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1. Bendra Vietovės ar jos dalies apžvalga ir teisinis statusas.
Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkanti vietovė „Kučiuliškės
kaimo apylinkės“ (toliau – Vietovė) yra pietinėje Lietuvos dalyje, Alytaus apskrityje, Lazdijų
rajono savivaldybės teritorijoje. Vietovės dalis nepatenkanti į Kučiuliškės herpetologinį
draustinį susideda iš dviejų plotų. Šiaurinį plotą sudaro miško teritorija esanti Gudonių kaimo
pietinėje dalyje (Noragėlų seniūnija). Pietrytinis plotas prisišliejęs prie Kučiulikės
herpetologinio draustiniš iš pietų ir pietryčių ir yra išsidėstęs centrinėje ir šiaurės rytinėje
Kučiuliškės kaimo dalyje (Noragėlų seniūnija) Centrinio taško geografinės koordinatės (LKS94 koordinačių sistemoje): x 493456, y 6006655. Vietovės dalies plotas – 62,4 ha.
2. Vietovės ar jos dalies biologinės ypatybės, natūralių buveinių ir saugomų rūšių
apsaugos ir tvarkymo reikalavimai.
Vietovės dalyje 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) (62,4 ha). 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 dalyje vertybės išsidėstę tiek valstybei nuosavybės teise, tiek privačios
nuosavybės žemėje. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos galioja 0,11 ha vertybių užimamo
ploto. Dalis vertybių užimamo ploto išsidėsčiusi IIA ekosistemų apsaugos grupės
valstybiniuose (0,04 ha), III apsauginės grupės valstybiniuose (0,54 ha) ir IV ūkinių miškų
grupės valstybiniuose (8 ha) ir privačios nuosavybės (7,4 ha) miškuose.
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 ir 9 skirsnyje
nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, taikomos pelkėse ir šaltinynuose. Šiuose
straipsniuose nurodyti draudimai užtikrina dalies Vietovės dalyje 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 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu 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 tarptautinės svarbos geoekologinę takoskyrą,
kurioje išlaikomas ir saugomas esamas kraštovaizdžio natūralumas. Pagal Saugomų teritorijų
įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1 punktą, geoekologinės takoskyros, kaip teritorijų juostos,
jungiančios ypatinga ekologine svarba bei jautrumu pasižyminčias vietoves, 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 Vietovės dalis yra nepakankamai apsaugota ir nepasižymi Lietuvos Respublikos
saugomų teritorijų įstatymo 241 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytomis sąlygomis, siūlome
Vietovėje „Kučiuliškės kaimo apylinkės“ (kodas LTLAZ0001) 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/EfJMrUDJCe9DmIiyhbMBv
GMB5v30_GqaGGUnGp0FZtDGMQ?e=wPr5OR).
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