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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 
1. Darbo teisinis pagrindas, tikslas ir metodika  

 
Teisinis pagrindas. Darbas atliktas pagal VĮ Varėnos miškų urėdijos užsakymą. 

Gamtosauginių priemonių plano tikslingumą sąlygojo naujo VĮ Varėnos miškų urėdijos 
vidinės miškotvarkos projekto rengimas. Šiame plane suprojektuota gamtosauginių ir 
specialių miško biologinę įvairovę praturtinančių priemonių visuma, remiantis 2010 m. 
miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija ir išaugusiais aplinkosauginiais reikalavimais šalies 
valstybiniams miškams. 
 

Gamtosauginių priemonių planas yra sudėtinė VĮ Varėnos miškų urėdijos vidinės 
miškotvarkos projekto dalis. Rengiant planą, miškų urėdijos administruojamuose valstybinės 
reikšmės miškuose suprojektuotos gamtosauginės priemonės, kurių laikymasis padės 
išsaugoti ir praturtinti biologinę įvairovę. Suprojektuotos priemonės suderintos su miškų 
urėdija, atsižvelgiant ne tik į gamtosauginius, bet ir į socialinius bei ekonominius visuomenės 
ir miškų urėdijos interesus šioje teritorijoje. Informacija apie suderintas su miškų urėdija 
gamtosaugines priemones pateikiama atskiruose žiniaraščiuose pagal girininkijas.  
 

Darbo tikslas. Darbo tikslas - pagaminti specialų VĮ Varėnos miškų urėdijos 
gamtosauginių priemonių žemėlapį, kuriame būtų pažymėtos visos miškų urėdijos teritorijoje 
esančios valstybės saugomos teritorijos, Europos Sąjungos svarbos teritorijos (Natura 2000), 
Lietuvos raudonosios knygos objektų radvietės, miškų urėdijos įsipareigotos saugoti kertinės 
miško buveinės bei išaiškintos ir lokalizuotos kitos ekologiškai vertingos teritorijos (1 pav.). 
Visoms šioms išvardintoms ir plane pažymėtoms teritorijoms bei objektams sudaromi 
žiniaraščiai, nurodant išsaugojimo bei atkūrimo priemones. Tokiu būdu sukuriamas vieningas 
dokumentas, kuriame sukoncentruotos visos saugomos ir apribotos veiklos teritorijos su 
ūkinio režimo ypatybėmis bei gamtosauginėmis priemonėmis. Ši medžiaga iki šiol buvo 
išskaidyta atskiruose teisės aktuose bei teritorinio planavimo dokumentuose ir tai apsunkino 
miškų urėdijos specialistų praktinį darbą ir ūkinės veiklos miškuose kontrolę. VĮ Varėnos 
miškų urėdijos darbuotojai ateityje galės aktualizuoti visus mūsų pateikiamus duomenis, juos 
tobulindami ir įtraukdami naujus rodiklius.   

Plane pateikiami žemėlapiai ir žiniaraščiai gali būti naudojami ne vien tik praktiniam 
suprojektuotų priemonių įgyvendinimui, bet ir miškų sertifikavimo procese bei gamtosauginių 
pasiekimų propagavimo ir visuomenės švietimo veiklose.  

  
Darbo metodika. Darbas atliktas naudojant 2011 m. miškotvarkos lauko darbų 

inventorizacinę medžiagą, Varėnos miškų urėdijos teritorijoje atliktų bioįvairovės tyrimų bei 
vykdytų projektų medžiaga, saugomų teritorijų planavimo dokumentus. Darbe remtasi miškų 
urėdijos darbuotojų pateikta medžiaga bei informacija. Surinkti iš visų galimų šaltinių 
duomenys buvo susisteminti ir pateikti aiškinamajame rašte. Žiniaraščiai sudaryti naudojant 
VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto naujausios sklypinės duomenų bazės duomenis. Visa 
surinkta ir apibendrinta medžiaga suvesta į grafinę duomenų bazę ir parengti atskiri GIS 
sluoksniai. Grafinė informacija lokalizuota planinėje medžiagoje M 1:50000. Projektiniai 
sprendiniai priimti vadovaujantis galiojančiais saugomų teritorijų reglamentais, miškotvarkos 
darbų vykdymo instrukcijos reikalavimais bei tvaraus, gamtai artimo ir subalansuoto miškų 
ūkio principais.   
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2. Darbo sudėtis 
 

Darbas susideda iš gamtosauginių priemonių planų aiškinamųjų raštų ir žiniaraščių bei 
žemėlapių, kurie pagaminti atskirai visoms girininkijoms, o jų pagrindu visai miškų urėdijos 
teritorijai parengtas bendras sąvadas, įskaitant ir saugomas teritorijas. Bendras visos VĮ 
Varėnos miškų urėdijos Gamtosauginių priemonių planas (žemėlapis) pagamintas valstybinės 
reikšmės miškų išdėstymo plano pagrindu M 1:50000, o atskirų girininkijų gamtosauginių 
priemonių planai pagaminti valstybinės reikšmės miškų išdėstymo planų pagrindu M 
1:20000. Gamtosauginių priemonių aprašymai pateikiami atskiruose žiniaraščiuose, 
suskirstytuose pagal girininkijas. 

Iš viso pagaminta 10 komplektų Gamtosauginių priemonių planų: po 1 komplektą 
aiškinamųjų raštų ir žemėlapių, skirtų kiekvienai girininkijai ir 1 aiškinamojo rašto bei 
žemėlapio komplektą skirtą VĮ Varėnos miškų urėdijos administracijai. 

Plano projekto rengimo stadijoje vyko darbiniai susitikimai su Varėnos miškų urėdijos 
atsakingais darbuotojais - visų 9 girininkijų girininkais, vyriausiuoju miškininku Deimantu 
Stankevičiumi, miško naudojimo ir miškotvarkos inžinieriumi Rimu Tomu Vainalavičiumi. 
Gamtosauginiai klausimai derinti su miškų urėdijos teritorijoje esančio Dzūkijos nacionalinio 
parko direkcijos darbuotojais, kitais specialistais. 

 
 

 

1 pav. Gamtosauginių priemonių žemėlapio fragmentas. 
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3. Valstybės saugomos teritorijos ir objektai 
 
3.1. Saugomų teritorij ų bendra apžvalga 
 
Varėnos miškų urėdijos miškų teritorijos plotas yra 76030,9 ha, miško žemė užima 

75090,9 ha. Valstybinės reikšmės miškų bendras plotas – 27842,5 ha, miško žemės plotas yra  
27513,8 ha. Miškų urėdijos teritorijos miškingumas šiuo metu sudaro 70,9 %. 

Lietuvoje saugomos teritorijos steigiamos norint išsaugoti gamtos ir paveldo 
teritorinius kompleksus bei objektus, kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę. Saugomose 
teritorijose palaikoma kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra, gamtos išteklių subalansuotas 
naudojimas ir atkūrimas, sudaromos sąlygos pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir 
aplinkos būklės stebėjimams. Šalies saugomų gamtinių teritorijų apskaitą, apsaugą bei 
tvarkymą reglamentuoja Saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 
108-3902). Saugomos gamtinės teritorijos registruojamos, įtraukiant jas į LR Saugomų 
teritorijų registrą, kurį kuruoja Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos 
ministerijos. Saugomų teritorijų naudojimą ir apsaugą reglamentuoja bendrieji nuostatai. 
Individualius nuostatus turi valstybiniai parkai, valstybiniai draustiniai, biosferos poligonai. 

Pagal saugomų vertybių pobūdį miškų urėdijos teritorijoje įsteigti draustiniai skirstomi 
į gamtinius (botaniniai, botaniniai – zoologiniai, telmologiniai, hidrografiniai) ir 
kompleksinius (kraštovaizdžio). 

 Paminėtini ir genetiniai draustiniai, kuriuose saugomi genetiškai gryniausi medynai. 
Visos VĮ Varėnos miškų urėdijoje esančios saugomos teritorijos yra Lietuvos gamtinio 
karkaso dalis.  

 
„Gamtinis karkasas – tai vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų 

tinklas, jungiantis gamtinio pobūdžio: 

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

• Kitas ekologiškai svarbias vandenų, miškų, žemės 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 žemės ir miško naudojimo sąlygos, atskirų saugomų teritorijų 
nuostatai, saugomų teritorijų, jų zonų, teritorijos dalių ar paveldo objektų tipiniai ir (ar) 
individualūs apsaugos, taip pat saugomų teritorijų regioniniai architektūriniai reglamentai, 
įskaitant laikinus reglamentus, apsaugos sutartys, kurios gali būti sudaromos dėl veiklos 
apribojimų saugomose teritorijose, konkrečių žemės, miško bei vandens telkinio naudojimo 
sąlygų nustatymo ir gamtinio karkaso nuostatai.  
  

Gamtinio karkaso paskirtis: 

• Sukurti vientisą gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklą, užtikrinantį 
kraštovaizdžio geoekologinę pusiausvyrą ir gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, 
sudaryti 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 žemės ūkio plėtrą.  

9



 
 

Gamtinį karkasą sudaro: 

• Geoekologinės 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 nuotėkį ar kitus gamtinės migracijos srautus, taip pat reikšmingos biologinės 
įvairovės požiūriu: želdinių masyvai ir grupės, natūralios pievos, pelkės bei kiti 
vertingi stambiųjų geosistemų ekotopai. Šios teritorijos kompensuoja neigiamą 
ekologinę įtaką gamtinėms geosistemoms;  

• Migraciniai koridoriai  – slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kitos žemesnėse reljefo 
vietose esančios teritorijos, kuriomis vyksta intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės 
informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija.  

Visos šios geoekologiškai aktyvios teritorijos yra sujungtos į vientisą sistemą – 
gamtinį karkasą, skirtą valdyti kompensacines kraštovaizdžio funkcijas bei garantuoti jo 
struktūros stabilumą. 
  

Pagal geosistemų, kurios atlieka ekokompensacines funkcijas, dydį ir svarbą gamtinio 
karkaso struktūrinės dalys skirstomos į europinės, nacionalinės, regioninės ir vietinės 
reikšmės. 
  

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

Biologinės įvairovės apsaugai gamtinio karkaso teritorijose išskiriamas ekologinis 
tinklas, jungiantis didžiausią bioekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir 
augalų migracijos koridorius. Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išskiriamas 
Europos ekologinis tinklas „Natura 2000“, apimantis buveinių ir paukščių apsaugai svarbias 
teritorijas. 
  

Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose yra draudžiama arba ribojama 
veikla, galinti turėti neigiamą poveikį saugomoms natūralioms buveinėms, rūšių buveinėms 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 erdvinė teritorinė struktūra ir 
gamtinis pobūdis, ekologinis stabilumas, kraštovaizdžio estetinė vertė. 
  

Visose gamtinio karkaso teritorijose skatinama veikla, kuria užtikrinama 
kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra, palaikomas ir stiprinamas ekosistemų stabilumas, 
vykdoma renatūralizacija ir ekosistemų atkūrimas, bei ekstensyvi rekreacija, palaikoma ir 
didinama biologinė įvairovė bei bendras teritorijos miškingumas, saugomi bei plečiami 
želdynai ir želdiniai agrarinėse bei urbanizuotose teritorijose, vykdomi teritorijų ir akvatorijų 
rekultivacijos bei išvalymo nuo užteršimo darbai, neutralizuojamos, kitaip nukenksminamos 
arba iškeliamos pramonės įmonės ir mažinamas vizualiai agresyvių objektų poveikis. 
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Siekiant stiprinti teritorijų ekokompensacines funkcijas, turi būti vykdomos aktyvios 

riboto ir silpno geoekologinio potencialo gamtinio karkaso struktūrų plėtojimo priemonės, 
teikiamas prioritetas šių teritorijų apželdinimui mišku, miško parkų ir kitų rekreacinės bei 
ekologinės paskirties želdynų įveisimui ir darniam tvarkymui, ekologinei žemdirbystei. 
  Ūkinė veikla gamtinio karkaso teritorijose gali būti vykdoma tik įvertinus šios veiklos 
poveikį, atlikus teritorijų planavimo dokumentų, planų ir programų strateginį pasekmių 
vertinimą vadovaujantis Aplinkos apsaugos bei Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, numatant ir 
įgyvendinant įvairiapuses priemones antropogeniniam poveikiui kompensuoti, gamtiniam 
kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei išsaugoti. 
    Gamtinio karkaso teritorijose draudžiama naujų pramonės įmonių, kurioms 
reikalingi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, statyba bei naujų gyvenamųjų 
pastatų ir gyvenamųjų kvartalų statyba konservacinės, miškų, kitos – rekreacinės, taip pat 
žemės ūkio paskirties teritorijose. 
  Gamtinio karkaso teritorijos turi būti tvarkomos vadovaujantis darnios plėtros 
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 Valstybinės 
saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos tinklapio). 

 
3.1.1 Dzūkijos nacionalinis parkas 

 
Dzūkijos nacionalinis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 

– Atkuriamojo Seimo 1991 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. I-1244 "Dėl Dzūkijos, Kuršių 
nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės 
valstybinio rezervato įsteigimo" (Žin., 1991, Nr. 13-332) Varėnos, Alytaus ir Lazdijų rajonų 
savivaldybių administruojamų teritorijų dalyse ir skirtas nacionalinės svarbos kraštovaizdžio 
kompleksams bei antropoekosistemoms, reprezentuojantiems Dzūkijos etnokultūrinės srities 
gamtos ir kultūros savitumus, saugoti, tvarkyti ir jų naudojimui reguliuoti. 
  Nacionalinio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. 
lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1273 „Dėl Aukštaitijos, Dzūkijos ir Žemaitijos nacionalinių 
parkų nuostatų patvirtinimo“, yra išsaugoti unikalų Dainavos krašto santakinio upyno 
hidrografinį tinklą ir Nemuno - Merkio - Ūlos - Grūdos - Skroblaus slėnius - būdingus augalų 
ir gyvūnų migracijos kelius, didelės mokslinės vertės Skroblaus vidurupio, Musteikos bei 
Povilnio upelių aplinkos gamtinius kompleksus, raiškius Dainavos girios kontinentinių kopų 
masyvus, Liškiavos, Straujos, Uciekos ir Pakrykštės erozinius geomorfologinius kompleksus, 
Merkinės moreninį volą, Netiesų, Glyno ir Ežeryno hidrografinius objektus, Imiškių, 
Didžbalės, Bakanauskų ir Dėlyno pelkes, Dzūkijai būdingas miškų biocenozes, retų rūšių 
augalus ir gyvūnus, kitas gamtos vertybes ir paminklus; išsaugoti ypač vertingus Merkinės ir 
Liškiavos istorinius archeologinius bei architektūrinius urbanistinius kompleksus, 
etnokultūrines girinių bei panemunių dzūkų kaimų (Musteikos, Zervynų, Žiogelių, 
Dubininko, Margionių, Kašėtų, Lynežerio ir kt.) vertybes, Glyno apyežerio senovines 
stovyklavietes, Subartonių memorialinį kraštovaizdžio kompleksą bei kitas kultūros paveldo 
vertybes ir paminklus; išsaugoti Dainavos upyno gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos 
komponentus ir jų įvairovę (http://www.vstt.lt/VI/index.php#r/81). 
  

11



 
 

 
2 pav. Ūla kerta kopų ruožą (Mindaugo Lapelės nuotrauka) 
 

 
 Dzūkijos nacionalinis parkas yra didžiausia saugoma teritorija Lietuvoje. Kartu tai 
viena miškingiausių Lietuvos saugomų teritorijų. Didžiąją teritorijos dalį užimantys šilai 
priklauso miškų masyvui, nusitęsusiam per Lietuvą, Lenkiją ir Baltarusiją. Parkas išsiskiria ir 
unikaliu kultūriniu kraštovaizdžiu, čia išliko gamtos ir žmogaus per šimtmečius sukurta 
miškų, laukų ir pievų mozaika, senieji kaimai su tradicine medine architektūra, savitas šilų ir 
panemunių ir gruntinių dzūkų gyvenimo būdas. Visi Dzūkijos nacionalinio parko miškai 
paskelbti „Natura 2000“ teritorija, kuri vadinama Dainavos giria. Ji skirta europinės svarbos 
rūšims ir buveinėms išsaugoti.  
 Dabartinį Parko reljefą kūrė paskutiniojo Nemuno apledėjimo ledynai ir jų tirpsmo 
vandenys. Nuslūgus vandenims, iškilo smėlėti plotai, davę pradžią šiame krašte plačiai 
paplitusioms žemyninėms kopoms. Reljefo formavimuisi didelės įtakos turėjo ir Nemuno bei 
Merkio upių geologinė veikla, vandens ir vėjo sukelta erozija. 
 Dzūkijos nacionalinis parkas dar vadinamas upių ir upelių parku, jų parko teritorijoje, 
priskaičiuojama 36 - nuo mažiausių vandens gyslų iki Nemuno. Parkas išsiskiria šaltinių 
gausa ir įvairove, ypač jų daug Skroblaus upelio slėnyje. Skroblus – vienas įspūdingiausių 
Lietuvos upelių. Skroblaus ilgis tik 17,3 km. Debitas upelio pradžioje –8 litrai per sekundę, o 
ten, kur jis įteka į Merkį – 700 litrų per sekundę. Kito tokio trumpo ir tokio vandeningo upelio 
Lietuvoje nėra. Skroblus tebegilina savo vagą, o jo slėnyje daugumoje duburių tęsiasi 
šaltinėtų šlaitų slinkimas arba sufozijos reiškiniai. Sufozijos cirkų, taip pat aktyviai vienoje 
vietoje besivystančių, Lietuvoje daugiau nežinoma. Kai kurie jų labai įspūdingi – gilūs, 
stačiašlaičiai, ūksmingi. Unikalios ir Skroblaus upelio ištakos – „Bobos daržo“ šaltinis, kuris 
yra valstybės saugomas gamtos paveldo objektas ir paskelbtas gamtos paminklu. 
 Nacionalinio parko saugomų rūšių sąrašuose – net 289 rūšys, kurios čia aptinkamos 
dabar ar gyveno anksčiau. Dalis jų įtrauktos tik į Paukščių ar Buveinių direktyvas, o 254 rūšys 
yra įrašytos į Lietuvos Raudonąją knygą. Tai 123 gyvūnų rūšys, 100 augalų, 43 grybų ir 
kerpių rūšys.  
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Parke sutinkamos ir 9 augalų bei 66 gyvūnų rūšys, Europos Sąjungoje saugomos pagal 
paukščių ir buveinių direktyvas, čia yra ir 25 Europoje saugomos buveinės, iš kurių 12 
buveinių apsauga yra prioritetinė, aprašytos ir 8 augalų bendrijos, įrašytos į Lietuvos augalų 
bendrijų Raudonąją knygą.  Gervės, didieji apuokai ir tulžiai, vilkai ir didžiosios miegapelės, 
baliniai vėžliai ir medvarlės, plačialapės klumpaitės ir raudonieji garbeniai – tai tik nedidelė 
dalis ypatingų šio krašto gyvūnų ir augalų. Dainavos giria neįsivaizduojama ir be lygutės 
giesmelės ar naktimis sklindančio lutučių upsėjimo, tetervinų ir kurtinių tuoktuvių, 
vėjalandžių šilagėlių, kalninių arnikų žydėjimo, spalvingų žalvarnių skrydžio.  
Skroblaus bei Grūdos slėnių pievose – tikra gegužraibinių augalų karalystė, sausose paupių 
ganyklose ir smiltpievėse tikras rojus saugomiems bitiniams plėviasparniams ir drugiams. 
Nemažai saugomų rūšių prieglobstį susirado pelkėse, upių slėniuose ir net mažuose girios 
kaimeliuose, kur neretai galima išgirsti čaižų žaliosios meletos riksmą ar melodingą kukučio 
upsėjimą.  

Parkas išsiskiria ir valstybės saugomų gamtos paveldo objektų gausa – čia yra net 43 
valstybės saugomi gamtos paveldo objektai, iš jų 18 vertingiausių paskelbti gamtos 
paminklais. Ne visi jie patraukia akį savo vaizdingumu ar ypatingomis charakteristikomis, 
tačiau yra nepaprastai svarbūs mokslui ir savo krašto gamtos pažinimui. 
 2009 metais buvo sujungtos Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio 
gamtinio rezervatų direkcijos ir dabar vadinasi  Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių 
valstybinio gamtinio rezervatų direkcija, kuri užtikrina Dzūkijos nacionalinio parko apsaugos 
režimą ir nacionalinio parko steigimo tikslų įgyvendinimą. 
 
 2011 m. Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas ir Dzūkijos nacionalinis parkas 
tapo vieninteliu Lietuvoje PAN parku. PAN parkų fondo strategijos tikslas – suburti 
Europoje saugomas teritorijas, kurios atitiktų aukštus laukinės gamtos ir darnaus turizmo 
plėtojimo standartus. PAN parkai – tai išskirtinės saugomos teritorijos, pasižyminčios unikalia 
gamta ir aukštos kokybės turizmo infrastruktūra, tinkamai subalansuota su natūralios gamtos 
išsaugojimo poreikiais ir bendruomenės vystymusi. Į PAN parko statusą gali pretenduoti tik 
saugoma teritorija, kurioje yra vientisas, ne mažesnis kaip 10000 ha natūralios gamtos 
branduolys su jam būdingomis augalų ir gyvūnų bendrijomis, nevykdoma jokia ūkinė veikla.  
Galimybė naudoti PAN parkų logotipą – tai aukštas gamtos apsaugos ir darnios plėtros 
įvertinimas, tai papildoma reklama, turistai ir nauda vietos bendruomenėms ir verslininkams. 
Europoje šiuo metu yra 12 saugomų teritorijų, priklausančių PAN parkų tinklui – tai 
nacionaliniai parkai Suomijoje, Švedijoje, Estijoje, Rusijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje, 
Italijoje, Portugalijoje, Gruzijoje, Čepkelių rezervatas ir Dzūkijos nacionalinis parkas 
Lietuvoje. 
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Dzūkijos nacionaliniame  parke nustatytos šios funkcinio prioriteto zonos: 
 

Nacionalinio parko funkcinio prioriteto zonos ha*  %  
Konservacinio prioriteto zonos: 26905 46,0% 

Rezervatai 2007 3,4% 

Draustiniai 24898 42,5% 

Ekologinės apsaugos prioriteto zonos 6668 11,4% 

Rekreacinio prioriteto zonos 567 1,0% 

Miškų ūkio zonos 22075 37,7% 

Žemės ūkio zonos 1628 2,8% 

Bendrojo naudojimo vandens ūkio zonos 202 0,3% 

Gyvenamosios zonos 475 0,8% 

Iš viso: 58520 100% 

Parko buferinės apsaugos zona 10749   
* Parko bei jo funkcinio prioriteto zonų plotai paskaičiuoti naudojantis GIS (Geografinių informacinių sistemų) programine įranga 

 
Varėnos miškų urėdijos teritorijoje esančioje parko dalyje yra Povilnio gamtinis 

rezervatas ir 8 draustiniai - 5 gamtiniai draustiniai ir 3 kraštovaizdžio draustiniai: 
• Grūdos hidrografinis draustinis; 
• Dėlyno telmologinis draustinis; 
• Marcinkonių geomorfologinis draustinis; 
• Alkūnės kampo geomorfologinis draustinis; 
• Dravių kampo geomorfologinis draustinis; 
• Merkio kraštovaizdžio draustinis; 
• Ūlos kraštovaizdžio draustinis; 
• Lynežerio kraštovaizdžio draustinis. 
 

Dzūkijos nacionalinis parkas išsidėstęs Varėnos rajono, Alytaus rajono, Lazdijų rajono 
ir Druskininkų savivaldybėse. Parko bendras plotas – 58520 ha (pateikiamas Valstybės 
saugomų teritorijų tarnybos kadastre). Miškai yra Marcinkonių, Perlojos ir Zervynų 
girininkijose. Bendras miškų teritorijos plotas, priklausantis Varėnos miškų urėdijai -  16131 
ha, iš jų valstybinės reikšmės miškai užima -  6303 ha plotą. 

 
 
 3.1.2 Valstybiniai draustiniai 
 

Varėnos miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje be Dzūkijos nacionalinio parko 
teritorijoje esančių draustinių yra įsteigti 6 valstybiniai draustiniai. Draustiniai skirtingais 
laikotarpiais įsteigti LTSR Ministrų Tarybos, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
-  Atkuriamojo Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Ūlos kraštovaizdžio draustinio 
ribų planas, patvirtintas LR Vyriausybės 2008-11-19 nutarimu Nr. 1233 (Žin., 2008, Nr. 139-
5498), Pelesos botaninio-zoologinio draustinio ribų planas, patvirtintas LR Vyriausybės 2011-
01-26 nutarimu Nr. 94 (Žin., 2011, Nr. 12-532), o kitų valstybinių draustinių plotai ir ribos 
patvirtinti LRV 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486 ir jo priedais. 
 
 Ilginink ų telmologinis draustinis – įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos - Atkuriamojo Seimo 1992-09-24 nutarimu Nr. I-2913 (Žin., 1992, Nr. 30-913), 
siekiant išsaugoti Dzūkų ežeruotam moreniniam kalvynui būdingą paežerinių pelkių 
kompleksą. Draustinis yra Varėnos raj. savivaldybėje, Varėnos miškų urėdijos Glūko 
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girininkijoje. Bendras draustinio plotas yra 267 ha, miškų teritorijos bendras plotas 73 ha, 
urėdijos valdomų valstybinės reikšmės miškų nėra. 

 
Glėbo hidrografinis draustinis – įsteigtas LTSR Ministrų Tarybos 1988-02-29 

nutarimas Nr. 57 (Žin., 1988, Nr. 9-65), siekiant išsaugoti raiškų guolinės kilmės duburį - 
Glėbo ežerą su apyežeriu. Draustinis yra Varėnos raj. savivaldybėje, Varėnos miškų urėdijos 
Glūko girininkijoje. Bendras draustino plotas yra 253 ha, miškų teritorijos bendras plotas 
117,6 ha, iš jų urėdijos valdomi valstybinės reikšmės miškai sudaro 117,5 ha. 

 
Akmens geologinis draustinis – įsteigtas LTSR Ministrų Tarybos 1988-02-29 

nutarimu Nr. 57 (Žin., 1988, Nr. 9-65), siekiant išsaugoti ledyno paliktus kreidos periodo 
luistus, jų atodangas Merkio upės šlaituose. . Draustinis yra Varėnos raj. savivaldybėje, 
Varėnos miškų urėdijos Glūko ir Matuizų girininkijų teritorijose. Bendras miškų plotas  - 36 
ha, valstybinės reikšmės miškų nėra. 

 
Merkio ichtiologinis draustinis - įsteigtas LTSR Ministrų Tarybos 1974-05-16 

nutarimas Nr. 195 (Žin., 1974, Nr. 18-181, 20-203), siekiant išsaugoti upėtakių, kiršlių 
nerštavietes. Draustinis yra Šalčininkų raj., Trakų raj. ir Varėnos raj. Savivaldybėse, bendras 
draustinio plotas yra 2414 ha. Varėnos miškų urėdijai priklauso tik dalis draustinio, kuri yra 
Glūko, Perlojos, Matuizų ir Dainavos girininkijų teritorijose. Bendras miškų plotas – 410 ha, 
urėdijos valdomi valstybinės reikšmės miškai sudaro tik 25,6 ha, jie yra Glūko (2,7 ha), 
Perlojos (17,7 ha), Dainavos (5,2 ha) girininkijose.  

 
Ūlos kraštovaizdžio draustinis – įsteigtas LTSR Ministrų Tarybos 1960-09-27 

nutarimu Nr. 517 (Žin., 1960, Nr. 27-244), siekiant išsaugoti zandrinių terasinių smėlingų 
lygumų kraštovaizdį su termokarstiniais ežerėliais, žemyninėmis kopomis ir hidrografiniais 
ypatumais, upėtakių nerštavietes. Ūlos kraštovaizdžio draustinio ribų planas, patvirtintas LR 
Vyriausybės 2008-11-19 nutarimu Nr. 1233 (Žin., 2008, Nr. 139-5498). Draustinio tvarkymo 
planas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2009-04-06 įsakymu Nr. D1-142 (Žin., 2009, Nr. 
42-1625). Draustinis yra Varėnos rajono savivaldybėje, Varėnos miškų urėdijos Zervynų ir 
Rudnios girininkijų teritorijose. Draustinio bendras plotas – 4241 ha,  miškų teritorijos 
bendras plotas – 3787 ha,  urėdijos valdomų valstybinės reikšmės miškų bendras plotas - 
1094 ha (Zervynų girininkijoje 58 ha ir Rudnios girininkijoje 1036 ha). 

 
Pelesos botaninis-zoologinis draustinis – įsteigtas Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2011-01-26 nutarimu Nr. 94 (Žin., 2011, Nr. 12-532), siekiant išsaugoti 
teritorijoje randamas saugomų augalų ir gyvūnų rūšis, nurodytas Lietuvos Respublikos 
saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąraše, patvirtintame aplinkos ministro 2003 m. spalio 
13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2007, Nr. 36-1331). Pelesos botaninio-
zoologinio draustinio ribų planas, patvirtintas LR Vyriausybės 2011-01-26 nutarimu Nr. 94 
(Žin., 2011, Nr. 12-532). Draustinis yra Dubičių girininkijos teritorijoje. Draustinio bendras 
plotas – 195 ha, inventorizuotas bendras miškų plotas  - 107 ha, iš jų valstybinės reikšmės 
miškai sudaro 82 ha.   
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3.1.3 Savivaldybių draustiniai 
 
Varėnos miškų urėdijos teritorijoje yra įsteigti ir 5 Varėnos rajono savivaldybės 

draustiniai. Visi jie įsteigti rajono savivaldybės tarybos 2002-12-18 sprendimu Nr. IV-438.  
  
 Pilvingio ornitologinis draustinis – įsteigtas siekiant išsaugoti natūraliai 
susiformavusius pelkinius biotopus ir pelkėjantį ežerą, tipiškas tokioms buveinėms būdingas 
augalijos ir gyvūnijos bendrijas, retų ir į Raudonąją knygą įrašytų gyvūnų rūšių buveines. 
Draustinis yra Glūko girininkijos teritorijoje, bendras draustinio plotas – 41 ha. Bendras 
inventorizuotų miškų plotas  - 9 ha, urėdijos valdomų valstybinės reikšmės miškų nėra. 
 
 Ilgelio botaninis-zoologinis draustinis – įsteigtas siekiant išsaugoti natūralią ežero 
ekosistemą su apyežerio tarpinio tipo pelke, čia susiformavusias augalijos ir gyvūnijos 
bendrijas, retų ir į Raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių buveines. Šios teritorijos 
unikalumą lemia pievinių lingių lizdavietės. Draustinis yra Glūko girininkijos teritorijoje, 
bendras draustinio plotas – 34 ha. Bendras inventorizuotų miškų plotas  - 2,9 ha, urėdijos 
valdomų valstybinės reikšmės miškų nėra. 
 
 Vykšiaus botaninis-zoologinis draustinis – įsteigtas siekiant išsaugoti natūralią 
Vykšiaus upelio vagą ir hidrologinį režimą, vandeningus šaltinius, Vykšiaus ežerą su 
žemapelkiniu apypelkiu, šlapio miško biotopus ir šiai teritorijai būdingas augalijos ir 
gyvūnijos bendrijas, retų ir į Raudonąją knygą įrašytų augalų radvietes. Draustinis yra Glūko 
girininkijos teritorijoje, bendras draustinio plotas – 30 ha. Bendras inventorizuotų miškų 
plotas  - 20 ha, visi jie valstybinės reikšmės. 
 
 Katros botaninis-zoologinis draustinis – įsteigtas siekiant išsaugoti natūralią Katros 
upės vagą, jos hidrologinį režimą, jos pakraščiuose susiformavusias viksvinių žemapelkių 
ekosistemas ir tik joms būdingas augalijos ir gyvūnijos bendrijas, retų ir į Raudonąją knygą 
įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių buveines. Draustinis yra Dubičių girininkijos teritorijoje, 
bendras draustinio plotas – 101,3 ha. Inventorizuotas bendras miškų plotas draustinyje  - 101 
ha, iš jų valstybinės reikšmės miškai užima 87,4 ha.  
 
 Tabalio botaninis draustinis – įsteigtas siekiant išsaugoti natūraliai susiformavusią 
aukštapelkę, distrofinius ežerus, teritorijai būdingas augalijos ir gyvūnijos bendrijas, retų ir į 
Raudonąją knygą įrašytų augalų rūšių buveines. Draustinis yra Dubičių girininkijos 
teritorijoje, bendras draustinio plotas – 87 ha. Inventorizuotas bendras miškų plotas 
draustinyje  - 76 ha, iš jų valstybinės reikšmės miškai užima 71 ha. 
 

 
3.1.4 Genetiniai draustiniai 
 
Varėnos miškų urėdijos teritorijoje augančiuose našiausiuose medynuose yra išskirti 

genetiniai draustiniai. Genetiniai draustiniai priskiriami II grupės (specialios paskirties) 
miškams, o jų paskirtį ir apsaugos funkcijas reglamentuoja Augalų (miško) genetinių 
draustinių nuostatai, patvirtinti LR Aplinkos ministro 2004 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. D1 – 
374 “Dėl augalų (miško) genetinių draustinių nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2004 Nr.116-
4345). Varėnos miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje genetiniai draustiniai užima 
90,6 ha plotą (1 lentelė). 
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1 lentelė 
Genetinių draustinių sąrašas valstybinės reikšmės miškuose 

 

Kodas 
Kilmės 
rajonas 

Medžių 
rūšis  

Girininkija 

Kv. Sklypai Plotas, ha 

pagal 2011m miškotvarką  pagal miškotv. 

Miško genetiniai draustiniai 
59PGD042 LT/P6 Pušis Marcinkonių 48 39 6,3 
59PGD0423 LT/P6 Pušis Marcinkonių 218 13 8,7 
59PGD88 LT/P6 Pušis Rudnios 634; 635 3, 4; 1, 2, 8   25 

39EGD033 LT/E6 Eglė Glūko 11 
13 
14 
15 

6,7,9-12; 
1-12,14; 
7, 22,23; 

2-7; 

14,7 
23 

12,6 
8,7 

Iš viso GD           99 
 
 
 

 
3.1.5 Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijos 
 
Tiek Lietuvoje, tiek ir Varėnos miškų urėdijos teritorijoje steigiamos Europos 

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

Vadovaujantis LR saugomų teritorijų įstatymo 24 straipsniu, LR saugomoms 
teritorijoms arba jų dalims, kuriose yra tarptautinės svarbos buveinių, augalų ir gyvūnų rūšių 
ar jų bendrijų bei populiacijų, gali būti suteiktas tarptautinės svarbos saugomos teritorijos 
statusas. Jei teritorijos nėra saugomos, pirmiausia įsteigiama atitinkama nacionalinė saugoma 
teritorija, kuriai vėliau suteikiamas Europos Bendrijos svarbos saugomos teritorijos statusas. 

LR saugomos teritorijos arba jų dalys, kuriose yra paukščių apsaugai svarbių 
teritorijų (PAST) patvirtintos LR Vyriausybės 2004 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr.399 (LRV 
2006 m rugpjūčio 25 d. nutarimo 819 redakcija) Varėnos miškų urėdijos teritorijoje PAST 
statusas suteiktas Dainavos giriai ir Karaviškių miškui.  
 

Dainavos giria. Teritorija yra Varėnos raj., Alytaus raj., Lazdijų raj., ir Druskininkų 
savivaldybėse. Bendras teritorijos plotas yra 55440 ha. Ribos sutampa su patvirtintomis 
Dzūkijos nacionalinio parko ribomis, išskyrus šio parko Merkinės geomorfologinį ir Merkinės 
urbanistinį draustinius, rekreacinio, žemės ūkio ir kitos (gyvenamosios) paskirties prioriteto 
funkcines zonas. Varėnos miškų urėdijai priklausanti dalis yra Glūko, Perlojos, Zervynų ir 
Marcinkonių girininkijose. Varėnos miškų urėdijai priklausančioje PAST dalyje bendras 
miškų plotas yra – 15142 ha. Iš jų valstybinės reikšmės - 5931 ha.  

Išskirta dėl paukščių rūšių:  
• Tetervinai (Tetrao tetrix); 
• Kurtiniai (Tetrao urogallus); 
• Lututės (Aegolius funereus); 
• Lėliai (Caprimulgus europaeus); 
• Žalvarniai (Coracias garrulus); 
• Ligutės (Lullula arborea). 
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Karaviški ų miškas. Teritorija yra Varėnos rajono savivaldybėje, bendras plotas – 343 
ha. Paukščių apsaugai svarbi teritorija užima dalį Čepkelių valstybinio rezervato apsaugos 
zonos dalį, ribos nustatomos pagal planą. PAST teritorija yra Varėnos miškų urėdijos Dubičių 
girininkijos teritorijoje. Bendras inventorizuotas miškų plotas yra 335 ha, iš jų - 208 ha užima 
urėdijos valdomi valstybinės reikšmės miškai. 

Išskirta dėl paukščių rūšių:  
• Kurtiniai (Tetrao urogallus). 
 

 
Visos Varėnos miškų urėdijos teritorijoje nustatytos BAST yra įtrauktos į vietovių, 

atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus sąrašą, skirtą 
pateikti Europos Komisijai, kuris patvirtintas LR Aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. 
įsakymu NR. D1-210. Į sąrašą pateko šios teritorijos: Derežnos upė, Merkio upė (dalis), 
Dainavos giria (dalis), Ūlos upė žemiau Rudnios ir Stojų pievos (Žin., 2009, Nr. 51-2039). 
LR Aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. D1-654 į vietovių, atitinkančių 
gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus sąrašą, skirtą pateikti Europos 
Komisijai įtraukta BAST teritorija Nedzingės ir Amarnios upės (Žin., 2009, Nr. 135-5903). 
BAST teritorija Čepkelių pelkė yra įtraukta į LR Vyriausybės 2009 m. kovo 4 d. nutarimu 
Nr. 192 patvirtintų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra 
buveinių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašą (Žin., 2009, Nr. 34-1287). 

Teritorijose aptiktos Europos Sąjungos svarbos rūšys ir buveinės yra saugomos 
remiantis patvirtintais Bendraisiais buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatais 
(LR Vyriausybės 2006 m. balandžio 19 d. nutarimas Nr. 380 “Dėl LR Vyriausybės 2004 m. 
kovo 15 d. nutarimo Nr. 276 “Dėl bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų 
nuostatų patvirtinimo” pakeitimo” (Žin., 2006, Nr. 44-1606)). 

 Iš viso Varėnos miškų urėdijos teritorijoje išskirta ir įtraukta į saugotinų buveinių 
sąrašus 16911 ha (bendro inventorizuoto miškų ploto) Europos Sąjungos svarbos buveinių. Iš 
jų 6484 ha yra valstybinės reikšmės miškai (2 Priedas). 

 
Merkio up ė. Teritorija yra Šalčininkų, Trakų ir Varėnos rajonų savivaldybėse. BAST 

teritorija patenka į Dzūkijos nacionalinį parką ir į Merkio valstybinį ichtiologinį draustinį 
(dalis draustinio). Varėnos miškų urėdijai priklauso dalis šios teritorijos, miškai inventorizuoti 
Glūko, Perlojos, Matuizų, Dainavos ir Marcinkonių  girininkijose, bendras inventorizuotas 
miškų plotas 267 ha. Valstybinės reikšmės miškai užima tik 13 ha plotą ir yra Glūko, 
Dainavos ir Marcinkonių girininkijose.  

Vertybės: 
• 3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis; 
• Didysis auksinukas; 
• Kartuolė; 
• Mažoji nėgė; 
• Paprastasis kirtiklis; 
• Paprastasis kūjagalvis; 
• Pleištinė skėtė; 
• Ūdra. 

 
Dainavos giria. Teritorija yra Alytaus raj., Lazdijų raj., Varėnos raj., Druskininkų 

savivaldybėse. Teritorijos bendras plotas 54833 ha. Ribos sutampa su Dzūkijos nacionalinio 
parko ribomis, išskyrus šio parko Merkinės geomorfologinį, Merkinės urbanistinį draustinius, 
rekreacinio, žemės ūkio ir  gyvenamojo prioriteto zonas. Į šią teritoriją taip pat nepatenka 
buveinių apsaugai svarbios teritorijos Merkio upė ir Ūlos upė žemiau Rudnios ribos. Varėnos 
miškų urėdijai priklausanti dalis yra Glūko, Perlojos, Zervynų ir Marcinkonių girininkijose.  
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Varėnos miškų urėdijai priklausančioje BAST dalyje bendras miškų plotas yra – 14940. Iš jų 
valstybinės reikšmės - 5893 ha.   

Vertybės: 
• 2330, Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės; 
• 3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis; 
• 6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės; 
• 6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; 
• 7140, Tarpinės pelkės ir liūnai; 
• 7220, Šaltiniai su besiformuojančiais tufais; 
• 9010, Vakarų taiga; 
• 9050, Žolių turtingi eglynai; 
• 9060, Spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ozų; 
• 9080, Pelkėti lapuočių miškai; 
• 91D0, Pelkiniai miškai; 
• 91E0, Aliuviniai miškai; 
• 91T0, Kerpiniai pušynai; 
• Belapis sėmainis; 
• Didysis auksinukas; 
• Dvilapis purvuolis; 
• Kartuolė; 
• Kūdrinis pelėausis; 
• Mažoji nėgė; 
• Paprastasis kirtiklis; 
• Paprastasis kūjagalvis; 
• Pelkinė uolaskėlė; 
• Plačialapė klumpaitė; 
• Plikažiedis linlapis; 
• Raudonpilvė kūmutė; 
• Salatis; 
• Skiauterėtasis tritonas; 
• Smiltyninis gvazdikas; 
• Šneiderio kirmvabalis; 
• Ūdra; 
• Vėjalandė šilagėlė; 
• Žvilgančioji riestūnė. 

 
Nedzingės ir Amarnios upės. Teritorija yra Varėnos rajono savivaldybėje, Varėnos 

miškų urėdijos Glūko girininkijoje. Teritorijos bendras plotas – 19 ha, miškų nėra. 
 Vertybės: 

• Paprastasis kūjagalvis; 
• Ūdra. 

 
Derežnos upė. Teritorija yra Perlojos girininkijoje, bendras plotas 137 ha. Patenka į 

Merkio valstybinį ichiologinį draustinį (dalis draustinio). Bendras miškų teritorijos plotas 103 
ha. Valstybinės reikšmės miškai užima 16 ha. 

 Vertybės: 
• Mažoji nėgė; 
• Paprastasis kūjagalvis; 
• Ūdra. 

 
Ūlos upė žemiau Rudnios. Teritorijos bendras plotas 419 ha, ji yra Perlojos, Zervynų, 

Rudnios ir Marcinkonių girininkijose. Patenka į Dzūkijos nacionalinį parką (dalis 
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nacionalinio parko) ir Ūlos kraštovaizdžio draustinį (dalis Ūlos kraštovaizdžio draustinio). 
Inventorizuotas bendras miškų plotas – 191 ha, iš jų valstybinės reikšmės 44 ha. 

 Vertybės: 
• 3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis;  
• Didysis auksinukas;  
• Mažoji nėgė; 
•  Paprastasis kūjagalvis;  
• Ūdra. 

 
Čepkelių pelkė (dalis). BAST teritorijos dalis priklausanti Varėnos miškų urėdijai yra 

Rudnios, Dubičių ir Marcinkonių girininkijose. Ribos sutampa su Čepkelių valstybinio 
gamtinio rezervato ribomis ir buferinės apsaugos zonos ribomis. Urėdijai priklausančioje 
dalyje inventorizuotas bendras miškų plotas – 1387 ha, iš jų – 518 ha  urėdijos valdomų 
valstybinės reikšmės miškų. 

 Vertybės: 
• 2330 Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės;  
• 3160 Natūralūs distrofiniai ežerai; 
•  6230 Rūšių turtingi briedgaurynai; 
•  6410 Melvenynai; 
•  6450 Aliuvinės pievos;  
• 7110 Aktyvios aukštapelkės; 
•  7140 Tarpinės pelkės ir liūnai; 
•  7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės; 
•  7230 Šarmingos žemapelkės;  
• 9010 Vakarų taiga; 
•  9020 Plačialapių ir mišrūs miškai; 
•  9050 Žolių turtingi eglynai;  
• 9080 Pelkėti lapuočių miškai; 
•  9160 Skroblynai;  
• 91D0 Pelkiniai miškai;  
• 91T0 Kerpiniai pušynai; 
•  Ūdra (Lutra lutra); 
•  Raudonpilvė kūmutė (Bombina bombina); 
•  Šneiderio kirmvabalis (Boros schneideri); 
•  Kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme); 
•  Dvilapis purvuolis (Liparis loeselii); 
•  Plačialapė klumpaitė (Cypripedium calceolus); 
•  Žvilgančioji riestūnė (Hamatocaulis vernicosus); 
•  Vėjalandė šilagėlė (Pulsatilla patens). 

 
 

Stojų pievos. Teritorija yra Dubičių girininkijoje, bendras plotas 193 ha. Ribos 
sutampa su Pelesos botaninio-zoologinio draustinio ribomis. Teritorijoje inventorizuotas 
miškų plotas – 22,7 ha, iš jų tik 0,2 ha valstybinės reikšmės miškai. 

Vertybės: 
• Šiaurinis auksinukas. 

 
Varėnos  miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje valstybės saugomos teritorijos 

iš viso užima 20871,4 ha arba 27,5 % visų miškų bendro ploto (kartu su dalimi BAST). 
Valstybinės reikšmės miškuose visos valstybės saugomos teritorijos sudaro 28 % arba 7800,1 
ha bendro miškų ploto.  
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Valstybės saugomų teritorijų užimamo ploto pasiskirstymas (išskyrus genetinius 
draustinius) Varėnos miškų urėdijos girininkijų administruojamoje miškų teritorijoje 
pateikiamas 2 lentelėje.  

 
 

2 lentelė. 
 

Valstybės saugomų teritorijų pasiskirstymas girininkijų miškuose 
 

Girininkija 

Visi miškai Valstybinės reikšmės miškai 

Girininkijos 
plotas, ha 

Saugomų 
teritorijų 
plotas, ha 

% nuo 
girininkijos 
ploto 

Girininkijos 
plotas, ha 

Saugomų 
teritorijų 
plotas, ha 

% nuo 
girininkijos 
ploto 

Glūko 15224,4 342,9 2,3 4663,2 140,5 3,0 

Perlojos 12967,3 4167,1 32,1 3360,6 1428,2 42 

Matuizų 8620,6 42,2 0,5 2533,8 0 0,0 

Dainavos 6490,7 93,2 1,4 2251,3 5,2 0,2 

Zervynų 4331,8 548 12,7 2765,6 73,7 2,7 

Rudnios 8095,2 3428,2 42,3 3043,4 1036,2 34,0 

Kaniavos 3692,2 0 0,0 1825,1 0 0,0 

Dubičių 4643,2 284,4 6,1 2523,5 240,3 9,5 

Marcinkonių 11965,5 11965,4 100,0 4876 4876 100,0 

Iš viso: 76030,9 20871,4 27,5 27842,5 7800,1 28,0 
 
Valstybės saugomų teritorijų plotų pasiskirstymas (išskyrus genetinius draustinius) 

Varėnos miškų urėdijos teritorijoje esančiuose miškuose pateikiamas 1 priede. 
        
 

3.2. Valstybės saugomi objektai 
 
3.2.1 Gamtos paveldo objektai 
 

Lietuvoje vienas iš pirmųjų gamtos paminklais ėmė rūpintis prof. T. Ivanauskas. 1920 
m. jis rašė apie senus drevėtus ąžuolus ir kitus medžius, kurie galėtų būti paskelbti gamtos 
paminklais. Be to, jis manė, kad gamtos paminklais galėtų būti akmenys, šaltiniai ir kiti 
objektai, turintys mokslinę, istorinę ir estetinę vertę. 

Tačiau tik 1960 m. keli šimtai medžių buvo paskelbti gamtos paminklais. Vėlesniais 
metais gamtos paminklais buvo skelbiami medžiai, akmenys, šaltiniai, atodangos, ozai, parkai 
ir kt. 1985-1987 metais visi paminklai buvo suskirstyti į respublikinės ir vietinės reikšmės. 
1993 m. priėmus Saugomų teritorijų įstatymą, valstybės ir savivaldybių saugomi gamtiniai 
kraštovaizdžio objektai tapo respublikinės ir vietinės reikšmės gamtos paminklų 
atitikmenimis. 1999 m. lapkričio mėn. 3 d aplinkos ministro įsakymu patvirtintas valstybės 
saugomų gamtinių kraštovaizdžio objektų sąrašas. Vertingiausius objektus LR Vyriausybė 
2000 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 311 „Dėl gamtos paminklų paskelbimo“ (Žin., 2000, Nr. 24-
621) paskelbė gamtos paminklais. 

2001 m. gruodžio 4 d. priėmus Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 
pakeitimo įstatymą, saugomi gamtiniai kraštovaizdžio objektai tapo saugomais gamtos 
paveldo objektais. 
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Pagal Saugomų teritorijų įstatymo nuostatas gamtos paveldo objektų skelbimo tikslai 
yra: 

1) išsaugoti gamtos paveldo objektus; 
2) išsaugoti kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę; 
3) sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams; 
4) sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui; 
5) propaguoti gamtos paveldo objektus. 
 
Gamtos paveldo objektai yra: 

• geologiniai – išskirtinių dydžių rieduliai, uolos, smegduobės ir olos, 
tipiškos arba unikalios, moksliniu požiūriu vertingos atodangos, fosilijų 
ir mineralų radavietės; 

• geomorfologiniai – išskirtinių dydžių ir išvaizdos reljefo formos: 
kalvos, gūbriai, atragiai, daubos, raguvos, dubakloniai ir kitos reljefo 
formos; 

• hidrogeologiniai – išskirtinio debito ir ypatingų savybių šaltiniai ir 
versmės; 

• hidrografiniai – išskirtinių dydžių rėvos, senvagės, salos, kriokliai ir 
kiti hidrografinio tinklo elementai; 

• botaniniai – išskirtinio amžiaus, matmenų, formų ar dendrologiniu bei 
estetiniu požiūriu vertingi medžiai, krūmai, saugomų augalų ir grybų 
rūšių augavietės (buveinės), unikalios ir nykstančios augalų bendrijos, 
dendrologiniai rinkiniai, dendrologinę vertę turintys parkai ir skverai; 

• zoologiniai – saugomų gyvūnų rūšių radavietės (veisimosi ir 
maitinimosi vietos), gyvūnų kolonijos, unikalūs paukščių lizdai, kitos 
gyvūnų veiklos retenybės. 

2002 m. gruodžio 20 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 652 „Dėl valstybės saugomų 
gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 4-146; 2005, Nr. 71-2566) 
patvirtintas valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašas yra tikslinamas kiekvienais 
metais.  

Gamtos paveldo objektai skelbiami saugomais vadovaujantis Gamtos paveldo 
objektų vertinimo ir reikšmingumo nustatymo kriterij ų aprašu, patvirtintu 2009 m. 
liepos 8 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-393 (Žin., 2009, Nr. 83-3476).  Gamtos paveldo 
objektų apsaugos ir tvarkymo ypatumus nustato Saugomų teritorijų įstatymas ir Gamtos 
paveldo objektų nuostatai. 

Varėnos miškų urėdijos teritorijoje iš viso yra 13 valstybės saugomų gamtos paveldo 
objektų, iš jų 3 yra paskelbti gamtos paminklais  (3 lentelė). Urėdijoje daugiausiai yra 
botaninių gamtos paveldo objektų – 10. Geomorfologinių gamtos paveldo objektų Varėnos 
miškų urėdijos teritorijoje yra 2 vnt., tai Mančiagirės skardžiai ir Trakiškių kalvagūbris - abu 
jie yra paskelbti gamtos paminklais. Taip pat yra vienas hidrogeologinis gamtos paveldo 
objektas – Versmė Ūlos akis, kuris taip pat paskelbtas gamtos paminklu. Visų saugomų 
objektų radimosi vietos pažymėtos gamtosauginiuose žemėlapiuose. 
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3 lentelė  
Valstybės saugomi gamtos paveldo objektai Varėnos miškų urėdijos teritorijoje 

 
 Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio mėn. 20 d. įsakymu Nr. 652 (Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-495 redakcija)  

 
Hidrogeologiniai gamtos paveldo objektai 

Gamtos paveldo 
objekto 

pavadinimas 

Priklausomybė 
gamtos paveldo 
objekto rūšiai 

Savivaldybė 
Seniūnija 

Gamtos paveldo objekto 
buvimo vieta 

Saugoma teritorija 

Versmė Ūlos 
akis* 

šaltiniai, versmės Varėnos r. sav. 
Marcinkonių sen. 

Varėnos miškų urėdijos 
Perlojos g-jos (16 kv., 1skl.)  
teritorija 

Dzūkijos nacionalinis 
parkas, Ūlos 
kraštovaizdžio draustinis 

 
Geomorfologiniai gamtos paveldo objektai 

Gamtos paveldo   
objekto 
pavadinimas 

Priklausomybė 
gamtos paveldo 
objekto rūšiai 

Savivaldybė 
Seniūnija 

Gamtos paveldo objekto 
buvimo vieta 

Saugoma teritorija 

Mančiagirės 
skardžiai* 

skardžiai Varėnos r. sav. 
Marcinkonių sen. 

Varėnos miškų urėdijos 
Marcinkonių g-jos (43, 53, 
59, 60, 928, 932, 936 kv.) 
teritorija 

Dzūkijos nacionalinis 
parkas, Ūlos 
kraštovaizdžio draustinis 

Trakiškių 
kalvagūbris* 

kalvos, gūbriai Varėnos r. sav. 
Marcinkonių sen. 

Varėnos miškų urėdijos 
Perlojos g-jos (858, 1822, 
1875 kv.) teritorija, Trakiškių 
miškas 

Dzūkijos nacionalinis 
parkas, Ūlos 
kraštovaizdžio draustinis 

 
Botaniniai gamtos paveldo objektai 

Gamtos paveldo 
objekto 

pavadinimas 

Priklausomybė 
gamtos paveldo 
objekto rūšiai 

Savivaldybė 
Seniūnija 

Gamtos paveldo objekto 
buvimo vieta 

Saugoma teritorija 

Drevėtos pušys 
(2) 

medžiai 
 

Varėnos r. sav. 
Marcinkonių sen. 

Varėnos miškų urėdijos 
Marcinkonių g-jos (2 kv., 
7 skl.) teritorija, Zervynų k. 

Dzūkijos nacionalinis 
parkas, Ūlos 
kraštovaizdžio draustinis 

Drevėta pušis medžiai 
 

Varėnos r. sav. 
Marcinkonių sen. 

Varėnos miškų urėdijos 
Marcinkonių g-jos (79 kv., 
7 skl.) teritorija 

Dzūkijos nacionalinis 
parkas, Dravių kampo 
geomorfologinis 
draustinis 

Drevėta pušis medžiai 
 

Varėnos r. sav. 
Marcinkonių sen. 

Varėnos miškų urėdijos 
Marcinkonių g-jos (107 kv., 
25 skl.) teritorija, 
Marcinkonių k. 

Dzūkijos nacionalinis 
parkas 

Drevėta pušis medžiai 
 

Varėnos r. sav. 
Marcinkonių sen. 

Varėnos miškų urėdijos 
Marcinkonių g-jos (127 kv., 
29 skl.) teritorija 

Dzūkijos nacionalinis 
parkas 

Drevėta pušis medžiai 
 

Varėnos r. sav. 
Marcinkonių sen. 

Varėnos miškų urėdijos 
Marcinkonių g-jos (143 kv., 
47 skl.) teritorija, 
Marcinkonių k. 

Dzūkijos nacionalinis 
parkas 

Drevėta pušis medžiai 
 

Varėnos r. sav. 
Marcinkonių sen. 

Varėnos miškų urėdijos 
Marcinkonių g-jos (197 kv., 
30 skl.) teritorija, 
Marcinkonių k. 

Dzūkijos nacionalinis 
parkas 

Drevėta pušis medžiai 
 

Varėnos r. sav. 
Marcinkonių sen. 

Varėnos miškų urėdijos 
Marcinkonių g-jos (198 kv., 
16 skl.) teritorija 

Dzūkijos nacionalinis 
parkas 

Drevėta pušis medžiai 
 

Varėnos r. sav. 
Marcinkonių sen. 

Varėnos miškų urėdijos 
Marcinkonių g-jos (199 kv., 
10 skl.) teritorija 

Dzūkijos nacionalinis 
parkas 

Drevėta pušis medžiai 
 

Varėnos r. sav. 
Marcinkonių sen. 

Varėnos miškų urėdijos 
Marcinkonių g-jos (326 kv., 
30 skl.) teritorija 

Dzūkijos nacionalinis 
parkas 

Zervynų ąžuolas medžiai 
 

Varėnos r. sav. 
Marcinkonių sen. 

Zervynų k. Dzūkijos nacionalinis 
parkas, Ūlos 
kraštovaizdžio draustinis 

* Gamtos paveldo objektai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 311 „Dėl gamtos 
paminklų        paskelbimo“ (Žin., 2000, Nr. 24-621) paskelbti gamtos paminklais. 
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3 pav. Versmė Ūlos akis (DNP nuotrauka) 

 
 
 
 
 
             3.2.2  Lietuvos Raudonosios knygos ir kiti saugomi objektai 

 
Lietuvos Raudonosios knygos objektų radviečių pasiskirstymas Varėnos miškų 

urėdijos girininkijų teritorijoje pateikiamas 4 lentelėje. Detalesnė šių objektų charakteristika ir 
išsidėstymas kiekvienoje girininkijoje pateikiami gamtosauginių priemonių plano 4 priede, 
girininkijų aiškinamuose raštuose ir žemėlapiuose. Informacija apie Lietuvos raudonosios 
knygos objektus daugiau atspindi jų ištirtumo lygį, o ne faktinę objektų padėtį. Detalūs 
tyrimai atlikti ne visoje girininkijų teritorijoje, o ir labiau tirtose miškų urėdijos girininkijose 
tyrimai apėmė ne visas Raudonosios knygos objektų grupes ir rūšis. Dauguma Lietuvos 
raudonosios knygos gyvūnų ir augalų radviečių lokalizuojasi valstybinės reikšmės miškuose ir 
už jų apsaugą yra atsakinga miškų urėdijos administracija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24



 
 

4 lentelė 
Lietuvos raudonosios knygos objektų sąvadas 

(Valstybinės reikšmės miškuose) 
 

Girininkija LRK objektų kategorija 
 

Iš 
viso: 
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d
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et
ės
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d
vi

et
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G
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bų
 

ra
d
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et
ės

  

Glūko - - 2 3 - - 5 
Perlojos - 2 1 4 1 - 8 
Matuizų - - - - - - - 
Dainavos - 1 2 - - - 3 
Zervynų - 1 - - - - 1 
Rudnios 1 2 1 4 - - 8 
Kaniavos 3 - 1 3 - - 7 
Dubičių 7 2 3 9 - - 21 

Marcinkonių 11 1 3 53 1 2 71 
Iš viso: 22 9 13 76 2 2 124 

 
 
 
Gamtosauginiu požiūriu detaliau ištirti girininkijų miškai, esantys urėdijai priskirtoje 

Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje. Daugiausiai duomenų apie Raudonosios knygos 
objektų radvietes surinkta Marcinkonių girininkijoje, iš viso 71 radvietės. Retieji paukščiai, 
augalai ir buveinės tiriami ir kitose Varėnos miškų urėdijos girininkijose. Daugiausiai 
duomenų apie paukščių rūšių, įtrauktų į Lietuvos Raudonąja knygą, lizdavietes surinkta 
Marcinkonių (11) ir Dubičių (7) girininkijose. Nustatytos lizdavietės tokių retųjų paukščių 
kaip juodasis gandras, vapsvaėdis, sketsakalis. Urėdijos teritorijoje kartu su privačiais miškais 
yra išskirtos 9 kurtinių tuokvietės. VĮ Varėnos miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškuose 
nustatytos Lietuvos  Raudonosios knygos paukščių perimvietės, iš viso 13 (tetervinų, 
baltnugario ir tripirščio genių, lutučių). Urėdijos teritorijoje taip pat aptiktos ir 76 retųjų 
augalų radvietės, daugiausiai jų Marcinkonių girininkijoje, iš viso 53. Nustatytos radvietės 
retųjų rūšių kaip kalninė arnika, vėjalandė šilagėlė, lietuvinė naktižiedė (4 pav.), penkialapis 
dobilas. 

Marcinkonių girininkijoje taip pat aptiktos ir dvi Raudonosios knygos grybų radvietės 
(rausvoji pintainė ir plunksninis raukšliagrybis).  

Perlojos ir Marcinkonių girininkijose nustatytos šneiderio kirmvabalio (5 pav.) 
radvietės.  Šneiderio kirmvabalis yra nykstanti rūšis, įrašyta į Lietuvos Raudonąją knygą ir 
Europos Sąjungos Buveinių direktyvos 2-ą priedą.  Jis priklauso savitai, nudžiūvusių medžių 
požievyje gyvenančių vabalų ekologinei grupei. Lietuvoje dažniausiai sutinkamas po pušų 
sausuolių žieve.        

Ieškant retųjų, Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų rūšių, buvo aptikta paprastųjų suopių 
(4) ir nenustatytos rūšies (5) paukščių lizdavietės.  

Detalesnė visų Raudonosios knygos ir kitų saugomų objektų charakteristika ir 
išsidėstymas kiekvienoje girininkijoje pateikiami gamtosauginių priemonių plano 4 priede, 
girininkijų aiškinamuose raštuose ir žemėlapiuose. 
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4 pav. L ietuvinė naktižiedė     5 pav. Šneiderio kirmvabalis 
(Mindaugo Lapelės nuotrauka)     (www.dainavosmiskai.lt nuotrauka)  
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4. Miškų urėdijos įsipareigojimu saugomi plotai 
 
4.1. Kertinės miško buveinės 
 
Miško vystymosi ypatumai ir kitos priežastys lemia tai, kad ypač svarbios biologinės 

įvairovės vertybės telkiasi fragmentiškuose, daugeliu atvejų labai nedideliuose miško 
plotuose, vadinamuosiuose “karštuose taškuose”. Šiuose plotuose (arba buveinėse) biologinė 
įvairovė yra nepaprastai didelė. Specialaus tarptautinio Lietuvos ir Švedijos vykdyto projekto 
metu buvo inventorizuotos tokios buveinės, Lietuvoje pavadintos Kertinėmis miško 
buveinėmis (toliau tekste - KMB), kurios užima tik nedidelę visų miškų dalį, tačiau jose 
telkiasi palyginti daug kraštovaizdyje aptinkamų biologinės įvairovės elementų, ypač retų ar 
nykstančių organizmų rūšių. Potencialios kertinės miško buveinės (toliau tekste - PKMB) tai 
buveinės, kurios per artimiausius kelis dešimtmečius taps kertinėmis miško buveinėmis, jei 
per tą laiką bus tvarkomos arba saugomos pagal bendruosiuose kertinių miško buveinių 
nuostatuose pateikiamas rekomendacijas. Žinant, kur yra tokios buveinės, galima didelių 
išlaidų nereikalaujančiais metodais išsaugoti didelę biologinės įvairovės dalį. Bendrieji 
kertinių miško buveinių nuostatai pateikiami 13 priede. 

Varėnos miškų urėdijoje Kertinių miško buveinių inventorizacija buvo vykdoma 
2002-2004 metais. Inventorizaciją vykdė apmokytas dabartinis miško naudojimo ir 
miškotvarkos inžinierius Rimas Tomas Vainalavičius. Urėdijai priskirtoje Dzūkijos 
nacionalinio parko teritorijoje kertinių miško buveinių inventorizacija buvo vykdoma 2001-
2003 metais. Inventorizaciją vykdė apmokyti parko specialistai Mindaugas Lapelė ir Arūnas 
Venčius. Inventorizacijos kontrolę vykdė Darius Stončius, Rimgaudas Treinys (Lietuvos 
gamtos fondas) ir Silvija Šiaudytė  (Lietuvos miškų institutas).  

Pagal 2004 05 11 AM raštą Nr. (12-2) – D8 – 3746 Valstybinis miškotvarkos 
institutas (VMI) pateikė derinimui valstybinės reikšmės miškuose esančių 35 KMB ir 19 
PKMB sąrašus Varėnos miškų urėdijai. Miškų urėdija ir Dzūkijos nacionalinis parkas 
suderino ir į teikiamų saugojimui kertinių miško buveinių sąrašą įtraukė 35 KMB ir 11 
PKMB. Derinimo metu į suderintų KMB sąrašą buvo neįtrauktos 8 PKMB. 

Šiuo metu Varėnos miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškuose yra saugomos 35  
KMB  ir 11 PKMB, kurios užima 132,7 ha plotą. (5 lentelė, 5 Priedas). 
 
 
 

5 lentelė 
Kertinių miško buveinių valstybinės reikšmės miškuose suvestinė 

 

Eil. Nr. Girininkija 
Iš viso 

Tame tarpe 
KMB PKMB 

Vnt. ha Vnt. ha Vnt. ha 
1 Glūko 8 16,1 8 16,1 - - 
2 Perlojos 2 5,9 1 5,3 1 0,6 
3 Matuizų 1 1,5 1 1,5 - - 
4 Dainavos 1 1,7 1 1,7 - - 
5 Zervynų - - - - - - 
6 Rudnios - - - - - - 
7 Kaniavos 8 12,1 7 10,3 1 1,8 
8 Dubičių 7 7,4 3 3,5 4 3,9 
9 Marcinkonių 19 88 14 78,7 5 9,3 
 Viso:  46 132,7 35 117,1 11 15,6 
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4.2. Pavyzdiniai kraštovaizdyje egzistuojančių ekosistemų plotai 
 

Lietuvos miškų valdymo institucijos prisiėmė vykdyti įsipareigojimus, kurie 
suformuluoti Helsinkio proceso dokumentuose, Europos kraštovaizdžio ir biologinės 
įvairovės strategijoje, ES Buveinių direktyvoje, ES svarbos saugomų teritorijų tinklo Natura 
2000 kūrimo dokumentuose, 21-ojo amžiaus darbotvarkėje Baltijos jūros regionui, kituose 
tarptautiniuose teisės aktuose. Biologinės įvairovės palaikymas ir didinimas yra svarbi 
subalansuoto miškų ūkio plėtros Lietuvoje dalis. Keitimasis žiniomis ir patirtimi yra vienas iš 
svarbiausių būdų, padedančių išskirti vertingas teritorijas miškuose, taikyti jose apsaugos 
ir/arba specialias tvarkymo priemones bei atsižvelgti į jas teritorijų planavimo metu. Vienos iš 
tokių teritorijų yra kertinės miško buveinės. Biologinės įvairovės apsauga kertinėse miško 
buveinėse neturėtų būti laikoma galutine ir vienintele priemone, reikalinga nykstančiai 
miškingo kraštovaizdžio biologinei įvairovei išsaugoti. Specialaus projekto metu Lietuvoje 
buvo inventorizuota tik apie 1/2 visų, realiai egzistuojančių KMB, todėl kiekviena miškų 
urėdija dar gali tęsti kertinių miško buveinių paiešką ir papildyti saugomų KMB sąrašą. 

Vykdydama miškų sertifikavimo FSC keliamus reikalavimus, Varėnos miškų urėdija 
yra įsipareigojusi saugoti ir nekirsti miško sklypų, sudarančių ne mažiau 5% visų urėdijos 
administruojamų valstybinės reikšmės miškų ploto. Šiame sąraše siūloma palikti 
paėjusiame miškotvarkos vykmetyje patvirtintus miško sklypus, kuriuose VĮ Varėnos miškų 
urėdija yra įsipareigojusi nevykdyti jokių ūkinių priemonių. Šių sklypų sąrašas pagal naujos 
miškotvarkos duomenis pateikiamas 6 priede.      

 Tokius miško sklypus sudaro miškų urėdijos miškuose esantis Dzūkijos nacionalinio 
parko Povilnio rezervatas, draustinių miškai, taip pat miškų urėdijos valdomuose valstybinės 
reikšmės miškuose esančios saugomos kertinės miško buveinės. Į šį sąrašą įtraukta ir 
biologinės įvairovės požiūriu vertingų IV grupės miškų (6 lentelė ir 6 priedas).  

VĮ Varėnos miškų urėdijos teritorija 15,5 km ribojasi su Čepkelių valstybiniu gamtiniu 
rezervatu. Remiantis FSC 6 principo 6.4.1. punktu VĮ Varėnos miškų urėdija Įtraukia į 
saugomas teritorijas 1/3 Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato ploto, t.y. 2856 ha.  Viso 
ploto saugomos teritorijos sudaro 3712,2 ha arba 13,3%.  

 
6 Lentelė 

Miškų urėdijos įsipareigojimu pagal FSC keliamus reikalavimus saugomi miško 
sklypai (suvestiniai duomenys, be Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato) 

 
Eil. 
Nr. 

Girininkija Bendras miškų 
plotas, ha 

Saugomų sklypų 
Plotas, ha % nuo bendro 

miškų ploto 
1 Glūko 4663,2 55,5 1,2 
2 Perlojos 3360,6 15,4 0,5 
3 Matuizų 2533,8 24,1 1,0 
4 Dainavos 2251,3 2,7 0,1 
5 Zervynų 2765,6 22,3 0,8 
6 Rudnios 3043,4 23,7 0,8 
7 Kaniavos 1825,1 69 3,8 
8 Dubičių 2523,5 315,2 12,5 
9 Marcinkonių 4876 328,8 6,7 
 Viso: 27842,5 856,7 3,1 

 
Miško sklypai, įtraukti į urėdijos neliečiamų medynų sąrašą, bus saugomi ir nekertami, 

paliekant juos natūraliai raidai ir biologinei įvairovei. 
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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 miškuose 

esantys plotai, turintys didelę vertę biologinės įvairovės išsaugojimui, pagausinimui ir 
praturtinimui. Suvestiniai duomenys pateikiami 7 lentelėje. Tai daugiausia iš miško medynų 
išsiskiriančios natūralios pelkės, pelkiniai pušynai, kurie nėra našūs, tačiau gamtosauginė jų 
vertė yra didelė. Varėnos miškų urėdijoje nustatyti ekologiškai vertingi miško sklypai, 
girininkijų valstybinės reikšmės miškuose sudaro nuo 0,1 % (3 ha) bendro miškų teritorijos 
ploto Dainavos girininkijoje iki 11,1% (279,95 ha) Dubičių girininkijoje. Didelė dalis šių 
sklypų įeina į valstybės saugomas teritorijas, kertines miško buveines. 
 

7 lentelė  
Ekologiškai vertingų miško sklypų pasiskirstymas valstybinės reikšmės miškuose 
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1 Glūko 4663,2 10,2 20,2 1,5 2,6 6,9 41,4 0,9 

2 Perlojos 3360,6 3,9 8,7 6,8 0 38 57,4 1,7 

3 Matuizų 2533,8 0,4 3,7 20,3 6,4 3,8 34,6 1,4 

4 Dainavos 2251,3 0 0 0,9 0,4 1,7 3 0,1 

5 Zervynų 2765,6 0,2 0,9 0,7 0,6 3,7 6,1 0,2 

6 Rudnios 3043,4 39,9 12,8 27,95 4,2 6,8 91,65 3,0 

7 Kaniavos 1825,1 31,3 10 3 4,2 2,6 51,1 2,8 

8 Dubičių 2523,5 151,7 113,6 4,65 0 10 279,95 11,1 

9 Marcinkonių 4876 27,1 27,5 7,15 25,5 51,6 138,85 2,8 

  Viso: 27842,5 264,7 197,4 72,95 43,9 125,1 704,05 2,5 

 
Didesniuose miško masyvuose ypač svarbios yra nedidelės miško aikštelės ir 

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

Atskirai pateikiami duomenys apie miško sklypus su pavieniais saugotinais 
senmedžiais. Kadangi negalima pateikti minėtų vertingų medžių tikslaus ploto ir kiekio, tai 
sklypų su saugotinais senmedžiais pateikiamas tik sklypų sąrašas (žiūrėti 12 priede). 
Akcentuojame, kad čia vertingi ne patys sklypai, o senmedžiai juose. Duomenys apie tokius 
sklypus pateikti tik informacijai . Šių sklypų plotas nėra ekologiškai vertinga teritorija. Kai 
kuriuose sklypuose su esamais pavieniais medžiais, kur jų yra gana didelis kiekis, gali būti 
vykdoma ūkinė priemonė – „kirsti pavienius medžius“. Vykdant šią ūkinę priemonę būtina 
palikti reikiamą neiškirstų bioįvairovės medžių kiekį.  
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5.1.1 Pušynai augantys Pa ir Pb augavietėse 
 
Dažnai tai nedidelio ploto aukštapelkiniai pušynai, augantys pelkių pakraščiuose ir 

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

Iš viso tokie pušynai sudaro 264,7 ha arba 1% nuo urėdijos valstybinių miškų 
bendro ploto. Suvestiniai duomenys pateikiami 8 lentelėje, o sklypų detalesni duomenys 7 
priede . Kaip matome didžiausi jų plotai yra Dubičių 6% (151,7 ha) girininkijoje,visai 
pelkinių pušynų nėra Dainavos girininkijoje, o  Zervynų ir Matuizų girininkijose  mažiau 
0,1%, plotai atitinkamai 0,2 ha ir 0,4 ha.  

 
8 lentelė  

 
Ekologiškai vertingų pelkinių pušynų suvestinė  
(pelkiniai pušynai paliekami natūraliai raidai) 

 

Eil. Nr. Girininkija 
Bendras miškų 

plotas, ha 

Pelkinių pušynų plotas 

ha 
% nuo bendro 
miškų ploto 

1 Glūko 4663,2 10,2 0,2 
2 Perlojos 3360,6 3,9 0,1 
3 Matuizų 2533,8 0,4 <0,1 
4 Dainavos 2251,3 0 0 
5 Zervynų 2765,6 0,2 <0,1 
6 Rudnios 3043,4 39,9 1,3 
7 Kaniavos 1825,1 31,3 1,7 
8 Dubičių 2523,5 151,7 6 
9 Marcinkonių 4876 27,1 0,6 
 Viso: 27842,5 264,7 1,0 
 
 
5.1.2 Natūralios miško pelkės (neapaugusios medynais miško pelkės) 
 
Šios pelkės (9 lentelė ir 8 priedas) turi didelę reikšmę drėgnų vietų biotopuose 

gyvenantiems organizmams, kurie labai praturtina šalia tokių pelkių augančių medynų 
gamtinę įvairovę. Ypatingai vertingos nenusausintos pelkės, 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 žėlimui darbai. 
Prasidėjus tokių plotų savaiminiam apaugimui mišku, miškų urėdijos ir regioninio parko 
specialistai turėtų priimti sprendimą dėl sumedėjusios augalijos išvalymo arba natūralaus 
apaugimo proceso stebėjimo.  

Kaip matome iš 9 lentelės neapaugę medynais miško pelkės sudaro nedidelę Varėnos 
miškų urėdijos valstybinių miškų bendro ploto dalį – 0,7 % arba 197,4 ha. Tokių pelkių 
didžiausi plotai yra Dubičių girininkijoje 4,5 % (113,6 ha). Tokių pelkių visai nėra Dainavos 
girininkijoje, o Zervynų girininkijoje tik 0,9 ha, tai nesudaro nei 0,1 %   valstybinės reikšmės 
miškų ploto. 

Į 9 lentelėje pateiktus neapaugusių mišku pelkių plotus nėra įtrauktos mažos pelkutės 
(0,1-0,3 ha) išskirtos kaip intarpai taksaciniuose sklypuose. Dėl jų ekologinių sąlygų 
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specifikos jas priskyrėme mažų miško aikštelių ir mažų laukymių kategorijai ir jos įtrauktos į         
10 lentelę bei pateiktos atskiru žiniaraščiu prieduose. 

9 lentelė  
Natūralių miško pelkių išsaugojimas 

(neapaugusios medynais miško pelkės paliekamos savaiminei raidai) 
 

Eil. Nr. Girininkija 
Bendras miškų 

plotas, ha 

Neapaugusiu medynais miško 
pelkių plotas 

ha 
% nuo bendro 
miškų ploto 

1 Glūko 4663,2 20,2 0,4 
2 Perlojos 3360,6 8,7 0,3 
3 Matuizų 2533,8 3,7 0,1 
4 Dainavos 2251,3 0 0 
5 Zervynų 2765,6 0,9 <0,1 
6 Rudnios 3043,4 12,8 0,4 
7 Kaniavos 1825,1 10 0,6 
8 Dubičių 2523,5 113,6 4,5 
9 Marcinkonių 4876 27,5 0,6 
 Viso: 27842,5 197,4 0,7 
 
 

5.1.3 Mažos miško aikštelės ir laukymės 
 

Tai nedidelės, 0,1-0,3 ha dydžio, natūraliai miško masyvuose susiformavusios 
aikštelės, laukymės, gaisravietės, mažos kirtavietės, pelkės, retmės bei žuvę medynai. 
Išimtinais atvejais, suderinus su miškų urėdija, gali būti atrenkamos ir paliekamos didesnio 
ploto miško aikštės. Šios aikštelės ir laukymės yra svarbios daugeliui gyvūnijos ir augalijos 
rūšių, o jų buvimas padidina medynų ar net masyvų mozaikiškumą, bei sudaro prielaidas 
biologinės įvairovės išsaugojimui ir praturtinimui. Tokios miško aikštelės turi būti paliekamos 
natūraliai raidai, jų neželdant ir nevykdant paramos žėlimui. Kertant pagrindinio naudojimo 
biržes, šios nedidelės aikštelės gali būti įtraukiamos į biržių plotą, tačiau po kirtimo 
rekomenduojame palikti jas nevalytas, nevagotas ir neužsodintas. Šių mažų aikštelių nereikėtų 
pažeisti ir valksmais. Ruošiant biržių bei želdinimo projektus, aikštelių neverta apmatuoti, 
tačiau tikslinga nurodyti jų centrų koordinates bei plotus, kad ir ateityje būtų aiški jų 
lokalizacija. 

Mažų miško aikštelių ir laukymių, urėdijos valdomuose valstybinės reikšmės 
miškuose yra 72,95 ha, tai sudaro 0,3% valstybinės reikšmės miškų ploto. Daugiausiai jų yra 
Rudnios girininkijoje 27,95 ha arba 0,9 % nuo valstybinės reikšmės miškų ploto. Mažiausiai –
Glūko, Dainavos ir Zervynų girininkijose, plotai atitinkamai 1,5 ha, 0,9 ha, ir 0,7 ha, tai 
nesudaro nei 0,1% nuo valstybinės reikšmės miškų ploto (žiūrėti 10 lentelę ir 9 priedą).   
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10 lentelė 
 

Mažos aikštelės ir kitokios mažos laukymės paliekamos savaiminei raidai 
 

Girininkija Bendras miškų plotas, ha 
Mažos miško aikštelės ir laukymės, iš viso: 

Bendras plotas, ha % nuo bendro miškų ploto 
Glūko 4663,2 1,5 <0,1 

Perlojos 3360,6 6,8 0,2 
Matuizų 2533,8 20,3 0,8 
Dainavos 2251,3 0,9 <0,1 
Zervynų 2765,6 0,7 <0,1 
Rudnios 3043,4 27,95 0,9 
Kaniavos 1825,1 3 0,2 
Dubičių 2523,5 4,65 0,2 

Marcinkonių 4876 7,15 0,2 
Viso: 27842,5 72,95 0,3 

 
 
5.1.4 Miško laukymės saugotinos nuo apaugimo medžiais ir krūmais 
 

Dažniausiai tokioms laukymėms priskiriamos natūralios miško pievos, buvusios 
šienaujamos pievos ir ganyklos, upių, upelių ir ežerų pakrančių pievos. Tai įvairaus dydžio 
miške esančios laukymės. 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 dėl  bioįvairovės.  

Varėnos miškų urėdijoje saugomų nuo apaugimo miško laukymių yra 0,2% 
(43,9ha). Daugiausiai šio tipo laukymių yra Marcinkonių girininkijoje 0,5% (25,5 ha), o 
Perlojos ir Dubičių girininkijose jų visai nėra (žiūrėti 11 lentelę ir 10 priedą).   
 

11 lentelė.      
Saugomų nuo apaugimo miško laukymių suvestinė 

 

Eil. Nr. Girininkija 
Bendras miškų 

plotas, ha 

Miško laukymių plotas 

ha 
% nuo bendro 
miškų ploto 

1 Glūko 4663,2 2,6 0,1 
2 Perlojos 3360,6 0 0 
3 Matuizų 2533,8 6,4 0,3 
4 Dainavos 2251,3 0,4 <0,1 
5 Zervynų 2765,6 0,6 <0,1 
6 Rudnios 3043,4 4,2 0,1 
7 Kaniavos 1825,1 4,2 0,2 
8 Dubičių 2523,5 0 0 
9 Marcinkonių 4876 25,5 0,5 
 Viso: 27842,5 43,9 0,2 
 
Saugomose teritorijose ir Natura 2000 teritorijose esančios miško laukymės arba 

pelkės galėtų būti valomos, įgyvendinant gamtotvarkos planuose numatytas priemones bei 
vykdant įvairias kitas programas. 
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5.1.5 Šlaitų medynai 
 

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

Kaip matome iš 12 lentelės bendras miškų plotas šlaituose užima 125,1 plotą, tai 
sudaro 0,5 % nuo urėdijos bendro valstybinės reikšmės miškų ploto. Daugiausiai šių medynų 
yra Marcinkonių (51,6 ha – 1,1 % nuo girininkijos bendro valstybinės reikšmės miškų ploto), 
bei Perlojos (38 ha – 1,1 %) girininkijose. O Dainavos girininkijoje medynai šlaituose užima 
tik 1,7 ha ( 0,1%). Detalesni šių sklypų duomenys pateikti 11 priede. 
 

12 lentelė 
Šlaitų medynų suvestinė 

 

Eil. Nr. Girininkija 
Bendras miškų 

plotas, ha 

Miško laukymių plotas 

ha 
% nuo bendro 
miškų ploto 

1 Glūko 4663,2 6,9 0,2 
2 Perlojos 3360,6 38 1,1 
3 Matuizų 2533,8 3,8 0,2 
4 Dainavos 2251,3 1,7 0,1 
5 Zervynų 2765,6 3,7 0,1 
6 Rudnios 3043,4 6,8 0,2 
7 Kaniavos 1825,1 2,6 0,1 
8 Dubičių 2523,5 10 0,4 
9 Marcinkonių 4876 51,6 1,1 
 Viso: 27842,5 125,1 0,5 

 
 
5.2 Miško sklypai su pavieniais ekologiškai vertingais senmedžiais 
 
Medynai su saugotinais senmedžiais. Ypatingai svarbūs yra seni - antros ar net 

trečios kartos miško medžiai, kurių kiekvienas gali būti buveine daugeliui retųjų augalų ir 
gyvūnų rūšių. Šiame darbe tokie medžiai vadinami senmedžiais ir 12 priede pateikiamas 
sklypų sąrašas (į šį sąrašą nepatenka seni medžiai medyno sudėtyje sudarantys 10% ir daugiau 
tūrio). Kaip matyti 13 lentelėje, tokių sklypų daugiausiai rasta Marcinkonių (8 vnt.) 
girininkijoje. Mažiausiai – Perlojos (3)  ir Kaniavos (2) girininkijose. Seniausi senmedžiai 
rasti Dubičių girininkijoje yra 200 metų amžiaus ąžuolai bei Marcinkonių girininkijoje 200 
metų pušys. Be abejo, pavienių senmedžių gali būti ir žymiai vyresnių. 
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13 Lentelė 
Miško sklypų su pavieniais senmedžiais pasiskirstymas valstybinės reikšmės miškuose 

 
Girininkija Miško sklyp ų su pavieniais 

senmedžiais skaičius, vnt. 

Perlojos 2 

Zervynų 5 

Rudnios 6 

Kaniavos 2 

Dubičių 4 

Marcinkonių 8 

Iš viso: 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 pav. Svarbiausias biologinei įvairovei yra paprastasis ąžuolas 
(Mindaugo Lapelės nuotrauka) 
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6. Miškų ūkinis režimas  
  
Miškų ūkinis režimas miško žemėse 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 urėdijos valdomų valstybinių miškų grupes pateikiami 
14 lentelėje.  

I grup ės miškų Varėnos miškų urėdijos valdomuose miškuose yra 179,1 ha. Tai 
sudaro 0,6%  nuo valstybinės reikšmės miškų teritorijos ploto. II grupės miškų teritorija urėdijoje 
yra 3446,1 ha arba 12,4 % nuo viso miškų teritorijos ploto. III grupės miškų teritorija užima 3854,3 
ha arba 13,8 % bendro miškų ploto. IV grupės, ūkiniai miškai, užima didžiausią plotą – 20363,0 ha 
(73,2 % miškų teritorijos ploto). 

 
14 lentelė 

Miško teritorija pagal miškų grupes valstybinės reikšmės miškuose 

Miškų grupės ir pogrupiai 
Miškų teritorijos bendras 

plotas, ha 
% nuo bendro ploto 

I grupė (gamtinių rezervatų miškai) 179,1 0,6 
II grupė (specialios paskirties miškai, iš viso  3446,1 12,4 
A. Ekosistemų apsaugos miškai 2250,3 8,1 
B. Rekreaciniai miškai, iš viso 1195,8 4,3 
III grupė (apsauginiai miškai) 3854,3 13,8 
IV grupė (ūkiniai miškai) 20363,0 73,2 

Iš viso 27842,5 100 
 
Lietuvos raudonosios knygos objektų radvietėms atskiros miškų grupės ar pogrupiai 

neišskiriami, o patys saugomi objektai lieka priskirti toms miškų grupėms, kuriose jie buvo 
aptikti. Tokiems nedideliems objektams gali būti nustatomas specialus apsaugos režimas, 
kurio reikalavimai yra griežtesni, nei aplink esančios miškų grupės. Pavyzdžiu gali būti 
nekertamo miško spinduliai apie retųjų paukščių lizdus, kuriuose draudžiami pagrindinio 
naudojimo miško kirtimai, kurtinių tuokviečių sklypai, kuriuose nustatomas rezervatinis 
režimas, bei tokie retųjų augalų augaviečių sklypai, kuriuose nerekomenduojami pagrindinio 
naudojimo miško kirtimai ar kitaip reglamentuojamas jų atlikimo laikas ir būdai 

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

Miškų urėdijos suderintose saugojimui kertinėse miško buveinėse ūkinio režimo 
reikalavimai turėtų būti tokie, kokie taikomi I arba II miškų grupėms. Šie reikalavimai 
kiekvienai KMB skiriasi ir yra nurodyti KMB kortelėse bei VMT duomenų bazėje. Taikytino 
ūkinio režimo skirtumai nėra esminiai: KMB apsaugai dažniausiai rekomenduojamas 
rezervatinis režimas (arba I miškų grupė), kuomet medynai ir senieji medžiai paliekami 
natūraliai suirti. Net ir tuomet, kai senmedžiai lūžta ar išvirsta, jie turi likti gulėti, nešalinant 
negyvos medienos iš KMB. Nustatyta, kad išvirtęs beržas suyra per 20 metų, o ąžuolas – per 
50 metų ir daugiau. Kartais kertinėse miško buveinėse 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 priemonės pateikiamos atskirai 14 priedo 1 lentelėje. 
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7. Gamtosauginės ūkinės priemonės nesaugomų teritorij ų miškuose 
 
7.1. Miško kirtimų ribojimas saugomose paukščių lizdavietėse 
 
Lietuvos raudonosios knygos paukščių lizdų aktualizacija miškų urėdijose vykdoma 

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

 
Spindulys nuo lizdavietės, m Saugomos lizdavietės 

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

150 Gyvatėdžio, didžiojo erelio rėksnio, sakalo 
keleivio, žalvarnio. 

100 Juodojo ir rudojo peslio, vapsvaėdžio, 
vištvanagio, uralinės pelėdos, mažojo erelio 
rėksnio. 

50 Startsakalio, pelėsakalio, sketsakalio, lututės. 
 
Norint užtikrinti geresnę saugomų paukščių lizdaviečių apsaugą, reikia kasmet vykdyti 

žinomų šių paukščių lizdų apžiūrą, nustatant lizdų užimtumą ir perinčias rūšis. Lizdai turi būti 
tikrinami vieną kartą pavasarį – balandžio, gegužės mėn. ir vieną kartą vasarą – birželio, 
liepos mėn. Pirmą kartą patikrinus, galima nustatyti, ar lizdas užimtas, antrą kartą patikrinus 
galima nustatyti kokios rūšies paukštis perėjo ir ar užaugo jaunikliai. Apžiūrėti reikėtų ne tik 
žinomus lizdus, bet ir biržių atvedimo metu aptiktus naujus lizdus. Jei neaiški perinti paukščio 
rūšis arba reikia patikslinti naujų lizdų apsaugos spindulį bei kitas apsaugos priemones, 
galima kreiptis į ornitologų draugijos arba į Dzūkijos nacionalinio parko specialistus, 
ornitologus. Atlikus lizdų vertinimą natūroje, patikslinama kokios paukščių rūšys peri naujai 
rastuose lizduose ir kokios reikalingos jų apsaugos priemonės. 

Labai svarbu prieš atrėžiant biržes įvertinti ar nėra numatytose kirtavietėse ir jų 
aplinkoje retųjų paukščių lizdų ar veisimosi vietų. Norint sumažinti galimą trikdymą prie 
lizdų, reikia vasarą numatytas kirsti biržes rinktis kiek didesniu atstumu nei numatyta 
Pagrindinių miško kirtimų taisyklėse - nuo žinomų saugomų plėšriųjų paukščių ir juodųjų 
gandrų lizdų bent 300 metrų atstumu. Miško sodinimo darbų pavasario metu nevykdyti 
kirtavietėse, esančiose šalia lizdų apsauginių spindulių ribos, jas užsodinant rudenį.  

Miško sklypuose, kuriuose naujai randamos retųjų pelėdų lizdavietės, reikalinga riboti 
miško kirtimo darbus vasario-gegužės mėn.  

 
7.2. Rekomenduojamos retųjų augalų apsaugos priemonės 
 
Retųjų ir į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų rūšių apsaugos priemonės nėra 

numatytos Pagrindinių miško kirtimų taisyklėse. Minėtų rūšių augavietės turi būti saugomos, 
remiantis Raudonojoje knygoje pateiktomis jų apsaugos priemonių rekomendacijomis. 
Nemažai šių rūšių aptikta Kertinių miško buveinių inventorizacijos metu ir daugelis tokių 
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radviečių šiuo metu yra saugomos miškų urėdijos suderintose kertinėse miško buveinėse, 
draustiniuose. Likusiose nesaugomose radvietėse 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, todėl šiuose miško sklypuose gali 
būti vykdomi miško retinimo darbai. Dar kitos rūšys išgyvena plynus miško kirtimus, jei jų 
augavietėse kertama žiemos metu, įšalus gruntui (meškinis česnakas), arba paliekami seni 
pavieniai medžiai ar biogrupės su augančiais individais (plunksninė pliusinė). 

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

 
 
7.3. Pušynų, augančių Pa ir Pb augavietėse išsaugojimas 
 
Pušynų, augančių Pa ir Pb augavietėse eksploatavimas neretai duoda minimalią 

ekonominę naudą, o kartais gali būti ir ekonomiškai nenaudingas. Pelkinių pušynų natūralios 
raidos išlaikymas jų nenukertant, yra labai svarbus, užtikrinant tokių teritorijų ekologinį 
stabilumą. Tokios paliekamos teritorijos galėtų sudaryti buferį tarp aukštapelkių 
telmologiniuose draustiniuose ir ūkinių miškų bei atvirų palaukių. 

Tokius pelkinius pušynus reikalinga palikti natūraliam vystymuisi ir nevykdyti jokių 
kirtimų, miško želdinimo bei melioravimo darbų, išskyrus stichinių nelaimių pasekmių 
likvidavimo atvejus. Pelkiniuose pušynuose gali būti vykdomos tik miškų apsaugos 
priemonės, susijusios su gaisrų gesinimu ir apsauga nuo masinių ligų ir vabzdžių antplūdžių. 
Visi šie pušynai galėtų būti išsaugoti ir nepakeisti – nenusausinti, neiškirsti ar kitaip 
nesunaikinti, paliekant juos ateities kartoms. 

Šiai kategorijai netinka jau nusausinti pušynai, augantys Pan ir Pbn augavietėse, nes 
jose jau keičiasi ne tik hidrografinės sąlygos, bet ir medžių bei krūmų rūšinė sudėtis, 
skalsumas. Toks procesas jau yra nekontroliuojamas ir negrįžtamas. 

 
 
7.4. Natūrali ų miško pelkių, mažų aikštelių ir laukymi ų palikimas 
savaiminei raidai 
 
Natūralios miško pelkės, mažos miško aikštelės ir laukymės turi didelę reikšmę 

drėgnų ir atvirų vietų biotopuose gyvenantiems organizmams, kurie labai praturtina šalia 
tokių vietų augančių medynų gamtinę įvairovę. Šios teritorijos yra vertingesnės, jei jos yra 
nuošaliau nuo funkcionuojančių melioracijos kanalų. Tiek pelkės tiek ir mažos aikštelės bei 
laukymės yra tinkami biotopai daugeliui retų ir nykstančių gyvūnų ir augalų rūšių. 
Netikslinga ir nerekomenduotina yra keisti šių vietų natūralų hidrologinį režimą arba 
užsodinti jas mišku. Geriausia apsaugos priemonė - palikti jas natūraliai raidai. 

Tikslinga vykdyti pastovią tokių pelkių stebėseną, ypatingai sausringais metais. Jei, 
nukritus vandens lygiui, savaime prasideda pelkės apaugimas krūmais bei medžiais, būtina 
įvertinti tokio apaugimo intensyvumą ir parengti priemonių apaugimui šalinti planą bei 
priemones. Parengus tvarkymo planą galima kreiptis į tarptautinius fondus bei programas ir 
gauti lėšų, už kurias būtų organizuojami ir vykdomi pažeistų pelkių atkūrimo darbai. Jei 
tokios pažeistos pelkės anksčiau buvo ganomos arba šienaujamos, pasinaudojus fondų 
lėšomis galima vėl organizuoti jų ganymą ir šienavimą. Tam pirmiausia reikėtų atlikti 
poveikio aplinkai vertinimą ir nustatyti visas potencialias grėsmes bei galimybes.  
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7.5. Miško laukymių valymas nuo apaugimo 
 
Natūralios miško laukymės apaugdamos sumedėjusia augalija, praranda savo 

išskirtinę reikšmę bei tinkamumą atviras miško erdves besirenkančioms augalijos ir gyvūnijos 
rūšims. Išlikusios atviros miško laukymės kaip ir miško pievos padidina miškų masyvų 
mozaikiškumą ir jų dėka kompaktiškuose miškų masyvuose padaugėja vietų, pasižyminčių 
pamiškės efektu. Šiose pamiškių vietose ir medžių struktūra yra ypatinga ir pamiškės 
ekotonas ryškesnis, jose kuriasi specifinės ir todėl retos rūšys. Panašų vaidmenį atlieka ir 
atviros miško pelkės, kuriose miško mozaikiškumas didėja dėl specifinių pelkinių augaviečių. 

Miško laukymių ir pelkių apaugimas suintensyvėjo paskutinį dešimtmetį, kada didelė 
dalis buvusių žemės ūkio naudmenų liko dirvonuoti, pievos, o vietomis ir pelkės tapo 
nebešienaujamos, nebeganomos. Kad buvusios atviros pelkės, pievos, miško laukymės ir 
toliau išliktų atviros, neužaugtų medžiais ir krūmais bei nesuvešėtų tankia žoline augmenija – 
užtenka vieną kartą per sezoną nušienauti žolę, nendres, išpjauti krūmų ir medžių atžalas. 
Geriausia tai daryti antroje vasaros pusėje – rugpjūčio mėn., kada jau būna pabaigę žydėti reti 
žoliniai augalai ir kada nupjautos medžių bei krūmų atžalos turi mažiausiai potencialo ataugti 
ir atlaikyti žiemos šalčius. 

Miškų urėdija galėtų vykdyti šiuos darbus, atsižvelgdama į turimų lėšų kiekį ir darbų 
prioritetus, valymo darbams pasirinkdama tuos atvirus plotus, kurie šiuo metu dar nėra pilnai 
apaugę medžiais bei krūmais ir juos nedelsiant reikia valyti. Kituose plotuose reikalinga 
vykdyti tik šienavimo darbus, sausą žolę išvežant iš teritorijos. Buvusių atvirų vietų valymas 
Natura 2000 teritorijose gali būti finansuojamas iš tarptautinių fondų lėšų ir vykdant teritorijų 
gamtotvarkos planuose numatytas veiklas. Šioje srityje tikslinga bendradarbiauti su Dzūkijos 
nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, tinkamai panaudojant 
minėtų fondų lėšas. 

Buvusioms atviroms vietoms neretai galėtų būti priskiriamos ir vandens telkinių 
pakrantės, kurios netolimoje praeityje buvo atviros, dažnai ganomos ir šienaujamos, o dabar 
apaugusios medžiais ir krūmais. Dėl šios priežasties reikalinga pristabdyti eutrofikacijos 
procesus vietose, kur pakrantės gausiai apaugusios ir kur į vandenį patenka daugiausia 
sumedėjusios augalijos, yrančių lapų. Ši priemonė gali būti taikoma upių, ežerų, tvenkinių ir 
kitų vandens telkinių pakrantėse, kuriose iki pat vandens auga minkštieji lapuočiai, ypač 
juodalksniai ir baltalksniai. Tokias vietas reikėtų apžiūrėti natūroje ir nuspręsti, kurias 
vandens telkinių pakrančių atkarpas valyti ir kas tai turėtų atlikti. 

 
 
7.6. Šlaitų medynų specifika ir reikšmė 

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

nes yra artimi sengirėms, taip pat ir dėl pastovaus mikroklimato, kitų sąlygų. Šlaitai gali būti 
susiję su atviro vandens telkiniais arba nesusiję. Pirmuoju atveju medynai auga ant šlaitų, 
esančių upių, upelių ir ežerų pakrantėse, antruoju atveju – ant šlaitų, veikiamų dirvožemio 
erozijos su atsidengusiomis dirvodarinėmis uolienomis, kurios sukuria papildomas ekologines 
nišas. Šlaitų medynuose neretai aptinkama šaltinių ir šaltiniuotų vietų bei tufų. Pasitaiko ir 
gana stambių nuošliaužų. Šiaurės ekspozicijos šlaituose augantys medynai dažnai būna nuolat 
drėgni arba užmirkę. Pietų ekspozicijos šlaitai nuolat būna saulėkaitoje ir miškai čia sausi. 
Miško upelių pakrančių šlaituose augantys medžiai paprastai būna aukštesni ir gyvybingesni, 
negu aplinkiniuose miškuose. Dėl palankesnių medžiams augti drėkinimo sąlygų medynų 
rūšinė sudėtis taip pat skiriasi. Pavyzdžiui, eglės ir lapuočiai medžiai gali būti dažniau 
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aptinkami vandens telkinių pakrančių šlaituose, negu aplinkiniuose aukščiau įsikūrusiuose 
miško masyvuose. Eglės, beržai ir kiti lapuočiai medžiai, retai aptinkami pelkiniuose 
pušynuose, gali vyrauti iš pelkės ištekančio upelio pakrantėse. 

Šlaituose daugeliu atvejų susidaro palankios sąlygos išlikti biologinėms miško 
vertybėms ir retosioms rūšims, kadangi tokiose vietose dažnai yra sunkiau ūkininkauti. 
Drėgnus šlaitus dažniausiai aplenkia ir miško gaisrai. Kadangi šlaitų medynuose ilgiau išlieka 
tinkamos retųjų rūšių gyvenamosios sąlygos, upių ir kitų vandens telkinių šlaitai gali būti 
įvairių retųjų rūšių plitimo koridoriais. Šių rūšių organizmai taip pat gali čia rasti prieglobstį, 
jeigu jų gyvenamosios vietos sunaikinamos kitose kraštovaizdžio dalyse. Palankiausias tokių 
teritorijų tvarkymo būdas – jokios ūkinės veiklos. Siekiant išlaikyti drėgną mikroklimatą, 
aplink šlaitų medynus turėtų būti paliekama 20–40 m papildoma apsaugos zona. 

Šlaitų medynuose sanitariniai kirtimai galėtų būti kertami tik susiklosčius ypatingai 
grėsmingoms aplinkiniams medynams sąlygoms – po stichinių nelaimių, gaisrų ir pan. Kitais 
atvejais reikėtų vadovautis miško kirtimų taisyklėmis bei tinkamai pasirinkti tokių darbų 
prioritetus. 
 

 
7.7. Pavienių paliekamų bioįvairovės medžių atranka ir išdėstymas 
 
Remiantis Miško kirtimų taisyklių nuostatomis, plynose ir kitose kirtavietėse turi būti 

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

Rėžiant biržes, atrenkami bioįvairovės medžiai, atitinkantys šiuos kriterijus:  
1. Sengirių biologinei įvairovei svarbūs medžiai – augantys su natūraliomis drevėmis 

ir paukščių iškaltais uoksais, medžiai milžinai, nudžiūvę medžiai ir jų liekanos (stuobriai);  
2. Būsimų sengirių biologinei įvairovei vertingi medžiai – augantys vidutinio ir 

brandaus amžiaus, ilgaamžiai ir lėtai bręstantys medžiai (pušis, ąžuolas, uosis), vidutinio 
amžiaus ir senesni trumpaamžiai greitai bręstantys medžiai (beržas, drebulė, liepa, 
juodalksnis, baltalksnis); 

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

Vadovaujantis Miško kirtimų taisyklėmis (Žin., 2010, Nr. 14-676), miškų urėdijos 
ūkiniuose III ir IV miškų grupės miškuose kertant mišką plynai, 1 ha turi būti paliekama ne 
mažiau 7-10 buvusio pagrindinio ardo sėklinių ir biologinės įvairovės palaikymui skirtų 
medžių.  

Bioįvairovės medžiai įprastai paliekami, stengiantis juos tolygiai išdėstyti kirtavietėse. 
Norėtųsi patikslinti, kad tokie medžiai turėtų būti paliekami ir pavieniui ir biogrupėmis - po 
kelis ar net keliolika medžių. Taip atrenkant medžius, vienoje didesnėje biogrupėje gali būti 
palikti visi toje biržėje esantys nekertami medžiai. Biogrupėje turėtų būti palikti ne tik 
pagrindinio ardo medžiai, bet ir senesni medžiai bei jauni plačialapiai medžiai, o taip pat ir 
trakas bei žolinė augalija. Grupėmis paliktus medžius mažiau verčia vėjas, jie auga 
gyvybingesni ir galės sudaryti ateities medyno seniausiųjų medžių pagrindą. Suformuotoje 
biogrupėje gali perėti suopis, kranklys ir sketsakalis, jei šių paukščių lizdiniai medžiai po 
plyno kirtimo bus palikti kartu su kitais biržėje paliekamais medžiais. Perėjimui tokias vietas 
rinksis ir uoksiniai paukščiai – įvairūs geniai, meletos bei smulkieji paukščiai. Tokiose miško 
salelėse telksis ir žinduoliai.   
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7.8. Senmedžių išsaugojimas 
 
Seniausieji miško medžiai arba sienmedžiai Varėnos miškų urėdijos 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 grupės buvo inventorizuoti kaip kertinės 
miško buveinės, priskiriant jas KMB tipams: pavienis medis milžinas ir medžių milžinų 
grupė. Likę senmedžiai dėl įvairių priežasčių nebuvo aptikti, todėl ir dabar tokie medžiai gali 
būti skelbiami kertine miško buveine, o jei jie dar neatitinka KMB keliamų reikalavimų, turi 
būti išsaugomi miško kirtimų metu. Svarbu išsaugoti ne tik patį tokį medį, bet ir jam būdingą 
aplinką. Jei senmedis pasižymi plačia, žemai išsišakojusia laja ir yra užaugęs buvusioje 
atviroje vietoje, reikalinga palaipsniui jį atidengti, nepaliekant nei pačioje lajoje, nei kelių 
metrų spinduliu apie ją kitų augančių medžių. Jei senmedis - buvęs miško medis, turintis 
aukštutinę lają, negalima tokio medžio atidengti pilnai. Apie tokį miško medį turi būti palikta 
nenukirsta apsauginė miško juosta, kurią sudaro bent du tokių medžių aukščiai.  

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

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

 
7.9. Kertinių miško buveinių tvarkymas ir apsauga 
 
Miškų urėdijos teritorijoje inventorizuotos saugomos kertinės miško buveinės turėtų 

būti tvarkomos, remiantis „Bendraisiais kertinių miško buveinių nuostatais“, parengtais pagal 
„KMB inventorizavimo metodiką“ (detaliau žiūrėti 13 priede). Kiekvienai KMB tipų grupei ir 
atskirai kiekvienam KMB tipui yra numatytos skirtingos priemonės, kurių reikia laikytis, 
norint kuo ilgiau išsaugoti šias kertines miško buveines nepakitusias. Esant reikalui, 
specifinės apsaugos ir galimo tvarkymo priemonės gali būti pateikiamos iš VMT duomenų 
bazės atskirai kiekvienai KMB.  

Kertinės miško buveinės gali būti saugomos tiesiogiai, nevykdant jose jokių ūkinių 
priemonių arba vykdant numatytas specialias ūkines priemones. KMB gali būti saugomos, 
nustatant jose I arba II miškų grupę, KMB koncentracijų vietose įsteigiant draustinius arba 
Natura 2000 teritorijas, skirtas buveinių apsaugai. KMB sąrašuose pateikiamos nustatytos šių 
buveinių apsaugos ir tvarkymo priemonės (kodai) plačiau išaiškintos Bendruosiuose KMB 
nuostatuose (13 Priedas). 
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7.10. Kitos priemonės 
 

Varėnos miškų urėdijos teritorijoje rekomenduotume šias papildomas 
gamtosaugines priemones: 

 
� Kertinių miško buveinių papildoma inventorizacija 
 

Lietuvoje 2001-2005 metais vykdyto specialaus projekto metu buvo 
inventorizuota tik pusė visų realiai egzistuojančių kertinių miško buveinių. Tai 
patvirtino kontrolinė KMB inventorizacija. Tokiu būdu kiekviena miškų urėdija turi 
savo teritorijoje dar neinventorizuotų KMB. Visos kertinės miško buveinės yra retųjų 
organizmų išlikimo salos ūkiniuose miškuose, jos taip pat svarbios ir miškų 
sertifikavimo procese. Dalis KMB yra veikiamos nepalankių oro bei klimatinių 
sąlygų, kuomet po sausrų, gaisrų, ir uraganų kertinės miško buveinės gali būti 
smarkiai pažeistos ar net visai sunaikintos. Remiantis Generalinės miškų urėdijos 
nurodymais, sunaikinta KMB gali būti išbraukiama iš saugomų KMB sąrašų, į jos 
vietą įtraukiant naują KMB. Dėl visų išvardintų priežasčių svarbu yra papildomai 
inventorizuoti naujas kertines miško buveines, kaip rezervą jau išskirtoms ir 
pažeistoms. Šį darbą gali atlikti licencijuoti specialistai. Pati Varėnos miškų urėdija 
sprendžia apie papildomos KMB inventorizacijos būtinumą ir galimą jos vykdymo 
laiką. 

 
� Kasmetinė Lietuvos raudonosios knygos paukščių lizdų inventorizacija ir apžiūra  

pagal aptiktus paukščių rūšių lizdus bei uoksus. 
 

Išsami Lietuvos raudonosios knygos paukščių lizdų inventorizacija miškų 
urėdijose vykdoma du kartus per vykmetį: kartu su miškotvarkos lauko darbais 
(prieš pirmo penkmečio pagrindinio naudojimo biržių projektavimo darbus) ir 
praėjus penkiems metams – prieš antro penkmečio pagrindinio naudojimo biržių 
projektavimo darbus. Visa papildoma informacija apie naujai aptiktus lizdus ne 
biržių projektavimo laikotarpiu įtraukiama į VMT duomenų bazę, informuojant 
miškų urėdiją.  
Tikslinga būtų kasmetinė retųjų paukščių lizdų apžiūra, nustatant lizdo užimtumą 
ir perinčią rūšį. Apžiūrėti reikėtų ne tik žinomus lizdus, bet ir biržių rėžimo metu 
aptiktus naujus lizdus.  

 
� Vienos - kelių dienų trukmės mokymų apie miško bioįvairovę ir jos apsaugą 
ūkiniuose miškuose pravedimas urėdijos darbuotojams bei rangovams. 

 
Pastaraisiais metais labai aktualūs yra pagrindinio naudojimo biržėse paliekamų 

pavienių medžių atrinkimo klausimai. Paliekami biržėse medžiai gali būti atrenkami, 
išdėstant juos pavieniui, biogrupėmis arba visai jų nepaliekant. Neretai būna sunku 
nuspręsti - kokius medžius reikia palikti skirtingose augavietėse ir skirtinguose 
medynuose bei kaip tuos medžius geriau išdėstyti. 

Visus šiuos klausimus galima spręsti, organizuojant vienos - dviejų dienų trukmės 
mokymus apie miško bioįvairovę ir jos apsaugą ūkiniuose miškuose. Mokymai būtų 
pravedami kartu su miškų urėdijos atsakingais darbuotojais visiems miškų urėdijos 
darbuotojams, dirbantiems šį darbą, o taip pat ir rangovams. 
 
Prie papildomų gamtosauginių priemonių priskiriamos ir šios galimos vykdyti 
biotechninės priemonės: 
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� Inkilų gamyba ir kėlimas. 
 

Įvairių tipų inkilai yra labai svarbi biotechninė priemonė. Inkilus reikia kelti 
vietose, kur trūksta natūralių uoksų arba medžių tinkamų jiems kalti - jaunuolynuose 
bei pusamžiuose medynuose. Tradiciškai nemažai inkilų keliama smulkiesiems 
uoksiniams paukščiams: zylėms, musinukėms, taip pritraukiant juos į pageidaujamas 
perėti vietas. Dalį inkilų reikėtų iškelti ir pelėdoms - retosioms žvirblinėms pelėdoms, 
lututėms bei įprastoms mūsų miškuose naminėms pelėdoms. Į pelėdoms keliamų 
inkilų vidų svarbu įberti stambių lapuočių medžių pjuvenų, nes kitaip pelėdos neperės. 
Pelėdų pritraukimas yra biologinė kovos priemonė su peliniais graužikais, ypatingai 
naujai pasodintose kultūrose ir augančiuose jaunuolynuose. Ežerų pakrančių 
medynuose inkilai gali būti keliami ir vandens paukščiams. Juose perės klykuolės ir 
dančiasnapiai. Keliant inkilus, ypač stambesniems paukščiams, svarbu taikyti 
apsaugos priemones nuo kiaunių (arba paties inkilo viduje, arba apie medį, kuriame 
iškeltas inkilas).  

Inkiluose be paukščių įsikuria retieji žinduoliai - miegapelės, įvairių rūšių 
šikšnosparniai ir vabzdžiai - širšės, vapsvos, kamanės. Šie gyvūnai yra ne tik naudingi 
miškui, bet daugelis jų yra reti ir saugomi. 

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

Dar prieš inkilų kėlimą labai svarbu surasti, atrinkti ir pažymėti natūralius 
uoksinius medžius bei medžius su drevėmis. Tokių medžių su paukščių natūraliais 
uoksais ir drevėmis atrinkimas labai svarbus išsaugant natūralią šių paukščių ir kitų 
gyvūnų gyvenamąją aplinką.   
 
� Tupėjimo vietų plėšriesiems paukščiams ir pelėdoms įrengimas. 
 

Svarbi biotechninė priemonė, pritraukianti daugumą plėšriųjų paukščių, ypatingai 
suopių bei didžiąsias pelėdas. Specialios tupėjimo vietos turėtų būti įrengiamos 
pamiškėse, šalia laukymių ir naujai iškirstose plynose kirtavietėse. Įrengta tupėjimo 
vieta yra T formos kartis, kurios vienas galas įkasamas į žemę, kad būtų nuo 1,5 iki 3 
m aukščio. Tokių tupėjimo vietų įrengimas labai nesudėtingas, tačiau labai efektyvus, 
nes iš karto pritraukia paukščius, kurie medžioja pelinius graužikus. Tokiu būdu 
tupėjimo vietos kartu su netoliese iškeltais inkilais veikia kaip biologinių kovos 
priemonių su peliniais graužikais kompleksas. Tikslinga įrengti tokias tupyklas 
daugelyje plynų kirtaviečių, o sklypuose netoli jų iškelti inkilų pelėdoms. Jei 
kirtavietėse bus įrengtos tupyklos, didesnė tikimybė, kad greta jų perės suopiai ir kiti 
plėšrieji paukščiai. 

Kiekvienoje plynoje kirtavietėje, jei joje nėra natūralių tupyklų, reikėtų įrengti 
bent po 2-3 tokias tupėjimo vietas. 
 
� Medingųjų augalų sodinimas, įveisiant ir atkuriant mišką. 
 

Nauji įveisiant ir atkuriant kirtavietėse mišką svarbu sodinti ne tik miško kultūras, 
bet ir medinguosius augalus. Labai svarbūs yra šie augalai: įvairios gudobelių rūšys, 
miškinės obelys, miškinės kriaušės, trešnės, erškėtrožės, blindės, šermukšniai ir kiti. 
Žydėdami tokie augalai pritraukia vabzdžius, kurie praturtina vietos biologinę 
įvairovę. Atskirų normatyvų, kiek reikia sodinti arba palikti nenukirstų tokių medžių ir 
krūmų nėra, tačiau 1 ha turėtų augti nemažiau kelių tokių augalų. 

Minėti augalai yra svarbūs ne tik vabzdžiams, bet ir paukščiams, tad jų sodinimas 
turi keleriopą naudą gausinant bioįvairovę miškuose. 
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� Kiaunių, mangutų, lapių ir varninių paukščių sezoninis skaičiaus reguliavimas. 
 

Sugriežtintos šių plėšrūnų medžioklės miškų urėdijos teritorijoje nenumatytos, jei 
tai nenurodoma atskiruose gamtotvarkos planuose pateikiamų uždavinių įgyvendinimo 
priemonėse. Kranklių medžioklės Lietuvoje yra uždraustos. 

 
� Skruzdėlynų aptvėrimas. 
 

Biotechninė priemonė, skirta biologinei kovai su miško kultūras, jaunuolynus ir 
kitus medynus masiškai atakuojančių vabzdžių rūšių invazijomis. Skruzdėlynai gali 
būti dauginami ir tveriami nuo šernų. Kiek tverti ar dauginti skruzdėlynų ir kokiuose 
plotuose tai daryti, sprendžia Varėnos miškų urėdijos specialistai. Toks sprendimas 
priklauso nuo teritorijoje esamų skruzdėlynų kiekio, medynų struktūros, metų sezono 
bei invazinių vabzdžių rūšių aktyvumo. 
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8. Rūšių apsaugos veiksmų planai ir gamtotvarkos planai 
 
8.1 Rūšių apsaugos veiksmų planai 
 
Varėnos miškų urėdijos teritorijoje yra penki rūšių apsaugos veiksmų planai, 

patvirtinti  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymais: 
• Merkio upės ruožo pleištinės skėtės (Ophiogomphus cecilia) apsaugos 

2012-2014 m. veiksmų planas; 
• Marcinkonių geomorfologinio draustinio vėjalandės šilagėlės 

(Pulsatilla patens) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų planas; 
• Stulgio Katros upės slėnio pievos ties Paramėlio kaimu apsaugos 2012-

2014 m. veiksmų planas; 
• Kurtinio Versminio miške apsaugos veiksmų planas; 
• Kurtinio Drevių miške apsaugos veiksmų planas. 

 
 

Merkio up ės ruožo pleištinės skėtės (Ophiogomphus cecilia) apsaugos 2012-2014 
m. veiksmų planas 

 
Veiksmų plano tikslas  - išlaikyti palankią pleištinės skėtės buveinės (vandenyje ir 

sausumoje) būklę Merkio upės ir pakrantės atkarpoje ties VĮ Varėnos miškų urėdijos, 
Marcinkonių girininkijos 561-562 miško kvartalais.  

Pleištinės skėtės veiksmų plano tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: 
1. Išsaugoti nepakitusios Merkio upės vagos tėkmę (Uždavinio priemonė: 

pašalinti iš upės vagos nulūžusių medžių išvartas); 
2. Išsaugoti ir palaikyti atvirų pakrantės buveinių geros kokybės būklę 

(Uždavinio priemonė: šienauti ir praretinti sumedėjusią augaliją 
išskirtuose plotuose ); 

3. Skleisti informaciją apie pleištinę skėtę, jos biologijos ypatumus, 
buveinių apsaugos poveikį ir galimybes (Uždavinio priemonė: paruošti 
informacinę medžiagą ir įrengti stendą. ).  

Veiksmų plane numatytas priemones įgyvendina viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi 
organizacija, kuri vykdo sutartyje numatytus darbus, teikia ataskaitą Dzūkijos nacionalinio 
parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijai vietos patikrų metu, atsiskaito 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pagal sutartyje numatytus terminus. 

 
 Marcinkoni ų geomorfologinio draustinio vėjalandės šilagėlės (Pulsatilla patens) 
apsaugos 2012-2014 m. veiksmų planas 

 
Tvarkoma teritorija yra Dzūkijos nacionaliniame parke, Marcinkonių geomorfologinio 

draustinio teritorijoje. Tvarkomas plotas išsidėstęs Marcinkonių geomorfologinio draustinio 
vidurinėje dalyje, šalia kelio Varėna–Marcinkonys. Tvarkomo ploto centro geografinės 
koordinatės yra: X 431411, Y 6197401 (LKS-94 sistemoje). Tvarkomos teritorijos plotas – 
3,15 ha. Teritorijoje esantį valstybinį mišką patikėjimo teise valdo Varėnos miškų urėdijos 
Marcinkonių girininkija ( dalis 57 kv.). 

Veiksmų plano tikslas – išsaugoti gyvybingą vėjalandės šilagėlės populiaciją 
Marcinkonių geomorfologinio draustinio teritorijoje.  

 Veiksmų plano uždavinys - biotechninių priemonių pagalba atkurti vėjalandei 
šilagėlei palankias buveinės sąlygas. 
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Veiksmų plano priemonių įgyvendinimas planuojamas atkuriant ir palaikant 
vėjalandei šilagėlei palankias buveinės sąlygas. Šiam tikslui pasiekti tvarkomoje teritorijoje 
bus retinami ir šalinami krūmai, pertekliniai medžiai (pušys), šalinami viržiai, sugrėbiamas ir 
pašalinamas samanų ir nuokritų sluoksnis. Priemonės turi būti įgyvendintos 2012–2014 m. 
Šias priemones, pagal veiksmų planą, vykdyti turėtų konkursą laimėjusi institucija. 

 
Stulgio Katros upės slėnio pievos ties Paramėlio kaimu apsaugos 2012-2014 m. 

veiksmų planas 
 

  Tvarkomos teritorijos bendras plotas 19,34 ha. Ši teritorija patenka į Valstybinio 
Čepkelių gamtinio rezervato apsauginės zonos ribas, kurios daliai – Karaviškių miškui 
suteiktas Paukščių apsaugai svarbios teritorijos statusas. Tvarkymo darbams numatytą 
teritoriją sudaro miško žemių sklypai, kurie išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos 
Respublikai, o įstatymų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka šių sklypų 
valdymo teisė suteikta VĮ Varėnos miškų urėdijai. Teritorija tvarkymo ir monitoringo 
vykdymui priskirta Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 
direkcijai. Miško medynai į tvarkomos teritorijos ribas nepatenka.  
 Veiksmų plano tikslas - atkurti ir išlaikyti palankią Katros upės slėnio pievų ties 
Paramėlio kaimu buveinės būklę, tinkančią ilgalaikiam stulgio veisimuisi.  

Veiksmų plano uždaviniai: 
1. Biotechninių priemonių pagalba pagerinti stulgio perėjimui ir maitinimuisi 

tinkamų buveinių būklę, atkuriant degradavusias buveines. 
2. Skatinti veisimuisi tinkamų atkurtų sąlygų palaikymą. 

Veiksmų plano uždavinius įgyvendinti planuojama atkurti atvirų viksvinių pievų ir 
žemapelkių bendrijas, kur stulgiai surastų tinkamas sąlygas tuoktuvėms, galėtų čia perėti ir 
surastų tinkamas maitinimosi bei jauniklių vedžiojimo vietas. Toks buveinių kompleksas yra 
būtinas, siekiant palaikyti palankią rūšies apsaugos būklę, kas galima tik užtikrinant 
pakankamai aukštą vietinės populiacijos produktyvumą. Norint atkurti palankias mitybines 
sąlygas teritorijoje reikia iškirsti sumedėjusios augaliją ir ne mažiau dviejų metų naikinti jų 
atžalas. taip pat reguliariai šienaujant žolinę augaliją esamose atvirose vietose (ne mažiau 
karto per metus ir šią priemonę įgyvendinant ne mažiau trejų metų). Iškirtus sumedėjusios 
augalijos atžalas, būtina šienauti visame tvarkomos teritorijos plote. Šios priemonės, 
vadovaujantis šiuo veiksmų planu, turi būti realizuotos 2012-2014 metais konkursą 
laimėjusios institucijos. 
 

Kurtinio Versminio miške apsaugos veiksmų planas 
 
Tvarkymo darbams numatyta Versminio miško dalis priskiriama valstybinės reikšmės 

miškams, kurie išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir įstatymų bei 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka suteikta miškų valdymo teisė VĮ Varėnos 
miškų urėdijai. Tvarkomos teritorijos bendras plotas 87,7 ha. Ši teritorija yra Perlojos 
girininkijoje ir patenka į Dzūkijos nacionalinio parko ribas.  

Veiksmų plano tikslas - išlaikyti palankią kurtinių buveinės būklę, tinkančią ilgalaikiam  
veisimuisi Versminio miške. 

 Veiksmų plano uždaviniai: 
1. Biotechninių priemonių pagalba pagerinti kurtinio veisimuisi tinkamų buveinių 

būklę; 
2. Skatinti buveinių geros kokybės palaikymą. 
 
Veiksmų plano uždavinius įgyvendinti planuojama formuojant tinkamus kurtinių 

tuokvietei medynus bei palankias veisimosi buveines, užtikrinančias aukštą vietinės 
populiacijos produktyvumą. Tuo tikslu teritorijoje bus mažinamas medynų skalsumas (iki 0,6-
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0,7 rodiklio), sodinamas eglaičių pomiškis, įrengiamos gastrolitų lesyklos. Pagal medynų ir 
pomiškio struktūrą, kurtinio išsaugojimui tvarkymo darbai reikalingi 38, 48, ir 54 kvartaluose. 
Šios priemonės turi būti realizuotos 2012–2014 metais, vadovaujantis šiuo veiksmų planu, 
konkursą laimėjusios organizacijos.  

Veiksmų planą įgyvendina viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi organizacija, planuotas 
priemones derindama su Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento specialistais, VĮ 
Varėnos miškų urėdija, vietos patikrų metu, atsiskaito LR aplinkos ministerijai pagal sutartyje 
numatytus terminus. 

 
Kurtinio Drevi ų miške apsaugos veiksmų planas 
 
 Tvarkymo darbams numatyta Drevių kampo miško dalis priskiriama valstybinės 

reikšmės miškams, kurie išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir įstatymų 
bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka suteikta miškų valdymo teisė VĮ 
Varėnos miškų urėdijai. Tvarkomos teritorijos bendras plotas 121,4 ha. Ši teritorija patenka į 
Dzūkijos nacionalinio parko ribas ir yra Marcinkonių girininkijos 111, 112, 113, 114 kvartalų 
dalyse. 

Veiksmų plano tikslas - išlaikyti palankią kurtinių buveinės būklę, tinkančią ilgalaikiam  
veisimuisi Drevių kampo miške. 

Veiksmų plano uždaviniai: 
1. Biotechninių priemonių pagalba pagerinti kurtinio veisimuisi tinkamų buveinių 

būklę. 
2. Skatinti buveinių geros kokybės palaikymą. 

Veiksmų plano uždavinius įgyvendinti planuojama formuojant tinkamus kurtinių 
tuokvietei medynus bei palankias veisimosi buveines, užtikrinančias aukštą vietinės 
populiacijos produktyvumą. Tuo tikslu teritorijoje bus mažinamas medynų skalsumas (iki 0,6-
0,7 rodiklio), sodinamas eglaičių pomiškis, įrengiamos gastrolitų lesyklos. Šios priemonės turi 
būti realizuotos 2012–2014 metais, vadovaujantis šiuo veiksmų planu, konkursą laimėjusios 
institucijos. 
 
 

 
 8.2 Gamtotvarkos planai 
 
  

Gamtotvarkos planas – strateginio planavimo dokumentas, kuriame įvertinta ir 
apibūdinta saugomos teritorijos arba jos dalies ekologinė būklė, kraštovaizdžio apsaugos ir 
tvarkymo problemos ir galimybės, saugomos nykstančių gyvūnų, augalų ir grybų rūšys, jų 
buveinės ir natūralios buveinės, nustatyti teritorijos tvarkymo tikslai, tvarkymo ir apsaugos 
priemonės, joms įgyvendinti reikalingos lėšos ir vykdytojai.  

Varėnos miškų urėdijos teritorijoje yra parengti ir patvirtinti du gamtotvarkos planai: 
Derežnos upės ir Karaviški ų miško gamtotvarkos planai. 

 
Derežnos upės gamtotvarkos plano pagrindinis tikslas – palaikyti palankią mažųjų 

nėgių ir ūdrų populiacijų apsaugos būklę. Pagal šį gamtotvarkos planą gamtotvarkos 
priemonės miškuose nenumatomos. 

 
Karaviški ų miško  gamtotvarkos plano tikslas – atkurti ir palaikyti palankią kurtinio, 

įtraukto į Paukščių direktyvos I priedą, populiacijos apsaugos būklę. VĮ Varėnos miškų 
urėdija vykdo Karaviškių miško PAST esančių ir su ja besiribojančių valstybinių miškų 
tvarkymą ir naudojimą ir yra viena iš atsakingų institucijų už gamtotvarkos plane numatytų 
tvarkymo priemonių įgyvendinimą. 
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Gamtotvarkos plano tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai: 
• sudaryti kurtiniams tinkamas veisimosi, perėjimo ir maitinimosi sąlygas; 
• sumažinti medienos ruošos darbų ir lankytojų keliamą trikdymą kurtinių 

veisimosi laikotarpiu (sausio-liepos mėnesiais); 
• reguliuoti žalingų plėšriųjų žvėrių, šernų ir kranklių gausą; 
• informuoti vietos gyventojus ir lankytojus apie teritorijos vertybes ir jų 

apsaugos poreikius. 
 

IŠTRAUKOS IŠ FSC (MIŠKŲ VALDYMO TARYBOS) 6 IR 8 PRINCIP Ų 
APRAŠYMŲ SU NUORODA Į KARAVIŠKI Ų MIŠKO GAMTOTVARKOS 

PLANĄ 
 

6.2. Turi būti siekiama išsaugoti retas, nykstančias ir kitas saugomas rūšis bei 
jų paplitimo arealus (pav., lizdavietes ir maitinimosi plotus). Atsižvelgiant į miško 
ūkio darbų apimtis ir intensyvumą bei išteklių unikalumą, turi būti įsteigtos 
apsauginės zonos ir saugomos teritorijos. Netinkama medžioklė, žvejyba ir įvairių 
miško produktų rinkimas turi būti kontroliuojami. 

1. Nustatoma ir visų darbų metu atsižvelgiama į nykstančias, retas rūšis ar 
ekosistemas. 

2. Geriausia, kad apsaugos zona būtų gretimas kvartalas, nors gali būti keli 
mažesni kvartalai, kuriuos jungia vidutinio miško skliauto pločio 
koridoriai brandžiame regiono miške. 

3. Apsaugos zonos pažymimos žemėlapiuose ir šiose teritorijose atidžiai 
kontroliuojama visa veikla. 
 

Į minėtus kriterijus ir rodiklius bus atsižvelgiama dabartinio tvarkymo plano 
rekomendacijose. 

6.3. Ekologinės funkcijos ir vertybės turi būti išsaugotos ar atkurtos, įskaitant: 
a) miško atžėlimą ir sukcesiją; 
b) genetinę,rūšių ir ekosistemų įvairovę; 
c) natūralius ciklus, kurie veikia miško ekosistemų produktyvumą. 
 

• Neįrengiamos naujos sausinimo sistemos. 
• Miške saugomi seni ir drevėti medžiai bei sausuoliai atsižvelgiant į šalies 

reikalavimus saugai darbe. 
• Pagrindinuose plynuose kirtimuose paliekama ne mažiau kaip 10 bioįvairovės 

medžių (jei plačialapiai medžiai - 5 ) ir jie niekada nebus nukirsti. 
Bioįvairovės medžiai pasirenkami iš biologiškai vertingiausių ir vėjui 
atspariausių medžių. 
 

Bioįvairovės ir senų/drevėtų medžių palikimas atliekant miško ruošos darbus 
svarbus palaikant palankias sąlygas teritorijoje kurtiniams bei kitiems 3.4 punkte 
išvardintiems paukščiams. 
 

8.1 Miško tvarkymas turi apimti mokslinius tyrimus bei duomenų rinkimą, 
siekiant gauti bent minimalią informaciją apie šiuos rodiklius: 

c) floros ir faunos būklę ir jos pokyčius. 
 
Kaip aprašyta šiame gamtotvarkos plane (8 skyrius), saugomos teritorijos plotas 

turi būti saugomas ir registruojami galimi miško dangos ir sudėties pokyčiai. 
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Be to, 7.1 kriterijuje nurodyta, kas turėtų būti įtraukta į urėdijų prižiūrimų 
miškotvarkos planus. Peržiūrint miškotvarkos planą ir įtraukiant šį tvarkymo planą šis 
kriterijus bus įvykdytas. 7.2 kriterijuje teigiama, kad siekiant atsižvelgti į stebėsenos ir 
naujus mokslinių tyrimų rezultatus bei kitus svarbius pokyčius, tvarkymo planas kasmet turi 
būti peržiūrimas (9.4 punktas kasmetinė stebėsena). Šie veiksmai yra aprašyti šio 
gamtotvarkos plano 8 skyriuje. 

 
Šiuo metu Varėnos miškų urėdijos teritorijoje dar yra rengiamas ir Stėgalių gamtinio 

komplekso gamtotvarkos planas. 
Stėgalių gamtinis kompleksas yra dalis teritorijų – atitinkančios buveinių apsaugai 

svarbios teritorijos (BAST) kriterijus LTVAR0017 „Dainavos giria“ ir atitinkančios paukščių 
apsaugai svarbios teritorijos (PAST) kriterijus LTVARB005 „Dainavos giria“, esanti rytinėje 
dalyje. Bendras Teritorijos užimamas plotas yra 540 ha. 
 Gamtotvarkos plano tikslas – išsaugoti Stėgalių gamtinį kompleksą su esančiomis 
gamtinėmis vertybėmis ir atkurti buvusį Stėgalių ežerėlio hidrologinį režimą. 

Didžiausia Teritorijoje esanti aplinkosauginė problema – Stėgalių ežerėlio 
nusausinimas, t.y. hidrologinio režimo pažeidimas. Ši problema ne tik neigiamai veikia 
Stėgalių gamtinio komplekso gamtines vertybes, bet ir sutrikdo Čepkelių valstybinio gamtinio 
ir Povilnio gamtinio rezervatų, Ūlos kraštovaizdžio draustinio hidrologinį režimą. Taip pat 
nusausinimas neigiamai veikia svarbiausios Dzūkijos nacionaliniame parke česnakėms ir kitų 
varliagyvių teritorijos būklę. 

Teritorijoje esančių pievų gamtosauginės problemos susijusios su atvirų plotų 
užaugimu medžiais bei krūmais ir aukštažoline augalija. Teritorijoje beveik visose pievose jau 
senokai nėra vykdomas tradicinis ūkininkavimas - ganymas ir šienavimas, kuris anksčiau 
palaikė buveinių struktūrą. Ūkininkaujama tik privačių sklypų ribose.  

Miškų buveinėse saugomoms buveinėms ir saugomoms retoms paukščių rūšims 
neigiamą įtaką daro intensyvūs sanitariniai kirtimai, kurių metu pašalinami išdžiūvę, išvirtę ir 
pan. medžiai - „negyva mediena“. Taip pat turi būti išlaikoma ir brandžių medynų procentinis 
kiekis lyginant su kitais medynais. 

 Kadangi šiuo metu ir šis gamtotvarkos planas nėra patvirtintas,  tai patvirtinus 
gamtotvarkos planą reikės peržiūrėti tiek ūkines tiek gamtosaugines priemones teritorijoje, 
kuriai rengiamas šis planas ir priderinti jas prie tų priemonių, kurios bus numatytos 
gamtotvarkos plane. 

 

 
7 pav. Kadagyno fragmentas (Mindaugo Lapelės nuotrauka) 
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