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A. TEKSTINĖ DALIS. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. RIBŲ KOREGAVIMO PASIŪLYMAI
ĮVADAS
Aukštadvario regioninis parkas (toliau vadinama – Regioninis parkas) įsteigtas
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d.
nutarimu Nr. 1-1913 ,,Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30-913),
siekiant išsaugoti Aukštadvario apylinkėse esantį Verknės ir Strėvos aukštupių zonos
kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai
naudoti.
Regioninis parkas yra pietinėje Lietuvos dalyje, Dzūkų aukštumoje. Didžioji
Regioninio parko dalis yra Trakų rajono savivaldybėje, vakariniai pakraščiai patenka į Prienų
ir Kaišiadorių rajonų savivaldybes. Regioninio parko plotas – 17 032 ha. Regioniniame parke
yra 100 kaimų (didžiausias – Čižiūnai, apie 180 gyventojų), Aukštadvario miestelis (apie
1000 gyventojų), 1322 sodybos ir 2729 nuolatiniai gyventojai. Žemėnaudos struktūroje
vyrauja miškai (58 %) ir žemės ūkio naudmenos (27 %). Vandens telkiniai užima 9 %,
užstatytos teritorijos ir keliai 4 %, kitos naudmenos 2 %.
Šiuo metu galiojančios Regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos
ribos patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 258
„Dėl Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano
patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 34-1100). Regioninis parkas pagal gamtos ir kultūros vertybių
pobūdį, rekreacinio bei ūkinio naudojimo galimybes ir gyvenviečių tinklo ypatumus yra
suskirstytas į konservacinio (62,9 %), ekologinės apsaugos (23,1 %), rekreacinio (8,7 %),
ūkinio (4,1 %) ir gyvenamojo (1,3 %) funkcinio prioriteto zonas (1 priedas).
Konservacinio funkcinio prioriteto zoną šiuo metu sudaro Mergiškių gamtinis
rezervatas, Mergiškių, Saloviškių, Spindžiaus, Strėvos aukštupio, Verknės aukštupio,
Verknės ir Vilkokšnio kraštovaizdžio draustiniai, Antakmenių, Strėvos ištakų, Tabaliukų ir
Verniejaus hidrografiniai draustiniai, Verknės botaninis-zoologinis draustinis, Skrebio
botaninis draustinis, Mošos archeologinis draustinis ir Aukštadvario urbanistinis draustinis.
Ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną sudaro miškingos arba agrarinės
teritorijos į šiaurę ir vakarus nuo Aukštadvario, į pietus nuo Aukštadvario HE tvenkinio, į
vakarus nuo Vilkokšnio ir Verknės aukštupio kraštovaizdžio draustinių, į rytus nuo
Spindžiaus ir Strėvos aukštupio kraštovaizdžio draustinių, ties Kamaravos, Petrašiškių,
Mackantiškių, Gudžionių kaimais. Jos atlieka draustinių, vandens telkinių, laukų, miškų,
pakelių ir reljefo apsaugos funkcijas.
Rekreacinio funkcinio prioriteto zoną sudaro rekreacinės teritorijos Aukštadvario
apylinkėse su Sienio, Pilaitės ir Skrebio ežerais bei Aukštadvario HE tvenkinio didžiąja
dalimi, Vilkokšnio ežero Kojos įlankos šiaurinėje pakrantėje, Strėvos kaime su Stankos ežero
ir Bagdanonių HE tvenkinio pakrantėmis, prie Šamuko, Drabužio, Štareinės, Aukšlinio,
Ungurio, Verniejaus, Juodžiuko, Gudžionių ir Spindžiaus ežerų, Grinapolio, Grendavės ir
Alkaičio kaimų. Jos skirtos intensyviam rekreaciniam naudojimui, paprastai su rekreacinėmis
statybomis ir miško parkų formavimu.
Gyvenamojo funkcinio prioriteto zona apima šiaurinę Aukštadvario miestelio dalį,
pietinę Čižiūnų kaimo dalį ir šiaurinę Karaliūnų kaimo dalį. Šiose teritorijose numatytas
intensyvus užstatymas ir gyvenamoji plėtra. Ūkinio funkcinio prioriteto zona apima žemės
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ūkio teritorijas Karaliūnų, Drabužininkų ir Petrašiškių kaimų apylinkėse, kurios nepasižymi
gamtos ar kultūros paveldo vertybėmis ir yra nutolę nuo pagrindinių upių bei ežerų.
Regioninis parkas turi plačią buferinės apsaugos zoną (6 840 ha), kurią sudaro 10
atskirų arealų. Jos tikslas – apsaugoti Regioninio parko gamtinę ekosistemą nuo galimos ūkinės
taršos, o kraštovaizdį – nuo neigiamo vizualinio poveikio, reguliuojant buferinės apsaugos zonos
naudojimą, ribojant statinių aukštingumą, užstatymo plotą ir intensyvumą.

Įvertinus vertybių pobūdį ir pasiskirstymą, vertybių apsaugos ir teritorijos naudojimo
poreikius siūloma optimizuoti Regioninio parko funkcinio prioriteto zonų bei buferinės
apsaugos zonos ribas, patikslinti konservacinio funkcinio prioriteto zonų tikslus. Regioninio
parko išorinės ribos yra nusistovėjusios ir optimalios, jų keisti nesiūloma.
1. REGIONINIO PARKO BUFERINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ KOREKTŪRA
Regioninio parko buferinės apsaugos zona kai kuriose vietose yra pernelyg plati –
apima smarkiai nuo regioninio parko ribos nutolusias vietoves arba teritorijas, kurios nedaro
tiesioginio poveikio regioninio parko kraštovaizdžiui bei ekosistemai. Buferinės apsaugos
zoną siūloma sumažinti šiaurės vakariniame, šiaurės rytiniame, pietrytiniame ir pietiniame
regioninio parko pakraščiuose (1, 2 priedai). Siūlomą regioninio parko buferinės apsaugos
zoną sudaro 13 arealų (3 766 ha).
2. FUNKCINIO PRIORITETO ZONŲ RIBŲ KOREKTŪRA
2.1. Aukštadvario urbanistinio draustinio ribas siūloma koreguoti pagal urbanistiniu
požiūriu vertingos miestelio dalies (Miškinis A. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės.
Rytų Lietuvos miestai ir miesteliai / 1. Vilnius, 2002, p. 292-293), Aukštadvario Šv.
Dominyko bažnyčios ir dominikonų vienuolyno liekanų komplekso (unikalus kodas 20558) ir
Aukštadvario senojo miesto vietos (unikalus kodas 21475) ribas (3, 4 priedai). Tokiu būdu
draustinis apimtų senąją, urbanistiniu, archeologiniu ir architektūriniu požiūriūriu vertingą
miestelio dalį (5 priedas). Šiuo metu draustinio ribos yra daug platesnės ir nesutampa su
kultūros vertybių ribomis.
2.2. Aukštadvario piliakalnio su gyvenviete (unikalus kodas 24140) ir Aukštadvario
dvaro sodybos (unikalus kodas 776) su parku ir tvenkiniais komplekso pagrindu siūloma
suformuoti Aukštadvario istorinį draustinį (5 priedas). Šiuo metu ši teritorija patenka į
Aukštadvario urbanistinį draustinį, tačiau yra už urbanistiniu požiūriu vertingos miestelio
dalies ribų (3, 4 priedai). Ši vietovė yra reikšminga istoriniu požiūriu – tai yra vienas
ankstyviausių krašto apgyvendinimo židinių, istorinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
gynybinis ir administracinis centras. Aukštadvario dvaras turi turtingą istoriją. Jis mena ir
poetą Adomą Mickevičių, kuris čia ne kartą lankėsi – vienas dvaro parko ąžuolas iki šiol
vadinamas žymiojo poeto vardu.
2.3. Aukštadvario hidroelektrinę ir Verknės senvagės atkarpą su Paverknės šaltiniu
siūloma prijungti prie Verknės kraštovaizdžio draustinio, o sovietmečiu įrengtus
žuvininkystės tvenkinius – prie ekologinės apsaugos prioriteto zonos (4, 5 priedai).
2.4. Likusius Aukštadvario urbanistinio draustinio pakraščius, kurie nepatenka į
siūlomas Aukštadvario urbanistinio draustinio ir Aukštadvario istorinio draustinio ribas,
siūloma prijungti prie gyvenamojo funkcinio prioriteto zonos, o Aukštadvario HE tvenkinio
pakrantę – prie rekreacinio funkcinio prioriteto zonos (4, 5 priedai).
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2.5. Mošos archeologinio draustinio ribas siūloma koreguoti pagal archeologijos
paveldo vertybių – Mošos (Naujasodžių) piliakalnio su gyvenviete, Mošos (Skrebio,
Naujasodžių) pilkapynų – ribas.
2.6. Vilkokšnio ežero šiaurinėje pakrantėje ties buvusia Tolkiškių mokykla
(dvarviete) siūloma suformuoti rekreacinio funkcinio prioriteto zoną, numatant galimybę
buvusios mokyklos sklype ir gretimoje aplinkoje formuoti intensyvaus pritaikymo rekreacinę
infrastruktūrą (įrengti kempingą, vystyti kaimo turizmo paslaugas ir infrastruktūrą), išsaugant
vertingus medžius ir želdynus (6 priedas).
2.7. Ūkinio funkcinio prioriteto zonas (Drabužninkų, Petrašiškių, Karaliūnų) siūloma
prijungti prie ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zonos (1, 2 priedai). Žemės ūkis šiose
teritorijose nėra intensyvus, nemažai žemių apleistos ir užauga mišku.
2.8. Siūloma atsisakyti Grinapolio rekreacinio funkcinio prioriteto zonos, teritoriją
įjungiant į Strėvos aukštupio kraštovaizdžio draustinį. Čia vykdoma žemės ūkio veikla,
rekreacinis naudojimas nevystomas. Didesnę teritorijos dalį sudaro aukšti dubaklonio,
kuriame telkšo Bagdononių HE tvenkinys, šlaitai (7 priedas). Regioninio parko tvarkymo
plane paliekama galimybė įrengti stovyklavietę (Bagdononių HE tvenkinio pakrantėje, prie
vandens ir dviračių turizmo trasų).
2.9. Rekreacinio funkcinio prioriteto zonoms siūloma priskirti besiribojančių vandens
telkinių priekrantės ruožus, siekiant sudaryti geresnes sąlygas vystyti ir reguliuoti pakrančių
rekreacinį naudojimą. Priskiriamų priekrantės ruožų plotis nustatomas atsižvelgiant į atabrado
pobūdį (plotis, užaugimas viršvandenine augalija) ir svyruoja nuo 20 iki 30 metrų.
3. SIŪLOMOS FUNKCINIO PRIORITETO ZONOS
3.1. Įvertinus vertybių pasiskirstymą, teritorijos naudojimo ir apsaugos poreikius,
Regioniniame parke išskiriamos konservacinio, ekologinės apsaugos, rekreacinio ir
gyvenamojo funkcinio prioriteto zonos.
3.2. Konservacinio funkcinio prioriteto zoną sudaro Mergiškių gamtinis rezervatas,
Mergiškių, Saloviškių, Spindžiaus, Strėvos aukštupio, Verknės aukštupio, Verknės ir
Vilkokšnio kraštovaizdžio draustiniai, Antakmenių, Strėvos ištakų, Tabaliukų ir Verniejaus
hidrografiniai draustiniai, Verknės botaninis-zoologinis draustinis, Skrebio botaninis
draustinis, Mošos archeologinis draustinis, Aukštadvario istorinis draustinis ir Aukštadvario
urbanistinis draustinis, kurių tikslai yra šie:
3.2.1. Mergiškių gamtinio rezervato – išsaugoti Mergiškių Kalvų miško centrinės
dalies ekosistemą su etalonine Lietuvos raudonosios knygos augalų bendrija – liepiniu
skroblynu, Europos Bendrijos svarbos 9160 Skroblynų buveinėmis, į Lietuvos saugomų
gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (svogūninių dantažolių, europinių miežvienių,
miškinių eraičinų, purpurinių plokščiavabalių, baltajuosčių juodsprindžių, baltnugarių genių)
populiacijomis ir buveinėmis, Albinavos pilkapiais;
3.2.2. Mergiškių kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Aukštadvario kalvyno –
paskutiniojo (Nemuno) apledėjimo moreninių aukštumų geomorfologinio etalono – kalvotą
daubotą miškingą kraštovaizdį su aukščiausia Dzūkų aukštumos vieta – Gedanonių kalva,
Velnio, Antaveršio, Albinavos ir Gelionių duobėmis, Škilietų glaciokarstiniais ežerėliais,
Amerikos lobu, Ustronės riedulynu, Vaitkūnų keimine terasa, Lavariškių ir Pamiškės
piliakalniais, Akmenių pilkapynais, mitologiniu Mergiškių akmeniu, Mergiškių senosiomis
kapinėmis, Mergiškių dvarvietės želdiniais, europinės svarbos rūšių (didžiųjų auksinukų,
7
VšĮ Gamtos paveldo fondas, 2014-11-25

Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas

pleištinių ir grakščiųjų skėčių, raudonpilvių kūmučių, ūdrų) ir į Lietuvos saugomų gyvūnų,
augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (žalsvažiedžių blandžių, žirnialapių vikių, raudonsparnių
meškučių, baltajuosčių juodsprindžių, juodųjų gandrų, mažųjų erelių rėksnių, žvirblinių
pelėdų ir kt.) buveinėmis;
3.2.3. Saloviškių kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti ežeringo miškingo dubaklonio
kraštovaizdį su Saloviškių pilkapynu, Vytautavos šv. Antano Paduviečio bažnyčia,
Vytautavos senovės gamybos vieta (stiklo lydymo krosnimi), į Lietuvos saugomų gyvūnų,
augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (didžiųjų dančiasnapių, pilkųjų meletų ir kt.) buveinėmis;
3.2.4. Spindžiaus kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Strėvos aukštupio dubaklonių,
miškų, pelkių ir ežerų kraštovaizdį su Strėvos I ir II įgriuvomis, savito hidrologinio režimo
Spindžiaus ežeru, Lausgenių velniabale ir raudonžemio išeigomis, Spindžiaus kaimo šaltiniu,
Šaltinių kalneliu, Lausgenių egle, Špokų vinkšna, Strėvos, Lausgenių ir Drabužninkų
(Danosų) pilkapynais, istorine Karališkosios virtuvės vietove, Europos Bendrijos svarbos
3140 Ežerų su menturdumblių bendrijomis, 6210 Stepinių pievų, 7140 Tarpinių pelkių ir
liūnų, 7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, 7210 Žemapelkių su šakotąja ratainyte,
7220 Šaltinių su besiformuojančiais tufais, 7230 Šarmingų žemapelkių, 9010 Vakarų taigos,
9050 Žolių turtingų eglynų, 9080 Pelkėtų lapuočių miškų, 91D0 Pelkinių miškų, 91E0
Aliuvinių miškų buveinėmis, europinės svarbos rūšių (plačialapių klumpaičių, vėjalandžių
šilagėlių, žvilgančiųjų riestūnių, skiauterėtųjų tritonų, ūdrų) ir į Lietuvos saugomų gyvūnų,
augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (raudonųjų garbenių, tamsialapių skliautalūpių, širdinių
dviguonių, gelsvųjų gegūnių, prūsinių begalių, kalninių arnikų, siauralapių plaučių,
didžiažiedžių juodagalvių, baltnugarių genių, tulžių, didžiųjų dančiasnapių ir kt.)
populiacijomis ir buveinėmis;
3.2.5. Strėvos aukštupio kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Daugirdiškių moreninio
masyvo pietinės dalies miškingą agrarinį kraštovaizdį su raiškiomis pakraštinės
akumuliacijos reljefo formomis ir rininiais ežerais, Aukšlinio liepa, Bygaudo uosiu, Strėvos
piliakalniu ir kapinynu, Bagdononių hidroelektrine, į Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir
grybų sąrašą įrašytų rūšių (didžiųjų plukenių, kalninių jonažolių, pievinių auksveičių,
sibirinių vizgių, trižiedžių lipikų, švygždų, putpelių, pievinių lingių ir kt.) populiacijomis ir
buveinėmis;
3.2.6. Verknės aukštupio kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Verknės aukštupio
kraštovaizdį su Gilandžio, Gilušio, Pakalnių, Pieskio ir Solio ežerais, Verknės senvagių ir
pratekamųjų ežeriukų kompleksu, etnokultūrinio Pakalninkų kaimo užstatymo pobūdžiu ir
erdvine kompozicija, Grinkavos užtvanka, Europos Bendrijos svarbos 3140 Ežerų su
menturdumblių bendrijomis, 3260 Upių sraunumų su kurklių bendrijomis, 6120 Karbonatinių
smėlynų pievų, 6210 Stepinių pievų, 6430 Eutrofinių aukštųjų žolynų, 6510 Šienaujamų
mezofitų pievų, 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų, 7210 Žemapelkių su šakotąja ratainyte, 7230
Šarmingų žemapelkių, 9080 Pelkėtų lapuočių miškų buveinėmis, europinės svarbos rūšių
(dvilapių purvuolių, didžiųjų auksinukų, raudonpilvių kūmučių, ūdrų) ir į Lietuvos saugomų
gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (paprastųjų tuklių, vienalapių gedučių, šakotųjų
ratainyčių, menturlapių ežeručių, pievinių auksveičių, gegūnių, griežlių, švygždų, putpelių ir
kt.) populiacijomis ir buveinėmis;
3.2.7. Verknės kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Verknės ir jos intakų slėnių
kraštovaizdžio kompleksą su Paverknės, Rangavos ir Šafarnės šaltiniais, Šafarnės alko
akivarais (Velniabalėmis), glaciokarstiniu Tameliuko ežeru, Toliotonių (Valuikų) pilkapiais,
Tamelių I-ojo Pasaulinio karo vokiečių karių ir Aukštadvario žydų kapinėmis, Aukštadvario
hidroelektrine, Europos Bendrijos svarbos 7230 Šarmingų žemapelkių, 7160 Nekalkingų
šaltinių ir šaltiniuotų pelkių buveinėmis, europinės svarbos rūšies pelkinės uolaskėlės ir į
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Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (melsvųjų gencijonų,
daugiamečių blizgių, paprastųjų rėžiukų, miškinių varnalėšų, Meinshauzeno plūdžių, tulžių,
griežlių, švygždų, pievinių lingių ir kt.) populiacijomis ir buveinėmis, lašišinių žuvų
nerštavietėmis;
3.2.8. Vilkokšnio kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Vilkokšnio ežero dubaklonio
kraštovaizdį su terasomis, sufoziniais cirkais, eroziniais raguvynais, Verknės ištakomis,
Žaliųjų Prūdelių ir Panošiškių šaltiniais, Žuklijų piliakalniais ir papėdės gyvenviete, Žaliosios
šventviete ir pilkapių vieta, Alkaičio (Žaliosios) mitologiniu akmeniu, Tolkiškių dvaro senųjų
kapinių kompleksu, Europos Bendrijos svarbos 5130 Kadagynų, 7160 Nekalkingų šaltinių ir
šaltininiuotų pelkių, 7230 Šarmingų žemapelkių, 9010 Vakarų taigos, 9050 Žolių turtingų
eglynų buveinėmis, europinės svarbos rūšių (plačialapių klumpaičių, dvilapių purvuolių,
žvilgančiųjų riestūnių, niūraspalvių auksavabalių, ūdrų) ir į Lietuvos saugomų gyvūnų,
augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (didžiųjų baublių, pievinių lingių, griežlių, švygždų,
tulžių ir kt.) populiacijomis ir buveinėmis;
3.2.9. Antakmenių hidrografinio draustinio – išsaugoti Antakmenių ežero hidrografinę
struktūrą ir apyežerio kraštovaizdį, europinės svarbos rūšies plikažiedžio linlapio augavietę,
Mošos ežero, paežerės pelkių ir pievų ekosistemą su europinės svarbos rūšies šarvuotosios
skėtės ir į Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (didžiųjų baublių,
griežlių ir kt.) populiacijomis ir buveinėmis;
3.2.10. Strėvos ištakų hidrografinio draustinio – išsaugoti Strėvos upės ištakas su
pratekamais Gubiškių (Šėmuko), Strėvytės (Mackantiškių) ir Babruko (Senkiškių) ežerėliais,
būdingomis paupių ir paežerių pievų ir pelkių ekosistemomis, į Lietuvos saugomų gyvūnų,
augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (švygždų, plovinių vištelių ir kt.) buveinėmis;
3.2.11. Tabaliukų hidrografinio draustinio – išsaugoti raiškius nedidelių
gaciokarstinių Tabaliukų ežerėlių dubenis ir hidrologinį režimą su būdingomis paežerių
pelkių ir miškų ekosistemomis, europinės svarbos rūšies dvilapio purvuolio ir į Lietuvos
saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą įrašytų augalų (kalninių jonažolių ir kardalapių
garbenių) augavietėmis;
3.2.12. Verniejaus hidrografinio draustinio – išsaugoti savitą nenuotakaus Verniejaus
ežero hidrologinį režimą, Verniejaus ežero salas, Degusio, Ilgio, Laužaraisčio ir Skričio
ežerėlių hidrografinę sistemą, būdingas paežerių pievų, pelkių ir miškų ekosistemas, į
Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (didžiųjų dančiasnapių,
švygždų ir kt.) buveines, Nikronių mitologinį akmenį, Babrauninkų senąsias kapines;
3.2.13. Verknės botaninio-zoologinio draustinio – išsaugoti didele biologine įvairove
pasižyminčią pelkėto Verknės upės slėnio ties Stanuliškių kaimu ekosistemą su Europos
Bendrijos svarbos 3260 Upių sraunumų su kurklių bendrijomis, 6120 Karbonatinių smėlynų
pievų, 6210 Stepinių pievų, 6230 Rūšių turtingų briedgaurynų, 6410 Melvenynų, 6510
Šienaujamų mezofitų pievų, 7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, 7230 Šarmingų
žemapelkių, 91E0 Aliuvinių miškų buveinėmis, europinės svarbos rūšių (dvilapių purvuolių,
didžiųjų auksinukų, pleištinių skėčių, raudonpilvių kūmučių, ūdrų) ir į Lietuvos saugomų
gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (daugiamečių patvenių, siauralapių gencijonų,
žaliųjų plateivių, paprastųjų kardelių, dėmėtųjų gegūnių, mažųjų gegužraibių, šakotųjų
ratainyčių, Meinshauzeno plūdžių, pilkažalių žvilgūnų, didžiųjų baublių, pievinių lingių,
griežlių, švygždų) populiacijomis ir buveinėmis;
3.2.14. Skrebio botaninio draustinio – išsaugoti didele biologine įvairove
pasižyminčią Skrebio miško ekosistemą su etalonine Lietuvos raudonosios knygos augalų
bendrija – liepiniu skroblynu, Europos Bendrijos svarbos 3150 Natūralių eutrofinių ežerų su
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plūdžių arba aštrių bendrijomis, 9050 Žolių turtingų eglynų, 9160 Skroblynų, 91D0 Pelkinių
miškų, 91E0 Aliuvinių miškų buveinėmis, į Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą
įrašytų rūšių (stačiųjų vaisginų, baltajuosčių juodsprindžių, baltnugarių genių ir kt.)
populiacijomis ir buveinėmis;
3.2.15. Mošos archeologinio draustinio – išsaugoti vertingą I tūkstantmečio
archeologijos paminklų kompleksą, susidedantį iš Mošos piliakalnio su papėdės gyvenviete,
Mošos ir Skrebio pilkapynų;
3.2.16. Aukštadvario istorinio draustinio – išsaugoti Aukštadvario piliakalnio,
papėdės gyvenvietės ir dvaro sodybos su parku ir tvenkiniais kompleksą – vertingą kultūrinę
vietovę, vieną ankstyviausių krašto apgyvendinimo židinių, istorinį Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės gynybinį ir administracinį centrą;
3.2.17. Aukštadvario urbanistinio draustinio – išsaugoti istoriškai susiklosčiusį
senosios Aukštadvario miestelio dalies gatvių tinklą, užstatymo pobūdį ir erdvinę
kompoziciją, turgaus aikštę su šuliniu, senovės miesto kultūrinį sluoksnį, Aukštadvario
Kristaus Atsimainymo bažnyčią, Aukštadvario I kapines, Aukštadvario Šv. Dominyko
bažnyčios ir dominikonų vienuolyno liekanų kompleksą.
3.3. Ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną sudaro miškingos arba agrarinės
teritorijos, atliekančios bendrosios ekologinės ir vizualinės apsaugos funkcijas į šiaurę ir
vakarus nuo Aukštadvario, į pietus nuo Aukštadvario HE tvenkinio, į vakarus nuo Vilkokšnio
ir Verknės aukštupio kraštovaizdžio draustinių, į rytus nuo Spindžiaus ir Strėvos aukštupio
kraštovaizdžio draustinių, ties Drabužninkų, Gudžionių, Kamaravos, Karaliūnų, Lausgenių,
Mackantiškių, Petrašiškių kaimais.
3.4. Rekreacinio funkcinio prioriteto zona apima rekreacines teritorijas Aukštadvario
apylinkėse su Sienio, Pilaitės ir Skrebio ežerais bei Aukštadvario HE tvenkinio didžiąja
dalimi, Vilkokšnio ežero Kojos įlankos šiaurinėje pakrantėje, Vilkokšnio ežero šiaurinėje
pakrantėje ties Tolkiškių kaimu, Vilkokšnio ežero pietinėje pakrantėje ties Grendavės kaimu,
Strėvos kaime su Stankos ežero ir Bagdanonių HE tvenkinio pakrantėmis, prie Šamuko,
Drabužio, Stareinio, Aukšlinio, Ungurio, Verniejaus, Juodžiuko, Gudžionių ir Spindžiaus
ežerų.
3.5. Gyvenamojo funkcinio prioriteto zona apima Aukštadvario miestelio, Čižiūnų ir
Karaliūnų kaimų dalis.
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4. PRIEDAI
1 priedas. Aukštadvario regioninis parkas (esamos ribos).
2 priedas. Projektuojamos ribos.
3 priedas. Aukštadvario miestelio kultūros vertybės.
4 priedas. Aukštadvario miestelis (esama situacija).
5 priedas. Aukštadvario miestelis (siūlomos ribos).
6 priedas. Siūloma Tolkiškių rekreacinio prioriteto zona.
7 priedas. Grinapolio rekreacinio prioriteto zona.
8 priedas. Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų pokyčiai.
9 priedas. Aukštadvario regioninio parko rezervatų ir draustinių plotai.
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1 priedas. Aukštadvario regioninis parkas (esamos ribos).
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2 priedas. Projektuojamos ribos.
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3 priedas. Aukštadvario miestelio kultūros vertybės (Miškinis A., 2002).
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4 priedas. Aukštadvario miestelis (esama situacija).
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5 priedas. Aukštadvario miestelis (siūlomos ribos).
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6 priedas. Siūloma Tolkiškių rekreacinio prioriteto zona.
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7 priedas. Grinapolio rekreacinio prioriteto zona.
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8 priedas. Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų pokyčiai.
Funkcinio prioriteto zonos

Kiekis

Plotas (ha)

Dalis** (%)

1*

2

3

1

2

3

1

2

3

Konservacinio funkcinio
prioriteto zona

16

17

1

10707

10579

-129

62,9

62,2

-0,7

Gamtiniai rezervatai

1

1

0

156

156

0

0,9

0,9

0,0

Draustiniai

15

16

1

10551

10422

-129

61,9

61,3

-0,7

Kraštovaizdžio

7

7

0

8854

8817

-37

52,0

51,9

-0,1

Gamtiniai

6

6

0

1563

1555

-8

9,2

9,1

0,0

Kultūriniai

2

3

1

134

51

-84

0,8

0,3

-0,5

Ekologinės apsaugos
funkcinio prioriteto zona

7

7

0

3933

4605

672

23,1

27,1

4,0

Rekreacinio funkcinio
prioriteto zona

13

13

0

1474

1528

54

8,7

9,0

0,3

Ūkinio funkcinio prioriteto
zona

3

0

-3

693

0

-693

4,1

0,0

-4,1

Miškų ūkio zona

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Žemės ūkio zona

3

0

-3

693

0

-693

4,1

0,0

-4,1

Vandens ūkio zona

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gyvenamojo funkcinio
prioriteto zona

3

3

0

225

293

68

1,3

1,7

0,4

42

40

-2

17032

17005

-28

100,0

100,0

-0,2

10

13

3

6840

3766

-3073

Iš viso:
Buferinės apsaugos zona

* 1 – pagal esamas ribas, 2 – pagal siūlomas ribas, 3 – pokytis
** nuo Regioninio parko ploto
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9 priedas. Aukštadvario regioninio parko rezervatų ir draustinių plotai.
a) pagal galiojančias ribas:
Rezervatas, draustinis

Plotas, ha

Mergiškių gamtinis rezervatas

156

Mergiškių kraštovaizdžio draustinis

2138

Saloviškių kraštovaizdžio draustinis

297

Spindžiaus kraštovaizdžio draustinis

1382

Strėvos aukštupio kraštovaizdžio draustinis

1103

Verknės aukštupio kraštovaizdžio draustinis

532

Verknės kraštovaizdžio draustinis

1973

Vilkokšnio kraštovaizdžio draustinis

1429

Antakmenių hidrografinis draustinis

310

Strėvos ištakų hidrografinis draustinis

32

Tabaliukų hidrografinis draustinis

50

Verniejaus hidrografinis draustinis

642

Verknės botaninis-zoologinis draustinis

419

Skrebio botaninis draustinis

110

Mošos archeologinis draustinis
Aukštadvario urbanistinis draustinis

9
125

b) pagal siūlomas ribas:
Rezervatas, draustinis

Plotas, ha

Mergiškių gamtinis rezervatas

156

Mergiškių kraštovaizdžio draustinis

2133

Saloviškių kraštovaizdžio draustinis

295

Spindžiaus kraštovaizdžio draustinis

1361

Strėvos aukštupio kraštovaizdžio draustinis

1123

Verknės aukštupio kraštovaizdžio draustinis

532

Verknės kraštovaizdžio draustinis

1986

Vilkokšnio kraštovaizdžio draustinis

1387

Antakmenių hidrografinis draustinis

307

Strėvos ištakų hidrografinis draustinis

32

Tabaliukų hidrografinis draustinis

48

Verniejaus hidrografinis draustinis

640

Verknės botaninis-zoologinis draustinis

416

Skrebio botaninis draustinis

111

Mošos archeologinis draustinis

8

Aukštadvario istorinis draustinis

18

Aukštadvario urbanistinis draustinis

25
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II. SPRENDINIAI
1. Įvertinus vertybių pasiskirstymą, teritorijos naudojimo ir apsaugos poreikius,
Regioniniame parke išskiriamos konservacinio, ekologinės apsaugos, rekreacinio ir
gyvenamojo funkcinio prioriteto zonos.
2. Konservacinio funkcinio prioriteto zoną sudaro Mergiškių gamtinis rezervatas,
Mergiškių, Saloviškių, Spindžiaus, Strėvos aukštupio, Verknės aukštupio, Verknės ir
Vilkokšnio kraštovaizdžio draustiniai, Antakmenių, Strėvos ištakų, Tabaliukų ir Verniejaus
hidrografiniai draustiniai, Verknės botaninis-zoologinis draustinis, Skrebio botaninis
draustinis, Mošos archeologinis draustinis, Aukštadvario istorinis draustinis ir Aukštadvario
urbanistinis draustinis, kurių tikslai yra šie:
2.1. Mergiškių gamtinio rezervato – išsaugoti Mergiškių Kalvų miško centrinės dalies
ekosistemą su etalonine Lietuvos raudonosios knygos augalų bendrija – liepiniu skroblynu,
Europos Bendrijos svarbos 9160 Skroblynų buveinėmis, į Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų
ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (svogūninių dantažolių, europinių miežvienių, miškinių eraičinų,
purpurinių plokščiavabalių, baltajuosčių juodsprindžių, baltnugarių genių) populiacijomis ir
buveinėmis, Albinavos pilkapiais;
2.2. Mergiškių kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Aukštadvario kalvyno –
paskutiniojo (Nemuno) apledėjimo moreninių aukštumų geomorfologinio etalono – kalvotą
daubotą miškingą kraštovaizdį su aukščiausia Dzūkų aukštumos vieta – Gedanonių kalva,
Velnio, Antaveršio, Albinavos ir Gelionių duobėmis, Škilietų glaciokarstiniais ežerėliais,
Amerikos lobu, Ustronės riedulynu, Vaitkūnų keimine terasa, Lavariškių ir Pamiškės
piliakalniais, Akmenių pilkapynais, mitologiniu Mergiškių akmeniu, Mergiškių senosiomis
kapinėmis, Mergiškių dvarvietės želdiniais, europinės svarbos rūšių (didžiųjų auksinukų,
pleištinių ir grakščiųjų skėčių, raudonpilvių kūmučių, ūdrų) ir į Lietuvos saugomų gyvūnų,
augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (žalsvažiedžių blandžių, žirnialapių vikių, raudonsparnių
meškučių, baltajuosčių juodsprindžių, juodųjų gandrų, mažųjų erelių rėksnių, žvirblinių
pelėdų ir kt.) buveinėmis;
2.3. Saloviškių kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti ežeringo miškingo dubaklonio
kraštovaizdį su Saloviškių pilkapynu, Vytautavos šv. Antano Paduviečio bažnyčia,
Vytautavos senovės gamybos vieta (stiklo lydymo krosnimi), į Lietuvos saugomų gyvūnų,
augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (didžiųjų dančiasnapių, pilkųjų meletų ir kt.) buveinėmis;
2.4. Spindžiaus kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Strėvos aukštupio dubaklonių,
miškų, pelkių ir ežerų kraštovaizdį su Strėvos I ir II įgriuvomis, savito hidrologinio režimo
Spindžiaus ežeru, Lausgenių velniabale ir raudonžemio išeigomis, Spindžiaus kaimo šaltiniu,
Šaltinių kalneliu, Lausgenių egle, Špokų vinkšna, Strėvos, Lausgenių ir Drabužninkų
(Danosų) pilkapynais, istorine Karališkosios virtuvės vietove, Europos Bendrijos svarbos
3140 Ežerų su menturdumblių bendrijomis, 6210 Stepinių pievų, 7140 Tarpinių pelkių ir
liūnų, 7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, 7210 Žemapelkių su šakotąja ratainyte,
7220 Šaltinių su besiformuojančiais tufais, 7230 Šarmingų žemapelkių, 9010 Vakarų taigos,
9050 Žolių turtingų eglynų, 9080 Pelkėtų lapuočių miškų, 91D0 Pelkinių miškų, 91E0
Aliuvinių miškų buveinėmis, europinės svarbos rūšių (plačialapių klumpaičių, vėjalandžių
šilagėlių, žvilgančiųjų riestūnių, skiauterėtųjų tritonų, ūdrų) ir į Lietuvos saugomų gyvūnų,
augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (raudonųjų garbenių, tamsialapių skliautalūpių, širdinių
dviguonių, gelsvųjų gegūnių, prūsinių begalių, kalninių arnikų, siauralapių plaučių,
didžiažiedžių juodagalvių, baltnugarių genių, tulžių, didžiųjų dančiasnapių ir kt.)
populiacijomis ir buveinėmis;
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2.5. Strėvos aukštupio kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Daugirdiškių moreninio
masyvo pietinės dalies miškingą agrarinį kraštovaizdį su raiškiomis pakraštinės
akumuliacijos reljefo formomis ir rininiais ežerais, Aukšlinio liepa, Bygaudo uosiu, Strėvos
piliakalniu ir kapinynu, Bagdononių hidroelektrine, į Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir
grybų sąrašą įrašytų rūšių (didžiųjų plukenių, kalninių jonažolių, pievinių auksveičių,
sibirinių vizgių, trižiedžių lipikų, švygždų, putpelių, pievinių lingių ir kt.) populiacijomis ir
buveinėmis;
2.6. Verknės aukštupio kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Verknės aukštupio
kraštovaizdį su Gilandžio, Gilušio, Pakalnių, Pieskio ir Solio ežerais, Verknės senvagių ir
pratekamųjų ežeriukų kompleksu, etnokultūrinio Pakalninkų kaimo užstatymo pobūdžiu ir
erdvine kompozicija, Grinkavos užtvanka, Europos Bendrijos svarbos 3140 Ežerų su
menturdumblių bendrijomis, 3260 Upių sraunumų su kurklių bendrijomis, 6120 Karbonatinių
smėlynų pievų, 6210 Stepinių pievų, 6430 Eutrofinių aukštųjų žolynų, 6510 Šienaujamų
mezofitų pievų, 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų, 7210 Žemapelkių su šakotąja ratainyte, 7230
Šarmingų žemapelkių, 9080 Pelkėtų lapuočių miškų buveinėmis, europinės svarbos rūšių
(dvilapių purvuolių, didžiųjų auksinukų, raudonpilvių kūmučių, ūdrų) ir į Lietuvos saugomų
gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (paprastųjų tuklių, vienalapių gedučių, šakotųjų
ratainyčių, menturlapių ežeručių, pievinių auksveičių, gegūnių, griežlių, švygždų, putpelių ir
kt.) populiacijomis ir buveinėmis;
2.7. Verknės kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Verknės ir jos intakų slėnių
kraštovaizdžio kompleksą su Paverknės, Rangavos ir Šafarnės šaltiniais, Šafarnės alko
akivarais (Velniabalėmis), glaciokarstiniu Tameliuko ežeru, Toliotonių (Valuikų) pilkapiais,
Tamelių I-ojo Pasaulinio karo vokiečių karių ir Aukštadvario žydų kapinėmis, Aukštadvario
hidroelektrine, Europos Bendrijos svarbos 7230 Šarmingų žemapelkių, 7160 Nekalkingų
šaltinių ir šaltiniuotų pelkių buveinėmis, europinės svarbos rūšies pelkinės uolaskėlės ir į
Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (melsvųjų gencijonų,
daugiamečių blizgių, paprastųjų rėžiukų, miškinių varnalėšų, Meinshauzeno plūdžių, tulžių,
griežlių, švygždų, pievinių lingių ir kt.) populiacijomis ir buveinėmis, lašišinių žuvų
nerštavietėmis;
2.8. Vilkokšnio kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Vilkokšnio ežero dubaklonio
kraštovaizdį su terasomis, sufoziniais cirkais, eroziniais raguvynais, Verknės ištakomis,
Žaliųjų Prūdelių ir Panošiškių šaltiniais, Žuklijų piliakalniais ir papėdės gyvenviete, Žaliosios
šventviete ir pilkapių vieta, Alkaičio (Žaliosios) mitologiniu akmeniu, Tolkiškių dvaro senųjų
kapinių kompleksu, Europos Bendrijos svarbos 5130 Kadagynų, 7160 Nekalkingų šaltinių ir
šaltininiuotų pelkių, 7230 Šarmingų žemapelkių, 9010 Vakarų taigos, 9050 Žolių turtingų
eglynų buveinėmis, europinės svarbos rūšių (plačialapių klumpaičių, dvilapių purvuolių,
žvilgančiųjų riestūnių, niūraspalvių auksavabalių, ūdrų) ir į Lietuvos saugomų gyvūnų,
augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (didžiųjų baublių, pievinių lingių, griežlių, švygždų,
tulžių ir kt.) populiacijomis ir buveinėmis;
2.9. Antakmenių hidrografinio draustinio – išsaugoti Antakmenių ežero hidrografinę
struktūrą ir apyežerio kraštovaizdį, europinės svarbos rūšies plikažiedžio linlapio augavietę,
Mošos ežero, paežerės pelkių ir pievų ekosistemą su europinės svarbos rūšies šarvuotosios
skėtės ir į Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (didžiųjų baublių,
griežlių ir kt.) populiacijomis ir buveinėmis;
2.10. Strėvos ištakų hidrografinio draustinio – išsaugoti Strėvos upės ištakas su
pratekamais Gubiškių (Šėmuko), Strėvytės (Mackantiškių) ir Babruko (Senkiškių) ežerėliais,
būdingomis paupių ir paežerių pievų ir pelkių ekosistemomis, į Lietuvos saugomų gyvūnų,
augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (švygždų, plovinių vištelių ir kt.) buveinėmis;
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2.11. Tabaliukų hidrografinio draustinio – išsaugoti raiškius nedidelių gaciokarstinių
Tabaliukų ežerėlių dubenis ir hidrologinį režimą su būdingomis paežerių pelkių ir miškų
ekosistemomis, europinės svarbos rūšies dvilapio purvuolio ir į Lietuvos saugomų gyvūnų,
augalų ir grybų sąrašą įrašytų augalų (kalninių jonažolių ir kardalapių garbenių)
augavietėmis;
2.12. Verniejaus hidrografinio draustinio – išsaugoti savitą nenuotakaus Verniejaus
ežero hidrologinį režimą, Verniejaus ežero salas, Degusio, Ilgio, Laužaraisčio ir Skričio
ežerėlių hidrografinę sistemą, būdingas paežerių pievų, pelkių ir miškų ekosistemas, į
Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (didžiųjų dančiasnapių,
švygždų ir kt.) buveines, Nikronių mitologinį akmenį, Babrauninkų senąsias kapines;
2.13. Verknės botaninio-zoologinio draustinio – išsaugoti didele biologine įvairove
pasižyminčią pelkėto Verknės upės slėnio ties Stanuliškių kaimu ekosistemą su Europos
Bendrijos svarbos 3260 Upių sraunumų su kurklių bendrijomis, 6120 Karbonatinių smėlynų
pievų, 6210 Stepinių pievų, 6230 Rūšių turtingų briedgaurynų, 6410 Melvenynų, 6510
Šienaujamų mezofitų pievų, 7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, 7230 Šarmingų
žemapelkių, 91E0 Aliuvinių miškų buveinėmis, europinės svarbos rūšių (dvilapių purvuolių,
didžiųjų auksinukų, pleištinių skėčių, raudonpilvių kūmučių, ūdrų) ir į Lietuvos saugomų
gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (daugiamečių patvenių, siauralapių gencijonų,
žaliųjų plateivių, paprastųjų kardelių, dėmėtųjų gegūnių, mažųjų gegužraibių, šakotųjų
ratainyčių, Meinshauzeno plūdžių, pilkažalių žvilgūnų, didžiųjų baublių, pievinių lingių,
griežlių, švygždų) populiacijomis ir buveinėmis;
2.14. Skrebio botaninio draustinio – išsaugoti didele biologine įvairove pasižyminčią
Skrebio miško ekosistemą su etalonine Lietuvos raudonosios knygos augalų bendrija –
liepiniu skroblynu, Europos Bendrijos svarbos 3150 Natūralių eutrofinių ežerų su plūdžių
arba aštrių bendrijomis, 9050 Žolių turtingų eglynų, 9160 Skroblynų, 91D0 Pelkinių miškų,
91E0 Aliuvinių miškų buveinėmis, į Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą įrašytų
rūšių (stačiųjų vaisginų, baltajuosčių juodsprindžių, baltnugarių genių ir kt.) populiacijomis ir
buveinėmis;
2.15. Mošos archeologinio draustinio – išsaugoti vertingą I tūkstantmečio
archeologijos paminklų kompleksą, susidedantį iš Mošos piliakalnio su papėdės gyvenviete,
Mošos ir Skrebio pilkapynų;
2.16. Aukštadvario istorinio draustinio – išsaugoti Aukštadvario piliakalnio, papėdės
gyvenvietės ir dvaro sodybos su parku ir tvenkiniais kompleksą – vertingą kultūrinę vietovę,
vieną ankstyviausių krašto apgyvendinimo židinių, istorinį Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės gynybinį ir administracinį centrą;
2.17. Aukštadvario urbanistinio draustinio – išsaugoti istoriškai susiklosčiusį senosios
Aukštadvario miestelio dalies gatvių tinklą, užstatymo pobūdį ir erdvinę kompoziciją, turgaus
aikštę su šuliniu, senovės miesto kultūrinį sluoksnį, Aukštadvario Kristaus Atsimainymo
bažnyčią, Aukštadvario I kapines, Aukštadvario Šv. Dominyko bažnyčios ir dominikonų
vienuolyno liekanų kompleksą.
3. Ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną sudaro miškingos arba agrarinės
teritorijos, atliekančios bendrosios ekologinės ir vizualinės apsaugos funkcijas į šiaurę ir
vakarus nuo Aukštadvario, į pietus nuo Aukštadvario HE tvenkinio, į vakarus nuo Vilkokšnio
ir Verknės aukštupio kraštovaizdžio draustinių, į rytus nuo Spindžiaus ir Strėvos aukštupio
kraštovaizdžio draustinių, ties Drabužninkų, Gudžionių, Kamaravos, Karaliūnų, Lausgenių,
Mackantiškių, Petrašiškių kaimais.
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4. Rekreacinio funkcinio prioriteto zona apima rekreacines teritorijas Aukštadvario
apylinkėse su Sienio, Pilaitės ir Skrebio ežerais bei Aukštadvario HE tvenkinio didžiąja
dalimi, Vilkokšnio ežero Kojos įlankos šiaurinėje pakrantėje, Vilkokšnio ežero šiaurinėje
pakrantėje ties Tolkiškių kaimu, Vilkokšnio ežero pietinėje pakrantėje ties Grendavės kaimu,
Strėvos kaime su Stankos ežero ir Bagdanonių HE tvenkinio pakrantėmis, prie Šamuko,
Drabužio, Stareinio, Aukšlinio, Ungurio, Verniejaus, Juodžiuko, Gudžionių ir Spindžiaus
ežerų.
5. Gyvenamojo funkcinio prioriteto zona apima Aukštadvario miestelio, Čižiūnų ir
Karaliūnų kaimų dalis.
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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 Aukštadvario regioninio 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 Regioniniame
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:


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

Poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai. Įgyvendinus
planavimo sprendinius, tikimasi, kad Aukštadvario regioniniame parke (toliau – Regioninis
parkas) bus pasiekti šie tikslai: optimizuotos Regioninio parko ir jo zonų ribos, sudarant
prielaidas darniam vystymuisi Regioniniame parke.
Pagal siūlomą ribų korektūrą Regioninio parko plotas beveik nepasikeistų (sumažėtų
28 ha arba 0,2 %). Optimizavus funkcinio prioriteto zonų ribas, šiek tiek sumažėtų
konservacinio funkcinio prioriteto zonų plotas, neliktų ūkinio funkcinio prioriteto zonų (jas
siūloma prijungti prie ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zonos), padidėtų ekologinės
apsaugos, rekreacinio ir gyvenamojo funkcinio prioriteto zonų plotas. Siūlomi Ribų plano
sprendiniai sudarys prielaidas ne tik Regioninio parko gamtinės ekosistemos, gamtos,
kultūros paveldo bei kraštovaizdžio išsaugojimui, tačiau ir Aukštadvario miestelio ir kaimų
plėtrai bei rekreacinio naudojimo vystymui.
Prognozuojamas teigiamas, ilgalaikis Ribų plano sprendinių poveikis Aukštadvario
regioninio 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 plotą. Siūloma suformuoti naują rekreacinio funkcinio
prioriteto zoną Vilkokšnio ežero šiaurinėje pakrantėje ties buvusia Tolkiškių mokykla
(dvarviete), numatant galimybę įrengti kempingą. Kitų rekreacinio funkcinio prioriteto zonų
ribas siūloma optimizuoti, prijungiant gretimų vandens telkinių pakrantes. Siūloma panaikinti
Grinapolio rekreacinio funkcinio prioriteto zoną, kurioje vykdoma žemės ūkio veikla, o
rekreacinis naudojimas nevystomas. Siūlomas ūkinio funkcinio prioriteto (žemės ūkio) zonų
prijungimas prie ekologinio funkcinio prioriteto zonos neigiamų pasekmių gyventojams
neturės, kadangi ekologinės apsaugo prioriteto zonoje papildomi apsaugos ir naudojimo
reikalavimai nenustatomi. Ribų plano sprendiniais taip pat siūloma padidinti Aukštadvario
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miestelio gyvenamojo funkcinio prioriteto zoną, sudarant galimybes Aukštadvario miestelio
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
Regioninio parko ir jo zonų ribos geriau atitinka gamtos, kultūros ir kraštovaizdžio vertybių
išsidėstymą, apsaugos ir naudojimo poreikius. Prognozuojamas teigiamas, ilgalaikis Ribų
plano sprendinių poveikis Aukštadvario regioninio parko kraštovaizdžiui ir biologinei
įvairovei, saugomoms vertybėms. Funkcinio prioriteto zonų ribų optimizavimas padidins
Regioninio 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.

Teritorijų planavimo dokumento organizatorius:
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:
VšĮ Gamtos paveldo fondas
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas
Sąsaja su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas
Aukštadvario regioninio parko tvarkymo planas
Alytaus apskrities teritorijos bendrasis planas
Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
Kauno apskrities teritorijos bendrasis planas
Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
Vilniaus apskrities teritorijos bendrasis planas
Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrasis planas
Sąsaja su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais:
Alytaus regiono plėtros planas 2010-2020 metams
Alytaus rajono savivaldybės 2013-2020 m. strateginis plėtros planas
Alytaus apskrities turizmo ir rekreacijos plėtros specialusis planas
Kauno regiono plėtros planas iki 2020 metų
Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 m. strateginis planas
Prienų rajono savivaldybės 2011-2019 m. strateginis plėtros planas
Vilniaus regiono plėtros planas 2007-2013 metams
Vilniaus regiono plėtros planas 2014-2020 metams (projektas)
Trakų miškų urėdijos miškotvarkos projektas 2011-2020 metams
Trakų rajono savivaldybės 2008-2015 metų strateginis plėtros planas
Elektrėnų savivaldybės 2014-2020 m. strateginis plėtros planas
Nacionalinių vandens turizmo trasų specialusis planas
Status quo situacija:
Regioninio parko išorinės ribos yra optimalios, jų keisti nesiūloma. Funkcinio prioriteto zonų
ribos kai kur neatitinka gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsidėstymo, teritorijos apsaugos ir
naudojimo poreikių. Regioninio parko funkcinio prioriteto zonų ribas siūloma optimizuoti –
Aukštadvario urbanistinio draustinio ribas sutapatinti su kultūros veltybių ribomis, Aukštadvario
dvaro sodybos ir piliakalnio su senovės gyvenviete komplekso pagrindu suformuoti Aukšadvario
istorinį draustinį, padidinti rekreacinio ir gyvenamojo funkcinio prioriteto zonų plotą, ūkinio
prioriteto zonas prijungti prie ekologinės apsaugos prioriteto zonos. Regioninio parko buferinės
apsaugos zona kai kuriose vietose yra pernelyg plati – apima smarkiai nuo regioninio parko ribos
nutolusias vietoves arba teritorijas, kurios nedaro tiesioginio poveikio regioninio parko
kraštovaizdžiui bei ekosistemai. Buferinės apsaugos zoną siūloma sumažinti šiaurės vakariniame,
šiaurės rytiniame, pietrytiniame ir pietiniame regioninio parko pakraščiuose.
Tikslai, kurių siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:
- optimizuoti Aukštadvario regioninio parko ir jo funkcinio prioriteto zonų bei buferinės apsaugos
zonos ribas, sudarant prielaidas darniam vystymuisi Regioniniame parke.
Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir
įvertinimas)
Vertinimo aspektai
Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis)
Neigiamas
poveikis
(trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis
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9.

Sprendinio poveikis:
Regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų korektūra
teritorijos vystymo darnai ir (ar)
planuojamai veiklos sričiai

ekonominei ir socialinei
aplinkai

kraštovaizdžiui ir biologinei
įvairovei

Ribų plano sprendiniai sudaro prielaidas nenumatomas
darniam vystymuisi Regioniniame
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.
Siūlomos Regioninio parko ir jo zonų
nenumatomas
ribos geriau atitinka gamtos, kultūros ir
kraštovaizdžio vertybių išsidėstymą,
apsaugos ir naudojimo poreikius.

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 Aukštadvario regioninio parko kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei,
saugomoms vertybėms, rekreacinio naudojimo, gyvenviečių ir viešosios infrastruktūros
plėtrai.
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B. GRAFINĖ DALIS
Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano
brėžinys M 1:10 000 – 4 lapai.
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