Elektroninio dokumento nuorašas

VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
BUVEINIŲ APSAUGAI SVARBIŲ TERITORIJŲ ATRANKOS KRITERIJUS
ATITINKANČIOS VIETOVĖS „ŠLAVANTŲ KAIMO APYLINKĖS“ (LTLAZ0040)
APSAUGOS ĮVERTINIMO ATASKAITA

2021 m. gruodžio
Vilnius

d.

1. Bendra Vietovės ar jos dalies apžvalga ir teisinis statusas.
Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkanti vietovė „Šlavantų
kaimo apylinkės“ (toliau – Vietovė) yra pietinėje Lietuvos dalyje, Alytaus apskrityje, Lazdijų
rajono savivaldybės, Veisiejų seniūnijoje, Šlavantų kaimo teritorijoje. Centrinio taško
geografinės koordinatės (LKS-94 koordinačių sistemoje): x 478144, y 6002194. Teritorijos
plotas – 7,95 ha.
2. Vietovės ar jos dalies biologinės ypatybės, natūralių buveinių ir saugomų rūšių
apsaugos ir tvarkymo reikalavimai.
Vietovėje aptinkamos dvi EB svarbos saugomos rūšys, įrašytos į 1992 m. gegužės 21 d.
Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos II
priedą: raudonpilvė kūmutė (Bombina bombina), skiauterėtasis tritonas (Triturus cristatus). Šių
rūšių 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 40 ir 41 punktuose.
3. Vietovės ar jos dalies žemės ir gamtos išteklių nuosavybė ir naudojimas.
Teritorijoje vyrauja šlapiųjų miškų pelkinis kompleksas. Teritoriją supa dirbamų žemių
ir kultūrinių pievų mozaika. Miškai užima 50 % arba 4,0 ha Teritorijos, jie priskirti III
(apsauginiai) ir IV (ūkiniai miškai) miškų grupėms. Valstybiniai miškai užima iš 4,0 ha miško
žemės 2,27 ha plotą. 1,73 ha miško žemės yra privačios nuosavybės. Teritorijos valstybinius
miškus valdo VĮ Veisiejų miškų urėdijos Veisiejų girininkija. Specialiosios žemės naudojimo
sąlygos galioja 0,25 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 bei 9 skirsnyje
nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, taikomos pelkėse ir šaltinynuose. Šiuose
straipsniuose nurodyti draudimai užtikrina dalies Vietovėje aptinkamų EB svarbos rūšių
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 2018 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. 5TS-1330
„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų
patvirtinimo“. Sprendinių konkretizavime „3. Lazdijų rajono gamtinė aplinka, rekreacijos
plėtojimas“ nurodoma, kad Vietovė patenka į regioninės svarbos migracijos koridorių , kuriame
išlaikomas ir saugomas esamas kraštovaizdžio natūralumas. Migracijos koridorius 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.
Vietovėje galioja gamtotvarkos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Aplinkos
ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Šlavantų kaimo apylinkių 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 „Šlavantų kaimo apylinkės“ (kodas – LTLAZ0040) 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/ES_9IfX4f6BLpje68vwAy94
BWby1BwOzpJTYh0LW2mqJqQ?e=G8FPDU).
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