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1. Bendra Vietovės ar jos dalies apžvalga ir teisinis statusas.
Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkanti vietovė „Kraštinės
miškas“ (toliau – Vietovė) yra vakarų Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje, Kretingos rajono
savivaldybės, Žalgirio seniūnijos pietvakarinėje dalyje į vakarus nuo Jokūbavo. Centrinio taško
geografinės koordinatės (LKS-94 koordinačių sistemoje): x 331884, y 6191964. Teritorijos
plotas – 68,96 ha.
2. Vietovės dalies biologinės ypatybės, natūralių buveinių ir saugomų rūšių
apsaugos ir tvarkymo reikalavimai.
Išskirtinę Vietovės gamtinę vertę sudaro dviejų tipų Europos Bendrijos (toliau – EB)
svarbos gamtinės buveinės: 9080, Pelkėti lapuočių miškai (0,82 ha) ir 9160, Skroblynai (30,25
ha). Buveinės užima 31,07 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.
Vietovės miškų buveinės priskiriamos III grupės apsauginiams miškams (2,15 ha) ir IV
grupės ūkiniams miškams (28,64 ha). Miškų buveinės yra išsidėstę tiek valstybei nuosavybės
teise priklausančioje, tiek privačios nuosavybės žemėje. Specialiosios žemės naudojimo
sąlygos galioja tik dalyje (0,09 ha) Vietoves miškų buveinių.
4. Faktinės ir potencialios grėsmės EB svarbos rūšims ir natūralioms buveinėms.
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
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 nedidelės dalies Vietovėje aptinkamų EB svarbos
natūralių 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
Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-6 „Dėl
Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano
keitimo pradžios ir planavimo tikslų“, 2020 m. vasario 14 d. administracijos direktoriaus
įsakymu Nr. A1-133 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies –
Kretingos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos 2 variantui“, sprendinių konkretizavime
„1.8. Saugomos teritorijos“ nurodoma, kad Vietovė patenka į Europos ekologinio tinklo
,,Natura 2000“ teritoriją. Saugomų teritorijų įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nurodoma, kad
gamtiniame karkase (įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas) esančiuose
rezervatuose, draustiniuose, valstybiniuose parkuose, biosferos stebėsenos (monitoringo)
teritorijose, ekologinės apsaugos zonose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose veiklos
apribojimus nustato šis Įstatymas, gamtinio karkaso nuostatai, kiti šio Įstatymo 5 straipsnyje
nurodyti veiklą saugomose teritorijose reglamentuojantys dokumentai. Gamtinio karkaso
rekreacinės, miškų ūkio ir agrarinės paskirties teritorijose draudžiama statyti pramonės įmones,
kurioms reikalingi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, ir gyvenamuosius
kvartalus. Leidžiama tokia veikla, kuri užtikrina kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir
ekosistemų stabilumą, atkuria pažeistas ekosistemas, yra vykdoma pagal teritorijų planavimo
dokumentus. ,,Natura 2000“ tinklui priklausančių teritorijų apsaugą nustato ir Saugomų
teritorijų įstatymo 24 straipsnio 9-12 dalys.
6. Rekomendacija dėl BAST statuso suteikimo.
Kadangi Vietovė yra nepakankamai apsaugota ir nepasižymi Lietuvos Respublikos
saugomų teritorijų įstatymo 241 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytomis sąlygomis, siūlome
Vietovėje „Kraštinės miškas“ (kodas LTKRE0008) buveinių apsaugai svarbios teritorijos
laikinai nenustatyti. Reikalinga plėsti Vietovės ribas prijungiant daugiau vertybių, nes Vietovė
neatitinka Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 219
„Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintų
minimalių buveinių plotų reikalavimų. Reikalinga parengti išplėstos 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/EUkP_MJZT7hMlKmO5pdr
5OABtPFXrUjOHtBjUj86MWsDYg?e=OtZjfE)
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