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V• VALSTYBINI• MIŠK• UR•DIJOS ROKIŠKIO REGIONINIS PADALINYS
V• ROKIŠKIO MIŠK• UR•DIJOS
VIDIN•S MIŠKOTVARKOS PROJEKTO KEITIMAS
SANTRAUKA
V• Rokiškio mišk• ur•dijos vidin•s miškotvarkos projektas, šiuo metu V• Valstybini•
mišk• ur•dijos Rokiškio regioninio padalinio vidin•s miškotvarkos projektas keièiamas siekiant
vidin•s miškotvarkos projekte suprojektuoti buveini• apsaugai svarbios teritorijos „ Sacharos
pelk•s“ gamtotvarkos plane numatytas !kines priemones. Darbe buvo naudojami mišk• valstyb•s
kadastro atributiniai ir grafiniai duomenys.
Pažym•tina, kad keièiant V• Rokiškio mišk• ur•dijos vidin•s miškotvarkos projekt¹,
suprojektuotos miško kirtimo apimtys lyginant su bendromis V• Valstybini• mišk• ur•dijos Rokiškio
regioninio padalinio miško kirtimo apimtimis yra nereikšmingai mažos, tod•l visos V• Valstybini•
mišk• ur•dijos Rokiškio regioninio padalinio miško kirtimo apimtys nebus keièiamos.
V• Rokiškio mišk• ur•dijos vidin•s miškotvarkos projektas (šiuo metu V• Valstybini•
mišk• ur•dijos Rokiškio regioninio padalinio vidin•s miškotvarkos projektas) buvo parengtas V•
Rokiškio mišk• ur•dijos valdomiems (valstybin•s reikšm•s) miškams ir buvo patvirtintas 2009
m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro "sakymu Nr. D1-884. Vidin•s
miškotvarkos projektas yra mišk• !kio veiklos planas, rengiamas visoms valstybini• mišk•
valdytoj• ir privaèioms mišk• valdoms arba ne mišk• !kio paskirties žem•s sklype esanèiai
miško žemei ir skiriamas konkreèi• tvarkymo priemoni• sistemai jose nustatyti.
Sacharos pelk•s gamtotvarkos planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
"sakymu Nr. D1-1039 „D•l Sacharos pelk•s gamtotvarkos plano patvirtinimo“.
Pagrindin•s
Sacharos pelk•s BAST gamtosaugin•s problemos susijusios su pažeistu pelk•s hidrologiniu režimu
bei d•l vykstanèios durpi• mineralizacijos, kuri skatina bendrij• sukcesij¹ (vertingos EB pelkinio tipo
buvein•s transformuojasi " mišriuosius miškus) blogindama ekologines pelk•s funkcijas (saugom•
r!ši• veisimosi buvein•s praranda joms b!ding¹ strukt!r¹ d•l užaugimo medžiais ir kr!mais).
Gamtotvarkos plano tikslas – atkurti pelki• buveines, "skaitant EB svarbos prioritetines
buveines, užtikrinti palanki¹ EB svarbos nat!rali• buveini• apsaugos b!klê. Gamtotvarkos plano
tikslui pasiekti Sacharos pelk•s BAST V• Valstybini• mišk• ur•dijos patik•jimo teise
valdomuose valstybin•s reikšm•s miškuose numatomi šie uždaviniai:
· atkurti Sacharos pelk•s hidrologin" režim¹ (ne mažesniame nei 82 ha plote);

· sudaryti s¹lygas 7120 Degradavusi• aukštapelki• buvein•ms (ne mažesniame kaip 30 ha
plote) formuotis " 7110 *Aktyvi• aukštapelki• ir (arba) 91D0 *Pelkini• mišk• buveines;

· informuoti visuomenê apie teritorijos gamtines vertybes.
Siekiant atkurti Sacharos pelk•s hidrologin" režim¹ (1 uždavinys), suprojektuoti kiti
specialieji miško kirtimai: numatyta iškirsti 5 m ploèio technologin" koridori• tvenkimo
technikai
pravažiuoti
(bendras
iškertamas
plotas
–
2,26
ha;
iškertamas
t!ris – 178 m3). Užtvank• statymo vietose suprojektuoti 15 metr• spindulio taškiniai kirtimai iš
viso apima 1,47 ha plot¹ (bendras iškertamas t!ris – 141 m3). Iš viso kiti specialieji miško
kirtimai apima 3,73 ha plot¹, o bendras iškertamas t!ris – 319 m3.
Siekiant atkurti aktyvios aukštapelk•s ir pelkini• mišk• buveines (2 uždavinys),
degradavusios aukštapelk•s buvein•je suprojektuoti specialieji biologin•s "vairov•s palaikymo miško
kirtimai apimantys 29,65 ha plot¹ (bendras iškertamas t!ris – 1329 m3). Medži• iškirtimas svarbi ne
tik kaip atvir• aukštapelk•s erdvi• padidinimo, bet ir kaip pelk•s hidrologinio režimo atk!rimo
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priemon•. Vien tik sausinam•j• griovi• blokavimas pelk•je neužtikrins palankaus hidrologinio
režimo, nes sumed•jusi augalija, o ypaè beržai, pasižymintys didele transpiracija, blogina
hidrologines s¹lygas.
Siekiant informuoti teritorijos lankytojus apie Sacharos pelk•s BAST gamtines vertybes
(3 uždavinys), rekomenduojama pastatyti vien¹ informacin" stend¹ šalia kelio prieš "važiuojant "
teritorij¹ (S•lyn•s girininkijos 8/5 kvartal• kampe).
Gamtotvarkos plano priemones, bendradarbiaudamas su Sart• ir Gražut•s regionini•
park• direkcija ir V• Valstybini• mišk• ur•dijos Rokiškio regioniniu padaliniu, "gyvendina
Lietuvos Gamtos Fondas, naudodamas ES LIFE programos ir Lietuvos Respublikos bendrojo
finansavimo l•šas, paskirtas projektui LIFE15 CCM/DE/000138 “CO2 emisijos sumažinimas
atstatant degradavusius durpynus Šiaur!s Europos žemumoje”.
Gerda Junevièi!t•
V• Valstybini• mišk• ur•dijos Kraštotvarkos skyriaus specialist•
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