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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 
1. Darbo teisinis pagrindas, tikslas ir metodika  

 
Teisinis pagrindas. Darbas atliktas pagal VĮ Trakų miškų ur÷dijos užsakymą. 

Gamtosauginių priemonių plano tikslingumą sąlygojo naujo VĮ Trakų miškų ur÷dijos vidin÷s 
miškotvarkos projekto rengimas. Šiame plane suprojektuota gamtosauginių ir specialių miško 
biologinę įvairovę praturtinančių priemonių visuma, remiantis nauja 2006 m. miškotvarkos 
darbų vykdymo instrukcija (2009 m. redakcija) ir išaugusiais aplinkosauginiais reikalavimais 
šalies valstybiniams miškams. 
 

Gamtosauginių priemonių planas yra sud÷tin÷ VĮ Trakų miškų ur÷dijos vidin÷s 
miškotvarkos projekto dalis. Rengiant planą, miškų ur÷dijos administruojamuose valstybin÷s 
reikšm÷s miškuose suprojektuotos gamtosaugin÷s priemon÷s, kurių laikymasis pad÷s 
išsaugoti ir praturtinti biologinę įvairovę. Suprojektuotos priemon÷s suderintos su miškų 
ur÷dija, atsižvelgiant ne tik į gamtosauginius, bet ir į socialinius bei ekonominius visuomen÷s 
ir miškų ur÷dijos interesus šioje teritorijoje. Informacija apie suderintas su miškų ur÷dija 
gamtosaugines priemones pateikiama atskiruose žiniaraščiuose pagal girininkijas.  
 

Darbo tikslas. Darbo tikslas - pagaminti specialų VĮ Trakų miškų ur÷dijos 
gamtosauginių priemonių žem÷lapį, kuriame būtų pažym÷tos visos miškų ur÷dijos teritorijoje 
esančios valstyb÷s saugomos teritorijos, Europos Sąjungos svarbos teritorijos (Natura 2000), 
Lietuvos raudonosios knygos objektų radviet÷s, miškų ur÷dijos įsipareigotos saugoti kertin÷s 
miško buvein÷s bei išaiškintos ir lokalizuotos kitos ekologiškai vertingos teritorijos (1 pav.). 
Visoms šioms išvardintoms ir plane pažym÷toms teritorijoms bei objektams sudaromi 
žiniaraščiai, nurodant išsaugojimo bei atkūrimo priemones. Tokiu būdu sukuriamas vieningas 
dokumentas, kuriame sukoncentruotos visos saugomos ir apribotos veiklos teritorijos su 
ūkinio režimo ypatyb÷mis bei gamtosaugin÷mis priemon÷mis. Ši medžiaga iki šiol buvo 
išskaidyta atskiruose teis÷s aktuose bei teritorinio planavimo dokumentuose ir tai apsunkino 
miškų ur÷dijos specialistų praktinį darbą ir ūkin÷s veiklos miškuose kontrolę. VĮ Trakų miškų 
ur÷dijos darbuotojai ateityje gal÷s aktualizuoti visus mūsų pateikiamus duomenis, juos 
tobulindami ir įtraukdami naujus rodiklius.   

Plane pateikiami žem÷lapiai ir žiniaraščiai gali būti naudojami ne vien tik praktiniam 
suprojektuotų priemonių įgyvendinimui, bet ir miškų sertifikavimo procese bei gamtosauginių 
pasiekimų propagavimo ir visuomen÷s švietimo veiklose.  

  
Darbo metodika. Darbas atliktas naudojant 2010 m. miškotvarkos lauko darbų 

inventorizacinę medžiagą, Trakų miškų ur÷dijos, Trakų, Vilniaus ir Prienų rajonų, taip pat 
Elektr÷nų ir Vilniaus miesto savivaldybių teritorijose atliktų bioįvairov÷s tyrimų bei vykdytų 
projektų medžiagą, saugomų teritorijų planavimo dokumentus. Darbe remtasi miškų ur÷dijos 
darbuotojų pateikta medžiaga bei informacija. Surinkti iš visų galimų šaltinių duomenys buvo 
susisteminti ir pateikti aiškinamajame rašte. Žiniaraščiai sudaryti naudojant VĮ Valstybinio 
miškotvarkos instituto naujausios sklypin÷s duomenų baz÷s duomenis. Visa surinkta ir 
apibendrinta medžiaga suvesta į grafinę duomenų bazę ir parengti atskiri GIS sluoksniai. 
Grafin÷ informacija lokalizuota planin÷je medžiagoje M 1:50000. Projektiniai sprendiniai 
priimti vadovaujantis galiojančiais saugomų teritorijų reglamentais, miškotvarkos darbų 
vykdymo instrukcijos reikalavimais bei tvaraus, gamtai artimo ir subalansuoto miškų ūkio 
principais.   
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2. Darbo sud÷tis 
 

Darbas susideda iš gamtosauginių priemonių planų aiškinamųjų raštų ir žiniaraščių bei 
žem÷lapių, kurie pagaminti atskirai visoms girininkijoms, o jų pagrindu visai miškų ur÷dijos 
teritorijai parengtas bendras sąvadas, įskaitant ir saugomas teritorijas. Bendras visos VĮ Trakų 
miškų ur÷dijos Gamtosauginių priemonių planas (žem÷lapis) pagamintas valstybin÷s reikšm÷s 
miškų išd÷stymo plano pagrindu M 1:50000, o atskirų girininkijų gamtosauginių priemonių 
planai pagaminti valstybin÷s reikšm÷s miškų išd÷stymo planų pagrindu M 1:20000. 
Gamtosauginių priemonių aprašymai pateikiami atskiruose žiniaraščiuose, suskirstytuose 
pagal girininkijas. 

Iš viso pagaminta 11 komplektų Gamtosauginių priemonių planų: po 1 komplektą 
aiškinamųjų raštų ir žem÷lapių, skirtų kiekvienai girininkijai ir 1 aiškinamojo rašto bei 
žem÷lapio komplektą skirtą VĮ Trakų miškų ur÷dijos administracijai. 

Plano projekto rengimo stadijoje vyko 2 darbiniai susitikimai su Trakų miškų ur÷dijos 
atsakingais darbuotojais - visų 10 girininkijų girininkais, miškų ur÷do pavaduotoju D. Taukiu. 
Gamtosauginiai klausimai derinti su miškų ur÷dijos teritorijoje esančių saugomų teritorijų – 
Trakų istorinio nacionalinio parko, Aukštadvario ir Neries regioninių parkų direkcijų 
darbuotojais, kitais specialistais. 

 
 

 

1 pav. Gamtosauginių priemonių žem÷lapio fragmentas. 

8



 

3. Valstyb÷s saugomos teritorijos ir objektai 
 
3.1. Saugomų teritorij ų bendra apžvalga 
 
Trakų miškų ur÷dijos miškų teritorijos plotas yra 63025,9 ha, miško žem÷ užima 

62438,1 ha, o valstybin÷s reikšm÷s miško žem÷s plotas yra 28594,2ha. Miškų ur÷dijos 
teritorijos miškingumas šiuo metu sudaro 47,1%. 

Lietuvoje saugomos teritorijos steigiamos norint išsaugoti gamtos ir paveldo 
teritorinius kompleksus bei objektus, kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę. Saugomose 
teritorijose palaikoma kraštovaizdžio ekologin÷ pusiausvyra, gamtos išteklių subalansuotas 
naudojimas ir atkūrimas, sudaromo sąlygos pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir 
aplinkos būkl÷s steb÷jimams. Šalies saugomų gamtinių teritorijų apskaitą, apsaugą bei 
tvarkymą reglamentuoja Saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 
108-3902). Saugomos gamtin÷s teritorijos registruojamos, įtraukiant jas į LR Saugomų 
teritorijų registrą, kurį kuruoja Valstybin÷ saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos 
ministerijos. Saugomų teritorijų naudojimą ir apsaugą reglamentuoja bendrieji nuostatai. 
Individualius nuostatus turi valstybiniai parkai, valstybiniai draustiniai, biosferos poligonai. 
Pagal saugomų vertybių pobūdį miškų ur÷dijos teritorijoje įsteigti draustiniai skirstomi į 
gamtinius (botaniniai-zoologiniai, botaniniai, telmologiniai, ornitologiniai, ichtiologiniai, 
hidrografiniai, pedologiniai ir geomorfologiniai), kultūrinius (archeologiniai, istoriniai, 
urbanistiniai/ architektūriniai) bei kompleksinius (kraštovaizdžio). Pamin÷tini ir genetiniai 
draustiniai bei miško s÷kliniai medynai, kuriuose saugomi genetiškai gryniausi medynai. 
Visos Trakų miškų ur÷dijoje esančios saugomos teritorijos yra Lietuvos gamtinio karkaso 
dalis.  

 
„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, žem÷s ūkio, kitos paskirties teritorijas.  

Gamtinio karkaso teritorijų apsaugą, tvarkymą, naudojimą ir planavimą 
reglamentuoja Saugomų teritorijų, Aplinkos apsaugos, Nekilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos, Miškų, Teritorijų planavimo, Statybos, Poveikio aplinkai vertinimo, Pajūrio juostos 
bei kiti įstatymai, Specialiosios žem÷s 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 teritorijų regioniniai architektūriniai reglamentai, 
įskaitant laikinus reglamentus, apsaugos sutartys, kurios gali būti sudaromos d÷l veiklos 
apribojimų saugomose teritorijose, konkrečių žem÷s, 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 prielaidas biologinei įvairovei išsaugoti;  

• Sujungti didžiausią ekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir 
augalų migracijai reikalingas teritorijas;  

• Saugoti gamtinį kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius;  
• Didinti šalies miškingumą;  
• Optimizuoti kraštovaizdžio urbanizacijos bei technogenizacijos ir žem÷s ūkio pl÷trą.  
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Gamtinį karkasą sudaro: 

• Geoekologin÷s takoskyros – teritorijų juostos, jungiančios ypatinga ekologine svarba 
bei jautrumu pasižyminčias vietoves: upių aukštupius, vandenskyras, aukštumų 
ežerynus, kalvynus, pelkynus, priekrantes, požeminių vandenų intensyvaus maitinimo 
ir karsto paplitimo plotus. Jos skiria stambias gamtines geosistemas ir palaiko bendrąją 
gamtinio kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą;  

• Geosistemų vidinio stabilizavimo arealai ir ašys – teritorijos, galinčios pakeisti 
šoninį nuot÷kį ar kitus gamtin÷s migracijos srautus, taip pat reikšmingos biologin÷s 
įvairov÷s požiūriu: želdinių masyvai ir grup÷s, natūralios pievos, pelk÷s bei kiti 
vertingi stambiųjų geosistemų ekotopai. Šios teritorijos kompensuoja neigiamą 
ekologinę įtaką gamtin÷ms geosistemoms;  

• Migraciniai koridoriai  – sl÷niai, raguvynai bei dubakloniai, kitos žemesn÷se reljefo 
vietose esančios teritorijos, kuriomis vyksta intensyvi medžiagų, energijos ir gamtin÷s 
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 stabilumą. 
  

Pagal geosistemų, kurios atlieka ekokompensacines funkcijas, dydį ir svarbą gamtinio 
karkaso struktūrin÷s dalys skirstomos į europin÷s, nacionalin÷s, regionin÷s ir vietin÷s 
reikšm÷s. 
  

Pagal natūralumo laipsnį ir geb÷jimą atlikti ekologinio kompensavimo funkcijas, 
teritorijų planavimo dokumentuose išskiriamos patikimo, riboto ir silpno 
geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijos. 
  

Biologin÷s įvairov÷s apsaugai gamtinio karkaso teritorijose išskiriamas ekologinis 
tinklas, jungiantis didžiausią bioekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir 
augalų migracijos koridorius. Vyriausyb÷s 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 
veikla, galinti tur÷ti neigiamą poveikį saugomoms natūralioms buvein÷ms, rūšių buvein÷ms ir 
saugomoms 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 erdvin÷ teritorin÷ struktūra ir 
gamtinis pobūdis, ekologinis stabilumas, kraštovaizdžio estetin÷ vert÷. 
  

Visose gamtinio karkaso teritorijose skatinama veikla, kuria užtikrinama 
kraštovaizdžio ekologin÷ pusiausvyra, palaikomas ir stiprinamas ekosistemų stabilumas, 
vykdoma renatūralizacija ir ekosistemų atkūrimas, bei ekstensyvi rekreacija, palaikoma ir 
didinama biologin÷ įvairov÷ bei bendras teritorijos miškingumas, saugomi bei plečiami 
želdynai ir želdiniai agrarin÷se bei urbanizuotose teritorijose, vykdomi teritorijų ir akvatorijų 
rekultivacijos bei išvalymo nuo užteršimo darbai, neutralizuojamos, kitaip nukenksminamos 
arba iškeliamos pramon÷s įmon÷s ir mažinamas vizualiai agresyvių objektų poveikis. 
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Siekiant stiprinti teritorijų ekokompensacines funkcijas, turi būti vykdomos aktyvios 

riboto ir silpno geoekologinio potencialo gamtinio karkaso struktūrų pl÷tojimo priemon÷s, 
teikiamas prioritetas šių teritorijų apželdinimui mišku, miško parkų ir kitų rekreacin÷s bei 
ekologin÷s paskirties želdynų įveisimui ir darniam tvarkymui, ekologinei žemdirbystei. 
  

Ūkin÷ veikla gamtinio karkaso teritorijose gali būti vykdoma tik įvertinus šios veiklos 
poveikį, atlikus teritorijų planavimo dokumentų, planų ir programų strateginį pasekmių 
vertinimą vadovaujantis Aplinkos apsaugos bei Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymais Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nustatyta tvarka, numatant ir 
įgyvendinant įvairiapuses priemones antropogeniniam poveikiui kompensuoti, gamtiniam 
kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei išsaugoti. 
  

  Gamtinio karkaso teritorijose draudžiama naujų pramon÷s įmonių, kurioms 
reikalingi taršos integruotos prevencijos ir kontrol÷s leidimai, statyba bei naujų gyvenamųjų 
pastatų ir gyvenamųjų kvartalų statyba konservacin÷s, miškų, kitos – rekreacin÷s, taip pat 
žem÷s ūkio paskirties teritorijose. 
  

Gamtinio karkaso teritorijos turi būti tvarkomos vadovaujantis darnios pl÷tros 
principais. Teritorijose, turinčiose istorinę, kultūrinę vertę, svarbiose estetiniu atžvilgiu, 
gamtinio karkso teritorijos tvarkomos atsižvelgiant ir derinant tarpusavyje ekologinius, 
kultūrinius bei estetinius kraštovaizdžio formavimo reikalavimus.“ (Tekstas iš Valstybin÷s 
saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos tinklapio). 

 
3.1.1 Trakų istorinis nacionalinis parkas 

 
Trak ų istorinis nacionalinis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 

Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1991 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. I-1244 "D÷l Dzūkijos, 
Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvil÷s 
valstybinio rezervato įsteigimo" (Žin., 1991, Nr. 13-332) vertingam kultūriniu bei gamtiniu 
požiūriu Trakų ežeryno kraštovaizdžio kompleksui su Trakų pilimi, etnokultūriniu paveldu 
išsaugoti, tvarkyti bei naudoti. 
  Istorinio nacionalinio parko uždaviniai, nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
2000 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 388 „D÷l Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatų 
patvirtinimo“, yra saugoti, tvarkyti ir prižiūr÷ti Lietuvos valstyb÷s istoriją reprezentuojančias 
vertybes: Trakų Salos ir Pusiasalio pilis, Senųjų Trakų piliavietę - Vytauto Didžiojo gimtinę; 
saugoti Trakų senamiesčio planinę, erdvinę, medžiaginę ir urbanistinę struktūrą, užtikrinti 
senamiesčio verčių tęstinumą, sudaryti atkūrimo sąlygas; saugoti, tvarkyti ir prižiūr÷ti 
Užutrakio dvaro ansamblį, sudaryti sąlygas naudoti kompleksą reprezentaciniams Lietuvos 
valstyb÷s ir atviro visuomenei kultūros centro tikslams, kaupti Užutrakyje dendrologinę 
kolekciją mokslo, ekologinio švietimo ir E.F.Andre parkų atkūrimo tikslais; saugoti, tvarkyti 
ir prižiūr÷ti Bražuol÷s piliavietę ir pilkapius, Daniliškių piliakalnį ir kapinyną, Varnikų 
piliakalnį, R÷kalnio alkakalnį; saugoti Senųjų Trakų, Varnik÷lių, Serapiniškių, Daniliškių ir 
kitų kaimų bei vienkiemių planinę, erdvinę, medžiaginę struktūrą ir svarbius etnografinius 
elementus, užtikrinti urbanistin÷s struktūros tęstinumą ir atkūrimo sąlygas.  

Trakai – Lietuvos proistorę ir istoriją menanti žem÷. Tai išskirtinis archeologijos, 
istorijos, urbanistikos, architektūros, dail÷s ir gamtos vertybių kompleksas. Trakų istorinis 
nacionalinis parkas kol kas vienintelis istorinis nacionalinis parkas Lietuvoje. Trakų apylink÷s 
– ištisi Lietuvos istorijos ir archeologijos klodai. Čia susipynusi Trakų ir visos Lietuvos 
istorija. Istorinio nacionalinio parko branduolys – Trakų salos ir Pusiasalio pilių kompleksas 
bei Trakų senamiestis, besidriekiantis siaurame pusiasalyje tarp Galv÷s, Totoriškių ir 
Bernardinų ežerų. Miesto gynybin÷ bei užstatymo sistema tiesiogiai įtakota gamtin÷s aplinkos 
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savitumų. Beveik penktadalį istorinio nacionalinio parko ploto užima vandenys. 
Nacionaliniame parke 32 įvairios sandaros ir dydžio ežerai 
(http://www.vstt.lt/VI/index.php#r/83). 

 
Trakų istoriniame nacionaliniame parke nustatytos šios funkcinio prioriteto zonos: 
 

Nacionalinio parko funkcinio prioriteto zonos  Užimamas plotas, ha*  Užimamas ploto %  
Konservacin÷: 3976 48,8% 
Gamtiniai rezervatai 42 0,5% 
Draustiniai 3934 48,3% 
Ekologin÷s apsaugos 1615 19,8% 
Rekreacin÷ 1211 14,9% 
Žem÷s ūkio 1151 14,1% 
Ūkinio prioriteto 74 0,9% 
Gyvenamosios 123 1,5% 

Iš viso: 8150 100% 
* Parko bei jo funkcinio prioriteto zonų plotai paskaičiuoti naudojantis GIS (Geografinių informacinių sistemų) programine įranga 

 
 
Svarbiausios kultūros paveldo vertyb÷s. Trakų istoriniame nacionaliniame parke yra 

virš šimto didingą ir romantišką krašto praeitį menančių senųjų statinių ar jų likučių. 
Garsiausia yra visą Galv÷s ežero Pilies salą užimanti Salos pilis kadaise Mažąja vadinta. Tai 
vienintel÷ išlikusi iš Lietuvos ežerų salose stov÷jusių pilių. Didžiąja Trakų pilimi buvo 
vadinama Pusiasalio pilis. Šiandien galime matyti šios pilies bokštų ir gynybinių sienų 
griuv÷sius.  

Pirmoji mūrin÷ pilis yra stov÷jusi Senuosiuose Trakuose, senojoje Lietuvos Valstyb÷s 
sostin÷je. Čia apie 1350 metus gim÷ Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas Didysis. 

Bražuol÷s kaime yra didžiausia Lietuvoje Bražuol÷s piliaviet÷. Neatskleistomis 
paslaptimis dvelkia Daniliškių (Totorių kalno), Varnikų piliakalniai, 9-12 a. Bražuol÷s 
pilkapiai, 14-15 a. kapinynai, senosios miesto ir kaimų kapin÷s. Vytauto funduotoje 
bažnyčioje saugomas Trakų Madonos – Lietuvos glob÷jos paveikslas. 

Trakai tai ir miestas, kuriame gyvena karaimai. Karaimai yra savita Lietuvos 
bendruomen÷, įsikūrusi po Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto (Aleksandro) Didžiojo 
1398 metų karo žygio į Krymą.  

Užutrakio dvaro sodyba su parku, kurį komponavo vienas garsiausių 19 a. pabaigos 20 
a. pradžios prancūzų peizažistų Edouard‘as François André. Labai vertingas Trakų medinis 
senamiestis. 
  

Svarbiausios gamtos vertyb÷s. Lygiagrečios ledyno suformuotos kalvų bei gūbrių 
grandin÷s kaitaliojasi su siaurais ir giliais arba plačiais ir plokščiais ežeringais tarpgūbriais. 
Įspūdingiausi Skaisčio ir Galv÷s ežerai su gausiomis salomis, protakomis susijungę 
tarpusavyje ir su mažesniais Bernardinų (Lukos) ir Totoriškių ežerais, sudaro vientisą sistemą. 
Didžiausias ir gražiausias Galv÷s ežeras su 21 sala, o švariausias – Akmenos ežeras. Galv÷s 
ežeras yra ir vienas giliausių Lietuvoje – didžiausias jo gylis – 46,7 m. Įdomi Kudrionių giria 
bei Plom÷nų ir Varnikų pelkynai.  
  

Muziejai. Trakų pilyje įsikūręs istorijos muziejus lankytojus supažindina su krašto 
istorija, pilies kazematuose eksponuojami taikomosios dail÷s kūriniai iš senųjų Lietuvos 
didikų rinkinių. Be istorinių ekspozicijų galima apžiūr÷ti medžiokl÷s, unikalias pypkių, 
antspaudų kolekcijas, lobius. Didžiojoje men÷je rengiami koncertai. Iš sargybos bokšto 
galima apžvelgti Trakus, pasigrož÷ti apylinkių panoramomis, pasidžiaugti ežerų platyb÷mis ir 
miškų kupetomis Unikali karaimų etnografin÷ paroda. 
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Galimyb÷s poilsiauti. Trakų istorinis nacionalinis parkas žymus regyklų skaičiumi 
bei vaizdų patrauklumu. Galv÷s ežero šiaurin÷je pakrant÷je yra kalvos viršūn÷, gavusi 
aukščiausią įvertinimą Lietuvoje už estetinį vaizdą ir apžvalgos galimybes.  

Parko ežerai sudaro puikias galimybes vandens sportui ir pramogoms, buriavimui. 
Galv÷s ežere organizuojamos plaukiojimo baidar÷mis ir kitos varžybos. Puikios galimyb÷s 
pasiirstyti valtimis, paplaukioti 1950 metais pastatytu motorlaiviu. Karštomis vasaros 
dienomis daugyb÷ poilsiautojų renkasi puikius Trakų ežeryno, ypač Akmenos ežero 
paplūdimius. Buvusiame Totoriškių dvare vienas geriausių Lietuvoje kempingų. Čia puikios 
maudyn÷s, galima pažvejoti, paplaukioti jachtomis, valtimis. Užutrakio dvaro sodyboje 
įsikūręs žirgininkyst÷s klubas Perkūno žirgai. Jis siūlo pasivažin÷jimą žirgais arba žirgų 
traukiama brička ar fajetonu, o žiemą rog÷mis po Trakų istorinį nacionalinį parką. Su Varnikų 
ornitologinio draustinio gamta galima susipažinti keliaujant pažintiniu p÷sčiųjų taku. 
Informacija apie poilsiavimo galimybes teikiama Trakų istorinio nacionalinio parko 
direkcijoje, įsikūrusioje Trakų centre. Čia galima įsigyti leidimus m÷g÷jiškai žūklei, 
stovyklavimui su palapin÷mis. Patyrę vadovai rengia ekskursijas 
(http://www.vstt.lt/VI/index.php#r/83).  
 

Trakų istorinio nacionalinio parko bendras plotas 8150 ha (pateikiamas Valstyb÷s 
saugomų teritorijų tarnybos kadastre). Miškai yra Semeliškių, Trakų ir Lentvario 
girininkijose. Bendras miškų teritorijos plotas 3418 ha, iš jų miško žem÷ užima 3342 ha, iš jų 
valstybin÷s reikšm÷s miškai užima 1619 ha (miško žem÷ – 1564 ha). 

 
 
Trak ų istorinio nacionalinio parko konservacinio priorit eto zona 
Trakų istorinio nacionalinio parko konservacinio prioriteto zoną sudaro 2 rezervatai ir 

14 draustinių. 
 
Trak ų salos ir pusiasalio kultūrinis rezervatas įsteigtas išsaugoti ir atkurti kultūros 

vertybes. 
 
Senųjų Trakų piliaviet÷s kultūrinis rezervatas įsteigtas Išsaugoti ir atkurti kultūros 

vertybes, vykdyti mokslinius tyrimus, švietimo programas. 
 
Kudrioni ų kraštovaizdžio draustinis įsteigtas išsaugoti Kudrionių kraštovaizdį. 
 
Daniliškių kaimo architektūrinis draustinis saugo vertingą kaimo architektūros 

kompelsą.  
 
 Daniliškių archeologinis draustinis įkurtas saugoti piliakalnį. 
 
 Akmenos ežero hidrografinis draustinis įkurtas išsaugoti Trakų ir jų apylinkių 
savitumą nulemiančius ežerus. 
 
 Bražuol÷s hidrografinis draustinis įkurtas išsaugoti bei atkurti Bražuol÷s upelio 
aukštupio hidrografinę struktūrą. 

 
Bražuol÷s archeologinis draustinis 
  
Plom÷nų ornitologinis draustinis įkurtas išsaugoti Plom÷nų pelkę su gausia ir įvairia 

ornitofauna. 
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Galv÷s ežero hidrografinis draustinis įkurtas išsaugoti Trakų ir jų apylinkių 
savitumą nulemiančius ežerus. 

 
Užutrakio parko kraštovaizdžio architektūros draustinis įkurtas regeneruoti, 

išsaugoti Užtrakio dvaro ansamblį. 
 
Trak ų senamiesčio urbanistinis draustinis įkurtas išsaugoti, atkurti bei eksponuoti 

istoriškai susiklosčiusios Trakų miesto planin÷s erdvin÷s struktūros, jos ryšio su gamtine 
aplinka, užstatymo elementų ir formų visumą. 
 
 Varnik ų botaninis-zoologinis draustinis įkurtas išsaugoti miško ir pelk÷s 
kompleksą, atkuriant pažeistus pelk÷s pakraščius. 
 
 Varnik ÷lių - Serapiniškių kaimo architektūros draustinis įsteigtas išsaugoti ir 
eksponuoti būdingus šiam Respublikos regionui kaimus, jų planinę erdvinę struktūrą , 
išlikusias senas etnografiškai vertingas sodybas, jų pastatus, želdinius ir kitus seno kaimo 
elementus. 
 
 Senųjų Trakų kaimo architektūros draustinis įsteigtas išsaugoti ir eksponuoti 
būdingus šiam Respublikos regionui kaimus, jų planinę erdvinę struktūrą, išlikusias senas 
etnografiškai vertingas sodybas, jų pastatus, želdinius ir kitus seno kaimo elementus. 
 
 Senųjų Trakų archeologinis draustinis įsteigtas išsaugoti archeologinių radinių 
teritorijas. 

 
3.1.2 Aukštadvario regioninis parkas 

 
 Aukštadvario regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 

Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugs÷jo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „D÷l regioninių 
parkų ir draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30–913), siekiant išsaugoti vertingą Verkn÷s ir 
Str÷vos aukštupių kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas 
tvarkyti ir racionaliai naudoti. 
  Regioninio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1999 m. 
balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 „D÷l regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“, yra išsaugoti 
ypač vertingą gamtos požiūriu Aukštadvario kalvyną su Verkn÷s ir Str÷vos ežeringais 
aukštupiais; išsaugoti kultūros paveldo vertybes, iš jų – unikalų Aukštadvario miestelio 
urbanistinį kompleksą (bažnyčią ir vienuolyno kompleksą, parką su želdiniais ir pirmąja 
Lietuvoje up÷takių auginimo tvenkinių sistema, hidroelektrinę, Aukštadvario piliakalnį bei 
Kartuvių kalną), Bagdanonių hidroelektrinę su protakomis, Lavariškių, Mošos, Pamišk÷s, 
Žuklijos ir Str÷vos piliakalnius. 
 

Regioninio parko funkcinio prioriteto zonos  Užimamas plotas, 
ha*  

Užimamas ploto %  

Konservacinio prioriteto zonos - draustiniai 10.707 62,9% 
Rezervatai 156    0,9%  
Draustiniai 10.551    61,9% 
Ekologin÷s apsaugos prioriteto zonos 3.933 23,1% 
Rekreacinio prioriteto zonos 1.474 8,7% 
Ūkinio prioriteto zonos 693 4,1% 
Gyvenamosios zonos 225 1,3% 

Iš viso: 17.032    100%    
Buferin÷s apsaugos zona  6.840   

 * Parko bei jo funkcinio prioriteto zonų plotai paskaičiuoti naudojantis GIS (Geografinių informacinių sistemų) programine įranga 
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Svarbiausios gamtos vertyb÷s. Mergiškių – Aukštadvario kalvyno miškingas 

kraštovaizdis su Gedanonių kalnu (aukščiausia Dzūkų aukštumos vieta), Verkn÷s ir Str÷vos 
upių ištakos ir raiškūs sl÷niai, dubakloniuose tyvuliuojantys skaidrūs ežerai (jų parke apie 80), 
Lietuvos duobių ,,karalien÷“ – 40 m gylio Velnio duob÷, termokarstiniai ežerai, paslaptingas 
Nikronių akmuo, Ustron÷s riedulynas, Vilkokšnio ežero dubaklonis, Spindžiaus ir Str÷vos 
gražūs miškai. 
  

Svarbiausios kultūros paveldo vertyb÷s. Lavariškių, Mošos, Pamišk÷s, Žuklijų ir 
Str÷vos piliakalniai, Drabužininkų, Lauzgenių, Mošos, Lavariškių, Str÷vos ir kt. pilkapiai, 
savitas Aukštadvario miestelis (bažnyčia ir Domininkonų vienuolyno kompleksas, dvaro 
parkas su poeto A. Mickevičiaus ąžuolu ir pirmaisiais Lietuvoje up÷takių auginimo 
tvenkiniais, hidroelektrin÷, gynybinis Aukštadvario piliakalnis, Kartuvių kalnas), Bagdanonių 
hidroelektrin÷ su protakomis, ,,karališkasis“ vieškelis, alko akmenys ir šaltiniai, dvarviet÷s, 
kaimai. 
   

Galimyb÷s poilsiauti. Rekreacin÷s teritorijos: Aukštadvario HE tvenkinio didžioji 
dalis, Skrebio, Sienio paežer÷, Vilkokšnio ežero kojos įlankos šiaurin÷ pakrant÷, Pakojaus 
ežeras, apie Šamuko ežerą, šiaur÷s vakarin÷ Drabužio ežero pakrant÷, šiaurin÷ ir rytin÷ 
Ungurio ežero pakrant÷s, pietin÷ Aukšlinio ežero pakrant÷. Stovyklaviet÷s įrengtos prie 
Stankos ežero Str÷vos km. ir prie Aukštadvario HE tvenkinio. P÷sčiomis galima keliauti 5 
pažintiniais takais, dviratininkams tinkami maršrutai: „Žaliasis takas”, „Po Aukštadvario 
miestelį”, „Pro Velnio duobę”, ,,Pro sakralinius šaltinius“. Rengiamas dviračių takas 
Aukštadvaris – Str÷va ir aplink Vilkokšnio ežerą. Baidar÷mis galima plaukti Verkn÷s 
aukštupiu nuo Vilkokšnio ežero rytin÷s pakrant÷s, kur įteka Verkn÷, iki Aukštadvario 
hidroelektrin÷s. Žiemą po Str÷vos apylinkes organizuojami žygiai slid÷mis 
(http://www.vstt.lt/VI/index.php#r/126). 

 
Regioninis parkas išsid÷stęs Trakų, Prienų ir Kaišiadorių rajonuose. Bendras 

teritorijos plotas yra 17032 ha. Aukštadvario regioninis parkas Trakų miškų ur÷dijoje yra 
išsid÷stęs Aukštadvario, Onuškio, Semeliškių ir Rūdiškių girininkijose. Bendras miškų 
teritorijos plotas 10281 ha, (miško žem÷ užima 10220 ha), iš jų valstybiniai miškai užima 
3825 ha (miško žem÷ – 3791 ha). 

 
Aukštadvario regioninio parko konservacinio priorit eto zona 
 
Regioninio parko konservacinio prioriteto zoną sudaro Mergiškių gamtinis rezervatas 

ir 15 draustinių. 

Mergiškių gamtinio rezervato įsteigimo tikslas išsaugoti skroblinio liepyno 
fragmentus-Lietuvos plačialapių miškų etaloną, saugomų augalų populiacijas, įvairiarūšį 
gyvūnijos pasaulį. 

Mergiškių kraštovaizdžio draustinis įsteigtas išsaugoti ir eksponuoti Aukštadvario 
kalvotą miškingą kraštovaizdį su aukščiausia Dzūkų aukštumos vieta-Gedanonių kalva, 
Velnio duobę su šalia esančiais Škilietų termokarstiniais ežer÷liais, Antaveršio duobę, 
Ustron÷s riedulyną ir Vaitkūnų keiminę terasą, paukščių ir drugių buveines, augalų 
augavietes, Lavariškių ir Pamišk÷s piliakalnius, akmenių pilkapius, Guronių ir Mergiškių 
mitologinius akmenis, Mergiškių dvarvietę. 
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Saloviškių kraštovaizdžio draustinio įsteigimo tikslas-išsaugoti ir eksponuoti 
ežeringo miškingo dubaklonio kraštovaizdį, paukščių buveines, Saloviškių pilkapius, 
Vytautavos medinę bažnyt÷lę, senovinę stiklo gamybos vietą. 

Spindžiaus kraštovaizdžio draustinis įsteigtas išsaugoti ir eksponuoti Str÷vos 
aukštupio dubaklonių, miškų, pelkių ir ežerų kraštovaizdį, Str÷vos įgriuvą, Spindžiaus ežerą 
su sala, raudonžemį, ypač vertingas augalų augavietes su ąžuolo pomiškiu, Spindžiaus ir 
Str÷vos šaltinius ir šlaitines žemapelkes su augalais, Drabužaičio ežerą, Spindžiaus ąžuolą, 
Bekamienę eglę ir Špokų vinkšną, paukščių gyvenamąsias vietas, Str÷vos, Lausgenių ir 
Drabužininkų pilkapius, mitologinę ,,Karališkosios virtuv÷s“ vietovę. 

Str÷vos aukštupio kraštovaizdžio draustinio įsteigimo tikslas -išsaugoti ir 
eksponuoti Daugirdiškių miškingą kraštovaizdį su raiškiomis reljefo formomis ir dubakloniais 
ežerais, paukščių buveines, augalų augavietes, Aukšlinio liepą ir Bygaudo uosį, Str÷vos 
piliakalnį ir senkapius, Bagdanonių hidroelektrinę. 

Verkn÷s aukštupio kraštovaizdžio draustinis įsteigtas išsaugoti ir eksponuoti 
Verkn÷s aukštupį su Gilandžio, Gilušio, Pakalnių ir Solio ežerais, Verkn÷s senvagių ir 
pratekamųjų ežeriukų kompleksą, augalų augavietes, bemiškių kalvų ir šlaitų žolines 
bendrijas, paukščių buveines, Pakalninkų kaimą, Grinkavos užtvanką ir malūno liekanas. 

Verkn÷s kraštovaizdžio draustinis įsteigtas išsaugoti ir eksponuoti Verkn÷s ir jos 
intakų sl÷nių kompleksą, Rangavos bei Šafarn÷s šaltinius ir daubą, Tameliukų ežerą ir 
gegužraibinių šeimos rūšių augavietes, retas Lietuvoje stambiųjų viksvų bendrijas, Alešiškių 
pušį, paukščių buveines, Valuikų pilkapius, neveikiančius Tamelių I-ojo pasaulinio karo 
vokiečių karių ir Aukštadvario žydų kapines. 

Vilkokšnio kraštovaizdžio draustinis įsteigtas išsaugoti ir eksponuoti sud÷tingos 
formos Vilkokšnio ežero dubaklonį, Žaliųjų prūdelių ir Panošiškių šaltinius, paukščių 
buveines, plačialapių klumpaičių augavietes, Žuklijų piliakalnį, Žaliosios šventvietę ir 
pilkapių vietą, Alkaičių akmenų mitologinę vietovę, Tolkiškių dvarvietę. 

Antakmenių hidrografinis draustinis įsteigtas išsaugoti ir eksponuoti savitą 
Antakmenių ežero hidrografinę struktūrą, pasižyminčią vingiuota kranto linija, Antakmenių 
ežero salą, Paukšteliškių ąžuolą ir šaltinį, Antakmenių ir Mošos ežerų pelk÷tas pakrantes, retų 
paukščių buveines. 

Str÷vos ištakų hidrografinis draustinis įsteigtas išsaugoti ir eksponuoti Str÷vos up÷s 
ištakas, paukščių (didžiųjų baublių, švygždų ir nendrinių lingių) buveines. 

Tabaliukų hidrografinis draustinis įsteigtas išsaugoti ir eksponuoti raiškius 
nedidelių termokarstinių ežer÷lių dubenis ir hidrologinį režimą, augalų (dvilapių purvuolių, 
kalninių jonažolių ir kardalapių garbenių) augavietes.  

Verniejaus hidrografinis draustinis įsteigtas išsaugoti savitą hidrologinį Verniejaus 
ežero režimą, jo salas, Degusio, Ilgio, Laužaraisčio, Skričio ežer÷lių hidrografinę sistemą, 
Nikronių mitologinį akmenį, paukščių buveines, augalų (mažųjų šimtūnių) augavietes. 

Verkn÷s botaninio-zoologinio draustinio įsteigimo tikslas - išsaugoti didelę dr÷gnų 
augalijos kompleksų įvairovę, svarbias vandens telkinių retųjų augalų populiacijas, rūšių 
gausa pasižyminčius briedgaurynų plotus, drugių, žirgelių ir paukščių buveines. 
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Skrebio botaninis draustinis įkurtas išsaugoti tipiškas Lietuvos augalijos bendrijas-
brandžius ąžuolynus, mišrius eglių ir ąžuolų medynus, etaloninius skroblinius liepynus, 
augalų (stačiųjų vaizginų) augavietes, paukščių (baltnugarių genių, juodųjų peslių) buveines. 

Mošos archeologinis draustinis įkurtas išsaugoti ir eksponuoti pilną ir kompaktišką, I 
tūkstantmečiui tipiškų archeologinių paminklų kompleksą, susidedantį  iš Mošos piliakalnio, 
senov÷s gyvenviet÷s ir dviejų pilkapių grupių. 

Aukštadvario urbanistinis draustinis įkurtas išsaugoti istoriškai susiklosčiusį 
senosios Aukštadvario miestelio dalies gatvių tinklą, užstatymo pobūdį ir erdvinę 
kompoziciją, Aukštadvario miestelio kultūrinį sluoksnį, Aukštadvario bažnyčią, Domininkonų 
vienuolyną su koplyčia, dvaro sodybą su tvenkiniais, parku ir A. Mickevičiaus ąžuolu, 
Aukštadvario piliakalnį, Aukštadvario šaltinį ir Verkn÷s senvagę. 

Aukštadvario regioninio parko buferin ÷ apsaugos zona 

Regioninio parko buferin÷s apsaugos zona nustatyta, siekiant parko teritoriją su joje 
esančiomis vertyb÷mis izoliuoti nuo neigiamo veiklos poveikio ir užtikrinti bendrąją 
ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą. Parko buferin÷s apsaugos zonos bendras plotas yra 
6840 ha. Trakų miškų ur÷dijai priklausančioje parko buferin÷je apsaugos zonoje miškai iš 
viso užima 1118 ha plotą, miško žem÷ sudaro 1113 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s miškai – 74 
ha, visi jie yra miško žem÷. 

3.1.3 Neries regioninis parkas 
 

Neries regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – 
Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugs÷jo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „D÷l regioninių parkų ir 
draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30–913), siekiant išsaugoti vertingus gamtos ir kultūros 
paveldo bei rekreaciniu požiūriais Pietų Lietuvos aukštumų dalies ir Dzūkų aukštumos dalies 
kraštovaizdžio kompleksus, jų gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti 
ir racionaliai naudoti. 
  Regioninio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1999 m. 
balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 „D÷l regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“, yra išsaugoti 
ypač vertingą Neries vidurupio kilpų sistemą, Bražuol÷s žemupį, vertingas Neries sl÷nio 
miškų biocenozes, iš jų Dūkštų ąžuolyną; išsaugoti kultūros paveldo vertybes, iš jų vieną 
seniausių Lietuvoje apgyvendinimo sistemų – archeologinių vertybių kompleksą, nusidriekusį 
palei Nerį tarp Vilniaus ir Kernav÷s su Dūkštų bažnyčia ir kapin÷mis, Panerių parku, 
Karmazinų, Buivydų, Bradeliškių, Velniakampio, Viršupio ir R÷vos piliakalniais, Karmazinų 
ir Popių pilkapiais. 

Svarbiausios gamtos vertyb÷s: Neries vidurupio kilpų sistema, gausios retų augalų 
augaviet÷s Bražuol÷s žemupyje ir prie Veprių ežerų, vertingos Neries sl÷nio miškų bendrijos, 
Saidžių šaltinis. Didžiausias Lietuvoje Dūkštų ąžuolynas, ąžuolai – gamtos paminklai – 
Veigeliškių ąžuolas ir Ąžuolų karalien÷.  
  

Svarbiausios kultūros paveldo vertyb÷s: viena seniausių Lietuvoje apgyvendinimo 
sistema – archeologinių vertybių kompleksas, nusidriekęs palei Nerį tarp Vilniaus ir Kernav÷s 
su Dūkštų bažnyčia ir kapin÷mis, Panerių parku, žilą senovę ir mūsų prot÷vių laikus menantys 
Karmazinų, Buivydų, Bradeliškių, Velniakampio, Viršupio, Naujosios R÷vos, Stirnių ir R÷vos 
piliakalniai, Karmazinų pilkapiai, Grabijolų, Gelažių-Antakalnių kapin÷s. Dūkštų ąžuolyne 
riogso mįslingas akmuo su senoviniais runų rašmenimis. Karmazinų pilkapynas didžiausias 
Vilniaus rajone. Pilkapiai gal÷jo būti supilti 6 – 8 a. Karmazinų pilkapynas kartu su Popų, 
Žemųjų Semeniukų, Zabarijos, Paaliosios, Grabijolų, Sidaronių, Veprių pilkapiais sudaro 

17



 

žymią kultūros paveldo dalį Neries regioniniame parke. Karmazinų pilkapyne pagal buvusį 
pavidalą atstatyti 3 pilkapiai. 
   

Galimyb÷s poilsiauti. Poilsiui skirtos teritorijos prie Saidžių kaimo bei Verkšnionių 
miške. Dūkštų ąžuolyne įrengti pažintiniai p÷sčiųjų takai, dalis jų pritaikyti neįgaliesiems. 
Viena atšaka – mitologinis takas, kuriame galima susipažinti su senov÷s baltų dievais. Kita 
atšaka – gamtos takas apie ąžuolyno biologinę įvairovę. Trečioji atšaka – ąžuolyno atkūrimo 
takas. Eidami takais gal÷site matyti kaip keičiasi ąžuolynas jį atkuriant, susipažinti su 
ąžuolyno paukščiais, žinduoliais, augalais ir kt., sustoję prie akmens su ženklais, prisiminti 
senąsias Lietuvos girias ir jose garbintus pagoniškus dievus. 

 
Regioninis parkas išsid÷stęs Elektr÷nų, Trakų rajono ir Vilniaus rajonų savivaldyb÷se. 

Bendras plotas 10524 ha. Trakų miškų ur÷dijai priklauso tik labai nedidel÷ šio regioninio 
parko dalis, kuri yra Lentvario girininkijoje. Bendras miškų teritorijos plotas 269 ha, iš kurių 
miško žem÷ sudaro 266 ha, valstybin÷s reikšm÷s miškai sudaro atitinkamai 205 ha ir 204 ha. 

 
 Neries regioninio parko konservacinio prioriteto zona 
 
Trakų miškų ur÷dijos teritorijoje Neries regioninio parko konservacinio prioriteto zoną sudaro 
Semeniukų zoologinis, Said÷s hidrografinis ir Sviliškių kraštovaizdžio draustiniai. 
 

Semeniukų zoologinis draustinis įsteigtas išsaugoti retos žinduolių rūšies didžiųjų 
miegapelių ir apyrečių lazdyninių miegapelių natūralias buveines. 
 
 Said÷s hidrografinis draustinis įsteigtas išsaugoti unikalų Said÷s upelį, jo šlaitus ir 
santaką su Nerimi, Stirnių piliakalnį. 
 
 Sviliškių kraštovaizdžio draustinis įsteigtas išsaugoti natūralią, miškingą Neries 
up÷s sl÷nio atkarpą su Sviliškių kilpomis ir srauniomis r÷vomis, Naujosios R÷vos piliakalnį, 
Lietuvos Raudonosios knygos augalus ir jų augavietes. 
 

3.1.4 Biosferos steb÷senos (monitoringo) teritorijos 
 
Biosferos steb÷senos (monitoringo) teritorijos tai saugomos teritorijos, įsteigtos 

globalinei ir regioninei biosferos steb÷senai bei gamtosaugos eksperimentams vykdyti, o taip 
pat ir jose esantiems gamtos kompleksams išsaugoti. Tokiose teritorijose yra kuriama 
kompleksin÷ ekologin÷ steb÷senos sistema, skirta prognozuoti gamtinių sistemų pokyčius, 
atlikti biosferos naudojimo eksperimentus ir tyrimus, pl÷toti ekologinį švietimą bei garantuoti 
gamtinių kompleksų apsaugą. Biosferos steb÷senos teritorijos skirstomos į biosferos 
rezervatus ir biosferos poligonus. 

 
 Biosferos poligonai kuriami nacionalin÷s ir regionin÷s aplinkos steb÷senos 

vykdymui ypatingą geoekologinę svarbą turinčiose teritorijose.  
 

Baltosios Vok÷s biosferos poligonas 
 

Baltosios Vok÷s biosferos poligonas. Poligonas yra Trakų, Vilniaus ir Šalčininkų 
rajonuose. Trakų miškų ur÷dijai priklausanti dalis yra Paluknio ir Rop÷jų girininkijose. 
Įsteigtas LR aplinkos ministro 2004-12-22 įsakymu Nr. D1-661 (Žin., 2005, Nr. 4-72), 
siekiant išsaugoti Baltosios Vok÷s šlapžemių ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti m÷lyngurkl÷s 
(Luscinia svecica) populiaciją teritorijoje. Bendras teritorijos plotas yra 1392 ha. Bendras 
miškų plotas, priklausantis Trakų miškų ur÷dijai yra 25 ha, o valstybin÷s reikšm÷s miškai 
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užima tik 3 ha plotą, visi jie yra miško žem÷. Čia bendras teritorijos plotas pateikiamas kartu 
su Papio ornitologiniu draustiniu, o miškų teritorijos ir miško žem÷s plotai pateikiami be 
Papio ornitologinio draustinio. Yra parengtas ir vykdomas Baltosios Vok÷s šlapžemių 
gamtotvarkos planas.  
 

3.1.5 Valstybiniai draustiniai 
 

Trakų miškų ur÷dijos administruojamoje teritorijoje be Trakų istorinio nacionalinio 
parko ir Aukštadvario bei Neries regioninių parkų teritorijose esančių 32 draustinių dar yra 
įsteigti 6 valstybiniai draustiniai. Draustiniai skirtingais laikotarpiais įsteigti LTSR Ministrų 
Tarybos arba Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo. 
Valstybinių draustinių plotai ir ribos patvirtinti LRV 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 
1486 ir jo priedais. 

 
Pipiriški ų geomorfologinis draustinis – įsteigtas Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo LR AT 1992-09-24 nutarimu Nr. I-2913 (Žin., 
1992, Nr. 30-913), siekiant išsaugoti Dzūkų aukštumos pakraštinių moreninių darinių 
kompleksą. Draustinis yra Elektr÷nų savivaldyb÷je, bendras plotas – 516 ha. Trakų miškų 
ur÷dijai priklausanti draustinio dalis yra Jagelonių girininkijoje, miškų teritorijos bendras 
plotas 118 ha, valstybin÷s reikšm÷s miškų n÷ra. 

 
Taučionių geomorfologinis draustinis – Įsteigtas Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo LR AT 1992-09-24 nutarimu Nr. I-2913 (Žin., 
1992, Nr. 30-913), siekiant išsaugoti priešpaskutin÷s apled÷jimo stadijos metu suformuoto 
moreninio gūbrio fragmentą. Draustinis yra Trakų rajone, bendras plotas 338 ha. Miškai yra 
Rūdiškių ir Onuškio girininkijose, bendras miškų plotas yra 195 ha, valstybin÷s reikšm÷s 
miškų n÷ra. 

 
G÷jaus telmologinis draustinis – Įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 

Tarybos - Atkuriamojo Seimo LR AT 1992-09-24 nutarimu Nr. I-2913 (Žin., 1992, Nr, 30-
913), siekiant išsaugoti stambių pelkinių duburių kompleksą Dzūkų aukštumoje. Bendras 
plotas – 659 ha. Draustinis yra Trakų rajone, Onuškio girininkijoje, miškų teritorijos bendras 
plotas 624 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s miškų – 325 ha (miško žem÷s plotas 273 ha).  

 
Ilgučio botaninis draustinis – Įsteigtas LTSR Ministrų Tarybos 1960-09-27 nutarimu 

Nr. 517 (Žin., 1960, Nr. 27-244), siekiant išsaugoti retų rūšių augalų augimvietes. Bendras 
plotas 58 ha. Draustinis yra Trakų rajone, Žeronių girininkijoje, miškų teritorijos bendras 
plotas 31 ha, valstybin÷s reikšm÷s miškų n÷ra.  

 
Papio ornitologinis draustinis – Įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 

Tarybos - Atkuriamojo Seimo LR AT 1992-09-24 nutarimu Nr. I-2913 (Žin., 1992, Nr. 30-
913), siekiant išsaugoti Papio ežerą - migruojančių paukščių apsistojimo vietą, didžiųjų 
baublių, pievinių lingių perimvietes. Bendras draustinio plotas – 307 ha Draustinis yra 
Šalčininkų, Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldyb÷se. Trakų miškų ur÷dijai priklausanti 
draustinio dalis yra Paluknio girininkijoje, miškų teritorijos bendras plotas – 37 ha, 
valstybin÷s reikšm÷s miškų n÷ra. 
 
 

Merkio ichtiologinis draustinis. Įsteigtas LTSR Ministrų Tarybos 1974-05-16 
nutarimu Nr. 195 (Žin., 1974, Nr. 18-181, 20-203), siekiant išsaugoti up÷takių, kiršlių 
nerštavietes. Draustinio bendras plotas 23414 ha. Draustinis yra Šalčininkų, Trakų ir Var÷nos 
rajonų savivaldyb÷se. Trakų miškų ur÷dijai priklauso tik labai nedidel÷ šio draustinio dalis, ji 
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yra Paluknio girininkijoje, miškų teritorijos bendras plotas 1 ha, valstybin÷s reikšm÷s miškų 
n÷ra. 

 
3.1.6 Savivaldybių draustiniai 
 
Trakų miškų ur÷dijos teritorijoje yra įsteigti ir 2 savivaldyb÷s draustiniai. Juos įsteig÷ 

Vilniaus miesto taryba. 
 
Vok÷s hidrografinis draustinis – įsteigtas Vilniaus miesto tarybos 1996-05-29 

sprendimu Nr. 129, siekiant išsaugoti natūralią ir vaizdingą Vok÷s žemupio sl÷nio atkarpą. 
Bendras plotas 136 ha. Draustinis yra Vilniaus miesto savivaldyb÷s administruojamoje 
teritorijoje. Trakų miškų ur÷dijai priklausanti teritorija yra Lentvario girininkijoje, bendras 
miškų plotas 90 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s – 19 ha. 

 
Naujojo Lentvario botaninis draustinis – įsteigtas Vilniaus miesto tarybos 1996-05-

29 sprendimu Nr. 129, siekiant išsaugoti plotą, pasižymintį ekotopų (miškų, pievų, pelkių) 
rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą, bei bendrijų įvairove. Bendras plotas 185 ha. 
Draustinis yra Vilniaus miesto savivaldyb÷s administruojamoje teritorijoje, Lentvario 
girininkijoje, miškų teritorijos bendras plotas yra 160 ha, iš jų 80 ha valstybin÷s reikšm÷s 
miškų (miško žem÷s plotas 78 ha). 

 
3.1.7 Genetiniai draustiniai 
 
Trakų miškų ur÷dijos teritorijoje augančiuose našiausiuose medynuose yra išskirti 

genetiniai draustiniai ir s÷kliniai medynai. Genetiniai draustiniai priskiriami II grup÷s 
(specialios paskirties) miškams, o jų paskirtį ir apsaugos funkcijas reglamentuoja Miško 
genetinių draustinių nuostatai, patvirtinti LR Aplinkos ministro 2000 m. balandžio 7 d. 
įsakymu Nr. 133 “D÷l miško genetinių draustinių nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 31-
882) (8 Priedas). Trakų miškų ur÷dijos administruojamoje teritorijoje pušies genetiniai 
draustiniai užima 51,8 ha plotą, juodalksnio – 1,3 ha (1 lentel÷). 

1 lentel÷ 
Genetinių draustinių sąrašas valstybin÷s reikšm÷s miškuose 

 
Girininkija Kvartalo Nr. Sklypo Nr. Medžio rūšis Plotas, 

ha 
Genetiniai draustiniai 

Žeronių 232 1 Juodalksnio 1,3 
  2 Pušies 16,7 
  3 Pušies 9 
 378 8 Pušies 0,3 
  9 Pušies 1,3 
  10 Pušies 2,4 
  11 Pušies 5,7 
  12 Pušies 1,9 
  13 Pušies 6 
  14 Pušies 5 
  15 Pušies 3,5 
Iš viso:    53,1 
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3.1.8 Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijos 
 
Tiek Lietuvoje, tiek ir Trakų miškų ur÷dijos teritorijoje steigiamos Europos ekologinio 

tinklo Natura 2000 teritorijos, kurias šiuo metu sudaro paukščių apsaugai svarbios teritorijos 
(sutrumpintai - PAST) ir vietov÷s, atitinkančios gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų 
atrankos kriterijus (sutrumpintai - BAST).  

Vadovaujantis LR saugomų teritorijų įstatymo 24 straipsniu, LR saugomoms 
teritorijoms arba jų dalims, kuriose yra tarptautin÷s svarbos buveinių, augalų ir gyvūnų rūšių 
ar jų bendrijų bei populiacijų, gali būti suteiktas tarptautin÷s svarbos saugomos teritorijos 
statusas. Jei teritorijos n÷ra saugomos, pirmiausia įsteigiama atitinkama nacionalin÷ saugoma 
teritorija, kuriai v÷liau suteikiamas Europos Bendrijos svarbos saugomos teritorijos statusas. 

LR saugomos teritorijos arba jų dalys, kuriose yra paukščių apsaugai svarbių 
teritorijų (PAST) patvirtintos LR Vyriausyb÷s 2004 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr.399 (LRV 
2006 m rugpjūčio 25 d. nutarimo 819 redakcija. Trakų miškų ur÷dijos teritorijoje PAST 
statusas suteiktas Baltosios Vok÷s šlapžem÷ms.  
 

Baltosios Vok÷s šlapžem÷s. Apie 20 km į pietus nuo Vilniaus miesto nusidriekusi 
teritorija priklauso Vilniaus, Trakų ir Šalčininkų rajonams. Bendras plotas: 1392 ha. Trakų 
miškų ur÷dijai priklausanti dalis yra Paluknio ir Rop÷jų girininkijose. Bendras miškų plotas 
yra 61 ha. Valstybin÷s reikšm÷s miškų yra tik Rop÷jų girininkijoje – 3 ha, visi jie miško 
žem÷. Ribos sutampa su patvirtintomis Baltosios Vok÷s biosferos poligono ribomis. Dalį šio 
gamtinio komplekso užima valstybinis Papio ornitologinis draustinis. Baltosios Vok÷s 
šlapžemių kompleksą sudaro seklus Papio ežeras, apleistas durpynas bei dr÷gnos pievos. 
Teritorija iš visų pusių apsupta didelių miško masyvų. 

Teritorijoje reguliariai peri 3 – 5 m÷lyngurklių poros.   
 Išskirta d÷l paukščių rūšių: 

• M÷lyngurkl÷s (Luscinia svecica) apsaugai. 
 

 
Visos Trakų miškų ur÷dijos teritorijoje nustatytos BAST yra įtrauktos į vietovių, 

atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus sąrašą, skirtą 
pateikti Europos Komisijai, kuris patvirtintas LR Aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. 
įsakymu NR. D1-210. Į sąrašą pateko šios teritorijos: Bitiški ų ežeras, Bražuol÷s up÷s sleniai 
ties Gratišk÷mis, Plom÷nų pelk÷, Širmuko ežeras, Skaisčio ežeras, Akies ežeras ir jo 
apyežer÷s, Varnikų miškas, Kiemeliškių kaimo apylink÷s, Sviliškių kaimo apylink÷s 
(dalis), Verkn÷s vidurupys (dalis), Mergiškių miškas, Škilietų ežerų apylink÷s, Skrebio 
miškas, Mošios ežeras, Solio ežeras ir jo apyežer÷s, Spindžiaus miškas, Žydkaimio 
pelk÷s, Papio ežeras (dalis), Jurgionių miškas, Merkio up÷ (dalis) (Žin., 2009, Nr. 51-
2039). LR Aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. D1-654 į vietovių, 
atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus sąrašą, skirtą 
pateikti Europos Komisijai įtrauktos šios BAST: Bražuol÷s up÷s ištakos, Alsakių miškas, 
Paukšteliškių kaimo apylink÷s, Ubiškių miškas, Žaliosios kaimo apylink÷s (Žin., 2009, 
Nr. 135-5903). ). Iš šių teritorijų Verkn÷s vidurupys, Megiškių miškas, Skrebio miškas, 
Spindžiaus miškas, Papio ežeras ir Jurgonių miškas yra įtraukti į LR Vyriausyb÷s 2009 m. 
kovo 4 d. nutarimu Nr. 192 patvirtintų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, 
kuriose yra buveinių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašą (Žin., 2009, Nr. 34-1287). 

Teritorijose aptiktos Europos Sąjungos svarbos rūšys ir buvein÷s yra saugomos 
remiantis patvirtintais Bendraisiais buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatais 
(LR Vyriausyb÷s 2006 m. balandžio 19 d. nutarimas Nr. 380 “D÷l LR Vyriausyb÷s 2004 m. 
kovo 15 d. nutarimo Nr. 276 “D÷l bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų 
nuostatų patvirtinimo” pakeitimo” (Žin., 2006, Nr. 44-1606)). Iš viso Trakų miškų ur÷dijos 
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teritorijoje išskirta ir įtraukta į saugotinų buveinių sąrašus 3088,2 ha (bendro inventorizuoto 
miškų ploto) Europos Sąjungos svarbos buveinių. Iš jų 2049,1 ha yra valstybin÷s reikšm÷s 
miškai (2 Priedas). 

  
 
Bitiški ų ežeras. Ežeras yra Trakų rajone, Semeliškių girininkijoje. Patenka į Trakų 

istorinį nacionalinį parką (dalis Kudrionių kraštovaizdžio draustinio). Bendras plotas 33 ha. 
Miškų n÷ra. 
 Vertyb÷s: 

• Dvijuost÷ nendriadus÷ 
 

Bražuol÷s up÷s sl÷niai ties Gratišk÷mis. Teritorija yra Trakų rajone, Trakų 
girininkijoje, Trakų istoriniame nacionaliniame parke. Bendras plotas 132 ha. Miškai užima 
88 ha, valstybin÷s reikšm÷s miškų n÷ra. 
 Vertyb÷s:  

• Tarpin÷s pelk÷s ir liūnai, 
•  Šarmingos žemapelk÷s, 
•  Pelk÷ti lapuočių miškai,  
• Dvilapis purvuolis, 
• Pelkin÷ uolask÷l÷, 
• Žvilgančioji riestūn÷. 

 
 

Plom÷nų pelk÷. Teritorija yra Trakų rajone, Trakų girininkijoje, patenka į Trakų 
istorinį nacionalinį parką (dalis Plom÷nų ornitologinio draustinio ir ekologin÷s apsaugos 
zonos). Bendras plotas 426 ha. Miškai užima 268 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s miškai 193 
ha (miško žem÷s plotas 168 ha).  
 Vertyb÷s: 

• Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis, 
• Stepin÷s pievos, 
• Melvenynai, 
• Šienaujamos mezofitų pievos, 
• Aktyvios aukštapelk÷s,  
• Tarpin÷s pelk÷s ir liūnai, 
• Šarmingos žemapelk÷s,  
• Plačialapių ir mišrūs miškai, 
• Medžiais apaugusios ganyklos, 
• Pelkiniai miškai, 
• Raudonpilv÷ kūmut÷. 

 
 
 

Širmuko ežeras. Teritorija yra Trakų rajone, Trakų girininkijoje ir patenka į Trakų 
istorinį nacionalinį parką (dalis parko rekreacinio prioriteto zonos). Bendras plotas 5 ha. 
Miškų n÷ra. 
 Vertyb÷s:  

• Dvijuost÷ nendriadus÷. 
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Skaisčio ežeras. Teritorija yra Trakų rajone, Trakų ir Lentvario girininkijose ir 
patenka į Trakų istorinį nacionalinį parką (dalis nacionalinio parko rekreacinio prioriteto 
zonos). Bendras plotas 288 ha. Miškai užima 3,5 ha, visi jie valstybin÷s reikšm÷s. 
 Vertyb÷s: 

• Ežerai su menturdumblių bendrijomis. 
 
 

Akies ežeras ir jo apyežer÷s. Teritorija yra Trakų rajone, Lentvario girininkijoje ir 
patenka į Trakų istorinį nacionalinį parką (dalis parko rekreacinio prioriteto zonos). Bendras 
plotas 8 ha. Miškai užima 2,4 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s miškai 1,7 ha visi jie miško 
žem÷. 

 
 Vertyb÷s: 

• Tarpin÷s pelk÷s ir liūnai, 
• Didysis auksinukas, 
• Dvijuost÷ nendriadus÷, 
• Žvilgančioji riestūn÷. 

  
 

Varnik ų miškas. Teritorija yra Trakų rajone, Lentvario girininkijoje ir patenka į 
Trakų istorinio nacionalinio parko Varnikų botaninį-zoologinį draustinį. Bendras plotas 435 
ha. Miškai užima 324 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s miškai 307 ha (miško žem÷s plotas 299 
ha). 

 
Vertyb÷s:  

• Natūralūs distrofiniai ežerai, 
• Tarpin÷s pelk÷s ir liūnai, 
• Plačialapių ir mišrūs miškai, 
• Žolių turtingi eglynai, 
• Pelkiniai miškai, 
• Niūriaspalvis auksavabalis.] 

 
 

Kiemeliškių kaimo apylink÷s. Teritorija yra Trakų rajone, Lentvario girininkijoje. 
Bendras plotas 94 ha. Miškai užima 32 ha, valstybin÷s reikšm÷s miškų n÷ra. 
 Vertyb÷s:  

• Stepin÷s pievos, 
• Tarpin÷s pelk÷s ir liūnai, 
• Šaltiniai su besiformuojančiais tufais,  
• Šarmingos žemapelk÷s, 
• Plačialapių ir mišrūs miškai, 
• Aliuviniai miškai. 

 
 

Sviliškių kaimo apylink÷s. Teritorija yra Elektr÷nų, Trakų rajono ir Vilniaus rajono 
savivaldyb÷se ir patenka į Neries regioninį parką (dalis Sviliškių kraštovaizdžio draustinio). 
Trakų miškų ur÷dijai priklausanti teritorijos dalis yra Lentvario girininkijoje. Bendras plotas 
1320 ha. Miškai užima 60 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s miškai 39 ha, visi jie miško žem÷. 
 Vertyb÷s: 

• Šienaujamos mezofitų pievos 
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Verkn÷s vidurupys. Teritorija yra Trakų ir Prienų rajonuose, ribos sutampa su 

Aukštadvario regioninio parko Verkn÷s botaninio-zoologinio draustinio ribomis. Trakų miškų 
ur÷dijai priklausanti teritorijos dalis yra Aukštadvario girininkijoje. Bendras plotas 419 ha. 
Trakų miškų ur÷dijai priklausančioje teritorijoje miškų n÷ra. 

Vertyb÷s:  
• Upių sraunumos su kurklių bendrijomis, 
• Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelk÷s,  
• Stepin÷s pievos, 
• Šienaujamos mezofitų pievos,  
• Rūšių turtingi briedgaurynai, 
• Šarmingos žemapelk÷s, 
• Melvenynai, 
• Aliuviniai miškai, 
• Didysis auksinukas, 
• Dvilapis purvuolis, 
• Pelkin÷ uolaskel÷, 
• Pleištin÷ sk÷t÷, 
• Raudonpilv÷ kūmut÷, 
• Ūdra. 

 
Mergiškių miškas. Teritorija yra Trakų rajone, Aukštadvario girininkijoje. Ribos 

sutampa su Aukštadvario regioninio parko Mergiškių gamtinio rezervato ribomis. Bendras 
plotas 156 ha. Miškai užima 155 ha, visi jie valstybin÷s reikšm÷s (miško žem÷s plotas 154 
ha). 

 
 Vertyb÷s: 

• Skroblynai. 
 

Škilietų ežerų apylink÷s. Teritorija yra Trakų rajone, Aukštadvario girininkijoje, 
patenka į Aukštadvario regioninį parką (dalis Mergiškių kraštovaizdžio draustinio). Bendras 
plotas 91 ha. Miškai užima 48 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s miškai tik 0,3 ha ( visi jie miško 
žem÷). 

 
 Vertyb÷s: 

• Stepin÷s pievos,  
• Šienaujamos mezofitų pievos,  
• Pelkiniai miškai,  
• Didysis auksinukas,  
• Pleištin÷ sk÷t÷,  
• Raudonpilv÷ kūmut÷;  
• Šarvuotoji sk÷t÷,  
• Ūdra. 

 
Skrebio miškas. Teritorija yra Trakų rajone, Aukštadvario girininkijoje. Ribos 

sutampa su Aukštadvario regioninio parko Skrebio botaninio ir Mošos archeologinio 
draustinių ribomis. Bendras plotas 119 ha. Miškai užima 113 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s 
miškai 57 ha, visi jie miško žem÷. 

 
 Vertyb÷s: 

• Skroblynai. 
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Mošios ežeras. Teritorija yra Trakų rajone, Aukštadvario girininkijoje. Patenka į 

Aukštadvario regioninį parką (dalis Antakmenių hidrografinio draustinio). Bendras plotas 39 
ha.  

 Vertyb÷s: 
• Šarvuotoji sk÷t÷. 

 
 

Solio ežeras ir jo apyežer÷s. Teritorija yra Trakų rajone, Aukštadvario girininkijoje. 
Patenka į Aukštadvario regioninį parką (dalis Verkn÷s aukštupio kraštovaizdžio draustinio). 
Bendras plotas 235 ha. Miškai užima 62 ha, valstybin÷s reikšm÷s miškų n÷ra. 

 
 Vertyb÷s: 

• Ežerai su menturdumblių bendrijomis,  
• Upių sraunumos su kurklių bendrijomis,   
• Stepin÷s pievos,  
• Melvenynai,  
• Šienaujamos mezofitų pievos,  
• Tarpin÷s pelk÷s ir liūnai,  
• Žemapelk÷s su šakotąja ratainyte, 
• Šarmingos žemapelk÷s, 
• Pelk÷ti lapuočių miškai, 
• Didysis auksinukas, 
• Dvilapis purvuolis, 
• Raudonpilv÷ kūmut÷, 
• Ūdra, 
• Žvilgančioji riestūn÷. 

 
Spindžiaus miškas. Teritorija yra Trakų rajone, Aukštadvario girininkijoje. Ribos 

sutampa su Aukštadvario regioninio parko Spindžiaus kraštovaizdžio draustinio ribomis. 
Bendras plotas 1382 ha. Miškai užima 954 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s miškai 720 ha 
(miško žem÷s plotas 715 ha). 

 
 Vertyb÷s: 

• Ežerai su menturdumblių bendrijomis, 
• Stepin÷s pievos,  
• Tarpin÷s pelk÷s ir lūnai, 
• Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelk÷s, 
• Žemapelk÷s su šakotąja ratainyte,  
• Šaltiniai su besiformuojančiais tufais, 
• Šarmingos žemapelk÷s, 
• Vakarų taiga, 
• Žolių turtingi eglynai, 
• Spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ozų, 
• Pelk÷ti lapuočių miškai, 
• Pelkiniai miškai, 
• Aliuviniai miškai, 
• Dvilapis purvuolis, 
• Plačialap÷ klumpait÷, 
• Skiauter÷tasis tritonas, 
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• Ūdra, 
• V÷jaland÷ šilag÷l÷, 
• Žvilgančioji riestūn÷. 

 
Paruoštas, patvirtintas ir vykdomas aplinkos ministro įsakymu 2008 m. kovo 31 d. 

Nr.D1-172. Spindžiaus miško gamtotvarkos planas.    
 

Žydkaimio pelk÷s. Teritorija yra Trakų rajone, Aukštadvario girininkijoje. Patenka į 
Aukštadvario regioninį parką (dalis Vilkokšnio kraštovaizdžio draustinio). Bendras plotas 100 
ha. Miškai užima 9,3 ha, valstybin÷s reikšm÷s miškų n÷ra. 
 Vertyb÷s:  

• Kadagynai,  
• Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelk÷s, 
• Šarmingos žemapelk÷s, 
•  Žvilgančioji riestūn÷. 
 

 
 

Papio ežeras. Teritorija yra Šalčininkų, Trakų ir Vilniaus rajonuose. Trakų ur÷dijai 
priklausanti teritorijos dalis yra Rop÷jų ir Paluknio girininkijose. Ribos sutampa su Baltosios 
Vok÷s biosferos poligono ribomis. Bendras plotas 1392 ha. Miškai užima 61 ha, iš jų 
valstybin÷s reikšm÷s miškai 3 ha (miško žem÷s plotas 3 ha). 

 
 Vertyb÷s: 

• Skiauter÷tasis tritonas, 
• Raudonpilv÷ kūmut÷. 

 
Paruoštas ir patvirtintas aplinkos ministro įsakymu 2008 m. kovo 31 d. Nr. D1-175 

Baltosios Vok÷s šlapžemių gamtotvarkos planas. 
 
 

Jurgionių miškas. Teritorija yra Trakų rajone, Onuškio girininkijoje ir ribos sutampa 
su G÷jaus valstybinio telmologinio draustinio ribomis. Bendras plotas 659 ha. Miškai užima 
613 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s miškai 319 ha (miško žem÷s plotas 268 ha). 

 
 Vertyb÷s: 

• Natūralūs distrofiniai ežerai, 
• Aktyvios aukštapelk÷s,  
• Degradavusios aukštapelk÷s,  
• Tarpin÷s pelk÷s ir liūnai, 
• Spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ozų, 
• Pelk÷ti lapuočių miškai, 
• Pelkiniai miškai. 

 
 

Merkio up ÷. Teritorija yra Šalčininkų, Trakų ir Var÷nos rajonuose. Trakų miškų 
ur÷dijai priklausanti dalis yra Paluknio girininkijoje. Teritorija patenka į Dzūkijos nacionalinį 
parką ir į Merkio valstybinį ichtiologinį draustinį (dalis draustinio). Bendras plotas 2224 ha. 
Trakų miškų ur÷dijai priklausančioje teritorijoje miškai užima tik 1 ha, valstybin÷s reikšm÷s 
miškų n÷ra. 
 Vertyb÷s:  
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• Upių sraunumos su kurklių bendrijomis, 
• Didysis auksinukas,  
• Kartuol÷, 
• Mažoji n÷g÷,  
• Paprastasis kirtiklis,  
• Paprastasis kūjagalvis, 
• Pleištin÷ sk÷t÷, 
•  Ūdra. 

 
 

Bražuol÷s up÷s ištakos. Teritorija yra Trakų rajone, Trakų girininkijoje ir patenka į 
Trakų istorinį nacionalinį parką (Bražuol÷s archeologinis draustinis ir dalis Bražuol÷s 
hidrografinio draustinio). Bendras plotas 43 ha. Miškai užima 18 ha, iš jų valstybin÷s 
reikšm÷s miškai 14 ha (miško žem÷s plotas 12 ha). 
 Vertyb÷s:  

• Stepin÷s pievos, 
• Šienaujamos mezofitų pievos,  
• Šaltiniai su besiformuojančiais tufais, 
• Šarmingos žemapelk÷s, 
• Pelk÷ti lapuočių miškai. 

 
Alsakių miškas. Teritorija yra Trakų rajone, Trakų girininkijoje ir patenka į Trakų 

istorinį nacionalinį parką (dalis ekologin÷s apsaugos prioriteto zonos). Bendras plotas 12 ha. 
Miškai užima 11,5 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s miškai 11,2 ha (miško žem÷s plotas 10,6 
ha). 
 Vertyb÷s: 

• Natūralūs distrofiniai ežerai, 
• Tarpin÷s pelk÷s ir liūnai,  
• Vakarų taiga,  
• Žolių turtingi eglynai, 
• Pelk÷ti lapuočių miškai, 
•  Pelkiniai miškai. 

 
Paukšteliškių kaimo apylink÷s. Teritorija yra Trakų rajone, Aukštadvario 

girininkijoje. Patenka į Aukštadvario regioninio parko Antakmenių hidrografinį draustinį ir į 
ekologin÷s apsaugos prioriteto zoną. Bendras plotas 16 ha. Miškai užima 6 ha, valstybin÷s 
reikšm÷s miškų n÷ra. 
 Vertyb÷s: 

• Plikažiedis linlapis 
 

Ubiškių miškas. Teritorija yra Trakų rajone, Aukštadvario girininkijoje. Teritorija 
patenka į Aukštadvario regioninį parką (dalis ekologin÷s apsaugos prioriteto zonos). Bendras 
plotas 231 ha. Miškai užima 222 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s miškai 191, visi jie miško 
žem÷.  
 Vertyb÷s: 

• Skroblynai 
 

Žaliosios kaimo apylink÷s. Teritorija yra Trakų rajone, Onuškio girininkijoje ir 
patenka į Aukštadvario regioninį parką (dalis Vilkokšnio kraštovaizdžio draustinio). Bendras 
plotas 38 ha. Miškai užima 36,8 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s miškai 36,6 ha, visi jie miško 
žem÷. 
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 Vertyb÷s: 
• Vakarų taiga, 
• Žolių turtingi eglynaim, 
• Niūriaspalvis auksavabalis,  
• Plačialap÷ klumpait÷,  
• Ūdra 

 
 
Trakų miškų ur÷dijos administruojamoje teritorijoje saugomos teritorijos iš viso užima 

15247,1 ha arba 24,2% visų miškų ploto (kartu su dalimi BAST). Valstybin÷s reikšm÷s 
miškuose visos saugomos teritorijos sudaro 21% arba 6076,4 ha ploto.  

 
Valstyb÷s saugomų teritorijų užimamo ploto pasiskirstymas (išskyrus genetinius 

draustinius) Trakų miškų ur÷dijos girininkijų administruojamoje miškų teritorijoje 
pateikiamas 2 lentel÷je.  

 
2 lentel÷. 

 
Valstyb÷s saugomų teritorijų pasiskirstymas girininkijų miškuose 

 
Visi miškai Valstybin÷s reikšm÷s miškai Girininkija 

Girininkijos 
plotas, ha 

Saugomų 
teritorijų 
plotas, ha 

% nuo 
girininkijos 
ploto 

Girininkijos 
plotas, ha 

Saugomų 
teritorijų 
plotas, ha 

% nuo 
girininkijos 
ploto 

Jagelonių 3572,6 310,4 8,7 1955,3 0 0 
Semeliškių 5661,8 1734,6 30,6 2053,4 117,2 5,7 
Trakų 7058,1 1442,5 20,4 2881,2 873,9 30,3 
Lentvario 4428,6 1375,5 31,1 2649,2 942,6 35,6 
Aukštadvario 8522,4 8293,8 97,3 3201,9 3196,6 99,8 
Rūdiškių 8135,6 290,4 3,6 3298,5 71,6 2,2 
Rop÷jų 5801,8 4,5 0,1 3567,3 3 0,1 
Onuškio 7761,1 1705,3 22 3037,1 871,5 28,7 
Žeronių 5884,4 31,3 1 2739,6 0 0 
Paluknio 6199,5 58,8 1 3561,7 0 0 
Iš viso: 63025,9 15247,1 24,2 28945,2 6076,4 21 

 
Valstyb÷s saugomų teritorijų plotų pasiskirstymas (išskyrus genetinius draustinius) 

Trakų miškų ur÷dijos teritorijoje esančiuose miškuose pateikiamas 1 priede. 
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3.2. Valstyb÷s saugomi objektai 
 
3.2.1 Gamtos paveldo objektai 
 

Iš Valstyb÷s saugomų gamtos paveldo objektų Trakų miškų ur÷dijos teritorijoje 
nustatyti svarbūs gamtosauginiais tikslais yra 2 botaniniai gamtos paveldo objektai medžiai – 
Adomo Mickevičiaus ir Viktoro Bergo ąžuolai. Be botaninių gamtos paveldo objektų miškų 
ur÷dijoje yra: 2 geologiniai objektai – Velnio duob÷ ir Nikronių akmuo; 1 hidrogeologinis 
gamtos paveldo objektas – Saidžių šaltinis. Vertingų Valstyb÷s saugomų gamtos paveldo 
objektų pasiskirstymas pateikiamas 3 lentel÷je. Visų saugomų objektų radimosi vietos 
pažym÷tos gamtosauginiuose žem÷lapiuose. 
 

3 lentel÷  
Valstyb÷s saugomi gamtos paveldo objektai Trakų miškų ur÷dijos teritorijoje 

 
 Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio m÷n. 20 d. įsakymu Nr. 652 
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. D1-675 redakcija)  

Eil. 
Nr. 

Gamtos paveldo objekto 
pavadinimas 

Priklausomyb÷ 
gamtos paveldo 
objekto rūšiai 

Savivaldyb÷ 
Seniūnija 

Gamtos paveldo 
objekto buvimo 

vieta 

Saugoma 
teritorija 

Geologiniai gamtos paveldo objektai 
1 Velnio duob÷*    įgriuvos Trakų r. sav. 

Aukštadvario 
sen. 

Trakų miškų 
ur÷dijos 
Aukštadvario g-
jos (10kv., 43, 
44 skl; 16 kv., 
13, 14 skl.) 
teritorija, 
Kalvių miškas 

Aukštadvario 
regioninis 
parkas, 
Mergiškių 
kraštovaizdžio 
draustinis  

2 Nikronių akmuo* rieduliai Trakų r. sav. 
Aukštadvario 
sen. 

Trakų miškų 
ur÷dijos 
Aukštadvario g-
jos (60 kv., 15 
skl.) teritorija, 
Babrauninkų 
miškas 

Aukštadvario 
regioninis 
parkas 

Hidrogeologiniai gamtos paveldo objektai 
3 Saidžių šaltinis Šaltiniai, 

versm÷s 
Trakų r. sav. 
Lentvario sen. 

Trakų miškų 
ur÷dijos 
Lentvario g-jos 
4 kv., 3 ir 4 skl.) 
teritorija 

Neries 
regioninis 
parkas, 
Svilikiškių 
kraštovaizdžio 
draustinis 

Botaniniai gamtos paveldo objektai 
4 Adomo Mickevičiaus 

ąžuolas 
medžiai Trakų r. sav. 

Aukštadvario 
sen. 

Aukštadvario 
mstl. 

Aukštadvario 
regioninis 
parkas, 
Aukštadvario 
urbanistinis 
draustinis 

5 Viktoro Bergo ąžuolas medžiai Trakų r. sav. 
Lentvario sen. 

Sausių k., 
automagistral÷s 
Vilnius-Kaunas 
23 km 

 

* Vertingiausi gamtos paveldo objektai Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2000 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 311 „D÷l gamtos 
paminklų paskelbimo“ (Žin., 2000, Nr. 24-621) paskelbti gamtos paminklais 
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 Elektr ÷nų savivaldyb÷s saugomi gamtos paveldo objektai yra 4 botaniniai ir 5 
geologiniai gamtos paveldo objektai, patvirtinti Elektr÷nų savivaldyb÷s tarybos 2008 m. 
rugs÷jo 24 d. sprendimu Nr. TS – 184. Botaniniai gamtos paveldo objektai pateikti 4 lentel÷je, 
jų iš viso yra 4, o geologiniai gamtos paveldo objektai pateikti 5 lentel÷je. 
  
 

4 lentel÷ 
Elektr÷nų savivaldyb÷s saugomi botaniniai gamtos paveldo objektai 

 
Kamieno 1,3 m 

aukštyje (m) 
Pavadinimas 

Vietov÷ 
(adresas) 

Tiksli 
rūšis Skersm

uo 
Apimtis 

Aukštis 
m 

Objekto 
teritorijos 
plotas m² 

Lajos 
projekcijos 
plotas m² 

Kiti 
ypatumai 

Aleksandriškių 
egl÷ 

Aleksandriškių 
kaimas, 
Kazokiškių 
seniūnija 

Paprastoji 
egl÷ 

1,08 3,4 27 254 254 

Objektas 
privačioje 
žem÷je 

Aleksandriškių 
uosis 

Aleksandriškių 
kaimas, 
Kazokiškių 
seniūnija 

Paprastasi
s uosis 

1,37 4,3 32 452 452 

Objektas 
privačioje 
žem÷je 

Kazokiškių 
ąžuolas 

Kazokiškių 
sen., 
Kazokiškių k. 

Paprastasi
s ąžuolas 1,5 4,7 20 314 314 

Objektas 
privačioje 
žem÷je 

Giedraitiškių 
ąžuolas 

Elektr÷nų sen., 
Giedraitiškių 
k. 

Paprastasi
s ąžuolas 1,6 5,1 32 908 908 

Objektas 
privačioje 
žem÷je 

 
 
  

  5 lentel÷  
Elektr÷nų savivaldyb÷s saugomi geologiniai gamtos paveldo objektai 

 
Pagrindiniai parametrai 

Pavadinimas 
Vietov÷ 
(adresas) Ilgis m Plotis m 

Aukštis 
m 

Matomos 
dalies 

turis m³ 

Objekto 
teritorijos 
plotas m² 

Kiti ypatumai 

Pajurgiškių akmuo Beižionių 
sen., 
Pajurgiškių 
k. 

2,5 1,1 2,6 7 125 

Objektas 
privačioje 
žem÷je. Šalia 
guli mažesnis 
akmuo. 

Beižionių akmuo Beižionių 
sen., 
Beižionių k. 2,8 2,4 1,5 10 128 

Objektas 
privačioje 
žem÷je. Šalia 
guli mažesnis 
akmuo. 

Laičių akmenys 
 Nr.1 
 
Nr. 2 

Semeliškių 
sen., Laičių 
k. 

 
2,9 

 
2,9 

 
2,2 

 
1,6 

 
1,2 

 
1,4 

 
7,6 

 
6,5 

 
130 

 
130 

 

Objektai 
privačioje 
žem÷je, šalia 
kelio. Didesnis 
akmuo su 
įpjovos žyme. 

Jokūbiškių akmuo Semeliškių 
sen., 
Jokūbiškių 
k. 

4 1,8 1,4 10 154 

Objektas 
privačioje 
žem÷je. Įdomios 
formos, su 
įdubimu viršuje 
riedulys 
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Pagrindiniai parametrai 

Pavadinimas 
Vietov÷ 
(adresas) Ilgis m Plotis m 

Aukštis 
m 

Matomos 
dalies 

turis m³ 

Objekto 
teritorijos 
plotas m² 

Kiti ypatumai 

Lelyvos akmenys 
 
Nr.1 
 
Nr.2 
 
Nr.3 
 

Semeliškių 
sen., 
Lelyvos k. 

 
 

2,4 
 

2,7 
 

2,6 

 
 

1,5 
 

2,2 
 

1,6 

 
 

1,4 
 

1,5 
 

1,3 

 
 
5 
 
8 
 

5,5 

 
 

124 
 

128 
 

126 

Objektai 
privačioje 
žem÷je. Šalia yra 
keletas mažesnių 
akmenų 

 
 
3.2.2 Lietuvos raudonosios knygos ir kiti saugomi objektai 
 
Lietuvos raudonosios knygos gyvūnų ir augalų radviečių pasiskirstymas Trakų miškų 

ur÷dijos girininkijų teritorijoje pateikiamas 6 lentel÷je. Detalesn÷ šių objektų charakteristika ir 
išsid÷stymas kiekvienoje girininkijoje pateikiami gamtosauginių priemonių plano 4 priede, 
girininkijų aiškinamuose raštuose ir žem÷lapiuose. Informacija apie Lietuvos raudonosios 
knygos objektus daugiau atspindi jų ištirtumo lygį, o ne faktinę objektų pad÷tį. Detalūs 
tyrimai atlikti ne visoje girininkijų teritorijoje, o ir labiau tirtose miškų ur÷dijos girininkijose 
tyrimai ap÷m÷ ne visas Raudonosios knygos objektų grupes ir rūšis. Dauguma Lietuvos 
raudonosios knygos gyvūnų ir augalų radviečių lokalizuojasi valstybin÷s reikšm÷s miškuose ir 
už jų apsaugą yra atsakinga miškų ur÷dijos administracija.  

 
6 lentel÷ 

Lietuvos raudonosios knygos objektų sąvadas 
(Valstybin÷s reikšm÷s miškuose) 

 
LRK objektų kategorija  

Girininkija Paukščių 
lizdaviet÷s 

Paukščių 
perimviet÷s 

Augalų radviet÷s 
 

Iš viso: 

Jagelonių 4 6 7 17 
Semeliškių 8 10 10 28 
Trakų 0 3 7 10 
Lentvario 0 4 21 25 
Aukštadvario 7 7 41 55 
Rūdiškių 1 3 0 4 
Rop÷jų 2 14 5 21 
Onuškio 0 8 9 17 
Žeronių 1 9 0 10 
Paluknio 3 12 8 23 
Iš viso: 26 76 108 210 

 
 
Gamtosauginiu požiūriu detaliau ištirti Aukštadvario, Semeliškių, Lentvario, Paluknio 

girininkijų miškai. Min÷tų girininkijų teritorijoje įsteigtas Trakų istorinis nacionalinis parkas, 
Aukštadvario regioninis parkas, rezervatai, draustiniai ir buveinių apsaugai svarbios 
teritorijos. Retieji paukščiai, augalai ir buvein÷s tiriami ir kitose Trakų miškų ur÷dijos 
girininkijose. Daugiausiai surinkta duomenų apie paukščių rūšių, įtrauktų į Lietuvos 
raudonąją knygą lizdavietes ir perimvietes Semeliškių (18), Rop÷jų (16) ir Paluknio (15) 
girininkijose. Nustatytos lizdaviet÷s tokių retųjų paukščių, kaip juodasis gandras, jūrinis 
erelis, vapsva÷dis, juodasis peslys, mažasis erelis r÷ksnys ir vištvanagis. Patikslintos kurtinių, 
tetervinų tuokviet÷s, lutučių, žvirblinių pel÷dų ir gervių perimviet÷s.  
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Iš viso buvo pateikti duomenys apie retų rūšių augalų, samanų ir sporinių induočių 
108 radavietes. Iš jų daugiausiai surinkta duomenų apie retų rūšių, įtrauktų į Lietuvos 
raudonąją knygą radavietes Aukštadvario girininkijoje (41) ir Lentvario girininkijose (21). 
Didesnę dalį šių duomenų pateik÷ valstybinių parkų specialistai. Kita dalis retųjų augalų 
aptikta Kertinių miško buveinių inventorizacijos metu. Nustatytos radaviet÷s retųjų rūšių, kaip 
pievinis auksvietis, širdin÷ dviguon÷, plačioji platuž÷, liekninis beržas, kalnin÷ jonažol÷, 
raudonojo garbenio, v÷jaland÷ šilag÷l÷, tamsialapis skiautalūpis, melsvasis gencijonas, 
statusis atgiris ir kitos. 

Ieškant retųjų, į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų objektų, buvo aptikta ir kitų 
saugomų rušių objektų, tai 10 paprastųjų suopių lizdų, 16 nenustatytos rūšies paukščių lizdų ir 
26 kitų saugomų paukščių perimviet÷s 

6 lentel÷je pateikiamas sąvadas apie 210 Lietuvos raudonosios knygos objektų 
radavietes. Dauguma retų ir saugomų rūšių aptiktos Aukštadvario regioniniame parke. 
 

4. Miškų ur÷dijos įsipareigojimu saugomi plotai 
 
4.1. Kertin÷s miško buvein÷s 
 
Miško vystymosi ypatumai ir kitos priežastys lemia tai, kad ypač svarbios biologin÷s 

įvairov÷s vertyb÷s telkiasi fragmentiškuose, daugeliu atvejų labai nedideliuose miško 
plotuose, vadinamuosiuose “karštuose taškuose”. Šiuose plotuose (arba buvein÷se) biologin÷ 
įvairov÷ yra nepaprastai didel÷. Specialaus tarptautinio Lietuvos ir Švedijos vykdyto projekto 
metu buvo inventorizuotos tokios buvein÷s, Lietuvoje pavadintos Kertin÷mis miško 
buvein÷mis (toliau tekste - KMB), kurios užima tik nedidelę visų miškų dalį, tačiau jose 
telkiasi palyginti daug kraštovaizdyje aptinkamų biologin÷s įvairov÷s elementų, ypač retų ar 
nykstančių organizmų rūšių. Potencialios kertin÷s miško buvein÷s (toliau tekste - PKMB) tai 
buvein÷s, kurios per artimiausius kelis dešimtmečius taps kertin÷mis miško buvein÷mis, jei 
per tą laiką bus tvarkomos arba saugomos pagal bendruosiuose kertinių miško buveinių 
nuostatuose pateikiamas rekomendacijas (14 Priedas). Žinant, kur yra tokios buvein÷s, galima 
didelių išlaidų nereikalaujančiais metodais išsaugoti didelę biologin÷s įvairov÷s dalį. 

Trakų miškų ur÷dijos teritorijoje KMB inventorizacija buvo vykdoma 2001-2004 
metais. Inventorizaciją vykd÷ apmokyti specialistai – ur÷dijos darbuotojas Edvardas 
Siaurusevičius, Aukštadvario regioninio parko darbuotojas Vidas Gramauskas (inventorizavo 
Aukštadvario RP teritorijoje), Jonas Lučka iš Valstybinio miškotvarkos instituto 
(inventorizavo Trakų INP teritorijoje) ir Darius Stončius bei Rimgaudas Trainys iš Lietuvos 
gamtos fondo. Per min÷tą laikotarpį Trakų miškų ur÷dijos teritorijoje buvo inventorizuotos iš 
viso 218 kertinių miško buveinių (158 KMB ir 60 PKMB), iš kurių 122 KMB ir 36 PKMB 
yra valstybin÷s reikšm÷s miškuose. VĮ Trakų miškų ur÷dija 2004 m. įsipareigojo saugoti 
valstybin÷s reikšm÷s miškuose inventorizuotas 142 kertines miško buveines (113 KMB ir 29 
PKMB), kurios užima 662,60 ha plotą. Viena kertin÷ miško buvein÷, pagal VĮ Trakų miškų 
ur÷dijos l.e. miškų ur÷do p. Dainiaus Taukio raštą Nr. 891, 2004-10-27, buvo perkelta iš 
privačių miškų į valstybin÷s reikšm÷s miškų sąrašą. KMB Nr. 742801 yra Rop÷jų girininkijos 
771 kvartalo 18 sklype, jos plotas – 1,49 ha.  

Prasid÷jus žiev÷graužio tipografo invazijai, egl÷s buvo užpultos kinivarpų ir jos 
prad÷jo džiūti, tod÷l buvo vykdomi plyni sanitariniai kirtimai ir d÷l to buvo panaikinta viena 
kertin÷ miško buvein÷ KMB Nr. 672903.   

Miškotvarkos projekto rengimo metu 2011 metais į saugomų kertinių miško buveinių 
sąrašą buvo įtrauktos trys kertin÷s miško buvein÷s esančios Aukštadvario girininkijos 
teritorijoje Nr.: 692914, 682925 ir 682934. Taip pat buvo patikslintas dalies saugomų KMB 
plotas ir nustatyta, kad jos užima 664,09 ha bendrą plotą (KMB – 540,06 ha ir PKMB – 
124,03 ha) (7 lentel÷, 5 Priedas). 
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7 lentel÷ 
Kertinių miško buveinių valstybin÷s reikšm÷s miškuose suvestin÷ 

 
Tame tarpe 

Iš viso 
KMB PKMB Eil. Nr. Girininkija 

Vnt. ha Vnt. ha Vnt. ha 
1 Jagelonių 20 99,69 20 99,69 0 0 
2 Semeliškių 15 61,48 12 57,74 3 3,74 
3 Trakų 3 8,07 3 8,07 0 0 
4 Lentvario 18 138,5 13 104,91 5 33,59 
5 Aukštadvario 55 262,07 37 179,78 18 82,29 
6 Rūdiškių 3 12,51 3 12,51 0 0 
7 Rop÷jų 3 8,34 3 8,34 0 0 
8 Onuškio 15 48,5 12 44,68 3 3,82 
9 Žeronių 4 5,67 4 5,67 0 0 
10 Paluknio 8 19,26 7 18,67 1 0,59 
 Viso:  144 664,09 114 540,06 30 124,03 

 

4.2. Pavyzdiniai kraštovaizdyje egzistuojančių ekosistemų plotai 
 

Lietuvos miškų valdymo institucijos prisi÷m÷ vykdyti įsipareigojimus, kurie 
suformuluoti Helsinkio proceso dokumentuose, Europos kraštovaizdžio ir biologin÷s 
įvairov÷s strategijoje, ES Buveinių direktyvoje, ES svarbos saugomų teritorijų tinklo Natura 
2000 kūrimo dokumentuose, 21-ojo amžiaus darbotvark÷je Baltijos jūros regionui, kituose 
tarptautiniuose teis÷s aktuose. Biologin÷s įvairov÷s palaikymas ir didinimas yra svarbi 
subalansuoto miškų ūkio pl÷tros Lietuvoje dalis. Keitimasis 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 kertin÷s miško buvein÷s. Biologin÷s įvairov÷s apsauga kertin÷se miško 
buvein÷se netur÷tų būti laikoma galutine ir vienintele priemone, reikalinga nykstančiai 
miškingo kraštovaizdžio biologinei įvairovei išsaugoti. Specialaus projekto metu Lietuvoje 
buvo inventorizuota tik apie 1/2 visų, realiai egzistuojančių KMB, tod÷l kiekviena miškų 
ur÷dija dar gali tęsti kertinių miško buveinių paiešką ir papildyti saugomų KMB sąrašą. 

Vykdydama miškų sertifikavimo FSC keliamus reikalavimus, Trakų miškų ur÷dija yra 
įsipareigojusi saugoti ir nekirsti miško sklypų, sudarančių ne mažiau 5% visų miškų 
ur÷dijos administruojamų valstybin÷s reikšm÷s miškų ploto. Tokius miško sklypus apima 
ne tik miškų ur÷dijos miškuose esančios valstybin÷s saugomos teritorijos – valstybinių 
regioninių parkų rezervatai, draustiniai, biosferos poligonų retųjų paukščių veisimosi vietos, 
bet ir miškų ur÷dijos saugomos kertin÷s miško buvein÷s, kiti atrinkti buvę ūkin÷s paskirties 
miško sklypai, kuriuose šiuo metu nevykdoma jokia ūkin÷ veikla. Miško sklypai, įtraukti į 
ur÷dijos neliečiamų medynų, sudarančių 5% valstybinių miškų ploto sąrašą, bus saugomi ir 
nekertami, paliekant juos natūraliai raidai ir biologinei įvairovei. Šie sklypai yra išskirti Trakų 
miškų ur÷do 2011-10-19 įsakymu NR. V-84, užima 1567,69 ha plotą. Tai sudaro 5,4% 
valstybin÷s reikšm÷s miškų ploto (8 lentel÷). Trakų miškų ur÷dijos išskirtų plotų, kuriuose 
nevykdoma ūkin÷ veikla, sąrašas (kartu su kertin÷mis miško buvein÷mis) pateiktas (6priedas). 

Miškų ur÷dija, vykdydama ūkinę veiklą, skiria didelį d÷mesį miškų bioįvairov÷s ir 
Lietuvos raudonosios knygos augalų ir gyvūnų išsaugojimui.       
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8 Lentel÷ 

Miškų ur÷dijos įsipareigojimu pagal FSC keliamus reikalavimus saugomi miško 
sklypai (suvestiniai duomenys) 

 
Saugomų sklypų Eil. 

Nr. 
Girininkija Bendras miškų 

plotas, ha Plotas, ha % nuo bendro 
miškų ploto 

1 Jagelonių 1955,3 96 4,9 
2 Semeliškių 2053,4 98,7 4,8 
3 Trakų 2881,2 147,1 5,1 
4 Lentvario 2649,2 328,9 12,4 
5 Aukštadvario 3201,9 452,69 14,1 
6 Rūdiškių 3298,5 98,8 3 
7 Rop÷jų 3567,3 8,4 0,2 
8 Onuškio 3037,1 219,2 7,2 
9 Žeronių 2739,6 62,3 2,3 
10 Paluknio 3561,7 55,6 1,6 
 Viso: 28945,2 1567,69 5,4 

 
 
  5. Naujai inventorizuoti ekologiškai vertingi miško plotai 

 
5.1. Ekologiškai vertingi miško sklypai 

 
Kitoms ekologiškai vertingoms teritorijoms šiame darbe buvo priskirti miškuose 

esantys plotai, turintys didelę vertę biologin÷s įvairov÷s išsaugojimui, pagausinimui ir 
praturtinimui. Suvestiniai duomenys pateikiami 9 lentel÷je. Tai daugiausia iš miško medynų 
išsiskiriančios natūralios pelk÷s, pelkiniai pušynai, kurie n÷ra našūs, tačiau gamtosaugin÷ jų 
vert÷ yra didel÷. Trakų miškų ur÷dijoje nustatyti ekologiškai vertingi miško sklypai, 
girininkijų valstybin÷s reikšm÷s miškuose sudaro nuo 0,48% (17,1 ha) bendro miškų 
teritorijos ploto Rop÷jų girininkijoje iki 10,9% (348,95 ha) Aukštadvario girininkijoje. Didel÷ 
dalis šių sklypų įeina į valstyb÷s saugomas teritorijas, kertines miško buveines. 
 

9 lentel÷  
Ekologiškai vertingų miško sklypų pasiskirstymas valstybin÷s reikšm÷s miškuose 
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1 Jagelonių 1955,3 11,2 11,7 18,35 0 5,1 0 46,35 2,37 
2 Semeliškių 2053,4 19,8 21,3 1,65 2,6 22,2 0 67,55 3,29 
3 Trakų 2881,2 58,6 37,2 10,1 17,3 38,1 1,7 163 5,66 
4 Lentvario 2649,2 43,7 36,5 10,2 11,4 78 3,4 183,2 6,92 
5 Aukštadvario 3201,9 9,7 18,6 26,65 0 294 0 348,95 10,9 
6 Rūdiškių 3298,5 49,3 1,9 4,6 0 1,2 0 57 1,73 
7 Rop÷jų 3567,3 0 3,1 8,8 5,2 0 0 17,1 0,48 
8 Onuškio 3037,1 184,8 78,6 20,65 2,3 0,8 0 287,15 9,46 
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9 Žeronių 2739,6 5,9 12,2 2,6 0 4,5 0 25,2 0,92 
10 Paluknio 3561,7 7,3 24,6 1,95 1,6 0 0 35,45 1,00 
 Viso: 28945,2 390,3 245,7 105,55 40,4 443,9 5,1 1230,95 4,25 

 
Didesniuose miško masyvuose ypač svarbios yra nedidel÷s miško aikštel÷s ir 

laukym÷s, nes jose kaip salel÷se prieglobstį randa atvirų vietų augalai ir juos apdulkinantys 
vabzdžiai, kiti gyvūnai, kurie vengia tankaus miško sklypų. Bioįvairovei yra svarbūs ir 
plynose kirtaviet÷se paliekami pavieniai medžiai bei išlikę seni antros ar net trečios kartos 
medžiai, dažniausiai ąžuolai, kurie yra labai vertingi daugeliui su jais susijusių retųjų augalų ir 
gyvūnų rūšių. 

Atskirai pateikiami duomenys apie miško sklypus su pavieniais saugotinais 
senmedžiais. Kadangi negalima pateikti min÷tų vertingų medžių tikslaus ploto ir kiekio, tai 
sklypų su saugotinais senmedžiais pateikiamas tik sklypų sąrašas (žiūr÷ti 13 priede). 
Akcentuojame, kad čia vertingi ne patys sklypai, o senmedžiai juose. Duomenys apie tokius 
sklypus pateikti tik informacijai. Šių sklypų plotas n÷ra ekologiškai vertinga teritorija. Kai 
kuriuose sklypuose su esamais pavieniais medžiais, kur jų yra gana didelis kiekis, gali būti 
vykdoma ūkin÷ priemon÷ – „kirsti pavienius medžius“. Vykdant šią ūkinę, priemonę būtina 
palikti reikiamą neiškirstų bioįvairov÷s medžių kiekį.  
 

5.1.1 Pušynai augantys Pa ir Pb augaviet÷se 
 
Dažnai tai nedidelio ploto aukštapelkiniai pušynai, augantys pelkių pakraščiuose ir 

kitose užmirkusiose vietose. Jų eksploatavimas gal÷tų duoti palyginti nedidelę naudą, o 
kartais būtų net nuostolingas. Taigi šie pušynai yra paliktini natūraliai raidai. Šių pušynų 
natūralios raidos išsaugojimas ir nenukirtimas yra labai svarbus, nes tokiu būdu yra 
palaikomas tokių teritorijų ekologinis stabilumas. Taip pat svarbu yra nevykdyti jokių 
melioracijos darbų tiek šiuose pušynuose tiek ir jų aplinkoje. 

Iš viso tokie pušynai sudaro 390,3 ha arba 1,4% nuo ur÷dijos valstybinių miškų 
bendro ploto. Suvestiniai duomenys pateikiami 10 lentel÷je, o sklypų detalesni duomenys      
7 priede . Kaip matome didžiausi jų plotai yra Onuškio 6,1% (184,8 ha) ir Trakų 2,1% (58,6 
ha) girininkijose. Pelkinių pušynų visiškai n÷ra Rop÷jų girininkijoje, o Žeronių girininkijoje 
0,2% (5,9 ha) ir Paluknio girininkijoje 0,2% (7,3 ha) valstybin÷s reikšm÷s bendro miško 
ploto. 

10 lentel÷  
 

Ekologiškai vertingų pelkinių pušynų suvestin÷ 
(pelkiniai pušynai paliktini natūraliai raidai) 

 
Pelkinių pušynų plotas 

Eil. Nr. Girininkija 
Bendras miškų 

plotas, ha ha 
% nuo bendro 
miškų ploto 

1 Jagelonių 1955,3 11,2 0,6 
2 Semeliškių 2053,4 19,8 1 
3 Trakų 2881,2 58,6 2,1 
4 Lentvario 2649,2 43,7 1,7 
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Pelkinių pušynų plotas 
Eil. Nr. Girininkija 

Bendras miškų 
plotas, ha ha 

% nuo bendro 
miškų ploto 

5 Aukštadvario 3201,9 9,7 0,3 
6 Rūdiškių 3298,5 49,3 1,5 
7 Rop÷jų 3567,3 0 0 
8 Onuškio 3037,1 184,8 6,1 
9 Žeronių 2739,6 5,9 0,2 
10 Paluknio 3561,7 7,3 0,2 
 Viso: 28945,2 390,3 1,4 

 
 
5.1.2 Natūralios miško pelk÷s (neapaugusios medynais miško pelk÷s) 
 
Šios pelk÷s (11 lentel÷ ir 8 priedas) turi didelę reikšmę dr÷gnų vietų biotopuose 

gyvenantiems organizmams, kurie labai praturtina šalia tokių pelkių augančių medynų 
gamtinę įvairovę. Ypatingai vertingos nenusausintos pelk÷s, nes tai yra daugeliui retų ir 
nykstančių gyvūnų ir augalų rūšių tinkami biotopai. Tokias pelkes rekomenduojame palikti 
nenusausintas, jose neturi būti vykdomi miško sodinimo ar paramos ž÷limui darbai. 
Prasid÷jus tokių plotų savaiminiam apaugimui mišku, miškų ur÷dijos ir regioninio parko 
specialistai tur÷tų priimti sprendimą d÷l sumed÷jusios augalijos išvalymo arba natūralaus 
apaugimo proceso steb÷jimo.  

Kaip matome iš 11 lentel÷s neapaugę medynais miško pelk÷s sudaro labai nedidelę 
Trakų miškų ur÷dijos valstybinių miškų bendro ploto dalį - 0,9% arba 245,7 ha. Tokių pelkių 
didžiausi plotai yra Onuškio 2,7 % (78,6 ha), Trakų 1,3% (37,2 ha) ir Lentvario 1.4% (36,5 
ha) girininkijose. Mažiausi plotai Rūdiškių 0.1% (1.9 ha) ir Rop÷jų 0,1% (3,1 ha) 
girininkijose.  

Į 11 lentel÷je pateiktus neapaugusių mišku pelkių plotus n÷ra įtrauktos mažos pelkut÷s 
(0,1-0,3 ha) išskirtos kaip intarpai taksaciniuose sklypuose. D÷l jų ekologinių sąlygų 
specifikos jas priskyr÷me miško aikštelių ir mažų laukymių kategorijai ir jos įtrauktos į         
12 lentelę bei pateiktos atskiru žiniaraščiu prieduose. 
 

11 lentel÷  
Natūralių miško pelkių išsaugojimas (neapaugusios medynais miško pelk÷s 

paliekamos savaiminei raidai) 
 

Neapaugusių pelkių plotas 
Eil. Nr. Girininkija 

Bendras miškų 
plotas, ha ha 

% nuo bendro 
miškų ploto 

1 Jagelonių 1955,3 11,7 0,6 
2 Semeliškių 2053,4 21,3 1,1 
3 Trakų 2881,2 37,2 1,3 
4 Lentvario 2649,2 36,5 1,4 
5 Aukštadvario 3201,9 18,6 0,6 
6 Rūdiškių 3298,5 1,9 0,1 
7 Rop÷jų 3567,3 3,1 0,1 
8 Onuškio 3037,1 78,6 2,7 
9 Žeronių 2739,6 12,2 0,5 
10 Paluknio 3561,7 24,6 0,7 
 Viso: 28945,2 245,7 0,9 
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5.1.3 Mažos miško aikštel÷s ir laukym÷s 
 

Tai nedidel÷s, 0,1-0,3 ha dydžio, natūraliai miško masyvuose susiformavusios 
aikštel÷s, laukym÷s, gaisraviet÷s, mažos kirtaviet÷s, pelk÷s, retm÷s bei žuvę medynai. 
Išimtinais atvejais, suderinus su miškų ur÷dija, gali būti atrenkamos ir paliekamos didesnio 
ploto miško aikšt÷s. Šios aikštel÷s ir laukym÷s yra svarbios daugeliui gyvūnijos ir augalijos 
rūšių, o jų buvimas padidina medynų ar net masyvų mozaikiškumą, bei sudaro prielaidas 
biologin÷s įvairov÷s išsaugojimui ir praturtinimui. Tokios miško aikštel÷s turi būti paliekamos 
natūraliai raidai, jų neželdant ir nevykdant paramos ž÷limui. Kertant pagrindinio naudojimo 
biržes, šios nedidel÷s aikštel÷s gali būti įtraukiamos į biržių plotą, tačiau po kirtimo 
rekomenduojame palikti jas nevalytas, nevagotas ir neužsodintas. Šių mažų aikštelių nereik÷tų 
pažeisti ir valksmais. Ruošiant biržių bei želdinimo projektus, aikštelių neverta apmatuoti, 
tačiau tikslinga nurodyti jų centrų koordinates bei plotus, kad ir ateityje būtų aiški jų 
lokalizacija.   

Šiai ekologiškai vertingų plotų grupei priskirtos ir mažos (0,1-0,3 ha) neapaugę 
medynais miško pelkut÷s, miškotvarkos išskirtos kaip didesnių sklypų intarpai. Kartais jie yra 
vieninteliai šlapžemių plotai didesniuose sausų medynų plotuose. Tokie nedideli natūralių 
šlapžemių plotai yra svarbūs daugeliui gyvūnijos ir augalijos rūšių, o jų buvimas padidina 
medynų ar net masyvų mozaikiškumą bei sudaro prielaidas biologin÷s įvairov÷s išsaugojimui 
ir praturtinimui. Tokios miško pelkut÷s turi būti paliekamos natūraliai raidai. Jose susidaro 
vertingos biologin÷s įvairov÷s požiūriu specifin÷s ekologin÷s sąlygos. Jas reik÷tų palikti 
natūraliai raidai kaip ir aukščiau aptartas mažas aikšteles. Elgtis su jomis taip pat reik÷tų 
analogiškai. Nereik÷tų jų želdinti, sausinti ar išklampoti jų aplinkoje, atliekant miško ūkinius 
darbus. 

Miškų ur÷dijoje iš viso nustatytos sekančios mažų aikštelių ir įvairių laukymių 
kategorijos: aikšt÷s, laukym÷s, retm÷s, kirtaviet÷s, žuvę medynai, pelk÷s. Suvestiniai 
duomenys pateikti 12 lentel÷je, o sklypų detalesni duomenys 9 priede. 

Kaip matome iš 12 lentel÷s mažų aikštelių ir įvairių laukymių radome tik apie 105,55 
ha, kas sudaro 0,4% bendro miškų ploto. Daugiausiai iš jų užima aikšt÷s 0,2 % (46,3) bendro 
miškų ploto) bei retm÷s 0,1% (28,15 ha) ir pelk÷s 0,1% (24,55). Likusios mažos laukym÷s 
užima mažiau kaip po 0,1 % ur÷dijos miškų. Šių ekologiškai vertingų plotelių daugiausiai 
rasta Aukštadvario girininkijoje - 26,65 ha, kur jie užima 0,8 % girininkijos miškų. Iš jų šioje 
girininkijoje 17,3 ha (0,5 % bendro miško ploto) užima retm÷s. 

 Mažų aikščių daugiausiai rasta Lentvario girininkijoje – 8,5 ha, laukymių – 0,8 ha 
Trakų girininkijoje, retmių daugiausiai Aukštadvario girininkijoje – 17,3 ha, mažų kirtaviečių 
daugiausiai Onuškio girininkijoje – 3,7 ha, žuvusių medynų – 0,5 ha taip pat Onuškio 
girininkijoje. Mažų pelkių daugiausiai Jagelonių girininkijoje – 15,05 ha. 

 
12 lentel÷ 

 
Mažos aikštel÷s ir kitokios mažos laukym÷s paliekamos savaiminei raidai 

(Suvestiniai duomenys) 
 

Miško aikštel÷s 
Eil. 
Nr. 

Girininkija 
Bendras miškų 

plotas, ha Žem÷s naudmena Plotas, ha 
% nuo bendro 
miškų ploto 

1 Jagelonių  Aikšt÷s 3,3 0,2 
   Pelk÷s 15,05 0,8 
 Viso: 1955,3  18,35 1 
2 Semeliškių  Aikšt÷s 0,8 <0,1 
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Miško aikštel÷s Eil. 
Nr. 

Girininkija 
Bendras miškų 

plotas, ha Žem÷s naudmena Plotas, ha 
% nuo bendro 
miškų ploto 

   Laukym÷s 0,15 <0,1 
   Pelk÷s 0,7 <0,1 
 Viso: 2053,4  1,65 <0,1 
3 Trakų  Aikšt÷s 7,5 0,3 
   Laukym÷s 0,8 <0,1 
   Kirtaviet÷s 0,2 <0,1 
   Pelk÷s 1,6 0,1 
 Viso: 2881,2  10,1 0,4 
4 Lentvario  Aikšt÷s 8,5 0,3 
   Laukym÷s 0,1 <0,1 
   Kirtaviet÷s 0,1 <0,1 
   Pelk÷s 1,5 0,1 
 Viso: 2649,2  10,2 0,4 
5 Aukštadvario  Aikšt÷s 4,95 0,2 
   Laukym÷s 0,2 <0,1 
   Retm÷s 17,3 0,5 
   Pelk÷s 4,2 0,1 
 Viso: 3201,9  26,65 0,8 
6 Rūdiškių  Aikšt÷s 4,5 0,1 
   Pelk÷s 0,1 <0,1 
 Viso: 3298,5  4,6 0,1 
7 Rop÷jų  Aikšt÷s 6,6 0,2 
   Retm÷s 2,2 0,1 
 Viso:  3567,3  8,8 0,3 
8 Onuškio  Aikšt÷s 7,35 0,2 
   Laukym÷s 0,4 <0,1 
   Retm÷s 8,5 0,3 
   Kirtaviet÷s 3,7 0,1 
   Žuvę medynai 0,5 <0,1 
   Pelk÷s 0,2 <0,1 
 Viso:  3037,1  20,65 0,7 
9 Žeronių  Aikšt÷s 1,6 0,1 
   Pelk÷s 1 <0,1 
 Viso: 2739,6  2,6 0,1 
10 Paluknio  Aikšt÷s 1,2 <0,1 
   Retm÷s 0,15 <0,1 
   Žuvę medynai 0,4 <0,1 
 Paluknio  Pelk÷s 0,2 <0,1 
 Viso:  3561,7  1,95 0,1 

Aikšt÷s 46,3 0,2 
Laukym÷s 1,65 <0,1 
Retm÷s 28,15 0,1 
Kirtaviet÷s 4 <0,1 
Žuvę medynai 0,9 <0,1 
Pelk÷s 24,55 0,1 

Iš viso ur÷dijoje: 
28945,2 
 

Viso: 105,55 0,4 
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5.1.4 Miško laukym÷s saugotinos nuo apaugimo medžiais ir krūmais 
 

Dažniausiai tokioms laukym÷ms priskiriamos natūralios miško pievos, buvusios 
šienaujamos pievos ir ganyklos, upių, upelių ir ežerų pakrančių pievos. Tai įvairaus dydžio 
miške esančios laukym÷s. Šios, visada buvusios atviros, teritorijos pasikeitus ūkininkavimo 
sąlygoms neretai sparčiai užauga medžiais ir krūmais. Jas reikalinga pastoviai valyti, norint 
išsaugoti bei palaikyti nepasikeitusius vertingus biotopus ir juose gyvenančias rūšis. Jose 
augančius pavienius senus medžius ar jų grupes reikia išsaugoti d÷l  bioįvairov÷s.  

Trakų miškų ur÷dijoje saugomų nuo apaugimo miško laukymių yra 0,1% (40,4 ha). 
Daugiausiai šio tipo laukymių yra Trakų (17,3 ha) ir Lentvario (11,4 ha) girininkijose. Tai 
sudaro atitinkamai 0,6% ir 0,4% nuo girininkijų bendro miškų ploto (žiūr÷ti 13 lentelę ir 10 
priedą).   
 

13 lentel÷.      
Saugomų nuo apaugimo miško laukymių suvestin÷ 

 
Miško laukymių plotas 

Eil. Nr. Girininkija 
Bendras miškų 

plotas, ha ha 
% nuo bendro miškų 

ploto 
1 Jagelonių 1955,3 0 0 
2 Semeliškių 2053,4 2,6 0,1 
3 Trakų 2881,2 17,3 0,6 
4 Lentvario 2649,2 11,4 0,4 
5 Aukštadvario 3201,9 0 0 
6 Rūdiškių 3298,5 0 0 
7 Rop÷jų 3567,3 5,2 0,1 
8 Onuškio 3037,1 2,3 0,1 
9 Žeronių 2739,6 0 0 
10 Paluknio 3561,7 1,6 0,05 
 Viso: 28945,2 40,4 0,1 

 
Saugomose teritorijose ir Natura 2000 teritorijose esančios miško laukym÷s arba 

pelk÷s gal÷tų būti valomos, įgyvendinant gamtotvarkos planuose numatytas priemones bei 
vykdant įvairias kitas programas. 

 
5.1.5 Kitos ekologiškai vertingos teritorijos 
 

Tai gali būti medynai, augantys stačiuose šlaituose ir griovose bei kitose ypatingose 
reljefo formose, ežerų bei pelkių salose. Dažniausiai tai nepatogūs miškų ūkinių darbų 
atlikimui miško plotai. Tokiuose medynuose daugeliu atvejų nereik÷tų vykdyti jokių kirtimų. 

Kaip matome iš 14 lentel÷s bendras miškų plotas šlaituose užima 443,9 ha plotą, kas 
sudaro 1,6 % nuo ur÷dijos bendro miškų ploto. Daugiausiai šių medynų yra Aukštadvario 
(294 ha – 9,3 % nuo girininkijos bendro miškų ploto), bei Lentvario (78 ha – 3 %) 
girininkijose. Medynų šlaituose visiškai n÷ra Rop÷jų ir Paluknio girininkijose, o Onuškio ir 
Rūdiškių girininkijose tik atitinkamai 0,8 ha (0,03%) ir 1.2 ha (0.04%). Detalesni šių sklypų 
duomenys pateikti 11 priede. 

Medynai salose užima 5,1 ha plotą – 0,02% nuo ur÷dijos bendro miškų ploto. Jų yra 
tik Lentvario 3,4 ha (0,1%) ir Trakų 1,7 ha (0,06%) girininkijose (15 lentel÷ ir 12 priedas). 
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14 lentel÷ 
Šlaitų medynų suvestin÷ 

 
Šlaitų medynų plotas 

Eil. Nr. Girininkija 
Bendras miškų 

plotas, ha ha 
% nuo bendro miškų 

ploto 
1 Jagelonių 1955,3 5,1 0,3 
2 Semeliškių 2053,4 22,2 1,1 
3 Trakų 2881,2 38,1 1,3 
4 Lentvario 2649,2 78 3 
5 Aukštadvario 3201,9 294 9,3 
6 Rūdiškių 3298,5 1,2 0,04 
7 Rop÷jų 3567,3 0 0 
8 Onuškio 3037,1 0,8 0,03 
9 Žeronių 2739,6 4,5 0,2 
10 Paluknio 3561,7 0 0 
 Viso: 28945,2 443,9 1,6 

 
15 lentel÷ 

Medynai salose 
 

Medynų salose plotas 
Eil. Nr. Girininkija 

Bendras miškų 
plotas, ha ha 

% nuo bendro 
miškų ploto 

1 Jagelonių 1955,3 0 0 
2 Semeliškių 2053,4 0 0 
3 Trakų 2881,2 1,7 0,06 
4 Lentvario 2649,2 3,4 0,1 
5 Aukštadvario 3201,9 0 0 
6 Rūdiškių 3298,5 0 0 
7 Rop÷jų 3567,3 0 0 
8 Onuškio 3037,1 0 0 
9 Žeronių 2739,6 0 0 
10 Paluknio 3561,7 0 0 
 Viso: 28945,2 5,1 0,02 

 
 
 
5.2 Miško sklypai su pavieniais ekologiškai vertingais senmedžiais 

 
Medynai su saugotinais senmedžiais. Ypatingai svarbūs yra seni - antros ar net 

trečios kartos miško medžiai, kurių kiekvienas gali būti buveine daugeliui retųjų augalų ir 
gyvūnų rūšių. Šiame darbe tokie medžiai vadinami senmedžiais ir 13 priede pateikiamas 
sklypų sąrašas (į šį sąrašą nepatenka seni medžiai medyno sud÷tyje sudarantys 10% ir daugiau 
tūrio). Kaip matyti 16 lentel÷je, tokių sklypų daugiausiai rasta Aukštadvario ir Jagelonių 
girininkijose. Visai nedaug – Trakų, Rūdiškių ir Žeronių girininkijose. Seniausi senmedžiai 
rasti Jagelonių girininkijoje yra 260 metų amžiaus ąžuolai bei Aukštadvario girininkijoje 200 
metų pušys. Be abejo, pavienių senmedžių gali būti ir žymiai vyresnių. 
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16 Lentel÷ 
Miško sklypų su pavieniais senmedžiais pasiskirstymas valstybin÷s reikšm÷s miškuose 

 

Girininkija Miško sklyp ų su pavieniais 
senmedžiais skaičius, vnt. 

Jagelonių 72 

Semeliškių 55 

Trakų 2 

Lentvario 56 

Aukštadvario 80 

Rūdiškių 2 

Rop÷jų 16 

Onuškio 38 

Žeronių 3 

Paluknio 6 

Iš viso: 330 
 

 
6. Miškų ūkinis režimas  
  
Miškų ūkinis režimas miško žem÷se apibūdinamas miškus suskirstant į miškų grupes. 

Saugomose teritorijose miškų ūkinis režimas yra detalizuojamas tų teritorijų individualiuose 
arba tipiniuose nuostatuose, regioninių parkų reglamentuose, teritorijų tvarkymo planuose 
(planavimo schemose). Duomenys apie ur÷dijos valdomų valstybinių miškų grupes pateikiami 
17 lentel÷je.  

I grup ÷s miškų Trakų miškų ur÷dijos valdomuose miškuose yra 158 ha. Tai sudaro 
0,5%  nuo miškų teritorijos ploto. II grup÷s miškų teritorija ur÷dijoje yra 4398,1 ha arba 15,2 % 
nuo viso miškų teritorijos ploto. III grup÷s miškų teritorija užima 2097,6 ha arba 7,2% bendro miškų 
ploto. IV grup÷s eksploataciniai miškai užima didžiausią plotą – 22291,5 ha (77,1% miškų teritorijos 
ploto). 

 
17 lentel÷ 

Miško teritorija pagal miškų grupes valstybin÷s reikšm÷s miškuose 
 

Miškų grup÷s ir pogrupiai 
Miškų teritorijos bendras 

plotas, ha 
% nuo bendro ploto 

I grup÷ (gamtinių rezervatų miškai) 158 0,5 
 

II grup÷ (specialios paskirties miškai, iš viso  4398,1 
 

15,2 

A. Ekosistemų apsaugos miškai 3291,5 11,4 
B. Rekreaciniai miškai, iš viso 1106,6 3,8 
III grup÷ (apsauginiai miškai) 2097,6 7,2 
IV grup÷ (ūkiniai miškai) 22291,5 77,1 

Iš viso 28945,2 100 
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Lietuvos raudonosios knygos objektų radimviet÷ms atskiros miškų grup÷s ar pogrupiai 
neišskiriami, o patys saugomi objektai lieka priskirti toms miškų grup÷ms, kuriose jie buvo 
aptikti. Tokiems nedideliems objektams gali būti nustatomas specialus apsaugos režimas, 
kurio reikalavimai yra griežtesni, nei aplink esančios miškų grup÷s. 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 augaviečių sklypai, kuriuose draudžiami pagrindinio naudojimo 
miško kirtimai. 

Jei toje pačioje saugomoje teritorijoje nustatyti skirtingi ūkinio režimo reikalavimai, 
galioja to teisinio akto reikalavimai, kuriame nurodyti griežtesni apribojimai. 

Miškų ur÷dijos suderintose saugojimui kertin÷se miško buvein÷se ūkinio režimo 
reikalavimai tur÷tų būti tokie, kokie taikomi I arba II miškų grup÷ms. Šie reikalavimai 
kiekvienai KMB skiriasi ir yra nurodyti KMB kortel÷se, VMT duomenų baz÷je bei KMB 
sąrašuose. Taikytino ūkinio režimo skirtumai n÷ra esminiai: KMB apsaugai dažniausiai 
rekomenduojamas rezervatinis režimas (arba I miškų grup÷), kuomet medynai ir senieji 
medžiai paliekami natūraliai suirti. Net ir tuomet, kai senmedžiai lūžta ar išvirsta, jie turi likti 
gul÷ti, nešalinant negyvos medienos iš KMB. Nustatyta, kad išvirtęs beržas suyra per 20 
metų, o ąžuolas – per 50 metų ir daugiau. Kartais kertin÷se miško buvein÷se reikalingi trako ir 
pomiškio kirtimai,  iškirtimas menkaverčių medžių ir krūmų rūšių bei kirtimai apie pavienius 
senmedžius, kai pašalinami medžiai, augantys po šių senmedžių lajomis ir šalia jų. KMB 
apsaugai ir palaikymui reikalingos priemon÷s pateikiamos atskirai 14 priedo 1 lentel÷je. 

 
 
7. Gamtosaugin÷s ūkin÷s priemon÷s nesaugomų teritorij ų miškuose 
 
7.1. Miško kirtimų ribojimas saugomose paukščių lizdaviet÷se 
 
Lietuvos raudonosios knygos paukščių lizdų inventorizacija miškų ur÷dijose vykdoma 

du kartus per vykmetį: kartu su miškotvarkos lauko darbais (prieš pirmo penkmečio 
pagrindinio naudojimo biržių projektavimo darbus) ir pra÷jus penkiems metams - prieš antro 
penkmečio pagrindinio naudojimo biržių projektavimo darbus. Visa papildoma informacija 
apie naujai aptiktus lizdus ne biržių projektavimo laikotarpiu įtraukiama į VMT duomenų 
bazę, informuojant miškų ur÷diją. Visiems nustatytiems saugomų paukščių lizdams 
pritaikomi nekertamo miško apie juos spinduliai, remiantis Pagrindinių miško kirtimų 
taisykl÷mis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 
(Žin., 2010, Nr. 14-676). 

 
Spindulys nuo lizdaviet÷s, m Saugomos lizdaviet÷s 

200 Kilniojo ir jūrinio erelių, erelio žuvininko, 
juodojo gandro, didžiojo apuoko. 

150 Gyvat÷džio, didžiojo erelio r÷ksnio, sakalo 
keleivio, žalvarnio. 

100 Juodojo ir rudojo peslio, vapsva÷džio, 
vištvanagio, uralin÷s pel÷dos, mažojo erelio 
r÷ksnio. 

50 Startsakalio, pel÷sakalio, sketsakalio, lutut÷s. 
 
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, geguž÷s m÷n. ir vieną kartą vasarą – birželio, 
liepos m÷n. Pirmą kartą patikrinus, galima nustatyti, ar lizdas užimtas, antrą kartą patikrinus 
galima nustatyti kokios rūšies paukštis per÷jo ir ar užaugo jaunikliai. Apžiūr÷ti reik÷tų ne tik 
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žinomus lizdus, bet ir biržių atvedimo metu aptiktus naujus lizdus. Jei neaiški perinti paukščio 
rūšis arba reikia patikslinti naujų lizdų apsaugos spindulį bei kitas apsaugos priemones, 
galima kreiptis į Valstybinio miškotvarkos instituto arba į vietos regioninio parko specialistus, 
ornitologus. Atlikus lizdų vertinimą natūroje, patikslinama kokios paukščių rūšys peri naujai 
rastuose lizduose ir kokios reikalingos jų apsaugos priemon÷s. 

Labai svarbu prieš atr÷žiant biržes įvertinti ar n÷ra numatytose kirtaviet÷se 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 taisykl÷se - nuo žinomų saugomų pl÷šriųjų paukščių ir juodųjų 
gandrų lizdų bent 300 metrų atstumu. Miško sodinimo darbų pavasario metu nevykdyti 
kirtaviet÷se, esančiose šalia lizdų apsauginių spindulių ribos, jas užsodinant rudenį.  

Miško sklypuose, kuriuose naujai randamos retųjų pel÷dų lizdaviet÷s, reikalinga riboti 
miško kirtimo darbus vasario-geguž÷s m÷n. Biosferos poligonuose išskirtose saugomų 
paukščių rūšių veisimosi vietose svarbu laikytis nustatytų apsaugos reglamentų, net jei jose ir 
n÷ra fiksuotų tų paukščių lizdaviečių. 

 
 
7.2. Rekomenduojamos retųjų augalų apsaugos priemon÷s 
 
Retųjų ir į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų rūšių apsaugos priemon÷s n÷ra 

numatytos Pagrindinių miško kirtimų taisykl÷se. Min÷tų rūšių augaviet÷s turi būti saugomos, 
remiantis Raudonojoje knygoje pateiktomis jų apsaugos priemonių rekomendacijomis. 
Nemažai šių rūšių aptikta Kertinių miško buveinių inventorizacijos metu ir daugelis tokių 
radviečių šiuo metu yra saugomos miškų ur÷dijos suderintose kertin÷se miško buvein÷se, 
draustiniuose. Likusiose nesaugomose radviet÷se augančios augalų, kerpių, samanų ir grybų 
rūšys turi būti saugomos pagal atskiroms rūšims pateikiamas jų augaviečių apsaugos 
rekomendacijas. 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 rūšims optimalus medyno skalsumas yra 0,5, tod÷l šiuose miško sklypuose gali 
būti vykdomi miško retinimo darbai. Dar kitos rūšys išgyvena plynus miško kirtimus, jei jų 
augaviet÷se kertama žiemos metu, įšalus gruntui (meškinis česnakas), arba paliekami seni 
pavieniai medžiai ar biogrup÷s su augančiais individais (plunksnin÷ pliusin÷). 

Sudaryti girininkijų žiniaraščiai su retų rūšių radviet÷mis ir rekomendacijomis jų 
apsaugai pateikiami prieduose pagal atskiras girininkijas.   

 
 
7.3. Pušynų, augančių Pa ir Pb augaviet÷se išsaugojimas 
 
Pušynų, augančių Pa ir Pb augaviet÷se 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 gal÷tų sudaryti buferį tarp aukštapelkių 
telmologiniuose draustiniuose ir ūkinių miškų bei atvirų palaukių. 

Tokius 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 
priemon÷s, susijusios su gaisrų gesinimu ir apsauga nuo masinių ligų ir vabzdžių antplūdžių. 
Visi šie pušynai gal÷tų būti išsaugoti ir nepakeisti – nenusausinti, neiškirsti ar kitaip 
nesunaikinti, paliekant juos ateities kartoms. 
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Šiai kategorijai netinka jau nusausinti pušynai, augantys Pan ir Pbn augaviet÷se, nes 
jose jau keičiasi ne tik hidrografin÷s sąlygos, bet ir medžių bei krūmų rūšin÷ sud÷tis, 
skalsumas. Toks procesas jau yra nekontroliuojamas ir negrįžtamas. 

 
 
7.4. Natūrali ų miško pelkių, mažų aikštelių ir laukymi ų palikimas 
savaiminei raidai 
 
Natūralios miško pelk÷s, mažos miško aikštel÷s ir laukym÷s turi didelę reikšmę 

dr÷gnų ir atvirų vietų biotopuose gyvenantiems organizmams, kurie labai praturtina šalia 
tokių vietų augančių medynų gamtinę įvairovę. Šios teritorijos yra vertingesn÷s, jei jos yra 
nuošaliau nuo funkcionuojančių melioracijos kanalų. Tiek pelk÷s tiek ir mažos aikštel÷s bei 
laukym÷s 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 priemon÷ - palikti jas natūraliai raidai. 

Tikslinga vykdyti pastovią tokių pelkių steb÷seną, ypatingai sausringais metais. Jei, 
nukritus vandens lygiui, savaime prasideda pelk÷s apaugimas krūmais bei medžiais, būtina 
įvertinti tokio apaugimo intensyvumą ir parengti priemonių apaugimui šalinti planą bei 
priemones. Parengus tvarkymo planą galima kreiptis į tarptautinius fondus bei programas ir 
gauti l÷šų, už kurias būtų organizuojami ir vykdomi pažeistų pelkių atkūrimo darbai. Jei 
tokios pažeistos pelk÷s anksčiau buvo ganomos arba šienaujamos, pasinaudojus fondų 
l÷šomis galima v÷l organizuoti jų ganymą ir šienavimą. Tam pirmiausia reik÷tų atlikti 
poveikio aplinkai vertinimą ir nustatyti visas potencialias gr÷smes bei galimybes.  

 
 
7.5. Miško laukymių valymas nuo apaugimo 
 
Natūralios miško laukym÷s apaugdamos sumed÷jusia augalija, praranda savo 

išskirtinę reikšmę bei tinkamumą atviras miško erdves besirenkančioms augalijos ir gyvūnijos 
rūšims. Išlikusios atviros miško laukym÷s kaip ir miško pievos padidina miškų masyvų 
mozaikiškumą ir jų d÷ka kompaktiškuose miškų masyvuose padaug÷ja vietų, pasižyminčių 
pamišk÷s efektu. Šiose pamiškių vietose ir medžių struktūra yra ypatinga ir pamišk÷s 
ekotonas ryškesnis, jose kuriasi specifin÷s ir tod÷l retos rūšys. Panašų vaidmenį atlieka ir 
atviros miško pelk÷s, kuriose miško mozaikiškumas did÷ja d÷l specifinių pelkinių augaviečių. 

Miško laukymių ir pelkių apaugimas suintensyv÷jo paskutinį dešimtmetį, kada didel÷ 
dalis buvusių žem÷s ūkio naudmenų liko dirvonuoti, pievos, o vietomis ir pelk÷s tapo 
nebešienaujamos, nebeganomos. Kad buvusios atviros pelk÷s, pievos, miško laukym÷s ir 
toliau išliktų atviros, neužaugtų medžiais ir krūmais bei nesuveš÷tų tankia žoline augmenija – 
užtenka vieną kartą per sezoną nušienauti žolę, nendres, išpjauti krūmų ir medžių atžalas. 
Geriausia tai daryti antroje vasaros pus÷je – rugpjūčio m÷n., kada jau būna pabaigę žyd÷ti reti 
žoliniai augalai ir kada nupjautos medžių bei krūmų atžalos turi mažiausiai potencialo ataugti 
ir atlaikyti žiemos šalčius. 

Miškų ur÷dija gal÷tų vykdyti šiuos darbus, atsižvelgdama į turimų l÷šų kiekį ir darbų 
prioritetus, valymo darbams pasirinkdama tuos atvirus plotus, kurie šiuo metu dar n÷ra pilnai 
apaugę medžiais bei krūmais ir juos nedelsiant reikia valyti. Kituose plotuose reikalinga 
vykdyti tik šienavimo darbus, sausą žolę išvežant iš teritorijos. Buvusių atvirų vietų valymas 
Natura 2000 teritorijose gali būti finansuojamas iš tarptautinių fondų l÷šų ir vykdant teritorijų 
gamtotvarkos planuose numatytas veiklas. Šioje srityje tikslinga bendradarbiauti su regioninių 
parkų direkcijomis, tinkamai panaudojant min÷tų fondų l÷šas. 

Buvusioms atviroms vietoms neretai gal÷tų būti priskiriamos ir vandens telkinių 
pakrant÷s, kurios netolimoje praeityje buvo atviros, dažnai ganomos ir šienaujamos, o dabar 
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apaugusios medžiais ir krūmais. D÷l šios priežasties reikalinga pristabdyti eutrofikacijos 
procesus vietose, kur pakrant÷s gausiai apaugusios ir kur į vandenį patenka daugiausia 
sumed÷jusios augalijos, yrančių lapų. Ši priemon÷ gali būti taikoma upių, ežerų, tvenkinių ir 
kitų vandens telkinių pakrant÷se, kuriose iki pat vandens auga minkštieji lapuočiai, ypač 
juodalksniai ir baltalksniai. Tokias vietas reik÷tų apžiūr÷ti natūroje ir nuspręsti, kurias 
vandens telkinių pakrančių atkarpas valyti ir kas tai tur÷tų atlikti. 

 
 
7.6. Šlaitų medynų specifika ir reikšm÷ 

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

nes yra artimi sengir÷ms, taip pat ir d÷l 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 pakrant÷se, antruoju atveju – ant šlaitų, veikiamų dirvožemio 
erozijos su atsidengusiomis dirvodarin÷mis uolienomis, kurios sukuria papildomas ekologines 
nišas. Šlaitų medynuose neretai aptinkama šaltinių ir šaltiniuotų vietų bei tufų. Pasitaiko ir 
gana stambių nuošliaužų. Šiaur÷s ekspozicijos šlaituose augantys medynai dažnai būna nuolat 
dr÷gni arba užmirkę. Pietų ekspozicijos šlaitai nuolat būna saul÷kaitoje ir miškai čia sausi. 
Miško upelių pakrančių šlaituose augantys medžiai paprastai būna aukštesni ir gyvybingesni, 
negu aplinkiniuose miškuose. D÷l palankesnių medžiams augti dr÷kinimo sąlygų medynų 
rūšin÷ sud÷tis taip pat skiriasi. Pavyzdžiui, egl÷s ir lapuočiai medžiai gali būti dažniau 
aptinkami vandens telkinių pakrančių šlaituose, negu aplinkiniuose aukščiau įsikūrusiuose 
miško masyvuose. Egl÷s, beržai ir kiti lapuočiai medžiai, retai aptinkami pelkiniuose 
pušynuose, gali vyrauti iš pelk÷s ištekančio upelio pakrant÷se. 

Šlaituose daugeliu atvejų susidaro palankios sąlygos išlikti biologin÷ms miško 
vertyb÷ms ir retosioms rūšims, kadangi tokiose vietose dažnai yra sunkiau ūkininkauti. 
Dr÷gnus 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 ūkin÷s veiklos. Siekiant išlaikyti dr÷gną mikroklimatą, 
aplink šlaitų medynus tur÷tų būti paliekama 20–40 m papildoma apsaugos zona. 

Šlaitų medynuose sanitariniai kirtimai gal÷tų būti kertami tik susiklosčius ypatingai 
gr÷smingoms aplinkiniams medynams sąlygoms – po stichinių nelaimių, gaisrų ir pan. Kitais 
atvejais reik÷tų vadovautis miško kirtimų taisykl÷mis bei tinkamai pasirinkti tokių darbų 
prioritetus. 

 
 
7.7. Medynų salose ypatumai 
 

Salos apibr÷žiamos kaip mineralinio dirvožemio lopiniai šlapžem÷se arba kitokie 
ploteliai, iš visų pusių apsupti vandens telkinių. Miškingos salos žymiai skiriasi nuo 
aplinkinių biotopų išskirtin÷mis sąlygomis, kurias lemia reljefas, geomorfologin÷s, 
hidrologin÷s ir kt. ypatyb÷s.. Jų ribos yra ekotonai tarp skirtingų augalų bendrijų ir lemia 
pamišk÷s efektą bei didesnį rūšių skaičių kraštovaizdyje. Salų medynams  būdingas mažesnis 
antropogeninis poveikis, jose yra sunkiau ūkininkauti. 

Greta vandens telkinių esančioms teritorijoms būdingas stabilus dr÷gnas 
mikroklimatas, palankus gaisrų vengiančioms biologin÷s įvairov÷s vertyb÷ms. Salų 
geografin÷ pad÷tis labiau apsaugo jas nuo gaisrų. Geros būkl÷s tarpin÷je zonoje tarp miško ir 
šlapžem÷s atsiranda papildomų ekologinių nišų. Keletas priešingai veikiančių aplinkos 
veiksnių sukuria ypač heterogeniškas buveines. Pereinamoji zona tarp miško ir šlapžem÷s 
suformuoja papildomas ekologines nišas. 
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Geriausias tvarkymo būdas – nevykdyti jokios veiklos. Šiose buvein÷se nuolat 
pasireiškia gamtiniai pažeidžiantys veiksniai (v÷jovartos ir kt.), gausu pereinamųjų zonų tarp 
skirtingų ekosistemų, tod÷l, siekiant išsaugoti biologinę įvairovę, šių veiksnių įtaka turi išlikti 
nepakitusi. 

 
 
7.8. Pavienių paliekamų bioįvairov÷s medžių atranka ir išd÷stymas 
 
Remiantis Miško kirtimų taisyklių nuostatomis, plynose ir kitose kirtaviet÷se turi būti 

paliekami pavieniai medžiai, ypatingai svarbūs bioįvairov÷s apsaugai. Tai gali būti įvairūs 
stuobriai, uoksiniai medžiai, potencialūs pl÷šriųjų 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.  

R÷žiant biržes, atrenkami bioįvairov÷s medžiai, atitinkantys šiuos kriterijus:  
1. Sengirių biologinei įvairovei svarbūs medžiai – augantys su natūraliomis drev÷mis 

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 l÷tai bręstantys medžiai (pušis, ąžuolas, uosis), vidutinio 
amžiaus ir senesni trumpaamžiai greitai bręstantys medžiai (beržas, drebul÷, liepa, 
juodalksnis, baltalksnis); 

3. Biologin÷s įvairov÷s didinimui vertingi medžiai: egl÷, klevas, guobiniai, šermukšnis 
ir kiti. 

Vadovaujantis Miško kirtimų taisykl÷mis (Žin., 2010, Nr. 14-676), miškų ur÷dijos 
ūkiniuose III ir IV miškų grup÷s miškuose kertant mišką plynai, 1 ha turi būti paliekama ne 
mažiau 7-10 buvusio pagrindinio ardo s÷klinių ir biologin÷s įvairov÷s palaikymui skirtų 
medžių.  

Bioįvairov÷s medžiai (2 pav.) įprastai paliekami, stengiantis juos tolygiai išd÷styti 
kirtaviet÷se. Nor÷tųsi patikslinti, kad tokie medžiai tur÷tų būti paliekami ir pavieniui ir 
biogrup÷mis - po kelis ar net keliolika medžių. Taip atrenkant medžius, vienoje didesn÷je 
biogrup÷je gali būti palikti visi toje birž÷je esantys nekertami medžiai. Biogrup÷je tur÷tų būti 
palikti ne tik pagrindinio ardo medžiai, bet ir senesni medžiai bei jauni plačialapiai medžiai, o 
taip pat ir trakas bei žolin÷ augalija. Grup÷mis paliktus medžius mažiau verčia v÷jas, jie auga 
gyvybingesni ir gal÷s sudaryti ateities medyno seniausiųjų medžių pagrindą. Suformuotoje 
biogrup÷je gali per÷ti suopis, kranklys ir sketsakalis, jei šių paukščių lizdiniai medžiai po 
plyno kirtimo bus palikti kartu su kitais birž÷je paliekamais medžiais. Per÷jimui tokias vietas 
rinksis ir uoksiniai paukščiai – įvairūs geniai, meletos bei smulkieji paukščiai. Tokiose miško 
salel÷se telksis ir žinduoliai.   

Paliekamus bioįvairov÷s 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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2 pav. Bioįvairov÷s medžiai 

 
 

7.9. Senmedžių išsaugojimas 
 
Seniausieji miško medžiai arba senmedžiai Trakų miškų ur÷dijos teritorijoje 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 grup÷s buvo inventorizuoti kaip kertin÷s 
miško buvein÷s, priskiriant jas KMB tipams: pavienis medis milžinas ir medžių milžinų 
grup÷. Likę senmedžiai d÷l įvairių priežasčių nebuvo aptikti, tod÷l 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 jį atidengti, nepaliekant nei pačioje lajoje, nei kelių 
metrų spinduliu apie ją kitų augančių medžių. Jei senmedis - buvęs miško medis, turintis 
aukštutinę lają, negalima tokio medžio atidengti pilnai. Apie tokį miško medį turi būti palikta 
nenukirsta apsaugin÷ 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, tod÷l 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 drebul÷s. Su drebule susijusios 97 bestuburių rūšys, dalis miško 
paukščių ir žinduolių. Pavien÷s drebul÷s 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. 

 

47



 

7.10. Kertinių miško buveinių tvarkymas ir apsauga 
 
Miškų ur÷dijos teritorijoje inventorizuotos saugomos kertin÷s miško buvein÷s tur÷tų 

būti tvarkomos, remiantis „Bendraisiais kertinių miško buveinių nuostatais“, parengtais pagal 
„KMB inventorizavimo metodiką“ (detaliau žiūr÷ti 14 Priede). Kiekvienai KMB tipų grupei ir 
atskirai kiekvienam KMB tipui yra numatytos skirtingos priemon÷s, kurių reikia laikytis, 
norint kuo ilgiau išsaugoti šias kertines miško buveines nepakitusias. Esant reikalui, 
specifin÷s apsaugos ir galimo tvarkymo priemon÷s gali būti pateikiamos iš VMT duomenų 
baz÷s atskirai kiekvienai KMB.  

Kertin÷s miško buvein÷s 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. KMB sąrašuose pateikiamos nustatytos šių 
buveinių apsaugos ir tvarkymo priemon÷s (kodai) plačiau išaiškintos Bendruosiuose KMB 
nuostatuose (14 Priedas). 

 
7.11. Kitos priemon÷s 

 
Trak ų miškų ur÷dijos teritorijoje rekomenduotume šias papildomas 
gamtosaugines priemones: 

 
� Kertinių miško buveinių papildoma inventorizacija 
 

Lietuvoje 2001-2005 metais vykdyto specialaus projekto metu buvo 
inventorizuota tik pus÷ visų realiai egzistuojančių kertinių miško buveinių. Tai 
patvirtino kontrolin÷ KMB inventorizacija. Tokiu būdu kiekviena miškų ur÷dija turi 
savo teritorijoje dar neinventorizuotų KMB. Visos kertin÷s miško buvein÷s yra retųjų 
organizmų išlikimo salos ūkiniuose miškuose, jos taip pat svarbios ir miškų 
sertifikavimo procese. Dalis KMB yra veikiamos nepalankių oro bei klimatinių 
sąlygų, kuomet po sausrų, gaisrų, ir uraganų kertin÷s miško buvein÷s gali būti 
smarkiai pažeistos ar net visai sunaikintos. Remiantis Generalin÷s miškų ur÷dijos 
nurodymais, sunaikinta KMB gali būti išbraukiama iš saugomų KMB sąrašų, į jos 
vietą įtraukiant naują KMB. D÷l visų išvardintų priežasčių svarbu yra papildomai 
inventorizuoti naujas kertines miško buveines, kaip rezervą jau išskirtoms ir 
pažeistoms. Šį darbą gali atlikti licencijuoti specialistai. Pati Trakų miškų ur÷dija 
sprendžia apie papildomos KMB inventorizacijos būtinumą ir galimą jos vykdymo 
laiką. 
 
� Vienos - kelių dienų trukm÷s mokymų apie miško bioįvairovę ir jos apsaugą 
ūkiniuose miškuose pravedimas ur÷dijos darbuotojams bei rangovams. 

 
Pastaraisiais metais labai aktualūs yra pagrindinio naudojimo birž÷se paliekamų 

pavienių medžių atrinkimo klausimai. Paliekami birž÷se medžiai gali būti atrenkami, 
išd÷stant juos pavieniui, biogrup÷mis arba visai jų nepaliekant. Neretai būna sunku 
nuspręsti - kokius medžius reikia palikti skirtingose augaviet÷se ir skirtinguose 
medynuose bei kaip tuos medžius geriau išd÷styti. 

Visus šiuos klausimus galima spręsti, organizuojant vienos - dviejų dienų trukm÷s 
mokymus apie miško bioįvairovę ir jos apsaugą ūkiniuose miškuose. Mokymai būtų 
pravedami kartu su miškų ur÷dijos atsakingais darbuotojais visiems miškų ur÷dijos 
darbuotojams, dirbantiems šį darbą, o taip pat ir rangovams. 
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Prie papildomų gamtosauginių priemonių priskiriamos ir šios galimos vykdyti 
biotechnin÷s priemon÷s: 
 
� Inkilų gamyba ir k÷limas. 
 

Įvairių tipų inkilai yra labai svarbi biotechnin÷ priemon÷. Inkilus reikia kelti 
vietose, kur trūksta natūralių uoksų arba medžių tinkamų jiems kalti - jaunuolynuose 
bei pusamžiuose medynuose. Tradiciškai nemažai inkilų keliama smulkiesiems 
uoksiniams paukščiams: zyl÷ms, musinuk÷ms, taip pritraukiant juos į pageidaujamas 
per÷ti vietas. Dalį inkilų reik÷tų iškelti ir pel÷doms - retosioms žvirblin÷ms pel÷doms, 
lutut÷ms bei įprastoms mūsų miškuose namin÷ms pel÷doms. Į pel÷doms keliamų 
inkilų vidų svarbu įberti stambių lapuočių medžių pjuvenų, nes kitaip pel÷dos neper÷s. 
Pel÷dų pritraukimas yra biologin÷ kovos priemon÷ su peliniais graužikais, ypatingai 
naujai pasodintose kultūrose ir augančiuose jaunuolynuose. Ežerų pakrančių 
medynuose inkilai gali būti keliami ir vandens paukščiams. Juose per÷s klykuol÷s ir 
dančiasnapiai. Keliant inkilus, ypač stambesniems paukščiams, svarbu taikyti 
apsaugos priemones nuo kiaunių (arba paties inkilo viduje, arba apie medį, kuriame 
iškeltas inkilas). 

Inkiluose be paukščių įsikuria retieji žinduoliai - miegapel÷s, įvairių rūšių 
šikšnosparniai ir vabzdžiai - širš÷s, vapsvos, kaman÷s. Šie gyvūnai yra ne tik naudingi 
miškui, bet daugelis jų yra reti ir saugomi. 

Tikslinga kiekvienoje girininkijoje kasmet iškelti vidutiniškai po 20-30 inkilų 
smulkiesiems uoksiniams paukščiams ir iki 5 inkilų pel÷doms.  

Dar prieš inkilų k÷limą labai svarbu surasti, atrinkti ir pažym÷ti natūralius 
uoksinius medžius bei medžius su drev÷mis. Tokių medžių su paukščių natūraliais 
uoksais ir drev÷mis atrinkimas labai svarbus išsaugant natūralią šių paukščių ir kitų 
gyvūnų gyvenamąją aplinką.   
 
� Tup÷jimo vietų pl÷šriesiems paukščiams ir pel÷doms įrengimas. 
 

Svarbi biotechnin÷ priemon÷, pritraukianti daugumą pl÷šriųjų paukščių, ypatingai 
suopių bei didžiąsias pel÷das. Specialios tup÷jimo vietos tur÷tų būti įrengiamos 
pamišk÷se, šalia laukymių ir naujai iškirstose plynose kirtaviet÷se. Įrengta tup÷jimo 
vieta yra T formos kartis, kurios vienas galas įkasamas į žemę, kad būtų nuo 1,5 iki 3 
m aukščio. Tokių tup÷jimo vietų įrengimas labai nesud÷tingas, tačiau labai efektyvus, 
nes iš karto pritraukia paukščius, kurie medžioja pelinius graužikus. Tokiu būdu 
tup÷jimo 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 pel÷doms. Jei 
kirtaviet÷se bus įrengtos tupyklos, didesn÷ tikimyb÷, kad greta jų per÷s suopiai ir kiti 
pl÷šrieji paukščiai. 

Kiekvienoje plynoje kirtaviet÷je, jei joje n÷ra natūralių tupyklų, reik÷tų įrengti 
bent po 2-3 tokias tup÷jimo vietas. 
 
� Medingųjų augalų sodinimas, įveisiant ir atkuriant mišką. 
 

Nauji įveisiant ir atkuriant kirtaviet÷se mišką svarbu sodinti ne tik miško kultūras, 
bet ir medinguosius augalus. Labai svarbūs yra šie augalai: įvairios gudobelių rūšys, 
miškin÷s obelys, miškin÷s kriauš÷s, trešn÷s, eršk÷trož÷s, blind÷s, šermukšniai ir kiti. 
Žyd÷dami tokie augalai pritraukia vabzdžius, kurie praturtina vietos biologinę 
įvairovę. Atskirų normatyvų, kiek reikia sodinti arba palikti nenukirstų tokių medžių ir 
krūmų n÷ra, tačiau 1 ha tur÷tų augti nemažiau kelių tokių augalų. 
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Min÷ti augalai yra svarbūs ne tik vabzdžiams, bet ir paukščiams, tad jų sodinimas 
turi keleriopą naudą gausinant bioįvairovę miškuose. 

 
� Kiaunių, mangutų, lapių ir varninių paukščių sezoninis skaičiaus reguliavimas. 
 

Sugriežtintos šių pl÷šrūnų medžiokl÷s miškų ur÷dijos teritorijoje nenumatytos, jei 
tai nenurodoma atskiruose gamtotvarkos planuose pateikiamų uždavinių įgyvendinimo 
priemon÷se. Kranklių medžiokl÷s Lietuvoje yra uždraustos. 

 
� Skruzd÷lynų aptv÷rimas. 
 

Biotechnin÷ priemon÷, skirta biologinei kovai su miško kultūras, jaunuolynus ir 
kitus medynus masiškai atakuojančių vabzdžių rūšių invazijomis. Skruzd÷lynai gali 
būti dauginami ir tveriami nuo šernų. Kiek tverti ar dauginti skruzd÷lynų ir kokiuose 
plotuose tai daryti, sprendžia Trakų miškų ur÷dijos specialistai. Toks sprendimas 
priklauso nuo teritorijoje esamų skruzd÷lynų kiekio, medynų struktūros, metų sezono 
bei invazinių vabzdžių rūšių aktyvumo. 

 
 

8. Projektuojamos gamtotvarkos priemon÷s  
 
Trakų miškų ur÷dijos teritorijoje yra parengti 2 Gamtotvarkos planai (Spindžiaus 

miško ir Baltosios Vok÷s šlapžemių gamtotvarkos planai), kurių rengimo tikslas yra užtikrinti 
saugomų teritorijų, saugomų buveinių ir saugomų rūšių buveinių ilgalaikį išlikimą, paremtą 
specifin÷mis, kartais net netradicin÷mis tvarkymo priemon÷mis. Gamtotvarkos priemon÷s, už 
kurių vykdymą atsakinga yra Trakų miškų ur÷dija, suprojektuotos tik Spindžiaus miško 
gamtotvarkos plane. Atsižvelgiant į Spindžiaus miško Gamtotvarkos plane numatytas 
tvarkymo priemones, buvo projektuojamos gamtotvarkos priemon÷s VĮ Trakų miškų ur÷dijos 
Aukštadvario girininkijos valstybin÷s reikšm÷s miškuose, priskirtuose Spindžiaus miško 
BAST. Remiantis Gamtotvarkos planu, buvo projektuojami biologin÷s įvairov÷s palaikymo 
miško kirtimai (5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15 tvarkymo plotai). 
 Biologin÷s įvairov÷s palaikymo miško kirtimai vykdomi laikantis Pagrindinių miško 
kirtimų taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 
(Žin., 2010, Nr. 14-676) XI skyriaus “Specialieji miško kirtimai” 91 punktu, kuriame 
numatyta, kad “Biologin÷s įvairov÷s palaikymo miško kirtimai skirti miškuose augančių 
uogienojų ir vaistinių, saugomų, į Raudonąją knygą įrašytų augalų apšvietimo sąlygų 
reguliavimui, medžiojamosios faunos mitybos sąlygų gerinimui, vandens telkinių pakrančių 
apaugimo reguliavimui, pelkių ir kitų plotų saugojimui nuo apaugimo sumed÷jusia augalija, 
kitoms gamtotvarkos priemon÷ms, numatytoms gamtotvarkos planuose, projektuose ar 
medžiokl÷tvarkos projektuose”.   
 Biologin÷s įvairov÷s palaikymo miško kirtimų skirtinguose miško sklypuose rūšys 
pateikiamos biologin÷s įvairov÷s palaikymo miško kirtimų žiniaraštyje (18 lentel÷).   
  

Atkurti ir išsaugoti pla čialap÷s klumpait÷s augavietę su kitų saugomų augalų 
(tamsialapio skiautalūpio, raudonojo garbenio) populiacijomis (6-7 tvarkymo plotai). 
Projektuojama organizuoti dalies (apie 75 proc.) paprastosios egl÷s medžių iškirtimą (6 
tvarkymo plotas). Egl÷s projekcinis padengimas augimviet÷je yra 45% nuo bendro ploto, 
tod÷l reikia apie 75% visų eglių iškirsti. Bendras visų medžių lajos padengimas tur÷tų būti   
50 – 70%. Darbai atliekami įšalus gruntui. Medienos atliekas reikia pašalinti iš teritorijos iki 
vegetacijos sezono pradžios.  

Tvarkymo plotuose (6-7 tvarkymo plotai) organizuoti sumed÷jusios augalijos 
(menkaverčių medžių ir krūmų) iškirtimą ir išvežimą. Jaunos egl÷s, beržai (iki 5 m aukščio) ir 
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krūmai turi būti iškirsti, kad jų bendras padengimas liktų ne daugiau 10 %. Darbai turi būti 
atliekami įšalus gruntui. Iškirstus medžius reikia pašalinti iš teritorijos iki vegetacijos sezono 
pradžios.  

Taip pat plotuose (6-7 tvarkymo plotai), atvertuose iškirtus krūmus ir medžius, po 
kurio laiko atželia krūmai ir jauni medeliai (drebul÷s, beržai), kuriuos reikia iškirsti ir 
pašalinti iš teritorijos. Darbai atliekami taip pat įšalus gruntui, kad naudojama technika 
nepažeistų dirvožemio paviršiaus.  

Pagerinti 9010 Vakarų taigos buvein÷s būdingą struktūrą (10, 11, ir 15 tvarkymo 
plotai). Buvein÷se, kur paprastosios egl÷s projekcinis padengimas yra 50 %, kyla gr÷sm÷ 
buvein÷s bioįvairovei, tod÷l siūloma eglę retinti iki 15% nuo tvarkymo ploto. Šiuo metu egl÷ 
užima apie 35% tvarkymo plotų, tod÷l reikia apie 57% visų dabar esančių eglių iškirsti. Dalis, 
po retinimo, atsiradusios negyvos medienos paliekama teritorijoje kaip gulinti negyva 
mediena (kad būtų 30–40 m³/ha). Po kirtimo skalsumas negali būti mažesnis kaip 0,6. Darbai 
atliekami v÷lyvą rudenį ar pavasarį. 

Atkurti pelki ų buveinių (7140 Tarpin÷s pelk÷s ir liūnai, 7160 Nekalkingi šaltiniai 
ir šaltiniuotos pelk÷s, 7210 Žemapelk÷s su šakotąja ratainyte, 7230 Šarmingos 
žemapelk÷s) plotus su dvilapio purvuolio, žvilgančiosios riestūn÷s ir kitų saugomų 
augalų populiacijomis būdingą struktūrą (5, 8 ir 14 tvarkymo plotai). Projektuojama 
apaugančiuose plotuose iškirsti želiančius medžius ir krūmus Pavieniai, pelk÷ms būdingi 
žemaūgiai medžiai ir seni, stambūs medžiai bei kadagiai turi būti palikti, tačiau jų padengimas 
neturi viršyti daugiau nei 10 % nuo tvarkymo ploto. Nupjauti medžiai ir krūmai iš teritorijos 
turi būti pašalinami arba sudeginami sukrovus į stambias krūvas, jei transportavimas iš 
teritorijos būtų per daug sud÷tingas. Deginant atliekas, rekomenduotina sukrauti kuo mažiau 
laužaviečių, o taip pat, jeigu įmanoma, pašalinti iš teritorijos pelenus (turi būti imtasi visų 
apsaugos priemonių, kad neužsidegtų durpių sluoksnis).  

Plotuose (5, 8 ir 14 tvarkymo plotai), atvertuose iškirtus krūmus ir medžius šalinamos 
iškirstų sumed÷jusių augalų atžalos kas 3 metai. Nupjautas sumed÷jusių augalų dalis iš 
teritorijos reikia pašalinti. Darbai turi būti atliekami įšalus gruntui, naudojama technika neturi 
pažeisti dirvožemio paviršiaus.  

7 tvarkymo plote dar suprojektuotas ir šienavimas bei nušienautos biomas÷s 
pašalinimas iš teritorijos siekiant atkurti ir išsaugoti plačialap÷s klumpait÷s augavietę su kitų 
saugomų augalų (tamsialapio skiautalūpio, raudonojo garbenio) populiacijomis. Šienauti 
siūloma kas 2 metai, antroje vegetacijos sezono pus÷je (liepos m÷n. pab. – rugpjūčio m÷n.). 

51



18 lentel÷ 
Projektuojamos tvarkymo priemon÷s remiantis Spindžiaus miško gamtotvarkos planu 

 
Iškertamas max. 

tūris, ktm 
Kv. Skl. 

Sklypo 
plotas, 

ha 

Kirtimo plotas 
sklype, ha 

Medyno 
rūšin÷ sud÷tis 

Amžius Skalsumas Augaviet÷ Kirtimo pobūdis 
Iškertamas  
max. tūrio 

% Iš 1 ha sklype 

Tūris 
1 ha, 
ktm 

121 9 0,4 0,4 Pelk÷        
129 5d. 

 (sklypo 
dalis palei 

upelį) 

10,8 0,1 10 P 
B 
P 
E 
Ą 
E 
E 

Pomiškis: 10E 
(25), 6m, 
1500/ha. 

Trakas: Lz, Ą, 
retas 

110 
100 
160 
100 
70 
80 
50 

0,8 Nbl 
Organizuoti 
sumed÷jusios augalijos 
(menkaverčių medžių ir 
krūmų) iškirtimą ir 
išvežimą. Taip pat 
organizuoti naujai 
ataugusių atžalų kirtimą.  
(5 tvarkymo plotas) 

5 22 3 440 

129 9d. 
 (išskyrus 
vakarinį 
sklypo 

pakraštį) 

1,5 1,0 5 J 
1 J 
2 B 
1 B 
1 J 

Trakas: Št, 
vidutinio 
tankumo. 

55 
90 
55 
90 
35 

0,7 Pc Organizuoti 
sumed÷jusios augalijos 
(menkaverčių medžių ir 
krūmų) iškirtimą ir 
išvežimą. Taip pat 
organizuoti naujai 
ataugusių atžalų kirtimą. 
(5 tvarkymo plotas) 

5 9 9 190 

129 14d. 
 (rytin÷ 
sklypo 

dalis palei 
pelkę) 

1,5 0,4 6 J 
2 J 
2 B 
J 

Trakas: Št, 
vidutinio 
tankumo 

45 
75 
65 
25 

0,7 Pc 5 10 4 210 

129 15 1,2 1,2 Pelk÷   Pc 

Organizuoti 
sumed÷jusios augalijos 
(menkaverčių medžių ir 
krūmų) iškirtimą ir 
išvežimą. Taip pat 
organizuoti naujai 
ataugusių atžalų kirtimą. 
(5 tvarkymo plotas)   0  
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Iškertamas max. 
tūris, ktm 

Kv. Skl. 
Sklypo 
plotas, 

ha 

Kirtimo plotas 
sklype, ha 

Medyno 
rūšin÷ sud÷tis 

Amžius Skalsumas Augaviet÷ Kirtimo pobūdis 
Iškertamas  
max. tūrio 

% Iš 1 ha sklype 

Tūris 
1 ha, 
ktm 

130 1d. 
(vakarin÷ 
sklypo 

dalis palei 
upelį) 

0,5 0,2 6 P 
3E 
1E 

Pomiškis: 10E 
(25), 3m, 
1500/ha. 

Trakas: Lz, Ą, 
retas 

 

130 
120 
90 

0,6 Ncl Organizuoti 
sumed÷jusios augalijos 
(menkaverčių medžių ir 
krūmų) iškirtimą ir 
išvežimą. Taip pat 
organizuoti naujai 
ataugusių atžalų kirtimą. 
(5 tvarkymo plotas) 

5 17 4 330 

130 2d. 
(vakarin÷ 
sklypo 

dalis palei 
upelį) 

2,3 0,2 6 E 
2 E 
1 P 
1 B 

Pomiškis: 10E 
(5), 0,5m, 
4000/ha. 

Trakas: Lz, 
retas. 

50 
30 
50 
50 

0,8 Ncl Organizuoti 
sumed÷jusios augalijos 
(menkaverčių medžių ir 
krūmų) iškirtimą ir 
išvežimą. Taip pat 
organizuoti naujai 
ataugusių atžalų kirtimą. 
(5 tvarkymo plotas) 

5 16 4 310 

130 5 0,2 0,2 Pelk÷      0  
130 6d. 

(vakarin÷ 
sklypo 

dalis palei 
upelį) 

1,1 0,3 10 J 50 0,7 Pc 
Organizuoti 
sumed÷jusios augalijos 
(menkaverčių medžių ir 
krūmų) iškirtimą ir 
išvežimą. Taip pat 
organizuoti naujai 
ataugusių atžalų kirtimą. 
(5 tvarkymo plotas) 

5 13 4 250 

129 13d. 
(rytin÷ 
sklypo 
dalis, 

besiribojan
ti su 

juodalksny
nu) 

1,2 0,47 5 B 
1 P 
2 E 
2 E 

Trakas: Lz, 
retas 

85 
85 
75 
55 

0,9 Ncl Organizuoti dalies (apie 
75 proc.) paprastosios 
egl÷s medžių iškirtimą, 
sumed÷jusios augalijos 
(menkaverčių medžių ir 
krūmų) iškirtimą ir 
išvežimą ir naujai 
ataugusių atžalų kirtimą. 
(6 tvarkymo plotas) 

30 84 45 280 

129 14d. 1,5 0,11 6 J 45 0,7 Pc Organizuoti 3 2 1 210 
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Iškertamas max. 
tūris, ktm 

Kv. Skl. 
Sklypo 
plotas, 

ha 

Kirtimo plotas 
sklype, ha 

Medyno 
rūšin÷ sud÷tis 

Amžius Skalsumas Augaviet÷ Kirtimo pobūdis 
Iškertamas  
max. tūrio 

% Iš 1 ha sklype 

Tūris 
1 ha, 
ktm 

2 J 
2 B 
J 

75 
65 
25 

sumed÷jusios augalijos 
(menkaverčių medžių ir 
krūmų) iškirtimą ir 
išvežimą, taip pat naujai 
ataugusių atžalų kirtimą. 
(7 tvarkymo plotas) 

120 12d. 
 (sklypo 

rytin÷ dalis 
besiribojan
ti su pelke) 

3 0,72 6 P 
2 E 
1 E 
1 B 
J 
L 

95 
95 
70 
85 
85 
70 

0,9 Nc Organizuoti 
sumed÷jusios augalijos 
(menkaverčių medžių ir 
krūmų) iškirtimą ir 
išvežimą. Taip pat 
organizuoti naujai 
ataugusių atžalų kirtimą. 
(8 tvarkymo plotas) 

5 21 15 420 

120 13 0,7 0,7 Pelk÷   Pc   0  
121 4 0,4 0,4 Pelk÷   Pc 

Organizuoti 
sumed÷jusios augalijos 
(menkaverčių medžių ir 
krūmų) iškirtimą ir 
išvežimą. Taip pat 
organizuoti naujai 
ataugusių atžalų kirtimą. 
(8 tvarkymo plotas) 

  0  

129 3d. 
 (rytin÷ 
sklypo 

dalis palei 
upelį) 

6,8 0,34 9 P 
1 E 
B 

10 E 

95 
75 
85 
45 

0,8 Nbl Organizuoti 
sumed÷jusios augalijos 
(menkaverčių medžių ir 
krūmų) iškirtimą ir 
išvežimą. Taip pat 
organizuoti naujai 
ataugusių atžalų kirtimą. 
(8 tvarkymo plotas) 

5 21 8 420 
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Iškertamas max. 
tūris, ktm 

Kv. Skl. 
Sklypo 
plotas, 

ha 

Kirtimo plotas 
sklype, ha 

Medyno 
rūšin÷ sud÷tis 

Amžius Skalsumas Augaviet÷ Kirtimo pobūdis 
Iškertamas  
max. tūrio 

% Iš 1 ha sklype 

Tūris 
1 ha, 
ktm 

117 13  6,9 6,9 9 P 
1 B 
E 
E 

Pomiškis: 6E4Ą 
(25), 4m, 
1500/ha. 

Trakas: Lz, Kd, 
Sm, retas. 

95 
80 
70 
40 

0,8 Nbl Organizuoti dalies (apie 
60 proc.) paprastosios 
egles medžių iškirtimą 
(10tvarkymo plotas). 

1 5 34 400 

117 17 1,7 1,7 5 P 
4 E 
1 B 
E 
E 

Trakas: Lz, 
Kd, retas 

95 
75 
85 
95 
55 

0,7 Nbl Organizuoti dalies (apie 
60 proc.) paprastosios 
egles medžių iškirtimą 
(10 tvarkymo plotas) 

19 60 102 310 

117 19d. 9,1 8,1 7 P 
2 E 
1 B 
E 
E 

Pomiškis: 8E2Ą 
(20), 3m, 
1000/ha. 

Trakas: Lz, Šm, 
Kd, retas. 

115 
80 
80 
60 
40 

0,8 Nbl Organizuoti dalies (apie 
60 proc.) paprastosios 
egles medžių iškirtimą 
(10 tvarkymo plotas) 

10 37 303 370 

120 1 0,9 0,9 7 P 
2 E 
1 E 

150 
150 
80 

0,7 Šcp Organizuoti dalies (apie 
60 proc.) paprastosios 
egles medžių iškirtimą 
(10 tvarkymo plotas) 

15 61 55 390 

120 2 d. 0,9 0,8 6 P 
3 E 
1 E 
B 

150 
80 
150 
90 

0,8 Šcp Organizuoti dalies (apie 
60 proc.) paprastosios 
egles medžių iškirtimą 
(10 tvarkymo plotas) 

23 89 72 380 
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Iškertamas max. 
tūris, ktm 

Kv. Skl. 
Sklypo 
plotas, 

ha 

Kirtimo plotas 
sklype, ha 

Medyno 
rūšin÷ sud÷tis 

Amžius Skalsumas Augaviet÷ Kirtimo pobūdis 
Iškertamas  
max. tūrio 

% Iš 1 ha sklype 

Tūris 
1 ha, 
ktm 

126 5 9,5 9,5 10 P 
E 
E 
E 
B 

Pomiškis: 8E2Ą 
(30), 6m, 
1500/ha. 

160 
110 
70 
50 
110 

0,8 Nbl  
Organizuoti dalies (apie 
60 proc.) paprastosios 
egles medžių iškirtimą 

1 4 42 420 

126 6 13,8 13,8 8 P 
1 E 
1 B 
10 E 

115 
90 
80 
35 

0,7 
 
 

0,2 

Nbl Organizuoti dalies (apie 
60 proc.) paprastosios 
egles medžių iškirtimą 
(11 tvarkymo plotas) 

2 9 120 390 

126 9 1,4 1,4 5 P 
3 E 
2 B 
10 E 

120 
90 
90 
40 

0,6 
 
 

0,1 

Ncl Organizuoti dalies (apie 
60 proc.) paprastosios 
egles medžių iškirtimą 
(11 tvarkymo plotas) 

21 64 89 300 

127 2 17,3 17,3 8 P 
2B 
E 
E 
E 
Ą 

Pomiškis: 6E4Ą 
(25), 6m, 
2000/ha 

Trakas: Lz, Šm, 
Kd, vidutinio 

tankumo 

105 
105 
85 
65 
45 
45 

0,7 Nbl Organizuoti dalies (apie 
60 proc.) paprastosios 
egles medžių iškirtimą 
(11 tvarkymo plotas) 

1 4 60 350 

127 7 1,0 1,0 9 P 
1 B 
E 
E 
Ą 

Pomiškis: 8E2Ą 
(30), 6m, 
2500/ha. 

90 
90 
70 
50 
50 

0,8 Nbl Organizuoti dalies (apie 
60 proc.) paprastosios 
egles medžių iškirtimą 
(11 tvarkymo plotas) 

2 8 8 400 
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Iškertamas max. 
tūris, ktm 

Kv. Skl. 
Sklypo 
plotas, 

ha 

Kirtimo plotas 
sklype, ha 

Medyno 
rūšin÷ sud÷tis 

Amžius Skalsumas Augaviet÷ Kirtimo pobūdis 
Iškertamas  
max. tūrio 

% Iš 1 ha sklype 

Tūris 
1 ha, 
ktm 

127 12d. 
(šiaurin÷ 
sklypo 
dalis) 

3,4 0,42 8 P 
1 E 
1 B 
E 

Pomiškis: 10E 
(20), 3m, 
1000/ha. 

Trakas: Lz, Ą, 
Kd, vidutinio 

tankumo 

120 
70 
100 
50 

0,7 Ncl Organizuoti dalies (apie 
60 proc.) paprastosios 
egles medžių iškirtimą 
(11 tvarkymo plotas) 

5 20 9 390 

128 1 1,3 1,3 6 P 
2 E 
2 B 
D 

Trakas: Lz, Št, 
Ą, vid.tankumo 

110 
80 
100 
80 

0,7 Nbl Organizuoti dalies (apie 
60 proc.) paprastosios 
egles medžių iškirtimą 
(11 tvarkymo plotas) 

10 35 45 350 

128 5 d. 9,6 8,65 5P 
3P 
2B 

Trakas: Kd, Lz, 
Ą, vidutinio 
tankumo. 
Medyno rūšin÷ 
sud÷tis grupin÷, 
skalsumas 
Nevienodas. 

90 
120 
90 

0,8 Nbl Organizuoti dalies (apie 
60 proc.) paprastosios 
egles medžių iškirtimą 
(11 tvarkymo plotas) 

1 1 9 380 

128 6d. 
(sklypo 
vakarin÷ 

dalis) 

1,2 0,48 6 P 
3 E 
1 B 
Ą 

Trakas: Kd, Ą, 
Lz, retas 

140 
90 
110 
90 

0,6 Ncl Organizuoti dalies (apie 
60 proc.) paprastosios 
egles medžių iškirtimą 
(11 tvarkymo plotas) 

15 45 22 300 
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Iškertamas max. 
tūris, ktm 

Kv. Skl. 
Sklypo 
plotas, 

ha 

Kirtimo plotas 
sklype, ha 

Medyno 
rūšin÷ sud÷tis 

Amžius Skalsumas Augaviet÷ Kirtimo pobūdis 
Iškertamas  
max. tūrio 

% Iš 1 ha sklype 

Tūris 
1 ha, 
ktm 

128 7 d. 22,5 15,15 10 P 
B 
E 
Ą 

Trakas: Lz, Kd, 
Ą, vidutinio 

tankumo. 

120 
100 
70 
70 

0,7 Nbl Organizuoti dalies (apie 
60 proc.) paprastosios 
egles medžių iškirtimą 
(11 tvarkymo plotas) 

1 2 24 370 

125 2 d. 
(sklypo 

dalis prie 
ežero) 

0,4 0,1 9 P 
1 E 
P 
J 

10 E 
Pomiškis: 10E 

(20), 3m, 
500/ha. 

90 
90 
120 
70 
50 

0,7 
 
 
 

0,3 

Ncl Organizuoti 
sumed÷jusios augalijos 
(menkaverčių medžių ir 
krūmų) iškirtimą ir 
išvežimą. Taip pat 
organizuoti naujai 
ataugusių atžalų kirtimą. 
(14 tvarkymo plotas) 

5 19 4 400 

125 3 d. 
(sklypo 

dalis prie 
ežero) 

1 0,1 8 P 
2 B 
10 E 

70 
70 
50 

0,7 
 

0,2 

Ncl Organizuoti 
sumed÷jusios augalijos 
(menkaverčių medžių ir 
krūmų) iškirtimą ir 
išvežimą. Taip pat 
organizuoti naujai 
ataugusių atžalų kirtimą. 
(14 tvarkymo plotas) 

8 30 3 390 

137 8 4,7 4,7 9 P 
1 E 
B 

130 
90 
90 

0,7 Nbl Organizuoti dalies (apie 
60 proc.) paprastosios 
egles medžių iškirtimą 
(15 tvarkymo plotas) 

5 19 89 370 
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Iškertamas max. 
tūris, ktm 

Kv. Skl. 
Sklypo 
plotas, 

ha 

Kirtimo plotas 
sklype, ha 

Medyno 
rūšin÷ sud÷tis 

Amžius Skalsumas Augaviet÷ Kirtimo pobūdis 
Iškertamas  
max. tūrio 

% Iš 1 ha sklype 

Tūris 
1 ha, 
ktm 

138 1 6,1 6,1 9 P 
1 E 
B 
Ą 

Pomiškis: 10E 
(20), 3m, 
1000/ha. 

Trakas: Lz, Št, 
Kd, vidutinio 

tankumo. 

130 
90 
90 
70 

0,7 Nbl Organizuoti dalies (apie 
60 proc.) paprastosios 
egles medžių iškirtimą 
(15 tvarkymo plotas) 

5 20 122 390 

138 6 7,2 7,2 8 P 
2 E 
E 
E 
B 

Pomiškis: 10E 
(25), 5m, 
1000/ha. 

Trakas: Lz, 
vidutinio 
tankumo. 

130 
100 
70 
50 
70 

0,7 Ncl Organizuoti dalies (apie 
60 proc.) paprastosios 
egles medžių iškirtimą 
(15 tvarkymo plotas) 

10 41 295 410 

142 13 0,9 0,9 6 B 
3 P 
1 E 
Ą 
Bl 

10 E 

55 
55 
55 
35 
35 
35 

0,8 
 
 
 
 

0,2 

Ncl Organizuoti dalies (apie 
60 proc.) paprastosios 
egles medžių iškirtimą 
(15 tvarkymo plotas) 

10 28 25 270 

Iš viso:  113,24        1629  
 
d. – taksacinio sklypo dalis 
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