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ĮVADAS
Dzūkijos nacionalinio parko parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai) buvo
parengta 2014 m. ir patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d.
įsakymu Nr. 470. Siekiant įkurti stumbryną Stėgalių gamtiniame komplekse, iškilo poreikis
pakoreguoti Dzūkijos nacionalinio parko tvarkymo plano sprendinius – numatyti stumbryno
įrengimą, stumbryno priežiūrai reikalingų statinių statybos galimybę, Stėgalių pievų
pritaikymą stumbrų ganymui, teritorijos tvarkymui ir priežiūrai reikalingų kelių tvarkymą,
lankymui ir edukacijai skirtos rekreacinės infrastruktūros įrengimą.
Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos korektūra rengiama vykdant projektą
Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-013 „Biologinei įvairovei ypač vertingų atvirų buveinių
atkūrimas ir išsaugojimas „Natura 2000“ teritorijose“, finansuojamą pagal 2009–2014 m.
Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą. Dzūkijos nacionalinio parko
tvarkymo plano korektūra teritorijoje „Stėgalių gamtinis kompleksas“ (534 ha) numatyta
projekto 1.3.3 veikloje. Tuo pačiu į Nacionalinio parko tvarkymo planą numatoma įtraukti ir
projekto 1.3.1 veiklos „Stėgalių ežerėlio ir aplinkinės pelkės hidrologinio režimo atkūrimas
pagal parengtą projektą“ rezultatus.
Planavimo pagrindas: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V-209 „Dėl Dzūkijos
nacionalinio parko planavimo schemos koregavimo ir planavimo darbų programos
patvirtinimo“.
Planavimo tikslas – pakoreguoti Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemą.
Planavimo uždaviniai:
1. numatyti galimybę Stėgalių gamtiniame komplekse įrengti stumbryną ir statyti
tam reikalingus statinius;
2. integruoti į Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemą planuojamoje
teritorijoje gamtotvarkos planu ir kitais projektais numatytas ir vykdomas
natūralių buveinių atkūrimo ir palaikymo priemones.
Planavimo organizatorius: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio
gamtinio rezervato direkcija, Vilniaus g. 3, LT -65334 Merkinės mstl., Varėnos r. sav., tel. (8
310) 44 641, faks. (8 310) 44 641, el. paštas: direkcija@dzukijosparkas.lt interneto
tinklalapio adresas http://www.cepkeliai-dzukija.lt.
Planavimo schemos korektūros rengėjas: VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g.
41-113, LT-03114 Vilnius, tel. (8 5) 263 6269, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas info@gpf.lt,
interneto tinklalapio adresas www.gpf.lt.
Planavimo schema koreguojama vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymu, Teritorijų
planavimo įstatymu, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Saugomų teritorijų
specialiųjų planų rengimo taisyklėmis, Bendraisiais buveinių ar paukščių apsaugai svarbių
teritorijų nuostatais ir kitais teisės aktais, susijusiais su specialiuoju saugomų teritorijų
planavimu, veiklos reglamentavimu, viešinimu. Planavimo darbų programa viešinama
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos
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tinklalapyje adresu http://www.cepkeliai-dzukija.lt bei LR Teritorijų planavimo dokumentų
rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje
http://www.tpdris.lt. Sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Planavimo darbų terminai –2016-12-12 - 2017-04-30.

I. PLANAVIMO SCHEMOS KOREKTŪROS PAGRINDIMAS
Stėgalių gamtinis kompleksas tvarkomas nuo 2011 metų. Įgyvendinant Stėgalių
gamtinio komplekso gamtotvarkos plano (patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. D1-319) bei Dzūkijos nacionalinio parko planavimo
schemos sprendinius atkuriamos Stėgalių gamtinio komplekso pievos ir kadagynas, pagal
Stėgalių gamtinio komplekso hidrologinio režimo atkūrimo supaprastintą projektą 2015 m.
buvo atkurtas Stėgalių ežerėlio bei aplinkinės pelkės hidrologinis režimas.
Numatytos priemonės įgyvendintos sėkmingai. Stėgalių pievų tvarkymą reikia tęsti,
palaikant atkurtas pievų buveines – ganant, šienaujant, šalinant medžių ir krūmų atžalas. Taip
pat reikia tęsti Stėgalių kadagyno tvarkymą. Įgyvendinus specialiuosius kraštovaizdžio
kirtimus atkurta didesnė 5130 Kadagynų buveinės dalis ir pagerinta jos struktūra (iškertant
buveinėje augančias pušis ir neleidžiant joms atželti) pagal Dzūkijos nacionalinio parko
tvarkymo plane nurodytas kraštovaizdžio kirtimų ribas. Šią priemonę reikia taikyti ir
rytiniame kadagyno pakraštyje, kuris driekiasi pamiškėje palei kelią (Marcinkonių
girininkijos 23 kvartalo 9, 29, 40, 42, 43 sklypai – iš viso apie 3,7 ha). Kraštovaizdžio kirtimų
plotą numatoma išplėsti rytų kryptimi, apimant nurodytus miško sklypus. Jau atkurtas 5130
Kadagynų buveines reikia palaikyti, šalinant nepageidaujamų medžių ir krūmų atžalas.
Sprendžiant Lietuvos stumbrų populiacijos augimo problemą, Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-675 patvirtintas stumbro (Bison
Bonasus L.) apsaugos planas. Šiame plane numatyta VĮ Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių
girininkijoje įkurti stumbryną, į jį perkelti dalį Kėdainių r. laisvėje gyvenančių stumbrų
populiacijos ir adaptuotus stumbrus išleisti į laisvę jiems tinkamuose biotopuose. Vieta
stumbrynui parinkta Dzūkijos nacionaliniame parke, Stėgalių gamtiniame komplekse tarp
Marcinkonių ir Zervynų kaimų. Stumbryno įrengimui, stumbrų laikymui, adaptacijai ir
išleidimui į laisvę čia yra geros sąlygos: vietovė yra valstybiniame mišriame miške nuošaliau
nuo gyvenamų teritorijų, įgyvendinant gamtotvarkos priemones čia atkurtos pievos, kuriose
stumbrai galės ganytis ir tuo pačiu padės palaikyti atkurtas pievų buveines.
Planuojama teritorija apima 533,6 ha, o joje numatomo stumbryno bendras plotas
sudaro 112,0 ha, jame numatomi stumbrų aptvarai su reikalinga infrastruktūra bei stumbryno
priežiūrai reikalingi pastatai: stumbrininko namelis, pagalbiniai pastatai technikai ir pašarams
laikyti – ūkinis pastatas (garažas ir dirbtuvės), svirnas, daržinė. Šie pastatai bus statomi
laikantis tradicinės Dzūkijos kaimo architektūros reikalavimų, sudarys tradicinės dzūkų
sodybos vaizdą, harmoningai integruosis į vietovės kraštovaizdį. Numatomas stumbrininko
namelis, ūkinis pastatas ir daržinė šieno rulonams laikyti priskiriami neypatingiems
statiniams, visi kiti statomi objektai ir įrenginiai priskiriami II grupės nesudėtingų statinių
kategorijai. Siekiant pagerinti susisiekimą, numatoma kapitaliai suremontuoti į Stėgalių
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gamtinį kompleksą ir planuojamą stumbryną vedantį kelią. 4,8 km ilgio, 6 m pločio, vietinės
reikšmės IIIv kategorijos kelias bus skirtas privažiavimui prie stumbryno ir Stėgalių gamtinio
komplekso, teritorijos priežiūrai ir tvarkymui, medienos išteklių naudojimui, priešgaisrinei ir
sanitarinei miškų apsaugai. Siekiant užtikrinti elektros tiekimą, numatoma į stumbryną
nutiesti elektros liniją, nuo geležinkelio kabeliuojant miško kvartaline linija ir keliu.
Numatomas stumbrynas taps integralia Dzūkijos nacionalinio parko pažintinio
turizmo sistemos dalimi, turistų traukos ir ekologinio švietimo centru. Šalia numatomo
stumbryno jau driekiasi dviračių turizmo trasa, o suremontavus į Stėgalių gamtinį kompleksą
vedantį kelią (4,8 km) bei įrengus automobilių stovėjimo aikštelę, į stumbryną bus galima
atvykti ir autotransportu. Stumbryną planuojama pritaikyti pažintiniam turizmui ir edukacijai:
įrengti dvi stumbrų pažinimo edukacines aikšteles su informaciniais stendais,
nukreipiamaisiais ženklais ir apžvalgos aiktelėmis.
Prieš atliekant stumbryno projektavimo darbus, 2015 metais buvo patikslintas VĮ
Varėnos miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektas, Marcinkonių girininkijos 21–23 ir
46–47 miško kvartaluose numatant kuriamo stumbryno infrastruktūros objektų išdėstymą ir
reikalingas ūkines priemones, siekiant parengti tinkamiausią gyvenamąją aplinką stumbrams,
suformuoti retus mišrius miškus su retu lapuočių pomiškiu ir į juos įsiterpusiomis
laukymėmis ir pievomis. Miškotvarkos projekto patikslinimas patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. D1-433. Tais pačiais
metais buvo parengtas ir patvirtintas (aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr.
D1-648) dar vienas VĮ Varėnos miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto patikslinimas,
kuriame numatyta į Stėgalių gamtinį kompleksą ir planuojamą stumbryną vedančio kelio
rekonstrukcija ir įrengimas.
2015 m. parengtas stumbryno techninis projektas bei stumbryno kelio kapitalinio
remonto techninis projektas. Tačiau siekiant įrengti stumbryną su numatytais statiniais ir
pastatais, lankymui ir edukacijai skirta infrastruktūra, būtina numatyti šias galimybes
Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemoje.
Planuojant įrengti stumbryną, keičiasi atkuriamo Stėgalių gamtinio komplekso
pritaikymo pažintiniam lankymui vizija. 2014 metais patvirtintoje Dzūkijos nacionalinio
parko planavimo schemoje šiame komplekse buvo numatyti du rekreacinės infrastruktūros
objektai: apžvalgos bokštas (prie atkuriamo Stėgalių ežerėlio) bei atokvėpio vieta (prie
dviračių turizmo trasos). Apžvalgos bokštą tikslinga pakeisti apžvalgos aikštele, o atokvėpio
vietos atsisakyti, kadangi jos funkcijas atliks planuojamos stumbrų pažinimo edukacinės
aikštelės.
Rengiant Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos korektūrą atlikta esamos
būklės analizė parodė, kad siekiant įgyvendinti numatomas priemones funkcinio prioriteto
zonų ribų keisti nereikia. Tačiau numatomoje stumbryno pastatų statybos teritorijoje
(Marcinkonių girininkijos 22 miško kvartalo 11 sklypo pietrytinė dalis, plotas 0,94 ha – šiuo
metu čia yra miško laukymė) būtina išskirti urbanizuotos aplinkos kraštovaizdžio tvarkymo
zoną ir suformuoti kitos (visuomeninės) paskirties žemės sklypą stumbryno priežiūrai
reikalingų pastatų statybai. Šiame sklype būtina miško žemę paversti kitomis naudmenomis
(užstatyta teritorija) ir išjungti iš valstybinės reikšmės miškų ploto. Miško žemės pavertimas
VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2017-04-03
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kitomis naudmenomis taip pat numatomas Stėgalių gamtiniame komplekse išskirtose
specializuoto apsauginio ūkininkavimo agrarinių teritorijų (ŽAs) kraštovaizdžio tvarkymo
zonose, kurios apima tvarkomas ir palaikomas pievas bei natūralias ganyklas, į stumbryną
vedančio kelio platinimo zonoje bei miško kvartaline linija kabeliuojamos elektros linijos
atkarpoje.

II. PLANAVIMO SCHEMOS SPRENDINIŲ KOREKTŪRA
Siekiant įgyvendinti numatomus sprendinius, koreguojami Dzūkijos nacionalinio
parko planavimo schemos tekstinių sprendinių atskiri punktai:
1. papildyti planavimo schemos tekstinių sprendinių 11 punktą: „11.10. pagal techninį
projektą įrengiamas stumbrynas Stėgalių gamtiniame komplese:
11.10.1. įrengiami 5 stumbrų aptvarai su tvoromis, vartais, medinėmis pavėsinėmis,
šėryklomis girdyklomis, laižyklomis, pašarų talpyklomis, pašariniais laukeliais, smėlio
aikštelėmis, gaudyklėmis, stumbrų stebėjimo bokšteliais ir kita numatyta infrastruktūra;
11.10.2. statomas stumbrininko namelis, ūkinis pastatas, svirnas, daržinė ir kiti
stumbryno funkcionavimui ir priežiūrai reikalingi statiniai; siekiant sudaryti sąlygas statyti
stumbryno priežiūrai reikalingus statinius, stumbryno teritorijoje išskirtoje urbanizuotos
aplinkos edukacinėje (NDu) kraštovaizdžio tvarkymo zonoje numatoma suformuoti kitos
(visuomeninės) paskirties žemės sklypą stumbryno priežiūrai reikalingų pastatų statybai,
paverčiant miško žemę kitomis naudmenomis (užstatyta teritorija) ir išjungiant iš valstybinės
reikšmės miškų ploto;
11.10.3. siekiant tvarkyti ir palaikyti stumbrų ganymui naudojamas Stėgalių pievas,
Stėgalių gamtiniame komplekse išskirtose specializuoto apsauginio ūkininkavimo agrarinių
teritorijų (ŽAs) kraštovaizdžio tvarkymo zonose miško žemė paverčiama kitomis
naudmenomis (pievomis ir natūraliomis ganyklomis) ir išjungiama iš valstybinės reikšmės
miškų ploto;
11.10.4. pritaikant stumbryną pažintiniam lankymui ir edukacijai įrengiamos stumbrų
pažinimo edukacinės aikšteles su informaciniais stendais, nukreipiamaisiais ženklais ir
apžvalgos aikštelėmis;
11.10.5. tiesiamos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai, elektros ir elektroninio
ryšio tinklai;
11.10.6. pagal parengtą techninį projektą kapitaliai remontuojamas į stumbryną nuo
Marcinkonių vedantis kelias, kelio platinimo zonoje paverčiant miško žemę kitomis
naudmenomis ir iškertant medžius;
11.10.7. nutiesiama elektros linija nuo geležinkelio kabeliuojant miško kvartaline
linija ir keliu, kvartalinės linijos atkarpoje paverčiant miško žemę kitomis naudmenomis;
11.10.8. valomi stumbryno teritorijoje esantys grioviai, tvarkomos griovių pralaidos.“;
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2. papildyti planavimo schemos tekstinių sprendinių 12 punktą: „12.6. tęsiami
buveinių tvarkymo darbai Stėgalių gamtiniame komplekse: atkuriama ir palaikoma 5130
Kadagynų buveinė, gerinama jos struktūra (iškertant buveinėje augančias pušis ir neleidžiant
joms atželti); palaikomos ir pritaikomos stumbrų ganymui atviros pievų buveinės, šalinant
medžius ir krūmus, šienaujant“;
3. išbraukti planavimo schemos tekstinių sprendinių 16.1 punktą, kadangi pagrindiniai
Stėgalių gamtinio komplekso atkūrimo darbai jau yra įgyvendinti, o tolimesnis buveinių
tvarkymas ir palaikymas numatomas 12.6 punkte;
4. išbraukti planavimo schemos tekstinių sprendinių 37.1 punktą („pastatyti apžvalgos
bokštus Merkinės miestelyje ir prie atkuriamo Stėgalių gamtinio komplekso“), kadangi
apžvalgos bokštas Merkinės miestelyje jau pastatytas, o prie atkuriamo Stėgalių gamtinio
komplekso numatoma įrengti apžvalgos aikštelę;
5. papildyti planavimo schemos tekstinių sprendinių 37.4. punktą, numatant galimybę
įrengti apžvalgos aikštelę „Stėgalių gamtiniame komplekse, šalia atkurto Stėgalių ežerėlio“;
6. papildyti planavimo schemos tekstinių sprendinių 43 punktą, numatant Stėgalių
gamtinio komplekso ir planuojamo stumbryno priežiūrai reikalingo kelio tvarkymą:
„privažiavimas iki Stėgalių gamtinio komplekso ir numatomo stumbryno (apie 4,8
kilometro)“.
Dzūkijos nacionalinio parko tvarkymo plano brėžinys koreguojamas, išskiriant
urbanizuotos aplinkos edukacinę (NDu) kraštovaizdžio tvarkymo zoną bei pažymint
planuojamoje teritorijoje numatomas priemones ir objektus:


stumbryno teritoriją;



stumbrų pažinimo edukacines aikšteles;



apžvalgos aikšteles;



prioritetinę kelio įrengimo (rekonstrukcijos) atkarpą;



pievų tvarkymo ir palaikymo plotus;



kraštovaizdžio kirtimų plotus.

Kadangi Stėgalių ežerėlio ir pelkės hidrologinis režimas jau atkurtas, priemonė „Hidrologinio
režimo renatūralizavimas“ tvarkymo plano brėžinyje nebežymima. Taip pat nežymima
atokvėpio vieta, kadangi jos funkciją atliks numatomos stumbrų pažinimo edukacinės
aikštelės.
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III. GRAFINĖ DALIS
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