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I. TERITORIJOS BŪKLĖ IR ĮVERTINIMAS 

1.1 Teritorijos padėtis, ribos ir užimamas plotas 
 
Paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST) Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių kompleksas (ES 
kodas LTIGNB005) yra Lietuvos rytinėje dalyje, Utenos apskrities Ignalinos rajono savivaldybės 
Rimšės ir Dūkšto seniūnijose (1 pav.). Bendras PAST užimamas plotas yra 1062,9 ha, iš kurių 
228,95 ha užima vandens telkiniai. Centrinio teritorijos taško koordinatės LKS-94 koordinačių 
sistemoje yra: 655307; 6154142. 

 
 
1 pav. Pušnies, Ružo ir Apvardų PAST padėtis Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
 
 
PAST apima Alksno, Liūnelių ir Alksnaičio ežerus ir jų užpelkėjusias pakrantes, didžiąją dalį 
vakariniame Apvardų ežero pakraštyje esančių užpelkėjusių Žilmos upelio pakrančių bei bemaž 
visas Rūžo ežero pakrančių šlapynes (2 pav.). Artimiausia gyvenvietė – Rimšė (seniūnijos 
centras), esanti 2,92 km į ŠV nuo centrinio teritorijos taško. Atstumas iki kitų artimiausių 
gyvenviečių: Dūkštas – 8,9 km, Visaginas – 11,4 km, Ignalina – 25,7 km. 
Didžioji Alksnaičio ežerą ir jo pakrantes apimanti PAST dalis sutampa su Pušnies telmologinio 
draustinio ir Pušnies pelkės BAST (Buveinių apsaugai svarbi teritorija; ES kodas LTIGN0001) 
ribomis, bei apima kelis Rūžo botaninio-zoologinio draustinio ir Rūžo ežero BAST (ES kodas 
LTIGN0026) pakraščių fragmentus. PAST ribose išskirta viena Kertinė miško buveinė – „Kiti 
lapuočių miškai“ (KMB tipo kodas B2, bendras plotas 6,8 ha).  
Esamos PAST ribos kai kuriose vietose nesutampa su natūraliomis šlapynių ribomis ir neapima 
viso potencialiai vertingo šlapynių ploto, todėl tolimesniuose gamtotvarkos plano svarstymo 
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etapuose tikslinga numatyti PAST ribų koregavimą. PAST ribas tikslingiausiai koreguoti su 
Apvardų ežeru besiribojančioje PAST dalyje, šio PAST fragmento ribas sutapatinant su 
natūraliomis šlapynių ribomis. Koreguotinų PAST fragmentų yra ir Rūžo ežero pakrančių 
šlapynėse.    
 

 
 
2 pav. BAST, draustiniai ir kertinės miško buveinės Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių 
komplekso PAST ribose. 
 
 

1.2 Teritorijos teisinis statusas ir svarba 
Paukščių apsaugai svarbi teritorija Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių kompleksas (ES kodas 
LTIGNB005) apima Pušnies valstybinį telmologinį draustinį, dalį Ružo ir Apvardų ežerų 
apsaugos zonų. įsteigta LR Vyriausybės 2010-03-24 nutarimu Nr. 313 (Žin., 2010. Nr. 36-1719), 
siekiant užtikrinti švygždų (Porzana porzana) apsaugą. Bendrąją veiklą šioje Natura 2000 
teritorijoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimas Nr. 
276 „Dėl bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 
2004, Nr. 41-1335; 2006, Nr. 44-1606) antras priedas („Bendrųjų paukščių apsaugai svarbių 
teritorijų apsaugos ir tvarkymo reikalavimų aprašas), kuriame nurodoma, jog švygždų apsaugai 
svarbiose teritorijose: 

• negali būti keičiamas hidrologinis režimas, jeigu dėl to sumažėtų maitinimuisi tinkamų 
buveinių ar pablogėtų jų kokybė; 

• negali būti įveisiamas miškas; 
• skatinama reguliuoti lapių, šernų, mangutų, kanadinių audinių, kranklių ir pilkųjų varnų 

gausą; 
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• skatinama atkurti ankstesnio sausinimo metu pažeistą hidrologinį režimą, jeigu tai 
pagerintų buveinių kokybę ir jeigu tai numatyta saugomų teritorijų planavimo 
dokumentuose; 

• skatinama šalinti sumedėjusią augaliją ir nendres; 
• skatinama ekstensyviai ganyti gyvulius (SG/ha); 
• skatinama pradėti ganyti gyvulius ar šienauti po liepos 1 dienos. 

Buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST) Pušnies pelkė (ES kodas LTIGN0001) užima 779,4 
ha plotą ir yra vakarinėje PAST dalyje, kur apima Alksno, Alksnaičio ir Liūnelių ežerus bei jų 
pakrančių šlapynes. BAST statusas teritorijai suteiktas LR Vyriausybės 2009-03-04 nutarimu Nr. 
192 (Žin., 2009, Nr. 34-1287), siekiant išsaugoti šias ES svarbos natūralias buveines: 6230 Rūšių 
turtingi briedgaurynai; 6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai; 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai. 
Remiantis  aukščiau minėtu LRV nutarimu (Žin., 2004, Nr. 41-1335) Rūšių turtinguose 
briedgaurynuose ir Eutrofiniuose aukštuosiuose žolynuose negali būti eksploatuojamos 
naudingosios iškasenos, negali būti įveisiamas miškas ar sodinami pavieniai medžiai ir krūmai, 
keičiamos natūralios pievos, įsėjamos kultūrinės žolės, tręšiama, nupjaunami kupstai, suariami ar 
kitaip keičiami žolynai, negali būti keičiamas hidrologinis režimas, tiesinamos upelių vagos, 
įrengiami tvenkiniai, dambos, polderiai. Šiose pievose taip pat skatinama šienauti, ganyti 
gyvulius saugomų teritorijų planavimo dokumentuose nustatytu intensyvumu. Tarpinių pelkių ir 
liūnų buveinėse negali būti eksploatuojamos naudingosios iškasenos, sausinamas apypelkis, 
vykdoma kita veikla, kuri pažeistų durpių klodą, terštų pelkę ir jos aplinką, pakeistų hidrologinį 
režimą, išskyrus saugomų teritorijų planavimo dokumentuose numatytas priemones; 100 metrų 
atstumu nuo pelkės negali būti plynai kertamas apypelkio miškas neįšalus gruntui; į pelkę negali 
būti išleidžiami nutekamieji ar drenažo vandenys. 
BAST Rūžo ežeras (ES kodas LTIGN0026, bendras plotas 59,27 ha) apima šiaurinę Rūžo ežero 
dalį su dalimi pakrantės šlapynių, kurios taip pat priskirtos ir Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių 
komplekso PAST. Į Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių komplekso PAST patenka apie 23 ha 
Rūžo ežero BAST.  Pastaroji saugoma teritorija įsteigta LR Aplinkos ministro 2009-04-22 
įsakymu Nr. D1-210 (Žin., 2009, Nr. 51-2039), siekiant išsaugoti keturdantę suktenę (Vertigo 
geyeri), mažąją suktenę (Vertigo angustior), pūstąją suktenę (Vertigo moulinsiana), plačiąją dusią 
(Dytiscus latissimus) ir pūslėtąją aldrūnę (Aldrovanda vesiculosa). Aukščiau minėtu LRV 
nutarimu (Žin., 2004, Nr. 41-1335) nustatyti suktenių ir plačiosios dusios reglamentai numato tai, 
jog šių rūšių apsaugai išskirtuose šlapynių plotuose negali būti keičiamas hidrologinis režimas ir 
natūralus vandens lygis, negali būti naudojami pesticidai ir trąšos, skatinama mažinti šienavimo 
intensyvumą, skatinama šalinti sumedėjusią augaliją ir ganyti gyvulius saugomų teritorijų 
planavimo dokumentuose nustatytu intensyvumu, skatinama ekologiškai ūkininkauti vandens 
telkinių apsaugos zonose. Pūslėtosios aldrūnės buveinių apsaugos ir tvarkymo reglamentas 
numato tam tikrus apribojimus atviro vandens buveinėse, tačiau taip pat nurodo, kad ežeruose, 
kur yra šių augalų buveinių, negali būti įrengiami paplūdimiai.  
Pušnies telmologinis draustinis įsteigtas LTSR Ministrų Tarybos 1974-05-16 nutarimu Nr. 195 
(Žin., 1974, Nr. 18-181, 20-203) siekiant išsaugoti stambų žemapelkinį kompleksą, kurio visa 
teritorija turi buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų statusą. Draustinio ribos nustatytos 
LRV 1997-12-29 nutarimu Nr. 1486 (Žin., 1998, Nr. 1-9). Draustinio ribos sutampa su Pušnies 
pelkės BAST, visa teritorija patenka į Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių komplekso PAST.  
Rūžo botaninis-zoologinis draustinis įsteigtas LR Vyriausybės 2012-01-18 nutarimu Nr. 47 (Žin., 
2012, Nr. 10-383) siekiant išsaugoti teritorijoje randamas saugomas augalų ir gyvūnų rūšis: 
pūslėtąją aldrūnę (Aldrovanda vesiculosa), plačiąją dusią (Dytiscus latissimus), keturdantę 
suktenę (Vertigo geyeri), mažąją suktenę (Vertigo angustior), pūstąją suktenę (Vertigo 
moulinsiana). Žmogaus veiklą teritorijoje reglamentuoja Valstybinio Rūžo botaninio-zoologinio 
draustinio nuostatai, patvirtinti LR Vyriausybės 2012-01-18 nutarimu Nr. 47 (Žin., 2012, Nr. 10-
383). Visa Rūžo botaninio-zoologinio draustinio teritorija turi buveinių apsaugai svarbios 
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teritorijos statusą (ribos sutampa su Rūžo ežero BAST), dalis teritorijos turi paukščių apsaugai 
svarbios teritorijos statusą.   
Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių komplekso PAST dėl teritorijoje vyraujančių šlapynių 
(tarpinio tipo pelkių) ir jose aptinkamų saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, yra išskirtinė teritorija 
ne tik regiono, bet ir visos šalies mastu. Teritorijoje vyraujančios ES svarbos Tarpinių pelkių ir 
liūnų buveinės daugelyje vietų išlikusios atviros ir didžiausią grėsmę joms, ir jose saugomoms 
rūšims, kelia intensyvėjantis apaugimas sumedėjusia augalija ir nendrėmis. Bemaž visų 
teritorijoje saugomų gyvūnų rūšių apsaugos reglamentai nurodo, jog šioms rūšims svarbios 
šlapynių bveinės turi būti saugomos nuo apaugimo sumedėjusia augalija, todėl jose skatinama 
ekstensyviai ganyti arba šienauti, o sumedėjusius augalus ir nendres iš šlapynių plotų šalinti. Šias 
gamtotvarkos priemones gali įgyvendinti ir PAST žemės valdas turintys ūkininkai, savarankiškai 
įsitraukdami į Kaimo plėtros programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ 
programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklos „Šlapynių tvarkymas“ įgyvendinimą.    
Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių komplekso PAST šiuo metu įvardijama kaip viena iš 
potencialiai vertingų kertinių meldinės nendrinukės (Acrocephalus paludicola) buveinių, nes 
visose PAST šlapynėse vyraujantys užmirkę viksvynai yra tinkama buveinė šiai rūšiai įsikurti ir 
sėkmingai perėti. Tarptautinė meldinės nendrinukės apsaugos ekspertų darbo grupė Pušnies, 
Ružo ir Apvardų šlapžemių komplekso PAST numatė kaip vieną iš teritorijų, kurioje galėtų 
įsikurti už mažiau nei 100 km Baltarusijos Serveč pelkėje įsikūrusios gana skaitlingos ir stabilios 
meldinių nendrinukių populiacijos paukščiai. Taigi ši PAST ateityje gali tapti viena iš tarptautinio 
meldinės nendrinukės kertinių buveinių tinklo teritorijų. Jau šiuo metu dalyje PAST esančių 
šlapynių gali būti tvarkomos naudojant paramą, kuri teikiama meldinių nendrinukių buveinėms 
išsaugoti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės 
„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“. Priemonės 
taisyklės numato, kad pareiškėjas, siekiantis paramos pagal veiklą „Meldinių nendrinukių 
buveinių išsaugojimas“, turi prisiimti įsipareigojimus sutvarkyti ne mažesnį kaip 0,5 ha natūralių 
ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių plotą pagal sąmatą. Tvarkymo 
darbus reikia pradėti ne anksčiau kaip liepos 1 dieną ir baigti ne vėliau kaip kitų metų kovo 1 
dieną. Pagal šią veiklą remiamas natūralių ir pusiau natūralių pievų bei ekstensyviai naudojamų 
šlapynių tvarkymas, t. y. krūmų pašalinimo ir sutvarkymo darbai, šienavimo ir nupjautos žolės, 
nendrių sutvarkymo darbai, nukirstų krūmų ir nupjautos žolės ir nendrių išvežimo darbai. 
Paramos gavėjas turi atlikti darbus pagal savivaldybės specialisto parengtą sąmatą, kurioje 
apskaičiuota, kiek lėšų reikia, siekiant sutvarkyti kiekvieną plotą. Svarbu tai, kad paramos 
gavėjai, baigę tvarkymo darbus ir apie tai informavę NMA, 5, 6 ar 7 metus tuose pačiuose 
plotuose privalo vykdyti tęstinę natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai 
naudojamų šlapynių tvarkymo veiklą pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“. 
 

1.3 Teritorijos fizinės-geografinės sąlygos 
Klimatinės Lietuvos sąlygos formuojasi praktiškai vienodose radiacinėse ir cirkuliacinėse 
sąlygose ir priklauso Atlanto kontinentinės klimatinės srities Vakarų rajonui, o kalvotosios Rytų 
Lietuvos aukštumos priskiriamos atskiram klimatiniam parajoniui. Šiam parajoniui būdingas 
smarkiai banguotas reljefas, susidedantis iš daugybės gūbrių, suraižytų upių slėnių ir nusėtas 
gausybės ežerų. Todėl atskirų vietovių mikroklimatiniai duomenys čia skirtingi ir atskirose 
vietovėse gali pasireikšti tiek kritulių, tiek temperatūrų kraštutinės reikšmės.  
Pušnies, Ružo ir Apvardų Šlapžemių komplekso PAST yra Pietryčių fizinėje-geografinėje srityje, 
kuri apima Lietuvos pietryčių kalvingas morenines aukštumas ir zandrinių lygumų rajonus. Ši 
sritis yra labiausiai nuo jūros nutolusi Lietuvos dalis, todėl klimatas čia kontinentaliausias. Ši, toli 
nuo Baltijos jūros esanti ir palyginti aukštai virš jūros lygio iškilusi Lietuvos dalis laikoma 
šalčiausiu Lietuvos regionu. Žiemos čia ilgiausios, sausio mėnesio vidutinė temperatūra žemesnė, 
o vasaros šiltesnės nei kitose srityse. Pavasaris čia prasideda anksčiau, bet būna trumpesnis ir 
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sausesnis. Metinis kritulių kiekis nedaug tenukrypsta nuo Lietuvos vidurkio, tačiau kritulių 
paprastai čia iškrinta daugiau nei Vidurio Lietuvoje, o didžiausią įtaką tam turi Lietuvos-
Baltarusijos aukštumų ruožas. Pietryčių srityje intensyviau pasireiškia šalnos, tačiau tai labiau 
būdinga pietinei srities daliai, kur vyrauja miškais apaugę smėlingi plotai. Kraštovaizdyje esant 
didesnei vandens telkinių ar pelkių daliai mikroklimatas paprastai būna švelnesnis. 
Baltijos-Švenčionių aukštumų ruožas, kuriame plyti Pušnies, Ružo ir Apvardų Šlapžemių 
komplekso PAST, išskiriamas kaip pati ežeringiausia Lietuvos dalis, kurioje ežerų užimamas 
plotas yra didesnis nei 10 proc. nuo bendro teritorijos ploto. Didžiausias PAST ribose ežeras 
Alksnas užima apie 179 ha plotą, jo ilgis siekia 2,8 km, didžiausias gylis – 4,6 m, vidutinis gylis 
– 2,6 m. Alksno ežero krantai žemi ir pelkėti, dugnas lėkštas, padengtas storu molingo dumblo ir 
sapropelingo molio sluoksniu. Atabraduose aptinkama smėlio ir perplautų durpių. Ežere yra 1,4 
ha ploto sala. Alksno ežeras, kaip ir visa PAST, priklauso Dauguvos upės baseinui. 
Pagal vyraujančius dirvožemius teritorija priskiriama Pietryčių Lietuvos sričiai, Zarasų rajonui, 
kuriame dirvodarą lemia trumpiausias Lietuvoje vegetacijos periodas, aktyvesnės ir ilgesnės 
žiemos, nemaži kritulių kiekiai ir ryškūs dirvų erozijos procesai. Tarp šiame rajone aptinkamų 
dirvodarinių uolienų vyrauja skeletingi lengvi moreniniai priemoliai ir priesmėliai. Didžiąją šio 
dirvožemių rajono dalį užima velėniniai-jauriniai vidutiniškai ir silpnai sujaurėję dirvožemiai. 
Kalvotose vietose ryškesni dirvų erozijos procesai pasireiškia tuo, jog maistingos dirvos dalelės 
nuo kalvų yra nuplaunamos ir nusėda pašlaitėse ir gretimose daubose, kurios dėl drėgmės 
pertekliaus supelkėja. Kalvoti plotai riedulingi. Didelių upių rajone nėra, nes jis plyti 
vandenskyrose. Miškingumas palyginti nedidelis, tarpukalvių daubose daug nedidelių pelkučių.  
PAST ribose vyrauja durpiniai dirvožemiai (3 pav.), kurie užima net 655,53 ha plotą ir užima 
daugiau kaip 78 proc. nuo bendro PAST sausumos ploto. Likusi dalis tenka smėlių (12,4 proc.) ir 
priemolių (8,3 proc.) dirvožemiams, o likusi dirvožemių užimamo ploto dalis tenka puveningai 
velėnai ir žvyrui, kurių PAST ribose užimami plotai neviršija 1 proc. (1 lentelė). Kadangi durpės 
formuojasi tik iš nepilnai susiskaidančių įvairiose pelkinėse buveinėse augusių augalų (durpojų) 
liekanų, dabartinis durpingo dirvožemio erdvinis pasiskirstymas leidžia spręsti apie kadaise 
teritorijoje plytėjusių pelkių natūralias ribas, kurios dėl praėjusiame amžiuje vykdytos 
melioracijos yra sumažėjusios. Dalis natūralias pelkes sausinančių kanalų veikia ir šiuo metu, 
nors kai kuriuose iš jų yra bebrų užtvankų, greitinančių lėtai vykstančius renatūralizacijos 
procesus. 
 

1 lentelė.  
SKIRTINGŲ DIRVOŽEMIŲ UŽIMAMAS PLOTAS PUŠNIES, RUŽO IR APVARDŲ 

ŠLAPŽEMIŲ KOMPLEKSO PAST RIBOSE 

Dirvožemio tipas Plotas, ha Dalis nuo bendro PAST 
sausumos ploto, proc. 

Durpė 655,53 78,6 

Lengvas priemolis 59,83 7,2 

Vidutinis priemolis 8,92 1,1 

Priesmėlis 90,49 10,9 

Puveninga velėna 5,28 0,6 

Birus smėlis 5,37 0,6 

Rišlus smėlis 7,83 0,9 

Žvyras 0,7 0,1 

Viso: 833,95 100 
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3 pav. Dirvožemių pasiskirstymas Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių komplekso PAST ribose 
ir apylinkėse. 
 
 
 

1.4 Kraštovaizdžio aprašymas 
Pušnies, Ružo ir Apvardų Šlapžemių komplekso PAST gali būti apibūdinamas kaip tarpinio tipo 
pelkių ir žemapelkių kompleksas, į vieną visumą apjungiantis Alksno ežerą, Alksno, Alksnaičio, 
Apvardų, Liūnelių ir Rūžo ežerų pakrančių šlapynes su greta esančiomis pievomis ir vandens 
telkinių pakrantes juosiančiais, ar šlapynėse nedideles salas formuojančiais, miškeliais. PAST 
užimama teritorija priskiriama Baltijos aukštumų kraštovaizdžio ruožui, Aukštaičių aukštumos 
sričiai, Rytų Aukštaičių miškingųjų ežerynų rajonui, užimančiam 1,66 proc. šalies teritorijos. 
PAST aplinkoje vizualinę vertikaliąją kraštovaizdžio struktūrą (sąskaidą) formuoja kalvotas 
išreikštų slėnių kraštovaizdis su daugiau kaip 3 lygmenų videotopų kompleksais, o 
horizontaliojoje sąskaidoje vyrauja atvirų ar pusiau atvirų, didžiąją dalimi pilnai apžvelgiamų 
erdvių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio vizualinėje erdvinėje struktūroje išreikšti tik vertikalūs 
dominantai.  
Pagal horizontaliąją kraštovaizdžio biomorfotopų struktūrą PAST aplinkoje vyrauja smulkių 
biomorfotopų mozaika. Vertikalioje biomorfų struktūroje plotu vyrauja didelio kontrastingumo 
kraštovaizdžio komponentai: ežerai, agrokompleksai ir pelkės su nedideliais miškais. Pagal 
kraštovaizdžio geomorfotopų struktūrą visa PAST yra kraštovaizdyje, kuris priskiriamas Kaimų 
agrariniam plotinės technogenizacijos tipui su vidutiniškai išvystytu infrastruktūros tinklu 
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(infrastruktūros tinklo tankumas siekia 1-1,5 km/km2). PAST ribose vyraujančios šlapynės 
vertintinos kaip sąlyginai cheminius elementus išsklaidančios didelio ar labai didelio buferiškumo 
laipsnio geocheminės toposistemos, gebančios akumuliuoti ir nukenksminti į jas patenkančius 
cheminius teršalus. 
 

1.5 Teritorijos biologinės ypatybės  
PAST pasižymi didele buveinių įvairove, nes apima keletą eutrofinių ir mezotrofinių ežerų, 
įvairių tipų pelkes, natūralias ir kultūrines pievas, šlapius krūmynus, nendrynus ir įvairios 
sudėties miško fragmentus. Teritorija ribojasi su nedideliais kaimais, vienkiemiais.  
Nors šlapynės nėra specialiai tvarkomos, neganomos ar nešienaujamos, teritorijoje vis dar 
aptinkama atvirų, sumedėjusia augalija ar nendrėmis neužžėlusių pelkių fragmentų. Todėl galima 
teigti, kad Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių kompleksas kaip ekosistema, yra pakankamai 
stabili ir lemia didžiosios dalies buveinių stabilumą, kuris užtikrina reikiamas sąlygas visoms 
šiame PAST aptinkamoms rūšims. Tačiau dalyje buvusių atvirų pelkinių buveinių šiuo metu 
stebimas užaugimas atvirose buveinėse nepageidaujamomis nendrėmis ir sumedėjusia augalija 
(karklais, beržais ar juodalksniais). Šių pokyčių tempas nėra žinomas ir gali būti nulemtas tiek 
praeityje, tiek šiuo metu vykstančių hidrologinio režimo pokyčių ar padidėjusios biogeninės 
taršos iš įvairių antropogeninių šaltinių. Nendrių ir sumedėjusių augalų plitimą atvirose šlapynėse 
reikėtų laikyti didžiausia grėsme šioje PAST (ir jos sudėtyje esančiose kitose saugomose 
teritorijose) saugomų rūšių populiacijoms. 
 

1.5.1 Laukinės augalijos ypatybės 
Teritorijos augalija išsamiai nėra tyrinėta, tačiau literatūros šaltiniuose aptinkami duomenys 
leidžia spręsti, kad epizodinius tyrimus specialistai yra atlikę ir svarbiausios teritorijos augalijos 
vertybės mokslininkams ir aplinkos apsaugos sistemos specialistams yra žinomos. Teritorijoje yra 
atlikta ES svarbos natūralių buveinių inventorizacija. 
Gamtotvarkos plano rengimo metu, 2017 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais, augalijos bendrijų 
inventorizaciją ir projekto „Meldinei nendrinukei tinkamų kertinių buveinių tinklo formavimas 
siekiant užtikrinti ilgalaikę jos apsaugą Lietuvoje” (LIFE MagniDucatusAcrola; Nr. LIFE15 
NAT/LT/001024) gamtotvarkos veiklų įgyvendinimo teritorijose (tvarkymo plotuose) išskirtuose 
augalijos monitoringo laukeliuose, augalijos inventorizaciją atliko dr. D. Matulevičiūtė, dr. Ž. 
Preikša ir A. Čerkauskas. Šio tyrimo metu buvo aptiktos šios saugomų augalų rūšys: 

- Dvilapis purvuolis (Liparis loeselii (L.) Rich.). Įrašytas į Berno konvencijos I priedą; EB 
Buveinių direktyvos II priedą (COUNCIL DIRECTIVE 92/43/EEC). Rūšis aptikta 
dviejose radvietėse. Alksno apyežerio pelkės šiaurvakariniame pakraštyje (655319, 
6154831), tarpinėje pelkėje. Vietinė populiacija nedidelė, bet gyvybinga – rasta 19 
generatyvinių ir 25 vegetatyviniai individai. Apvardų apyežerio pelkės pietvakariniame 
pakraštyje, taip pat tarpinėje pelkėje, aptikta kiek mažesnė populiacija, kurioje surasta 3 
generatyviniai ir 10 vegetatyvinių individų. 

- Lieknasis švylys (Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth). Aptikta Alksno apyežerio 
pelkės šiaurvakariniame pakraštyje – 1 generatyvinis individas. Buveinė – tarpinė pelkė. 

- Liekninis beržas (Betula humilis Schrank). Aptikta Visame Pušnies telmologiniame 
draustinyje, kur vietomis sudaro tankius sąžalynus bei sudaro bendrijas. Populiacija 
gyvybinga, viena iš didžiausių Lietuvoje. Pavieniai augalai aptinkami visoje Apvardų 
apyežerio pelkėje.  

- Raudonoji gegūnė (Dactylorhiza incarnata (L.) Soó). Pavieniai generatyviniai augalai 
aptinkami įvairiose Pušnies telmologinio draustinio ir Apvardų apyežerio pelkės vietose 
(birželio mėn. buvo rasta). 2 žyd. ind. Aptikti tarp Rūžo ir Liūnelių ežerų, 2 žyd. ind. 
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Rasti tarp Rūžo ir Alksno ež., 8 žyd. ind. aptikti į š.v. nuo Vilkuočių gyvenvietės. Taip pat 
aptikta 50 žyd. ind. Žilmos slėnyje ir 100 žyd. ind. vakarinėje Alksno pakrantėje. 

- Laplandinis karklas (Salix lapponum L.). Pietrytinėje Alksno ež. pakrantėje aptikta 30 
individų, tiek pat jį aptikta į vakarus nuo Ružo ež., bei rasti dar du individai į š.r. nuo 
Alksno ež. . 

- Gelsvoji gegūnė (Dactylorhiza ochroleuca (Boll) Averyanov). Projekto teritorijoje 
aptikta 20 žyd. ind. individai į š.r. nuo Alksno ež. , 100 žyd. ind. Žilmos slėnyje. 

- Aukštoji gegūnė (Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó). 2 žyd. ind. rasti tarp Žilmaičio ir 
Apvardų ež. . 

 
2 lentelė 

PUŠNIES, RUŽO, APVARDŲ ŠLAPŽEMIŲ KOMPLEKSO  
PAST APTINKAMŲ SAUGOMŲ AUGALŲ RŪŠIŲ APSAUGOS STATUSAS 

 
Eil. 
Nr. 

Lietuviškas rūšies 
pavadinimas 

Lotyniškas rūšies pavadinimas Apsaugos kategorija 
Raudonosios 
knygos 

Buveinių 
direktyva 

1. Dvilapis purvuolis Liparis loeselii 2(V) II 
2. Lieknasis švylys Eriophorum gracile 2(V)  
3. Lieknasis beržas Betula humilis 2(V)  
4. Raudonoji gegūnė Dactylorhuza incarnata 5(Rs)  
5. Pūslėtoji aldrūnė Aldrovanda vesiculosa 1(E) II 
6. Laplandinis karklas Salix lapponum 2(V) II 
7. Vienalapis gedutis Malaxis monophyllos 2(V)  
8. Mažoji gegužraibė Orchis morio 2(V)  
9. Gelsvoji gegūnė Dactylorhiza ochroleuca 3(R)  
10. Eraičininė nendrūnė Scolochloa festucacea 3(R)  
11. Menturlapė ežerutė Hydrilla verticillata 2(V)  
12. Mažasis plukenis Najas minor 1(E)  
13. Aukštoji gegūnė Dactylorhiza fuchsii 4(I)  
 
Literatūros domenimis PAST ribose yra aptiktos šios retų ir saugomų augalų rūšys: 

- Pūslėtoji aldrūnė (Aldrovanda vesiculosa L.). Aptikta Apvardų ir Alksno ežeruose. Ji 
įtraukta į Lietuvos RK – 1(E) kategorija), Berno konvencijos I priedą, IUCN (statusas 
Endangered B2ab(iii,v)), EB Buveinių direktyvos II priedą (COUNCIL DIRECTIVE 
92/43/EEC); 

- Vienalapis gedutis (Malaxis monophyllos) – aptinkamas Pušnies telmloginiame 
draustinyje; 

- Mažoji gegužraibė (Orchis morio) – aptinkamas Pušnies telmloginiame draustinyje. 
Remiantis Saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) duomenimis, PAST ribose aptinkamos 
šios aukščiau nepaminėtos saugomų augalų rūšys: 

- Eraičininė nendrūnė (Scolochloa festucacea). Aptikta 2006 m. šiaurrytinėje Alksno 
ežero dalyje, 0,6-1 m gylyje, apie 10 m2 plote. 

- Menturlapė ežerutė (Hydrilla verticillata). Aptikta 2006 m. Alksno ežere 2-2,5 m 
gylyje. 

- Mažasis plukenis (Najas minor). Aptikta 2006 m. Alksno ežere, keliose skirtingose 
vietose, maždaug 1 m gylyje. 
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Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių komplekso PAST ribose inventorizuotos 8 tipų natūralios 
buveinės, iš viso užimančios 662,79 ha plotą (tai sudaro 62,4 proc. nuo bendro PAST ploto) (3 
lentelė). Labiausiai paplitusi ir didžiausią plotą PAST užima buveinė Tarpinės pelkės ir liūnai, 
kuri PAST ribose užima 376,16 ha plotą (4 pav.). Viso PAST ribose identifikuota 20 šios 
buveinės fragmentų, daugiausiai paplitusių Aplink Rūžo ežerą, Alksno ežero pietiniame 
pakraštyje ir Apvardų ežero pietvakarinėje pakrantėje.  
 

 
 

3 lentelė 
 

NATŪRALIŲ BUVEINIŲ UŽIMAMAS PLOTAS PUŠNIES, RUŽO IR APVARDŲ 
ŠLAPŽEMIŲ KOMPLEKSO PAST RIBOSE 

 

Buveinės 
kodas Buveinės pavadinimas 

PAST ribose 
užimamas 
bendras 
buveinės 
plotas, ha 

Buveinės 
plotų 

užimama 
dalis nuo 
bendro 
PAST 

ploto, proc. 

PAST ribose 
aptiktų 

buveinės 
fragmentų 

skaičius 

6450 Aliuvinės pievos 41,48 3,9 7 

91E0 Aliuviniai miškai 2,46 0,2 2 

3150 Natūralūs eutrofiniai ežerai 3,86 0,4 2 

9080 Pelkėti lapuočių miškai 47,15 4,4 16 

6210 Stepinės pievos 1,97 0,2 1 

3140 Stipriai oligomezotrofiniai 
vandens telkiniai su Chara spp. 179,74 16,9 2 

6510 Šienaujamos mezofitų pievos 9,97 0,9 1 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai 376,16 35,4 20 

 Viso:  662,79 62,4 51 
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4 pav. ES svarbos natūralių buveinių pasiskirstymas Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių 
komplekso PAST ribose. 
 
 
 

1.5.2. Laukinės gyvūnijos ypatybės 
Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių komplekso PAST vyrauja įvairaus tipo pelkinėms 
buveinėms priskiriamos šlapynės, kurios PAST ribose pasiskirsčiusios tolygiai, tačiau yra 
skirtingo dydžio ir pasižymi nevienodu užžėlimo nendrėmis ir sumedėjusiais augalais laipsniu. 
Todėl dažniau tenkina buveinės plotui nereiklių, tačiau specializuotų rūšių poreikius. Geriausiai 
ištirta teritorijos ornitofauna, pastaraisiais dešimtmečiais buvo atlikta kai kurių bestuburių gyvųnų 
inventorizacija, tačiau detalių gyvūnijos tyrimų teritorijoje nebuvo atlikta – daugiausia turimų 
duomenų remiasi į teritorijoje monitoringo vykdymo tikslais besilankančių gretimų saugomų 
teritorijų direkcijų specialistų stebėjimus.  
Teritorijoje nuo 2011 metų vykdomos švygždų – tikslinės PAST rūšies – apskaitos, kurias pagal 
Valstybinio monitoringo programos nustatytus reikalavimus kas tris metus atlieka Aukštaitijos 
nacionalinio parko darbuotojai. Monitoringo duomenimis, PAST ribose aptiktų patinų skaičius 
teritorijoje gana ženkliai svyruoja (5 paveikslas) ir atskirais metais gali sumažėti net 70 procentų 
nuo pirmaisiais monitoringo metais užfiksuoto populiacijos gausos rodiklio.   
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5 pav. Švygždų (Porzana porzana) patinų skaičiaus kaita Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių 
komplekso PAST ribose Valstybinio monitoringo programos duomenimis. 
 
 
 
1996-1999 m. vykdytos potencialių PAST inventorizacijos metu teritorijoje buvo atlikti 
ornitologiniai tyrimai, kurių metu buvo aptiktos šios saugomų paukščių rūšys: 

- Juodasis gandras (Ciconia nigra). Peri į Pietus nuo PAST esančiuose miškuose, maitinasi 
Pušnies pelkėje esančių vandens telkinių pakraščiuose. 

- Vapsvaėdis (Pernis apivorus). Teritorijoje stebimas reguliariai, gali perėti ir PAST 
miškeliuose. 

- Pievinė lingė (Circus pygargus). Peri 1-2 poros. 
- Tetervinas (Tetrao tetrix). Nuolat stebimas Pušnies pelkėje, tačiau perinčių porų skaičius 

nenustatytas. 
- Pilkoji gervė (Grus grus). Gali perėti 5 poros, be to vasarą pelkėje gyvena keletas 

neperinčių porų. 
- Švygžda (Porzana porzana). Pušnies telmologiniame draustinyje užregistruoti 7 

teritoriniai patinai. 
- Griežlė (Crex crex). Užregistruota 11 griežiančių patinųų. 
- Tikutis (Tringa glareola). Rasta viena perinti pora. 
- Raudonkojis tulikas (Tringa totanus). 1999 metais aptiktos 5 poros. 
- Didžioji kuolinga (Numenius arquata). 1999 metais Pušnies telmologiniame draustinyje ir 

jo apylinkėse perėjo 2-3 poros. 
- Paprastasis griciukas (Limosa limosa). 1999 metais Pušnies telmologiniame draustinyje ir 

jo apylinkėse perėjo virš 10 porų. 
- Stulgys (Gallinago media). Aptiktos pavienės poros. 
- Balinė pelėda (Asio flammeus). 1999 metais Pušnies telmologiniame draustinyje ir jo 

apylinkėse perėjo mažiausiai 2 poros. 
- Žalioji meleta (Picus viridis). Pušnies telmologiniame draustinyje ir jo apylinkėse perėjo 1 

pora. 
- Mėlyngurklė (Luscinia svecica). Nustatyta 1 perėjimo peritorija. 

To paties tyrimų laikotarpio duomenimis Pušnies pelkės pakraštyje perėjo baltaskruostės 
žuvėdros (Chlidonias hybrida), baltasparnės žuvėdros (Ch. leucoptera) geltongalvė kielė 
(Motacilla citreola), buvo aptinkama 20-30 porų perkūno oželių (Gallinago gallinago). Be to, 
buvo daroma išvada, kad Pušnies telmologiniame draustinyje gali perėti oželis nykštukas 
(Lymnocryptes minimus). Sezoninių migracijų metu Pušnies telmologiniame draustinyje (pelkėje  
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ir ežeruose) buvo stebima apie 100 pilkųjų gervių (Grus grus), apsistodavo iki 500 baltakakčių 
žąsų (Anser albifrons) ir želmeninių žąsų (A. fabalis). Pušnies pelkių komplekse minėtu 
laikotarpiu taip pat buvo aptikta ūdra (Lutra lutra), machaonas (Papilio machaon). 
Remiantis SRIS duomenimis, PAST ribose aptinkamos šios saugomų gyvūnų rūšys: 

- Plačiažnyplis vėžys (Astacus astacus). Skirtingose Alksno ežero dalyse stebėtas 1967 m., 
1999 m. ir 2014 m. 

- Plačioji dusia (Dytiscus latissimus) teritorijoje aptikta 2008 m. ir 2012 m. 
- Raudonpilvė kūmutė (Bombina bombina). 2017 m. aptikta dviejose su PAST 

besiribojančiose vietovėse. 
- Didysis baublys (Botaurus stellaris) laikotarpyje nuo 2016 iki 2017 m. patinų tuoktuviniai 

balsai buvo registruoti keliose PAST vietose. 
- Tikutis (Tringa glareola). 2017 m. nerimaujantis paukštis (tikėtina užėmęs veisimosi 

teritoriją) stebėtas prie Alksno ežero esančioje PAST dalyje, žemapelkėje, kur 2016-2017 
m. žiemą buvo išpjauti nendrynai ir sumedėjusi augalija. 

- Raudonkojis tulikas (Tringa totanus). Nuo 1999 m. PAST ribose veisimosi metu stebimi 
ir pavieniai ir migruojantys individai. 

- Griciukas (Limosa limosa). Mažiausiai viena pora 2017 m. perėjo tarpinėje pelkėje. 
- Nendrinė lingė (Circus aeruginosus). 2008 metais stebėta lizdą kraunanti pora. 
- Tetervinas (Tetrao tetrix). 2016 m. tarpinio tipo eplkėje stebėti 2 individai. 
- Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola). 2010 m. liepos mėnesį buvo stebėtas 

vienas individas. 
2017m. gegužės – birželio mėnesiais gamtotvarkos veiklų įgyvendinimo teritorijose (tvarkymo 
plotuose) išskirtuose augalijos monitoringo laukeliuose gyvūnijos inventorizaciją atliko dr. Ž. 
Preikša ir A. Čerkauskas. Šio tyrimo metu buvo aptiktos šios saugomų gyvūnų: 

- Tetervinas (Tetrao/Lyrurus tetrix). Mažiausiai 1 patinas girdėtas į pietus nuo Alksno ež. . 
- Didysis baltasis garnys (Egretta alba). Stebėtas 1 paukštis š.r. Alksno pakrantėje. 
- Didysis baublys (Botaurus stellaris). 1 patinas girdėtas š.r. Alksno ež. pakrantėje, dar 

vienas ‒ Rūžo upelio slėnyje. 
- Nendrinė lingė (Circus aeruginosus). Stebėtas 1 patinas į š.r. nuo Alksno ež. . 
- Pilkoji gervė (Grus grus). 1 perinti pora stebėta į š.r. nuo Alksno ež. . 1 poros balsai 

girdėti į p.v. nuo Alksno ež. , o 06.20. ten rastas tuščias lizdas. 4 ind. stebėti į š.v. nuo 
Vilkuočių gyvenvietės. Tuščias lizdas su sėkmingo veisimosi požymiais rastas Žilmos 
slėnyje. 

- Paprastoji pempė (Vanellus vanellus). 2 perinčios poros tvarkytame plote į š.r. nuo Alksno 
ež. . 

- Paprastasis griciukas (Limosa limosa). 3 ind. (mažiausiai 1 perinti pora) tvarkytame plote 
į š.r. nuo Alksno ež. . 

- Raudonkojis tulikas (Tringa totanus). Mažiausiai 1 perinti pora tvarkytame plote į š.r. nuo 
Alksno ež. . 

- Juodoji žuvėdra (Chlidonias niger). Stebėta pora Alksno ežere. 
- Raudonpilvė kūmutė (Bombina bombina). Girdėti 3 ind. balsai kanale į š.v. nuo Vilkuočių 

gyvenvietės. 
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4 lentelė 
PUŠNIES, RUŽO, APVARDŲ ŠLAPŽEMIŲ KOMPLEKSO  

PAST APTINKAMŲ SAUGOMŲ PAUKŠČIŲ IR GYVŪNŲ RŪŠIŲ APSAUGOS STATUSAS 
 
Eil. 
Nr. 

Lietuviškas rūšies 
pavadinimas 

Lotyniškas rūšies 
pavadinimas 

Apsaugos kategorija 
Raudonosios 
knygos 

ES 
paukščių 
direktyvos 

Buveinių 
direktyva 

1. Juodasis gandras Ciconia nigra 2(V) I  
2. Vapsvaėdis Pernis apivorus 3(R) I  
3. Pievinė lingė Circus pygargus 2(V) I  
4. Tetervinas Tetrao tetrix 3(R) I  
5. Pilkoji gervė Grus grus 5(Rs) I  
6. Švygžda Porzana porzana 3(R) I  
7. Griežlė Crex crex 5(Rs) I  
8. Tikutis Tringa glareola 2(V) I  
9. Raudonkojis tulikas Tringa totanus 2(V)   
10. Didžioji kuolinga Numenius arquata 2(V)   
11. Paprastasis griciukas Limosa limosa 2(V)   
12. Stulgys Gallinago media 2(V) I  
13. Balinė pelėda Asio flammeus 2(V) I  
14. Žalioji meleta Picus viridis 3(R)   
15. Mėlyngurklė Luscinia svecica 4(I) I  
16. Didysis baublys Botaurus stellaris 3(R) I  
17. Nendrinė lingė Circus aeruginosus  I  
18. Meldinė nendrinukė Acrocephalus paludicola 2(V) I  
19. Didysis baltasis 

garnys 
Egretta alba 4(I) I  

20. Juodoji žuvėdra Chlidonias niger 3(R) I  
21. Plačiažnyplis vėžys Astacus astacus   II, IV 
22. Plačioji dusia Dystiscus latissimus 4(I)  II, IV 
23. Raudonpilvė kūmutė Bombina bombina 5(Rs)  II, IV 
 

1.6 Žemės ir gamtos išteklių nuosavybė ir naudojimas 

1.6.1 Esamos žemėvaldos 
Į Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių komplekso PAST patenka 167 žemės sklypai (6 pav.), iš 
kurių 155 yra valdomi privačios nuosavybės teise ir 12 sklypų priklauso laisvos valstybinės 
žemės fondui (2016-12-16). Laisvos valstybinės žemės fondui priklausančių sklypų plotas siekia 
184,21 ha. Bendras visų PAST esančių ir su ja besiribojančių žemės sklypų plotas yra 1066,4 ha.   
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6 pav. Žemės valdų sklypai Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių komplekso PAST. 
 
 

5 lentelė. 
 

PUŠNIES, RUŽO IR APVARDŲ ŠLAPŽEMIŲ KOMPLEKSO PAST RIBOSE  
ESANČIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ STRUKTŪRA PAGAL NAUDOJIMO  

PASKIRTĮ IR NUOSAVYBĖS FORMĄ  
 

Sklypų paskirties 
pavadinimas ir nuosavybės 

forma 
Plotas ha Žemės sklypų skaičius 

Žemės ūkio   
Privati 820,56 126 

Valstybinė 184,21 12 
Miškų ūkio   

Privati 33,31 15 
Valstybinė 0 0 

Vandens ūkio   
Privati 2,96 1 

Valstybinė 0 0 
Kita paskirtis   

Privati 25,40 13 
Valstybinė 0 0 

   
Viso 1066,44 167 
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1.6.2 Žemės ūkio intensyvumas ir jo poveikis gamtinėms vertybėms 
Žemės ūkio veikla PAST ribose esančiuose žemės sklypuose praktiškai nevykdoma. Didžioji 
dalis šlapynių yra užmirkusios, o vandens lygis visą augalų vegetacijos laikotarpį laikosi aukščiau 
dirvos paviršiaus. Turimais duomenimis, prieš atliekant melioravimo darbus tradicinis 
ūkininkavimas buvo ekstensyvus, dalis atvirų žemapelkių ir tarpinio tipo pelkių buvo 
šienaujamos tik sausomis vasaromis ar žiemą. Teritorijose nebuvo ganoma. Toks ūkininkavimo 
režimas gamtotvarkos plano objektams yra palankus, nes padeda palaikyti atviras ir skurdžias 
žemažoles augalų bendrijas, o net ir nereguliarus, kas kelerius metus vykdomas šienavimas, 
užtikrina pelkinių buveinių apsaugą nuo apaugimo sumedėjusia augalija. 
Dalis Alksno ežero pakrantėse ant mineralinio grunto esančių pievų šienaujamos.  
 

1.6.3 Teritorijos miško ištekliai 
Teritorijos miškingumas nėra didelis, bendras miškų plotas PAST ribose sudaro 156,1 ha (14,7 
proc nuo bendro PAST plot), iš viso išskirti 208 miško sklypai. Šiuo metu miškai teritorijoje 
praktiškai nenaudojami, dauguma sklypų yra IV ir V amžiaus klasių. Pagal medyno rūšinę sudėtį 
PAST ribose vyrauja beržynai (87 sklypai, bendras plotas 82 ha) ir juodalksnynai (98 sklypai, 
bendras plotas 51,2 ha). Kitos sudėties sklypai yra 23 ir jie bendrai užima 19,8 ha plotą. Pagal 
vyraujančią pirmojo medyno ardo medžių rūšį didžiausia šių sklypų dalis yra eglynai, drebulynai 
ir pušynai. PAST ribose aptinkami II, III ir IV klasės miškai (7 pav.). Teritorijoje vyrauja II 
klasės – draustinių – miškai, kurių plotas užima 160,41 ha. III grupės miškai užima 35,1 ha plotą, 
jie dažniausiai aptinkami vandens telkinių pakraščiuose, ir yra susiję su jų apsaugos funkcijomis. 
IV grupės – ūkiniai miškai – teritorijoje aptinkami tik prie Apvardų ežero esančiuose šlapynių 
pakraščiuose. Bendras šio grupės miškų plotas tesudaro 1,1 ha. PAST teritorijoje esantys miškai, 
priklauso VĮ Ignalinos MU Dūkšto girininkijai. 
 

 
7 pav. Miškų grupių pasiskirstymas Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių komplekso PAST. 
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1.6.4 Vyraujančios rekreacinės formos ir objektai 
Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių komplekso PAST rekreacinių objektų nėra, teritorija 
rekreacijai nenaudojama. 
 

1.6.5 Medžioklės ir žvejybos ypatybės  

PAST ribose medžioklė yra ribojama medžioklės taisyklių, Europos svarbos buveinių apsaugos 
reglamentų. Teritorijoje leidžiama medžioti žvėris, tačiau neleidžiama statyti stacionarių 
medžioklės bokštelių ir rengti žvėrių maitinimo aikštelių. Draudžiama medžioti vandens 
paukščius, tačiau skatinamas plėšrūnų: lapių, mangutų, pilkųjų varnų, kranklių, taip pat šernų 
gausos reguliavimas. Dėka šių nuostatų intensyviausiai medžiojama pietiniame PAST pakraštyje 
esančiuose miškuose, kur medžioklės objektais tampa stirnos, šernai, briedžiai. Tiesiogiai PAST 
saugomoms gamtos vertybėms medžioklė didesnio poveikio neturi. 
Žvejoti PAST ribose esančiuose Alksno, Alksnaičio, Liūnelių ir kituose (bevardžiuose) ežeruose 
šiltuoju metų laiku draudžiama laikantis telmologinio draustinio apsaugos reglamento. Šių 
reikalavimų tikslingumą ir naudą saugomoms gamtos vertybėms verta aptarti ir keisti, svarstant 
galimybę Alksno ežere leisti vietos gyventojams, laikantis mėgėjiškos žūklės taisyklių, žvejoti 
visus metus. 
 

1.7 Teritorijos socialiniai ir ekonominiai aspektai 

1.7.1 Teritorijoje vykdomos veiklos, teigiamai veikiančios plano objektą  
Šiuo metu dalyje PAST esančių šlapynių gali būti tvarkomos naudojant paramą, kuri teikiama 
meldinių nendrinukių buveinėms išsaugoti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Meldinių nendrinukių 
buveinių išsaugojimas“. Priemonės taisyklės numato, kad pareiškėjas, siekiantis paramos pagal 
veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“, turi prisiimti įsipareigojimus sutvarkyti ne 
mažesnį kaip 0,5 ha natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių 
plotą pagal sąmatą. Tvarkymo darbus reikia pradėti ne anksčiau kaip liepos 1 dieną ir baigti ne 
vėliau kaip kitų metų kovo 1 dieną. Pagal šią veiklą remiamas natūralių ir pusiau natūralių pievų 
bei ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymas, t. y. krūmų pašalinimo ir sutvarkymo darbai, 
šienavimo ir nupjautos žolės, nendrių sutvarkymo darbai, nukirstų krūmų ir nupjautos žolės ir 
nendrių išvežimo darbai. Paramos gavėjas turi atlikti darbus pagal savivaldybės specialisto 
parengtą sąmatą, kurioje apskaičiuota, kiek lėšų reikia, siekiant sutvarkyti kiekvieną plotą. 
Svarbu tai, kad paramos gavėjai, baigę tvarkymo darbus ir apie tai informavę NMA, 5, 6 ar 7 
metus tuose pačiuose plotuose privalo vykdyti tęstinę natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) 
ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymo veiklą pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir 
klimatas“. Tiek KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veikla „Meldinių nendrinukių 
buveinių išsaugojimas“, tiek pusiau natūralių pievų ar ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymo 
veikla pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ plano objektus (jų buveines) veiktų 
teigiamai, jei būtų įgyvendinamos visuose PAST šlapynių plotuose.  
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1.8 Ekologinis gamtotvarkos plano objektų vertinimas 

1.8.1 Pažeidžiamumas ir stabilumas 
Dalies teritorijoje esančių buveinių ir atvirose pelkinėse buveinėse gyvenančių švygždų išlikimas 
priklauso nuo ekstensyvaus buveinių naudojimo (šienavimo), arba jų tvarkymo. Teritorijos 
nenaudojant, ilgainiui visas dabartinių šlapynių plotas apaugs mišku, o atviros ar pusiau atviros 
buveinės išnyks. Švygždų monitoringo duomenys rodo, kad šių paukščių populiacija nėra stabili, 
ir pastaraisiais metais nesiekia galimo maksimalaus individų skaičiaus. Teritorijos tvarkymą 
pradėjus nedelsiant ir ją tinkamai tvarkant, teritorijoje esančios vertybės gali išlikti neribotą laiką.  

1.8.2 Retumas 
Teritorijos gamtinė aplinka atitinka regionui būdingo natūralaus kraštovaizdžio ir gamtinių sąlygų 
ypatumus, pasižymi didele natūralių saugomų buveinių gausa, ir išsiskiria tuo, jog yra mažai 
veikiama žmogaus ūkinės veiklos. Dauguma teritorijai būdingų natūralių buveinių – tarpinių 
pelkių ir liūnų – dėl savo natūralumo, stabilaus hidrologinio režimo, užimamo ploto ir augalijos 
rūšinės sudėties, laikytinos etaloniniais šio tipo buveinių pavyzdžiais, kurių kitose Lietuvos 
dalyse nebeaptinkama.  
Inventorizavus natūralias ES svarbos buveines Lietuvoje nustatyta, kad iš viso šalyje yra 12000 
ha tarpinių pelkių ir liūnų. Natura 2000 saugomų teritorijų tinkle šios buveinės užima 4600 ha. 
Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių komplekso PAST ribose esančios tarpinės pelkės ir liūnai 
sudaro 3,13 proc. nuo visos Lietuvos tarpinių pelkių ir liūnų ploto bei 8,17 proc. nuo visame 
šalies Natura 2000 teritorijų tinkle aptinkamų šių buveinių ploto. Teritorijoje gerokai rečiau 
aptinkamos aliuvinės pievos, kurių čia randama 41,48 ha, tai sudaro 0,48 proc. nuo visų Lietuvoje 
esančių aliuvinių pievų (8600 ha), bei 0,70 proc. nuo visų Natura 2000 saugomų teritorijų tinkle 
aptinkamo šių buveinių ploto. 
PAST teritorijoje aliuvinių miškų aptinkama 2,46 ha (0,01 proc. nuo bendro šalyje aptinkamo šio 
tipo buveinės ploto). Tuo tarpu pelkėtų lapuočių miškų šioje PAST teritorijoje aptinkama daugiau 
– 0,07 proc. nuo visų Lietuvoje aptinkamų šių buveinių (65800 ha). 
Bendras natūralių eutrofinių ežerų plotas Lietuvoje yra 1000 ha, iš kurių 330 ha – Natura 2000 
tinkle. PAST teritorija apima 3,86 ha šios buveinės ploto. Stipriai oligomezotrofinių vandens 
telkinių su Char asp. Lietuvoje aptinkama 31000 ha iš kurių 179,74 ha (0,59 proc.) yra šioje 
PAST teritorijoje. 
Stepinių pievų, kurių Lietuvoje yra 4000 ha, čia aptinkama 0,05 proc. (1,97 ha). Į Natura 2000 
buveinių tinklą įtraukta 790 ha stepinių pievų, tad šioje PAST yra 0,25 proc. nuo bendro Natura 
2000 teritorijų tinkle esančio šio tipo buveinių ploto. PAST aptinkamos ir šienaujamos mezofitų 
pievos, kurių čia yra 9,97 ha, taigi šios pievos sudaro 0,08 proc. nuo visų Lietuvos šienaujamų 
mezofitų pievų (12000 ha) bei 0,31 proc. nuo visos Lietuvos Natura 2000 buveinių tinkle esančių 
šio tipo buveinių ploto (3200 ha). 
Nors švygždos Lietuvoje yra plačiai paplitęs paukštis, tačiau pastaruoju metu niekur nėra gausus. 
Pietryčių Lietuvos regione Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių komplekso PAST pasižymi 
didžiausiu švygždų populiacijos tankumu, kuris susijęs su didele tinkamo dydžio buveinių 
koncentracija. Lietuvos švygždų populiacija vertinama 1000-1500 teritorinių patinų, taigi vietinės 
populiacijos pagausėjimo metu PAST aptinkama šios rūšies paukščių populiacija sudaro 1,7-2,5 
proc. nuo visos šalies populiacijos. Meldinės nendrinukės perėjimo faktą šioje PAST įrodančių 
duomenų kol kas nėra. 
 
1.9.3. Natūralumas ir tipiškumas 
Dauguma teritorijoje esančių buveinių yra natūralios, iš dalies pažeistos prieš kelis dešimtmečius 
vykdytos melioracijos. Šiuo metu dauguma atvirų ir pusiau atvirų buveinių yra apleistos ir 
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nenaudojamos, apauga nendrėmis ir sumedėjusiais augalais. Tinkamai jas tvarkant įmanoma 
atstatyti tipišką šių buveinių struktūrą. 
1.9.4. Įvairovė 
Teritorijoje būdingas reljefo, kraštovaizdžio ir buveinių mozaikiškumas užtikrina didelę natūralių 
saugomų buveinių ir rūšių įvairovę.  
1.9.5. Dydis ir fragmentiškumas 
Teritorija užima palyginti nedidelį plotą, tačiau jis yra pakankamas vertybėms išsaugoti. Atskiri 
PAST fragmentai yra pakankamo ploto, kad tenkintų švygždų veisimuisi būtinus poreikius. 
Atvirų pelkinių buveinių fragmentaciją didina plintančios nendrės ir sumedėję augalai, todėl 
teritorijoje būtina įgyvendinti atitinkamas gamtotvarkos veiklas. Pati teritorija užima 1062,9 ha, 
kai tuo tarpu sausoje esančių PAST ploto vidurkis yra ~7270 ha. Lietuvoje yra 23 PAST, kurių 
plotas yra mažesnis nei šios teritorijos. 
1.9.6. Teritorijos svarba nulemta jos padėties 
Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių komplekso PAST aptinkamų vertybių išsaugojimas esamoje 
yra labai svarbus tiek nacionaliniu tiek tarptautiniu mastu.  
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2. GAMTOTVARKOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

2.1  Gamtotvarkos plano tikslas 
Pušnies, Rūžo ir Apvardų šlapžemių komplekso PAST gamtotvarkos plano tikslas yra 

užtikrinti gerą tikslinės apsaugos rūšies – švygždos bei teritorijoje rastų kitų retų ir saugomų rūšių 
populiacijų būklę, o taip pat atkurti ir palaikyti gerą EB svarbos buveinės - 7140 Tarpinių pelkių ir 
liūnų bei kitų gamtiniu požiūriu vertingų buveinių apsaugos būklę, sudarant sąlygas įsikurti 
išnykusioms ar naujoms retoms augalų ir gyvūnų rūšims, ypač, globaliai nykstančiai rūšiai – meldinei 
nendrinukei. 

2.2  Gamtotvarkos plano uždaviniai ir priemonės 
Pagrindiniai gamtotvarkos plano uždaviniai susiję su teritorijoje saugomos 7140 Tarpinių pelkių 

ir liūnų buveinės ir su ja susijusių retų rūšių, atkūrimu, palaikymu ir aplinkinių gyventojų palankaus 
požiūrio į gamtinių teritorijų tvarkymą formavimu. 

 
6 lentelė 

GAMTOTVARKOS PROBLEMA, JOS SPRENDIMUI REIKALINGI 
ĮGYVENDINTI UŽDAVINIAI IR ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. Apsaugos problema Uždaviniai 

(Problemos sprendimo būdai) Įgyvendinimo rodikliai 

1. Ūkinės veiklos (krūmų 
kirtimo, šienavimo, 
ganymo) nevykdymas 
7140 Tarpinių pelkių ir 
liūnų buveinėse ir  
užaugimas nendrėmis 
bei įvairia sumedėjusia 
augmenija, jose esančių 
saugomų rūšių būklės 
prastėjimas. 

Atkurti ir palaikyti geros 
struktūros 7140 Tarpinių 
pelkių ir liūnų buveinę ne 
mažesniame nei 234 ha plote. 

Iškirsta sumedėjusi augmenija 
antrais metais 234 ha plote; 
iškirstos atžalos penktais ir 
aštuntais metais tose pačiose 
teritorijose 234 ha plote (dėl plotų 
žr. 5 lentelę) 
 

2. Visuomenės neigiamas 
nusistatymas ar 
apatiškumas dėl pelkės 
apsaugos ir tvarkymo. 

Informuoti visuomenę apie 
teritorijos svarbą ir suaktyvinti 
vietos bendruomenės bei 
žemės savininkų/naudotojų 
dalyvavimą teritorijos 
tvarkyme. 

Pastatyti 2 informaciniai stendai 
prie teritorijos; 
parengti ne mažiau 3 
reportažai/straipsniai vietinėje 
spaudoje; 
suorganizuoti 3 seminarai ir/ar 
konsultacijos vietos žemės 
savininkų ir ūkininkų 
bendruomenei apie saugomų 
vertybių poreikius, veiklos 
teritorijoje galimybes. 

 
1 uždavinys. Atkurti ir palaikyti geros struktūros 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų buveinę ne 
mažesniame nei 234 ha plote. 
 
Priemonė 1.1. Pirminis medžių ir/ar krūmų kirtimas; 
Priemonė 1.2. Atžalų ir/ar nedidelių krūmų kirtimas; 
Priemonė 1.3. Nendrynų pjovimas. 
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2 uždavinys. Informuoti visuomenę apie teritorijos svarbą ir suaktyvinti vietos bendruomenės bei 
žemės savininkų/naudotojų dalyvavimą teritorijos tvarkyme. 
 
Priemonė 2.1. Prie teritorijos pastatyti informacinius stendus apie teritorijos vertę ir jos tvarkymo 
reikalingumą; 
Priemonė 2.2. Zarasų ir Ignalinos rajono masinėse informacijos priemonėse parengti 
straipsnius/reportažus apie teritorijoje esančias vertybes ir joje vykdomus tvarkymo darbus. 
Priemonė 2.3. Rengti seminarus ar individualias konsultacijas Pušnies, Rūžo ir Apvardų PAST žemės 
savininkams ar potencialiems naudotojams apie galimybes įsitraukti į buveinių tvarkymą. 

 
3. GAMTOTVARKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 
 

Toliau yra detalizuojamos numatytos priemonės, jų įgyvendinimo laikas, lėšų reikalingumas ir 
kiti svarbūs aspektai.  
1 uždavinys. Atkurti ir palaikyti geros struktūros 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų buveinę ne 
mažesniame nei 234 ha plote.  
Šiuo uždaviniu ir jo įgyvendinimui numatytomis priemonėmis siekiama pagerinti saugomų buveinių ir 
rūšių būklę. Tai vienas pagrindinių uždavinių buveinių atstatymui. 
Priemonė 1.1. Pirminis medžių ir/ar krūmų kirtimas 

Sumedėjusi augalija (krūmai, medžiai) kertama tvarkymo plotuose, nurodytuose 5 lentelėje. 
Kirtimui patogiausias laikas yra sausesnis ir šaltesnis laikotarpiai, kuomet yra lengviau patekti į 
teritoriją ir joje atlikti darbus, t.y. rugsėjo-vasario mėn. Krūmai turi būti nukertami kuo arčiau žemės 
paviršiaus. Kirtimo darbai turi būti atliekami rankiniu būdu, naudojant krūmapjoves, motorinius 
pjūklus. Visi nukirsti medžiai, krūmai ir jų šakos turi būti pašalinami iš tvarkymo plotų. Techniką, 
išvežant kirtimo atliekas, patartina naudoti tik esant didesniam negu 10 cm dirvos paviršiaus įšalui, kad 
nebūtų pažeidžiamas dirvožemio paviršius. Šlapiose vietose šakas ir medžių stuobrius galima sukrauti 
į krūvas ir vėliau išvežti žiemą, įšalus gruntui.  
 
Priemonė 1.2. Atžalų ir/ar nedidelių krūmų kirtimas 

Užtikrinant ankstesnės priemonės (1.1.) tęstinumą ir ilgalaikiškumą, būtina reguliariai kirsti 
medžių ir krūmų atžalas iš tvarkomos teritorijos. Šalinimo dažnumą reikėtų vykdyti atsižvelgiant į 
atžalų ataugimo greitį, tačiau tai neturėtų būti daroma rečiau kaip kartą per 3 metus. Po pirminio 
medžių/krūmų iškirtimo, reikėtų jau sekančiais metais šalinti atžalas, vėliau – kirtimo terminą retinti. 
Rekomenduotina, kad atžalos būtų pašalintos iš tvarkomos teritorijos. Jei atžalos yra retos, nedidelės, 
jas galima palikti vietoje neišvežant iš teritorijos. Svarbu, kad nukirstos atžalos labai neužklotų žemės 
paviršiaus. Atžalų kirtimo ir išvežimo laikas bei būdai yra tokie patys kaip ir medžių/krūmų pirminio 
kirtimo.  
 
Priemonė 1.3. Nendrynų pjovimas 

Nendrynai siaura juosta driekiasi palei upelį plote Nr. 5. Jų užimamas plotas nėra didelis, tačiau 
jie fragmentuoja atvirą pelkės plynę ir yra netoleruotini. Nendrynų pjovimas galimas atlikti kartu su 
krūmų ir medžių kirtimu šaltuoju metų laikotarpiu. Pagal esamą situaciją, nendrynų plitimo grėsmės 
nėra, tačiau, ateityje pastebėjus tokią grėsmę, nendrynų pjovimo darbus reikėtų atlikti intensyvios 
vegetacijos laikotarpiu juos pjaunant kasmet ir būtinai pašalinant nupjautą biomasę. 
 
2 uždavinys. Informuoti visuomenę apie teritorijos svarbą ir suaktyvinti vietos bendruomenės bei 
žemės savininkų/naudotojų dalyvavimą teritorijos tvarkyme. 
Šiuo uždaviniu ir jo įgyvendinimui numatytomis priemonėmis siekiama supažindinti vietos gyventojus 
su greta jų esančia gamtiniu požiūriu labai vertinga teritorija, sukurti papildomas pajamas vietos 
gyventojams, prisidėti prie visuomenės ekologinio švietimo.  
Priemonė 2.1. Prie teritorijos pastatyti informacinį stendą apie teritorijos vertę ir jos tvarkymo 
reikalingumą. 
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Informacinius stendus statyti prie esamų pagrindinių kelių šalia teritorijos, kad jie būtų matomi 
kuo daugiau žmonių. Stenduose pateikti informaciją apie teritorijos svarbą, joje esamas gamtines 
vertybes ir reikalingas priemones joms išsaugoti. Stendus reikėtų įrengti antraisiais plano 
įgyvendinimo metais, kad vietiniai ir kiti besilankantys žmonės susipažintų su jų pašonėje vykstančiais 
darbais, jų tikslingumu ir reikšme. 
 
Priemonė 2.2. Zarasų ir Ignalinos rajono masinėse informacijos priemonėse parengti 
straipsnius/reportažus apie teritorijoje esančias vertybes ir joje vykdomus tvarkymo darbus. 

Vienas straipsnis/reportažas turėtų būti apie teritorijos svarbą, joje esamas gamtines vertybes. 
Kitame turėtų būti pristatomi tvarkymo darbai, jų reikalingumas, pasiekimai. Straipsniai turėtų būti 
rašomi arba skaitomiausiuose Zarasų ir Ignalinos rajono laikraščiuose arba respublikinės reikšmės 
laikraščiuose, žurnaluose ar televizijoje. Bent vienas straipsnis/reportažas turėtų būti padarytas 
pirmaisiais plano įgyvendinimo metais. Antrasis straipsnis/reportažas gali būti ir po kelių metų, kai 
matysis bent daliniai plano įgyvendinimo rezultatai.  
 
Priemonė 2.3. Rengti seminarus ar individualias konsultacijas Pušnies, Rūžo ir Apvardų PAST žemės 
savininkams ar potencialiems naudotojams apie galimybes įsitraukti į buveinių tvarkymą. 

Bendro susirinkimo metu ar individualių konsultacijų pagalba reikia išplatinti informacinę 
medžiagą apie galimybes tvarkyti šlapžemes paaiškinant tvarkymo reikalingumą. Reikia siekti, kad 
tokiose konsultacijose ar seminaruose sudalyvautų visi potencialūs tvarkytojai iš gretimų teritorijų bei 
žemės valdas teritorijoje turintys savininkai. Seminarą ar konsultacijas reikia pravesti pirmaisiais 
metais, kad nuo antrų metų savininkai jau galėtų įsitraukti į teritorijos tvarkymą. Vėliau susitikimus 
kartoti kas keli metai primenant ir kitiems žemės savininkams apie įvairias galimybes tvarkant 
teritoriją. 

 
 

 
8 pav. Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių komplekso PAST tvarkymo priemonių lokalizavimas prie 
Apvardų ežero. 
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9 pav. Pušnies, Rūžo ir Apvardų šlapžemių komplekso PAST tvarkymo priemonių lokalizavimas prie 
Rūžo ežero. 
 

 
10 pav. Pušnies, Rūžo ir Apvardų šlapžemių komplekso PAST tvarkymo priemonių lokalizavimas prie 
Alksno ežero.
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7 lentelė  
GAMTOTVARKOS DARBŲ ĮKAINIAI, ĮGYVENDINIMO PERIODIŠKUMAS, APIMTYS, PRIORITETIŠKUMAS IR LĖŠŲ POREIKIS 

 

Priemo-
nės    

eil. Nr. 

Gamtotvarkos 
plano 

priemonės 
pavadinimas 

Tvarkymo plotas 

Atsakinga 
institucija 

 
Darbų 
įkainiai 
Eur/ha 

ar 
Eur/m 

ar 
Eur/vnt. 

Gamtotvarkos plano įgyvendinimo metai ir priemonėms planuojamos išlaidos 

1 metai 2 metai 3 metai 4 metai 5 metai 

Ploto 
Nr. 

Visas 
plotas, ha 

Darbų 
apimtis Išlaidos Darbų 

apimtis Išlaidos Darbų 
apimtis Išlaidos Darbų 

apimtis Išlaidos Darbų 
apimtis Išlaidos 

1 uždavinys. Atkurti ir palaikyti geros struktūros 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų buveinę ne mažesniame nei 234 ha plote. 

1.1. Pirminis medžių ir/ar 
krūmų kirtimas 

1 1,53 

Aukštaitijos 
ir Labanoro 

parkų 
direkcija 

    1,53               
2 7,73    3,0               
3 3,78     2,5               
4 10,03     10,03               
5 51,44     15,00               
7 21,61    20,00        
8 16,07    1,00        

14 1,17    0,40        
15 1,52    0,20        
16 0,50    0,50        
17 2,10    1,10        
18 8,94    1,00        
21 1,90    0,30        
22 1,12    1,12        
25 1,91    1,50        
26 0,75    0,75        
27 4,69    0,50        
28 4,02    0,50        
29 4,94    2,00        
30 6,21    2,00        
34 16,80    2,00        
36 37,02    5,00        
37 1,13    0,50        
39 2,25    0,50        
40 28,26    12,00        
41 3,52    3,00        
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42 17,19    17,19        
43 28,50    2,00        
45 0,60    0,30        
46 34,24    25,00        
47 18,47    12,00        

1.2. Atžalų ir/ar nedidelių 
krūmų kirtimas 

1 1,53 

Aukštaitijos 
ir Labanoro 

parkų 
direkcija 

       1,53      1,53    
2 7,73    4,73  3,0    7,73  
3 3,78    1,28  2,5    3,78  
4 10,03      10.03    10,03  
5 51,44    21,44  15,00    36,44  
6 0,47    0,47      0,47  
7 21,61      20,00    20,00  
8 16,07    15,07  1,00    16,07  
9 1,51    1,51      1,51  

10 5,56    5,56      5,56  
11 0,58    0,58      0,58  
12 4,72    4,72      4,72  
13 0,66    0,66      0,66  
14 1,17    0,77  0,40    1,17  
15 1,52    1,32  0,20    1,52  
16 0,50      0,50    0,50  
17 2,10    1,00  1,10    2,10  
18 8,94    7,94  1,00    8,94  
19 3,41    3,41      3,41  
20 2,51    2,51      2,51  
21 1,90    1,60  0,3    1,90  
22 1,12    1,12      1,12  
23 0,72    0,72      0,72  
24 2,64    2,64      2,64  
25 1,91    0,41  1,50    1,91  
26 0,75      0,75    0,75  
27 4,69    4,19  0,50    4,69  
28 4,02    3,52  0,50    4,02  
29 4,94    2,94  2,00    4,94  
30 6,21    4,21  2,00    6,21  
31 13,06    13,06      13,06  
32 4,87    4,87      4,87  
33 3,06    3,06      3,06  
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34 16,80    14,00  2,00    16,00  
35 14,71    14,00      14,00  
36 37,02    32,02  5,00    37,02  
37 1,13    0,63  0,50    1,13  
38 14,48    12,00      12,00  
39 2,25    1,75  0,50    2,25  
40 28,26    16,26  12,00    28,26  
41 3,52    0,52  3,00    3,52  
42 17,19      17,19    17,19  
43 28,50    26,50  2,00    28,50  
44 0,36    0,36      0,36  
45 0,60    0,30  0,30    0,60  
46 34,24    9,24  25,00    34,24  
47 18,47    6,47  12,00    18,47  

1.3. Nendrynų pjovimas 

5 51,44 

Aukštaitijos 
ir Labanoro 

parkų 
direkcija 

  

 

15,00  15,00    15,00  

2 uždavinys. Informuoti visuomenę apie teritorijos svarbą ir suaktyvinti vietos bendruomenės bei žemės savininkų dalyvavimą teritorijos tvarkyme. 

2.1. 

Prie teritorijos 
pastatyti 

informacinius 
stendus apie 

teritorijos vertę ir jos 
tvarkymo 

reikalingumą 

 48   Aukštaitijos 
ir Labanoro 

parkų 
direkcija 

   1   

 

    

49  

   1   

 

    

2.2. 

Zarasų ir Ignalinos 
rajono masinėse 

informacijos 
priemonėse parengti 

straipsnius/reportažus 
apie teritorijoje 

esančias vertybes ir 
joje vykdomus 

tvarkymo darbus -   - 

Aukštaitijos 
ir Labanoro 

PD 
 1       

  

  1  

2.3. 

Rengti seminarus ar 
individualias 
konsultacijas 

Pušnies, Rūžo ir 
Apvardų PAST  - -  

Aukštaitijos 
ir Labanoro 

PD 
 1     

 

  1  
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žemės savininkams 
ar potencialiems 
naudotojams apie 

galimybes įsitraukti į 
buveinių tvarkymą 

 
 

8 lentelė  
GAMTOTVARKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS IR NUMATYTOS IŠLAIDOS 

 

Priemo-
nės eil. 

Nr. 

Tvarky-
mo 

ploto 
Nr. 

Gamtotvarkos plano įgyvendinimo metai ir priemonėms planuojamos išlaidos 

Iš viso 
planuojamų 

išlaidų 

Galimi 
finansavimo 
šaltiniai 

Finansavi-
mo 

prioritetai 

6 metai 7 metai 8 metai 9 metai 10 metai 

Darbų 
apimtis Išlaidos Darbų 

apimtis Išlaidos Darbų 
apimtis Išlaidos Darbų 

apimtis Išlaidos Darbų 
apimtis Išlaidos 

1 uždavinys. Atkurti ir palaikyti 7230 šarmingos žemapelkės ir aplinkinių vertingų pievų buveines, kertant sumedėjusią augaliją, šalinant atžalas, kertant nendres ir 
šienaujant žolinę augaliją. 

1.1. 

1                     

ES parama, 
LR 

biudžetas 
I 

2                      
3                      
4                      
5                      
7            
8            

14            
15            
16            
17            
18            
21            
22            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
34            



 

30 

36            
37            
39            
40            
41            
42            
43            
45            
46            
47            

1.2. 

1          1,53             

ES parama, 
LR 

biudžetas 
I 

2          7,73            
3          3,78            
4          10,03            
5          36,44            
6     0,47       
7     20,00       
8     16,07       
9     1,51       

10     5,56       
11     0,58       
12     4,72       
13     0,66       
14     1,17       
15     1,52       
16     0,50       
17     2,10       
18     8,94       
19     3,41       
20     2,51       
21     1,90       
22     1,12       
23     0,72       
24     2,64       
25     1,91       
26     0,75       
27     4,69       
28     4,02       
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29     4,94       
30     6,21       
31     13,06       
32     4,87       
33     3,06       
34     16,00       
35     14,00       
36     37,02       
37     1,13       
38     12,00       
39     2,25       
40     28,26       
41     3,52       
42     17,19       
43     28,50       
44     0,36       
45     0,60       
46     34,24       
47     18,47       

1.3. 
5 

      15,00      
 

ES parama, 
LR 

biudžetas 
II 

2 uždavinys. Informuoti visuomenę apie teritorijos svarbą ir suaktyvinti vietos bendruomenės bei žemės savininkų dalyvavimą teritorijos tvarkyme. 

2.1. 
 48                      ES parama, 

LR 
biudžetas 

II 
49            

2.2.  

    1      

 LR 
biudžetas II 

2.3.   

         1           

 LR 
biudžetas II 
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4 GAMTOTVARKOS PRIEMONES ĮGYVENDINANTYS 
ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS 

 
Pušnies, Rūžo ir Apvardų šlapžemių komplekso PAST yra priskirta Aukštaitijos ir 

Labanoro parkų direkcijos priežiūrai, todėl parko direkcijai ir turėtų atitekti Gamtotvarkos plano 
priemonių įgyvendinimo funkcija. Parko direkcijoje turi būti paskirtas atsakingas asmuo, kuris 
tiesiogiai koordinuos plane numatytus veiksmus. Paskirtasis asmuo turi imtis viso organizacinio, 
o kai kuriais atvejais ir vykdomojo darbo: bendrauti su vietos gyventojais, įvairiomis 
institucijomis (Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Rimšės ir Dūkšto seniūnijomis ir 
kt.), ieškoti lėšų numatytoms veikloms atlikti, skelbti konkursus plane numatytiems gamtotvarkos 
darbams atlikti bei vykdyti šių darbų kontrolę. 

Direkcija atsakinga už darbų organizavimą įgyvendinant vienas svarbiausių priemonių – 
1.1, 1.2 ir 1.3. Šiuo atveju nemažai galėtų pasitarnauti žemės savininkai, kurie imtųsi iniciatyvos 
susitvarkyti savo valdomus plotus. Direkcijos specialistas turėtų jiems talkininkauti aiškinant 
tvarkymo seką bei padedant kreiptis dalyvaujant įvairiose šlapynių tvarkymo programose ar 
projektuose. Visi savininkai apie jų žemėje galimas veiklas buvo informuoti viešo susitikimo 
metu. Tačiau ir toliau būtina su jais bendradarbiauti asmeninių konsultacijų ar bendro seminaro 
metu (2.3 priemonė). Likusiuose plotuose tvarkymą taip pat turi koordinuoti direkcijos 
specialistas skelbiant konkursą.  

Organizuojant visų kitų numatytų tvarkymo priemonių veiklą valstybinėje žemėje (1.1, 1.2, 
1.3), direkcija skelbią konkursą ir darbus vykdo konkursą laimėjusi organizacija. Įgyvendinamų 
darbų priežiūrą vykdo paskirtas parko direkcijos specialistas.  

Visuomenės informavimo veiklą organizuoja Aukštaitijos ir Labanoro parkų direkcija. Šioje 
veikloje gali būti vykdomas glaudus bendradarbiavimas su žiniasklaidos atstovais (ypač 2.2 
priemonė) ir su Rimšės bei Dūkšto seniūnijos darbuotojais (2.3 priemonė). 

Už teritorijos kontrolę atsakingi Utenos RAAD bei Aukštaitijos ir Labanoro parko direkcija. 
 

5 GAMTOTVARKOS PLANO TIKSLINIMAS IR STEBĖSENA 
 
Gamtotvarkos planas turi būti reguliariai tikslinamas apsvarstant, ar priemonės iš tiesų daro 

laukiamą poveikį įgyvendinant projekto tikslus. Tam būtina reguliari buveinių ir rūšių kokybės, 
dydžio ar skaičiaus stebėsena. Jei stebėsena parodo, kad tikslai nėra įgyvendinami, gamtotvarkos 
planas turi būti tikslinamas. Naujai atsiradę veiksniai, kurių nebuvo gamtotvarkos plano rengimo 
metu, taip pat gali pakeisti situaciją, sudarydami poreikį naujoms patikslintoms priemonėms.  

Gamtotvarkos planas turi būti peržiūrimas ir tikslinamas po penkių metų, parengiant 
peržiūrėjimo ataskaitą. Ataskaitoje turi būti aprašyta: 

- Uždavinių įgyvendinimas. Jei užduotys neįgyvendintos, to priežastys turi būti pagrįstos. 
- Uždavinių tinkamumas esamai situacijai. 
- Gamtotvarkos plano priemonių finansavimas ir lėšų panaudojimas. 
- Pasiekti rezultatai. 
- Saugomų buveinių ir rūšių būklė, vadovaujantis šių objektų stebėsenos rezultatais. 
- Suinteresuotų asmenų indėlis, derinimo rezultatai, susitarimai. 
- Būtinybė pakeisti vykdomas Gamtotvarkos plano priemones ar numatyti naujas. 
 
Už gamtotvarkos plano peržiūrėjimą atsakinga Aukštaitijos ir Labanoro parko direkcija. 

Prieš atliekant peržiūrą rekomenduojama gauti mokslininkų, ypač jeigu jie vertino saugomų 
gamtos vertybių būklę, kitų suinteresuotų institucijų ar asmenų pastabas ir pasiūlymus. Parengta 
išsamios peržiūros ataskaita turi būti pateikta Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie 
Aplinkos ministerijos.  
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Gamtotvarkos plano peržiūros metu turi būti atliktas ne tik jo rezultatų įvertinimas, bet ir, 
reikalui esant, papildymas naujais duomenimis. Pakeistas gamtotvarkos planas turi būti 
apsvarstytas su suinteresuotais asmenimis ir įstaigomis. Jo derinimo procedūra ta pati, kaip ir 
gamtotvarkos plano. 

Jeigu įgyvendinant patvirtintą gamtotvarkos planą paaiškėja, kad mažėja saugomų rūšių 
skaičius, blogėja buveinių būklė arba surandama efektyvesnių būdų užtikrinti palankią jų 
apsaugos būklę, atsiranda naujų aplinkybių, tvarkymo darbų organizatorius gali inicijuoti 
patvirtinto dokumento keitimą. 

Už stebėsenos vykdymą, rezultatų kaupimą ir apibendrinimą atsakinga Aukštaitijos ir 
Labanoro parkų direkcija.  

Gamtotvarkos plano stebėsena apima indikatorių grupes, galinčias parodyti plano 
veiksmingumą: 

- ūkinės veiklos stebėsena; 
- rūšių ir buveinių būklės stebėsena. 
 

9 lentelė.  
ŪKINĖS VEIKLOS STEBĖSENOS APIMTYS 

 
Stebėsenos objektas Parametrai Periodiškumas 
Gamtotvarkos darbai 
pelkių buveinėse 

- iškirstų sumedėjusių augalų ar jų atžalų plotas (ha); 
- nušienautų nendrynų plotas (ha). 

Treti, penkti ir 
aštunti metai 

 
Siekiant įvertinti tvarkymo darbų naudą retoms rūšims ir buveinėms, turi būti stebima jų 

būklė.  
Ketvirtaisiais plano įgyvendinimo metais turi būti sukartografuota Tarpinių pelkių ir liūnų 

buveinė ir nustatytas tikslus jos užimamas plotas, charakteringų augalų rūšinė sudėtis ir 
skaitlingumas, augalų bendrijos struktūra. Šie skaičiai įtraukiami į peržiūrą ir, jei saugoma 
buveinė mažėja ar prastėja jos būklė, reikia imtis priemonių, kad būtų nustatyta jų mažėjimo 
priežastis. Taip pat reikėtų apsvarstyti, ar tinkamas stebėjimų dažnumas. Valstybinėje 
monitoringo programoje nustačius kitą Europos svarbos buveinių stebėsenos dažnumą, reikėtų 
vadovautis ta programa. 

Tikslinė paukščių rūšis, dėl kurios buvo įsteigta PAST – švygžda, turi būti stebima pagal 
Valstybinę monitoringo programą vadovaujantis esamomis patvirtintomis metodikomis. 
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