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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 
1. Darbo teisinis pagrindas, tikslas ir metodika  
 
Teisinis pagrindas. Darbas atliktas pagal VĮ Veisiejų miškų urėdijos užsakymą. 

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

 
Gamtosauginių priemonių planas yra sudėtinė VĮ Veisiejų 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 Veisiejų 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 Veisiejų 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, Veisiejų miškų urėdijos, Druskininkų savivaldybės bei Lazdijų ir 
Alytaus rajonų teritorijoje atliktų bioįvairovės tyrimų bei vykdytų projektų medžiagą, 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 
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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 Veisiejų 
miškų urėdijos Gamtosauginių priemonių planas (žemėlapis) pagamintas valstybinės reikšmės 
miškų išdėstymo plano pagrindu M 1:50 000, o atskirų girininkijų gamtosauginių priemonių 
planai pagaminti valstybinės reikšmės miškų išdėstymo planų pagrindu M 1:20 000. 
Gamtosauginių priemonių aprašymai pateikiami atskiruose žiniaraščiuose, suskirstytuose pagal 
girininkijas. 

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

aiškinamųjų raštų ir žemėlapių, skirtų kiekvienai girininkijai ir 1 aiškinamojo rašto bei žemėlapio 
komplektas skirtas VĮ Veisiejų miškų urėdijos administracijai. 

Plano projekto rengimo stadijoje vyko  darbiniai susitikimai su Veisiejų miškų urėdijos 
atsakingais darbuotojais.  

 

 

 

1 pav. Gamtosauginių priemonių žemėlapio fragmentas. 



8 
 

3. Valstybės saugomos teritorijos ir objektai 
 
3.1. Saugomų teritorij ų bendra apžvalga 
 
Veisiejų miškų urėdijos miškų teritorijos bendras plotas yra 61.244 ha, miško žemė 

užima 58.991 ha, o valstybinės reikšmės miškų plotas yra 20.424 ha  iš jų miško žemė – 19.984 
ha. Miškų urėdijos teritorijos miškingumas pastoviai didėja ir šiuo metu sudaro apie  38,1 %. 

Bendrąją Lietuvos Respublikos saugomų teritorij ų sistemą sudaro: 

• Konservacinio prioriteto saugomos teritorijos, kuriose saugomi unikalūs arba tipiški 
gamtinio bei kultūrinio kraštovaizdžio kompleksai ir objektai. Joms priskiriami rezervatai 
(gamtiniai ir kultūriniai), draustiniai bei gamtos ir kultūros paveldo objektai (paminklai).  

• Ekologinės apsaugos prioriteto saugomos teritorijos, išskiriamos norint išvengti neigiamo 
poveikio saugomiems gamtos ir kultūros paveldo kompleksams bei objektams arba 
neigiamo antropogeninių objektų poveikio aplinkai. Šiai kategorijai priskiriamos 
ekologinės apsaugos zonos. 

• Atkuriamosios apsaugos saugomos teritorijos, skiriamos gamtos išteklių atsistatymui, 
pagausinimui bei apsaugai. Joms priskiriami atkuriamieji ir genetiniai sklypai.  

• Kompleksinės saugomos teritorijos, kuriose sujungiamos išsaugančios, apsaugančios, 
rekreacinės ir ūkinės zonos pagal bendrą apsaugos, tvarkymo ir naudojimo programą. 
Joms priskiriami valstybiniai (nacionaliniai ir regioniniai) parkai bei biosferos 
monitoringo teritorijos (biosferos rezervatai ir biosferos poligonai). 

Dėl savo svarbos konservacinio prioriteto ir kompleksinės saugomos teritorijos 
vadinamos ypač saugomomis teritorijomis. 

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

apsaugos“ (79/409/EEC) ir „Dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos“ 
(92/43/EEC) reikalavimus, Lietuvoje yra plėtojamas NATURA 2000 teritorijų tinklas. NATURA 
2000 teritorijos bus integruotos į dabartinę nacionalinę saugomų teritorijų sistemą.  

 
Lietuvoje saugomos teritorijos steigiamos norint išsaugoti gamtos ir paveldo 

teritorinius kompleksus bei objektus, kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę. Saugomose teritorijose 
palaikoma kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra, gamtos išteklių subalansuotas naudojimas ir 
atkūrimas, sudaromo 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-zoologiniai, botaniniai, telmologiniai, 
hidrografiniai, pedologiniai ir geomorfologiniai) bei kompleksinius (kraštovaizdžio). Paminėtini 
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ir genetiniai draustiniai bei miško sėkliniai medynai, kuriuose saugomi genetiškai gryniausi 
medynai.  

Visos Veisiejų miškų urėdijoje esančios saugomos teritorijos yra Lietuvos gamtinio 
karkaso dalis.  

Veisiejų miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje valstybės  saugomos teritorijos 
iš viso užima  14.026 ha arba   22,9 % viso miškų  ploto (kartu su dalimi BAST). Valstybinės 
reikšmės miškuose visos saugomos teritorijos sudaro 25,62 % arba 5.232 ha ploto ( 1 lentelė).  

BAST ir PAST plotai į bendrą valstybės saugomų teritorijų plotą nesumuojami, 
kadangi didžiąja dalimi  ploto jie apima jau valstybės saugomas teritorijas, kurių plotai yra 
pateikiami 1 lentelėje paskaičiuoti pagal 1 priedo žiniaraščius. 

Valstybės saugomų teritorijų užimamo ploto pasiskirstymas Veisiejų miškų urėdijos 
girininkijų administruojamoje miškų teritorijoje pateikiamas 1 priede. Valstybės saugomų 
teritorijų žiniaraščiuose  nurodomas biosferos poligonų plotas yra  be į jį patenkančių draustinių 
ploto. Augalų (miško) genetinių draustinių plotai į 1 lentelę neįtraukti, duomenys apie šiuos 
draustinius pateikti 1 priede. 

 
1 lentelė 

Valstybės saugomų teritorijų pasiskirstymas girininkijų miškuose 
 

Girininkija 

Visi miškai Valstybinės reikšmės miškai 

Bendras 
miškų plotas,  
ha 

Saugomų 
teritorijų 
plotas, ha 

% nuo miškų 
ploto Bendras miškų 

plotas,  
ha 

Saugomų 
teritorijų 
plotas, ha 

% nuo miškų 
ploto 

Seirijų 4917,7 2939,6  59,8     1477,0 1477,0  100,0     

Veisiejų 12595,0 4788,0  38,0     2325,0 567,3  24,4     

Leipalingio 8343,7 106,0  1,3     2285,8 32,9  1,4     

Ančios 4202,8 11,7  0,3 2275,1 0  -       

Kapčiamiesčio 12712,0 3289,2  25,9 3947,7 1286,8  32,6     

Baltašiškės 7637,9 303,4  4,0 2554,8 134,9  5,3     

Stalų 5266,2 249,9  4,7     2985,8 214,5  7,2     

Krosnos 5568,2 2338,4  42,00     2573,2 1518,5  59,01     

Iš viso: 61243,5 14026,2  22,90     20424,4 5231,9  25,62     
 
 
 
„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.  
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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.  

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. 
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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. 

  
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. 
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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 Valstybiniai parkai 
 
Veisiejų miškų urėdijos teritorijoje yra išsidėstę ištisi arba įeina bent dalis šių 

valstybinių parkų: 

• Dzūkijos nacionalinis parkas, 
• Metelių regioninis parkas, 
• Veisiejų regioninis parkas. 

 
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. 

Dzūkijos nacionaliniame  parke nustatytos šios funkcinio prioriteto zonos: 
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Nacionalinio parko funkcinio prioriteto zonos ha % 

Konservacinio prioriteto zonos:                                             26.905 46,0 

Rezervatai 2.007 3,4 

Draustiniai 24.898 42,5 

Ekologinės apsaugos prioriteto zonos:                               6.668                        11,4 

Rekreacinio prioriteto zonos                                                                    567 1,0 

Miškų ūkio zonos                                                         22.075                       37,7 

Žemės ūkio zonos                                                                          1.628 2,8 

Bendrojo naudojimo vandens ūkio zonos                         202 
                         
0,3 

Gyvenamosios zonos                                                                                475   0,8 

Iš viso:                                                                                58.520 100    

Parko buferinės apsaugos zona                                           10.749  

 
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. 

 
 Parko bei jo funkcinio prioriteto zonų plotai paskaičiuoti naudojantis GIS (Geografinių 

informacinių sistemų) programine įranga. 
Dzūkijos nacionalinis parkas išsidėstęs Varėnos rajono, Alytaus rajono, Lazdijų rajono 

ir Druskininkų savivaldybėse. Parko bendras plotas – 58520 ha (pateikiamas Valstybės saugomų 
teritorijų tarnybos kadastre). 

Veisiejų miškų urėdijos teritorijon pakliūva tik keli nedideli Dzūkijos nacionalinio 
parko gabalėliai esantys Leipalingio girininkijos teritorijoje ir užimantys   9,5 ha miškų plotą  
(Parko Nemuno kraštovaizdžio draustinis).  Valstybinės reikšmės miškų nėra. 

 
Metelių regioninis parkas 
 
Įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. 

rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 
30–913), siekiant išsaugoti išsaugoti didžiųjų Pietų Lietuvos ežerų ir jų apylinkių kraštovaizdį, jų 
gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. 

  
Regioninio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. 

balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“, yra išsaugoti 
didžiųjų Pietų Lietuvos ežerų dubumos su Dusios, Metelio ir Obelijos ežerais ir jos apylinkių 
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kraštovaizdį, unikalų moreninį Teizų masyvą su pailgos formos kalvomis, pakraštinių moreninių 
darinių masyvą su stambiomis plokščiakalvėmis Žagarių apylinkėse; išsaugoti kultūros paveldo 
vertybes, iš jų – piliakalnių kompleksus bei gatvinius kaimus. 

Regioninio parko plotas 17.721 ha. 
 

Regioninio parko funkcinio prioriteto zonos   ha*     %          

Konservacinio prioriteto zonos:  12.618 71,2 

                  Rezervatai   111 0,6 

                  Draustiniai   12.508 70,6 

Ekologinės apsaugos prioriteto zonos  4.386 24,8 

Rekreacinio prioriteto zonos  444 2,5 

Gyvenamosios zonos   272 1,5 

 Iš viso:   17.721 100 

Regioninio parko buferinės apsaugos zona  5.373  

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

Metelių regioninio parko apsaugos režimą užtikrina ir regioninio parko steigimo tikslų 
įgyvendinimą koordinuoja Metelių regioninio parko direkcija. 
Svarbiausios gamtos vertybės. Dusios, Metelio ir Obelijos ežerų dubuma, vakarinės regioninio 
parko dalies kraštovaizdis su paskutiniojo ledyno sustumtais Teizų, Verstaminų, Kalniškės 
kalvagūbriais ir kalvomis, daubomis joms būdinga augmenija, turtingu vabzdžių pasauliu. 
Įdomūs saugomi lapuočių miškai su retomis skroblų bendrijomis, vienintelėje vietoje Lietuvoje 
išlikęs bekočių ąžuolų miškas. Prie kelio Meteliai-Seirijai auga 2 gamtos  paveldo objektai  – 
Didysis Širvinto ąžuolas ir Drevėtasis Širvinto ąžuolas. Nedideliuose vandens telkiniuose 
tebegyvena vieni rečiausių krašto gyvūnų – baliniai vėžliai. 
  
Svarbiausios kultūros paveldo vertybės. Įdomūs aštuoni piliakalniai, daugiausia išsidėstę ežerų 
pakrantėse. Jotvingių palikimas – Prelomciškės piliakalnis Nuo karų su švedais laikų išlikusi 
katalikų garbinama vieta – Kryžių koplyčia, 1863 m. sukilėlių kapai, 1945 m. Kalniškės mūšio 
vieta, daili Metelių bažnyčia. Vertingi po valakų reformos išlikę dideli išretintieji gatviniai 
kaimai. 
  
Galimybės poilsiauti. Pietų Lietuvoje nerasi kitos tokios patrauklios daugybei žmonių vietos – 
Dusios, Metelio ežerų pakrantėse vasarą savaitgaliais susirenka po keletą tūkstančių poilsiautojų. 
Dusia, didžiausias   Dzūkijos ežeras, pasižymi lėkštu, plačiu ir smėlingu atabradu, siekiančiu iki 
200 m pločio, labai skaidriu ir švariu vandeniu. Tinkamiausios poilsiui yra pietinė ir pietrytinė 
ežero pakrantės. Čia yra numatytos vietos, kuriose galima statyti palapines ir kurti laužus. 
Rekreacinėms zonoms priskirti ir šilai prie Dusios bei Statiškės miškas. Susipažinti su regioninio 
parko gamta galima keliaujant dviem pažintiniais takais, kurių bendras ilgis 7,3 km, 2 dviračių 
takais, kurių bendras ilgis 57,7 km. Seirijuose galima išsinuomoti žirgus pajodinėjimui. 
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Miškuose gausu grybų ir uogų. Regioninio parko ežeruose gausu žuvies. Ir vasarą ir žiemą čia 
tikra žvejų mėgėjų „meka“. Trako ir Rinkoto miškuose organizuojamos komercinės medžioklės. 
 
2010 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 503 „Dėl Metelių 
regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo“  patvirtintas 
Metelių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas. 
 
Metelių regioninio parko konservacinio prioriteto zoną sudaro:  
 

• Obelytės gamtinis rezervatas įsteigtas išsaugoti retų ir nykstančių rūšių augalų 
populiacijas, pietvakarių Lietuvos zoninės augalijos klimakso etaloną – liepinio 
skroblyno bendrijas; 

• Trako gamtinis rezervatas - išsaugoti unikalias reliktines bekočių ąžuolų bendrijas, retų 
ir nykstančių augalų augavietes, mažųjų erelių rėksnių perimvietes; 

• Barčių, kraštovaizdžio draustinis - išsaugoti ežero terasas, paežerio kopų ruožą, smulkias 
moreninio reljefo formas, botaniniu ir entomologiniu požiūriais vertingus Dusios ežero 
vakarinės pakrantės šlaitus, Prelomčiškės piliakalnį su gyvenviete, Zebrėnų senovės 
gyvenvietę ir kitas kultūros paveldo vertybes;   

• Kalniškės, kraštovaizdžio draustinis - išsaugoti Dzūkų ežeruoto moreninio kalvyno 
kraštovaizdį su būdingu šiam regionui kalvų ir tarpukalvių augalijos kompleksu, Lietuvos 
laisvės kovų istorines vietas; 

• Metelių ir kraštovaizdžio draustinis - išsaugoti Metelių ir Obelijos ežerų, jų apyežerių 
kraštovaizdį su vaizdingu Obelytės slėniu, Statiškės, Širvinto miškais, ornitologiniu 
požiūriu vertingu Karvinės pelkiniu kompleksu, kalkingas Maušelio ežero žemapelkes su 
retų ir nykstančių augalų bendrijomis, gausia ir įvairia ornitofauna, Papėčių piliakalnį, 
Obelijos piliakalnį, vadinamą Zaramkalniu, Zaramciškių piliakalnį ir kitas kultūros 
paveldo vertybes;, 

• Teizų kraštovaizdžio draustinis - išsaugoti unikalų moreninį masyvą šiauriniame 
Sūduvos aukštumų šlaite su ypač raiškiomis drumlinų formos kalvomis, sausų pievų 
bendrijomis, Verstaminų ir Giraitės piliakalnius, Verstaminų alkakalnį ir kitas kultūros 
paveldo vertybes; 

• Žagarių geomorfologinis draustinis - išsaugoti raiškų moreninių pakraštinių darinių 
masyvą su stambiomis stačiašlaitėmis kalvomis, Žagarių ir Nakrūniškės valakinius 
gatvinius kaimus su jų erdvine kompozicija ir etnografine architektūra; 

• Dusios hidrografinis draustinis - išsaugoti didžiausią Pietų Lietuvos ežerą su jame 
gyvenančiomis žuvų rūšimis, didele maurabragių dumblių įvairove, plačius ir smėlėtus 
atabradus pietrytinėje pakrantėje, paukščių perėjimo, maitinimosi ir priešmigracinių 
sankaupų vietas; 

• Rinkotų botaninis draustinis - išsaugoti natūralias ir pusiau natūralias Dusios ežero 
pakrantės plačialapių miškų bendrijas su retosiomis augalų rūšimis (plačialapės 
klumpaitės, tuščiaviduriai ir tarpiniai rūteniai, retažiedės miglės, tripulinės viksvos);,  

• Juodabalės zoologinis draustinis - išsaugoti balinių vėžlių populiaciją;   
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• Trako botaninis-zoologinis draustinis - išsaugoti unikalią bekočių ąžuolų bendriją, 
kalvoto pietvakarių Lietuvos reljefo miškų ir pelkių augaliją – liepynų, skroblynų, 
pušynų, eglynų ir juodalksnynų, tarpinio tipo pelkių žolinių augalų bendrijas, retų ir 
nykstančių augalų augavietes ir retųjų paukščių perimvietes. 

 
Metelių regioninio parko teritorija yra Seirijų ir Krosnos girininkijose. Regioninio 

parko bendras miškų plotas 4.982 ha, tame tarpe miško žemė užima 4.856 ha.  Atitinkamai 
Seirijų girininkijoje 2.940 ha ir 2.865 ha bei Krosnos girininkijoje 2.042 ha  ir 1.991 ha. 

 
Valstybinės reikšmės miškų teritorija Metelių regioniniame parke -  2.715 ha, iš jų 

miško žemė 2.674 ha.  Seirijų girininkijoje valstybinės reikšmės miškų teritorijos plotas 1.477 
ha, iš jų miško žemė 1.453 ha.    Krosnos girininkijoje atitinkamai  - 1.238 ha ir 1.221 ha. 

 
 
Veisiejų regioninis parkas              
 
Įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. 

rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 
30–913), siekiant išsaugoti Veisiejų ežeryno miškingą kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei 
kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. 

 

Regioninio parko funkcinio prioriteto zonos ha* % 

Konservacinio prioriteto zonos: 
4.202              
  

34,3 

Rezervatai 104                                                        0,9    

Draustiniai 4.098                  33,4 

Ekologinės apsaugos prioriteto zonos 4.748                38,7 

Rekreacinio prioriteto zonos                                   1.045                  8,5 

Miškų ūkio zonos 1.962   16,0 

Gyvenamosios zonos 302 2,5 

IŠ VISO: 12.259   100% 

Regioninio parko buferinės apsaugos zona 642  

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

 
Regioninio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. 

balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“, yra išsaugoti 
Šlavantų - Veisiejų - Kapčiamiesčio ežeryną - susikertančių ežeringų dubaklonių sistemą, 
botaniniu požiūriu vertingą Liūnelio ir Šlavantėlio ežerų tarpuežerį; išsaugoti kultūros paveldo 
vertybes, iš jų Veisiejų urbanistinį kompleksą, piliakalnius ir alkakalnius 

 Veisiejų regioninio parko apsaugos režimą užtikrina ir regioninio parko steigimo tikslų 
įgyvendinimą koordinuoja Veisiejų regioninio parko direkcija. 
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Svarbiausios gamtos vertybės: Didžiausi ežerai – Ančia, Snaigynas, Šlavantas, 
Verniejus. Dauguma ežerų pratakūs, turintys sudėtingą kranto liniją, raižytą dugną, vingiuoti 
kaip upės. Unikalus gamtos kampelis yra tarp Šlavantėlio ir Li ūnelio ežerų. Tokios retųjų rūšių ir 
bendrijų įvairovės nedideliame plote niekur kitur Lietuvoje nėra. Natūralūs upeliai – svarbios 
ūdrų gyvenamosios ir migracijų vietos. Prie Ančios ežero yra 18 a. sodintas parkas. Ringėliškės 
botaniniame zologiniame draustinyje auga brandūs miškai, peri vapsvaėdžiai, ereliai rėksniai. 
Regioniniame parke vertingos medvarlių ir balinių vėžlių populiacijos. 

 Svarbiausios kultūros paveldo vertybės: Šlavanto piliakalnis, su jo šlaituose augančiu 
skroblynu bei labai retų augalų – vaistinių kietagrūdžių augaviete ir Vainežerio senovės 
gynybiniai įtvirtinimai, vietinių žmonių vadinamas „Okopka“. Veisiejai – tai vienas iš 
nedaugelio miestelių, įsikūrusių ežero pusiasalyje. Įdomi bažnyčia, paminklai kompozitoriui J. 
Neimontui, esperanto kalbos kūrėjui L.L. Zamenhofui, gyvenusiam Veisiejuose. Tik jo namas 
neišlikęs. Vakarinį miestelio pakraštį juosia parkas, pasodintas prie Ančios ežero 18 a. 

 Ančios ežero dubaklonio šlaituose išlikusios senovinių Vainežerio gynybinių 
įtvirtinimų liekanos, Vainežerio sodyba – parkas, Dainaviškių senkapiai. 

 Galimybės poilsiauti: Poilsiui skirtas Šlavanto ir Šlavantėlio tarpuežeris su Šlavantėlio 
ežeru, šiaurės vakarinė ir pietinė Verniejaus pakrantė, šiaurinė Ančios dalis ir Snaigyno ežero 
pakrantės. Karštą vasaros dieną smagu išsimaudyti regioninio parko ežeruose, turinčiuose 
nuolaidų smėlėtą dugną. Miškingame ir ežeringame pietvakarių Lietuvos pakraštyje esantis 
regioninis parkas – daugelio aplinkinių ir tolimesnių miestų gyventojų poilsio vieta. Pažintinių 
takų bendras ilgis 5,3 km. Snaigyno ežere prasideda 30 km ilgio valčių maršrutas devyniais 
ežerais ir juos jungiančiais upeliais, teikiantis ne tik poilsį, bet ir daug netikėtų susitikimų su 
vertingais gamtos objektais. 

 
Veisiejų regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas 2009 m. birželio 22 d. LR 

vyriausybės nutarimu Nr. D1-343 „Dėl Veisiejų regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“. 
Tvarkymo plane pagal Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus, patvirtintus 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996 (Žin., 2004, Nr. 
131-4704), nustatomos šios kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupės ir kraštovaizdžio tvarkymo 
zonos: 

• konservacinės paskirties,  
• miškų ūkio paskirties,  

• žemės ūkio paskirties, 
• kitos paskirties,  

• vandens ūkio paskirties. 
 
Konservacinės paskirties kraštovaizdžio tvarkymo zonas sudaro: 
 

„3.1.1. rezervatinių miškų, pievų, pelkių, smėlynų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje 
nustatomos reguliuojamos apsaugos (KMr ir KPr) kraštovaizdžio tvarkymo zonos; 

3.1.2. rezervatinių vandenų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje nustatoma reguliuojamos 
apsaugos (KVr) kraštovaizdžio tvarkymo zona; 
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3.1.3. gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje 
nustatoma reguliuojamos apsaugos (KOr) kraštovaizdžio tvarkymo zona;“. 

 

Valstybinės reikšmės miškų teritorija Veisiejų regioniniame parke -  916 ha, iš jų miško 
žemė 906 ha.  Veisiejų girininkijoje valstybinės reikšmės miškų teritorijos plotas 567 ha, iš jų 
miško žemė 558 ha.    Kapčiamiesčio girininkijoje atitinkamai  - 349 ha ir 349 ha. 

 

3.1.2  Draustiniai 
 
Veisiejų miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje be Metelių  ir Veisiejų 

regioniniuose parkuose, Žuvinto biosferos rezervate bei Pertako miško biosferos poligone 
esančių draustinių  dar yra įsteigta 10 valstybinių  draustinių, o taip pat 1 draustinis steigiamas: 

• Niedaus ornitologinis draustinis,  
• Kuzapiškės telmologinis draustinis,  
• Krakinio telmologinis draustinis, 
• Avir ės hidrografinis  
• Vilko botaninis draustinis,  
• Kučiuliškės herpetologinis draustinis,  
• Stračiūnų herpetologinis draustinis,  
• Baltosios Ančios herpetologinis draustinis, 
• Bugiedos botaninis – zoologinis draustinis,  
• Gerdašių entomologinis draustinis, 
• Bestraigiškių herpetologinis draustinis, (kuriamas BAST 

pagrindu). 
Draustinių charakteristika duodama  2 lentelėje. 

 

2  pav.   Baliniai vėžliai Kučiuliškės herpetologiniame draustinyje
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2 lentelė 
Draustiniai 

 
Draustinio 
pavadinimas 

Bendras 
plotas, 
ha 

Girininkija Bendras 
miškų 
plotas,  
ha  

Valstybinės reikšmės 
miškų plotas, ha 

Adresas Kada ir kieno įsteigtas Saugomi objektai 

Bendras Tame 
tarpe 
miško 
žemė 

Niedaus 
ornitologinis  

118,62 Kapčiamiesčio 0 0 0 Lazdijų r. LRV 2005-03-30 nutarimas Nr. 336 (Žin., 
2005, Nr. 43-1371) 

Išsaugoti upinei žuvėdrai (Sterna hirundo) 
svarbias teritorijas 

Kuzapiškės 
telmologinis  

19 Kapčiamiesčio 15,4 0 0 Lazdijų r. LRV 1997 m. gruodžio 29 d. Nutarimas Nr. 
1486    „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir 
draustinių sąrašų patvirtinimo“ ( Žin., 
1998, Nr. 1-9) 

Pietryčių zandrinėms lygumoms 
būdinga Grimraisčio pelkė 

Krakinio 
telmologinis  

181 Stalų 145,8 142,7  140 Lazdijų r. LTSR Ministrų Tarybos 1974-05-16 
nutarimas Nr. 195 (Žin., 1974, Nr. 18-181, 
20-203) 
LRV 1997 m. gruodžio 29 d. Nutarimas Nr. 
1486    „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir 
draustinių sąrašų patvirtinimo“ ( Žin., 1998, 
Nr. 1-9) 

Pietryčių zandrinėms lygumoms 
būdinga Krakinio pelkė 

Avirės 
hidrografinis  

311 Baltašiškės 290,1 134,9  132,8 Druskininkų 
savivaldybė 

LTSR Ministrų Tarybos 1988-02-29 
nutarimas Nr. 57 (Žin., 1988, Nr. 9-65) 
LRV 1997 m. gruodžio 29 d. Nutarimas Nr. 
1486    „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir 
draustinių sąrašų patvirtinimo“ ( Žin., 1998, 
Nr. 1-9) 

Besalpio slėnio mažai vingiuotas 
Avirės upelis 

Vilko botaninis  121 Veisiejų, 
Leipalingio 

6,5; 
18,8 

0; 
0 
 

0; 
0 

Lazdijų r. LRV 1997 m. gruodžio 29 d. Nutarimas Nr. 
1486    „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir 
draustinių sąrašų patvirtinimo“ ( Žin., 1998, 
Nr. 1-9) 

Retų rūšių augalų augavietės 

Kučiuliškės 
herpetologinis 

84 Leipalingio 71,8 32,9 31,0 Lazdijų r. LRV 1997 m. gruodžio 29 d. Nutarimas Nr. 
1486    „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir 
draustinių sąrašų patvirtinimo“ ( Žin., 1998, 
Nr. 1-9) 

Balinių vėžlių populiacija 

Stračiūnų 
herpetologinis 

24 
 

Leipalingio 5,9 0 0 Lazdijų r. LRV 1997 m. gruodžio 29 d. Nutarimas Nr. 
1486    „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir 

Balinių vėžlių populiacija 



20 
 

Draustinio 
pavadinimas 

Bendras 
plotas, 
ha 

Girininkija Bendras 
miškų 
plotas,  
ha  

Valstybinės reikšmės 
miškų plotas, ha 

Adresas Kada ir kieno įsteigtas Saugomi objektai 

Bendras Tame 
tarpe 
miško 
žemė 

draustinių sąrašų patvirtinimo“ ( Žin., 1998, 
Nr. 1-9) 

Baltosios Ančios 
herpetologinis 

13 Baltašiškės 12,9 0 0 Lazdijų r. LRV 1997 m. gruodžio 29 d. Nutarimas Nr. 
1486    „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir 
draustinių sąrašų patvirtinimo“ ( Žin., 1998, 
Nr. 1-9) 

Medvarlių populiacija 

Bugiedos 
botaninis – 
zoologinis  

14,49 Ančios 11,7 0 0 Lazdijų r. LRV 2011 m. sausio 26 d. Nutarimas  Nr. 
94 „Dėl valstybinių Bugiedos, Gemeliškio, 
Meškų, Paąžuolynės, Pelesos botaninių-
zoologinių draustinių įsteigimo, jų ribų 
planų ir nuostatų patvirtinimo“ 

Europinės medvarlės (Hyla arborea), 
raudonpilvės kūmutės (Bombina 
bombina), skiauterėtieji tritonai 
(Triturus cristatus), medicininės dėlės 
(Hirudo medicinalis), juodosios 
hesperijos (Erynnis tages), didieji 
auksinukai (Lycaena dispar) 

Gerdašių 
entomologinis  

13 Baltašiškės 0,4 0 0 Druskininkų 
sav. 

LRV 1997 m. gruodžio 29 d. Nutarimas Nr. 
1486    „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir 
draustinių sąrašų patvirtinimo“ ( Žin., 1998, 
Nr. 1-9) 

Retų ir nykstančių vabzdžių 
populiacija 

Bestraigiškių 
herpetologinis 
draustinis,  

66,21 Leipalingio       Kuriamas BAST pagrindu Balinių vėžlių populiacija 

 
Pastaba:  

       Pertako ornitologinis draustinis  ( įsteigtas  LRV 1997-12-29 nutarimu Nr. 1486 (Žin., 1998, Nr. 1-9) siekiant  išsaugoti kurtinių                                             
tuokvietes, užimantis 376,6 ha )  įeina į Pertako miško biosferos poligoną. 
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3.1.3 Genetiniai draustiniai 
 
Veisiejų miškų urėdijos teritorijoje augančiuose našiausiuose medynuose yra išskirti 

genetiniai draustiniai ir sėkliniai medynai. 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 
(Valstybės Žinios, 2004.07.27, Nr.: 116- 4345). 

Veisiejų miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje įsteigti Seirijų, Veisiejų, Ančios, 
Kapčiamiesčio ir Krosnos  girininkijose genetiniai draustiniai užima 130,5 ha miško žemės 
plotą. (3lentelė). Genetinių draustinių sklypų žiniaraštis yra 1 priede.  Daugiausiai genetinių 
draustinių yra Krosnos girininkijoje – iš viso 82,7 ha. Šių draustinių plotas į bendrą valstybės 
saugomų teritorijų plotą  (1 lentelė) neįtrauktas. 

 
3 lentelė  

Genetinių draustinių sąvadas valstybinės reikšmės miškuose 
 

Girininkija Kvartalo Nr. Sklypo Nr. Medžių rūšis Plotas, ha 
(plotas pagal 

sąvadą) 
Genetiniai draustiniai 

Seirijų 25 30 Bekotis ąžuolas 5,6  (5,8) 

Veisiejų 48, 
54 

7; 
1,2,6 

Paprastoji pušis 11,3  (11,6) 

Ančios 4 13,14 Paprastoji pušis 22,1  (22,3) 

Kapčiamiesčio 85 20,53 Paprastoji pušis 8,8  (9,0) 

Krosnos 9, 
 

11 

1-10,12,14-
16,18; 
3-7,10-

12,14-19 

Paprastoji eglė 46,0  (47,4) 

Krosnos 27, 
28 

1-4,6-8; 
1,4-7,10,11, 

17,18 

Paprastoji eglė 36,7  (37,6) 

Iš viso:    130,5  (133,7) 

 
  
 
3.1.4 Biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos 

 
Biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos tai saugomos teritorijos, įsteigtos 

globalinei ir regioninei biosferos stebėsenai bei gamtosaugos eksperimentams vykdyti, o taip pat 
ir jose esantiems gamtos kompleksams išsaugoti. Tokiose teritorijose yra kuriama kompleksinė 
ekologinė stebėsenos sistema, skirta prognozuoti gamtinių sistemų pokyčius, atlikti biosferos 
naudojimo eksperimentus ir tyrimus, plėtoti ekologinį švietimą bei garantuoti gamtinių 
kompleksų apsaugą. Biosferos stebėsenos teritorijos skirstomos į biosferos rezervatus ir 
biosferos poligonus.  
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Veisiejų miškų urėdijos teritorijoje yra: 

• Pertako miško biosferos poligonas, 
• Žuvinto biosferos rezervatas. 

 
 
 Biosferos poligonai kuriami nacionalinės ir regioninės aplinkos stebėsenos vykdymui 

ypatingą geoekologinę svarbą turinčiose teritorijose. 
 
 Pertako miško biosferos poligonas užima bendrą plotą 1.126,7 ha  (pagal Pertako 

miško biosferos poligono ribų planą bendras plotas  - 1.123 ha ) .   Miškų teritorijos bendras 
plotas yra 1.109  ha, kur miško žemė užima 1.094 ha (duomenys pateikti 1 priede).  Įkurtas LR 
aplinkos ministro 2005-02-28 įsakymu Nr. D1-111 (Žin., 2005, Nr. 31-1013).  Steigimo tikslas 
išsaugoti Pertako miško komplekso ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti kurtinio (Tetrao 
urogallus) populiaciją teritorijoje. Išsidėstęs Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje. Miškai yra 
Kapčiamiesčio ir Stalų girininkijose.   Į biosferos poligono teritoriją įeina ir Pertako ornitologinis 
draustinis, kurio plotas 1 priede pateikiamas atskirai ir į bendrą biosferos poligono plotą 
žiniaraštyje nėra įtrauktas.  

Valstybinės reikšmės miškų teritorija Pertako biosferos poligone užima 1.010 ha, iš jų 
miško žemė - 1.008 ha.  Atitinkamai Kapčiamiesčio girininkijoje 938 ha ir 937 ha bei  Stalų 
girininkijoje  72 ha ir 71 ha. 

 Biosferos poligono paskirtis: 
•     būti sudėtine nacionalinės kompleksinės ekologinės bei specializuotos 

biologinės įvairovės būklės stebėsenos sistemos bei Europos ekologinio 
tinklo Natura 2000 dalimi, kurioje stebimi, kontroliuojami bei 
prognozuojami gamtinių sistemų pokyčiai; 

•     išsaugoti Pertako miško komplekso ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti 
kurtinio (Tetrao urogallus) populiaciją teritorijoje, kuri atitinka Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakyme Nr. 22 „Dėl 
paukščių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2001, 
Nr. 12-364; 2003, Nr. 108-4849) nustatytus kriterijus; 

•     vykdyti saugomos rūšies, nurodytos šių Nuostatų 3.2 punkte, 
stebėseną (monitoringą), mokslinius tyrimus, kaupti informaciją apie 
rūšių įvairovę; 

•     atlikti gamtosaugos eksperimentus natūraliuose gamtiniuose 
kompleksuose ir jų aplinkinėse teritorijose; 

•     analizuoti žmogaus veiklos poveikį natūralioms ekosistemoms; 

•     užtikrinti gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą; 
•     propaguoti biologinės įvairovės išsaugojimo idėjas ir būdus. 

 
Žuvinto biosferos rezervatas   užima bendrą plotą  18.490 ha. Veisiejų miškų urėdijos 

teritorijoje miškai yra Krosnos girininkijoje.  Miškų teritorijos bendras plotas  yra 296 ha , kur 
miško žemė užima 90 ha (duomenys pateikti 1 priede). Valstybinės reikšmės miškų teritorijos 
plotas  281 ha, iš jų miško žemė 76 ha. 

 



23 
 

Įkurtas  LR Vyriausybės 2002-11-19 nutarimu Nr. 1817 (Žin., 2002, Nr. 112-5012).  
 
Steigimo tikslas: 

• Kontroliuoti, prognozuoti gamtinių ekosistemų pokyčius;  

• Atlikti gamtosaugos eksperimentus natūraliuose gamtiniuose kompleksuose ir jų 
aplinkinėse teritorijose;  

• Vykdyti monitoringą;  

• Atlikti taikomuosius mokslo tyrimus;  
• Analizuoti žmogaus veiklos poveikį natūralioms ekosistemoms;  
• Užtikrinti gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą;  

• Išsaugoti gamtinės ekosistemos stabilumą ir biotos komponentu;  
• Plėtoti ekologinį švietimą;  

• Sudaryti sąlygas organizuoti pažintinį turizmą, skirtą mokslui ir mokymui tam skirtose 
vietose;  

• Propaguoti gamtos apsaugos idėjas.  

Žuvinto biosferos rezervatas suskirstytas į konservacinę, ekologinės apsaugos 
prioriteto, ekosistemų atkūrimo, miškų ir žemės ūkio zonas. Į Veisiejų miškų urėdijos Krosnos 
girininkijos teritoriją patenka biosferos rezervato dalis su dalimi ūkinės zonos bei dalimis 
Žaltyčio botaninio – zoologinio  ir Kiaulyčios botaninio – zoologinio draustinių.  

 
 
3.1.5 Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijos 
 
Tiek Lietuvoje tiek ir Veisiejų 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). Pirmos iš jų - paukščių apsaugai svarbios 
teritorijos jau yra Lietuvoje įsteigtos ir patvirtintos Europos Komisijos, o vietovės, atitinkančios 
buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus bus įsteigtos artimiausiu metu. Tokių 
teritorijų preliminarus sąrašas jau yra pateiktas Europos Komisijai. Ateityje, šios teritorijos taip 
pat įgys nacionalinių saugomų teritorijų statusą.  

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

Nacionalinių saugomų teritorijų ir "Natura 2000" teritorijų tinklas paskirstytas 
valstybinių parkų direkcijoms Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus 2006 m. 
birželio16 d. įsakymu Nr.103V (2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr.V-284  redakcija). Veisiejų 
miškų urėdijos  teritorijoje esančios teritorijos priskirtos Metelių bei Veisiejų regioninių parkų 
direkcijoms  (3 Priedas).  



24 
 

  
 

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos 
 
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) bei papildytos 2005 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 729 
„Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 2004 m. balandžio 8 d. nutarimo nr. 399 „Dėl Lietuvos 
respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra paukščių apsaugai svarbių teritorijų, 
sąrašo patvirtinimo ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų ribų nustatymo“ pakeitimo“. PAST ir 
BAST  teritorijų žiniaraščiai pateikiami 2 priede. 

Veisiejų  miškų urėdijos teritorijoje PAST statusas suteiktas šioms teritorijoms: 
 

� Žuvinto, Žalty čio ir Amalvo pelkės, 
� Metelių, Dusios ir Obelijos ežerai, 
� Niedaus ir Veisiejų ežerai, 
� Pertako miškas. 

 
 
Žuvinto, Žalty čio ir Amalvo pelkės.  Įkurtas LRV 2004-04-08 nutarimu Nr. 399 (Žin., 
2004, 55-1899).  Paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su patvirtintomis 
Žuvinto biosferos rezervato ribomis, išskyrus žemės ūkio bei kitos (gyvenamosios) 
paskirties prioriteto funkcines zonas. Teritorija išsidėsčiusi Marijampolės r., Alytaus r. 
ir Lazdijų r. savivaldybėse. Bendras plotas  -- 18.490 ha. Šios PAST dalis įeina į 
Veisiejų miškų urėdijos Krosnos girininkijos ribas, kur miškų teritorijos bendras plotas 
užima 289 ha, o miško žemė 88 ha.  Tame tarpe valstybinės reikšmės miškų teritorija 
valdoma miškų urėdijos – 275 ha, miško žemė  - 75 ha. 
 
 Aptinkama europinės svarbos saugomų rūšių paukščių bei teritorijos svarba 
migruojantiems paukščiams:  
 

� nendrinės lingės (Circus aeruginosus), 
� pievinės lingės (Circus pygargus), 
� tetervinai (Tetrao tetrix), 
� švygždos (Porzana porzana), 
� plovinės vištelės (Porzana parva), 
� gervės (Grus grus), 
� tikučiai (Tringa glareola), 
� vidutiniai geniai (Dendrocopos medius), 
� baltnugariai geniai (Dendrocopos leucotos), 
� mėlyngurklės (Luscinia svecica), 
� meldinės nendrinukės (Acrocephalus paludicola), 
� didieji baubliai (Botaurus stellaris); 
� migruojančių vandens paukščių sankaupų vieta. 
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Metelių, Dusios ir Obelijos ežerai.    Įkurta LRV 2004-04-08 nutarimu Nr. 399 (Žin., 
2004, 55-1899).    Paukščių apsaugai svarbi teritorija užima dalį  Metelių regioninio 
parko (Metelių, Dusios ir Obelijos ežerus). Išsidėsčiusi Alytaus r. ir Lazdijų r. 
savivaldybėse.  Šios PAST bendras plotas  -  4.480 ha. Bendras miškų teritorijos 
plotas 79 ha. Visas šis plotas miško žemė. Valstybinės reikšmės miškų teritorija -  61 
ha. Visas plotas miško žemė.  
 
Aptinkama europinės svarbos saugomų rūšių paukščių bei teritorijos svarba 
migruojantiems paukščiams: 
 

� didieji baubliai (Botaurus stellaris), 
� rudės (Aythya nyroca), 
� nendrinės lingės (Circus aeruginosus), 
� švygždos (Porzana porzana), 
� plovinės vištelės (Porzana parva), 
� mėlyngurklės (Luscinia svecica); 
� migruojančių vandens paukščių sankaupų vieta. 

 
 
Niedaus ir Veisiejų ežerai.   Įkurta LRV 2005-06-30 nutarimu Nr. 729 (Žin., 2005, 85-
3014). Paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su patvirtintomis Niedaus 
ornitologinio draustinio ribomis Lazdijų rajone.  PAST  bendras plotas - 119 ha.   
Miškų nėra.         
Aptinkama europinės svarbos saugomų rūšių paukščių bei teritorijos svarba 
migruojantiems paukščiams: 
 
�    upinės žuvėdros (Sterna hirundo) 
  
 
Pertako miškas.    Įsteigta LRV 2005-06-30 nutarimu Nr. 729 (Žin., 2005, 85-3014). 
Ribos sutampa su patvirtintomis Pertako miško biosferos poligono ribomis. Teritorija 
įkurta Lazdijų rajone. Bendras plotas - 1.127 ha.       Miškų teritorijos bendras plotas 
yra 1.089  ha, kur miško žemė užima 1.086 ha (duomenys pateikti 2 priede).  Miškai 
yra Kapčiamiesčio - Leipalingio miškų masyve prie valstybinės sienos su Baltarusijos 
respublika Kapčiamiesčio ir Stalų girininkijose.   Valstybinės reikšmės miškų teritorija 
PAST Pertako miškas užima 1.002 ha, iš jų miško žemė - 1.001 ha.  Atitinkamai 
Kapčiamiesčio girininkijoje - 932 ha ir 932 ha bei  Stalų girininkijoje  - 70 ha ir 70 ha.   
 
Ši teritorija svarbi: 
�      kurtiniams (Tetrao urogallus). 
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Buveinių apsaugai svarbios teritorijos. 
 
Veisiejų miškų urėdijos teritorijoje   Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu  2009 

m. kovo 4 d. Nr. 192 „Dėl Lietuvos respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra 
buveinių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašo patvirtinimo ir jų ribų nustatymo“  nustatyta BAST 
teritorijos: 

 
� Žuvinto ežeras ir Buktos miškas, 
� Liubelio miškas, 
� Krakinio pelkė. 

 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210 

„Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, 
sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo“ miškų urėdijos teritorijoje  nustatytos šios 
BAST teritorijos: 

  
� Metelių regioninis parkas, 
� Kučiuliškės kaimo apylinkės, 
� Morkavo upės slėnio pievos, 
� Balsio ežeras, 
� Liūnelio ežeras ir jo apyežerės, 
� Petroškų miškas, 
� Ančios ežero šiaurinė apyežerė, 
� Dainaviškių pelkės, 
� Snaigyno ežeras, 
� Ilgininkų miško dalis, 
� Ilgio ežeras (I), 
� Šlavantėlės upės slėnis. 

 
LR Aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 3 d. Nr. D1-654 įsakymu „Dėl Lietuvos 

Respublikos Aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. Įsakymo Nr. d1-210 „Dėl vietovių, 
atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto 
pateikti Europos komisijai, patvirtinimo“ papildymo“   BAST sąrašas papildytas šiomis 
teritorijomis: 

 
�    Bestraigiškių kaimo apylinkės, 
�    Stankūnų kaimo apylinkės, 
�    Margų kaimo apylinkės, 
�    Stračiūnų kaimo apylinkės, 
�    Avirės upė. 

 
 
Aukščiau išvardintų BAST  teritorijų charakteristika pateikta 4 lentelėje, o duomenys 

apie miškus 2 priede.  
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4 lentelė 
Buveinių apsaugai svarbių teritorijų  (BAST) charakteristika 

 

BAST 
pavadinimas 

Bendras 
plotas, 
ha 

Girininkija 

Bendras 
miškų 
plotas,  
ha  

Valstybinės 
reikšmės miškų 
plotas,     ha 

Adresas,  
ribos 

Kada ir kieno nutarimu 
nustatyta Gamtinės vertybės 

Bendras 

Tame 
tarpe 
miško 
žemė 

Žuvinto ežeras ir 
Buktos miškas, 

15.868 Krosnos 289 275 75 Marijampolės, Alytaus r., Lazdijų r. 
savivaldybės 
Ribos sutampa su Žuvinto biosferos 
rezervato ribomis, išskyrus žemės 
ūkio prioriteto funkcinę zoną, esančią 
šiaurinėje biosferos rezervato dalyje, 
Daukšių kadastrinėje vietovėje 

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

3140 Ežerai su menturdumblių bendrijomis;  
3160 Natūralūs distrofiniai ežerai;  
6410 Melvenynai; 
 6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai;  
6450 Aliuvinės pievos;  
6510 Šienaujamos mezofitų pievos;  
7110 Aktyvios aukštapelkės;  
7120 Degradavusios aukštapelkės;  
7140 Tarpinės pelkės ir liūnai; 

Liubelio miškas, 146 Veisiejų 142 139 135 Lazdijų r. savivaldybė. 
Patenka į Veisiejų regioninį parką 
(Liūbelio gamtinis rezervatas ir dalis 
Šlavanto kraštovaizdžio draustinio) 

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

3150 Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių 
arba aštrių bendrijomis; 
 6410 Melvenynai;  
7140 Tarpinės pelkės ir liūnai;  
7210 Žemapelkės su šakotąja ratainyte;  
7230 Šarmingos žemapelkės;  
9010 Vakarų taiga;  
9080 pelkėti lapuočių miškai 

Krakinio pelkė 157 Stalų 145 142 139 Lazdijų r. savivaldybė. 
Ribos sutampa su Krakinio 
valstybinio telmologinio draustinio 
ribomis. 

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

3160 Natūralūs distrofiniai ežerai;  
91D0 Pelkiniai miškai 

Metelių regioninis 
parkas, 

17.005 Seirijų 
 
Krosnos 
 
Viso 

2658 
 
1998 
 
4656 

1426 
 
1218 
 
2644 

1406 
 
1201 
 
2607 

Alytaus r., Lazdijų r. savivaldybės. 
Ribos sutampa su Metelių regioninio 
parkos ribomis, išskyrus rekreacinės 
bei gyvenamosios paskirties 
prioriteto funkcines zonas 

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

3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių 
arba aštrių bendrijomis; 
3160, Natūralūs distrofiniai ežerai; 
6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės; 
6210, Stepinės pievos; 
6530, Miškapievės; 
7110, Aktyvios aukštapelkės; 
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BAST 
pavadinimas 

Bendras 
plotas, 
ha 

Girininkija 

Bendras 
miškų 
plotas,  
ha  

Valstybinės 
reikšmės miškų 
plotas,     ha 

Adresas,  
ribos 

Kada ir kieno nutarimu 
nustatyta Gamtinės vertybės 

Bendras 

Tame 
tarpe 
miško 
žemė 

7140, Tarpinės pelkės ir liūnai; 
9050, Žolių turtingi eglynai; 
9080 pelkėti lapuočių miškai;  
9160 skroblynai;  
91D0 pelkiniai miškai;  
91E0 aliuviniai miškai;  
balinis vėžlys;  
didysis auksinukas;  
kūdrinis pelėausis;  
mažoji suktenė;  
niūriaspalvis auksavabalis;  
paprastasis kirtiklis;  
plačialapė klumpaitė;  
plikažiedis linlapis;  
pūstoji suktenė;  
skiauterėtasis tritonas;  
ūdra;  
žvilgančioji riestūnė. 

Kučiuliškės kaimo 
apylinkės, 

146 Leipalingio 93 25 24 Lazdijų r. savivaldybė. 
Ribos sutampa su Kučiuliškių 
herpetologinio draustinio ribomis 

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

Balinis vėžlys 

Morkavo upės 
slėnio pievos, 

7 Veisiejų 0 0 0 Lazdijų r. savivaldybė 
Patenka į Veisiejų regioninį parką 
(dalis Morkavo zoologinio 
draustinio) 

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

6530, Miškapievės 

Balsio ežeras, 44 Veisiejų 0 0 0 Lazdijų r. savivaldybė. 
Patenka į Veisiejų regioninį parką 
(dalis Šlavanto kraštovaizdžio 
draustinio) 

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

3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis 

Petroškų miškas 739 Veisiejų 616 46 46 Lazdijų r. savivaldybė. 
Ribos sutampa su Veisiejų regioninio 

LR aplinkos ministro 
2009-04-22 įsakymas 

9050, Žolių turtingi eglynai;  
9080, Pelkėti lapuočių miškai;  
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BAST 
pavadinimas 

Bendras 
plotas, 
ha 

Girininkija 

Bendras 
miškų 
plotas,  
ha  

Valstybinės 
reikšmės miškų 
plotas,     ha 

Adresas,  
ribos 

Kada ir kieno nutarimu 
nustatyta Gamtinės vertybės 

Bendras 

Tame 
tarpe 
miško 
žemė 

parko Ringeliškės botaninio 
draustinio ribomis 

Nr. D1-210 (Žin., 
2009, Nr. 51-2039) 

9160, Skroblynai;  
Balinis vėžlys 

Ančios ežero 
šiaurinė apyežerė 

16 Veisiejų 4 0 0 Lazdijų r. savivaldybė.  
Patenka į Veisiejų regioninį parką 
(dalis regioninio parko ekologinės 
apsaugos zonos) 

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

6410, Melvenynai;  
6510, Šienaujamos mezofitų pievos;  
7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos 
pelkės;  
7230, Šarmingos žemapelkės;  
91E0, Aliuviniai miškai 

Šlavantėlės upės 
slėnis 

4 Veisiejų 2 0 0 Lazdijų r. savivaldybė 
Patenka į Veisiejų regioninį parką 
(dalis regioninio parko ekologinės 
apsaugos zonos) 

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

9180, Griovų ir šlaitų miškai 

Liūnelio ežeras ir jo 
apyežerės, 

45 Veisiejų 26 19 18 Lazdijų r. savivaldybė. 
Ribos sutampa su Veisiejų regioninio 
parko Liūnelio rezervato ribomis 

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

3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis;  
3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių 
arba aštrių bendrijomis;  
5130, Kadagynai;  
6210, Stepinės pievos; 
 6510, Šienaujamos mezofitų pievos;  
9020, Plačialapių ir mišrūs miškai;  
9070, Medžiais apaugusios ganyklos 

Dainaviškių pelkės 57 Veisiejų 30 17 17 Lazdijų r. savivaldybė 
Patenka į Veisiejų regioninį parką 
(dalis regioninio parko Ančios 
kraštovaizdžio draustinio) 

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

7110, Aktyvios aukštapelkės;  
Šarvuotoji skėtė 

Snaigyno ežeras 206 Kapčiamiesčio 1,5 0 0 Lazdijų r. savivaldybė 
Patenka į Veisiejų regioninį parką 
(dalis parko ekologinės apsaugos 
zonos) 

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

3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis;  
3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių 
arba aštrių bendrijomis 

Ilgininkų miško 
dalis 

86 Kapčiamiesčio 82 80 80 Lazdijų r. savivaldybė 
Patenka į Veisiejų regioninį parką 
(dalis Ančios kraštovaizdžio 
draustinio ir Ilgininkų hidrografinio 

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

3160, Natūralūs distrofiniai ežerai;  
9010, Vakarų taiga 
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BAST 
pavadinimas 

Bendras 
plotas, 
ha 

Girininkija 

Bendras 
miškų 
plotas,  
ha  

Valstybinės 
reikšmės miškų 
plotas,     ha 

Adresas,  
ribos 

Kada ir kieno nutarimu 
nustatyta Gamtinės vertybės 

Bendras 

Tame 
tarpe 
miško 
žemė 

draustinio) 

Ilgio ežeras (I) 66 Kapčiamiesčio 0 0 0 Lazdijų r. savivaldybė. 
Patenka į Veisiejų regioninį parką 
(dalis Ilgininkų hidrografinio 
draustinio) 

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

3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis 

Bestraigiškių kaimo 
apylinkės, 

47 Leipalingio 45 45 44 Lazdijų r. savivaldybė LR aplinkos ministro 
2009-11-03 įsakymas 
Nr. D1-654 (Žin., 
2009, Nr. 135-5903) 

Balinis vėžlys 

Stankūnų kaimo 
apylinkės, 

64 Veisiejų 35 0 0 Lazdijų r. savivaldybė 
Teritorija patenka į Veisiejų 
regionininį parką (dalis miškų ūkio 
zonos ir ekologinės apsaugos 
prioriteto zonos) 

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

Balinis vėžlys 

Margų kaimo 
apylinkės 

11 Leipalingio 5 0 0 Druskininkų savivaldybė LR aplinkos ministro 
2009-11-03 įsakymas 
Nr. D1-654 (Žin., 
2009, Nr. 135-5903) 

Balinis vėžlys 

Stračiūnų kaimo 
apylinkės 

50 Leipalingio 15 0 0 Druskininkų savivaldybė LR aplinkos ministro 
2009-11-03 įsakymas 
Nr. D1-654 (Žin., 
2009, Nr. 135-5903) 

Balinis vėžlys 

Avirės upė 54 Baltašiškės 48 18 18 Druskininkų savivaldybė 
Teritorija patenka į Avirės valstybinį 
hidrografinį draustinį (dalis 
draustinio) 

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

Ūdra 
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3.2. Valstybės saugomi objektai 
 
3.2.1 Gamtos paveldo objektai 
 
Iš Gamtos paveldo objektų Veisiejų miškų urėdijos teritorijoje nustatyti svarbūs 

gamtosauginiais tikslais yra 10 botaninių gamtos paveldo objektų iš jų 8 medžiai ir 2 dendrologinę 
vertę turintys parkai. Medžiai gamtos paveldo objektai yra 3 ąžuolai, 2 pušys, 1 tuopa, 1 juodalksnis 
ir 1 uosis. Be botaninių gamtos paveldo objektų miškų urėdijoje yra po 1 geologinį ir 
hidrogeologinį gamtos paveldo objektus. Abu jie yra gamtos paminklai. 

Vertingų Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų pasiskirstymas pateikiamas 5 
lentelėje. Visų saugomų objektų radimosi vietos pažymėtos gamtosauginiuose žemėlapiuose. 

6 lentelėje – gamtos  paveldo  objektai siūlomi įtraukti į valstybės saugomų gamtos 
paveldo objektų  sąrašą.  

5 lentelė 
Saugomi gamtos paveldo objektai Veisiejų miškų urėdijos teritorijoje 

 
Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 652  

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-495 redakcija) 
 

Eil.  
Nr. 

Gamtos paveldo 
objekto 
pavadinimas 

Priklausomyb
paveldo objekto 
rūšiai 

Savivaldybė, 
Seniūnija 

Gamtos paveldo objekto 
buvimo vieta 

Saugoma teritorija 

 
Geologiniai  gamtos paveldo objektai 
 

  

26 Snaigupėlės 
atodanga* 

atodangos Druskininkų sav. 
Leipalingio sen. 

Veisiejų miškų urėdijos 
Baltašiškės g-jos (817 kv., 
22 skl.) teritorija, Gailiūnų 
k. 

 

 
Hidrogeologiniai  gamtos paveldo objektai 
 

  

169 Vilko šaltinis*  šaltiniai, 
versmės 

Lazdijų r. sav. 
Veisiejų sen. 

Veisiejų miškų urėdijos 
Paliepio g-jos (113 kv., 
16 skl.) teritorija, Norkūnų 
miškas 

 

 
Botaniniai  gamtos paveldo objektai 
 

  

338 Didysis Širvinto 
ąžuolas 

medžiai 
 

Lazdijų r. sav. 
Seirijų sen. 

Veisiejų miškų urėdijos 
Seirijų g-jos (4 kv., 8 skl.) 
teritorija, Širvinto miškas, 
Metelių k. 

Metelių regioninis parkas, 
Metelių kraštovaizdžio 
draustinis 

339 Drevėtasis 
Širvinto ąžuolas 

medžiai 
 

Lazdijų r. sav. 
Seirijų sen. 

Veisiejų miškų urėdijos 
Seirijų g-jos (4 kv., 8 skl.) 
teritorija, Širvinto miškas, 
Metelių k. 

Metelių regioninis parkas, 
Metelių kraštovaizdžio 
draustinis 

355 Paveisiejų pušis medžiai 
 

Lazdijų r. sav. 
Veisiejų sen. 

Paveisiejų k.  

356 Paveisiejų 
trikamienis 
ąžuolas 

medžiai Lazdijų r. sav. 
Veisiejų sen. 

Paveisiejų k.  

357 Prapuntų tuopa medžiai 
 

Lazdijų r. sav. 
Šventežerio sen. 

Veisiejų miškų urėdijos 
Seirijų g-jos (431 kv., 
3 skl.) teritorija, Širvinto 
miškas, Prapuntų k. 
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358 Taikūnų pušis medžiai 
 

Lazdijų r. sav. 
Veisiejų sen. 

Veisiejų miškų urėdijos 
Kapčiamiesčio g-jos 
(755 kv., 42 skl.) teritorija, 
Taikūnų k. 

Veisiejų regioninis parkas 

359 Vainežerio 
dvaro parkas 

dendrologinę 
vertę turintys 

parkai 

Lazdijų r. sav. 
Kapčiamiesčio se
n. 

Vainežerio k., Veisiejų 
miškų urėdijos 
Kapčiamiesčio g-jos 
(707 kv., 9, 12 skl.) 
teritorija 

Veisiejų regioninis 
parkas, Ančios 
kraštovaizdžio draustinis 

360 Veisiejų dvaro 
parkas 

dendrologinę 
vertę turintys 

parkai 

Lazdijų r. sav. 
Veisiejų 
miesto sen. 

Veisiejų m. Veisiejų regioninis 
parkas, Veisiejų 
urbanistinis draustinis 

361 Veisiejų dvaro 
parko alksnis 

medžiai 
 

Lazdijų r. sav. 
Veisiejų 
miesto sen. 

Veisiejų m. Veisiejų regioninis 
parkas, Veisiejų 
urbanistinis draustinis 

362 Veisiejų dvaro 
parko uosis 

medžiai 
 

Lazdijų r. sav. 
Veisiejų 
miesto sen. 

Veisiejų m. Veisiejų regioninis 
parkas, Veisiejų 
urbanistinis 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. 

 
 

6 lentelė 
Gamtos paveldo objektai siūlomi įtraukti į valstybės  saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą 

 
Eil. 
Nr. 

Girininkija Objekto pavadinimas Adresas Koordinatės  
LKS 94 Kv. 

Nr. 
Skl. 
Nr. 

1 Veisiejų Ąžuolas   (Quercus robur L.) 
 

36 6 5996135; 474666 

2 Veisiejų Ąžuolas   (Quercus robur L.) 
 

36 6 5996167; 474650 

3 Veisiejų Melsvųjų gencijonų šlaitas 
Dainaviškių k. 

530 Prie 
15 

5994834; 478565 

4 Veisiejų Klevas (Acer platanoides L.) 
 

531 Parkas 5995705; 479876 

5 Veisiejų Liepų ratas (Tilia cordata Mill.) 
 

531 Parkas 5995745; 479945 

6 Veisiejų Uosis (Fraxinus excelsior L.)  I 
 

531 Parkas  

7 Veisiejų Uosis (Fraxinus excelsior L.) II 
 

531 Parkas  

8 Veisiejų Dainaviškių juodalksnis (Alnus 
glutinosa L.) 

530 12 5995362; 478461 

9 Kapčiamiesčio Sala Snaigyno ežere 
 

750 28 5995967; 482545 

10 Kapčiamiesčio Senkonių liepa (Tilia 
platyphyllos Scop.) I 

765 Prie 1 5991102; 486339 

11 Kapčiamiesčio Senkonių liepa (Tilia 
platyphyllos Scop.) II 

765 Prie 4 5991120; 486410 

12 Kapčiamiesčio Paliepio liepa (Tilia 
platyphullos Scop.) 

776 Prie 
22 

5986187; 485703 
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3.2.2 Lietuvos raudonosios knygos objektai 
 
Lietuvos raudonosios knygos gyvūnų ir augalų radviečių pasiskirstymas Veisiejų miškų 

urėdijos girininkijų valstybinės reikšmės miškų teritorijoje pateikiamas 7 lentelėje, o žiniaraščiai 4 
priede. Šioje lentelėje pateikiamas sąvadas apie 73 Lietuvos raudonosios knygos ir saugomų 
objektų radvietes. Detalesnė šių objektų charakteristika ir išsidėstymas kiekvienoje girininkijoje 
pateikiami gamtosauginių priemonių plano priedų žiniaraščiuose, girininkijų aiškinamuose 
raštuose ir žemėlapiuose. Informacija apie Lietuvos raudonosios knygos objektus daugiau atspindi 
jų ištirtumo lygį, o ne faktinę objektų padėtį.  Duomenis apie paukščių lizdavietes ir perimvietes 
pateikė Veisiejų miškų urėdijos darbuotojai bei Lietuvos ornitologų draugija.                                                             

    7 lentelė 

Lietuvos raudonosios knygos objektų sąvadas 
 

 
Girininkija 

LRK objektų kategorija  
Iš viso Paukščių lizdavietės Paukščių perimvietės Augalų radvietės 

Seirijų 2 1 16 19 

Veisiejų 0 0 25 25 

Leipalingio  3 0 0 3 

Ančios 0 1 0 1 

Kapčiamiesčio 1 6 1 8 

Baltašiškės 0 1 0 1 

Stalų 1 9 0 10 

Krosnos 2 0 4 6 

Iš viso: 9 18 46 73 

 
Herpetologiniai Raudonosios knygos objektai saugomi urėdijos teritorijoje esančiuose 

draustiniuose  čia neaptariami. 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. 
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4. Miškų urėdijos įsipareigojimu saugomi plotai 
 
Lietuvos miškų valdymo institucijos prisiėmė vykdyti įsipareigojimus, kurie suformuluoti 

Helsinkio proceso dokumentuose, Europos kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės strategijoje, ES 
Buveinių direktyvoje, ES svarbos saugomų teritorijų tinklo Natura 2000 kūrimo dokumentuose, 21-
ojo amžiaus darbotvarkėje Baltijos jūros regionui, kituose tarptautiniuose teisės aktuose. Biologinės 
įvairovės palaikymas ir didinimas yra svarbi subalansuoto miškų ūkio plėtros Lietuvoje dalis. 
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, Veisiejų miškų urėdija yra 
įsipareigojusi saugoti ir nekirsti miško sklypų, sudarančių ne mažiau 5% visų miškų urėdijos 
administruojamų valstybinės reikšmės miškų ploto. Tokius miško sklypus apima ne tik miškų 
urėdijos miškuose esančios valstybinės saugomos teritorijos – draustiniai, biosferos poligono retųjų 
paukščių veisimosi vietos, bet ir miškų urėdijos saugomos kertinės miško buveinės, kiti atrinkti 
buvę ūkinės paskirties miško sklypai, kuriuose šiuo metu nevykdoma jokia ūkinė veikla. 

 
 
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 buvinės, kurios per artimiausius kelis 
dešimtmečius taps kertinėmis miško buveinėmis, jei per tą laiką bus tvarkomos arba saugomos 
pagal bendruosiuose kertinių miško buveinių nuostatuose pateikiamas rekomendacijas (15 priedas). 
Žinant, kur yra tokios buveinės, galima didelių išlaidų nereikalaujančiais metodais išsaugoti didelę 
biologinės įvairovės dalį. 

 
Veisiejų miškų urėdijos teritorijoje KMB inventorizacija buvo vykdoma 2001-2004 

metais. Inventorizaciją vykdė apmokyti specialistai - miškų urėdijos darbuotojas Valdas 
Matulevičius bei Metelių regioninio parko darbuotojas Žydrūnas Sinkevičius (inventorizavo 
Metelių regioninio parko teritorijoje). Per minėtą laikotarpį Veisiejų miškų urėdijos teritorijoje 
buvo inventorizuotos iš viso 78 kertinės miško buveinės ( KMB) 14 potencialių kertinių miško 
buveinių (PKMB), iš kurių 55 KMB ir 12 PKMB yra valstybinės reikšmės miškuose.  VĮ Veisiejų 
miškų urėdija 2004 m. įsipareigojo saugoti valstybinės reikšmės miškuose inventorizuotas 65 
kertines miško buveines (53 KMB ir 12  PKMB), kurios užėmė 239,3 ha plotą. Po  to keičiantis kai 
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kurių miško plotų valdytojams bei inventorizavus kelias naujas kertines miško buveines skaičius bei 
plotas šiek tiek keitėsi. Šiuo metu yra saugoma iš viso 63 kertinės miško buveinės, užimančios 
233,3 ha plotą.  Iš jų 50 KMB (168,1ha) ir 13 PKMB (65,2 ha). (8 lentelė ir 5 priedas). 

 
 
 

8 lentelė 
Kertinių miško buveinių valstybinės reikšmės miškuose suvestinė 

 

Eil. Nr. 

Girininkija 
 
 

Iš viso 
Tame tarpe 

KMB PKMB 

Vnt. ha Vnt. ha Vnt. ha 

1 Seirijų 11 78,8 4 56,5 7 22,2 

2 Veisiejų 1 1,2 1 1,2 0 0 

3 Leipalingio  13 20,6 13 20,6 0 0 

4 Ančios 13 26,6 11 21,1 2 5,5 

5 Kapčiamiesčio 8 32,2 8 32,2 0 0 

6 Baltašiškės 6 8,9 6 9,0 0 0 

7 Stalų 4 11,4 3 10,9 1 0,5 

8 Krosnos 7 53,6 4 16,6 3 37,0 

 Iš viso 63 233,3 50 168,1 13 65,2 

 
 

4.2. Miško plotai saugomi pagal miškų sertifikavimo  reikalavimus 
 
 

VĮ Veisiejų miškų urėdija, vykdydama urėdijai priskirtų valstybinių miškų tvarkymą ir miško 
išteklių naudojimą, įsipareigoja laikytis tarptautinės Forest Stewardship Council – FSC miškų 
sertifikavimo sistemos principų ir kriterijų. Sertifikavimo tikslas – pasiekti, kad miškai būtų 
tvarkomi ir naudojami, vadovaujantis atsakingo miškų ūkio principų, tai yra nekenkiant miškų 
ekologinėms, socialinėms bei ekonominėms funkcijoms. 

2004 metais urėdijai suteiktas FSC® miškų tvarkymo sertifikatas , kuris galioja iki 2009 
metų liepos 28 dienos. Besibaigiant sertifikato galiojimo laikui, 2009 metų gegužės 27-28 dienomis 
buvo atliktas FSC miškų tvarkymo resertifikavimo auditas. Auditą atliko UAB „NEPCon LT“ 
atstovai. Įsipareigojimas vadovautis FSC principais ir kriterijais išdėstyti miškų urėdo 2003-12-31 
d. įsakyme Nr. 135.  

NEPCon – Nature, Ecology and People Consult – nekomercinė konsultacinė kompanija, 
skatinanti ir padedanti subalansuotai naudoti pasaulinius gamtos turtus. Pagrindinis dėmesys 
skiriamas miškų išsaugojimui ir tvarkymui. Įsikūrę Skandinavijoje, Rytų Europoje ir Rusijoje  dirba 
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su sertifikuotais klientais skatindami atsakingo verslo taikymą, vystydami ir padėdami vykdyti 
projektus bei dalindamiesi savo profesine patirtimi su plačiąja visuomene. NEPCon FSC 
sertifikavimo partneris yra Amerikoje įkurta „Rainforest Alliance“ organizacija, turinti FSC 
akreditaciją. 

2006 m. 05. 09 d. miškų urėdo įsakymu Nr. V-62 „Dėl miško žemės plotų, kuriuose 
nevykdoma ūkinė veikla – sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas miško sklypų sąrašas, kuriuose 
nevykdoma ūkinė veikla. Šis sąrašas buvo keistas   2010 m. gegužės 14 d. miškų urėdo įsakymu Nr. 
V-45 „Dėl VĮ Veisiejų miškų urėdijos miško žemės plotų, kuriuose nevykdoma ūkinė veikla ir 
kuriuose vykdoma ribota ūkinė veikla – sąrašų patvirtinimo“. Pagal šį įsakymą miško žemės plotai, 
kuriuose nevykdoma ūkinė veikla sudarė 1.063,4 ha, o kuriuose vykdoma ribota ūkinė veikla – 
5.982 ha. Pastarosios miškotvarkos darbų metu pasikeitus miško sklypų plotams bei numeracijai, 
naujas  miško sklypų, kuriuose nevykdoma ūkinė veikla, sąrašas buvo patvirtintas 2012 m. lapkričio 
27 d. miškų urėdo įsakymu Nr. V- 108 „Dėl VĮ Veisiejų miškų urėdijos natūraliai sukcesijai 
paliekamų miško sklypų plotų – sąrašo patvirtinimo“. Pagal šį sąrašą miškų urėdija palieka 
natūraliai sukcesijai ir nevykdo jokios ūkinės veiklos 1.141 ha miškų plote, kas sudaro 5,6 % ploto, 
valdomo miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškų teritorijos.  

Suvestiniai duomenys pateikti 9 lentelėje, įsakymas su sklypų sąrašu – 6 Priede.  
 

9 lentelė 
Miškų urėdijos įsipareigojimu pagal FSC keliamus reikalavimus saugomi miško sklypai  

(suvestiniai duomenys) 
 

Eil. 
Nr. 

Girininkija 
Bendras miškų 
plotas,  
ha 

Saugomų sklypų 

Pastabos Plotas,  
ha  

% nuo 
bendro 
ploto 

1 Seirijų 1477,0 274,1  18,6      

2 Veisiejų 2325,0 85,5  3,7      

3 Leipalingio  2285,8 95,3  4,2      

4 Ančios 2275,1 49,2  2,2      

5 Kapčiamiesčio 3947,7 76,0  1,9      

6 Baltašiškės 2554,8 68,7  2,7      

7 Stalų 2985,8 166,8  5,6      

8 Krosnos 2573,2 325,5  12,6      

 Viso: 20424,4 1141,1  5,6      
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5. Naujai inventorizuoti ekologiškai vertingi miško plotai 

 
5.1. Ekologiškai vertingi miško sklypai 
 
Ekologiškai vertingiems miško sklypams šiame darbe buvo priskirti naujai nustatyti 

miškuose  esantys žemės plotai, turintys didelę vertę biologinės įvairovės išsaugojimui, 
pagausinimui ir praturtinimui. Tai daugiausia iš miško medynų išsiskiriančios natūralios pelkės ir 
pelkiniai pušynai, didesniuose miško masyvuose ypač svarbios yra nedidelės miško aikštelės ir 
laukymės, nes jose kaip salelėse prieglobstį randa atvirų vietų augalai ir juos apdulkinantys 
vabzdžiai, kiti gyvūnai, kurie vengia tankių miško sklypų.  

Veisiejų miškų urėdijoje nustatyti ekologiškai vertingi miško sklypai girininkijų 
valstybinės reikšmės miškuose užima 741 ha (3,6 %)   miškų plotą (10 lentelė).  Žymi dalis šių 
sklypų įeina į valstybės saugomas teritorijas, kertines miško buveines. Kaip matome iš 8 lentelės 
tokių plotų daugiausiai yra Krosnos (206 ha) ir Stalų (166 ha) girininkijose. 

 
10 lentelė  

Ekologiškai vertingų miško sklypų pasiskirstymas valstybinės reikšmės miškuose 
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Seirijų 1477,0 1452,8 12,9 9,5 1,8 8,4 10,6 2,6 45,8  3,10     

Veisiejų 2325,0 2304,7 1,6 12,4 3,3 5,5 3,0 39,9 65,7  2,83     

Leipalingio  2285,8 2242,4 4,8 30,2 5,7 3,3 0 38,0 82  3,59     

Ančios 2275,1 2256,7 13,9 12,4 1,4 0,6 0 19,6 47,9  2,11     

Kapčiamiesčio 3947,7 3917,6 21,2 18,2 2,1 3,1 0 12,2 56,8  1,44     

Baltašiškės 2554,8 2504,0 7,0 16,8 1,2 3,0 0 43,0 71  2,78     

Stalų 2985,8 2965,1 141,4 8,9 1,8 2,8 0 10,8 165,7  5,55     

Krosnos 2573,2 2340,7 35,5 17,2 4,4 4,6 140,6 3,9 206,2 8,01 

Iš viso: 20.424,4 19.984,0 238,3 125,6 21,7 31,3 154,2 170,0 741,1 3,63 

 
 
Vykdant miškotvarkos suprojektuotas ūkines priemones, miškų urėdijoje lieka dalis 

teritorijų, kuriose dėmesys skiriamas ir bioįvairovės apsaugai. Tai pelkiniai pušynai, natūralios 
miško pelkės, atviros mažos miško aikštelės, natūralios laukymės ir šlaitų medynai. Detalūs visų šių 
miško sklypų sąrašai pateikiami žiniaraščiuose pagal girininkijas   7 – 13  prieduose. 
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5.1.1 Pušynai augantys Pa ir Pb augavietėse 
 
Dažniausiai tai nedidelio ploto aukštapelkiniai pušynai, augantys pelkių pakraščiuose ir 

kitose užmirkusiose vietose. Jų eksploatavimas galėtų duoti minimalią naudą, o kartais būtų net 
nuostolingas. Šių pušynų natūralios raidos išsaugojimas jų nenukertant yra labai svarbus, nes tokiu 
būdu yra palaikomas šių teritorijų ekologinis stabilumas. Taip pat svarbu yra nevykdyti jokių 
melioracijos darbų tiek šiuose pušynuose tiek ir jų aplinkoje. 

 
11 lentelė 

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

Girininkija Bendras miškų plotas,  
ha 

Pelkiniai pušynai, iš viso 

plotas, ha % nuo miškų ploto 
Seirijų 1477,0 12,9  0,87     

Veisiejų 2325,0 1,6  0,07     

Leipalingio  2285,8 4,8  0,21     

Ančios 2275,1 13,9  0,61     

Kapčiamiesčio 3947,7 21,2  0,54     

Baltašiškės 2554,8 7,0  0,27     

Stalų 2985,8 141,4  4,74     

Krosnos 2573,2 35,5  1,38     

Iš viso: 20.424,4 238,3  1,17     

 
Pa bei Pb augavietėse augantys gamtiniu požiūriu vertingi pušynai miškų urėdijoje užima 

238  ha (1,2%) valstybinės reikšmės miškų ploto (11 lentelė). 
Veisiejų miškų urėdijoje vertingi pušynai, augantys Pa ir Pb augavietėse labiausiai 

aptinkami Stalų girininkijoje, kur sudaro 4,7% (141 ha) valstybinės reikšmės miškų ploto. Žymiai 
mažiau tokių pušynų aptikta Krosnos 1,4 % (35,5 ha) girininkijos miškuose. Mažiausiai jų Veisiejų 
ir Leipalingio girininkijose – tik 1,6 ha ir 4,8 ha. Sklypų žiniaraščiai pateikiami 7 priede. 

  

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

biotopuose gyvenantiems gyvūnams ir augantiems augalams, kurie labai praturtina šalia tokių 
pelkių augančių medynų gamtinę įvairovę. Ypatingai vertingos nenusausintos pelkės, nes jos yra 
daugeliui retų ir nykstančių gyvūnų ir augalų rūšių tinkami biotopai. Natūralias pelkes ir toliau 
rekomenduojame palikti nenusausintas, jose turi būti nevykdomi miško sodinimo ar paramos 
žėlimui darbai. Prasidėjus tokių plotų savaiminiam apaugimui mišku, miškų urėdijos ir regioninių 
parkų specialistai turėtų priimti sprendimą dėl sumedėjusios augalijos aktyvaus išvalymo darbų 
reikalingumo arba natūralaus pelkės apaugimo proceso stebėjimo. Veisiejų miškų urėdijoje 
natūralios miško pelkės pasiskirsčiusios negausiai ir lokaliai.  

Gausiau šių pelkių yra tik Leipalingio girininkijoje, kur jos sudaro tik 1,3 % (30 ha)  
valstybinės reikšmės miškų ploto (12 lentelė ir 8 priedas ). Kitose girininkijose šio tipo pelkių 
plotas svyruoja tarp 0,3% ir 0,7% miškų ploto. Į šiuos žiniaraščius ir lentelę neįtrauktos mažos 
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pelkutės išskirtos kaip intarpai kituose sklypuose (jų dauguma taip pat bus paliekama natūraliai 
raidai) bei pelkių sklypai saugotini nuo apaugimo ir aptariami atskirai. 

Veisiejų miškų urėdijoje valstybinės reikšmės miškuose šių pelkių iš viso surasta 126 ha, 
kas sudaro tik 0,6 % nuo bendro miškų ploto.  

 
 

12 lentelė 
Natūralių miško pelkių pasiskirstymas valstybinės reikšmės miškuose 
 

Girininkija Bendras miškų plotas,  
ha 

Natūralios miško pelkės 

plotas, ha % nuo bendro miškų 
ploto 

Seirijų 1477,0 9,5                                0,64    
Veisiejų 2325,0 12,4                                0,53    
Leipalingio  2285,8 30,2                                1,32    
Ančios 2275,1 12,4                                0,55    
Kapčiamiesčio 3947,7 18,2                                0,46    
Baltašiškės 2554,8 16,8                                0,66    
Stalų 2985,8 8,9                                0,30    
Krosnos 2573,2 17,2                                0,67    

Iš viso: 20.424,4 125,6                                0,61    

 
 
5.1.3 Mažos miško aikštelės ir laukymės 
 
Tai nedidelės, iki 0,3 ha dydžio natūraliai miško masyvuose susiformavusios aikštelės, 

retmės, laukymės arba žuvę medynai. Visi šie plotai taksacinėje medžiagoje yra pažymėti, išskiriant 
atskirus miško sklypus arba suformavus nedidelius intarpus taksaciniuose miško sklypuose. 
Išimtinais atvejais, suderinus su miškų urėdija, gali būti atrenkamos ir paliekamos didesnio ploto 
miško aikštės. Šios aikštelės, laukymės ir pelkutės yra svarbios daugeliui gyvūnijos ir augalijos 
rūšių, o jų buvimas padidina medynų ar net visų masyvų mozaikiškumą bei sudaro prielaidas 
biologinės įvairovės išsaugojimui ir praturtinimui. Tokios miško teritorijos turi būti paliekamos 
natūraliai raidai, jų neželdant ir nepildant paramos žėlimui bei nekeičiant vietos hidrologinių 
sąlygų. Kertant pagrindinio naudojimo biržes šios vietos gali būti įtraukiamos į biržių plotą, tačiau 
po kirtimo rekomenduojame palikti jas nevalytas, nevagotas ir neužsodintas. 

Veisiejų miškų urėdijoje nustatytos mažos miško aikštelės ir laukymės, kurios užima 21,7 
ha arba 0,11 % valstybinės reikšmės miškų ploto. Daugiausia tokių plotų nustatyta Leipalingio (5,7 
ha) ir Krosnos (4,4 ha) girininkijose (13 lentelė bei 9 priedas). Didžiausią plotą  (8,3 ha) užima 
nedidelės aikštės. 

13 lentelė 
Miško sklypai su mažomis aikštelėmis ir laukymėmis paliekamomis savaiminei raidai 

(suvestiniai duomenys) 
 

Eil. 
Nr. 

Girininkija  Bendras 
miškų plotas, 

ha  

Miško aikštelės 

Žemės naudmena Plotas, ha % nuo miškų 
ploto 

1 Seirijų   Aikštės  -        -       
   Laukymės  -        -       
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Eil. 
Nr. 

Girininkija  Bendras 
miškų plotas, 

ha  

Miško aikštelės 

Žemės naudmena Plotas, ha % nuo miškų 
ploto 

   Kirtavietės 0,4       0,03     
   Žuvę medynai  -       -       
   Retmės 1,0       0,07     
   Pelkės  0,4       0,03     
 Viso: 1477  1,8 0,12 
2 Veisiejų  Aikštės 0,6  0,03     
   Laukymės 1,1  0,05     
   Kirtavietės 0,2  0,01     
   Žuvę medynai  0,3  0,01     
   Retmės 0,4  0,02     
   Pelkės  0,7  0,03     
 Viso: 2325  3,3  0,14     
3 Leipalingio   Aikštės 3,4  0,15     
   Laukymės 0,8  0,03     
   Kirtavietės 0,4  0,02     
   Žuvę medynai   -        -       
   Retmės  -        -       
   Pelkės  1,1  0,05     
 Viso: 2285,8  5,7  0,25     
4 Ančios  Aikštės 0,4  0,02     
   Laukymės -        -       
   Kirtavietės 0,2  0,01     
   Žuvę medynai  -        -       
   Retmės 0,7  0,03     
   Pelkės  0,1  0,00     
 Viso: 2275,1  1,4  0,06     
5 Kapčiamiesčio  Aikštės 0,9  0,02     
   Laukymės 0,5  0,01     
   Kirtavietės -        -       
   Žuvę medynai  0,2  0,01     
   Retmės -        -       
   Pelkės  0,5  0,01     
 Viso: 3947,7  2,1  0,05     
6 Baltašiškės  Aikštės 0,4  0,02     
   Laukymės 0,2  0,01     
   Kirtavietės  -        -       
   Žuvę medynai   -        -       
   Retmės  -        -       
   Pelkės  0,6  0,02     
 Viso: 2554,8  1,2  0,05     
7 Stalų  Aikštės 1,1  0,04     
   Laukymės  -        -       
   Kirtavietės  -        -       
   Žuvę medynai  0,4  0,01     
   Retmės -        -       
   Pelkės  0,3  0,01     
 Viso: 2985,8  1,8  0,06     
8  Krosnos   Aikštės 1,5  0,06     
   Laukymės 0,8  0,03     
   Kirtavietės 0,9  0,03     
   Žuvę medynai   -        -       
   Retmės  -        -       
   Pelkės  1,2  0,05     
 Viso: 2573,2  4,4  0,17     
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Eil. 
Nr. 

Girininkija  Bendras 
miškų plotas, 

ha  

Miško aikštelės 

Žemės naudmena Plotas, ha % nuo miškų 
ploto 

 

20.424,4 

Aikštės 8,3  0,04     
Laukymės 3,4  0,02     
Kirtavietės 2,1  0,01     
Žuvę medynai  0,9  0,00     
Retmės 2,1  0,01     
Pelkės  4,9  0,02     
Iš viso 21,7  0,11     

 
 
 
5.1.4 Natūralios miško laukymės 
 
Dažniausiai tokioms laukymėms priskiriamos natūralios miško pievos, buvusios 

šienaujamos pievos ir ganyklos, upių, upelių ir ežerų pakrančių pievos. Tokios miško laukymės gali 
būti įvairaus ploto. Šios visada buvusios atviros teritorijos neretai sparčiai užauga medžiais ir 
krūmais ir atskirais atvejais, suderinus su šių žemių naudotojais, jas reikalinga pastoviai valyti bei 
šienauti, norint išsaugoti ir palaikyti nepasikeitusius vertingus biotopus ir juose gyvenančias rūšis. 
Ne tik miško laukymės, bet ir pelkės sparčiai užauga medžiais ir krūmais. Visi šie užaugimo 
procesai vyksta anksčiau vykdytų melioracijos darbų ir natūraliai besikeičiančių vietos sąlygų 
pasėkoje. Atvirų laukymių užaugimą galima sustabdyti, vykdant numatytus sumedėjusios 
augmenijos iškirtimo darbus, bei šienaujant. Ne visos laukymės yra ekologiškai vertingos ir ne 
visos jos  yra saugotinos nuo apaugimo. Aptarinėjame ir pateikiame duomenis tik apie ekologiškai 
vertingas laukymes, kurias yra tikslinga išsaugoti, joms neleidžiant užželti sumedėjusia augmenija 
(14 lentelė ir 11 priedas). 

Veisiejų miškų urėdijoje iš viso buvo nustatyta 31,3 ha miško laukymių. Tai sudaro tik 
0,15 % valstybinės reikšmės miškų  ploto. Daugiausia tokių laukymių nustatyta Seirijų (8,4 ha) 
girininkijoje.   Mažiausiai yra Ančios girininkijoje 0,6 ha. 

14 lentelė  
Natūralių miško laukymių pasiskirstymas valstybinės reikšmės miškuose 

(saugotinos nuo apaugimo) 
 

Girininkija Bendras miškų plotas,  
ha 

Miško laukymės, iš viso 

plotas, ha % nuo miškų ploto 
Seirijų 1477,0 8,4  0,57     

Veisiejų 2325,0 5,5  0,24     

Leipalingio  2285,8 3,3  0,14     

Ančios 2275,1 0,6  0,03     

Kapčiamiesčio 3947,7 3,1  0,08     

Baltašiškės 2554,8 3,0  0,12     

Stalų 2985,8 2,8  0,09     

Krosnos 2573,2 4,6  0,18     

Iš viso: 20.424,4 31,3  0,15     
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Saugomose teritorijose ir Natura 2000 teritorijose esančios miško laukymės arba pelkės 
galėtų būti valomos, įgyvendinant gamtotvarkos planuose numatytas priemones bei vykdant įvairias 
kitas programas. 

  
5.1.5 Šlaitų medynai 
 
Vertingi medynai, augantys ant šlaitų buvo rasti  visose miškų urėdijos girininkijose. Iš 

viso urėdijoje  150  ha, kas sudaro apie 0,83% nuo urėdijos valstybinės reikšmės miškų ploto  (15 
lentelė, žiniaraščiai 13 priede). Į šią lentelę neįtraukti šlaitiniai sklypai, kuriuose vykdoma ūkinė 
veikla. Daugiausiai šlaitų medynų nustatėme Baltašiškės  (43,0 ha), Veisiejų (39,9 ha) ir 
Leipalingio (38 ha) girininkijose. Mažiausiai – Seirijų girininkijoje (2,6 ha). 

Didžioji šlaitų medynų dalis galėtų būti priskirti miškų urėdijos saugomiems 
paliekamiems natūraliai sukcesijai medynams, jų nekertant bei paliekant natūraliai raidai ir 
biologinei įvairovei.  Sanitariniai kirtimai tokiuose šlaitų medynuose galėtų būti kertami tik 
stichinių nelaimių atveju ir remiantis miško kirtimų taisyklėmis. 

 
 

15 lentelė 
 Šlaitų medynų pasiskirstymas valstybinės reikšmės miškuose. 
 

Girininkija Bendras miškų plotas,  
ha 

Šlaitų medynai, iš viso 
plotas, ha % nuo miškų ploto 

Seirijų 1477,0 2,6  0,18     
Veisiejų 2325,0 39,9  1,72     
Leipalingio  2285,8 38,0  1,66     
Ančios 2275,1 19,6  0,86     
Kapčiamiesčio 3947,7 12,2  0,31     
Baltašiškės 2554,8 43,0  1,68     
Stalų 2985,8 10,8  0,36     
Krosnos 2573,2 3,9  0,15     
Iš viso: 20.424,4 170,0  0,83     

 
 
5.2 Miško sklypai su pavieniais ekologiškai vertingais medžiais 
 
Bioįvairovei yra svarbūs ir plynose kirtavietėse paliekami pavieniai medžiai bei išlikę seni 

antros ar net trečios kartos medžiai, dažniausiai ąžuolai, uosiai ir kiti medžiai kurie yra labai 
vertingi daugeliui su jais susijusių retųjų augalų ir gyvūnų rūšių. Tokie ekologiškai vertingi 
pavieniai medžiai yra visose Veisiejų miškų urėdijos girininkijose. 

Atskirai nepateikiami plotiniai duomenys apie miško sklypus su pavieniais bioįvairovės 
medžiais ir saugotinais senmedžiais, kadangi negalima pateikti minėtų vertingų medžių tikslaus 
užimamo ploto ir jų skaičiaus. Siūloma saugoti pačius bioįvairovės medžius ir senmedžius, o 
duomenys apie tokius sklypus neįtraukiami į bendrą ekologiškai vertingų teritorijų sąvadą.  

Bioįvairovei svarbūs yra seni - antros, trečios kartos miško medžiai, kurių kiekvienas gali 
būti atskira buveine daugumai retųjų augalų ir gyvūnų rūšių. Šiame darbe tokie medžiai vadinti 
senmedžiais ir duomenys apie juos pateikiami pagal girininkijas pateikiant tik sklypus, kuriuose jie 
surasti   (Žiūrėti 16 lentelę ir 10 priedą). 
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16 lentelė 
Miško sklypų su  pavieniais senmedžiais suvestinė 

 
Girininkija Sklypų su senmedžiais 

skaičius, 
vnt. 

Seirijų 24 
Veisiejų 7 
Leipalingio  4 
Ančios 6 
Kapčiamiesčio 5 
Baltašiškės - 
Stalų 3 
Krosnos 10 
Iš viso: 59 

 
Kaip matome iš 14 lentelės  tokių sklypų Veisiejų miškų urėdijoje surasta 59, o 

daugiausiai jų yra Seirijų girininkijoje (24 sklypai). 
 Visai senmedžių nerasta  Baltašiškės girininkijos miškuose. Vyraujantys senmedžiai yra 

ąžuolai – 25 sklypai.  Seniausi senmedžiai yra apie 170 metų ąžuolai Seirijų (kv. 4 skl. 8)  ir Ančios  
(kv. 3 skl. 8) girininkijose. 
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6. Miškų ūkinis režimas  
  
Miškų ūkinis režimas miško žemėse apibūdinamas miškus suskirstant į miškų grupes. 

Veisiejų miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškai didesne dalimi priskirti IV miškų grupei - 
ūkiniams miškams, kurie sudaro 62% visų urėdijos administruojamų miškų. I miškų grupei priskirtų 
miškų yra beveik 1 %,  II miškų grupei priskirta 20 %, o III - 17% miškų urėdijos miško teritorijos 
ploto (17 lentelė). 

Lietuvos raudonosios knygos objektų radvietėms atskiros miškų grupės ar pogrupiai 
neišskiriami, o miško sklypai su saugomais objektais lieka priskirti toms miškų grupėms, kuriose jie 
buvo aptikti. Tokiems nedideliems objektams gali būti nustatomas specialus apsaugos režimas, 
kurio reikalavimai yra griežtesni, nei aplink esančios miškų grupės. Pavyzdžiu gali būti nekertamo 
miško spinduliai apie retųjų paukščių lizdus, kuriuose draudžiami pagrindinio naudojimo miško 
kirtimai, kurtinių tuokviečių sklypai, kuriuose nustatomas rezervatinis režimas bei retųjų augalų 
augaviečių sklypai, kuriuose nerekomenduojami pagrindinio naudojimo arba kiti miško kirtimai. 

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

 
17 lentelė 

Miško teritorija pagal miškų grupes valstybinės reikšmės miškuose 
 

Miškų grupės ir pogrupiai Miškų teritorijos plotas, ha % nuo bendro ploto 

I grupė (gamtinių rezervatų miškai) 188,7 0,9 

II grupė (specialios paskirties miškai, iš viso  4.170,4 20,4 

A. Ekosistemų apsaugos miškai 3.003,1  14,7 

B. Rekreaciniai miškai, iš viso 1.167,3  5,7 

III grupė (apsauginiai miškai) 3.451,9  16,9 

IV grupė (ūkiniai miškai) 12.613,4  61,8 

Iš viso: 20.424,4   100,0 

 
 
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, VMT duomenų bazėje bei KMB sąrašuose. Taikytino 
ūkinio režimo skirtumai nėra esminiai: KMB apsaugai dažniausiai rekomenduotinas rezervatinis 
režimas (arba I miškų grupė), kad medynai ir senieji medžiai būtų paliekami natūraliai suirti. Net ir 
tuomet, kai senmedžiai lūžta ar išvirsta, jie turi likti gulėti, nešalinant negyvos medienos iš KMB. 
Nustatyta, kad išvirtęs beržas suyra per 20 metų, o ąžuolas - per 50 metų ir daugiau. Atskirais 
atvejais kertinėse miško buveinėse reikalingi trako ir pomiškio kirtimai, kai iškertamos menkavertės 
medžių ir krūmų rūšys arba kirtimai apie pavienius senmedžius, kada pašalinami medžiai, augantys 
po šių senmedžių lajomis ir šalia jų. KMB apsaugai ir palaikymui reikalingos gamtosauginės 
priemonės ir rekomendacijos pagal atskirus KMB tipus pateikiamos bendruosiuose kertinių miško 
buveinių nuostatuose (15 Priedas). 
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7. Gamtosauginės ūkinės priemonės miškuose 
 
7.1. Miško kirtimų ribojimas prie  saugomų paukščių lizdaviečių 
 
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 VMI 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). 

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 
Valstybinio miškotvarkos instituto arba į vietos regioninio parko specialistus, ornitologus. 
Atlikus lizdų vertinimą natūroje, patikslinama kokios paukščių rūšys peri naujai rastuose 
lizduose ir kokios reikalingos jų apsaugos 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. Biosferos poligone išskirtose saugomų paukščių 
rūšių veisimosi vietose svarbu laikytis nustatytų apsaugos reglamentų, net jei jose ir nėra 
fiksuotų tų paukščių lizdaviečių. 

 
 

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 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 
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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 4 Priede žiniaraščiuose 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 
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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.  

 
 
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 valstybinių parkų 
direkcijomis, 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. 

Saugotinų nuo apaugimo medžiais ir krūmais atvirų miško pelkių žiniaraščiai 
pateikiami 12 priede, o suvestinė 18 lentelėje. Šių pelkių valymas nuo medžių ir krūmų yra 
numatytas patvirtintuose gamtotvarkos planuose. Saugotinų nuo apaugimo laukymių žiniaraščiai 
yra pateikti 11 priede, o suvestinė 14 lentelėje. Dalis saugotinų nuo apaugimo plotų numatoma 
valyti pagal gamtotvarkos planus, o Krosnos girininkijoje – vadovaujantis Žuvinto biosferos 
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rezervato tvarkymo planu bei Žuvinto BR direkcijos raštu 2013-04-22 Nr.V2-22-(7.3) „Dėl 
Veisiejų miškų urėdijos miškotvarkos projekto išvadų“  (18 lentelė).  

18 lentelė 
Saugotinų nuo apaugimo miško pelkių pasiskirstymas valstybinės reikšmės miškuose  
 

Girininkija Bendras miškų plotas,  
ha 

Saugotinos nuo apaugimo pelkės, iš viso 
plotas, ha % nuo miškų ploto 

Seirijų 1477,0 10,6  0,72     
Veisiejų 2325,0 3,0  0,13     
Leipalingio  2285,8 0  -       
Ančios 2275,1 0  -       
Kapčiamiesčio 3947,7 0  -       
Baltašiškės 2554,8 0  -       
Stalų 2985,8 0  -       
Krosnos 2573,2 140,6  5,46       

Iš viso: 20.424,4 154,2 0,75 

 
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 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. 
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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.   

Paliekamus bioįvairovės medžius netikslinga yra nužievinti, nes tuo atveju jie nebeauga 
ir nebežaliuoja, o greitai nudžiuvę nebetarnauja nei uoksiniams nei kitiems paukščiams ar 
gyvūnams. 

 
 

7.8. Senmedžių išsaugojimas 
 
Seniausieji miško medžiai arba senmedžiai Veisiejų 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 
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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 16 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 (5 priede) pateikiamos 
nustatytos šių buveinių apsaugos ir tvarkymo priemonės (kodai) plačiau išaiškintos 
Bendruosiuose KMB nuostatuose (15 Priedas). Veisiejų miškų urėdijos saugomose kertinėse 
buveinėse  inventorizacijos metu daugumoje atvejų jokių tvarkymo priemonių nenumatyta, tik 
Kapčiamiesčio girininkijoje KMB Nr. 571615( tipas „Ežero šlaitas“)  numatytas pomiškio 
kirtimas 10,8 ha plote.  

5 priede, kertinių miško buveinių sąraše lentelėje  pateiktų apsaugos ir tvarkymo 
priemonių kodų reikšmės: 

11  - jokių ūkinių priemonių; 
12 – apsaugos zona; 
16 – kirsti pomiškį. 
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7.10. Kitos priemonės 
 
Veisiejų 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 Veisiejų miškų urėdiją sprendžia apie papildomos KMB inventorizacijos būtinumą ir galimą 
jos vykdymo laiką  (2012 metais inventorizuotos 2 naujos PKMB). 

 
� 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: 
 
� 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 
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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 bent 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. 

� Kiaunių, mangutų, lapių,kanadinių audinių 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  uždraustos. Žuvinto BR teritorijoje tai numatyta tvarkymo plane.  

� 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 
Veisiejų miškų urėdijos specialistai. Toks sprendimas priklauso nuo teritorijoje esamų 
skruzdėlynų kiekio, medynų struktūros, metų sezono bei invazinių vabzdžių rūšių aktyvumo. 
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Veisiejų miškų urėdijoje aukščiau aptartoms priemonėms yra skiriamas nemažas 
dėmesys.  Pastaraisiais metais atliekamų kai kurių biotechninių gamtosauginių priemonių (kaip 
biologinių augalų apsaugos priemonių) apimtys pateiktos 19 lentelėje. 

 

19 lentelė 
Atliktos biotechninės priemonės 

      
  Metai  

 
Biotechninė priemonė 

2009 2010 2011 2012 
2013 
(planuojama) 

Pagaminta ir iškabinta inkilų, vnt.        
 

100 140 400 400 400 

Išvalyta ir suremontuota inkilų, vnt.   
 

180 175 210 200 250 

Aptverta skruzdėlynų  vnt.       100  66 130 130 130 

Pasodinta nektaringų krūmų  vabzdžių  
gausinimui, ha         

1 1 1 1 1 

Atrinkta ir paženklinta uoksinių medžių, vnt.   68 80 83 80 85 

 
Biotechninės priemonės galimos vykdyti Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje  

Remiantis  Žuvinto biosferos rezervato tvarkymo planu (patvirtintu  2006-06-23 LR 
aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-310): 

 
„Siekiant išsaugoti atvirų pievų ir pelkių buveines bei rūšis, numatoma taikyti specialias 

gamtotvarkos priemones (sumedėjusios augalijos kirtimas, ganymas, šienavimas, kūdrų kasimas) 
tvarkymo plano brėžinyje bei nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose gamtotvarkos 
planuose išskirtose teritorijose. Tvarkymo priemonės šių buveinių ir rūšių palaikymui taikomos 
remiantis tokiomis nuostatomis: 

14.1. mišku apaugusiose aukštapelkėse išskirtos atvirų aukštapelkių palaikymo 
teritorijos, skirtos aktyvių aukštapelkių buveinių atstatymui, dirvinių sėjikų bei tikučių apsaugai 
svarbių teritorijų gerai būklei palaikyti. Šiose teritorijose vykdomas visų sumedėjusių augalų, 
išskyrus pavieniui augančias pelkinių formų pušis, kirtimas; 

14.2. atvirų pelkinių kompleksų ir pievų saugomų buveinių bei rūšių apsaugai 
išskiriamos šienavimo, šienavimo ir ganymo, sumedėjusios augalijos kirtimo teritorijos. 
Priklausomai nuo buveinių būklės atskirose teritorijose vykdoma veikla gali turėti buveinių 
atstatymo (krūmų ir medžių kirtimas, nendrynų šalinimas) ir nuolatinės priežiūros (šienavimas, 
ganymas) stadijas. ....... 

14.2.3. sumedėjusios augalijos kirtimo teritorijos skirtos pievinių lingių, nendrinių 
lingių, didžiųjų baublių, mėlyngurklių apsaugai svarbių teritorijų gerai būklei palaikyti, iškertant 
krūmus ir medžius. Šiose teritorijose draustinių ribose gali būti leidžiamas nendrynų kirtimas 
vadovaujantis Laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2000 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 173 (Žin., 2000, Nr. 37-1046);.“ 

Žuvinto biosferos rezervato tvarkymo plane numatytų tvarkymo priemonių vykdymas  
turėtų būti organizuojamas dalyvaujant Žuvinto BR direkcijai.   
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8. Gamtotvarkos planuose numatytos bei kitos projektuojamos 
tvarkymo priemonės 

 
Veisiejų  miškų urėdijos teritorijoje yra parengti 4 gamtotvarkos planai, kurių 

rengimo tikslas yra užtikrinti saugomų teritorijų, saugomų buveinių ir saugomų rūšių buveinių 
ilgalaikį išlikimą, paremtą specifinėmis, kartais net netradicinėmis tvarkymo priemonėmis. 

 

Parengti ir patvirtinti gamtotvarkos planai: 
 

• Liubelio miško gamtotvarkos planas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007 m. 
sausio 12 d. įsakymu Nr. D1-30. 

• Ančios ežero šiaurinės apyežerės gamtotvarkos planas, patvirtintas LR Aplinkos 
ministro 2007 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-61 (valstybinės reikšmės miškų 
nėra); 

• Liūnelio ežero ir jo apyežerių gamtotvarkos planas, patvirtintas LR Aplinkos 
ministro 2007 m. birželio 22 d.  įsakymu Nr. D1-355; 

• Širvinto miško gamtotvarkos planas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007 m. 
rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-476; 
 

Dar yra parengti ir esantys derinimo stadijoje 6 gamtotvarkos planai: 
 

• Pertako miško GP, 

•  Kalniškės miško GP,  
• Bakšių ežero GP, 

• Diferencijos miško GP, 
• Rinkoto miško GP, 
• Žuvinto BR Kiaulyčios botaninio-zoologinio draustinio GP. 

 

Pradėta rengti gamtotvarkos planai: 
 

• Dainaviškių pelkės GP. 
 

Atsižvelgiant į priemones, numatomas visuose trijuose LR Aplinkos ministro 
patvirtintuose gamtotvarkos planuose, vykdant ūkinę veiklą atitinkamose miškų teritorijose 
reikėtų vadovautis 16 lentele. 

 
Liubelio miško gamtotvarkos planas (toliau – Gamtotvarkos planas) parengtas 

vietovei, atitinkančiai gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus.  
 
Gamtotvarkos plano tikslas: 

 
•    užtikrinti 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų, 7210 Žemapelkių su šakotąja ratainyte 

buveinių ir dvilapio purvuolio, kitų saugomų augalų ir gyvūnų rūšių populiacijų 
palankią apsaugos būklę. 
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Pagrindinis uždavinys gamtotvarkos plano tikslui pasiekti yra nustatomas toks: 

 
•    atkurti ir palaikyti tipišką struktūrą buveinėse 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai, 

7210 *Žemapelkės su šakotąja ratainyte ir kitomis saugomomis augalų rūšimis, 
reguliuojant savaiminį užžėlimą. 

 
Li ūnelio ežero ir jo apyežerių gamtotvarkos planas  parengtas vietovei, atitinkančiai 

gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus.   
 
Gamtotvarkos plano tikslas:   

   
•  užtikrinti 6210 Stepinių pievų, 6510 Šienaujamų mezofitų 

pievų, 5130 Kadagynų, 3140 Ežerų su menturdumblių bendrijomis, 3150 
Natūralių eutrofinių ežerų su plūdžių arba aštrių bendrijomis, 7140 Tarpinių 
pelkių ir liūnų, 7210 *Žemapelkių su šakotąja ratainyte buveinių, kitų saugomų 
augalų ir gyvūnų rūšių populiacijų palankią apsaugos būklę. 

 
Uždaviniai gamtotvarkos plano tikslui pasiekti numatomi šie: 

 
•  atkurti ir palaikyti 6210 Stepinių pievų, 6510 Šienaujamų mezofitų 

pievų buveinių su saugomomis augalų rūšimis tipišką struktūrą 
reguliuojant savaiminį užžėlimą; 

• atkurti ir palaikyti 5130 Kadagynų buveinės su saugomomis augalų 
rūšimis tipišką struktūrą reguliuojant savaiminį užžėlimą; 

• palaikyti ir pagerinti 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų, 7210 *Žemapelkių 
su šakotąja ratainyte buveinių su saugomomis augalų rūšimis tipišką 
struktūrą reguliuojant savaiminį užžėlimą; 

• užtikrinti pastovų Liūnelio ežero vandens lygį; 

• sustiprinti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą 
reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymosi 
kontrolę. 

 
Širvinto miško gamtotvarkos planas parengtas vietovei, atitinkančiai gamtinių 

buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus. Širvinto miškas yra Alytaus apskrities 
Lazdijų rajono savivaldybėje ir saugomas kaip Metelių regioninio parko Metelių kraštovaizdžio 
draustinio dalis. Širvinto miškas yra didesnės vietovės (Metelių regioninis parkas), atitinkančios 
gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, nustatytus Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 219 „Dėl gamtinių buveinių 
apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 37-1271; 2003, Nr. 108-4848; 
2006, 88-3497; 2007, 31-1138), dalis. Teritorijos, kuriai parengtas šis Gamtotvarkos planas, 
plotas – 186 ha ir beveik visą jį užima vertingos miško buveinės. Širvinto miške nustatyti 4 
Europos Bendrijos svarbos gamtinių buveinių tipai, įtraukti į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos 



56 
 

direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (toliau – 
Buveinių direktyva) I priedą: 

• 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai. 
• 9080 Pelkėti lapuočių miškai. 
• 9160 Skroblynai. 
• 91E0 Aliuviniai miškai. 

Pagrindinis veiksnys, neigiamai įtakojantis miškų buveinių būklę, – teritorijoje 
vykdoma ūkinė veikla, ne visada suderinta su biologinių vertybių apsaugos poreikiais. Šiuo metu 
miškų ūkio darbai teritorijoje nėra labai intensyvūs. Visą teritoriją sudaro II miškų grupės 
valstybinės reikšmės miškai Seirijų girininkijoje. 

 
Gamtotvarkos plano tikslas: 

 

•    palaikyti ir atstatyti gerą apsaugos būklę Europos Bendrijos svarbos 
buveinių tipų 9160 Skroblynai, 9080 Pelkėti lapuočių miškai, 91E0 Aliuviniai 
miškai, 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai, taip pat išsaugoti teritorijoje paplitusių 
retųjų augalų, grybų, kerpių ir gyvūnų rūšių populiacijas. 

 
Uždaviniai gamtotvarkos plano tikslui pasiekti: 

  
•  optimizuoti miško buveinių struktūrą; 

•   atstatyti atvirų pelkių buveines; 
•   apsaugoti retųjų rūšių populiacijas; 

•   teikti informaciją apie gamtines vertybes. 
 
Šis gamtotvarkos planas jau yra vykdomas. 
 

Atsižvelgiant į 18 lentelėje išdėstytas gamtotvarkos planų priemones BAST 
teritorijose valstybinės reikšmės miškuose atviri plotai įtraukti į „saugotinų nuo apaugimo“ 
pelkių bei laukymių kategorijas ir pateikiami žiniaraščiuose 14 ir 15 prieduose, bei įtraukiami į 
jų suvestines. 
 

Metelių regioninio parko direkcijos pageidavimu steigiamo valstybinio  Bestraigiškės 
herpetologinio draustinio teritorijoje suprojektavome biologinės įvairovės palaikymo kirtimus    
Leipalingio girininkijos 4 kvartale 2,9 ha plote (22 lentelė). Suprojektuoti kirtimai turėtų būti 
atliekami laikantis galiojančių miško kirtimų taisyklų, kuriamo Bestraigiškės herpetologinio 
draustinio apsaugos reglamentų ir betarpiškai prižiūrint Metelių regioninio parko direkcijai.  

Vadovaujantis Žuvinto biosferos rezervato tvarkymo planu (patvirtintas  2006-06-23 LR 
aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-310)  bei Žuvinto BR direkcijos raštu 2013-04-22 Nr.V2-22-
(7.3) „Dėl Veisiejų miškų urėdijos miškotvarkos projekto išvadų“  22 lentelėje įtraukiame miško 
plotus Krosnos girininkijoje Žuvinto BR teritorijoje, kuriuose turėtų būti  vykdomi biologinės 
įvairovės palaikymo kirtimai (šalinama sumedėjusi augalija). Numatyta nukirsti 14,2 ha iškertant 
859 mɜ medienos. 
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4  pav.   Biologinės įvairovės palaikymo kirtimais numatoma pagerinti balinių vėžlių veisimosi 
sąlygas Leipalingio girininkijoje 4 kv.  

 
 

 
Be aukščiau minėtų gamtotvarkos planų dar yra parengti bei Aplinkos ministro 

patvirtinti  3  atskirų rūšių apsaugos veiksmų planai. 
 
Metelių RP teritorijoje: 

•    Kalniškės miško juodojo gandro apsaugos 2012 – 2014 m. veiksmų planas, 

•    Teizų miško juodojo gandro apsaugos 2012 – 2014 m. veiksmų planas, 
•    Trako miško plačialapės klumpaitės apsaugos 2012 – 2014 m. veiksmų planas. 

 
Veisiejų RP teritorijoje paruoštas: 

•    Skiauterėtojo tritono (Triturus cristatus Laurenti, 1768) rūšies apsaugos planas. 
 
 

Kalniškės miško juodojo gandro (Ciconia nigra) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų 
planas. Patvirtinta LR aplinkos ministro įsakymu  D1-38 2012 m. sausio 16 d., (Skelbta: 2012-
01-26, www.valstybes-zinios.lt, 2012, Nr.: 12; 2012-01-26, Žin., 2012, Nr.: 12-521) „Dėl 
Juodojo gandro (Ciconia nigra) apsaugos plano ir veiksmų planų patvirtinimo“. 

Veiksmų plano tikslas: 

•    išlaikyti palankią juodojo gandro apsaugos būklę, tinkamą ilgalaikiam vienos 
juodojo gandro poros perėjimui Kalniškės miške, Veisiejų urėdijos Krosnos 
girininkijos 21, 26 ir 27 kvartale. 
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Veiksmų plano uždaviniai: 

•    biotechninių priemonių pagalba padidinti tinkamų perėti vietų skaičių; 
•    skatinti buveinės geros kokybės palaikymą; 
•    užtikrinti netrikdomą veisimosi aplinką. 

Veiksmų plano uždavinių įgyvendinimo priemonės: 

•   parinkti tinkamas vietas trijų dirbtinių lizdų įrengimui vienai juodojo gandro porai, 

•   suderinti su miško valdytojais apsaugos priemones apie numatomas dirbtinių lizdų 
juodajam gandrui vietas, 

•   įrengti tris dirbtinius lizdus juodajam gandrui, 
•   vykdyti trijų dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną, 
•   parengti rekomendacijas apie ilgalaikį palankios buveinės apsaugos būklės išlaikymą, 

  Lauko darbų metu šioje Kalniškės kraštovaizdžio draustinio dalyje 2010 metais plano 
rengėjų nerasta nei lizdo, nei jo medžio, medynas taip pat kritinės būklės: likęs labai mažo 
skalsumo jaunas lapuočių medynas, su tankiu pomiškiu ir traku. Per teritorijos medynus 
šiaurinėje dalyje eina grunto kelias, kuris jungia miško kelius. Šiame plote projektuojamos 
biotechninės priemonės, todėl, siekiant užtikrinti buveinės tinkamumą juodajam gandrui perėti 
ilgalaikėje perspektyvoje, nereguliaraus trikdymo grėsmę būtina eliminuoti ir  įrengti dvi 
rakinamas kelio užtvaras   (kv. 21  skl. 4 ir skl. 9 ). 

 
Teizų miško juodojo gandro (Ciconia nigra) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų 

planas. Patvirtinta LR aplinkos ministro įsakymu  D1-38 2012 m. sausio 16 d., (Skelbta: 2012-
01-26, www.valstybes-zinios.lt, 2012, Nr.: 12; 2012-01-26, Žin., 2012, Nr.: 12-521) „Dėl 
Juodojo gandro (Ciconia nigra) apsaugos plano ir veiksmų planų patvirtinimo“. 

Veiksmų plano tikslas: 

•     išlaikyti palankią juodojo gandro apsaugos būklę, tinkamą ilgalaikiam 
vienos juodojo gandro poros perėjimui Teizų miške, VĮ Veisiejų miškų urėdijos 
Krosnos girininkijos 38 kvartale. 

Veiksmų plano uždaviniai: 

•    biotechninių priemonių pagalba padidinti tinkamų perėti vietų skaičių, 

•    skatinti buveinės geros kokybės palaikymą. 
 
Veiksmų plano uždavinių įgyvendinimo priemonės: 
 

•    parinkti tinkamas vietas trijų dirbtinių lizdų įrengimui vienai juodojo gandro 
porai,  
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•    suderinti su miško valdytojais apsaugos priemones apie numatomas dirbtinių 
lizdų juodajam gandrui vietas,  

•    įrengti tris dirbtinius lizdus juodajam gandrui, 

•     vykdyti trijų dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną, 
•     parengti rekomendacijas apie ilgalaikį palankios buveinės apsaugos būklės 

išlaikymą. 
Plano rengėjų lauko darbų metu nustatyta, kad natūralus lizdas sukrautas ąžuole ant 

šoninės šakos dvišakio, kuris sudaro gerą horizontalią plokštumą. Tačiau pats lizdo medis yra 
kritinės būklės – nudžiūvęs. Artimiausia lizdo medžio aplinka yra per daug tanki dėl antrojo ardo 
eglių susivėrimo lizdo sukrovimo aukštyje, todėl yra nebūdinga kokybiškoms gandro buveinėms. 

Krosnos girininkijos darbuotojų duomenimis šiuo metu Krosnos girininkijos  38 
kvartale yra 2 juodojo gandro lizdai 17 ir 18 sklypuose (4 priedas).  

 
Trako miško plačialapės klumpaitės ( Cypripedium calceolus  L.) apsaugos 2012 – 

2014 m. veiksmų planas.  Patvirtintas LR aplinkos ministro 2012 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 
D1-294 „Dėl plačialapės klumpaitės (Cypripedium calceolus L.) apsaugos plano ir veiksmų 
planų santraukų patvirtinimo“. Skelbta: 2012-04-26, www.valstybes-zinios.lt, 2012, Nr.: 49; 
2012-04-26, Valstybės žinios, 2012, Nr.: 49 -2407. 

Tvarkoma Trako miško teritorija, kurioje įsikūrusi plačialapės klumpaitės (Cypripedium 
calceolus) populiacija, yra Alytaus apskrities, Lazdijų rajono savivaldybėje, Metelių 
regioniniame parke. 

Veiksmų plano tikslas: 

• išsaugoti gyvybingą plačialapės klumpaitės populiaciją Metelių regioninio parko 
Trako miške. 

Veiksmų plano uždaviniai: 

• biotechninių priemonių pagalba atkurti ir palaikyti rūšiai palankias buveinės 
sąlygas. 

• apsaugoti rūšies buveinę ir populiaciją nuo neigiamo šernų poveikio. 
 
Veiksmų plano uždavinius planuojama įgyvendinti atkuriant plačialapei klumpaitei 

palankias buveinės sąlygas – buveinėje šalinant perteklinius antrojo medžių ardo medžius (egles 
ir kelis skroblus), krūmus ir mažinant jų projekcinį padengimą, tinkamai ugdant medyną. 
Siekiant plačialapės klumpaitės buveinę apsaugoti nuo neigiamo šernų poveikio, kurie, spėjama, 
tiesiogiai naikina augalus, išknisdami ir suėsdami šakniastiebius, visas plotas bus aptveriamas 
metaline tvora. Priemonės gali būti įgyvendintos 2012–2014 m     (19 lentelė).  

 
Skiauterėtojo tritono (Triturus cristatus Laurenti, 1768) rūšies apsaugos planas. 

Paruoštas 2009  m. Numatoma tvarkyti Petroškų miško teritorija  yra privatūs miškai. 
 

Raudonosios knygos rūšių apsaugos veiksmų planuose numatytų priemonių 
įgyvendinimą organizuoja regioninių parkų direkcijos.
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20 lentelė 
 

Projektuojamos tvarkymo priemonės remiantis gamtotvarkos  planais 
 
 

Girininkija 
Kv. 
Nr. 

Skl. 
Nr. 

Skl. 

plotas, 

ha 

Tvarko-
mas  skl. 
plotas, 
ha 

Medyno 
Tvarkymo 
ploto ir 
tvarkymo 
priemonės 
Nr., arba 
Buveinės 
tipas ** 

Projektuojama tvarkymo priemonė Pastabos 

Rūšinė sudėtis Amžius 
Skal- 
sumas 

Dtg 

 
ŠIRVINTO MIŠKO 
GAMTOTVARKOS 
PLANAS 
 

        

Seirijų 4 7 3,8 1,9 Pelkė   Pc Tvarkymo 
plotas Nr. 2 

Krūmų kirtimas. Susiverianti sumedėjusi augmenija kelia 
pavojų atviroms ir pusiau atviroms pelkių buveinėms, todėl jų 
padengimą būtina reguliuoti. Krūmai ir medžiai turi būti 
iškertami, jų padengimą paliekant ne didesnį kaip 5 % 
(paliekami stambiausi medžiai ir krūmai). Krūmų atžalos turi 
būti iškertamos antraisiais ir ketvirtaisiais metais po pirmojo 
krūmų kirtimo (pelkėse darbai gali būti atliekami rečiau); 
tolesnis krūmų dangos reguliavimas atliekamas priklausomai 
nuo užžėlimo spartos. Nukirstos šakos turi būti sukraunamos į 
krūvas ir tais pačiais metais išvežamos. Plotuose su pelkiniais 
dirvožemiais visi darbai turi būti atliekami įšalus gruntui. 

 

Seirijų 4 7 3,8 1,9 Pelkė   Pc Tvarkymo 
plotas Nr. 3 

            „              „           „  
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Girininkija 
Kv. 
Nr. 

Skl. 
Nr. 

Skl. 

plotas, 

ha 

Tvarko-
mas  skl. 
plotas, 
ha 

Medyno 
Tvarkymo 
ploto ir 
tvarkymo 
priemonės 
Nr., arba 
Buveinės 
tipas ** 

Projektuojama tvarkymo priemonė Pastabos 

Rūšinė sudėtis Amžius 
Skal- 
sumas 

Dtg 

Seirijų 4 9 1,2 0,5 9B 
1J 
U 
Trakas: Lz, Šm, tankus. 
Skalsumas nevienodas, 
amžius nevienodas, sklypas 
užšlamštintas, 

85 
85 
85 

0,6 Ldl Tvarkymo 
plotas Nr. 5 

Pakaitinių rūšių medžių kirtimas. Kertant beržus ir drebules 
skatinamas plačialapių medžių atsikūrimas. Tvarkomas vietas 
būtina nustatyti atsižvelgiant į retųjų rūšių ir kitų vertingų 
biologinių objektų radimviečių išsidėstymą. Kirsti beržus ir 
drebules, kad medyno glaudumas liktų ne mažesnis negu 0,6. 
Darbai gali būti atliekami per du kartus kas treji metai. Darbai 
turi būti atliekami įšalus gruntui. Esant galimybei, medieną 
ištraukti arkliais arba lengva ratine technika. Rekomenduojama 
palikti buveinėje 10 % iškirstų >15 cm skersmens medžių 
skaičiaus. Nugenėtos šakos turi būti sukraunamos į krūvas; jas 
rekomenduojama išvežti. 

 

Seirijų 4 11 13,1 1,1 7B 
3J 

75 
75 

0,9 Pc Tvarkymo 
plotas Nr. 3 

Tas pat kaip ir Seirijų g-jos kv. 4 skl. 7  

Seirijų 4 12 0,7 0,7 6Ą 
2P 
1D 
1B 
Trakas: Lz, Šm, retas. 
Medyno rūšinė sudėtis 
grupinė, skalsumas 
nevienodas, KMB 
Nr.562302 

80 
70 
70 
70 
 

0,6 Ldl Tvarkymo 
plotas Nr. 5 

Tas pat kaip ir Seirijų g-jos kv. 4 skl. 9 
 

 

Seirijų 4 13 4,0 2,9 4J 
3U 
2B 
1Ą 
D 
Trakas: Lz, Šm, tankus. 
Skalsumas nevienodas, 
amžius nevienodas, medyno 
rūšinė sudėtis grupinė, 
 sklypas užšlamštintas 

70 
70 
70 
130 
70 
 
 

0,6 Lfp Tvarkymo 
plotas Nr. 5 

            „              „           „  
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Girininkija 
Kv. 
Nr. 

Skl. 
Nr. 

Skl. 

plotas, 

ha 

Tvarko-
mas  skl. 
plotas, 
ha 

Medyno 
Tvarkymo 
ploto ir 
tvarkymo 
priemonės 
Nr., arba 
Buveinės 
tipas ** 

Projektuojama tvarkymo priemonė Pastabos 

Rūšinė sudėtis Amžius 
Skal- 
sumas 

Dtg 

Seirijų 4 16 0,7 0,5 10P 
B 
Ą 
Trakas: Lz, Šm, vidutinio 
tankumo. Skalsumas 
nevienodas, kiti objektai. 
KMB Nr.562302 

65 
65 
65 
 
 

0,7 Ndp Tvarkymo 
plotas Nr. 5 

            „              „           „  

Seirijų 4 17 4,0 3,7 9J 
1U 
Ą 
Trakas: Št, retas. Skalsumas 
nevienodas, amžius 
nevienodas 

85 
85 
150 
 

0,9 Pdn Tvarkymo 
plotas Nr. 5 

            „              „           „  

Seirijų 4 18 2,8 0,2 6B 
3J 
1Ą 
 L  
E 
Trakas: Lz, Šm, tankus. 
Medyno rūšinė sudėtis 
grupinė 
KMB Nr.562301 

80 
80 
140 
80 
60 
 
 

0,7 Ldl Tvarkymo 
plotas Nr. 5 

            „              „           „  

Seirijų 5 1 1,3 1,3 8J 
2B 

35 
35 

0,6 Pc Tvarkymo 
plotas Nr. 3 

Tas pat kaip ir Seirijų g-jos kv. 4 skl. 7 
 

 

Seirijų 5 2 0,6 0,6 Pelkė    Pc Tvarkymo 
plotai Nr.2 ir 
3 

   „           „             „              „   

Seirijų 5 3 0,7 0,7 7J 
3B 

40 
40 

0,7 Pc Tvarkymo 
plotas Nr. 3 

   „           „             „              „   

Seirijų 5 4 6,2 6,2 Pelkė    Pc Tvarkymo 
plotas Nr. 2 
ir 3 

   „           „             „              „   

Seirijų 5 8 27,8 0,3 9B 
1J 
Skalsumas nevienodas, 
amžius nevienodas 

75 
65 
 

0,9 Pc Tvarkymo 
plotas Nr. 3 

   „           „             „              „   
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Girininkija 
Kv. 
Nr. 

Skl. 
Nr. 

Skl. 

plotas, 

ha 

Tvarko-
mas  skl. 
plotas, 
ha 

Medyno 
Tvarkymo 
ploto ir 
tvarkymo 
priemonės 
Nr., arba 
Buveinės 
tipas ** 

Projektuojama tvarkymo priemonė Pastabos 

Rūšinė sudėtis Amžius 
Skal- 
sumas 

Dtg 

Seirijų 6 1 0,8 0,8 10J 
U 

85 
85 

1,0 Pdn Tvarkymo 
plotas Nr. 5 

Tas pat kaip ir Seirijų g-jos kv. 4 skl. 9 
 

 

Seirijų 6 2 2,7 0,1 5B 
2E 
2Ą 
1U 
Ą 
L 
J 
D 
Sb 
E 
Trakas: Lz, Št, tankus. Kiti 
objektai, sklypas 
užšlamštintas, augavietė 
įvairuoja. KMB Nr.562301. 

80 
80 
140 
60 
70 
80 
80 
60 
50 
50 
 
 

0,7 Ldl Tvarkymo 
plotas Nr. 5 

   „           „             „              „   

Seirijų 6 3 0,6 0,1 7B 
1E 
2J 
Ą 
Trakas: Lz, Št, tankus. 
Medyno rūšinė sudėtis 
grupinė, skalsumas 
nevienodas, amžius 
nevienodas 

80 
80 
80 
140 
 
 

0,7 Ldl Tvarkymo 
plotas Nr. 5 

   „           „             „              „   
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Girininkija 
Kv. 
Nr. 

Skl. 
Nr. 

Skl. 

plotas, 

ha 

Tvarko-
mas  skl. 
plotas, 
ha 

Medyno 
Tvarkymo 
ploto ir 
tvarkymo 
priemonės 
Nr., arba 
Buveinės 
tipas ** 

Projektuojama tvarkymo priemonė Pastabos 

Rūšinė sudėtis Amžius 
Skal- 
sumas 

Dtg 

Seirijų 6 5 1,8 0,2 3Ą 
1E 
1Sb 
1K 
1B 
1J 
1D 
1P 
Trakas: Lz, vidutinio 
tankumo. Medyno rūšinė 
sudėtis grupinė, augavietė 
įvairuoja, 
KMB Nr.562302 

120 
90 
60 
60 
70 
70 
70 
70 
 
 

0,6 Šds Tvarkymo 
plotas Nr. 5 

   „           „             „              „   

Seirijų 6 5 1,8 0,1    „           „             „                  „     „ „ Tvarkymo 
plotas Nr. 8 

Šienauti plikažiedžio linalapio augavietes. šienaujama ne rečiau 
kaip kas dveji metai (tinkamiausias laikas – liepos mėn.). 
Šienaujama motorinėmis šienapjovėmis. Nupjauta žolė turi būti 
išvežama. 

 

Seirijų 6 6 2,7 0,6 8J 
1Ą 
1U 
Trakas: Št, retas. Medyno 
rūšinė sudėtis grupinė, 
skalsumas nevienodas, 
amžius nevienodas. 

85 
140 
85 
 
 
 

1,0 Pdn Tvarkymo 
plotas Nr. 5 

Tas pat kaip ir Seirijų g-jos kv. 4 skl. 12 
 

 

Seirijų 6 9 2,4 1,8 6E 
4B 
Skalsumas nevienodas, 
medyno rūšinė sudėtis 
grupinė, amžius nevienodas 

60 
60 
 

0,5 Lcl Tvarkymo 
plotas Nr. 6 

Eglių kirtimas.         Retinti medyno ir pomiškio egles, kad jų 
projekcinis padengimas visuose medyno arduose sudarytų apie 
10 %, tačiau bendras medyno glaudumas turi likti ne mažiau 
0,6. Darbai turi būti atliekami per kelis kartus kas 3–4 metai. 
Darbai turi būti atliekami įšalus gruntui. Rekomenduojama 
palikti buveinėje iki 10 % iškirstų >15 cm skersmens medžių 
skaičiaus. Nugenėtos šakos turi būti sukraunamos į krūvas; jas 
rekomenduojama (nebūtina) išvežti. 
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Girininkija 
Kv. 
Nr. 

Skl. 
Nr. 

Skl. 

plotas, 

ha 

Tvarko-
mas  skl. 
plotas, 
ha 

Medyno 
Tvarkymo 
ploto ir 
tvarkymo 
priemonės 
Nr., arba 
Buveinės 
tipas ** 

Projektuojama tvarkymo priemonė Pastabos 

Rūšinė sudėtis Amžius 
Skal- 
sumas 

Dtg 

Seirijų 7 1 7,3 5,7 7P 
3B 
E 
Trakas: Lz, Št, tankus. 
Skalsumas nevienodas, 
amžius nevienodas.  
 

80 
80 
40 
 

0,8 Ncl Tvarkymo 
plotas Nr. 9 

Krūmų retinimas.    Tankiai užkrūmijusiuose sklypuose, kurių 
krūmų ardo projekcinis padengimas viršija 60 %, retinti 
krūmus, kad projekcinis padengimas sumažėtų iki 40 %. Palikti 
perspektyvius pomiškio medžius. Darbai turi būti atliekami 
įšalus gruntui. Vegetacijos sezone pažymėti natūroje retųjų 
augalų rūšių augimvietes. Jeigu jose retinami krūmai, nukirstos 
šakos iš buveinės turi būti pašalinamos.  Konkrečius tvarkomus 
plotus būtina nustatyti atsižvelgiant į bendrą krūmų ardo 
susivėrimą ir retųjų rūšių bei kitų vertingų biologinių objektų 
radimviečių išsidėstymą.     

 

Seirijų 7 3 2,2 0,6 8B 
2E 
10E 
Trakas: Lz, vidutinio 
tankumo. Skalsumas 
nevienodas, amžius 
nevienodas 

70 
90 
60 
 
 
 
 

0,4 
 
0,3 

Ldl Tvarkymo 
plotas Nr. 6 

Tas pat kaip ir Seirijų g-jos kv. 6 skl. 9 
 

 

Seirijų 7 3 2,2 0,2    „           „             „                  „     „ „ Tvarkymo 
plotas Nr. 7 

Tas pat kaip ir Seirijų g-jos kv. 6 skl. 9 
 

 

Seirijų 7 4 2,8 0,4 2Ą 
1E 
2Sb 
2K 
2B 
1D 
Ą  
P  
J 
Trakas: Lz, Šm, Št, 
vidutinio tankumo. Kiti 
objektai, skalsumas 
nevienodas, 
augavietė įvairuoja. KMB 
Nr.562302. 

130 
100 
60 
60 
75 
75 
70 
100 
75 
 
 

0,7 Nds Tvarkymo 
plotas Nr. 9 

Tas pat kaip ir Seirijų g-jos kv. 7 skl. 1 
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Girininkija 
Kv. 
Nr. 

Skl. 
Nr. 

Skl. 

plotas, 

ha 

Tvarko-
mas  skl. 
plotas, 
ha 

Medyno 
Tvarkymo 
ploto ir 
tvarkymo 
priemonės 
Nr., arba 
Buveinės 
tipas ** 

Projektuojama tvarkymo priemonė Pastabos 

Rūšinė sudėtis Amžius 
Skal- 
sumas 

Dtg 

Seirijų 7 5 3,1 0,2 6B 
2J 
1E 
1U  
Ą  
Sb  
Trakas: Lz, tankus. Kiti 
objektai, skalsumas 
nevienodas. Kertinė miško 
buveinė Nr.562302. 

65 
65 
85 
75 
130 
60 
 

0,7 Ldp Tvarkymo 
plotas Nr. 7 

Tas pat kaip ir Seirijų g-jos kv. 6 skl. 9 
 

 

Seirijų 7 9 0,4 0,4 5P 
2E 
3B 
Medyno rūšinė sudėtis 
grupinė, skalsumas 
nevienodas, amžius 
nevienodas 

10 
15 
10 
 
 

0,5 Ncl Tvarkymo 
plotas Nr. 4 

Tas pat kaip ir Seirijų g-jos kv. 4 skl. 7 
 

 

Seirijų 7 10 3,3 0,1 6B 
2E 
2J 

75 
90 
75 

0,8 Ldl Tvarkymo 
plotas Nr. 4 

Tas pat kaip ir Seirijų g-jos kv. 4 skl. 7 
 

 

Viso:    33,8        

LI ŪNELIO EŽERO IR JO 
APYEŽERI Ų 
GAMTOTVARKOS 
PLANAS 
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Girininkija 
Kv. 
Nr. 

Skl. 
Nr. 

Skl. 

plotas, 

ha 

Tvarko-
mas  skl. 
plotas, 
ha 

Medyno 
Tvarkymo 
ploto ir 
tvarkymo 
priemonės 
Nr., arba 
Buveinės 
tipas ** 

Projektuojama tvarkymo priemonė Pastabos 

Rūšinė sudėtis Amžius 
Skal- 
sumas 

Dtg 

Veisiejų 195 16 0,5 0,5 9J 
1B 

55 
60 

0,8 Pc Tvarkymo 
plotas Nr. 5 

Krūmų ir medžių šalinimas.  Apaugančiuose ir apleistuose 
pievų ir kadagynų plotuose turi būti iškirsti želiantys medžiai ir 
krūmai. Kadagiai ir pavieniai seni, stambūs medžiai turi būti 
palikti. Nupjauti medžiai ir krūmai iš teritorijos turi būti 
pašalinami. Darbai turėtų būti atliekami ant įšalusio grunto. 
Šakos ir kitos medienos atliekos turėtų būti pašalinamos iš 
teritorijos. Jos gali būti sudeginamos vietoje, jei 
transportavimas iš teritorijos būtų per daug sudėtingas. 
Deginant atliekas rekomenduotina sukrauti kuo mažiau 
laužaviečių, o taip pat, jeigu įmanoma, pašalinti iš teritorijos 
pelenus. Plotuose, atvertuose iškirtus krūmus bei medžius 
kasmet turi būti šalinamos iškirstų sumedėjusių augalų atžalos. 
Šienavimas. Atvirų buveinių palaikymui būtinas šienavimas. 
Nurodyti plotai turi būti šienaujami kasmet. Rekomenduojama 
šienauti rugpjūčio pabaigoje ar rudens pradžioje, kai 
subrendusios saugomų augalų sėklos. Nušienauta žolė iš 
buveinių turi būti pašalinama. 
Ganymas. Galvijų tankis – iki 1 galvijo/ha ganomo ploto, 
ganymas nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d. kasmet. 
Nenuganyti žoliniai augalai vegetacijos pabaigoje turi būti 
nušienaujami, žolė pašalinama. 

 

Veisiejų 195 17 1,1 1,1 Miško aikštė 
 

  Ncl Tvarkymo 
plotas Nr. 6 

Tas pat kaip ir Veisiejų g-jos kv. 195 skl. 16 
 

 

Veisiejų 195 18 0,6 0,2 6B 
4J 
Trakas: Št, Kr, vidutinio 
tankumo. Medyno rūšinė 
sudėtis grupinė, skalsumas 
nevienodas, 
amžius nevienodas 

45 
55 
 
 

0,6 Pc Tvarkymo 
plotas Nr. 10 

Tas pat kaip ir Veisiejų g-jos kv. 200 skl. 5 
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Girininkija 
Kv. 
Nr. 

Skl. 
Nr. 

Skl. 

plotas, 

ha 

Tvarko-
mas  skl. 
plotas, 
ha 

Medyno 
Tvarkymo 
ploto ir 
tvarkymo 
priemonės 
Nr., arba 
Buveinės 
tipas ** 

Projektuojama tvarkymo priemonė Pastabos 

Rūšinė sudėtis Amžius 
Skal- 
sumas 

Dtg 

Veisiejų 200 1 0,7 0,7 8B 
2J 
Trakas: Sd, Št, Kd, tankus 

50 
50 
 

0,8 Ucl Tvarkymo 
plotas Nr. 7 

K rūmų ir medžių šalinimas. Medžiai turi būti 
išretinami iki 20–25% lajų padengimo, paliekant pavienius 
stambius medžius arba nedideles jų grupes. 
Krūmai, išskyrus kadagius ir pavienius pomiškio medžius, turi 
būti iškirsti. Bendras krūmų ardo padengimas neturi viršyti 30% 
ploto. Darbai turėtų būti atliekami ant įšalusio grunto. Šakos ir 
kitos medienos atliekos turėtų būti pašalinamos iš teritorijos. 
Jos gali būti sudeginamos vietoje, jei transportavimas iš 
teritorijos būtų per daug sudėtingas. Deginant atliekas  
rekomenduotina sukrauti kuo mažiau laužaviečių, o taip pat, 
jeigu įmanoma, pašalinti iš teritorijos pelenus. 
Ganymas. pradedamas nuo gegužės 15 d. ir tęsiamas iki rugsėjo 
15 d. kasmet, tačiau reikia atsižvelgti ir į tai, kad 
šioje buveinėje yra saugomos rūšys, ganymas galimas tik tose 
vietose kur nekenkia šioms rūšims, šios ypač svarbios retųjų 
augalų radavietės gali būti specialiai aptveriamos. 

 

Veisiejų 200 2 0,4 0,4 Miško aikštė   Ncl Tvarkymo 
plotas Nr. 6 

Tas pat kaip ir Veisiejų g-jos kv. 195 skl. 16 
 

 

Veisiejų 200 4 1,4 1,4 7B 
3B 
P 
D 
Trakas: Št, Kd, tankus. 

45 
25 
45 
25 
 

0,6 Lcl  Tvarkymo 
plotas Nr. 7 

Tas pat kaip ir Veisiejų g-jos kv. 200 skl. 1 
 

 



 69

Girininkija 
Kv. 
Nr. 

Skl. 
Nr. 

Skl. 

plotas, 

ha 

Tvarko-
mas  skl. 
plotas, 
ha 

Medyno 
Tvarkymo 
ploto ir 
tvarkymo 
priemonės 
Nr., arba 
Buveinės 
tipas ** 

Projektuojama tvarkymo priemonė Pastabos 

Rūšinė sudėtis Amžius 
Skal- 
sumas 

Dtg 

Veisiejų 200 5 0,3 0,3 Pelkė    Pc Tvarkymo 
plotas Nr. 10 

Krūmų ir medžių šalinimas 
Ekstensyvus krūmų ir medžių užaugimas gali būti sustabdomas 
kertant. Darbai turėtų būti atliekami ant įšalusio grunto. 
Šakos ir kitos medienos atliekos turėtų būti pašalinamos iš 
teritorijos. Jos gali būti sudeginamos vietoje, jei 
transportavimas iš teritorijos būtų per daug sudėtingas. eginant 
atliekas rekomenduotina sukrauti kuo mažiau laužaviečių, o taip 
pat, jeigu įmanoma, pašalinti iš teritorijos pelenus. 
Šienavimas. Atvirų buveinių palaikymui būtinas šienavimas. 
Taip pat šieno ir kitų augalinių atliekų šalinimas padeda 
išvengti teritorijos eutrofikacijos. Šienaujama turi būti po 
daugelio augalų žydėjimo periodo, t. y. po liepos mėn. 15 d. 
tačiau reikia atsižvelgti ir į tai, kad šioje buveinėje yra 
saugomos rūšys, šienavimas galimas tik tose vietose kur 
nekenkia šioms rūšims. 

 

Veisiejų 200 6 0,5 0,5 Miško aikštė   Ncl Tvarkymo 
plotas Nr. 8 

Tas pat kaip ir Veisiejų g-jos kv. 195 skl. 16 
 

 

Veisiejų 200 7 1,9 0,5 6B 
3B 
1J 
P 
Trakas: Št, Kd, Šn, tankus. 
Medyno rūšinė sudėtis 
grupinė, skalsumas 
nevienodas, 
augavietė įvairuoja. 

45 
65 
55 
45 
 

0,6 Ucl Tvarkymo 
plotas Nr. 7 

Tas pat kaip ir Veisiejų g-jos kv. 200 skl. 1 
 

 

Veisiejų 200 8 2,0 1,7 9P 
1B 
Trakas: Kd, Lz, tankus. 
Skalsumas nevienodas, 
amžius nevienodas, 
augavietė 
įvairuoja, medyno rūšinė 
sudėtis grupinė. 

45 
55 
 
 

0,9 Nbl Tvarkymo 
plotas Nr. 13 

Tas pat kaip ir Veisiejų g-jos kv. 200 skl. 1 
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Girininkija 
Kv. 
Nr. 

Skl. 
Nr. 

Skl. 

plotas, 

ha 

Tvarko-
mas  skl. 
plotas, 
ha 

Medyno 
Tvarkymo 
ploto ir 
tvarkymo 
priemonės 
Nr., arba 
Buveinės 
tipas ** 

Projektuojama tvarkymo priemonė Pastabos 

Rūšinė sudėtis Amžius 
Skal- 
sumas 

Dtg 

Veisiejų 200 9 1,1 0,6 6B 
2B 
2J 
Trakas: Št, Kr, tankus. 

40 
60 
40 

0,7 Pc Tvarkymo 
plotas Nr.11 

Dalyje ploto tas pat kaip ir Veisiejų g-jos kv. 200 skl. 5  

Veisiejų 200 9 1,1 0,5 6B 
2B 
2J 
Trakas: Št, Kr, tankus. 

40 
60 
40 

0,7 Pc Tvarkymo 
plotas Nr. 13 

Tas pat kaip ir Veisiejų g-jos kv. 200 skl. 1 
 

 

Viso:  8,4        

LIUBELIO MIŠKO 
GAMTOTVARKOS 
PLANAS 
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Girininkija 
Kv. 
Nr. 

Skl. 
Nr. 

Skl. 

plotas, 

ha 

Tvarko-
mas  skl. 
plotas, 
ha 

Medyno 
Tvarkymo 
ploto ir 
tvarkymo 
priemonės 
Nr., arba 
Buveinės 
tipas ** 

Projektuojama tvarkymo priemonė Pastabos 

Rūšinė sudėtis Amžius 
Skal- 
sumas 

Dtg 

Veisiejų 167 10 2,7 2,4 Pelkė    Pc Tvarkymo 
plotas Nr.2 ir 
Nr. 4  

Krūmų ir medžių šalinimas. Ekstensyvus krūmų ir medžių 
užaugimas gali būti sustabdomas kertant. Darbai turėtų būti 
atliekami įšalus gruntui. Šakos ir kitos medienos atliekos turėtų 
būti pašalinamos iš teritorijos. Jos gali būti deginamos vietoje, 
jei transportavimas iš teritorijos būtų per daug sudėtingas. 
Deginant atliekas rekomenduotina sukrauti kuo mažiau 
laužaviečių, taip pat, jeigu įmanoma, pašalinti iš teritorijos 
pelenus. Papildomai plotuose, atvertuose iškirtus krūmus ir 
medžius, kasmet turi būti šalinamos iškirstų sumedėjusių 
augalų atžalos. Jei atžalos želia ypač intensyviai, jas reikia kirsti 
kelis kartus per metus, kol jų augimas susilpnės. Nupjautos 
augalų dalys iš teritorijos turi būti pašalinamos. Darbai turi būti 
atliekami įšalus gruntui. 
Pelkių šienavimas. Atvirų buveinių palaikymui būtinas 
šienavimas. Taip pat šieno ir kitų augalinių atliekų šalinimas 
padeda išvengti teritorijos eutrofikacijos. Šienauti reikia bent 
kas 2 metus, šienaujama turi būti po daugelio augalų žydėjimo 
do, t. y. po rugpjūčio mėn. 15 d. Tačiau reikia perio atsižvelgti 
ir į tai, kad šioje buveinėje yra saugomos rūšys, šienavimas 
galimas tik tose vietose, kur nekenkia šioms rūšims.  
Nendrynų šienavimas. Pirmuosius dvejus metus nendrės 
turi būti šienaujamos dukart per metus (prieš pat žydėjimą, 
birželio–liepos mėn., ir vegetacijos sezono pabaigoje, rugsėjo 
–spalio mėn.), po to – kartą per metus prieš žydėjimą. 
Šienavimas atliekamas rankinėmis priemonėmis (motorinėmis 
krūmapjovėmis). Nušienauta biomasė turi būti per savaitę 
pašalinama iš teritorijos. Naudojamos išvežimo priemonės turi 
kuo mažiau pažeisti pelkės paviršių. Labai atsargiai dirbti retųjų 
rūšių augimvietėse. 

 

Viso 2,4        

Iš viso: 44,6        
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21 lentelė 
Projektuojamos tvarkymo priemonės remiantis Lietuvos raudonosios knygos rūšių apsaugos  planais 

 
 

Girininkija 
Kv. 
Nr. 

Skl. 
Nr. 

Skl. 

plotas, 

ha 

Tvarko-
mas  skl. 
plotas, 
ha 

Medyno 
Tvarkymo 
ploto ir 
tvarkymo 
priemonės 
Nr., arba 
Buveinės 
tipas ** 

Projektuojama tvarkymo priemonė 

Rūšinė sudėtis Amžius 
Skal- 
sumas 

Dtg 

Trako miško plačialapės klumpaitės ( Cypripedium calceolus  
L.) apsaugos 2012 – 2014 m. veiksmų planas. 

     

Seirijų 26 29 3,8 0,2 10E 
P 
Ą 
B 
Skalsumas nevienodas, 
amžius nevienodas 

60 
60 
60 
60 

0,9 Ncp Tvarkymo 
plotas Nr.1 

1. Jaunų eglaičių ir perteklinių eglių šalinimas, 
2. krūmų ir jaunų medelių retinimas bei šalinimas, 
Vidutinis perteklinių eglių tankumas yra 3 medžiai 0,1 ha plote. 
Jaunų eglaičių ir perteklinių eglių šalinimas. Palanki plačialapės klumpaitės 
buveinės būklė turi būti palaikoma šalinant pernelyg tankiai sužėlusias 
eglaites ir antrojo medžių ardo egles. Medžių arde eglės turėtų sudaryti ne 
daugiau kaip 30 % bendro medžių projekcinio padengimo. Eglaičių dalis 
buveinėje turėtų sudaryti ne daugiau kaip 20 % viso krūmų ardo projekcinio 
padengimo, o krūmų ardo projekcinis padengimas turėtų būti daugiau kaip 50 
%. Tvarkomos buveinės medyne turėtų didėti lapuočių medžių, pageidautina 
beržų, dalis. Perteklinės antrojo medžių ardo eglės pjaunamos benzopjūklu 
žiemą, susidarius sniego dangai ir (arba) nuolatiniam įšalui, geriausia 
gruodžio–vasario mėnesiais. Šalintinas antrojo medžių ardo egles reikėtų 
išpjauti per dvejus metus. Pirmaisiais  
tvarkymo metais – 50 % šalintinų medžių, antraisiais – likusius 50 % 
šalintinų medžių. Nupjautos eglės turi būti pašalinamos (išnešamos) iš 
tvarkomo ploto ribų ir išgabenamos iš draustinio teritorijos ribų. Iš tvarkomo 
ploto eglių kamienai turi būti išnešami. 
Jaunos eglaitės (iki 6 m aukščio) pjaunamos benzopjūklu žiemą, susidarius 
sniego dangai ir (arba) nuolatiniam įšalui, geriausia gruodžio–vasario 
mėnesiais. Pirmaisiais tvarkymo metais išpjaunama ne daugiau kaip 50 % 
šalintinų eglaičių, antraisiais tvarkymo metais–likusią dalį (50 %) šalintinų 
medelių. Jaunų eglaičių tvarkomuose plotuose turėtų likti ne daugiau kaip po 
2 individus 100 m2 (0,1 ha) plote. Nupjautos eglaitės turi būti pašalinamos 
(išnešamos) iš tvarkomo ploto, išgabentos iš draustinio teritorijos ribų. 
Lazdynai retinami išpjaunant jaunus krūmų stiebus, bet paliekant 2–3 
stambiausius ir sveikiausius ūglius. Viso lazdynų krūmo išpjauti negalima, 
nes smarkiai padidėjęs šviesos srautas skatina aukštaūgių žolių vešėjimą.  
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Girininkija 
Kv. 
Nr. 

Skl. 
Nr. 

Skl. 

plotas, 

ha 

Tvarko-
mas  skl. 
plotas, 
ha 

Medyno 
Tvarkymo 
ploto ir 
tvarkymo 
priemonės 
Nr., arba 
Buveinės 
tipas ** 

Projektuojama tvarkymo priemonė 

Rūšinė sudėtis Amžius 
Skal- 
sumas 

Dtg 

Seirijų 26 31 0,7 0,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6E 
1E 
2D 
1Ą 
P 
Trakas: Lz, Šm, vidutinio 
tankumo. Medyno rūšinė 
sudėtis grupinė, skalsumas 
nevienodas, amžius 
nevienodas. 

90 
60 
70 
130 
100 
 
 
 

0,7 Ncp Tvarkymo 
plotas Nr.1 

Retinami žiemą, susidarius sniego dangai ir (arba) nuolatiniam įšalui, 
geriausia gruodžio–vasario mėnesiais. Pirmaisiais tvarkymo metais 
išpjaunama ne daugiau kaip 30 % šalintinų lazdynų stiebų, antraisiais 
tvarkymo metais–dar 30% šalintinų stiebų, trečiaisiais – likę šalintini ūgliai ir 
naujai atžėlę jauni ūgliai. Retinti apie 60 lazdynų krūmų. Retinami atskirose 
tvarkytinų plotų vietose nedideliais lopais labai tankiai sužėlę šaltekšnių, 
karklų ir kiti krūmai. Nupjauti krūmų stiebai ir ūgliai su visomis šakomis turi 
būti pašalinami (išnešami) iš tvarkomo ploto, Trako miško ir BAST 
teritorijos ribų. 
Jauni lapuočių medžių (ąžuolų, uosių, liepų, klevų, beržų, skroblų) medeliai 
ir žemaūgiai krūmai (sausmedžiai) paliekami. 

Seirijų 26 44 2,6 1,2 5D 
1E 
1Ą 
1B 
1Sb 
1E 
Trakas: Lz, Šm, vidutinio 
tankumo. Medyno rūšinė 
sudėtis grupinė, skalsumas 
nevienodas, amžius 
nevienodas. 

75 
75 
110 
75 
65 
65 
 
 
 
 
 

0,7 Ncp Tvarkymo 
plotas Nr.1 
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Girininkija 
Kv. 
Nr. 

Skl. 
Nr. 

Skl. 

plotas, 

ha 

Tvarko-
mas  skl. 
plotas, 
ha 

Medyno 
Tvarkymo 
ploto ir 
tvarkymo 
priemonės 
Nr., arba 
Buveinės 
tipas ** 

Projektuojama tvarkymo priemonė 

Rūšinė sudėtis Amžius 
Skal- 
sumas 

Dtg 

Seirijų 26 29 3,8 0,7 10E 
P 
Ą 
B 
Skalsumas nevienodas, 
amžius nevienodas. 

60 
60 
60 
60 
 
 

0,9 Ncp Tvarkymo 
plotas Nr.2 

1. Jaunų eglaičių ir perteklinių eglių šalinimas, 
2. krūmų ir jaunų medelių retinimas bei šalinimas, 
3. skroblų retinimas, 
4. apsauginės tinklo tvoros su vartais įrengimas. 
Perteklinių eglių vidutinis tankumas yra 4 medžiai 0,1 ha plote. 
Eglės ir eglaitės kertamos ir šalinamos taip pat kaip ir 1 tvarkymo plote. Iš 
viso reikia retinti apie 50 lazdynų krūmų. Kertami  ir retinami taip pat kaip ir 
1 tvarkymo plote. 
Šaltekšnių, karklų ir kiti krūmai šalinami kaip ir  1 tvarkymo plote. 
Jauni lapuočių medžių (ąžuolų, uosių, liepų, klevų, beržų, skroblų) medeliai 
ir žemaūgiai krūmai  (sausmedžiai) paliekami. 
Tvarkomoje teritorijoje skroblai yra pageidaujami medžiai, tačiau dar 
išlikusių plačialapių klumpaičių augavietės plote tankiai suaugę medžiai 
sudaro stiprią ūksmę ir slopina klumapičių augimą bei gyvybingumą. Dėl to 
tvarkomame plote Nr. 2 reikia iškirsti 3 skroblus, esančius antrajame medžių 
arde. Jie šalinami taip pat kaip ir eglės. 
Apsauginės tinklo tvoros su vartais įrengimas. 2 tvarkymo ploto teritoriją 
juosianti metalinio tinklo tvora įrengiama apsaugai nuo šernų. Tvorą tverti 
palankiausias laikas yra balandžio mėnuo. Teritorijos perimetras yra 682 m. 
Tinklo tvora turėtų būti 1,8 m aukščio. Stulpeliai į žemę įkasami kas 2,5 m ir 
prie jų tvirtinamas tinklas. Stulpeliai turi būti iš cinkuoto metalinio 
vamzdžio, į žemę įkasami iki 0,5 m gylio ir įbetonuojami. Technika į 
tvarkomą plotą važiuoti negalima. Tvoroje turėtų būti įrengti rakinami vartai. 

Seirijų 26 43 1,9 0,2 6E 
2Ą 
1E 
1Ą 
Medyno rūšinė sudėtis 
grupinė, skalsumas 
nevienodas, amžius 
nevienodas 

60 
120 
100 
60 
 
 
 

0,6 Ncp Tvarkymo 
plotas Nr.2 

Seirijų 26 44 2,6 1,4 5D 
1E 
1Ą 
1B 
1Sb 
1E 
Trakas: Lz, Šm, vidutinio 
tankumo. Medyno rūšinė 
sudėtis grupinė, skalsumas 
nevienodas, amžius 
nevienodas. 

75 
75 
110 
75 
65 
65 
 
 
 
 
 

0,7 Ncp Tvarkymo 
plotas Nr.2 

Viso:   4,4       
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22 lentelė 
Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai 

 

 
Kv. 
 

Skl. 
Sklypo 
plotas,   
ha 

KFK 
plotas 
sklype, 
ha 

Medyno rūšinė sudėtis Amžius  Skalsumas Augavietė Kirtimų pobūdis 
Iškertamas 
max. tūrio 
% 

Iškertamas 
maksimalus tūris, 
m³ 

Tūris 
1 ha, 
m³ Iš 1 ha sklype 

 

Leipalingio   girininkija 
 

        

4 1 3,3 0,05 7E 
3B 

22 
20 

0,6 Ncl Kalvelės  (kooordinatės 0486510,  6004683 )pietinės 
ekspozicjos šlaite plynai iškirsti aikštelę,  akštelės 
geriausiai saulės įšildomoje  šiaurinėje dalyje apie 2 arų 
plote pašalinti kirtimo liekanas ir paviršinį  humusingą 
dirvožemio sluoksnį sudarant tinkamas sąlygas baliniams 
vėžliams dėti kiaušinius. 

100 110 6 110 

4 1 3,3 1,5 7E 
3B 

22 0,6 Ncl Iškirsti plynai. Kasmet šienauti ir kirsti atžalas. Formuoti 
atvirus pliko smėlio plotus gerai įšildomus saulės.   

100 110 165 110 

4 8 6,7 0,1 6E 
1P 
2B 
1D 

25 
20 
20 
20 

0,6 Ncl 2 kalvelių  ( koordinatės: 0486438,  6004652 ir 0486417, 
6004599) pietrytinės ekspozicijos šlaituose prie miško 
keliuko  plynai iškirsti  2 aikšteles ( maždaug po 5 arus 
ploto), jų geriausiai saulės įšildomose  dalyse maždaug 
po 2 arus plote pašalinti kirtimo liekanas ir  paviršinį  
humusingą dirvožemio sluoksnį sudarant tinkamas 
sąlygas baliniams vėžliams dėti kiaušinius. 

100 110 11 110 

4 8 6,7 1,2 6E 
1P 
2B 
1D 

25 
20 
20 
20 

0,6 Ncl Iškirsti plynai. Kasmet šienauti ir kirsti atžalas. Formuoti 
atvirus pliko smėlio plotus gerai įšildomus saulės.   

100 110 132 110 

4 10 0,9 0,05 8P 
1E 
1B 

22 
22 
20 

0,6 Ncl Kalvelės  (kooordinatės 0486391,  6004542 )pietinės 
ekspozicjos šlaite plynai iškirsti aikštelę,  akštelės 
geriausiai saulės įšildomoje  šiaurinėje dalyje apie 2 arų 
plote pašalinti kirtimo liekanas ir paviršinį  humusingą 
dirvožemio sluoksnį sudarant tinkamas sąlygas baliniams 
vėžliams dėti kiaušinius 

100 100 5 100 

Viso  2,9        319  
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Kv. 
 

Skl. 
Sklypo 
plotas,   
ha 

KFK 
plotas 
sklype, 
ha 

Medyno rūšinė sudėtis Amžius  Skalsumas Augavietė Kirtimų pobūdis 
Iškertamas 
max. tūrio 
% 

Iškertamas 
maksimalus tūris, 
m³ 

Tūris 
1 ha, 
m³ Iš 1 ha sklype 

Krosnos   girininkija 
 

251 20 3,4 3,4 7B 
3J 

15 
15 

0,5 Pcn Šalinti sumedėjusią augaliją – numatyta   Žuvinto 
biosferos rezervato tvarkymo plane (patvirtintame  2006-
06-23 LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-310). 

100 20 68 20 

251 21 0,6 0,6 4B 
3J 
3J 

55 
55 
35 

0,8 Pcn 100 240 144 240 

251 23 1,6 1,6 8J 
2B 

15 
15 

0,6 Pcn 100 35 56 35 

251 24 0,5 0,5 8J 
2B 

35 
35 

0, 6 Pcn 100 150 75 150 

251 25 0,7 0,7 9J 
1B 

45 
45 

0,8 Pcn 100 220 154 220 

251 26 3,9 3,9 6J 
4B 

15 
15 

0,6 Pcn 100 25 98 25 

251 27 2,9 2,9 10J 
B 

20 
20 

0,8 Pcn 100 50 145 50 

253 4 0,1 0,1 10J 25 0,9 Lcl 100 220 22 220 

254 3 0,4 0,4 10J 30 1,0 Pcn 100 200 80 200 

255 7 0,1 0,1 10J 25 0,7 Udf 100 170 17 170 

Viso  14,2        859  

Iš viso  17,1        1.178  
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