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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. DARBO TEISINIS PAGRINDAS, TIKSLAI IR METODIKA

Teisinis  pagrindas. Darbas parengtas pagal  VĮ  Tytuvėnų  miškų  urėdijos (toliau –

Tytuvėnų  miškų  urėdijos) užsakymą.  Gamtosauginių  priemonių  plano parengimą  sąlygojo

naujo  Tytuvėnų  miškų  urėdijos  vidinės  miškotvarkos  projekto  rengimas.  Šiame  darbe

pateikiama  gamtosauginių,  gamtotvarkinių  ir  miško  biologinę  įvairovę  praturtinančių

specialių  priemonių  visuma,  darbas  parengtas  atsižvelgiant  į  besikeičiančius  šalies

valstybinių miškų aplinkosauginius reikalavimus.

Gamtosauginių  priemonių  planas  yra  sudedamoji  miškų  urėdijos  vidinės

miškotvarkos projekto dalis. Rengiant planą, miškų urėdijos administruojamuose valstybinės

reikšmės  miškuose  suprojektuotos  gamtosauginės  priemonės,  kurių  laikymasis  padės

išsaugoti  ir  praturtinti  biologinę  įvairovę.  Suprojektuotos priemonės  suderintos su miškų

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

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

gamtosaugines priemones pateikiama atskiruose žiniaraščiuose (pagal girininkijas).

Darbo tikslai: 

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

pažymėtos visos miškų urėdijos teritorijoje esančios valstybės saugomos teritorijos, Europos

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

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

kertinės miško buveinės, naujai inventorizuotos kitos ekologiškai vertingos teritorijos.

2.  Gamtotvarkos  planuose  numatytų  gamtinių  vertybių  atkūrimo  ir  tolimesnio  jų

palaikymo  priemonių  pagrindu  suprojektuoti  biologinės  įvairovės  palaikymo  kirtimus,

specialiuosius miško kirtimus, kitas priemones.

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

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

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

tarnybos, regioninių parkų direkcijų specialistų pateikta medžiaga ir informacija bei Lietuvos

Respublikos aplinkos ministerijos saugomų rūšių informacinėje sistemoje (SRIS) esančiais

duomenimis.  Naudojant  taksacinę  duomenų  bazę  rengiami  gamtosauginių  priemonių

žiniaraščiai,  o naudojant grafinę  duomenų  bazę  paruošiami miškų  urėdijos  gamtosauginių

5



priemonių  žemėlapiai.  Visi  žemėlapiai  gaminami  valstybinės  reikšmės  miškų  išdėstymo

planų pagrindu. 

Tolimesni  projektiniai  sprendimai  priimti  vadovaujantis  galiojančiais  saugomų

teritorijų  nuostatais,  gamtotvarkos,  miškotvarkos  darbų  vykdymo  instrukcijos  ir  miško

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

principais.
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2. DARBO SUDĖTIS

Gamtosauginių  priemonių  planas  susideda  iš  dviejų  atskirų  dalių  –  grafinės

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

informacija lokalizuota planinėje medžiagoje,  parengiant  Tytuvėnų  miškų  urėdijos bendrą

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

žemėlapius M 1 :  20 000 (1 pav.).  Gamtosauginių  priemonių  plano Aiškinamajame rašte

pateikiami žiniaraščiai sudaryti  visoms Gamtosauginių priemonių  žemėlapyje pažymėtoms

saugomoms teritorijoms ir objektams bei naujai inventorizuotiems ekologiškai vertingiems

miško  sklypams.  Taip  sukuriamas vieningas  dokumentas,  kuriame sukoncentruotos  visos

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

ūkinio  režimo  ypatybėmis.  Gamtosauginių  priemonių  aprašymai  pateikiami  atskiruose

žiniaraščiuose pagal girininkijas.

Iš viso parengta 7 komplektai gamtosauginių  priemonių planų  girininkijoms (po 1

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

urėdijos aiškinamojo rašto ir žemėlapio komplektas Tytuvėnų miškų urėdijos administracijai.

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

Visos miškų urėdijoje esančios saugomos teritorijos yra Lietuvos gamtinio karkaso

dalis.  Gamtinio karkaso teritorijose saugoma kraštovaizdžio erdvinė  teritorinė  struktūra ir

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

teritorijos turi būti tvarkomos vadovaujantis darnios plėtros principais. Teritorijose, turinčiose

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

atsižvelgiant  ir  derinant  tarpusavyje  ekologinius,  kultūrinius  bei  estetinius  kraštovaizdžio

formavimo reikalavimus (Gamtinio karkaso nuostatai, 2007).

3.1. Nacionalinių saugomų teritorij ų bendra apžvalga

Lietuvoje  saugomos  teritorijos  steigiamos  norint  išsaugoti  gamtos  ir  paveldo

teritorinius  kompleksus  bei  objektus,  kraštovaizdžio  ir  biologinę  įvairovę.  Saugomose

teritorijose palaikoma kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra, gamtos išteklių subalansuotas

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

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

tvarkymą  reglamentuoja  Lietuvos  respublikos  saugomų  teritorijų  įstatymas  (1993  m.

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

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

teritorijų nuostatai. Individualius nuostatus turi valstybiniai parkai, valstybiniai draustiniai,

biosferos  poligonai.  Pagal  saugomų  vertybių  pobūdį  miškų  urėdijos  teritorijoje  esantys

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

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

draustinius.

Bendras miškų plotas urėdijos administruojamoje teritorijoje yra  49236,4 ha,  iš jų

valstybinės reikšmės miškai užima 19274,9 ha plotą (apaugusi mišku žemė – 17517,0 ha).

Miškų  urėdijos  teritorijos  miškingumas  šiuo  metu  sudaro  30,9  % .  Miškų  urėdijos

administruojamoje miškų teritorijoje valstybės saugomos teritorijos iš viso užima 11812,4 ha

arba 24,0% nuo viso miškų ploto. Valstybinės reikšmės miškuose saugomos teritorijos užima

7635,0  ha arba  38,5% nuo miškų  urėdijos  administruojamo valstybinės  reikšmės miškų

ploto (1 lentelė, 1 priedas).
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1 lentelė. Valstybės saugomų teritorijų pasiskirstymas girininkijų miškuose

Girininkija

Visi miškai Valstybinės reikšmės miškai

Girininkijos
plotas, ha

Saugomų
teritorij ų
plotas, ha

Bendro
miškų ploto

%

Bendras
miškų

plotas, ha

Saugomų
teritorij ų
plotas, ha

Bendro
miškų ploto

%
Dubysos 5690,2 862,7 15,2 2632,2 416,2 15,8
Kelmės 8855,2 863,9 9,8 2595,2 684,1 26,4
Kražių 12449,6 375,6 3,0 3946,3 267,5 6,8
Šiluvos 5565,4 3389,9 60,9 2769,6 2075,0 74,9

Tytuvėnų 8307,6 5794,0 69,7 4787,4 3769,9 78,7
Užvenčio 8368,4 526,3 6,3 3107,1 422,3 13,6
Iš viso: 49236,4 11812,4 24,0 19837,8 7635,0 38,5

Valstybės  saugomų  teritorijų  miškų  urėdijos  valstybinės  reikšmės  miškuose

daugiausiai yra  Tytuvėnų (3769,9 ha ir tai sudaro 78,7% nuo bendro valstybinės reikšmės

miškų ploto) girininkijoje.

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

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

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

3.1.1. Valstybiniai parkai

Miškų  urėdijos  administruojamoje  teritorijoje  yra  Dubysos,  Tytuvėnų  ir  Varnių

regioniniai  parkai.  Į  Kelmės girininkijos ribas patenka tik  nedidelė  Kurtuvėnų  regioninio

parko dalis. 

Dubysos regioninis parkas – įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos

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

draustinių  įsteigimo“,  siekiant  išsaugoti  Dubysos erozinio slėnio kraštovaizdį,  jo gamtinę

ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Dubysos regioni-

nio parko apsaugos režimą užtikrina ir regioninio parko steigimo tikslų įgyvendinimą koordi-

nuoja Dubysos regioninio parko direkcija. Regioninio parko plotas – 11547 ha (2 lentelė). 

Regioninio  parko  paskirtis,  nustatyta  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  1999  m.

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

raiškų Dubysos senslėnį, išraižytą intakų slėnių ir raguvų, ir ypač didelės geomorfologinės,

hidrografinės, botaninės bei kultūrinės vertės kraštovaizdį; išsaugoti kultūros paveldo verty-

bes, iš jų – poeto Maironio sodybą, jos gamtinę ir kultūrinę aplinką.

Svarbiausios gamtos vertybės: unikalus labai įspūdingas plačiadugnis ir stačiašlaitis

Dubysos senslėnis, išraižytas intakų (Lelyko, Šventupio, Šakumos, Upytės upelių, Kirkšno-

vės upės) slėnių ir raguvų. Įspūdingas gilus, siauras ir stipriai šakotas Dratvinio slėnis. Plau-
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ginių draustinyje auga Gražusis ąžuolas (skersmuo 1,4 m, aukštis 28 m).

Dubysos regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplin-

kos ministro 2006 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-348. 

Dubysos regioninio parko tvarkymo plano tikslai – nustatyti: 

1. nustatyti regioninio parko apsaugos ir tvarkymo kryptis;

2. nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas bei jų reglamentus;

3. numatyti  kraštovaizdžio  apsaugos,  formavimo,  rekreacinės  infrastruktūros  kūrimo bei

kitas tvarkymo priemones;

4. sudaryti sąlygas vertingoms ekosistemoms, gyvūnų, augalų ir grybų rūšims išsaugoti;

5. numatyti priemones atkurti veiklos pažeistą gamtinį kraštovaizdį, ekosistemas, gamtos ir

kultūros paveldo objektus.

Dubysos regioninis parkas yra Lietuvos gamtinio karkaso – regioninės slėninės bei

dubakloninės migracijos koridorio teritorijoje. Siekiant padidinti teritorijų gamtinį natūralu-

mą, numatoma:

•••• išlaikyti natūralias ir pusiau natūralias pievas (stabdyti natūralių pievų užkrūmijimą ar už-

žėlimą mišku);

•••• skatinti kraštovaizdžio įvairovės išsaugojimą;

•••• stiprinti ekosistemų apsaugos funkcijas miškuose ir natūraliose pievose – didinti jų struk-

tūros biologinę įvairovę;

•••• parengti atliekų surinkimo ir tvarkymo programą ir ją įgyvendinti;

•••• kurti vieningą monitoringo sistemą;

•••• pietinėje  regioninio  parko  dalyje,  prie  Šventupio upelio  atkurti  eksploatuojant  smėlio

karjerų pažeistą reljefą. 

Veiklą Dubysos regioninio parko funkcinio prioriteto zonose reglamentuoja Lietuvos

Respublikos  aplinkos  ministro  2002  m.  rugpjūčio  10  d.  patvirtintas  įsakymas  Nr.  414.

Dubysos  regioninio  parko  apsauga  ir  tvarkymas,  veiklos  reglamentavimas  siejamas  su

teritorijos funkcinio prioriteto zonomis (2 lentelė). 

2 lentelė. Dubysos regioninio parko funkcinio prioriteto zonos

Regioninio parko funkcinio prioriteto zonos ha* %
Konservacinio prioriteto zonos – draustiniai 9933 86,0%
Ekologinės apsaugos prioriteto zonos 640 5,5%
Rekreacinio prioriteto zonos 956 8,3%
Gyvenamosios zonos 17 0,1%
Iš viso: 11547 100%
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*Parko bei jo funkcinio prioriteto zonų plotai paskaičiuoti naudojantis geografinių informacinių sistem (GIS)
programine įranga (šaltinis: Vastybinė saugomų teritorijų tarnyba (www.vstt.lt ), 2017) 

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarimą Nr. 426 „Dėl

Dubysos  regioninio  parko  ir  jo  zonų  ribų  plano  patvirtinimo“,  šio  parko  konservacinio

funkcinio  prioriteto  zoną  sudaro:  Lyduvėnų  kraštovaizdžio  ir  Dubysos  hidrografinis

draustiniai, kurių įsteigimo tikslai yra šie:

1. Lyduvėnų kraštovaizdžio draustinis – išsaugoti unikalų Dubysos vidurupio slėnio

kairiosios pusės skersraguvių kompleksą, Kalniškių kaimo apylinkes, Dubysos upės vagos

vingius, senvages, gilų, siaurą, stipriai šakotą Dratvinio erozinį kompleksą, Lapišės žemupio

vingiuotą upės vagą, savitą slėnio augaliją ir gyvūniją, Lyduvėnų piliakalnių kompleksą, Ly-

duvėnų urbanistinį kompleksą, aukščiausią Lietuvoje Lyduvėnų geležinkelio tiltą, vertingus

archeologinius, etnokultūrinius objektus.

2. Dubysos  hidrografinis  draustinis –  išsaugoti  unikalų  Dubysos  aukštupio  lovinį

slėnį, upės vagos vingius, senvages, Bulavėnų piliakalnį. 

Bendras  Dubysos  regioninio  parko  miškų  plotas  Tytuvėnų  miškų  urėdijos

administruojamoje  teritorijoje  yra  1412,3  ha (iš  jų  valstybinės  reikšmės  miškai  užima  

428,4 ha) (1 priedas). 

Kurtuvėnų  regioninis  parkas  –  įsteigtas  Lietuvos  Respublikos  Aukščiausiosios

Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913, siekiant išsaugoti

Kurtuvėnų  ežeringo,  miškingo  kalvyno  kraštovaizdį,  jo  gamtinę  ekosistemą  bei  kultūros

paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Kurtuvėnų regioninio parko apsaugos

režimą  užtikrina ir  regioninio parko steigimo tikslų  įgyvendinimą  koordinuoja Kurtuvėnų

regioninio parko direkcija. Regioninio parko plotas – 17266 ha (3 lentelė). 

Regioninio parko paskirtis, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m.

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

ypač  vertingus  gamtos  ir  kultūros  paveldo  vertybes,  iš  jų  -  Ventos-Dubysos  perkaso

hidrosistemos ir priklausinių  liekanas, esančias gamtiškai savitame ledyno senslėnyje tarp

aukštumų, skiriančių Ventos ir Dubysos upių aukštupius, išsaugoti Ventos ir Dubysos upių

aukštupių  ekosistemos stabilumą,  biotos komponentus,  savitą  Vakarų  ir  Vidurio  Lietuvos

augaliją ir gyvūniją su retųjų augalų bendrijomis. 

Kurtuvėnų  regioninio  parko  tvarkymo  planas  patvirtintas  Lietuvos  Respublikos

aplinkos ministro 2010 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. D1-26 „Dėl Kurtuvėnų regioninio parko

tvarkymo plano patvirtinimo“. 
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Kurtuvėnų regioninio parko tvarkymo plano tikslai – nustatyti:

• kraštovaizdžio tvarkymo zonas ir jų reglamentus;

• gamtos apsaugos kryptis ir priemones;

• kultūros paveldo apsaugos kryptis ir priemones;

• rekreacinio naudojimo plėtros kryptis ir priemones;

• gyvenamųjų vietovių ir infrastruktūros plėtros kryptis.

Kurtuvėnų  regioninio parko tvarkymo plane numatyta atlikti  biologinės įvairovės

tyrimus ir detalų Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių, rūšių (įskaitant paukščius)

radaviečių kartografavimą, buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų būklės įvertinimą

visame  regioniniame  parke,  nustačius  poreikį  parengti  gamtotvarkos  planus,  išskiriant

specialios  apsaugos  ir  tvarkymo  reikalaujančias  teritorijas,  numatant  būtinus  apsaugos

reikalavimus ir tvarkymo priemones.

Veiklą  Kurtuvėnų  regioninio  parko  funkcinio  prioriteto  zonose  reglamentuoja

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10d. patvirtintas įsakymas Nr.418

„Dėl Kurtuvėnų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo“. Kurtuvėnų regioninio

parko  apsauga  ir  tvarkymas,  veiklos  reglamentavimas siejamas  su  teritorijos  funkcinio

prioriteto zonomis (2 lentelė).

2 lentelė. Kurtuvėnų regioninio parko funkcinio prioriteto zonos

Regioninio parko funkcinio prioriteto zonos ha* %
Konservacinio prioriteto zonos – draustiniai 8507 49,3
Ekologinės apsaugos prioriteto zonos 6520 37,7
Rekreacinio prioriteto zonos 2152 12,5
Gyvenamosios zonos 87 0,5
Iš viso: 17266 100

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

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimą Nr. 1519

„Dėl Kurtuvėnų regioninio parko ir jo zonų ribų plano patvirtinimo“, šio parko ekologinės

apsaugos prioriteto zonos bendras miškų plotas urėdijos administruojamoje teritorijoje yra

27,8 ha (iš jų valstybinės reikšmės miškų plotas sudaro 20,8 ha) (1 priedas). 

Tytuvėnų  regioninis  parkas –  įsteigtas  Lietuvos  Respublikos  Aukščiausiosios

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

parkų  ir  draustinių  įsteigimo“,  siekiant  išsaugoti  Tytuvėnų  –  Šiluvos  urbanistinių

architektūrinių  kompleksų  ir  jų  ežeruotų  pelkėtų  apylinkių  kraštovaizdį,  jų  gamtinę

ekosistemą  bei  kultūros  paveldo  vertybes,  jas  tvarkyti  ir  racionaliai  naudoti.  Tytuvėnų
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regioninio parko apsaugos režimą užtikrina ir regioninio parko steigimo tikslų įgyvendinimą

koordinuoja Tytuvėnų regioninio parko direkcija. Regioninio parko plotas – 18159 ha. 

Regioninio  parko  paskirtis,  nustatyta  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  1999  m.

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

Tytuvėnų apylinkių ežeruotą pelkėtą miškingą kraštovaizdį su Gauštvinio, Apušies, Giliaus,

Bridvaišio ežerų grandine; išsaugoti kultūros paveldo vertybes, iš jų Tytuvėnų ir Šiluvos ar-

chitektūrinius urbanistinius kompleksus, piliakalnius.

Svarbiausios gamtos vertybės: Gauštvinio, Apušio, Giliaus, Bridvaišio ežerų grandi-

nė,  kurią  supa šimtamečiai  šilai.  Užpelkiuose,  viename seniausių  ir  didžiausių  Lietuvoje

gamtinių draustinių, iš šiaurės į pietus kėpso kelių kilometrų ilgio akmenų juosta, vietinių va-

dinama Rūža arba Velniakeliu. Regioninį parką supa dideli pelkynai, čia gausu įvairių rūšių

paukščių. Už Šiluvos, netoli kelio stūkso didžiulis akmuo – gamtos paminklas. Nuo senovės

išlikusi ant jo pastatyta koplytėlė.

Tytuvėnų  regioninio  parko  tvarkymo  planas  patvirtintas  Lietuvos  Respublikos

aplinkos ministro 2006 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-347 „Dėl Tytuvėnų regioninio parko

tvarkymo plano patvirtinimo“. 

Regioninio parko tvarkymo plano tikslai: 

1. nustatyti regioninio parko apsaugos ir tvarkymo kryptis;

2. nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas bei jų reglamentus;

3. numatyti  kraštovaizdžio  apsaugos,  formavimo,  rekreacinės  infrastruktūros  kūrimo bei

kitas tvarkymo priemones;

4. sudaryti sąlygas vertingoms ekosistemoms, gyvūnų, augalų ir grybų rūšims išsaugoti;

5. numatyti priemones atkurti veiklos pažeistą gamtinį kraštovaizdį, ekosistemas, gamtos ir

kultūros paveldo objektus.

Tytuvėnų regioninio parko tvarkymo plane numatytos šios gamtos apsaugos kryptys:

•••• išsaugoti kraštovaizdžio natūralumą ir vertingus gamtinius kompleksus bei objektus,

biologinę įvairovę ir gamtinius išteklius;

•••• atkurti pažeistus gamtinio kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, didinti kraštovaiz-

džio biologinę įvairovę, gerinti gamtinių rekreacinių išteklių kokybę;

•••• sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą;

•••• reglamentuoti ūkinę veiklą bei urbanizacijos plėtotę.

Veiklą Tytuvėnų regioninio parko funkcinio prioriteto zonose reglamentuoja Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. patvirtintas įsakymas Nr. 431 „Dėl
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Tytuvėnų  regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo“. Tytuvėnų  regioninio parko

apsauga ir tvarkymas, veiklos reglamentavimas siejamas su teritorijos funkcinio prioriteto

zonomis (4 lentelė). 

4 lentelė. Tytuvėnų regioninio parko funkcinio prioriteto zonos

Regioninio parko funkcinio prioriteto zonos ha* %
Konservacinio prioriteto zonos: 7465 41,1
Rezervatai 261 1,5
Draustiniai 7204 39,7
Ekologinės apsaugos prioriteto zonos 7646 42,1
Rekreacinio prioriteto zonos 623 3,4
Miškų ūkio zonos 1114 6,1
Gyvenamosios zonos 506 2,8
Kito prioriteto zonos 805 4,4
Iš viso: 18159 100%

*Parko  bei  jo  funkcinio  prioriteto  zonų  plotai  paskaičiuoti  naudojantis  geoinformacinių  sistemų  (GIS)
programine įranga (šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (www.vstt.lt ), 2017) 

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarimą Nr. 427 „Dėl

Tytuvėnų  regioninio  parko  ir  jo  zonų  ribų  plano  patvirtinimo“,  šio  parko  konservacinio

prioriteto zoną sudaro: Užpelkių gamtinis rezervatas, Vičių geomorfologinis, Šimšos, Šiluvos

tyrelio  I  ir  Šiluvos  tyrelio  II  telmologiniai,  Užpelkių  ir  Apušo  botaniniai-zoologiniai,

Tytuvėnų  urbanistinis,  Skogalio  ir  Gomertos  kraštovaizdžio  draustiniai,  kurių  įsteigimo

tikslai yra šie:

1. Užpelkių  gamtinis  rezervatas –  išsaugoti  šlapių  lapuočių  ir  žemapelkinių  miškų

gamtinius kompleksus su retų ir nykstančių rūšių augalija bei gyvūnija. 

2. Vičių geomorfologinis draustinis – išsaugoti raiškų paskutiniojo ledynmečio sufor-

muotą Vičių moreninį gūbrį.

3. Šimšos telmologinis draustinis – išsaugoti tipinius ir unikalius tarpinio tipo pelkių

kompleksus su retųjų augalų augavietėmis ir paukščių perimvietėmis.

4. Šiluvos tyrelio I telmologinis draustinis – išsaugoti natūralią Plekaičių pelkę, Šilu-

vos tyrelio išeksploatuotą dalį paliekant ranatūralizacijai.

5. Šiluvos tyrelio II  telmologinis draustinis  – išsaugoti  natūralią  pelkę  su paukščių

perimvietėmis.

6. Užpelkių  botaninis-zoologinis draustinis – išsaugoti Užpelkių mišką, pasižymintį

įvairiomis augalų bendrijomis, gausia gyvūnija, taip pat saugomų augalų  - pelkinių kiaul-

pienių, pievinių plaurečių, vyriškųjų gegužraibių, raktažolių pelenėlių, tuklių – augavietes.
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7. Apušo botaninis-zoologinis draustinis – išsaugoti retųjų paukščių (didžiųjų baublių,

švygždų) ir vabzdžių radavietes.

8. Skogalio kraštovaizdžio draustinis – išsaugoti raiškaus moreninio gūbrio apylinki-

nių pelkinių kompleksų kraštovaizdį.

9. Gomertos kraštovaizdžio draustinis – apsaugoti ypač raiškaus Rytų Žemaičių mo-

reninės plynaukštės kalvyno, suformuoto subglacialinėmis ir fliuvioglacialinėmis sąlygomis,

kraštovaizdį, pasižymintį didele geomorfologine, hidrologine ir botanine-zoologine verte.

10. Tytuvėnų  urbanistinis  draustinis –  išsaugoti  istoriškai  susiklosčiusią  Tytuvėnų

miesto planinę ir erdvinę struktūrą, Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno architektūrinį ansamb-

lį.

Bendras Tytuvėnų regioninio parko miškų plotas miškų urėdijos administruojamoje

teritorijoje yra  8239,0 ha (iš  jų  valstybinės reikšmės miškų  plotas sudaro  5448,6 ha)  (1

priedas). 

Varnių regioninis parkas – įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos –

Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I-2913, siekiant išsaugoti Žemaičių

centrinio  ežeruoto  kalvyno  kraštovaizdį,  jo  gamtinę  ekosistemą  bei  kultūros  paveldo

vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Regioninio parko apsaugos režimą užtikrina ir

regioninio parko steigimo tikslų įgyvendinimą koordinuoja Varnių regioninio parko direkcija.

Regioninio parko plotas – 33475 ha (5 entelė). 

Regioninio  parko  paskirtis,  nustatyta  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  1999  m.

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

Žemaičių ežeruoto kalvyno kraštovaizdį su aukštomis Medvėgalio, Aukštagirės, Gaudkalnio,

Moteraičio, Sprūdės viršukalnėmis, raiškiais plokščiakalvių kompleksais, Lūksto, Paršežerio,

Stervo  ežerais  ir  pelkiniais  kompleksais,  didelės  ornitologinės  vertės  Biržulio  ežerą  su

apyežeriu;  išsaugoti  kultūros  paveldo  vertybes,  iš  jų  Pabiržulio  akmens  amžiaus

stovyklaviečių kompleksą, piliakalnius, Varnių urbanistinį kompleksą. Varnių regioniniame

parke teka vienos iš didžiausių Žemaitijos upių: Venta, Virvytė ir Minija. 

Svarbiausios  gamtos  vertybės:  Medvėgalio,  Šatrijos,  Girgždūtės,  Aukštagirės,

Gaudkalnio,  Moteraičio,  Sprūdės,  Žąsūgalos  kalvos,  raiškūs  plokščiakalvių  kompleksai.

Lūksto ežeras didžiausias ne tik regioniniame parke, bet ir visoje Žemaitijoje. Unikalus jis

dar  ir  tuo,  kad  išmeta  gintarą.  Aklaežeris,  esantis  Jomantų  miške  stebina  savo  vandens

ištekliais: sausrų metu būna sklidinas, lietingais metais – tuščias.
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Regioniniame  parke  auga  77  raudonosios  knygos  rūšys.  Varnių  duburyje

tyvuliuojantys  Paršežerio,  Biržulio  ir  Stervo ežerai  bei  pelkynai  yra  vienos vertingiausių

teritorijų  paukščiams  Lietuvoje.  Biržulio  botaniniame  –  zoologiniame draustinyje  peri

daugiau nei šimtas paukščių rūšių. Netoli Varnių telkšančioje Debesnų  pelkėje – tipiškoje

kalkingoje žemapelkėje auga dugiau nei 20 Raudonosios knygos augalų rūšių.

Varnių regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-759 „Dėl Varnių regioninio parko tvarkymo

plano patvirtinimo“. 

Varnių regioninio parko tvarkymo plano tikslai – nustatyti: 

1. nustatyti teritorijos tvarkymo principus ir kraštovaizdžio tvarkymo zonas;

2. numatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonų priežiūros ir vystymo, pažeistų gamtos komplek-

sų bei objektų atkūrimo priemones;

3. nustatyti gamtos ir kultūros paveldo apsaugos, rekreacijos, gyvenamųjų vietovių vystymo

kryptis ir priemones;

4. numatyti pažintiniam turizmui reikalingą infrastruktūrą ir plėtros kryptis;

5. nustatyti buferinės apsaugos zonos reglamentą.

Varnių regioninio parko tvarkymo plano pagrindinės gamtos apsaugos kryptys:

•••• išsaugoti biologinę įvairovę, saugomas Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines,

augalų ir gyvūnų rūšis bei tradicinį kraštovaizdį;

•••• išlaikyti gamtinės ekosistemos stabilumą;

•••• atkurti pažeistus gamtinio kraštovaizdžio kompleksus ir objektus.

Veiklą  Varnių  regioninio  parko  funkcinio  prioriteto  zonose  reglamentuoja  Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. patvirtintas įsakymas Nr. 432

„Dėl Varnių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo“. Varnių regioninio parko

apsauga ir tvarkymas, veiklos reglamentavimas siejamas su teritorijos funkcinio prioriteto

zonomis (5 lentelė).

5 lentelė. Varnių regioninio parko funkcinio prioriteto zonos

Regioninio parko funkcinio prioriteto zonos ha* %
Konservacinio prioriteto zonos: 17767,72 52,7%

Rezervatai 760,44 2,3
Draustiniai 17007,28 50,4

Ekologinės apsaugos prioriteto zonos 7449,14 22,1
Rekreacinio prioriteto zonos 663,48 2,0
Miškų ūkio zonos 2671,660 7,9
Žemės ūkio zonos 4534,64 13,4
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Ūkinio prioriteto zona 33,85 0,1
Gyvenamosios zonos 611,25 1,8
Iš viso: 33731,74 100%
Regioninio parko buferinės apsaugos zona 18235,31

*Parko bei jo  funkcinio prioriteto  zonų  plotai  paskaičiuoti  naudojantis  geoinformacinių  sistemų  (GIS)
programine įranga (šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (www.vstt.lt ), 2017)

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 26 d. nutarimą Nr. 1055 „Dėl

Varnių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo“, šio

parko konservacinio prioriteto zoną sudaro: Kietkalnio ir Spingės geomorfologiniai, Ventos

ištakų  hidrografinis,  Šatrijos,  Pavandenės  ir  Girgždūtės  kraštovaizdžio  draustiniai,  kurių

įsteigimo tikslai yra šie: 

1. Kietkalnio geomorfologinis draustinis – išsaugoti ypač raiškų Žemaičių vandensky-

rinės keteros geomorfologinį kompleksą su etaloniniais Kietkalnio, Stromo ir kitais kalnais.

2. Spingės geomorfologinis draustinis – išsaugoti moreninių plokščiakalvių grupę su

raiškia Spingės viršukalve.

3. Ventos ištakų hidrografinis draustinis  – išsaugoti ir eksponuoti vienos didžiausių

Lietuvos ir Latvijos upių – Ventos – ištakų hidrografinį kompleksą su Venių bei Medainio

ežerais.

4. Šatrijos kraštovaizdžio draustinis – išsaugoti ir eksponuoti vieną unikaliausių bei

raiškiausių Lietuvoje moreninių masyvų kraštovaizdį su ypatingos vertės archeologiniu ko-

mpleksu.

5. Pavandenės  kraštovaizdžio  draustinis –  išsaugoti  Žiemaičių  aukštumai  būdingą

stambių pavienių viršukalvių kraštovaizdį su raiškiomis Moteraičio, Sprūdės bei Knabės kal-

vomis, piliakalniais, Gludo ežeru, senąja Pavandenės dvarviete.

6. Girgždūtės kraštovaizdžio draustinis –  išsaugoti  ir  eksponuoti  vieną  raiškiausių

Lietuvoje didelę gamtinę bei kultūrinę vertę turintį plokščiakalvių kraštovaizdžio etaloną su

vertingu archeologiniu kompleksu.

Bendras  Varnių  regioninio  parko  miškų  plotas  Tytuvėnų  miškų  urėdijos

administruojamoje teritorijoje yra 678,5 ha (iš jų valstybinės reikšmės miškų plotas sudaro

495,5 ha) (1 priedas). 

3.1.2. Valstybiniai draustiniai

Tytuvėnų miškų urėdijos teritorijoje įsteigti 6 valstybiniai draustiniai: 1 genetinis, 1

hidrografinis, 1 botaninis, 1 botaninis-zoologinis ir 2 telmologiniai draustiniai. 
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Pagal LR saugomų teritorijų įstatymo nuostatas draustinių steigimo tikslai yra:

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

2) užtikrinti kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę bei ekologinę pusiausvyrą;

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

vertingas jų populiacijas;

4) sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams;

5) sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui;

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

Miškų urėdijos teritorijoje įsteigti šie valstybiniai draustiniai:

•••• Kražantės hidrografinis draustinis;

•••• Paginskių telmologinis draustinis;

•••• Pakėvės telmologinis draustinis;

•••• Kražių Medžiokalnio botaninis draustinis;

•••• Tyrulių botaninis-zoologinis draustinis;

•••• Vaitaičių miško pušies genetinis draustinis.

Bendras  miškų  plotas  visuose  valstybiniuose  draustiniuose  yra  1454,8 ha,  iš  jų

valstybinės reikšmės miškai užima 1241,7 ha. (3 lentelė, 1 priedas).

3.1.3. Miško medžių genetinių išteklių objektai

Siekiant  išsaugoti  miško  medžių  populiacijų  genetinę  įvairovę  kintančios  aplinkos

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

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

genetiniai draustiniai bei genetiniai medynai.

Į  augalų  nacionaliniams  genetiniams  ištekliams  priskirtų  miško  augalų  genetinių

draustinių sąrašą, patvirtintą LR aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-861

(2016 m. gruodžio 12 d. įsak. Nr. D1-884 redakcija) yra įtraukti 2 miškų urėdijos valstybinės

reikšmės miškuose esantys genetiniai draustiniai: Šiluvos miško pušies I (51,6 ha; Šiluvos gir. 58

kv. 9,15,41,42,49,59,61-63 skl.; 68 kv. 1-3,5,11-13,21-28,31-35 skl.) ir  Šiluvos miško pušies II

(90,0 ha; Šiluvos gir. 60 kv. 45-48,50-54 skl.; 62 kv. 8,9,16,21,22,40 skl.; 64 kv. 4-24 skl.). 

Miškų  urėdijos  valstybinės  reikšmės  miškuose  išskirtas  vienas  genetinis  medynas  –

Žukiškės miško ąžuolo genetinis medynas (43,1 ha;  Kelmės gir.  41 kv.  21,36,47 skl.;  42 kv.

3,4,8,25-27,38 skl.;  43 kv. 1,2,7,8,18 skl.). Genetinių  medynų  sąrašas patvirtintas Valstybinės

miškų tarnybos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymu nr. 217-17-V „Dėl genetinių medynų

sąrašo patvirtinimo“. 
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3 lentelė. Valstybiniai draustiniai

Draustinio pavadinimas
Bendras
plotas,

Ha
Girininkija

Bendras
miškų
plotas,

ha

Valstybinės reikšmės
miškų plotas, ha

Adresas

Kada ir kieno įsteigta Steigimo tikslas

Bendras
iš jo

miško
žemė

Kražantės hidrografinis
draustinis

509,6 Kelmės 279,6 161,1 160,5
Kelmės raj.
savivaldybė

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

Išsaugoti gilaus slėnio stipriai vingiuotą 
Kražantės žemupį

Paginskių telmologinis
draustinis

161,6 Kražių 158,2 140,2 128,1
Kelmės raj.
savivaldybė

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

Išsaugoti pelkinių augalų kompleksą su 
retų rūšių augalų augimvietėmis

Pakėvės telmologinis
draustinis

451,4 Kelmės 450,4 396,1 381,5
Kelmės raj.
savivaldybė

LTSR Ministrų Tarybos 
1974-05-16 nutarimas 
Nr. 195 (Žin., 1974, Nr. 
18-181, 20-203)

Išsaugoti Rytų Žemaičių plynaukštei 
būdingą Pakėvės pelkinį kompleksą

Kražių Medžiokalnio
botaninis draustinis

77,4 Kražių 65,2 54,1 53,6
Kelmės raj.
savivaldybė

LTSR Ministrų Tarybos 
1960-09-27 nutarimas 
Nr. 517 (Žin., 1960, Nr. 
27-244)

Išsaugoti vertingas mokslui augalų 
bendrijas

Tyrulių botaninis-zoologinis
draustinis

3698,6 Tytuvėnų 395,3 384,1 330,3
Šiaulių raj. ir

Radviliškio raj.
savivaldybės

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

Išsaugoti atsistatantį pelkinį biotopą su 
retų rūšių paukščiais

Vaitaičių miško pušies
valstybinis genetinis

draustinis
106,1 Kelmės 106,1 106,1 106,1

Šiaulių apskritis,
Kelmės raj.
savivaldybė

LRV 2014 m. lapkričio 
12 d. nutarimas Nr. 1246 
(TAR, 2014-04-21, Nr. 
17309)

Išsaugoti Vaitaičių miško paprastosios 
pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijos 
genetinę įvairovę kintančios aplinkos 
sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos 
atsikūrimą arba atkūrimą jos 
dauginamąja medžiaga

SANTRUMPŲ IR SUTARTINIŲ ŽENKLŲ REIKŠMĖS:

LTSR - Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika;

LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

LR AT - Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas.



3.2. Europos ekologinio tinklo “NATURA 2000” teritorijos

Ekologinis tinklas yra gamtinio karkaso dalis. Biologinės įvairovės apsaugai gamtinio

karkaso teritorijoje išskiriamas ekologinis tinklas, jungiantis didžiausią bioekologinę svarbą

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

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

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

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

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

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

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

atsižvelgiant  į  konkrečius  buveinių  tipus  ar  rūšis,  vadovaujantis  teritorijų  planavimo

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

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

teritorijomis. 

Miškų  urėdijos administruojamoje teritorijoje įsteigta visa eilė  Europos ekologinio

tinklo „NATURA 2000“ teritorijų.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų

įstatymo 24  straipsniu,  saugomoms  teritorijoms  arba  jų  dalims,  kuriose  yra  tarptautinės

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

tarptautinės svarbos saugomos teritorijos statusas.

3.2.1. Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST)

Tytuvėnų  miškų  urėdijos  teritorijoje  paukščių  apsaugai  svarbios  teritorijos

(toliau – PAST) statusas suteiktas:

•••• Dubysos upės slėniui;

•••• Tyrulių pelkei.

Bendrieji  buveinių  ar  paukščių  apsaugai  svarbių  teritorijų  nuostatai,  patvirtinti  

2004 m.  kovo 15 d.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.  276 „Dėl  bendrųjų

buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“, nustato bendruosius

apsaugos ir tvarkymo reikalavimus. 

Dubysos upės slėnio PAST.  Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (toliau – PAST)

statusas  Dubysos  upės  atkarpai  ir  atskiroms  jos  pakrančių  pievoms  suteiktas  2004  m.
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balandžio  8  d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimu  Nr.  399  „Dėl  Lietuvos

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

teritorijų, sąrašo patvirtinimo ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų ribų nustatymo“. 

Dubysos upės slėnio PAST įsteigimo tikslas – griežlės (Crex crex) ir tulžio (Alcedo

atthis) populiacijų apsaugai. 

Dubysos  upės  slėnio  PAST  plyti  Šiluvos  girininkijoje  ir  užima  dalį  Dubysos

regioninio parko teritorijos  (patenka į  Lyduvėnų  kraštovaizdžio draustinį).  Dubysos upės

slėnio PAST bendras miškų plotas Tytuvėnų  miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje

yra 5,5 ha (į valstybinės reikšmės miškų plotą nepatenka).

Tyrulių pelkės PAST  yra Šiaulių r. ir Radviliškio r. savivaldybėse. Paukščių apsaugai

svarbios  teritorijos  ribos  sutampa  su  Tyrulių  botaninio-zoologinio  draustinio  ribomis,

patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486

„Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo“. 

Steigimo  tikslas: siekiama  išsaugoti  pievinių  lingių  (Circus  pygargus),  didžiųjų

baublių  (Botaurus  stellaris)  bei  švygždų  (Porzana  porzana)  perinčias  populiacijas  ir

migruojančių  gervių  (Grus grus) sankaupų  vietas. Tyrulių  pelkės teritorijoje peri  Europos

Sąjungos svarbos paukščių rūšys: didysis baublys (Botaurus stellaris), nendrinė lingė (Circus

aeruginosus), mažasasis erelis rėksnys (Aquila pomarina), jerubė(Bonasa bonasia), švygžda

(Porzana porzana), plovinė vištelė (Porzana parva), gervė (Grus grus), lėlys (Caprimulgus

europaeus), pilkoji meleta (Picus canus), juodoji meleta (Dryocopus martius) ir paprastoji

medšarkė (Lanius collurio). 

Tyrulių  pelkės  PAST  bendras  plotas  Tytuvėnų  miškų  urėdijos  administruojamoje

teritorijoje yra 379,3 ha, iš jų valstybinės reikšmės miškų plotai – 368,7 ha. 

Bendras PAST miškų teritorijos plotas Tytuvėnų miškų urėdijoje yra – 384,8 ha, iš 

jų valstybinės reikšmės miškai – 368,7 ha (2 priedas.).
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3.2.2. Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST)

Tytuvėnų miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje yra dešimt buveinių apsaugai 

svarbių teritorijų (toliau – BAST):

•••• Apušio ežeras ir jo apyežerės;

•••• Pakėvio miškas;

•••• Papušynio miškas;

•••• Sprūdės pievos;

•••• Šiluvos tyrelis;

•••• Šimšų miškas;

•••• Žukiškės miškas;

•••• Paginskų kaimo apylinkės;

•••• Tyklio ežeras ir Tyklės miškas;

•••• Pamedžiokalnio miškas. 

Bendras BAST miškų teritorijos plotas miškų urėdijoje yra – 3149,6 ha, iš jų miškų

urėdijos valdomų valstybinės reikšmės miškų – 2404,2 ha (5 lentelė, 2 priedas).
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5 lentelė. Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST)

BAST pavadinimas Bendras
plotas, ha

Girininkija Bendras
miškų
plotas,

ha

Valstybinės reikšmės
miškų plotas, ha

Adresas Kada ir kieno
nutarimu nustatyta

Gamtinės vertybės Pastabos

bendras miško žemė medynai

Apušio ežeras ir jo
apyežerės

95,7 Tytuvėnų 13,7 12,6 4,2 Kelmės raj.
savivaldybė

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

3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su 
plūdžių arba aštrių bendrijomis; 6410, 
Melvenynai; 6510, Šienaujamos mezofitų 
pievos; 7160, Nekalkingi šaltiniai ir 
šaltiniuotos pelkės; 7230, Šarmingos 
žemapelkės; Auksuotoji šaškytė; Didysis 
auksinukas; Kraujalakinis melsvys.

Ribos sutampa su 
Tytuvėnų regioninio 
parko Apušio botaninio-
zoologinio draustinio 
ribomis

Dubysos upė žemiau
Lyduvėnų

1051,8 Dubysos, 
Šiluvos

17,9 0 0 Jurbarko raj.,
Kauno raj.,

Raseinių raj.
savivaldybės

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

Baltijos lašiša; Kartuolė; Mažoji nėgė; 
Ovalioji geldutė; Paprastasis kirtiklis; 
Paprastasis kūjagalvis; Pleištinė skėtė; 
Ūdra

Patenka į Dubysos 
valstybinį ichtiologinį 
draustinį bei Dubysos ir 
Panemunių regioninius 
parkus

Pakėvio miškas 451,4 Kelmės 444,2 376,7 368,2 Kelmės raj.
savivaldybė

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

7110 Aktyvios aukštapelkės; 7140 Tarpinės
pelkės ir liūnai; 7230 Šarmingos 
žemapelkės; 9080 Pelkėti lapuočių miškai; 
91D0 pelkiniai miškai; Dvilapis purvuolis

Ribos sutampa su 
Pakėvės valstybinio 
telmologinio draustinio 
ribomis

Papušynio miškas 263,2 Šiluvos 224,7 177,5 177,4 Kelmės raj.
Radviliškio raj.
savivaldybės

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

3160, Natūralūs distrofiniai ežerai; 91D0, 
Pelkiniai miškai

Patenka į Tytuvėnų 
regioninį parką ( dalis 
Gomertos kraštovaizdžio 
draustinio ir ekologinės 
apsaugos prioriteto 
zonos)

Sprūdės pievos 23,2 Užvenčio 7,8 2,1 2,1 Kelmės raj.,
Telšių raj.

savivaldybės

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

6210, Stepinės pievos Patenka į Varnių 
regioninį parką (dalis 
Pavandenės 
kraštovaizdžio 
draustinio)

Šiluvos tyrelis 253,6 Šiluvos 155,9 146,9 145,6 Kelmės raj.
savivaldybė

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

91D0 Pelkiniai miškai Ribos sutampa su 
Tytuvėnų regioninio 
parko Šiluvos tyrelio 
telmologinio I draustinio 
ribomis

Šimšų miškas 2089,0 Tytuvėnų 1848,5 1305,4 1224,7 Kelmės raj.
savivaldybė

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

6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 7230, 
Šarmingos žemapelkės; 9080, Pelkėti 
lapuočių miškai; Auksuotoji šaškytė; 
Baltamargė šaškytė; Didysis auksinukas

Patenka į Tytuvėnų 
regioninį parką (Užpelkių
botaninis-zoologinis 
draustinis, Užpelkių 



BAST pavadinimas Bendras
plotas, ha

Girininkija Bendras
miškų
plotas,

ha

Valstybinės reikšmės
miškų plotas, ha

Adresas Kada ir kieno
nutarimu nustatyta

Gamtinės vertybės Pastabos

bendras miško žemė medynai

gamtinis rezervatas, 
Šimšos telmologinis 
draustinis ir dalis 
ekologinės apsaugos bei 
rekreacinio prioriteto 
zonų).

Žukiškės miškas 157,0 Kelmės 145,9 121,4 116,5 Kelmės raj.
savivaldybė

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

9020, Plačialapių ir mišrūs miškai; 9050, 
Žolių turtingi eglynai

Teritorija patenka į 
Kražantės valstybinį 
hidrografinį draustinį 
(dalis draustinio)

Paginskių kaimo
apylinkės

161,6 Kražių 153,8 124,8 119,2 Kelmės raj.
savivaldybė

LR aplinkos ministro 
2016-08-31 įsakymas 
Nr. D1-583 (TAR, 
2016-09-08, Nr. 
23332)

9080 Pelkėti lapuočių miškai; 91D0 
Pelkiniai miškai; 7140, Tarpinės pelkės ir 
liūnai

Ribos sutampa su 
Paginskių telmologinio 
draustinio ribomis

Tyklio ežeras ir
Tyklės miškas

94,0 Užvenčio 73,6 43,6 34,8 Kelmės raj.
savivaldybė

LR aplinkos ministro 
2016-08-31 įsakymas 
Nr. D1-583 (TAR, 
2016-09-08, Nr. 
23332)

3140 Ežerai su menturdumblių 
bendrijomis; 9080 Pelkėti lapuočių miškai;
91D0 Pelkiniai miškai; 7230 Šarmingos 
žemapelkės

Pamedžiokalnio
miškas

77,4 Kražių 63,6 52,5 49,5 Kelmės raj.
savivaldybė

LR aplinkos ministro 
2016-08-31 įsakymas 
Nr. D1-583 (TAR, 
2016-09-08, Nr. 
23332)

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai Ribos sutampa su Kražių 
Medžiokalnio botaninio 
draustinio ribomis

SANTRUMPŲ IR SUTARTINIŲ ŽENKLŲ REIKŠMĖS: LRV - Lietuvos Respublikos Vyriausybė; LR – Lietuvos Respublika.



3.3. Valstybės saugomi objektai

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

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

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

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

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

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

apsaugos  esminis  tikslas  ir  uždavinys.  Lietuvos  Respublikos  Konstitucijoje  yra  įtvirtinta

nuostata, kad valstybės ir kiekvieno Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio subjekto pareiga

– saugoti aplinką.

3.3.1. Gamtos paveldo objektai

Gamtos paveldo objektai skelbiami saugomais vadovaujantis gamtos paveldo objektų

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

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

saugomų teritorijų įstatymas ir gamtos paveldo objektų nuostatai.

Miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškų teritorijoje iš viso yra 7 valstybės saugomi

gamtos paveldo objektai  (6 lentelė):  5 botaniniai  (medžiai),  2  geologiniai  (rieduliai).  Visų

gamtos paveldo objektų vietos pažymėtos gamtosauginiuose žemėlapiuose.

6 lentelė. Valstybės saugomi gamtos paveldo objektai

Eil.
Nr.

Pavadinimas (rūšis) Girininkija Miško
kvartalas

Taksacinis miško 
sklypas

Botaniniai objektai

1. Spunsčio ąžuolas (medžiai) Kražių 608 18

2. Didysis Gorainių ąžuolas (medžiai) Užvenčio 297 17

3. Martyno pušis (medžiai) Užvenčio 13 8

4. Didysis Padubysio miško ąžuolas (medžiai) Dubysos 1 11

5. Storoji Tytuvėnų šilo pušis (medžiai) Tytuvėnų 32 22

Geologiniai objektai

6. Oreliškės akmuo (rieduliai) Kražių 671 65

7. Tučkinės akmenų ruožas (rieduliai) Tytuvėnų 131 28, 29d, 31d

132 21, 22, 24

133 10, 11, 18, 25
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3.3.2. Lietuvos Respublikos saugomos gyvūnų, augalų ir gryb ų rūšys

Lietuvos Respublikos saugomomis gyvūnų, augalų, kerpių, samanų ir grybų rūšimis

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

pripažįstamos vadovaujantis mokslinių  tyrimų  duomenimis apie jų  natūralius arealus,  rūšių

buveines, populiacijų dydžius ir jų  kaitos tendencijas. Iš saugomų gyvūnų, augalų  ir grybų

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

nepalankiausios  ir  šių  rūšių  radaviečių  ar  augaviečių  išsaugojimo poreikis  yra  didžiausias.

Lietuvos  raudonosios  knygos  komisijos  siūlymu  sudaromą  Lietuvos  Respublikos  griežtai

saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą tvirtina Lietuvos Aplinkos ministerija.

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

Lietuvos  raudonąją  knygą,  radaviečių  pasiskirstymas  Tytuvėnų miškų  urėdijos  girininkijų

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

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

regioninių parkų direkcijos bei Tytuvėnų miškų urėdijos.

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

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

Detalūs tyrimai atlikti ne visose girininkijų teritorijose.

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

Girininkija Augalai Grybai

Gyvūnai Iš viso:

Vabzdžiai
Paukščių
lizdavietės

Paukščių
perimvietės

Žinduoliai

Dubysos - - - 3 - 1 4

Kelmės 68 1 40 1 1 2 113

Kražių 15 - - 6 - - 21

Šiluvos 13 1 4 2 - 2 22

Tytuvėnų 137 4 92 12 9 2 256

Užvenčio 1 - - 1 - 4 6

Iš viso: 234 6 136 25 10 11 422

Iš  viso  miškų  urėdijos  valdomuose  valstybinės  reikšmės  miškuose  užfiksuota  422

saugomų rūšių radaviečių. Daugiausiai jų nustatyta Tytuvėnų (256 vnt.) ir Kelmės (113 vnt.)

girininkijose.  Visų  šių  objektų  išsidėstymas  pagal  girininkijas  pateiktas  gamtosauginių

priemonių  plano 3 priede, girininkijų  aiškinamuosiuose raštuose ir žemėlapiuose. Dauguma

Lietuvos raudonosios knygos gyvūnų ir augalų radaviečių yra valstybinės reikšmės miškuose,

o už jų apsaugą yra atsakinga Tytuvėnų miškų urėdija ir valstybinių parkų direkcijos. 
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4. MIŠKŲ URĖDIJOS ĮSIPAREIGOJIMU SAUGOMI PLOTAI

4.1. Kertinės miško buveinės

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

įvairovės vertybės telkiasi fragmentiškuose, daugeliu atvejų labai nedideliuose miško plotuose,

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

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

buvo  inventorizuotos  tokios  buveinės,  Lietuvoje  pavadintos  kertinėmis  miško  buveinėmis

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

kraštovaizdyje aptinkamų biologinės įvairovės elementų, ypač retų ar nykstančių organizmų

rūšių.  Potencialios  kertinės  miško  buveinės  (toliau  PKMB)  tai  buveinės,  kurios  per

artimiausius kelis dešimtmečius taps KMB, jei per tą laiką bus tvarkomos arba saugomos pagal

bendrąsias KMB nuostatų rekomendacijas (10 priedas). Žinant, kur yra tokios buveinės, galima

didelių išlaidų nereikalaujančiais metodais išsaugoti didelę biologinės įvairovės dalį.

Tytuvėnų  miškų urėdijos teritorijoje KMB inventorizacija buvo vykdoma 2001-2004

metais.  Inventorizaciją  vykdė  Tytuvėnų  regioninio parko darbuotojas Simonas Stašaitis.  Po

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

Stulginskio  universiteto  specialistai,  išskirtos  43 kertinės  miško  buveinės  (KMB)  ir  4

potencialios  kertinės  miško  buveinės  (PKMB).  Po  pakartotinės  inventorizacijos  buvo

aktualizuotas kertinių miško buveinių sąrašas ir patikslintos jų ribos. Miškotvarkos darbų metu

2016 metais buvo patikslintos KMB ribos, atsižvelgiant į atnaujintų taksacinių miško sklypų

ribas.

Šiuo metu Tytuvėnų miškų urėdijos administruojamuose valstybinės reikšmės miškuose

yra saugomos 43 kertinės miško buveinės, kurių bendras plotas valstybinės reikšmės miškuose

užima 197,58 ha ir 4 potencialios kertinės miško buveinės, kurių bendras plotas – 11,04 ha (8

lentelė, 4 priedas).

8 lentelė. Kertinės miško buveinės valstybinės reikšmės miškuose

Eil.
Nr.

Girininkija
Kertin ės miško buveinės (KMB)

Potencialios kertinės miško buveinės
(PKMB)

skaičius, vnt. plotas, ha skaičius, vnt. plotas, ha
1. Dubysos 10 29,56 - -
2. Kelmės 1 2,22 - -
3. Kražių 5 16,48 - -
4. Šiluvos 9 40,86 2 5,39
5. Tytuvėnų 12 90,48 2 5,65
6. Užvenčio 6 17,98 - -

Iš viso: 43 197,58 4 11,04
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4.2. Miško plotai saugomi pagal miškų sertifikavimo reikalavimus

Nepriklausomas  miškų  ūkio  sertifikavimas  –  sistema,  pasauliniu  mastu  užtikrinanti

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

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

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

ekonomines miškų funkcijas.

Vykdydama miškų sertifikavimo (FSC) keliamus reikalavimus, Tytuvėnų miškų urėdija

turi  identifikuoti  ir  palikti  natūraliai  miško  sukcesijai  pavyzdinius  ekosistemų  plotus  jų

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

5 % viso miškų urėdijos administruojamo miško ploto. 

Tytuvėnų miškų urėdijos teritorijoje jokia mišk ų ūkinė veikla nevykdoma miškų

urėdijos  saugomose  47  kertinėse  miško  buveinėse  (208,6  ha),  Užpelkių  gamtiniame

rezervate (244,1 ha)  ir  2017 m.  lapkričio  24 d.  miškų  urėdo įsakymu nr.  V-148 „Dėl

ekologiniu  požiūriu  verting ų  miškų  išskyrimo“  pateiktuose  taksaciniuose  sklypuose

(526,4 ha) (6 priedas). 

Iš viso Tytuvėnų miškų urėdija palieka natūraliai miško sukcesijai 979,1 ha miškų

teritorijos plotą.

4 pav. Kertin ėje miško buveinėje
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5. NAUJAI INVENTORIZUOTI EKOLOGIŠKAI VERTINGI MIŠKO
PLOTAI

5.1. Ekologiškai vertingi miško sklypai

Vykdant  miškotvarkos suprojektuotas  ūkines  priemones,  miškų  urėdijoje  lieka dalis

teritorijų, kuriose didesnis dėmesys skiriamas bioįvairovės apsaugai. Tai ekologiškai vertingi

miško  sklypai:  paliktini  natūraliai  raidai  pelkiniai  miškai,  natūralios  miško  pelkės,  atviros

mažos miško aikštelės, natūralios laukymės ir šlaitų medynai.

Tytuvėnų  miškų  urėdijos  teritorijoje  nustatyti  ekologiškai  vertingi  miško  sklypai

valstybinės  reikšmės  miškuose  užima  846,2 ha arba  4,3% nuo  bendro  miškų  ploto.

Daugiausia ekologiškai vertingų miško sklypų nustatyta Šiluvos girininkijoje (253,0 ha arba

9,1% nuo bendro girininkijos valstybinės reikšmės miškų ploto) (9 lentelė, 7-11 priedai.). Žymi

dalis šių ekologiškai vertingų miško sklypų patenka į valstybės saugomas teritorijas ir kertines

miško buveines.

9 lentelė. Ekologiškai vertingų miško sklypų pasiskirstymas valstybinės reikšmės miškuose
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Dubysos 2632,2 0 0 0 0 130,1 130,1 4,9
Kelmės 2595,2 100,9 14,9 0 1,4 9,8 127,0 4,8
Kražių 3946,3 66,1 31,0 8,4 2,3 15,5 123,3 3,1
Šiluvos 2769,6 244,6 1,2 1,3 0,7 5,2 253,0 9,1
Tytuvėnų 4787,4 48,3 1,0 54,8 104,7 0 208,8 4,4
Užvenčio 3107,1 1,3 2,7 0 0 0 4 0,1
Iš viso: 19837,8 461,2 50,8 64,5 109,2 160,6 846,2 4,3

Ekologiškai vertingiems miško sklypams šiame darbe, buvo priskirti  naujai nustatyti

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

pagausinimui ir praturtinimui. Tai daugiausia iš miško medynų išsiskiriančios natūralios pelkės

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

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

apdulkinantys vabzdžiai, kiti gyvūnai, kurie vengia tankių miško sklypų.
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5.1.1. Pelkiniai miškai, paliktini natūraliai raidai

Dažniausiai  tai  nedidelio  ploto aukštapelkiniai  pušynai  ir  beržynai,  augantys pelkių

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

kartais būtų  net nuostolingas. Šių  pušynų  natūralios raidos išsaugojimas jų  nenukertant yra

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

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

Pelkinėse Pa ir Pb augavietėse augantys gamtiniu požiūriu vertingi miškai Tytuvėnų

miškų  urėdijoje užima 461,2 ha plotą arba 2,3% nuo bendro  valstybinės reikšmės miškų

ploto. Daugiausiai paliktinų natūraliai raidai pelkinių miškų auga Šiluvos girininkijoje (244,6

ha arba 9,0% nuo bendro girininkijos valstybinės reikšmės miškų ploto) (10 lentelė, 7 priedas).

10 lentelė. Pelkinių miškų pasiskirstymas girininkijų valstybinės reikšmės miškuose

Eil.
Nr.

Girininkija
Bendras valstybinės

reikšmės miškų plotas, ha
Pelkiniai miškai, iš viso

plotas, ha % nuo bendro miškų ploto
1 Dubysos 2632,2 0 0
2 Kelmės 2595,2 100,9 4,0
3 Kražių 3946,3 66,1 1,6
4 Šiluvos 2769,6 244,6 9,0
5 Tytuvėnų 4787,4 48,3 1,0
6 Užvenčio 3107,1 1,3 0,04

Iš viso: 19837,8 461,2 2,3

5.1.2. Natūralios miško pelkės paliktinos savaiminei raidai

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

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

pelkių augančių medynų gamtinę įvairovę. Ypatingai vertingos nenusausintos pelkės, nes jos

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

rekomenduojame palikti  nenusausintas, jose nevykdant miško sodinimo ar paramos žėlimui

darbų.  Prasidėjus tokių  plotų  savaiminiam apaugimui  mišku, miškų  urėdijos ir  valstybinių

parkų specialistai turi priimti sprendimą dėl sumedėjusios augalijos aktyvaus išvalymo darbų

reikalingumo arba natūralaus pelkės apaugimo proceso tolimesnio stebėjimo. 
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11 lentelė. Miško pelkių paliktinų savaiminei raidai pasiskirstymas valstybinės reikšmės miškuose
Eil.
Nr.

Girininkija
Bendras valstybinės

reikšmės miškų plotas, ha
Miško pelkės paliktinos savaiminei raidai, iš viso

plotas, ha % nuo bendro miškų ploto
1 Dubysos 2632,2 0 0
2 Kelmės 2595,2 14,9 0,6
3 Kražių 3946,3 31,0 0,8
4 Šiluvos 2769,6 1,2 0,04
5 Tytuvėnų 4787,4 1,0 0,02
6 Užvenčio 3107,1 2,7 0,1

Iš viso: 19837,8 50,8 0,3

Tytuvėnų miškų urėdijoje valstybinės reikšmės miškuose šių pelkių iš viso nustatyta

50,8 ha,  kurios sudaro 0,3% nuo bendro valstybinės  reikšmės miškų  ploto. Daugiausiai

miško  pelkių,  paliktinų  savaiminei  raidai,  nustatyta  Kražių  (31,0  ha  arba  0,8%  nuo

girininkijos valstybinės reikšmės miškų ploto) girininkijoje (11 lentelė, 8 priedas).

5.1.3. Miško pelkės saugotinos nuo apaugimo sumedėjusia augalija

Tytuvėnų  girininkijoje  Tyrulių  botaninio-zoologinio  draustinio  teritorijoje  esančiose

natūraliose miško pelkėse (užima 54,1 ha valstybinės reikšmės miškų  plotą)  reikėtų  nuolat

palaikyti atviras pelkių buveines, šalinant sumedėjusią augaliją.  Tyrulių botaninio-zoologinio

draustinio tvarkymo planas buvo patvirtintas LR aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d.

įsakymu Nr. 246. Tvarkymo plano priemonės buvo numatytos dešimtmečiui, t.y. nuo 2002 m.

iki 2012 m. Tvarkymo plano tikslas buvo atsatyti pelkės hidrologinį režimą (suardant pelkės

sausinimo  sistemą)  taip,  kad  būtų  sustabdytas  durpės  klodo  mineralizacijos  procesas  ir

sudarytos sąlygos pelkės renatūralizacijai. Draustinyje svarbu išsaugoti biologiškai vertingas

atsistatančias  pelkes,  todėl  turi  būti  taikomos priemonės nuo pelkės apaugimo medžiais  ir

krūmais (turi būti palaikomos pelkinės ekosistemos).

Į Užpelkių botaninio-zoologinio draustinio teritoriją patenka Tytuvėnų girininkijoje 520

kvartalo 28 sklype (užima 0,7 ha valstybinės reikšmės miškų plotą) esanti miško pelkė, kurioje

taip pat turėtų būti reguliariai šalinama sumedėjusi augalija. 

Į  Tytuvėnų  regioninio  parko  Papušynio  miško  buveinių  apsaugai  svarbių  teritorijų

(BAST)  dalį  patenka Šiluvos  girininkijoje  esančios  miško  pelkės  (50  kv.  2  ir  31 sklypai,

užimantys  0,8  ha  valstybinės  reikšmės  miškų  plotą),  kuriose  būtų  reikšminga  šalinti

sumedėjusią augaliją ir palaikyti pelkines ekosistemas. Taip pat į Tytuvėnų regioninio parko

teritoriją patenka 62 kv. 38 ir 64 kv. 5 sklypai (užima 0,5 ha valstybinės reikšmės miškų plotą),

kuriuose yra Varpo pelkė (šią pelkę taip pat derėtų saugoti nuo apaugimo medžiais ir krūmais). 
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Tytuvėnų  miškų  urėdijoje  valstybinės reikšmės miškuose miško pelkių,  saugotinų

nuo apaugimo sumedėjusia augalija, iš  viso nustatyta 64,5 ha, kurios sudaro 0,3% nuo

bendro valstybinės reikšmės miškų ploto (12 lentelė, 9 priedas).

12 lentelė. Miško pelkių pasiskirstymas valstybinės reikšmės miškuose

Eil.
Nr.

Girininkija
Bendras valstybinės

reikšmės miškų plotas, ha

Miško pelkės, saugotinos nuo apaugimo
sudemėjusia augalija, iš viso

plotas, ha % nuo bendro miškų ploto
1 Dubysos 2632,2 0 0
2 Kelmės 2595,2 0 0
3 Kražių 3946,3 8,4 0,2
4 Šiluvos 2769,6 1,3 0,05
5 Tytuvėnų 4787,4 54,8 1,2
6 Užvenčio 3107,1 0 0

Iš viso: 19837,8 64,5 0,3

5.1.4. Miško laukymės saugotinos nuo apaugimo medžiais ir krūmais

Dažniausiai  tokioms  laukymėms  priskiriamos  natūralios  miško  pievos,  buvusios

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

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

ir  krūmais ir  atskirais atvejais, suderinus su šių  žemių  naudotojais, jas reikalinga pastoviai

valyti  bei  šienauti,  norint  išsaugoti  ir  palaikyti  nepasikeitusius vertingus biotopus  ir  juose

gyvenančias rūšis.  Tačiau ne visos laukymės yra ekologiškai  vertingos ir  ne visos jos yra

saugotinos nuo apaugimo. Aptariami ir pateikiami duomenys tik apie ekologiškai vertingas

laukymes,  kurias  tikslinga  išsaugoti,  joms  neleidžiant  užaugti  krūmais,  kita  sumedėjusia

augmenija. 

13 lentelė. Miško laukymių, saugotinų nuo apaugimo sumedėjusia augalija, pasiskirstymas valstybinės 
reikšmės miškuose

Eil.
Nr.

Girininkija
Bendras valstybinės

reikšmės miškų plotas, ha
Miško laukymės, iš viso

plotas, ha % nuo bendro miškų ploto
1 Dubysos 2632,2 0 0
2 Kelmės 2595,2 1,4 0,1
3 Kražių 3946,3 2,3 0,1
4 Šiluvos 2769,6 0,7 0,03
5 Tytuvėnų 4787,4 104,7 2,2
6 Užvenčio 3107,1 0 0

Iš viso: 19837,8 109,2 0,5

Tytuvėnų  miškų  urėdijoje  iš  viso  nustatyta  109,2  ha  ekologiškai  vertingų  miško

laukymių, kurios sudaro 0,5% nuo urėdijos administruojamo valstybinės reikšmės miškų

ploto.  Daugiausiai miško laukymių, saugotinų nuo apaugimo medžiais ir krūmais, nustatyta
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Tytuvėnų girininkijoje (104,7 ha arba 2,2% nuo bendro girininkijos valstybinės reikšmės miškų

ploto) (13 lentelė, 10 priedas).

Saugomose teritorijose ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose esančios

miško laukymės arba pelkės turi būti valomos, įgyvendinant gamtotvarkos planuose numatytas

priemones bei vykdant įvairias kitas programas.

5.1.5. Šlaitų medynai

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

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

šilumos ir drėgmės režimo, ekspozicijos pasaulio šalių atžvilgiu.

Iš viso Tytuvėnų miškų urėdijoje paliktinų savaiminei raidai šlaitų medynų nustatyta

160,6 ha arba 0,8% nuo bendro urėdijos administruojamo valstybinės reikšmės miškų ploto.

Daugiausiai  šlaituose  augančių  medynų,  kuriuos  planuojama  palikti  narūraliai  raidai  ir

nevykdyti  jokios  ūkinės  veiklos,  nustatyta  Dubysos  (130,1  ha  arba  5,0%  nuo  bendro

girininkijos valstybinės reikšmės miškų ploto) girininkijoje (14 lentelė, 11 priedas).

14 lentelė. Šlaitų medynų pasiskirstymas valstybinės reikšmės miškuose

Eil.
Nr.

Girininkija
Bendras valstybinės

reikšmės miškų plotas, ha
Šlaitų medynai, iš viso

plotas, ha % nuo bendro miškų ploto
1 Dubysos 2632,2 130,1 5,0
2 Kelmės 2595,2 9,8 0,4
3 Kražių 3946,3 15,5 0,4
4 Šiluvos 2769,6 5,2 0,2
5 Tytuvėnų 4787,4 0 0
6 Užvenčio 3107,1 0 0

Iš viso: 19837,8 160,6 0,8

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

Bioįvairovei  ypač svarbūs yra  plynose kirtavietėse paliekami  pavieniai  medžiai  bei

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

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

Tokie ekologiškai vertingi pavieniai medžiai yra visose Tytuvėnų miškų urėdijos girininkijose.

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

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

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

sklypus, kuriuose jie surasti. 

Tytuvėnų miškų urėdijos teritorijoje surasti 153 sklypai su pavieniais senmedžiais  

(15 lentelė, 12 priedas).
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6. MIŠKŲ ŪKINIS REŽIMAS

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

Tytuvėnų miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškai didesne dalimi priskirti IV miškų grupei

(ūkiniai  miškai),  kuri sudaro 65,4  % visų urėdijos administruojamų  miškų, II  miškų grupei

(specialios paskirties miškai) priskirta 21,9 %, III (apsauginiai miškai) – 12,7 % miškų urėdijos

miško teritorijos ploto. 

Lietuvos  Respublikos  saugomų  gyvūnų,  augalų  ir  grybų  rūšių  radavietėms atskiros

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

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

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

miškų  grupės.  Tokiais  gali  būti  nekertamo miško spinduliai  aplink retųjų  paukščių  lizdus,

kuriuose draudžiami pagrindinio naudojimo miško kirtimai, retųjų augalų augaviečių sklypai,

kuriuose nerekomenduojami pagrindinio naudojimo arba kiti miško kirtimai.

Jei toje pačioje saugomoje teritorijoje nustatyti skirtingi ūkinio režimo reikalavimai,

galioja to teisinio akto reikalavimai, kuriame nurodyti griežtesni apribojimai.

Miškų  urėdijos  įsipareigojimu saugomose kertinėse miško buveinėse ūkinio  režimo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.1. Miško kirtimų ribojimas prie saugomų paukščių lizdaviečių

Saugomų paukščių rūšių lizdų duomenų aktualizacija Tytuvėnų miškų urėdijoje kaip ir

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

naujai aptiktus lizdus įtraukiama į duomenų bazę ir perduodama valstybinei miškų tarnybai.

Visiems  nustatytiems  saugomų  paukščių  lizdams  pritaikomi  nekertamo  miško  apie  juos

spinduliai, remiantis miško kirtimų taisyklėmis patvirtintomis 2010 m. sausio 27 d. Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-79  (16 lentelė). 

Norint užtikrinti geresnę saugomų paukščių lizdaviečių apsaugą, reikia kasmet vykdyti

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

tikrinami vieną kartą pavasarį – balandžio, gegužės mėn. ir vieną kartą vasarą – birželio, liepos

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

nustatyti kokios rūšies paukštis perėjo ir ar užaugo jaunikliai. Apžiūrėti reikėtų ne tik žinomus

lizdus, bet ir biržių atvedimo metu aptiktus naujus lizdus. Jei neaiški perinčio paukščio rūšis

arba reikia patikslinti  naujų  lizdų  apsaugos spindulį  bei  kitas apsaugos priemones,  galima

kreiptis  į  vietos nacionalinio  parko arba regioninio  parko specialistus,  ornitologus.  Atlikus

lizdų vertinimą natūroje, patikslinama kokios paukščių rūšys peri naujai rastuose lizduose ir

kokios reikalingos jų apsaugos priemonės.

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

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

reikia vasarą numatytas kirsti biržes rinktis kiek didesniu atstumu nei numatyta pagrindinių

miško kirtimų taisyklėse – nuo žinomų saugomų plėšriųjų paukščių ir juodųjų gandrų lizdų

bent  300  metrų  atstumu.  Miško  sodinimo  darbų  pavasario  metu  nevykdyti  kirtavietėse,

esančiose šalia lizdų apsauginių spindulių ribos,  jas užsodinant rudenį.

16 lentelė. Miško kirtimų apribojimai aplink retųjų paukščių lizdavietes

Spindulys nuo
lizdavietės, m

Saugomos paukščių lizdavietės

200 Kilniojo ir jūrinio erelių, žuvininko, juodojo gandro, didžiojo apuoko
150 Gyvatėdžio, didžiojo erelio rėksnio, sakalo keleivio, žalvarnio
100 Juodojo ir rudojo peslio, vapsvaėdžio, vištvanagio, uralinės pelėdos, mažojo erelio rėksnio
50 Startsakalio, pelėsakalio, sketsakalio, lututės

* Šaltinis: Miško kirtimų taisyklės, 2015

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

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

Saugomų augalų ir grybų rūšių konkrečios apsaugos priemonės nėra numatytos miško

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

priemonės  vadovaujantis  Raudonojoje  knygoje  pateiktomis  rekomendacijomis.  Viena  iš

pasirinktų apsaugos priemonių yra retųjų rūšių augaviečių lokalizavimas nurodytuose miško

sklypuose pagal galimybes neprojektuojant miško kirtimo ir atkūrimo darbų, nepažeidžiant nei

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

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

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

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

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

Miškų urėdijos girininkijose nustatytų retų augalijos rūšių radaviečių ir jų apsaugos priemonių 

detalūs žiniaraščiai pateikiami 3 priede ir atskiruose raštuose pagal girininkijas.

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

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

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

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

stabilumą. Tokios paliekamos teritorijos galėtų sudaryti zoną tarp aukštapelkių telmologiniuose

draustiniuose ir ūkinių miškų bei atvirų palaukių.

Pelkinius pušynus reikalinga palikti natūraliam vystymuisi ir nevykdyti jokių kirtimų,

miško želdinimo bei  melioravimo darbų,  išskyrus stichinių  nelaimių  pasekmių  likvidavimo

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

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

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

ateities kartoms.

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

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

sudėtis, skalsumas. Toks procesas jau yra nekontroliuojamas ir negrįžtamas.
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7.4. Natūrali ų miško pelkių, aikštelių ir laukymi ų išsaugojimas ir tvarkymas

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

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

augančių medynų gamtinę įvairovę. Šios teritorijos yra vertingesnės, jei jos yra nuošaliau nuo

funkcionuojančių melioracijos kanalų. Tiek pelkės, tiek ir mažos aikštelės bei laukymės yra

tinkami  biotopai  daugeliui  retų  ir  nykstančių  gyvūnų  ir  augalų  rūšių.  Netikslinga  ir

nerekomenduotina yra keisti šių vietų natūralų  hidrologinį režimą arba užsodinti jas mišku.

Geriausia apsaugos priemonė – palikti jas natūraliai raidai. Šiuose plotuose gali būti vykdomos

ir specialios gamtotvarkos priemonės, atliekamos įgyvendinant suderintuose ir patvirtintuose

gamtotvarkos planuose numatytas veiklas.

7.5. Miško laukymių valymas nuo apaugimo

Natūralios miško laukymės, apaugdamos sumedėjusia augalija, praranda savo išskirtinę

reikšmę bei tinkamumą atviras miško erdves besirenkančioms augalijos ir gyvūnijos rūšims.

Išlikusios  atviros  miško  laukymės,  kaip  ir  miško  pievos,  padidina  miškų  masyvų

mozaikiškumą  ir  jų  dėka kompaktiškuose miškų  masyvuose padaugėja vietų,  pasižyminčių

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

ryškesnis, jose kuriasi specifinės, retos rūšys. Panašų vaidmenį atlieka ir atviros miško pelkės,

kuriose miško mozaikiškumas didėja dėl specifinių pelkinių augaviečių.

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

apaugimas suintensyvėjo  paskutiniais dešimtmečiais,  kada didelė  dalis buvusių  žemės ūkio

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

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

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

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

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

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

7.6. Šlaitų medynų specifika ir reikšmė

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

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

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

upių, upelių ir ežerų pakrantėse, antruoju atveju – ant šlaitų, veikiamų dirvožemio erozijos su
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atsidengusiomis dirvodarinėmis uolienomis, kurios sukuria papildomas ekologines nišas. Šlaitų

medynuose neretai aptinkama šaltinių ir šaltiniuotų vietų bei tufų. Pasitaiko ir gana stambių

nuošliaužų. Šiaurės ekspozicijos šlaituose augantys medynai dažnai būna nuolat drėgni arba

užmirkę. Pietų ekspozicijos šlaitai nuolat būna saulėkaitoje ir miškai čia sausi. Miško upelių

pakrančių  šlaituose  augantys  medžiai  paprastai  būna  aukštesni  ir  gyvybingesni,  negu

aplinkiniuose miškuose. Dėl  palankesnių  medžiams augti  drėkinimo sąlygų  medynų  rūšinė

sudėtis  taip pat skiriasi.  Pavyzdžiui,  eglės ir lapuočiai  medžiai gali  būti  dažniau aptinkami

vandens  telkinių  pakrančių  šlaituose,  negu  aplinkiniuose  aukščiau  įsikūrusiuose  miško

masyvuose. Eglės, beržai ir kiti lapuočiai medžiai, retai aptinkami pelkiniuose pušynuose, gali

vyrauti iš pelkės ištekančio upelio pakrantėse.

Šlaituose  daugeliu  atvejų  susidaro  palankios  sąlygos  išlikti  biologinėms  miško

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

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

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

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

jeigu jų gyvenamosios vietos sunaikinamos kitose kraštovaizdžio dalyse. Palankiausias tokių

teritorijų  tvarkymo būdas  –  jokios  ūkinės  veiklos.  Siekiant  išlaikyti  drėgną  mikroklimatą,

aplink šlaitų medynus turėtų būti paliekama 20–40 m papildoma apsaugos zona.

Šlaitų  medynuose sanitariniai  kirtimai  turėtų  būti  kertami tik  susiklosčius ypatingai

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

atvejais  reikėtų  vadovautis  miško  kirtimų  taisyklėmis  bei  tinkamai  pasirinkti  tokių  darbų

prioritetus.

7.7. Pavienių paliekamų bioįvairovės medžių atranka ir išdėstymas

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

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

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

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

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

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

Rėžiant biržes atrenkami paliekami bioįvairovės medžiai, turi atitikti šiuos kriterijus: 

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

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

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

39



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

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

juodalksnis, baltalksnis);

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

pat  šermukšnis ir kiti.

Vadovaujantis  miško kirtimų  taisyklėmis, miškų  urėdijos ūkiniuose III  ir  IV miškų

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

pagrindinio ardo sėklinių ir biologinės įvairovės palaikymui skirtų medžių.

Bioįvairovės medžiai įprastai paliekami, stengiantis juos tolygiai išdėstyti kirtavietėse.

Tokie  medžiai  turėtų  būti  paliekami  tiek  pavieniui  tiek  ir  biogrupėmis  –  po  kelis  ar  net

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

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

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

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

seniausiųjų medžių pagrindą. Suformuotoje biogrupėje gali perėti paprastasis suopis, kranklys

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

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

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

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

nebetinka nei uoksiniams, nei kitiems miško paukščiams ar gyvūnams.

7.8. Senmedžių išsaugojimas

Seniausieji miško medžiai arba senmedžiai Tytuvėnų miškų urėdijos miškuose išlikę

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

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

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

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

Jei senmedžiai dėl įvairių priežasčių nebuvo aptikti ir nepateko į kertines miško buveines, jie

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

būdingą aplinką. Jei senmedis pasižymi plačia, neaukštai nuo žemės išsišakojusia laja ir auga

vietoje, kuri anksčiau buvo atvira, reikalinga palaipsniui atidengti tokį medį, nepaliekant kitų

augančių medžių nei po laja, nei lajoje, nei kelių metrų (5 m) spinduliu apie lają. Jei senmedis -

buvęs miško medis, turintis aukštutinę lają, negalima tokio medžio atidengti pilnai. Apie tokį

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

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

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

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

pušimi susiję apie 90 rūšių bestuburių ir 130 kerpių rūšių. Pušys gali sulaukti iki 400 metų. Su

beržu  susijusios  229  bestuburių  ir  126  kerpių  rūšys.  Beržai  gali  sulaukti  virš  100  metų,

juodalksniai – virš 200 metų amžiaus. Spygliuočių medynuose biologinei įvairovei ypatingai

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

žinduolių. Pavienės drebulės gali sulaukti 150 ir daugiau metų.  

Medynuose augantys  senmedžiai  turi  likti  nenukirsti ir  neišgabenti  iki  visiško savo

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

mediena būna labai svarbi vis kitoms retosioms organizmų rūšims.

7.9. Kertinių miško buveinių tvarkymas ir apsauga

Miškų urėdijos teritorijoje saugomos kertinės miško buveinės turėtų būti  tvarkomos,

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

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

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

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

galimo tvarkymo priemonės gali  būti  pateikiamos iš Valstybinės miškų  tarnybos duomenų

bazės atskirai kiekvienai KMB. 

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

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

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

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

projekto kompetencija.

7.10. Biotechninės priemonės

Prie  papildomų  gamtosauginių  priemonių  priskiriamos  ir  šios  reikalingos  vykdyti

biotechninės priemonės:

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

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

kalti  –  jaunuolynuose  bei  pusamžiuose  medynuose.  Tradiciškai  nemažai  inkilų  keliama

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

pageidaujamas perėti vietas. Dalį inkilų reikėtų iškelti ir pelėdoms – retosioms  žvirblinėms
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pelėdoms, lututėms bei įprastoms mūsų miškuose naminėms pelėdoms. Į pelėdoms keliamų

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

pritraukimas  yra  biologinė  kovos  priemonė  su  peliniais  graužikais,  ypatingai  naujai

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

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

viduje, arba apie medį, kuriame iškeltas inkilas).

Paukščių  inkilus užima retieji žinduoliai  - miegapelės, įvairių rūšių šikšnosparniai ir

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

yra reti ir saugomi.

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

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

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

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

šių paukščių ir kitų gyvūnų gyvenamąją aplinką.

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

anksčiau iškeltus inkilus.

Tupėjimo  vietų  plėšriesiems  paukščiams  ir  pelėdoms  įrengimas.  Tai  svarbi

biotechninė  priemonė,  pritraukianti  daugumą  plėšriųjų  paukščių,  ypatingai  paprastuosius

suopius bei didžiąsias pelėdas. Specialios tupėjimo vietos turėtų būti įrengiamos pamiškėse,

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

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

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

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

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

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

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

kiti plėšrieji paukščiai.

Kiekvienoje plynoje kirtavietėje, jei joje trūksta natūralių tupyklų, reikia įrengti bent po

2-3 tokias tupėjimo vietas.

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

skaičiaus  reguliavimas.  Sugriežtintos  šių  plėšrūnų  medžioklės  Tytuvėnų miškų  urėdijos

teritorijoje nenumatytos. Kranklių medžioklės Lietuvoje yra uždraustos.  

Skruzdėlynų  aptvėrimas.  Biotechninė  priemonė,  skirta  biologinei  kovai  su  miško

kultūras, jaunuolynus ir kitus medynus puolančių  vabzdžių  rūšių  invazijomis. Skruzdėlynai
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gali būti dauginami ir tveriami nuo šernų. Toks sprendimas priklauso nuo teritorijoje esamų

skruzdėlynų kiekio, medynų struktūros, metų sezono bei invazinių vabzdžių rūšių aktyvumo.

8. GAMTOTVARKOS PLANUOSE NUMATYTOS PROJEKTUOJAMOS
GAMTOSAUGIN ĖS TVARKYMO PRIEMON ĖS

Gamtotvarkos  planas –  strateginio  planavimo  dokumentas,  kuriame  įvertinta  ir

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

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

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

priemonės, joms įgyvendinti reikalingos lėšos ir vykdytojai (http://gamtotvarka.am.lt).

Tytuvėnų  miškų  urėdijos  valstybinės  reikšmės  miško  žemės  teritorijoje  numatytos

gamtotvarkos priemonės vykdomos, kai gamtotvarkos planą patvirtina LR aplinkos ministras ir

gavus numatytų tvarkymo priemonių vykdymui reikalingą finansavimą.

Į Tytuvėnų miškų urėdijos teritorijoje esančius valstybinės reikšmės miškus patenka 1

patvirtintas  ir  1  derinimo  procese  esantis  (Pakėvio  miško  BAST  dar  nepatvirtintas)

gamtotvarkos planai. Patvirtintas yra Šimšų miško BAST gamtotvarkos planas. Įgyvendinant

Šimšų miško BAST gamtotvarkos priemones, suprojektuoti biologinės įvairovės palaikymo

kirtimai  iš  viso  32,8 ha plote.  Bendras  plotas,  kuriame  numatota  vykdyti  gamtotvarkines

priemones yra 80,0 ha (17 lentelė). 

8.1. Šimšų miško BAST gamtotvarkos planas

Šimšų  miško gamtotvarkos planas  patvirtintas 2017 m. spalio 12 d.  LR aplinkos

ministro įsakymu Nr. D1-844. Šimšų miškas yra Tytuvėnų regioniniame parke, apima Šimšų

telmologinio  ir  Užpelkių  botaninio-zoologinio draustinių  teritorijų  dalį  (patenka į  gamtinių

buveinių apsaugai svarbią teritoriją – BAST). 

Gamtotvarkos  plano  tikslai  –  užtikrinti  palankią  Šimšų  miško  BAST EB  svarbos

natūralių buveinių apsaugos būklę: 6230 *Rūšių turtingų briedgaurynų ne mažiau kaip 1 ha

plote, 6410 Melvenynų ne mažiau kaip 10 ha plote, 6450 Aliuvinių pievų ne mažaiu kaip 5 ha

plote,  6510  Šienaujamų  mezofitų  pievų  ne  mažaiu  kaip  25  ha  plote,  7220  *Šaltiniai  su

besiformuojančiais tufais ne mažiaukaip 0,5 ha plote, 7230 Šarmingų žemapelkių ne mažiau

kaip  20  ha  plote,  9020  *Plačialapių  ir  mišrių  miškų  ne  mažiau  kaip  10  ha  plote,  91E0

*Aliuviniai miškai ne mažiaukaip 650 ha plote; išsaugoti EB svarbos drugių rūšių: didžiojo

auksinuko  ne  mažiau  kaip  20  drugių,  rudakio  satyriuko  ne  mažiau  kaip  200  drugių,

auksuotosios šaškytės ne mažiau kaip 2000 drugių ir baltmargės šaškytės ne mažiau kaip 50
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drugių  populiacijas;  išsaugoti  į  Lietuvos saugomų  rūšių  sąrašą  įrašytų  augalų:  pūkuotosios

apuokės  ne  mažiau  kaip  20  m2 plote,  raktažolės  pelenėlės  ne  mažiau  kaip  50  m2 plote,

paprastosios tuklės ne mažiau kaip 50 augalų, raudonosios gegūnės ir baltijinės gegūnės ne

mažiau kaip po 70 augalų populiacijas.

Gamtotvarkos plano tikslams pasiekti numatomi 3 uždaviniai: 

1. Sudaryti  sąlygas pievų ir pelkių šienavimui ir/ar ganymui EB svarbos

natūraliose buveinėse 7230 Šarmingos žemapelkės, 7220 *Šaltiniai su besifor-

muojančiais tufais,6230 *Rūšių turtingi briedgaurynai, 6410 Melvenynai, 6450

Aliuvinės pievos ir 6510 Šienaujamos mezofitų pievos.
2. Atkurti natūralios buveinės 9080 *Pelkėti lapuočių miškai bebrų veiklos

pakeistą hidrologinį režimą. 
3.  Atkurti  natūralias  buveines  9020  *Plačialapiai   ir  mišrūs  miškai  bei  

91E0 *Aliuviniai miškai.

Opiausia  Šimšų  miško  BAST miško buveinių  gamtosauginė  problema – dalies  EB

svarbos  natūralių  buveinių  9020 *Plačialapiai  ir  mišrų  miškai  ir  91E0 *Aliuviniai  miškai

degeneracija,  kuri  vyksta  kirtavietėse  arba  drėgnų  ir  šlapių  pievų  vietoje  įveisus  eglių

monokultūras. Dėl jų formuojasi degeneracinės miškų bendrijos, žolynas dėl šviesos stygiaus ir

rūgštėjančio dirvožemio išretėjęs ir  skurdus. Teritorijoje sumažėjus tradicinio ūkininkavimo

(ganymo ir šienavimo) intensyvumui didžioji dalis pievų ir pelkių buveinių užkrūmijo, užaugo

jaunuolynais, o dalis net buvo užsodintos eglių monokultūromis. Dėl  to pakito EB svarbos

natūralių  buveinių  7230  Šarmingos  žemapelkės,  7220  *Šaltiniai  su  besiformuojančiais

tufais,6230 *Rūšių turtingi briedgaurynai, 6410 Melvenynai, 6450 Aliuvinės pievos ir 6510

Šienaujamos mezofitų pievų bei su šiomis buveinėmis mozaiką sudarančių 7230 Šarmingos

žemapelkės struktūra ir jų rūšių sudėties kokybiniai bei kiekybiniai parametrai. Dėl pievų bei

pelkių  naudojimo  nutrūkimo,  užkrūmijimo,  augalų  bendrijų  rūšių  sudėties  pokyčių  per

pastaruosius du dešimtmečius išnyko 4 saugomos augalų rūšys: švedinė kiaulpienė, pievinis

plauretis, šalmuotoji ir mažoji gegužraibės. Todėl, siekiant atkurti ir palaikyti gerą minėtų EB

svarbos natūralių buveinių būklę, yra būtina taikyti gamtotvarkines priemones – teritorijoje turi

būti didinamas mozaikiškumas, atkuriant atvirus pievų ir pelkių plotus (17 lentelė). 

Siekiant įgyvendinti Šimšų miško BAST gamtotvarkos plano 2 uždavinį, t.y., siekiant

atkurti natūralios buveinės 9080* Pelkėti lapuočių miškai bebrų veiklos pakeistą hidrologinį

režimą  –  numatomos  šios  gamtotvarkos  priemonės:  su  vietos  medžiotojų  būrelio  pagalba

patvenktoje  EB svarbos  natūralioje  miškų  buveinės  dalyje  išgaudyti  bebrus  ir  pašalinti  jų

užtvankas bei trobeles tvarkymo plote Nr. 49, kuris yra 141 kv. 21 ir 22 sklypų dalyse ir užima

1,0 ha plotą. 

Gamtotvarkos  plane  yra  numatyta,  kad  jis  gali  būti  peržiūrimas  ar  tikslinamas
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periodiškai pagal planą arba jeigu pradeda blogėti buveinių ir rūšių apsaugos būklė, atsiranda

naujų svarbių aplinkybių arba surandama efektyvesnių būdų užtikrinti palankią  jų apsaugos

būklę.  Atsižvelgiant  į  stebėsenos  rezultatus  gali  būti  tikslinamos  ir  gamtotvarkos  plano

priemonės  ir  jų  lokalizacija,  o  taip  pat  ir  šiame  projekte  pateiktų  tvarkymo  priemonių

lokalizacija ir pobūdis. 

Vykdant  Šimšų  miško  gamtotvarkos  plane  numatytas  tvarkymo  priemones,  BAST

Šimšų  miško  teritorijoje,  kartografuotose  9020  *Plačialapių  ir  mišrių  miškų  bei  91E0

*Aliuvini ų  miškų  buveinėse,  parinkti  tokias  miškų  ūkines  priemones,  kad  būtų  užtikrinta

palanki buveinių būklė 9020 *Plačialapių ir mišrių miškų ne mažiau kaip 10 ha plote bei 91E0

*Aliuvini ų miškų ne mažiau kaip 650 ha plote.
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17 lentelė. Biologinės įvairovės palaikymo kirtimų ir buveinės esamos būklės palaikymo priemonių projektavimas įgyvendinant Šimšų miško BAST 
gamtotvarkos plano uždavinius
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Tytuvėnų girininkija

Tvarkymo plotas Nr. 5

Biologinės įvairovės palaikymo kirtimai:  medžių ir krūmų kirtimo darbai turi būti
vykdomi 124 kv. 25, 29 ir 31 sklypuose nuo rugsėjo 1d. iki kovo 1 d. (rekomenduojama
atlikti  šaltuoju metų  laiku,  esant  pašalui).  Vykdant kirtimus turi  būti  paliekami kadagiai.
Atžalos ir naujai užaugantys medžiai bei krūmai turi būti intensyviai šalinami nuo rugsėjo 1
d. ir iki kovo 1 d. (pageidautina esant pašalui). Biomasė turėtų būti pašalinama iš tvarkymo
ploto ribų (panaudojama biokurui).

Periodišką (kas 2 metus) žolinės augmenijos šienavimą rekomenduojama pradėti ne
anksčiau kaip  nuo rugpjūčio  pradžios,  kai  baigia žydėti  saugomi  vėlai  žydintys  augalai.
Susidariusi biomasė turi būti pašalinama iš tvarkomos teritorijos.

Miško laukymės saugomos nuo apaugimo.

124 26d 0,3 0,12 Miško laukymė Lds

124 30d 0,4 0,29 Miško laukymė Ldp

124 31d 0,4 0,14 10Bt+B 15 0,8 Lds 100 80 11 80

Iš viso: 0,55 14

Tvarkymo plotas Nr. 7

490 24d 2,4 0,21 4B2J2B1J1E 30 0,6 Pc Biologinės įvairovės palaikymo kirtimai:  medžių ir krūmų kirtimo darbai turi būti
vykdomi nuo rugsėjo 1d. iki kovo 1 d. (rekomenduojama atlikti šaltuoju metų laiku, esant
pašalui). Atžalos ir naujai užaugantys medžiai bei krūmai turi būti intensyviai šalinami nuo
rugsėjo 1 d. ir iki kovo 1 d. (pageidautina esant pašalui). Biomasė turėtų būti pašalinama iš
tvarkymo ploto ribų (panaudojama biokurui).

Miško pelkės saugomos nuo apaugimo.

100
60 13 60

490 25d 5,6 4,1 10B 20 0,6 Pc 100 30 123 30

490 26 1,0 1,0 Miško pelkė Pc

492 47 0,3 0,29 Miško pelkė Pc

492 51d 5,3 1,61 10B 20 0,6 Pc 100 30 43 30

Iš viso: 7,21 179

Tvarkymo plotas Nr. 8
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492 1d 3,2 1,6 Miško laukymė
10B+J

40 Uds Miško  laukymė  saugoma nuo  apaugimo.  Medžių  ir  krūmų  kirtimo  darbai  turi  būti
vykdomi nuo rugsėjo 1d. iki kovo 1 d.  (rekomenduojama vykdyti šaltuoju metų laiku, esant
pašalui). Likvidinė mediena turėtų būti sukraunama į krūvas iš anksto numatytose vietose, o
iš tvarkymo ploto ribų išgabenama esant pašalui (biomasę galima panaudoti biokurui, arba
palikti  supūti  už  tvarkymo  ploto  ribų  Direkcijos  ekologo  parinktose  vietose,  kur  nėra
saugomų  gamtinių  vertybių).  Atžalos  ir  naujai  užaugantys  medžiai  bei  krūmai  turi  būti
intensyviai šalinami nuo rugsėjo 1 d. ir iki kovo 1 d. (pageidautina esant pašalui). Biomasė
turėtų būti pašalinama iš tvarkymo ploto ribų (panaudojama biokurui).

Periodišką  (kas  2  metus)  žolinės  augmenijos  šienavimą  rekomenduojama pradėti  ne
anksčiau kaip  nuo rugpjūčio  pradžios,  kai  baigia žydėti  saugomi  vėlai  žydintys  augalai.
Susidariusi biomasė turi būti pašalinama iš tvarkomos teritorijos. 

5

Iš viso: 1,6

Tvarkymo plotas Nr. 10

491 24d 1,0 0,92 Miško laukymė
10B

40 Ucs Biologinės įvairovės palaikymo kirtimai:  medžių ir krūmų kirtimo darbai turi būti
vykdomi nuo rugsėjo 1d. iki kovo 1 d.  (rekomenduojama vykdyti šaltuoju metų laiku, esant
pašalui). Likvidinė mediena turėtų būti sukraunama į krūvas iš anksto numatytose vietose, o
iš tvarkymo ploto ribų išgabenama esant pašalui (biomasę galima panaudoti biokurui, arba
palikti  supūti  už  tvarkymo  ploto  ribų  Direkcijos  ekologo  parinktose  vietose,  kur  nėra
saugomų  gamtinių  vertybių).  Atžalos  ir  naujai  užaugantys  medžiai  bei  krūmai  turi  būti
intensyviai šalinami nuo rugsėjo 1 d. ir iki kovo 1 d. (pageidautina esant pašalui). Biomasė
turėtų būti pašalinama iš tvarkymo ploto ribų (panaudojama biokurui).

Periodišką (kas 2 metus) žolinės augmenijos šienavimą rekomenduojama pradėti ne
anksčiau kaip  nuo rugpjūčio  pradžios,  kai  baigia žydėti  saugomi  vėlai  žydintys  augalai.
Susidariusi biomasė turi būti pašalinama iš tvarkomos teritorijos.

Miško aikštė ir laukymė saugomos nuo apaugimo.

100 2 2 2

491 28d 0,4 0,08 Miško aikštė Ucs

491 25d 1,4 0,1 8J2B+J 30 0,4 Udp 100 70 7 70

Iš viso: 1,1 9

Tvarkymo plotas Nr. 15

491 13 0,6 0,6 Miško aikštė Uds Biologinės įvairovės palaikymo kirtimai : medžių ir krūmų kirtimo darbai turi būti
vykdomi nuo rugsėjo 1d. iki kovo 1 d. (rekomenduojama vykdyti šaltuoju metų laiku, esant

491 14 0,6 0,6 Miško laukymė Ucs
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pašalui). Vykdant kirtimus paliekami kelmeliai turėtų būti ne aukštesni kaip 5 cm nuo žemės
paviršiaus. Likvidinė mediena turėtų būti sukraunama į krūvas iš anksto numatytose vietose
ir pašalinama iš tvarkymo ploto (panaudoti biokurui, arba palikti supūti už tvarkymo ploto
ribų Direkcijos ekologo parinktose vietose). Atžalos ir naujai užaugantys medžiai bei krūmai
turi būti intensyviai šalinami nuo rugsėjo 1 d. ir iki kovo 1 d. (pageidautina esant pašalui).
Biomasė turėtų būti pašalinama iš tvarkymo ploto ribų (panaudojama biokurui).

Periodišką (kas 2 metus) žolinės augmenijos šienavimą rekomenduojama pradėti ne
anksčiau kaip  nuo rugpjūčio  pradžios,  kai  baigia žydėti  saugomi  vėlai  žydintys  augalai.
Susidariusi biomasė turi būti pašalinama iš tvarkomos teritorijos.

Miško aikštė ir laukymės saugomos nuo apaugimo.

491 15 0,5 0,5 10B+J 25 0,3 Ucs 100 25 13 25

491 22d 0,8 0,07 10Bt+J,E 45 0,7 Lds 100 180 13 180

491 25d 1,4 0,27 8J2B+J 30 0,4 Udp 100 70 19 70

Iš viso: 2,04 45

Tvarkymo plotas Nr. 17

502 3 0,8 0,24 Pašarų aikštelė Ncp     Pašarų aikštelė saugoma nuo apaugimo.
Atžalos ir  naujai  užaugantys medžiai bei krūmai turi  būti  intensyviai  šalinami nuo

rugsėjo 1 d. ir iki kovo 1 d. (pageidautina esant pašalui). Biomasė turėtų būti pašalinama iš
tvarkymo ploto ribų (panaudojama biokurui).

Periodišką (kas 2 metus) žolinės augmenijos šienavimą rekomenduojama pradėti ne
anksčiau kaip  nuo rugpjūčio  pradžios,  kai  baigia žydėti  saugomi  vėlai  žydintys  augalai.
Susidariusi biomasė turi būti pašalinama iš tvarkomos teritorijos.

Iš viso: 0,24

Tvarkymo plotas Nr. 20

502 17d 2,0 0,72 Miško laukymė
7B2E1Bt

35 Udp Biologinės įvairovės  palaikymo kirtimai :  medžių  ir  krūmų  kirtimo darbai  turi  būti
vykdomi nuo rugsėjo 1d. iki kovo 1 d. (rekomenduojama vykdyti šaltuoju metų laiku, esant
pašalui). Vykdant kirtimus paliekami kelmeliai turėtų būti ne aukštesni kaip 5 cm nuo žemės
paviršiaus. Likvidinė mediena turėtų būti sukraunama į krūvas iš anksto numatytose vietose
ir pašalinama iš tvarkymo ploto (panaudoti biokurui, arba palikti supūti už tvarkymo ploto
ribų Direkcijos ekologo parinktose vietose). Atžalos ir naujai užaugantys medžiai bei krūmai
turi būti intensyviai šalinami nuo rugsėjo 1 d. ir iki kovo 1 d. (pageidautina esant pašalui).
Biomasė turėtų būti pašalinama iš tvarkymo ploto ribų (panaudojama biokurui).

100 10 7 10
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Periodišką  (kas  2  metus)  žolinės  augmenijos  šienavimą  rekomenduojama pradėti  ne
anksčiau kaip  nuo rugpjūčio  pradžios,  kai  baigia žydėti  saugomi  vėlai  žydintys  augalai.
Susidariusi biomasė turi būti pašalinama iš tvarkomos teritorijos.

Miško laukymė saugoma nuo apaugimo.

Iš viso: 0,72 7

Tvarkymo plotas Nr. 21

492 45d 1,0 0,08 9B1J+Bt 80 0,8 Pcn Biologinės įvairovės  palaikymo kirtimai :  medžių  ir  krūmų  kirtimo darbai  turi  būti
vykdomi nuo rugsėjo 1d. iki kovo 1 d. (rekomenduojama vykdyti šaltuoju metų laiku, esant
pašalui). Vykdant kirtimus paliekami kelmeliai turėtų būti ne aukštesni kaip 5 cm nuo žemės
paviršiaus. Likvidinė mediena turėtų būti sukraunama į krūvas iš anksto numatytose vietose
ir pašalinama iš tvarkymo ploto (panaudoti biokurui, arba palikti supūti už tvarkymo ploto
ribų Direkcijos ekologo parinktose vietose). Atžalos ir naujai užaugantys medžiai bei krūmai
turi būti intensyviai šalinami nuo rugsėjo 1 d. ir iki kovo 1 d. (pageidautina esant pašalui).
Biomasė turėtų būti pašalinama iš tvarkymo ploto ribų (panaudojama biokurui).

Periodišką  (kas  2  metus)  žolinės  augmenijos  šienavimą  rekomenduojama pradėti  ne
anksčiau kaip  nuo rugpjūčio  pradžios,  kai  baigia žydėti  saugomi  vėlai  žydintys  augalai.
Susidariusi biomasė turi būti pašalinama iš tvarkomos teritorijos. 

100 300 24 300

Iš viso: 0,08 24

Tvarkymo plotas Nr. 22

134 49d 0,6 0,15 Pelkė 
10B

60 Pc Biologinės įvairovės palaikymo kirtimai : medžių ir krūmų kirtimo darbai turi būti
vykdomi nuo rugsėjo 1d. iki kovo 1 d. (rekomenduojama vykdyti šaltuoju metų laiku, esant
pašalui). Vykdant kirtimus turėtų būti paliekamos pelkinės formos pušys ir nedideli gojeliai
(paliktinus/iškirstinus  medžius  bei  paliekamų  gojelių  ribas  nurodo  Direkcijos  ekologas).
Paliekami kelmeliai  turėtų  būti  ne aukštesni kaip 5 cm nuo žemės paviršiaus. Likvidinė
mediena (jei  dėl  gamtinių  sąlygų  jos neįmanoma ištraukti  iš tvarkymo ploto) turėtų  būti
sukraunama į krūvas iš anksto numatytose vietose, o iš tvarkymo ploto ribų  išgabenama
esant pašalui (biomasę galima panaudoti biokurui, arba palikti supūti už tvarkymo ploto ribų
Direkcijos  ekologo  parinktose vietose,  kur  nėra  saugomų  gamtinių  vertybių).  Atžalos ir
naujai užaugantys medžiai bei krūmai turi būti intensyviai šalinami nuo rugsėjo 1 d. ir iki

20
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kovo 1 d. (pageidautina esant pašalui). Biomasė turėtų būti pašalinama iš tvarkymo ploto
ribų (panaudojama biokurui).

Periodišką  (kas  2  metus)  žolinės  augmenijos  šienavimą  rekomenduojama pradėti  ne
anksčiau kaip  nuo rugpjūčio  pradžios,  kai  baigia žydėti  saugomi  vėlai  žydintys  augalai.
Susidariusi biomasė turi būti pašalinama iš tvarkomos teritorijos. 

Pelkė saugoma nuo apaugimo.

Iš viso: 0,15 1

Tvarkymo plotas Nr. 32

135 25d 3,0 2,58 Miško aikštė Udp Biologinės įvairovės  palaikymo kirtimai :  medžių  ir  krūmų  kirtimo darbai  turi  būti
vykdomi 135 kvartale 26 sklypo dalyje nuo rugsėjo 1d. iki kovo 1 d. (rekomenduojama
vykdyti šaltuoju metų laiku, esant pašalui). Atžalos ir naujai užaugantys medžiai bei krūmai
turi būti intensyviai šalinami nuo rugsėjo 1 d. ir iki kovo 1 d. (pageidautina esant pašalui).
Biomasė turėtų būti pašalinama iš tvarkymo ploto ribų (panaudojama biokurui).

Periodišką  (kas  2  metus)  žolinės  augmenijos  šienavimą  (135  kv.  25  sklypas  jau
šienaujamas) rekomenduojama pradėti ne anksčiau kaip nuo rugpjūčio pradžios, kai baigia
žydėti saugomi vėlai žydintys augalai. Susidariusi biomasė turi būti pašalinama iš tvarkomos
teritorijos.

Miško aikštė saugoma nuo apaugimo.

135 26d 0,5 0,29 9B1B+Bt 55 0,6 Lcp 100 140 41 140

Iš viso: 2,87 41

Tvarkymo plotas Nr. 33

135 35 0,8 0,8 Miško laukymė Ldp Biologinės įvairovės palaikymo kirtimai : medžių ir krūmų kirtimo darbai turi būti
vykdomi 135 kvartale 26 sklypo dalyje nuo rugsėjo 1d. iki kovo 1 d. (rekomenduojama
vykdyti  šaltuoju metų  laiku, esant pašalui).  Likvidinė  mediena turėtų  būti  sukraunama į
krūvas iš anksto numatytose vietose, o iš  tvarkymo ploto ribų  išgabenama esant pašalui
(biomasę galima panaudoti biokurui, arba palikti supūti už tvarkymo ploto ribų Direkcijos
ekologo parinktose vietose, kur nėra saugomų gamtinių vertybių).

Atžalos  ir  naujai  užaugantys  medžiai  bei  krūmai  turi  būti  intensyviai  šalinami  nuo
rugsėjo 1 d. ir iki kovo 1 d. (pageidautina esant pašalui). Biomasė turėtų būti pašalinama iš
tvarkymo ploto ribų (panaudojama biokurui).

136 32 3,8 3,8 Miško laukymė Ldp

136 36d 2,0 0,66 8E2B+Bt,J 
(kultūr.)

65 0,7 Ldp 100 320 211 320
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Periodišką  (kas  2  metus)  žolinės  augmenijos  šienavimą  rekomenduojama pradėti  ne
anksčiau kaip  nuo rugpjūčio  pradžios,  kai  baigia žydėti  saugomi  vėlai  žydintys  augalai.
Susidariusi biomasė turi būti pašalinama iš tvarkomos teritorijos.

Miško laukymės saugomos nuo apaugimo.

Iš viso: 5,26 211

Tvarkymo plotas Nr. 46

139 16d 0,5 0,4 Pašarų aikštelė Ldp Biologinės įvairovės palaikymo kirtimai : medžių ir krūmų kirtimo darbai turi būti
vykdomi 135 kvartale 26 sklypo dalyje nuo rugsėjo 1d. iki kovo 1 d. (rekomenduojama
vykdyti  šaltuoju metų  laiku, esant pašalui).  Likvidinė  mediena turėtų  būti  sukraunama į
krūvas iš anksto numatytose vietose, o iš  tvarkymo ploto ribų  išgabenama esant pašalui
(biomasę galima panaudoti biokurui, arba palikti supūti už tvarkymo ploto ribų Direkcijos
ekologo parinktose vietose, kur nėra saugomų gamtinių vertybių).

Atžalos  ir  naujai  užaugantys  medžiai  bei  krūmai  turi  būti  intensyviai  šalinami  nuo
rugsėjo 1 d. ir iki kovo 1 d. (pageidautina esant pašalui). Biomasė turėtų būti pašalinama iš
tvarkymo ploto ribų (panaudojama biokurui).

Periodišką  (kas  2  metus)  žolinės  augmenijos  šienavimą  rekomenduojama pradėti  ne
anksčiau kaip  nuo rugpjūčio  pradžios,  kai  baigia žydėti  saugomi  vėlai  žydintys  augalai.
Susidariusi biomasė turi būti pašalinama iš tvarkomos teritorijos. 

Pašarų aikštelė ir laukymė saugomos nuo apaugimo.

139 15d 0,4 0,3 9Bt1B+D,K 35 0,7 Lds 100 150 45 150

139 17 1,8 1,8 Miško laukymė
7B3J

20 Udp 9 5

139 18d 1,0 1,0 6B4J+Bl,D,J 25 0,5 Udp 100 70 70 70

Iš viso: 3,5 124

Tvarkymo plotas Nr. 55

511 17 9,1 9,1 Miško aikštė
10B

30 Ucp Miško aikštės saugomos nuo apaugimo. Medžių  ir krūmų  kirtimo darbai turi būti
vykdomi 135 kvartale 26 sklypo dalyje nuo rugsėjo 1d. iki kovo 1 d. (rekomenduojama
vykdyti  šaltuoju metų  laiku, esant pašalui).  Likvidinė  mediena turėtų  būti  sukraunama į
krūvas iš anksto numatytose vietose, o iš  tvarkymo ploto ribų  išgabenama esant pašalui
(biomasę galima panaudoti biokurui, arba palikti supūti už tvarkymo ploto ribų Direkcijos
ekologo parinktose vietose, kur nėra saugomų gamtinių vertybių).

Atžalos  ir  naujai  užaugantys  medžiai  bei  krūmai  turi  būti  intensyviai  šalinami  nuo
rugsėjo 1 d. ir iki kovo 1 d. (pageidautina esant pašalui). Biomasė turėtų būti pašalinama iš

100 10 91 10

511 20 8,7 8,7 Miško aikštė
10B

30 Ucp 100 5 43 5
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tvarkymo ploto ribų (panaudojama biokurui).
Periodišką  (kas  2  metus)  žolinės  augmenijos  šienavimą  rekomenduojama pradėti  ne

anksčiau kaip  nuo rugpjūčio  pradžios,  kai  baigia žydėti  saugomi  vėlai  žydintys  augalai.
Susidariusi biomasė turi būti pašalinama iš tvarkomos teritorijos.

Iš viso: 17,8 134

Tvarkymo plotas Nr. 56

520 25d 5,0 2,08 Miško aikštė
10B

40 Ucp Biologinės įvairovės palaikymo kirtimai : medžių ir krūmų kirtimo darbai turi būti
vykdomi nuo rugsėjo 1d. iki kovo 1 d. (rekomenduojama vykdyti šaltuoju metų laiku, esant
pašalui). Vykdant kirtimus turėtų būti paliekamos pelkinės formos pušys ir nedideli gojeliai
(paliktinus/iškirstinus  medžius  bei  paliekamų  gojelių  ribas  nurodo  Direkcijos  ekologas.
Paliekami kelmeliai  turėtų  būti  ne aukštesni kaip 5 cm nuo žemės paviršiaus. Likvidinė
mediena (jei  dėl  gamtinių  sąlygų  jos neįmanoma ištraukti  iš tvarkymo ploto) turėtų  būti
sukraunama į krūvas iš anksto numatytose vietose, o iš tvarkymo ploto ribų  išgabenama
esant pašalui (biomasę galima panaudoti biokurui, arba palikti supūti už tvarkymo ploto ribų
Direkcijos ekologo parinktose vietose, kur nėra saugomų gamtinių vertybių).

Atžalos  ir  naujai  užaugantys  medžiai  bei  krūmai  turi  būti  intensyviai  šalinami  nuo
rugsėjo 1 d. ir iki kovo 1 d. (pageidautina esant pašalui). Biomasė turėtų būti pašalinama iš
tvarkymo ploto ribų (panaudojama biokurui).

Periodišką  (kas  2  metus)  žolinės  augmenijos  šienavimą  rekomenduojama pradėti  ne
anksčiau kaip  nuo rugpjūčio  pradžios,  kai  baigia žydėti  saugomi  vėlai  žydintys  augalai.
Susidariusi biomasė turi būti  pašalinama iš tvarkomos teritorijos. Miško aikštės ir pelkės
saugomos nuo apaugimo.

5

520 26d 0,9 0,06 10B 40 0,6 Pc 100 60 2 60

520 27d 1,5 0,7 9E1B+D,Bt
(kultūr.)

40 0,6 Pcn 100 200 140 200

520 31d 3,8 3,79 Miško aikštė
10B+Bt

40 Ucp 5

520 28d 0,7 0,63 Miško pelkė Pc

520 29 1,3 1,3 Miško aikštė Ucp

Iš viso: 8,56 142

Tvarkymo plotas Nr. 58

511 11d 4,5 0,76 10Bt+E 50 0,7 Ldp Biologinės įvairovės palaikymo kirtimai : medžių ir krūmų kirtimo darbai turi būti
vykdomi  511  kvartale  11  sklypo  dalyje  (0,76  ha plote)  nuo  rugsėjo  1d.  iki  kovo  1  d.
(rekomenduojama vykdyti šaltuoju metų laiku, esant pašalui). Likvidinė mediena turėtų būti
sukraunama į krūvas iš anksto numatytose vietose, o iš tvarkymo ploto ribų  išgabenama
esant pašalui (biomasę galima panaudoti biokurui, arba palikti supūti už tvarkymo ploto ribų

100 180 137 180

511 14 5,5 5,5 Miško aikštė Ucp
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Direkcijos  ekologo  parinktose vietose,  kur  nėra  saugomų  gamtinių  vertybių).  Atžalos ir
naujai užaugantys medžiai bei krūmai turi būti intensyviai šalinami nuo rugsėjo 1 d. ir iki
kovo 1 d. (pageidautina esant pašalui). Biomasė turėtų būti pašalinama iš tvarkymo ploto
ribų (panaudojama biokurui).

Periodišką  (kas  2  metus)  žolinės  augmenijos  šienavimą  rekomenduojama pradėti  ne
anksčiau kaip  nuo rugpjūčio  pradžios,  kai  baigia žydėti  saugomi  vėlai  žydintys  augalai.
Susidariusi biomasė turi būti pašalinama iš tvarkomos teritorijos.

Miško aikštė saugoma nuo apaugimo.

Iš viso: 6,26 137

Tvarkymo plotai Nr. 3; 9; 11; 13; 18; 19; 45; 49; 52; 53

22 3 1,7 1,4 7E2E1B 85 0,5 LdsBiologinės įvairovės  palaikymo kirtimai.  Kirsti  dalį  eglių  (grupėmis),  formuoti  atviras
aikšteles,  kuriose  savaime  atsikurtų  lapuočių  medžių  rūšys.  Esant  reikalui  šalinti  eglių
pomiškį.  Siekti  formuoti  9020;  91E0  buveinėms  būdingą  įvairiaamžį  medyną,  kuriame
dominuotų lapuočiai.

10 19 27 190

22 12 1,4 1,4 8E2Bt+B 60 0,7 UdsBiologinės įvairovės  palaikymo kirtimai.  Kirsti  dalį  eglių  (grupėmis),  formuoti  atviras
aikšteles,  kuriose  savaime  atsikurtų  lapuočių  medžių  rūšys.  Esant  reikalui  šalinti  eglių
pomiškį.  Siekti  formuoti  9020;  91E0  buveinėms  būdingą  įvairiaamžį  medyną,  kuriame
dominuotų lapuočiai.

30 78 109 260

140 9 1 0,2 8J1B1E+D,Ą,
U

65 0,7 Udp Biologinės įvairovės  palaikymo kirtimai.  Kirsti  dalį  eglių  (grupėmis),  formuoti  atviras
aikšteles,  kuriose  savaime  atsikurtų  lapuočių  medžių  rūšys.  Esant  reikalui  šalinti  eglių
pomiškį.  Siekti  formuoti  9020;  91E0  buveinėms  būdingą  įvairiaamžį  medyną,  kuriame
dominuotų lapuočiai.

30 75 15 250

140 11 0,6 0,6 7E1B2J+Ą,U 80 0,7 Udp Biologinės įvairovės  palaikymo kirtimai.  Kirsti  dalį  eglių  (grupėmis),  formuoti  atviras
aikšteles,  kuriose  savaime  atsikurtų  lapuočių  medžių  rūšys.  Esant  reikalui  šalinti  eglių
pomiškį.  Siekti  formuoti  9020;  91E0  buveinėms  būdingą  įvairiaamžį  medyną,  kuriame
dominuotų lapuočiai.

30 72 43 240

141 22 1 0,7 6E1B3Bt+Ą,E 70 0,6 Lds Biologinės įvairovės  palaikymo kirtimai.  Kirsti  dalį  eglių  (grupėmis),  formuoti  atviras
aikšteles,  kuriose  savaime  atsikurtų  lapuočių  medžių  rūšys.  Esant  reikalui  šalinti  eglių

20 44 31 220
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pomiškį.  Siekti  formuoti  9020;  91E0  buveinėms  būdingą  įvairiaamžį  medyną,  kuriame
dominuotų lapuočiai.

141 41 2,1 1,8 6E2E1B1J 75 0,6 LdpBiologinės įvairovės  palaikymo kirtimai.  Kirsti  dalį  eglių  (grupėmis),  formuoti  atviras
aikšteles,  kuriose  savaime  atsikurtų  lapuočių  medžių  rūšys.  Esant  reikalui  šalinti  eglių
pomiškį.  Siekti  formuoti  9020;  91E0  buveinėms  būdingą  įvairiaamžį  medyną,  kuriame
dominuotų lapuočiai.

20 46 83 230

141 37 2,6 2,6 6E1B3J+D,E 80 0,7 LdpBiologinės įvairovės  palaikymo kirtimai.  Kirsti  dalį  eglių  (grupėmis),  formuoti  atviras
aikšteles,  kuriose  savaime  atsikurtų  lapuočių  medžių  rūšys.  Esant  reikalui  šalinti  eglių
pomiškį.  Siekti  formuoti  9020;  91E0  buveinėms  būdingą  įvairiaamžį  medyną,  kuriame
dominuotų lapuočiai.

30 99 257 330

491 9 1,3 0,3 5B3D2E+J,Ą,B
t

2 ard. - 10E

65 0,9 Lds Biologinės įvairovės palaikymo kirtimai.  Šalinti  antrą  E ardą.  Kirsti  dalį  1  ardo eglių
(grupėmis),  formuoti  atviras  aikšteles,  kuriose savaime atsikurtų  lapuočių  medžių  rūšys.
Esant  reikalui  šalinti  eglių  pomiškį.  Siekti  formuoti  9020;  91E0  buveinėms  būdingą
įvairiaamžį medyną, kuriame dominuotų lapuočiai.

20 57 17 285

491 30 1,2 1,2 7E3B+J,D,P 85 0,6 LdsBiologinės įvairovės  palaikymo kirtimai.  Kirsti  dalį  eglių  (grupėmis),  formuoti  atviras
aikšteles,  kuriose  savaime  atsikurtų  lapuočių  medžių  rūšys.  Esant  reikalui  šalinti  eglių
pomiškį.  Siekti  formuoti  9020;  91E0  buveinėms  būdingą  įvairiaamžį  medyną,  kuriame
dominuotų lapuočiai.

20 56 67 280

491 36 1,2 1,2 5E3B2D+E,Ą 85 0,6 Ldp Biologinės įvairovės  palaikymo kirtimai.  Kirsti  dalį  eglių  (grupėmis),  formuoti  atviras
aikšteles,  kuriose  savaime  atsikurtų  lapuočių  medžių  rūšys.  Esant  reikalui  šalinti  eglių
pomiškį.  Siekti  formuoti  9020;  91E0  buveinėms  būdingą  įvairiaamžį  medyną,  kuriame
dominuotų lapuočiai.

15 41 49 270

491 27 2,4 1,5 5E3B1J1D+Ą 85 0,6 Lds Biologinės įvairovės  palaikymo kirtimai.  Kirsti  dalį  eglių  (grupėmis),  formuoti  atviras
aikšteles,  kuriose  savaime  atsikurtų  lapuočių  medžių  rūšys.  Esant  reikalui  šalinti  eglių
pomiškį.  Siekti  formuoti  9020;  91E0  buveinėms  būdingą  įvairiaamžį  medyną,  kuriame
dominuotų lapuočiai.

15 41 61 270

492 15 1,6 1,6 7B2Bt1E+E
2 ard. 10E(40)

30 0,9 Lds Vykdant einamuosius kirtimus taip pat šalinti antro ardo egles. 20 37 59 185
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502 6 1 0,4 7B3Bt+E 
2 ard. 10E(50)

65 0,8 Lds Biologinės įvairovės palaikymo kirtimai. Šalinti antrą E ardą. 15 37 15 245

502 10 2,1 1,7 6E2B2Bt+D 70 0,6 LdsBiologinės įvairovės  palaikymo kirtimai.  Kirsti  dalį  eglių  (grupėmis),  formuoti  atviras
aikšteles,  kuriose  savaime  atsikurtų  lapuočių  medžių  rūšys.  Esant  reikalui  šalinti  eglių
pomiškį.  Siekti  formuoti  9020;  91E0  buveinėms  būdingą  įvairiaamžį  medyną,  kuriame
dominuotų lapuočiai.

20 54 92 270

502 11 1,1 1,1 8E1B1Bt 80 0,5 LdpBiologinės įvairovės  palaikymo kirtimai.  Kirsti  dalį  eglių  (grupėmis),  formuoti  atviras
aikšteles,  kuriose  savaime  atsikurtų  lapuočių  medžių  rūšys.  Esant  reikalui  šalinti  eglių
pomiškį.  Siekti  formuoti  9020;  91E0  buveinėms  būdingą  įvairiaamžį  medyną,  kuriame
dominuotų lapuočiai.

15 32 35 210

502 12 0,9 0,6 8B1D1E+Ą,Bt
2 ard 10E(40)

55 0,9 Ucs Biologinės įvairovės palaikymo kirtimai.  Šalinti antrą E ardą. Formuoti atviras aikšteles,
kuriose savaime atsikurtų lapuočių medžių rūšys. Esant reikalui šalinti eglių pomiškį. Siekti
formuoti 9020; 91E0 buveinėms būdingą įvairiaamžį medyną, kuriame dominuotų lapuočiai.

15 34 20 225

Iš viso: 22 1007

Bendras plotas, kuriame planuojama vykdyti biologinės įvairovės palaikymo kirtimus: 32,9 ha; Bendras tūris, iškertamas biologinės įvairovės palaikymo kirtimais: 2075 m3;
Bendras plotas, kuriame projektuojamos gamtotvarkos priemonės: 79,9 ha

d - taksacinio sklypo ploto dalis



8.2. Pakėvio miško BAST gamtotvarkos planas

Pakėvio  miško  gamtotvarkos  plano  tikslas  yra  užtikrinti  aktyvių  aukštapelkių,

tarpinių pelkių ir liūnų, šarmingų žemapelkių, dvilapio purvuolio palankią apsaugos būklę

sudaryti sąlygas negyvos medienos kiekio didėjimui.  Gamtotvarkos plano tikslams pasiekti

numatomi  šie  uždaviniai:  a).  atkurti  ir  išsaugoti  EB  svarbos  natūralių  buveinių:  7110

*Aktyvios aukštapelkės (ne mažesniame kaip 5 ha plote), 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai (ne

mažesniame kaip 10 ha plote), 7230 Šarmingos žemapelkės (ne mažesniame kaip 1 ha plote)

būdingą  struktūrą;  b).  atkurti  ir  išsaugoti  dvilapio purvuolio  (ne mažiau kaip 70 augalų)

buveines; c). padidinti negyvos medienos kiekį valstybinės reikšmės miškuose. 

Teritorijoje  jau  senokai  niekas  neūkininkauja.  Pagrindinės  Pakėvio  miško  BAST

gamtosauginės problemos susijusios  su  atvirų  plotų  (kelių  tipų  pelkių  ir  teritorijoje  retų

pievų) užaugimu medžiais ir krūmais. Tai turi neigiamą įtaką ne tik tipiškoms buveinėms,

augalų  bendrijoms,  bet  ir  daugeliui  retų  augalų  bei  gyvūnų  rūšių.  Dėl  šios  priežasties

Teritorijoje  turi  būti  suformuotos  ir  palaikomos  atviros  pelkių  plynės  ir  šienaujamos

vertingiausios pievos. Jose negali būti įrengiamos pašarų aikštelės medžiojamiems žvėrims. 

Teritorija minimaliai paveikta praeityje vykdytos sausinamosios melioracijos. Kėvės

upeliukas  kanalizuotas.  Teritorijos  hidrologinį  režimą  palaiko  bebrai.  Jie  sukuria  sąlygas

kitoms gyvūnų  rūšims (varliagyviams,  gervėms,  brastiniams tilvikams)  įsikurti.  Dėl  šios

priežasties teritorijoje gyvenanti bebrų populiacija saugotina. Kadangi visi draustinio miškai

priskirti IIA miškų grupei – medynuose turėtų būti didesnis negyvos medienos kiekis. 

Visuose  valstybinės  reikšmės  miškų  plotuose  patenkančiuose  į  Pakėvės  telmologinio

draustinio  teritoriją  savaime  nudžiūvę  ir  sanitariniu  požiūriu  nepavojingi,  vidutinio  medyno

skersmens ir  storesni medžiai  turi  būti  paliekami medynuose supūti.  Tokie medžiai  gali  būti

kertami tik tuo atveju jei negyvos medienos kiekis medyne po kirtimo liktų ne mažiau kaip 20

m3/ha (skaičiuojant vidutinio medyno skersmens ir storesnius negyvus medžius).

Gamtotvarkos  plane  numatytos  priemonės  valstybinės  reikšmės  miškų  teritorijoje

pateikiamos 18 lentelėje, tvarkymo plotų lokalizacija – 14 priede. Tvarkymo priemones galima

įgyvendinti tik patvirtinus Pakėvio miško gamtotvarkos planą.

56



18 lentelė. Biologinės įvairovės palaikymo kirtimai ir kitos priemonės pagal Pakėvio miško gamtotvarkos planą
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Kelmės girininkija 

Tvarkymo plotas Nr. 1

51 12 2,9 2,9 Miško
laukymė 

Trakas: Kr,
vidutinio
tankumo

Pc Trako  kirtimas.  Pirmiausia  reiktų  iškirsti  sumedėjusią  augaliją.
Vėliau  turi  būti  šalinamos medžių  ir  krūmų  atžalos  (rugsėjo  mėn.)  ir
plotas paruošiamas šienavimui (šienauti kas 3 metus). Biomasę  būtina
pašalinti iš tvarkomo ploto. 

Tvarkymo plotas Nr. 2

52 27d 2,3 1,3 8P1B1J 30 0,5 Pa Sumedėjusios  augalijos  kirtimas (žiemą,  esant  įšalui  ir  negiliai
sniego dangai).  Kirtimų  metu turi  būti  paliekamos žemaūgės pelkinės
formos pušaitės (ypač pietinėje ežero pusėje). Vėliau turi būti reguliariai
šalinamos  medžių  ir  krūmų  atžalos  (kas  3  metus).  Biomasė  turi  būti
pašalinama iš tvarkymo ploto ir sukraunama į krūvas, paliekant pūti.  

0 100 5 7 5

52 28 1,1 1,1 Pelkė Pa

54 3d 2,4 0,25 10J 45 0,8 Pc 0 100 120 30 120

54 5 2,9 2,9 10P 15 0,5 Pa 0 100 5 15 5

Tvarkymo plotas Nr. 3

52 27d 2,3 1,0 8P1B1J 30 0,5 Pa Sumedėjusios  augalijos  kirtimas (žiemą,  esant  įšalui  ir  negiliai
sniego dangai).  Kirtimų  metu gali  būti  paliekamos žemaūgės pelkinės
formos pušaitės (saugoti liekninius beržus). Vėliau turi būti  reguliariai
šalinamos medžių ir krūmų atžalos (rugsėjo-spalio mėn.). Biomasė turi
būti pašalinama iš tvarkymo ploto. 

0 100 5 5 5

54 1 1,1 1,1 10J 
Trakas: Št,
Kr, retas

30 0,5 Pc 0 100 15 17 15

Tvarkymo plotas Nr. 4

53 24 0,7 0,7 Pašarų
aikštelė

Ncl Saugoti nuo apaugimo sumedėjusia augmenija
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Tvarkymo plotas Nr. 5

53 34d. 6,5 4,3 Pelkė
apaugusi

menkmiškiu
6B4J

Trakas: Kr,
Št, vidutinio

tankumo

30 0,2 Pc Mozaikiškas  sumedėjusios  augalijos  pjovimas (atviresnės
tvarkymo ploto dalys iškertamos plynai,  o kai  kur gali  būti  paliekami
nedideli medžių gojeliai). Kirtimo darbai atliekami žiemą, esant įšalui ir
negiliai sniego dangai. Tvarkymo plote turi būti išpjaunama sumedėjusi
ir  stambi  žolinė  augalija.  Biomasė  išnešama  iš  tvarkymo  plotų  ir
sukraunama į krūvas. Vėliau turi būti vykdomas reguliarus sumedėjusios
augalijos atžalų ir nendrių pjovimas (žiemą). 

Tvarkymo plotas Nr. 6-11

53 34d 6,5 0,5 Pelkė
apaugusi

menkmiškiu
6B4J

Trakas: Kr,
Št, vidutinio

tankumo

30 0,2 Pc Sumedėjusios  augalijos  kirtimas (žiemą,  esant  įšalui  ir  negiliai
sniego dangai).  Vėliau turėtų  būti  šalinamos medžių  ir  krūmų  atžalos
(biomasė  turi  būti  pašalinta  iš  tvarkymo  ploto  ribų  ir  sukraunama  į
krūvas). 

Šienavimą pradėti po sumedėjusios augalijos ir atžalų šalinimo darbų,
t.y.  trečiaisiais  gamtotvarkos  plano  įgyvendinimo  metais.  Šienauti
rekomenduojama rudenį – spalio mėn. Plotai šienaujami rotaciniu būdu. 

Tvarkymo plotas Nr. 12

53 34d 6,5 0,9 Pelkė
apaugusi

menkmiškiu
6B4J

Trakas: Kr,
Št, vidutinio

30 0,2 Pc Sumedėjusios  augalijos  kirtimas (žiemą,  esant  įšalui  ir  negiliai
sniego dangai). Biomasė turi būti sukraunama į iš anksto parinktas vietas,
kuriose nėra saugomų augalų (už tvarkymo ploto ribų). 

Po  kirtimų  tvarkymo  plotas  turėtų  būti  nušienaujamas  (spalio  –
lapkričio mėn.), nupjaunant atžalas ir viksvas. Nupjauta biomasė turi būti
pašalinama iš tvarkymo ploto. Vėliau priemonę kartoti kas 3 metus.
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53 36d 4,0 0,6 9J1B
Trakas: Kr,

Št, retas

30 0,7 Pc 0 100 25 15 25

Tvarkymo plotas Nr. 13

53 36d 4,0 1,4 9J1B
Trakas: Kr,

Št, retas

30 0,7 Pc Mozaikiškas  sumedėjusios  augalijos  pjovimas (atviresnės
tvarkymo ploto dalys iškertamos plynai,  o kai  kur gali  būti  paliekami
nedideli medžių gojeliai). Kirtimo darbai atliekami žiemą, esant įšalui ir
negiliai  sniego  dangai.  Vėliau  turi  būti  vykdomas  reguliarus
sumedėjusios augalijos atžalų šalinimas (žiemą, esant įšalui). 

0,2-0,3 60 15 21 25

Tvarkymo plotas Nr. 14

53 34d 6,5 0,2 Pelkė
apaugusi

menkmiškiu
6B4J

Trakas: Kr,
Št, vidutinio

tankumo

30 0,2 Pc Sumedėjusios  augalijos  kirtimas (žiemą,  esant  įšalui  ir  negiliai
sniego  dangai).  Vėliau  turi  būti  vykdomas  reguliarus  sumedėjusios
augalijos  atžalų  šalinimas  (žiemą,  esant  įšalui).  Biomasė  turi  būti
sukrauna į iš anksto parinktas vietas, kuriose nėra saugomų augalų (už
tvarkymo ploto ribų). 

53 36d 4,0 2,0 9J1B
Trakas: Kr,

Št, retas

30 0,7 Pc 0 100 25 50 25
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Tvarkymo plotas Nr. 15-17

53 34d 6,5 0,6 Pelkė
apaugusi

menkmiškiu
6B4J

Trakas: Kr,
Št, vidutinio

tankumo

30 0,2 Pc Sumedėjusios  augalijos  kirtimas (žiemą,  esant  įšalui  ir  negiliai
sniego dangai). Biomasė turi būti  pašalinta iš Teritorijos ribų (siūloma
panaudoti  biokurui).  Iškirtus  sumedėjusią  augaliją  turi  būti  vykdomas
reguliarus ploto šienavimas, kartu pašalinant ir  sumedėjusios augalijos
atžalas  (rugsėjo  pabaigoje  –  spalio  mėn.).  Plotai  šienaujami  rotaciniu
būdu  (tas  pats  plotas  nušienaujamas kas  3  metai).  Biomasė  turi  būti
išvežama iš Teritorijos. 

Bendras plotas, kuriame suprojektuotos tvarkymo priemonės: 19,8 ha

Bendras iškertamas tūris: 160 m3
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