
Punios šilas: visuomenė ir garbūs mokslininkai nevynioja į 
vatą, o ką daro Aplinkos ministras?



3 žinios ir 1 kvietimas

1. Šiandien LR Vyriausybei įteikiama 

peticija dėl Punios šilo 

išsaugojimo, kurią pasirašė 14 659 

asmenys;

2. Atviras vedančiųjų mokslininkų 

laiškas valdžiai ir visuomenei dėl 

Punios šilo

3. Administracinis skundas Vilniaus 

apygardos administraciniam 

teismui

Kvietimas – „geriau vieną kartą 

pamatyti nei šimtą išgirsti“



Bendras situacijos vertinimas 
Aiški vertybinė takoskyra 

Saugau gamtą nes ji yra 
visuotina vertybė pati savaime 
be išankstinių sąlygų
• Svarbus visas gyvybės ciklas 

ir visi natūralus gamtiniai 
procesai;

• Ekosistemų kaita (sukcesija);
• Natūrali ekologinė 

pusiausvyra;
• Laisvė gamtai
• Kinivarpa matoma natūralių 

gamtinių procesų kontekste

Saugau gamtą tiek kiek ji yra 
naudinga man (žmogui)
• Kietmetriai;
• Trofėjai;
• Patogus vaikščioti miškas;
• Nesugadinta produkcija;
• Kinivarpa – tai kenkėjas kurį 

reikia naikinti 



PUNIOS ŠILAS - PADĖKITE GELBĖTI!
Patecija pateikiama LR Vyriausybei 

Reikalaujame LR Aplinkos ministerijos:
• Atnaujinti ir užbaigti Nemuno kilpų 

regioninio parko planavimo schemos 
koregavimo (specialiojo planavimo) 
procesą, pradėtą Valstybės saugomų 
teritorijų tarnybos prie Aplinkos 
ministerijos direktoriaus;

• Įgyvendinti Punios šilo gamtinio 
rezervato ir Punios šilo botaninio-
zoologinio draustinio apjungimą į 
bendrą – Punios šilo gamtinio 
rezervato teritoriją.

Pasirašo 14 659 visuomenės atstovai



Atviras mokslininkų laiškas valdžiai ir visuomenei dėl Punios šilo
• Punios šilas, pirmiausia, yra saugoma teritorija. Čia pirmiausia turi būti saugoma gamta. 

Todėl savo požiūrį suformavo ekologijos, biologijos ir gamtosaugos srityse dirbntys
mokslninkai.

• Laiškas šiandien publikuojamas viešai (puniossilas.lt), įteikiamas LR Prezidentui, LR 
Seimui ir LR Vyriausybei

Laišką pasirašo 24 visų Lietuvoje 
vystomų gamtos mokslo sričių 
vedantieji tyrėjai iš svarbiausių 
mokslo ir studijų institucijų.  

Akademikai, profesoriai ir mokslų 
daktarai

Atviro laiško turinys:
• Įvertinta Punios šilo svarba
• Pateikta problematika
• Įvertinti sanitariniai kirtimai ir 

žievėgraužis tipografas
• Medžioklė
• Pasiūlymai adekvačiai Punios 

šilo apsaugai



Punios šilo svarba

• Vienas vertingiausių  Lietuvos 
miškų – didžiausias Lietuvoje 
sengirių plotas,  kraštovaizdžio 
įvairovė, didelė retų ir 
nyskatnčių rūšių koncentracija;

• Ypatinga geografinė vietovė –
čia susitinka Vidurio Europos 
lapuočių ir šiaurinių spygliuočių 
miškų zonos. Todėl čia gali būti 
palaikoma maksimali gamtinė 
įvairovė. 

• Visas šilas yra valstybės 
nuosavybė – ypač tinkamos 
sąlygos organizuoti gamtosaugą 
palankiausią šiai ekosistemai.





Problematika
• Tyrimai rodo jog botaninio-zoologinio 

draustinio teritorijoje saugomų rūšių 
būklė blogėja, ūkinė veikla naikina 
saugomas buveines ar prastina jų 
būklę;

• Siūlomi genetiniai draustiniai 
nesuderinami su bioįvairovės ir 
sengirės apsaugos tikslais;

• Pašalinama negyva eglės mediena, 
taip bloginamos nuo jos priklausančių 
rūšių apsaugos sąlygos;

• Iki šiol Lietuva neturi pakankamo 
dydžio gamtinio rezervato skirto 
miško ekosistemai, kuriame būtų 
sudarytos sąlygos buveinių kaitai, 
kraštovaizdžio įvairovei, 
reprezentuojama Lietuvai būdinga 
medynų įvairovė. 

Genetinis medynas 2019



Sanitariniai kirtimai ir 
žievėgraužis tipografas

• Sanitariniais kirtimais pašalinama negyva 
mediena, kuri yra būtina sąlyga egzistuoti 
retoms/nykstančioms rūšims. Tai lemia 
maždaug trečdalio sengirėse aptinkamų 
gyvūnų ir grybų rūšių nykimą; 

• Tipografų protrūkiai negali būti siejami su 
miškinknkavimo nevykdymu rezervatuose;

• Tipografų protrūkiai siejami su klimatiniais 
veiksniais ir miškininkavimo klaidomis 
ūkiniuose miškuose;

• Sanitariniai kirtimai nepagerina fitosanitarinės 
situacijos medyne ir neužtikrina kenkėjų 
populiacijos augimo valdymo;

• Punios šilas yra vertingas gamtosaugos, o ne 
ūkiniu požiūriu. Todėl čia vykstančius procesus 
pirmiausia reikėtų vertinti iš gamtosaugos 
perspektyvos.

Sanitariniai kirtimai 2013





Medžioklė
• Medžioklė orientuota į didesnį 

medžiojamosios faunos teritorijoje 
palaikymą, tai lemia per didelę žolėdžių 
žvėrių gausą Punios šile;

• Medžioklė yra žalinga Punios šilo natūralios 
ekosistemos gerai būklei palaikyti.



Pasiūlymai adekvačiai Punios šilo 
apsaugai
• Visoje Punios šilo teritorijoje tikslinga siekti 

sudaryti sąlygas sengirei formuotis;

• Natūralių procesų palaikymas be žmogaus 

įsikišimo yra efektyvesnis būdas nei pažeistų 

medynų tvarkymas ir atkūrimas;

• Botaninio-zoologinio draustinio statusas 

nėra tinkamas, gamtinio rezervato statusas 

būtų tinkamas;

• Medžioklė ir šiuo metu vykdoma miško 

kirtimo veikla nesuderinama su gamtos 

vertybių būklės gerinimo principų 

užtikrinimu;

• Nematoma esminių prieštaravimų tarp 

visuomenės lankymosi ir vykstančių 

natūralių procesų miške užtikrinimo 

formuojantis sengirei.



„Punios šilas yra unikalus ir išsiskiria didžiule verte, todėl ieškome 
subalansuotų sprendimų, kalbamės su ekspertais vietos bendruomene, 
kaip geriausia apsaugoti šį mišką ir ypač vertingas paprastąsias pušis ir 
egles. Todėl Valstybinių miškų urėdijai buvo pavesta čia nevykdyti 
miško kirtimų, kol nebus surastas tinkamiausias šiai teritorijai apsaugos 
mechanizmas“, – sako aplinkos ministras K. Mažeika.
Pavedime VĮ Valstybinių miškų urėdijai pavesta nevykdyti plynųjų 
sanitarinių miško kirtimų, detaliai išžvalgyti Punios šilo botaninio-
zoologinio draustinio teritorijos miškus, o esant kenkėjų išplitimo rizikai 
numatyti tik būtinuosius atrankinius sanitarinius miško kirtimus. Taip pat 
urėdijai pavesta nevykdyti Punios šilo botaninio-zoologinio draustinio 
teritorijoje vidinės miškotvarkos projekte suprojektuotų miško kirtimų, 
išskyrus jaunuolynų ugdymo kirtimus.



Teisinės priemonės siekiant 
užtikrinti adekvačią apsaugą 
Punios šile 
• VŠĮ Baltijos aplinkos forumas 

pateikė administracinį skundą 
Vilniaus apygardos 
administraciniam teismui;

• Reikalaujama panaikinti įsakymą 
įpareigojanti stabdyti Punios šilo 
gamtinio rezervato plėtrą

• Skundas pateiktas savarankiškai, 
tačiau ginant ne savo, bet išimtiinai
viešą interesą;

• Siekiama užtikrinti, kad Punios šilas 
būtų tinkamai saugojamos ribojant 
ūkinę veikla. 



• Organizuotos ekskursijos su 
patyrusiu gidu;

• Dalyvių grupės iki 50 žmonių;
• Kaina – saugomos teritorijos 

lankytojo bilietas (1 Eur)
• Būtina išankstinė registracija;

• Artimiausias žygis – rugsėjo 7 d.

Pradedamas žygių ciklas į Punios šilą

Visa informacija: www.puniossilas.lt

http://www.puniossilas.lt/

