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Įvadas

Ši metodinė priemonė skirta miško projektavimui privačioje 
žemėvaldoje aprašyti rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Lietuvos teritorijos miškingumas 2007 m. sausio 1 d. buvo 32,7 
proc., t.y. vienas  mažiausių tarp Baltijos, Centrinės bei Rytų Euro-
pos šalių. Taigi vienu svarbiausiu šalies miškų ūkio plėtros strate-
giniu tikslu tapo siekis per artimiausius 20 metų padidinti Lietuvos 
miškingumą 3 procentais. Valstybinės miškų apskaitos duomenimis, 
kasmet savaime mišku apželia apie 4–5 tūkst. ha ne miško žemių, todėl 
dirbtinai mišką reikėtų kasmet įveisti vidutiniškai 6–7 tūkst. ha plote. 
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, atsirado galimybė ir miškų sektoriui 
pasinaudoti jos fondų teikiamomis lėšomis ir įgyvendinti miškingumo 
didinimo programą. Viena iš paramos krypčių yra skiriama žemės ūkio 
paskirties žemės apželdinimui mišku. Miškingumui didinti Lietuvoje yra 
palankios sąlygos dar ir todėl, kad net 652,7 tūkst. ha  užima nenašios 
ir žemės ūkiui netinkamos žemės ūkio naudmenos. Mažo našumo – 32 
balų ir mažesnio, – žemė sudaro 19 proc. visos žemės ūkio paskirties 
žemės, iš jos – beveik pusė yra vidutiniškai ir labai eroduota žemė. 

Miškas yra vienas iš svarbiausių kraštovaizdžio komponentų, 
lemiančių biologinės įvairovės, tvarių ekosistemų, kraštovaizdžio 
formavimą ir išsaugojimą.

Studentai, atlikę šiuos pratybų darbus, gebės išskirti ekonominiu 
ir estetiniu požiūriu tinkamas teritorijas miškui apželdinti, žemės ūkio 
paskirties žemėje suformuoti plotus, kuriuose galima įveisti mišką, 
įvertinti kraštovaizdžio ekologinį stabilumą.
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1 darbas 

Miško projektaviMas privačioje 
žeMėvaldoje

Miškai, esantys žemės ūkio paskirties žemėje, gerina 
kraštovaizdžio ekologinį stabilumą, gyvenamoji aplinka tampa 
estetiškesnė ir sveikesnė.

Miškingumo didinimo procesą sąlygoja tokie veiksniai:
– galimybė gauti finansinę paramą iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų;
– dideli nenašių ir žemės ūkiui nenaudojamų žemių plotai;
– ekologinių ir aplinkosaugos sąlygų gerinimo būtinybė.
Žemės savininkai, kurių turimos žemės našumas yra mažas, o 

tradicinė žemdirbystė nepelninga,  suinteresuoti šią žemę užsodinti 
mišku. Tai jie gali padaryti ne tik savo lėšomis, bet ir naudodamiesi 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. Tuo tikslu Lietuvos kai-
mo plėtros 2007–2013 metų programoje viena iš krypčių yra numatyta 
„Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“, antroji priemonė yra skirta 
žemės ūkio paskirties žemei apželdinimui mišku, o trečioji – ne žemės 
ūkio paskirties ir apleistai žemės ūkio paskirties žemei apželdinti. 

Priemonės yra kompensacinio pobūdžio ir įgyvendinamos sie-
kiant skatinti žemės ūkio paskirties žemės apželdinimą mišku kaip 
alternatyvų žemės panaudojimą ir siekiant vystyti miškų ūkio veiklą, 
vadovaujantis Lietuvos miškingumo didinimo programoje ir Lietuvos 
miškų ūkio politikoje ir jos įgyvendinimo strategijoje numatytu tikslu 
– iki 2020 m. padidinti šalies miškingumą 3 proc., kasmet valstybinėje 
ir privačioje žemėje įveisiant ne mažiau kaip 7 tūkst. ha naujų miškų. 
Naujų miškų įveisimas pagerintų šalies ekologines ir aplinkosau-
gos sąlygas ir užtikrintų ekonomiškai racionalų dirvonuojančių ir 
menkaverčių žemių panaudojimą bei priartintų šalies miškingumą prie 
kitų Baltijos šalių miškingumo, atsižvelgiant į tai, kad šalyje yra dideli 
plotai nenašių, apleistų ir pažeistų žemių. Priemonė svarbi ne tik sie-
kiant sumažinti priklausomybę nuo žemės ūkio veiklos, bet ir siekiant 
sumažinti aplinkos užterštumą, vystyti tvarų ir subalansuotą miškų ūkį, 
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kuris neatsiejamas nuo biologinės įvairovės palaikymo, gausinimo ir 
kraštovaizdžio puoselėjimo.

Pagal žemės ūkio paskirties žemės apželdinimo mišku priemonę 
galima apželdinti žemės ūkio produkcijos gamybai naudojamą žemės 
ūkio paskirties valstybinę ir privačią žemę.

Paramą žemės ūkio paskirties žemei apželdinti mišku sudaro:
– vienkartinė miško įveisimo išmoka;
– kasmetinis naujai įveisto miško priežiūrai ir apsaugai skirtas 

priedas už hektarą (netaikoma miškui, veisiamam valstybinėje 
žemėje, ir trumpos rotacijos plantaciniams želdiniams), mokama 
ilgiausiai 5 metus;

– metinis priedas už hektarą, padengiantis prarastas pajamas iš žemės 
ūkio veiklos, įveisus mišką. Jis gali būti mokamas ilgiausiai 15 
metų ūkininkams ir jų grupėms, veisiantiems mišką žemėje, kuri 
buvo naudojama žemės ūkio produkcijos gamybai, ir kitiems 
fiziniams ir privatiems juridiniams asmenims. Priedas nemokamas 
už veisiamus trumpos rotacijos plantacinius želdinius. 

trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai – nustatytos rotacijos 
medžių rūšys, tarp kurių kirtimų viename miško sklype turi praeiti nuo 
6 iki 15 metų (pvz., tuopa, drebulė, baltalksnis).

Valstybinės žemės ūkio paskirties žemei apželdinti mišku teikiama 
parama tik miško įveisimo išlaidoms padengti.

Želdinama mišku žemė turi būti geros agrarinės būklės (paskuti-
nius 2 metus deklaruota) ir naudojama žemės ūkio gamybai. Jei numa-
toma auginti trumpos rotacijos plantacinius želdinius, parama teikiama 
tik miškui įveisti.

Apželdinamas plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha, išskyrus 
atvejus, kai želdinamas plotas ribojasi su mišku. Parama teikiama tik 
veisiant vietines medžių ir krūmų rūšis, išskyrus atvejus, kai veisiami 
trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai.

Miško įveisimo išmoka išmokama pirmaisiais arba antraisiais me-
tais po pasodinimo, atsižvelgiant į tai, kada baigiami miško įveisimo 
darbai. Miško įveisimo išmoka mokama, kai valstybiniai miškų 
pareigūnai nustato, kad miškas pasodintas pagal patvirtintą Miško 
želdinimo ir žėlimo projektą ir jo kokybė atitinka Miško atkūrimo ir 
įveisimo nuostatų reikalavimus.
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Prarastų pajamų kompensavimo išmoka mokama tiems, kurie ap-
sodina mišku dalį arba visą savo žemės ūkio paskirties žemę ir gauna 
miško įveisimo išmoką pagal apželdinimo mišku programą. 

Dėl išmokų įveisto miško priežiūrai ir apsaugai pareiškėjas gali 
kreiptis iki penkių kartų, tačiau ne dažniau kaip vieną kartą per metus.

Kompensuojamos miško įveisimo, priežiūros ir apsaugos 
sąnaudos priklauso nuo želdinių sudėties ir nuo vietovės, kurioje 
planuojama įveisti mišką. Išmokos lygios 80 proc. įvertintų miško 
želdinių įveisimo, apsaugos ir priežiūros vidutinių išlaidų mažiau 
palankiose ūkininkauti vietovėse (nuo 1200 iki 3600 EUR/ha) ir 70 
proc. – palankiose ūkininkauti vietovėse (nuo 1050 iki 3150 EUR/ha). 
Planuojamoje apželdinti teritorijoje lapuočiai želdiniai turi sudaryti 
ne mažiau kaip 20 proc. želdinių sudėties. Didžiausia miško įveisimo 
išmoka mokama už pasodintus ąžuolo želdinius. 

Kompensacinės išmokos už prarastas pajamas 15 metų moka-
mos ūkininkams, kurie atitinka nustatytus „ūkininko“ ir „žemės ūkio 
paskirties žemės apželdinimo“ reikalavimus. Išmokos dydis ūkininkams 
yra 111 EUR/ha, kitiems pareiškėjams – 25 EUR/ha.

Teikiant paramą apleistai žemei apželdinti mišku, dengiamos miško 
įveisimo išlaidos ir miško priežiūros išlaidos 5 metų laikotarpį (išskyrus 
atvejus, kai miškas veisiamas valstybinėje žemėje arba veisiami trum-
pos rotacijos plantaciniai želdiniai). Kai apleista žemė savaime apauga 
mišku ir papildomai želdinti nereikia, parama skiriama tik natūraliai 
atželiančio miško priežiūros ir apsaugos išlaidoms padengti.

Parama neskiriama kalėdiniams medeliams auginti, laukų 
apsauginėms juostoms želdinti ir trumpos rotacijos želdiniams, kurių 
laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra ne ilgesnis kaip 5 metai, veisti. Taip 
pat parama neteikiama „Natura 2000“ vietovėms apželdinti mišku.

Miško želdinių įveisimo išlaidas sudaro: kaimo plėtros 
žemėtvarkos projekto parengimo leidimui įveisti mišką ne miško 
žemės sklype gauti (jei reikia), Miško želdinimo ir žėlimo projekto 
parengimo (projekto sudarymas, ploto apmatavimas ir pažymėjimas 
lauke), želdavietės paruošimo (nepageidaujamų medžių ir krūmų 
iškirtimas, paviršinio vandens nuleidimas ir pan.), miško sodmenų 
įsigijimo, miško sodmenų transportavimo, dirvos miško želdiniams 
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paruošimo, miško želdinių sodinimo, apsaugos, priešgaisrinių 
mineralizuotų juostų įrengimo išlaidos.

Miško želdinių ir žėlinių (kai žemės ūkio paskirties žemė savaime 
apaugo mišku) priežiūros ir apsaugos išlaidas sudaro: miško želdinių 
arba žėlinių priežiūros (iki 2 kartų), mineralizuotų priešgaisrinių juostų 
atnaujinimo, žuvusių miško želdinių arba žėlinių atsodinimo (sodmenų 
įsigijimo, transportavimo, sodinimo), želdinių arba žėlinių apsaugos 
priemonių (tvorų, individualių apsaugų ir pan.) remonto išlaidos.

Žemės ūkio paskirties žemės parinkimo miškui įveisti prio-
ritetai nustatomi, siekiant ekologinio efekto, todėl pirmiausia reikia 
apželdinti tokias žemes:

– nederlingus smėlio dirvožemius;
– rišlaus smėlio ir žvyro dirvožemius kalvotame ir banguotame 

reljefe (kai šlaito statumas didesnis nei 4o);
– priesmėlio, priemolio ir molio dirvožemius, statesniuose negu 

15o kalvų šlaituose ir lėkštesnių bei ilgų šlaitų vietose įrengiant 
vandenį sulaikančias juostas;

– upių ir ežerų šlaitus, statesnius kaip 10o, o tais atvejais, kai šlaitas 
priartėja prie pat upės vagos ar ežero – statesnius kaip 6o;

– griovas ir priegriovines juostas;
– ežerų, upių ir upelių krantus, taip pat – prievagines salpų dalis, 

ypač su ardomais krantais;
– kitas nenaudojamas žemės ūkiui žemes;
– dalį žemės ūkio naudmenų, neatsparių defliacijos poveikiui, 

veisiant laukų apsaugines juostas;
– pažeistas pelkes;
– ekologinį stabilumą užtikrinančias (mažo miškingumo) teritorijas.
Biologinės įvairovės, kultūros paveldo išsaugojimo bei gausini-

mo ir kraštovaizdžio stabilumo išsaugojimo tikslais gali būti paliktos 
neželdintos kai kurios pelkės, aikštės, mažų upelių ir kitų vandens 
telkinių pakrantės, sklypai, kurie gali būti išskirti kaip saugomos terito-
rijos, taip pat vietos, kuriose miško įveisimą reglamentuoja Specialio-
sios žemės ir miško naudojimo sąlygos.
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1. 1. Miško įveisimo ne miško žemėje tvarka

Miškai ne miško žemėje gali būti įveisiami :
a)  mažiau palankių ūkininkauti vietovių žemės ūkio naudmenų plo-

tuose, atrinktuose pagal kriterijus, nurodytus žemės ūkio ministro 
2004 m. vasario 27 d. įsakyme Nr. 3D-72 „Dėl mažiau palankių 
ūkininkauti vietovių“ (Valst. žinios, 2004, Nr. 34-1111);

b) žemės naudmenų plotuose, kurių dirvožemio našumas ne 
didesnis kaip 32 balai;

c)   žemės ūkiui netinkamose ir nenaudojamose žemėse, kurios yra 
ne žemės ūkio naudmenų plotuose, pagal gamtines sąlygas ir 
teritorinį išsidėstymą tinkamuose miškams įveisti (smėlynuose, 
žvyrynuose, eroduojamuose šlaituose, išgraužose ir baigtuose 
eksploatuoti karjeruose);

d)  žemės ūkio paskirties ar kitos paskirties žemės sklypuose, 
esančiuose urbanizuotose teritorijose, kuriose pagal parengtus 
detaliuosius planus numatomas miškų įveisimas;

e) intensyvaus karsto teritorijos III ir IV grupių žemėje.
Žemės ūkio naudmenų plotuose, kurių dirvožemio našumas dides-

nis kaip 32 balai, miškas gali būti įveisiamas, jeigu tai yra:
 – požeminio vandens, kraštovaizdžio rekreacinių išteklių, gamtinio 

karkaso, karstinio regiono apsaugos zonose, teritorijose erozijai 
sustabdyti bei kitose teritorijose atsižvelgiant į gretimų teritorijų 
ekologinį stabilumą ir miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas;

– žemės ūkio naudmenų plotuose, įsiterpusiuose tarp miškų, van-
dens telkinių, prie kurių nėra privažiavimo;

– apleistuose, t. y. daugiau kaip penkerius metus neįdirbtuose, 
nešienaujamuose, nenuganomuose, taip pat besiribojančiuose 
su miškais, medžių ir krūmų želdiniais, pelkėmis ir 
pradėjusiuose savaime apaugti medžiais ir krūmais žemės 
ūkio naudmenų plotuose.

Miškus įveisti draudžiama:
a)  teritorijose, kuriose įveisti miškus draudžiama pagal 

Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas; 
b)  į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių 

registrą įrašytų ar saugomų objektų teritorijose ir jų apsaugos 
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zonose, išskyrus atvejus, kai miško įveisimą suderina Kultūros 
vertybių apsaugos departamentas prie Kultūros ministerijos;

c) detaliai išžvalgytuose ir naudojamuose naudingųjų iškasenų 
telkiniuose;

d)  pievose ir ganyklose, esančiose botaniniuose, entomologiniuose, 
teriologiniuose, hepertologiniuose draustiniuose; 

e) žemės sklypuose, kuriuos pagal patvirtintus ar pradėtus 
rengti teritorijų planavimo dokumentus numatoma naudoti 
visuomenės poreikiams;

f) žemės sklypuose, kurie pagal patvirtintus detaliuosius planus 
numatyti užstatyti arba kitaip panaudoti ne žemės ūkio ir ne 
miškų ūkio veiklai;

g)  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. patvirtintose 
paukščių apsaugai svarbiose teritorijose, jeigu jose aptinkama 
europinės svarbos saugomų rūšių paukščių, kurių apsaugai tai-
komi reikalavimai pagal Bendrųjų buveinių ir paukščių apsau-
gai svarbių teritorijų nuostatų 2 priedą;

h)  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. patvirtintose 
vietovėse, atitinkančiose gamtinių buveinių apsaugai svarbių 
teritorijų atrankos kriterijus, kuriose randamos europinės svar-
bos augalų ir gyvūnų rūšių natūralios buveinės, ir jų apsaugai 
svarbiose teritorijose pagal Bendrųjų buveinių ir paukščių ap-
saugai svarbių teritorijų nuostatų 1 priedą;

i) kitose saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir jų bendrijų 
(įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą) radvietėse ir vertingose 
gamtinėse buveinėse.

1. 2. darbo užduotis

Darbo tikslas – suprojektuoti ne miško žemės sklype galimus 
miško įveisimo plotus.

Darbo eiga: 
1. Apskaičiuoti vidutinį sklypo žemės ūkio naudmenų našumo balą.
2. Įvertinus duotą teritoriją pagal miško įveisimo ne miško žemėje 

kriterijus nustatyti plotus, kuriuose galima įveisti mišką.
3. Apskaičiuoti žemės naudmenų plotus ir jų pokyčius.



11

Miškai ne miško žemėje įveisiami pagal savivaldybių teritorijų 
miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas, o kai jų nėra – pagal 
savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus kaimo plėtros 
žemėtvarkos projektus miškui įveisti ne miško žemėje.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai – specialiojo planavimo do-
kumentai, rengiami siekiant kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų 
sudėties pakeitimą, miško sodinimą, kitą su žemės naudojimu susijusią 
veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir jai alternatyvios veiklos subjektų 
žemėvaldas.

Pradedant darbą būtina išanalizuoti esamą teritoriją, t. y. žemės 
naudojimo plane pažymėti kelius, miškus, vandens telkinių ir užstatytų 
teritorijų ribas. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektui miškui įveisti 
ne miško žemėje rengti taip pat reikalingi duomenys apie gamtos ir 
kultūros paveldo objektus bei saugomas teritorijas.

Vienas pagrindinių miško įveisimo ne miško žemėje kriterijų yra 
žemės ūkio naudmenų našumas, todėl planuojamoje teritorijoje at-
liekama dirvožemio analizė. Miškus ne miško žemėje galima įveisti, jei 
jų dirvožemio našumas ne didesnis kaip 32 balai. Taip pat yra numatyti 
atvejai, kuriais galima mišką įveisti ir tose žemėse, kurių dirvožemio 
našumas didesnis kaip 32 balai: tai – plotai, kuriuose aplinkosau-
giniais, kraštovaizdžio ar kitais sumetimais numatyta įveisti miškus. 
Apibūdinant žemės sklypą apskaičiuojamas sklypo vidutinis žemės 
ūkio naudmenų našumo balas. 

Suskaičiuojami žemės ūkio naudmenų plotai pagal balus ir su-
dauginami (1 lentelė).

1 lentelė. Žemės ūkio naudmenų našumo balas

iš jų pagal balus
žemės sklypo plotas žemės ūkio naudmenų dalies sandauga

ha plotas ha ha balas
3,5 2,8 1,4 31 43,4

0,3 40 12
1,1 28 30,8

Iš viso: 2,8 31 86,2
Vidutinis balas 31
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Sandaugų suma dalijama iš žemės ūkio naudmenų ploto ir gauna-
mas vidutinis našumo balas.

Miškas gali būti projektuojamas  ne visame žemės sklypo plote, 
todėl atrenkami tik tie plotai, kuriuose našumas ne didesnis kaip 32 
balai. Pateiktame pavyzdyje (1 lent.) 0,3 ha plote negalima įveisti 
miško, nes jo našumas – 40 balų. Ariamosios žemės plotuose, kurių 
dirvožemių našumas didesnis už vidutinį Lietuvoje (didesnis kaip 
39 balai), arba kuriuose yra veikiančios sausinimo sistemos, miškus 
įveisti ne miško žemėje negalima, išskyrus ekologiškai nuskurdintas 
gamtinio karkaso teritorijas.  

Parenkant miškui plotus taip pat svarbu išanalizuoti nusausintos 
ir drėkinamos žemės duomenis ir, atsižvelgiant į kriterijus, kur mišką 
veisti draudžiama, nustatomas plotas, kuriame  galima įveisti mišką. 
Mišką leidžiama sodinti paliekant neapsodintus ruožus 5 m nuo grio-
vio briaunos ir po 15 m į abi puses nuo valstybei nuosavybės teise 
priklausančių arba į juos įsijungiančių kito naudotojo drenažo rinktuvų, 
kelių, elektros tiekimo linijų.

Numatomo įveisti miško ne miško žemėje sklypų ribos pažymimos 
kartografinėje medžiagoje. Rengiant projektą rengimui galima naudo-
tis kartografine medžiaga masteliu 1:10000, 1:5000,  1:2000. Kaimo 
plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniai žymimi sutartiniais ženklais 
projekto sprendinių brėžinyje. Projekto sprendinių brėžinys parengia-
mas analoginės (1 pav.) ir (arba) skaitmeninės formos (2 pav.). 

1 pav� Miško įveisimo ne miško žemėje sprendinių analoginės formos brėžinys 
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2 pav� Miško įveisimo ne miško žemėje sprendinių brėžinys skaitmeninėje formoje

Projekto sprendinių brėžinyje pažymima: 
– esamų miško sklypų kontūrai; 
– suplanuoti žemės ūkio naudmenų plotai, kuriuose numatoma 

įveisti mišką; 
– suplanuoti kitų žemės naudmenų plotai, kuriuose numatoma 

įveisti mišką; 
– nusausintos ir drėkinamos žemės plotai; 
– keliai; 
– užstatytos teritorijos (žemė prie statinių ir įrenginių); 
– vandens telkiniai.
Sprendinių brėžinio sutartiniai ženklai turi atitikti Nacionalinės 

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patvirtintus reikalavimus.  
Suprojektavus miško įveisimo ribas sudaroma žemės naudmenų eksp-

likacija ir nustatomi žemės naudmenų pokyčiai įveisus mišką (2 lent.). 

2 lentelė. Žemės naudmenų sudėtis

žemės naudmenos Plotas 
ha

numatomi pokyčiai ha plotas pagal projektą ha

Ariamoji žemė 2,7 -2,5 0,2
Sodas 0,1 - 0,1

Užstatyta teritorija 0,4 - 0,4
Miškas 0,3 +2,5 2,8
Iš viso: 3,5 3,5



14

Šiuo atveju įveisus mišką žemės sklype esantys miškai sudarys 80 
proc. bendro žemės sklypo ploto, todėl po miško įveisimo pagrindinė 
tikslinė žemės naudojimo paskirtis neturi būti keičiama, tačiau reika-
linga sklypą padalinti suformuojant atskirą mišku užsodintą žemės 
sklypą ir pakeičiant jo žemės naudojimo paskirtį.
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2 darbas. 

kraštovaizdžio ekologinis 
vertiniMas

Darbo tikslas – nustatyti analizuojamos teritorijos ekologinę būklę.
Darbo eiga: 
1. Nustatyti sąlygiškai natūralių biocenozių (ekotonų) plotus. 
2. Apskaičiuoti jų sąlyčio perimetrą su ariamosios žemės plo-

tais ar kitomis žemės naudmenomis, nepriskirtomis sąlygiškai 
natūralioms biocenozėms.

3. Apskaičiuoti gamtinės įvairovės rodiklį. 
Žemės ūkio teritorijų tvarkymas patikimas tuomet, kai numa-

tomos priemonės užtikrina kraštovaizdžio formavimo reikalavimus. 
Norint kraštovaizdį optimizuoti, reikia išanalizuoti jo būklę – natūralius 
ir pusiau natūralius želdynus bei jų funkcijas, taip pat apskaičiuoti 
konkrečios teritorijos gamtinės įvairovės rodiklius. 

Miškai ir daugiamečių žolinių augalų bendrijos turi didelę reikšmę 
stabilizuojant neigiamus gamtinius ir antropogeninius procesus, regu-
liuojant aplinkinių teritorijų hidrologinį režimą bei klimato sąlygas, 
išsaugant pusiausvyrą gamtoje. Daugiamečių augalų ir miškų bendri-
jos sugeba išfiltruoti didelius paviršinio vandens nuotėkio bei užteršto 
oro kiekius, gerokai sumažinti paviršinių vandens telkinių, gruntinių 
vandenų ir oro baseino užterštumą.

Žemės ūkio naudmenų dirvožemio našumui esant daugiau kaip 39 
balams, projektuojamoje teritorijoje įveisti mišką galima tik tuo atveju, 
jeigu tai ekologiškai nuskurdinta gamtinio karkaso teritorija. Tuo tikslu 
yra skaičiuojamas gamtinės įvairovės rodiklis. Teritorijoje (paprastai 
100 ha plote), kurioje yra projektuojamas įveisti miškas, nustatomi 
sąlygiškai natūralių biocenozių (ekotonų) plotai ir apskaičiuojamas jų 
sąlyčio perimetras su ariamosios žemės plotais ar kitomis žemės naud-
menomis, nepriskirtomis sąlygiškai natūralioms biocenozėms. Ekoto-
nu vadinama pereinamojo tipo augalų bendrija tarp dviejų ekosistemų 
(biocenozių), kurioje auga abi ekosistemas atstovaujančios rūšys. 
Sąlygiškai natūralios biocenozės tai: 
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1) mišrūs ir lapuočių medžių miškai, dviejų ir daugiau eilių medžių 
ir krūmų apsauginės juostos, aukštutinės ir tarpinės pelkės;

2) spygliuočių medžių miškai;
3) miško jaunuolynai ir sodiniai, ežerai, nereguliuotos upės, 

šaltiniuotos vietos, parkai;
4) krūmynai; 
5) žemutinės pelkės; 
6) tvenkiniai; 
7) atsikuriančios pelkės žemės ūkio naudmenose;
8) natūralios pievos ir ganyklos;
9) vienos eilės medžių juostos, miško želdinių grupės, sodai, 

sodybų želdiniai, melioracijos grioviai;
10) kultūrinės pievos. 
Kiekvieno sąlygiškai natūralios biocenozės sklypo sąlyčio 

perimetras dauginamas iš žemės naudmenai nustatyto ekologinės 
vertės koeficiento (formulė):

čia I – gamtinės įvairovės rodiklis m/ha,
      l1...l10 – sąlyginai natūralių biocenozių perimetras m,
      S – tiriamos teritorijos plotas ha,
      S1...S10 – sąlyginai natūralių biocenozių plotas ha.

Pavyzdžiui, 100 ha ploto teritorijoje mišrūs miškai užima 7 ha, 
natūralios pievos – 15 ha, melioracijos grioviai – 2 ha. Sąlyginai 
natūralių biocenozių sąlyčio perimetras su ariamąja žeme yra toks: 
miškų – 1500 m, natūralių pievų – 3000 m, melioracijos griovių 
(skaičiuojamas vienos griovio pusės perimetras) – 1900 m. Taigi 
gamtinės įvairovės rodiklis:

          m/ha.
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Ekologiškai nuskurdinta teritorija laikomi žemės plotai ne 
mažesnėje kaip 100 ha teritorijoje, kurių gamtinės įvairovės rodiklis 
yra mažesnis už rekomenduojamą minimalų rodiklį. 

Rekomenduojama minimali gamtinės įvairovės rodiklio reikšmė 
priklauso nuo reljefo ir vyraujančios dirvožemio granuliometrinės 
sudėties (3 lent.).

3 lentelė. Rekomenduojami minimalūs gamtinės įvairovės rodikliai m/ha

reljefo ir vyraujančių dirvožemių 
granuliometrinė sudėtis

rekomenduojamas minimalus 
gamtinės įvairovės rodiklis

lygumose:
smėliai 80–60
priesmėliai 60–40
lengvi ir vidutiniai priesmėliai 40–30
sunkūs priemoliai ir moliai 35–25
durpės ir puveninga velėna 140–100
Kalvotose teritorijose (>3–50):
smėliai 140–120
priesmėliai 120–100
priemoliai 100–80
Upių slėniuose:
smėliai 180–150
priesmėliai 140–120
priemoliai 120–100

Duotame pavyzdyje, kur analizuojamos teritorijos reljefas – lygu-
ma, vyrauja priesmėlio dirvožemiai, apskaičiuotas gamtinės įvairovės 
rodiklis 36 m/ha yra mažesnis nei rekomenduojamas minimalus. To-
kia teritorija laikoma ekologiškai nuskurdinta, todėl joje būtų tikslin-
ga įveisti miškus. Gamtinės įvairovės rodiklis skaičiuojamas esamai 
padėčiai teritorijoje įvertinti ir suprojektavus miško sklypus – siekiant 
nustatyti gamtinės įvairovės rodiklio pasikeitimą. 
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