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I. ĮVADAS
2001 metais Rozalimo miestelio (Pakruojo r.) bendruomenės ir Lietuvos žaliųjų judėjimo iniciatyva
buvo įkurtas Rozalimo miško parkas, kurio plotas (kartu su Paežerių tvenkiniu) – 287,8 hektarų.
LR Vyriausybės 2002-10-21 nutarimu Nr. 1651 Rozalimo miškui, kurio didžiąją dalį sudaro pušynas,
buvo suteikta II miškų grupė ir miško parko statusas. Tačiau Rozalimo miško parkas kaip savarankiška saugoma
teritorija taip ir nebuvo įsteigtas. Tai sudarė prielaidas lengvai keisti miško parko ribas, kurias (su papildymais
2001-03-28) specialiame Rozalimo miško parko miškotvarkos projekte nustatė šio projekto autorius dr. Balys
Baroniūnas.
Praėjusiais metais buvo parengta ir su visuomene buvo apsvarstyta Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schema, kurios
autorė Jūratė Jankauskienė, konsultuodamasi su VĮ Pakruojo miškų urėdija, Rozalimo miško parko plotą nusprendė
sumažinti maždaug trečdaliu (apie 70 ha). Šis sumažinimas buvo motyvuojamas tuo, kad II grupės netenkantys miškai
yra nevertingi ir neatitinka miško parko statuso.
Kadangi minėtos schemos svarstymas su visuomene vyko gana formaliai, tai didžioji dalis
suinteresuotos visuomenės ir visuomeninių organizacijų apie šį svarstymą nieko nežinojo ir negalėjo pateikti savo
nuomonės dėl Rozalimo miško parko ploto sumažinimo. Derindama šį veiksmą VĮ Pakruojo miškų urėdija
nesikonsultavo ir su biologinės įvairovės specialistais, nors dar 2003 metais vienas iš šios ataskaitos autorių Andrejus
Gaidamavičius pačios miškų urėdijos užsakymu vykdė Rozalimo miško parko gamtinės įvairovės tyrimus.
Kadangi minėti tyrimai buvo vykdomi prieš 7 metus, tai siekiant argumentuoti tam tikrų miško sklypų
priskyrimą arba nepriskyrimą miško parkui, iškilo būtinybė tuos tyrimus pakartoti, nes per šiuos 7 metus dėl miško ūkio
darbų ir dėl natūralių priežasčių galėjo pasikeisti gamtinė aplinka, sąlygojanti rūšių įvairovę ir gausą.
Nors Rozalimo miško parko paskirtis yra daugiau rekreacinė, tačiau biologinė įvairovė ir miškų
ekosistemos taip pat turi didelę reikšmę kraštovaizdžiui kaip pagrindinei rekreacinės veiklos sąlygai. Turtingesniuose
bioįvairovės požiūriu miškuose didelę perspektyvą turi pažintinis turizmas. Taip pat tyrimų metu buvo kreipiamas
dėmesys į estetinę tiriamosios teritorijos vertę. Šie pakartotiniai ir preliminarūs tyrimai truko tik dvi dienas (2010 m.
gegužės 15-16 d.) ir atspindi tik 20 proc. gamtinių vertybių, kurias galima būtų aptikti tirtuose miško kvartaluose, todėl
tiriamieji darbai turi būti tęsiami ir kitais mėnesiais bei metų laikais.
Ši tarpinė ataskaita parengta Gamtos apsaugos asociacijos „Baltijos vilkas“ iniciatyva ir yra skirta
viešam naudojimui.

II. TYRIMŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Pagrindinis šių tyrimų tikslas – pakartoti biologinės įvairovės tyrimus Rozalimo miško parko 131, 135,
139, 393 ir 396 miško kvartaluose, kurie (arba jų dalys) parengtoje Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schemoje netenka
II miškų grupės.
Pagrindiniai uždaviniai:
 Pakartotinai įvertinti miško parko statuso netenkančių sklypų gamtinę vertę ir ieškoti argumentų jų
išsaugojimui biologinės įvairovės požiūriu;
 Pateikti rekomendacijas dėl tiriamų miško sklypų priskyrimo miškų grupėms ir tolesnio jų tvarkymo.

III. METODIKA
2003 metais vykdyti tyrimai buvo atliekami kelis kartus per metus, išžvalgant potencialiai vertingas
teritorijas, remiantis Pakruojo miškų urėdijos Rozalimo girininkijos taksoraščiu, todėl iki šiol buvo miško sklypų, kurie
visai nebuvo tiriami. Šiais metais tiriamojoje teritorijoje buvo stengiamasi išžvalgyti kiekvieną sklypą, tačiau ir šie
tyrimai nėra išsamūs, nes gegužės mėnesį dar nežydi daugelis saugomų augalų rūšių, kas ganėtinai apsunkina jų
aptikimą.
2010 metais biologinės įvairovės tyrimai apėmė Rozalimo girininkijos 131 kv. 6-7 ir 10-16 skl., 135 kv.
1-10 skl., 139 kv. 6-16 skl., 393 kv. 19-25 skl., 396 kv. 18-19 skl. Buvo atliekami botaniniai (vykdytojas
A.Gaidamavičius), entomologiniai (vykdytojas D.Liekis), ornitologiniai (vykdytojas D.Kavšinas) ir kraštovaizdžio
įvertinimo tyrimai.
Dėl laiko stokos dalis tiriamos medžiagos (kai kurių rūšių samanos, vabzdžiai) dar nėra apibūdinta ir
šioje ataskaitoje nepateikiama. Visos vertingesnės augalų rūšys ir biotopai buvo fotografuojami. Visų šioje ataskaitoje
pateikiamų nuotraukų autorius Andrejus Gaidamavičius.
Rūšys šioje ataskaitoje skirstomos į šias kategorijas:
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Saugomos rūšys. Tai rūšys, kurios įrašytos į Lietuvos Raudonąją Knygą arba griežtai saugomos kitų
nacionalinių teisės aktų.
Saugotinos rūšys. Tai retos ir labai retos potencialios Lietuvos Raudonosios Knygos rūšys, kurias saugo
tarptautinės konvencijos ir ES direktyvos bei kurių naudojimą riboja kiti Aplinkos ministerijos teisės aktai.
Globotinos rūšys. Tai apyretės ir gana retos rūšys, neįtrauktos į oficialius saugomų ir saugotinų rūšių sąrašus
(išskyrus paukščius, kurių dauguma paminėtos rūšys yra saugomos ES Paukščių direktyvos, bei kai kurias
dažnesnes augalų rūšis), tačiau jų naudojimas turėtų būti ribojamas.

IV. ANKSTESNIŲ TYRIMŲ REZULTATAI
Čia pateikiamos 2003 metais A.Gaidamavičiaus aptiktų rūšių radvietės tuose miško kvartaluose, kurie
pagal naująją miškų tvarkymo schemą nepatenka į Rozalimo miško parką.

Saugomos rūšys ir jų radvietės.
Paukščiai:
•

Sketsakalis (Falco subbuteo) – 139 kv. 19 skl. Reguliariai aptinkamas veisimosi metu, tačiau lizdas nerastas.

Augalai:
•
•

Baltijinė gegūnė (Dactylorhiza longifolia) – 131 kv. 11, 12 skl. Miško parke reta.
Dėmėtoji gegūnė (Dactylorhiza maculata) – 139 kv. 7, 9 skl. Miško parke negausi.

Saugotinos rūšys ir jų radvietės.
Augalai:
•
•
•
•
•

Šlaitinė žemuogė (Fragaria viridis) – 131 kv. 12 skl. Sklype gana gausi, miško parke reta.
Dvilapė blandis (Platanthera bifolia) – 135 kv. 24 skl. Sklype gana gausi, kitur miško parke neaptikta.
Vaistinė notra (Stachys recta) – 139 kv. 9 skl. Visame miško parke apyretė.
Rusvoji lizduolė (Neottia nidus-avis) – 139 kv. 13 skl. Aptinkama pavieniui.
Vandeninė išnė (Oenanthe aquatica) – 393 kv. 25 skl. Aptikta tik šiame miško sklype, labai gausi.

Globotinos rūšys ir jų radvietės.
Paukščiai:
•
•
•
•
•
•

Jerubė (Bonasa bonasia) – 131 kv. 13 skl., 135 kv. 4 skl. Daugiausia aptinkama šiaurinėje ir rytinėje parko
dalyje, kitur reta.
Perkūno oželis (Gallinago gallinago) – 131 kv. 12 skl. Miško parke retas dėl tinkamų biotopų trūkumo. Peri
užmirkusiuose miškuose ir prie miško balų, aptinkamas tik rytinėje parko dalyje.
Eglinis kryžiasnapis (Loxia curvirostra) – 135 kv. 4, 11, 16 skl. Paminėtuose sklypuose gana gausiai
aptinkamas tiek veisimosi, tiek žiemojimo metu, kitur miško parke retas dėl brandžių eglynų trūkumo.
Kiauliukė (Saxicola rubetra) – 135 kv. 7 skl., 139 kv. 9 skl. Negausiai aptinkama parko pakraščiuose.
Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 135 kv. 6, 7, 11 skl. Gana reta, pavieniui aptinkama tik rytinėje ir
pietinėje parko dalyje.
Volungė (Oriolus oriolus) – 393 kv. 25 skl. Aptinkama visame miško parke, pavieniui.
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Augalai:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karpotasis ožekšnis (Euonymus verrucosa) – 131 kv. 11 skl. Neretas visame miško parke, daugiausia
aptinkamas jo pakraščiuose. Globotinas kaip įdomus, vaistinis, dekoratyvus ir etnografinę reikšmę turintis
medelis.
Paprastoji pakalnutė (Convallaria majalis), didesni sąžalynai – 131 kv. 12 skl., 135 kv. 6, 11 skl., 139 kv. 19
skl. Gana gausi visame miško parke, vietomis sudaro didelius sąžalynus (iki 25-50 kv.m). Globotinas kaip
dekoratyvus ir vaistingas augalas, kurio naudojimą riboja Laukinės augalijos įstatymas.
Europinė pipirlapė (Asarum europeum) – 131 kv. 13 skl., 135 kv. 3, 4, 5, 7 skl., 139 kv. 6 skl. Lietuvoje
apyretis, tačiau miško parke gana dažnas augalas. Globotinas kaip vaistinis, įdomios biologijos augalas,
apdulkinama ir platinama skruzdėlių. Europinės pipirlapės naudojimą natūraliose augavietėse riboja Laukinės
augalijos įstatymas.
Apskritalapė kriaušlapė (Pyrola rotundifolia) – 131 kv. 13, 14 skl., 135 kv. 3, 4, 11 skl., 139 kv. 7 skl.
Lietuvoje ir miško parke apyretė, vietomis gausi. Globotina kaip dekoratyvus ir vaistingas augalas.
Mažoji kriaušlapė (Pyrola minor) – 131 kv. 16 skl., 135 kv. 9 skl., 139 kv. 19 skl., 393 kv. 20 skl. Sutinkama
daug rečiau negu apskritalapė kriaušlapė, globotina kaip dekoratyvus ir vaistinis miško augalas.
Pataisas varinčius (Lycopodium annotinum) – 135 kv. 1, 2 skl. Dar vadinamas miškiniu pataisu. Rozalimo
miško parke nepaplitęs, negausus. Globotinas kaip dekoratyvus ir vaistinis augalas. Naudojimą riboja Laukinės
augalijos įstatymas.
Pataisas šarkakojis (Lycopodium clavatum) – 135 kv. 3 skl. Aptinkamas sausesnėse miško parko vietose,
gana retas, negausus. Vaistinis, itin dekoratyvus. Naudojimą riboja Laukinės augalijos įstatymas.
Paprastasis kadagys (Juniperus communis) – 135 kv. 6 skl., 139 kv. 19 skl. Lietuvoje dažnas, Rozalimo
miško parke retas dėl tinkamų biotopų trūkumo, todėl globotinas.
Europinis ožekšnis (Euonymus europea) – 135 kv. 10 skl. Kiek retesnis nei karpotasis ožekšnis. Globotinas
dėl tų pačių savybių.
Pievinis asiūklis (Equisetum pratense) – 139 kv. 19 skl. Dar vadinamas ožkabarzdžiu asiūkliu. Aptinkamas
pievose, pakelėse, apydrėgniuose miškuose. Rozalimo miško parke gana retas.
Kalninė guoba (Ulmus glabra) – 393 kv. 19 skl. Globotina kaip apyretė lapuočių medžių rūšis, praturtinanti
biologinę įvairovę.
Paprastasis rūtenis (Corydalis solida) – 393 kv. 25 skl. Aptinkamas tik keliuose miško parko sklypuose, nors
tinkamų augaviečių yra ir daugiau. Matyt kenčia, dėl tankaus, jauno trako ir pomiškio.
Tamsioji plautė (Pulmonaria obscura) – 393 kv. 25 skl. Miško parke negausi dėl tų pačių priežasčių kaip ir
paprastasis rūtenis.
Auksakuodis vėdrynas (Ranunculus auricomus) – 393 kv. 25 skl. Lietuvoje gana dažnas, miško parke
apyretis, aptinkamas šviesiuose miškuose.
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V. PAPILDOMŲ TYRIMŲ DUOMENYS
Čia pateikiami papildomi tyrimų duomenis, remiantis 2010 m. gegužės 15-16 dieną vykusia
ekspedicija. Šis sąrašas yra nepilnas, nes dėl laiko stokos liko neapibūdinta dalis paimtos medžiagos. Ji bus pateikta
kartu su visų metų biologinės įvairovės duomenimis. Kartu šie tyrimai nepaneigia ankstesnių tyrimų, nes anksčiau rastų
rūšių radvietės nebuvo specialiai tikrinamos, be to, šiuo metų laiku daugelį jų aptikti tiesiog neįmanoma.

Saugomos rūšys
Augalai:
Miškinė lelija (Lilium martagon)
Lelijinių (Liliaceae) šeimos dekoratyvus, medingas, dažinis, nuodingas augalas.
Tai vienintelė Lietuvoje savaime auganti lelijų rūšis. Įrašyta į daugelio Europos
šalių Raudonąsias knygas (Lenkijos, Baltarusijos, Estijos ir kt.). Lietuvoje gana
reta, potenciali Raudonosios knygos rūšis, įtraukta į „Apribotų ar draudžiamų
rinkti bei prekiauti laukinių augalų ir grybų rūšių sąrašą“ (Aplinkos ministro
2004-12-31 įsakymas Nr. D1-719). Laukinės augalijos įstatymas draudžia
miškinę leliją išrauti, iškasti su šaknimis ar kitaip naikinti.
Rozalimo miško parke aptikta tik viena radvietė – 135 kv. 1 skl., prie pat užtvaro
į miško kelią. Čia savavališkai padarytas apvažiavimas – per pačią miškinių
lelijų augavietę. Šiuo metu sklype auga 25 augalai, bet anksčiau jų būta daugiau.
Likusiems augalams kyla pavojus dėl automobilių važinėjimo, be to, kadangi
augalas yra labai dekoratyvus, žiedus gali nuskinti praeiviai. Būtina kuo skubiau
panaikinti savavališką apvažiavimą, pažymėti radvietę ir pastatyti informacinį
ženklą, draudžiantį skinti ar kitaip žaloti miškines lelijas. Nuotraukoje miškinės
lelijos dar tik kaupia jėgas žydėjimui, kuris prasidės birželio mėnesį.

Saugotinos rūšys
Vabzdžiai:
Ąžuolinis cigarsukis (Attelabus nitens)
Viena iš 20 Lietuvoje aptinkamų Cigarsukių (Attelabidae) šeimos rūšių, Lietuvoje labai reta, įrašyta į kai kurių
Europos šalių Raudonąsias knygas (Danijos, Makedonijos ir kt.), potenciali Lietuvos Raudonosios knygos rūšis. Apie
ąžuolinio cigarsukio paplitimą Lietuvoje iki šiol labai nedaug duomenų. Vabalai aptinkami ant ąžuolo lapų. Prieš
dėdami kiaušinius, vabalai susuka iš vieno ar keleto lapų vamzdelius, panašius į cigarus. Cigarai netrukus sudžiūsta,
juose vystosi cigrasukių lervos.
Rozalimo miško parke du vabalai (patinas ir patelė) rasti 139 kv. 12 skl. - už Rozalimo miško parko ribos. Todėl šį
sklypą reikėtų prijungti prie Rozalimo miško parko arba bent jau suteikti jam III miškų grupę. Kadangi šiai rūšiai
tinkamų biotopų netrūksta ir pačiame miško parke, tai didelė tikimybė ją atrasti gretimuose sklypuose ir kvartaluose.

Paukščiai:
Upinis kirlikas (Charadrius dubius)
Sėjikinių (Charadriidae) šeimos paukštis. Gyvena smėlėtose ir akmenuotose pakrantėse, kur negilioje duobutėje
gegužės – birželio mėn. deda 4 smėlio spalvos su tamsiomis dėmelėmis ir taškeliais kiaušinius. Lietuvoje pasirodo
balandžio mėn., bet vasaros viduryje jau išskrenda. Tinkamuose biotopuose dažna rūšis.
Rozalimo miško parke anksčiau nebuvo stebėtas, tik 2010-05-15 Paežerių tvenkinyje. Laikinai nuleidus šio tvenkinio
vandenį (dėl užtvankos remonto darbų) čia atsirado visa grupė sėjikinių paukščių, tarp jų ir krantiniai bei brastiniai
tilvikai. Paežerių tvenkinys yra už šioje ataskaitoje nagrinėjamos teritorijos, tačiau upinį kirliką būtina pažymėti kaip
naują Rozalimo miško parko rūšį, kurią įdomu stebėti. Galima būtų sukurti dirbtines sąlygas jam perėti nuolat,
pavyzdžiui supylus nedideles smėlėtas salas tvenkinyje.
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Mažasis apuokas (Asio otus)
Pelėdinių (Strigidae) šeimos paukštis. Gyvena nedideliuose miškuose. Lietuvoje aptinkamas ištisus metus.
Anksčiau Rozalimo miško parke nebuvo stebėtas, tačiau paskutinės ekspedicijos metu rastos išvamos patvirtina šios
rūšies gyvenimą ir galbūt perėjimą pietinėje Rozalimo miško parko dalyje.
Mažieji apuokai dažniausiai užima kitų paukščių lizdus (varnų, kranklių, suopių), todėl reikėtų saugoti visas atrastas
potencialias lizdavietes.
Juodoji meleta (Dryocopus martius)
Geninių (Picidae) šeimos paukštis. Lietuvoje
tinkamuose miškuose gana dažna, tačiau
Europos Sąjungoje griežtai saugoma. Juodųjų
meletų apsaugai steigiamos specialios
saugomos teritorijos (Lietuvoje taip pat).
Gyvena spygliuočių arba mišriuose miškuose.
Išperėjusi kiaušinius, meleta palieka lizdą ir
išsikerta naują, o kitais metais senajame
apsigyvena kiti paukščiai, dažniausiai pelėdos,
pavyzdžiui, lututė.
Rozalimo miško parke dažna. Ypač 131 kv.,
kur gausu jos veiklos pėdsakų – išardytų
liemenų ir kelmų (žr. nuotraukas kairėje).
Kad meletų Rozalimo miške nesumažėtų
būtina riboti sanitarinius miško kirtimus.
Svilikas (Coccothraustes coccothraustes)
Kikilinių (Fringillidae) šeimos paukštis. Gyvena mišriuose spygliuočių-lapuočių ir lapuočių miškuose. Labiausiai
mėgsta brandžius ar bręstančius mišrius medynus, kuriuose vyrauja plačialapiai lapuočiai medžiai: ąžuolai, liepos,
klevai, skroblai. Pietų ir Rytų Lietuvoje beveik negyvena, nes ten vyrauja gryni pušynai. Rozalimo pušynas yra kitoks,
todėl tinkamas ir šiems įdomiems paukščiams gyventi. Čia trake ir pomiškyje gausu uoginių augalų, kurių sėklomis
svilikai daugiausia ir minta.
Ankstesnių ekspedicijų metu svilikas Rozalimo miško parke nebuvo pastebėtas. Pirmą kartą aptiktas 2010-05-15 131
kv. 7 skl. Norint išsaugoti ir pagausinti vietinę svilikų populiaciją reikia kuo mažiau žaloti pomiškį ir traką, kad
vaiskrūmiai ir vaismedžiai kasmet derėtų ir teiktų maistą daugeliui panašios ekologijos paukščių.
Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus)
Musinukinių (Muscicapidae) šeimos labai puošnus giesmininkas. Gyvena šviesiuose miškuose, parkuose. Lizdą krauna
inkiluose, uoksuose. Lietuvoje tinkamuose miškuose gana dažna, bet labai negausi. Pagrindinis populiaciją limituojantis
faktorius – natūralių uoksų ir inkilų stoka. Europoje tai itin sparčiai nykstanti rūšis, todėl saugotina ir Lietuvoje.
Rozalimo miško parke daugiausia aptinkama prie pat Rozalimo miestelio, ypač Kanapinės miške (393 ir 396 kv.).
Aptikta ir kituose tirtuose miško kvartaluose.
Rekomenduojama Rozalimo miško parke kasmet iškelti po 10 inkilų paprastajai raudonuodegei. Inkilo matmenys tokie:
inkilo aukštis iki landos 7-10 cm, inkilo vidaus plotis 12-14 cm, landos skersmuo 4-5 cm, inkilo iškėlimo aukštis 1.5-4
m, inkilus reikia kelti atokiau vienas nuo kito.
Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus)
Kikilinių (Fringillidae) šeimos paukštis. Patinas ryškiai raudonos spalvos. Gyvena krūmais apaugusiuose upių ir ežerų
krantuose. Lizdą krauna neaukštai krūmuose. Lietuvoje reta, saugotina rūšis. Rozalimo miško parke taip pat anksčiau
nepastebėta. 2010-05-16 aptikta neįprastame biotope – senoje kirtavietėje, esančioje 131 kv. 12 skl. Ten tikriausiai ir
peri.
Norint išsaugoti šį įdomų, gražiai giedantį paukštį, reikia neiškirsti visų stambių krūmų minėtoje kirtavietėje, o
atokesnėse miško parko vietose vengti nuo krūmų ir trako valyti Rozalimo pušyno pakraščius. Reikėtų išsaugoti krūmus
ir mažiau lankomose Paežerių tvenkinio pakrantėse.
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Augalai:
Gegužinė žvynšaknė (Lathaea squamaria)
Džioveklinių (Orobanchaceae) šeimos, žvynašaknių (Lathraea) genties augalas.
Bechlorofilis, parazituoja ant lazdyno šaknų. Sėklas platina skruzdėlės ir vanduo.
Sėkla sudygsta tik patekusi ant augalo maitintojo šaknies, todėl šiam augalui
padeda išplisti ir šernai.
Lietuvoje apyretis, vietomis gausus. Rozalimo miško parke aptiktas 131 kv. 15
skl. čia vienoje vietoje augo apie 20 individų. Aptinkamas ir kitose parko dalyse.
Kadangi žvynšaknė nevykdo jokios fotosintezės, tai jai augti nereikalinga šviesa.
Pastebėta, kad geriau auga ūksminguose miškuose, todėl jai gali pakenkti miško
šviesinimo darbai. Gegužinei žvynšaknei išsaugoti reikėtų palikti keletą sklypų,
kur neturi būti vykdomi jokie šviesinimo ir retinimo darbai, ypač ten, kur šis
augalas aptinkamas (131 kv. 15 skl., 138 kv. 5 skl.).
Gegužinė žvynšaknė yra įdomus objektas pažintiniam turizmui ir moksleivių bei
studentų mokomosioms ekskursijoms. Lietuvoje auga dar keletas džioveklinių
šeimos rūšių, bet jos yra daug rečiau aptinkamos ir neauga tokiomis didelėmis
grupėmis kaip gegužinė žvynšaknė.

Paprastasis žalčialunkis (Daphne mezereum)
Timelėjinių (Thymelaeaceae) šeimos, žalčialunkių (Daphne) genties augalas.
Žydi kovo - balandžio mėn., dar prieš skleidžiantis medžių lapams. Kartais, esant
ilgiems atlydžiams, pražysta net vasario mėn. Auga ūksmėtuose, apydrėgniuose
lapuočių ir mišriuose miškuose, krūmais apaugusiuose upių ir ežerų šlaituose.
Visas augalas mirtinai nuodingas.
Lietuvoje tinkamuose biotopuose gana dažnas, tačiau saugotinas, kaip itin anksti
pražystantis ir labai dekoratyvus augalas, įdomus objektas pažintiniam turizmui
ir mokomosioms ekskursijoms.
Dažniausiai nukenčia valant traką ir pomiškį, todėl atliekant šiuos darbus reikia
būti atidžiam. Nemėgsta nei labai ūksmingų, nei labai šviesių vietų, reikalingas
tam tikras drėgmės režimas, todėl geriausiai tarpsta L tipo miško augavietėse.
Rozalimo miško parke papildomai aptiktas 131 kv. 13-15 skl., 135 kv. 3 skl.

Varpotoji juodžolė (Actaea spicata)
Vėdryninių (Ranunculaceae) šeimos augalas. Lietuvoje
nėra dažnas. Auga lapuočių ir mišriuose miškuose, rečiau
eglynuose bei krūmuose. Žydi gegužės-birželio mėn.
Visos augalo dalys nuodingos. Uogų bei šaknų nuoviras
anksčiau buvo vartojamas rašalo gamyboje ir vilnoms
dažyti juoda spalva. Iš jaunų lapelių ir šakučių gaunami
raudoni dažai vilnai dažyti.
Rozalimo miško parke taip pat retokai aptinkama.
Nuotraukoje matomas augalas nufotografuotas 131 kv. 14
skl. Anksčiau rasta 138 kv. 11 skl., prie storo ąžuolo.
Varpotosios juodžolės apsaugai būtina taip suplanuoti
pėsčiųjų takus, kad jie eitu šalia radvietės (visgi tai
įdomus pažintinio turizmo objektas), bet ne per ją. Taip
pat reikia vengti daryti retinimo darbus, ten kur auga šis augalas, nes išretinus medžius jų vietą pakankamai derlingame
dirvožemyje užima krūmai ir gervuogės, kurios užstelbia visus kitus augalus.
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Paprastasis burbulis (Trollius europaeus)
Vienas puošniausių vėdryninių (Ranunculaceae) šeimos augalų, vientelis burbulių
genties atstovas Lietuvoje. Auga šlapiose pievose, pelkių pakraščiuose,
krūmynuose, pamiškėse, miško aikštelėse, drėgnuose, derlinguose dirvožemiuose.
Burbulis, kaip ir dauguma vėdryninių šeimos augalų, nuodingas.
Žydi gegužės - birželio mėn. Šiaurinėje Lietuvos dalyje tinkamuose biotopuose
neretas, į pietus retėja, pietinėje dalyje labai retas. Taigi Rozalimo miško parkas
yra pietinėje šio augalo arealo dalyje.
Papildomų tyrimų metu paprastasis burbulis gausiai augo jauname juodalksnyne
su beržais – 131 kv. 14 skl. Čia aptikti 7 žydintys augalai. Ankstesnių tyrimų
metu burbuliai rasti netoli Vilkynės kaimo, šalia kvartalinės linijos tarp 127 kv. Ir
128 kv., t.y. už miško parko ribos. Burbulių apsaugai jų radvietėse reikia palaikyti
šviesos režimą, kadangi tai šviesą mėgstantis augalas.
Miškinis pelėžirnis (Lathyrus sylvestris)
Pupinių (Fabaceae) šeimos pelėžirnių (Lathyrus) genties
augalų rūšis. Žydi visą vasarą, nuo birželio vidurio.
Ganėtinai dekoratyvus, nes žiedai stambūs, rožiniai,
stiebas sparnuotas. Auga pamiškėse, prie takų, miško
pievelėse ir aikštėse, taip pat kirtavietėse, kol neužgožia
atsodinti medžiai.
Papildomų tyrimų metu aptiktas senoje kirtavietėje – 131
kv. 11-12 skl. Ankstesnių tyrimų metu rastas ir 138 kv. 5
skl. (prie vadinamosios Meilės alėjos). Radvietes reikia
saugoti nuo užaugimo medžiais ir krūmais, tačiau
negalima ir per daug praretinti, nes dalinis pavėsis būtinas.

Miškinis snaputis (Geranium sylvaticum)
Snaputinių (Geraniaceae) šeimos snapučių (Geranium) genties augalų rūšis.
Apyretis Lietuvoje, todėl saugotinas. Tipiškas Rytų Lietuvos pušynų augalas.
Anksčiau Rozalimo miško parke neaptiktas. Papildomų tyrimų metu rastas visai
šalia miškinės lelijos radvietės (135 kv. 1, 2 skl.). Deramai apsaugojus miškinės
lelijos radvietę (visų pirma panaikinus savavališką užtvaros apvažiavimą) bus
apsaugoti ir miškiniai snapučiai.
Nuotraukoje matomi žydėti besiruošiantys egzemplioriai. Augalas ganėtinai
dekoratyvus, galėtų būti pažintinio turizmo ir mokomųjų ekskursijų objektu.

Baltažiedės plukės (Anemone nemorosa)
raudonžiedė forma
Baltažiedė plukė yra dažnas vėdryninių (Ranunculaceae)
šeimos augalas, tačiau raudonžiedė jos forma (su įvairiais
atspalviais) gana reta.
Anksčiau Rozalimo miško parke tokia forma rasta tik 118
kv. 4 skl. (prie pat iškasto žvyro karjero). Papildomų
tyrimų metu rasta Kanapynės miške (393 kv. 24 skl.).
Šio augalo radvietėse reikia vengti miško darbų ne žiemos
metu, kadangi gali būti pažeista miško paklotė ir šios
saugotinos formos plukių šaknys.
Parenkant takus pažintiniam turizmui reikėtų įtraukti ir šią
rūšį kaip įdomų biologinį objektą.
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Rusvoji lizduolė (Neottia nidus-avis)
Gegužraibinių (Ochidaceae) šeimos augalų rūšis.
Viena iš dviejų Rozalimo miško parke
aptinkamų bechlorofilių augalų rūšių, todėl tai
itin vertingas objektas pažintiniam turizmui. Be
to, visos Lietuvoje augančios laukinės
orchidėjos, kaip ir ši lizduolė, yra griežtai
saugomos arba saugotinos.
Rusvoji lizduolė žydi V-VI mėn. Auga lapuočių
ir mišriuose miškuose. Lietuvoje apyretė.
Ankstesnių tyrimų metu rasta 139 kv. 13 skl.
Papildomų tyrimų metu aptiktas pernykštis
stiebelis Kanapynės miške (393 kv. 24 skl.,
nuotrauka dešinėje) ir 135 kv. 3 skl. Radvietėse
turi būti nevykdomi jokie ūkiniai darbai.
Miškinė girūnė (Sanicula europea)
Salierinių (Apiaceae) šeimos augalas, ganėtinai
dekoratyvus ir nepanašus į kitas šios šeimos rūšis. Žydi
gegužės – birželio mėn. Auga lapuočių ir mišriuose
miškuose. Lietuvoje apyretė rūšis.
Ankstesnių tyrimų metu aptikta tik 127 kv. 17 skl. (už
miško parko ribų, privačioje miško valdoje). Papildomų
tyrimų metu rasta 135 kv. 3 skl. Augo labai negausiai.
Radvietėse turi būti atsisakyta visų miškų ūkio darbų, nes
per didelis apšviestumas šiai rūšiai kenkia. Kadangi pats
augalas yra nedidelis (vos 30 cm), tai atviresnėse vietose jį
greitai užgožia kiti augalai.

Globotinos rūšys
Paukščiai:
Tošinukė (Hippolais icterina)
Devynbalsinių (Sylviidae) šeimos paukštis, išsiskiriantis labai savita giesme. Moka imituoti daugelio kitų paukščių
giesmes. Gyvena šviesiuose miškuose, parkuose. Tinkamuose biotopuose dažna, bet labai negausi. Aptinkama gegužės
– rugpjūčio mėn. Rozalimo miško parke ganėtinai įprasta Kanapynės miške (393 kv.). Radvietėse reikia vengti miškų
ūkio darbų gegužės-liepos mėnesiais.
Riešutinė (Nucifraga caryocatactes)
Varninių (Corvidae) šeimos paukštis. Lietuvoje nėra
dažna, rudenį atskrenda šiaurinių sričių paukščiai. Iš
šiaurinių kraštų atskridę paukščiai būna nebaikšūs,
patiklūs. Gyvena pušynuose, eglynuose, rečiau mišriuose
miškuose. Lesa riešutus, spygliuočių sėklas, giles,
šermukšnių ir gudobelių vaisius. Žiemai kaupia maisto
atsargas. Riešutus ir giles paslepia po samanomis, medžių
lapais. Globotina kaip reta perinti rūšis. Rozalimo miško
parke peri 131 ir 132 kv. Radvietėse būtina palikti senų
lazdynų, kitų vaisius vedančių krūmų ir medžių.

9

Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria)
Devynbalsinių (Sylviidae) šeimos paukštis. Lietuvoje vietomis reta. Gyvena miškų pakraščiuose, kadagynuose.
Rozalimo miško parke anksčiau aptikta 135 kv. 11 skl., 138 kv. 10 skl. Papildomų tyrimų metu paaiškėjo, kad įprasta ir
Kanapynės miške (393 kv.). Be to, čia gausiai aptinkamos ir kitos devynbalsių rūšys, t.y. Pilkoji devynbalsė (Sylvia
curruca) ir Sodinė devynbalsė (Sylvia borin). Devynbalsių apsaugai reikia apriboti miškų ūkio darbus laikotarpyje
nuo balandžio 1 d. Iki liepos 1 d.
Paprastasis purplelis (Streptopelia turtur)
karvelinių (Columbidae) šeimos paukštis, mažiausias Lietuvos miškuose gyvenantis karvelis. Lietuvoje aptinkamas
žymiai rečiau negu karvelis keršulis. Peri jaunuose eglynuose, įsiterpusiuose įvairiuose medelynuose. Rozalimo miško
parke aptiktas 131 kv. 14 skl. Šios rūšies apsaugai būtina riboti miškų ūkio darbus nuo balandžio 1 d. Iki liepos 1 d.
Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca)
Musinukinių (Muscicapidae) šeimos paukštis. Vienas pagrindinių miško kenkėjų naikintojų, todėl dažnai jai keliami
inkilai miškuose. Paukštis puošnus, gražiai gieda, nepaprastai naudingas miškui, todėl globotinas. Rozalimo miško
parke margasparnė musinukė perinti aptikta 135 kv. 6 skl. Šios rūšies apsaugai būtina Rozalimo miško parke kasmet
iškelti po 10 inkilų. Matmenys: inkilo aukštis iki landos 13-23 cm, inkilo vidaus plotis 11-12 cm, landos skersmuo 3,4
cm, inkilo iškėlimo aukštis 2-4 metrai. Inkilus reikia kelti atokiai vienas nuo kito.

Augalai:
Daugiažiedė baltašaknė
(Polygonatum multiflorum)
Pelžiedinių (Ruscaceae) šeimos augalas. Augalas vaistinis
ir dekoratyvinis, todėl globotinas. Auga lapuočių ir
mišriuose miškuose. Tinkamuose biotopuose gana dažna.
Nuo senų laikų ši rūšis turėjo labai platų panaudojimą
liaudies medicinoje ir kosmetikos gaminime.
Ankstesnių tyrimų metu Rozalimo miško parke aptikta
134 kv. 10 ir 13 skl., 138 kv. 6 skl., 118 kv. 9 skl.
Papildomų tyrimų metu rūšis rasta 131 kv. 15-16 skl. Šios
rūšies baltašaknės mėgsta labiau ūksmę ir nepakelia
konkurencijos su kitais žoliniais augalais. Todėl iškirtus
traką ir pomiškį visada išnyksta.

Europinė pipirlapė (Asarum europeum)
Kartuolinių
(Aristolochiaceae)
šeimos
augalas.
Šiltesniuose kraštuose šios šeimos augalai užauga
medžiais. Žiedai neišvaizdūs, rudi, prie pat žemės. Sėklų
mėsingą ataugėlę graužia skruzdėlės, kartu jos platina
sėklas. Augalas kvepia pipirais, ypač stiprus kvapas
patrynus lapus. Žydi nuo balandžio pabaigos iki birželio
pradžios. Aptinkama pavėsinguose lapuočių ir mišriuose
miškuose, pamiškėse, krūmynuose, krūmais ir medžiais
apaugusiuose upių ir ežerų šlaituose. Tinkamose
augavietėse nereta. Augalas nuodingas, vartojamas
medicinoje ir veterinarijoje. Puikus pažintinio turizmo ir
mokomųjų ekskursijų objektas.
Rozalimo miško parke anksčiau aptikta 131 kv. 13 skl.,
135 kv. 3-5, 7 skl., 139 kv. 6 skl., 138 kv. 2 skl., 118 kv. 7 skl., 127 kv. 15 skl. Papildomų tyrimų metu aptikta 131 kv.
7-8, 13-16 skl. 135 kv. 3 skl. Augalas ūksminis, jam gali pakenkti šviesinimo bei retinimo kirtimai.
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Kašubinis vėdrynas (Ranunculus cassubicus)
Vėdryninių (Ranunculaceae) šeimos augalas. Žydi gegužės - birželio mėn.Auga
lapuočių ir mišriuose miškuose, pamiškėse, krūmuose, parkuose, derlinguose
drėgnuose dirvožemiuose. Augalas nuodingas . Tinkamuose biotopuose neretas.
Biologiniu požiūriu augalas įdomus tuo, kad prieš žydėjimą išaugina didelius
apvalius pamatinius lapus (žr. nuotrauką), o žydėjimo metu lapai būna kaip ir
visų vėdrynų – suskaidyti.
Pavieniui aptinkamas visame Rozalimo miško parke. Papildomų tyrimų metu
aptiktas 131 kv. 14, 15, 16 skl.
Papildomos apsaugos nereikalauja.

Puošnioji našlaitė (Viola mirabilis)
Našlaitinių (Violaceae) šeimos augalas. Stambiausia iš visų laukinių našlaičių.
Žydi balandžio - gegužės mėn. Auga lapuočių ir mišriuose miškuose, krūmuose,
derlinguose nerūgščiuose dirvožemiuose. Tinkamuose biotopuose gana dažna,
reta Pietryčių Lietuvoje. Augalas medingas, dekoratyvus.
Pavieniui aptinkama visame Rozalimo miško parke. Papildomų tyrimų metu
aptikta 131 kv. 14, 15 skl., 135 kv. 2 skl. Papildomos apsaugos nereikalauja.
Tamsioji plautė (Pulmonaria obscura)
Agurklinių (Boraginaceae) šeimos rūšis. Žydi balandžio – gegužės mėn. Augalas medingas, dekoratyvus, vaistinis.
Auga lapuočių ir mišriuose miškuose, krūmuose. Rozalimo miško parke nereta, bet ir negausi. Papildomai tirtuose
kvartaluose aptikta tik 131 kv. 15 skl. Kenčia dėl tankaus jauno trako ir pomiškio. Reikia leisti lazdynams užaugti, tada
trakas nebūna toks tankus.
Keturlapė vilkauogė (Paris quadrifolia)
Melantinių (Melanthiaceae) šeimos rūšis. Lietuvoje auga tik dvi šios šeimos
rūšys (kita – Lobelio čemerys). Žydi gegužės - birželio mėn. Visos augalo dalys,
ypač šakniastiebiai ir uogos, nuodingos. Paukščiams uogos nenuodingos, jie
platina sėklas. Auga lapuočių ir mišriuose miškuose, krūmuose pavėsingose
atšlaitėse, drėgnokuose, derlinguose dirvožemiuose. Tinkamuose biotopuose
dažna. Globotina kaip biologiniu ir ekologiniu požiūriu įdomi, dekoratyvi rūšis.
Negausiai aptinkama visame Rozalimo miško parke. Papildomų tyrimų metu
rasta 131 kv. 7, 8, 10, 11, 13, 14 (foto), 16 skl., 135 kv. 6 skl. Rūšis yra ūksminė,
jai gali pakenkti šviesinimo ir retinimo kirtimai.

Miškinė notra (Stachys sylvatica)
Notrelinių (Lamiaceae) šeimos augalas. Žydi birželio - rugpjūčio mėn. Auga
vidutinio drėgnumo derlinguose dirvožemiuose: pamiškėse, krūmuose, lapuočių
ir mišriuose miškuose. Miškinė notra yra vaistinis, medingas, gana dekoratyvus,
įdomus mūsų miškų augalas. Nuodingas arkliams, avims, galvijams,
paukščiams. Tinkamuose biotopuose gana dažna.
Rozalimo miško parke negausiai aptinkama daugelyje kvartalų. Papildomų
tyrimų metu aptikta 131 kv. 14 skl. (žr. nuotrauką). Papildomos apsaugos
nereikalauja.
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Trikampis tikrapapartis
(Gymnocarpium dryopteris)
Vudsijinių (Woodsiaceae) šeimos augalas. Vienintelis
savo genties atstovas Lietuvoje. Anksčiau vadintas
plikuoju paparčiu ir trikampiu paparteniu. Užauga
neaukštas, tačiau nepaprastai dekoratyvus. Kai kuriuose
sklypuose sudaro ištįsus kilimus (žr.nuotrauką). Auga
ūksminguose spygliuočių miškuose, apyretis, vietomis
gana dažnas.
Rozalimo miško parke anksčiau buvo aptiktas 138 kv. 2
skl. Papildomų tyrimų metu rastas 131 kv. 7-8 skl., 135
kv. 6 skl. Rūšiai gali pakenkti miškų šviesinimo ir
retinimo darbai.
Paprastoji pakalnutė (Convallaria majalis)
Pelžiedinių (Ruscaceae) šeimos augalas. Žydi gegužės - birželio mėn. Auga visuose Lietuvos miškuose (dažniau
lapuočių), kur daug puvenų ir pakankamai drėgmės. Kartais sudaro didelius sąžalynų plotus. Vaistinis, nuodingas ir itin
dekoratyvus augalas, todėl globotinas. Įrašyta į „Apribotų ar draudžiamų rinkti bei prekiauti laukinių augalų ir grybų
rūšių sąrašą“ (Aplinkos ministro 2004-12-31 įsakymas Nr. D1-719). Laukinės augalijos įstatymas draudžia skinti ir
prekiauti paprastosios pakalnutės žiedynais bei lapais, išskyrus jų rinkimą vaistinei žaliavai.
Rozalimo miško parke aptinkame kone kiekviename miško kvartale. Didesni sąžalynai, ankstesnių tyrimų duomenimis,
auga 130 kv. 2 skl., 131 kv. 12 skl., 135 kv. 6, 11 skl., 137 kv. 9 skl., 118 kv. 11 skl., 123 kv. 7A skl. Papildomų tyrimų
radvietės nebuvo fiksuojamos. Pakulnučių populiacijai gali pakenkti šiltuoju metų laiku atliekami miško kirtimai,
medienos sandėliavimas. Reikėtų saugoti didesnius pakalnučių sąžalynus, jie nepaprastai papuošia pušyną vasaros
pradžioje.
Dygioji šunobelė (Rhamnus cathartica)
Šunobelinių (Rhamnaceae) šeimos medelis. Nuo panašaus
šaltekšnio atskiriama pagal lankiškas lapų gyslas. Svarbus
ornitochorinis augalas, todėl valant pomiškį ir traką būtina
visas šunobeles išsaugoti kaip paukščių mitybinę bazę.
Juolab, kad šis medelis nėra gausus, nors ir daug kur
aptinkamas.
Papildomų tyrimų metu šunobelė aptikta tik 131 kv. 16
skl. ir 135 kv. 2 skl.

Šiurkštusis asiūklis (Equisetum hyemale)
Asiūklūnų (Equisetophyta) skyriaus augalas. Auga smėlinguose ir žvyringuose
dirvožemiuose, pušynuose, viržynuose, šlaituose. Turi vaistinių savybių. Augalas
vartojamas medžiui, kaului, metalui poliruoti, indams šveisti, medžiagai dažyti
geltonai ruda spalva. Lietuvoje apyretis.
Ankstesnių tyrimų metu ši rūšis Rozalimo miško parke nebuvo aptikta.
Papildomai ištyrus viena radvietė netikėtai rasta Kanapynės miške (393 kv. 25
skl.), kur gana gausiai augo nebūdingoje, drėgnoje augavietėje lapuočių miške,
kas rodo, kad šioje vietoje gruntas nors ir užmirkęs, bet yra žvyringas.
Tai pusiau šviesamėgė augalų rūšis. Vykdant miškų ūkio darbus
rekomenduojama, kad medyno skalsumas po kirtimo būtų ne mažesnis nei 0,4, bet
ne didesnis nei 0,7.
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VI. BENDRAS BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS ĮVERTINIMAS
Iš viso šioje ataskaitoje aptariamuose miško kvartaluose iki šiol yra konstatuota:
Lietuvos Raudonosios knygos rūšys:
- Sketsakalis (Falco subbuteo)
- Baltijinė gegūnė (Dactylorhiza longifolia)
- Dėmėtoji gegūnė (Dactylorhiza maculata)
Potencialios Raudonosios knygos rūšys:
- Miškinė lelija (Lilium martagon)
- Ąžuolinis cigarsukis (Attelabus nitens)
Rūšys, įrašytos į Apribotų ar draudžiamų rinkti bei prekiauti laukinių augalų ir grybų rūšių sąrašą:
- Pataisas varinčius (Lycopodium annotinum)
- Vaistinis pataisas (Lycopodium clavatum)
- Paprastasis burbulis (Trollius europaeus)
- Miškinė lelija (Lilium martagon)
- Paprastoji pakalnutė (Convallaria majalis)
Gegužraibinių (orchidėjinių) augalų rūšys:
- Baltijinė gegūnė (Dactylorhiza longifolia)
- Dėmėtoji gegūnė (Dactylorhiza maculata)
- Dvilapė blandis (Platanthera bifolia)
- Rusvoji lizduolė (Neottia nidus-avis)
Saugotinų rūšių bendras skaičius – 20.
Globotinų rūšių bendras skaičius – 32.
Lyginant su 2003 metais aptikta naujų saugotinų ir globotinų rūšių – 29.

VII. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Rozalimo miško parko dabartinės ribos buvo galutinai suformuotos 2001 metais, kai prie Rozalimo
miško parko buvo prijungta antroji Kanapynės miško dalis. Šis prijungimas patvirtintas specialiu protokolu. Gamtos
apsaugos asociacijos „Baltijos vilkas“ nuomone šios ribos ne tik negali būti susiaurintos, bet galėtų būti ir išplėstos,
kadangi už Rozalimo miško parko ribų patenka nemažai saugomų rūšių radviečių. Taigi siūlome prie Rozalimo miško
parko prijungti šiuos sklypus:
 139 kv. 9-14 skl. (iki kanalo): dėl Raudonosios knygos rūšies dėmėtosios gegūnės, potencialios Raudonosios
knygos rūšies ąžuolinio cigarsukio išsaugojimo.
 128 kv. 8-11 skl. ir 18-19 skl. (Vilkynės viensėdžio apylinkės, įskaitant kanalus K-3, K-5): dėl Raudonosios
knygos rūšių raktažolės pelenėlės, paprastosios tuklės, aukštosios gegūnės, baltijinės gegūnės, dėmėtosios
gegūnės, raudonosios gegūnės išsaugojimo. Šių rūšių išsaugojimui taip pat būtinas gamtotvarkos projektas, nes
natūralūs biotopai baigia sunykti.
Taip pat siūlome Pakruojo rajono savivaldybės Tarybai kuo skubiau Rozalimo miško parkui suteikti saugomos
teritorijos statusą, įsteigiant kraštovaizdžio draustinį ir išskiriant jame rekreacijos bei ekosistemų išsaugojimo zonas.
Aplink visą Rozalimo miško parką, siekiant išvengti neigiamo ūkinės veiklos poveikio, nustatyti 100 metrų apsaugos
zoną, o visiems miško sklypams, patenkantiems į šią zoną siūlome suteikti III miškų grupės (apsauginių miškų) statusą.
Rozalimo miško parkui dabartinis miškotvarkos projektas, parengtas visai Pakruojo miško urėdijai, netinka, nes:
 Jis parengtas pagal bendrus miškininkystės principus, neskiriant didesnio dėmesio gamtinių vertybių
išsaugojimui;
 Jame visai nepaminėtas Rozalimo miško parkas, tarsi jis visai neegzistuotų.
Taigi mūsų manymu Rozalimo miško parkui būtina padaryti atskirą miškotvarkos projektą, kuris būtų
tęsinys dr. B.Baroniūno anksčiau atlikto specialaus miškotvarkos projekto ir kartu atliktų ir gamtotvarkos projekto
paskirtį. Rekomenduojame naująjį miškotvarkos projektą atlikti kartu su biologinės įvairovės specialistais. Gamtos
apsaugos asociacija „Baltijos vilkas“, numatanti tęsti biologinės įvairovės ir kitus tyrimus šioje teritorijoje, yra
pasiruošusi suteikti metodinę ir mokslinę pagalbą. Tai ypač svarbu numatant ekstensyvaus, t.y. pažintinio turizmo
sprendinius, nes norint kažką parodyti Rozalimo miško parko lankytojui, reikia žinoti, kas jame yra vertinga ir kur tos
vertybės dar gali atsiskleisti. Dabartinis miško parko plotas yra ganėtinai nedidelis ir siekiant išsaugoti ekosistemų
tvarumą, biotopų įvairovę bei suderinti rekreacinius bei gamtosauginius interesus laike ir erdvėje, būtina išsaugoti šį
kompleksą tokį, koks jis yra, nežymiai išplečiant dėl aukščiau paminėtų rūšių apsaugos. Rozalimo miško parkui
suteikus kraštovaizdžio draustinio statusą dabartinės diskusijos dėl tam tikrų sklypų atitikimo miško parko
reikalavimams, būtų nebeaktualios. Galutinėje ataskaitoje bus pateiktas detalus kraštovaizdžio įvertinimas, kuris įrodys,
kad net ir šiuo požiūriu diskutuotini miško kvartalai yra vertingi. Kaip vertingas ir unikalus yra visas Rozalimo miško
parkas – vienintelis pušynas Pakruojo rajone ir vienintelis „žibuoklinis pušynas“ visoje Lietuvoje.
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