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ĮVADAS  

 

Keičiantis ūkininkavimo tradicijoms neatsiejamai keičiasi ir Lietuvos kraštovaizdis. 
Mažėjant tradicine galvijininkyste besiverčiančių ūkininkų skaičiui vis daugiau pievų yra 
apleidžiamos, užleidžia vietą krūmynams. Tai neigiamai įtakoja ir gamtinę įvairovę. Pastoviai 
neganomos ir nešienaujamos pievos praranda joms būdingą didelę augalų rūšių įvairovę, jas 
apleidžia jose perintys paukščiai. Saugant likusias ir atkuriant buvusias pievų buveines yra 
ieškoma būdų, kaip šį procesą padaryti ekonomiškai naudingu ir patraukliu vietos 
bendruomenėms. 

Pastaraisiais metais Lietuvoje, vadovaujantis patvirtintais gamtotvarkos planais, 
tvarkymo planais ar tvarkymo programomis buvo tvarkyta per 100 „Natura 2000“ teritorijų. 
Siekiant jose išsaugoti ar atkurti atviras buveines ir sudaryti palankias sąlygas jose 
tarpstančioms saugomoms rūšims buvo vykdyti sumedėjusios augalijos ir jos atžalų kirtimai, 
nendrių kirtimai, sumedėjusios augalijos šienavimo darbai. Deja, dažnai „Natura 2000“ 
teritorijose atvirose buveinėse ūkininkavimas (ganymas, šienavimas) vykdomas netinkamai 
ar visai nevykdomas. Vykdomiems gamtotvarkos darbams dar trūksta nuoseklumo ir 
pastovumo. Iškirsta augalija greitai atauga, nes nepasirūpinama veiklų tęstinumu, į šias 
veiklas neįtraukiama vietos bendruomenė. Todėl pirminio tvarkymo metu pasiekti rezultatai 
prarandami, o saugomų teritorijų direkcijos bando įsavinti vis naujus tvarkymo plotus užuot 
koncentravusios pajėgas ir užtikrinusios pradėtų darbų tęstinumą vertingiausiose buveinėse. 

Saugomų teritorijų direkcijų, kurios atsakingos už „Natura 2000“ teritorijų priežiūrą ir 
jose esančių gamtos vertybių išsaugojimą, turimi ištekliai dažnai neatitinka realių poreikių. 
Gamtotvarkinių veiklų tęstinumui labai svarbu pasitelkti vietos ūkininkus ir kaimo 
bendruomenes, jas motyvuojant ir tikslingai remiant. Būtina surasti abipusiai – gamtai ir 
žmogui naudingiausius ūkininkavimo „Natura 2000“ teritorijose būdus. Kiekvienai tvarkytinai 
„Natura 2000“ teritorijai reikia parengti individualias ir praktiškai įgyvendinamas 
rekomendacijas, kaip sukurti mažiausiai išlaidų jų priežiūrai reikalaujančius ir ekonomiškai 
naudingiausius bei efektyviausius tvarkymo mechanizmus. Šio tikslo ir buvo siekiama 
projekto „Biologinei įvairovei ypač vertingų atvirų buveinių atkūrimas ir išsaugojimas „Natura 
2000“ teritorijose“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo metu. 

Biologinei įvairovei ypač vertingų atvirų buveinių atkūrimas ir išsaugojimas „Natura 
2000“ teritorijose yra pagrindinis projekto tikslas. Projekto uždaviniams įgyvendinti pasirinkti 
biologinės įvairovės požiūriu labai vertingi atvirų buveinių kompleksai keturiose saugomose 
teritorijose: Anykščių regioniniame parke, Kuršių nerijos nacionaliniame parke, Dzūkijos 
nacionaliniame parke ir Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate. Parinktos įvairių tipų 
atviros buveinės skirtingose gamtinėse sąlygose: Šventosios slėnio sausos pievos, Kuršių 
nerijos palvė, Stėgalių komplekso šlapynės ir Katros slėnio užliejamos pievos. Pasirinktos 
Projekto vietovės šalyje formuoja savotišką trikampį, kurio kampai remiasi į labai skirtingas 
gamtinių požiūriu teritorijas, taip pat atstovauja skirtingus Lietuvos regionus. Visa tai 
užtikrina labai įvairią patirtį ir tinkamą Projekto rezultatų sklaidą šalies mastu.  
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Vienas iš projekto uždavinių buvo parengti atvirų buveinių palaikymo mechanizmus, 
kad projekto rezultatai būtų ilgalaikiai ir tęsiami su kuo mažesnėmis sąnaudomis. Nereikėtų 
manyti, kad jie visada turėtų duoti tiesioginę finansinę naudą. Gamtos apsauga, su retomis 
išimtimis, nemažai kainuoja. Tačiau visapusiškas ekosistemų paslaugų vertinimas dažnai 
parodo, kad šios išlaidos daromos neveltui. Visais atvejais svarbu užtikrinti, kad gamtinės 
įvairovės išsaugojimas ir palaikymas vyktų kuo efektyvesniais būdais ir kuo pigesnėmis 
priemonėmis, būtų pasiektas tinkamas kokybės ir kaštų santykis. Projektas atkūrė 
ekosistemas ar sudarė prielaidas jų būklei pagerinti daugiau nei 400 ha plote. Tačiau ne 
mažiau svarbu, kad užtikrinant pradėtų darbų tęstinumą sukuriami mechanizmai padėsiantys 
užtikrinti pasiektų rezultatų ilgalaikį tęstinumą. 

Projektas tiesiogiai prisidėjo prie Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje 
numatytų prioritetų įgyvendinimo – geresnės biologinės įvairovės apsaugos, geresnės 
kraštovaizdžio apsaugos bei užimtumo didinimo, nedarbo, skurdo, socialinės atskirties 
mažinimo. Siekiant projekto tikslų įgyvendinimo, esminį vaidmenį vaidina bendruomenės ir 
vietos ūkininkai atkurdami ir plėtodami aplinkai palankias ūkininkavimo tradicijas. Pelkių 
hidrologinio režimo atkūrimas, ganiava, šienavimas ir apleistų teritorijų tvarkymas padės 
palaikyti atviras buveines svarbias specifinių rūšių išsaugojimui. Projekto metu įsigytos avys ir 
galvijai bei atvertų buveinių panaudojimas bitininkystės ir žolininkystės tradicijų atgaivinimui 
suteiks galimybes vietos ūkininkams gauti tiesioginę ekonominę naudą ir taip prisidės prie 
užimtumo didinimo ir verslumo skatinimo kaimiškose vietovėse.  
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I. SITUACIJOS ANALIZĖ 

1. Trumpas teritorijos apibūdinimas 

Dzūkijos nacionalinis parkas didžia dalimi plyti zandrinės (smėlingos) lygumos 
praplatėjime, kuris atsirado paskutiniojo ledyno tirpsmo dėka. Tai dalis smėlynų ruožo, kuris 
Europoje juosia paskutiniojo ledyno išplitimo ribą. Ledyno tirpsmo vandenys buvusiame 
pažemėjime suplovė smėlius, kurie ilgainiui apaugo mišku. Dainavos giria yra didžiausia 
Lietuvoje. Išskirtinis girios bruožas – žemyninių kopų masyvai. Kopos yra skirtingose raidos 
fazėse, apaugusios pušynais. Kraštovaizdyje vyrauja banguotosios smėlingos ir žvirgždingos 
lygumos. Dainavos smėlingąją lygumą vagoja stačiašlaičiai su ryškiomis terasomis upių 
slėniai. Parko teritorijoje gausu šaltinių ir upių, kurių vanduo papildo didžiausią Lietuvos upę 
Nemuną. 

Bekraštėje pušynų jūroje tarsi salos šviečiasi kaimus supančios pievos, ganyklos ar 
dirbami laukai. Parko miškai tai dalis vieno didžiausių Vidurio Europoje miškų masyvo, 
patenkančio į Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos teritorijas. Net 92 % miškų yra pušynai, tarp 
kurių labiausiai paplitę kerpiniai (51 %) ir brukniniai (33 %) pušynai. Jų šilumamėgės 
bendrijos ir lemia Dainavos lygumos augalijos unikalumą. Beržynai dažniausiai įsikuria 
buvusių spygliuočių ar mišrių miškų vietose, o juodalksnynai telkiasi upių slėniuose ir 
papelkiais. Drėgnose vietose auga čia nedažni eglynai. Parko teritorijoje didžiausi 
aukštapelkių plotai plyti prie Musteikos kaimo, o žemapelkės ir tarpinio tipo pelkės telkiasi 
upelių slėniuose. Palyginti retai žmogaus trikdomos pelkės yra tapusios ne tik retų ir 
saugomų, bet ir įprastų augalų bei gyvūnų prieglobsčiu. Prie sienos su Baltarusija glaudžiasi 
didžiausia aukštapelkė Lietuvoje Čepkelių raistas. Iš šiaurės ir vakarų pelkės guolį supa 
pušynais apaugusios žemyninės kopos, o pietuose nuo Baltarusijos skiria pelkėtas Katros 
upės slėnis. 

Dzūkijos nacionalinis parkas pasižymi dar gyvu tradiciniu kultūriniu kraštovaizdžiu. Čia 
išliko gamtos ir žmogaus per šimtmečius sukurta nedidelių laukų ir pievų bei ganyklų mozaika 
miškuose, senieji kaimai su tradicine medine architektūra, savitas šilų, panemunių ir 
gruntinių dzūkų gyvenimo būdas. Būtent žmogaus ūkinė veikla sudarė sąlygas išplisti šiam 
kraštui būdingoms smėlynų ir smiltpievių buveinėms. Savitos šienaujamos, įvairaus 
drėgnumo paupių pievos (1 pav.) bei žemapelkės (2 pav.) yra labai svarbios atvirų buveinių 
augalų ir gyvūnų rūšims, per šimtmečius prisitaikiusioms prie ekstensyvios ūkinės veiklos.  

Atviros pievų buveinės biologinės įvairovės požiūriu yra didelė vertybė ištisiniame 
miškų kilime. Projekto metu vykdomas šlapių pievų atkūrimas ir palaikymas apima vertingas 
Gaudiškės, Lynežerio, Pakatrių ir Stėgalių šlapias pievas (1 lentelė) pietinėje nacionalinio 
parko dalyje. Tvarkomos teritorijos priklauso Varėnos rajono savivaldybei Marcinkonių 
seniūnijai. Didžioji šių pievų dalis yra valstybinė žemė. Jas panaudos teise naudoja Dzūkijos 
nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija bei VĮ Varėnos miškų 
urėdija. 
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1 pav. Ūlos slėnio pievos. 

 

 

 

2 pav. Žemapelkinė pieva. 
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1 lentelė. Šlapios pievos tvarkytos projekto metu. 

Pievos pavadinimas Plotas, ha 

Gaudiškės pievos  19 

Lynežerio pievos 3 

Pakatrių pievos 26 

Stėgalių pievos 12 

Iš viso  60 

2. Gamtosauginis statusas 

Dzūkijos nacionalinis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – 
Atkuriamojo Seimo 1991 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. I-1244 „Dėl Dzūkijos, Kuršių 
nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės 
valstybinio rezervato įsteigimo“. Dzūkijos nacionalinis parkas didžiausia saugoma teritorija 
Lietuvoje. Parke didelė upių įvairovė – nuo mažų šaltinių iki didžiausios Lietuvos upės 
Nemuno. Upių slėniais ir smėlingomis lygumomis į Lietuvą atkeliavo nemažai augalų rūšių, 
ypač iš Pietryčių ir Centrinės Europos, todėl nacionaliniame parke galima rasti gyvūnų, augalų 
ir grybų rūšių, kurių nėra kitose Lietuvos vietose arba jos labai retos. 

Dzūkijos nacionalinio parko tikslas yra išsaugoti unikalų Dainavos krašto upyno 
hidrografinį tinklą, Nemuno, Merkio, Ūlos, Grūdos, Skroblaus slėnius – augalų ir gyvūnų 
migracijos kelius, raiškius Dainavos girios žemyninių kopų masyvus, kitas raiškias reljefo 
formas, Dzūkijai būdingas miškų biocenozes, retų rūšių augalus ir gyvūnus, išsaugoti 
etnokultūrines girinių bei panemunių dzūkų kaimų vertybes bei kitas kultūros paveldo 
vertybes ir paminklus, išsaugoti Dainavos upyno gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos 
komponentus ir jų įvairovę. 

Nacionalinio parko nuostatai pavirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. 
lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1273 „Dėl Aukštaitijos, Dzūkijos ir Žemaitijos nacionalinių parkų 
nuostatų patvirtinimo“. 

Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schema patvirtinta Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 470. „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko 
planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo“. 

Kuriant stumbryną Stėgalių gamtiniame komplekse, prireikė patikslinti Dzūkijos 
nacionalinio parko tvarkymo plano sprendinius – numatyti stumbryno įrengimą, stumbryno 
priežiūrai reikalingų statinių statybą, Stėgalių pievų pritaikymą stumbrų ganymui, teritorijos 
tvarkymui ir priežiūrai reikalingų kelių tvarkymą, lankymui ir edukacijai skirtos rekreacinės 
infrastruktūros įrengimą. Todėl projekto metu buvo parengta Dzūkijos nacionalinio parko 
tvarkymo plano korektūra (3 pav.). 
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3 pav. Dzūkijos nacionalinio parko tvarkymo plano korektūra.  
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Dzūkijos nacionaliniame parke yra išskirtos Natura 2000 teritorijos. Europos ekologinis 
tinklas „Natura 2000“ – Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendras tinklas, 
susidedantis iš teritorijų, įtrauktų į Vyriausybės patvirtintus buveinių ir paukščių apsaugai 
svarbių teritorijų sąrašus. 

Paukščių apsaugai svarbi teritorija (toliau – PAST) Dainavos giria, LTVARB005 
(55440 ha) apima didesnę Dzūkijos nacionalinio parko dalį, išskyrus šio parko rekreacinio, 
žemės ūkio ir kitos (gyvenamosios) paskirties funkcines zonas. Prioritetinės rūšys – tetervinas 
(Tetrao tetrix), kurtinys (Tetrao urogallus), lututė (Aegolius funereus), lėlys (Caprimulgus 
europaeus), žalvarnis (Coracias garrulus), ligutė (Lullula arborea), tulžys (Alcedo athis). 

Buveinių apsaugai svarbi teritorija (toliau – BAST) Dainavos giria, LTVAR0017 
(54833 ha) apima didesnę Dzūkijos nacionalinio parko dalį, išskyrus šio parko Merkinės 
geomorfologinį draustinį, rekreacinio, žemės ūkio ir gyvenamojo prioriteto zonas. Joje 
saugomos Europos bendrijos svarbos buveinės: nesusivėrusios žemyninės smiltpievės, upių 
sraunumos su kurklių bendrijomis, karbonatinių smėlynų smiltpievės, eutrofiniai aukštieji 
žolynai, tarpinės pelkės ir liūnai, šaltiniai su besiformuojančiais tufais, vakarų taiga, žolių 
turtingi eglynai, spygliuočių miškai ant fliuvioglacialinių ozų, pelkėti lapuočių miškai, pelkiniai 
miškai, aliuviniai miškai, kerpiniai pušynai. 

BAST įsteigta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 3 d. įsakymu 
Nr. D1-654 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo 
Nr. D1-210 „Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos 
kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ papildymo“. Bendrieji 
buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių 
apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. 
gegužės 25 d. nutarimo Nr. 614 redakcija).  

Stėgalių gamtinis kompleksas užima rytinę dalį BAST ir PAST „Dainavos giria“. Bendras 
Stėgalių gamtinio komplekso užimamas plotas yra 540 ha. Čia saugomos EB prioritetinės 
rūšys: raudonpilvė kūmutė, česnakė, ūdra. Stėgalių gamtinio komplekso gamtotvarkos planas 
(4 pav.) patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu 
Nr. D1-319 „Dėl Stėgalių gamtinio komplekso gamtotvarkos plano patvirtinimo“. 

Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas įsteigtas 1975 m., jo plotas 11 212 ha. 
Rezervatas įkurtas siekiant išsaugoti Čepkelių raistą – Katros, Ūlos ir Grūdos vandenskyroje 
susiformavusią didžiausią šalies aukštapelkę su reliktiniais ežerokšniais ir salomis, 
žemyninėmis kopomis ir apypelkių miškais, taip pat siekiant išsaugoti būdingą ir retą augaliją 
bei gyvūniją. Čepkeliai svarbūs ir tarptautiniu mastu – ši teritorija įrašyta į Ramsaro 
konvencijos tarptautinės reikšmės šlapžemių sąrašą. Čepkelių raistui taip pat suteiktas 
NATURA 2000 statusas. 
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4 pav. Srėgalių šlapynės gamtotvarkos plano tvarkymo priemonių brežinys. 
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Čepkelių rezervato tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
aplinkos ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. D1-489 „Dėl Čepkelių valstybinio gamtinio 
rezervato tvarkymo plano patvirtinimo“. Jame numatytos priemonės Katros slėnio pievose, 
gerinančios stulgio apsaugos būklę, vykdomas vertingų Katros slėnio pievų atkūrimas (krūmų 
kirtimas, žolynų šienavimas) ir aukštapelkės plynių palaikymas (pušaičių kirtimas) tvarkymo 
plane nustatytose vietose. 

Didžiausias šalyje nacionalinis parkas ir didžiausias valstybinis gamtinis rezervatas 
formuoja vientisą saugomą teritoriją, kurioje laukinės gamtos išsaugojimas derinamas su 
darnaus turizmo plėtojimo standartais. Abiejų šių teritorijų apsaugą užtikrina ir steigimo 
tikslų įgyvendinimą koordinuoja Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio 
rezervato direkcija. 

 

3. Gamtinės vertybės 

Dzūkijos nacionalinis parkas tai didžiausia saugoma teritorija Lietuvoje. Jis pasižymi 
didele upių įvairove: nuo mažiausio šaltinėlio iki didžiausios Lietuvos upės – Nemuno. Upių 
slėniais ir smėlingomis lygumomis į Lietuvą atkeliavo nemažai augalų rūšių, ypač iš Pietryčių 
ir Centrinės Europos, todėl nacionaliniame parke galima rasti daug ribinio paplitimo rūšių, 
kurių nėra kitose Lietuvos vietose arba jos labai retos. Ypač didele gamtine ir estetine verte 
Dzūkijos sausų šilų apsuptyje išsiskiria šlapios pievos.  

2012–2014 m. vykdyto projekto „Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių 
inventorizavimas visoje šalyje“ metu teritorijoje buvo kartografuotos Europos Bendrijos 
svarbos natūralios buveinės, kurios įtrauktos į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL 2004 m. 
specialusis leidimas, 15 skyrius, 2 tomas, p. 102) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 
m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/17/ES (OL 2013 L 158, p. 193) (toliau – Buveinių 
direktyva), I priedą ir nustatyti jų užimami plotai. 

Buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje Dainavos giria saugomos šios buveinės: 
nesusivėrusios žemyninės smiltpievės, upių sraunumos su kurklių bendrijomis, karbonatinių 
smėlynų smiltpievės, eutrofiniai aukštieji žolynai, tarpinės pelkės ir liūnai, šaltiniai su 
besiformuojančiais tufais, vakarų taiga, žolių turtingi eglynai, spygliuočių miškai ant 
fluvioglacialinių ozų, pelkėti lapuočių miškai, pelkiniai miškai, aliuviniai miškai, kerpiniai 
pušynai. Saugomos rūšys – belapis sėmainis, didysis auksinukas, dvilapis purvuolis, kartuolė, 
kūdrinis pelėausis, mažoji nėgė, paprastasis kirtiklis, paprastasis kūjagalvis, pelkinė uolaskėlė, 
plačialapė klumpaitė, plikažiedis linlapis, raudonpilvė kūmutė, salatis, skiauterėtasis tritonas, 
smiltyninis gvazdikas, Šneiderio kirmvabalis, ūdra, vėjalandė šilagėlė, žvilgančioji riestūnė. 

Paukščių apsaugai svarbioje teritorija Dainavos giria saugomos EB prioritetinės rūšys. 
Teritorijoje nustatytos perinčios, galinčios perėti arba besimaitinančios paukščių rūšys, 
įrašytos į 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB dėl 
laukinių paukščių apsaugos (kodifikuota redakcija) (OL 2010 L 20, p. 7) su paskutiniais 
pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/17/ES (OL 2013 L 158, 
p. 193) (toliau – Paukščių direktyva), I priedą: tetervinas (Tetrao tetrix), kurtinys (Tetrao 
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urogallus), lututė (Aegolius funereus), lėlys (Caprimulgus europaeus), žalvarnis (Coracias 
garrulus), ligutė (Lullula arborea), tulžys (Alcedo athis).  

Gaudiškio atviros pievų ir ganyklų buveinės reikšmingos griežlių (Crex crex) populiacijai, 
gervėms (Grus grus), tilvikiniams paukščiams, taip pat kaip maitinimosi vietos tokioms 
paukščių direktyvos rūšims kaip kad kukutis (Upupa epops), žalvarnis (Coracias garullus), 
paprastoji medšarkė (Lanius colurio), plėšriesiems paukščiams ir pelėdoms, mintantiems 
peliniais graužikais.  

Stėgalių kompleksas glaudžiai susijęs ir su gretimomis saugomomis teritorijomis 
(Čepkelių gamtiniu rezervatu, Povilnio rezervatu, Ūlos kraštovaizdžio draustiniu). Jo 
hidrologinis režimas įtakoja ir gretimų saugomų teritorijų ekosistemų būklę. Stėgalių 
gamtiniame komplekse yra gana didelė ekosistemų įvairovė, kur geros sąlygos gyventi 
drėgnų ir mišrių miškų, užpelkėjančių ežerų ir atvirų pievų gyvūnams. Teritorijoje nustatytos 
5 tipų ES Buveinių direktyvos I priedo kriterijus atitinkančios miškų buveinės. Trys iš jų 
patenka į prioritetinių buveinių, kurių apsaugai ir buvo įsteigta Dainavos girios BAST, sąrašą. 
EB svarbos buveinė 5130 Kadagynai teritorijoje buvo išskirta gamtotvarkos plano rengimo 
metu. Čia rastos 6 augalų rūšys, įrašytos į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir 
grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. 
įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo 
patvirtinimo“ (toliau – Saugomų rūšių sąrašas), iš kurių 1 rūšis – vėjalandė šilagėlė – įrašyta ir 
į Buveinių direktyvos I priedą. Teritorijoje aptikta 17 saugomų gyvūnų rūšių, iš kurių 12 
įrašyta į Saugomų rūšių sąrašą, 8 paukščių rūšys įtrauktos į Paukščių direktyvos I priedą ir 5 
gyvūnų rūšys, įtrauktos į Buveinių direktyvos II priedą. 

Didžiausia Stėgalių aplinkosauginė problema buvo Stėgalių ežerėlio hidrologinio režimo 
pažeidimas siekiant jį nusausinti. Nusausinimas neigiamai veikė EB svarbos buveines 9080 
*Pelkėti lapuočių miškai ir 91D0 *Pelkiniai miškai bei į Buveinių direktyvos II priedą ir 
Saugomų rūšių sąrašą įtrauktos ūdros ir varliagyvių – raudonpilvės kūmutės ir česnakės 
buveines. Pastarosios buveinė yra didžiausia ir svarbiausia Dzūkijos nacionaliniame parke. 

Katros slėnio šlapios pievos yra viena iš nedaugelio stulgio (Galingo media) buveinių. 
Rūšis įrašyta į Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, 
patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-
263. Stulgio apsaugos plane numatytos priemonės: atkurti degradavusias stulgio veisimosi 
buveines, iškertant sumedėjusią augaliją ir nendres; šienauti nenaudojamas pievas, išvežant 
nušienautą žolę; atkurti hidrologinį režimą numelioruotuose plotuose. Istorinėse tarpukario 
laikotarpio ornitologinėse suvestinėse ir vėlesnėse Čepkelių rezervato darbuotojų 
ataskaitose minima, kad stulgių tuokvietės aptinkamos Katros užliejamose pievose, ties 
dabartiniu Čepkelių rezervatu. Be Stulgio Katros pievos svarbios ir kitiems paukščiams: 
Ciconia nigra, Haliaetus albicilla, Crex crex, Pernis apivorus, Aquila pamarina, Circus 
pagargus, Circaetus gallicus. Taip pat čia aptinkamos retos vabzdžių (Bombus confusus) ir 
augalų (Hamatocaulis vernicosus, Polemonium caeruleum) rūšys.  
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4. Socialiniai ir ekonominiai aspektai 

Dainavos girioje žmonių gyventa nuo seno. Vien Katros kaimo apylinkėse aptiktos 
keturios akmens amžiaus gyvenvietės. Girioje dar iki šiol išlikę drevėtų pušų, unikalių gamtos 
ir kultūros paveldo objektų, kurios mena drevinės bitininkystės laikus. 

Tvarkomos teritorijos priklauso Varėnos rajono savivaldybei. Joje 2017 m. gyveno 
22 455 žmonės. 2001 m. Lietuvos gyventojų surašymo metu Varėnos rajono savivaldybėje 
buvo 31 137 gyventojai, o 2011 m. surašymo metu – jau tik 25 534 gyventojai. Pastaraisiais 
dešimtmečiais stebimas nuolatinis gyventojų, ypač darbingo amžiaus, mažėjimas. Labiausiai 
gyventojų mažėja kaimuose. Varėnos rajono savivaldybė taip pat išsiskiria mažiausiu 
gyventojų tankiu Lietuvoje – 11,4 gyventojo viename kvadratiniame kilometre. Marcinkonių 
seniūnija viena didžiausių Lietuvoje savo plotu (juo lenkia kai kurias savivaldybes) ir sykiu 
viena rečiausiai gyvenamų teritorijų, vos 3,5 gyventojo viename kvadratiniame kilometre – 
tankumas smarkiai atsilieka nuo Lietuvos vidurkio (apie 55 gyv./km²) 

Gyventojų skaičiaus mažėjimas susijęs su neigiamu gyventojų prieaugiu ir emigracija. 
Darbo jėgos emigracija, ypač jaunimo, tapo ekonominio vystymosi stabdžiu. Emigracija 
mažina gyventojų skaičių ir sukelia darbo jėgos trūkumą. Varėnos rajono savivaldybė 
išsiskiria labai dideliu pensinio amžiaus gyventojų skaičiumi (282,1 tūkstančiui gyventojų). 

Didžioji gyventojų dalis dirba miškų ir žemės ūkio, prekybos sektoriuose, darbuotojų 
paslaugų sektoriuje vidurkis mažesnis nei šalyje. Nedarbo lygis regione viršija šalies vidurkį, 
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis atsilieka nuo kitų šalies regionų. Svarbia regiono šaka 
tampa turizmas. Dzūkijos nacionaliniame parke sukurta nebloga turizmo infrastruktūra – 
lankytojų centrai, pažintiniai takai, apžvalgos bokštai, informaciniai ženklai ir stendai. Plečiasi 
kaimo turizmo sodybų tinklas. 

Mažėjant kaime gyventojų, daug pievų tapo apleistos ir beveik nenaudojamos. Jų 
nykimas smarkiai skurdina augalų įvairovę. Dėl sukcesinių pokyčių pievų vietoje įsikuria 
krūmų ir medžių bendrijos, kuriose rūšinė įvairovė daug skurdesnė, palyginti su pievų augalų 
įvairove. Nemažai sausų ir nederlingų pievų apsodinta medžiais. Biologinės įvairovės ir 
ekosistemų pusiausvyros išlaikymo prasme tai dažniausiai netikslinga ar netgi žalinga. 
Smarkiai mažėja atvirų buveinių plotų. 

II. MECHANIZMO PARENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

5. Mechanizmo tikslai ir uždaviniai  

Šlapių pievų vertę didele dalimi lemia botanikos objektų (rūšių, augalų bendrijų, 
buveinių) įvairovė. Teritorijoje išskirtos Europos bendrijos svarbos buveinės. Didelė dalis 
botaninių vertybių telkiasi plotuose, kuriuos susiformavo ir kurių būklę labai ilgą laiką palaikė 
intensyvi žmogaus ūkinė veikla. Pasikeitus ūkininkavimo sąlygoms, iškilo grėsmė prarasti 
tokiose teritorijose esančius botaninės įvairovės elementus. Pievos ir ganyklos, kurios yra 
labai svarbios retų augalų buveinės, nustojus jas šienauti, užauga krūmais ir nendrėmis, 
vėliau – mišku. Jų naudojimas buvo gana ekstensyvus – šienaujama tik kartą per metus arba 
kartą per kelis metus.  
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Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato pievų buveinėms 
daugiausia grėsmių kyla dėl: 

 žemės ūkio veiklos (šienavimo ir ganymo) apleidimo;  

 miškų želdinimo žemės ūkiui nepalankiuose žemės plotuose; 

 invazinių rūšių poveikio; 

 nepakankamo ir (ar) netinkamo buveinių tvarkymo priemonių įgyvendinimo. 

Vertingų šlapių pievų palaikymo mechanizmo tikslas yra atkurti ir palaikyti vertingas 
Dzūkijos pievas ir šlapynes su Europos Bendrijos svarbos natūraliomis buveinėmis, augalų ir 
gyvūnų rūšimis. Konkretus mechanizmo įgyvendinimo uždaviniai: 

 saugoti atviras buveines kaip istoriškai susiformavusį kraštovaizdį ir jo estetinį 
potencialą; 

 išsaugoti biologinę įvairovę (buveines, augalų, gyvūnų ir grybų rūšis); 

 vykdyti žemės ūkio veiklą remiantis tradicinėmis technologijomis ir pažangiais 
gamtotvarkos metodais;  

 skatinti ir įtraukti vietos kaimo bendruomenes į atvirų buveinių palaikymo veiklas. 

6. Mechanizmo priemonės 

Galimais atvirų buveinių tvarkytojais gali būti nemažai institucijų. Labai apibendrintai 
galimi tvarkytojai pateikti 2 lentelėje. Vertinant potencialių tvarkytojų pajėgumus, patirtį 
buveinių tvarkyme, rezultatų tvarumą ir panaudotas lėšas gaunami labai nevienodi 
rezultatai. Šis ekspertinis vertinimas pateikiamas labai apibendrintai šalies mastu ir laikui 
bėgant gali kisti, taip pat būti skirtingas konkrečioje teritorijoje. Vienur gerų rezultatų 
tvarkant buveines pasiekta NVO dėka, kitur pagrindinė gamtotvarkos našta gula ant 
saugomų teritorijų administracijų pečių. Vis daugiau lėšų skiriama gamtotvarkos darbams 
įgyvendinti, todėl pastaruoju metu skelbiant buveinių tvarkymo darbų konkursus stebima 
nemaža konkurencija ir didelė kainų įvairovė. Bet nupirkti kokybiškas paslaugas už tinkamą 
kainą ne visada pavyksta. Būtina tvarkymo minimumą turėtų užtikrinti saugomų teritorijų 
direkcija, bet tikrai gerų rezultatų galima pasiekti tik pasitelkus vietos ūkininkus, glaudžiai 
bendradarbiaujant su kaimo bendruomenėmis ir NVO. Gamtosauginiams tikslams plačiau 
turėtų būti panaudojamos Kaimo plėtros programoje numatytos agrarinės aplinkosaugos 
priemonės gaunant už tai papildomas išmokas. 

2 lentelė. Atvirų buveinių tvarkytojų potencialo palyginimas. 

 
Buveinių 

tvarkymas 

Saugomų 
teritorijų 
direkcija 

Urėdija 
Savivaldos 
institucijos 

Vietos 
ūkininkai 

Vietos NGO 
Paslaugų 
pirkimas 

1.  Pajėgumai       
2.  Patirtis       
3.  Tvarumas       
4.  Kaštai       

Gamtotvarkos potencialas:  didelis,  vidutinis,  menkas 
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Įvertinant konkrečias aplinkybes Dzūkijos pievose ir šlapynėse pirmiausia reikia 
atsižvelgti į tai, kad didžioji teritorijos dalis priklauso valstybei. Todėl Dzūkijos nacionalinio 
parko direkcijai tenka pagrindinis vaidmuo tvarkant atviras buveines. Papildomų sunkumų 
kelia aplinkybė, kad žemės ūkio veikla regione silpnai išvystyta, todėl galimybės pasitelkti 
vietos ūkininkus yra palyginti menkos nors reikia mėginti jas išnaudoti.  

Dzūkijos nacionalinio parko direkcija atlieka pievų šienavimo ir menkaverčių krūmų 
išvalymo darbus, bei įsigijo herefordų veislės galvijų ganiavai Gaudiškio pievose pradėti. Taip 
pat Projekto metu įsigyta įranga, būtina kokybiškam šlapių pievų sutvarkymui bei tolimesnei 
priežiūrai: frontalinis augmenijos smulkintuvas ir priekinis galios tiekimo velenas traktoriui, 
ritinių griebtuvas ir mėšlo šakės su prispaudimu tvirtinami prie turimo traktoriaus. 

Stėgalių gamtinis kompleksas tvarkomas nuo 2011 metų. Įgyvendinant Stėgalių 
gamtinio komplekso gamtotvarkos plano bei Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos 
sprendinius atkuriamos Stėgalių gamtinio komplekso pievos ir kadagynas, pagal Stėgalių 
gamtinio komplekso hidrologinio režimo atkūrimo supaprastintą projektą 2015 m. buvo 
sutvarkytas Stėgalių ežerėlio bei aplinkinės pelkės hidrologinis režimas (5 pav.). Stėgalių 
ežerėlio hidrologinio režimo pažeidimas neigiamai veikė ne tik Stėgalių gamtinio komplekso 
gamtines vertybes, bet ir trikdė Čepkelių valstybinio gamtinio ir Povilnio gamtinio rezervatų, 
Ūlos kraštovaizdžio draustinio hidrologinius režimus. Buvęs nusausinimas taip pat darė 
neigiamą poveikį EB svarbos buveinėms 9080 *Pelkėti lapuočių miškai ir 91D0 *Pelkiniai 
miškai bei į Buveinių direktyvos II priedą ir Saugomų rūšių sąrašą įtrauktos ūdros ir 
varliagyvių (raudonpilvės kūmutės ir česnakės) populiacijoms. 

Numatytos priemonės įgyvendintos sėkmingai. Stėgalių pievų tvarkymą reikia tęsti, 
palaikant atkurtas pievų buveines – ganant, šienaujant, šalinant medžių ir krūmų atžalas. 
Stėgalių gamtiniame komplekse išskirtose specializuoto apsauginio ūkininkavimo agrarinių 
teritorijų (ŽAs) kraštovaizdžio tvarkymo zonose numatytas miško žemės pavertimas kitomis 
naudmenomis. Jos apima tvarkomas ir palaikomas pievas bei natūralias ganyklas. 

 

5 pav. Stėgalių šlapynės hidrologinio režimo atkūrimo darbų metu. 

Įgyvendinus specialiuosius kraštovaizdžio kirtimus Stėgaliuose atkurta didesnė 5130 
Kadagynų buveinės dalis ir pagerinta jos struktūra (iškertant buveinėje augančias pušis ir 
neleidžiant joms atželti) pagal Dzūkijos nacionalinio parko tvarkymo plane nurodytas 
kraštovaizdžio kirtimų ribas. Šią priemonę reikia taikyti ir rytiniame kadagyno pakraštyje, 
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kuris driekiasi pamiškėje palei kelią. Kraštovaizdžio kirtimų plotą numatoma plėsti rytų 
kryptimi, apimant Marcinkonių girininkijos 23 kvartalo 9, 29, 40, 42, 43 sklypus – iš viso apie 
3,7 ha. Jau atkurtas 5130 Kadagynų buveines reikia palaikyti, šalinant nepageidaujamų 
medžių ir krūmų atžalas. 

Projekto metų nacionalinio parko direkcijos darbuotojų pajėgomis buvo vykdyti 
specialieji kraštovaizdžio formavimo kirtimai, šienavimas, šalinti invaziniai medžiai ir krūmai 
(3 lentelė). Pasitelkus rangovus buvo atliktas medžių ir krūmų šalinimas Gaudiškio pievose 
5,5 ha plote.  

Sumedėjusios augalijos iškirtimas ir pašalinimas vykdomas ne miško žemėje. Tai 
pievose ir jų pakraščiuose ar melioracijos griovių šlaituose auganti sumedėjusi augalija. 
Šlapios pievos daug kur apaugusios tankesne ar retesne sumedėjusia augalija. Iškertama ir 
pašalinama visa sumedėjusi augalija. Kirtimo darbai atliekami mechaninių (6 pav.) arba 
rankiniu būdu, naudojant motorinius pjūklus ir krūmapjoves. Iškirtus sumedėjusią augaliją 
negali likti aukštesni nei 5 cm aukščio kelmai, kad jie vėliau netrukdytų kitiems teritorijos 
tvarkymo ir priežiūros darbams. Iškirsta mediena turi būti pašalinama iš teritorijos, o tam 
naudojama technika neturi palikti ištisinių provėžų, taip pat nepažeisti vandens apsaugos 
juostų. Iškirsta likvidinė mediena turi būti sortimentuojama. Mediena sandėliuojama 
atitinkamais sortimentais. Nelikvidinė mediena (šakos) turi būti sandėliuojama atskirai. Dali 
jos galima panaudoti įrengiant žiemavietes raudonpilvėms kūmutėms (žr. toliau). Jei 
medienos išvežimas labai sudėtingas dėl gamtinių sąlygų, suderinus žemės valdytoju, 
mediena gali būti smulkinama naudojant lengvus smulkintuvus, o gauta biomasė išvežama 
utilizuoti. 

Prireikus papildomą sumedėjusios augalijos kirtimą galima pradėti nuo rugpjūčio 1 d., o 
jos išvežimą iš teritorijos rekomenduojama organizuoti susidarius įšalui. Sezono darbai dėl 
paukščių apsaugos baigiami iki kovo 15 d. 

Kertant medžius ir krūmus Stėgalių šlapynėje galima įrengti žiemavietes raudonpilvėms 
kūmutėms. Žiemavietės įrengiamos kas 100–150 m. Žiemavietės įrengiamos vandens 
neužliejamose vietose, tačiau neturi trukdyti pravažiuoti miško ir žemės ūkio technikai. 
Žiemavietės įrengiamos sukraunant į krūvas įvairaus stambumo nelikvidinę medieną: kreivų 
rąstų dalis, kelmus, šakas (geriau su lapais). Smulkiausios medžių dalys (šakos) sukraunamos 
krūvos viršuje. Krūva turi būti apie 3 m diametro ir siekti 2–2,5 m aukštį. Prireikus galima 
krauti tokio pačio aukščio ir tūrio pailgas krūvas (iki 2 m pločio). 

Atžalos papildomai kertamos (teritorijos dalyse, kur buvo kertama sumedėjusi augalija) 
atžalos vieną kartą pavasario pabaigoje – nuo gegužės 15 d., kitą kartą vasaros pradžioje – iki 
birželio 15 d. Ketant atžalas silpninama jų atžėlimo galimybė. Atžalos kertamos kuo žemiau 
dirvožemio paviršiaus ir ne aukščiau nei kelmai, iš kurių jos atželia. 

Teritorijose kur įvykdytas sumedėjusios augalijos kirtimas kasmet nušienaujamos po 
vieną kartą, biomasę pašalinant iš teritorijos. Nušienaujama visa žolė, bei medžių krūmų 
atžalos. Šienavimas gali būti vykdomas nuo rugpjūčio 1 d. iki lapkričio 1 d. Šienaujama 
naudojant žemės ūkio techniką. Ji turi labai nespausti dirvos paviršiaus, kad nepaliktų gilių 
provėžų. Prireikus šienaujama rankiniu būdu (naudojant žoliapjoves, krūmapjoves). 
Šienaujama kuo arčiau dirvožemio paviršiaus, o atžalos nukertamos ne aukščiau likusių 
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kelmų. Nušienauta žolė, bei medžių krūmų atžalos turi būti sugrėbtos ir pašalinamos. Jei 
nušienautos augalijos neįmanoma išvežti iš karto ji turi būti kraunama į krūvas bei išvežama 
iki kovo 15 d.  

Katros slėnio šlapiose pievose būtina palaikyti Stulgio veisimuisi būtinas sąlygas. Šiai 
rūšiai būtinas šlapių, įvairaus tipo pievų kompleksas toje pačioje teritorijoje: viksvynai – 
perėjimui, natūralūs žemi žolynai – tuoktuvėms bei derlingi aukšti žolynai – maitinimuisi. 
Pagrindinė stulgio nykimo priežastis – nepalankūs jo veisimosi buveinių pokyčiai, kurie 
siejami su tradicinio ūkininkavimo pievose nutraukimu. Pievos, kuriose veisiasi stulgiai, retai 
kada ariamos dėl per didelės drėgmės ir pavasarinių potvynių. Ilgiau nenaudojamos, jos 
užželia aukšta augalija arba krūmais, kurie yra per tankūs stulgiui. Ten, kur pievos neužželia 
dėl didelės drėgmės, formuojasi senos žolės sluoksnis, pabloginantis stulgio mitybos sąlygas. 
Stulgio buveinių apsaugai reikia specifinio ūkininkavimo: vėlyvo šienavimo išvežant iš laukų 
žolę, ekstensyvaus ganymo. Pradėjus tinkamai ūkininkauti, net ir apleistose pievose stulgys 
gali įsikurti jau kitais metais.  

 

3 lentelė. Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas Dzūkijos šlapiose pievose. 

Tikslas Uždaviniai Periodiškumas 

Atkurti 
buvusį atvirą 
kraštovaizdį 
su Europos 
Bendrijos 
svarbos 
natūralioms 
pievų 
buveinėmis 

1.1. iškirsti sumedėjusią augaliją išsaugant brandaus 
amžiaus pavienius medžius ir pašalinti iškirstą biomasę 

Vienkartinis 

1.2. kasmet šienauti ir pašalinti biomasę arba ganyti 
Gamtotvarkos plane nustatytuose tvarkymo plotuose 

Kasmet 

1.3. sudaryti apsaugos sutartis su privačios žemės 
savininkais dėl saugomų pievų ir atvirų buveinių 
išsaugojimo ir palaikymo  

Pagal poreikį 

1.4. atlikti atvirų Europos Bendrijos svarbos natūralių 
buveinių inventorizaciją, nustatyti jų užimamus plotus bei 
atsižvelgiant į gautus rezultatus, inicijuoti teritorijoje 
saugomų vertybių patikslinimą 

Kas 5 metai 

Pagerinti 
raudonpilvių 
kumučių 
buveinės 
sąlygas 

2.1. įrengti žiemavietes raudonpilvėms kūmutėms. 
Žiemavietės įrengiamos sukraunant į krūvas įvairias 
kirtimų atliekas gamtotvarkos plane numatytuose 
tvarkymo plotuose 

Kertant 
medžius ir 
krūmus 

Atkurti 
kadagynų 
buveines 

3.1. vykdant specialiuosius kraštovaizdžio kirtimus iškirsti 
buveinėje augančias pušis ir neleisti joms atželti 

Kas 5 metai 
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6 pav. Pievų atkūrimas Katros upės slėnyje. 

Gamtotvarkos darbai atliekami stengiantis kiek įmanoma mažiau pažeisti dirvožemio 
paviršių. Baigus darbus reikia sutvarkyti aplinką: išlyginti pažeistą dirvožemio paviršių, išvežti 
šiukšles, medienos liekanas ir kt. Gamtotvarkos darbų metu atsiradusios gilesnės, kaip 10 cm 
provėžos turi būti užlyginamos. Vykdant visus gamtotvarkos darbus būtina rūpintis darbų 
sauga. 

Didžiulį pavojų retų rūšių augalų ir buveinių stabilumui kelia invazinių rūšių plitimas. 
Labiausiai išplitusios ir daugiausia žalos ekosistemoms darančios rūšys yra gausialapis lubinas 
(Lupinus polyphyllus), smulkiažiedė sprigė (Impatiens parviflora), vėlyvoji ieva (Padus 
serotina), šluotinis sausakrūmis (Sarothamnus scoparius). Labai svarbu mažinti invazinių 
rūšių plitimą. Kas 5 metai (kol jauni medžiai nepradeda derėti) naikinti uosialapius klevus, 
kasmet naikinti gausialapius lubinus. 

Gausu ir kitų svetimžemių augalų, kol kas neįtrauktų į invazinių rūšių sąrašus, židinių. 
Plinta raudonasis ąžuolas (Quercus rubra), kuris geba sparčiai įsikurti didelėje teritorijoje, 
išstumdamas vietines rūšis ir taip neigiamai keičia visą ekosistemą. Jo nukritę lapai ilgai 
nesiskaido, tad po jais niekas nebeauga, jis užgožia sausų pušynų ir smiltpievių augaliją. 
Savųjų buveinių netenka įvairios Dzūkijai būdingos augalų ir vabzdžių rūšys. Šios 
svetimžemės rūšies reguliavimo sąnaudos bus daug kartų didesnės leidus jai 
nekontroliuojamai išplisti.  

Ganymui numatytuose plotuose Gaudiškio pievose naudojami herefordų veislės 
galvijai (7 pav.). Šios veislės galvijai, pasirinkti dėl keleto priežasčių. Vienas svarbiausių 
privalumų lyginant su kitomis veislėmis, galimybė juos ganyti šlapiose, krūmokšniais 
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linkusiose užželti pievose, kadangi galvijai nereiklūs pašarui, gali nuėsti karklus, kitus krūmus 
ir netgi Sosnovskio barščius. Tai nėra stambūs raguočiai, todėl jie nesukelia pavojaus 
pelkinėms buveinėms, kurios jautrios ištrypimui. Šis privalumas ypač svarbus vertingų 
buveinių atvėrimui ir palaikymui apleistose sunkiai prieinamose pievose. Herefordai 
nereiklūs priežiūrai ir ganiavai, išbūnantys lauko sąlygomis nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo 
rudens. Toks ganymas svarbus pavasarį parskridusiems ir ypač čia perintiems retiesiems 
paukščiams. Būtent herefordai plačiai naudojami gamtosauginiais tikslais palaikant atviras 
buveines tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos Sąjungos šalyse. Jau ne vienerius metus 
herefordai šiems tikslams naudojami Žuvinto biosferos rezervate ir Nemuno deltos 
regioniniame parke. 

 

7 pav. Ganymui įsigyti herefordų veislės galvijai. 

Siekiant išsaugoti ir pagausinti įsigytą herefordų bandą (aštuoni galvijai) Dzūkijos 
nacionalinio parko direkcija Projekto metu įsigijo galvijų priežiūrai reikalingos įrangos. 
Įrengtas stacionarus aptvaras (2 500 m), dvipusiai varstomi 4 m pločio užtvarai (3 vnt.), 
pastatytos stacionarios medinės pašiūrės (2 vnt.), lauko šėryklos galvijams (2 vnt.), ganyklinė 
girdykla, elektrinis piemuo (3 000 m). Lauko sąlygomis ganomiems galvijams būtina pastogė, 
nes esant permainingiems orams galvijams reikalinga vieta, kurioje jie galėtų prisiglausti nuo 
darganotų orų. 

Vertingų šlapių pievų palaikymo mechanizmas gali būti veiksmingai įgyvendintas 
pasitelkiant vietos kaimo bendruomenes. Projekto metų įsigyti herefordų veislės galvijai 
ganomi Gaudiškio pievose, o prieauglis ateityje panaudos sutartimis bus perleistas kaimo 
bendruomenės ūkininkams, kurie įsipareigos prižiūrėti atviras pievų buveines. Vietos 
gyventojai bus skatinami prisidėti prie tradicinio ūkininkavimo atgaivinimo regione. Kartu 
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tikimasi, jog atgimusios Gaudiškio pievos vėl taps patrauklios kadaise čia perėjusioms ir 
vasarojusioms gervėms, griežlėms, kukučiams, pelėdoms, tilvikiniams ir plėšriesiems 
paukščiams. 

Projekto įgyvendinimo metu buvo sutvarkyta 5,5 ha teritorija – pašalinti medžiai ir 
krūmai, o pievų palaikymas šienaujant ar ganant herefordus vykdomas 60 ha plote. Tačiau ne 
mažiau svarbu, kad užtikrinant pradėtų darbų tęstinumą sukuriami mechanizmai, kurie 
padės užtikrinti pasiektų rezultatų ilgalaikį tęstinumą. Kad šie mechanizmai būtų gyvybingi 
reikia į jų įgyvendinimą įtraukti vietos bendruomenes. Atlikti pirmaeiliai tvarkymo darbai ir 
užsukti mechanizmai padės išsaugoti atviras buveines ir jose saugomas gamtos vertybes 
ateityje. Siekiant įvertinti, tvarkymo priemonių efektyvumą ir pasiektus rezultatus saugomų 
teritorijų direkcijų darbuotojai vykdys stebėseną Projekto metų ir užtikrins šių darbų 
tęstinumą jam pasibaigus.  

Mechanizmo įgyvendinimą šlapiose pievose koordinuoja Dzūkijos nacionalinio parko ir 
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija. Ji atsakinga už teritorijoje nustatytų 
Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir rūšių palankios apsaugos būklės užtikrinimą, 
kitų saugomų gamtos vertybių priežiūrą. Direkcija organizuoja gamtotvarkos planuose 
numatytų priemonių įgyvendinimą ir pagal galimybes, panaudojant turimą tvarkymo 
techniką, pati jas įgyvendina. Nors žemė ir yra valstybinė reikia stengtis į atvirų buveinių 
palaikymą įtraukti vietos bendruomenes skatinant juos gamtosaugai palankiais būdais ir 
terminais šienauti ar ganyti pievų buveines, suteikiant jiems informaciją apie galimybes 
dalyvauti atitinkamose Kaimo plėtros programos priemonėse ir gauti paramą. Saugant 
atviras buveines reikia ne įvesti naujus apribojimus, o sukurti papildomas paskatas, siekiant 
laikytis nustatytų gamtos naudojimo apribojimų bei taikyti pažangias kontrolės ir stebėsenos 
priemones. Siekiant kuo sėkmingiau įgyvendinti parengto mechanizmo tikslus, reikalingi 
papildomi finansiniai, techniniai ir žmogiškieji ištekliai. Tai galima pasiekti įtraukiant į atvirų 
buveinių atkūrimą ir palaikymą naujus dalyvius (suinteresuotas grupes) – ūkininkus, 
verslininkus, vietos gyventojus.  

Apie vertingų šlapių pievų palaikymo mechanizmą ir jo tikslus informuotos už teritorijų 
priežiūrą atsakingos Varėnos rajono savivaldybės administracija, Marcinkonių seniūnija, VĮ 
Varėnos miškų urėdija kiti tvarkomose teritorijose esantys žemės valdytojai ir naudotojai per 
vietos gyventojams aktualius tinklapius ir vietinę spaudą. Vietos gyventojams ir 
bendruomenėms pateikta informaciją apie galimybes prisidėti prie atvirų buveinių 
išsaugojimo. Pradėjus projekto viešinimo veiklas Dzūkijos nacionaliniame parke veikianti 
Darželių kaimo bendruomenė paprašė Dzūkijos nacionalinio parko indėlio tvarkant Gaudiškio 
pievas, priklausančias valstybiniam žemės fondui. Dzūkijos NP direkcija nutarė perimti šią 
19 ha žemę savo žinion ir atkurti joje natūralią pievą vykdant šienavimo, krūmų kirtimų 
darbus, taip pat galvijų ganiavą. Tam įsigyta 8 galvijų bandą, o jos prieauglį planuojama 
perduoti auginti kaimo bendruomenės ūkininkams taip motyvuojant juos prisidėti prie 
tradicinio ūkininkavimo tinkamo atvirų buveinių palaikymui.  

Stėgalių pievas planuojama pritaikyti stumbrų ganymui, nes Dzūkijos nacionaliniame 
parke kuriamas stumbrynas. Visa tai bus įteisinta keičiant patvirtintą Dzūkijos nacionalinio 
parko planavimo schemą. Pagal parengtą Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos 
patikslinimą tvarkant ir palaikant stumbrų ganymui naudojamas Stėgalių pievas, Stėgalių 
gamtiniame komplekse išskirtose specializuoto apsauginio ūkininkavimo agrarinių teritorijų 
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kraštovaizdžio tvarkymo zonose miško žemė paverčiama kitomis naudmenomis (pievomis ir 

natūraliomis ganyklomis) ir išjungiama iš valstybinės reikšmės miškų ploto. Dzūkijos nacionalinio 
parko tvarkymo plano korektūra parengta vykdant Projektą ir apima Stėgalių gamtinio 
komplekso 540 ha plotą. 

7. Agrarinės aplinkosaugos priemonių teikiamos galimybės 

Viena papildomų galimybių užtvirtinant pasiektus Projekto rezultatus yra vietos 
ūkininkų skatinimas dalyvauti 2014–2020 m. Kaimo plėtros programoje ir gauti už tai 
papildomas išmokas. Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ remiamos veiklos galėtų 
veiksmingai pasitarnauti vertingų šlapių pievų palaikymo mechanizmo įgyvendinimui. Atvirų 
buveinių palaikymui tinkamos veiklos būtų: 

 „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ – 101 Eur/ha; 

 „Specifinių pievų tvarkymas“ – 69 Eur/ha; 

 „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ – 208 Eur/ha; 

 Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir 
pusiau natūraliose pievose“ – 291 Eur/ha; 

 „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“ – 
160 Eur/ha; 

Bendras tinkamas paramai žemės ūkio naudmenų ir kitas plotas, už kurį mokama 
kompensacinė išmoka pagal atitinkamas veiklas, yra ne mažesnis kaip 1 ha žemės ūkio 
naudmenų. Pareiškėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. Jie laikomi tinkamais gauti 
paramą, jei atitinka Priemonės taisyklėse išvardytas Bendrąsias sąlygas ir reikalavimus bei 
tinkamumo kriterijus. Pareiškėjas negali tame pačiame įsipareigotame plote vykdyti daugiau 
nei vieną Taisyklėse minimų Priemonės veiklų. Tačiau Pareiškėjai, su tais pačiais atitinkamose 
Priemonės veiklose įsipareigotais plotais, taip pat gali dalyvauti šiose Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos priemonėse: „Su NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva 
susijusios išmokos“ ir „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių 
kliūčių“.  

Pareiškėjai ir (ar) paramos gavėjai, įgyvendinantys Priemonę, įsipareigoja laikytis 
įsipareigojimų pagal Priemonės atitinkamas veiklas ir laikytis šių įsipareigojimų 5–7 metus. 
Prisiimtų įsipareigojimų trukmė negali būti keičiama. Taip pat jie turi kasmet pagal 
Priemonės atitinkamas veiklas teikti paramos paraišką. Įsipareigojimų laikotarpiu veiklą 
vykdyti tame pačiame paramos paraiškoje nurodytame plote ir kasmet juos deklaruoti. 

Visoje valdoje laikytis valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų 
naudojimo reikalavimų, žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
reikalavimų. 

Visoje valdoje laikytis Pagrindinių reikalavimų pagal veiklą, nustatytų Priemonės 
taisyklėse. Pareiškėjai ir (ar) paramos gavėjai, įgyvendinantys atitinkamą Priemonės veiklą, 
įsipareigoja: 

 laikyti atitinkamą sutartinių gyvulių (SG) skaičių, pagal Taisyklių priede pateikiamą 
gyvulių perskaičiavimą į SG (skaičiuojamas metinis vidurkis nuo praėjusių metų 
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rugsėjo 1 d. iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. pagal Ūkinių gyvūnų registre esančius 
duomenis).  

 Pildyti atliktų ūkio darbų pagal veiklas žurnalą pagal Priemonės veiklose nurodytus 
reikalavimus, pateiktą Taisyklių priede.  

 Tvarkyti buhalterinę apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.  

Toliau pateikiami pareiškėjų įsipareigojimai pagal veiklas, kurios galėtų būti aktualios 
vertingų šlapių pievų palaikymui: 

Veikla „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ (kodas EPT):  
1. Deklaruoti natūralias ir pusiau natūralias pievas, kurios daugiau nei 5 m. nebuvo 

persėtos kultūrinėmis daugiametėmis žolėmis.  
2. Nearti pievų ir jų nepersėti kultūrinėmis žolėmis.  
3. Neįrengti naujų drenažo, laistymo ir drėkinimo sistemų.  
4. Pievose nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir organinių trąšų 

(išskyrus gyvulių ganymą).  
5. Laikyti gyvulius ir vidutiniškai ganiavos laikotarpiu ganyti ne mažesniu intensyvumu 

kaip 0,3 SG / ha ir ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha įsipareigoto pagal Priemonės 
veiklą ploto.  

6. Privaloma ganyti gyvulius tuose laukuose, kuriuose yra įsipareigota pagal veiklą.  
7. Privaloma nenuganytos žolės likučius nušienauti iki spalio 30 d.; 
8. Gyvulių ganymo laikotarpis nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d. 

Veikla „Specifinių pievų tvarkymas“ (kodas SPT): 
1. Vykdyti veiklą Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatytuose Europos 

Bendrijos svarbos natūralių ir saugomų rūšių buveinių plotuose. Informacija apie šiuos plotus 
patalpinta Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (toliau – PPIS).  

2. Nearti pievų ir jų nepersėti kultūrinėmis žolėmis.  
3. Neįrengti naujų drenažo, laistymo ir drėkinimo sistemų.  
4. Nenaudoti augalų apsaugos produktų, netręšti mineralinėmis ir organinėmis 

trąšomis (išskyrus gyvulių ganymą), neskleisti nuotekų dumblo.  
5. Laikyti gyvulius ir juos ganyti ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha įsipareigotame 

pagal priemonės veiklą plote.  
6. Gyvulių ganymo laikotarpis – nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.  
7. Šienavimą pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d.  
8. Nušienautos žolės nesmulkinti ir nepaskleisti. Žolė iš lauko turi būti išvežta, 

nušienauta iki spalio 15 d. 
9. Privaloma nenuganytos žolės likučius nušienauti iki spalio 30 d.  

Veikla „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ (kodas 5PT2): 
1. Vykdyti veiklą tik Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatytuose 

šlapynių plotuose. Informacija apie šiuos plotus patalpinta PPIS.  
2. Neįrengti naujų drenažo sistemų, ar laistymo ir drėkinimo sistemų.  
3. Nenaudoti mineralinių ir organinių trąšų (išskyrus gyvulių ganymą), augalų apsaugos 

produktų.  
4. Kasmet šienauti arba ganyti jose gyvulius, laikantis šių reikalavimų (pareiškėjas gali 

laisvai nuspręsti, ar ganyti, ar šienauti): 
4.1. šienauti pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d.; 
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4.2. ganyti gyvulius ganiavos laikotarpiu ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG/ha 
įsipareigotame pagal priemonės veiklą plote; 

4.3. ganyti gyvulius nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.; 
4.4. nenuganytos žolės likučius nušienauti. Pašalinti nušienautą žolę bei nuganytos 

arba nušienautos žolės likučius iki kitų metų kovo 1 d.  

8. Norvegų patirtis tvarkant atviras buveines 

Vienas iš Projekto uždavinių buvo apsikeisti gerąja patirtimi tvarkant atviras buveines ir 
įtraukti į šias veiklas vietos bendruomenę organizuojant mokomąją išvyką į Norvegiją 
Lietuvos valstybinių parkų ir NVO specialistams (8 pav.). Mokomoji išvyką į Norvegiją 
organizuota 2015 m. rugsėjo 8–12 d. Perimta geroji norvegų patirtis tvarkant atviras 
buveines ir įtraukiant į šias veiklas vietos bendruomenę. Šioje šalyje ūkininkai sėkmingai 
motyvuojami savanoriškai prisidėti prie gamtotvarkos veiklų ganant avis (tradicines 
norvegiškas veisles) ir galvijus. Vietos ūkininkai, bendruomenė šioje šalyje įsitraukia į 
gamtotvarkos veiklas nes jie kaip ir saugomų teritorijų specialistai įsitikinę atviro 
kraštovaizdžio privalumais (ūkininkai – daugiau estetiniais, gamtininkai – daugiau rūšių 
apsaugos sumetimais).  

 

8 pav. Lietuvos saugomų teritorijų ir NVO specialistai su kolegomis norvegais mokomosios 
išvykos į Norvegiją metu. 
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Išvyka skirta susipažinti su norvegų patirtimi atkuriant ir saugant atviras buveines, 
įtraukiant ūkininkus, vietos gyventojus ir bendruomenes į buveinių priežiūros darbus, 
informuojant visuomenę kodėl verta saugoti atviras buveines. Norvegijoje taip pat labai 
stengiamasi įtraukti į gamtotvarkos darbus įvairias socialines grupes. Saugomose teritorijose 
lauko darbuose svari savanorių pagalba. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio 
gamtinio rezervato direkcijos darbuotojai galėtų pritaikyti įgytą norvegų patirtį 
organizuodami projekto rezultatų palaikymą. 

Saugomų teritorijų specialistai lankėsi Ramsaro teritorijose – Presterodkilen ir Ihlene 
gamtos draustiniuose, kur sužinojo apie norvegų patirtį organizuojant ganiavą pakrantėse, 
ūkininkai skatinami įsitraukti į gamtotvarkines veiklas.  

Moutmarkoje esančioje Faerder nacionaliniame parke vyko susitikimas su žemės 
savininkų atstovu besirūpinančiu buveinių atvėrimu ir apsauga poilsiautojų mėgiamoje 
pakrantės teritorijoje. Jis išsamiai papasakojo kaip pastovūs ir laikinieji šios vietovės 
gyventojai yra motyvuojami įsitraukti į gamtotvarkines veiklas, tokias kaip krūmų kirtimas ir 
šalinimas, šienavimas, avių ganymas, apie tai kaip finansuojamos šios veiklos, kaip į jų 
vykdymą įtraukiami sunkiai integruojamų visuomenės grupių atstovai, savanoriai, 
moksleiviai.  

 

9 pav. Lietuvos saugomų teritorijų specialistai diskutuoja apie atvirų buveinių priežiūrą Hæra 
gamtos draustinyje. 
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Lankantis Kurefjorden Ramsaro teritorijoje, Hæra (9 pav.) ir Oyeren gamtos 
draustiniuose vizito dalyviai buvo supažindinti kaip vietos savivaldos institucijos bendrauja su 
vietos ūkininkais ir skatina juos ganyti gyvulius šlapynėse ir sunkiai pasiekiamose salose. Taip 
pat susitiko su Trøgstad savivaldybės (komunos) specialistais, bendravo su ūkininkais.  

Ihlene gamtos draustinyje kadaise vietiniai ganė galvijus, tačiau aštuntajame praeito 
amžiaus dešimtmetyje galvijai iš teritorijos buvo išgabenti, dėl to šlapynės užžėlė nendrėmis, 
pievos apaugo menkaverčiais krūmais ir medžiais. Šiuo metu vėl skatinama ganiava. Buvo 
organizuota išvyka į Oyeren draustinio salas, kuriose vasaros metu vykdoma ganiava ir 
šienavimas.  

Lietuvos saugomų teritorijų specialistai ir NVO atstovai taip pat susipažino su norvegų 
patirtimi stabdant su ežerų eutrofikacijos procesus, užžėlimą, susipažino su naudojama 
technika nendrių kirtimui, turėjo galimybę aptarti kitus aktualius klausimus tvarkant ir 
prižiūrint teritorijas svarbias biologinės įvairovės išsaugojimui.  

 

III. MECHANIZMO TOBULINIMO GAIRĖS 

Siūlomas vertingų šlapių pievų palaikymo mechanizmas sudarys sąlygas efektyviai 
įgyvendinti Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato tikslus, 
užtikrinti kraštovaizdžio ir gamtos vertybių apsaugą. Į jo įgyvendinimą bus įtraukti Darželių ir 
Marcinkonių kaimo bendruomenės. Mechanizmo įgyvendinimas taip pat teigiamai veiks 
kaimo turizmo plėtra, pagerins sąlygas pažintiniam turizmui. Visa tai gerins ekonominę ir 
socialinę aplinką nacionaliniame parke, padės spręsti vietos gyventojų užimtumo problemas.  

Atlikti pirmaeiliai tvarkymo darbai ir užsukti mechanizmai padės išsaugoti atviras 
buveines ir jose saugomas gamtos vertybes ateityje. Projekto įgyvendinimo metu Dzūkijos 
nacionaliniame parke buvo sutvarkyta 5,5 ha teritorija – pašalinti medžiai ir krūmai, o pievų 
palaikymas šienaujant ar ganant herefordus vykdomas 60 ha plote. Tačiau ne mažiau svarbu, 
kad užtikrinant pradėtų darbų tęstinumą sukuriami mechanizmai, kurie padės užtikrinti 
pasiektų rezultatų ilgalaikį tęstinumą. Siekiant įvertinti, tvarkymo priemonių efektyvumą ir 
pasiektus rezultatus saugomų teritorijų direkcijų darbuotojai vykdys stebėseną Projekto 
metų ir užtikrins šių darbų tęstinumą jam pasibaigus. Dzūkijos nacionalinio parko direkcija 
kas penkis metus turėtų patikslinti atvirų Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių 
inventorizaciją, nustatyti jų užimamus plotus bei atsižvelgiant į gautus rezultatus, tobulinti 
vertingų šlapių pievų palaikymo mechanizmo įgyvendinimą. Herefordų ganiavai labai 
perspektyvi teritorija būtų Katros slėnio salpinės pievos, tačiau tam šiuo metu trukdo 
griežtas pasienio režimas. 

Saugomų teritorijų direkcijos, kuri atsakinga už „Natura 2000“ teritorijų priežiūrą ir jose 
esančių gamtos vertybių išsaugojimą, turimi materialiniai ištekliai buvo tikslingai papildyti 
nauja būtina technika atsižvelgiant į realius atvirų buveinių palaikymo poreikius. Tai padės 
užtikrinti gamtotvarkos darbų tęstinumą projektui pasibaigus. Tačiau atsižvelgiant į saugomų 
teritorijų direkcijų turimus finansinius, laiko, žmogiškuosius ir materialius išteklius dalį atvirų 
buveinių tvarkymo naštos siūloma perkelti ant vietos ūkininkų ir kaimo bendruomenių pečių. 
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Kad parengtas vertingų šlapių pievų palaikymo mechanizmas būtų gyvybingas būtina į jo 
įgyvendinimą įtraukti vietos bendruomenes ir ūkininkus. 

Sprendžiant Lietuvos stumbrų populiacijos augimo problemą, Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-675 patvirtintas stumbro (Bison 
Bonasus L.) apsaugos planas. Šiame plane numatyta VĮ Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių 
girininkijoje įkurti stumbryną, į jį perkelti dalį Kėdainių rajono savivaldybėje laisvėje 
gyvenančių stumbrų populiacijos ir adaptuotus stumbrus išleisti į laisvę jiems tinkamuose 
biotopuose. Vieta stumbrynui parinkta Dzūkijos nacionaliniame parke, Stėgalių gamtiniame 
komplekse tarp Marcinkonių ir Zervynų kaimų. Stumbryno įrengimui, stumbrų laikymui, 
adaptacijai ir išleidimui į laisvę čia yra geros sąlygos: vietovė yra valstybiniame mišriame 
miške, nuošaliau nuo gyvenamų teritorijų, įgyvendinant gamtotvarkos priemones čia 
atkurtos pievos, kuriose stumbrai galės ganytis ir tuo pačiu padės palaikyti atkurtas pievų 
buveines. 

Atvirų buveinių palaikymui buvo pasitelktos ir suaktyvintos Darželių ir Marcinkonių 
kaimo bendruomenės, vietos ūkininkai. Tai buvo pasiekta pirmiausia skatinant vietos 
partnerius ekonominiais motyvais ir taip pat didinant jų sąmoningumą. Renginių metu 
bendruomenės ir ūkininkai buvo informuojami apie atvirų buveinių naudą bei darnaus 
ūkininkavimo galimybes. 

Ūkininkai ganiavos arba šienavimo būdu tvarkantys atgaivintas šlapių pievų buveines 
turi galimybę pretenduoti į ES finansinės paramos išmokas dalyvaudami Kaimo plėtros 
programoje ir įgyvendindami agrarinės aplinkosaugos priemones. Tokiu būdu ganymas šiose 
specifinėse pievose tampa ne tik gamtai naudinga, bet ir ekonomiškai žmogui patraukia 
ūkininkavimo forma. 

Labai svarbu paaiškinti vietos gyventojams atvirų buveinių palaikymo visapusę naudą. 
Informacijos sklaidai reikia pasitelkti žiniasklaidos priemones, visų pirma, regioninę ir vietos 
spaudą, kurios yra svarbus informacijos šaltinis vietos gyventojams. Interneto svetainė taip 
pat yra labai naudinga tiek supažindinant visuomenę su atviromis buveinėmis tiek ir 
bendradarbiavimo galimybėmis jas saugant. Bendravimas ir bendradarbiavimas yra lemiami 
veiksniai, siekiant užtikrinti pasiektų rezultatų tęstinumą. 

_________________ 


