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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 
1. Darbo teisinis pagrindas, tikslas ir metodika  

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

Gamtosauginių priemonių plano tikslingumą sąlygojo naujo VĮ Vilniaus miškų ur÷dijos 
vidin÷s miškotvarkos projekto rengimas. Šiame plane suprojektuota gamtosauginių ir 
specialių miško biologinę įvairovę praturtinančių priemonių visuma, remiantis nauja 2010 m. 
miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija ir išaugusiais aplinkosauginiais reikalavimais šalies 
valstybiniams miškams. 
 

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

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

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

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

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

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

Iš viso pagaminta 13 komplektų Gamtosauginių priemonių planų: po 1 komplektą 
aiškinamųjų raštų ir žem÷lapių, skirtų kiekvienai girininkijai ir 1 aiškinamojo rašto bei 
žem÷lapio komplektą skirtą VĮ Vilniaus miškų ur÷dijos administracijai. 

Plano projekto rengimo stadijoje vyko 2 darbiniai susitikimai su Vilniaus miškų 
ur÷dijos atsakingais darbuotojais - visų 12 girininkijų girininkais, miškų ur÷do pavaduotoju A. 
Vaitkevičiumi. Gamtosauginiai klausimai derinti su miškų ur÷dijos teritorijoje esančių 
saugomų teritorijų – Neries regioninio parko taip pat Pavilnių ir Verkių regioninių parkų 
direkcijų darbuotojais, kitais specialistais. 

 
 

 

1 pav. Gamtosauginių priemonių žem÷lapio fragmentas. 
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3. Valstyb÷s saugomos teritorijos ir objektai 
 
3.1. Saugomų teritorij ų bendra apžvalga 
 
Vilniaus miškų ur÷dijos miškų teritorijos plotas yra 60389,6 ha, miško žem÷ užima                

59927,4 ha. Valstybin÷s reikšm÷s miškų bendras plotas – 30406,3 ha, miško žem÷s plotas yra  
30138,9 ha. Miškų ur÷dijos teritorijos miškingumas šiuo metu sudaro 39,6 %. 

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

Pagal saugomų vertybių pobūdį miškų ur÷dijos teritorijoje įsteigti draustiniai skirstomi 
į gamtinius (botaniniai, telmologiniai, ornitologiniai, hidrografiniai ir geomorfologiniai), 
kultūrinius (etnokultūriniai) bei kompleksinius (kraštovaizdžio). 

 Pamin÷tini ir genetiniai draustiniai, kuriuose saugomi genetiškai gryniausi medynai. 
Visos Vilniaus miškų ur÷dijoje esančios saugomos teritorijos yra Lietuvos gamtinio karkaso 
dalis.  

 
„Gamtinis karkasas – tai vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų 

tinklas, jungiantis gamtinio pobūdžio: 

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

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

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

Gamtinio karkaso paskirtis: 

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

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

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

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

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

• Migraciniai koridoriai  – sl÷niai, raguvynai bei dubakloniai, kitos žemesn÷se reljefo 
vietose esančios teritorijos, kuriomis vyksta intensyvi medžiagų, energijos ir gamtin÷s 
informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija.  

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

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

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

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

Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose yra draudžiama arba ribojama 
veikla, galinti tur÷ti neigiamą poveikį saugomoms natūralioms buvein÷ms, rūšių buvein÷ms ir 
saugomoms augalų bei gyvūnų rūšims. Leidžiama tokia veikla, kuri užtikrina tinkamą 
buveinių ir rūšių būklę. Veikla šiose teritorijose turi būti vykdoma atsižvelgiant į konkrečius 
buveinių tipus ar rūšis ir remiantis teritorijų planavimo dokumentais ir (ar) gamtotvarkos 
planais. 
  

Didžioji dalis saugomų teritorijų plotų patenka į gamtinį karkasą. 
  Gamtinio karkaso teritorijose saugoma kraštovaizdžio erdvin÷ teritorin÷ struktūra ir 
gamtinis pobūdis, ekologinis stabilumas, kraštovaizdžio estetin÷ vert÷. 
  

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

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

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

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

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

 
3.1.1 Neries regioninis parkas 

 
Neries regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – 

Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugs÷jo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „D÷l regioninių parkų ir 
draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30–913), siekiant išsaugoti vertingus gamtos ir kultūros 
paveldo bei rekreaciniu požiūriais Pietų Lietuvos aukštumų dalies ir Dzūkų aukštumos dalies 
kraštovaizdžio kompleksus, jų gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti 
ir racionaliai naudoti. 
  Regioninio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1999 m. 
balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 „D÷l regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“, yra išsaugoti 
ypač vertingą Neries vidurupio kilpų sistemą, Bražuol÷s žemupį, vertingas Neries sl÷nio 
miškų biocenozes, iš jų Dūkštų ąžuolyną; išsaugoti kultūros paveldo vertybes, iš jų vieną 
seniausių Lietuvoje apgyvendinimo sistemų – archeologinių vertybių kompleksą, nusidriekusį 
palei Nerį tarp Vilniaus ir Kernav÷s su Dūkštų bažnyčia ir kapin÷mis, Panerių parku, 
Karmazinų, Buivydų, Bradeliškių, Velniakampio, Viršupio ir R÷vos piliakalniais, Karmazinų 
ir Popių pilkapiais (http://www.vstt.lt/VI/index.php#r/139). 

 
Neries regioniniame parke nustatytos šios funkcinio prioriteto zonos: 
 

Regioninio parko funkcinio prioriteto zonos  Užimamas plotas, ha*  Užimamas ploto %  
Konservacinio prioriteto zonos: 7097 67,4% 
Rezervatai 35 0,3% 
Draustiniai 7062 67,1% 
Ekologin÷s apsaugos prioriteto zonos 3010 28,6% 
Rekreacinio prioriteto zonos 306 2,9% 
Ūkinio prioriteto zonos 51 0,5% 
Gyvenamosios zonos 60 0,6% 

Iš viso: 10524 100% 
* Parko bei jo funkcinio prioriteto zonų plotai paskaičiuoti naudojantis GIS (Geografinių informacinių sistemų) programine įranga 
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Neries regioninio parko apsaugos režimą užtikrina ir regioninio parko steigimo tikslų 
įgyvendinimą koordinuoja Neries regioninio parko direkcija. 
  Neries regioniniame parke saugomas Dzūkų aukštumos šiaurinio pakraščio 
kraštovaizdis, kertamas Neries vidurupio sl÷nio su unikaliomis Neries kilpomis.  
  Svarbiausios gamtos vertyb÷s: Neries vidurupio kilpų sistema, gausios retų augalų 
augaviet÷s Bražuol÷s žemupyje ir prie Veprių ežerų, vertingos Neries sl÷nio miškų bendrijos, 
Saidžių šaltinis. Didžiausias Lietuvoje Dūkštų ąžuolynas, ąžuolai – gamtos paminklai – 
Veigeliškių ąžuolas ir Ąžuolų karalien÷.  
  Svarbiausios kultūros paveldo vertyb÷s: viena seniausių Lietuvoje apgyvendinimo 
sistema – archeologinių vertybių kompleksas, nusidriekęs palei Nerį tarp Vilniaus ir Kernav÷s 
su Dūkštų bažnyčia ir kapin÷mis, Panerių parku, žilą senovę ir mūsų prot÷vių laikus menantys 
Karmazinų, Buivydų, Bradeliškių, Velniakampio, Viršupio, Naujosios R÷vos, Stirnių ir R÷vos 
piliakalniai, Karmazinų pilkapiai, Grabijolų, Gelažių-Antakalnių kapin÷s. Dūkštų ąžuolyne 
riogso mįslingas akmuo su senoviniais runų rašmenimis. 
  Karmazinų pilkapynas didžiausias Vilniaus rajone. Pilkapiai gal÷jo būti supilti 6 – 8 a. 
Karmazinų pilkapynas kartu su Popų, Žemųjų Semeniukų, Zabarijos, Paaliosios, Grabijolų, 
Sidaronių, Veprių pilkapiais sudaro žymią kultūros paveldo dalį Neries regioniniame parke. 
Karmazinų pilkapyne pagal buvusį pavidalą atstatyti 3 pilkapiai. 
  Muziejai. Čekonišk÷se galima susipažinti su Vilniaus krašto verbų ekspozicija 
  Galimyb÷s poilsiauti. Poilsiui skirtos teritorijos prie Saidžių kaimo bei Verkšnionių 
miške. Dūkštų ąžuolyne įrengti pažintiniai p÷sčiųjų takai, dalis jų pritaikyti neįgaliesiems. 
Viena atšaka – mitologinis takas, kuriame galima susipažinti su senov÷s baltų dievais. Kita 
atšaka – gamtos takas apie ąžuolyno biologinę įvairovę. Trečioji atšaka – ąžuolyno atkūrimo 
takas. Eidami takais gal÷site matyti kaip keičiasi ąžuolynas jį atkuriant, susipažinti su 
ąžuolyno paukščiais, žinduoliais, augalais ir kt., sustoję prie akmens su ženklais, prisiminti 
senąsias Lietuvos girias ir jose garbintus pagoniškus dievus.  
(http://www.vstt.lt/VI/index.php#r/139). 
 

Neries regioninis parkas išsid÷stęs Elektr÷nų, Trakų rajono ir Vilniaus rajonų 
savivaldyb÷se, parko bendras plotas 10524 ha (pateikiamas Valstyb÷s saugomų teritorijų 
tarnybos kadastre). Miškai yra Suderv÷s ir Dūkštų girininkijose. Bendras miškų teritorijos 
plotas, priklausantis Vilniaus miškų ur÷dijai - 4317 ha, iš jų miško žem÷ užima 4265 ha, iš jų 
valstybin÷s reikšm÷s miškai užima 2099 ha (miško žem÷ – 2082 ha). 

 
Neries regioninio parko konservacinio prioriteto zona 
Neries regioninio parko konservacinio prioriteto zoną sudaro Dūkštų gamtinis 

rezervatas ir 11 draustinių - 4 kraštovaizdžio draustiniai, 3 hidrografiniai, 2 botaniniai ir po 
vieną zoologinį bei etnokultūrinį: 
  

• Kulio kraštovaizdžio draustinis;  
• Dūkštų kraštovaizdžio draustinis;  
• Sviliškių Kraštovaizdžio draustinis; 
• Elniakampio (Velniakampio) kraštovaizdžio draustinis;  
• Aliosios hidrografinis draustinis;  
• Čekon÷s hidrografinis draustinis; 
• Said÷s hidrografinis draustinis;   
• Veprių botaninis draustinis;  
• Bražuol÷s botaninis draustinis; 
• Semeniukų zoologinis draustinis; 
• Šil÷nų etnokultūrinis draustinis. 
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3.1.2 Verkių regioninis parkas 

 
  Verkių regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – 
Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugs÷jo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „D÷l regioninių parkų ir 
draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30–913), siekiant išsaugoti Žaliųjų ežerų gamtinius ir 
Verkių, Kalvarijų, Trinapolio apylinkių kultūrinius istorinius kompleksus, jas tvarkyti ir 
racionaliai naudoti. 
  Regioninio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1996 m. 
liepos 19 d. nutarimu Nr. 855 „D÷l Pavilnių ir Verkių regioninių parkų nuostatų 
patvirtinimo“, yra išsaugoti Žaliųjų ežerų gilius dubaklonius, Neries šlaitus, Turnišk÷s, Rieš÷s 
ir Baltupio (Cedrono) upelių pasl÷nius; išsaugoti kultūros paveldo vertybes, iš jų Verkių 
dvaro ansamblį su parku, senųjų tvenkinių sistema, senąja dvarviete bei Kalvarijų kultūros 
kompleksą - Šv. Kryžiaus bažnyčią ir Kryžiaus kelią, Trinapolio vienuolyno ansamblį, 
istoriškai susiklosčiusių kelių trasas, jų aplinką (http://www.vstt.lt/VI/index.php#r/154). 
 

Regioninio parko funkcinio prioriteto zonos  Užimamas plotas, 
ha*  

Užimamas ploto %  

Konservacinio prioriteto zonos - draustiniai 1350 50,1% 
Ekologin÷s apsaugos prioriteto zonos 321 11,9% 
Rekreacinio prioriteto zonos 801 29,7% 
Gyvenamosios zonos 69 2,6% 
Kito prioriteto zonos 152 5,7% 

Iš viso: 2693    100%    
Regioninio parko buferin÷s apsaugos zona  27   

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

 
Verkių regioninio parko apsaugos režimą užtikrina ir regioninio parko steigimo tikslų 

įgyvendinimą koordinuoja Verki ų regioninio parko direkcija . 
  Verkių regioninis parkas susideda iš dviejų gana skirtingo kraštovaizdžio dalių: 
pietin÷s, kurioje vyrauja kultūros paveldo vertyb÷s, ir šiaurin÷s, kurioje randamos 
svarbiausios gamtinio kraštovaizdžio vertyb÷s.  
  Svarbiausios gamtos vertyb÷s. Žaliųjų ežerų kraštovaizdis su unikaliomis vandens 
augalų bendrijomis, termokarstin÷s kilm÷s ežer÷liai Verkių miške, Rieš÷s upelio ir jo sl÷nio 
struktūra, mažieji upeliai: Verk÷, Baltupis (Cedronas) bei gilus fliuvioglacialinis Neries sl÷nis 
su ryškiomis terasinių šlaitų juostomis. 

Ypatingą vertę turi Žalieji ežerai (Balsys, Mažasis Gulbinas, Gulbinas, Akis, Raistelis, 
Baraukos akis), telkšantys labai giliuose stačiašlaičiuose rinin÷s kilm÷s dubakloniuose. Bene 
didžiausias galvosūkis – ryškiai žalia jų spalva. Taip yra d÷l didelio karbonatų kiekio 
požeminiame vandenyje, kuriuo maitinami Žalieji ežerai. Ypač įdomus yra Balsio ežeras, 
kurio statūs, miškingi šlaitai iškilę virš vandens iki 40 m, beveik tiek pat nusileidžia po 
vandeniu, tiesiog smigdami žemyn. Jų dubaklonius - rinas – išgrauž÷ tekantys tirpstančio 
ledyno vandenys maždaug prieš 18 tūkst. metų. Reljefas – tikrai įspūdingas. 

Svarbiausios kultūros paveldo vertyb÷s. Unikalus Verkių dvaro sodybos ansamblis su 
senojo baltų tik÷jimo ženklais ir Verkių senkapiais, 17 a. Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelias 
pastatytas, Kalvarijų ir Trinapolio sakralinių objektų kompleksas, mezolito ir neolito 
gyvenviečių liekanos, technikos paminklas – Naujųjų Verkių popieriaus fabrikas. 
  Viena didžiausių ir gražiausių Lietuvoje dvarų sodybų – Verkių dvaro ansamblis, kurį 
sudaro vakarin÷ ir rytin÷ oficinos, paviljonas, arklid÷s, ledain÷, sargo namelis, dvi oranžerijos, 
du vandens malūnai, vila, kumetynas, kt. statiniai su parku bei senųjų tvenkinių 
sistema. Verkių apylink÷se plyt÷jo didžiul÷s girios, kur kunigaikščiai medžiojo stumbrus, 
elnius, taurus. Ant aukšto kalno, kur Verk÷s upelis įteka į N÷rį, stov÷jo pagonyb÷s laikus 
menanti Lizdeikos šventykla. Dabar šioje vietoje stovi aukuras, kur senųjų švenčių metu 
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Romuviečiai uždega ugnelę. Savitas Vilniaus Kalvarijų kompleksas, kurį sudaro Kryžiaus 
kelias, Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčia, Trinapolio bažnyčios su vienuolynu ansamblis. 
Kryžiaus kelias, įkurtas 17 a., unikalus savo stočių skaičiumi: 22 mūrin÷s koplyčios, 7 
mediniai vartai, medinis tiltas-koplyt÷l÷ ir aukštai ant kalno iškilusi v÷lyvojo baroko stiliaus 
Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčia, pastatyta 1772 m. 
  Galimyb÷s poilsiauti. Poilsiui skirtos rekreacin÷s teritorijos prie Balsio, Gulbino 
ežerų, Verkių regioninio parko miškuose. Geriausios sąlygos trumpalaikiam poilsiui prie 
Žaliųjų ežerų. Paplūdimyje prie Balsio ežero puikios sąlygos maudytis ir irstytis valtimis, 
kurios čia ir nuomojamos. Greta Gulbino ežero lankytojų laukia įrengti miško baldai, 
laužaviet÷s. Puikus Žaliųjų ežerų vaizdas atsiveria iš regyklos, įrengtos ant aukšto Balsio 
ežero kranto. 
  Pažintin÷s kelion÷s rekomenduojamos Žaliųjų ežerų kraštovaizdžio draustinio , Verkių 
ornitologiniu, botaniniu takais, Verkių parko ansamblio bei jo apylinkių takeliais, unikaliu 
Kryžiaus keliu ar jo atkarpomis. Direkcija įreng÷ 5 km. dviračių taką   nuo Santariškių iki 
Žaliųjų ežerų. (http://www.vstt.lt/VI/index.php#r/154). 

 

 
2 pav. Balsio ežeras Verkių regioniniame parke 
 
Regioninis parkas išsid÷stęs Vilniaus miesto ir rajono savivaldyb÷se. Bendras 

teritorijos plotas yra 2693 ha. Verkių regioninio parko dalis priklausanti Vilniaus miškų 
ur÷dijai yra Verkių girininkijoje. Bendras miškų teritorijos plotas 1686 ha, (miško žem÷ 
užima 1678 ha), iš jų valstybiniai miškai užima 1643 ha (miško žem÷ – 1639 ha). 

 
Verki ų regioninio parko konservacinio prioriteto zona 
 
Regioninio parko konservacinio prioriteto zoną sudaro 7 draustiniai: 
 

• Žaliųjų ežerų kraštovaizdžio draustinis; 
• Turnišk÷s kraštovaizdžio draustinis; 
• Kryžiokų geomorfologinis draustinis; 
• Ežer÷lių geomorfologinis draustinis; 
• Rieš÷s hidrografinis draustinis; 
• Verkių architektūrinis draustinis; 
• Kalvarijų istorinis draustinis. 
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Verkių regioninio parko buferin÷s apsaugos zona 
 
Regioninio parko apsaugos zona nustatyta, siekiant parko teritoriją su joje esančiomis 

vertyb÷mis izoliuoti nuo neigiamo veiklos poveikio ir užtikrinti bendrąją ekologinę 
kraštovaizdžio pusiausvyrą. Parko buferin÷s apsaugos zonos bendras plotas yra 27 ha. 
Bendras miškų teritorijos plotas – 4,3 ha, visi jie yra valstybin÷s reikšm÷s. 

 
3.1.3 Pavilnių regioninis parkas 
 
Pavilnių regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – 

Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugs÷jo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „D÷l regioninių parkų ir 
draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30–913), siekiant išsaugoti erozinių raguvynų bei 
Vilnios sl÷nio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti 
ir racionaliai naudoti. 
  Regioninio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1996 m. 
liepos 19 d. nutarimu Nr. 855 „D÷l Pavilnių ir Verkių regioninių parkų nuostatų 
patvirtinimo“, yra išsaugoti Kalnų, Šveicarijos, Iškartų, Barsukyn÷s, Rokantiškių, Markučių 
bei Tuputiškių erozinius raguvynus su būdingomis augalų bendrijomis, Ribiškių ir Sapiegin÷s 
erozinių v÷duoklių kraštovaizdžio struktūrą, Lyglaukių didžiuosius erozinius atragius, 
Vilnel÷s sl÷nį; išsaugoti kultūros paveldo vertybes, iš jų Rokantiškių ir Puškorių 
archeologines, Vilnios sl÷nio technin÷s kultūros vertybes bei gynybinių įrenginių liekanas. 
 Pavilnių regioninis parkas mažiausias Lietuvoje. Išskirtinis šio regioninio parko 
bruožas – reginiai. Šio regioninio parko kraštovaizdžio vaizdingumą lemia reljefas, 
pasižymintis labai dideliais santykiniais aukščių skirtumais, siekiančiais iki 100 m, ir žem÷s 
paviršiaus formų įvairove. Natūralus ir pusiau natūralus kraštovaizdis sudaro daugiau nei 75 
proc. regioninio parko teritorijos. Ypač vertingi eroziniai kalvynai (raguvynai) – giliai į 
pagrindinius šlaitus įsir÷žusios, tankiai juos suskaidžiusios vandens erozijos išgraužtos žem÷s 
paviršiaus formos, vietomis sudarančios painius labirintus.  
  Svarbiausios gamtos vertyb÷s: Įdomiausi eroziniai dariniai: unikalios Ribiškių ir 
Iškartų didžiosios v÷duokl÷s, didieji Lyglaukių atragiai, Kalnų erozin÷s v÷duokl÷s ir atragiai, 
Šveicarijos, Barsukyn÷s, Rokantiškių bei Tuputiškių raguvų sistema, Ancučių ir Pūčkorių 
raguvynai, Vilnios šlaitai su garsiąja Pūčkorių atodanga, išraiškingi Markučių eroziniai 
latakai, stačiašlait÷ Belmonto plynaukšt÷. Nepaprastai išraiškingas Ribiškių erozinio kalvyno, 
kuris primena didžiulę v÷duoklę, reljefas. 

Ryškiausia gamtos vertyb÷ – Pūčkorių atodanga geologinis paminklas. Tai aukščiausia 
ir įspūdingiausia atodanga ne tik Vilnios sl÷nyje, bet ir Lietuvoje. Atodangos aukštis – 
daugiau nei 65 m, ilgis – 260 m. 
  Pavilnių regioniniame parke teka viena vaizdingiausių upių Lietuvoje. Regioniniame 
parke jos sl÷nio krantai statūs, vaizdingi, su stačiais skardžiais ir atodangomis. Žemupyje 
Vilnia srūva kaip kalnų upokšnis, vagoje daug akmenų, r÷vų, slenksčių. 
  Svarbiausios kultūros paveldo vertyb÷s: Pūčkorių piliakalnis (13 – 14 a.) ir jo 
pap÷d÷je esanti akmens amžiaus stovykla. Rokantiškių piliaviet÷ (pirmoji pilis buvo pastatyta 
11 – 12 a.). 
  Technikos vertyb÷s išsid÷sčiusios Vilnios sl÷nyje: Kučkuriškių popieriaus pramon÷s 
kompleksas, Tuputiškių kelio serpantinas, 16 a. Pūčkorių patrankų liejyklos liekanos, vandens 
malūno ir popieriaus fabriko kompleksas. Kiek žemiau stov÷jo senieji Leoniškių palivarko 
malūnai (minimi du). Parke yra   savitas Sapiegin÷s vandens rinkimo griovių kompleksas, 
Ancučių ir Antakalnio gynybinių įrenginių liekanos, įrengtos Lenkijai okupavus Vilniaus 
kraštą. 

Regioninis parkas yra Vilniaus miesto savivaldyb÷s teritorijoje. Bendras plotas 2176 
ha. Vilniaus miškų ur÷dijai priklauso tik labai nedidel÷ šio regioninio parko dalis, kuri yra 
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Migūnų girininkijoje, bendras miškų teritorijos plotas tik 1 ha, valstybin÷s reikšm÷s miškų 
n÷ra. 

 
 Pavilnių regioninio parko konservacinio prioriteto zona 
  

Vilniaus miškų ur÷dijos teritorijoje Pavilnių regioninio parko konservacinio prioriteto 
zoną sudaro Tuputiškių geomorfologinis draustinis.  

 
 

3.1.4 Valstybinis Kernav÷s kultūrinis rezervatas 
 
 Valstybinis Kernav÷s kultūrinis rezervatas (archeologin÷ vietov÷) – UNESCO 
saugomas paveldo objektas. Įsteigtas unikalaus archeologijos, istorijos, kultūros ir gamtos 
vertybių komplekso pagrindu 1989.01.01. 2003 m. sausio m÷n. Valstybinis Kernav÷s 
archeologijos ir istorijos muziejus – rezervatas reorganizuotas į Valstybinio Kernav÷s 
kultūrinio rezervato direkciją. Direkcijos veiklos tikslas – užtikrinti Kultūrinio rezervato 
nuostatuose numatytų uždavinių įgyvendinimą. Atlikus rezervato ribų korektūrą ir paruošus 
rezervato ribų planą, Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. IX-982 
patvirtintos naujos rezervato ir jo apsaugos zonos ribos bei nustatyti saugomų teritorijų plotai: 
Rezervato teritorija – 194,4 ha, rezervato buferin÷s apsaugos zona – 2455,2 ha, kuri skirstoma 
į du skirtingo apsaugos ir naudojimo režimo pazonius: fizin÷s apsaugos režimo pazonis – 
118,3 ha, vizualin÷s (regimosios) apsaugos režimo pazonis – 2336,9 ha. (Duomenys iš 
Valstybinio Kernav÷s kultūrinio rezervato direkcijos interneto tinklalapio, 
http://www.kernave.org/rezerve.htm). 
 Valstybinio Kernav÷s kultūrinio rezervato buferin÷s apsaugos zonos individualus 
apsaugos reglamentas patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. rugpjūčio 
16 d. įsakymu nr. ĮV – 360.  
 Vilniaus miškų ur÷dijos teritorijoje yra tik nedidel÷ rezervato dalis, ji yra Dūkštų 
girininkijoje. Bendras miškų teritorijos plotas – 7,6 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s – 7,1 ha. 
 

Rezervato buferin÷s apsaugos zona 
 
  Rezervato buferin÷s apsaugos zona nustatyta, siekiant kultūrinio rezervato teritoriją su 
joje esančiais paveldo objektais (vertyb÷mis) izoliuoti nuo neigiamo veiklos poveikio ir 
užtikrinti bendrąją ekologinę kultūrinio kraštovaizdžio pusiausvyrą. Vilniaus miškų ur÷dijai 
priklausančioje šios zonos dalyje bendras miškų teritorijos plotas – 110 ha, iš jų valstybin÷s 
reikšm÷s – 43 ha.  
 
 3.1.5 Valstybiniai draustiniai 
 

Vilniaus miškų ur÷dijos administruojamoje teritorijoje be Neries regioninio parko ir 
Verkių bei Pavilnių regioninių parkų teritorijose esančių draustinių dar yra įsteigta 15 
valstybinių draustinių. Draustiniai skirtingais laikotarpiais įsteigti LTSR Ministrų Tarybos 
arba Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo. Valstybinių 
draustinių plotai ir ribos patvirtinti LRV 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486 ir jo 
priedais. 

 
Raudonosios balos telmologinis draustinis – įsteigtas LTSR Ministrų Tarybos 1974-

05-16 nutarimas Nr. 195 (Žin., 1974, Nr. 18-181, 20-203), siekiant išsaugoti Aukštaičių 
morenin÷ms aukštumoms būdingą Raudonąją pelkę. Draustinis yra Vilniaus rajono 
savivaldyb÷je, Vilniaus miškų ur÷dijoje, Paežerio girininkijoje. Draustinio bendras plotas – 
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135 ha. Miškų teritorijos bendras plotas – 135 ha, valstybin÷s reikšm÷s miškai užima 134 ha 
plotą.  

 
Girijos kraštovaizdžio draustinis – įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 

Tarybos - Atkuriamojo Seimo LR AT 1992-09-24 nutarimu Nr. I-2913 (Žin., 1992, Nr. 30-
913), siekiant išsaugoti geografinio Europos centro apylinkių kraštovaizdį. 2010 m. pakeistas 
pavadinimas LRV 2010-04-14 nutarimu Nr. 411 (Žin., 2010, Nr. 44-2127) iš Europos centro į 
Girijos kraštovaizdžio draustinį. Draustinis yra Vilniaus rajono savivaldyb÷je, draustinio 
bendras plotas – 126 ha. Vilniaus miškų ur÷dijos teritorijoje yra tik nedidel÷ šio draustinio 
dalis, kuri yra Verkių girininkijos miškuose. Bendras miškų plotas 19 ha, valstybin÷s 
reikšm÷s miškų n÷ra.   

 
Vanagin÷s geomorfologinis draustinis – įsteigtas Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo, LR AT 1992-09-24 nutarimas Nr. I-2913 
(Žin., 1992, Nr. 30-913), siekiant išsaugoti senąjį moreninį reljefą Aukštaičių aukštumoje. 
Draustinis yra Vilniaus rajone, Verkių girininkijoje, bendras plotas 299 ha. Miškų bendras 
plotas draustinyje – 288 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s - 235 ha. 

 
  Medžiakalnio geomorfologinis draustinis – įsteigtas Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo LR AT 1992-09-24 nutarimu Nr. I-2913 (Žin., 
1992, Nr. 30-913), siekiant išsaugoti Baltijos aukštumų lankui būdingą smulkiakalvių ruožo 
fragmentą. Draustinis yra Viniaus rajone, Vilniaus miškų ur÷dijos Suderv÷s girininkijoje, 
draustinio bendras plotas  - 768 ha. Bendras miškų teritorijos plotas - 344 ha, valstybin÷s 
reikšm÷s miškai užima 108 ha plotą.  

 
Griovi ų geomorfologinis draustinis – įsteigtas Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo LR AT 1992-09-24 nutarimu Nr. I-2913 (Žin., 
1992, Nr. 30-913), siekiant išsaugoti Neries pasl÷nio erozinio kalvyno fragmentą su ryškiomis 
griovų tipo formomis. Draustinis yra Vilniaus miesto ir Vilniaus raj. savivaldybių teritorijoje, 
Suderv÷s girininkijoje. Bendras draustinio plotas yra 575 ha. Draustinyje bendras miškų 
plotas – 466 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s – 187 ha. 

 
Dvarčionių geomorfologinis draustinis – įsteigtas Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo LR AT 1992-09-24 nutarimas Nr. I-2913 
(Žin., 1992, Nr. 30-913), siekiant išsaugoti raiškų Dvarčionių dubaklonį. Draustinis yra 
Vilniaus miesto savivaldyb÷je. Vilniaus miškų ur÷dijai priklausanti draustinio dalis yra 
Mickūnų girininkijoje. Draustinio bendras plotas - 106 ha. Bendras miškų plotas Mickūnų 
girininkijoje yra 24 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s – 23 ha.  
 
 Vilnios hidrografinis draustinis – įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos - Atkuriamojo Seimo LR AT 1992-09-24 nutarimas Nr. I-2913 (Žin., 1992, Nr. 30-
913), siekiant išsaugoti negilaus salpinio sl÷nio vidutiniškai vingiuotos Vilnios vidurupio 
atkarpą. Draustinis yra Vilniaus rajone, bendras plotas – 1222 ha. Miškai yra Mickūnų ir 
Taurų girininkijose, bendras miškų plotas – 922 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s – 470 ha.  
 

Taurijos ornitologinis draustinis – teritorija saugoma nuo 1974 m., o Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486 “D÷l naujų draustinių 
įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo” teritorijai suteiktas Taurijos valstybinio 
ornitologinio draustinio statusas. Taurijos valstybiniame ornitologiniame draustinyje yra 
saugomos kurtinio Tetrao urogalus  tuokviet÷s. Draustinis yra Vilniaus rajone, bendras plotas 
– 506 ha. Vilniaus miškų ur÷dijai priklausanti dalis yra Taurų girininkijoje, miškų bendras 
plotas girininkijoje – 396 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s – 395 ha. 
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Baravykin÷s kraštovaizdžio draustinis – įsteigtas LTSR Ministrų Tarybos 1974-05-

16 nutarimu Nr. 195 (Žin., 1974, Nr. 18-181, 20-203), siekiant išsaugoti priešpaskutinio 
apled÷jimo moreninio kalvyno Ašmenos aukštumoje kraštovaizdį ir kurtinių tuokvietes. 
Draustinis yra Vilniaus rajone, Lavoriškių girininkijoje. Bendras draustinio plotas yra 2278 
ha, bendras miškų plotas – 2233 ha, o valstybin÷s reikšm÷s miškai užima – 1425 ha plotą.  

 
Kuosin÷s geomorfologinis draustinis – įsteigtas Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo LR AT 1992-09-24 nutarimu Nr. I-2913 (Žin., 
1992, Nr. 30-913), siekiant išsaugoti Kuosin÷s sensl÷nį. Draustinis yra Vilniaus rajone, 
Kalvelių girininkijoje, bendras draustinio plotas yra 1360 ha, miškų teritorijos bendras plotas 
– 737 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s – 285 ha.  
 
 Kenos hidrografinis draustinis – įsteigtas LTSR Ministrų Tarybos 1988-02-29 
nutarimu Nr. 57 (Žin., 1988, Nr. 9-65), siekiant išsaugoti negilaus salpinio sl÷nio smarkiai 
vingiuotą Kenos aukštupį. Draustinis yra Vilniaus rajone, Kalvelių girininkijoje, bendras 
draustinio plotas – 163 ha. Miškų teritorijos bendras plotas draustinyje – 109 ha, valstybin÷s 
reikšm÷s miškų bendras plotas – 54 ha. 
 
 Kruopyn ÷s geomorfologinis draustinis – įsteigtas Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo LR AT 1992-09-24 nutarimu Nr. I-2913 (Žin., 
1992, Nr. 30-913), siekiant išsaugoti Medininkų-Ašmenos moreninių aukštumų kalvynui 
būdingą kalvoto masyvo fragmentą su Kruopyn÷s (Jočio) kalnu. Draustinis yra Vilniaus 
rajone, Migūnų girininkijoje. Draustinio bendras plotas – 323 ha, bendras miškų plotas 
draustinyje 298 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s – 149 ha. 
 
 Juozapin÷s geomorfologinis draustinis – įsteigtas Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo LR AT 1992-09-24 nutarimu Nr. I-2913 (Žin., 
1992, Nr. 30-913), siekiant išsaugoti Ašmenos aukštumai būdingą senojo reljefo moreninio 
masyvo fragmentą su Juozapin÷s kalnu. Draustinis yra Migūnų girininkijoje, bendras plotas - 
258 ha. Miškų teritorijos bendras plotas – 114 ha, valstybin÷s reikšm÷s miškų n÷ra.  
 
 Medinink ų botaninis draustinis – įsteigtas LTSR Ministrų Tarybos 1974-05-16 
nutarimu Nr. 195 (Žin., 1974, Nr. 18-181, 20-203), siekiant išsaugoti kalnin÷s arnikos 
sąžalynus ir retų rūšių augalų augimvietes. Draustinis yra Vilniaus rajone, Migūnų 
girininkijoje. Bendras draustinio plotas – 16 ha, miškų teritorijos bendras plotas – 3 ha, 
valstybin÷s reikšm÷s miškų n÷ra. 
 
 Daub÷nų kraštovaizdžio draustinis - įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos - Atkuriamojo Seimo LR AT 1992-09-24 nutarimu Nr. I-2913 (Žin., 1992, Nr. 30-
913), siekiant išsaugoti senojo fliuvioglacialinio Rukain÷s Rudaminos sensl÷nio kraštovaizdį  
Ašmenos morenin÷je aukštumoje. Draustinis yra Vilniaus rajone, Migūnų girininkijoje. 
Bendras draustinio plotas – 673 ha, bendras miškų plotas – 554 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s 
– 165 ha.  
 

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

įsteig÷ Vilniaus miesto taryba. 
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Vok÷s sensl÷nio šlaitų geomorfologinis draustinis – įsteigtas Vilniaus miesto 
tarybos 1996-05-29 sprendimu Nr. 129, siekiant išsaugoti Vok÷s fliuvioglacialinio sensl÷nio 
šlaitinę juostą (daugiau nei 3 km ilgio, 400-800 m pločio ir 25-35 m santykinio aukščio jos 
atkarpą). Draustinis yra Vilniaus miesto savivaldyb÷je, didžioji draustinio dalis yra Vilniaus 
miškų ur÷dijos Panerių girininkijos teritorijoje. Bendras draustinio plotas – 215 ha. Bendras 
miškų plotas Panerių girininkijoje – 182 ha, visi jie yra valstybin÷s reikšm÷s. 

 
Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis – įsteigtas Vilniaus miesto 

tarybos 1996-05-29 sprendimu Nr. 129, siekiant išsaugoti Neries pasl÷nio zonoje esantį 
erozinį kalvyną, gausias retųjų augalų (tamsialapio skiautalūpio, žaliosios plateiv÷s, dirvinio 
česnako) augimvietes; kultūros ir istorijos objektus (Vilniaus - Kauno geležinkelio tunelį ir 
senojo Vilniaus – Kauno kelio atkarpa su valstybin÷s reikšm÷s istorijos paminklu: kalno 
teritorija su koplyčia, kur 1831 m. geguž÷s 31 d. vyko mūšis tarp Lietuvos sukil÷lių ir rusų 
kariuomen÷s d÷l Vilniaus). Draustinis yra Vilniaus miesto savivaldyb÷je, Vilniaus miškų 
ur÷dijai priklausanti draustinio dalis yra Panerių girininkijoje, bendras miškų plotas 
girininkijoje – 246 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s – 245 ha. 
 

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

genetiniai draustiniai. Genetiniai draustiniai priskiriami II grup÷s (specialios paskirties) 
miškams, o jų paskirtį ir apsaugos funkcijas reglamentuoja Miško genetinių draustinių 
nuostatai, patvirtinti LR Aplinkos ministro 2000 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 133 “D÷l 
miško genetinių draustinių nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 31-882) (8 Priedas). 
Vilniaus miškų ur÷dijos administruojamoje teritorijoje pušies genetiniai draustiniai užima 8,9 
ha plotą (1 lentel÷). 

 
 
 

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

 
Girininkija Kvartalo Nr. Sklypo Nr. Medžio rūšis Plotas, 

ha 
Genetiniai draustiniai 

Suderv÷s 113 7, 8 Pušis 5,9 
Lavoriškių 37 4, 5, 7, 18 Pušis 14,1 
Kalvelių 7 4 Beržas karpot. 2,8 
Iš viso:    22,8 

 
 
 

 
3.1.8 Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijos 
 
Tiek Lietuvoje, tiek ir Vilniaus miškų ur÷dijos teritorijoje steigiamos Europos 

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

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

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

Baltosios Vok÷s šlapžem÷s. Apie 20 km į pietus nuo Vilniaus miesto nusidriekusi 
teritorija priklauso Vilniaus, Trakų ir Šalčininkų rajonams. Bendras plotas: 1392 ha. Vilniaus 
miškų ur÷dijai priklauso tik labai nedidel÷ dalis teritorijos, kuri yra Panerių girininkijoje. 
Vilniaus miškų ur÷dijai priklausančioje dalyje miškų n÷ra. Ribos sutampa su patvirtintomis 
Baltosios Vok÷s biosferos poligono ribomis. Dalį šio gamtinio komplekso užima valstybinis 
Papio ornitologinis draustinis. Baltosios Vok÷s šlapžemių kompleksą sudaro seklus Papio 
ežeras, apleistas durpynas bei dr÷gnos pievos. Teritorija iš visų pusių apsupta didelių miško 
masyvų. 

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

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

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

atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus sąrašą, skirtą 
pateikti Europos Komisijai, kuris patvirtintas LR Aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. 
įsakymu NR. D1-210. Į sąrašą pateko šios teritorijos: Grabijol ų miškas, Dūkštų ąžuolynas 
ir Dūkštos up÷s sl÷nis, Neries up÷ (dalis), Giedraitiškių pelk÷, Raudonoji bala, Girijos 
miškas, Rieš÷s up÷s sl÷nis, Žaliųjų ežerų apylink÷s, Ežer÷lių kompleksas, Kryžiokų 
miškas, Sviliškių kaimo apylink÷s, Taurijos miškas, Papio ežeras (dalis), Medininkų 
pievos, Šveicarijos miškas, (Žin., 2009, Nr. 51-2039). LR Aplinkos ministro 2009 m. 
lapkričio 3 d. įsakymu Nr. D1-654 į vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių 
teritorijų atrankos kriterijus sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai įtrauktos šios BAST: 
Vanagyn÷s miškas, Vilnios up÷s sl÷nis ties Mickūnais ir Kenos up÷(Žin., 2009, Nr. 135-
5903). Iš šių teritorijų Raudonoji bala, Taurijos miškas, Papio ežeras, Medininkų pievos 
ir Šveicarijos miškas yra įtraukti į LR Vyriausyb÷s 2009 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 192 
patvirtintų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra buveinių 
apsaugai svarbių teritorijų, sąrašą (Žin., 2009, Nr. 34-1287). 

Teritorijose aptiktos Europos Sąjungos svarbos rūšys ir buvein÷s yra saugomos 
remiantis patvirtintais Bendraisiais buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatais 
(LR Vyriausyb÷s 2006 m. balandžio 19 d. nutarimas Nr. 380 “D÷l LR Vyriausyb÷s 2004 m. 
kovo 15 d. nutarimo Nr. 276 “D÷l bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų 
nuostatų patvirtinimo” pakeitimo” (Žin., 2006, Nr. 44-1606)). Iš viso Vilniaus miškų ur÷dijos 
teritorijoje išskirta ir įtraukta į saugotinų buveinių sąrašus 2878 ha (bendro inventorizuoto 
miškų ploto) Europos Sąjungos svarbos buveinių. Iš jų 1615 ha yra valstybin÷s reikšm÷s 
miškai (2 Priedas). 

 
Grabijol ų miškas. Teritorija yra Elektr÷nų ir Vilniaus rajono savivaldyb÷se, 

teritorijos bendras plotas yra 886 ha. Ribos sutampa su Neries regioninio parko Kulio 
kraštovaizdžio draustinio ribomis. Vilniaus miškų ur÷dijai priklausanti dalis yra Dūkštų 
girininkijoje. Bendras inventorizuotas miškų plotas, priklausantis Dūkštų girininkijai – 313 
ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s – 93 ha.  

Vertyb÷s: 
• 9010, Vakarų taiga;  
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• 9180, Griovų ir šlaitų miškai. 
 

Dūkštų ažuolynas ir Dūkštos up÷s sl÷nis. Teritorija yra Vilniaus rajone, Dūkštų 
girininkijoje, patenka į Neries regioninį parką (dalis Dūkštų kraštovaizdžio draustinio ir 
Dūkštų rezervatas). Teritorijos bendras plotas – 363 ha, bendras inventorizuotas miškų 
plotas - 336 ha, valstybin÷s reikšm÷s miškų – 283 ha. 

Vertyb÷s: 
• 6450, Aliuvin÷s pievos;  
• 6510, Šienaujamos mezofitų pievos;  
• 9020, Plačialapių ir mišrūs miškai;  
• 9180, Griovų ir šlaitų miškai;  
• Europinis plačiaausis; 
•  Niūriaspalvis auksavabalis; 
•  Ovalioji geldut÷; 
•  Pleištin÷ sk÷t÷;  
• Purpurinis plokščiavabalis. 

 
Neries up÷. Teritorija yra Elektr÷nų, Jonavos rajono, Kaišiadorių rajono, Kauno 

miesto, Kauno rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Vilniaus miesto ir 
Vilniaus rajono savivaldyb÷se. Dalis teritorijos patenka į Neries regioninį parką ir Budelių 
kraštovaizdžio draustinį. Teritorijos bendras plotas 2399 ha. Vilniaus miškų ur÷dijai 
priklausančioje dalyje miškų n÷ra. 

Vertyb÷s: 
• 3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis;  
• Baltijos lašiša;  
• Kartuol÷;  
• Paprastasis kirtiklis;  
• Paprastasis kūjagalvis; 
•  Pleištin÷ sk÷t÷; 
•  Salatis; 
•  Ūdra; 
•  Upin÷ n÷g÷. 

 
Giedraitiški ų pelk÷. Teritorija yra Vilniaus rajone, Paežerio girininkijoje. Bendras 

teritorijos plotas yra 73 ha. Miškai užima 73 ha plotą, valstybin÷s reikšm÷s miškų n÷ra. 
Vertyb÷s: 

• 91D0, Pelkiniai miškai. 
 

Raudonoji bala. Teritorija yra Vilniaus rajone, Paežerio girininkijoje. Bendras 
teritorijos plotas yra 135 ha. Ribos sutampa su Raudonosios balos valstybinio telmologinio 
draustinio ribomis. Miškai užima 132 ha plotą, iš jų valstybin÷s reikšm÷s – 131,7 ha. 

Vertyb÷s: 
• 7110 Aktyvios aukštapelk÷s;  
• 91D0 Pelkiniai miškai. 

 
Girijos miškas. Teritorija yra Vilniaus rajone, Vilniaus miškų ur÷dijai priklausanti 

teritorijos dalis yra Verkių girininkijoje, bendras teritorijos plotas yra 127 ha. Teritorija 
patenka į Girijos valstybinį kraštovaizdžio draustinį. Vilniaus miškų ur÷dijai priklausančioje 
dalyje bendras miškų plotas – 19 ha, valstybin÷s reikšm÷s miškų n÷ra.  

Vertyb÷s: 
• 9050, Žolių turtingi eglynai;  
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• 91D0, Pelkiniai miškai. 
 

Žaliųjų ežerų apylink÷s. Teritorija yra Vilniaus mieste, Verkių girininkijoje, bendras 
teritorijos plotas yra 130 ha. Patenka į Verkių regioninį parką (dalis Žaliųjų ežerų 
kraštovaizdžio draustinio). Bendras inventorizuotas miškų plotas - 75 ha, visi jie yra 
valstybin÷s reikšm÷s. 

 Vertyb÷s: 
• 3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis; 
•  9010, Vakarų taiga;  
• 9020, Plačialapių ir mišrūs miškai; 
•  9050, Žolių turtingi eglynai;  
• 9180, Griovų ir šlaitų miškai;  
• Plačialap÷ klumpait÷. 

 
Rieš÷s up÷s sl÷nis. Teritorija yra Vilniaus mieste, Verkių girininkijoje, bendras 

teritorijos plotas yra 37 ha. Patenka į Verkių regioninį parką (dalis Rieš÷s hidrografinio 
draustinio). Bendras inventorizuotas miškų plotas – 34 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s – 28 ha. 

Vertyb÷s: 
• Mažoji sukten÷;  
• Ovalioji geldut÷; 
•  Pleištin÷ sk÷t÷. 

 
Vanagyn÷s miškas. Teritorija yra Vilniaus rajone, Verkių girininkijoje, bendras 

teritorijos plotas yra 44 ha. Teritorija patenka į Vanagyn÷s valstybinį geomorfologinį 
draustinį (dalis draustinio). Bendras miškų plotas 44 ha, visi jie - valstybin÷s reikšm÷s. 

Vertyb÷s: 
• 9020, Plačialapių ir mišrūs miškai. 

 
Kryžiok ų miškas. Teritorija yra Vilniaus mieste, Verkių girininkijoje, bendras 

teritorijos plotas yra 172 ha. Patenka į Verkių regioninį parką (dalis parko rekreacin÷s zonos 
ir dalis parko Turniškių kraštovaizdžio draustinio). Bendras miškų plotas – 172 ha, visi jie yra 
valstybin÷s reikšm÷s. 

Vertyb÷s: 
• 9010, Vakarų taiga;  
• 9020, Plačialapių ir mišrūs miškai;  
• 9050, Žolių turtingi eglynai;  
• 9180, Griovų ir šlaitų miškai. 

 
Ežer÷lių kompleksas. Teritorija yra Vilniaus mieste, Vilniaus miškų ur÷dijai 

priklausanti teritorijos dalis yra Verkių girininkijoje. BAST teritorijos ribos sutampa su 
Verkių regioninio parko Ežer÷lių geomorfologinio draustinio ribomis. Bendras teritorijos 
plotas yra 191 ha. Inventorizuotas miškų teritorijos bendras plotas – 134 ha, iš jų –133 ha 
valstybin÷s reikšm÷s. 

Vertyb÷s: 
• Skiauter÷tasis tritonas;  
• Šarvuotoji sk÷t÷; 
•  Plikažiedis linlapis. 

 
Sviliškių kaimo apylink÷s. Teritorija yra Elektr÷nų, Trakų rajono, Vilniaus rajono 

savivaldyb÷se. Vilniaus miškų ur÷dijai priklausanti dalis yra Suderv÷s girininkijoje. BAST 
teritorija patenka į Neries regioninį parką (dalis Sviliškių kraštovaizdžio draustinio). Bendras 
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teritorijos plotas 1320 ha. Inventorizuotas bendras miškų plotas, priklausantis Suderv÷s 
girininkijai – 527 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s – 84 ha. 

Vertyb÷s: 
• 6510, Šienaujamos mezofitų pievos. 

 
Vilnios up÷s sl÷nis ties Mickūnais. Teritorija yra Vilniaus rajone, Mickūnų ir Taurų 

girininkijų teritorijose. Dalis teritorijos patenka į Vilnios valstybinį hidrografinį draustinį 
(dalis draustinio). Bendras teritorijos plotas yra 101 ha. Miškų n÷ra. 

Vertyb÷s: 
• 3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis;  
• 6230, Rūšių turtingi briedgaurynai;  
• 6270, Rūšių turtingi smilgynai;  
• 6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai;  
• 6450, Aliuvin÷s pievos;  
• 6510, Šienaujamos mezofitų pievos;  
• Ūdra. 

 
Taurijos miškas. Teritorija yra Vilniaus rajone, Vilniaus miškų ur÷dijai priklausanti 

teritorijos dalis yra Taurų girininkijoje. BAST teritorijos ribos sutampa su Taurijos 
valstybinio ornitologinio draustinio ribomis. Bendras teritorijos plotas – 506 ha. Bendras 
inventorizuotas miškų plotas Taurų girininkijoje yra – 390 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s – 
389 ha.  

Vertyb÷s: 
• 9010 Vakarų taiga;  
• 91T0 Kerpiniai pušynai; 
•  Ūdra. 

 
Papio ežeras. Teritorija yra Šalčininkų, Trakų ir Vilniaus rajonuose. Ribos sutampa su 

Baltosios Vok÷s biosferos poligono ribomis. Vilniaus miškų ur÷dijai priklausanti dalis yra 
Panerių girininkijos teritorijoje. Miškų n÷ra. 

Vertyb÷s: 
• Skiauter÷tasis tritonas;  
• Raudonpilv÷ kūmut÷. 

 
Kenos up÷. Teritorija yra Vilniaus rajone, Kalvelių, Mickūnų ir Migūnų girininkijų 

teritorijose. Dalis teritorijos patenka į Kenos valstybinį hidrografinį draustinį, bendras BAST 
teritorijos plotas – 221 ha. BAST teritorijos miškai yra tik Kalvelių girininkijoje, jų bendras 
plotas – 56 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s - 51 ha.  

Vertyb÷s: 
• 6230, Rūšių turtingi briedgaurynai; 
•  6270, Rūšių turtingi smilgynai;  
• 6450, Aliuvin÷s pievos;  
• 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 
•  Paprastasis kūjagalvis. 

 
Šveicarijos miškas. Teritorija yra Vilniaus rajone, Migūnų girininkijoje. Teritorijos 

bendras plotas 799 ha. Dalis teritorijos sutampa su Daub÷nų kraštovaizdžio draustiniu. 
Bendras inventorizuotas miškų plotas - 572 ha, iš jų valstybin÷s reikšm÷s – 132 ha. 

Vertyb÷s: 
• 6410 Melvenynai;  
• 6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai; 
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•  6510 Šienaujamos mezofitų pievos; 
•  7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelk÷s;  
• 7230 Šarmingos žemapelk÷s;  
• 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai;  
• 9050 Žolių turtingi eglynai;  
• 9080 Pelk÷ti lapuočių miškai. 

 
Medinink ų pievos. Teritorija yra Vilnaius rajone, Migūnų girininkijoje. BAST 

teritorijos ribos Ribos sutampa su Medininkų valstybinio botaninio draustinio ribomis. 
Teritorijos bendras plotas – 16 ha. Bendras miškų plotas – 3 ha, valstybin÷s reikšm÷s 
miškų n÷ra. 

Vertyb÷s: 
• 6230 Rūšių turtingi briedgaurynai; 
•  6510 Šienaujamos mezofitų pievos. 

 
 
 
Vilniaus miškų ur÷dijos administruojamoje teritorijoje valstyb÷s saugomos teritorijos 

iš viso užima 13081 ha arba 21,7 % visų miškų bendro ploto (kartu su dalimi BAST). 
Valstybin÷s reikšm÷s miškuose visos valstyb÷s saugomos teritorijos sudaro 25,7 % arba 
7810,1 ha bendro miškų ploto.  

 
Valstyb÷s saugomų teritorijų užimamo ploto pasiskirstymas (išskyrus genetinius 

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

 
 

2 lentel÷. 
 

Valstyb÷s saugomų teritorijų pasiskirstymas girininkijų miškuose 
 

Visi miškai Valstybin÷s reikšm÷s miškai 

Girininkija Girininkijos 
plotas, ha 

Saugomų 
teritorijų 
plotas, ha 

% nuo 
girininkijos 
ploto 

Girininkijos 
plotas, ha 

Saugomų 
teritorijų 
plotas, ha 

% nuo 
girininkijos 
ploto 

Dūkštų 4259,2 2895,6 68 2023,5 1807,9 89,3 
Paežerio 4379,8 134,6 3,1 1758,3 133,9 7,6 
Verkių 5346,6 1993,5 37,3 2654 1877,9 70,8 

Suderv÷s 4356,4 2239,4 51,4 1249,9 592,5 47,4 
Mickūnų 5949 580,3 9,8 4306 221,2 5,1 

Taurų 3899,8 761,3 19,5 3144,1 666,7 21,2 
Lavoriškių 3948,7 2233,3 56,6 2263,5 1425,1 63 

Panerių 3939 428,1 10,9 2680,8 427,4 15,9 
Juodšilių 2880,2 0 0 1710,5 0 0 
Kalvelių 8271,2 845,5 10,2 4022,8 339,2 8,4 

Parudaminos 3618,8 0 0 2182,5 0 0 
Migūnų 9540,9 969,4 10,2 2410,4 314,3 13 

Iš viso: 60389,6 13081 21,7 30406,3 7806,1 25,7 
 
Valstyb÷s saugomų teritorijų plotų pasiskirstymas (išskyrus genetinius draustinius) 

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

Iš Valstyb÷s saugomų gamtos paveldo objektų Vilniaus miškų ur÷dijos teritorijoje 
nustatyti svarbūs gamtosauginiais tikslais yra 2 geologiniai gamtos paveldo objektai – Air÷nų 
konglomeratas ir Karmazinų atodanga, vienas geomorfologinis gamtos paveldo objektas – 
Vilk ų duob÷ ir 6 botaniniai gamtos paveldo objektai (medžiai). Vertingų Valstyb÷s saugomų 
gamtos paveldo objektų pasiskirstymas pateikiamas 3 lentel÷je. Visų saugomų objektų 
radimosi vietos pažym÷tos gamtosauginiuose žem÷lapiuose. 
 

                             
             3 pav. “Ąžuolų karalien÷”          4 pav. Vaigeliškių ąžuolas 
 

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

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

Eil. 
Nr. 

Gamtos paveldo objekto 
pavadinimas 

Priklausomyb÷ 
gamtos paveldo 
objekto rūšiai 

Savivaldyb÷ 
Seniūnija 

Gamtos paveldo 
objekto buvimo 

vieta 

Saugoma 
teritorija 

Geologiniai gamtos paveldo objektai 
1 Air÷nų konglomeratas konglomeratai Vilniaus r. sav. 

Dūkštų sen. 
Vilniaus miškų 
ur÷dijos Dūkštų 
g-jos teritorija, 
Air÷nų I k. 

Neries 
regioninis 
parkas, Kulio 
kraštovaizdžio 
draustinis 

2 Karmazinų atodanga atodangos Vilniaus r. sav. 
Dūkštų sen. 

Vilniaus miškų 
ur÷dijos Dūkštų 
g-jos (312 kv., 
23 skl.), 
teritorija, 
Karmazinų k. 

Neries 
regioninis 
parkas, Dūkštų 
kraštovaizdžio 
draustinis 
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Eil. 
Nr. 

Gamtos paveldo objekto 
pavadinimas 

Priklausomyb÷ 
gamtos paveldo 
objekto rūšiai 

Savivaldyb÷ 
Seniūnija 

Gamtos paveldo 
objekto buvimo 

vieta 

Saugoma 
teritorija 

Geomorfologiniai gamtos paveldo objektai 
3 Vilkų duob÷ daubos Vilniaus r. sav. 

Dūkštų sen. 
Vilniaus miškų 
ur÷dijos Dūkštų 
g-jos (304 kv., 
17 ir 24 skl.) 
teritorija, 
Žemaitiškių 
miškas 

Neries 
regioninis 
parkas, Kulio 
kraštovaizdžio 
draustinis 

Botaniniai gamtos paveldo objektai 
4 Gojaus ąžuolas medžiai Vilniaus r. sav. 

Dūkštų sen. 
Vilniaus miškų 
ur÷dijos Dūkštų 
g-jos (301 kv., 
24 skl.) 
teritorija, 
Gojaus miškas 

 

5 Šventasis Daubų ąžuolas medžiai Vilniaus r. sav. 
Dūkštų sen.  

Vilniaus miškų 
ur÷dijos Dūkštų 
g-jos (323 kv., 2 
skl.) teritorija 

Neries 
regioninis 
parkas, Dūkštų 
kraštovaizdžio 
draustinis 

6 Velniakampio pušis medžiai Vilniaus r. sav. 
Dūkštų sen. 

Vilniaus miškų 
ur÷dijos Dūkštų 
g-jos (15 kv., 6 
skl.) teritorija 

Neries 
regioninis 
parkas, 
Elniakampio 
(Velniakampio) 
kraštovaizdžio 
draustinis 

7 Ąžuolų karalien÷ medžiai Vilniaus r. sav. 
Dūkštų sen. 

Vilniaus miškų 
ur÷dijos Dūkštų 
g-jos (25 kv., 7 
skl.) teritorija, 
Drebulyn÷s 
miškas 

Neries 
regioninis 
parkas 

8 Vaigeliškių ąžuolas medžiai Vilniaus r. sav. 
Dūkštų sen. 

Vilniaus miškų 
ur÷dijos Dūkštų 
g-jos (37 kv., 17 
skl.) teritorija, 
Drebulyn÷s 
miškas 

Neries 
regioninis 
parkas 

9 Belūnų ąžuolas medžiai Vilniaus r. sav. 
Zujūnų sen. 

Vilniaus miškų 
ur÷dijos 
Suderv÷s g-jos 
(124 kv., 2 skl.) 
teritorija, 
Belūnų miškas,  

Griovių 
valstybinis 
geomorfologinis 
draustinis 

 

 
 

 Vilniaus miesto savivaldyb÷s saugomi kraštovaizdžio objektai, patenkantys į 
Vilniaus miškų ur÷dijos teritoriją, yra du, tai vienas geomorfologinis ir vienas botaninis. Jie 
patvirtinti Vilniaus miesto tarybos 1996 m. geguž÷s 29 d. sprendimu Nr. 129 “D÷l Vilniaus 
miesto savivaldyb÷s draustinių įsteigimo ir saugomų kraštovaizdžio objektų sąrašo 
paskelbimo”. Šie kraštovaizdžio objektai pateikti 4 lentel÷je. 
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4 lentel÷ 
Vilniaus miesto savivaldyb÷s saugomų kraštovaizdžio objektų sąrašas 

 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Vieta Pastabos 

Geomorfologiniai 
1 

Rokantiškių kalva Rokantišk÷s, Migūnų g-jos 585 kv. aukščiausias Vilniaus mieste taškas - 
230,7 m abs. a. (plotas - 5 ha) 

Botaniniai 
2 

Kardalapio 
garbenio 
augimviet÷ 

 Panerių g-jos 22 kv. 14, 15, 26 sklypų 
dalys ir  29 kv. 1 d., 2d. sklypų dalys 

 auga kardalapis garbenis, įrašytas į 
Raudonąją knygą; plotas 10,5 ha 

 
                      

 
3.2.2 Lietuvos raudonosios knygos ir kiti saugomi objektai 
 
Lietuvos Raudonosios knygos gyvūnų ir augalų radviečių pasiskirstymas Vilniaus 

miškų ur÷dijos girininkijų teritorijoje pateikiamas 5 lentel÷je. Detalesn÷ šių objektų 
charakteristika ir išsid÷stymas kiekvienoje girininkijoje pateikiami gamtosauginių priemonių 
plano 4 priede, girininkijų aiškinamuose raštuose ir žem÷lapiuose. Informacija apie Lietuvos 
raudonosios knygos objektus daugiau atspindi jų ištirtumo lygį, o ne faktinę objektų pad÷tį. 
Detalūs tyrimai atlikti ne visoje girininkijų teritorijoje, o ir labiau tirtose miškų ur÷dijos 
girininkijose tyrimai ap÷m÷ ne visas Raudonosios knygos objektų grupes ir rūšis. Dauguma 
Lietuvos raudonosios knygos gyvūnų ir augalų radviečių lokalizuojasi valstybin÷s reikšm÷s 
miškuose ir už jų apsaugą yra atsakinga miškų ur÷dijos administracija.  

 
5 lentel÷ 

Lietuvos raudonosios knygos objektų sąvadas 
 

 

LRK objektų kategorija 
 

Iš viso: 
 

Girininkija 
Paukščių 

lizdaviet÷s 
Paukščių 

perimviet÷s 
Augalų 

radviet÷s 
Gyvūnų 
radviet÷s 

 

Dūkštų 5 0 27 7 39 
Paežerio 3 1 0 0 4 
Verkių 0 0 13 0 13 

Suderv÷s 0 0 5 0 5 
Mickūnų 3 0 7 0 10 

Taurų 3 0 4 0 7 
Lavoriškių 1 0 1 0 2 

Panerių 0 0 6 0 6 
Juodšilių 0 0 0 0 0 
Kalvelių 2 0 3 0 5 

Parudaminos 0 0 6 0 6 
Migūnų 0 0 4 0 4 
Iš viso: 17 1 76 7 101 

 
 
Gamtosauginiu požiūriu detaliau ištirti tik Dūkštų girininkijos miškai. Min÷tos 

girininkijos teritorijoje yra įsteigta Neries regioninis parkas, rezervatai, draustiniai ir buveinių 
apsaugai svarbios teritorijos. Retieji paukščiai, augalai ir buvein÷s tiriami ir kitose Vilniaus 
miškų ur÷dijos girininkijose. Daugiausiai duomenų apie paukščių rūšių, įtrauktų į Lietuvos 
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raudonąją knygą, lizdavietes surinkta Dūkštų girininkijoje, iš viso 5 lizdaviet÷s, o Paežerio, 
Mickūnų bei Taurų girininkijose po 3 lizdavietes. Nustatytos lizdaviet÷s tokių retųjų 
paukščių, kaip juodasis gandras, jūrinis erelis ir mažasis erelis r÷ksnys.  

Paežerio girininkijos miškuose nustatyta tetervino tuokviet÷. 
Iš viso buvo pateikti duomenys apie retų rūšių augalų, samanų ir sporinių induočių 76 

radviet÷s. Iš jų daugiausiai surinkta duomenų apie retų rūšių, įtrauktų į Lietuvos raudonąją 
knygą, radvietes Dūkštų (27) ir Verkių girininkijose (13). Didesnę dalį šių duomenų pateik÷ 
valstybinių parkų specialistai. Kita dalis retųjų augalų aptikta Kertinių miško buveinių 
inventorizacijos metu. Nustatytos radviet÷s retųjų rūšių, kaip miškin÷ dirsuol÷, stačioji 
vaisgina, balandin÷ žvaigždūn÷, v÷jaland÷ šilag÷l÷, vienalapis gedutis, plačialap÷ klumpait÷, 
plunksnin÷ pliusn÷ ir kitos. 

Vilniaus miškų ur÷dijos teritorijoje, Dūkštų girininkijos miškuose nustatytos 7 
didžiųjų miegapelių radviet÷s. 

Ieškant retųjų, į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų rūšių, buvo aptikta ir kitų saugomų 
rūšių, tai paprastųjų suopių (9), kranklių (4) ir nenustatytos rūšies (3) paukščių lizdai. 
Ur÷dijos miškuose jų iš viso – 16. Detalesn÷ šių objektų charakteristika ir išsid÷stymas 
kiekvienoje girininkijoje pateikiami gamtosauginių priemonių plano 4 priede, girininkijų 
aiškinamuose raštuose ir žem÷lapiuose. 

 

 
5 pav. Daugiamet÷s blizg÷s radviet÷ Dūkštų girininkijoje 
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4. Miškų ur÷dijos įsipareigojimu saugomi plotai 
 
4.1. Kertin÷s miško buvein÷s 
 
Miško vystymosi ypatumai ir kitos priežastys lemia tai, kad ypač svarbios biologin÷s 

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

Vilniaus miškų ur÷dijoje Kertinių buveinių inventorizacija buvo vykdoma 2002-2004 
metais. Inventorizaciją vykd÷ apmokytas ur÷dijos specialistas Tadeuš Navsutis. 
Inventorizacijos kontrolę vykd÷ Darius Stončius ir Darius Norkūnas (Lietuvos gamtos 
fondas).  Pagal 2004 05 11 AM raštą Nr. (12-2) – D8 – 3746 Valstybinis miškotvarkos 
institutas (VMI) pateik÷ derinimui valstybin÷s reikšm÷s miškuose esančių 86 (KMB) ir 83 
(PKMB) sąrašus Vilniaus miškų ur÷dijai. Ur÷dija kartu su Verkių ir Pavilnių bei Neries 
regioninio parko direkcijomis suderino ir į teikiamų saugojimui kertinių miško buveinių 
sąrašą įtrauk÷ 81 KMB ir 81 PKMB. Derinimo metu į suderintų KMB sąrašą buvo neįtrauktos 
5 KMB ir 2 PKMB.  

Keturios kertin÷s miško buvein÷s (KMB Nr.: 713501; 713502; 713503; 713504), 
pagal VĮ Vilniaus miškų ur÷dijos ur÷do raštą Nr. I-1103, 2004-09-16, buvo perkeltos iš 
privačių miškų į valstybin÷s reikšm÷s miškų sąrašą. Visos šios KMB yra Dūkštų girininkijoje, 
jų bendras plotas – 0,773 ha.  

Miškotvarkos projekto rengimo metu 2011 metais buvo patikslintas dalies saugomų 
KMB plotas ir nustatyta, kad jos užima 265,53 ha bendrą plotą (KMB – 192 ha ir PKMB – 
73,53 ha) (6 lentel÷, 5 Priedas). 
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6 pav. Kertin÷ miško buvein÷ Dūkštų girininkijoje 

 
 
 

6 lentel÷ 
Kertinių miško buveinių valstybin÷s reikšm÷s miškuose suvestin÷ 

 
Tame tarpe 

Iš viso 
KMB PKMB Eil. Nr. Girininkija 

Vnt. ha Vnt. ha Vnt. ha 
1 Dūkštų 21 37,45 10 34,96 11 2,49 
2 Paežerio 11 11,20 5 8,15 6 3,05 
3 Verkių 38 69,84 14 25,62 24 44,22 
4 Suderv÷s 4 2,59 0 0 4 2,59 
5 Mickūnų 16 30,21 16 30,21 0 0 
6 Taurų 40 87,39 31 81,99 9 5,4 
7 Lavoriškių 11 12,47 5 7,75 6 4,72 
8 Panerių 13 7,42 0 0 13 7,42 
9 Juodšilių 5 3,51 2 1,89 3 1,62 
10 Kalvelių 0 0 0 0 0 0 
11 Parudaminos 3 0,45 1 0,33 2 0,12 
12 Migūnų 4 3,0 1 1,1 3 1,9 
 Viso:  166 265,53 85 192 81 73,53 
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4.2. Pavyzdiniai kraštovaizdyje egzistuojančių ekosistemų plotai 
 

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

Vykdydama miškų sertifikavimo FSC keliamus reikalavimus, Vilniaus miškų ur÷dija 
yra įsipareigojusi saugoti ir nekirsti miško sklypų, sudarančių ne mažiau 5% visų ur÷dijos 
administruojamų valstybin÷s reikšm÷s miškų ploto. Tokius miško sklypus apima ne tik 
miškų ur÷dijos miškuose esančios valstybin÷s saugomos teritorijos – valstybinių regioninių 
parkų rezervatai, draustiniai, biosferos poligonų retųjų paukščių veisimosi vietos, bet ir miškų 
ur÷dijos saugomos kertin÷s miško buvein÷s, kiti atrinkti buvę ūkin÷s paskirties miško sklypai, 
kuriuose šiuo metu nevykdoma jokia ūkin÷ veikla. Miško sklypai, įtraukti į ur÷dijos 
neliečiamų medynų, sudarančių 5% valstybinių miškų ploto sąrašą, bus saugomi ir nekertami, 
paliekant juos natūraliai raidai ir biologinei įvairovei. Šie sklypai yra išskirti Vilniaus miškų 
ur÷do 2012-03-08 įsakymu NR. V-36, užima 1635,1 ha plotą. Tai sudaro 5,4% valstybin÷s 
reikšm÷s miškų ploto (7 lentel÷). Vilniaus miškų ur÷dijos išskirtų plotų, kuriuose nevykdoma 
ūkin÷ veikla, sąrašas (kartu su kertin÷mis miško buvein÷mis) pateiktas 6 priede. 

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

 
7 Lentel÷ 

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

 
Saugomų sklypų Eil. 

Nr. 
Girininkija Bendras miškų 

plotas, ha Plotas, ha % nuo bendro 
miškų ploto 

1 Dūkštų 2023,5 227,5 11,2 
2 Paežerio 1758,3 192,9 11,0 
3 Verkių 2654 192,2 7,2 
4 Suderv÷s 1249,9 166,6 13,3 
5 Mickūnų 4306 85,9 2,0 
6 Taurų 3144,1 371,5 11,8 
7 Lavoriškių 2263,5 45,1 2,0 
8 Panerių 2680,8 281,8 10,5 
9 Juodšilių 1710,5 14,2 0,8 
10 Kalvelių 4022,8 3,9 0,1 
11 Parudaminos 2182,5 26,2 1,2 
12 Migūnų 2410,4 27,3 1,1 
 Viso: 30406,3 1635,1 5,4 
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  5. Naujai inventorizuoti ekologiškai vertingi miško plotai 

 
5.1. Ekologiškai vertingi miško sklypai 

 
Kitoms ekologiškai vertingoms teritorijoms šiame darbe buvo priskirti miškuose 

esantys plotai, turintys didelę vertę biologin÷s įvairov÷s išsaugojimui, pagausinimui ir 
praturtinimui. Suvestiniai duomenys pateikiami 8 lentel÷je. Tai daugiausia iš miško medynų 
išsiskiriančios natūralios pelk÷s, pelkiniai pušynai, kurie n÷ra našūs, tačiau gamtosaugin÷ jų 
vert÷ yra didel÷. Vilniaus miškų ur÷dijoje nustatyti ekologiškai vertingi miško sklypai, 
girininkijų valstybin÷s reikšm÷s miškuose sudaro nuo 1 % (17,75 ha) bendro miškų teritorijos 
ploto Juodšilių girininkijoje iki 14,5% (181,45 ha) Suderv÷s girininkijoje. Didel÷ dalis šių 
sklypų įeina į valstyb÷s saugomas teritorijas, kertines miško buveines. 
 

8 lentel÷  
Ekologiškai vertingų miško sklypų pasiskirstymas valstybin÷s reikšm÷s miškuose 
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1 Dūkštų 2023,5 0 15,3 4,55 15,9 126,7 8,4 170,85 8,4 
2 Paežerio 1758,3 157 43,1 5,3 2,6 0 0 208 11,8 
3 Verkių 2654 0 8,9 14,3 2,3 138,3 0,3 164,4 6,2 
4 Suderv÷s 1249,9 16,8 8,6 2,35 3,9 149,8 0 181,45 14,5 
5 Mickūnų 4306 49,9 19,6 6,8 1,0 22,1 0 99,4 2,3 
6 Taurų 3144,1 23,2 20,2 6,8 3,3 0 0 53,5 1,7 
7 Lavoriškių 2263,5 17,1 0,9 3 0,8 14,7 0 36,5 1,6 
8 Panerių 2680,8 0 0 14,6 5,6 278,4 0 298,6 11,1 
9 Juodšilių 1710,5 0,9 4,6 2,45 0,8 9 0 17,75 1 
10 Kalvelių 4022,8 1,9 21,9 24,1 8,5 2,3 0 58,7 1,5 
11 Parudaminos 2182,5 26,2 2,2 3,2 2,0 0 0 33,6 1,5 
12 Migūnų 2410,4 1,5 6,4 0,6 0 22,8 0 31,3 1,3 
 Viso: 30406,3 294,5 151,7 88,05 46,7 764,1 8,7 1354,05 4,5 

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

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

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

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

Iš viso tokie pušynai sudaro 294,5 ha arba 1,2% nuo ur÷dijos valstybinių miškų 
bendro ploto. Suvestiniai duomenys pateikiami 9 lentel÷je, o sklypų detalesni duomenys 7 
priede . Kaip matome didžiausi jų plotai yra Paežerio 8,9% (157 ha) girininkijoje. Pelkinių 
pušynų visiškai n÷ra Verkių ir Panerių girininkijose, o Juodšilių girininkijoje 0,1% (0,9 ha), 
Kalvelių girininkijoje 0,1 % (1,9 ha) ir Migūnų girininkijoje 0,1% (1,5 ha) valstybin÷s 
reikšm÷s bendro miško ploto. 

9 lentel÷  
 

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

 
Pelkinių pušynų plotas 

Eil. Nr. Girininkija 
Bendras miškų 

plotas, ha ha 
% nuo bendro 
miškų ploto 

1 Dūkštų 2023,5 0 0 
2 Paežerio 1758,3 157 8,9 
3 Verkių 2654 0 0 
4 Suderv÷s 1249,9 16,8 1,3 
5 Mickūnų 4306 49,9 1,2 
6 Taurų 3144,1 23,2 0,7 
7 Lavoriškių 2263,5 17,1 0,8 
8 Panerių 2680,8 0 0 
9 Juodšilių 1710,5 0,9 0,1 
10 Kalvelių 4022,8 1,9 0,1 
11 Parudaminos 2182,5 26,2 1,2 
12 Migūnų 2410,4 1,5 0,1 
 Viso: 30406,3 294,5 1,2 
 
 
5.1.2 Natūralios miško pelk÷s (neapaugusios medynais miško pelk÷s) 
 
Šios pelk÷s (10 lentel÷ ir 8 priedas) turi didelę reikšmę dr÷gnų vietų biotopuose 

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

Kaip matome iš 10 lentel÷s neapaugę medynais miško pelk÷s sudaro labai nedidelę 
Vilniaus miškų ur÷dijos valstybinių miškų bendro ploto dalį – 0,5 % arba 151,7 ha. Tokių 
pelkių didžiausi plotai yra Paežerio 2,5 % (43,1 ha) ir Dūkštų 0,8 % (15,3 ha) girininkijose. 
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Mažiausi plotai Lavoriškių 0.04 % (0,9 ha) ir Parudaminos 0,1% (2,2 ha) girininkijose, o 
Panerių girininkijos valstybin÷s reikšm÷s miškuose pelkių n÷ra.  

Į 10 lentel÷je pateiktus neapaugusių mišku pelkių plotus n÷ra įtrauktos mažos pelkut÷s 
(0,1-0,3 ha) išskirtos kaip intarpai taksaciniuose sklypuose. D÷l jų ekologinių sąlygų 
specifikos jas priskyr÷me mažų miško aikštelių ir mažų laukymių kategorijai ir jos įtrauktos į         
11 lentelę bei pateiktos atskiru žiniaraščiu prieduose. 
 
 
 

10 lentel÷  
Natūralių miško pelkių išsaugojimas 

(neapaugusios medynais miško pelk÷s paliekamos savaiminei raidai) 
 

Neapaugusių pelkių plotas 
Eil. Nr. Girininkija 

Bendras miškų 
plotas, ha ha 

% nuo bendro 
miškų ploto 

1 Dūkštų 2023,5 15,3 0,8 
2 Paežerio 1758,3 43,1 2,5 
3 Verkių 2654 8,9 0,3 
4 Suderv÷s 1249,9 8,6 0,7 
5 Mickūnų 4306 19,6 0,5 
6 Taurų 3144,1 20,2 0,6 
7 Lavoriškių 2263,5 0,9 0,04 
8 Panerių 2680,8 0 0 
9 Juodšilių 1710,5 4,6 0,3 
10 Kalvelių 4022,8 21,9 0,5 
11 Parudaminos 2182,5 2,2 0,1 
12 Migūnų 2410,4 6,4 0,3 
 Viso: 30406,3 151,7 0,5 
 
 
 
 

5.1.3 Mažos miško aikštel÷s ir laukym÷s 
 

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

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

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

Kaip matome iš 11 lentel÷s mažų aikštelių ir įvairių laukymių radome tik 88,35 ha, kas 
sudaro 0,3% bendro ur÷dijos valstybin÷s reikšm÷s miškų ploto. Daugiausiai iš jų užima 
aikšt÷s 0,1 % (37,9 ha) bendro ur÷dijos valstybin÷s reikšm÷s miškų ploto. Likusios mažos 
laukym÷s užima mažiau kaip po 0,1 % ur÷dijos miškų. Šių ekologiškai vertingų plotelių 
daugiausiai rasta Verkių girininkijoje – 14,6 ha, kur jie užima 0,6 % ir Kalvelių girininkijoje – 
24,1 ha, kurie taip pat užima 0,6 % miškų. Iš jų daugiausiai šiose girininkijose ploto užima 
aikšt÷s, Verkių girininkijoje – 6,4 ha (0,3 % bendro miško ploto), o Kalvelių girininkijoje 9,5 
ha (0,2 % bendro miško ploto), dar šioje girininkijoje retm÷s užima 7,1 ha plotą (0,2 % 
bendro miško ploto). Mažos aikšt÷s dar 0,3 % bendro miško ploto užima Panerių 
girininkijoje, tai sudaro 7,25 ha. Panerių girininkijoje retm÷s užima 5,5 ha plotą (0,2 % 
bendro miško ploto). Paežerio girininkijoje nedidel÷s pelkut÷s užima 3,4 ha plotą (0,2 % 
bendro miško ploto). Kitose girininkijose mažų aikštelių ir laukymių atskiri plotai nesudaro 
didesnio nei 0,1 % nuo bendro girininkijos valstybin÷s reikšm÷s miškų ploto. 

 
 
 
 

11 lentel÷ 
 

Mažos aikštel÷s ir kitokios mažos laukym÷s paliekamos savaiminei raidai 
(Suvestiniai duomenys) 

 
Miško aikštel÷s 

Eil. 
Nr. 

Girininkija 
Bendras miškų 
plotas, ha Žem÷s naudmena Plotas, ha 

% nuo 
bendro 
miškų 
ploto 

1 Dūkštų  Aikšt÷s 1,8 0,1 
   Pelk÷s 1,8 0,1 
   Laukym÷s 0,6 <0,1 
   Kirtaviet÷s 0,35 <0,1 
 Viso: 2023,5  4,55 0,2 
2 Paežerio  Aikšt÷s 1,1 <0,1 
   Pelk÷s 3,4 0,2 
   Laukym÷s 0,1 <0,1 
   Žuvę medynai 0,3 <0,1 
   Kirtaviet÷s 0,4 <0,1 
 Viso: 1758,3  5,3 0,3 
3 Verki ų  Aikšt÷s 6,4 0,3 
   Pelk÷s 2,6 0,1 
   Laukym÷s 0,5 <0,1 
   Retm÷s 2,9 0,1 
   Žuvę medynai 0,3 <0,1 
   Kirtaviet÷s 1,6 <0,1 
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Miško aikštel÷s 

Eil. 
Nr. 

Girininkija 
Bendras miškų 
plotas, ha Žem÷s naudmena Plotas, ha 

% nuo 
bendro 
miškų 
ploto 

 Viso: 2654  14,3 0,6 
4 Suderv÷s  Aikšt÷s 1,1 0,1 
   Pelk÷s 0,1 <0,1 
   Retm÷s 0,25 <0,1 
   Žuvę medynai 0,6 <0,1 
   Kirtaviet÷s 0,3 <0,1 
 Viso: 1249,9  2,35 0,2 
5 Mick ūnų  Aikšt÷s 2 <0,1 
   Pelk÷s 4,2 0,1 
   Žuvę medynai 0,3 <0,1 
   Kirtaviet÷s 0,3 <0,1 
 Viso: 4306  6,8 0,2 
6 Taurų  Aikšt÷s 4,4 0,1 
   Pelk÷s 1,3 <0,1 
   Retm÷s 0,2 <0,1 
   Laukym÷s 0,4 <0,1 
   Kirtaviet÷s 0,5 <0,1 
 Viso: 3144,1  6,8 0,2 
7 Lavoriški ų  Aikšt÷s 1,55 <0,1 
   Retm÷s 1,35 <0,1 
   Kirtaviet÷s 0,1 <0,1 
 Viso:  2263,5  3 0,1 
8 Panerių  Aikšt÷s 7,25 0,3 
   Pelk÷s 0,25 <0,1 
   Retm÷s 5,5 0,2 
   Laukym÷s 1,6 <0,1 
 Viso:  2680,8  14,6 0,5 
9 Juodšilių  Aikšt÷s 1,1 <0,1 
   Pelk÷s 0,3 <0,1 
   Retm÷s 1,05 <0,1 
 Viso: 1710,5  2,45 0,1 
10 Kalvelių  Aikšt÷s 9,5 0,2 
   Pelk÷s 4,8 0,1 
   Retm÷s 7,1 0,2 
   Laukym÷s 0,8 <0,1 
   Žuvę medynai 0,6 <0,1 
   Kirtaviet÷s 1,3 <0,1 
 Viso:  4022,8  24,1 0,6 
 Parudaminos  Aikšt÷s 1,2 <0,1 
   Pelk÷s 1,3 <0,1 
   Laukym÷s 0,7 <0,1 
 Viso: 2182,5  3,2 0,1 
 Migūnų  Aikšt÷s 0,2 <0,1 
   Kirtaviet÷s 0,4 <0,1 
 Viso: 2410,4  0,6 <0,1 
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Miško aikštel÷s 

Eil. 
Nr. 

Girininkija 
Bendras miškų 
plotas, ha Žem÷s naudmena Plotas, ha 

% nuo 
bendro 
miškų 
ploto 

Aikšt÷s 37,9 0,1 
Pelk÷s 20,05 <0,1 
Retm÷s 18,35 <0,1 
Laukym÷s 4,7 <0,1 
Žuvę medynai 2,1 <0,1 
Kirtaviet÷s 5,25 <0,1 

Iš viso ur÷dijoje: 
30406,3 
 

Viso: 88,35 0,3 
 

 
 
5.1.4 Miško laukym÷s saugotinos nuo apaugimo medžiais ir krūmais 
 

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

Vilniaus miškų ur÷dijoje saugomų nuo apaugimo miško laukymių yra 0,2% (46,7 
ha). Daugiausiai šio tipo laukymių yra Dūkštų (15,9 ha) ir Suderv÷s (3,9 ha) girininkijose. Tai 
sudaro atitinkamai 0,8% ir 0,3% nuo girininkijų bendro miškų ploto (žiūr÷ti 12 lentelę ir 10 
priedą).   

 
 

 
12 lentel÷.      

Saugomų nuo apaugimo miško laukymių suvestin÷ 
 

Miško laukymių plotas 
Eil. Nr. Girininkija 

Bendras miškų 
plotas, ha ha 

% nuo bendro 
miškų ploto 

1 Dūkštų 2023,5 15,9 0,8 
2 Paežerio 1758,3 2,6 0,1 
3 Verkių 2654 2,3 0,1 
4 Suderv÷s 1249,9 3,9 0,3 
5 Mickūnų 4306 1,0 <0,1 
6 Taurų 3144,1 3,3 0,1 
7 Lavoriškių 2263,5 0,8 <0,1 
8 Panerių 2680,8 5,6 0,2 
9 Juodšilių 1710,5 0,8 <0,1 
10 Kalvelių 4022,8 8,5 0,2 
11 Parudaminos 2182,5 2,0 0,1 
12 Migūnų 2410,4 0 0 
 Viso: 30406,3 46,7 0,2 
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Saugomose teritorijose ir Natura 2000 teritorijose esančios miško laukym÷s arba 
pelk÷s gal÷tų būti valomos, įgyvendinant gamtotvarkos planuose numatytas priemones bei 
vykdant įvairias kitas programas. 

 
 

5.1.5 Kitos ekologiškai vertingos teritorijos 
 

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

Kaip matome iš 13 lentel÷s bendras miškų plotas šlaituose užima 764,1 ha plotą, kas 
sudaro 3 % nuo ur÷dijos bendro miškų ploto. Daugiausiai šių medynų yra Suderv÷s (149,8 ha 
– 12 % nuo girininkijos bendro miškų ploto), bei Panerių (278,4 ha – 10,4 %) girininkijose. 
Medynų šlaituose visiškai n÷ra Paežerio, Taurų bei Parudaminos girininkijose, o Kalvelių 
girininkijoje medynai šlaituose užima tik 2,3 ha (0.06%). Detalesni šių sklypų duomenys 
pateikti 11 priede. 

 
Medynai salose užima 8,7 ha plotą – 0,03% nuo ur÷dijos bendro valstybin÷s 

reikšm÷s miškų ploto. Jų yra tik Dūkštų 8,4 ha (0,4 %) ir Verkių 0,3 ha (0,01%) girininkijose 
(14 lentel÷ ir 12 priedas). 
 
 

13 lentel÷ 
Šlaitų medynų suvestin÷ 

 
Miškų plotas šlaituose  

Eil. Nr. Girininkija 
Bendras miškų 

plotas, ha ha 
% nuo bendro 
miškų ploto 

1 Dūkštų 2023,5 126,7 6,3 
2 Paežerio 1758,3 0 0 
3 Verkių 2654 138,3 5,2 
4 Suderv÷s 1249,9 149,8 12 
5 Mickūnų 4306 22,1 0,5 
6 Taurų 3144,1 0 0 
7 Lavoriškių 2263,5 14,7 0,6 
8 Panerių 2680,8 278,4 10,4 
9 Juodšilių 1710,5 9 0,5 
10 Kalvelių 4022,8 2,3 0,06 
11 Parudaminos 2182,5 0 0 
12 Migūnų 2410,4 22,8 0,9 
 Viso: 30406,3 764,1 3 
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14 lentel÷ 

Medynai salose 
 

Medynų salose plotas 
Eil. Nr. Girininkija 

Bendras miškų 
plotas, ha ha 

% nuo bendro 
miškų ploto 

1 Dūkštų 2023,5 8,4 0,4 
2 Paežerio 1758,3 0 0 
3 Verkių 2654 0,3 0,01 
4 Suderv÷s 1249,9 0 0 
5 Mickūnų 4306 0 0 
6 Taurų 3144,1 0 0 
7 Lavoriškių 2263,5 0 0 
8 Panerių 2680,8 0 0 
9 Juodšilių 1710,5 0 0 
10 Kalvelių 4022,8 0 0 
11 Parudaminos 2182,5 0 0 
12 Migūnų 2410,4 0 0 
 Viso: 30406,3 8,7 0,03 

 
 
5.2 Miško sklypai su pavieniais ekologiškai vertingais senmedžiais 

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

trečios kartos miško medžiai, kurių kiekvienas gali būti buveine daugeliui retųjų augalų ir 
gyvūnų rūšių. Šiame darbe tokie medžiai vadinami senmedžiais ir 13 priede pateikiamas 
sklypų sąrašas (į šį sąrašą nepatenka seni medžiai medyno sud÷tyje sudarantys 10% ir daugiau 
tūrio). Kaip matyti 15 lentel÷je, tokių sklypų daugiausiai rasta Verkių (32 vnt.) ir Panerių (26 
vnt.) girininkijose. Visai nedaug, tik po 3 vnt. – Mickūnų ir Parudaminos girininkijose. O 
sklypų su pavieniais senmedžiais visai neaptikta Kalvelių girininkijoje. Seniausi senmedžiai 
rasti Paežerio girininkijoje yra 280 metų amžiaus ąžuolai bei Verkių girininkijoje 180 metų 
pušys. Be abejo, pavienių senmedžių gali būti ir žymiai vyresnių. 

 

 
7 pav. Svarbiausias biologinei įvairovei yra paprastasis ąžuolas 
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15 Lentel÷ 

Miško sklypų su pavieniais senmedžiais pasiskirstymas valstybin÷s reikšm÷s miškuose 
 

Girininkija Miško sklyp ų su pavieniais 
senmedžiais skaičius, vnt. 

Dūkštų 23 

Paežerio 19 

Verkių 32 

Suderv÷s 14 

Mickūnų 3 

Taurų 24 

Lavoriškių 7 

Panerių 26 

Juodšilių 11 

Kalvelių 0 

Parudaminos 3 

Migūnų 8 

Iš viso: 170 
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6. Miškų ūkinis režimas  
  
Miškų ūkinis režimas miško žem÷se apibūdinamas miškus suskirstant į miškų grupes. 

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

I grup ÷s miškų Vilniaus miškų ur÷dijos valdomuose miškuose yra 71,9 ha. Tai sudaro 
0,2%  nuo valstybin÷s reikšm÷s miškų teritorijos ploto. II grup÷s miškų teritorija ur÷dijoje yra 
10363,8 ha arba 34,1 % nuo viso miškų teritorijos ploto. III grup÷s miškų teritorija užima 3599,9 ha 
arba 11,8 % bendro miškų ploto. IV grup÷s eksploataciniai miškai užima didžiausią plotą – 16370,7 
ha (53,9 % miškų teritorijos ploto). 

 
16 lentel÷ 

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

Miškų grup÷s ir pogrupiai 
Miškų teritorijos bendras 

plotas, ha 
% nuo bendro ploto 

I grup÷ (gamtinių rezervatų miškai) 71,9 0,2 
 

II grup÷ (specialios paskirties miškai, iš viso  10363,8 
 

34,1 

A. Ekosistemų apsaugos miškai 3767,2 12,4 
B. Rekreaciniai miškai, iš viso 6596,6 21,7 
III grup÷ (apsauginiai miškai) 3599,9 11,8 
IV grup÷ (ūkiniai miškai) 16370,7 53,9 

Iš viso 30406,3 100 
 
Lietuvos raudonosios knygos objektų radviet÷ms atskiros miškų grup÷s ar pogrupiai 

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

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

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

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

 
Spindulys nuo lizdaviet÷s, m Saugomos lizdaviet÷s 

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

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

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

50 Startsakalio, pel÷sakalio, sketsakalio, lutut÷s. 
 
Norint užtikrinti geresnę saugomų paukščių lizdaviečių apsaugą, reikia kasmet vykdyti 

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

Labai svarbu prieš atr÷žiant biržes įvertinti ar n÷ra numatytose kirtaviet÷se ir jų 
aplinkoje retųjų paukščių lizdų ar veisimosi vietų. Norint sumažinti galimą trikdymą prie 
lizdų, reikia vasarą numatytas kirsti biržes rinktis kiek didesniu atstumu nei numatyta 
Pagrindinių miško kirtimų taisykl÷se - nuo žinomų saugomų pl÷šriųjų paukščių ir juodųjų 
gandrų lizdų bent 300 metrų atstumu. Miško sodinimo darbų pavasario metu nevykdyti 
kirtaviet÷se, esančiose šalia lizdų apsauginių spindulių ribos, jas užsodinant rudenį.  

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

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

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

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

 
 
7.3. Pušynų, augančių Pa ir Pb augaviet÷se išsaugojimas 
 
Pušynų, augančių Pa ir Pb augaviet÷se eksploatavimas neretai duoda minimalią 

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

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

Šiai kategorijai netinka jau nusausinti pušynai, augantys Pan ir Pbn augaviet÷se, nes 
jose jau keičiasi ne tik hidrografin÷s sąlygos, bet ir medžių bei krūmų rūšin÷ sud÷tis, 
skalsumas. Toks procesas jau yra nekontroliuojamas ir negrįžtamas. 

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

dr÷gnų ir atvirų vietų biotopuose gyvenantiems organizmams, kurie labai praturtina šalia 
tokių vietų augančių medynų gamtinę įvairovę. Šios teritorijos yra vertingesn÷s, jei jos yra 
nuošaliau nuo funkcionuojančių melioracijos kanalų. Tiek pelk÷s tiek ir mažos aikštel÷s bei 
laukym÷s yra tinkami biotopai daugeliui retų ir nykstančių gyvūnų ir augalų rūšių. 
Netikslinga ir nerekomenduotina yra keisti šių vietų natūralų hidrologinį režimą arba 
užsodinti jas mišku. Geriausia apsaugos priemon÷ - palikti jas natūraliai raidai. 

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

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

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

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

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

 
 
7.6. Šlaitų medynų specifika ir reikšm÷ 

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

nes yra artimi sengir÷ms, taip pat ir d÷l pastovaus mikroklimato, kitų sąlygų. Šlaitai gali būti 
susiję su atviro vandens telkiniais arba nesusiję. Pirmuoju atveju medynai auga ant šlaitų, 
esančių upių, upelių ir ežerų pakrant÷se, antruoju atveju – ant šlaitų, veikiamų dirvožemio 
erozijos su atsidengusiomis dirvodarin÷mis uolienomis, kurios sukuria papildomas ekologines 
nišas. Šlaitų medynuose neretai aptinkama šaltinių ir šaltiniuotų vietų bei tufų. Pasitaiko ir 
gana stambių nuošliaužų. Šiaur÷s ekspozicijos šlaituose augantys medynai dažnai būna nuolat 
dr÷gni arba užmirkę. Pietų ekspozicijos šlaitai nuolat būna saul÷kaitoje ir miškai čia sausi. 
Miško upelių pakrančių šlaituose augantys medžiai paprastai būna aukštesni ir gyvybingesni, 
negu aplinkiniuose miškuose. D÷l palankesnių medžiams augti dr÷kinimo sąlygų medynų 
rūšin÷ sud÷tis taip pat skiriasi. Pavyzdžiui, egl÷s ir lapuočiai medžiai gali būti dažniau 
aptinkami vandens telkinių pakrančių šlaituose, negu aplinkiniuose aukščiau įsikūrusiuose 
miško masyvuose. Egl÷s, beržai ir kiti lapuočiai medžiai, retai aptinkami pelkiniuose 
pušynuose, gali vyrauti iš pelk÷s ištekančio upelio pakrant÷se. 
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Šlaituose daugeliu atvejų susidaro palankios sąlygos išlikti biologin÷ms miško 
vertyb÷ms ir retosioms rūšims, kadangi tokiose vietose dažnai yra sunkiau ūkininkauti. 
Dr÷gnus šlaitus dažniausiai aplenkia ir miško gaisrai. Kadangi šlaitų medynuose ilgiau išlieka 
tinkamos retųjų rūšių gyvenamosios sąlygos, upių ir kitų vandens telkinių šlaitai gali būti 
įvairių retųjų rūšių plitimo koridoriais. Šių rūšių organizmai taip pat gali čia rasti prieglobstį, 
jeigu jų gyvenamosios vietos sunaikinamos kitose kraštovaizdžio dalyse. Palankiausias tokių 
teritorijų tvarkymo būdas – jokios ūkin÷s veiklos. Siekiant išlaikyti dr÷gną mikroklimatą, 
aplink šlaitų medynus tur÷tų būti paliekama 20–40 m papildoma apsaugos zona. 

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

 
 
7.7. Medynų salose ypatumai 
 

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

Greta vandens telkinių esančioms teritorijoms būdingas stabilus dr÷gnas 
mikroklimatas, palankus gaisrų vengiančioms biologin÷s įvairov÷s vertyb÷ms. Salų 
geografin÷ pad÷tis labiau apsaugo jas nuo gaisrų. Geros būkl÷s tarpin÷je zonoje tarp miško ir 
šlapžem÷s atsiranda papildomų ekologinių nišų. Keletas priešingai veikiančių aplinkos 
veiksnių sukuria ypač heterogeniškas buveines. Pereinamoji zona tarp miško ir šlapžem÷s 
suformuoja papildomas ekologines nišas. 

Geriausias tvarkymo būdas – nevykdyti jokios veiklos. Šiose buvein÷se nuolat 
pasireiškia gamtiniai pažeidžiantys veiksniai (v÷jovartos ir kt.), gausu pereinamųjų zonų tarp 
skirtingų ekosistemų, tod÷l, siekiant išsaugoti biologinę įvairovę, šių veiksnių įtaka turi išlikti 
nepakitusi. 

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

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

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

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

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

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

45



  

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

Bioįvairov÷s medžiai (8 pav.) įprastai paliekami, stengiantis juos tolygiai išd÷styti 
kirtaviet÷se. Nor÷tųsi patikslinti, kad tokie medžiai tur÷tų būti paliekami ir pavieniui ir 
biogrup÷mis - po kelis ar net keliolika medžių. Taip atrenkant medžius, vienoje didesn÷je 
biogrup÷je gali būti palikti visi toje birž÷je esantys nekertami medžiai. Biogrup÷je tur÷tų būti 
palikti ne tik pagrindinio ardo medžiai, bet ir senesni medžiai bei jauni plačialapiai medžiai, o 
taip pat ir trakas bei žolin÷ augalija. Grup÷mis paliktus medžius mažiau verčia v÷jas, jie auga 
gyvybingesni ir gal÷s sudaryti ateities medyno seniausiųjų medžių pagrindą. Suformuotoje 
biogrup÷je gali per÷ti suopis, kranklys ir sketsakalis, jei šių paukščių lizdiniai medžiai po 
plyno kirtimo bus palikti kartu su kitais birž÷je paliekamais medžiais. Per÷jimui tokias vietas 
rinksis ir uoksiniai paukščiai – įvairūs geniai, meletos bei smulkieji paukščiai. Tokiose miško 
salel÷se telksis ir žinduoliai.   

 
 

 
 

 
 
8 pav. Bioįvairov÷s medžiai 

 
 
 

7.9. Senmedžių išsaugojimas 
 
Seniausieji miško medžiai arba senmedžiai Vilniaus miškų ur÷dijos teritorijoje išlikę 

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

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

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

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

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

Kertin÷s miško buvein÷s gali būti saugomos tiesiogiai, nevykdant jose jokių ūkinių 
priemonių arba vykdant numatytas specialias ūkines priemones. KMB gali būti saugomos, 
nustatant jose I arba II miškų grupę, KMB koncentracijų vietose įsteigiant draustinius arba 
Natura 2000 teritorijas, skirtas buveinių apsaugai. KMB sąrašuose pateikiamos nustatytos šių 
buveinių apsaugos ir tvarkymo priemon÷s (kodai) plačiau išaiškintos Bendruosiuose KMB 
nuostatuose (14 Priedas). 

 
7.11. Kitos priemon÷s 

 
Vilniaus miškų ur÷dijos teritorijoje rekomenduotume šias papildomas 
gamtosaugines priemones: 

 
� Kertinių miško buveinių papildoma inventorizacija 
 

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

 
� Kasmetin÷ Lietuvos raudonosios knygos paukščių lizdų inventorizacija ir apžiūra  

pagal aptiktus paukščių rūšių lizdus bei uoksus. 
 

Išsami Lietuvos raudonosios knygos paukščių lizdų inventorizacija miškų 
ur÷dijose vykdoma du kartus per vykmetį: kartu su miškotvarkos lauko darbais 
(prieš pirmo penkmečio pagrindinio naudojimo biržių projektavimo darbus) ir 
pra÷jus penkiems metams – prieš antro penkmečio pagrindinio naudojimo biržių 
projektavimo darbus. Visa papildoma informacija apie naujai aptiktus lizdus ne 
biržių projektavimo laikotarpiu įtraukiama į VMT duomenų bazę, informuojant 
miškų ur÷diją.  
Tikslinga būtų kasmetin÷ retųjų paukščių lizdų apžiūra, nustatant lizdo užimtumą 
ir perinčią rūšį. Apžiūr÷ti reik÷tų ne tik žinomus lizdus, bet ir biržių r÷žimo metu 
aptiktus naujus lizdus.  

 
� Vienos - kelių dienų trukm÷s mokymų apie miško bioįvairovę ir jos apsaugą 
ūkiniuose miškuose pravedimas ur÷dijos darbuotojams bei rangovams. 

 
Pastaraisiais metais labai aktualūs yra pagrindinio naudojimo birž÷se paliekamų 

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

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

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

Inkiluose be paukščių įsikuria retieji žinduoliai - miegapel÷s, įvairių rūšių 
šikšnosparniai ir vabzdžiai - širš÷s, vapsvos, kaman÷s. Šie gyvūnai yra ne tik naudingi 
miškui, bet daugelis jų yra reti ir saugomi. 
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Tikslinga kiekvienoje girininkijoje kasmet iškelti vidutiniškai po 20-30 inkilų 
smulkiesiems uoksiniams paukščiams ir iki 5 inkilų pel÷doms.  

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

Svarbi biotechnin÷ priemon÷, pritraukianti daugumą pl÷šriųjų paukščių, ypatingai 
suopių bei didžiąsias pel÷das. Specialios tup÷jimo vietos tur÷tų būti įrengiamos 
pamišk÷se, šalia laukymių ir naujai iškirstose plynose kirtaviet÷se. Įrengta tup÷jimo 
vieta yra T formos kartis, kurios vienas galas įkasamas į žemę, kad būtų nuo 1,5 iki 3 
m aukščio. Tokių tup÷jimo vietų įrengimas labai nesud÷tingas, tačiau labai efektyvus, 
nes iš karto pritraukia paukščius, kurie medžioja pelinius graužikus. Tokiu būdu 
tup÷jimo vietos kartu su netoliese iškeltais inkilais veikia kaip biologinių kovos 
priemonių su peliniais graužikais kompleksas. Tikslinga įrengti tokias tupyklas 
daugelyje plynų kirtaviečių, o sklypuose netoli jų iškelti inkilų pel÷doms. Jei 
kirtaviet÷se bus įrengtos tupyklos, didesn÷ tikimyb÷, kad greta jų per÷s suopiai ir kiti 
pl÷šrieji paukščiai. 

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

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

Min÷ti augalai yra svarbūs ne tik vabzdžiams, bet ir paukščiams, tad jų sodinimas 
turi keleriopą naudą gausinant bioįvairovę miškuose. 

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

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

 
� Skruzd÷lynų aptv÷rimas. 
 

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

apibūdinta saugomos teritorijos arba jos dalies ekologin÷ būkl÷, kraštovaizdžio apsaugos ir 
tvarkymo problemos ir galimyb÷s, saugomos nykstančių gyvūnų, augalų ir grybų rūšys, jų 
buvein÷s ir natūralios buvein÷s, nustatyti teritorijos tvarkymo tikslai, tvarkymo ir apsaugos 
priemon÷s, joms įgyvendinti reikalingos l÷šos ir vykdytojai.  

Vilniaus miškų ur÷dijos teritorijoje yra parengti ir patvirtinti 4 Gamtotvarkos planai 
(Taurijos miško, Šveicarijos miško, Rieš÷s up÷s sl÷nio ir Dūkštų ąžuolyno ir Dūkštos up÷s 
sl÷nio Gamtotvarkos planai). VĮ Vilniaus miškų ur÷dija, kaip atsakinga institucija už 
Gamtotvarkos planų priemonių įgyvendinimą yra 3 Gamtotvarkos planuose (Taurijos miško, 
Šveicarijos miško ir Dūkštų ąžuolyno ir Dūkštos up÷s sl÷nio). 

 
8.1.Taurijos miško Gamtotvarkos planas 
 
Taurijos miško Gamtotvarkos planas patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007 m. 

rugs÷jo 4 d. įsakymu Nr. D1-458 “D÷l Taurijos miško Gamtotvarkos plano patvirtinimo”. 
Remiantis min÷tu įsakymu šio Gamtotvarkos plano priemonių įgyvendinimo plane 
pateikiamos numatytos priemon÷s, jų vykdymo laikas ir už jų vykdymą atsakingos 
institucijos. VĮ Vilniaus miškų ur÷dija atsakinga už Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimą 2 
tvarkymo plote (kv. nr.: 1 dalis, 2 dalis, 3, 4 dalis, 10 dalis, 11 dalis, 12 dalis, 13 dalis, 14 
dalis, 15 dalis, 67 dalis ir 68 dalis) ir dalyje 1 tvarkymo ploto (kv. nr.: 4 dalis, 11 dalis, 12 
dalis, 13 dalis, 14 dalis, 15 dalis, 68 dalis). 

Taurijos miško Gamtotvarkos plano tikslas – užtikrinti palankią Europos Bendrijos 
svarbos gamtinių buveinių tipo 9010 *Vakarų taiga, Kurtinio (Tetrao urogalus), bei kitų 
teritorijoje paplitusių retųjų gyvūnų, augalų, grybų, kerpių ir samanų rūšių populiacijų 
apsaugos būklę.  

Gamtotvarkos plano uždaviniai: 
• išsaugoti 9010 *Vakarų taigos buveines teritorijoje; 
• sudaryti ir palaikyti tinkamas sąlygas kurtiniams veistis. 

 
Gamtotvarkos plano uždavinio “išsaugoti 9010 *Vakarų taigos buvein÷s teritorijoje” 

tvarkymo priemon÷s, už kurių įgyvendinimą atsakinga Vilniaus miškų ur÷dija: 
• nevykdyti plynų ir tarpinio naudojimo kirtimų, išskyrus sanitarinius kirtimus, 

jeigu kyla masinio ligų ir kenk÷jų išplitimo gr÷sm÷ (2 tvarkymo plotas). 
• palikti stovinčią ir gulinčią įvairaus diametro ir suirimo laipsnio negyvą 

medieną (2 tvarkymo plotas). 
Tvarkymo plote Nr. 2 telkiasi teritorijoje geriausiai išsilaikiusios Europos svarbos miškų 
buvein÷s 9010 *Vakarų taiga. Tvarkymo plotas apjungia visas vertingiausias šio tipo 
buveines. Tvarkymo plote Nr. 2 gali būti leistinos tik kurtinių ar kitų retųjų populiacijų būkl÷s 
pagerinimui skirtos Gamtotvarkos priemon÷s (jeigu bus nustatyta, kad tokios priemon÷s bus 
reikalingos), sanitariniai kirtimai, jeigu kyla masinio ligų ir kenk÷jų išplitimo gr÷sm÷. 
Tvarkymo plote neturi būti vykdomi plyni ir tarpinio naudojimo miško kirtimai. Taip pat 
šiame plote turi būti paliekama stovinti ir gulinti įvairaus diametro ir suirimo laipsnio negyva 
mediena. 
 
 Gamtotvarkos plano uždavinio “sudaryti ir palaikyti tinkamas sąlygas kurtiniams 
veistis” tvarkymo priemon÷s, už kurių įgyvendinimą atsakinga Vilniaus miškų ur÷dija: 

• inventorizuoti kurtinių tuokvietes teritorijoje ir apie jas nustatyti 300 m 
spindulio apsaugos zonas. 
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• nevykdyti plynų kirtimų kurtinių tuokviet÷se ir jų apsaugos zonose, išskyrus 
atrankinius kirtimus (1 tvarkymo plotas). 

 
Turi būti išaiškintos ir sukartografuotos kurtinių tuokviet÷s, o aplink jas nustatytos 300 

m spindulio apsaugin÷s zonos. Šiuo metu žinoma tiksli tik vienos tuokviet÷s dislokacija 
teritorijoje ir pus÷ šios tuokviet÷s jau nepatenka į Taurijos miško ribas. Teritorijoje reikalingi 
ir kitų galimai paplitusių retųjų gyvūnų, augalų, grybų, kerpių ir samanų rūšių tyrimai bei jų 
analiz÷.  

Tvarkymo plote Nr.1 vyrauja jauni, išugdyti spygliuočių medynai. Aplink nustatytas 
kurtinių tuokviečių vietas, jų apsaugin÷se zonose 300 m atstumu neturi būti vykdomi plyni 
miško kirtimai. Rugs÷jo - sausio m÷nesiais (kai paukščiai neperi) apsaugin÷se zonose galimi 
atrankiniai miško kirtimai. Tvarkymo plote ateityje turi likti bent 75 % brandžių ar 
pribręstančių pušų. 

 
 
8.2. Šveicarijos miško Gamtotvarkos planas 
 
Šveicarijos miško Gamtotvarkos planas patvirtintas LR Aplinkos ministro 2008 m. 

sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-1 “D÷l Šveicarijos miško Gamtotvarkos plano patvirtinimo”. 
Remiantis min÷tu įsakymu šio Gamtotvarkos plano priemonių įgyvendinimo plane 
pateikiamos numatytos priemon÷s, jų vykdymo laikas ir už jų vykdymą atsakingos 
institucijos. VĮ Vilniaus miškų ur÷dija atsakinga už Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimą 
valstybin÷s reikšm÷s miškuose, kurie patenka į dalį 1 tvarkymo ploto. 

Šveicarijos miško Gamtotvarkos plano tikslas – užtikrinti palankią Teritorijoje 
randamų Europos Bendrijos svarbos buveinių su būdinga bendrijų struktūra ir rūšine sud÷timi, 
taip pat kitų saugomų rūšių populiacijų apsaugos būklę. 

Gamtotvarkos plano tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai: 
1. Rudaminos up÷s sl÷nyje atkurti ir palaikyti 6410 Melvenynų, 6430 Aukštųjų 

eutrofinių žolynų, 6510 Šienaujamų mezofitų pievų, 7160 Nekalkingų šaltinių 
ir šaltiniuotų pelkių, 7230 Šarmingų žemapelkių tipišką struktūrą, reguliuojant 
savaiminį užž÷limą; 

2. Atkurti iki melioracijos darbų buvusį hidrologinį paupin÷s Rudaminos sl÷nio 
pelk÷s režimą; 

3.  Užtikrinti švarią aplinką Teritorijoje.  
 
 
Po pirminio pievų ir pelkių buveinių išvalymo nuo menkavert÷s sumed÷jusios 

augalijos, kurį organizavo Valstybin÷ saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 
v÷lesnius pievų ir pelkių buveinių, esančių valstybin÷s reikšm÷s miškuose, būkl÷s palaikymo 
darbus šienaujant ir pagal poreikį iškertant atžalas (pagal Gamtotvarkos plano tvarkymo 
priemonę 1.2. “organizuoti reguliarų sumed÷jusios augalijos atžalų šalinimą ir išvežimą (1 
tvarkymo plotas)” ir tvarkymo priemonę 1.3. ”organizuoti pelkių ir pievų šienavimą ir 
nušienautos biomas÷s pašalinimą (1 tvarkymo plotas)”), organizuoja VĮ Vilniaus miškų 
ur÷dija.   

Už Gamtotvarkos plano uždavinio “Atkurti iki melioracijos darbų buvusį hidrologinį 
paupin÷s Rudaminos sl÷nio pelk÷s režimą”, tvarkymo priemon÷s “Įgyvendinti paupin÷s 
Rudaminos sl÷nio pelk÷s hidrologinio režimo atkūrimo projektą” įgyvendinimą atsakinga VĮ 
Vilniaus miškų ur÷dija tuo atveju, jeigu bus parengtas paupin÷s Rudaminos sl÷nio pelk÷s 
hidrologinio režimo atkūrimo projektas.  
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8.3. Rieš÷s up÷s sl÷nio Gamtotvarkos planas 
 
Rieš÷s up÷s sl÷nio Gamtotvarkos planas patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. 

rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. D1-653 “D÷l Rieš÷s up÷s sl÷nio Gamtotvarkos plano 
patvirtinimo”. Gamtotvarkos plano tikslas yra atkurti ir užtikrinti Europos bendrijos svarbos 
rūšių – mažosios sukten÷s (Vertigo angustior), ovaliosios geldut÷s (Unio crassus) ir pleištin÷s 
sk÷t÷s (Ophiogomphus cecilia) populiacijų palankią apsaugos būklę.  
 Remiantis tvarkymo priemonių pobūdžiu ir ekologinių, kraštovaizdžio faktorių 
vertinimu Natura 2000 teritorija buvo padalinta į dvi zonas A ir B, bei tvarkymo plotus (B 
zonoje ur÷dijos valdomų valstybin÷s reikšm÷s miškų n÷ra). A zonoje buvo išskirti 5 
tvarkymo plotai, kuriuose numatoma įgyvendinti aktyvias Gamtotvarkines priemones. 
Ur÷dijos valdomi valstybin÷s reikšm÷s miškai yra 1, 2, 3, ir 5 tvarkymo plotuose. 4 tvarkymo 
plote ur÷dijos valdomų valstybin÷s reikšm÷s miškų n÷ra.  
 Tvarkymo plotuose Nr. 1, 2 ir 3 įgyvendinama Gamtotvarkos plano, 3 uždavinio 
“Atkurti ir užtikrinti pleištin ÷s sk÷t÷s sausumos buveinių palankią apsaugos būklę” , 
tvarkymo priemon÷ 3.1.  
 3.1. “Šienauti ir pašalinti krūmokšnius”. “Pievel÷s šienaujamos kasmet, ne anksčiau 
kaip rugpjūčio antroje pus÷je. Šienaujama rankomis: dalgiu arba trimeriu. 
Iškertami pavieniui augantys, iki 2 m aukščio medžiai (Betula pubescens. B.pendula)ir 
kertami krūmai (Corylus sp., Salix spp.). Esant galimyb÷ms vykdomi šviesinamieji kirtimai. 
Atliekant visus numatytus kirtimus, nukirstų medžių ir krūmų biomas÷ turi būti pašalinta. 
Trimeriu šienaujant galima nušienautą augmeniją palikti, kadangi ji susmulkinama. Medžių, 
krūmokšnių šalinimo darbai turi būti atliekami įšalus gruntui, naudojama technika neturi 
pažeisti dirvožemio paviršiaus.”       
 Tvarkymo plote Nr. 5 įgyvendinamas Gamtotvarkos plano 4 uždavinys: “Užtikrinti 
mažosios sukten÷s buveinių palankią apsaugos būklę”.  Šio uždavinio įgyvendinimui 
nustatytos tvarkymo priemon÷s 4.1. ir 4.2. 
 4.1. Išretinti sumed÷jusius augalus ir periodiškai iškirsti ataugančias atžalas.  

“Iškertami pavieniui augantys, iki 2 m aukščio medžiai (Betula pubescens. B. pendula) 
ir kertami krūmai (lazdynai, salix ssp.).  Tvarkymo plote Nr. 5 paliekami jauni ąžuolai. 
 Atliekant visus numatytus kirtimus, nukirstų medžių ir krūmų biomas÷ turi būti 
pašalinta. Darbai turi būti atliekami įšalus gruntui, naudojama technika neturi pažeisti 
dirvožemio paviršiaus.” 
 4.2. Iškirsti ir pašalinti ataugančias atžalas.      
 “ Periodiškai, kas dveji metai iškertamos ataugančios atžalos. Atliekant visus 
numatytus kirtimus, nukirstų medžių ir krūmų biomas÷ turi būti pašalinta. Darbai turi būti 
atliekami įšalus gruntui, naudojama technika neturi pažeisti dirvožemio paviršiaus.” 
 
 Tvarkymo plotai:  
  

Nr.1 (0,13 ha) – kv. nr. 34, skl. nr. 11. Tvarkymo plotas yra taksacinio sklypo intarpe. 
Nr. 2 (0,13ha) - kv. nr. 77, skl. nr. 5. Tvarkymo plotas yra taksacinio sklypo intarpe. 
Nr. 3 (2,61 ha) – kv. nr. 31, skl. nr. 28. Didžioji tvarkymo ploto dalis yra ne miško 

žem÷je. 
Nr. 5 (0,36 ha) – kv. nr. 76, skl. nr. 10.  
 
Už visų išvardintų tvarkymo priemonių, VĮ Vilniaus miškų ur÷dijos valdomuose 

valstybin÷s reikšm÷s miškuose, atsakinga institucija už darbų įgyvendinimą yra Pavilnių 
ir Verki ų regioninių parkų direkcija . 
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8.4. Dūkštų ąžuolyno ir Dūkštos up÷s sl÷nio Gamtotvarkos planas 
 
Dūkštų ąžuolyno ir Dūkštos up÷s sl÷nio Gamtotvarkos planas patvirtintas LR 

Aplinkos ministro 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. D1-184 “ D÷l Dūkštų ąžuolyno ir 
Dūkštos up÷s sl÷nio Gamtotvarkos plano patvirtintinimo”. 

Gamtotvarkos plano tikslas − užtikrinti palankią Europos Bendrijos svarbos natūralių 
buveinių (9020 Plačialapių ir mišrūs miškai, 9510 Šienaujamos mezofitų pievos, 9450 
Aliuvin÷s pievos) ir niūriaspalvio auksavabalio, europinio plačiaausio ir kitų teritorijoje 
randamų šikšnosparnių rūšių, gencijoninio melsvio, didžiosios miegapel÷s populiacijų 
palankią apsaugos būklę. 

VĮ Vilniaus miškų ur÷dija (kuri yra valstybin÷s miško žem÷s valdytoja), kaip viena iš 
atsakingųjų institucijų, yra atsakinga už šio Gamtotvarkos plano 1 uždavinio (Atkurti ir 
palaikyti gerą paprastojo ąžuolo medynų būklę 9020 Plačialapių ir mišrių miškų buvein÷je) ir 
3 uždavinio (Sumažinti niūriaspalvio auksavabalio buveinių užtamsinimą žinomose vabalo 
radimviet÷se) įgyvendinimus (tvarkymo priemon÷s 1.1 – 1.6., 3.1).  

 
1 Uždavinys. Atkurti ir geroje apsaugos būkl÷je palaikyti paprastojo ąžuolo medynų 

būklę buvein÷je 9020 Plačialapiai ir mišrūs miškai. 
Dūkštų ąžuolyno ir Dūkštos up÷s sl÷nio BAST paprastojo ąžuolo medynų būkl÷ 

prioritetin÷s svarbos Europos bendrijos buvein÷je 9020 Plačialapiai ir mišrūs miškai blog÷ja 
d÷l gausaus krūmų trako, sumaž÷jusio šviesos kiekio išret÷jo būdingosios žol÷s, kai kur jų 
beveik neliko. Užtamsinimas lemia komplikuotą ąžuolų atsinaujinimą, tod÷l tik nedaugelyje 
vietų pomiškyje galima rasti jaunų ąžuoliukų. Dalis natūralių plačialapių miškų buveinių yra 
visiškai sunaikintos jų vietoje įveisus spygliuočių (eglių) medynus. Siekiant atkurti ir 
išsaugoti gerą šios buvein÷s apsaugos būklę būtina taikyti visą eilę vieną kitą papildančių 
priemonių. 

Priemon÷ 1.1. Periodiškas lazdynų trako kirtimas 2-5 arų dydžio aikštel÷se (3-5 
vnt./ha) paliekant jose paprastojo ąžuolo savaiminukus, nukirstos biomas÷s pašalinimas 
(tvarkymo plotai Nr. 1, 6, 11, 18). 

Siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas augti ąžuolo savaiminukams, vietose, kur 
sutinkama 5 - 10 ąžuolo savaiminukų 1 arui, reikia iškirsti lazdynus ir kitą ąžuoliukus 
stelbiančią menkavertę sumed÷jusią augmeniją 2 - 5 arų ploto aikštel÷se. Turi būti 
formuojami vidutiniškai 3 - 5 aikštel÷s 1 hektaro plote. Darbai turi būti vykdomi pradedant ne 
anksčiau kaip vasaros antroje pus÷je, t.y. po liepos 15 dienos (kad netrukdyų jauniklius 
vedantiems paukščiams) ir turi būti baigti iki kovo m÷nesio 1 d., t.y. iki sekančio paukščių 
dauginimosi sezono (optimaliausia kirtimus vykdyti žiemą). Sumed÷jusios augmenijos 
šalinimas turi būti atliekamas rankiniu būdu naudojant kirvius arba krūmapjoves, paliekant ne 
didesnius kaip 10 cm aukščio kelmelius. Nukirsta biomas÷ turi būti pašalinta iš tvarkymo 
plotų - gali būti sukrauta tvarkymo ploto pakraštyje ir paliekama supūti. Ši priemon÷ turi būti 
įvykdyta pirmaisiais plano įgyvendinimo metais ir periodiškai kartojama ne rečiau kaip kas 
antri metai t.y. III, V, VII, IX plano įgyvendinimo metai.  

Prieš įgyvendinant Gamtotvarkos priemonę krašto kelio Nr. 108 Vilnius – Suderv÷ 
apsaugos zonoje, priemonę suderinti su Lietuvos automobilių kelių direkcija. 
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Priemon÷ 1.2. Periodiškas lazdynų trako kirtimas 30 arų dydžio aikštel÷se 

(formuojamos 7 aikštel÷s 1 tvarkymo plote), nukirstos biomas÷s pašalinimas. Tvarkymo 
plotai Nr. 8, 10).  

Siekiant paruošti kuo palankesnes sąlygas augti ąžuolo sodinukams, reikia iškirsti 
traką 30 arų ploto aikštel÷se. Reikia iškirsti po septynias 30 arų dydžio aikšteles kiekvienam 
tvarkymo plote. Nukirsta biomas÷ turi būti pašalinta iš tvarkymo plotų - gali būti sukrauta 
tvarkymo ploto pakraštyje ir paliekama supūti. Darbai turi būti vykdomi pradedant ne 
anksčiau kaip vasaros antroje pus÷je, t.y. po liepos 15 dienos (kad nebūtų trukdoma jauniklius 
vedantiems paukščiams) ir turi būti baigti iki kovo m÷nesio 1 d., t.y. iki sekančio paukščių 
dauginimosi sezono (optimaliausia kirtimus vykdyti esant dirvos įšalui). Ši priemon÷ turi būti 
įvykdyta pirmaisiais plano įgyvendinimo metais ir periodiškai kartojama ne rečiau kaip kas 
antri metai t.y. III, V, VII, IX plano įgyvendinimo metai.  

 
Priemon÷ 1.3. Ąžuolus stelbiančių medžių (beržų, drebulių, eglių) ir trako kirtimas, 

nukirstos biomas÷s pašalinimas (tvarkymo plotai Nr. 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 19).  
Praeityje vykdant intensyvią ūkinę veiklą nemaža dalis ąžuolų buvo iškirsta, jų vietoje 

įveisiant eglių monokultūras. Kai kuriose teritorijos dalyse įsigal÷jo drebulynai, kiti ąžuolus 
pakeitę minkštieji lapuočiai, tankus lazdyno trakas. Tokiu būdu natūrali ąžuolyno struktūra 
buvo pakeista. Vadovaujantis Miškų kirtimo taisykl÷mis (patvirtintos LR aplinkos ministro 
2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79) bei teritorijoje galiojančiais gamtos apsaugą 
reglamentuojančiais teis÷s aktais, BAST teritorijoje Dūkštų ąžuolynas ir Dūkštos up÷s sl÷nis 
vykdomi ąžuolyno rekonstrukcijos darbai. 

Tvarkymo plotuose Nr. 3, 5, 7, 12, 14, 17 tikslinga vykdyti kirtimus, kurių metu būtų 
kertami su ąžuolais konkuruojantys medžiai. Šie darbai gali būti atliekami nuo rugs÷jo 1 d. Iki 
kovo 1 d. pirmaisiais plano įgyvendinimo metais. Geriausia darbus atlikti žiemos metu. 
Iškirsta mediena išvežama iš teritorijos, smulkesn÷ pašalinta biomas÷ (smulkesn÷s šakos, 
stiebai ir pan.) gali būti sukrauta tvarkymo plotų pakraščiuose ir paliekama supūti.  

Dūkštų ąžuolyno ir Dūkštos up÷s sl÷nio BAST esantys eglynai yra nenatūralios kilm÷s 
– jie yra įveisti dirbtinai ir nepageidautini, nes po egl÷mis, d÷l šviesos stygiaus, negali atsirasti 
jauni ąžuoliukai. Tod÷l tvarkymo plotuose Nr. 4. 13, 16, 19 tikslingas eglių monokultūrų 
praretinimas. Šie darbai gali būti atliekami nuo rugs÷jo 1 d. Iki kovo 1 d. pirmaisiais plano 
įgyvendinimo metais. Geriausia darbus atlikti žiemos metu (esant įšalui). Iškirsta mediena 
išvežama iš teritorijos, smulkesn÷ pašalinta biomas÷ (smulkesn÷s šakos, stiebai ir pan.) gali 
būti sukrauta tvarkymo plotų pakraščiuose ir paliekama supūti. 

Priemon÷ 1.4. Periodiškas trako kirtimas, nukirstos biomas÷s pašalinimas (tvarkymo 
plotai Nr. 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 9, 15, 22). Trake tankiai auga lazdynai ir kiti 
krūmai, to pas÷koje susiformavusios ūksmin÷s augimo sąlygos stipriai riboja naujos ąžuolų 
generacijos gyvybiškumą. Tod÷l, siekiant atkurti ir palaikyti gerą Teritorijos apsaugos būklę 
būtina periodiškai organizuoti trako šalinimą. Nukirsta biomas÷ turi būti pašalinta iš tvarkymo 
plotų - gali būti sukrauta tvarkymo ploto pakraštyje ir paliekama supūti. Darbai turi būti 
vykdomi pradedant ne anksčiau kaip vasaros antroje pus÷je, t.y. po liepos 15 dienos (kad 
nebūtų trukdoma jauniklius vedantiems paukščiams) ir turi būti baigti iki kovo m÷nesio 1 d., 
t.y. iki sekančio paukščių dauginimosi sezono (optimaliausia kirtimus vykdyti esant dirvos 
įšalui).  

Kartu su trako kirtimu turi būti vykdomas ir ataugusių ąžuolus stelbiančių medžių 
(beržų, drebulių, eglių ir kt.) savaiminukų šalinimas. Ši priemon÷ turi būti įvykdyta 
pirmaisiais plano įgyvendinimo metais ir periodiškai kartojama ne rečiau kaip kas antri metai 
t.y. III, V, VII, IX plano įgyvendinimo metai. Vadovaujamasi specialiųjų miško kirtimų 
nuostatomis. 
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Prieš įgyvendinant Gamtotvarkos priemonę tvarkymo plotuose Nr. 13, 14, 15, 16, 
krašto kelio Nr. 108 Vilnius – Suderv÷ apsaugos zonoje, priemonę suderinti su Lietuvos 
automobilių kelių direkcija. 

Priemon÷ 1.5. Ąžuoliukų sodinimas (tvarkymo plotai Nr. 4, 5, 8, 10, 13, 16). 
Organizuojant ąžuoliukų sodinimo darbus reikia vadovautis LR. Aplinkos ministro 2008 m. 
balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 patvirtintais miško įveisimo ir atkūrimo nuostatais (Žin., 
2008, Nr. 45-1702). Priemon÷ turi būti įgyvendinama pavasarį (įš÷jus pašalui) po kirtimo 
darbų aukščiau išvardintuose tvarkymo plotuose. Taigi, priemon÷ vykdoma II plano 
įgyvendinimo metų pavasarį.  

Teritorijos Gamtotvarkos plane numatytuose tvarkymo plotuose Nr. 4, 5, 8, 10, 13, 16 
tikimyb÷, kad ąžuolynas gali atsistatyti iš užsis÷jusių ąžuoliukų yra labai nedidel÷, tod÷l 
šiuose plotuose būtina jį atsodinti. Miškininkų patirtis byloja, kad iš gilių labai sunku išauginti 
ąžuolyną (stirnos, pel÷s, šernai, dideli priežiūros ir apsaugos kaštai), tod÷l geriausiai naudoti 
stambius, 3 – 4 metų kokybiškus sodinukus. Ąžuoliukai sodinami iškirstose atvirose ir/ar 
pusiau atvirose aikštel÷se. 

Sodinimo darbai atliekami kuo anksčiau pavasarį, iš÷jus pašalui, kol dr÷gna žem÷. 
Tada nereikia sodinukų laistyti. Geriausia dirvą želdiniams ruošti iš rudens, galima ir 
ankstyvą pavasarį. Ruošimo metu sunaikinamos žol÷s, supurenama dirva, d÷l ko sodinukams 
susidaro palankesn÷s aeracijos ir dr÷gm÷s sąlygos. Paprasčiausias ir tinkamiausias sodinimo 
būdas yra ąžuoliukų sodinimas į apvalias duobutes. Sodinant būtina neužlenkti ir 
nedeformuoti šaknų, o užpylus ant jų žemių, gerai apspausti, kad neliktų tarpų. Kad sodinukai 
geriau prigytų, iškasus patartina jų šaknis apvelti molio tyre. Taip apdorotos šaknys ilgiau 
neišdžiūsta ir sodinukai geriau prigyja. Ąžuolo želdinių tankis veisiant sodinukais tur÷tų būti 
3–4 tūkst. vnt./ha, Veisiant grynus ąžuolynus turi būti didelis pradinis želdinių tankis, kad 
ąžuolai patys atliktų apsauginę funkciją. Vakarų Europos šalyse grynų ąžuolo želdinių 
pradinis tankis siekia 8–10 tūkst. vnt./ha.  

Prieš įgyvendinant Gamtotvarkos priemonę tvarkymo plotuose Nr. 13, 16, krašto kelio 
Nr. 108 Vilnius – Suderv÷ apsaugos zonoje, priemonę suderinti su Lietuvos automobilių kelių 
direkcija. 

Priemon÷ 1.6. Pasodintų arba natūraliai atželiančių ąžuoliukų uždengimas apsaugomis 
nuo kanopinių žv÷rių (tvarkymo plotai Nr. 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 18). Tiek Dūkštų 
ąžuolyno ir Dūkštos up÷s sl÷nio BAST augantiems ąžuolų savaiminukams, tiek sodinukams 
didžiausią gr÷smę kelia kanopiniai žv÷rys, kurie apskabo medelius. Siekiant juos apsaugoti, 
būtina medelius apgaubti užmaunamomis tinklin÷mis apsaugomis. Šiuos darbus 
racionaliausia atlikti antraisiais Gamtotvarkos plano įgyvendinimo metais, kuomet vienu metu 
apgaubiami tiek pasodinti, tiek Teritorijoje augantys savaiminukai medeliai. Maunant ant 
medelių tinklines apsaugas būtina tai daryti labai atidžiai, kad neužspausti ir nepažeisti 
medelių. 
 

3 Uždavinys. Sumažinti niūriaspalvio auksavabalio buveinių užtamsinimą. 
Priemon÷ 3.1 Periodiškas trako kirtimas 25 m spinduliu apie ąžuolus, kuriuose buvo 

rasta niūriaspalvio auksavabalio veiklos p÷dsakų, nukirstos biomas÷s pašalinimas (tvarkymo 
plotai Nr. 2, 20, 21, 31-39). 

Niūriaspalviai auksavabaliai (Osmoderma eremita) vabalai gyvena tik stovinčiuose 
drev÷tuose ąžuoluose bei kituose lapuočiuose ir tame pat medyje gyvena dešimtmečius. 
Dūkštų ąžuolyno ir Dūkštos up÷s BAST gyvenančių niūriaspalvių auksavabalių populiacijos 
būkl÷ blog÷ja d÷l mažo kiekio šiam vabalui tinkamų drev÷tų medžių, kurie vienas nuo kito 
nutolę dideliu atstumu. Be to, gausus trakas labai riboja šių vabalų migraciją bei užtamsina 
rūšiai reikalingas apšviestas ir saul÷s šildomas dreves. Siekiant pašalinti šiuos populiacijos 
gyvybingumą apribojančius veiksnius apie niūriaspalvių auksavabalių ar jų lervų 
apgyvendintus senus ąžuolus pirmaisiais Gamtotvarkos plano įgyvendinimo metais tvarkymo 
plotuose Nr. 2, Nr. 20 ir Nr. 21 Nr. 31-39  būtina 25 metrų spinduliu iškirsti visus krūmus ir 
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medžius (išskyrus ąžuolus). Siekiant palaikyti gerą apsaugos būklę, šiuose tvarkymo plotuose 
atžalų šalinimą reikia periodiškai kartoti ne rečiau kaip kas trejus metus t.y. IV, VII ir X plano 
įgyvendinimo metais. Darbai turi būti vykdomi pradedant ne anksčiau kaip vasaros antroje 
pus÷je, t.y. po liepos 15 dienos (kad nebūtų trukdoma jauniklius vedantiems paukščiams) ir 
turi būti baigti iki kovo m÷nesio 1 d., t.y. iki sekančio paukščių dauginimosi sezono. 
Sumed÷jusios augmenijos šalinimas turi būti atliekamas rankiniu būdu naudojant kirvius arba 
krūmapjoves, paliekant ne didesnius kaip 10 cm aukščio kelmelius. Nukirsta biomas÷ turi būti 
pašalinta iš tvarkymo plotų – ji gali būti sukrauta tvarkymo ploto pakraštyje ir paliekama 
supūti. Vadovaujamasi specialiųjų miško kirtimų nuostatomis. 

 
Projektuojami biologin÷s įvairov÷s palaikymo miško kirtimai remiantis Dūkšų 

ąžuolyno ir Dūkštos up÷s sl÷nio Gamtotvarkos planu pateikiami 17 lentel÷je. 
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17 lentel÷ 
Projektuojami biologin÷s įvairov÷s palaikymo miško kirtimai remiantis Dūkšų ąžuolyno ir Dūkštos up÷s sl÷nio Gamtotvarkos planu 

 
Iškertamas max. 

tūris, m³ Tvark. 
plotas  Kv. Skl. Sklypo 

plotas, ha 

Kirtimo 
plotas 

sklype, ha 

Medyno rūšin÷ sud÷tis 
(amžius) Skalsumas Augaviet÷ Kirtimo pob ūdis 

Iškertamas 
max. tūrio 

% Iš 1 ha sklype 

Tūris,
m³       

1 ha,  

4 2 0,2 0,2 10Ą (180) 
B (50) 
Ą (50) 

Trakas: Lz, Iv, tankus 

0,4 Lds 0 0 0 170 

4 3 18,8 18,8 9Ą (180) 
1B (60) 
D (60) 
B (100) 
Ą (60) 
Bt (50) 
G (40) 

Trakas: Lz, Iv, tankus 

0,4 Lds 0 0 0 160 

4 4 0,4 0,4 Miško aikšt÷ 
Trakas: Kr, vidutinio 

tankumo 

 Uds     

4 5 0,2 0,2 10Ą (180) 
B (40) 
D (40) 

Trakas: Lz, Iv, Kr, 
tankus 

0,5  0 0 0 210 

4 6 1,0 1,0 6Ą (70) 
2E (70) 
2B (70) 
D (70) 

Trakas: Lz, Iv, tankus 

0,7 Nds 0 0 0 300 

Nr. 1 

4 8 0,4 0,4 10Ą (180) 
B (60) 

0,5 Lds 

Tvarkymo priemon÷ 1.1.Periodiškas trako ir 
nepageidautino pomiškio šalinimas “lizdiniu” metodu. 
Trakas ir nepageidautinas pomiškis šalinamas vietose, 
kur sutinkama 5 - 10 ąžuolo savaiminukų 1 arui. Trakas 
ir pomiškis kertamas ~ 2-5 a ploto aikštel÷se, jose 
paliekant paprastojo ąžuolo savaiminukus. Turi būti 
formuojamos 3-5 aikštel÷s 1 ha plote. 
Tvarkymo priemon÷ 3.1. Tvarkymo plote Nr. 1, (4 
kvartalo 3 sklypas), yra išskirti dar du tvarkymo plotai – 
Nr. 2 ir Nr. 39, kuriuose taikoma tvarkymo priemon÷ 
3.1. “Periodiškas trako kirtimas 25 m spinduliu apie 
ąžuolus, kuriuose buvo rasta niūriaspalvio auksavabalio 
veiklos p÷dsakų”. 25 m spinduliu apie šiuos ąžuolus 
kertamas trakas ir nepageidautinas pomiškis, išsaugant 
paprastojo ąžuolo savaiminukus.  

0 0 0 210 
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Iškertamas max. 
tūris, m³ Tvark. 

plotas  Kv. Skl. Sklypo 
plotas, ha 

Kirtimo 
plotas 

sklype, ha 

Medyno rūšin÷ sud÷tis 
(amžius) Skalsumas Augaviet÷ Kirtimo pob ūdis 

Iškertamas 
max. tūrio 

% Iš 1 ha sklype 

Tūris,
m³       

1 ha,  

Nr. 6 

5 3 8,7 8,7 9Ą (190) 
1B (60) 
D (60) 
E (80) 
Ą (60) 

Trakas: Lz, Iv, Šm, 
tankus 

0,6 Nds Tvarkymo priemon÷ 1.1.Periodiškas trako ir 
nepageidautino pomiškio šalinimas “lizdiniu” metodu. 
Trakas ir nepageidautinas pomiškis šalinamas vietose, 
kur sutinkama 5 - 10 ąžuolo savaiminukų 1 arui. Trakas 
ir pomiškis kertamas ~ 2-5 a ploto aikštel÷se, jose 
paliekant paprastojo ąžuolo savaiminukus. Turi būti 
formuojamos 3-5 aikštel÷s 1 ha plote. 

0 0 0 250 

9 2 2,4 2,4 9Ą (180) 
1B (45) 
D (60) 
Ą (100) 

0,5 Nds 0 0 0 190 

9 4 13,8 13,8 9Ą (180) 
1B (55) 
D (70) 

Polajiniai želdiniai: 
6E (35) 
2G (15) 
2K (15) 

Trakas: Lz, Šm, Iv, 
tankus 

0,6 
 
 

0,2 

Lds 0 0 0 250 

Nr. 11 
9 5 0,7 0,7 8Ą (35) 

2B (35) 
Polajiniai želdiniai: 

5E (20) 
2E (5) 
1Ą (5) 
1D (8) 
1K (5) 

Pavieniai medžiai: 
10Ą (180) 

Trakas: Lz, Šm, Sm, 
tankus 

0,7 
 

0,3 
 

Lds 

Tvarkymo priemon÷ 1.1.Periodiškas trako ir 
nepageidautino pomiškio šalinimas “lizdiniu” metodu. 
Trakas ir nepageidautinas pomiškis šalinamas vietose, 
kur sutinkama 5 - 10 ąžuolo savaiminukų 1 arui. Trakas 
ir pomiškis kertamas ~ 2-5 a ploto aikštel÷se, jose 
paliekant paprastojo ąžuolo savaiminukus. Turi būti 
formuojamos 3-5 aikštel÷s 1 ha plote.  
Tvarkymo priemon÷ 3.1. Tvarkymo plote Nr. 11, (9 
kvartalo 4 sklype), yra išskirti dar du tvarkymo plotai – 
Nr. 34 ir Nr. 35, kuriuose taikoma tvarkymo priemon÷ 
3.1. “Periodiškas trako kirtimas 25 m spinduliu apie 
ąžuolus, kuriuose buvo rasta niūriaspalvio auksavabalio 
veiklos p÷dsakų”. 25 m spinduliu apie šiuos ąžuolus 
kertamas trakas ir nepageidautinas pomiškis, išsaugant 
paprastojo ąžuolo savaiminukus. 
Šiame tvarkymo plote (Nr.11), pagal rekreacinio 
sutvarkymo projektą, šalia pažintinio tako, taip pat 
suprojektuoti ir kraštovaizdžio formavimo kirtimai.  

0 0 0 110 
 
 
 
 
 
 
 
5 

58



  

Iškertamas max. 
tūris, m³ Tvark. 

plotas  Kv. Skl. Sklypo 
plotas, ha 

Kirtimo 
plotas 

sklype, ha 

Medyno rūšin÷ sud÷tis 
(amžius) Skalsumas Augaviet÷ Kirtimo pob ūdis 

Iškertamas 
max. tūrio 

% Iš 1 ha sklype 

Tūris,
m³       

1 ha,  

9 6 2,8 2,8 10Ą (40) 
B (35) 
K (40) 
D (15) 

Pavieniai medžiai: 
9Ą (180) 
1B (50) 

Pomiškis:  
8D2E(8), 4m, 

900vnt/ha 
Trakas: Lz, Iv, Kr, 

tankus 

0,7 Lds 0 0 0 110 
 
 
 

35 

 

9 7 0,6 0,6 8E (70) 
2D (70) 
Ą (130) 
P (70) 
J (60) 

Trakas: Lz, Šm, 
vidutinio tankumo. 
Žv÷rių nulaupyti 

kamienai: pažeista E 
30% plote, stipriai 

0,6 Lcs 

Tvarkymo priemon÷ 1.1.Periodiškas trako ir 
nepageidautino pomiškio šalinimas “lizdiniu” metodu. 
Trakas ir nepageidautinas pomiškis šalinamas vietose, 
kur sutinkama 5 - 10 ąžuolo savaiminukų 1 arui. Trakas 
ir pomiškis kertamas ~ 2-5 a ploto aikštel÷se, jose 
paliekant paprastojo ąžuolo savaiminukus. Turi būti 
formuojamos 3-5 aikštel÷s 1 ha plote. 
 Šiame tvarkymo plote (Nr.11), pagal rekreacinio 
sutvarkymo projektą, šalia pažintinio tako, taip pat 
suprojektuoti ir kraštovaizdžio formavimo kirtimai.  

0 0 0 290 
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Iškertamas max. 
tūris, m³ Tvark. 

plotas  Kv. Skl. Sklypo 
plotas, ha 

Kirtimo 
plotas 

sklype, ha 

Medyno rūšin÷ sud÷tis 
(amžius) Skalsumas Augaviet÷ Kirtimo pob ūdis 

Iškertamas 
max. tūrio 

% Iš 1 ha sklype 

Tūris,
m³       

1 ha,  

Nr. 18 

11 10 9,3 9,3 10Ą (180) 
B (60) 
K (60) 
E (40) 
K (40) 

Polajiniai želdiniai: 
10E (40) 

Trakas: lz, Iv, tankus 

0,5 
 
 
 
 

0,1 

Nds Tvarkymo priemon÷ 1.1.Periodiškas trako ir 
nepageidautino pomiškio šalinimas “lizdiniu” metodu. 
Trakas ir nepageidautinas pomiškis šalinamas vietose, 
kur sutinkama 5 - 10 ąžuolo savaiminukų 1 arui. Trakas 
ir pomiškis kertamas ~ 2-5 a ploto aikštel÷se, jose 
paliekant paprastojo ąžuolo savaiminukus. Turi būti 
formuojamos 3-5 aikštel÷s 1 ha plote. 
Tvarkymo priemon÷ 3.1. Tvarkymo plote Nr. 18, (11 
kvartalo 10 sklypo dalyje), yra išskirti dar du tvarkymo 
plotai – Nr. 21 ir Nr. 32, kuriuose taikoma tvarkymo 
priemon÷ 3.1. “Periodiškas trako kirtimas 25 m 
spinduliu apie ąžuolus, kuriuose buvo rasta 
niūriaspalvio auksavabalio veiklos p÷dsakų”. 25 m 
spinduliu apie šiuos ąžuolus kertamas trakas ir 
nepageidautinas pomiškis, išsaugant paprastojo ąžuolo 
savaiminukus. 

0 0 0 210 

Nr. 8 

 6 1 17,1 17,1 9Ą (180) 
1B (55) 
D (60) 
E (70) 
Ą (80) 

Trakas: Lz, tankus 

0,6 Nds Tvarkymo priemon÷ 1.2. Periodiškas trako kirtimas 30 
arų dydžio aikštel÷se. Formuojamos 7 aikštel÷s viename 
tvarkymo plote.  

0 0 0 240 

8 1 4,6 4,6 9Ą (190) 
1B (50) 
D (60) 
J (60) 
Ą (80) 

Trakas:Lz, Iv, Št, 
tankus 

0,5 Lds 0 0 0 200 

Nr. 10 8 2 8,3 8,3 7Ą (160) 
1Ą (80) 
1B (80) 
1D (80) 
Ą (50) 

Polajiniai želdiniai: 
10E (40) 

Trakas: Lz, Šm, 
tankus.  

0,5 
 
 
 
 

0,1 

Lds 

Tvarkymo priemon÷ 1.2. Periodiškas trako kirtimas 30 
arų dydžio aikštel÷se. Formuojamos 7 aikštel÷s viename 
tvarkymo plote. 
Tvarkymo priemon÷ 3.1. Tvarkymo plote Nr. 10, (8 
kvartalo 1 sklypo dalis), yra išskirtas tvarkymo plotas 
Nr.38, kuriame taikoma tvarkymo priemon÷ 3.1. 
“Periodiškas trako kirtimas 25 m spinduliu apie ąžuolus, 
kuriuose buvo rasta niūriaspalvio auksavabalio veiklos 
p÷dsakų”. 25 m spinduliu apie šiuos ąžuolus kertamas 
trakas ir nepageidautinas pomiškis, išsaugant paprastojo 
ąžuolo savaiminukus. 

0 0 0 200 
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Iškertamas max. 
tūris, m³ Tvark. 

plotas  Kv. Skl. Sklypo 
plotas, ha 

Kirtimo 
plotas 

sklype, ha 

Medyno rūšin÷ sud÷tis 
(amžius) Skalsumas Augaviet÷ Kirtimo pob ūdis 

Iškertamas 
max. tūrio 

% Iš 1 ha sklype 

Tūris,
m³       

1 ha,  

Nr. 3 

4 7 0,8 0,8 8E (75) 
2Ą (75) 
B (75) 
D (75) 

Trakas: Lz, Iv, tankus. 
Žv÷rių nulaupyti 

kamienai: pažeista E 
20% plote, stipriai. 

0,8 Ncs Tvarkymo priemon÷ 1.3. Siekiant atverti ąžuolams 
daugiau šviesos, kertamos egl÷s iki 0,5 skalsumo, 
paliekant ąžuolus. 
Tvarkymo priemon÷ 1.4. Periodiškai kirsti traką. Kartu 
su trako kirtimu vykdomas ir ataugusių ąžuolus 
stelbiančių medžių (beržų, eglių, drebulių ir kt.) 
savaiminukų šalinimas. 

38 165 132 440 

Nr. 4 

4 9 4,9 4,9 6E (70) 
2Ą (70) 
1B (70) 
1P (70) 
D (70) 
Ą (50) 

Pomiškis:  
9U1K(5), 2m, 800/ha. 

Trakas: Lz, Šm, Št, 
tankus. 

Medyno rūšin÷ sud÷tis 
grupin÷, skalsumas 
nevienodas. Žv÷rių 
nulaupyti kamienai: 

pažeista E 50% plote, 
stipriai. 

0,7 Ncs Tvarkymo priemon÷ 1.3. Kertamos pažeistos egl÷s, 
šalinamas trakas, formuojant atviras ir/ar pusiau atviras 
aikšteles 3-4 arų dydžio. 1 hektare formuoti 7-10 
aikštelių. Apie aikštelių tikslų kiekį ir jų išsid÷stymą 
sprendžiama atsižvelgiant į aplinkybes priemon÷s 
įgyvendinimo metu. 
 
Tvarkymo priemon÷ 1.4. Periodiškai kirsti traką. Kartu 
su trako kirtimu vykdomas ir ataugusių ąžuolus 
stelbiančių medžių (beržų, eglių, drebulių ir kt.) 
savaiminukų šalinimas. 

30 105 515 350 

Nr. 5 

4 10 0,8 0,8 6B (70) 
2D (70) 
2Ą (70) 
P (701) 
E (70) 

10Ą (45) 
K (45) 

Pomiškis: 10E(20), 
2m, 800/ha. Trakas: 
Lz, Iv, Šm, tankuas 

0,7 
 
 
 
 

0,2 

Lds Tvarkymo priemon÷ 1.3. Siekiant atverti ąžuolams 
daugiau šviesos kertami beržai iki 0,5 skalsumo. Dalyje 
tvarkymo ploto kirtimai koncentruojami, formuojamos 
atviros aikštel÷s po3 – 4 arus. 1 hektarui formuoti 7 – 10 
aikštelių. Apie aikštelių tikslų kiekį ir jų išsid÷stymą 
sprendžiama atsižvelgiant į aplinkybes priemon÷s 
įgyvendinimo metu. 
Tvarkymo priemon÷ 1.4. Periodiškai kirsti traką. Kartu 
su trako kirtimu vykdomas ir ataugusių ąžuolus 
stelbiančių medžių (beržų, eglių, drebulių ir kt.) 
savaiminukų šalinimas. 

37 85 68 230 
 
 
 
 

40 
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Iškertamas max. 
tūris, m³ Tvark. 

plotas  Kv. Skl. Sklypo 
plotas, ha 

Kirtimo 
plotas 

sklype, ha 

Medyno rūšin÷ sud÷tis 
(amžius) Skalsumas Augaviet÷ Kirtimo pob ūdis 

Iškertamas 
max. tūrio 

% Iš 1 ha sklype 

Tūris,
m³       

1 ha,  

Nr. 7 

5 4 0,4 0,4 10B (15) 
Polajiniai želdiniai: 

10E (12) 
Trakas: Lz, Kr, Šm, 

retas 

0,8 
 

0,1 

Lcs Tvarkymo priemon÷ 1.3. Tvarkymo plote, siekiant 
sumažinti savaime augančių ąžuolų stelbimą, kertamos 
egl÷s.   
Tvarkymo priemon÷ 1.4. Periodiškai kirsti traką. Kartu 
su trako kirtimu vykdomas ir ataugusių ąžuolus 
stelbiančių medžių (beržų, eglių, drebulių ir kt.) 
savaiminukų šalinimas. 

15 12 5 80 

Nr. 7 5 5 0,8 0,8 10B (15) 
D (15) 

Polajiniai želdiniai: 
10E (12) 

Pavieniai medžiai: 
10Ą (80) 

Trakas: Kr, retas. 
Skalsumas nevienodas 

0,6 
 
 

0,3 
 

Lcp Tvarkymo priemon÷ 1.3. Tvarkymo plote, siekiant 
sumažinti savaime augančių ąžuolų stelbimą, kertamos 
egl÷s.   
Tvarkymo priemon÷ 1.4. Periodiškai kirsti traką. Kartu 
su trako kirtimu vykdomas ir ataugusių ąžuolus 
stelbiančių medžių (beržų, eglių, drebulių ir kt.) 
savaiminukų šalinimas. 

30 15 125 50 

Nr. 7 5 6 8,0 8,0 7E (12) 
2B (10) 
1Ą (12) 

Pavieniai medžiai: 
9Ą (80) 
1P (80) 

Atželia: 6D4B(3) 
1,5m, 1000/ha. 
Trakas: Kr, Lz, 

vidutinio tankumo. 

0,8 Lcs Tvarkymo priemon÷ 1.3. Tvarkymo plote, siekiant 
sumažinti savaime augančių ąžuolų stelbimą, kertamos 
egl÷s.   
Tvarkymo priemon÷ 1.4. Periodiškai kirsti traką. Kartu 
su trako kirtimu vykdomas ir ataugusių ąžuolus 
stelbiančių medžių (beržų, eglių, drebulių ir kt.) 
savaiminukų šalinimas. 

25 10 80 40 
 
 
 

10 

Nr.12 

10 1 1,0 1,0 9D (55) 
1Ą (170) 
B (55) 

Pomiškis: 10K (7), 
2M, 700/ha.  

Trakas: Lz, Šm, 
tankus. 

 

0,7 Nds Tvarkymo priemon÷ 1.3. Tvarkymo plote, siekiant 
pagerinti ąžuolų augimo sąlygas, kertamos drebul÷s iki 
0,6 skalsumo. Dalyje tvarkymo ploto kirtimai 
koncentruojami, formuojamos atviros aikštel÷s po3 – 4 
arus. 1 hektarui formuoti 7 – 10 aikštelių. Apie aikštelių 
tikslų kiekį ir jų išsid÷stymą sprendžiama atsižvelgiant į 
aplinkybes priemon÷s įgyvendinimo metu. 
Tvarkymo priemon÷ 1.4. Periodiškai kirsti traką. Kartu 
su trako kirtimu vykdomas ir ataugusių ąžuolus 
stelbiančių medžių (beržų, eglių, drebulių ir kt.) 
savaiminukų šalinimas. 

14 44 44 320 
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Iškertamas max. 
tūris, m³ Tvark. 

plotas  Kv. Skl. Sklypo 
plotas, ha 

Kirtimo 
plotas 

sklype, ha 

Medyno rūšin÷ sud÷tis 
(amžius) Skalsumas Augaviet÷ Kirtimo pob ūdis 

Iškertamas 
max. tūrio 

% Iš 1 ha sklype 

Tūris,
m³       

1 ha,  

Nr.13 

10 7 2,8 2,8 6E (70) 
4P (70) 
B (70) 
Ą (70) 

Trakas: Lz, Šm, 
vidutinio tankumo. 

Medyno rūšin÷ sud÷tis 
grupin÷. Žv÷rių 

nulaupyti kamienai: 
pažeista E 20% plote, 

stipriai. 
 

0,8 Ncs Tvarkymo priemon÷ 1.3. Tvarkymo plote, siekiant 
atkurti ąžuolynams būdingą struktūrą, kertamos 
pažeistos pušys ir egl÷s, formuojant atviras ir/ar pusiau 
atviras aikšteles po 3 – 4 arus. 1 hektarui formuoti 7 – 
10 aikštelių. Apie aikštelių tikslų kiekį ir jų išsid÷stymą 
sprendžiama atsižvelgiant į aplinkybes priemon÷s 
įgyvendinimo metu. 
Tvarkymo priemon÷ 1.4. Periodiškai kirsti traką. Kartu 
su trako kirtimu vykdomas ir ataugusių ąžuolus 
stelbiančių medžių (beržų, eglių, drebulių ir kt.) 
savaiminukų šalinimas. 
Šis tvarkymo plotas (Nr. 13) yra krašto kelio Nr. 108 
Vilnius – Suderv÷ apsaugos zonoje, tod÷l prieš 
įgyvendinant gamtotvarkos priemones, jas būtina 
derinti su Lietuvos automobilių kelių direkcija .  
 

15 60 168 400 

Nr. 14 10 8 0,5 0,5 6E (16) 
2Ą (16) 
1K (15) 
1D (10) 
Ą (40) 

Trakas: kr, Lz, Št, 
vidutinio tankumo. 

 

0,7 Ncs Tvarkymo priemon÷ 1.3. Siekiant sumažinti savaime 
augančių ąžuolų stelbimą, kertami beržai ir egl÷s. 
Tvarkymo priemon÷ 1.4. Periodiškai kirsti traką. Kartu 
su trako kirtimu vykdomas ir ataugusių ąžuolus 
stelbiančių medžių (beržų, eglių, drebulių ir kt.) 
savaiminukų šalinimas. 
Šis tvarkymo plotas (Nr.14) yra krašto kelio Nr. 108 
Vilnius – Suderv÷ apsaugos zonoje, tod÷l prieš 
įgyvendinant gamtotvarkos priemones, jas būtina 
derinti su Lietuvos automobilių kelių direkcija .   

15 8 4 50 
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Iškertamas max. 
tūris, m³ Tvark. 

plotas  Kv. Skl. Sklypo 
plotas, ha 

Kirtimo 
plotas 

sklype, ha 

Medyno rūšin÷ sud÷tis 
(amžius) Skalsumas Augaviet÷ Kirtimo pob ūdis 

Iškertamas 
max. tūrio 

% Iš 1 ha sklype 

Tūris,
m³       

1 ha,  

Nr. 16 11 1 2,2 2,2 10E (65) 
P (65) 

Pomiškis: 10G (5), 
2m, 2000/ha. 

Trakas: Lz, šm, sm, 
retas. Skalsumas 

nevienodas. 

0,9 Ncs Tvarkymo priemon÷ 1.3. Šio tvarkymo ploto dalyje ( 
kv.11; sk.1; centro koordinat÷ 00560995, 06077833) 
susiformavusi apie 0,2 ha. ploto miško aikštel÷ su 
likusiom pavien÷m egl÷m. Šioje aikšt÷je, siekiant 
sudaryti geras sąlygas ąžuolo augimui (0,2 ha plote), 
iškertamos pavien÷s egl÷s, suformuojama atvira aikšt÷ 
ąžuolo atsodinimui. Kitoje tvarkymo ploto dalyje 
(didžioji dalis) eglynas kertamas iki 0,5 skalsumo, 
koncentruojant kirtimus, formuojamos 3-4 arų dydžio 
atviros aikštel÷s. 1 hektarui formuoti ne mažiau 7 
aikštelių. Apie aikštelių tikslų kiekį ir jų išsid÷stymą 
sprendžiama atsižvelgiant į aplinkybes priemon÷s 
įgyvendinimo metu. 
Tvarkymo priemon÷ 1.4. Periodiškai kirsti traką. Kartu 
su trako kirtimu vykdomas ir ataugusių ąžuolus 
stelbiančių medžių (beržų, eglių, drebulių ir kt.) 
savaiminukų šalinimas. 
Šis tvarkymo plotas (Nr.16) yra krašto kelio Nr. 108 
Vilnius – Suderv÷ apsaugos zonoje, tod÷l prieš 
įgyvendinant gamtotvarkos priemones, jas būtina 
derinti su Lietuvos automobilių kelių direkcija . 
 

45 205 451 460 

Nr. 16 11 6 1,9 1,9 10E (65) 
D (65) 
P (65) 
B(65) 
Bt (50) 

Pomiškis: 10G (10), 
3m, 700/ha. Trakas: 
Lz, šm, retas.Žv÷rių 
nulaupyti kamienai: 

pažeista E 35% plote, 
stipriai. 

0,9 Ncs Tvarkymo priemon÷ 1.3. Šioje tvarkymo ploto dalyje 
eglynas kertamas iki 0,5 skalsumo, koncentruojant 
kirtimus, formuojamos 3-4 arų dydžio atviros aikštel÷s. 
1 hektarui formuoti ne mažiau 7 aikštelių. Apie aikštelių 
tikslų kiekį ir jų išsid÷stymą sprendžiama atsižvelgiant į 
aplinkybes priemon÷s įgyvendinimo metu. 
Tvarkymo priemon÷ 1.4. Periodiškai kirsti traką. Kartu 
su trako kirtimu vykdomas ir ataugusių ąžuolus 
stelbiančių medžių (beržų, eglių, drebulių ir kt.) 
savaiminukų šalinimas. 
Šis tvarkymo plotas (Nr.16) yra krašto kelio Nr. 108 
Vilnius – Suderv÷ apsaugos zonoje, tod÷l prieš 
įgyvendinant gamtotvarkos priemones, jas būtina 
derinti su Lietuvos automobilių kelių direkcija . 

44 200 380 450 
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Iškertamas max. 
tūris, m³ Tvark. 

plotas  Kv. Skl. Sklypo 
plotas, ha 

Kirtimo 
plotas 

sklype, ha 

Medyno rūšin÷ sud÷tis 
(amžius) Skalsumas Augaviet÷ Kirtimo pob ūdis 

Iškertamas 
max. tūrio 

% Iš 1 ha sklype 

Tūris,
m³       

1 ha,  

Nr. 17 11 8 3,7 3,7 8Ą (40) 
1D (45) 
1B (45) 
Bt (40) 
G (40) 
E ( 40) 
K (45) 

Pavieniai medžiai: 
10Ą (170) 

E (70)  
Trakas: Lz, Iv, tankus. 
Medyno rūšin÷ sud÷tis 
grupin÷. Int. 0,2 ha E 

(40)0,9sk., kult. 

0,8 Nds Tvarkymo priemon÷ 1.3. Šio tvarkymo ploto dalyje 
(neišskirta į atskirą sklypą) yra 0,2 ha dydžio kultūrinių 
eglių intarpas, jis kertamas iki 0,5 skalsumo. 
Tvarkymo priemon÷ 1.4. Tvarkymo plote, siekiant 
atkurti ir palaikyti gerą Teritorijos apsaugos būklę 
būtina periodiškai kirsti traką ir ąžuolus stelbiančius, 
ataugančių medžių (beržų, drebulių, eglių ir kt.) 
savaiminukus. 
Tvarkymo priemon÷ 3.1. Tvarkymo plote Nr. 17, (11 
kvartalo 8 sklypo dalyje), yra išskirtas tvarkymo plotas 
– Nr. 33, kuriame taikoma tvarkymo priemon÷ 3.1. 
“Periodiškas trako kirtimas 25 m spinduliu apie ąžuolus, 
kuriuose buvo rasta niūriaspalvio auksavabalio veiklos 
p÷dsakų”. 25 m spinduliu apie šiuos ąžuolus kertamas 
trakas ir nepageidautinas pomiškis, išsaugant paprastojo 
ąžuolo savaiminukus. 

10 15 56 150 
 
 
 
 
 
 
 

20 

Nr. 19 

11 9 2,2 2,2 10Ą (190) 
Antras ardas: 

10E (40) 
B (40) 
D (50) 

Trakas: Lz, Iv, Šm, 
retas. 

0,6 
 

0,7 

Nds Tvarkymo priemon÷ 1.3. Antrame arde esančios egl÷s 
kertamos iki 0,5 skalsumo. 
 
 
 
Tvarkymo priemon÷ 3.1. Tvarkymo plote Nr. 19, (11 
kvartalo 9 sklypo dalyje), yra išskirtas tvarkymo plotas 
– Nr. 20, kuriame taikoma tvarkymo priemon÷ 3.1. 
“Periodiškas trako kirtimas 25 m spinduliu apie ąžuolus, 
kuriuose buvo rasta niūriaspalvio auksavabalio veiklos 
p÷dsakų”. 25 m spinduliu apie šiuos ąžuolus kertamas 
trakas ir nepageidautinas pomiškis, išsaugant paprastojo 
ąžuolo savaiminukus. 

 
 

28 

 
 

50 

 
 

110 

240 
 

180 

Nr. 9 6 4 1,2 1,2 9Ą (190) 
1 B (50) 
D (60) 
K (60) 

Trakas: Lz, Kr, tankus 

0,6 Lds Tvarkymo priemon÷ 1.4. Tvarkymo plote, siekiant 
atkurti ir palaikyti gerą Teritorijos apsaugos būklę 
būtina periodiškai kirsti traką ir ąžuolus stelbiančius, 
ataugančių medžių (beržų, drebulių, eglių ir kt.) 
savaiminukus. 

0 0 0 240 
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Iškertamas max. 
tūris, m³ Tvark. 

plotas  Kv. Skl. Sklypo 
plotas, ha 

Kirtimo 
plotas 

sklype, ha 

Medyno rūšin÷ sud÷tis 
(amžius) Skalsumas Augaviet÷ Kirtimo pob ūdis 

Iškertamas 
max. tūrio 

% Iš 1 ha sklype 

Tūris,
m³       

1 ha,  

Nr. 15 11 3 3,2 3,2 9Ą (180) 
1B (70) 
E (60) 
D (40) 

Antras ardas: 
10K (30) 
Bt (30) 
B (40) 

Pomiškis: 10K (15), 
6m, 600/ha.  

Trakas: Lz, Šm, 
tankus. 

0,6 
 
 
 
 

0,1 

Nds Tvarkymo priemon÷ 1.4. Tvarkymo plote, siekiant 
atkurti ir palaikyti gerą Teritorijos apsaugos būklę 
būtina periodiškai kirsti traką ir ąžuolus stelbiančius, 
ataugančių medžių (beržų, drebulių, eglių ir kt.) 
savaiminukus. 
Šis tvarkymo plotas (Nr.15) yra krašto kelio Nr. 108 
Vilnius – Suderv÷ apsaugos zonoje, tod÷l prieš 
įgyvendinant gamtotvarkos priemones, jas būtina 
derinti su Lietuvos automobilių kelių direkcija . 

0 0 0 250 
 
 
 
 

10 

312 26 0,8 0,8 Miško laukym÷  Nds 0 0 0  
312 29 0,3 0,3 Poilsio aikštel÷ 

Pavieniai medžiai: 
10K (70)              

 Nds 0 0 0  
 

10 

Nr. 22 

312 30 0,6 0,6 9Ą (120) 
1K (60) 

Pomiškis: 7K3L (5), 
1,5, 1000/ha. Trakas: 

Lz, Iv, tankus. 

0,3 Šdp 

Tvarkymo priemon÷ 1.4. Tvarkymo plote, siekiant 
atkurti ir palaikyti gerą Teritorijos apsaugos būklę 
būtina periodiškai kirsti traką ir ąžuolus stelbiančius, 
ataugančių medžių (beržų, drebulių, eglių ir kt.) 
savaiminukus. 0 0 0 100 
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Iškertamas max. 
tūris, m³ Tvark. 

plotas  Kv. Skl. Sklypo 
plotas, ha 

Kirtimo 
plotas 

sklype, ha 

Medyno rūšin÷ sud÷tis 
(amžius) Skalsumas Augaviet÷ Kirtimo pob ūdis 

Iškertamas 
max. tūrio 

% Iš 1 ha sklype 

Tūris,
m³       

1 ha,  

Nr. 31 312 25d. 4,3 0,2 4K (50) 
1K (70) 
2L (50) 

2Ą (170) 
1B (60) 
D (60) 
Bt (40) 
G (50) 

Trakas: Lz, Sm, vid. 
tankumo. Medyno 

rūšin÷ sud÷tis grupin÷. 

0,6 Šds Tvarkymo priemon÷ 3.1. Tvarkymo plote, apie 
ąžuolus, kuriuose buvo rasta niūriaspalvio auksavabalio 
veiklos p÷dsakų, 25 m spinduliu apie šiuos ąžuolus 
kertamas trakas ir nepageidautinas pomiškis, išsaugant 
paprastojo ąžuolo savaiminukus. 

0 0 0 160 

Nr. 36 10 3d. 3,9 0,2 7Ą (130) 
1Ą (70) 
1B (70) 
 E (70) 

Antras ardas: 
8D (20) 
1B (20) 
1Bt (20) 

Polajiniai želdiniai: 
9E (35) 
1K (15) 

0,5 
 
 
 

0,1 
 
 
 

0,2 

Nds Tvarkymo priemon÷ 3.1. Tvarkymo plote, apie 
ąžuolus, kuriuose buvo rasta niūriaspalvio auksavabalio 
veiklos p÷dsakų, 25 m spinduliu apie šiuos ąžuolus 
kertamas trakas ir nepageidautinas pomiškis, išsaugant 
paprastojo ąžuolo savaiminukus. 

0 0 0 190 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

 
8 10d. 5,2 0,1 4Ą (80) 

2Ą (180) 
4D (80) 
B (60) 

Trakas: Lz, tankus. 
Medyno rūšin÷ sud÷tis 

grupin÷ 

0,6 Lds 0 0 0 250 

Nr. 37 
10 2d. 1,1 0,1 6D (70) 

1Ą (150) 
3Ą (70) 
B (70) 

Pomiškis: 
10K (10), 3m, 600/ha 
Trakas: Lz, Iv, tankus 

0,7 Lds 

Tvarkymo priemon÷ 3.1. Tvarkymo plote, apie 
ąžuolus, kuriuose buvo rasta niūriaspalvio auksavabalio 
veiklos p÷dsakų, 25 m spinduliu apie šiuos ąžuolus 
kertamas trakas ir nepageidautinas pomiškis, išsaugant 
paprastojo ąžuolo savaiminukus. 

0 0 0 320 

Viso: 139,9 126       2138  
d. – taksacinio sklypo dalis
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8.5. Invazinių augalų rūšių naikinimas 
 

Pagal Gamtos tyrimų centro parengtą Uosialapio klevo (Acer negundo) naikinimo 
Neries pakrant÷se Panerių kaimo apylink÷se (II masyvas) 2012-2014 m. veiksmų planą, 
numatoma naikinti šią invazinę rūšį VĮ Vilniaus miškų ur÷dijos valdomoje valstybin÷s 
reikšm÷s miškų teritorijoje. 

Uosialapio klevo naikinimo veiksmų plano tvarkoma teritorija yra Vilniaus apskrities 
Vilniaus rajono ir Elektr÷nų savivaldyb÷se, Panerių kaimo apylink÷se (II masyvas), Neries 
pakrant÷je. Visa tvarkoma teritorija yra Neries regioninio parko teritorijoje. Tvarkoma 
teritorija apima Neries krantus, pakrančių pievas ir krūmynus. Tvarkomo ploto centro 
koordinat÷s yra: X 558197, Y 6072725 (LKS-94 sistemoje). Tvarkomos teritorijos plotas – 
17,35 ha. Teritorija priklauso Vilniaus miškų ur÷dijos Dūkštų girininkijai (78 kv. 9, 12, 20d., 
21, 22, 23 skl., 79 kv. 5d., 6, 7, 8 skl.). 

Tvarkymui išskirtoje teritorijoje esanti uosialapio klevo populiacija keičia plote 
esančias Neries pakrančių ir jos sl÷nio pievų bei krūmynų buveines, sparčiai plinta į gretimus 
pievų, pamiškių pakrūmių plotus ir žemyn. Beveik visas tvarkomas plotas yra Elniakampio 
(Velniakampio) kraštovaizdžio draustinio teritorijoje. Pakrant÷se įsikūrę uosialapiai klevai 
sukuria stiprų pav÷sį up÷se vagai, d÷l to keičiasi vandens organizmų įvairov÷, kraštovaizdžio 
estetin÷ vert÷.  

Teritorijoje esančios pievos menkai naudojamos. Beveik visi tarp krūmynų įsiterpusių 
pievų sklypai nešienaujami ir neganomi. D÷l to Neries pakrant÷se išplitę uosialapiai klevai 
toliau gaus÷ja tvarkomame plote ir plinta į kitas Neries sl÷nio ir pakrančių vietas, ypač į 
nešienaujamas pakrūmes, medynų pakraščius. 

Uosialapio klevo naikinimo veiksmų plano uždavinys – reguliuoti uosialapio klevo 
gausą mechaniniais ir cheminiais naikinimo būdais ir sustabdyti jo tolesnį plitimą. 

Šio uždavinio įvykdymui išskirtos šios tvarkymo priemon÷s: 
• naikinti subrendusius ir pribręstančius uosialapio klevo individus cheminiu 

būdu; 
• pjauti subrendusius ir pribręstančius uosialapius klevus; 
• rauti ir kasti jaunus uosialapio klevo individus. 

 
Atsakinga institucija šio plano įgyvendinimui bus organizacija laim÷jusi konkursą ir 

įgyvendindama tvarkymo priemones vadovausis Uosialapio klevo (Acer negundo) naikinimo 
veiksmų planu. 
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