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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. Darbo teisinis pagrindas, tikslai ir metodika  
 
Teisinis pagrindas. Šis darbas atliktas Ukmerg÷s miškų ur÷dijos užsakymu 

pagal sutartį Nr. 75/150 sudarytą 2008.05.22. Gamtosauginių priemonių plano 
tikslingumą ir aktualumą sąlygojo naujo VĮ Ukmerg÷s miškų ur÷dijos vidin÷s 
miškotvarkos projekto rengimas. Šiame plane suprojektuota gamtosauginių ir specialių 
miško biologinę įvairovę praturtinančių priemonių visuma, vadovaujantis Miškotvarkos 
darbų instrukcija (2006) ir išaugusiais aplinkosauginiais reikalavimais šalies 
valstybiniams miškams. 

Gamtosauginių priemonių planas yra Ukmerg÷s miškų ur÷dijos vidin÷s 
miškotvarkos 2009-2018 m. projekto dalis. Rengiant šį planą, ur÷dijos girininkijų 
miškuose suprojektuotos gamtosaugin÷s priemon÷s, kurių laikymasis pad÷s išsaugoti ir 
praturtinti biologinę įvairovę miškų ur÷dijos teritorijoje. Suprojektuotos priemon÷s 
suderintos su miškų ur÷dija, atsižvelgiant ne tik į gamtosauginius, bet ir į socialinius bei 
ekonominius visuomen÷s ir miškų ur÷dijos interesus šioje teritorijoje. Informacija apie 
suderintas su miškų ur÷dija gamtosaugines priemones pateikiama atskiruose 
žiniaraščiuose pagal girininkijas.  

 
Darbo tikslas pagaminti specialų Ukmerg÷s miškų ur÷dijos gamtosauginių 

priemonių žem÷lapį, kuriame būtų pažym÷tos visos ur÷dijos teritorijoje esančios 
valstyb÷s saugomos teritorijos, Europos Sąjungos svarbos teritorijos (Natura 2000), 
Lietuvos raudonosios knygos objektų radimviet÷s, ur÷dijos įsipareigotos saugoti 
teritorijos (kertin÷s miško buvein÷s) bei išaiškintos ir lokalizuotos kitos ekologiškai 
vertingos teritorijos. Dauguma šių teritorijų yra dalys vientiso gamtinio ekologinio 
kompensavimo teritorijų tinklo, sudarančio gamtinį karkasą. Visoms šioms 
išvardintoms ir plane pažym÷toms teritorijoms bei objektams sudaromi žiniaraščiai 
kartu su išsaugojimo bei atkūrimo priemon÷mis. Tokiu būdu sukuriamas vieningas 
dokumentas, kuriame sukoncentruotos visos saugomos ir apribotos veiklos teritorijos su 
ūkinio režimo ypatyb÷mis bei gamtosaugin÷mis priemon÷mis. Ši medžiaga iki šiol buvo 
išskaidyta atskiruose teis÷s aktuose bei teritorinio planavimo dokumentuose ir tai 
apsunkino miškų ur÷dijos specialistų praktinį darbą ir ūkin÷s veiklos miškuose kontrolę. 
Ukmerg÷s miškų ur÷dijos ir regioninių parkų darbuotojai kuruojantys saugomas 
teritorijas ateityje gal÷s aktualizuoti visus mūsų pateikiamus duomenis, juos tobulinant 
ir įtraukiant naujus papildomus rodiklius.   

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

Darbo metodika. Darbas atliktas naudojant 2008 m. miškotvarkos lauko darbų 
inventorizacinę medžiagą, kertinių miško buveinių inventorizacijos metu 2002-2004 
metais surinktą medžiagą, Ukmerg÷s miškų ur÷dijos teritorijoje atliktų mokslinių tyrimų 
metu surinktą medžiagą, Ukmerg÷s rajono saugomų teritorijų planavimo dokumentus, 
Ukmerg÷s miškų ur÷dijos darbuotojų, Biržų regioninio parko specialistų pateiktą 
medžiagą bei informaciją. Surinkti iš visų galimų šaltinių duomenys buvo susisteminti 
ir pateikti aiškinamajame rašte. Žiniaraščiai sudaryti, naudojant VĮ Valstybinio 
miškotvarkos instituto naujausios sklypin÷s duomenų baz÷s duomenis. Visa surinkta ir 
apibendrinta medžiaga buvo suvesta į grafinę duomenų bazę ir parengti atskiri GIS 
sluoksniai. Grafin÷ informacija lokalizuota planin÷je medžiagoje M 1:50000 bei 
1:20000. Projektiniai sprendiniai priimti, vadovaujantis galiojančiais saugomų teritorijų 
reglamentais, miškotvarkos taisyklių reikalavimais bei tvaraus, gamtai artimo ir 
subalansuoto miškų ūkio principais.   
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2. Darbo sud÷tis  
 
Darbas susideda iš gamtosauginių priemonių plano žem÷lapio, gamtosauginių 

priemonių plano   aiškinamojo rašto ir žiniaraščių. Bendras visos ur÷dijos 
Gamtosauginių priemonių planas (žem÷lapis) M 1:50000 bei girininkijų   
Gamtosauginių priemonių planai girininkijoms M 1:20000 yra pagaminti valstybinių 
miškų išd÷stymo plano pagrindu. Ūkin÷s veiklos apribojimai bei kitos gamtosaugin÷s 
priemon÷s pateikiamos atskiruose žiniaraščiuose pagal girininkijas. 

Ur÷dijos užsakymu pagamintas Ukmerg÷s miškų ur÷dijos gamtosauginių 
priemonių plano 1 komplektas: Ukmerg÷s miškų ur÷dijos gamtosauginių priemonių  
žem÷lapis bei aiškinamasis raštas su žiniaraščiais skirti - VĮ Ukmerg÷s miškų ur÷dijos 
administracijai. Taip pat pagaminta visų 15  girininkijų gamtosauginių priemonių planai 
– aiškinamieji raštai ir  žem÷lapiai.    
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3. Valstyb÷s saugomos teritorijos ir objektai  
 
3.1. Gamtinis karkasas 
 
Kadangi dauguma saugomų teritorijų yra sud÷tin÷s gamtinio karkaso dalys, tad 

pirmiausia paaiškiname kas  yra gamtinis karkasas. 
„Gamtinis karkasas – tai vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo 

teritorijų tinklas, jungiantis gamtinio pobūdžio: 

• Saugomas teritorijas – rezervatus, draustinius, valstybinius parkus, 
atkuriamuosius ir genetinius sklypus, ekologines apsaugos zonas;  

• Kitas ekologiškai svarbias vandenų, miškų, žem÷s ūkio, kitos paskirties 
teritorijas.  

Gamtinio karkaso teritorijų apsaugą, tvarkymą, naudojimą ir planavimą 
reglamentuoja Saugomų teritorijų, Aplinkos apsaugos, Nekilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos, Miškų, Teritorijų planavimo, Statybos, Poveikio aplinkai vertinimo, Pajūrio 
juostos bei kiti įstatymai, Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos, atskirų 
saugomų teritorijų nuostatai, saugomų teritorijų, jų zonų, teritorijos dalių ar paveldo 
objektų tipiniai ir (ar) individualūs apsaugos, taip pat saugomų teritorijų regioniniai 
architektūriniai reglamentai, įskaitant laikinus reglamentus, apsaugos sutartys, kurios 
gali būti sudaromos d÷l veiklos apribojimų saugomose teritorijose, konkrečių žem÷s, 
miško bei vandens telkinio naudojimo sąlygų nustatymo ir gamtinio karkaso nuostatai.  

  
Gamtinio karkaso paskirtis: 

• Sukurti vientisą gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklą, 
užtikrinantį kraštovaizdžio geoekologinę pusiausvyrą ir gamtinius ryšius tarp 
saugomų teritorijų, sudaryti prielaidas biologinei įvairovei išsaugoti;  

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

• Saugoti gamtinį kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius;  
• Didinti šalies miškingumą;  
• Optimizuoti kraštovaizdžio urbanizacijos bei technogenizacijos ir žem÷s ūkio 

pl÷trą.  

Gamtinį karkasą sudaro: 

• Geoekologin÷s takoskyros – teritorijų juostos, jungiančios ypatinga 
ekologine svarba bei jautrumu pasižyminčias vietoves: upių aukštupius, 
vandenskyras, aukštumų ežerynus, kalvynus, pelkynus, priekrantes, požeminių 
vandenų intensyvaus maitinimo ir karsto paplitimo plotus. Jos skiria stambias 
gamtines geosistemas ir palaiko bendrąją gamtinio kraštovaizdžio ekologinę 
pusiausvyrą;  
• Geosistemų vidinio stabilizavimo arealai ir ašys – teritorijos, galinčios 
pakeisti šoninį nuot÷kį ar kitus gamtin÷s migracijos srautus, taip pat reikšmingos 
biologin÷s įvairov÷s požiūriu: želdinių masyvai ir grup÷s, natūralios pievos, 
pelk÷s bei kiti vertingi stambiųjų geosistemų ekotopai. Šios teritorijos 
kompensuoja neigiamą ekologinę įtaką gamtin÷ms geosistemoms;  
• Migraciniai koridoriai  – sl÷niai, raguvynai bei dubakloniai, kitos 
žemesn÷se reljefo vietose esančios teritorijos, kuriomis vyksta intensyvi 
medžiagų, energijos ir gamtin÷s informacijos srautų apykaita ir augalų bei 
gyvūnų rūšių migracija.  
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Visos šios geoekologiškai aktyvios teritorijos yra sujungtos į vientisą sistemą – 
gamtinį karkasą, skirtą valdyti kompensacines kraštovaizdžio funkcijas bei garantuoti jo 
struktūros stabilumą. 

  
Pagal geosistemų, kurios atlieka ekokompensacines funkcijas, dydį ir svarbą 

gamtinio karkaso struktūrin÷s dalys skirstomos į europin÷s, nacionalin÷s, regionin÷s ir 
vietin÷s reikšm÷s. 

  
Pagal natūralumo laipsnį ir geb÷jimą atlikti ekologinio kompensavimo 

funkcijas, teritorijų planavimo dokumentuose išskiriamos patikimo, riboto ir silpno 
geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijos. 

  
Biologin÷s įvairov÷s apsaugai gamtinio karkaso teritorijose išskiriamas 

ekologinis tinklas, jungiantis didžiausią bioekologinę svarbą turinčias buveines, jų 
aplinką bei gyvūnų ir augalų migracijos koridorius. Vyriausyb÷s įgaliotos institucijos 
nustatyta tvarka išskiriamas Europos ekologinis tinklas „Natura 2000“, apimantis 
buveinių ir paukščių apsaugai svarbias teritorijas. 

  
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose yra draudžiama arba 

ribojama veikla, galinti tur÷ti neigiamą poveikį saugomoms natūralioms buvein÷ms, 
rūšių buvein÷ms ir saugomoms augalų bei gyvūnų rūšims. Leidžiama tokia veikla, kuri 
užtikrina tinkamą buveinių ir rūšių būklę. Veikla šiose teritorijose turi būti vykdoma 
atsižvelgiant į konkrečius buveinių tipus ar rūšis ir remiantis teritorijų planavimo 
dokumentais ir (ar) gamtotvarkos planais. 

  
Didžioji dalis saugomų teritorijų plotų patenka į gamtinį karkasą. 
  
Gamtinio karkaso teritorijose saugoma kraštovaizdžio erdvin÷ teritorin÷ 

struktūra ir gamtinis pobūdis, ekologinis stabilumas, kraštovaizdžio estetin÷ vert÷. 
  
Visose gamtinio karkaso teritorijose skatinama veikla, kuria užtikrinama 

kraštovaizdžio ekologin÷ pusiausvyra, palaikomas ir stiprinamas ekosistemų stabilumas, 
vykdoma renatūralizacija ir ekosistemų atkūrimas, bei ekstensyvi rekreacija, palaikoma 
ir didinama biologin÷ įvairov÷ bei bendras teritorijos miškingumas, saugomi bei 
plečiami želdynai ir želdiniai agrarin÷se bei urbanizuotose teritorijose, vykdomi 
teritorijų ir akvatorijų rekultivacijos bei išvalymo nuo užteršimo darbai, 
neutralizuojamos, kitaip nukenksminamos arba iškeliamos pramon÷s įmon÷s ir 
mažinamas vizualiai agresyvių objektų poveikis. 

  
Siekiant stiprinti teritorijų ekokompensacines funkcijas, turi būti vykdomos 

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

  
Ūkin÷ veikla gamtinio karkaso teritorijose gali būti vykdoma tik įvertinus šios 

veiklos poveikį, atlikus teritorijų planavimo dokumentų, planų ir programų strateginį 
pasekmių vertinimą vadovaujantis Aplinkos apsaugos bei Planuojamos ūkin÷s veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymais Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nustatyta 
tvarka, numatant ir įgyvendinant įvairiapuses priemones antropogeniniam poveikiui 
kompensuoti, gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei išsaugoti. 

  
  Gamtinio karkaso teritorijose draudžiama naujų pramon÷s įmonių, kurioms 

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

  
Gamtinio karkaso teritorijos turi būti tvarkomos vadovaujantis darnios pl÷tros 

principais. Teritorijose, turinčiose istorinę, kultūrinę vertę, svarbiose estetiniu atžvilgiu, 
gamtinio karkso teritorijos tvarkomos atsižvelgiant ir derinant tarpusavyje ekologinius, 
kultūrinius bei estetinius kraštovaizdžio formavimo reikalavimus.“ 

(Tekstas iš Valstybin÷s saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos tinklapio) 
Gamtinio karkaso nuostatus žiūr÷ti  16 priede. 
 

 
3.2  Valstyb÷s saugomos teritorijos  

 
Ukmerg÷s miškų ur÷dijos bendras miškų plotas 82,1 tūkst. ha, iš jų  miško 

žem÷s plotas yra 80,5 tūkst.  ha. Ur÷dijos valdomi patik÷jimo teise valstybin÷s reikšm÷s 
miškai sudaro 37,2 tūkst.  ha (45,3% bendro miškų ploto),  iš jų miško žem÷s plotas 
36,2 tūkst. ha arba 45% bendro miško žem÷s ploto. Teritorijos miškingumas sudaro apie 
32,9%.  Ur÷dijos miškingumas bene didžiausias šiaur÷s vakarin÷je teritorijos dalyje. 

 
Bendras valstyb÷s  ir savivaldybių saugomų teritorijų plotas Ukmerg÷s miškų 

ur÷dijos miškuose yra 17 483 ha, iš jų 5 240 ha yra valstyb÷s saugomos teritorijos – 
draustiniai,  12 243 ha biosferos poligonai. Miško žem÷s plotai atitinkamai yra 16 886 
ha, 5 017 ha ir  11 869 ha. 

 
Miškų ur÷dijos valdomuose patik÷jimo teise valstybin÷s reikšm÷s miškuose 

bendras valstyb÷s ir savivaldybių saugomų teritorijų plotas yra 9 627 ha, iš jų 3 275 ha  
yra valstyb÷s saugomos teritorijos – draustiniai,  6 352 ha  biosferos poligonai. Miško 
žem÷s plotai atitinkamai yra 9 213 ha, 3 072 ir 6 141 ha.   

 
Suvestiniai duomenys apie šias saugomas teritorijas yra pateikiami  1 lentel÷je, 

o detalūs – žiniaraščiuose  prieduose pagal girininkijas. Saugomų teritorijų miško žem÷s 
plotai pateikiami be linijinių objektų plotų. 

 
1 lentel÷  
Valstyb÷s ir savivaldybių saugomos teritorijos  

 

Visi miškai 
Valstybin÷s reikšm÷s miškai 
valdomi miškų ur÷dijos 

Saugomų teritorijų kategorija Miškų 
teritorijos 
plotas,  
ha  

Miško žem÷s 
plotas, ha 
 

Miškų 
teritorijos 
plotas,  
ha  

Miško žem÷s 
plotas, ha 
 

Biosferos poligonai 12 242,5 11 868,8 6 351,8 6 141 

Valstybiniai rezervatai 69,3 68,7 0 0 

Valstybiniai draustiniai 5 024,4 4 802,6 3 274,0 3 071,1 

Savivaldybių draustiniai 146,6 146,2 0,7 0,7 

Viso 17 482,8 16 886,3 9 626,5 9 212,8 
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Biosferos steb÷senos (minitoringo) teritorijos 
 
Biosferos steb÷senos (minitoringo) teritorijos tai saugomos teritorijos, įsteigtos 

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

Ukmerg÷s miškų ur÷dijos teritorijoje įkurtas Tauj÷nų – Užul÷nio miško 
biosferos  poligonas apimantis Tauj÷nų-Užul÷nio miškų masyvą. Šis poligonas randasi 
Balelių, Deltuvos, Siesikų, Tauj÷nų, ir Užul÷nio girininkijų teritorijoje (žiūr÷ti 22 
priedą).   
 
 
 
Tauj÷nų – Užul÷nio  miško biosferos poligonas. 

 
Įsteigtas l. e. Aplinkos ministro pareigas  Arūno Kundroto 2004 m. 

gruodžio 10 d. įsakymu nr. d1-629  „D÷l Adutiškio–Guntauninkų miškų, Gedžiūnų 
miško, Gubernijos miško, Padauguvos miško, Plinkšių miško, Rūdninkų girios, 
Šimonių girios, Tauj÷nų–Užul÷nio miškų ir Žaliosios girios biosferos poligonų 
įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo“. 

 
Tauj÷nų – Užul÷nio miško biosferos poligono paskirtis: 

 
1. Būti sud÷tine nacionalin÷s kompleksin÷s ekologin÷s bei specializuotos biologin÷s 
įvairov÷s būkl÷s steb÷senos sistemos bei Europos ekologinio tinklo Natura 2000 
dalimi, kurioje stebimi, kontroliuojami bei prognozuojami gamtinių sistemų 
pokyčiai; 
 
2. Išsaugoti Tauj÷nų–Užul÷nio miškų ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti juodojo 
gandro (Ciconia nigra), mažojo erelio r÷ksnio (Aquila pomarina), gerv÷s (Grus 
grus), pilkosios meletos (Picus canus), vidutinio genio (Dendrocopos medius) ir 
baltnugario genio (Dendrocopos leucotos) populiacijas teritorijoje, kuri atitinka 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakyme Nr. 22 „D÷l 
paukščių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 12-364; 
2003, Nr. 108-4849) nustatytus kriterijus; 
 
3. Vykdyti saugomų rūšių, nurodytų šių Nuostatų 3.2 punkte, steb÷seną 
(monitoringą), mokslinius tyrimus, kaupti informaciją apie rūšių įvairovę; 
 
4.  Atlikti gamtosaugos eksperimentus natūraliuose gamtiniuose kompleksuose ir jų 
aplinkin÷se teritorijose; 
 
5.  Analizuoti žmogaus veiklos poveikį natūralioms ekosistemoms; 
 
6.  Užtikrinti gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą; 
 
7.  Propaguoti biologin÷s įvairov÷s išsaugojimo id÷jas ir būdus. 
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Biosferos poligono bendras plotas 22 532 ha.  Iš jų Ukmerg÷s rajono 
savivaldyb÷s teritorijoje  yra 17 683 ha. Ukmerg÷s miškų ur÷dijos miškų teritorija 
12267 ha,  iš jų miško žem÷ 11 893 ha.  Tame tarpe valstybinių  miškų teritorija yra     
6 376 ha, o miško žem÷  užima 6 165 ha (Balelių, Deltuvos, Tauj÷nų, Užul÷nio 
girininkijose). Čia miškų teritorija ir miško žem÷s plotai pateikiami su Barn÷nų 
telmologiniu draustiniu. 

 

 
 
1 pav. Tauj÷nų – Užul÷nio biosferos poligone. 
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Valstybinis Kernav÷s kultūrinis rezervatas 
 
Valstybinis Kernav÷s kultūrinis rezervatas (archeologin÷ vietov÷) – UNESCO 

saugomas pasaulio paveldo objektas. 
Įsteigtas unikalaus archeologijos, istorijos, kultūros ir gamtos vertybių 

komplekso pagrindu 1989.01.01. 2003 m. sausio m÷n. Valstybinis Kernav÷s 
archeologijos ir istorijos muziejus-rezervatas reorganizuotas į Valstybinio Kernav÷s 
kultūrinio rezervato direkciją. Direkcijos veiklos tikslas – užtikrinti Kultūrinio rezervato 
nuostatuose numatytų uždavinių įgyvendinimą. Atlikus rezervato ribų korektūrą ir 
paruošus rezervato ribų planą, Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. birželio 20 d. 
nutarimu Nr. IX-982 patvirtintos naujos rezervato ir jo apsaugos zonos ribos bei 
nustatyti saugomų teritorijų plotai: rezervato teritorija - 194,4 ha,  rezervato buferin÷s 
apsaugos zona – 2455,2 ha, kuri skirstoma į du skirtingo apsaugos ir naudojimo režimo 
pazonius: fizin÷s apsaugos režimo pazonis – 118,3 ha, vizualin÷s (regimosios) apsaugos 
režimo pozonis – 2336,9 ha. (Duomenys iš Kernav÷s valstybinio kultūrinio rezervato 
direkcijos   internetinio tinklapio). 

Valstybinio Kernav÷s kultūrinio rezervato buferin÷s apsaugos zonos 
individualus apsaugos reglamentas patvirtintas Lietuvos respublikos kultūros ministro 
2005 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr.ĮV-360 pateikiamas  23 priede 

 Bendras miškų teritorijos plotas 69,3 ha, miško žem÷s plotas 68,7 ha (žiūr÷ti 
22 priedą).  

 
 

Valstybiniai draustiniai.  
 

Valstybinių draustinių plotas ir įsteigimo metai pateikiami pagal žinyną 
„Lietuvos saugomos teritorijos“, 2006 leidykla „Lutut÷“ 

  
Budelių kraštovaizdžio draustinis (bendras plotas 415 ha). Įsteigtas 1992 m. 

Jo paskirtis – saugoti raiškaus miškingo Neries žemupio vingio kraštovaizdį su 
archeologijos paminklais ir teritorijai būdingomis gamtin÷mis vertyb÷mis. Ši teritorija 
unikali savo reljefu. Randasi Širvintų ir Kaišiadorių rajonuose. Čiobiškio girininkijos 
teritorijoje miško  žem÷s  yra 132 ha, valstybinių miškų n÷ra.   

 
Siesarties kraštovaizdžio draustinis    yra Ukmerg÷s rajone, plotas 746 ha, 

įsteigtas 1992 metais. Draustinyje saugomas Siesarties up÷s sl÷nio kraštovaizdis su 
raiškiomis erozin÷mis formomis, žiobrių nerštaviet÷mis. Up÷s dešiniajame šlaite yra 
hidrogeologinis gamtos paveldo objektas – Siesarties šaltinis, taip pat draustinio 
teritorijoje yra vienas iš Antatilčių piliakalnių. Visas draustinis išsiskiria ryškiu reljefu. 

Miškai yra Želvos girininkijoje. Bendras miškų teritorijos plotas yra 435 ha 
(432 ha miško žem÷s plotas). Valstybinių miškų teritorija 128 ha (miško žem÷s plotas 
126 ha). 

 
   Širvintos kraštovaizdžio draustinis.    Įsteigtas 1992 metais. Draustinio plo-

tas yra 1030 ha ir driekiasi per Širvintų, Ukmerg÷s ir Jonavos rajonus. Jo paskirtis išsau-
goti Širvintos up÷s sl÷nio kraštovaizdį su raiškiomis erozin÷mis formomis, natūralią 
vingrią Širvintos up÷s vagą, žiobrių nerštavietes. Miškai yra Čiobiškio ir Deltuvos 
girininkijose. Bendras miškų teritorijos plotas yra 282 ha (279 ha miško žem÷s plotas). 
Valstybinių miškų n÷ra. 

 
Žuvint ÷s kraštovaizdžio draustinis. Įsteigtas 1992 metais. Draustinio plotas 

yra 234 ha, Ukmerg÷s rajone. Draustinyje saugomas Žuvint÷s upelio gilaus erozinio 
sl÷nio kraštovaizdis. Draustinio teritorijoje, Žuvint÷s upelio dešiniajame krante netoli 
žiočių, yra vienas iš hidrogeologinių objektų – Žuvint÷s šaltinis. Miškai yra Deltuvos ir 



 13 

Pašil÷s girininkijose. Bendras miškų teritorijos plotas yra 191 ha (189 ha miško žem÷s 
plotas). Valstybinių miškų teritorija 54 ha  (53 ha miško žem÷s plotas).   

 
Armonos geologinis draustinis. Įsteigtas 1960 metais. Draustinio plotas yra 

146 ha, Ukmerg÷s rajone. Draustinis įsteigtas – siekiant išsaugoti Devono periodo 
atodangas su šarvuotųjų ir riešapelekių žuvų liekanomis Šventosios up÷s krantuose. 
Šiame draustinyje, esančiame Ukmerg÷s rajone, Armonos up÷s krantų atodangose 
randama Devono laikotarpio suakmen÷jusių šarvuotų žuvų, gyvenusių prieš tūkstančius 
metų čia buvusios jūros dugne. Miškai Deltuvos girininkijoje. Bendras miškų teritorijos 
plotas yra 95 ha (91 ha miško žem÷s plotas). Valstybinių miškų teritorija 65 ha  (64 ha 
miško žem÷s plotas).   

 
Plaštakos hidrografinis draustinis. Įsteigtas 1992 metais. Draustinio plotas 

yra 406 ha, Anykščių ir Ukmerg÷s rajonuose. Draustinyje saugomas gilaus sl÷nio mažai 
vingiuotas Plaštakos upelis. Draustinio teritorijoje, Plaštakos dešiniajame krante yra 
vienas iš Antatilčių piliakalnių. Miškai Želvos girininkijoje.  Bendras miškų teritorijos 
plotas yra 247 ha (243 ha miško žem÷s plotas). Valstybinių miškų teritorija 98 ha  (98 
ha miško žem÷s plotas).   

 
 
 
Alioni ų telmologinis draustinis. Įsteigtas 1974 metais. Draustinio plotas yra 

2096 ha, Širvintų ir Vilniaus rajonuose. Saugomas didelis pelk÷tas masyvas, turintis 
Aukštaičių-S÷lių morenin÷ms prieškalv÷ms būdingų bruožų. Draustinyje yra Alionių 
pelk÷s aukštapelk÷,  Alio ežeras. Palei Pulimo ežerą yra nedidel÷ klampi žemapelk÷. 
Alionių miške peri juodasis gandras (Ciconia nigra). Uol÷s upelio sl÷nyje rasta didel÷ 
paprastojo kardelio(Gladiolus imbricatus) augaviet÷. 

Ruošiamas gamtotvarkos projektas.   
Miškai Giedraičių ir Šešuol÷lių girininkijose. Bendras miškų teritorijos plotas 

yra 1937 ha (1760 ha miško žem÷s plotas). Valstybinių miškų teritorija 1620 ha  (1447 
ha miško žem÷s plotas).   

 
Barn÷nų telmologinis draustinis. Įsteigtas 1974 metais. Draustinio plotas yra 

24 ha, Ukmerg÷s rajone. Jis randasi Tauj÷nų – Užul÷nio  miško biosferos poligone. 
Draustinyje saugoma Vidurio Lietuvos lygumai būdinga Barn÷nų pelk÷. 
Miškai Tauj÷nų girininkijoje.  Bendras miškų teritorijos plotas yra 24 ha (24 ha 

miško žem÷s plotas). Visas valstybinių miškų teritorijoje.   
 
Bartkuškio telmologinis draustinis. Įsteigtas 1974 metais. Draustinio plotas 

yra 198 ha, Širvintų rajone. Saugomas Neries žemupio plynaukštei būdingas 
Gerviraisčio pelkinis kompleksas. Miškai Žaliosios girininkijoje. Bendras miškų 
teritorijos plotas yra 197 ha (195 ha miško žem÷s plotas). Valstybinių miškų teritorija 
197 ha  (195 ha miško žem÷s plotas).   

 
Lauk÷nų telmologinis draustinis. Įsteigtas 1992 metais. Draustinio plotas yra 

213 ha, Ukmerg÷s rajone. Saugoma Aukštaičių-S÷lių ežeruotam moreniniam kalvynui 
būdingas pelkių kompleksas. Miškai  Želvos girininkijoje. Bendras miškų teritorijos 
plotas yra 213 ha (209 ha miško žem÷s plotas). Valstybinių miškų teritorija 113 ha  (111 
ha miško žem÷s plotas).   

 
Lygiaraisčio  telmologinis draustinis. Įsteigtas 1974 metais. Draustinio plotas 

yra 427 ha, Širvintų rajone. saugoma morenin÷ms lygumoms būdingas Lygiaraisčio 
pelkinis kompleksas. Miškai Čiobiškio girininkijoje. Bendras miškų teritorijos plotas yra 
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427 ha (423 ha miško žem÷s plotas). Valstybinių miškų teritorija 418 ha  (415 ha miško 
žem÷s plotas).   

 
Šešuol÷lių telmologinis draustinis.  Įsteigtas 1992 metais. Draustinio plotas 

yra 509 ha, Širvintų rajone. Saugoma Baltijos aukštumų lankui būdingas aukštapelk÷s 
su miškingu apypelkiu kompleksas. Miškai Šešuol÷lių girininkijoje.  Bendras miškų 
teritorijos plotas yra 504 ha (487 ha miško žem÷s plotas). Valstybinių miškų teritorija 
465 ha  (448 ha miško žem÷s plotas).   

 
Šventosios ichtiologinis draustinis. Įsteigtas 1974 metais. Draustinio plotas 

yra 667 ha, Anykščių, Jonavos ir Ukmerg÷s  rajonuose. Saugoma lašišų, šlakių, 
up÷takių ir žiobrių nerštaviet÷s (Šventosios up÷ nuo Pienios up÷s iki žiočių). Miškai 
Deltuvos, Pašil÷s, Tauj÷nų ir Želvos girininkijose. Bendras miškų teritorijos plotas yra 
286 ha (284 ha miško žem÷s plotas). Valstybinių miškų teritorija 62 ha  (61 ha miško 
žem÷s plotas).   

 
Dukstynos  entomologinis draustinis. Įsteigtas 1979 metais. Draustinio plotas 

yra 46 ha, Ukmerg÷s  rajone. Draustinyje saugoma reliktinio drugio - stepinio perlinuko 
populiacija. Norint išsaugoti vertingus pievų kompleksus, reik÷tų jas šienauti, taip pat 
pašalinti krūmus bei menkaverčius medžius, reguliuoti neorganizuotą rekreacinę veiklą, 
riboti automobilių eismą šioje teritorijoje. 2006 m. buvo parengtas Dukstynos miško 
gamtotvarkos planas (derinamas). Miškai Pašil÷s girininkijoje. Bendras miškų teritorijos 
plotas yra 40 ha (40 ha miško žem÷s plotas). Valstybinių miškų teritorija 29 ha  (29 ha 
miško žem÷s plotas).   

 
Kazimieravo ornitologinis draustinis.  Įsteigtas 2005 metais. Draustinio plo-

tas yra 145 ha, Vilniaus  rajone. Miškai Giedraičių girininkijoje. Bendras miškų 
teritorijos, o taip pat ir miško žem÷s plotas yra 15 ha. Valstybinių miškų n÷ra. 

 
 

Savivaldybių draustiniai. 
 

Antakalnio kraštovaizdžio draustinis. Įsteigtas 1991 metais 
Ukmerg÷s rajone. Draustinio plotas yra 3 ha.  

 
Dubakalnio kraštovaizdžio draustinis. Įsteigtas 1992 metais 

Ukmerg÷s rajone. Draustinio plotas yra 40 ha.  
 
Kopūst÷lių kraštovaizdžio draustinis. Įsteigtas 1991 metais 

Ukmerg÷s rajone. Draustinio plotas yra 35 ha 
 
Lyduoki ų kraštovaizdžio draustinis. Įsteigtas 1984 metais 

Ukmerg÷s rajone. Draustinio plotas yra 3 ha 
 
Rizgonių kraštovaizdžio draustinis. Įsteigtas 1991 metais 

Ukmerg÷s rajone. Draustinio plotas yra 18 ha. Valstybinių miškų miško žem÷s 0,7 ha 
(Deltuvos girininkija). 

 
Deltuvos botaninis draustinis. Įsteigtas Ukmerg÷s rajone. Drausti-

nio plotas yra 36 ha. 
 
Vaisg÷liškio botaninis draustinis. Įsteigtas Ukmerg÷s rajone. 

Draustinio plotas yra 7 ha. 
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Kryto ornitologinis draustinis. Įsteigtas Ukmerg÷s rajone. Drausti-
nio plotas yra 37 ha. 

 
 
Miško genetiniai draustiniai. 
 

Mažalap÷s liepos genetinis draustinis yra Giedraičių (buv. Glitiškių) 
girininkijoje 65 ir 66 kvartaluose. Plotas 20 ha. (22 priedas,   2  pav.) 

 

  
 
2 pav. Mažalap÷s  liepos genetinis draustinis Giedraičių girininkijoje 

 
 

Europinio ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos 
 

 
“Natura 2000” – tai Europos Sąjungos įgyvendinama platesn÷s 

aplinkosaugin÷s strategijos dalis.  
Natura 2000” - tai Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklas, padengiantis 

didžiąją Europos saugomų teritorijų dalį. Šis tinklas jungia trapiausias ir vertingiausias 
natūralias ES buveines bei rūšis, kurios ypatingai svarbios visos Europos biologinei 
įvairovei. 

Europos ekologinis tinklas Natura 2000 - tai europin÷s svarbos saugomų 
teritorijų tinklas, susidedantis iš buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų, skirtas 
išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti natūralius buveinių tipus, gyvūnų ir augalų rūšis 
Europos Bendrijos teritorijoje. 

Tiek Lietuvoje tiek ir Ukmerg÷s miškų ur÷dijoje steigiamos Europos 
ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos, kurias šiuo metu sudaro paukščių apsaugai 
svarbios teritorijos ir vietov÷s atitinkančios buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos 
kriterijus (19 priedas). 

Vadovaujantis LR saugomų teritorijų įstatymo 24 straipsniu, LR saugomoms 
teritorijoms arba jų dalims, kuriose yra tarptautin÷s svarbos buveinių, augalų ir gyvūnų 
rūšių ar jų bendrijų bei populiacijų, gali būti suteiktas Europos Bendrijos svarbos 

saugomos teritorijos statusas. Jei teritorijos n÷ra saugomos, pirmiausia įsteigiama 
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atitinkama nacionalin÷ saugoma teritorija, kuriai v÷liau suteikiamas Europos Bendrijos 
svarbos saugomos teritorijos statusas. 

2008 m atliekant Ukmerg÷s miškų ur÷dijos teritorijoje miškotvarkos darbus 
miškų teritorijose atitinkančiuose gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų 
(BAST) atrankos kriterijus ir skirtose pateikti Europos Komisijai vadovautasi  tuo metu 
galiojančiu LR aplinkos ministro  2005 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D1-302. 

 Rengiant šį projektą jau vadovautasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210. 

Į Ukmerg÷s miškų ur÷dijos administruojamą teritoriją patenka patvirtintos 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210 
vietov÷s atitinkančios gamtinių buveinių apsaugai  svarbių teritorijų atrankos 
kriterijus ir skirtos pateikti Europos Komisijai: 

 
Adomiškio pelk÷. Bendras plotas 52 ha.  Randasi  Ukmerg÷s rajone. 
 Vertyb÷s:  

- auksuotoji šaškyt÷ 
- raudonpilv÷ kūmut÷,  
- šarvuotoji sk÷t÷. 

 
Alioni ų pelk÷. Bendras plotas 2096 ha. Randasi Širvintų, Vilniaus      

rajonuose. Ribos sutampa su Alionių valstybinio telmologinio draustinio ribomis.  
Vertyb÷s:  

- plačialapių ir mišrūs miškai,  
- natūralūs distrofiniai ežerai, 
- aktyvios aukštapelk÷s, 
- tarpin÷s pelk÷s ir liūnai,  
- žolių turtingi eglynai. 

 
Astruvkos miškas. Bendras plotas 427 ha. Randasi Širvintų rajone. Ribos 

sutampa su Lygiaraisčio valstybinio telmologinio draustinio ribomis. 
Vertyb÷s:  
    -     pelkiniai miškai. 
 
Dirvonų ežer÷liai ir pelk ÷s. Bendras plotas 35 ha. Randasi Ukmerg÷s rajone. 

Ribos sutampa su Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s Deltuvos botaninio draustinio ribomis. 
Vertyb÷s: 
     -    plačioji dusia. 
 
Dukstynos miškas. Bendras plotas  46  ha.  Randasi Ukmerg÷s rajone. Ribos 

sutampa su Dukstynos valstybinio entomologinio draustinio ribomis.  
Vertyb÷s: 

- didysis auksinukas, 
- dvijuost÷ nendriadus÷, 
- pleištin÷ sk÷t÷, 
- skiauter÷tasis tritonas, 
- šarvuotoji sk÷t÷. 

 
Gemeliškio kaimo pievos. Bendras plotas 7 ha.  Randasi Ukmerg÷s        

rajone.  
Vertyb÷s: 
   -     auksuotoji šaškyt÷.  
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Gerviraisčio pelk÷. Bendras plotas 198 ha. Randasi Širvintų  rajone. Ribos 
sutampa su Bartkuškio valstybinio telmologinio draustinio ribomis. 

Vertyb÷s: 
 -    aktyvios aukštapelk÷s, 
 -    tarpin÷s pelk÷s ir liūnai, 
 -    pelkiniai miškai. 
 
Kazimieravo pelk÷. Bendras plotas 73 ha. Randasi Ukmerg÷s rajone. Šešuolių 

girininkija. 
Vertyb÷s: 

- degradavusios aukštapelk÷s, 
- pelkiniai miškai. 

 
Neries up÷. Bendras plotas 2399 ha. Randasi Elektr÷nų sav., Švenčionių r., 

Vilniaus m., Trakų r., Kauno m., Kaišiadorių r., Širvintų r., Jonavos r., Kauno r., 
Vilniaus r. Dalis patenka į Neries regioninį parką ir Budelių kraštovaizdžio draustinį. 

Vertyb÷s: 
 -     upių sraunumos su kurklių bendrijomis.   
 
Siesarties up÷ ir jos sl÷nis. Bendras plotas 196 ha.  Randasi Ukmerg÷s             

rajone. Dalis teritorijos patenka į Siesarties valstybinį kraštovaizdžio draustinį. Į 
teritoriją patenka Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s Vaizg÷liškių botaninis draustinis. 

Vertyb÷s: 
- stepin÷s pievos, 
- Baltijos lašiša,  
- didysis auksinukas, 
- paprastasis kirtiklis, 
- pleištin÷ sk÷t÷, 
- upin÷ n÷g÷. 

 
Svirplin ÷s pelk÷. Bendras plotas 24 ha. Randasi Ukmerg÷s rajone.  
Vertyb÷s: 

- šarmingos žemapelk÷s, 
- auksuotoji šaškyt÷, 
- didysis auksinukas, 
- pelkin÷ uolask÷l÷. 

 
Šešuol÷lių miškas. Bendras plotas 509 ha. Randasi Širvintų rajone. Ribos 

sutampa su Šešuol÷lių valstybinio telmologinio draustinio ribomis. 
Vertyb÷s: 

- natūralūs distrofiniai ežerai, 
- aktyvios aukštapelk÷s, 
- tarpin÷s pelk÷s ir liūnai, 
- vakarų taiga, 
- plačialapių ir mišrūs miškai, 
- pelkiniai miškai. 

 
Širvintos up÷ ir jos sl÷niai. Bendras plotas 1030 ha. Randasi Jonavos r., 

Širvintų r., Ukmerg÷s r. Ribos sutampa su Širvintos valstybinio kraštovaizdžio 
draustinio ribomis.  

Vertyb÷s: 
- upių sraunumos su kurklių bendrijomis. 

 



 18 

Šventosios up÷ žemiau Andrioniškio. Bendras plotas 1628 ha. Randasi 
Anykščių r., Jonavos r., Ukmerg÷s r. Patenka į Anykščių regioninį parką ir Šventosios 
ichtiologinį draustinį (dalis draustinio). 

Vertyb÷s: 
- auksaspalvis kirtiklis, 
- Baltijos lašiša, 
- kartuol÷, 
- paprastasis kirtiklis, 
- pleištin÷ sk÷t÷, 
- ūdra, 
- upin÷ n÷g÷. 

 
Šventosios up÷s sl÷nio pievos. Bendras plotas 5 ha.  Randasi Ukmerg÷s r. 

Šioje vietov÷je išskirti 2 plotai. 
Vertyb÷s:  

- Stepin÷s pievos, 
- Didysis auksinukas, 
- Dvijuost÷ nendriadus÷, 
- Pleištin÷ sk÷t÷, 
- Skiauter÷tasis tritonas, 
- Šarvuotoji sk÷t÷. 

 
Tauj÷nų-Užul÷nio miškai. Bendras plotas 22532  ha.  Randasi  Panev÷žio r., 

Ukmerg÷s r. Ribos sutampa su Tauj÷nų-Užul÷nio miškų biosferos poligono ribomis. 
 Vertyb÷s:  

- auksuotoji šaškyt÷, 
- baltamarg÷ šaškyt÷, 
- didysis auksinukas, 
- lūšis, 
- ūdra. 

 
Viliuk ų miškas. Bendras plotas  909 ha. Randasi Ukmerg÷s rajone.  
Vertyb÷s: 

- baltamarg÷ šaškyt÷, 
- didysis auksinukas. 

Iš aukščiau pateiktų BAST teritorijų  dalies jų ribos  jau yra patvirtinta 
Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s 2009 m. kovo 4 d nutarimu Nr. 192 „D÷l Lietuvos 
Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra buveinių apsaugai svarbių 
teritorijų, sąrašo patvirtinimo ir jų ribų nustatymo“. 

 Patvirtintos yra sekančios saugomos teritorijos ar jų dalys: 

- Alionių valstybinis  telmologinis draustinis, 
- Bartkuškio valstybinis telmologinis draustinis, 
- Dukstynos valstybinis entomologinis draustinis, 
- Lygiaraisčio valstybinis telmologinis draustinis, 
- Šešuol÷lių valstybinis telmologinis draustinis, 
- Tauj÷nų-Užul÷nio miškų biosferos poligonas. 

 
LR saugomos teritorijos arba jų dalys, kuriose yra paukščių apsaugai svarbių 

teritorijų (PAST) patvirtintos LR Vyriausyb÷s 2004 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr.399 
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(LRV 2006 m rugpjūčio 25 d. nutarimo 819 redakcija) Ukmerg÷s miškų ur÷dijos 
teritorijoje yra šios: 

 
Kazimieravo šlapžem÷s. Paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa 

su patvirtintomis Kazimieravo ornitologinio draustinio ribomis. Randasi Vilniaus 
rajone.  

Aptinkama europin÷s svarbos saugomų rūšių paukščių bei teritorijos svarba 
migruojantiems paukščiams: 

- juodosios žuv÷dros (Chlidonias niger), 
- m÷lyngurkl÷s (Luscinia svecica).  

  
Tauj÷nų–Užul÷nio miškai.  Paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su 

patvirtintomis Tauj÷nų–Užul÷nio miškų biosferos poligono ribomis. Randasi Panev÷žio r., 
Ukmerg÷s r.  

Aptinkama europin÷s svarbos saugomų rūšių paukščių bei teritorijos svarba 
migruojantiems paukščiams: 

- juodieji gandrai (Ciconia nigra), 
-  mažieji ereliai r÷ksniai (Aquila pomarina), 
-  gerv÷s (Grus grus), 
-  pilkosios meletos (Picus canus), 
-  vidutiniai margieji geniai (Dendrocopos medius), 
-  baltnugariai geniai (Dendrocopos leucoto). 

 
Saugomų teritorijų plotų pasiskirstymas  Ukmerg÷s miškų ur÷dijos valdomoje 

valstybin÷s reikšm÷s miško žem÷je pateikiamas  22 priede,   o suvestiniai duomenys 2  
lentel÷je. 
2 lentel÷ 

Valstyb÷s saugomų teritorijų pasiskirstymas miško žem÷je 
(tame tarpe ir savivaldybių draustiniai) 

 
Visi miškai Valstybin÷s reikšm÷s miškai 
Saugomų teritorijų plotas Saugomų teritorijų plotas 

 

Girininkija 
Girininkijos 
miško žem÷s 
plotas, ha ha  % nuo 

girininkijos 
miško žem÷s 
ploto 

Girininkijos 
miško žem÷s 
plotas, ha 

ha % nuo 
girininkijos 
miško žem÷s 
ploto 

Balelių 4891,0 1462,7 29,9 2269,5 1068,2 47,1 
Čiobiškio 5483,6 771,5 14,1 2300,6 414,9 18,0 
Deltuvos 6956,3 2252 32,4 2234,6 396,1 17,7 
Giedraičių 7581,1 1344,9 17,7 3304,6 1016,6 30,8 
Kernav÷s 4666,8 68,7 1,5 2191,8 0 0 
Krikšt÷nų 4537,1 0 0 2371,8 0 0 
Pašil÷s 5241,5 302,7 5,8 2678,7 108,2 4,0 
Siesikų 4337,5 12 0,3 2962,0 0 0 
Šešuol÷lių 5128,4 917 17,9 2372,0 878,3 37,0 
Šešuolių 4465,3 0 0 2616,1 0 0 
Širvintų 5502,9 0 0 1805,8 0 0 
Tauj÷nų 5376,3 4470,7 83,2 2265,2 2160,6 95,4 
Užul÷nio 4434,4 4157,2 93,7 2637,8 2636,5 99,9  
Žaliosios 3926,0 195,3 5,0 1984,1 195,3 9,8 
Želvos 7992,3 931,6 11,7 2248,5 338,1 15,0 

Iš viso 80520,5 16886,3 21,0 36243,1 9212,8 25,4 
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 3 pav. Alionių pelk÷ 
 

Kaip matome iš 2 lentel÷s saugomos teritorijos (biosferos poligonas ir 
draustiniai ) valstybin÷s reikšm÷s miškuose  užima 25,4 % miško žem÷ ploto. Užul÷nio, 
Tauj÷nų ir Balelių girininkijose saugomos teritorijos užima atitinkamai  99,9%, 95,4% ir 
47,1% miško žem÷s ploto. Kernav÷s, Krikšt÷nų, Siesikų, Šešuolių ir Širvintų girininkijų 
valstybin÷s reikšm÷s miškuose  valstybinių ir savivaldybių saugomų teritorijų n÷ra. 
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3.3  Valstyb÷s saugomi objektai 

 
Valstyb÷s saugomų gamtos paveldo objektų pasiskirstymas miškų ur÷dijos 

teritorijoje pateiktas 3 lentel÷je. 
Kaip matome iš šios lentel÷s, viso yra 10 valstyb÷s saugomų gamtos paveldo 

objektų. Iš jų 5 yra gamtos paminklai.  2 rieduliai  yra gamtos paminklai (Dūdų akmuo 
ir akmuo Mokas). Gamtos paminklai yra dar Paduburio šaltinis, Ozas Barzdos kalnas 
bei Glitiškių ąžuolas. 

 
3 lentel÷ 

Saugomi gamtos paveldo objektai Ukmerg÷s miškų ur÷dijos teritorijoje 
 

LR aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr.652 (LR aplinkos ministro 2008 m. 
birželio 4 d. įsakymo Nr.D1-309 redakcija) 

 
Eil. 
Nr. 

Gamtos paveldo 
objekto 
pavadinimas 

Priklausomyb÷ 
gamtos paveldo 
objekto rūšiai 

Savivaldyb÷ 
Seniūnija 

Gamtos paveldo 
objekto buvimo 
vieta 

Saugoma 
teritorija 

Geologiniai gamtos paveldo 
objektai 

 
 

  

1 Dūdų akmuo* rieduliai Širvintų r. 
sav. 
Gelvonų sen. 

Dūdų k.  
Krikšt÷nų g-ja 678 kv., 
30 skl  

 

2 Akmuo Mokas* rieduliai Ukmerg÷s r. 
sav. 
Pabaisko sen. 

Ukmerg÷s miškų 
ur÷dijos Pašil÷s g-jos 
(68 kv., 3 skl.) 
teritorija, Šaltup÷s 
miškas 

 

3 Juozapavos akmuo rieduliai Ukmerg÷s r. 
sav. 
Veprių sen. 

Ukmerg÷s miškų 
ur÷dijos Deltuvos g-jos 
(128 kv., teritorija, 
Juozapavos vs. 

 

4 Šaltup÷s akmuo rieduliai Ukmerg÷s r. 
sav. 
Pabaisko sen. 

Ukmerg÷s miškų 
ur÷dijos Pašil÷s g-jos 
(68 kv., 3 skl.) 
teritorija, Šaltup÷s 
miškas  

 

Hidrogeologiniai gamtos paveldo 
objektai 

   

1 Lentvorų šaltinis šaltiniai, 
versm÷s 

Ukmerg÷s r. 
sav. 
Lyduokių 
sen. 

Ukmerg÷s miškų 
ur÷dijos Želvos g-jos 
(559 kv.,  
20 skl.) teritorija, 
Lentvorų k. 

Siesarties 
valstybinis 
kraštovaizdžio 
draustinis 

2 Paduburio 
šaltinis* 

šaltiniai, 
versm÷s 

Ukmerg÷s r. 
sav. 
Pabaisko 
sen. 

Kulniškių k.  

3 Siesarties šaltinis šaltiniai, 
versm÷s 

Ukmerg÷s r. 
sav. 
Lyduokių 
sen. 

Ukmerg÷s miškų 
ur÷dijos Želvos g-jos 
(133 kv.,  
24 skl.) teritorija, 
Siesarties k. 

Siesarties 
valstybinis 
kraštovaizdžio 
draustinis 

4 Žuvint÷s šaltinis  šaltiniai, 
versm÷s 

Ukmerg÷s r. 
sav. 
Pabaisko 
sen. 

Ukmerg÷s miškų 
ur÷dijos Pašil÷s g-
jos (84 kv.,  
30 skl.) teritorija, 
Sukinių k. 

 

Geomorfologiniai gamtos paveldo 
objektai 
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Eil. 
Nr. 

Gamtos paveldo 
objekto 
pavadinimas 

Priklausomyb÷ 
gamtos paveldo 
objekto rūšiai 

Savivaldyb÷ 
Seniūnija 

Gamtos paveldo 
objekto buvimo 
vieta 

Saugoma 
teritorija 

1 Ozas Barzdos 
kalnas* 

ozai Ukmerg÷s r. 
sav. 
Pivonijos 
sen. 

Ukmerg÷s miškų 
ur÷dijos Krikšt÷nų g-
jos (664 kv., 11,12 
skl.) teritorija, 
Bartkūnų k. 

 

Botaniniai gamtos paveldo 
objektai 

   

1 Atkočių tuopa medžiai 
 

Ukmerg÷s r. 
sav. 
Deltuvos 
sen. 

Atkočių k.  

2 Felinkos ąžuolas medžiai 
 

Ukmerg÷s r. 
sav. 
Lyduokių 
sen. 

Ukmerg÷s miškų 
ur÷dijos Želvos g-jos 
(600 kv., 5 skl.) 
teritorija, Felinkos 
miškas 

 

3 Lentvorų ąžuolas medžiai 
 

Ukmerg÷s r. 
sav. 
Lyduokių 
sen. 

Lentvorų k.  

4 Viškonių ąžuolas medžiai 
 

Ukmerg÷s r. 
sav. 
Tauj÷nų 
sen. 

Balelių (Viškonių) 
k. 

 

5 Glitiškių ąžuolas* medžiai 
 

Vilniaus r. 
sav. 
Paberž÷s 
sen. 

Glitiškių k.  

 
*Vertingiausi gamtos paveldo objektai Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2000 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 311 
„D÷l gamtos paminklų paskelbimo“ (Žin., 2000, Nr. 24-621) paskelbti gamtos paminklais. 
 
Kursyviniu šriftu pažym÷ti objektai esantys miškų ur÷dijos valdomų valstybin÷s reikšm÷s  miškų žem÷je. 

 
 

Šis sąrašas gal÷tų būti papildytas sekančiais vertais d÷mesio įspūdingų 
matmenų medžiais esančiais valstybinių miškų žem÷je: 

 
 

Adresas miško žem÷je Eil. 
Nr 

Objekto pavadinimas 

girininkija Kv. Nr. Skl. Nr. 
1 Kreivasis ąžuolas Šešuolių 92 12 

2 Ąžuolas Širvintų 80 9 

3 Keturkamienis ąžuolas Tauj÷nų 194 16 

 
Lietuvos Raudonosios knygos (RK) objektų pasiskirstymas girininkijose 

pateikiamas 4 lentel÷je. Detalesn÷ šių objektų charakteristika ir išsid÷stymas 
kiekvienoje girininkijose pateikiami plano priedų pagal girininkijas žiniaraščiuose.  

Kaip matyti gausiausi duomenys yra apie Raudonosios knygos paukščių 
lizdavietes, kurių ur÷dijos miškuose priskaičiuota 68. RK augalų radimviečių 
priskaičiuota 48. Daugiausiai  RK objektų yra Užul÷nio (27), Balelių (18) ir  Krikšt÷nų 
(16) girininkijose. Mažiausiai - Čiobiškio (1) ir Širvintų (1) girininkijų miškuose.  Šį 
gausumo  pasiskirstymą veikiausiai įtakoja taip pat ir šių RK objektų nevienodas 
ištirtumo lygis atskirose girininkijose. Kitų saugomų paukščių lizdų daugiausiai yra 
Balelių (7) ir Krikšt÷nų (5) girininkijų miškuose. 
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4 lentel÷  

Lietuvos raudonosios knygos ir saugomų objektų valstybin÷s reikšm÷s miškuose  
sąvadas 

 
LRK  saugomi objektai Eil. 

Nr. 
Girininkija  

Paukščių 
lizdaviet÷s 

Paukščių 
perimviet÷s 

Augalų 
radimviet÷s 

Iš viso 
LRK 

objektų 

Saugomi 
lizdai 

(kranklių, 
suopių) 

1 Balelių 3 4 11 18 7 

2 Čiobiškio 1 0 0 1 0 

3 Deltuvos 0 1 1 2 0 

4 Giedraičių 12 0 0 12 0 

5 Kernav÷s 3 0 0 3 0 

6 Krikšt÷nų 16 0 0 16 5 

7 Pašil÷s 1 1 3 5 0 

8 Siesikų 4 5 5 14 0 

9 Šešuol÷lių 4 0 0 4 3 

10 Šešuolių 8 0 0 8 4 

11 Širvintų 1 0 0 1 3 

12 Tauj÷nų 3 0 5 8 0 

13 Užul÷nio 9 2 16 27 3 

14 Žaliosios 1 3 0 4 0 

15 Želvos 2 0 7 9 2 

 Iš viso 68 16 48 132 27 

 

 
 

4 pav. Meškinio česnako (Alium ursinum) sąžalynas Užul÷nio girininkijoje
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4. Miškų ur÷dijos įsipareigojimu saugomi plotai 
 

4.1 Kertin÷s miško buvein÷s 
 
Miško vystymosi ypatumai ir kitos priežastys lemia tai, kad ypač svarbios 

biologin÷s įvairov÷s vertyb÷s telkiasi fragmentiškuose, daugeliu atvejų labai 
nedideliuose miško plotuose, vadinamuosiuose “karštuose taškuose”. Šiuose plotuose 
(arba buvein÷se) biologin÷ įvairov÷ yra nepaprastai didel÷. Specialaus tarptautinio 
Lietuvos ir Švedijos vykdyto projekto metu buvo inventorizuotos tokios buvein÷s, 
Lietuvoje pavadintos Kertin÷mis miško buvein÷mis (toliau tekste - KMB), kurios užima 
tik nedidelę visų miškų dalį, tačiau jose telkiasi palyginti daug kraštovaizdyje 
aptinkamų biologin÷s įvairov÷s elementų, ypač retų ar nykstančių organizmų rūšių. 
Žinant, kur yra tokios buvein÷s, galima didelių išlaidų nereikalaujančiais metodais 
išsaugoti didelę biologin÷s įvairov÷s dalį. 

Lietuvoje KMB inventorizacija buvo ypač svarbi, nes pavojus išnykti gresia 
daugeliui miškuose gyvenančių organizmų rūšių. Retos ir specializuotos rūšys nyksta, 
nes kinta joms reikalingos gyvenamosios vietos: 

1. Seni ir džiūstantys įvairių rūšių medžiai; 
2. Įvairaus stambumo, amžiaus, apšviestumo, įvairių medžių rūšių 

medienos liekanos (stovintys nudžiūvę medžiai, virtuoliai, stuobriai ir kt.); 
3. Ilgai tam tikroje vietoje išliekantys miško elementai, pavyzdžiui, ilgai 

toje pačioje vietoje augantys nuolat dr÷gni šlapieji eglynai. 
 
Ukmerg÷s miškų ur÷dijos teritorijoje KMB inventorizacija buvo vykdoma 2002-

2004 metais. Inventorizaciją vykd÷ licencijuoti specialistai inventorizuotojai: Ukmerg÷s 
miškų ur÷dijos  darbuotojas Marius Tamošaitis; Valstybinio miškotvarkos instituto 
darbuotojai – Antanas  Lankelis, Jonas Lučka,  Saulis Skuja; Žydrūnas Preikša,  
Žydrūnas Sinkevičius, Darius Stončius.  Iš viso inventorizuota 310 kertinių miško 
buveinių  (KMB) bei 131  potenciali kertin÷ miško buvein÷ (PKMB). Iš jų 238 KMB ir 
82 PKMB buvo ur÷dijos valdomuose valstybiniuose valstybin÷s reikšm÷s miškuose. 

Remiantis galutiniu suderintu su girininkais saugomų kertinių miško buveinių 
sąrašu, jų skaičius bei plotas  valstybiniuose miškuose yra 274 vnt. (880 ha ), iš jų: 
KMB atitinkamai    225 vnt. ( 784 ha ),  PKMB  - 49 vnt. ( 96 ha ). Duomenys 
pateikiami 5 lentel÷je bei prieduose pagal girininkijas. 

 
Lietuvos miškų valdymo institucijos prisi÷m÷ vykdyti įsipareigojimus, kurie 

suformuluoti Helsinkio proceso dokumentuose, Europos kraštovaizdžio ir biologin÷s 
įvairov÷s strategijoje, ES Buveinių direktyvoje, ES svarbos saugomų teritorijų tinklo 
Natura 2000 kūrimo dokumentuose, 21-ojo amžiaus darbotvark÷je Baltijos jūros 
regionui, kituose tarptautiniuose teis÷s aktuose. Biologin÷s įvairov÷s palaikymas ir 
didinimas yra svarbi subalansuoto miškų ūkio pl÷tros Lietuvoje dalis. Keitimasis 
žiniomis ir patirtimi yra vienas iš svarbiausių būdų, padedančių išskirti ypatingai 
reikšmingas aplinkai kertines buveines, taikyti jose apsaugos ir/arba specialias 
tvarkymo priemones bei atsižvelgti į  jas teritorijų planavimo metu. 

Nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse yra kuriamos miško produktų 
ekologinio sertifikavimo sistemos, kurių pagrindinis tikslas – biologin÷s įvairov÷s 
išsaugojimas. Vertingų biologin÷s įvairov÷s atžvilgiu teritorijų inventorizacija tur÷tų 
pad÷ti patenkinti rinkos poreikį ekologiškai sertifikuotiems (“žaliesiems”) miško 
produktams. 

Būtina pabr÷žti, kad biologin÷s įvairov÷s apsauga kertin÷se miško buvein÷se 
netur÷tų būti laikoma galutine ir vienintele priemone, reikalinga nykstančiai miškingo 
kraštovaizdžio biologinei įvairovei išsaugoti. Specialaus projekto metu Lietuvoje pagal 
naudotą metodiką  pavyko inventorizuoti tik apie ½ visų, realiai egzistuojančių KMB, 
tod÷l kiekviena miškų ur÷dija dar gali tęsti kertinių miško buveinių paiešką.  
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5 lentel÷  
 
Kertinių miško buveinių valstybin÷s reikšm÷s miškuose suvestin÷ 

(suderintos su girininkais) 
 

Tame tarpe Iš viso 

KMB PKMB 

Eil. Nr. Girininkija 

Vnt. ha Vnt. ha Vnt. ha 

1 Balelių 9 33,1 9 33,1 0 0 

2 Čiobiškio 12 18,0 10 16,5 2 1,5 

3 Deltuvos 7 26,1 7 26,1 0 0 

4 Giedraičių 23 108,1 23 108,1 
 

0 0 

5 Kernav÷s 10 47,8 8 41,4 2 6,4 

6 Krikšt÷nų 23 75,4 19 67,5 4 7,9 

7 Pašil÷s 13 25,0 10 21,7 3 3,3 

8 Siesikų 15 48,7 12 44,2 3 4,5 

9 Šešuol÷lių 40 97,6 30 77,2 10 20,4 

10 Šešuolių 28 109,7 22 88,7 6 21,0 

11 Širvintų 14 29,5 14 29,5 0 0 

12 Tauj÷nų 20 74,2 16 68,7 4 5,5 

13 Užul÷nio 19 117,6 17 113,8 2 3,8 

14 Žaliosios 8 24,5 6 18,7 2 5,8 

15 Želvos 33 44,7 22 29,2 11 15,5 

 Iš viso 274 880,0 225 784,4 49 95,6 
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5 pav. Kertin÷ miško buvein÷ Užul÷nio girininkijoje 
 

 
 
6 pav.  Žemynin÷ kopa Žaliosios girininkijoje 42 kv. 12 skl. – kertin÷ miško buvein÷ bei 
pagal FSC reikalavimus miškų ur÷dijos saugomas sklypas. 
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4.2  Miškų ur÷dijos įsipareigojimu saugomi ekologiškai vertingi 
miško sklypai 

 
Vykdydama miškų sertifikavimo FSC keliamus reikalavimus, Ukmerg÷s miškų ur÷dija 
įsipareigojo saugoti ir nekirsti miško sklypus, užimančius 5% nuo visų miškų      
ur÷dijos administruojamų valstybinių miškų ploto. Tokius sklypus sudaro ekologiškai 
vertingi miško plotai. Miško sklypai, įtraukti į miškų ur÷dijos neliečiamų medynų, 
sudarančių 5% valstybinių miškų ploto sąrašą, bus saugomi ir nekertami, paliekant juos 
natūraliai raidai ir biologinei įvairovei.  Šie sklypai yra išskirti  Ukmerg÷s miškų ur÷do 
2006 m.rugs÷jo 26 d. įsakymu Nr.T1-126 už÷m÷ 2 017 ha plotą, kas sudar÷  5,46 %  
ur÷dijos miškų ploto. Pastarosios miškotvarkos darbų metu  šių sklypų konfigūracija bei 
plotai šiek tiek kito, tad yra nežymiai pasikeitęs ir šių sklypų bendras plotas. Šiuos 
saugomus sklypus  transformavus į naujos miškotvarkos sklypus gautas saugomų 
sklypų plotas yra 1 990 ha, tai sudaro 5,35%  ur÷dijos miškų ploto. Saugomų sklypų 
žiniaraščiai pateikiami prieduose pagal girininkijas, o suvestiniai duomenys pateikiami 
6 lentel÷je. 

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

 

6 lentel÷ 
Miškų ur÷dijos įsipareigojimu pagal FSC keliamus reikalavimus saugomi 

miško sklypai  
(suvestiniai duomenys) 

 
Saugomų sklypų  Eil. Nr. Girininkija Bendras žem÷s 

plotas,  
ha Plotas,  

ha  
% nuo 
bendro 
ploto 

Pastabos 

1 Balelių 2 297,2 33,2 1,4  

2 Čiobiškio 2 317,9 280,2 12,1  

3 Deltuvos 2 305,9 19,9 0,9  

4 Giedraičių 3 502,1 196,2 5,6  

5 Kernav÷s 2 219,2 63 2,8  

6 Krikšt÷nų 2 405,1 170,7 7,1  

7 Pašil÷s 2 717,5 26,3 1,0  

8 Siesikų 2 995,6 107,1 3,6  

9 Šešuol÷lių 2 484,4 478,7 19,3  

10 Šešuolių 2 664,5 143,9 5,4  

11 Širvintų 1 946,7 188,1 9,7  

12 Tauj÷nų 2 305,3 51,7 2,2  

13 Užul÷nio 2 762,4 13,2 0,5  

14 Žaliosios 2 006,0 179,3 8,9  

15 Želvos 2 293,7 38,7 1,7  

 Iš viso 37 223,5 1 990,2 5,35  
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5. Naujai inventorizuoti ekologiškai vertingi miško 
plotai 

 
5.1. Ekologiškai vertingi miško sklypai 

 
Kitoms ekologiškai vertingoms teritorijoms šiame darbe buvo priskirti miško 

žem÷se esantys plotai, turintys didelę vertę biologin÷s įvairov÷s išsaugojimui, 
pagausinimui ir praturtinimui. Tai daugiausia iš miško medynų išsiskiriančios natūralios 
pelk÷s, pelkiniai pušynai, kurie n÷ra našūs, tačiau gamtosaugin÷ jų vert÷ yra didel÷.  

 
7 lentel÷.  

Kitos ekologiškai vertingos teritorijos 
 

Eil. 
Nr. 

Girininkija 
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1 Balelių 
2297,2 

2269,5 7,0 0 1,7 0 0 173,1 0 

2 Čiobiškio 
2317,9 

2300,6 324,6 6,8 5,3 0,8 0,9 327,3 27,3 

3 Deltuvos 
2305,9 

2234,6 0 25,8 7,0 1,8 2,7 533,5 8 

4 Giedraičių 
3502,1 

3304,6 721,8 178,2 3,5 0,4 0,7 248,1 9,1 

5 Kernav÷s 
2219,2 

2191,8 30,8  15,5 9,5 2,3 1,6 330,3 5,1 

6 Krikšt÷nų 
2405,1 

2371,8 137,9 0 2,0 0 0 192,0 0 

7 Pašil÷s 
2717,5 

2678,7 0 7,4 8,5 1,4 5,2 253,5 68,3 

8 Siesikų 
2995,6 

2962,0 14,7 0 3,5 0,5 0 384,9 0 

9 Šešuol÷lių 
2484,4 

2372,0 449,6 98,2 5,6 1,1 1,3 367,6 0 

10 Šešuolių 
2664,5 

2616,1 25,2 7 2,9 0,9 1,5 210,6 0 

11 Širvintų 
1946,7 

1805,8 46,3 127,9 0,9 0,4 0 143,2 0 

12 Tauj÷nų 
2305,3 

2265,2 8,0 0 3,8 0,2 0,4 216,2 0 

13 Užul÷nio 
2762,4 

2637,8 0 2,6 0,4 0 0 273,9 0 

14 Žaliosios 
2006,0 

1984,1 102,5 19,6 4,0 1,2 0,5 89,5 4,3 

15 Želvos 
2293,7 

2248,5 71,5 35,7 9,7 1,4 0,4 335 42,8 

 Viso: 
37 223,5 36 243,1 1 939,9 524,7 68,3 12,4 15,2 4 078,7 164,9 

Pastaba: nagrin÷jama tik miškų ur÷dijos valdomi patik÷jimo teise  valstybin÷s reikšm÷s valstybiniai miškai. 
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Didesniuose miško masyvuose ypač svarbios yra nedidel÷s miško aikštel÷s ir 
laukym÷s, nes jose kaip salel÷se prieglobstį randa atvirų vietų augalai ir juos 
apdulkinantys vabzdžiai, kiti gyvūnai, kurie vengia tankaus miško sklypų. Bioįvairovei 
yra svarbūs ir plynose kirtaviet÷se paliekami pavieniai medžiai bei išlikę seni antros ar 
net trečios kartos medžiai, dažniausiai ąžuolai, kurie yra labai vertingi daugeliui su jais 
susijusių retųjų augalų ir gyvūnų rūšių. 

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

Pušynai augantys Pa ir Pb augaviet÷se. Dažnai tai nedidelio ploto 
aukštapelkiniai pušynai, augantys pelkių pakraščiuose ir kitose užmirkusiose vietose. Jų 
eksploatavimas gal÷tų duoti palyginti nedidelę naudą, o kartais būtų net nuostolingas. 
Taigi šie pušynai yra paliktini natūraliai raidai. Ukmerg÷s miškų ur÷dijoje šių pušynų 
didesni vientisi plotai yra ekologiškai labai vertingose  Europos ekologinio tinklo 
Natura 2000 teritorijose. 

Iš viso tokie pušynai  sudaro  1 940 ha arba 5,4 % nuo ur÷dijos valstybinių  
miškų žem÷s ploto.  Šių pušynų natūralios raidos išsaugojimas ir nenukirtimas yra labai 
svarbus, nes tokiu būdu yra palaikomas tokių teritorijų ekologinis stabilumas. 
Suvestiniai duomenys pateikiami 6 lentel÷je, o sklypų detalesni duomenys prieduose 
pagal girininkijas.   Kaip matome didžiausi jų plotai yra Giedraičių (722 ha), Šešuol÷lių 
(450 ha), Čiobiškio girininkijose (325 ha), o visai n÷ra Deltuvos, Pašil÷s ir Užul÷nio 
girininkijose. Girininkijų miško žem÷s procentai pasiskirstę taip pat panašai Giedraičių 
- 21,8%, Šešuol÷lių - 19,0 %, Čiobiškio - 14,1 %. Giedraičių  ir Šešuol÷lių girininkijose 
didžioji dalis pelkinių pušynų yra Alionių telmologiniame draustinyje, Čiobiškio 
girininkijoje – Lygiaraisčio telmologiniame draustinyje. Šie draustiniai   yra  Natura 
2000 teritorijos.  

 

 
 

7 pav. Pušynas augantis pelkin÷je augaviet÷je Žaliosios girininkijoje 44 kvartale  
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8 lentel÷  
Ekologiškai vertingų pelkinių pušynų suvestin÷ 

(pelkiniai pušynai paliktini natūraliai raidai) 
 

 

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

Kaip matome iš 9 lentel÷s neapaugę medynais miško pelk÷s sudaro gana 
nedidelę Ukmerg÷s  miškų ur÷dijos valstybinių miškų  bendro žem÷s ploto dalį  -  1,4%  
arba 524,7 ha. Tokių pelkių didžiausi plotai  yra Giedraičių (3502 ha - 5,1% ), Širvintų  
(128 ha - 7,1% ) ir Šešuol÷lių  (98,2 ha - 4,0 %) girininkijose.  Neapaugusių pelkių visai 
n÷ra Balelių, Krikšt÷nų, Siesikų ir Tauj÷nų girininkijose. 

Giedraičių ir Šešuol÷lių girininkijose šių pelkių, kaip ir pelkinių pušynų, 
daugiausiai yra Alionių pelk÷je. 

Širvintų girininkijoje neapaugę pelk÷s daugiausiai susitelkę pelk÷je  prie Graužių 
miško ir Žindulių ežero. 

 Į 9 lentel÷je pateiktus neapaugusių mišku pelkių plotus n÷ra įtraukta mažos 
pelkut÷s (0,1-0,3 ha) išskirtos kaip intarpai taksaciniuose sklypuose. D÷l jų ekologinių 
sąlygų specifikos jais išskyr÷me į atskirą kategoriją. 

 
 
 
 

Pelkinių pušynų plotas Eil. Nr. Girininkija Miško žem÷s 
plotas,  
 ha 

ha % nuo g-jos 
miško žem÷s 
ploto 

1 Balelių 2 269,5 7,0 0,3 

2 Čiobiškio 2 300,6 324,6 14,1 

3 Deltuvos 2 234,6 0 0 

4 Giedraičių 3 304,6 721,8 21,8 

5 Kernav÷s 2 191,8 30,8  1,4 

6 Krikšt÷nų 2 371,8 137,9 5,8 

7 Pašil÷s 2 678,7 0 0 

8 Siesikų 2 962,0 14,7 0,5 

9 Šešuol÷lių 2 372,0 449,6 19,0 

10 Šešuolių 2 616,1 25,2 1,0 

11 Širvintų 1 805,8 46,3 2,6 

12 Tauj÷nų 2 265,2 8,0 0,4 

13 Užul÷nio 2 637,8 0 0 

14 Žaliosios 1 984,1 102,5 5,2 

15 Želvos 2 248,5 71,5 3,2 
 Viso: 36 243,1 1 939,9 5,4 
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9 lentel÷  
Natūralių miško pelkių išsaugojimas (neapaugusios medynais miško pelk÷s 

paliekamos savaiminei raidai) 
 

Neapaugusių pelkių plotas 

Eil. Nr. Girininkija 
Bendras žem÷s 
plotas,  ha  ha 

% nuo 
bendro 
žem÷s ploto 

1 Balelių 2 297,2 0 0 

2 Čiobiškio 2 317,9 6,8 0,3 

3 Deltuvos 2 305,9 25,8 1,1 

4 Giedraičių 3 502,1 178,2 5,1 

5 Kernav÷s 2 219,2 15,5 0,7 

6 Krikšt÷nų 2 405,1 0 0 

7 Pašil÷s 2 717,5 7,4 0,3 

8 Siesikų 2 995,6 0 0 

9 Šešuol÷lių 2 484,4 98,2 4,0 

10 Šešuolių 2 664,5 7 0,3 

11 Širvintų 1 946,7 127,9 7,1 

12 Tauj÷nų 2 305,3 0 0 

13 Užul÷nio 2 762,4 2,6 0,1 

14 Žaliosios 2 006,0 19,6 1,0 

15 Želvos 2 293,7 35,7 1,6 

 Viso: 37 223,5 524,7 1,4 

 
Miško aikštel÷s ir mažos laukym÷s. Tai nedidel÷s, 0,1-0,3 ha dydžio, 

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

Miškų ur÷dijoje iš viso nustatytos mažos miško aikštel÷s,  kirtaviet÷s, retm÷s  
bei žuvę medynai.  Šios kategorijos plotai ur÷dijoje užima 55,9 ha plotą, kas yra  0,15  
%  nuo ur÷dijos valstybinių miškų miško žem÷s ploto (10 lentel÷ ir priedai pagal 
girininkijas). Didesnioji  dalis šių plotų yra į atskirus sklypus neišskirta ir yra kitų 
sklypų intarpai. Daugiausia mažų aikštelių ir kitokių mažų laukymių yra Želvos (8,3 
ha),  Kernav÷s (7,2 ha) ir Pašil÷s (7,1 ha) girininkijose.   Mažiausiai yra Užul÷nio  (0,4 
ha),  Širvintų (0,5 ha) ir Balelių (1,7 ha) girininkijose. Ur÷dijoje išviso pagal žemių 
kategorijas – mažos  miško aikštel÷s užima 47,0 ha,  kirtaviet÷s 6,9 ha, žuvę medynai  -
1,5 ha,  retm÷s  0,5 ha. 
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10 lentel÷ 
Mažos aikštel÷s ir kitokios mažos laukym÷s paliekamos savaiminei raidai 

(Suvestiniai duomenys) 
 

Mažos aikštel÷s 
 

Eil. Nr. Girininkija  

Miško 
žem÷s 
plotas,  ha Žem÷s naudmena 

 
Plotas, 
ha 

% miško 
žem÷s ploto 

Miško aikšt÷s 1,7  1 Balelių 2269,5 
Viso: 1,7 0,07 

Miško aikšt÷s 3,9  

Kirtaviet÷s 0,6  

2 Čiobiškio 2300,6 

Viso: 4,5 0,2 

Miško aikšt÷s 5,0  

Retm÷  0,2  

3 Deltuvos  2234,6 

Viso: 5,2   0,23 

Miško aikšt÷s 3,1  4 Giedraičių  3304,6 

Viso: 3,1 0,09 

Miško aikšt÷s 5,3  

Kirtaviet÷s 1,8  

Žuvę medynai 0,1  

5 Kernav÷s 2191,8 

Viso: 7,2 0,33 

Miško aikšt÷s 1,8  

Kirtaviet÷s 0,2  

6 Krikšt÷nų 2371,8 

Viso: 2,0 0,08 

Miško aikšt÷s 6,9  

Žuvę medynai 0,2  

7 Pašil÷s 2678,7 

Viso: 7,1 0,26 

Miško aikšt÷s 2,1  

Kirtaviet÷s 0,2  

Žuvę medynai 0,7  

8 Siesikų 2959,5 

Viso: 3,0 0,10 

Miško aikšt÷s 2,6  

Kirtaviet÷s 1,3  

Retm÷ 0,3  

Žuvę medynai 0,3  

9 Šešuol÷lių 2372,0 

Viso: 4,5 0,19 

Miško aikšt÷s 1,9  

Kirtaviet÷s 0,1  

10 Šešuolių 2616,0 

Viso: 2,0 0,8 

Miško aikšt÷s 0,5  11 Širvintų 1805,8 

Viso: 0,5 0,03 

Miško aikšt÷s 1,8  

Kirtaviet÷s 1,8  

12 Tauj÷nų 2265,2 

Viso: 3,6 0,16 

Miško aikšt÷s 0,4  13 Užul÷nio 2637,8 

Viso: 0,4 0,02 

Miško aikšt÷s 2,8  14 Žaliosios 1984,1 

Viso: 4,0 0,2 

Miško aikšt÷s 7,2  

Kirtaviet÷s 0,9  

Žuvę medynai 0,2  

15 Želvos 2248,5 

Viso: 8,3 0,37 
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Mažos aikštel÷s 
 

Eil. Nr. Girininkija  

Miško 
žem÷s 
plotas,  ha Žem÷s naudmena 

 
Plotas, 
ha 

% miško 
žem÷s ploto 

Miško aikšt÷s 47,0  

Kirtaviet÷s 6,9  

Retm÷s 0,5  

 Iš viso:   

Žuvę medynai 1,5  

Iš viso ur÷dijoje: 36240,5  55,9 0,15 

 
Mažos miško pelkut÷s. Šiai ekologiškai vertingų plotų kategorijai priskirtos 

mažos (0,1-0,3 ha) neapaugę medynais miško pelkut÷s, miškotvarkos išskirtos kaip 
didesnių sklypų intarpai. Kartais jie yra vieninteliai šlapžemių plotai didesniuose sausų 
medynų plotuose. Tokie nedideli natūralių šlapžemių  plotai yra svarbūs daugeliui 
gyvūnijos ir augalijos rūšių, o jų buvimas padidina medynų ar net masyvų 
mozaikiškumą bei sudaro prielaidas biologin÷s įvairov÷s išsaugojimui ir praturtinimui. 
Tokios miško pelkut÷s turi būti paliekamos natūraliai raidai. Jose susidaro vertingos 
biologin÷s įvairov÷s požiūriu specifin÷s ekologin÷s sąlygos. Jais reik÷tų palikti natūraliai 
raidai kaip ir aukščiau aptartas mažas aikšteles.  Elgtis su jomis taip pat reik÷tų 
analogiškai. Nereik÷tų jais sausinti ar išklampoti jų aplinkoje atliekant miško ūkinius 
darbus. Daugiausiai tokių plotelių  yra išskirta Deltuvos (1,8 ha), Pašil÷s (1,4 ha) ir 
Želvos (1,4 ha) girininkijose. 

 
11 lentel÷ 
 

Mažos miško pelkut÷s 
(Suvestiniai duomenys) 

 

Eil. Nr. Girininkija  
Miško žem÷s 
plotas,  ha 

Plotas, ha % miško 
žem÷s ploto 

1 Balelių 2 269,5 0 0 

2 Čiobiškio 2 300,6 0,8 0,03 

3 Deltuvos  2 234,6 1,8 0,08 

4 Giedraičių  3 304,6 0,4 0,01 

5 Kernav÷s 2 191,8 2,3 0,10 

6 Krikšt÷nų 2 371,8 0 0 

7 Pašil÷s 2 678,7 1,4 0,05 

8 Siesikų 2 962,0 0,5 0,02 

9 Šešuol÷lių 2 372,0 1,1 0,05 

10 Šešuolių 2 616,1 0,9 0,03 

11 Širvintų 1 805,8 0,4 0,02 

12 Tauj÷nų 2 265,2 0,2 0,01 

13 Užul÷nio 2 637,8 0 0 

14 Žaliosios 1 984,1 1,2 0,06 

15 Želvos 2 248,5 1,4 0,06 
Iš viso:  36 243,1 12,4 0,03 

 
 

Miško laukym÷s saugotinos nuo apaugimo medžiais ir krūmais. 
Dažniausiai tokioms laukym÷ms priskiriamos natūralios miško pievos, buvusios 
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šienaujamos pievos ir ganyklos, upių, upelių ir ežerų pakrančių pievos. Tai įvairaus 
dydžio miške esamos laukym÷s. Šios, visada buvusios atviros, teritorijos pasikeitus 
ūkininkavimo sąlygoms neretai sparčiai užauga medžiais ir krūmais. Jas reikalinga 
pastoviai valyti, norint išsaugoti bei palaikyti nepasikeitusius vertingus biotopus ir juose 
gyvenančias rūšis. Jose augančius pavienius senus medžius ar jų grupes reikia išsaugoti 
d÷l  bioįvairov÷s. Bene geriausias šio tipo atvirų  plotų išsaugojimo būdas būtų jų 
šienavimo arba ganymo atnaujinimas (ypač avimis ar ožkomis). 

Iš 12 lentel÷s matome, jog daugiausiai tokių  laukymių yra Pašil÷s (5,2 ha), 
Deltuvos (2,7 ha) ir   Kernav÷s (1,6 ha) girininkijose (sklypų žiniaraščiai prieduose pagal 
girininkijas). Visai nerasta tokių plotų Balelių, Krikšt÷nų, Širvintų ir Užul÷nio 
girininkijose. 

 
12 lentel÷.      

Saugomų nuo apaugimo miško laukymių  suvestin÷ 
 

Miško laukymių  plotas 
Eil.  Nr. Girininkija  

Miško žem÷s 
plotas,  ha 

ha 
% nuo miško 
žem÷s ploto 

1 Balelių 2 269,5 0 0 

2 Čiobiškio 2 300,6 0,9 0,04 

3 Deltuvos  2 234,6 2,7 0,12 

4 Giedraičių  3 304,6 0,7 0,02 

5 Kernav÷s 2 191,8 1,6 0,07 

6 Krikšt÷nų 2 371,8 0 0 

7 Pašil÷s 2 678,7 5,2 0,19 

8 Siesikų 2 962,0 0 0 

9 Šešuol÷lių 2 372,0 1,3 0,05 

10 Šešuolių 2 616,1 1,5 0,06 

11 Širvintų 1 805,8 0 0 

12 Tauj÷nų 2 265,2 0,4 0,02 

13 Užul÷nio 2 637,8 0 0 

14 Žaliosios 1 984,1 0,5 0,03 

15 Želvos 2 248,5 0,4 0,02 

 Iš viso:   36 243,1 15,2 0,04 

 
Kitos ekologiškai vertingos teritorijos. Tai gali būti medynai, augantys 

stačiuose šlaituose ir griovose bei kitose ypatingose reljefo formose, ežerų bei pelkių 
salose. Tokiuose medynuose daugeliu atvejų nereik÷tų vykdyti jokių kirtimų. 14 
lentel÷je ir   prieduose pagal girininkijas pateikiame šlaituose esančių medynų 
duomenis. Šlaitų medynų yra palyginti nedaug – 165 ha ( 0,5%). Šie medynai 
susikoncentravę daugiausiai Pašil÷s (68 ha), Želvos  (43 ha) ir Čiobiškio (27 ha) 
girininkijose. Tuo tarpu didesn÷je dalyje girininkijų šių medynų n÷ra (Balelių, 
Krikšt÷nų, Siesikų, Šešuol÷lių, Šešuolių, Širvintų, Tauj÷nų, Užul÷nio girininkijose). 
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14 lentel÷ 
Miško žem÷s  šlaituose suvestin÷ 

 
Miško žem÷s šlaituose plotas  Eil. Nr. Girininkija Miško žem÷s 

plotas,  ha ha % nuo g-jos miško 
žem÷s ploto 

1 Balelių 2 269,5 0 0 

2 Čiobiškio 2 300,6 27,3 1,2 

3 Deltuvos  2 234,6 8 0,4 

4 Giedraičių  3 304,6 9,1 0,3 

5 Kernav÷s 2 191,8 5,1 0,2 

6 Krikšt÷nų 2 371,8 0 0 

7 Pašil÷s 2 678,7 68,3 2,5 

8 Siesikų 2 962,0 0 0 

9 Šešuol÷lių 2 372,0 0 0 

10 Šešuolių 2 616,1 0 0 

11 Širvintų 1 805,8 0 0 

12 Tauj÷nų 2 265,2 0 0 

13 Užul÷nio 2 637,8 0 0 

14 Žaliosios 1 984,1 4,3 0,2 

15 Želvos 2 248,5 42,8 1,9 

 Iš viso:   36 243,1 164,9 0,5 

 

 
 

8 pav. Bioįvairov÷s medžiai kirtaviet÷je Širvintų girininkijoje Širvintų miške
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5.2  Miško sklypai su pavieniais ekologiškai vertingais medžiais 
 
Miško sklypai su pavieniais bioįvairov÷s medžiais. Svarbiems bioįvairovei 

miško sklypams d÷l juose paliekamų pavienių bioįvairov÷s medžių daugiausiai 
priklauso užaugančios plynos kirtaviet÷s, jaunuolynai ir pusamžiai medynai. 
Žiniaraštyje pateikiamuose sklypuose bioįvairovei yra vertingi tie pavieniai bioįvairov÷s 
medžiai, o ne patys sklypai.  Šios teritorijos su vertingais bioįvairov÷s medžiais 
ur÷dijoje išsid÷sčiusios gana netolygiai ir jų sudaromas procentas nuo užimamo miško 
žem÷s ploto svyruoja nuo 4,5% (Žaliosios  g-ja, 89,5 ha) iki 23,9 % (Deltuvos 
girininkija, 533,5 ha). Ur÷dijoje tai  4 078,7 ha arba 11,3 % miško žem÷s ploto. 
Duomenys apie šios kategorijos sklypus yra pateikiami 13 lentel÷je, o sklypų 
žiniaraščiai – prieduose  pagal girininkijas. 

 
13 lentel÷ 

Suvestin÷ miško sklypų su pavieniais bioįvairov÷s medžiais 
 

Plotas miško žem÷s sklypų su 
bioįvairov÷s medžiais 

Eil. Nr. Girininkija Miško žem÷s 
plotas,  ha 

ha % nuo g-jos 
miško žem÷s 
ploto 

1 Balelių 2 269,5 173,1 7,6 

2 Čiobiškio 2 300,6 327,3 14,2 

3 Deltuvos  2 234,6 533,5 23,9 

4 Giedraičių  3 304,6 248,1 7,5 

5 Kernav÷s 2 191,8 330,3 15,1 

6 Krikšt÷nų 2 371,8 192,0 8,1 

7 Pašil÷s 2 678,7 253,5 9,5 

8 Siesikų 2 962,0 384,9 13,0 

9 Šešuol÷lių 2 372,0 367,6 15,5 

10 Šešuolių 2 616,1 210,6 8,1 

11 Širvintų 1 805,8 143,2 7,9 

12 Tauj÷nų 2 265,2 216,2 9,5 

13 Užul÷nio 2 637,8 273,9 10,4 

14 Žaliosios 1 984,1 89,5 4,5 

15 Želvos 2 248,5 335 14,9 

 Iš viso:   36 243,1 4 078,7 11,3 
 

Medynai su saugotinais senmedžiais. Ypatingai svarbūs yra seni - antros ar 
net trečios kartos miško medžiai, kurių kiekvienas gali būti buveine daugeliui retųjų 
augalų ir gyvūnų rūšių. Šiame darbe tokie medžiai vadinami senmedžiais ir prieduose 
pagal girininkijas pateikiamas sklypų sąrašas (į šį sąrašą nepatenka seni medžiai 
medyno sud÷tyje sudarantys 10% ir daugiau tūrio). Kaip matyti, tokių sklypų 
daugiausiai yra Siesikų ir Užul÷nio girininkijose, o mažiausiai Širvintų girininkijos 
miškuose. Seniausi pavieniai apie  250 metų amžiaus ąžuolai yra Krikšt÷nų 
girininkijoje. Seniausios pušys (300 metų) rastos Želvos girininkijoje.  
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6. Miškų ūkinis režimas  
  
Miškų ūkinis režimas miško žem÷se apibūdinamas miškus suskirstant į miškų 

grupes. Saugomose teritorijose miškų ūkinis režimas yra detalizuojamas tų teritorijų 
individualiuose arba tipiniuose nuostatuose, regioninių parkų reglamentuose, teritorijų 
tvarkymo planuose (planavimo schemose). Duomenys apie ur÷dijos  valdomų 
valstybinių miškų  grupes pateikiami 15 lentel÷je.  

I grup÷s miškų  Ukmerg÷s miškų ur÷dijos valdomuose miškuose n÷ra. II grup÷s 
miškų teritorija  ur÷dijoje  yra 4 431 ha arba 11,9 % nuo viso miškų teritorijos ploto. Tuo 
tarpu šios kategorijos miško žem÷s plotas yra 4 222 ha arba 11,7 % nuo miško žem÷s ploto.  
III grup÷s miško žem÷s yra 1 284 ha (3,5 % miško žem÷s ploto ).  IV grup÷s eksploataciniai 
miškai užima didžiausią plotą – 31 448 ha (84,5% miškų teritorijos ploto) miškų teritoriją, tame 
tarpe miško žem÷ sudaro 30 735 ha (84,8 % miško žem÷s ploto ). 

15 lentel÷.  
Miško žem÷ pagal miškų grupes valstybiniuose miškuose 

 
Miškų grup÷ Miškų 

teritorijos 
plotas, ha 

% nuo viso 
ploto 

Miško žem÷s 
plotas, ha 

% nuo miško 
žem÷s ploto 

I grup÷ 0 0 0 0 

II grup÷ 4 430,8 11,9 4 222,0 11,7 

III grup÷ 1 342,3 3,6 1 284,0 3,5 

IV grup÷ 3 1450,4 84,5 30 737,1 84,8 

Iš viso 37 223,5 100 36 243,1 100 

 
Lietuvos raudonosios knygos objektų radimviet÷ms atskiros miškų grup÷s ar 

pogrupiai neišskiriami, o patys saugomi objektai lieka priskirti toms miškų grup÷ms, 
kuriose jie buvo aptikti. Tokiems nedideliems objektams gali būti nustatomas specialus 
apsaugos režimas, kurio reikalavimai yra griežtesni, nei aplink esančios miškų grup÷s. 
Pavyzdžiu gali būti nekertamo miško spinduliai apie retųjų paukščių lizdus, kuriuose 
draudžiami pagrindinio naudojimo miško kirtimai, kurtinių tuokviečių sklypai, kuriuose 
nustatomas rezervatinis režimas bei retųjų augalų augaviečių sklypai, kuriuose 
draudžiami pagrindinio naudojimo miško kirtimai. 

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

Miškų ur÷dijos suderintose saugojimui kertin÷se miško buvein÷se ūkinio režimo 
reikalavimai tur÷tų būti tokie, kokie taikomi I arba II miškų grup÷ms. Šie reikalavimai 
kiekvienai KMB skiriasi ir yra nurodyti KMB kortel÷se, VMI duomenų baz÷je bei 
KMB sąrašuose. Taikytino ūkinio režimo skirtumai n÷ra esminiai: KMB apsaugai 
dažniausiai rekomenduojamas rezervatinis režimas (arba I miškų grup÷), kuomet 
medynai ir senieji medžiai paliekami natūraliai suirti. Net ir tuomet, kai senmedžiai 
lūžta ar išvirsta, jie turi likti gul÷ti, nešalinant negyvos medienos iš KMB. Nustatyta, 
kad išvirtęs beržas suyra per 20 metų, o ąžuolas – per 50 metų ir daugiau. Kartais 
kertin÷se miško buvein÷se reikalingi trako ir pomiškio kirtimai,  iškirtimas menkaverčių 
medžių ir krūmų rūšių bei kirtimai apie pavienius senmedžius, kai pašalinami medžiai, 
augantys po šių senmedžių lajomis ir šalia jų. KMB apsaugai ir palaikymui reikalingos 
priemon÷s pateikiamos atskirai    17 priedo 1 lentel÷je. 
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7. Gamtosaugin÷s miškų ūkin÷s priemon÷s, skirtos 
biologin÷s įvairov÷s išsaugojimui nesaugomose 
teritorijose 
 
7.1. Kraštovaizdžio formavimo kirtimai 
 
Pastaraisiais metais, did÷jant miškų ur÷dijos miškų rekreacinei ir gamtosauginei 

svarbai, būtini tampa ir specialūs kirtimai, kurių metu gali būti formuojamas vietos 
kraštovaizdis bei išryškinami būdingi jo bruožai.  

Įprastai  skiriamos trys kraštovaizdžio formavimo kirtimų rūšys: erdvin÷s 
struktūros formavimo, medynų sud÷ties formavimo ir dekoratyviniai.  

Skiriami du kraštovaizdžio formavimo kirtimų tipai: 

1. Miško kirtimai skirti gamtosauginiams tikslams. 
2. Miško kirtimai skirti kraštovaizdžio formavimo tikslams. 
Pirmajam tipui priskiriami kirtimai, reikalingi išvardintų gamtosauginių tikslų 

įvykdymui: retmiškio brandžiuose medynuose suformavimui, palankių sąlygų 
šviesiam÷g÷ms augalų rūšims, miško uoginiams, vaisiniams ir vaistiniams augalams 
sudarymui. Tokie kirtimai svarbūs ir įvairioms gyvūnų rūšims (ypatingai kanopiniams 
žv÷rims ir vabzdžiams). Min÷tų kirtimų d÷ka yra suformuojamos miško retm÷s arba 
0,1-0,2 (išimtinais atvejais - iki 0,3-0,5) skalsumo medynai, kuriuose pager÷ja 
apšvietimas, įsivyrauja žolin÷ augalija, žiediniai ir kiti naudingi augalai. Tokie išretinti 
medynai formuojami tolygiai, išretintuose plotuose nesiekiama savaiminio miško 
atsikūrimo iki jo gamtin÷s brandos ir  medyno irimo procesų pradžios.  

Labai svarbu atsižvelgti į gamtosaugines bei biologines vietovių gamtotvarkinių 
planų rekomendacijas, kuriose gali būti numatomi kraštovaizdžio formavimo kirtimai 
atskiroms retųjų augalų rūšims pagausinti tam tinkamose augaviet÷se. Daugeliui pusiau 
atvirose vietose augančių Lietuvos raudonosios knygos augalų rūšių optimalus medyno 
skalsumas yra 0,5. Jei min÷tose radimviet÷se augantys medynai užauga tankesni, arba 
pradeda augti buvusiose atvirose vietose, tokius sklypus reikia retinti, naudojantis 
kraštovaizdžio formavimo kirtimais optimaliam sklypų skalsumui atkurti. Atviresniuose 
ir pusiau retuose medynuose auga šios saugomos augalų rūšys: didžioji astrancija 
(Astrantia major), melsvasis m÷litas (Sesleria caerulea), miškin÷ dirsuol÷ (Bromopsis 
benekenii), retažied÷ migl÷ (Poa remota), plačialap÷ klumpait÷ (Cypripedium 
calceolus), žalsvažied÷ blandis (Platanthera chlorantha), plaukuotoji jonažol÷ 
(Hypericum hirsutum)  ir kitos. Visų šių rūšių augaviet÷se turi augti ne per tankūs 
medynai, tod÷l labai svarbu nustatyti tikslias augalų augimo vietas, pažym÷ti jas 
planin÷je medžiagoje ir tik po to projektuoti ir taikyti kraštovaizdžio formavimo 
kirtimus.  

Regioninių parkų teritorijoje bei valstybinių botaninių draustinių teritorijose 
gamtosauginiai kraštovaizdžio formavimo kirtimai turi būti derinami su saugomų 
teritorijų specialistais, rajono savivaldyb÷s ekologais, botanikais, patikslinant tokių 
vertingų sklypų ribas, kirtimų apimtis ir iškirtimo laiką. Labai svarbu laikytis nustatyto 
kirtimų laiko, nes kertant mišką augalų žyd÷jimo ir s÷klų brandinimo laikotarpiu retieji 
augalai gali būti pažeisti ir išnykti. Geriausia kirsti žiemą - įšalus gruntui beveik 
nepažeidžiamos požemin÷s augalų dalys. Šakas ir kirtimo liekanas geriausia išgabenti 
arba palikti sukrautas į krūvas. Deginti tokių kirtimo atliekų nerekomenduojama.  

Gamtosauginiai kraštovaizdžio  formavimo kirtimai suprojektuoti Balelių 
girininkijoje 9,2 ha plote siekiant pagerinti miškinio eraičino, retažied÷s migl÷s, 
dryžuotosios monažol÷s bei stačiojo atgirio augimo sąlygas (16 lentel÷), o taip pat 
siekiant rekreacinių tikslų – formuoti estetiškai patrauklesnius pakelių medynus. 
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16 lentel÷ 
Kraštovaizdžio formavimo kirtimai 

gamtosauginiais tikslais 

 
 
 
 

Iškertamas 
maksimalus 
tūris, ktm 

 
Kv. 
 

Skl. 
Sklypo 
plotas,   
ha 

KFK 
plotas 
sklype, 
ha 

Medyno rūšin÷ 
sud÷tis 

Amžius  Skalsumas Augaviet÷ 
Trakas, 
pomiškis 

Kirtimų pobūdis 
Iškertamas 
max. tūrio 
% Iš 1 

ha 
sklype 

Tūris 
1 ha, 
ktm 

 

Balelių  girininkija 
 

      

25 1 6,8 6,8 4E 
3B 
2L 
1U 
J 
D 
K 
9L 
1D 

110 
80 
60 
80 
80 
80 
60 
20 
20 

0,3 
 
 
 
 
 
 

0,2 
 

Nds Trakas: 
Iv, Št, 
Šm, 
tankus. 

Miškinio eraičino augaviet÷. Retažied÷s migl÷s 
augaviet÷. Retinti traką sudarant geresnes sąlygas RK augalų 
reprodukcijai.  Tankus trakas trukdo šių augalų reprodukcijai. 

0 0 0 145 

42 1 2,4 2,4 7B 
2J 
1E 

 

70 
70 
70 
 

0,7 Pcn Trakas: 
Šm, Št, 
tankus. 

Stačiojo atgirio augaviet÷. Dryžuotosios monažol÷s 
radimviet÷.  Retinti traką sudarant geresnes apšvietimo sąlygas RK 
augalams. Šalinti E pomiškį. 

0 0 0 220 

   9,2         0  
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7.2. Miško aikščių ir laukymi ų valymas nuo apaugimo 
 
Miško aikšt÷s ir laukym÷s apaugdamos sumed÷jusia augalija, praranda savo 

išskirtinę reikšmę bei tinkamumą atviras miško erdves besirenkančioms augalijos ir 
gyvūnijos rūšims. Miško aikšt÷s ir laukym÷s, kaip ir miško pievos, padidina miško 
masyvų mozaikiškumą ir jų d÷ka kompaktiškuose miško masyvuose padaug÷ja vietų su 
vadinamuoju pamišk÷s efektu. Tokiose papildomose vietose ir medžių struktūra yra 
kitokia ir pamišk÷s ekotonas ryškesnis, ir jose kuriasi specifin÷s, retos rūšys. 

Tokių miško aikštelių ir pelkių apaugimas suintensyv÷jo pastarąjį dešimtmetį, 
kai didel÷ dalis buvusių žem÷s ūkio naudmenų liko dirvonuoti, pievos, o vietomis ir 
pelk÷s, tapo nebešienaujamos, nebeganomos.  

Kad buvusios atviros ir šiuo metu nenaudojamos pievos, aikšt÷s ir laukym÷s ir 
toliau išliktų atviros, neužaugtų medžiais ir krūmais bei nesuveš÷tų tanki žolin÷ 
augmenija – užtenka vieną kartą per sezoną nušienauti žolę, išpjauti krūmų ir medžių 
atžalas. Geriausia tai daryti antroje vasaros pus÷je – rugpjūčio m÷n., kada jau būna 
pabaigę žyd÷ti reti žoliniai augalai ir kada nupjautos medžių bei krūmų atžalos turi 
mažiausiai potencialo ataugti ir atlaikyti žiemos šalčius. Jei teritorijoje šienavimas 
tampa nebeįmanomas, tikslinga yra naudoti krūmapjoves, atskirus savaiminius medžius 
galima nukirsti arba jei jie dar nedideli – išrauti. Tokią procedūrą reikia kartoti ne rečiau 
kaip kas trys metai. Tokia savaiminukų rovimo metodika labiausiai pasiteisina pelkin÷se 
augaviet÷se ir pelk÷se, kur iš durpinio grunto juos lengviau išrauti.  

Su miškų ur÷dija suderinta ir numatyta neleisti užaugti  15,2  ha laukymių 
plotui, kas sudaro 0,04 % nuo miško žem÷s ploto. Duomenys apie numatytas saugoti 
nuo apaugimo laukymes pateikiami 12 lentel÷je ir  prieduose pagal girininkijas.  
Daugiausiai numatoma saugoti nuo apaugimo laukymių Pašil÷s girininkijoje – 5,2 ha  
(0,19 % nuo miško žem÷s ploto) bei Deltuvos girininkijoje – 2,7 ha (0,12 % nuo miško 
žem÷s ploto ).  

Aktyvus atvirų vietų valymas gal÷tų būti finansuojamas iš tarptautinių fondų 
bei programų bei pritraukiant vietinius gyventojus gyvulių ganymui. 

Buvusioms atviroms vietoms neretai gal÷tų būti priskiriamos ir vandens 
telkinių pakrant÷s, kurios netolimoje praeityje buvo atviros, dažnai ganomos ir 
šienaujamos, o dabar apaugusios krūmais, o neretai ir mišku. Kita to priežastis yra 
eutrofikacijos procesų pristabdymo reikalingumas tose vietose, kur pakrant÷s gausiai 
apaugusios ir kur vanduo labiausiai teršiamas sumed÷jusios augalijos yrančiais lapais. 
Ši priemon÷ gali būti taikoma prie lygumose esančių ežerų, tvenkinių ir kitų vandens 
telkinių, ten kur iki pat vandens auga minkštieji lapuočiai, ypač juodalksniai. Tokias 
vietas papildomai reik÷tų apžiūr÷ti natūroje ir nuspręsti kurias vietas valyti, kaip dažnai 
tą daryti. Medžiais ir krūmais užaugę vandens telkinių pakrančių ruožai, kuriuose 
reik÷tų vykdyti  tokius atrankinius kirtimus kiek didesne apimtimi, šiame darbe  nebuvo 
nustatyti.  

 

 

7.3. Natūrali ų pelkių ir laukymi ų palikimas savaiminei raidai 
 
Natūralios pelk÷s turi didelę reikšmę dr÷gnų vietų biotopuose gyvenantiems 

organizmams, kurie labai praturtina šalia tokių pelkių augančių medynų gamtinę 
įvairovę. Ypatingai, jei jos dar nenusausintos, tai yra tinkami biotopai daugeliui retų ir 
nykstančių gyvūnų ir augalų rūšių. Paliekant šias pelkes natūraliai raidai, yra netikslinga 
ir nerekomenduotina keisti jų natūralų hidrologinį režimą arba užsodinti jas mišku. 

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

Ukmerg÷s miškų ur÷dij syvumą ir parengti priemonių apaugimui šalinti planą bei 
priemones. Parengus tvarkymo oje  savaiminei raidai numatyta  palikti miško pelkių 
neapaugusių medynais,  0,1-0,3 ha mažų pelkučių bei kitokių mažų laukymių  bendras 
593 ha plotas.  Duomenys pateikti 9,10,11,17 lentel÷se ir prieduose pagal girininkijas. 

 
17 lentel÷ 

Atvirų plotų paliekamų savaiminei raidai suvestin÷ 
 

Pavadinimas  Plotas, ha 

Neapaugusios medynais miško pelk÷s 524,7 

Miško aikštel÷s ir mažos laukym÷s. 55,9 

Mažos miško pelkut÷s 12,4 

Viso  593,0 

 
 
 

7.4. Miško kirtimų ribojimas saugomų paukščių lizdaviet÷se ir 
veisimosi vietose 

 
Išsamesn÷ Lietuvos raudonosios knygos paukščių lizdų inventorizacija miškų 

ur÷dijose vykdoma du kartus per vykmetį: kartu su miškotvarkos lauko darbais (prieš 
pirmo penkmečio pagrindinio naudojimo biržių projektavimo darbus) ir pra÷jus 
penkiems metams - prieš antro penkmečio pagrindinio naudojimo biržių projektavimo 
darbus. Visa papildoma informacija apie naujai aptiktus lizdus ne biržių projektavimo 
laikotarpiu įtraukiama į VMI duomenų bazę, informuojant miškų ur÷diją. Visiems 
nustatytiems saugomų paukščių lizdams pritaikomi nekertamo miško apie juos 
spinduliai, remiantis patvirtintomis Pagrindinių miško kirtimų taisykl÷mis, 
patvirtintomis LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 670 (Žin., 
2004, Nr. 25-778). Šiuo metu yra rengiama Pagrindinių miško kirtimų taisyklių nauja 
redakcija, kurioje nekertamo miško spinduliai apie retųjų paukščių lizdavietes yra 
koreguojami, tikslinamos kitos apsaugos priemon÷s. 

Retųjų paukščių apsaugai biosferos poligonuose be žinomų lizdaviečių buvo 
išskirtos veisimosi vietos skirtingoms paukščių rūšims. Tokių veisimosi vietų dydis ir 
skaičius yra nurodytas individualiuose kiekvieno biosferos poligono nuostatuose. Apie 
veisimosi vietas taip pat išskirtos veisimosi vietų apsaugos zonos, kuriose yra 
reglamentuojamos miškų ūkio darbų vykdymo laikas. 

Norint užtikrinti geresnę saugomų paukščių lizdų ir veisimosi vietų apsaugą, 
reikia kasmet vykdyti žinomų šių paukščių lizdų apžiūrą, nustatant lizdų užimtumą ir 
perinčias rūšis. Lizdai turi būti tikrinami vieną kartą pavasarį – balandžio, geguž÷s m÷n. 
ir vieną kartą vasarą – birželio, liepos m÷n. Pirmą kartą patikrinus, galima nustatyti, ar 
lizdas užimtas, antrą kartą patikrinus galima nustatyti kokios rūšies paukštis per÷jo ir ar 
užaugo jaunikliai. Apžiūr÷ti reik÷tų ne tik žinomus lizdus, bet ir biržių r÷žimo metu 
aptiktus naujus lizdus. Jei neaiški perinti paukščio rūšis arba reikia patikslinti naujų 
lizdų apsaugos spindulį bei kitas apsaugos priemones, reikia kreiptis į Valstybinio 
miškotvarkos instituto arba į regioninių parkų specialistus. Atlikus lizdų vertinimą 
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natūroje, gali būti patikslinta kokios paukščių rūšys yra už÷musios šiuos lizdus bei 
pasiūlytos jų apsaugos priemon÷s.  

Labai svarbu yra įvertinti prieš biržių atr÷žimą ar n÷ra numatytose kirtaviet÷se 
ir jų aplinkoje retųjų paukščių lizdų ir veisimosi vietų. Radus reikia informuoti 
Valstybinį miškotvarkos institutą ir imtis priemonių tiek paukščių rūšiai nustatyti tiek ir 
apsaugoti tokias vietas, tikslinti būsimų kirtaviečių ribas, plotą bei kirtimo laiką. 

Norint sumažinti galimą trikdymą prie lizdų, reikia vasarą numatytas kirsti 
biržes rinktis didesniu nei 300 metrų atstumu nuo žinomų saugomų pl÷šriųjų paukščių, 
pel÷dų lizdų, o juodųjų gandrų – didesniu nei 500 metrų atstumu nuo lizdų. Miško 
sodinimo darbų pavasario metu nevykdyti kirtaviet÷se, esančiose šalia lizdų apsauginių 
spindulių ribos, jas užsodinant rudenį.  

Miško sklypuose, kuriuose naujai randamos retųjų pel÷dų lizdaviet÷s, 
reikalinga riboti miško kirtimo darbus vasario-geguž÷s m÷n. 

Anykščių regioninio parko direkcija vykdo atskirų paukščių rūšių monitoringą 
Tauj÷nų – Užul÷nio miškų biosferos poligono teritorijoje. Šio monitoringo metu aptikti 
nauji retųjų paukščių lizdai bei perimviet÷s turi būti kartografuojamos planin÷je 
medžiagoje. Informacija apie šias lizdavietes pateikiama VSTT, miškų ur÷dijai ir 
Valstybiniam miškotvarkos institutui bei Valstybinei miškotvarkos tarnybai. 

 

 

7.5. Rekomenduojamos retųjų augalų, kerpių, samanų ir grybų 
apsaugos priemon÷s  

 
Retųjų ir į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų, kerpių, samanų ir grybų 

rūšių apsaugos priemon÷s n÷ra numatytos Pagrindinių miško kirtimų taisykl÷se. Min÷tų 
rūšių augaviet÷s turi būti saugomos, remiantis Raudonojoje knygoje pateiktomis jų 
apsaugos priemonių rekomendacijomis. Nemažai šių rūšių aptikta Kertinių miško 
buveinių inventorizacijos metu ir daugelis tokių radviečių šiuo metu yra saugomos 
miškų ur÷dijos suderintose kertin÷se miško buvein÷se, draustiniuose. Likusiose 
nesaugomose radviet÷se augančios augalų, kerpių, samanų ir grybų rūšys turi būti 
saugomos pagal atskiroms rūšims pateikiamas jų augaviečių apsaugos rekomendacijas. 
Šios rekomendacijos buvo parengtos bendradarbiaujant su šalies botanikais. Viena iš 
siūlomų apsaugos priemonių – lokalizuoti retųjų rūšių augavietes nurodytuose miško 
sklypuose ir pagal galimybes nenukirsti ar kitaip nepažeisti šių augaviečių bei pačių 
augalų. Kitoms augalų rūšims optimalus medyno skalsumas yra 0,5, tod÷l šiuose miško 
sklypuose gali būti vykdomi miško retinimo darbai. Dar kitos rūšys išgyvena plynus 
miško kirtimus, jei jų augaviet÷se kertama žiemos metu, įšalus gruntui (meškinis 
česnakas), arba paliekami seni pavieniai medžiai ar biogrup÷s su augančiais individais 
(plunksnin÷ pliusin÷).   

Sudaryti girininkijų žiniaraščiai su retų rūšių radviet÷mis ir rekomendacijomis 
jų apsaugai pateikiami prieduose pagal atskiras girininkijas.   
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7.6. Pavienių paliekamų bioįvairov÷s medžių atranka ir 
išd÷stymas 
 
Remiantis Pagrindinių miško kirtimų taisyklių nuostatomis, plynose ir kitose 

kirtaviet÷se turi būti paliekami pavieniai medžiai, ypatingai svarbūs bioįvairov÷s 
apsaugai. Tai gali būti įvairūs stuobriai, uoksiniai medžiai, potencialūs pl÷šriųjų 
paukščių lizdiniai medžiai su patogia lizdui krauti laja bei medžiai iš buvusio medyno 
pagrindinio ardo. Mišriuose spygliuočių-lapuočių medynuose labai svarbūs yra 
lapuočiai medžiai, kuriuos pirmiausia reikia palikti. Bioįvairovei svarbūs yra klevai, 
uosiai, liepos, guobiniai medžiai.  

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

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

2. Būsimų sengirių biologinei įvairovei vertingi medžiai – augantys vidutinio ir 
brandaus amžiaus, ilgaamžiai ir l÷tai bręstantys medžiai (pušis, ąžuolas, uosis), 
vidutinio amžiaus ir senesni trumpaamžiai greitai bręstantys medžiai (beržas, drebul÷, 
liepa, juodalksnis, baltalksnis); 

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

Bioįvairov÷s medžiai paprastai paliekami, stengiantis juos tolygiai išd÷styti 
kirtaviet÷se. Svarbu yra patikslinti, kad tokie medžiai tur÷tų būti paliekami ir pavieniui 
ir biogrup÷mis - po kelis ar net keliolika medžių. Taip atrenkant medžius, vienoje 
didesn÷je biogrup÷je gali būti palikti visi toje birž÷je reikalingi palikti medžiai. 
Biogrup÷je tur÷tų būti palikti ne tik pagrindinio ardo medžiai, bet ir senesni medžiai bei 
jauni plačialapiai medžiai, o taip pat ir trakas bei žolin÷ augalija. Tokius medžius 
mažiau verčia v÷jas, jie auga gyvybingesni ir sudaro ateities medyno seniausiųjų 
medžių pagrindą. Suformuotoje biogrup÷je gali per÷ti suopis, kranklys ir sketsakalis, jei 
šių paukščių lizdiniai medžiai po plyno kirtimo bus palikti kartu su kitais birž÷je 
paliekamais medžiais. Per÷jimui tokias vietas rinksis ir uoksiniai paukščiai – įvairūs 
geniai, meletos bei smulkieji paukščiai. Tokiose seno miško salel÷se telksis ir 
žinduoliai. 

Paliekamus bioįvairov÷s medžius netikslinga nužievinti, nes tuo atveju jie 
nebeauga, o greitai nudžiūvę nebetinka nei uoksiniams nei kitiems paukščiams ar 
gyvūnams. 

Vadovaujantis Pagrindinių miško kirtimų taisykl÷mis (Žin., 2004, Nr.25-778), 
miškų ur÷dijos III ir IV grup÷s miškuose kertant mišką plynai, 1 ha turi būti paliekama 
ne mažiau 7-10 buvusio pagrindinio ardo s÷klinių ir biologin÷s įvairov÷s palaikymui 
skirtų medžių. 

Kai kuriuose sklypuose su didesniu kiekiu pavienių medžių gali būti atliekamas 
dalies pavienių medžių iškirtimas, tačiau ten po kirtimo  bioįvairov÷s medžių reikiamas 
skaičius vis vien turi likti.  

Duomenys apie bioįvairov÷s medžius ir sklypus su jais yra pateikiami  11 
lentel÷je ir   prieduose pagal atskiras girininkijas.   

 
 
 

7.7. Senmedžių reikšm÷ ir apsauga 
 
Seniausieji miško medžiai arba senmedžiai miškų ur÷dijos teritorijoje išlikę 

nuo buvusių sengirių laikų. Tokie antros ar net trečios kartos medyno medžiai yra 
svarbūs biologinei įvairovei, nes ant jų ir šalia jų auga ir gyvena daug retųjų augalų ir 
gyvūnų rūšių. Patys seniausi ir tinkamiausi tokie medžiai ar jų grup÷s buvo 
inventorizuoti kaip kertin÷s miško buvein÷s, priskiriant jas KMB tipams: pavienis medis 
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milžinas ir medžių milžinų grup÷. Likę senmedžiai d÷l įvairių priežasčių nebuvo aptikti, 
tod÷l ir dabar tokie medžiai gali būti skelbiami kertine miško buveine, o jei jie dar 
neatitinka KMB keliamų reikalavimų, turi būti išsaugomi miško kirtimų metu. Svarbu 
išsaugoti ne tik patį tokį medį, bet ir nepakitusią jo aplinką. Jei senmedis pasižymi 
plačia, žemai išsišakojusia laja ir yra užaugęs buvusioje atviroje vietoje, reikalinga 
palaipsniui jį atidengti, nepaliekant nei pačioje lajoje, nei apie ją kitų augančių medžių. 
Jei senmedis - buvęs miško medis, turintis aukštutinę lają – negalima  tokio medžio 
atidengti pilnai. Apie tokį miško medį turi būti palikta nenukirsta apsaugin÷ miško 
juosta, kurią sudaro keli tokių medžių aukščiai.  

Svarbiausias biologinei įvairovei yra paprastasis ąžuolas, su kuriuo yra 
susijusios 284 bestuburių, 324 kerpių bei daugelis paukščių ir žinduolių rūšių. Ąžuolai 
natūraliai gali sulaukti 600 ir daugiau metų, tod÷l svarbu palikti seniausius šiuos 
medžius nenukirstus. Su paprastąją pušimi susiję apie 90 rūšių bestuburių ir 130 kerpių 
rūšių. Pušys gali sulaukti iki 400 metų. Su beržu susijusios 229 bestuburių ir 126 kerpių 
rūšys. Beržai gali sulaukti virš 100 metų, juodalksniai – virš 200 metų amžiaus. 
Spygliuočių medynuose biologinei įvairovei ypatingai svarbios yra drebul÷s. Su drebule 
susijusios 97 bestuburių rūšys, dalis miško paukščių ir žinduolių. Pavien÷s drebul÷s gali 
sulaukti 150 ir daugiau metų.   

Medynuose augantys senmedžiai turi likti nenukirsti ir neišgabenti iki visiško 
savo nudžiūvimo ir nuvirtimo bei natūralaus sunykimo, nes visose irimo stadijose šių 
senųjų medžių mediena būna labai svarbi vis kitoms retosioms organizmų rūšims. 

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

turi būti tvarkomos, remiantis „Bendraisiais kertinių miško buveinių nuostatais“, 
parengtais pagal „KMB inventorizavimo metodiką“ (detaliau žiūr÷ti 17 priede). 
Kiekvienai KMB tipų grupei ir atskirai kiekvienam KMB tipui yra numatytos skirtingos 
priemon÷s, kurių reikia laikytis, norint kuo ilgiau išsaugoti šias kertines miško buveines 
nepakitusias. Specifin÷s apsaugos ir galimo tvarkymo priemon÷s pateikiamos iš VMI 
duomenų baz÷s atskirai kiekvienai KMB prieduose pagal girininkijas.  

KMB inventorizacijos metu buvo numatomos tikslingos ūkin÷s priemon÷s 
kertin÷se miško buvein÷se ir tai buvo pažymima inventorizacijos kortel÷se.  Kaip 
matome iš  priedų pagal girinikijas vyraujanti ūkin÷ priemon÷ yra  „11“ – tai reiškia 
jokių ūkinių priemonių vykdyti nereikia. Numatytų priemonių vykdymas pad÷tų ilgiau 
išsaugoti šias kertines buveines. Apie ūkinių priemonių reikalingumą kertin÷se miško 
buvein÷se gali spręsti tik sertifikuotas KMB inventorizuotojas. Ir tik jo priežiūroje 
reikalingos  ūkin÷s priemon÷s kertin÷se miško buvein÷se gali būti vykdomos. 

Ūkinių priemonių kertin÷se miško buvein÷se kodų paaiškinimai: 
11 - jokių ūkinių priemonių vykdyti nereikia; 
13 - nešalinti sausuolių ir medienos liekanų; 
15 – kirsti traką; 
16 – kirsti  pomiškį; 
17 –  šviesinimas apie pavienius medžius. 
 

 Kertinių miško buveinių inventorizavimo tikslas – suteikti informacijos 
nustatant teritorijų planavimo strategiją ir sprendžiant miškų tvarkymo ir apsaugos 
problemas. Galima pamin÷ti sritis, kuriose ateityje bus galima panaudoti kertinių 
miško buveinių inventorizacijos rezultatus: 

� Didel÷s biologin÷s įvairov÷s miškų apsaugos planavimas. 
Pagrindas kuriant saugomų miškų tinklą; 
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� Nacionalinių ir regioninių parkų, valstybinių rezervatų ir kitų 
saugomų teritorijų ribų ir zonavimo tikslinimas bei tvarkymo planų 
rengimas; 

� Kertinių miško buveinių inventorizacija būtina miškų 
sertifikavimui, siekiant subalansuoto miškų ūkio; 

� Inventorizacijos rezultatai leidžia pagrįsti poreikį miškų 
apsaugai ir tolesniam jų atkūrimui, siekiant išsaugoti biologinę įvairovę 
nacionaliniame lygmenyje. 

� Inventorizacija suteikia informacijos apie retų ir nykstančių 
organizmų būklę ir paplitimą miškuose. 

� Inventorizacija suteikia informacijos apie faunos ir floros 
turtingų miško buveinių lokalizaciją visiems besidomintiems fiziniams ir 
juridiniams asmenims. 

� Inventorizacija ir jos loginis pagrindas suteikia žinių apie miško 
ekologijos ir miškų ūkio veiklos tarpusavio ryšius. 

� KMB inventorizacija ir tyrimai pagrindžia tolesnį biologinių 
vertybių monitoringą miškuose. 

 
Kertin÷se miško buvein÷se gali būti nustatoma I arba II miškų grup÷s 

ūkininkavimo režimas. 
 
 
7.9   Šlaitų medynų specifika ir reikšm÷ 
 
Miškai, augantys ant šlaitų, pasižymi didele biologine įvairove ir retųjų rūšių 

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

Šlaituose daugeliu atvejų susidaro palankios sąlygos išlikti miško vertyb÷ms ir 
retosioms rūšims, kadangi tokias vietas sunku pasiekti ir jose ūkininkauti. Dr÷gnus 
šlaitus dažniausiai aplenkia ir miško gaisrai. Kadangi šlaitų medynuose ilgiau išlieka 
tinkamos retųjų rūšių gyvenamosios sąlygos, upių ir kitų vandens telkinių šlaitai gali 
būti įvairių retųjų rūšių plitimo koridoriais. Šių rūšių organizmai taip pat gali čia rasti 
prieglobstį, jeigu jų gyvenamosios vietos sunaikinamos kitose kraštovaizdžio dalyse. 
Palankiausias tokių teritorijų tvarkymo būdas – jokios ūkin÷s veiklos. Siekiant išlaikyti 
dr÷gną mikroklimatą, aplink šlaitų medynus tur÷tų būti paliekama 20–40 m papildoma 
apsaugos zona. 

Ukmerg÷s miškų ur÷dijoje nustatyta  165 ha vertingų šlaitų medynų, kurių 
dauguma išsid÷stę Pašil÷s (68 ha),  Želvos (43 ha) ir Čiobiškio (27 ha) girininkijų 
teritorijoje (12 lentel÷).  
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9 pav. Šlaitų medynas prie Neries up÷s Kernav÷s girininkijoje 
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7.10. Kitos priemon÷s 
 

Gamtosaugos priemon÷s: 
 
� Kertinių miško buveinių papildoma inventorizacija, kuri yra reikalinga pastoviam 
miškų sertifikavimui. 
 
Lietuvoje 2001-2005 metais vykdyto specialaus projekto metu buvo inventorizuota tik 
pus÷ visų realiai egzistuojančių kertinių miško buveinių. Tai patvirtino kontrolin÷ KMB 
inventorizacija. Tokiu būdu kiekviena miškų ur÷dija turi savo teritorijoje dar 
neinventorizuotų KMB. Visos kertin÷s miško buvein÷s yra retųjų organizmų išlikimo 
salos ūkiniuose miškuose, jos taip pat svarbios ir miškų sertifikavimo procese. Dalis 
KMB yra veikiamos nepalankių oro bei klimatinių sąlygų, kuomet po sausrų, gaisrų, ir 
uraganų kertin÷s miško buvein÷s gali būti smarkiai pažeistos ar net visai sunaikintos. 
Remiantis Generalin÷s miškų ur÷dijos nurodymais, sunaikinta KMB gali būti 
išbraukiama iš saugomų KMB sąrašų, į jos vietą įtraukiant naujas KMB. D÷l visų 
išvardintų priežasčių svarbu yra papildomai inventorizuoti naujas kertines miško 
buveines, kaip rezervą jau išskirtoms ir pažeistoms. Šį darbą gali atlikti apmokyti 
specialistai iš Valstybinio miškotvarkos instituto arba kiti KMB inventorizuotojai, 
turintys specialius pažym÷jimus. Pati Kupiškio miškų ur÷dija turi spręsti d÷l papildomos 
KMB inventorizacijos būtinumo ir galimo jos vykdymo laiko. Šiuo metu  ur÷dija 
papildomai inventorizuoti KMB neplanuoja.  
 
� Vienos – kelių dienų trukm÷s mokymų apie miško bioįvairovę ir jos apsaugą 
ūkiniuose miškuose pravedimas ur÷dijos darbuotojams bei rangovams (renginį užsakant 
VMI). 
 
Pastaraisiais metais labai aktualūs yra pagrindinio naudojimo birž÷se paliekamų 
pavienių medžių atrinkimo klausimai. Paliekami birž÷se medžiai gali būti atrenkami, 
išd÷stant juos pavieniui, biogrup÷mis arba visai jų nepaliekant. Neretai miškininkams 
kyla klausimai: kokius medžius reikia palikti įvairiose augaviet÷se ir įvairiuose 
medynuose bei kaip tuos medžius geriau išd÷styti. 
Visus šiuos klausimus galima spręsti, organizuojant vienos – dviejų dienų trukm÷s 
mokymus apie miško bioįvairovę ir jos apsaugą ūkiniuose miškuose. Mokymai būtų 
pravedami kartu su miškų ur÷dijos atsakingais darbuotojais visiems miškų ur÷dijos 
darbuotojams, dirbantiems šį darbą bei rangovams.  
 
� BAST duomenų apibendrinimas ir numatytų gamtosauginių priemonių vykdymas 
(kartu su regioninių parkų direkcijų kuruojančių šias teritorijas darbuotojais). 
 
Dalyvavimas įsteigtų BAST teritorijų monitoringo, ataskaitų rengimo procese įgalina 
Kupiškio miškų ur÷diją spręsti ir siūlyti priemones, reikalingas kintančių buveinių bei 
saugomų rūšių gerbūviui užtikrinti. Tiek monitoringo vykdymą, tiek ir ataskaitų 
rengimą atlieka Anykščių, Asvejos ir Neries regioninių parkų direkcijos, tačiau visais 
min÷tais klausimais yra konsultuojamasi su Ukmerg÷s miškų ur÷dija, kaip su teritorijos 
miškų administruotoja. BAST teritorijų priskyrimas regioninių parkų direkcijoms 
pateiktas  21 priede.  
Parengtuose specialiuose  saugomų teritorijų gamtotvarkos planuose, miškų ur÷dija 
dalyvauja juose numatytų priemonių siūlymo, lokalizavimo procese bei pagal galimybes 
vykdo gamtotvarkos planuose numatytas specialias ūkines ir kitas priemones. 

 Šiuo metu yra parengtas Dukstynos miško bei Tauj÷nų – Užul÷nio  miško  
gamtotvarkos planai. Anykščių regioninio parko direkcija atsakinga už Dukstynos 
miško gamtotvarkos plane numatytų priemonių įgyvendinimo organizavimą, darbų 
vykdymą bei kontroliavimą. 
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Biotechnin÷s priemon÷s: 
 
� Inkilų gamyba ir k÷limas. 
 
Sanitarinių kirtimų metu, nukirtus medžius ir stuobrius su uoksais, reikalinga iškelti 
specialius inkilus uoksiniams paukščiams. Inkilai turi būti keliami vietose, kur trūksta 
natūralių uoksų arba medžių tinkamų jiems kalti – ypatingai jaunuolynuose bei 
pusamžiuose medynuose. Tradiciškai nemažai inkilų keliama smulkiesiems uoksiniams 
paukščiams: zyl÷ms, musinuk÷ms, taip pritraukiant juos į pageidaujamas per÷ti vietas. 
Daugiau inkilų reik÷tų iškelti namin÷ms pel÷doms, lutut÷ms, o prie ežerų – klykuol÷ms, 
dančiasnapiams. Pel÷doms keliamuose inkiluose svarbu įberti stambių lapuočių medžių 
pjuvenų, nes kitaip pel÷dos neper÷s.  
Pel÷dų pritraukimas yra biologin÷ kovos priemon÷ su peliniais graužikais, ypatingai 
pasodintose kultūrose ir jaunuolynuose. 
Inkiluose be paukščių įsikuria retieji žinduoliai – miegapel÷s, įvairios šikšnosparnių 
rūšys ir vabzdžiai – širš÷s, vapsvos, kaman÷s. Šie gyvūnai yra ne tik naudingi miškui, 
bet daugelis jų yra reti ir saugomi. 
 
� Tup÷jimo vietų pl÷šriesiems paukščiams ir pel÷doms įrengimas. 
 
Svarbi priemon÷, pritraukianti daugumą pl÷šriųjų paukščių, ypatingai suopių bei 
didžiąsias pel÷das, yra specialios tup÷jimo vietos pamišk÷se, laukym÷se ir naujai 
iškirstose plynose kirtaviet÷se. Tokių tup÷jimo vietų įrengimas labai nesud÷tingas, 
tačiau labai efektyvus, nes iš karto pritraukia paukščius, kurie medžioja pelinius 
graužikus. Tokiu būdu tup÷jimo vietos kartu su netoliese iškeltais inkilais veikia kaip 
biologinių kovos priemonių su peliniais graužikais kompleksas. Tikslinga įrengti tokias 
tupyklas daugelyje plynų kirtaviečių, o sklypuose netoli jų iškelti inkilų pel÷doms. Jei 
kirtaviet÷se bus įrengtos tupyklos, didesn÷ tikimyb÷, kad greta jos per÷s suopis ir kiti 
pl÷šrieji paukščiai. 
Kiekvienoje plynoje kirtaviet÷je reik÷tų įrengti bent po 2–3    tokias tup÷jimo vietas. 
 
� Medingųjų augalų sodinimas, įveisiant ir atkuriant mišką. 
 
Naujai įveisiant ir atkuriant kirtaviet÷se mišką svarbu sodinti ne tik miško kultūras, bet 
ir medinguosius augalus. Labai svarbūs yra – įvairios gudobelių rūšys, miškin÷s obelys, 
miškin÷s kriauš÷s, trešn÷s, eršk÷trož÷s, blind÷s, šermukšniai ir kiti. Žyd÷dami tokie 
augalai pritraukia vabzdžius, kurie praturtina vietos biologinę įvairovę. Atskirų 
normatyvų, kiek reikia sodinti arba palikti nenukirstų tokių medžių ir krūmų n÷ra, tačiau 
1 ha tur÷tų augti nemažiau kelių tokių augalų. 
Min÷ti augalai yra svarbūs ne tik vabzdžiams, bet ir paukščiams, tad jų sodinimas turi 
keleriopą naudą gausinant bioįvairovę. 
 
� Kiaunių, mangutų, lapių ir varninių paukščių sezoninis skaičiaus reguliavimas. 
 
Sugriežtintos šių pl÷šrūnų medžiokl÷s miškų ur÷dijos teritorijoje nenumatytos, jei tai 
nenurodoma gamtotvarkos planuose pateikiamų uždavinių įgyvendinimo priemon÷se. 
 
� Skruzd÷lynų aptv÷rimas. 
 
Biotechnin÷ priemon÷, skirta biologinei kovai su miško kultūras, jaunuolynus ir kitus 
medynus masiškai atakuojančių vabzdžių rūšių invazijomis (10 pav.).  
Skruzd÷lynai gali būti dauginami ir tveriami nuo šernų. Kiek tverti ar dauginti 
skruzd÷lynų ir kokiuose plotuose tai daryti, sprendžia pati  miškų ur÷dija. Tai priklauso 
nuo esamų skruzd÷lynų kiekio, metų sezono bei invazinių vabzdžių rūšių aktyvumo. 
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10  pav. Aptvertas skruzd÷lynas Kernav÷s girininkijoje   
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8. Saugomų teritorij ų tvarkymo priemon÷s siūlomos kituose 
dokumentuose 

 
Gamtotvarkos planai Lietuvoje rengiami paukščių apsaugai svarbioms 

teritorijoms bei buveinių apsaugai svarbioms teritorijoms. Šiuo  metu Aplinkos 
ministerijoje yra  parengta VĮ Ukmerg÷s miškų ur÷dijos teritorijoje esančių dviejų 
teritorijų gamtotvarkos planai:   

-  Dukstynos miško gamtotvarkos planas (parengtas 2006 m).  
- Tauj÷nų – Užul÷nio miškų gamtotvarkos planas (parengtas 2008 m, 

ruošiamas tvirtinimui). 
 
Dukstynos miško gamtotvarkos plano tikslas: 
- atstatyti ir palaikyti palankią didžiojo auksinuko (Lycaena dispar), pleištin÷s 

sk÷t÷s (Ophiogomphus cecilia),  šarvuotosios sk÷t÷s (Leucorrhinia pectoralis) 
populiacijų ir Europos Bendrijos svarbos gamtin÷s buvein÷s „6210 Stepin÷s pievos“ 
apsaugos būklę bei sudaryti sąlygas stepinio perlinuko (Brenthis hecate) populiacijos 
reaklimatizavimui. 

Pagrindiniai teritorijos tvarkymo uždaviniai yra: 
-   pagerinti stepinių pievų buveinių būklę teritorijoje bei atstatyti stepinio 
perlinuko (Brenthis hecate) buvein÷s palankias sąlygas; 
-   užtikrinti didžiojo auksinuko (Lycaena dispar), pleištin÷s sk÷t÷s   
(Ophiogomphus cecilia),  šarvuotosios sk÷t÷s (Leucorrhinia pectoralis); 
populiacijų skaitlingumą; 
-   mažinti neigiamą žmogaus poveikį buvein÷ms; 
-   sudaryti palankias sąlygas kitoms saugomoms rūšims; 
-   įtraukti vietos bendruomenę į teritorijos tvarkymą, formuoti palankią 
visuomen÷s nuomonę apie teritorijoje vykdomą gamtotvarkinę veiklą. 
 
 
2005 m. ir 2007 m.  Ukmerg÷s miškų ur÷dijos užsakymu Tauj÷nų –Užul÷nio 

biosferos poligone Lietuvos miškų institutas atliko tyrimus tema: “Miško ūkin÷s veiklos 
įtaka ir ypatumai saugomų paukščių populiacijoms VĮ Ukmerg÷s miškų ur÷dijoje”. 
Darbo vadovas ir vykdytojas habil. dr. Jonas Grigaliūnas. 

Žemiau pateikiama ištraukos iš šio  darbo ataskaitų:  
„Darbas vykdytas Tauj÷nų – Užul÷nio biosferos poligono (Ukm – b1) 

teritorijoje valstybinių miškų, tvarkomų Užul÷nio, Tauj÷nų ir Balelių girininkijų, ribose. 
Buvo įvertintas juodiesiems gandrams, mažiesiems ereliams r÷ksniams, gerv÷ms bei 
baltnugariams geniams poligono plane nurodytų 37 veisimosi vietų apsaugai skirtų 
medynų tinkamumas per÷jimui, jų dydžio ir išd÷stymo racionalumas bei pagrįstumas. 
Įvertinti plane nurodytų ir siūlomų palikti veisimosi vietose augančių medynų plotai, 
medienos tūriai nenukirsto miško ir apvalios medienos kainomis. Veisimosi vietų 
inventorizavimo metu įvykdyta perinčių erelių bei juodųjų gandrų (peri po 1 porą) 
apskaita, įvertinti atsarginiai lizdai, sudaryta rodiklių struktūra lizdų apskaitos DB 
tvarkyti, parinktos vietos dirbtiniams lizdams (11 juodiesiems gandrams ir 15 ereliams) 
įkelti, atsižvelgiant į medynų struktūrą, nuošalumą ir kt. faktorius.“ Ištrauka iš 2005 m 
darbo ataskaitos referato. 

„2007 m. pakartotinai buvo įvertintos visos steigiant biosferos poligoną 
patvirtintos juodiesiems gandrams ir mažiesiems ereliams r÷ksniams saugoti veisimosi 
vietos ir lizdaviet÷s. Pakartotini jų apžvalgos ir steb÷senos rezultatai patvirtino 2005 m. 
sprendimo tikslingumą sumažinti veisimosi vietų plotą, nurodytą poligono plane, 51 % 
(detaliai – 2005 m. ataskaitoje), papildomai išskiriant 3 gamtosauginiais bei estetiniais 
tikslais saugotinus medynus, kurie, įsikūrus gandrams ar ereliams, gali būti priskirti 
veisimosi vietoms. 
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Pakartotino veisimosi vietų inventorizavimo metu buvo patikrinti visi žinomi 
pl÷šriųjų paukščių lizdai. Juodieji gandrai ir ereliai r÷ksniai veisimosi vietose 2007 m. 
negyveno. 

Įvertinus žinotų lizdų gamtinę ir urbanistinę aplinką bei girininkijų ūkinę 
veiklą, aiškesnių priežasčių min÷tų paukščių populiacijos maž÷jimui pagrįsti, 
neišryšk÷jo.“ Ištrauka iš 2007 m.  darbo ataskaitos referato. 

 
Šio darbo pas÷koje padarytos išvados pateikiamos 20 priede. 
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