miestelio
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senosios  dalies  planinė  erdvinė  struktūra  su  senųjų  vilų  pastatais  bei  garsiu  Vytauto  parku  ir

piliakalniu;

16. Nemajūnų urbanistinis draustinis. Jame saugoma valakinė Nemajūnų gyvenvietės urba-

nistinė struktūra, jos archeologinės, architektūrinės bei memorialinės vertybės;

17. Tartoko telmologinis draustinis. Jame saugoma Europos Bendrijos natūrali buveinė 7230

Šarminga žemapelkė.

Nemuno kilpų regioninio parko apsaugos režimą užtikrina ir regioninio parko steigimo tik-

slų įgyvendinimą koordinuoja Nemuno kilpų regioninio parko direkcija. 

Nemuno kilpų regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro

2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 423 (Žin., 2002, Nr. 86-3722; 2011, Nr. 87-4194) yra teisės

aktas, kuriuo nustatomi specialūs Nemuno kilpų regioninio parko apsaugos, projektavimo ir statybų

jo teritorijoje reikalavimai bei tvarkymo ir naudojimo ypatumai. 

Bendras Prienų miškų urėdijos miškų plotas Nemuno kilpų regioniniame parke yra  12657

ha, iš jų 8199,6 ha yra valstybinės reikšmės miškai (1 priedas). 

Aukštadvario regioninis parkas 

Aukštadvario 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 vertingą Verknės ir Strėvos aukštupių krašto-

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

Regioninio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio

29 d. nutarimu Nr. 490 „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“, yra išsaugoti ypač vertingą

gamtos požiūriu Aukštadvario kalvyną su Verknės ir Strėvos ežeringais aukštupiais; išsaugoti kultū-

ros paveldo vertybes, iš jų – unikalų  Aukštadvario miestelio urbanistinį kompleksą  (bažnyčią  ir

vienuolyno kompleksą, parką su želdiniais ir pirmąja Lietuvoje upėtakių auginimo tvenkinių sis-

tema,  hidroelektrinę,  Aukštadvario  piliakalnį  bei  Kartuvių  kalną),  Bagdanonių  hidroelektrinę  su

protakomis, Lavariškių, Mošos, Pamiškės, Žuklijos ir Strėvos piliakalnius.

Į Prienų miškų urėdijos teritoriją patenka šie regioninio parko konservacinės zonos draus-

tiniai:

1.  Mergiškių kraštovaizdžio draustinis. Šio draustinio tikslas - išsaugoti ir eksponuoti

Aukštadvario kalvotą miškingą kraštovaizdį su aukščiausia Dzūkų aukštumos vieta-Gedanonių kal-

va, Velnio duobę su šalia esančiais Škilietų termokarstiniais ežerėliais, Antaveršio duobę, Ustronės

riedulyną ir Vaitkūnų keiminę terasą, paukščių ir drugių buveines, augalų augavietes, Lavariškių ir
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Pamiškės piliakalnius, akmenių pilkapius, Guronių ir Mergiškių mitologinius akmenis, Mergiškių

dvarvietę.

2.  Verknės botaninis-zoologinis draustinis. Šio draustinio tikslas - išsaugoti didelę drė-

gnų augalijos kompleksų įvairovę, svarbias vandens telkinių retųjų augalų populiacijas, rūšių gausa

pasižyminčius briedgaurynų plotus, drugių, žirgelių ir paukščių buveines. 

Valstybinės reikšmės miškai į šių draustinių teritoriją nepatenka.

3.2  Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijos

Tiek Lietuvoje tiek ir  Prienų  miškų  urėdijos teritorijoje steigiamos Europos ekologinio

tinklo Natura 2000 teritorijos, kurias šiuo metu sudaro paukščių apsaugai svarbios teritorijos  (su-

trumpintai - PAST) ir vietovės, atitinkančios gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos

kriterijus (sutrumpintai - BAST). Pirmos iš jų - paukščių apsaugai svarbios teritorijos jau yra Lietu-

voje įsteigtos ir patvirtintos Europos Komisijos, o vietovės, atitinkančios buveinių apsaugai svarbių

teritorijų atrankos kriterijus bus įsteigtos artimiausiu metu. Tokių teritorijų preliminarus sąrašas jau

yra pateiktas Europos Komisijai. Ateityje, šios teritorijos taip pat įgys nacionalinių saugomų terito-

rijų statusą. 

Vadovaujantis LR saugomų teritorijų įstatymo 24 straipsniu, LR saugomoms teritorijoms

arba jų dalims, kuriose yra tarptautinės svarbos buveinių, augalų ir gyvūnų rūšių ar jų bendrijų bei

populiacijų, gali būti suteiktas tarptautinės svarbos saugomos teritorijos statusas. Jei teritorijos nėra

saugomos, pirmiausia įsteigiama atitinkama nacionalinė saugoma teritorija, kuriai vėliau suteikia-

mas Europos Bendrijos svarbos saugomos teritorijos statusas.

Saugomų teritorijų ar jų dalių, atitinkančių nustatytus Europos Bendrijos buveinių ir paukš-

čių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus ir sudarančių Lietuvos Respublikoje dalį Europos

ekologinio tinklo ,,Natura 2000“, apsaugos ir tvarkymo ypatumus, veiklos organizavimo principus

reglamentuoja LRV 2004-03-15 nutarimas Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai

svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“ (Žin, 2004, Nr. 41-1335; 2006, Nr. 44-1606; 2011, Nr. 67-

3171; TAR 2014-03-21 i. k. 2014-03385).

Kriterijai, pagal kuriuos vietovės parenkamos buveinių ir paukščių apsaugai svarbioms te-

ritorijoms steigti, patvirtinti šiais aplinkos ministro įsakymais: 2008 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-

358 ,,Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr.  77-3048) ir

2008 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. D1-389 ,,Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos tvarkos

aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 87-3495).
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Nacionalinių saugomų teritorijų ir "Natura 2000" teritorijų tinklas paskirstytas valstybinių

parkų direkcijoms Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės 2014 m. kovo 26 d. įsakymu

Nr. V-83 (2014 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V-224 redakcija). Prienų miškų urėdijos teritorijoje

esančios „Natura 2000“ teritorijos priskirtos Nemuno kilpų bei Aukštadvario regioninių parkų di-

rekcijoms  (3 Priedas).

Duomenys apie miškus esančius  "Natura 2000" teritorijose pateikti 2 Priede.

3.2.1 Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST)

Prienų  miškų  urėdijos  miškų  teritorijoje  yra  viena  paukščių  apsaugai  svarbi  teritorija

(PAST): Balbieriškio miškas (LTPRIB003).

Balbieriškio miškas – PAST ribos sutampa su Balbieriškio miško biosferos poligono ribo-

mis,  patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr.

D1-590 „Dėl Babtų-Varluvos miškų, Balbieriškio miško, Biržų girios ir Būdos-Pravieniškių miškų

biosferos  poligonų  įsteigimo,  Biosferos  poligonų  nuostatų  bei  biosferos  poligonų  ribų

patvirtinimo“. Šios PAST prioritetinės apsaugos rūšis - vidutiniai margieji geniai (Dendrocopos me-

dius). Remiantis Balbieriškio miško biosferos poligono nuostatais, vidutinio genio apsaugos tikslais

šiame miške išskirtos teritorijos, kuriose siūloma nenumatyti pagrindinių kirtimų. Jos užima iš viso

93,1 ha plotą. Detalus šių miško sklypų žiniaraštis pateiktas 2 priede. 

PAST bendras plotas – 3060,6 ha, visas Prienų r. savivaldybės teritorijoje. Miškų teritorijos

bendras plotas - 2952 ha. Iš jų 2630,3 ha yra valstybinės reikšmės miškų plotas.

3.2.2  Buveinių apsaugai svarbios teritorijos  (BAST)

LR Vyriausybės 2009-03-04 nutarimu  Nr. 192 (Žin., 2009, Nr. 34-1287) patvirtintas Lietu-

vos Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra buveinių apsaugai svarbių teritorijų,

sąrašas. Prienų miškų urėdijos teritorijoje pagal šį nutarimą patvirtintos šios BAST:

Balbieriškio atodanga;

Verknės vidurupys;

Vizdijos upės slėnis.

LR aplinkos ministras 2009-04-22 įsakymu Nr. D1-210 (Žin., 2009, Nr. 51-2039; 2009, Nr.

135-5903) patvirtino vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos

kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai. Į šį sąrašą įtrauktos šios BAST:
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Ošvenčios upė ir jos slėnis;

Prienų šilas;

Revuonos ištakos;

Rūdgiri ų pelkė;

Siponių atodanga;

Tartoko pelkė;

Verknės upės slėnis;

Balbieriškio miškas.

BAST charakterizuojantys duomenys pateikti  5 lentelėje. Duomenys apie PAST ir BAST 

esančius miškus yra 2 priede.

BAST bendras miškų teritorijos plotas Prienų miškų urėdijoje yra 1918,2 ha. Iš jų miš-

kų urėdijos valdomi valstybinės reikšmės miškai užima 1029,5 ha.
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5 lentelė
Buveinių apsaugai svarbių teritorijų  (BAST) charakteristika

BAST
pavadinimas

Bendras 
plotas,
ha

Girininkija

Bendras 
miškų 
plotas, 
ha 

Valstybinės reikšmės 
miškų plotas,     ha

Ribos
Kada ir kieno nutarimu 
nustatyta Gamtinės vertybės

Bendras
Tame tarpe 
miško žemė

Balbieriškio ato-
danga

8,0 Balbieriškio 8,0 0 0 Patenka į Nemuno kilpų regioninį parką 
(dalis regioninio parko ekologinės ap-
saugos zonos) ir sutampa su valstybės 
saugomo gamtos paveldo objekto - Bal-
bieriškio atodangos - ribomis

LR Vyriausybės 2009-03-
04 nutarimas Nr. 192 
(Žin., 2009, Nr. 34-1287)

8220 Silikatinių uolienų atodangos

Ošvenčios upė ir 
jos slėnis

431,6 Išlaužo 318,8 0 0 Dalis teritorijos patenka į Nemuno kilpų 
regioninį parką (dalis Ošvenčios hi-
drografinio draustinio)

LR aplinkos ministro 
2009-04-22 įsakymas Nr. 
D1-210 (Žin., 2009, Nr. 
51-2039)

2330, Nesusivėrusios žemyninės smiltpie-
vės; 9010, Vakarų taiga; 9050, Žolių tur-
tingi eglynai; 9160, Skroblynai; 91E0, 
Aliuviniai miškai

Prienų šilas 468,7 Prienų 451,7 450,6 450,6 Patenka į Nemuno kilpų regioninį parką 
(dalis Prienų šilo kraštovaizdžio draus-
tinio)

LR aplinkos ministro 
2009-04-22 įsakymas Nr. 
D1-210 (Žin., 2009, Nr. 
51-2039)

9010, Vakarų taiga; 9050, Žolių turtingi 
eglynai; 91E0, Aliuviniai miškai

Revuonos ištakos 23,4 Prienų 22,4 22,4 5,3 Patenka į Nemuno kilpų regioninį parką 
(dalis Prienų šilo kraštovaizdžio draus-
tinio)

LR aplinkos ministro 
2009-04-22 įsakymas Nr. 
D1-210 (Žin., 2009, Nr. 
51-2039)

3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plū-
džių arba aštrių bendrijomis; 7140, Tarpi-
nės pelkės ir liūnai; 7210, Žemapelkės su 
šakotąja ratainyte; 9010, Vakarų taiga; 
9080, Pelkėti lapuočių miškai; 91D0, Pel-
kiniai miškai; Žvilgančioji riestūnė

Rūdgirių pelkė 25,8 Meškapie-
vio

24,5 20,6 20,6 Ribos sutampa su Rūdgirių telmologinio 
draustinio ribomis

LR aplinkos ministro 
2009-04-22 įsakymas Nr. 
D1-210 (Žin., 2009, Nr. 
51-2039)

7120, Degradavusios aukštapelkės; Niū-
riaspalvis auksavabalis

Siponių atodanga 3,0 Birštono 2,6 2,6 0,9 Patenka į Nemuno kilpų regioninį parką 
(dalis regioninio parko ekologinės ap-
saugos zonos)

LR aplinkos ministro 
2009-04-22 įsakymas Nr. 
D1-210 (Žin., 2009, Nr. 
51-2039)

8220, Silikatinių uolienų atodangos

Škėvonių atodan-
ga

1,2 Birštono 1,0 1,0 0 Patenka į Nemuno kilpų regioninį parką 
(dalis Škėvonių geomorfologinio draus-
tinio)

LR aplinkos ministro 
2009-04-22 įsakymas Nr. 
D1-210 (Žin., 2009, Nr. 
51-2039)

8220, Silikatinių uolienų atodangos
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BAST
pavadinimas

Bendras 
plotas,
ha

Girininkija

Bendras 
miškų 
plotas, 
ha 

Valstybinės reikšmės 
miškų plotas,     ha

Ribos
Kada ir kieno nutarimu 
nustatyta Gamtinės vertybės

Bendras
Tame tarpe 
miško žemė

Tartoko pelkė 32,6 Išlaužo
Prienų

7,8 0 0 Patenka į Nemuno kilpų regioninį parką 
(dalis regioninio parko ekologinės ap-
saugos zonos).

LR aplinkos ministro 
2009-04-22 įsakymas Nr. 
D1-210 (Žin., 2009, Nr. 
51-2039)

7230, Šarmingos žemapelkės

Verknės upės slė-
nis

590,0 Birštono
Verknės

288 56,1 56,1 Patenka į Nemuno kilpų regioninį parką 
(Verknės kraštovaizdžio draustinis ir da-
lis ekologinės apsaugos prioriteto 
zonos).

LR aplinkos ministro 
2009-04-22 įsakymas Nr. 
D1-210 (Žin., 2009, Nr. 
51-2039)

8220, Silikatinių uolienų atodangos; 
9050, Žolių turtingi eglynai; 9160, Skrob-
lynai; 9180, Griovų ir šlaitų miškai

Verknės vi-
durupys

419,0 Verknės 101,7 0 0 Ribos sutampa su Aukštadvario regioni-
nio parko Verknės botaninio-zoologinio 
draustinio ribomis

LR Vyriausybės 2009-03-
04 nutarimas Nr. 192 
(Žin., 2009, Nr. 34-1287)

3260 Upių sraunumos su kurklių bend-
rijomis; 7160 Nekalkingi šaltiniai ir šal-
tiniuotos pelkės; 6210 Stepinės pievos; 
6510 Šienaujamos mezofitų pievos; 6230 
Rūšių turtingi briedgaurynai; 7230 Šar-
mingos žemapelkės; 6410 Melvenynai; 
91E0 Aliuviniai miškai; Ū

Vizdijos upės slė-
nis

199,2 Birštono 172,6 144,1 144,1 Ribos sutampa su Nemuno kilpų regioni-
nio parko Vizdijos hidrografinio draus-
tinio ribomis

LR Vyriausybės 2009-03-
04 nutarimas Nr. 192 
(Žin., 2009, Nr. 34-1287)

9010 Vakarų taiga; 9050 Žolių turtingi 
eglynai; 9080 Pelkėti lapuočių miškai; 
91D0 Pelkiniai miškai

Balbieriškio miš-
kas

528,7 Balbieriškio
N. Ūtos

519,1 332,1 332,1 Teritorija patenka į Balbieriškio miško 
biosferos poligoną. Į šią teritoriją taip 
pat patenka Ąžuolų valstybinis botaninis
draustinis

LR aplinkos ministro 
2009-11-03 įsakymas Nr. 
D1-654 (Žin., 2009, Nr. 
135-5903)

9050, Žolių turtingi eglynai; 9160, Skrob-
lynai

1918,2 1029,5 1009,7
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3.2.3 Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių radavietės

LR saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių ir bendrijų įstatymas (2009 m. gruodžio 17 d.

Nr. XI-578(Žin., 1997, Nr. 108-2727; 2001, Nr. 110-3987; 2009, Nr. 159-7200) nustato su natūralio-

je gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių, migracijos ar kitu metu pastebimų ar aptinka-

mų saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių apsaugą ir apsaugos reglamentavimu susijusius

visuomeninius santykius Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

Lietuvos Respublikos saugomomis gyvūnų, augalų ir grybų rūšimis skelbiamos nykstan-

čios, pažeidžiamos, retos arba endeminės rūšys, kurios tokiomis pripažįstamos vadovaujantis moks-

linių tyrimų duomenimis apie jų natūralius arealus, rūšių buveines, populiacijų dydžius ir jų kaitos

tendencijas.

Iš Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų,  augalų  ir  grybų  rūšių  sąrašo yra išskiriamos

griežtai saugomos rūšys, kurių nykimo tendencijos yra nepalankiausios ir šių rūšių radaviečių ar au-

gaviečių išsaugojimo poreikis yra didžiausias. Lietuvos raudonosios knygos komisijos siūlymu yra

sudaromas Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašas. Šį sąrašą

tvirtina Aplinkos ministerija.

Aplinkos ministerija ne rečiau kaip kas 10 metų leidžia informacinį leidinį – Lietuvos rau-

donąją knygą. Juo visuomenė supažindinama su Lietuvos Respublikos teritorijoje saugomų gyvūnų,

augalų ir grybų rūšimis, jų statusu, paplitimu, jų ekologija ir biologija, populiacijų gausumu, joms

gresiančiu pavojumi, rūšių apsaugos būkle.

Lietuvos raudonoji knyga rengiama pagal Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų

ir grybų rūšių sąrašą.

Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus tvirtina Aplinkos ministerija.

Saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių pasiskirstymas Prienų miškų urėdijos girininkijų

valstybinės reikšmės miškų teritorijoje pateikiamas 7 lentelėje, o žiniaraščiai 4 priede. Šioje lentelė-

je pateikiamas sąvadas apie 116 saugomų rūšių radaviečių. Detalesnė šių objektų charakteristika ir

išsidėstymas kiekvienoje girininkijoje pateikiami gamtosauginių priemonių plano priedų žiniaraš-

čiuose, girininkijų aiškinamuose raštuose ir žemėlapiuose. Informacija apie šiuos objektus daugiau

atspindi jų ištirtumo lygį, o ne faktinę objektų padėtį. Duomenis apie paukščių lizdavietes ir perim-

vietes pateikė Prienų miškų urėdijos darbuotojai, o taip pat vadovautasi Aplinkos ministerijos sau-

gomų rūšių informacine sistema.                                                                 
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    6 lentelė

Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių radaviečių ir augaviečių sąvadas

Girininkija Paukščių 
lizdavietės

Paukščių 
perimvie-
tės

Vabzdžių
radavietės

Varlia-
gyvių ra-
davietės

Augalų,
samanų,

kerpių au-
gavietės

Grybų
augavie-

tės

Iš viso:

Balbieriškio 2 2 - - 1 2 7

Birštono 16 - 1 - 2 1 20

Išlaužo 10 - - - 1 - 11

Meškapievio - 1 - - 2 2 5

N. Ūtos 1 - 1 - 3 3 8

Prienų 9 5 - - 17 2 33

Šilavoto 10 - - - 2 2 14

Verknės 9 - - 1 5 3 18

Iš viso: 57 8 2 1 33 15 116

Detalūs tyrimai atlikti ne visoje girininkijų teritorijoje, o ir labiau tirtose miškų urėdijos gi-

rininkijose tyrimai apėmė ne visas Raudonosios knygos objektų grupes ir rūšis. Dauguma Lietuvos

raudonosios knygos gyvūnų radaviečių ir augalų augaviečių lokalizuojasi valstybinės reikšmės miš-

kuose ir už jų apsaugą yra atsakinga miškų urėdijos administracija.

 

2 pav. Vapsvaėdis (Balbieriškio girininkijos 30 kv.)
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4. Miškų urėdijos įsipareigojimu saugomi plotai

Lietuvos miškų valdymo institucijos prisiėmė vykdyti įsipareigojimus, kurie suformuluoti

Helsinkio proceso dokumentuose, Europos kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės strategijoje, ES

Buveinių direktyvoje, ES svarbos saugomų teritorijų tinklo Natura 2000 kūrimo dokumentuose, 21-

ojo amžiaus darbotvarkėje Baltijos jūros regionui, kituose tarptautiniuose teisės aktuose. Biologinės

įvairovės palaikymas ir didinimas yra svarbi subalansuoto miškų ūkio plėtros Lietuvoje dalis. Keiti-

masis žiniomis ir patirtimi yra vienas iš svarbiausių būdų, padedančių išskirti vertingas teritorijas

miškuose, taikyti jose apsaugos ir/arba specialias tvarkymo priemones bei atsižvelgti į jas teritorijų

planavimo metu. Vienos iš tokių teritorijų yra kertinės miško buveinės. Biologinės įvairovės apsau-

ga kertinėse miško buveinėse neturėtų būti laikoma galutine ir vienintele priemone, reikalinga nyks-

tančiai miškingo kraštovaizdžio biologinei įvairovei išsaugoti. Specialaus projekto metu Lietuvoje

buvo inventorizuota tik apie 1/2 visų, realiai egzistuojančių KMB, todėl kiekviena miškų urėdija dar

gali tęsti kertinių miško buveinių paiešką ir papildyti saugomų KMB sąrašą.

Vykdydama miškų sertifikavimo FSC keliamus reikalavimus, Prienų miškų urėdija privalo

saugoti ir nekirsti miško sklypų, sudarančių ne mažiau 5% visų miškų urėdijos administruojamų

valstybinės reikšmės miškų ploto. Tokius miško sklypus apima miškų urėdijos miškuose esančios

saugomos  kertinės  miško  buveinės  bei  kiti  miškų  urėdo  įsakymu  patvirtinti  miško  sklypai  (6

priedas).

4.1.  Kertinės miško buveinės

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

rovės vertybės telkiasi fragmentiškuose, daugeliu atvejų labai nedideliuose miško plotuose, vadina-

muosiuose “karštuose taškuose”.  Šiuose plotuose (arba buveinėse)  biologinė  įvairovė  yra nepa-

prastai didelė. Specialaus tarptautinio Lietuvos ir Švedijos vykdyto projekto metu buvo inventori-

zuotos tokios buveinės, Lietuvoje pavadintos Kertinėmis miško buveinėmis (toliau tekste - KMB),

kurios užima tik nedidelę visų miškų dalį, tačiau jose telkiasi palyginti daug kraštovaizdyje aptinka-

mų biologinės įvairovės elementų, ypač retų ar nykstančių organizmų rūšių. Potencialios kertinės

miško buveinės (toliau tekste - PKMB) tai buvinės, kurios per artimiausius kelis dešimtmečius taps

kertinėmis miško buveinėmis, jei per tą laiką bus tvarkomos arba saugomos pagal bendruosiuose

kertinių miško buveinių nuostatuose pateikiamas rekomendacijas (14 priedas). Žinant, kur yra to-

kios buveinės, galima didelių išlaidų nereikalaujančiais metodais išsaugoti didelę biologinės įvairo-

vės dalį.
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Prienų miškų urėdijos teritorijoje KMB inventorizacija buvo vykdoma 2001-2004 metais.

Inventorizaciją vykdė apmokyti specialistai – Janina Senavaitienė ir Žydrūnas Preikša. Miškų urėdi-

jos teritorijoje  iš viso buvo inventorizuota 105 kertinės miško buveinės (KMB) ir 60 potencialių

kertinių miško buveinių (PKMB), iš kurių miškų urėdijos valdomuose valstybinės reikšmės miš-

kuose inventorizuota 99 KMB ir 53 PKMB. Miškų urėdija saugojimui valstybinės reikšmės miš-

kuose priėmė 95 KMB ir 31 PKMB. Šiuo metu Prienų miškų urėdija saugo  97 KMB (484,5 ha)

bei 18 PKMB (46,6 ha). Miškų urėdijos saugomų 115 kertinių miško buveinių bendras plotas  yra

531,1 ha. Duomenys pateikti  7 lentelėje ir 5 Priede.

7 lentelė
Kertinių miško buveinių valstybinės reikšmės miškuose suvestinė

Eil. Nr. Girininkija
Iš viso

Tame tarpe

KMB PKMB

Vnt. ha Vnt. ha Vnt. ha

1 Balbieriškio 13 84,9 13 84,9 - -

2 Birštono 19 53,16 15 41,08 4 12,08

3 Išlaužo 16 47,07 14 37,49 2 9,58

4 Meškapievio 9 11,96 5 4,81 4 7,15

5 N. Ūtos 18 105,63 16 99,89 2 5,74

6 Prienų 15 116,10 11 109,75 4 6,35

7 Šilavoto 3 6,95 1 3,56 - -

8 Verknės 24 109,92 22 106,53 2 3,39

Iš viso: 115 531,06 97 484,47 18 46,59

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.

27



VĮ Prienų miškų urėdija, vykdydama urėdijai priskirtų valstybinių miškų tvarkymą ir miš-

ko išteklių naudojimą, įsipareigoja laikytis tarptautinės Forest Stewardship Council – FSC miškų

sertifikavimo sistemos principų ir kriterijų. Sertifikavimą 2014 m. atliko UAB  „NEPCon LT" ir iš-

davė FSC sertifikatą: RA-FM/COC-000266. 

Miško sklypų, kuriuose nevykdoma ūkinė veikla, sąrašas pateikiamas 6 priede. 

NEPCon – Nature, Ecology and People Consult – nekomercinė konsultacinė kompanija,

skatinanti ir padedanti subalansuotai naudoti pasaulinius gamtos turtus. Pagrindinis dėmesys skiria-

mas miškų išsaugojimui ir tvarkymui. Įsikūrę Skandinavijoje, Rytų Europoje ir Rusijoje  dirba su

sertifikuotais klientais skatindami atsakingo verslo taikymą, vystydami ir padėdami vykdyti projek-

tus bei dalindamiesi savo profesine patirtimi su plačiąja visuomene. NEPCon FSC sertifikavimo

partneris yra Amerikoje įkurta „Rainforest Alliance“ organizacija, turinti FSC akreditaciją.
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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 terito-

rijų, kuriose dėmesys skiriamas ir bioįvairovės apsaugai. Tai pelkiniai pušynai, natūralios miško

pelkės, atviros mažos miško aikštelės, natūralios laukymės ir šlaitų medynai. Detalūs visų šių miško

sklypų sąrašai pateikiami žiniaraščiuose pagal girininkijas   7 – 12  prieduose.
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Ekologiškai vertingų miško sklypų pasiskirstymas valstybinės reikšmės miškuose
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Balbieriškio 2002,6 2,6 - 3,8 - 26,5 32,9 1,6

Birštono 3068,1 23,3 8,4 1,0 5,1 30,2 68,0 2,2

Išlaužo 2155,8 1,2 - 1,2 3,6 2,4 8,4 0,4

Meškapievio 3213,9 1,5 10,6 3,9 0,3 18,4 34,7 1,1

N. Ūtos 2220,9 - - 3,7 5,7 - 9,4 0,4

Prienų 3195,4 3,8 16,9 1,5 - 39,6 61,8 1,9

Šilavoto 1697,5 - - 0,5 - - 0,5 0,0

Verknės 2526,5 19,6 7,9 5,3 0,7 98,1 131,6 5,2

Iš viso: 20080,7 52,0 43,8 20,9 15,4 215,2 347,3 1,7

Ekologiškai vertingiems miško sklypams šiame darbe buvo priskirti naujai nustatyti miš-

kuose  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, nes jose

kaip salelėse prieglobstį randa atvirų vietų augalai ir juos apdulkinantys vabzdžiai, kiti gyvūnai, ku-

rie vengia tankių miško sklypų. 

29



5.1.1 Pelkiniai miškai augantys Pa ir Pb augavietėse

Dažniausiai tai  nedidelio ploto aukštapelkiniai  pušynai, augantys pelkių  pakraščiuose ir

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

nuostolingas. Šių pušynų natūralios raidos išsaugojimas jų nenukertant yra labai svarbus, nes tokiu

būdu yra palaikomas šių teritorijų ekologinis stabilumas. Taip pat svarbu yra nevykdyti jokių melio-

racijos darbų tiek šiuose pušynuose tiek ir jų aplinkoje.

10 lentelė
Pelkinių pušynų (Pa ir Pb augavietės) pasiskirstymas valstybinės reikšmės miškuose

Girininkija
Bendras miškų plotas, 

ha

Pelkiniai miškai, iš viso

plotas, ha % nuo miškų ploto

Balbieriškio 2002,6 2,6 0,1

Birštono 3068,1 23,3 0,8

Išlaužo 2155,8 1,2 0,1

Meškapievio 3213,9 1,5 0,05

N. Ūtos 2220,9 - -

Prienų 3195,4 3,8 0,1

Šilavoto 1697,5 - -

Verknės 2526,5 19,6 0,8

Iš viso: 20080,7 52,0 0,3

Sklypų žiniaraščiai pateikiami 7 priede.

5.1.2 Natūralios miško pelkės

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

biotopuose gyvenantiems gyvūnams ir augantiems augalams, kurie labai praturtina šalia tokių pel-

kių augančių medynų gamtinę įvairovę. Ypatingai vertingos nenusausintos pelkės, nes jos yra dau-

geliui retų ir nykstančių gyvūnų ir augalų rūšių tinkami biotopai. Natūralias pelkes ir toliau reko-

menduojame palikti nenusausintas, jose turi būti nevykdomi miško sodinimo ar paramos žėlimui

darbai. Prasidėjus tokių plotų savaiminiam apaugimui mišku, miškų urėdijos ir regioninių parkų

specialistai turėtų priimti sprendimą dėl sumedėjusios augalijos aktyvaus išvalymo darbų reikalin-
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gumo arba natūralaus pelkės apaugimo proceso stebėjimo. Prienų miškų urėdijoje natūralios miško

pelkės pasiskirsčiusios netolygiai ir yra susitelkę  urėdijos pietvakarinėje dalyje. 

11 lentelė
Natūralių miško pelkių pasiskirstymas valstybinės reikšmės miškuose

Girininkija
Bendras miškų plotas, 
ha

Natūralios miško pelkės

plotas, ha
% nuo bendro miškų plo-

to

Balbieriškio 2002,6 - -

Birštono 3068,1 8,4 0,3

Išlaužo 2155,8 - -

Meškapievio 3213,9 10,6 0,3

N. Ūtos 2220,9 - -

Prienų 3195,4 16,9 0,5

Šilavoto 1697,5 - -

Verknės 2526,5 7,9 0,3

Iš viso: 20080,7 43,8 0,2

Sklypų žiniaraščiai pateikiami 8 priede.

5.1.3 Mažos miško aikštelės ir laukymės

Tai nedidelės, iki 0,3 ha dydžio natūraliai miško masyvuose susiformavusios aikštelės, ret-

mės, laukymės arba žuvę medynai. Visi šie plotai taksacinėje medžiagoje yra pažymėti, išskiriant

atskirus miško sklypus arba suformavus nedidelius intarpus taksaciniuose miško sklypuose. Išim-

tinais atvejais, suderinus su miškų urėdija, gali būti atrenkamos ir paliekamos didesnio ploto miško

aikštės. Šios aikštelės, laukymės ir pelkutės yra svarbios daugeliui gyvūnijos ir augalijos rūšių, o jų

buvimas padidina medynų ar net visų masyvų mozaikiškumą bei sudaro prielaidas biologinės įvai-

rovės išsaugojimui ir praturtinimui. Tokios miško teritorijos turi būti paliekamos natūraliai raidai, jų

neželdant ir nepildant paramos žėlimui bei nekeičiant vietos hidrologinių sąlygų. Kertant pagrindi-

nio naudojimo biržes šios vietos gali būti įtraukiamos į biržių plotą, tačiau po kirtimo rekomenduo-

jame palikti jas nevalytas, nevagotas ir neužsodintas.
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12 lentelė
Miško sklypai su mažomis aikštelėmis ir laukymėmis paliekamomis savaiminei raidai

(suvestiniai duomenys)

Girininkija
Bendras miškų plotas, 
ha

Mažos aikštelės ir laukymės

plotas, ha
% nuo bendro miškų plo-

to

Balbieriškio 2002,6 3,8 0,2

Birštono 3068,1 1,0 0,03

Išlaužo 2155,8 1,2 0,1

Meškapievio 3213,9 3,9 0,1

N. Ūtos 2220,9 3,7 0,2

Prienų 3195,4 1,5 0,05

Šilavoto 1697,5 0,5 0,03

Verknės 2526,5 5,3 0,2

Iš viso: 20080,7 20,9 0,1

 5.1.4 Natūralios miško laukymės

Dažniausiai tokioms laukymėms priskiriamos natūralios miško pievos, buvusios šienauja-

mos 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, no-

rint išsaugoti ir palaikyti nepasikeitusius vertingus biotopus ir juose gyvenančias rūšis. 

Ne tik miško laukymės, bet ir pelkės sparčiai užauga medžiais ir krūmais. Visi šie užaugi-

mo procesai vyksta anksčiau vykdytų melioracijos darbų ir natūraliai besikeičiančių vietos sąlygų

pasekoje. Atvirų laukymių užaugimą galima sustabdyti, vykdant numatytus sumedėjusios augmeni-

jos iškirtimo darbus, bei šienaujant. Ne visos laukymės yra ekologiškai vertingos ir ne visos jos  yra

saugotinos  nuo apaugimo.  Aptarinėjame ir  pateikiame duomenis  tik  apie  ekologiškai  vertingas

laukymes, kurias yra tikslinga išsaugoti, joms neleidžiant užželti sumedėjusia augmenija (13 lentelė

ir 11 priedas).
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13 lentelė 

Natūralių miško laukymių pasiskirstymas valstybinės reikšmės miškuose

(saugotinos nuo apaugimo)

Girininkija
Bendras miškų plotas, 
ha

Miško laukymės, iš viso

plotas, ha % nuo miškų ploto

Balbieriškio 2002,6 - -

Birštono 3068,1 5,1 0,2

Išlaužo 2155,8 3,6 0,2

Meškapievio 3213,9 0,3 0,01

N. Ūtos 2220,9 5,7 0,3

Prienų 3195,4 - -

Šilavoto 1697,5 - -

Verknės 2526,5 0,7 0,03

Iš viso: 20080,7 15,4 0,1

5.1.5 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 drėg-

mės režimo, ekspozicijos pasaulio šalių atžvilgiu (14 lentelė, žiniaraščiai 12 priede).

14 lentelė
 Šlaitų medynų pasiskirstymas valstybinės reikšmės miškuose.

Girininkija
Bendras miškų plotas, 
ha

Šlaitų medynai, iš viso

plotas, ha % nuo miškų ploto

Balbieriškio 2002,6 26,5 1,3

Birštono 3068,1 30,2 1,0

Išlaužo 2155,8 2,4 0,1

Meškapievio 3213,9 18,4 0,6

N. Ūtos 2220,9 - -

Prienų 3195,4 39,6 1,2

Šilavoto 1697,5 - -

Verknės 2526,5 98,1 3,9

Iš viso: 20080,7 215,2 1,1
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5.2 Miško sklypai su pavieniais ekologiškai vertingais medžiais

Bioįvairovei yra svarbūs ir plynose kirtavietėse paliekami pavieniai medžiai bei išlikę seni

antros ar net trečios kartos medžiai, dažniausiai ąžuolai, uosiai ir kiti medžiai kurie yra labai vertin-

gi daugeliui su jais susijusių retųjų augalų ir gyvūnų rūšių. Tokie ekologiškai vertingi pavieniai me-

džiai yra visose Prienų miškų urėdijos girininkijose.

Atskirai nepateikiami plotiniai duomenys apie miško sklypus su pavieniais bioįvairovės

medžiais ir saugotinais senmedžiais, kadangi negalima pateikti minėtų vertingų medžių tikslaus už-

imamo ploto ir jų skaičiaus. Siūloma saugoti pačius bioįvairovės medžius ir senmedžius, o duome-

nys apie tokius sklypus neįtraukiami į bendrą ekologiškai vertingų teritorijų sąvadą. 

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

ra buveine daugumai retųjų augalų ir gyvūnų rūšių. Šiame darbe tokie medžiai pavadinti senme-

džiais ir duomenys apie juos pateikiami pagal girininkijas pateikiant tik sklypus, kuriuose jie surasti

(Žiūrėti 15 lentelę ir 10 priedą). 

Kaip matome iš 15 lentelės tokių  sklypų  Prienų  miškų  urėdijoje nustatyta  213,  o dau-

giausiai jų yra Naujosios Ūtos ir Birštono girininkijose.

Vyraujantys senmedžiai yra ąžuolai – 113 taksacinių sklypų. 39 taksaciniuose sklypuose

nustatyta pušų senmedžių, 34 – eglių, 13 – uosių, 11 – juodalksnių, 8 – klevų, po 2 – liepų ir mau-

medžių.  

15 lentelė
Miško sklypų su  pavieniais senmedžiais suvestinė

Girininkija Sklypų su senmedžiais
skaičius,

vnt.
Balbieriškio 20
Birštono 53
Išlaužo 13
Meškapievio 13
N. Ūtos 61
Prienų 15
Šilavoto 2
Verknės 36
Iš viso: 213

..
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6. Miškų ūkinis režimas 

 

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

Prienų miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškai didesne dalimi priskirti IV miškų grupei - ūki-

niams miškams, kurie sudaro 65,5 % visų urėdijos administruojamų miškų. I miškų grupei priskirtų

miškų nėra, II miškų grupei priskirta 12,6 %, o III – 21,9 % miškų urėdijos miško teritorijos ploto

(16 lentelė).

Saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių radavietėms atskiros miškų grupės ar pogrupiai ne-

išskiriami, o miško sklypai su saugomais objektais lieka priskirti toms miškų grupėms, kuriose jie

buvo aptikti. Tokiems nedideliems objektams gali būti nustatomas specialus apsaugos režimas, ku-

rio reikalavimai yra griežtesni, nei aplink esančios miškų grupės. Pavyzdžiu gali būti nekertamo

miško spinduliai  apie retųjų  paukščių  lizdus, kuriuose draudžiami pagrindinio naudojimo miško

kirtimai, kurtinių tuokviečių sklypai, kuriuose nustatomas rezervatinis režimas bei retųjų augalų au-

gaviečių sklypai, kuriuose nerekomenduojami pagrindinio naudojimo arba kiti miško kirtimai.

Jei toje pačioje saugomoje teritorijoje nustatyti skirtingi ūkinio režimo reikalavimai, galio-

ja to teisinio akto reikalavimai, kuriame nurodyti griežtesni apribojimai.

16 lentelė
Miško teritorija pagal miškų grupes valstybinės reikšmės miškuose

Miškų grupės ir pogrupiai
Miškų teritorijos plotas,
 ha

% nuo bendro ploto

I grupė (gamtinių rezervatų miškai) - -
II grupė (specialios paskirties miškai, iš viso 2536,8 12,6

A. Ekosistemų apsaugos miškai 1393,3 6,9
B. Rekreaciniai miškai, iš viso 1143,5 5,7
III grupė (apsauginiai miškai) 4404,1 21,9
IV grupė (ūkiniai miškai) 13139,8 65,5

Iš viso: 20080,7 100

Miškų urėdijos suderintose saugojimui kertinėse miško buveinėse ūkinio režimo reikalavi-

mai turėtų būti tokie, kokie taikomi I arba II miškų grupėms. Šie reikalavimai kiekvienai KMB ski-

riasi ir yra nurodyti KMB kortelėse, VMT duomenų bazėje bei KMB sąrašuose. Taikytino ūkinio re-

žimo skirtumai nėra esminiai:  KMB apsaugai  dažniausiai  rekomenduotinas rezervatinis režimas

(arba I miškų grupė), kad medynai ir senieji medžiai būtų paliekami natūraliai suirti. Net ir tuomet,
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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 kertinė-

se miško buveinėse reikalingi trako ir pomiškio kirtimai, kai iškertamos menkavertės medžių ir krū-

mų rūšys arba kirtimai apie pavienius senmedžius, kada pašalinami medžiai, augantys po šių sen-

medžių lajomis ir šalia jų. KMB apsaugai ir palaikymui reikalingos gamtosauginės priemonės ir re-

komendacijos pagal atskirus KMB tipus pateikiamos bendruosiuose kertinių miško buveinių nuo-

statuose (14 Priedas).

3 pav. Išvirtęs pavienis medis milžinas (KMB nr. 573205) Išlaužo girininkijoje turi likti suirti
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7. Gamtosauginės ūkinės priemonės miškuose

7.1. Miško kirtimų ribojimas prie  saugomų paukščių lizdaviečių

Saugomų paukščių rūšių lizdų duomenų aktualizacija miškų urėdijose 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 pritai-

komi nekertamo miško apie juos spinduliai, remiantis Miško kirtimų taisyklėmis, patvirtintomis LR

Aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 (Žin., 2010, Nr. 14-676).

Norint užtikrinti geresnę saugomų paukščių lizdaviečių apsaugą, reikia kasmet vykdyti ži-

nomų šių paukščių lizdų apžiūrą, nustatant lizdų užimtumą ir perinčias rūšis. Lizdai turi būti tikrina-

mi vieną kartą pavasarį – balandžio, gegužės mėn. ir vieną kartą vasarą – birželio, liepos mėn. Pir-

mą kartą patikrinus, galima nustatyti, ar lizdas užimtas, antrą kartą patikrinus galima nustatyti ko-

kios rūšies paukštis perėjo ir ar užaugo jaunikliai. Apžiūrėti reikėtų ne tik žinomus lizdus, bet ir bir-

žių atrėžimo metu aptiktus naujus lizdus. Jei neaiški perinti paukščio rūšis arba reikia patikslinti

naujų lizdų apsaugos spindulį bei kitas apsaugos priemones, galima kreiptis į vietos regioninio par-

ko 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 taisyk-

lėse - nuo žinomų saugomų plėšriųjų paukščių ir juodųjų gandrų lizdų bent 300 metrų atstumu. Miš-

ko sodinimo darbų pavasario metu nevykdyti kirtavietėse, esančiose šalia lizdų apsauginių spindulių

ribos, jas užsodinant rudenį. 

Miško sklypuose, kuriuose naujai randamos retųjų pelėdų lizdavietės, reikalinga riboti miš-

ko kirtimo darbus vasario – gegužės  mėn.

7.2. Rekomenduojamos retųjų augalų apsaugos priemonės

Saugomų  augalų  rūšių  apsaugos  priemonės  nėra  numatytos  Miško  kirtimų  taisyklėse.

Minėtų rūšių augavietės turi būti saugomos, remiantis Raudonojoje knygoje pateiktomis jų apsau-

gos priemonių rekomendacijomis. Nemažai šių rūšių aptikta Kertinių miško buveinių inventorizaci-

jos metu ir daugelis tokių radviečių šiuo metu yra saugomos miškų urėdijos suderintose kertinėse
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miško buveinėse, draustiniuose. Likusiose nesaugomose radvietėse augančios augalų, kerpių, sama-

nų ir grybų rūšys turi būti saugomos pagal atskiroms rūšims pateikiamas jų augaviečių apsaugos re-

komendacijas. Šios rekomendacijos buvo parengtos bendradarbiaujant su šalies botanikais. Viena iš

siūlomų apsaugos priemonių – lokalizuoti retųjų rūšių augavietes nurodytuose miško sklypuose ir

pagal galimybes nenukirsti ar kitaip nepažeisti šių augaviečių bei pačių augalų. Kitoms augalų rū-

šims optimalus medyno skalsumas yra 0,5, todėl šiuose miško sklypuose gali būti vykdomi miško

retinimo darbai. Dar kitos rūšys išgyvena plynus miško kirtimus, jei jų augavietėse kertama žiemos

metu, įšalus gruntui (meškinis česnakas), arba paliekami seni pavieniai medžiai ar biogrupės su au-

gančiais individais (plunksninė pliusinė).

Sudaryti girininkijų žiniaraščiai su retų rūšių radvietėmis ir rekomendacijomis jų apsaugai

pateikiami 4 Priede žiniaraščiuose pagal atskiras girininkijas.  

7.3. Pelkinių miškų, augančių Pa ir Pb augavietėse išsaugojimas

Pelkinių  miškų,  augančių  Pa ir  Pb augavietėse eksploatavimas neretai 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 buferį tarp aukštapelkių telmologiniuose draustiniuose ir ūki-

nių miškų bei atvirų palaukių.

Tokius pelkinius pušynus reikalinga palikti natūraliam vystymuisi ir nevykdyti jokių kirti-

mų, miško želdinimo bei melioravimo darbų, išskyrus stichinių nelaimių pasekmių likvidavimo at-

vejus. Pelkiniuose pušynuose gali būti vykdomos tik miškų apsaugos priemonės, susijusios su gais-

rų gesinimu ir apsauga nuo masinių ligų ir vabzdžių antplūdžių. Visi šie pušynai galėtų būti išsaugo-

ti 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 hidrografinės sąlygos, bet ir medžių bei krūmų rūšinė sudėtis, skalsumas. Toks

procesas jau yra nekontroliuojamas ir negrįžtamas.

7.4. Natūrali ų miško pelkių, mažų aikštelių ir laukymi ų palikimas savai-

minei raidai

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

atvirų vietų biotopuose gyvenantiems organizmams, kurie labai praturtina šalia tokių vietų augančių
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medynų gamtinę įvairovę. Šios teritorijos yra vertingesnės, jei jos yra nuošaliau nuo funkcionuojan-

čių melioracijos kanalų. Tiek pelkės tiek ir mažos aikštelės bei laukymės yra tinkami biotopai dau-

geliui 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 na-

tūraliai raidai.

Tikslinga vykdyti pastovią tokių pelkių stebėseną, ypatingai sausringais metais. Jei, nukri-

tus vandens lygiui, savaime prasideda pelkės apaugimas krūmais bei medžiais, būtina įvertinti tokio

apaugimo intensyvumą ir parengti priemonių apaugimui šalinti planą bei priemones. Parengus tvar-

kymo planą galima kreiptis į tarptautinius fondus bei programas ir gauti lėšų, už kurias būtų organi-

zuojami ir vykdomi pažeistų pelkių atkūrimo darbai. Jei tokios pažeistos pelkės anksčiau buvo ga-

nomos arba šienaujamos, pasinaudojus fondų lėšomis galima vėl organizuoti jų ganymą ir šienavi-

mą. Tam pirmiausia reikėtų atlikti poveikio aplinkai vertinimą ir nustatyti visas potencialias grės-

mes bei galimybes. 

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. Išliku-

sios 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 ir medžių struktūra yra ypatinga ir pamiškės ekotonas ryškesnis, jose kuriasi specifinės ir to-

dėl retos rūšys. Panašų vaidmenį atlieka ir atviros miško pelkės, kuriose miško mozaikiškumas di-

dėja dėl specifinių pelkinių augaviečių.

Miško laukymių ir pelkių apaugimas suintensyvėjo paskutinį dešimtmetį, 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, neuž-

augtų 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 pusė-

je – 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.

Buvusioms atviroms vietoms neretai galėtų būti priskiriamos ir vandens telkinių pakrantės,

kurios netolimoje praeityje buvo atviros, dažnai ganomos ir šienaujamos, o dabar apaugusios me-

džiais ir krūmais. Dėl šios priežasties reikalinga pristabdyti eutrofikacijos procesus vietose, kur pa-
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krantės gausiai apaugusios ir kur į vandenį patenka daugiausia sumedėjusios augalijos, yrančių lapų.

Ši priemonė gali būti taikoma upių, ežerų, tvenkinių ir kitų vandens telkinių pakrantėse, kuriose iki

pat vandens auga minkštieji lapuočiai, ypač juodalksniai ir baltalksniai. Tokias vietas reikėtų apžiū-

rėti natūroje ir nuspręsti, kurias vandens telkinių pakrančių atkarpas valyti ir kas tai turėtų atlikti.

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, upe-

lių ir ežerų pakrantėse, antruoju atveju – ant šlaitų, veikiamų dirvožemio erozijos su atsidengusio-

mis dirvodarinėmis uolienomis, kurios sukuria papildomas ekologines nišas. Šlaitų medynuose ne-

retai 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 me-

džiai paprastai būna aukštesni ir gyvybingesni, negu aplinkiniuose miškuose. Dėl palankesnių me-

džiams augti drėkinimo sąlygų medynų rūšinė sudėtis taip pat skiriasi. Pavyzdžiui, eglės ir lapuočiai

medžiai gali būti dažniau aptinkami vandens telkinių pakrančių šlaituose, negu aplinkiniuose aukš-

čiau įsikūrusiuose miško masyvuose. Eglės, beržai ir kiti lapuočiai medžiai, retai aptinkami pelki-

niuose 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 daž-

niausiai 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 kori-

doriais. Šių rūšių organizmai taip pat gali čia rasti prieglobstį, jeigu jų gyvenamosios vietos sunaiki-

namos 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 galėtų būti kertami tik susiklosčius ypatingai grės-

mingoms 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 pa-

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

uoksiniai medžiai, potencialūs plėšriųjų paukščių lizdiniai medžiai su patogia lizdui krauti laja bei

medžiai  iš  buvusio  medyno pagrindinio  ardo.  Mišriuose spygliuočių-lapuočių  medynuose labai

svarbūs yra lapuočiai medžiai, kuriuos pirmiausia reikia palikti. Bioįvairovei svarbūs yra ąžuolai,

klevai, uosiai, liepos, guobiniai medžiai. 

Rėžiant biržes, atrenkami bioįvairovės medžiai, atitinkantys šiuos kriterijus: 

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

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

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

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

trumpaamžiai greitai bręstantys medžiai (beržas, drebulė, liepa, juodalksnis, baltalksnis);

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

kiti.

Vadovaujantis Miško kirtimų  taisyklėmis (Žin.,  2010, Nr.  14-676),  miškų  urėdijos ūki-

niuose 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. No-

rėtųsi patikslinti, kad tokie medžiai turėtų būti paliekami ir pavieniui ir biogrupėmis - po kelis ar net

keliolika medžių. Taip atrenkant medžius, vienoje didesnėje biogrupėje gali būti palikti visi toje bir-

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

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

liktus  medžius  mažiau  verčia  vėjas,  jie  auga  gyvybingesni  ir  galės  sudaryti  ateities  medyno

seniausiųjų medžių pagrindą. Suformuotoje biogrupėje gali perėti suopis, kranklys ir sketsakalis, jei

šių paukščių lizdiniai medžiai po plyno kirtimo bus palikti kartu su kitais biržėje paliekamais me-

džiais. Perėjimui tokias vietas rinksis ir uoksiniai paukščiai – įvairūs geniai, meletos bei smulkieji

paukščiai. Tokiose miško salelėse telksis ir žinduoliai.  

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

nebežaliuoja, o greitai nudžiuvę nebetarnauja nei uoksiniams nei kitiems paukščiams ar gyvūnams.
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7.8. Senmedžių išsaugojimas

Seniausieji miško medžiai arba senmedžiai Prienų miškų urėdijos teritorijoje išlikę nuo bu-

vusių sengirių laikų. Tokie antros ar net trečios kartos medyno medžiai yra svarbūs biologinei įvai-

rovei, nes ant jų ir šalia jų auga ir gyvena daug retųjų augalų ir gyvūnų rūšių. Patys seniausi ir tinka-

miausi tokie medžiai ar jų grupės buvo inventorizuoti kaip kertinės miško buveinės, priskiriant jas

KMB tipams: pavienis medis milžinas ir medžių milžinų grupė. Likę senmedžiai dėl įvairių priežas-

čių nebuvo aptikti, todėl ir dabar tokie medžiai gali būti skelbiami kertine miško buveine, o jei jie

dar neatitinka KMB keliamų reikalavimų, turi būti išsaugomi miško kirtimų metu. Svarbu išsaugoti

ne tik patį tokį medį, bet ir jam būdingą aplinką. Jei senmedis pasižymi plačia, žemai išsišakojusia

laja ir yra užaugęs buvusioje atviroje vietoje, reikalinga palaipsniui j į atidengti, nepaliekant nei pa-

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

dis, 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 be-

stuburių, 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 nudžiū-

vimo 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 inventorizuotos saugomos kertinės miško buveinės turėtų būti

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

inventorizavimo metodiką“  (detaliau žiūrėti  15 Priede).  Kiekvienai  KMB tipų  grupei  ir  atskirai

kiekvienam KMB tipui yra numatytos skirtingos priemonės, kurių reikia laikytis, norint kuo ilgiau
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išsaugoti šias kertines miško buveines nepakitusias. Esant reikalui, specifinės apsaugos ir galimo

tvarkymo priemonės gali būti pateikiamos iš VMT duomenų bazės atskirai kiekvienai KMB. 

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

monių 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 teri-

torijas, skirtas buveinių apsaugai. 

7.10. Kitos priemonės

Prienų miškų urėdijos teritorijoje rekomenduotume šias papildomas gamtosaugines

priemones:

Kertinių miško buveinių papildoma inventorizacija

Lietuvoje  2001-2005 metais  vykdyto specialaus  projekto metu buvo inventorizuota tik

pusė visų realiai egzistuojančių kertinių miško buveinių. Tai patvirtino kontrolinė KMB inventori-

zacija. Tokiu būdu kiekviena miškų urėdija turi savo teritorijoje dar neinventorizuotų KMB. Visos

kertinės miško buveinės yra retųjų organizmų išlikimo salos ūkiniuose miškuose, jos taip pat svar-

bios ir miškų sertifikavimo procese. Dalis KMB yra veikiamos nepalankių oro bei klimatinių sąly-

gų, kuomet po sausrų, gaisrų, ir uraganų kertinės miško buveinės gali būti smarkiai pažeistos ar net

visai sunaikintos. Remiantis Generalinės miškų urėdijos nurodymais, sunaikinta KMB gali būti iš-

braukiama iš saugomų KMB sąrašų, į jos vietą įtraukiant naują KMB. Dėl visų išvardintų priežasčių

svarbu yra papildomai inventorizuoti naujas kertines miško buveines, kaip rezervą jau išskirtoms ir

pažeistoms. Šį darbą gali atlikti licencijuoti specialistai. Pati Prienų miškų urėdija sprendžia apie

papildomos KMB inventorizacijos būtinumą ir galimą jos vykdymo laiką.  

Vienos-kelių dienų trukmės mokymų apie miško bioįvairovę ir jos apsaugą ūkiniuose miš-

kuose pravedimas urėdijos darbuotojams bei rangovams. 

Pastaraisiais metais labai aktualūs yra pagrindinio naudojimo biržėse paliekamų pavienių

medžių atrinkimo klausimai. Paliekami biržėse medžiai gali būti atrenkami, išdėstant juos pavieniui,

biogrupėmis arba visai jų nepaliekant. Neretai būna sunku nuspręsti - kokius medžius reikia palikti

skirtingose augavietėse ir skirtinguose medynuose bei kaip tuos medžius geriau išdėstyti.

Visus šiuos klausimus galima spręsti, organizuojant vienos-dviejų dienų trukmės mokymus

apie miško bioįvairovę ir jos apsaugą ūkiniuose miškuose. Mokymai būtų pravedami kartu su miškų
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urėdijos atsakingais darbuotojais visiems miškų urėdijos darbuotojams, dirbantiems šį darbą, o taip

pat ir rangovams.

Prie papildomų gamtosauginių priemonių priskiriamos ir šios galimos vykdyti bio-

techninės priemonės:

Inkilų gamyba ir kėlimas.

Įvairių tipų inkilai yra labai svarbi biotechninė priemonė. Inkilus reikia kelti vietose, kur

trūksta natūralių uoksų arba medžių tinkamų jiems kalti - jaunuolynuose bei pusamžiuose medy-

nuose. Tradiciškai  nemažai  inkilų  keliama smulkiesiems uoksiniams paukščiams: zylėms, musi-

nukėms, taip pritraukiant juos į pageidaujamas perėti vietas. Dalį inkilų reikėtų iškelti ir pelėdoms -

retosioms žvirblinėms pelėdoms, lututėms bei įprastoms mūsų miškuose naminėms pelėdoms. Į pe-

lėdoms keliamų inkilų vidų svarbu įberti stambių lapuočių medžių pjuvenų, nes kitaip pelėdos ne-

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

pasodintose kultūrose ir augančiuose jaunuolynuose. Ežerų pakrančių medynuose inkilai gali būti

keliami ir vandens paukščiams. Juose perės klykuolės ir dančiasnapiai. Keliant inkilus, ypač stam-

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

arba apie medį, kuriame iškeltas inkilas).

Inkiluose be paukščių įsikuria retieji žinduoliai - miegapelės, įvairių rūšių šikšnosparniai ir

vabzdžiai - širšės, vapsvos, kamanės. Šie gyvūnai yra ne tik naudingi miškui, bet daugelis jų yra reti

ir saugomi.

Tikslinga kiekvienoje girininkijoje kasmet iškelti vidutiniškai bent po 20-30 inkilų smul-

kiesiems uoksiniams paukščiams ir iki 5 inkilų pelėdoms. 

Dar prieš inkilų kėlimą labai svarbu surasti, atrinkti ir pažymėti natūralius uoksinius me-

džius bei medžius su drevėmis. Tokių medžių su paukščių natūraliais uoksais ir drevėmis atrinkimas

labai svarbus išsaugant natūralią šių paukščių ir kitų gyvūnų gyvenamąją aplinką.

  
Tupėjimo vietų plėšriesiems paukščiams ir pelėdoms įrengimas.

Svarbi biotechninė priemonė, pritraukianti daugumą plėšriųjų paukščių, ypatingai suopius

bei pelėdas. Specialios tupėjimo vietos turėtų būti įrengiamos pamiškėse, šalia laukymių ir naujai

iškirstose plynose kirtavietėse. Įrengta tupėjimo vieta yra T formos kartis, kurios vienas galas įkasa-

mas 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
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peliniais graužikais kompleksas. Tikslinga įrengti  tokias tupyklas daugelyje plynų  kirtaviečių,  o

sklypuose netoli jų iškelti inkilų pelėdoms. Jei kirtavietėse bus įrengtos tupyklos, didesnė tikimybė,

kad greta jų perės suopiai ir kiti plėšrieji paukščiai.

Kiekvienoje plynoje kirtavietėje, jei joje nėra natūralių tupyklų, reikėtų įrengti bent po 2-3

tokias tupėjimo vietas.

Medingųjų augalų sodinimas, įveisiant ir atkuriant mišką.

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

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

miškinės kriaušės, trešnės, erškėtrožės, blindės, šermukšniai ir kiti. Žydėdami tokie augalai pritrau-

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

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

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

riopą naudą gausinant bioįvairovę miškuose.

Kiaunių, mangutų, lapių, kanadinių audinių ir varninių paukščių sezoninis skaičiaus regu-

liavimas.

Sugriežtintos šių plėšrūnų medžioklės miškų urėdijos teritorijoje nenumatytos, jei tai nenu-

rodoma atskiruose gamtotvarkos planuose pateikiamų uždavinių įgyvendinimo priemonėse. Krank-

lių medžioklės Lietuvoje  uždraustos.  

Skruzdėlynų aptvėrimas.

Biotechninė priemonė, skirta biologinei kovai su miško kultūras, jaunuolynus ir kitus me-

dynus masiškai atakuojančių vabzdžių rūšių invazijomis. Skruzdėlynai gali būti dauginami ir tveria-

mi nuo šernų. Kiek tverti ar dauginti skruzdėlynų ir kokiuose plotuose tai daryti, sprendžia Prienų

miškų urėdijos specialistai. Toks sprendimas priklauso nuo teritorijoje esamų skruzdėlynų kiekio,

medynų struktūros, metų sezono bei invazinių vabzdžių rūšių aktyvumo.
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