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A. TEKSTINĖ DALIS. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. RIBŲ KOREGAVIMO PASIŪLYMAI
ĮVADAS
Dzūkijos nacionalinis parkas (toliau vadinama – 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“ (Žin., 1991,
Nr. 13-332). Jis skirtas nacionalinės svarbos kraštovaizdžio kompleksams ir
antropoekosistemoms, reprezentuojantiems Dzūkijos etnokultūrinės srities gamtos ir kultūros
savitumus, saugoti, tvarkyti ir jų naudojimui reguliuoti.
Nacionalinis parkas yra pietiniame Lietuvos pakraštyje, Alytaus apskrityje. Didžioji
Nacionalinio parko dalis yra Varėnos rajono savivaldybėje, pietiniai pakraščiai patenka į
Druskininkų savivaldybę, o šiaurės vakariniai – į Alytaus ir Lazdijų rajonų savivaldybes.
Nacionalinio parko plotas – 58 522 ha. Tai šiuo metu didžiausia saugoma teritorija Lietuvoje.
Nacionaliniame parke gyvena apie 4 300 gyventojų, teritorija apgyventa retai – vidutinis
tankumas vos 8 gyv./km². Iš viso Nacionaliniame parke yra 79 kaimai (didžiausias –
Marcinkonys, apie 730 gyventojų) ir Merkinės miestelis (apie 1 600 gyventojų). Žemėnaudos
struktūroje vyrauja miškai (85 % teritorijos). Mažą gyventojų tankumą ir didelį teritorijos
miškingumą lemia nederlingi dirvožemiai. Svarbiausios ir išskirtinės Nacionalinio parko
vertybės – Dainavos girios ir Merkio santakinio upyno gamtinis kompleksas, raiškus Nemuno
slėnio ruožas, panemunių ir šilinių dzūkų etnokultūriniai kaimai.
Šiuo metu galiojančios Nacionalinio parko ir jo zonų ribos patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 419 „Dėl Dzūkijos
nacionalinio parko planavimo schemos“ (Žin., 1997, Nr. 40-972). Nacionalinis parkas pagal
gamtos ir kultūros vertybių pobūdį, rekreacinio bei ūkinio naudojimo galimybes ir
gyvenviečių tinklo ypatumus yra suskirstytas į konservacinio (46,2 %), ekologinės apsaugos
(11,4 %), rekreacinio (1 %), ūkinio (40,8 %) ir gyvenamojo (0,6 %) funkcinio prioriteto
zonas (1, 18 priedai).
Konservacinio funkcinio prioriteto zoną šio metu sudaro Skroblaus, Musteikos ir
Povilnio gamtiniai rezervatai, Nemuno, Merkio, Ūlos, Liškiavos, Kapiniškių, Lizdų,
Lynežerio ir Glyno kraštovaizdžio draustiniai, Merkinės, Pakrykštės, Gudelių, Uciekos,
Straujos, Marcinkonių, Dravių kampo, Alkūnės kampo ir Šunupio geomorfologiniai
draustiniai, Grūdos ir Netiesų hidrografiniai draustiniai, Imiškių (Imškų), Didžiabalės,
Bakanauskų ir Dėlyno telmologiniai draustiniai, Subartonių miško botaninis draustinis,
Subartonių memorialinis draustinis, Musteikos ir Žiogelių etnokultūriniai draustiniai bei
Merkinės urbanistinis draustinis (19 priedas).
Ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną sudaro miškingos arba agrarinės
teritorijos, atliekančios rezervatų ir draustinių, vandens telkinių, laukų, pakelių ir reljefo
apsaugos funkcijas. Rekreacinio funkcinio prioriteto zona apima Mergelės Akelių,
Dubaklonio, Ešerinio, Kastinio ir Marcinkonių miškingas rekreacines teritorijas, kurios
skirtos intensyviam rekreaciniam naudojimui. Jose leidžiama rekreacinė statyba, galima
įrengti kitą infrastruktūrą, formuoti miško parkus. Gyvenamojo funkcinio prioriteto zona
apima Marcinkonių ir Žeimių kaimus, kurie nepasižymi specialiomis apsauginėmis
funkcijomis. Ūkinio funkcinio prioriteto zoną sudaro nepasižyminčios ypatingomis gamtos ar
kultūros paveldo vertybėmis ir nutolusios nuo pagrindinių upių ir ežerų miškingos arba
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agrarinės teritorijos, kuriose pirmenybė teikiama ūkinei veiklai, taip pat didesni bendro
naudojimo vandens telkiniai. Joje išskirtos miškų ūkio (Netiesų, Pakrikštės, Navasodų,
Puvočių, Ūlos, Kašėtų, Grybaulios, Jakubiškių, Dūdiškės, Pašilingės, Kemsinės, Margionių,
Rudnios, Raitininkų, Lankininkų, Maksimonių, Merkinės, Dubaklonio, Norulių,
Viršurodukio, Darželių ir Marcinkonių ūkiniai miškai), žemės ūkio ( Margionių, Norulių,
Pastraujos, Panaros ir Samūniškių agrarinės teritorijos) ir vandens ūkio (Nemuno atkarpa tarp
Žeimių ir Česukų kaimų) zonos.
Nacionalinis parkas turi buferinės apsaugos zoną (10 748 ha), kurią sudaro 8 atskiri
arealai. Jos tikslas – apsaugoti Nacionalinio parko gamtinę ekosistemą nuo galimos taršos, o
kraštovaizdį – nuo neigiamo vizualinio poveikio.
Naujas ribų planas buvo rengiamas siekiant optimizuoti Nacionalinio parko ir jo
funkcinio prioriteto zonų ribas. Nacionalinio parko ir jo zonų ribų planas parengtas
vadovaujantis Saugomų teritorijų, Teritorijų planavimo įstatymais, Saugomų teritorijų ir jų
zonų ribų planų rengimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Planavimo darbus vykdė Viešoji
įstaiga Gamtos paveldo fondas, buvo pasitelkti kraštovaizdžio, geologijos, biologinės
įvairovės, kultūros paveldo, vandenų, miškų, rekreacijos ekspertai. Planavimo procese
dalyvavo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos
specialistai.
1. NACIONALINIO PARKO RIBŲ KOREKTŪRA
Nacionalinio parko išorinės ribos yra nusistovėjusios ir iš esmės yra optimalios.
Remiantis Čepkelių valstybinio rezervato tvarkymo plane pateiktais siūlymais, siūloma
dviejose vietose koreguoti Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio
rezervato ribą (2 priedas):
1.1. Marcinkonių girininkijos 218 miško kvartalą įjungti į Čepkelių valstybinį gamtinį
rezervatą. Šis miško kvartalas tiesiogiai ribojasi su Čepkelių raisto lagu (kitose vietose
apypelkis yra įjungtas į rezervatą). Be to, miškas yra vertingas biologiniu požiūriu, jame yra
išskirtos kertinės miško buveinės pušynai ir mišrūs miškai su pušimis;
1.2 Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 37 kvartale bei Musteikos girininkijos
248 kvartale rezervato ir Nacionalinio parko ribą pakoreguoti pagal Marcinkonių –
Pogarendos kelią (kelio atkarpa yra dviračių turizmo trasa; šiuo metu turistai keliauja per
rezervatą);
1.3. Musteikos girininkijos 233 kvartalo pietrytinę dalį (su pelke besiribojančią kopą)
siūloma įjungti į Čepkelių valstybinį gamtinį rezervatą.
2. FUNKCINIO PRIORITETO ZONŲ RIBŲ KOREKTŪRA
2.1. Subartonių memorialinį draustinį siūloma keisti į Subartonių kraštovaizdžio
draustinį ir išplėsti draustinio ribas, įjungiant vakarinį Subartonių kaimo pakraštį (šiuo metu
jis patenka į ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną), Balyno kalną, Gelovinės ežerą
su paežerės šventvietėmis ir Gelovinės upelio aukštupį (šiuo metu patenka į Subartonių miško
botaninį draustinį) (3, 4 priedai). Šios teritorijos priklauso V. Krėvės-Mickevičiaus gimtajai ir
„Dainavos šalies žmonių padavimuose“ aprašytai Subartonių kaimo erdvei ir turėtų būti
saugomos kaip vientisas kompleksas. Masališkių kalnas, vadinamas Šarūno kapu, lieka už
Nacionalinio parko ribos, buferinės apsaugos zonoje.
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2.2. Į Subartonių miško botaninį draustinį siūloma įjungti Subartonių miško 707 ir
713 kvartalų dalis su Europos Bendrijos svarbos 9010 *Vakarų taigos ir 9020 Plačialapių ir
mišrių miškų buveinėmis. Siūlomoje įjungti į draustinį teritorijoje yra valstybiniai IV grupės
miškai.
2.3. Siūloma koreguoti Merkinės urbanistinio draustinio ribas. Dabartinės urbanistinio
draustinio ribos nesutampa su Merkinės miestelio istorinės dalies – urbanistinės vertybės
(unikalus kodas – 17097, senas kodas – U28) ribomis (5 priedas). Urbanistinės vertybės ribos
taip pat turi būti koreguojamos, atsižvelgiant į istorinius duomenis, faktinę padėtį ir žemės
sklypų ribas. Merkinės urbanistinio draustinio ribas siūloma sutapdinti su kultūros paveldo
specialistų patikslintomis urbanistinės vertybės ribomis. Jos turi apimti senąją, istorinę
miestelio dalį (6 priedas).
2.4. Šiauriniame ir rytiniame Merkinės miestelio pakraščiuose, kurie nepatenka į
urbanistinės vertybės ribas, siūloma suformuoti gyvenamojo funkcinio prioriteto zoną,
numatant galimybes miestelio plėtrai (6 priedas).
2.5. Žemės ūkio zonas, įsiterpusias tarp Subartonių kraštovaizdžio, Straujos ir
Merkinės geomorfologinių draustinių, siūloma įjungti į ekologinės apsaugos funkcinio
prioriteto zoną, siekiant užtikrinti minėtų draustinių ekologinę apsaugą (5, 6 priedai).
2.6. Musteikos etnokultūrinio draustinio ribas siūloma koreguoti, atsižvelgiant į
kultūros paveldo ekspertų siūlomas kultūros paveldo vertybės – Musteikos kaimo (unikalus
kodas – 10338) – teritorijos ribas (7 priedas).
2.7. Žiogelių etnokultūrinio draustinio ribas siūloma koreguoti, atsižvelgiant į kultūros
paveldo ekspertų siūlomas kultūros paveldo vertybės – Žiogelių kaimo (unikalus kodas –
21320) – teritorijos ribas (8 priedas).
2.8. Musteikos girininkijos 326 ir 336 miško kvartalus (tarp Įmiškių telmologinio
draustinio ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato; vyrauja pelkiniai miškai, yra kurtinių
tuokvietės ir jų apsaugos zonos) siūloma įjungti į Įmiškių telmologinį draustinį, nustatant IIA
miškų grupę. Šiuo metu teritorija patenka į ekologinės apsaugos prioriteto zoną (valstybiniai
III grupės miškai). Įmiškių telmologinio draustinio pavadinimą siūloma keisti į Imškų
telmologinį draustinį (pagal vietos gyventojų vartojamą pelkės pavadinimą).
2.9. Bakanauskų ir Didžiabalės telmologinių draustinių ribas siūloma koreguoti,
sutapatinant su pelkinių kompleksų ribomis. Aplinkinius III grupės miškus siūloma įjungti į
ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną (9, 10 priedai).
2.10. Bižų kaimo pietiniame pakraštyje esančią pelkę su aplinkiniais miškais ir
pievomis siūloma įjungti į Ūlos kraštovaizdžio draustinį (šiuo metu teritorija patenka į
Dėlyno telmologinį draustinį). Čia yra Bižų kaimo naudmenos, iš pelkės teka upelis į Ūlą.
Kiti Dėlyno telmologiniame draustinyje saugomi pelkiniai duburiai yra kitokio pobūdžio: jie
neturi paviršinio nuotėkio, yra atokiau nuo gyvenamų vietovių, miške, nenaudojami žemės
ūkiui (11, 12 priedas). Dėlyno telmologinio draustinio pavadinimą siūloma keisti į Dėlinio
telmologinį draustinį (pagal ežero pavadinimą).
2.11. Ūlos kraštovaizdžio draustinio ribą į vakarus nuo Mančiagirės kaimo siūloma
koreguoti pagal reljefo formas (dabartinė draustinio riba kerta slėnius, duburius) (13 priedas).
Siūlomoje įjungti į draustinį teritorijoje yra valstybiniai IV grupės miškai.
2.12. Siekiant užtikrinti Kapiniškių kraštovaizdžio draustinio ir etnokultūrinio
Margionių kaimo apsaugą, siūloma į pietus nuo Margionių esančią žemės ūkio zoną įjungti į
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ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną. Teritorijoje žemės ūkio veikla nevykdoma, ji
apauga mišku.
2.13. Grūdos upės aukštupį su paupio naudmenomis, apsauginiais III grupės miškais
ir Darželių kaimu siūloma įjungti į ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną (šiuo metu
Grūdos aukštupys ir Darželių kaimas yra miškų ūkio zonoje).
2.14. Šunupio aukštupį su apsauginiais III grupės miškais ir Šunupio kaimo
naudmenomis siūloma įjungti į ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną (šiuo metu yra
miškų ūkio zonoje).
2.15. Siūloma koreguoti Glyno kraštovaizdžio draustinio šiaurinę ribą. Šiaurinėje
Glyno ežero pakrantėje siūloma suformuoti rekreacinio funkcinio prioriteto zoną. Čia yra dvi
intensyviai naudojamos stovyklavietės, išskirti rekreaciniai (IIB grupės) miškai. Merkinės
girininkijos 47 miško kvartale draustinio ribą siūloma vesti miško keliu, 38 kvartale –
sutapatinti su valstybinės reikšmės miškų riba. Iš draustinio siūlomi išjungti miškai būtų
įjungti į miškų ūkio zoną (14 priedas).
2.16. Siūloma suformuoti rekreacinio funkcinio prioriteto zoną Puvočiuose. Ji apimtų
Puvočių kaimą, kaimo pakraščiuose esančius ir numatomus rekreacinės infrastruktūros
objektus (šiauriniame kaimo pakraštyje yra poilsiavietė ir stovyklavietė, pietvakariniame
kaimo pakraštyje Varėnos rajono savivaldybė numato įrengti kempingą) ir poilsiui tinkamus
miškus (15 priedas). Šiuo metu teritorija patenka į Merkio kraštovaizdžio draustinį.
2.17. Siūloma suformuoti rekreacinio funkcinio prioriteto zoną Randamonių kaime,
prie Merkinės – Druskininkų kelio, sudarant galimybes plėtoti rekreacines paslaugas ir
infrastruktūrą, įrengti stovyklavietę.
2.18. Siūloma suformuoti rekreacinio funkcinio prioriteto zoną prie Kuleinio ežero,
sudarant galimybes plėtoti stovyklavimui reikalingą infrastruktūrą.
2.19. Siūloma suformuoti rekreacinio funkcinio prioriteto zoną rytiniame Lizdų ežero
krante. Čia siūloma plėtoti rekreaciją, poilsiui skirtą infrastruktūrą ir paslaugų teikimą.
Tokios galimybės yra numatytos ir galiojančioje planavimo schemoje (išskirta
urbanizuojamos rekreacinės aplinkos kraštovaizdžio tvarkymo zona). Teritorija yra
Nacionalinio parko pakraštyje, netoli Ryliškių kaimo (16 priedas).
2.20. Siūloma atsisakyti nenaudojamos Dubaklonio rekreacinio funkcinio prioriteto
zonos. Šiaurinę teritorijos dalį su numatomu rekultivuoti Jonionių žvyro karjeru siūloma
įjungti į miškų ūkio zoną, pietinę dalį (prie Nemuno upės) – prijungti prie ekologinės
apsaugos funkcinio prioriteto zonos (17 priedas).
2.21. Panaros kaimą siūloma įjungti į gyvenamojo funkcinio prioriteto zoną (šiuo
metu kaimas yra žemės ūkio zonoje).
2.22. Siūloma atsisakyti vandens ūkio zonos, Nemuno atkarpą tarp Žeimių ir Česukų
kaimų įjungiant į ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną.
3. SIŪLOMOS FUNKCINIO PRIORITETO ZONOS
3.1. Įvertinus vertybių pasiskirstymą, teritorijos naudojimo ir apsaugos poreikius,
Nacionaliniame parke išskiriamos konservacinio, ekologinės apsaugos, rekreacinio, ūkinio ir
gyvenamojo funkcinio prioriteto zonos.
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3.2. Konservacinio funkcinio prioriteto zoną sudaro Musteikos, Povilnio ir Skroblaus
gamtiniai rezervatai, Glyno, Kapiniškių, Liškiavos, Lizdų, Lynežerio, Merkio, Nemuno,
Subartonių ir Ūlos kraštovaizdžio draustiniai, Alkūnės kampo, Dravių kampo, Gudelių,
Marcinkonių, Merkinės, Pakrikštės, Straujos, Šunupio ir Uciekos geomorfologiniai
draustiniai, Grūdos ir Netiesų hidrografiniai draustiniai, Bakanauskų, Dėlinio, Didžiabalės ir
Imškų telmologiniai draustiniai, Subartonių miško botaninis draustinis, Stėgalios miško pušies
genetinis draustinis, Musteikos ir Žiogelių etnokultūriniai draustiniai bei Merkinės urbanistinis
draustinis, kurių tikslai yra šie:
3.2.1. Musteikos gamtinio rezervato – išsaugoti natūralų Musteikos upelį ir unikalias
miškų ekosistemas su būdingomis augalų, grybų ir gyvūnų rūšimis, Europos Bendrijos
svarbos 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų, 9010 *Vakarų taigos, 9080 *Pelkėtų lapuočių miškų
buveinėmis, Šneiderio kirmvabalio (Boros schneideri), žvilgančiosios riestūnės
(Hamatocaulis vernicosus) populiacijomis, lūšies (Lynx lynx), juodojo gandro (Ciconia
nigra), žvirblinės pelėdos (Glaudicium paserinum), pilkosios meletos (Picus canus),
mažosios suktenės (Vertigo angustior), pušinio plokščiavabalio (Cucujus haematodes),
didžiojo skydvabalio (Peltis grossa), skaisčiosios raudonpintės (Pycnoporellus fulgens) ir
kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveinėmis bei
etaloniniu sėkliniu miškų genofondu;
3.2.2. Povilnio gamtinio rezervato – išsaugoti natūralų, raiškiu dubakloniu tekantį
Povilnio upelį, būdingas slėnio miškų ir pelkių ekosistemas su Europos Bendrijos svarbos
7140 Tarpinių pelkių ir liūnų, 7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, 9010 *Vakarų
taigos, 9050 Žolių turtingų eglynų, 9080 *Pelkėtų lapuočių miškų, 91T0 *Kerpinių pušynų
buveinėmis, plačialapės klumpaitės (Cypripedium calceolus) populiacija, virgininio varpenio
(Botrychium virginianum), raudonojo garbenio (Cephalanthera rubra), ūdros (Lutra lutra),
paprastojo kūjagalvio (Cottus gobio), didžiojo skydvabalio (Peltis grossa), tamsiarudės
kempinės (Phellinus nigrolimitatus), rausvosios pintainės (Fomitopsis rosea) ir kitų Lietuvoje
griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveinėmis;
3.2.3. Skroblaus gamtinio rezervato – išsaugoti Skroblaus upelio ir jo intakų
hidrografinę struktūrą bei hidrologinį režimą, unikalų pralaužtinio kanjoninio slėnio gamtinį
kompleksą su Europos Bendrijos svarbos 3260 Upių sraunumų su kurklių bendrijomis, 7140
Tarpinių pelkių ir liūnų, 7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, 9010 *Vakarų taigos,
91T0 *Kerpinių pušynų, 91E0 *Aliuvinių miškų buveinėmis, ūdros (Lutra lutra), mažosios
nėgės (Lampetra planeri), paprastojo kūjagalvio (Cottus gobio), žvilgančiosios riestūnės
(Hamatocaulis vernicosus) populiacijomis, raudonojo garbenio (Cephalanthera rubra),
daugiaskilčio varpenio (Botrychium multifidum), raistinės viksvos (Carex paupercula),
raukšlėtosios smėliabitės (Andrena rugulosa), kopūstgalvio raukšlio (Sparassis crispa) ir kitų
Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveinėmis;
3.2.4. Glyno kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti raiškų Glyno ežero dubaklonį ir
natūralų Glynupio upelį, akmens amžiaus gyvenviečių sankaupą bei būdingas miškų, pelkių
ir vandens ekosistemas su Europos Bendrijos svarbos 7110 *Aktyvių aukštapelkių, 9010
*Vakarų taigos, 91T0 *Kerpinių pušynų buveinėmis, ligutės (Lullula arborea), Šneiderio
kirmvabalio (Boros schneideri), kartuolės (Rhodeus sericeus amarus) populiacijomis;
3.2.5. Kapiniškių kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Skroblaus upelio ištakas,
vienkieminio slėninio Kapiniškių kaimo viensėdžių erdvinę struktūrą ir žemėnaudą,
etnokultūrinio Margionių kaimo erdvinę ir planinę struktūrą, Margionių akmens amžiaus
titnago kasyklų vietą, miškų pievų ir pelkių gamtinį kompleksą su Europos Bendrijos svarbos
3260 Upių sraunumų su kurklių bendrijomis, 6210 stepinių pievų, 7140 Tarpinių pelkių ir
liūnų, 7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, 9010 *Vakarų taigos, 91T0 *Kerpinių
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pušynų buveinėmis, ūdros (Lutra lutra), mažosios nėgės (Lampetra planeri), kūjagalvio
(Cottus gobio), didžiojo auksinuko (Lycaena dispar), pelkinės uolaskėlės (Saxifraga
hirculus), dvilapio purvuolio (Liparis loeselii), žvilgančiosios riestūnės (Hamatocaulis
vernicosus), plikažiedžio linlapio (Thesium ebracteatum) populiacijomis, gervės (Grus grus),
keturdantės suktenės (Vertigo geyeri), taškuotojo melsvio (Maculinea arion), gauruotosios
skolijos (Scolia hirta), smulkiažiedės (Orchis ustulata) bei šalmuotosios (O. militaris)
gegužraibių ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų
buveinėmis;
3.2.6. Liškiavos kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Nemuno vingio ties Liškiava
kraštovaizdį su panemunės raguvynais, Krūčio upelio slėnio gamtiniu kompleksu, Liškiavos
mitologinių akmenų, piliakalnio ir dvarvietės kompleksu, Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčios
ir domininkonų vienuolyno ansambliu, atvirų šlaitų buveinėmis, unikaliais geomorfologiniais
panemunės raguvyno ir Krūčio upelio slėnio kompleksais, Europos Bendrijos svarbos 7160
Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių; 91E0 *Aliuvinių miškų buveinėmis, ūdros (Lutra
lutra), tulžio (Alcedo athis), salačio (Aspius aspius) populiacijomis, pietinio (Zygaena
angelicae) ir raudonžiedžio (Z. ephialtes) marguolių, smiltyninio (Polyommatus dorylas) ir
stepinio (Polyommatus coridon) melsvių, kardalapio garbenio (Cephalanthera longifolia),
vapsvaėdžio (Pernis apivorus) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų
ir augalų buveinėmis;
3.2.7. Lizdų kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti raiškaus moreninio kalvyno
kraštovaizdį su Lizdų kaimo erdvine struktūra, paežerinių pelkių kompleksais ir giliais
termokarstiniais duburiais, unikaliu Bedugnio ežerėliu ir žemės gelmėse pradingstančiu
Bukaverksnio upeliu, Europos Bendrijos svarbos 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų, 7220 Šaltinių
su besiformuojančiais tufais buveinėmis, dvilapio purvuolio (Liparis loeselii), raudonpilvės
kūmutės (Bombina bombina) populiacijomis, rudojo peslio (Milvus milvus), putpelės
(Coturnix coturnix), kimininio žemlielio (Geoglossum sphagnophilum), patvankinio
pataisiuko (Lycopodiella inundata), menturlapės ežerutės (Hydrilla verticillata), melsvojo
gencijono (Gentiana cruciata) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų,
augalų ir grybų buveinėmis;
3.2.8. Lynežerio kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Lynežerio – būdingo paežerinio
šilinių dzūkų kaimo – erdvinę ir planinę struktūrą ir jo aplinkos kraštovaizdį su vertinga
Lynelio ežero ekosistema bei būdingomis miškų ekosistemomis su Europos Bendrijos
svarbos 2330 Nesusivėrusių žemyninių smiltpievių, 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų, 9010
*Vakarų taigos, 9080 *Pelkėtų lapuočių miškų, 91T0 *Kerpinių pušynų buveinėmis, lėlio
(Caprimulgus europaeus), lygutės (Lulula arborea), raudonpilvės kūmutės (Bombina
bombina), vėjalandės šilagėlės (Pulsatilla patens) populiacijomis, šakotojo varpenio
(Botrychium matricariifolium), penkialapio dobilo (Trifolium lupinaster) ir kitų Lietuvoje
griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;
3.2.9. Merkio kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Merkio bei Skroblaus žemupių
slėnių kraštovaizdį su šilinių dzūkų viensėdžių ir kaimų erdvine ir planine struktūra, akmens
ir ankstyvųjų metalų laikotarpio stovyklavietėmis, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvarviete
Mardasave, ginkluoto pasipriešinimo įvykių vietomis, Europos Bendrijos svarbos 3260 Upių
sraunumų su kurklių bendrijomis, 2330 Nesusivėrusių žemyninių smiltpievių, 6120
Karbonatinių smėlynų smiltpievių 6450 Aliuvinių pievų, 9010 *Vakarų taigos buveinėmis,
lėlio (Caprimulgus europaeus), lygutės (Lulula arborea), tulžio (Alcedo athis), ūdros (Lutra
lutra), mažosios nėgės (Lampetra planeri), kūjagalvio (Cottus gobio), salačio (Aspius
aspius), didžiojo auksinuko (Lycaena dispar), pleištinės skėtės (Ophiogomphus cecilia)
populiacijomis, vertingas Merkio žemupio pievas su pietinio (Zygaena angelicae) ir
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raudonžiedžio (Z. ephialtes) marguolių, stepinio (Polyommatus coridon) ir žalsvojo
(Glaucopsyche alexis) melsvių, juodosios hesperijos (Erynnis tages), kampuotojo česnako
(Allium angulosum), Borbašo gvazdiko (Dianthus borbasii), Delavinio kelerijos (Koeleria
delavignei) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų
buveinėmis;
3.2.10. Nemuno kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti pralaužtinio Nemuno vidurupio
slėnio kraštovaizdį su būdinga panemunių dzūkų viensėdžių ir kaimų erdvine struktūra,
akmens ir ankstyvųjų metalų laikotarpio stovyklavietėmis, geležies amžiaus ir ankstyvųjų
istorinių laikų gyvenvietėmis, ginkluoto pasipriešinimo įvykių vietomis, raguvinių slėninių
miškų ekosistemomis, Europos Bendrijos svarbos 6430 Eutrofinių aukštųjų žolynų 91E0
*Aliuvinių miškų, 7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, 7220 Šaltinių su
besiformuojančiais tufais buveinėmis, ūdros (Lutra lutra), tulžio (Alcedo athis), salačio
(Aspius aspius), kūjagalvio (Cottus gobio), kartuolės (Rhodeus sericeus amarus)
populiacijomis; jūrinio erelio (Haliaetus albicilla), rudojo (Milvus milvus) ir juodojo (Milvus
migrans) peslių, mažosios žuvėdros (Sterna albifrons) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei
saugomų rūšių gyvūnų buveinėmis;
3.2.11. Subartonių kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Subartonių kaimo – lietuvių
kultūros ir visuomenės veikėjo V. Krėvės-Mickevičiaus (1882–1954) gimtinės – kraštovaizdį
su Šarūno ir Balyno kalnais, Gelovinės šventvietėmis, gimtąja V. Krėvės-Mickevičiaus
sodyba-muziejumi, V. Krėvės-Mickevičiaus kapu, kitomis su rašytojo gyvenimu ir kūryba
susijusios vietomis bei objektais, Gelovinės upelio natūralia atkarpa, Europos Bendrijos
svarbos 9020 Plačialapių ir mišrių miškų, 9080 *Pelkėtų lapuočių miškų buveinėmis,
žvilgančiosios riestūnės (Hamatocaulis vernicosus), raudonpilvės kūmutės (Bombina
bombina) populiacijomis, vištvanagio (Accipter gentilis), gervės (Grus grus), didžiosios
miegapelės (Glis glis) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų
buveinėmis;
3.2.12. Ūlos kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Ūlos žemupio slėnio kraštovaizdį su
šilinių dzūkų Zervynų, Mančiagirės, Žiūrų, Trakiškių, Paūlių kaimų erdvine ir planine
struktūra, akmens ir ankstyvųjų metalų laikotarpio stovyklavietėmis, ginkluoto
pasipriešinimo įvykių vietomis, aktyviomis upės atodangomis, kitomis gamtos ir kultūros
paveldo vertybėmis ir būdingomis ekosistemomis, Europos Bendrijos svarbos 3260 Upių
sraunumų su kurklių bendrijomis, 7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, 9010
*Vakarų taigos, 91E0 *Aliuvinių miškų, 91T0 *Kerpinių pušynų buveinėmis, tulžio (Alcedo
athis), lėlio (Caprimulgus europaeus), lygutės (Lulula arborea), ūdros (Lutra lutra),
mažosios nėgės (Lampetra planeri), kirtiklio (Cobitis taenia), didžiojo auksinuko (Lycaena
dispar), vėjalandės šilagėlės (Pulsatilla patens) populiacijomis, kukučio (Upupa epops),
lygiažvynio žalčio (Coronella austriaca), kalninės arnikos (Arnica montana) ir kitų Lietuvoje
griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;
3.2.13. Alkūnės kampo geomorfologinio draustinio – išsaugoti Alkūnės kampo miško
kopų masyvą – parabolinių kontinentinių kopų etaloną su būdingomis ekosistemomis,
Europos Bendrijos svarbos 91T0 *Kerpinių pušynų buveinėmis, lėlio (Caprimulgus
europaeus), lygutės (Lulula arborea), Šneiderio kirmvabalio (Boros schneideri), lututės
(Aegolius funereus), vėjalandės šilagėlės (Pulsatilla patens) populiacijomis, apuoko (Bubo
bubo), lygiažvynio žalčio (Coronella austriaca), kalninės arnikos (Arnica montana) ir kitų
Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;
3.2.14. Dravių kampo geomorfologinio draustinio – išsaugoti Dravių kampo miško
kopų masyvą su Žydo kalnu ir būdingomis miškų ekosistemomis, Europos Bendrijos svarbos
91T0 *Kerpinių pušynų buveinėmis, kurtinio (Tetrao urogallus), lėlio (Caprimulgus
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europaeus), lygutės (Lulula arborea), lututės (Aegolius funereus), vėjalandės šilagėlės
(Pulsatilla patens) populiacijomis;
3.2.15. Gudelių geomorfologinio draustinio – išsaugoti Panaros terasinės sistemos
žemutinę dalį su terasinių tarpurumbių geomorfologine struktūra ir būdinga augalija, juodojo
peslio (Milvus migrans), griežlės (Crex crex) ir kitų Lietuvoje saugomų rūšių gyvūnų
buveinėmis;
3.2.16. Marcinkonių geomorfologinio draustinio – išsaugoti Marcinkonių miško kopų
masyvą su Dalgiakalnio kopa ir būdingomis miškų ekosistemomis, Europos Bendrijos
svarbos 2330 Nesusivėrusių žemyninių smiltpievių, 91T0 *Kerpinių pušynų buveinėmis ir
kurtinio (Tetrao urogallus), lėlio (Caprimulgus europaeus), lygutės (Lulula arborea), lututės
(Aegolius funereus), Šneiderio kirmvabalio (Boros schneideri), smiltyninio gvazdiko
(Dianthus arenarius), vėjalandės šilagėlės (Pulsatilla patens) populiacijomis, šiurkščiosios
vanagutės (Pilosella echioides), Gorskio pūtelio (Tragopogon gorskianus) ir kitų Lietuvoje
griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;
3.2.17. Merkinės geomorfologinio draustinio – išsaugoti raiškų moreninį Merkinės
volą ir reprezentatyvų Dzūkų aukštumų pietinių atšlaičių reljefo etaloną su balinio vėžlio
(Emys orbicularis), putpelės (Coturnix coturnix), plėšriosios medšarkės (Lanius excubitor) ir
kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų buveinėmis;
3.2.18. Pakrikštės geomorfologinio draustinio – išsaugoti Nemuno senslėnio
fragmentą su Pakrikštės eroziniu cirku, griežlės (Crex crex), raudonpilvės kūmutės (Bombina
bombina) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;
3.2.19. Straujos geomorfologinio draustinio – išsaugoti Straujos slėninio dubaklonio
struktūrą su raiškiomis erozinėmis formomis, Laujos ežeru ir didelės biologinės įvairovės
ekosistemomis, Europos Bendrijos svarbos 3260 Upių sraunumų su kurklių bendrijomis,
7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių,7220 Šaltinių su besiformuojančiais tufais,
9080 *Pelkėtų lapuočių miškų, 9180 *Griovų ir šlaitų miškų buveinėmis, ūdros (Lutra lutra),
mažosios nėgės (Lampetra planeri), kūjagalvio (Cottus gobio), žvilgančiosios riestūnės
(Hamatocaulis vernicosus) populiacijomis, vijūno (Misgurnus fossilis), didžiosios miegapelės
(Glis glis), krateriškojo taurūnio (Urnula craterium), kalninės jonažolės (Hypericum
montanum), ovaliosios geldutės (Unio crassus) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei
saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveinėmis;
3.2.20. Šunupio geomorfologinio draustinio – išsaugoti Šunupio kontinentinių miško
kopų masyvą su Europos Bendrijos svarbos 91T0 *Kerpinių pušynų buveinėmis, tetervino
(Lyrurus tetrix), lėlio (Caprimulgus europaeus), lygutės (Lulula arborea) ir lututės (Aegolius
funereus) populiacijomis;
3.2.21. Uciekos geomorfologinio draustinio – išsaugoti erozinius Nemuno slėnio
šlaitus su skardžiais, cirkais ir grioviniais intakų slėniukais, Europos Bendrijos svarbos 3260
Upių sraunumų su kurklių bendrijomis, 7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, 9180
*Griovų ir šlaitų miškų buveinėmis, juodojo peslio (Milvus migrans), didžiosios miegapelės
(Glis glis), šermuonėlio (Mustela erminea), ūdros (Lutra lutra), svogūninės dantažolės
(Dentaria bulbifera), pietinio (Zygaena angelicae) ir raudonžiedžio (Z. ephialtes) marguolių
ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;
3.2.22. Grūdos hidrografinio draustinio – išsaugoti hidrografinę Grūdos upės vagos
struktūrą su būdingomis paupių pievų ir miškų ekosistemomis, etnokultūriniu Kašėtų kaimu,
Europos Bendrijos svarbos 3260 Upių sraunumų su kurklių bendrijomis, 91T0 *Kerpinių
pušynų buveinėmis, skiauterėtojo tritono (Triturus cristatus), mažosios nėgės (Lampetra
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planeri), kūjagalvio (Cottus gobio), didžiojo auksinuko (Lycaena dispar) populiacijomis,
plačialapės gegūnės (Dactylorhiza majalis), mažosios (Vertigo angustior) ir keturdantės
(Vertigo geyeri) suktenių, geltonžiedžio kordulegastro (Cordulegaster boltonii) ir kitų
Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;
3.2.23. Netiesų hidrografinio draustinio – išsaugoti Apsingės ir Kempės upelių bei
Netiesų ežerėlių sistemos hidrografinę struktūrą su šaltiniais ir būdingomis ekosistemomis,
Europos Bendrijos svarbos 3150 Natūralių eutrofinių ežerų su plūdžių arba aštrių
bendrijomis, 7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, 9010 *Vakarų taigos, 9080
*Pelkėtų lapuočių miškų, 9180 *Griovų ir šlaitų miškų, 91T0 *Kerpinių pušynų buveinėmis,
ūdros (Lutra lutra), mažosios nėgės (Lampetra planeri), kūjagalvio (Cottus gobio), didžiojo
auksinuko (Lycaena dispar), pelkinės uolaskėlės (Saxifraga hirculus), dvilapio purvuolio
(Liparis loeselii), žvilgančiosios riestūnės (Hamatocaulis vernicosus) populiacijomis,
miškinės plikaplaiskės (Neottianthe cucullata), mažosios suktenės (Vertigo angustior), gervės
(Grus grus), jūrinio erelio (Haliaetus albicilla) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei
saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;
3.2.24. Bakanauskų telmologinio draustinio – išsaugoti pelkinį ežerinį termokarstinės
kilmės kompleksą su Europos Bendrijos svarbos 3160 Natūralių distrofinių ežerų, 7140
Tarpinių pelkių ir liūnų buveinėmis, raudonpilvės kūmutės (Bombina bombina) populiacija,
kimininio žemlielio (Geoglossum sphagnophilum), patvankinio pataisiuko (Lycopodiella
inundata), laplandinio karklo (Salix lapponum) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei
saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveinėmis;
3.2.25. Dėlinio telmologinio draustinio – išsaugoti tarpkopiniame Dėlinio
dubaklonyje esančių smulkių miško pelkučių su ežerokšniais gamtinę sistemą, Europos
Bendrijos svarbos 3160 Natūralių distrofinių ežerų, 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų, 7160
Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių buveines, pelkinės uolaskėlės (Saxifraga hirculus),
kurtinio (Tetrao urogallus) populiacijas, mažosios (Vertigo angustior) ir keturdantės (Vertigo
geyeri) suktenių ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų
buveines;
3.2.26. Didžiabalės telmologinio draustinio – išsaugoti Didžiabalės pelkinį kompleksą
su Europos Bendrijos svarbos 7110 *Aktyvių aukštapelkių, 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų
buveinėmis, laplandinio karklo (Salix lapponum), jūrinio erelio (Haliaetus albicilla), tikučio
(Tringa glareola), pelkinio satyro (Oeneis jutta) ir kitų Lietuvoje saugomų rūšių gyvūnų ir
augalų buveinėmis;
3.2.27. Imškų telmologinio draustinio – išsaugoti Imškų pelkinį kompleksą su
Europos Bendrijos svarbos 7110 *Aktyvių aukštapelkių, 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų, 9010
*Vakarų taigos, 9080 *Pelkėtų lapuočių miškų, 91T0 *Kerpinių pušynų buveinėmis, lūšies
(Lynx lynx), vilko (Canis lupus), kurtinio (Tetrao urogallus), tetervino (Lyrurus tetrix),
lututės (Aegolius funereus), Šneiderio kirmvabalio (Boros schneideri), smiltyninio gvazdiko
(Dianthus arenarius), vėjalandės šilagėlės (Pulsatilla patens) populiacijomis, gyvatėdžio
(Circaetus gallicus), baltojo kiškio (Lepus timidus), gervės (Grus grus), penkialapio dobilo
(Trifolium lupinaster) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų
buveinėmis;
3.2.28. Subartonių miško botaninio draustinio – išsaugoti Dzūkijos aukštumų
geobotaniniam rajonui būdingą miškų etaloną, pasižymintį šiam kraštui išskirtine biologine
įvairove ir produktyvumu, Europos Bendrijos svarbos 9010 *Vakarų taigos, 9020 Plačialapių
ir mišrių miškų buveines, juodojo gandro (Ciconia nigra), mažojo erelio rėksnio (Aquila
pomarina), didžiosios miegapelės (Glis glis), mažosios suktenės (Vertigo angustior),
13
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šakotosios skylėtbudės (Polyporus umbellatus) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei
saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveines;
3.2.29. Stėgalios miško pušies genetinio draustinio – išsaugoti Stėgalios miško
paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijos genetinę įvairovę;
3.2.30. Musteikos etnokultūrinio draustinio – išsaugoti etnokultūrinio Musteikos
kaimo – vieno iš etnografiškai vertingiausių ir geriausiai išlikusių šilinių dzūkų kaimų –
planinę ir erdvinę struktūrą, senovinį kelių tinklą, sodybas su etnoarchitektūriniais statiniais,
senąsias kapines ir memorialinius paminklus, istorinę žemėnaudą ir etnokultūrines tradicijas;
3.2.31. Žiogelių etnokultūrinio draustinio – išsaugoti etnokultūrinio Žiogelių kaimo –
vieno iš etnografiškai vertingiausių ir geriausiai išlikusių panemunių dzūkų kaimų – planinę
ir erdvinę struktūrą, senovinį kelių tinklą, sodybas su etnoarchitektūriniais statiniais, senąsias
kapines, istorinę žemėnaudą ir etnokultūrines tradicijas;
3.2.32. Merkinės urbanistinio draustinio – išsaugoti istorinio Merkinės miesto planinę
struktūrą su trikampe aikšte bei į ją sueinančiu kelių tinklu, išlikusius erdvinės struktūros
fragmentus su ryškiausia dominante – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia,
archeologines vertybes – piliakalnį su papiliu ir papėdės gyvenviete, miesto kultūrinį
sluoksnį, viduramžių ir naujųjų laikų kapinynus.
3.3. Ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną sudaro miškingos arba agrarinės
teritorijos, atliekančios rezervatų ir draustinių, vandens telkinių, laukų, pakelių ir reljefo
apsaugos funkcijas.
3.4. Rekreacinio funkcinio prioriteto zona apima Ešerinio, Glyno, Kastinio, Kuleinio,
Lizdų, Marcinkonių, Mergelės Akelių, Puvočių ir Randamonių rekreacines teritorijas.
3.5. Gyvenamojo funkcinio prioriteto zona apima Marcinkonių, Panaros ir Žeimių
kaimus bei Merkinės miestelio šiaurinę dalį.
3.6. Ūkinio funkcinio prioriteto zoną sudaro:
3.6.1. miškų ūkio zona – Netiesų, Pakrikštės, Navasodų, Puvočių, Ūlos, Kašėtų,
Grybaulios, Jakubiškių, Dūdiškės, Pašilingės, Kemsinės, Margionių, Rudnios, Raitininkų,
Lankininkų, Maksimonių, Merkinės, Dubaklonio, Norulių, Viršurodukio, Darželių ir
Marcinkonių ūkiniai miškai;
3.6.2. žemės ūkio zona – Merkinės, Norulių, Panaros ir Samūniškių agrarinės
teritorijos.
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4. PRIEDAI
1 priedas. Dzūkijos nacionalinis parkas (esamos ribos).
2 priedas. Siūloma Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato
ribos korektūra.
3 priedas. Subartonių kaimas ir jo apylinkės (esama situacija).
4 priedas. Subartonių kaimas ir jo apylinkės (siūlomos ribos).
5 priedas. Merkinės miestelis ir jo apylinkės (esama situacija).
6 priedas. Merkinės miestelis ir jo apylinkės (siūlomos ribos).
7 priedas. Siūlomos Musteikos etnokultūrinio draustinio ribos.
8 priedas. Siūlomos Žiogelių etnokultūrinio draustinio ribos.
9 priedas. Siūloma Bakanauskų telmologinio draustinio ribos korektūra.
10 priedas. Siūloma Didžiabalės telmologinio draustinio ribos korektūra.
11 priedas. Bižų kaimas ir jo apylinkės (esama situacija).
12 priedas. Bižų kaimas ir jo apylinkės (siūlomos ribos).
13 priedas. Siūloma Ūlos kraštovaizdžio draustinio ribos korektūra į vakarus nuo Mančiagirės
kaimo.
14 priedas. Siūloma Glyno kraštovaizdžio draustinio šiaurinės ribos korektūra.
15 priedas. Siūloma Puvočių rekreacinio funkcinio prioriteto zona.
16 priedas. Siūloma Lizdų rekreacinio funkcinio prioriteto zona.
17 priedas. Siūloma funkcinio prioriteto zonų ribų korektūra prie Jonionių karjero.
18 priedas. Dzūkijos nacionalinio parko ir jo zonų pokyčiai.
19 priedas. Dzūkijos nacionalinio parko rezervatų ir draustinių plotai.

15
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1 priedas. Dzūkijos nacionalinis parkas (esamos ribos).

16
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2 priedas. Siūloma Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato
ribos korektūra: A – siūloma įjungti į rezervatą; B – siūloma ribą vesti keliu.
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3 priedas. Subartonių kaimas ir jo apylinkės (esama situacija).
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4 priedas. Subartonių kaimas ir jo apylinkės (siūlomos ribos).
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5 priedas. Merkinės miestelis ir jo apylinkės (esama situacija).
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6 priedas. Merkinės miestelis ir jo apylinkės (siūlomos ribos).
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7 priedas. Siūlomos Musteikos etnokultūrinio draustinio ribos.
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8 priedas. Siūlomos Žiogelių etnokultūrinio draustinio ribos.
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9 priedas. Siūloma Bakanauskų telmologinio draustinio ribos korektūra.
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10 priedas. Siūloma Didžiabalės telmologinio draustinio ribos korektūra.
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11 priedas. Bižų kaimo apylinkės (esama situacija).
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12 priedas. Bižų kaimo apylinkės (siūlomos ribos).
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13 priedas. Siūloma Ūlos kraštovaizdžio draustinio ribos korektūra į vakarus nuo Mančiagirės
kaimo.
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14 priedas. Siūloma Glyno kraštovaizdžio draustinio šiaurinės ribos korektūra: A – siūloma
suformuoti rekreacinio funkcinio prioriteto zoną; B – siūloma išjungti iš draustinio ir įjungti į
miškų ūkio zoną.
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15 priedas. Siūloma Puvočių rekreacinio funkcinio prioriteto zona.
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16 priedas. Siūloma Lizdų rekreacinio funkcinio prioriteto zona.
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17 priedas. Siūloma funkcinio prioriteto zonų ribų korektūra prie Jonionių karjero.
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18 priedas. Dzūkijos nacionalinio parko ir jo zonų pokyčiai (suskaičiuota naudojant GIS
programinę įrangą ir duomenis).
Funkcinio prioriteto zonos

Kiekis

Plotas (ha)

Dalis** (%)

1*

2

3

1

2

3

1

2

3

Konservacinio funkcinio
prioriteto zona

31

32

1

26956

26510

-446

46,1

45,4

-0,7

Gamtiniai rezervatai

3

3

-

2008

1998

-10

3,4

3,4

0,0

Draustiniai

28

29

1

24948

24512

-436

42,7

42,0

-0,7

Kraštovaizdžio

8

9

1

13199

13948

749

22,6

23,9

1,3

Gamtiniai

16

17

1

10909

10412

-496

18,7

17,8

-0,8

Kultūriniai

4

3

-1

840

152

-688

1,4

0,3

-1,2

Ekologinės apsaugos
funkcinio prioriteto zona

19

19

-

6668

7894

1227

11,4

13,5

2,1

Rekreacinio funkcinio
prioriteto zona

5

9

4

570

510

-60

1,0

0,9

-0,1

Ūkinio funkcinio prioriteto
zona

27

20

-7

23912

22817

-1094

40,9

39,1

-1,8

Miškų ūkio zona

19

16

-3

22063

21618

-444

37,7

37,1

-0,7

Žemės ūkio zona

7

4

-3

1642

1199

-442

2,8

2,1

-0,8

Vandens ūkio zona

1

-

-1

208

-

-208

0,4

0,0

-0,4

Gyvenamojo funkcinio
prioriteto zona

2

4

2

359

603

243

0,6

1,0

0,4

84

84

-

58464

58334

-130

100,0

100,0

-0,2

8

8

-

10738

10635

-103

Iš viso:
Buferinės apsaugos zona

* 1 – pagal esamas ribas, 2 – pagal siūlomas ribas, 3 – pokytis
** nuo Nacionalinio parko ploto
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19 priedas. Dzūkijos nacionalinio parko rezervatų ir draustinių plotai.
a) pagal galiojančias ribas:
Rezervatas, draustinis

Plotas, ha

Musteikos gamtinis rezervatas

227

Povilnio gamtinis rezervatas

183

Skroblaus gamtinis rezervatas

1598

Glyno kraštovaizdžio draustinis

352

Kapiniškių kraštovaizdžio draustinis

1079

Liškiavos kraštovaizdžio draustinis

988

Lizdų kraštovaizdžio draustinis

665

Lynežerio kraštovaizdžio draustinis

436

Merkio kraštovaizdžio draustinis

3585

Nemuno kraštovaizdžio draustinis

3757

Ūlos kraštovaizdžio draustinis

2335

Alkūnės kampo geomorfologinis draustinis

1247

Dravių kampo geomorfologinis draustinis

1346

Gudelių geomorfologinis draustinis

286

Marcinkonių geomorfologinis draustinis

1303

Merkinės geomorfologinis draustinis

354

Pakrykštės geomorfologinis draustinis

529

Straujos geomorfologinis draustinis

465

Šunupio geomorfologinis draustinis

378

Uciekos geomorfologinis draustinis

755

Grūdos hidrografinis draustinis

1315

Netiesų hidrografinis draustinis

449

Bakanauskų telmologinis draustinis

118

Dėlyno telmologinis draustinis

159

Didžiabalės telmologinis draustinis

179

Įmiškių telmologinis draustinis

1348

Subartonių miško botaninis draustinis

677

Musteikos etnokultūrinis draustinis

116

Žiogelių etnokultūrinis draustinis

24

Subartonių memorialinis draustinis

528

Merkinės urbanistinis draustinis

173
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b) pagal siūlomas ribas:
Rezervatas, draustinis

Plotas, ha

Musteikos gamtinis rezervatas

217

Pavilnio gamtinis rezervatas

183

Skroblaus gamtinis rezervatas

1598

Glyno kraštovaizdžio draustinis

282

Kapiniškių kraštovaizdžio draustinis

1079

Liškiavos kraštovaizdžio draustinis

984

Lizdų kraštovaizdžio draustinis

638

Lynežerio kraštovaizdžio draustinis

436

Merkio kraštovaizdžio draustinis

3519

Nemuno kraštovaizdžio draustinis

3748

Subartonių kraštovaizdžio draustinis

862

Ūlos kraštovaizdžio draustinis

2399

Alkūnės kampo geomorfologinis draustinis

1131

Dravių kampo geomorfologinis draustinis

1346

Gudelių geomorfologinis draustinis

286

Marcinkonių geomorfologinis draustinis

1321

Merkinės geomorfologinis draustinis

313

Pakrikštės geomorfologinis draustinis

530

Straujos geomorfologinis draustinis

488

Šunupio geomorfologinis draustinis

378

Uciekos geomorfologinis draustinis

755

Grūdos hidrografinis draustinis

1294

Netiesu hidrografinis draustinis

449

Bakanauskų telmologinis draustinis

26

Dėlinio telmologinis draustinis

99

Didžiabalės telmologinis draustinis

83

Imškų telmologinis draustinis

1499

Subartonių miško botaninis draustinis

408

Stėgalios miško pušies genetinis draustinis

6

Musteikos etnokultūrinis draustinis

75

Žiogelių etnokultūrinis draustinis

11

Merkinės urbanistinis draustinis

66
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II. SPRENDINIAI
1. Įvertinus vertybių pasiskirstymą, teritorijos naudojimo ir apsaugos poreikius,
Nacionaliniame parke išskiriamos konservacinio, ekologinės apsaugos, rekreacinio, ūkinio ir
gyvenamojo funkcinio prioriteto zonos.
2. Konservacinio funkcinio prioriteto zoną sudaro Musteikos, Povilnio ir Skroblaus
gamtiniai rezervatai, Glyno, Kapiniškių, Liškiavos, Lizdų, Lynežerio, Merkio, Nemuno,
Subartonių ir Ūlos kraštovaizdžio draustiniai, Alkūnės kampo, Dravių kampo, Gudelių,
Marcinkonių, Merkinės, Pakrikštės, Straujos, Šunupio ir Uciekos geomorfologiniai
draustiniai, Grūdos ir Netiesų hidrografiniai draustiniai, Bakanauskų, Dėlinio, Didžiabalės ir
Imškų telmologiniai draustiniai, Subartonių miško botaninis draustinis, Stėgalios miško pušies
genetinis draustinis, Musteikos ir Žiogelių etnokultūriniai draustiniai bei Merkinės urbanistinis
draustinis, kurių tikslai yra šie:
2.1. Musteikos gamtinio rezervato – išsaugoti natūralų Musteikos upelį ir unikalias
miškų ekosistemas su būdingomis augalų, grybų ir gyvūnų rūšimis, Europos Bendrijos
svarbos 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų, 9010 *Vakarų taigos, 9080 *Pelkėtų lapuočių miškų
buveinėmis, Šneiderio kirmvabalio (Boros schneideri), žvilgančiosios riestūnės
(Hamatocaulis vernicosus) populiacijomis, lūšies (Lynx lynx), juodojo gandro (Ciconia
nigra), žvirblinės pelėdos (Glaudicium paserinum), pilkosios meletos (Picus canus),
mažosios suktenės (Vertigo angustior), pušinio plokščiavabalio (Cucujus haematodes),
didžiojo skydvabalio (Peltis grossa), skaisčiosios raudonpintės (Pycnoporellus fulgens) ir
kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveinėmis bei
etaloniniu sėkliniu miškų genofondu;
2.2. Povilnio gamtinio rezervato – išsaugoti natūralų, raiškiu dubakloniu tekantį
Povilnio upelį, būdingas slėnio miškų ir pelkių ekosistemas su Europos Bendrijos svarbos
7140 Tarpinių pelkių ir liūnų, 7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, 9010 *Vakarų
taigos, 9050 Žolių turtingų eglynų, 9080 *Pelkėtų lapuočių miškų, 91T0 *Kerpinių pušynų
buveinėmis, plačialapės klumpaitės (Cypripedium calceolus) populiacija, virgininio varpenio
(Botrychium virginianum), raudonojo garbenio (Cephalanthera rubra), ūdros (Lutra lutra),
paprastojo kūjagalvio (Cottus gobio), didžiojo skydvabalio (Peltis grossa), tamsiarudės
kempinės (Phellinus nigrolimitatus), rausvosios pintainės (Fomitopsis rosea) ir kitų Lietuvoje
griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveinėmis;
2.3. Skroblaus gamtinio rezervato – išsaugoti Skroblaus upelio ir jo intakų
hidrografinę struktūrą bei hidrologinį režimą, unikalų pralaužtinio kanjoninio slėnio gamtinį
kompleksą su Europos Bendrijos svarbos 3260 Upių sraunumų su kurklių bendrijomis, 7140
Tarpinių pelkių ir liūnų, 7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, 9010 *Vakarų taigos,
91T0 *Kerpinių pušynų, 91E0 *Aliuvinių miškų buveinėmis, ūdros (Lutra lutra), mažosios
nėgės (Lampetra planeri), paprastojo kūjagalvio (Cottus gobio), žvilgančiosios riestūnės
(Hamatocaulis vernicosus) populiacijomis, raudonojo garbenio (Cephalanthera rubra),
daugiaskilčio varpenio (Botrychium multifidum), raistinės viksvos (Carex paupercula),
raukšlėtosios smėliabitės (Andrena rugulosa), kopūstgalvio raukšlio (Sparassis crispa) ir kitų
Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveinėmis;
2.4. Glyno kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti raiškų Glyno ežero dubaklonį ir
natūralų Glynupio upelį, akmens amžiaus gyvenviečių sankaupą bei būdingas miškų, pelkių
ir vandens ekosistemas su Europos Bendrijos svarbos 7110 *Aktyvių aukštapelkių, 9010
*Vakarų taigos, 91T0 *Kerpinių pušynų buveinėmis, ligutės (Lullula arborea), Šneiderio
kirmvabalio (Boros schneideri), kartuolės (Rhodeus sericeus amarus) populiacijomis;
36
VšĮ Gamtos paveldo fondas, 2014-01-13

Dzūkijos nacionalinio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas

2.5. Kapiniškių kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Skroblaus upelio ištakas,
vienkieminio slėninio Kapiniškių kaimo viensėdžių erdvinę struktūrą ir žemėnaudą,
etnokultūrinio Margionių kaimo erdvinę ir planinę struktūrą, Margionių akmens amžiaus
titnago kasyklų vietą, miškų pievų ir pelkių gamtinį kompleksą su Europos Bendrijos svarbos
3260 Upių sraunumų su kurklių bendrijomis, 6210 stepinių pievų, 7140 Tarpinių pelkių ir
liūnų, 7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, 9010 *Vakarų taigos, 91T0 *Kerpinių
pušynų buveinėmis, ūdros (Lutra lutra), mažosios nėgės (Lampetra planeri), kūjagalvio
(Cottus gobio), didžiojo auksinuko (Lycaena dispar), pelkinės uolaskėlės (Saxifraga
hirculus), dvilapio purvuolio (Liparis loeselii), žvilgančiosios riestūnės (Hamatocaulis
vernicosus), plikažiedžio linlapio (Thesium ebracteatum) populiacijomis, gervės (Grus grus),
keturdantės suktenės (Vertigo geyeri), taškuotojo melsvio (Maculinea arion), gauruotosios
skolijos (Scolia hirta), smulkiažiedės (Orchis ustulata) bei šalmuotosios (O. militaris)
gegužraibių ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų
buveinėmis;
2.6. Liškiavos kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Nemuno vingio ties Liškiava
kraštovaizdį su panemunės raguvynais, Krūčio upelio slėnio gamtiniu kompleksu, Liškiavos
mitologinių akmenų, piliakalnio ir dvarvietės kompleksu, Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčios
ir domininkonų vienuolyno ansambliu, atvirų šlaitų buveinėmis, unikaliais geomorfologiniais
panemunės raguvyno ir Krūčio upelio slėnio kompleksais, Europos Bendrijos svarbos 7160
Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių; 91E0 *Aliuvinių miškų buveinėmis, ūdros (Lutra
lutra), tulžio (Alcedo athis), salačio (Aspius aspius) populiacijomis, pietinio (Zygaena
angelicae) ir raudonžiedžio (Z. ephialtes) marguolių, smiltyninio (Polyommatus dorylas) ir
stepinio (Polyommatus coridon) melsvių, kardalapio garbenio (Cephalanthera longifolia),
vapsvaėdžio (Pernis apivorus) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų
ir augalų buveinėmis;
2.7. Lizdų kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti raiškaus moreninio kalvyno
kraštovaizdį su Lizdų kaimo erdvine struktūra, paežerinių pelkių kompleksais ir giliais
termokarstiniais duburiais, unikaliu Bedugnio ežerėliu ir žemės gelmėse pradingstančiu
Bukaverksnio upeliu, Europos Bendrijos svarbos 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų, 7220 Šaltinių
su besiformuojančiais tufais buveinėmis, dvilapio purvuolio (Liparis loeselii), raudonpilvės
kūmutės (Bombina bombina) populiacijomis, rudojo peslio (Milvus milvus), putpelės
(Coturnix coturnix), kimininio žemlielio (Geoglossum sphagnophilum), patvankinio
pataisiuko (Lycopodiella inundata), menturlapės ežerutės (Hydrilla verticillata), melsvojo
gencijono (Gentiana cruciata) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų,
augalų ir grybų buveinėmis;
2.8. Lynežerio kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Lynežerio – būdingo paežerinio
šilinių dzūkų kaimo – erdvinę ir planinę struktūrą ir jo aplinkos kraštovaizdį su vertinga
Lynelio ežero ekosistema bei būdingomis miškų ekosistemomis su Europos Bendrijos
svarbos 2330 Nesusivėrusių žemyninių smiltpievių, 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų, 9010
*Vakarų taigos, 9080 *Pelkėtų lapuočių miškų, 91T0 *Kerpinių pušynų buveinėmis, lėlio
(Caprimulgus europaeus), lygutės (Lulula arborea), raudonpilvės kūmutės (Bombina
bombina), vėjalandės šilagėlės (Pulsatilla patens) populiacijomis, šakotojo varpenio
(Botrychium matricariifolium), penkialapio dobilo (Trifolium lupinaster) ir kitų Lietuvoje
griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;
2.9. Merkio kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Merkio bei Skroblaus žemupių
slėnių kraštovaizdį su šilinių dzūkų viensėdžių ir kaimų erdvine ir planine struktūra, akmens
ir ankstyvųjų metalų laikotarpio stovyklavietėmis, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvarviete
Mardasave, ginkluoto pasipriešinimo įvykių vietomis, Europos Bendrijos svarbos 3260 Upių
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sraunumų su kurklių bendrijomis, 2330 Nesusivėrusių žemyninių smiltpievių, 6120
Karbonatinių smėlynų smiltpievių 6450 Aliuvinių pievų, 9010 *Vakarų taigos buveinėmis,
lėlio (Caprimulgus europaeus), lygutės (Lulula arborea), tulžio (Alcedo athis), ūdros (Lutra
lutra), mažosios nėgės (Lampetra planeri), kūjagalvio (Cottus gobio), salačio (Aspius
aspius), didžiojo auksinuko (Lycaena dispar), pleištinės skėtės (Ophiogomphus cecilia)
populiacijomis, vertingas Merkio žemupio pievas su pietinio (Zygaena angelicae) ir
raudonžiedžio (Z. ephialtes) marguolių, stepinio (Polyommatus coridon) ir žalsvojo
(Glaucopsyche alexis) melsvių, juodosios hesperijos (Erynnis tages), kampuotojo česnako
(Allium angulosum), Borbašo gvazdiko (Dianthus borbasii), Delavinio kelerijos (Koeleria
delavignei) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų
buveinėmis;
2.10. Nemuno kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti pralaužtinio Nemuno vidurupio
slėnio kraštovaizdį su būdinga panemunių dzūkų viensėdžių ir kaimų erdvine struktūra,
akmens ir ankstyvųjų metalų laikotarpio stovyklavietėmis, geležies amžiaus ir ankstyvųjų
istorinių laikų gyvenvietėmis, ginkluoto pasipriešinimo įvykių vietomis, raguvinių slėninių
miškų ekosistemomis, Europos Bendrijos svarbos 6430 Eutrofinių aukštųjų žolynų 91E0
*Aliuvinių miškų, 7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, 7220 Šaltinių su
besiformuojančiais tufais buveinėmis, ūdros (Lutra lutra), tulžio (Alcedo athis), salačio
(Aspius aspius), kūjagalvio (Cottus gobio), kartuolės (Rhodeus sericeus amarus)
populiacijomis; jūrinio erelio (Haliaetus albicilla), rudojo (Milvus milvus) ir juodojo (Milvus
migrans) peslių, mažosios žuvėdros (Sterna albifrons) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei
saugomų rūšių gyvūnų buveinėmis;
2.11. Subartonių kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Subartonių kaimo – lietuvių
kultūros ir visuomenės veikėjo V. Krėvės-Mickevičiaus (1882–1954) gimtinės – kraštovaizdį
su Šarūno ir Balyno kalnais, Gelovinės šventvietėmis, gimtąja V. Krėvės-Mickevičiaus
sodyba-muziejumi, V. Krėvės-Mickevičiaus kapu, kitomis su rašytojo gyvenimu ir kūryba
susijusios vietomis bei objektais, Gelovinės upelio natūralia atkarpa, Europos Bendrijos
svarbos 9020 Plačialapių ir mišrių miškų, 9080 *Pelkėtų lapuočių miškų buveinėmis,
žvilgančiosios riestūnės (Hamatocaulis vernicosus), raudonpilvės kūmutės (Bombina
bombina) populiacijomis, vištvanagio (Accipter gentilis), gervės (Grus grus), didžiosios
miegapelės (Glis glis) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų
buveinėmis;
2.12. Ūlos kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Ūlos žemupio slėnio kraštovaizdį su
šilinių dzūkų Zervynų, Mančiagirės, Žiūrų, Trakiškių, Paūlių kaimų erdvine ir planine
struktūra, akmens ir ankstyvųjų metalų laikotarpio stovyklavietėmis, ginkluoto
pasipriešinimo įvykių vietomis, aktyviomis upės atodangomis, kitomis gamtos ir kultūros
paveldo vertybėmis ir būdingomis ekosistemomis, Europos Bendrijos svarbos 3260 Upių
sraunumų su kurklių bendrijomis, 7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, 9010
*Vakarų taigos, 91E0 *Aliuvinių miškų, 91T0 *Kerpinių pušynų buveinėmis, tulžio (Alcedo
athis), lėlio (Caprimulgus europaeus), lygutės (Lulula arborea), ūdros (Lutra lutra),
mažosios nėgės (Lampetra planeri), kirtiklio (Cobitis taenia), didžiojo auksinuko (Lycaena
dispar), vėjalandės šilagėlės (Pulsatilla patens) populiacijomis, kukučio (Upupa epops),
lygiažvynio žalčio (Coronella austriaca), kalninės arnikos (Arnica montana) ir kitų Lietuvoje
griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;
2.13. Alkūnės kampo geomorfologinio draustinio – išsaugoti Alkūnės kampo miško
kopų masyvą – parabolinių kontinentinių kopų etaloną su būdingomis ekosistemomis,
Europos Bendrijos svarbos 91T0 *Kerpinių pušynų buveinėmis, lėlio (Caprimulgus
europaeus), lygutės (Lulula arborea), Šneiderio kirmvabalio (Boros schneideri), lututės
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(Aegolius funereus), vėjalandės šilagėlės (Pulsatilla patens) populiacijomis, apuoko (Bubo
bubo), lygiažvynio žalčio (Coronella austriaca), kalninės arnikos (Arnica montana) ir kitų
Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;
2.14. Dravių kampo geomorfologinio draustinio – išsaugoti Dravių kampo miško
kopų masyvą su Žydo kalnu ir būdingomis miškų ekosistemomis, Europos Bendrijos svarbos
91T0 *Kerpinių pušynų buveinėmis, kurtinio (Tetrao urogallus), lėlio (Caprimulgus
europaeus), lygutės (Lulula arborea), lututės (Aegolius funereus), vėjalandės šilagėlės
(Pulsatilla patens) populiacijomis;
2.15. Gudelių geomorfologinio draustinio – išsaugoti Panaros terasinės sistemos
žemutinę dalį su terasinių tarpurumbių geomorfologine struktūra ir būdinga augalija, juodojo
peslio (Milvus migrans), griežlės (Crex crex) ir kitų Lietuvoje saugomų rūšių gyvūnų
buveinėmis;
2.16. Marcinkonių geomorfologinio draustinio – išsaugoti Marcinkonių miško kopų
masyvą su Dalgiakalnio kopa ir būdingomis miškų ekosistemomis, Europos Bendrijos
svarbos 2330 Nesusivėrusių žemyninių smiltpievių, 91T0 *Kerpinių pušynų buveinėmis ir
kurtinio (Tetrao urogallus), lėlio (Caprimulgus europaeus), lygutės (Lulula arborea), lututės
(Aegolius funereus), Šneiderio kirmvabalio (Boros schneideri), smiltyninio gvazdiko
(Dianthus arenarius), vėjalandės šilagėlės (Pulsatilla patens) populiacijomis, šiurkščiosios
vanagutės (Pilosella echioides), Gorskio pūtelio (Tragopogon gorskianus) ir kitų Lietuvoje
griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;
2.17. Merkinės geomorfologinio draustinio – išsaugoti raiškų moreninį Merkinės volą
ir reprezentatyvų Dzūkų aukštumų pietinių atšlaičių reljefo etaloną su balinio vėžlio (Emys
orbicularis), putpelės (Coturnix coturnix), plėšriosios medšarkės (Lanius excubitor) ir kitų
Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų buveinėmis;
2.18. Pakrikštės geomorfologinio draustinio – išsaugoti Nemuno senslėnio fragmentą
su Pakrikštės eroziniu cirku, griežlės (Crex crex), raudonpilvės kūmutės (Bombina bombina)
ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;
2.19. Straujos geomorfologinio draustinio – išsaugoti Straujos slėninio dubaklonio
struktūrą su raiškiomis erozinėmis formomis, Laujos ežeru ir didelės biologinės įvairovės
ekosistemomis, Europos Bendrijos svarbos 3260 Upių sraunumų su kurklių bendrijomis,
7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių,7220 Šaltinių su besiformuojančiais tufais,
9080 *Pelkėtų lapuočių miškų, 9180 *Griovų ir šlaitų miškų buveinėmis, ūdros (Lutra lutra),
mažosios nėgės (Lampetra planeri), kūjagalvio (Cottus gobio), žvilgančiosios riestūnės
(Hamatocaulis vernicosus) populiacijomis, vijūno (Misgurnus fossilis), didžiosios miegapelės
(Glis glis), krateriškojo taurūnio (Urnula craterium), kalninės jonažolės (Hypericum
montanum), ovaliosios geldutės (Unio crassus) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei
saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveinėmis;
2.20. Šunupio geomorfologinio draustinio – išsaugoti Šunupio kontinentinių miško
kopų masyvą su Europos Bendrijos svarbos 91T0 *Kerpinių pušynų buveinėmis, tetervino
(Lyrurus tetrix), lėlio (Caprimulgus europaeus), lygutės (Lulula arborea) ir lututės (Aegolius
funereus) populiacijomis;
2.21. Uciekos geomorfologinio draustinio – išsaugoti erozinius Nemuno slėnio šlaitus
su skardžiais, cirkais ir grioviniais intakų slėniukais, Europos Bendrijos svarbos 3260 Upių
sraunumų su kurklių bendrijomis, 7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, 9180
*Griovų ir šlaitų miškų buveinėmis, juodojo peslio (Milvus migrans), didžiosios miegapelės
(Glis glis), šermuonėlio (Mustela erminea), ūdros (Lutra lutra), svogūninės dantažolės
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(Dentaria bulbifera), pietinio (Zygaena angelicae) ir raudonžiedžio (Z. ephialtes) marguolių
ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;
2.22. Grūdos hidrografinio draustinio – išsaugoti hidrografinę Grūdos upės vagos
struktūrą su būdingomis paupių pievų ir miškų ekosistemomis, etnokultūriniu Kašėtų kaimu,
Europos Bendrijos svarbos 3260 Upių sraunumų su kurklių bendrijomis, 91T0 *Kerpinių
pušynų buveinėmis, skiauterėtojo tritono (Triturus cristatus), mažosios nėgės (Lampetra
planeri), kūjagalvio (Cottus gobio), didžiojo auksinuko (Lycaena dispar) populiacijomis,
plačialapės gegūnės (Dactylorhiza majalis), mažosios (Vertigo angustior) ir keturdantės
(Vertigo geyeri) suktenių, geltonžiedžio kordulegastro (Cordulegaster boltonii) ir kitų
Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;
2.23. Netiesų hidrografinio draustinio – išsaugoti Apsingės ir Kempės upelių bei
Netiesų ežerėlių sistemos hidrografinę struktūrą su šaltiniais ir būdingomis ekosistemomis,
Europos Bendrijos svarbos 3150 Natūralių eutrofinių ežerų su plūdžių arba aštrių
bendrijomis, 7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, 9010 *Vakarų taigos, 9080
*Pelkėtų lapuočių miškų, 9180 *Griovų ir šlaitų miškų, 91T0 *Kerpinių pušynų buveinėmis,
ūdros (Lutra lutra), mažosios nėgės (Lampetra planeri), kūjagalvio (Cottus gobio), didžiojo
auksinuko (Lycaena dispar), pelkinės uolaskėlės (Saxifraga hirculus), dvilapio purvuolio
(Liparis loeselii), žvilgančiosios riestūnės (Hamatocaulis vernicosus) populiacijomis,
miškinės plikaplaiskės (Neottianthe cucullata), mažosios suktenės (Vertigo angustior), gervės
(Grus grus), jūrinio erelio (Haliaetus albicilla) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei
saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;
2.24. Bakanauskų telmologinio draustinio – išsaugoti pelkinį ežerinį termokarstinės
kilmės kompleksą su Europos Bendrijos svarbos 3160 Natūralių distrofinių ežerų, 7140
Tarpinių pelkių ir liūnų buveinėmis, raudonpilvės kūmutės (Bombina bombina) populiacija,
kimininio žemlielio (Geoglossum sphagnophilum), patvankinio pataisiuko (Lycopodiella
inundata), laplandinio karklo (Salix lapponum) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei
saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveinėmis;
2.25. Dėlinio telmologinio draustinio – išsaugoti tarpkopiniame Dėlinio dubaklonyje
esančių smulkių miško pelkučių su ežerokšniais gamtinę sistemą, Europos Bendrijos svarbos
3160 Natūralių distrofinių ežerų, 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų, 7160 Nekalkingų šaltinių ir
šaltiniuotų pelkių buveines, pelkinės uolaskėlės (Saxifraga hirculus), kurtinio (Tetrao
urogallus) populiacijas, mažosios (Vertigo angustior) ir keturdantės (Vertigo geyeri) suktenių
ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveines;
2.26. Didžiabalės telmologinio draustinio – išsaugoti Didžiabalės pelkinį kompleksą
su Europos Bendrijos svarbos 7110 *Aktyvių aukštapelkių, 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų
buveinėmis, laplandinio karklo (Salix lapponum), jūrinio erelio (Haliaetus albicilla), tikučio
(Tringa glareola), pelkinio satyro (Oeneis jutta) ir kitų Lietuvoje saugomų rūšių gyvūnų ir
augalų buveinėmis;
2.27. Imškų telmologinio draustinio – išsaugoti Imškų pelkinį kompleksą su Europos
Bendrijos svarbos 7110 *Aktyvių aukštapelkių, 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų, 9010 *Vakarų
taigos, 9080 *Pelkėtų lapuočių miškų, 91T0 *Kerpinių pušynų buveinėmis, lūšies (Lynx
lynx), vilko (Canis lupus), kurtinio (Tetrao urogallus), tetervino (Lyrurus tetrix), lututės
(Aegolius funereus), Šneiderio kirmvabalio (Boros schneideri), smiltyninio gvazdiko
(Dianthus arenarius), vėjalandės šilagėlės (Pulsatilla patens) populiacijomis, gyvatėdžio
(Circaetus gallicus), baltojo kiškio (Lepus timidus), gervės (Grus grus), penkialapio dobilo
(Trifolium lupinaster) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų
buveinėmis;
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2.28. Subartonių miško botaninio draustinio – išsaugoti Dzūkijos aukštumų
geobotaniniam rajonui būdingą miškų etaloną, pasižymintį šiam kraštui išskirtine biologine
įvairove ir produktyvumu, Europos Bendrijos svarbos 9010 *Vakarų taigos, 9020 Plačialapių
ir mišrių miškų buveines, juodojo gandro (Ciconia nigra), mažojo erelio rėksnio (Aquila
pomarina), didžiosios miegapelės (Glis glis), mažosios suktenės (Vertigo angustior),
šakotosios skylėtbudės (Polyporus umbellatus) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei
saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveines;
2.29. Stėgalios miško pušies genetinio draustinio – išsaugoti Stėgalios miško paprastosios
pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijos genetinę įvairovę;
2.30. Musteikos etnokultūrinio draustinio – išsaugoti etnokultūrinio Musteikos kaimo
– vieno iš etnografiškai vertingiausių ir geriausiai išlikusių šilinių dzūkų kaimų – planinę ir
erdvinę struktūrą, senovinį kelių tinklą, sodybas su etnoarchitektūriniais statiniais, senąsias
kapines ir memorialinius paminklus, istorinę žemėnaudą ir etnokultūrines tradicijas;
2.31. Žiogelių etnokultūrinio draustinio – išsaugoti etnokultūrinio Žiogelių kaimo –
vieno iš etnografiškai vertingiausių ir geriausiai išlikusių panemunių dzūkų kaimų – planinę
ir erdvinę struktūrą, senovinį kelių tinklą, sodybas su etnoarchitektūriniais statiniais, senąsias
kapines, istorinę žemėnaudą ir etnokultūrines tradicijas;
2.32. Merkinės urbanistinio draustinio – išsaugoti istorinio Merkinės miesto planinę
struktūrą su trikampe aikšte bei į ją sueinančiu kelių tinklu, išlikusius erdvinės struktūros
fragmentus su ryškiausia dominante – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia,
archeologines vertybes – piliakalnį su papiliu ir papėdės gyvenviete, miesto kultūrinį
sluoksnį, viduramžių ir naujųjų laikų kapinynus.
3. Ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną sudaro miškingos arba agrarinės
teritorijos, atliekančios rezervatų ir draustinių, vandens telkinių, laukų, pakelių ir reljefo
apsaugos funkcijas.
4. Rekreacinio funkcinio prioriteto zona apima Ešerinio, Glyno, Kastinio, Kuleinio,
Lizdų, Marcinkonių, Mergelės Akelių, Puvočių ir Randamonių rekreacines teritorijas.
5. Gyvenamojo funkcinio prioriteto zona apima Marcinkonių, Panaros ir Žeimių
kaimus bei Merkinės miestelio šiaurinę dalį.
6. Ūkinio funkcinio prioriteto zoną sudaro:
6.1. miškų ūkio zona – Netiesų, Pakrikštės, Navasodų, Puvočių, Ūlos, Kašėtų,
Grybaulios, Jakubiškių, Dūdiškės, Pašilingės, Kemsinės, Margionių, Rudnios, Raitininkų,
Lankininkų, Maksimonių, Merkinės, Dubaklonio, Norulių, Viršurodukio, Darželių ir
Marcinkonių ūkiniai miškai;
6.2. žemės ūkio zona – Merkinės, Norulių, Panaros ir Samūniškių agrarinės teritorijos.
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III. SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. Nr. 920
nutarimu „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4228), buvo atliktas Dzūkijos nacionalinio parko ir jo
zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano (toliau vadinama – Ribų planas) sprendinių
poveikio vertinimas. Sprendinių poveikis buvo įvertintas šiais aspektais:


poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai;



poveikis ekonominei ir socialinei aplinkai;



poveikis kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei.

Rengiant Ribų planą, siekta sudaryti prielaidas darniam vystymuisi Nacionaliniame
parke, derinant gamtosauginius, ekonominius ir socialinius interesus. Laikytasi
aplinkosauginių ir visuomeninių interesų prioriteto, siekiant, kad sprendinių įgyvendinimas
kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, gamtos ir kultūros paveldo vertybėms turėtų tik
teigiamą poveikį. Taip pat siekta sudaryti sąlygas socialinei ir ekonominei plėtrai.
Vertinami šie sprendiniai:


Dzūkijos nacionalinio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano
sprendiniai: nacionalinio parko ir jo funkcinio prioriteto zonų ribų korektūra.

Poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai. Įgyvendinus
planavimo sprendinius, tikimasi, kad Dzūkijos nacionaliniame parke (toliau – Nacionalinis
parkas) bus pasiekti šie tikslai: optimizuotos Nacionalinio parko ir jo zonų ribos, sudarant
prielaidas darniam vystymuisi Nacionaliniame parke.
Pagal siūlomą ribų korektūrą Nacionalinio parko plotas iš esmės nepasikeistų
(sumažėtų 130 ha arba 0,2 %). Optimizavus funkcinio prioriteto zonų ribas, šiek tiek
sumažėtų konservacinio ir ūkinio funkcinio prioriteto zonų plotas, padidėtų ekologinės
apsaugos ir gyvenamojo funkcinio prioriteto zonų plotas. Atsižvelgiant į gyventojų ir
lankytojų reikmes, siūloma suformuoti daugiau rekreacinio funkcinio prioriteto zonų, taip pat
dvi naujas gyvenamojo funkcinio prioriteto zonas, sudarant galimybes Merkinės miestelio ir
Panaros kaimo plėtrai.
Prognozuojamas teigiamas, ilgalaikis Ribų plano sprendinių poveikis Dzūkijos
nacionalinio parko kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, saugomoms vertybėms, rekreacinio
naudojimo, gyvenviečių ir viešosios infrastruktūros plėtrai. Neigiamas sprendinių
įgyvendinimo poveikis nenumatomas.
Poveikis socialinei ir ekonominei aplinkai. Ribų plano sprendiniais siūloma padidinti
rekreacinio funkcinio prioriteto zonų skaičių. Siūloma suformuoti dvi gyvenamojo funkcinio
prioriteto zonas, sudarant galimybes Merkinės miestelio ir Panaros kaimo plėtrai.
Rekreacinio ir gyvenamojo funkcinio prioriteto zonų plėtra pagerins gyvenamosios
aplinkos kokybę, poilsio ir pažintinio turizmo galimybes, padidins gyventojų užimtumą.
Numatoma rekreacinio naudojimo ir turistinės infrastruktūros plėtra pagerins ekonominę
aplinką, padės pritraukti daugiau turistų, sudarys galimybes plėtoti rekreacines paslaugas ir su
jomis susijusius verslus.
Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. Ribų plano sprendiniais nustatomos
Nacionalinio parko ir jo zonų ribos geriau atitinka gamtos, kultūros ir kraštovaizdžio vertybių
išsidėstymą, apsaugos ir naudojimo poreikius. Prognozuojamas teigiamas, ilgalaikis Ribų
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plano sprendinių poveikis Dzūkijos nacionalinio parko kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei,
saugomoms vertybėms. Funkcinio prioriteto zonų ribų optimizavimas padidins Nacionalinio
parko gamtinės ekosistemos stabilumą ir kraštovaizdžio ekologinį potencialą.
Sprendinių poveikio išvadų santrauka pateikiama lentelėje.
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TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO
VERTINIMO LENTELĖ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Teritorijų planavimo dokumento organizatorius:
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:
VšĮ Gamtos paveldo fondas
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Dzūkijos nacionalinio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas
Sąsaja su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schema
Alytaus apskrities teritorijos bendrasis planas
Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrasis planas
Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
Sąsaja su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais:
Alytaus regiono plėtros planas 2010-2020 metams
Alytaus rajono savivaldybės 2007-2013 m. strateginis plėtros planas
Druskininkų savivaldybės 2012-2014 metų strateginis veiklos planas
Lazdijų rajono savivaldybės 2011-2020 metų strateginis plėtros planas
Varėnos rajono savivaldybės plėtros 2008-2017 metų strateginis planas
Alytaus apskrities turizmo ir rekreacijos plėtros specialusis planas
Nacionalinių vandens turizmo trasų specialusis planas
Status quo situacija:
Nacionalinio parko išorinės ribos yra optimalios, jų nesiūloma keisti. Funkcinio prioriteto zonų
ribos nepakankamai atitinka gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsidėstymą, teritorijos apsaugos
ir naudojimo poreikius. Nacionaliniame parke nėra pakankamai gyvenamojo funkcinio prioriteto
zonų, mažas rekreacinio funkcinio prioriteto zonų skaičius. Nacionalinio parko funkcinio
prioriteto zonų ribas būtina optimizuoti.
Tikslai, kurių siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:
- optimizuoti Dzūkijos nacionalinio parko ir jo funkcinio prioriteto zonų ribas, sudarant prielaidas
darniam vystymuisi Nacionaliniame parke.
Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir
įvertinimas)
Vertinimo aspektai
Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis)
Neigiamas
poveikis
(trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis
Sprendinio poveikis:
Nacionalinio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų korektūra
teritorijos vystymo darnai ir (ar)
planuojamai veiklos sričiai

ekonominei ir socialinei
aplinkai

Ribų plano sprendiniai sudaro prielaidas nenumatomas
darniam vystymuisi Nacionaliniame
parke, derinant gamtosauginius,
ekonominius ir socialinius interesus.
Rekreacinio ir gyvenamojo funkcinio
nenumatomas
prioriteto zonų plėtra pagerins
gyvenamosios aplinkos kokybę, poilsio
ir pažintinio turizmo galimybes,
padidins gyventojų užimtumą.
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kraštovaizdžiui ir biologinei
įvairovei

Siūlomos Nacionalinio parko ir jo zonų
ribos geriau atitinka gamtos, kultūros ir
kraštovaizdžio vertybių išsidėstymą,
apsaugos ir naudojimo poreikius.

nenumatomas

Išvada. Ribų plano sprendiniai sudarys prielaidas užtikrinti kraštovaizdžio,
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo apsaugą, gerinti ekonominę ir socialinę
aplinką, vystyti rekreacinį naudojimą. Prognozuojamas teigiamas, ilgalaikis Ribų plano
sprendinių poveikis Dzūkijos nacionalinio parko kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei,
saugomoms vertybėms, rekreacinio naudojimo, gyvenviečių ir viešosios infrastruktūros
plėtrai.
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B. GRAFINĖ DALIS
Dzūkijos nacionalinio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas
M 1:10 000 – 9 lapai.

1 pav. Dzūkijos nacionalinio parko ir jo zonų bei buferinės
apsaugos zonos ribų plano lapų skaidymo schema.
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