ŠAKI

RAJONO SAVIVALDYB S PATIK JIMO TEISE VALDOMO VALSTYBIN S

ŽEM S SKLYPO (KADASTRO NR. 8418/0003:452) MIŠK VIDIN S MIŠKOTVARKOS
PROJEKTO
SANTRAUKA
Projekto objektas - valstybin s žem s sklypo (Šaki
Gelgaudiškio sen., Daukantiški

rajono savivaldyb ,

k., kadastro Nr. 8418/0003:452) mišk

teritorija. Tai -

Šaki rajono savivaldyb s patik jimo teise valdomas 106,1188 ha ploto žem s sklypas.
Jame miško žem s plotas pagal Valstyb s mišk

kadastro duomenis užima 103,89 ha.

Teritorijos plotas suskirstytas 3 kvartalais, kuri vidutinis plotas yra 34,6 ha, jame yra 66
taksaciniai sklypai, kuri vidutinis plotas - 1,7 ha.
Didžioji mišk teritorijos dalis (65,0 ha) priskirta IIB (rekreacini mišk ) grupei.
IIA grup s (ekosistem apsaugos) miškai užima 32,8 ha, III grup s (apsauginiai) – 6,1 ha
plot . Vidutinis medyn amžius yra 125 metai. Seniausi šiame miške yra pušynai (164
metai). Vidutinis bendras medyn t ris – 353 m3/ha. Projektuojamoje teritorijoje vyrauja 3
augaviet s: daugiausia, 46,5 ha plote, paplitusi Nc augaviet , Šd nustatyta 38 ha plote,
o Lc - 20,6 ha plote. Pagal vyraujan i

medži

r š , daugiausia auga pušies (apie 33

proc.), žuolo (apie 32 proc.) ir egl s (apie 26 proc.) medyn .
Projektuojama teritorija patenka Panemuni regionin park . Joje taip pat yra
kult ros paveldo objektas - Gelgaudiškio dvaro sodybos parkas (u.k. 25706). 2020 m.
buvo parengti „Gelgaudiškio dvaro sodybos parko (u.k. 25706), Gelgaudiškio m. ir
Daukantiški k., Gelgaudiškio sen., Šaki r. sav., tvarkybos darb

projekto“ ir tos pa ios

teritorijos techninio projekto projektiniai pasi lymai (reng jas - UAB „Eksploit“), kurie
ap m šios teritorijos rekreacin s infrastrukt ros vystym . Atsižvelgdama ši dokument
sprendiniuose pateikiam

rekreacin s infrastrukt ros vystymo koncepcij , Šaki

savivaldyb s administracija užsak

rajono

parengti vidin s miškotvarkos projekt , siekiant

kadastriniame sklype Nr. 8418/0003:452 suprojektuoti rekreacin infrastrukt r , pritaikyt
pažintinio turizmo poreikiams bei numatyti j aplinkoje kraštovaizdžio formavimo kirtimus.
Pagal š vidin s miškotvarkos projekt

bus tvarkomi, naudojami, atkuriami ir saugomi

miškai 2020-2030 metais.
Pagrindiniai projektiniai sprendiniai. Miško sklypuose, kurie patenka
Gelgaudiškio dvaro sodybos parko (u.k. 25706) teritorij , siekiama atkurti ir išsaugoti
vizualinius ryšius tarp skirting parko dali siekiant buvusio teritorijos vientisumo. Vienas
pagrindini

projektini

akcent

– buvusi

parko al j

( žuol , liep , egli ) atk rimas

(restauravimas). Bendras al j ilgis – apie 620 m. Taip pat atnaujinamas pažintinis takas
(apie 1910 m ilgio), jungiantis kult riškai svarbius Gelgaudiškio miesto objektus.
Atnaujinami takai maksimaliai pritaikomi žmon ms su negalia. Pagrindiniai miško takai
išlyginami ir rengiama 13 atokv pio viet šalia j .
Šiaurin

žem s sklypo dalis nepatenka

kult ros paveldo vertybi

ar j

apsaugos zon teritorijas. Šioje dalyje projektuojamas sveikatingumo takas (apie 880 m
ilgio), sujungsiantis 3 b simas poilsiavietes ir esam

pažintin tak . Šio tako aplinkoje

numatoma infrastrukt ra, skirta poilsiui gamtoje, sportui, aktyviam laisvalaikiui (miško
baldai, mediniai atrakcionai vaikams, lauko treniruokliai ir pan.).
Teritorijoje suprojektuoti kraštovaizdžio formavimo kirtimai (57,2 ha plote
iškertama iki 1249 m3 t rio). Medynuose bus formuojamos pusiau atviros, lengvai
peržvelgiamos, grupin s strukt ros erdv s, intensyviausiai šalinamas trakas. Kertant trak
išryškinami stambesni, vaizdingesni medžiai ir kr mai. Intensyviausiai atviros erdv s
formuojamos prie projektuojam
senus

rekreacini

tak , siekiama išryškinti reljefo formas bei

žuolus. Atlikus kraštovaizdžio formavimo kirtimus, pager s medyno aplinka prie

al j bei atnaujinamo rekreacinio tako, atokv pio viet ; pager s medyno erdvin strukt ra,
padid s dekoratyvumas.
Be kraštovaizdžio formavimo kirtim šiame projekte yra suprojektuotos ir kitos
kin s priemon s: miško laukym s saugojimas nuo apaugimo (0,2 ha), kiti specialieji
kirtimai (0,35 ha), trako kirtimas (6,9 ha).
Priimti sprendiniai tur s teigiam
atvykstan i

lankytoj

tak Gelgaudiškio miesto gyventoj ir kit

laisvalaikio praleidimui bei pažintiniam turizmui gamtoje, taip pat

prisid s prie šio krašto kult rinio paveldo puosel jimo bei sklaidos visuomen je.

