20 priedas
REIKALAVIMAI MIŠKOTVARKOS PROJEKTAMS SAUGOMOSE TERITORIJOSE
Valstybiniai rezervatai
Ūkinė veikla neprojektuojama ir jos analizė neatliekama.
Informacija miškotvarkos projekto aiškinamajame rašte:
1. Rezervato teritorijos charakteristika: bendros žinios apie gamtines, geografines, klimatines,
socialines, ekonomines sąlygas, struktūrinį rezervato suskirstymą ir valdymą.
2. Rezervato miško žemių ir miškų charakteristika: pasiskirstymas pagal žemės kategorijas,
dirvožemius, augavietes, miško tipus, medynų taksaciniai ir sanitarinės būklės rodikliai, biologinė
įvairovė – medžių, krūmų, žolinės augmenijos, gyvūnų rūšys bei rūšys, įrašytos į Raudonąją knygą,
gamtos ir kultūros paminklai.
3. Rezervate vykdytų mokslinių ir miškotvarkinių tyrimų bei monitoringo apžvalga.
4. Rezervate vykusių vykmečio natūralių procesų analizė ir įvertinimas: žemių kategorijų,
medynų taksacinių rodiklių, biologinės įvairovės rodiklių, sanitarinės miškų būklės rodiklių
pokyčiai.
5. Išvados ir pasiūlymai dėl reikalingų priemonių rezervatui išsaugoti ir jo būklei gerinti.
6. Kartografinė medžiaga: bazinis miškų žemėlapis (M1:10000), medynų planas (M1:25000),
apžvalginis žemėlapis (M1:50000).
Nacionaliniai parkai
Specialiųjų tyrimų tematika ir teminės kartografinės medžiagos rūšys yra nustatomos I
miškotvarkos pasitarime.
Informacija miškotvarkos projekto aiškinamajame rašte:
1. Bendroji nacionalinio parko gamtinių ir kultūrinių vertybių charakteristika.
2. Nacionalinio parko teritorijos paskirstymas funkcinėmis ir tvarkomomis zonomis.
3. Nacionalinio parko žemių ir miškų charakteristika: pasiskirstymas pagal žemės kategorijas,
funkcines zonas, dirvožemius, augavietes, miško tipus, medynų taksaciniai ir sanitarinės būklės
rodikliai, biologinė įvairovė – medžių, krūmų, žolinės augmenijos, gyvūnų rūšys bei rūšys, įrašytos
į Raudonąją knygą, gamtos ir kultūros paminklai.
4. Nacionaliniame parke vykdytų mokslinių ir miškotvarkinių tyrimų bei monitoringo
apžvalga.
5. Ūkinės nacionalinio parko veiklos, žemių kategorijų, medynų taksacinių rodiklių,
biologinės įvairovės rodiklių, sanitarinės miškų būklės rodiklių pokyčių analizė pagal miškų grupes
ir funkcines zonas, išvados ir pasiūlymai.
6. Nacionalinio parko ūkinės veiklos projektas pagal miškų grupes ir funkcines zonas.
Regioniniai parkai ir valstybiniai draustiniai
Valdos (miškų urėdijos), kurioje yra regioninis parkas ar draustinis, miškotvarkos projekto
santrauka regioniniam parkui:
1. miškų charakteristika pagal miškų grupes, saugomas teritorijas ir jų funkcines zonas;
2. projektuojamos ūkinių priemonių apimtys;
3. taksoraščiai;
4. ūkinių priemonių žiniaraščiai;
5. medynų planas (M1:25000) ir miško grupių planas (M1:50000).
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