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1. Bendra Vietovės ar jos dalies apžvalga ir teisinis statusas.
Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkanti vietovė Avižienių
miškas (toliau – Vietovė) yra pietinėje Lietuvos dalyje, Alytaus apskrities, Lazdijų rajono
savivaldybėje, Veisiejų seniūnijoje. Teritorija yra šiaurės vakarinėje Avižienių miško dalyje.
Pietryčių pusėje yra Vabaliūnų kaimas. Bendras teritorijos plotas – 14,7 ha. Teritorijos centrinio
taško geografinės koordinatės (LKS-94 koordinačių sistemoje): x 480291, y 6005153.
2. Vietovės ar jos dalies biologinės ypatybės, natūralių buveinių ir saugomų rūšių
apsaugos ir tvarkymo reikalavimai.
Vietovėje aptinkama EB svarbos saugoma rūšis, įrašyta į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos
direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos II priedą:
skiauterėtasis tritonas (Triturus cristatus). Šios rūšies 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 41
punkte.
3. Vietovės ar jos dalies žemės ir gamtos išteklių nuosavybė ir naudojimas.
Teritorijoje yra pelkinis kompleksas. Vietovę supa miškai, šiaurinėje dalyje ji ribojasi
su kultūrinių pievų mozaika bei ariamais laukais. Visa vietovė užima 14,7 ha. Žemės nuosavybė
– mišri. Valstybinius miškus (4,5 ha) tvarko VĮ Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų teritorinio
padalinio Veisiejų girininkija, 2,21 ha miško žemės yra privačios nuosavybės. Žemės ūkio
paskirties žemė užima apie 1 ha, likusi teritorija yra mišku užsodintos miškapievės ir pelkinis
kompleksas. Vietovėje vyrauja laisvo valstybinio fondo žemė, privačios įeina 8 sklypų dalys,
kurios užima 5,48 ha plotą. Didžiausias sklypas yra 1,59 ha ploto, likę sklypai yra mažesni nei
1 ha. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos galioja 0,41 ha vertybių užimamo ploto.
4. Faktinės ir potencialios grėsmės EB svarbos rūšims ir natūralioms buveinėms.
Buveinių (nerštaviečių) sunaikinimas; vandens buveinių eutrofikacija, žuvų ir naminių
vandens paukščių įveisimas; buveinių tarša, pesticidų, herbicidų naudojimas; vandens buveinių
pakeitimas; buveinių fragmentacija ir izoliacija; buveinių mozaikiškumo praradimas; invazinių
rūšių poveikis; vandens telkinių apaugimas sumedėjusia augalija ir uždumblėjimas.

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 dalies Vietovėje aptinkamos EB svarbos rūšies
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.
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 5TS-648
patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės bendrasis planas (toliau – Bendrasis planas). Lazdijų
rajono savivaldybės teritorijos dalis, kurioje yra Vietovė „Avižienių miškas“, patenka į
Gamtinio karkaso geosistemų vidinio stabilizavimo arealą. Tokios teritorijos užima tarpinę
padėtį tarp geoekologinių takoskyrų ir migracijos koridorių, galinčių pakeisti šoninius
migracijos srautus (Šoninį nuotėkį), taip pat reikšmingos biologinės įvairovės požiūriu: želdinių
masyvai bei grupės, natūralios pievos, pelkės, bei kiti vertingi stambiųjų geosistemų ekotopai.
Šios teritorijos kompensuoja neigiamą ekologinę įtaką gamtinėms sistemoms. Rengiant
Bendrąjį planą Vietovė „Avižienių miškas“ dar nebuvo pateikta Europos Komisijai kaip
buveinių apsaugai svarbios teritorijos kriterijus atitinkanti vietovė. Lazdijų rajono savivaldybės
bendrajame plane pažymėta, kad „Gamtinio karkaso teritorijose ūkinė veikla ribojama
vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymo 22 straipsnio 6 dalies nuostatomis: ,,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“. Siekiant suderinti aplinkosauginius ir racionalaus žemės
naudojimo reikalavimus, žemės ūkio veiklai naudojamose teritorijose, priskirtose gamtiniam
karkasui, rekomenduojamas tausojamasis ūkininkavimas ir ekologinės įvairovės didinimas:
įveisiant mišką žemės ūkiui mažiau tinkamuose plotuose, formuojant smulkesnius pasėlių
plotus, didinant daugiamečių ir kitų žiemojančių augalų plotus, derinant gyvulininkystės ir
augalininkystės specializuotas ūkio šakas”. 2018 m. gegužės 30 d. Lazdijų rajono savivaldybės
taryba priėmė sprendimą Nr. 5TS-1330 “Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo
plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo”. Šiuo metu vyksta bendrojo plano keitimo ir
planavimo tikslų nustatymo darbai.
Vietovėje galioja gamtotvarkos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Aplinkos
ministro 2015 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. D1-704 „Dėl Avižienių miško gamtotvarkos plano
patvirtinimo“, kuriame numatomi ir pagal kurį atliekami reikiamos apsaugos vietovei suteikimo
veiksmai.
6. Rekomendacija dėl BAST statuso suteikimo.
Atsižvelgdami į tai, kad Vietovė yra svarbi EB svarbos natūralių buveinių ir rūšių bei jų
buveinių apsaugai ir įvertinę, kad šių gamtinių vertybių apsaugą užtikrina vietovėje taikomų
teisės aktų nuostatos bei su Vietove susijusių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai,
rekomenduojame patvirtinti buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus
atitinkančios vietovės „Avižienių miškas“ (kodas – LTLAZ0041) ribas ir šioje Vietovėje

nustatyti buveinių apsaugai svarbią teritoriją, nes ji pasižymi Lietuvos Respublikos saugomų
teritorijų įstatymo 241 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytomis sąlygomis.

PRIDEDAMA. Siūlomo tvirtinti BAST ribų žemėlapis (nuoroda parsisiųsti –
https://vitcvstt.sharepoint.com/:b:/s/VSTTviesaduomenuprieiga/Ea4SHIaqqbhHqJRXRuJ8mjI
BZwcoEAxBtaW2zq8iht-pWA?e=U5rMvy).
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