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1. Bendra Vietovės ar jos dalies apžvalga ir teisinis statusas.
Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkanti vietovė „Šešuvies
upės slėnis žemiau Molavėnų“ (kodas LTRAS0005) (toliau – Vietovė) yra Kauno apskrityje,
Raseinių rajono savivaldybės Nemakščių ir Viduklės seniūnijų teritorijose bei Šiaulių
apskrityje, Kelmės rajono savivaldybės Pakražančio seniūnijos teritorijoje. Didžiąją Vietovės
dalį apima Pašešuvio kraštovaizdžio draustinis. Į draustinį nepatenkanti Vietovės dalis (toliau
– Vietovės dalis) susideda iš septynių atskirų plotų, kurie užima 135,87 ha. Plotai išsidėsto:
Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Trepėnėlių k. apylinkėse, kur apima Šešuvio upės slėnyje
esančias pievų buveines; Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Pašešuvio k. apylinkėse, kur apima
šienaujamas ir ganomas pievas; Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Griaužų ir Molavėnų k. bei
Raseinių r. sav., Viduklės sen., Bagamolų ir Jūkainių k. apylinkėse, kur apima Šešuvio upę ir
upės slėnio dalis su miškų ir pievų buveinėmis; Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Paskirtinio,
Tukių ir Molavėnų k. apylinkėse, kur apima Skirtino upę ir upės slėnį su miškų buveinėmis;
Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Tukių ir Smukėnų k. bei Kelmės r. sav., Pakražančio sen.,
Žalpių mstl., Užžalpių, Orkių, Tūravos, Butkiškės, Balų ir Kareivų k. apylinkėse, kur apima
Žalpės ir Žalpikės upes ir jų slėnių dalis su miškų ir pievų buveinėmis; du atskiri plotai Kelmės
r. sav., Pakražančio sen., Užžalpių k. apylinkėse, kur apima miškų buveines. Centrinio taško
geografinės koordinatės (LKS-94 koordinačių sistemoje): x 427445, y 6151056.
2. Vietovės ar jos dalies biologinės ypatybės, natūralių buveinių ir saugomų rūšių
apsaugos ir tvarkymo reikalavimai.
Išskirtinę Vietovės dalies gamtinę vertę sudaro 8 tipų Europos Bendrijos (toliau – EB)
svarbos gamtinės buveinės: 6410, Melvenynai (0,55 ha), 6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai
(1,25 ha), 6450, Aliuvinės pievos (6,54 ha), 6510, Šienaujamos mezofitų pievos (2,21 ha), 9020,
Plačialapių ir mišrūs miškai (0,39 ha), 9050, Žolių turtingi eglynai (0,88 ha), 9160, Skroblynai
(7,57 ha), 9180, Griovų ir šlaitų miškai (39,18 ha). Buveinės užima 58,57 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 1 priedo VI ir IX skyriuose.
Vietovės dalyje aptinkama EB svarbos saugoma rūšis – ūdra (Lutra lutra), kuri įrašyta
į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos
bei floros apsaugos II priedą. 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 1 priedo XI skyriaus 37 p.

3. Vietovės ar jos dalies žemės ir gamtos išteklių nuosavybė ir naudojimas.
Visam Vietovės dalyje išskirtų pievų buveinių plotui (10,55 ha) yra taikomi Specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų įstatymo apribojimai. 5,51 ha pievų buveinių yra valstybei nuosavybės
teise priklausančioje žemėje, 5,04 ha yra privačios nuosavybės teise valdomoje žemėje.
Vietovės dalyje išskirta 47,14 ha miškų buveinių, kurios patenka į II miškų grupę (specialios
paskirties miškus). Iš jų 24,40 ha yra valstybei nuosavybės teise priklausančioje žemėje ir 22,74
ha privačios nuosavybės teise valdomoje žemėje. 0,88 ha miškų buveinių patenka į 4 grupės –
ūkinių miškų plotus ir yra privačios nuosavybės teise valdomoje žemėje, tačiau išskirtam
buveinių plotui yra taikomi Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo apribojimai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 4 straipsniu, Šešuvio, Skirtino,
Žalpės ir Žalpikės upės, kaip paviršiniai vandens telkiniai, priskiriami valstybinės reikšmės
vidaus vandenims ir išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei.
Dalis Vietovės dalyje esančių pievų buveinių yra ekstensyviai naudojamos ūkinėms
reikmėms (šienaujama ir/arba ganoma).
4. Faktinės ir potencialios grėsmės EB svarbos rūšims ir natūralioms buveinėms.
Paviršinių vandenų tarša, vandens lygio pasikeitimas dėl bebrų patvankų, vandens lygio
svyravimai dėl ilgalaikių sausrų, pievų nebenaudojimas ūkiniais tiksliais, rūšių sudėties
pokyčiai (sukcesija), tarprūšinė konkurencija.
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. 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.
Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Raseinių rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-48, aiškinamojo rašto 2.1.
poskyryje “Kraštovaizdžio apsauga ir naudojimas“ nurodoma, kad rajono savivaldybės
teritorijoje migracijos koridoriai daugeliu atveju sutampa su savivaldybės teritorijoje esamų
upių ir upelių (Šešuvis ir kt.) slėniais. 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 Vietovės dalis 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 Vietovės dalimi susijusių teritorijų planavimo dokumentų
sprendiniai, rekomenduojame patvirtinti buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus
atitinkančios vietovės „Šešuvies upės slėnis žemiau Molavėnų“ (kodas LTRAS0005) 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/Es9F3XmbjC9FrglzuKkBbcBPEx4lgCGcB_VAVwqoG0hEA?e=fDN9Hr ).
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