Elektroninio dokumento nuorašas

VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
BUVEINIŲ APSAUGAI SVARBIŲ TERITORIJŲ ATRANKOS KRITERIJUS
ATITINKANČIOS VIETOVĖS „BUROKARAISČIO EŽERAS“ (LTVAR0030)
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
„Burokaraisčio ežeras“ (toliau – Vietovė) yra pietinėje Lietuvos dalyje, Alytaus apskrityje,
Varėnos rajone, rytiniame Merkinės seniūnijos pakraštyje, Burokaraisčio ir Burokaraistėlės
kaimų teritorijoje. Vietovė apima Burokaraisčio ežerą. Centrinio taško geografinės koordinatės
(LKS-94 koordinačių sistemoje): x 522162, y 6007488. Teritorijos plotas – 39,15 ha.
2. Vietovės ar jos dalies biologinės ypatybės, natūralių buveinių ir saugomų rūšių
apsaugos ir tvarkymo reikalavimai.
Išskirtinę Vietovės gamtinę vertę sudaro 1 tipo Europos Bendrijos (toliau – EB) svarbos
gamtinė buveinė – 3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis (271,65 ha). Šios buveinės
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 10 punkte.
3. Vietovės ar jos dalies žemės ir gamtos išteklių nuosavybė ir naudojimas.
Vadovaujantis Lietuvos respublikos vandens įstatymo 4 straipsniu Burokaraisčio
ežeras, kaip paviršinis vandens telkinys, priskiriamas valstybinės reikšmės vidaus vandenims ir
išimtine teise priklauso valstybei. Ežeras neintensyviai naudojamas rekreacijai. Vietovę supa
privačios nuosavybės teise valdomi miškų ūkio paskirties žemės sklypai, ženkliai mažesnius
plotus užima pievos ir kitos paskirties žemė. Šiuose sklypuose, vadovaujantis LR aplinkos
ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 patvirtintu „Paviršinių vandens telkinių
apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu“ išskirtos vandens
telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos, kuriose veikla vykdoma pagal tokioms
teritorijoms nustatytus reikalavimus.
4. Faktinės ir potencialios grėsmės EB svarbos rūšims ir natūralioms buveinėms.
Vietovėje aptinkamai saugomai gamtinei buveinei 3140, Ežerai su menturdumblių
bendrijomis apsaugos vertinimo metu grėsmių nenustatyta. Rekreacinė veikla neintensyvi dėl
riboto priėjimo prie vandens telkinio, mėgėjiška žvejyba taip pat nėra intensyvi ir neturi

poveikio menturdumblių bendrijoms. Pagrindinė potenciali grėsmė – nuotėkų patekimas iš
greta ežero esančių sodybų ir poilsio kompleksų.
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 ir 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 Vietovėje 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.
Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Varėnos rajono
savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-VI-403 sprendinių detalizavime
„Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga“ nurodyta, kad Vietovė patenka į
gamtinio karkaso vidinio stabilizavimo arealą ir tuo pačiu yra migracijos koridorius, kuriame
išlaikomas ir saugomas natūralus kraštovaizdžio pobūdis. 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.
Prie tokių svarbių kraštovaizdžio elementų priskiriami tie, kurie dėl savo linijinės ar tęstinės
struktūros ar dėl savo jungiamosios funkcijos yra būtini laukinių rūšių migracijai, plitimui ir
genetiniams mainams.
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 „Burokaraisčio ežeras“ (kodas – LTVAR0030) 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/ERCvaPQaAjpGoNo0PImgyAB1qBu-I9BWEA8o_rrWyDBmA?e=qNfHL8).
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