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Kontroliuojamą deginimą, kaip 

efektyvią buveinių atkūrimo prie-

monę, sėkmingai taiko kaimyninė 

Latvija bei Vakarų taigos miškais 

turtingos Švedija ir Suomija. 

Latvijos Adažių savivaldybėje esan-

čioje 1620 ha miško teritorijoje baig-

tas vykdyti LIFE projektas „Birds in 

Adazi“, kuriuo siekta atkurti palan-

kias veisimosi ir mitybos sąlygas to-

kiems saugomiems paukščiams 

kaip tetervinai, žalvarniai, lygutės, 

paprastosios medšarkės. Tarp taiko-

mų priemonių – kontroliuojamas 

deginimas 20 ha plote. Plačiau: 

https://putniadazos.lv/en

Suomijoje nuo 2014 m. vykdomas 

LIFE projektas „Light and Fire“ siekia 

palaikyti 69 šalyje esančių Natura 

2000 teritorijų, kurioms būdinga ug-

nies pažaida, gerą būklę ir taip ap-

saugoti nykstančias rūšis, tokias 

kaip vėjalandė šilagėlė ir paprastasis 

čiobrelis. Teritorijos apima buveines, 

kurios prisitaikė prie sauso mikrokli-

mato, aukšto saulės spinduliuotės 

lygio, aukštos temperatūros ir stai-

gių jos svyravimų, ribotų maisto šal-

tinių. Anksčiau tokias buveines pir-

miausia kūrė miško gaisrai, o juos 

efektyviai pažabojus, šios buveinės 

apželia ir nyksta. Tarp projekto me-

todų – nepageidaujamų medžių bei 

svetimų rūšių šalinimas ir kontro-

liuojamas deginimas. Plačiau: 

https://www.metsa.fi/en/project/lig

ht-fire-life/

Suomiai perėmė gerąją patirtį iš 

Švedijos LIFE+ projekto „Taiga“, kuris 

2015-2019 m. laikotarpiu visoje šalies 

teritorijoje atliko 120 kontroliuojamų 

deginimų Vakarų taigos buveinėse. 

Švedų šūkis: „Kontroliuojamas degi-

nimas – būdas rūpintis gamta“. 

Plačiau:  http://lifetaiga.se/. 

https://putniadazos.lv/en
https://www.metsa.fi/en/project/light-fire-life/
https://www.metsa.fi/en/project/light-fire-life/
http://lifetaiga.se/
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Įgyvendinant LIFE integruotąjį projektą „Natura 2000 tinklo valdymo 

optimizavimas Lietuvoje“ („Naturalit“), Vytauto Didžiojo universiteto 

mokslininkai ir Dzūkijos nacionalinio parko gamtosaugos ekspertai, 

bendradarbiaudami su Valstybinių miškų urėdijos specialistais, pla-

nuoja mokslinio eksperimento tikslais panaudoti šią gamtotvarkos 

priemonę. Tai bus daroma parengus išsamias miško buveinių tvarky-

mo rekomendacijas ir suderinus reikiamus teisinės bazės pakeitimus. 

Kontroliuojamo miško paklotės deginimo poveikis bus vertinamas 

atliekant detalų miško struktūros ir biologinės įvairovės monitoringą. 

Daugiau apie projektą –  naturalit.lt

https://naturalit.lt/
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