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1. Bendra Vietovės ar jos dalies apžvalga ir teisinis statusas.
Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkanti vietovė „Ąžuolijos“
(toliau – Vietovė) yra šiaurrytinėje Lietuvos dalyje, Utenos apskrityje, Utenos rajono
savivaldybės teritorijoje. Vietovės dalis nepatenkanti į Ąžuolijos botaninį-zoologinį draustinį
yra išsidėsčiusi Deguliškės miške ir ribojasi su Leliūnų seniūnijos Ąžuolijos ir Deguliškių
kaimų teritorijomis. Centrinio taško geografinės koordinatės (LKS-94 koordinačių sistemoje):
x 598778, y 6146359. Vietovės dalies plotas – 46,97 ha.
2. Vietovės ar jos dalies biologinės ypatybės, natūralių buveinių ir saugomų rūšių
apsaugos ir tvarkymo reikalavimai.
Išskirtinę Vietovės dalies gamtinę vertę sudaro 2 tipų Europos Bendrijos (toliau – EB)
svarbos gamtinės buveinės: 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai (33,4 ha); 9080, Pelkėti lapuočių
miškai (3,44 ha). Buveinės užima 36,84 ha plotą. Šių buveinių apsaugos ir tvarkymo
reikalavimai nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276
patvirtintų Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų I priedo 25
punkte.
3. Vietovės ar jos dalies žemės ir gamtos išteklių nuosavybė ir naudojimas.
Visos Vietovės dalies vertybės išsidėstę valstybei nuosavybės teise priklausančiuose III
grupės apsauginiuose (18,26) ir IV grupės ūkiniuose miškuose (18,58 ha). Specialiosios žemės
naudojimo sąlygos galioja 0,25 ha Vietovės dalies buveinių.
4. Faktinės ir potencialios grėsmės EB svarbos rūšims ir natūralioms buveinėms.
Rūšių sudėties pokyčiai (sukcesija), tarprūšinė konkurencija, įvairaus tipo kirtimų
vykdymas miškų buveinėse, invazinių rūšių plitimas.
5. Vietovėje ar jos dalyje taikomų teisės aktų, teritorijų planavimo dokumentų,
ūkinės veiklos planų ir projektų bei sutarčių nuostatos, kurios sumažina ar pašalina
grėsmes.

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, kurio VI skyriaus
3 skirsnio 95 straipsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, taikomos miško
žemėje bei 6–8 skirsnių 98–100 straipsniuose nurodytos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos, taikomos paviršiniuose vandens telkiniuose, jų apsaugos zonose ir apsaugos juostose.
Šiuose straipsniuose nurodyti draudimai užtikrina dalies Vietovės dalyje aptinkamų EB svarbos
buveinių apsaugą.
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymas, kurio 3 straipsnio 1 dalies 3 punktas bei 11 straipsnio 8 dalis reglamentuoja, kad bet
kokie projektai dėl planuojamos ūkinės veiklos būtų įvertinti Planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo nustatyta tvarka, įvertinant ar numatoma veikla gali daryti
reikšmingą poveikį „Natura 2000“ teritorijoje saugomoms gamtinėms vertybėms.
Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. TS-228 „Dėl
Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ sprendinių
konkretizavime „5.1. Gamtinio karkaso formavimas“ nurodoma, kad Vietovės dalis patenka į
geosistemų vidinio stabilizavimo arealą. Pagal Saugomų teritorijų įstatymo 22 straipsnio 2
dalies 2 punktą, geosistemų vidinio stabilizavimo arealai ir ašys – teritorijos, galinčios pakeisti
šoninį nuotėkį ar kitus gamtinės migracijos srautus, taip pat reikšmingos biologinės įvairovės
požiūriu: želdinių masyvai ir grupės, natūralios pievos, pelkės bei kiti vertingi stambiųjų
geosistemų ekotopai. Saugomų teritorijų įstatymo 22 straipsnio 4 dalyje pabrėžiama, kad
biologinės įvairovės apsaugai gamtinio karkaso teritorijose gali būti išskiriamas ekologinis
tinklas, jungiantis didžiausią bioekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir
augalų migracijos koridorius. Išskiriant gamtinį karkasą, atsižvelgiama į būtinybę užtikrinti
„Natura 2000“ tinklo ekologinį vientisumą, sukuriant ar išsaugant kraštovaizdžio elementus,
kurie būtų svarbūs laukinei faunai ir florai
6. Rekomendacija dėl BAST statuso suteikimo.
Kadangi Vietovės dalis yra nepakankamai apsaugota ir nepasižymi Lietuvos Respublikos
saugomų teritorijų įstatymo 241 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytomis sąlygomis, siūlome
Vietovėje „Ąžuolijos miškas“ (kodas LTUTE0010) buveinių apsaugai svarbios teritorijos
laikinai nenustatyti. Reikalinga parengti Vietovės gamtotvarkos planą, kuriame būtų numatomi
ir pagal kurį atliekami reikiamos apsaugos vietovei suteikimo veiksmai.
PRIDEDAMA. Siūlomo tvirtinti BAST ribų žemėlapis (nuoroda parsisiųsti –
https://vitcvstt.sharepoint.com/:b:/s/VSTTviesaduomenuprieiga/EUG6VbyZBfpAmlVqoxmO
2toB9RnxHP1SK_-_KqpCBAljOg?e=gcNOzS).
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