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ĮVADAS
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato (toliau – Rezervatas) planavimo schema
rengiama vykdant projektą Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0003 „Saugomų teritorijų planavimo
dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio
analizei) parengimas“, finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas
ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės
apsauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Projekto vykdytojas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos
ministerijos. Rezervato planavimo schemą pagal 2017 m. spalio 17 d. sutartį Nr. F4-2017-175
rengia VšĮ Gamtos paveldo fondas ir VĮ Valstybės žemės fondas.
Planavimo tikslai:
1. ribų plano sprendiniais naujai nustatyti arba pakoreguoti esamas Rezervato bei jo
buferinės apsaugos zonos ribas;
2. tvarkymo plano sprendiniais nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, jų apsaugos ir
tvarkymo reglamentus, pažeistų gamtos kompleksų ir objektų atkūrimo priemones, apsaugos
ir tvarkymo kryptis, priemones, pateikti svarbiausių tvarkymo darbų programas, išnagrinėti
žemės naudmenų transformavimo poreikius, pasiūlyti konfliktinių situacijų sprendimus,
numatyti pažintinio turizmo infrastruktūros objektus.
Rezervato planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai) rengiama vadovaujantis
techninėje užduotyje numatytais reikalavimais, Saugomų teritorijų įstatymu, Teritorijų
planavimo įstatymu, Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklėmis, Bendraisiais
buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatais, Saugomų teritorijų tipiniais
apsaugos reglamentais, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant
sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais ir kitais teisės aktais, susijusiais su specialiuoju
saugomų teritorijų planavimu. Planavimo schemą (ribų ir tvarkymo planus) sudaro grafiškai
(ribų plano ir tvarkymo plano brėžiniuose) ir raštu išreikšti sprendiniai bei planavimo
procedūrų dokumentai.
Planavimo darbai vykdomi etapais pagal Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato
planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) planavimo darbų programą, patvirtintą
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m.
spalio26 d. įsakymu Nr. V-216. Visuomenės informavimo tvarka – supaprastinta, strateginis
pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.
Rengiant Rezervato planavimo schemą, buvo įvertinta teritorijos planavimo ir
tvarkymo patirtis, problemos, teritorijos apsaugos ir naudojimo poreikiai bei tendencijos,
Natura 2000 teritorijoms nustatyti reikalavimai, patvirtintų ir rengiamų teritorijų ir strateginio
planavimo dokumentų (apskričių ir savivaldybių bendrųjų planų, specialiųjų planų, detaliųjų
planų, gamtotvarkos planų, rūšių apsaugos veiksmų planų) sprendiniai. Jie derinami ir
prireikus integruojami į planavimo schemą.
Į planuojamą teritoriją patenka nenaudojamas detaliai išžvalgytas Čepkelių raisto
(Katros) durpių telkinys, apimantis dalį Rezervato ir jo buferinės apsaugos zonos (5 369 ha).
Šio telkinio teritorijoje taikomi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, XXIII skyriaus
reikalavimai.
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Rezervato planavimo schemos sprendiniai nenustato paviršinių vandens telkinių
apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų. Vykdant veiklą Rezervato buferinės apsaugos
zonoje esačiose paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose ir pakrančių apsaugos juostose
turi būti laikomasi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XXIX skyriaus ir Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio
reikalavimų.

1. Bendrosios nuostatos
1. Čepkelių valstybinio gamtinio rezevato planavimo schemos sprendiniai nustato
Rezervato ir jo buferinės apsaugos zonos ribas, kraštovaizdžio tvarkymo zonas ir jų
reglamentus, gamtos kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugos ir tvarkymo kryptis bei priemones.
2. Į Kultūros vertybių registrą įrašyti kultūros paveldo objektai, vietovės, taip pat jų
teritorijos ir apsaugos zonos tvarkomos, saugomos ir naudojamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais kultūros paveldo
apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Kultūros paveldo objektų, jų teritorijų ir apsaugos
zonų apsaugą, tvarkybą ir naudojimą reglamentuoja kultūrinių draustinių nuostatai, apsaugos
reglamentai ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo
dokumentai, kurie rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23
d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo
teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“. Tvarkymo planas nenustato
ir nekeičia nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijų ir apsaugos zonų. Jos nustatomos
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais.
3. Pasienio ruože, valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio juostoje ir pasienio
vandenyse taikomas pasienio teisinis režimas, nustatytas Valstybės sienos ir jos apsaugos
įstatyme. Pasienio juostoje bet kokia veikla, nesusijusi su valstybės sienos apsauga, derinama
su Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Rezervate įrengtiems valstybės sienos ženklams
taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl
specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ nustatytos LIV skyriaus
„Valstybės sienos apsaugos objektų, įrenginių veikimo ir apsaugos zonos“ sąlygos. Siekiant
užtikrinti valstybės sienos apsaugos poreikius, Rezervate gali būti rekonstruojamas kelias
Katra–Pogarenda–Musteika, privažiavimai prie pasienio juostos ir valstybės sienos ženklų.
4. Lankytis, grybauti ir uogauti Rezervate leidžiama laikantis Rezervato nuostatuose
numatytos tvarkos. Katros kaimo gyventojai, sudarę apsaugos sutartis su Dzūkijos
nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Tvarkymo plane
pažymėtuose R4a tvarkymo plotuose gali šienauti arba ganyti pievas.
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5. Rezervato buferinėje apsaugos zonoje esančios europinės svarbos buveinės
saugomos, tvarkomos ir naudojamos laikantis Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai
svarbių teritorijų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d.
nutarimu Nr. 276, reikalavimų. Siekiant apsaugoti Rezervato gamtinę ekosistemą nuo
antropogeninio poveikio padidėjimo, sodybų skaičius buferinės apsaugos zonoje Katros
kaime nedidinamas, namų valdų sklypai formuojami esamų sodybų pagrindu.

2. Ribų korektūra
6. Rezervato ir jo buferinės apsaugos zonos ribos tikslinamos (1 priedas) siekiant
išspręsti Katros kaimo problemą ir užtikrinti Čepkelių raisto ekosistemos apsaugą. Rezervato
ir jo buferinės apsaugos zonos ribos brėžiamos priderinant prie valstybės sienos, Dzūkijos
nacionalinio parko ribos, žemės sklypų ir miško kvartalų ribų, kelių, vandentakių, žemės
naudmenų kontūrų ir kitų aiškių orientyrų.
7. Šiaurės vakarinėje dalyje Rezervato riba tikslinimama priderinant prie Dzūkijos
nacionalinio parko schemoje (tvarkymo plano brėžinio 3-iame lape) nustatytos patikslintos
Dzūkijos nacionalinio parko ir Rezervato ribos, kuri įsigalijo 2019 m. sausio 1 d. (2 priedas):
7.1. į Rezervatą įjungiamas Marcinkonių girininkijos 218 miško kvartalas (103 ha).
Šis miško kvartalas tiesiogiai ribojasi su Čepkelių raisto lagu (kitose vietose apypelkis yra
įjungtas į Rezervatą), jis apima apypelkį su eolinėmis reljefo formomis (žemyninėmis
kopomis) ir europinės svarbos buveinėmis – 91T01 Kerpiniais pušynais ir 9010 Vakarų taiga.
Prijungus šį miško kvartalą prie Rezervato, bus užtikrintas Čepkelių raisto gamtinės
ekosistemos apsaugos režimo vientisumas, ribojant lankymąsi bus užtikrinama tinkama
pilkųjų gervių, tikučių, geltongalvių kielių perimviečių ir lygiažvynių žalčių buveinių
apsauga. Pažymėtina, kad lygiažvynis žaltys yra labai reta rūšis Lietuvoje – visoje šalyje
žinoma vos keletas lygiažvynio žalčio radaviečių ir viena iš jų kaip tik yra šiame kvartale;
7.2. į Rezervatą įjungiama Musteikos girininkijos 233 kvartalo pietrytinė dalis (su
Čepkelių raistu besiribojanti žemyninė kopa, 18 ha);
7.3. Rezervato 37 kvartale bei Musteikos girininkijos 248 kvartale Rezervato ir
Nacionalinio parko riba tikslinama pagal Marcinkonių – Pogarendos kelią (ši kelio atkarpa
yra dviračių turizmo trasa, kuria keliaudami turistai kerta Rezervatą). Tikslinant ribą šiuose
kvartaluose Rezervato plotas sumažės 3 ha.
8. Krokšlio kaime į Rezervatą (36 kvartalą) patenka sodybos pakraštys su ūkiniu
pastatu. Ūkinis pastatas šioje vietoje stovi seniai, jis buvo jau steigiant Rezervatą. Šioje
vietoje siūloma Rezervato ribą patikslinti, sodybos pakraštį su ūkiniu pastatu išjungiant iš
Rezervato ir prijungiant prie buferinės apsaugos zonos (0,04 ha, 3 priedas).
9. Rezervato ribą 36 ir 55 kvartaluose siūloma patikslinti pagal rajoninio kelio
Nr. 5014 atkarpą, kuri lanku kerta Rezervatą (4 priedas). Ši Krokšlio, Paramėlio ir Katros

1

Keturių simbolių derinys (pavyzdžiui, 1110) nurodo buveinės tipo kodą, kuris atitinka Europos ekologinio
tinklo „Natura 2000“ kodą Europos Sąjungos buveinių interpretavimo vadove (EUR 15/2, 1999).
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kaimus jungianti kelio atkarpa gana intensyviai naudojama. Iš Rezervato išjungiamas plotas
(6,5 ha) bus prijungtas prie buferinės apsaugos zonos.
10. Rezervato pietrytinėje dalyje, prie Katros upės, įsikūręs Katros kaimas. Kaime yra
20 sodybų, į kaimą veda rajoninis kelias Nr. 5014. Gyventojams priklauso pastatai, tuo tarpu
žemė yra valstybinė. Sodybų savininkai pageidauja rekonstruoti sodybinius pastatus ar statyti
naujus, nes sodybos yra senos. Tačiau pagal galiojančius teisės aktus nauja statyba ar esamų
sodybinių pastatų rekonstrukcija šiame kaime negalima, taip pat negalimas gyvenamų sodybų
buvimas gamtinio rezervato teritorijoje. Rezervato nuostatuose ir Saugomų teritorijų įstatyme
nurodyta, kad Rezervate galima statyti tik statinius, kurių reikia rezervato steigimo ir veiklos
tikslams įgyvendinti. Pagal Rezervato nuostatų 11 punktą lankymasis ir buvimas Katros
kaime neribojamas. 2005 m. patvirtintame Rezervato tvarkymo plane išskirta Katros kaimo
teritorija, nurodant, kad šio kaimo gyventojai taip pat gali ganyti, šienauti, naudoti ariamos
žemės sklypus; gavus Rezervato direkcijos leidimą, kirsti kurui (savo reikmėms) pušies,
eglės, beržo, juodalksnio sausuolius ir virtuolius. Taigi, Katros kaime šiuo metu gamtinio
rezervato režimo nėra. Išnagrinėjus Katros kaimo problemą siūloma esamas Katros kaimo
sodybas, prie jų esančias žemės ūkio naudmenas ir kelią (21 ha) išjungti iš Rezervato ir
prijungti prie buferinės apsaugos zonos (5 priedas). Išjungiant Katros kaimo sodybas
Rezervato riba brėžiama priderinant prie valstybinės reikšmės miškų ir sodybinių sklypų ribų
bei žemės naudmenų kontūrų.
11. Prie Katros upės Rezervato ribą siūloma tikslinti išjungiant pasienio juostą, kuri
skirta valstybės sienos ženklams, pasienio patrulio takui, inžinerinėms užtvaroms, sienos
stebėjimo sistemoms, kitiems valstybės sienos apsaugos objektams bei įrenginiams statyti ir
prižiūrėti. Šią teritoriją (45 ha) siūloma prijungti prie Rezervato buferinės apsaugos zonos.
12. Patikslinus Rezervato ir jo buferinės apsaugos zonos ribas, Rezervato plotas
padidės 40 ha (nuo 11 227 iki 11 267 ha, arba 0,35 %), o buferinės apsaugos zonos plotas
padidės 72 ha (nuo 1 525 iki 1 597 ha, arba 4,7 %).

3. Teritorijos tvarkomasis zonavimas
13. Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato tvarkymo plane (toliau – Tvarkymo
planas) pagal Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996 „Dėl Saugomų teritorijų
tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“, nustatomos šios konservacinės paskirties žemės
kraštovaizdžio tvarkymo zonos (6 priedas):
13.1. rezervatinių miškų, pelkių ir pievų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje –
griežtos apsaugos (KM(P)n) ir reguliuojamos apsaugos (KM(P)r) kraštovaizdžio tvarkymo
zonos. Griežtos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zona apima natūraliausią centrinę
Rezervato dalį, ji skirta užtikrinti žmogaus tiesiogiai neįtakojamą gamtinių ekosistemų raidą
bei vykdyti mokslinius tyrimus ir stebėseną. Reguliuojamos apsaugos kraštovaizdžio
tvarkymo zona apima Rezervato pakraščius, ji skirta vykdyti gamtotvarkos priemones, kurių
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tikslas – atkurti ir palaikyti saugomų rūšių ir buveinių tinkamą apsaugos būklę, taip pat
vykdyti pažintinę švietėjišką veiklą, mokslinius tyrimus ir stebėseną;
13.2. rezervatinių vandenų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – griežtos apsaugos
(KVn) kraštovaizdžio tvarkymo zona, apimanti Čepkelių raiste telkšančius ežerus.

4. Apsaugos ir tvarkymo kryptys ir priemonės
14. Pagrindinės Rezervato apsaugos ir tvarkymo kryptys yra šios:
14.1. biologinės ir kraštovaizdžio įvairovės išsaugojimas;
14.2. Rezervato ekosistemos natūralumo didinimas;
14.3. ekologinio švietimo plėtra.
15. Saugant biologinę ir kraštovaizdžio įvairovę, numatoma (7 priedas):
15.1. nužymėti Gamtinio rezervato ribas vietovėje;
15.2. įrengti papildomus rakinamus užtvarus ties įvažiavimais į Rezervatą – Katros
kaimo vakariniame pakraštyje (75 kvartale), ties Prancūzkeliu (40 kvartale) bei Užuožerės
miške (ties 218 kvartalo riba);
15.3. prižiūrėti ir rekonstruoti Rezervato priežiūrai būtinus kelius ir privažiavimus
(pažymėta Tvarkymo plane);
15.4. rekonstruoti Pogarendos kaimavietėje buvusį administracinį pastatą, pritaikant
Rezervato stebėsenos, priežiūros ir ekologinio švietimo reikmėms;
15.5. pritaikyti nebenaudojamą priešgaisrinį bokštą Rezervato stebėsenai ir
inspekcinei veiklai;
15.6. įrengti automatinę meteorologinę stotį Čepkelių raisto mikroklimatui stebėti,
automatinius vandens lygio matuoklius Ešerinio ežere ir Čepkelių pelkėje;
15.7. palaikyti ir atkurti europinės svarbos pievų buveines – 6450 Aliuvines pievas ir
6430 Eutrofinius aukštuosius žolynus Tvarkymo plane pažymėtuose R1 tvarkymo plotuose
(Katros slėnis ties Pogarenda, 23 ha) kasmet šienaujant;
15.8. palaikyti atviras pievų buveines Tvarkymo plane pažymėtame R2 tvarkymo
plote (Pogarendos kaimavietė, 6,5 ha) kasmet šienaujant ir kertant medžių ir krūmų atžalas;
15.9. atkurti europinės svarbos 6120 Karbonatinių smėlynų pievų buveinę Tvarkymo
plane pažymėtame R3 tvarkymo plote (Pogarendos kirtavietė, 8 ha) kasmet šienaujant;
15.10. atkurti ir palaikyti atviras pievų buveines Tvarkymo plane pažymėtuose R4
tvarkymo plotuose (Katros kaimas, 4 ha), kasmet šienaujant ir kertant medžių ir krūmų
atžalas;
15.11. palaikyti atviras pievų buveines Tvarkymo plane pažymėtuose R5 tvarkymo
plotuose (Lynežerio pievos, 5,4 ha) kasmet šienaujant;
15.12. palaikyti atviras buveines, svarbias smiltyniniam gvazdikui, vėjalandei šilagėlei
Tvarkymo plane pažymėtuose R6 ir R7 tvarkymo plotuose (teritorija prie priešgaisrinio
bokšto ir 11 Rezervato kvartale atverta žemyninė kopa, iš viso 13 ha) kasmet kertant medžių
ir krūmų atžalas;
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15.13. išsaugoti Užuožerės miško paprastosios pušies populiacijos genetinę įvairovę
Tvarkymo plane pažymėtame R8 tvarkymo plote – Užuožerės miško pušies genetiniame
medyne (plotas – 8,7 ha). Šioje teritorijoje prireikus gali būti vykdomi specialieji miško
kirtimai, laikantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro tvirtinamų Miško kirtimų taisyklių
reikalavimų. Genetinis medynas turi būti atkurtas to paties medyno miško dauginamąja
medžiaga, taikant žėlimą skatinančias priemones arba dirbtinai želdinant, laikantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro tvirtinamų Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimų.
Visos ūkinės priemonės turi būti vykdomos vadovaujantis Valstybinės miškų tarnybos
parengtomis rekomendacijomis, suderinus jas su Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių
valstybinio gamtinio rezervato direkcija;
15.14. išsaugoti vejalandės šilagėlės populiacijos palankią apsaugos būklę Tvarkymo
plane pažymėtame R9 tvarkymo plote (vėjalandės šilagėlės augavietė, 0,3 ha) retinant ir
šalinant nepageidautinus medžius, krūmus ir jaunus medelius, raunant viržius, grebiant
samanas ir nuokritas, naikinant gausialapius lubinus ir šluotinius sausakrūmius.
16. Siekiant didinti Rezervato ekosistemos natūralumą, pelkiniuose medynuose
kvartalinių linijų priežiūra nevykdoma, tokiu būdu formuojant vientisą pelkės masyvą. Už
pelkės ribų augančiuose Rezervato miškuose priešgaisrinės juostos prižiūrimos šalinant
savaime želiančius medžius ir krūmus, vėjovartas ir snieglaužas, tačiau nemineralizuojamos.
17. Siekiant užtikrinti natūralų vandens nutekėjimą iš Čepkelių raisto į Musteikos
upelį, numatoma atnaujinti pralaidas buvusio siaurojo geležinkelio pylime, Rezervato 68, 69
ir 78 kvartaluose.
18. Siekiant plėtoti ekologinį švietimą, numatoma atnaujinti Čepkelių mokomąjį taką
ir jo įrangą, pelkėje įrengus papildomą iki 0,5 km ilgio tako atkarpą suformuoti žiedą,
specialiaisiais kraštovaizdžio formavimo miško kirtimais atverti vaizdą į Čepkelių raistą nuo
paraistėje esančių apžvalgos vietų.

5. Pirmaeiliai darbai
19. Įgyvendinant Rezervato planavimo schemos sprendinius, numatomi šie pirmaeiliai
darbai:
19.1. Rezervato žemės sklypo suformavimas;
19.2. Rezervato ribų nužymėjimas vietovėje ir papildomų rakinamų užtvarų įrengimas
ties įvažiavimais į Rezervatą Katros kaimo vakariniame pakraštyje (75 kvartale), ties
Prancūzkeliu (40 kvartale) bei Užuožerės miške (ties 218 kvartalo riba);
19.3. vėjalandės šilagėlės augavietės (Rezervato 57 kvartale) tvarkymas;
19.4. Katros kaimo pievų tvarkymas;
19.5. Čepkelių mokomojo tako atnaujinimas.
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PRIEDAI
1 priedas. Projektuojamos Rezervato ribos
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2 priedas. Rezervato ir Dzūkijos nacionalinio parko ribos korektūra
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3 priedas. Siūlomas Rezervato ribos patikslinimas Krokšlio kaime
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4 priedas. Siūlomas Rezervato ribos patikslinimas pagal kelią į Paramėlį
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5 priedas. Siūlomas Katros kaimo sodybų ir kelio išjungimas iš Rezervato
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6 priedas. Kraštovaizdžio tvarkymo zonų suvestinė

Kraštovaizdžio tvarkymo zona

Indeksas

Vnt.

ha
Konservacinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos
Griežtos apsaugos rezervatinių miškų ir pelkių
KM(P)n
1
8 137
Reguliuojamos apsaugos rezervatinių miškų, pelkių
KM(P)r
5
3 073
ir pievų
Griežtos apsaugos rezervatinių vandenų
KVn
22
57
Iš viso:
28
11 267
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Plotas
%
72,2
27,3
0,5
100,0
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7 priedas. Objektų ir priemonių išsidėstymas
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GRAFINĖ DALIS

Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato ribų planas M 1:10 000
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervatotvarkymoplanas M 1:10 000
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