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1. Bendra Vietovės ar jos dalies apžvalga ir teisinis statusas.
Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkanti vietovė „Stračiūnų
kaimo apylinkės“ (toliau – Vietovė) yra pietinėje Lietuvos dalyje, Alytaus apskrityje,
Druskininkų savivaldybės, Leipalingio seniūnijoje. Vietovę sudaro du atskiri plotai, didesnysis
plotas išsidėstęs Barzdžiūnų kaimo šiaurės vakarų dalyje, mažesnysis yra į pietvakarius nuo
pastarojo Stračiūnų kaimo šiaurryčių dalyje. Centrinio taško geografinės koordinatės (LKS-94
koordinačių sistemoje): x 497292, y 6000672. Teritorijos plotas – 49,65 ha.
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:
balinis vėžlys (Emys orbicularis). 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 42 punkte.
3. Vietovės ar jos dalies žemės ir gamtos išteklių nuosavybė ir naudojimas.
Vietovės gamtinę aplinką sudaro miškai, kūdros su jas supančiomis pelkėtomis vietomis
ir pievos. Vertybės išsidėstę tiek valstybei nuosavybės teise priklausančioje, tiek privačios
nuosavybės žemėje. Dalis vertybių ploto patenka į III grupės apsauginius ir IV grupės ūkinius
miškus, esančius valstybei nuosavybės teise priklausančioje ir privačios nuosavybės žemėje.
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos galioja tik dalyje (10,73 ha) vertybių užimamo ploto.
4. Faktinės ir potencialios grėsmės EB svarbos rūšims ir natūralioms buveinėms.
Vandens buveinių sunaikinimas vykdant melioraciją, vandens telkinių kokybės
blogėjimas, susijęs su antropogenine veikla, sausumos buveinių sunaikinimas vykdant
intensyvią žemdirbystę, sausumos buveinių praradimas dėl sukcesijos, vandens paviršiaus
tiesioginio apšviestumo sumažėjimas daugiau nei 80 % dėl pakrantės užaugimo krūmais ir
medžiais, kraštovaizdžio fragmentacija.

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 bei 9 skirsnyje
nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, taikomos pelkėse ir šaltinynuose. Šiuose
skirsniuose 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.
Druskininkų savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T1-57 „Dėl
Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ sprendinių
konkretizavime „2. Kraštovaizdžio apsauga ir tvarkymas“ nurodoma, kad dalis Vietovės
patenka į regioninės svarbos geosistemų vidinio stabilizavimo arealą, kuriame palaikomas ir
stiprinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas. Pagal Saugomų teritorijų įstatymo 22
straipsnio 2 dalies 2 punktą, geosistemų vidinio stabilizavimo arealai ir ašys - teritorijos
galinčios pakeisti šoninį nuotėkį ar kitus gamtinės migracijos srautus, taip pat reikšmingos
biologinės įvairovės požiūriu, yra gamtinio karkaso dalis ir tai atitinka Saugomų teritorijų
įstatymo 22 straipsnio 4 dalį, kurioje pabrėžiama, kad biologinės įvairovės apsaugai gamtinio
karkaso teritorijose gali būti išskiriamas ekologinis tinklas, jungiantis didžiausią bioekologinę
svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir augalų migracijos koridorius. Išskiriant
gamtinį karkasą, atsižvelgiama į būtinybę užtikrinti „Natura 2000“ tinklo ekologinį vientisumą,
sukuriant ar išsaugant kraštovaizdžio elementus, kurie būtų svarbūs laukinei faunai ir florai.
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 „Stračiūnų kaimo apylinkės“ (kodas LTLAZ0039) buveinių apsaugai svarbios
teritorijos laikinai nenustatyti. Reikalinga parengti 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/EWSxh6h3NXJNr2fiqFxc0T
MBhuHSuBVZfeDneM-HtD8qmA?e=Osdy8b).
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