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1. Bendra Vietovės ar jos dalies apžvalga ir teisinis statusas.
Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkanti vietovė „Rėkyvos
pelkė“ (toliau – Vietovė) yra šiaurvakarinėje Lietuvos dalyje, Šiaulių apskrities, Šiaulių miesto
ir rajono savivaldybių teritorijose. Vietovės dalis nepatenkanti į Rėkyvos botaninį-zoologinį
draustinį (toliau – Vietovės dalis) išsidėsčiusi Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių rajono
savivaldybės, Šiaulių kaimiškosios seniūnijos, Einoraičių, Gegužių, Lingailių, Šlepkų ir
Verduliukų kaimų teritorijose. Vietovės dalies plotas – 1 772,35 ha. Centrinio Vietovės dalies
taško geografinės koordinatės (LKS-94 koordinačių sistemoje): x 456132, 6192796.
2. Vietovės dalies biologinės ypatybės, natūralių buveinių ir saugomų rūšių
apsaugos ir tvarkymo reikalavimai.
Išskirtinę Vietovės dalies gamtinę vertę sudaro 4 tipų Europos Bendrijos (toliau – EB)
svarbos gamtinės buveinės: 7120, Degradavusios aukštapelkės (49,87 ha); 7140, Tarpinės
pelkės ir liūnai (4,87 ha); 9080, Pelkėti lapuočių miškai (5,87 ha); 91D0, Pelkiniai miškai
(33,52 ha). Buveinės užima 94,13 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 19 ir 25 punktuose.
Vietovės dalyje aptinkamos EB svarbos saugomos rūšys, kurios įrašytos į 1992 m.
gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros
apsaugos II priedą: kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme) (7,47 ha), šarvuotoji skėtė
(Leucorrhinia pectoralis) (1 198,44 ha). 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 39 ir 53 punktuose.
3. Vietovės ar jos dalies žemės ir gamtos išteklių nuosavybė ir naudojimas.
Visose Vietovės EB svarbos gyvūnų rūšių buveinėse taikomos specialiosios žemės
naudojimo sąlygos. Vietovės dalies pelkių buveinės išsidėstę valstybei nuosavybės teise
priklausančioje žemėje. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos galioja 6,82 ha Vietovės dalies
pelkių buveinių. Vietovės dalies miškų buveinės išsidėstę tiek valstybei nuosavybės teise
priklausančioje, tiek privačios nuosavybės žemėje. Pagal miško grupes dalis miško buveinių

priklauso buveinės priklauso: III grupės apsauginiai miškai miškai – 4,25 ha valstybiniuose ir
0,47 ha privačiuose miškuose; IV grupės ūkiniai miškai – 3,13 ha valstybiniuose miškuose
4. Faktinės ir potencialios grėsmės EB svarbos rūšims ir natūralioms buveinėms.
Paviršinių vandens telkinių tarša, antropogeninis vandens režimo pertvarkymas,
paviršinių vandenų tarša, , rūšių sudėties pokyčiai (sukcesija), tarprūšinė konkurencija, įvairaus
tipo kirtimų vykdymas miškų buveinėse, invazinių rūšių plitimas, vandens telkinių
eutrofikacija, vandens paviršiaus užaugimas vandens augalais, hidrologinio režimo pokyčiai,
pakrančių užaugimas, vandens telkinių užpavėsinimas, vandens telkinių įžuvinimas. Kūdrinio
pelėausio žiemoviečių kokybės blogėjimas ir trikdymas, taip pat mitybos sąlygų blogėjimas dėl
vandens telkinių užaugimo ir taršos.
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
3 skirsnio 95 straipsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, taikomos miško
žemėje, 6–8 skirsnių 98–100 straipsniuose nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos,
taikomos paviršiniuose vandens telkiniuose, jų apsaugos zonose ir apsaugos juostose ir 9
skirsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, taikomos pelkėse ir šaltinynuose.
Šiuose straipsniuose nurodyti draudimai užtikrina dalies Vietovės dalyje aptinkamų EB svarbos
natūralių buveinių ir 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.
Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimo, patvirtinto Šiaulių
rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 4 d. sprendimu Nr. T-247 „Dėl Šiaulių rajono
savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“ sprendinių detalizavime „3.1. Gamtinio
karkaso konkretizavimas“ Vietovės dalis priskiriama geoekologinėms takoskyroms, kuriose
palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas. Saugomų teritorijų įstatymo 22
straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodoma, kad geoekologinės takoskyros, tai teritorijų juostos,
jungiančios ypatinga ekologine svarba bei jautrumu pasižyminčias vietoves: upių aukštupius,
vandenskyras, aukštumų ežerynus, kalvynus, pelkynus, priekrantes, požeminių vandenų
intensyvaus maitinimo ir karsto paplitimo plotus. Jos skiria stambias gamtines ekosistemas ir
palaiko bendrąją gamtinio kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą. Saugomų teritorijų įstatymo
22 straipsnio 4 dalyje 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 atnaujintas gamtotvarkos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministro 2018 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. D1-452 „Dėl Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-747 „Dėl Rėkyvos pelkės
gamtotvarkos plano patvirtinimo“ pakeitimo“, 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 „Rėkyvos pelkė“ (kodas – LTSIA0005) 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/EcysAIwblwBPkaVV5Ntw8J
wBoCpJChscYsI__QmmM13oPA?e=opSqSa)
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