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ĮVADAS 

 Anykščių regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – 

Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 “Dėl regioninių parkų ir 

draustinių įsteigimo” (Ţin., 1992, Nr. 30–913), siekiant išsaugoti vertingiausius Anykščių krašto 

gamtinius ir kultūrinius kompleksus bei objektus, juos tvarkyti ir racionaliai naudoti. 

 Regioninio parko paskirtis yra:  

 išsaugoti Šventosios slėnį su senvagėmis, eroziniais atragiais ir raguvomis, Kurklių 

eroziniu cirku, Anykščių šilelį su Šventosios salpinėmis pievomis ir Budragaidţio 

liūninio tipo eţerėliu, Rubikių–Mūšėjaus eţeryną su salomis, Anykštos ir Virintos 

senslėnius, Storių takoskyrinį moreninį masyvą; 

 išsaugoti kultūros vertybes, iš jų Šeimyniškėlių, Liudiškių, Piliakalnio, Buivydų, Bijeikių 

piliakalnius, Burbiškių dvaro sodybą, Anykščių senamiestį;  

 išsaugoti gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir 

gyvūniją, natūralius ţuvų migracijos kelius ir nerštavietes; 

 atkurti sunaikintus ir paţeistus gamtos, kultūros kompleksus bei objektus;  

 vykdyti tyrimus ir stebėjimus, kaupti informaciją gamtosaugos, kultūros vertybių 

apsaugos ir kitose srityse; 

 vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros vertybes ir jų 

apsaugą. 

 Veiklą Anykščių regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos 

apsaugos įstatymas (Ţin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 

(Ţin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos įstatymas (Ţin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos 

teritorijų planavimo įstatymas (Ţin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos 

Respublikos miškų įstatymas (Ţin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161; 2011, Nr. 74-3548), 

Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Ţin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544), 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Ţin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Lietuvos 

Respublikos turizmo įstatymas (Ţin., 1998, Nr. 32-852; 2002, Nr. 123-5507), kiti įstatymai, 

Specialiosios ţemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1992 m. geguţės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Ţin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43), Anykščių 

regioninio parko nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodţio 15 d. 

nutarimu Nr. 1407 (Ţin., 1999, Nr. 108-3143; 2010, Nr. 120-6122), Anykščių regioninio parko 

apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 410 

(Ţin., 2002, Nr. 86-3709; 2008, Nr. 141-5593) ir kiti teisės aktai. 

 Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo schemą) 

ir patvirtintus bendruosius planus, specialiojo planavimo ţemėtvarkos dokumentus, 

nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo, miškotvarkos, vandentvarkos, rekreacijos, inţinerinių 

komunikacijų ir kitus projektus. 

 Regioninio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai) buvo rengiama 2005-

2007 m. Anykščių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas 

patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodţio 11 d. nutarimu Nr. 1292 (Ţin., 

2008, Nr. 142-5640). Regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas aplinkos ministro 2008 m. 

gruodţio 31 d. įsakymu Nr. D1-699 (Ţin., 2009, Nr. 7-250).  

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=1726&b=
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=2493
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=5627
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=156931
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=15165
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=243075
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=23069
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=226486
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=6036
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=130604
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=45987
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=208964
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=26250
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=154805
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=52605
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=197451
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=6655
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=22899
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=6655
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=181439
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=332533
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=6655
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 Joks planas negali numatyti visų ateityje iškilsiančių poreikių, pokyčių ir problemų. 

Siekiant darniai vystyti regioninio parko vertybių eksponavimą, paţintinį lankymą bei 

gyvenvietes, iškilo poreikis pakoreguoti Anykščių regioninio parko tvarkymo plano atskirų dalių 

(Anykščių šilelio kraštovaizdţio draustinio dalies ir Elmės kraštovaizdţio draustinio dalies) 

sprendinius. Galiojančio tvarkymo plano brėţinio iškarpos abiems teritorijoms pateikiamos 1 ir 2 

prieduose. 2011 m. vasario 8 d. Anykščių regiono parko direkcija paskelbė atvirą regioninio 

parko tvarkymo plano atskirų dalių korektūros konkursą. Korekcijos tikslai yra šie:  

 tvarkymo plano korekcijos Anykščių šilelio kraštovaizdţio draustinio dalyje tikslas – 

sudaryti sąlygas darniai vystyti Anykščių šilelio vertybių eksponavimą ir paţintinį 

lankymą, nepaţeidţiant saugomų vertybių ir kraštovaizdţio; 

 tvarkymo plano korekcijos Elmės kraštovaizdţio draustinio dalyje tikslas – sudaryti 

sąlygas tvariai Šeimyniškėlių kaimo plėtrai, nepaţeidţiant saugomų gamtos vertybių, 

kraštovaizdţio, išlaikant reikiamus atstumus nuo Elmės upės bei esamą uţstatymo liniją. 

 Konkursą laimėjo ir planavimo darbus vykdė Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. 

Planavimo darbai buvo atliekami vadovaujantis Anykščių regioninio parko direktoriaus 2011 m. 

vasario 4 d. įsakymu Nr. V-2 patvirtinta Anykščių regioninio parko tvarkymo plano korektūros 

rengimo darbų programa (rengimo uţduotimi) ir vykdomi atskirais etapais (1 lentelė). 

1 lentelė. Planavimo darbų eiga. 

Eil. 

Nr. 
Tvarkymo plano rengimo proceso etapai ir darbai Įvykdymo terminas 

PARENGIAMASIS ETAPAS 

1. Planavimo tikslų ir uţdavinių nustatymas, planavimo darbų 

programos parengimas ir patvirtinimas,  paskelbimas visuomenės 

informavimo priemonėse apie priimtą sprendimą dėl Tvarkymo 

plano korekcijos rengimo pradţios ir planavimo tikslų 

2011 m. 4 mėn. 

RENGIMO ETAPAS 

2. Esamos būklės analizės stadija   2011 m. 5 mėn. 
3. Koncepcijos rengimo stadija – nustatoma kraštovaizdţio tvarkymo 

zonų sistema ir ją atitinkantys apsaugos ir tvarkymo principai 

2011 m. 6 mėn. 

4. Sprendinių konkretizavimo stadija – parengiami sprendiniai 

kraštovaizdţio ir biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo 

apsaugai plėtoti, konservacinio prioriteto naudmenų tvarkymui, 

paţintinio turizmo ir rekreacinės infrastruktūros vystymui 

2011 m. 6-7 mėn. 

SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMO ETAPAS 

5. LR Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas sprendinių poveikio 

vertinimas; įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka 

atliekamas sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas 

2011 m. 8 mėn. 

BAIGIAMASIS ETAPAS 

6. Sprendinių svarstymo ir derinimo stadija – konsultavimasis ar 

viešas svarstymas, derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas, 

tikrinimas 

 

2011 m. 8-9 mėn. 
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1. BENDROJI GEOGRAFINĖ APŢVALGA 

1.1 Situacija 

 Abi planuojamos teritorijos yra Anykščių regioniniame parke, Utenos apskrityje, 

Anykščių rajono savivaldybės Anykščių seniūnijoje. 

 

1 pav. Planuojama Anykščių šilelio kraštovaizdţio draustinio dalis. 

 Planuojama Anykščių šilelio kraštovaizdţio draustinio dalis išsidėsčiusi 3 km į pietus nuo 

Anykščių miesto, Anykščių šilelio širdyje aplink Puntuko akmenį, kairiajame (rytiniame) 

Šventosios upės krante, ir uţima 24 ha plotą (1 pav., 1 ir 3 priedai). Vyrauja miškai (Anykščių 

šilelis), į šiaurės vakarus ir pietryčius nuo Puntuko akmens yra pievų. Teritoriją iš šiaurės į pietus 

kerta senasis Anykščių-Kurklių kelias, kurio dalis nuo Anykščių iki Puntuko akmens yra 

paversta dviračių taku. Didţioji ţemės dalis yra valstybinė, išskyrus rytinį pakraštį. Teritorija 

patenka į Dvaronių, Skapiškių ir Puntuko kaimų ribas, tačiau sodybų joje nėra. 
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 Planuojama Elmės kraštovaizdţio draustinio dalis yra šiauriniame Anykščių miesto 

pakraštyje (nuo miesto ribos skiria vos 50-80 metrų), apima Šeimyniškėlių kaimo dalį 

dešiniajame Elmės upės krante, į rytus nuo Anykščių-Niūronių kelio, ir uţima 2,5 ha plotą 

(2 pav., 2 ir 4 priedai). Planuojamos teritorijos ribos išvestos pagal ţemėvaldos ribas, apima 5 

privačius ţemės sklypus. Teritorijoje yra 3 senos sodybos, supamos pievų, ţeldinių ir darţų, o 

rytiniame pakraštyje – Šventosios slėnio šlaite – auga miškas. 

 

2 pav. Planuojama Elmės kraštovaizdţio draustinio dalis.  

 

1.2 Paviršius ir kraštovaizdis 

 Abi planuojamos teritorijos išsidėstę terasiniame Šventosios vidurupio slėnyje, kuris 

patenka į Vakarų Aukštaičių plynaukštės fizinį-geografinį rajoną. Paviršius pakopiškai ţemėja iš 

rytų į vakarus, Šventosios upės link. Didţiąją dalį uţima viršsalpinės terasos, kurios susiformavo 

vėlyvajame ledynmetyje. Jos sudarytos iš upinių smėlingų sąnašų (aliuvio), kuriose formuojasi 

velėniniai jauriniai silpnai pajaurėję dirvoţemiai (pagal naująją klasifikaciją – pasotintieji 

paprastieji smėlţemiai). Šventosios ir Elmės upių salpos planuojamose teritorijose uţima 

palyginti siaurus ruoţus. Jos susiformavo vėliau, jau holocene, ir taip pat sudarytos iš smėlingų 

upinių sąnašų (aliuvio). Čia būdingi aliuviniai-deliuviniai dirvoţemiai (aliuviniai-deliuviniai 

pasotintieji salpţemiai). Rytiniuose teritorijų pakraščiuose iškyla aukšti ir gana statūs Šventosios 

slėnio šlaitai. Juos dengia deliuvinės nuogulos (įvairus smėlis, priesmėlis), sudarančios 



Anykščių regioninio parko tvarkymo plano atskirų dalių korekcija. BENDROJI DALIS 

 

7 

sutvirtintų šlaitų jaurinius velėninius dirvoţemius (tipingi pasotintieji stipriai eroduoti 

pradţiaţemiai). 

 

3 pav. Planuojamos Anykščių šilelio kraštovaizdţio draustinio dalies reljefas (1982 m. 

toponuotrauka). 

 Planuojamoje Anykščių šilelio kraštovaizdţio draustinio dalyje matomi itin dideli aukščio 

skirtumai: Šventosios upės pakrantė yra maţdaug 64 m absoliutiniame aukštyje, tuo tarpu rytinis 

slėnio šlaitas iškyla net į 110 m absoliutinį aukštį (3 pav.). Aukštame Šventosios slėnio šlaite 

pasitaiko raguvų. Per teritoriją iš pietryčių į šiaurvakarius teka nedidelis upelis (Š-1, 

nepaţymėtas topografinėje nuotraukoje), formuojantis savarankišką slėnį. Jis ypač išryškėja 

rytinėje teritorijos dalyje, kur kerta Šventosios slėnio šlaitą. 

 Planuojamoje Elmės kraštovaizdţio draustinio dalyje aukščio skirtumai ne tokie dideli. 

Elmės upės pakrantė yra maţdaug 72 m absoliutiniame aukštyje, o rytinis Šventosios slėnio 

šlaitas iškyla į 95 m absoliutinį aukštį (4 pav.). Paţymėtina, kad ši teritorija yra Šventosios ir 

Elmės upių slėnių sandūroje, tačiau į Elmės upės slėnį patenka tik pietrytinis pakraštys.  

 Planuojamoms teritorijoms būdingas smėlingas terasinių upių slėnių vietovaizdis. 

Anykščių šilelio kraštovaizdţio draustinio dalyje kraštovaizdis maţai pakeistas, miškingas. Tarp 

miškų įsiterpia pievų, laukymių plotai. Elmės kraštovaizdţio draustinio dalyje kraštovaizdis 

vidutiniškai pakeistas, dalinai urbanizuotas. Ši teritorija yra Anykščių miesto pakraštyje, 

priemiestinėje zonoje. Ţemėveikslių struktūra čia mišri, ją sudaro šalia kelio išsidėstę senos 

sodybos, apsuptos darţų ir pievų, o status slėnio šlaitas apaugęs mišku – tai didesnio miško 

masyvo vakarinis pakraštys. 
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4 pav. Planuojamos Elmės kraštovaizdţio draustinio dalies reljefas (1982 m. toponuotrauka). 

 

1.3 Klimatas 

 Vietovė pasiţymi didesne metine temperatūros amplitude ir kontinentalesniu klimatu. 

Ţiemos ilgesnės, pastovesnės, sniegingesnės ir šaltesnės negu pajūryje. Sausio mėn. vidutinė 

temperatūra apie -5,7 °C. Pastovi sniego danga laikosi apie 90-95 dienas: susidaro apie gruodţio 

25 d, o išnyksta apie kovo 21 d. Maksimalus sniego dangos storis siekia apie 22 cm. Vasaros 

vidutiniškai šiltos (vidutinė liepos mėn. temperatūra apie +17 
o
C). Kritulių kiekis vidutinis (640-

680 mm per metus). Kritulių kiekio padidėjimas, lyginant su Vidurio ţemumos šiaurine ir 

centrine dalimi, susijęs su vietovės išsidėstymu Aukštaičių aukštumos vakariniuose šlaituose, 

tačiau orografinė įtaka krituliams susidaryti ne tokia ryški kaip Ţemaičių aukštumoje, nes 

Aukštaičių aukštumos pagrindiniai kalvagūbriai ištįsę vyraujančių pietvakarinių vėjų kryptimi. 

Be to, tokiu atstumu nuo jūros pastebimai sumaţėja drėgmės kiekis ore ir debesų 

vandeningumas. Šiltuoju metų laiku iškrenta didţioji kritulių dalis, apie 450 mm, tuo tarpu 

šaltuoju metų laiku – apie 200 mm. Vidutinis metinis vėjo greitis yra pastebimai maţesnis nei 

vakarinėje Lietuvos dalyje ir siekia apie 3-3,5 m/s (didesnis ţiemą, maţesnis vasarą). Miškai ir 

upės daro vietovės mikroklimatą švelnesnį ir drėgnesnį. Kita vertus, upių slėniuose būdingi 

rūkai, naktimis (ypač ţiemą) kaupiasi šaltesnis oras. 

 

1.4 Vandenys 

 Abi planuojamos teritorijos yra Nemuno upės baseine, Šventosios pabaseinyje. 

Hidrografinis tinklas ir hidrologinis reţimas planuojamose teritorijose yra natūralus. Čia teka tik 

natūralios upės ir upeliai, dirbtinių ar sureguliuotų vandens telkinių nėra. 
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 Planuojama Anykščių šilelio kraštovaizdţio draustinio dalis vakaruose ribojasi su 

Šventosios upe, kuri teka pietų-pietvakarių kryptimi. Šventosios plotis čia svyruoja nuo 30 iki 50 

metrų, vidutinis gylis apie 1,2 m, vidutinis tėkmės greitis apie 0,3 m/s, upės pakrantė yra apie 

64 m absoliutiniame aukštyje. Į Šventąją teritorijos ribose įteka nedidelis upeliukas (Š-1). Jis 

teka iš rytų į vakarus, taigi statmenai Šventajai, ir formuoja savarankišką slėniuką, kuris rytuose 

yra išraiškingas ir turi gana aukštus bei stačius šlaitus (3 pav.). Bendras šio upelio ilgis pagal 

GDB10LT sudaro apie 1,8 km, pagal Lietuvos upių kadastrą – 3,1 km. Į planuojamą teritoriją 

patenka ţemutinė 0,5 km ilgio upelio atkarpa.  

 Planuojama Elmės kraštovaizdţio draustinio dalis pietuose ribojasi su Elmės upės 

(kairysis Šventosios intakas) ţemupiu, kuris teka vakarų kryptimi. Elmės upės plotis čia siekia 4 

metrus, vidutinis gylis apie 0,3 m, vidutinis tėkmės greitis apie 0,2 m/s, upės pakrantė yra apie 

72 m absoliutiniame aukštyje. Bendras Elmės upės ilgis (įskaitant pratekamus vandens telkinius) 

pagal GDB10LT sudaro apie 17,6 km, pagal Lietuvos upių kadastrą – 17,4 km. Elmės baseino 

plotas uţima 45,1 km
2
. Planuojama teritorija ribojasi su vos 25 m ilgio Elmės atkarpa. 

 

1.5 Ţemėnauda ir ţemėvalda 

 Planuojama Anykščių šilelio kraštovaizdţio draustinio dalis (bendras plotas 24 ha) yra 

miškų ūkio paskirties ţemėje. Privati ţemė yra tik rytiniame teritorijos pakraštyje ir iš viso uţima 

apie 4,7 ha plotą. Visa likusi ţemė (19,3 ha, 80,4 %) yra valstybinė. Ţemėnaudos struktūroje 

vyrauja miškai, tarpstantys vidutiniškai derlingose normalaus drėgnumo ir šlaitinėse augavietėse. 

Į teritoriją patenka Anykščių šilelio 876 ir 877 kvartalų dalys. Ne visi miško sklypai uţaugę 

mišku – 876 kvartalo 14, 16, 18 sklypus ir 877 kvartalo 22, 27 bei 28 sklypus sudaro pievos ir 

laukymės (3 priedas). Mišku neapaugusių plotų (laukymių) yra ir prie Anykščių-Kurklių kelio. Iš 

viso teritorijoje yra 19,8 ha medynų (82,5 % viso planuojamo ploto). Tai yra mišrūs miškai: 

daugiausia auga pušynai, taip pat nemaţai eglynų, berţynų, yra ir baltalksnynų bei drebulynų (5 

pav.). Visi jie priskirti IIA (ekosistemų apsaugos miškai) grupei. Rytiniame teritorijos pakraštyje 

yra 4,7 ha privačių miškų. Likę miškai valstybiniai, juos administruoja ir ūkinę veiklą vykdo 

Anykščių miškų urėdija. 876 kvartalo 11-14 ir 36 sklypai bei 877 kvartalo 27 sklypas yra įtraukti 

į valstybinės reikšmės miškų plotus, tačiau, kaip jau minėta, dalis šių sklypų yra pievos ir 

laukymės.  

 Planuojama Elmės kraštovaizdţio draustinio dalis (bendras plotas 2,5 ha) yra privačioje 

ţemėje. Čia yra 5 privatūs ţemės sklypai (3 – namų valdos, 2 – ţemės ūkio paskirties). 

Uţstatytos teritorijos (3 sodybos) uţima 0,5 ha, dar 1,4 ha sudaro pievos, ţeldiniai ir darţai. 

Miškai uţima 0,6 ha. Į teritoriją patenka 1501 miško kvartalo 22 sklypo dalis, 19 ir 23 sklypų 

pakraščiai (4 priedas). Tai daugiausia brandūs šimtamečiai pušynai, augantys vidutiniškai 

derlingose šlaitinėse augavietėse (Šventosios slėnio šlaite). Jie priskirti IIA (ekosistemų apsaugos 

miškai) miškų grupei. 

 

1.6 Gyventojai ir infrastruktūra 

 Planuojamoje Anykščių šilelio kraštovaizdţio draustinio dalyje sodybų ir nuolatinių 

gyventojų nėra. Teritoriją iš šiaurės į pietus kerta senasis Anykščių-Kurklių kelias, kurio dalis 

nuo Anykščių iki Puntuko akmens yra paversta dviračių taku. Šis kelias dengtas asfalto danga, 

tačiau dviračio tako atkarpoje danga yra prastos būklės, ištrupėjusi ir duobėta. Taip pat teritoriją 

kerta pėsčiųjų paţintinis takas, automobilių ir dviračių turizmo trasa, Šventosios upe eina 

vandens turizmo maršrutas. Teritoriją lankantiems turistams įrengta erdvi automobilių stovėjimo 

aikštelė, informacinis stendas, poilsiavietė ir stovyklavietė (prie Šventosios upės, skirta vandens 

turistams). Rytiniame teritorijos pakraštyje, miške ant Šventosios slėnio viršaus, yra miškininkų 

priešgaisrinis bokštas. 
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5 pav. Planuojamos Anykščių šilelio kraštovaizdţio draustinio dalies medynai. 

 Planuojamoje Elmės kraštovaizdţio draustinio dalyje yra trys senos gyvenamos 

Šeimyniškėlių kaimo sodybos. Teritorija yra Anykščių miesto šiauriniame pakraštyje, 

priemiestinėje zonoje. Vakariniu teritorijos pakraščiu driekiasi asfaltuotas Anykščių-Niūronių-

Andrioniškio kelias, per Elmės upę pastatytas tiltas. Šiauriau planuojamos teritorijos numatomas 

Anykščių miesto aplinkkelis (2 priedas). 
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2. TERITORIJOS TAIKOMIEJI TYRIMAI 

 

2.1. Gamtos ir kultūros paveldo vertybės 

 Planuojamoje Anykščių šilelio kraštovaizdţio draustinio dalyje yra respublikinės 

reikšmės gamtos ir kultūros paveldo objektas – akmuo Puntukas. Jis yra saugomas valstybės kaip 

geologinis gamtos paminklas bei mitologinė ir archeologinė kultūros vertybė (unikalus kodas 

1891, nomenklatūra: M 132 ir AR 102). Puntuko akmuo apipintas legendomis, senovėje čia 

buvusi šventvietė (kulto vieta). Kultūrinę Puntuko akmens vertę sudaro ne tik mitologinė ir 

archeologinė, bet ir istorinė (memorialinė) bei dailės sudedamosios – akmenyje įamţintas lakūnų 

Dariaus ir Girėno atminimas. Akmuo Puntukas – valstybės saugoma kultūros vertybė – turi 

išskirtą teritoriją (3 priedas). 

 

 

6 pav. Akmuo Puntukas, po nuplovimo (nuotrauka T. Ţemaičio, 2011-05-24). 

 Akmuo Puntukas – paskutiniojo apledėjimo paliktas įspūdingo dydţio riedulys, guli 

Šventosios upės slėnio IV viršsalpinės terasos atšlaitėje. Tai antras pagal dydį akmuo Lietuvoje 

(po Barstyčių akmens). Puntuko ilgis – 6,9 m, plotis – 6,7 m, aukštis – 5,7 m (iš jų 1,5 m – 

ţemėje), svoris – 265 t. Tai rapakivio (granito struktūrinė atmaina) luistas, ledynų atneštas prieš 

20–14 tūkstančių metų iš Suomijos, per paskutinįjį (Nemuno) ledynmetį. Iš šiaurės ir rytų 

Puntuką supa pušynas, o pietuose (ţemesnėje terasoje) plyti pieva. Paskutinis pleistoceno 

ledynas Puntuką paliko, matyt, uţverstą moreninėmis sąnašomis, kurias vėliau vandens tėkmės 

nuskalavo ir dar paplovė senslėnio šlaitą, todėl riedulys juo galėjo pasislinkti ţemyn.  
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 Maţdaug 150 m į pietvakarius nuo Puntuko akmens, uţ upelio, vakarinėje kelio pusėje 

auga A. Baranausko aprašytieji Šventieji ąţuolai – mitologinis ir botaninis paveldo objektas, 

saugomas Anykščių rajono savivaldybės. Šventieji ąţuolai vietos ţmonių laikomi stebuklingais, 

turinčiais gydančių galių. 

 Planuojamoje Elmės kraštovaizdţio draustinio dalyje saugomų paveldo objektų ar 

kompleksų nėra. 

 

2.2. Biologinės vertybės 

 Planuojama Anykščių šilelio kraštovaizdţio draustinio dalis patenka į buveinių apsaugai 

svarbias teritorijas (BAST) „Anykščių šilelis“ (kodas LTANY0012, apima Anykščių regioninio 

parko Būdragaidţio gamtinį rezervatą, didţiąją dalį Anykščių šilelio kraštovaizdţio draustinio 

bei dalį ekologinės apsaugos prioriteto zonos) ir „Šventosios upė ţemiau Andrioniškio“ 

(LTUKM0002, apima Šventosios upę su 50 m pločio pakrantės ruoţais iš abiejų pusių). Šios dvi 

teritorijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birţelio 15 d. įsakymu Nr. D1-302 

(Ţin., 2005, Nr. 10-3908; Nr. 106; Nr. 107; Nr. 108; 2006, Nr. 124-4709) buvo įtrauktos į 

vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, 

skirtą pateikti Europos Komisijai. BAST ribos ir vertybės buvo patikslintos aplinkos ministro 

2009 m. balandţio 22 d. įsakymu Nr. D1-210 (Ţin., 2009, Nr. 51-2039). BAST „Šventosios upė 

ţemiau Andrioniškio“yra skirta ţuvų (auksaspalvio kirtiklio, paprastojo kirtiklio, Baltijos lašišos, 

kartuolės, upinės nėgės), pleištinės skėtės ir ūdros apsaugai.  

 Planuojamoje Anykščių šilelio kraštovaizdţio draustinio dalyje yra nemaţai biologinių 

vertybių (3 priedas, 2 lentelė). Rengiant Anykščių šilelio kraštovaizdţio draustinio gamtotvarkos 

planą čia buvo nustatytos dvi Europos bendrijos svarbos buveinės: 9050 Ţolių turtingi eglynai 

(Anykščių šilelio 876 kvartalo 10-12 sklypų dalys, 877 kvartalo 31-33 sklypų dalys) ir 91E0 

*Aliuviniai miškai (876 kvartalo 11-13 sklypų dalys), o pievose netoli Puntuko akmens aptikta 

pleištinė skėtė Ophiogomphus cecilia (EB Buveinių direktyvos II ir IV priedai, LRK 4(I) 

kategorija). Teritorijoje taip pat yra dvi kertinės miško buveinės: eglynai ir mišrūs miškai su 

eglėmis (876 kvartalo 13 sklypo dalis) bei kiti lapuočių miškai (877 kvartalo 39 sklypas). 

2 lentelė. EB svarbos buveinės ir kertinės miško buveinės planuojamoje Anykščių šilelio 

kraštovaizdţio draustinio dalyje. 

Buveinės Plotas (ha) 

Europos bendrijos 

svarbos buveinės 

9050 Ţolių turtingi eglynai 0,74 

91E0 *Aliuviniai miškai 0,54 

Iš viso: 1,28 

Kertinės miško 

buveinės 

A1 – eglynai ir mišrūs miškai su eglėmis 0,25 

B2 – kiti lapuočių miškai 0,37 

Iš viso: 0,62 

 Planuojama Elmės kraštovaizdţio draustinio dalis yra labiau įsisavinta ţmogaus, todėl 

nepasiţymi retų ir saugomų rūšių ar buveinių gausa. Vertingiausia teritorijos dalis – šlapios 

Elmės paupių pievos, kuriose sutinkamos retos ir saugomos vabzdţių rūšys. Planuojamos 

teritorijos pietiniame pakraštyje, šaltiniuotose pašlaitėse netoli sodybos ir kelio aptikta gana 

skaitlinga didţiųjų auksinukų Lycaena dispar (EB Buveinių direktyvos II ir IV priedai, LRK 

3R kategorija) kolonija (G. Švitra, 2007-2008 m., vieta paţymėta 4 priede). Natūralus švarus 

upelis sudaro sąlygas Elmės paupiuose veistis tokioms saugomų ţirgelių rūšims kaip 

geltonţiedis kordulegastras Cordulegaster boltonii Don. (LRK 3R kategorija, geltonţiedţių 

kordulegastrų populiacija Elmės upėje yra toliausiai nutolusi į vakarus Lietuvoje) ir pleištinis 



Anykščių regioninio parko tvarkymo plano atskirų dalių korekcija. BENDROJI DALIS 

 

13 

ţirgelis Ophiogomphus cecilia Fourc. (EB Buveinių direktyvos II ir IV priedai, LRK 4 I 

kategorija). Tačiau šių ţirgelių individų gausa nėra didelė. Saugomų ţirgelių gausą riboja faktas, 

kad Elmės pakrantės planuojamos teritorijos ribose ir aplinkumoje beveik ištisai apaugęs 

medţiais ir krūmais, kurie stipriai uţpavėsina upės vagą, o tai nepalanku ţirgelių lervų 

vystymuisi. Pakrančių uţaugimas taip pat maţina ţirgelių mitybos plotus. Norint pagerinti 

situaciją, reiktų iškirsti dalį upės pakrantėje augančių medţių ir krūmų, ypač iš pietinės pusės, ir 

toliau neleisti jiems atţelti. 

 

2.3 Rekreacinis potencialas 

 Planuojama Anykščių šilelio kraštovaizdţio draustinio dalis pasiţymi dideliu rekreaciniu 

potencialu, kurį lemia palanki geografinė padėtis (netoli Anykščių miestas, santykinai netoli 

didieji šalies miestai – Vilnius, Kaunas, Panevėţys), išskirtinė gamtos ir kultūros paveldo 

vertybė – akmuo Puntukas, vandens turizmui tinkama Šventosios upė, išraiškingas Šventosios 

slėnio reljefas bei ţymusis Anykščių šilelis, lietuvių literatūros klasiko A. Baranausko dėka 

turintis ne tik biologinę, bet ir istorinę vertę. Kadangi teritorija yra kraštovaizdţio draustinyje, 

čia darniai vystomas vertybių eksponavimas ir paţintinis lankymas, tuo tarpu poilsiavimas yra 

apribotas. Akmuo Puntukas yra ţinomiausias ir gausiai lankomas akmuo Lietuvoje. Kasmet jį 

aplanko apie 50 tūkst. turistų. Nuo senojo Anykščių-Kurklių kelio prie Puntuko atveda platus 

gruntinis takas, kuris apjuosia ir patį Puntuką. Netoliese įrengta erdvi automobilių stovėjimo 

aikštelė, informacinis stendas, poilsiavietė, o prie Šventosios upės yra vandens turistams skirta 

stovyklavietė (3 priedas). Puntuko akmenį galima pasiekti įvairiais būdais – prie jo veda 

automobilių ir dviračių turizmo maršrutai, pėsčiųjų paţintinis takas, Šventosios vandens turizmo 

trasa. Siekiant darniai išnaudoti vietovės rekreacinį potencialą, geriau pristatyti saugomas 

vertybes ir patenkinti lankytojų poreikius, tikslinga vystyti ir tobulinti paţintinio turizmo 

infrastruktūrą: siūloma Anykščių šilelyje įrengti pirmąjį Lietuvoje Medţių lajų paţintinį taką su 

apţvalgos bokštu ir Anykščių šilelio informaciniu centru, tvarkymo plane numatytą lankytojų 

aptarnavimo centrą, nugriauti esamą pavėsinę ir perkelti poilsiavietę arčiau miško, informacinį 

stendą perkelti arčiau Puntuko akmens. Per Šventosios upę tikslinga įrengti dviratininkams ir 

pėstiesiems turistams skirtą tiltą – šiuo metu Anykščių šilelį lankantys turistai turi keliauti ir 

grįţti tais pačiais takais, o įrengus tiltą atsirastų galimybė įrengti ţiedinius dviračių ir pėsčiųjų 

maršrutus abipus Šventosios upės. Taip pat svarbu palaikyti ir gerinti jau esamą infrastruktūrą 

(takus, automobilių stovėjimo aikštelės ir dviračių tako dangą, miško baldus, informacinius 

stendus, rodykles ir kt.). 

 Planuojama Elmės kraštovaizdţio draustinio dalis nepasiţymi reikšmingu rekreaciniu 

potencialu. Anykščių-Niūronių-Andrioniškio keliu eina dviračių ir automobilių turizmo trasa, 

kuria keliauja daug turistų, tačiau planuojamoje teritorijoje jie nesustoja. Čia nėra lankomų 

objektų, viešosios rekreacinės infrastruktūros, Elmės upė nenaudojama vandens turizmui. 
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1 priedas. Anykščių regioninio parko tvarkymo plano iškarpa – Anykščių šilelio kraštovaizdţio 

draustinio dalis. 
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2 priedas. Anykščių RP tvarkymo plano iškarpa – Elmės kraštovaizdţio draustinio dalis. 
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3 priedas. Anykščių šilelio kraštovaizdţio draustinio dalies esamos būklės analizė. 
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4 priedas. Elmės kraštovaizdţio draustinio dalies esamos būklės analizė. 

 


