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1. Bendra Vietovės ar jos dalies apžvalga ir teisinis statusas.
Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkanti vietovė „Dubysos
vidurupis ir žemupys“ (toliau – Vietovė) yra centrinėje Lietuvos dalyje, Kauno apskrities
Kauno ir Raseinių rajonų, Šiaulių apskrities Kelmės rajono ir Tauragės apskrities Jurbarko
rajono savivaldybių teritorijose. Dalis Vietovės patenka į Dubysos ir Panemunių regioninius
parkus bei Dubysos valstybinį ichtiologinį draustinį. Į nacionalines saugomas teritorijas
nepatenkanti Vietovės dalis (toliau – Vietovės dalis) susideda iš daugelio fragmentų ir užima
468,52 ha plotą. Vietovės dalis patenka į 1 lentelėje nurodytus Lietuvos administracinio
suskirstymo vienetus.
1 lentelė. Vietovės dalies išsidėstymas Lietuvos administracinio suskirstymo vienetuose
Apskritis Savivaldybė Seniūnija
Gyvenama vietovė
Kauno
Čekiškės
Besmerčių k., Kilovos k., Mikliūnų k.,
Kauno raj.
Padubysio k., Paprienių k., Prienų k.

Raseinių raj.

Vilkijos apylinkių

Baravų k., Daučionių k., Gaideliškių k.,
Jokavų k., Lazduonių k., Padubysio k.,
Partikų k., Purviškių k., Šolių k.

Ariogalos miesto
Ariogalos

Ariogalos m.
Antvėjų k., Baukių k., Butkiškės k.,
Gėluvos k., Juteikių k., Milašaičių k.,
Padubysio k., Pataklėlių k., Plikių k.,
Survilų k., Tarosų k., Verėduvaitės k.,
Žemygalos k.

Betygalos

Pagojukų
Raseinių
Šiluvos
Šiaulių

Kelmės raj.

Tauragės

Jurbarko raj.

Liolių
Tytuvėnų
apylinkių
Seredžiaus

Berteškių k., Betygalos mstl., Buniūnų k.,
Burbiškių k., Maslauskiškių k.,
Pakalniškių k., Poškaičių k., Riogliškių k.,
Vaškučių k.
Kaulakių k., Kiaulininkų k.
Liūlių k., Pagojų k., Tverijoniškės k.
Rakavos k.
Baltkarčių k., Kalviškių k., Kantūnų k.,
Naudvario k., Pakalniškių k., Ribukų k.,
Skaraitiškės k.
Padratvinio k., Padubysio k., Petkiškių k.
Bulavėnų k., Mosteikių k.
Burbiškių k., Eimučių k., Gadvaišų k.,
Grivančių k., Išlestakių k., Jurgiškių k.,
Padubysio I k., Padubysio II k., Pašilių k.,
Pieštvėnų k., Seredžiaus mstl., Skubų k.,
Vyliaudų k., Vitkūnų k., Vosbutų k.

Centrinio Vietovės dalies taško geografinės koordinatės (LKS-94 koordinačių
sistemoje): x 465910, 6113189.
2. Vietovės dalies biologinės ypatybės, natūralių buveinių ir saugomų rūšių
apsaugos ir tvarkymo reikalavimai.
Išskirtinę Vietovės dalies gamtinę vertę sudaro 12 tipų Europos Bendrijos (toliau – EB)
svarbos gamtinės buveinės: 6210, Stepinės pievos (16,83 ha); 6270, Rūšių turtingi smilgynai
(17,95 ha); 6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai (0,23 ha); 6510, Šienaujamos mezofitų pievos
(0,09 ha); 7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės (0,1 ha); 9020, Plačialapių ir mišrūs
miškai (5,06 ha); 9050, Žolių turtingi eglynai (71,79 ha); 9060, Spygliuočių miškai ant
fluvioglacialinių ozų (2,95 ha); 9160, Skroblynai (25,86 ha); 9180, Griovų ir šlaitų miškai
(106,76 ha); 91E0, Aliuviniai miškai (4,15 ha); 91F0, Paupių guobynai (4,6 ha). Buveinės
užima 256,43 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 17, 18, 20 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: ovalioji geldutė (Unio crassus) (0,03 ha), pleištinė skėtė (Ophiogomphus
cecilia) (0,03 ha) ir ūdra (Lutra lutra) (0,03 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 37, 52 ir
63 punktuose.
3. Vietovės ar jos dalies žemės ir gamtos išteklių nuosavybė ir naudojimas.
Didžioji dalis Vietovės dalies pievų ir pelkių buveinių (31,86 ha) yra išsidėsčiusi
privačios nuosavybės žemėje, visose jose galioja specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
Beveik visos miškų buveinės Vietovės dalyje priklauso IIA grupės ekosistemų apsaugos
miškams, kuriose ūkininkavimo tikslas yra išsaugoti arba atkurti miško ekosistemas. Miško
buveinių plotai pagal miško grupes pasiskirsto taip: II grupė – 44,26 ha valstybei nuosavybės
teise priklausančioje žemėje ir 169,25 ha privačios nuosavybės žemėje, III grupė – 0,3 ha
valstybei nuosavybės teise priklausančioje žemėje ir 0,3 ha privačios nuosavybės žemėje, IV

grupė – 1 ha valstybei nuosavybės teise priklausančioje žemėje ir 1,9 ha privačios nuosavybės
žemėje. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos 10,8 ha miško buveinių valstybei
nuosavybės teise priklausančioje žemėje ir 40,15 ha privačios nuosavybės žemėje.
4. Faktinės ir potencialios grėsmės EB svarbos rūšims ir natūralioms buveinėms.
Antropogeninis vandens režimo pertvarkymas, paviršinių vandenų tarša, žemės ūkio
kultūrų auginimo būdų pokyčiai sausumos buveinėse, šienavimo ir ganymo pievose
nutraukimas, rūšių sudėties pokyčiai (sukcesija), tarprūšinė konkurencija, pievų buveinių
vertimas dirbamais laukais, įvairaus tipo kirtimų vykdymas miškų buveinėse, invazinių rūšių
plitimas.
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, 4 skirsnio 96 straipsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, taikomos
natūraliose pievose ir ganyklose bei 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 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.
Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno rajono
savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-1 sprendinių detalizavime „3.1.2.7
Gamtinis karkasas“ Vietovės dalis priskiriama Dubysos upės migracijos koridoriui. Kelmės
rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2013 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-94 Vietovė patenka į migracijos koridorių. Jurbarko rajono
savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008
m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-81 sprendinių detalizavime „2.1. Gamtinio karkaso
formavimas“ Vietovės dalis priskiriama regioninę svarbą turinčiam Dubysos žemupio
migracinio koridoriaus ruožui Padubysio – Seredžiaus atkarpoje. Raseinių rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23
d. sprendimu Nr. TS-48 sprendinių detalizavime „2.1. Kraštovaizdžio apsauga ir naudojimas“
Vietovės dalis priskiriama Dubysos migracijos koridoriui. 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.
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 „Dubysos vidurupis ir žemupys“ (kodas – LTRAS0002) 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/:f:/s/VSTTviesaduomenuprieiga/Eg4qjpiZb39NrZlKw5dziEBMs61_EdlmzcLIuJbS72_DQ?e=GpHZkx)
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