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1 Teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas 

1.1 Teritorijos padėtis ir ribos 
Teritorija priskirtina pietrytinei centrinės Baltijos daliai, jos rytinės riba tęsiasi palei Kuršių 

Nerijos kranto liniją, o vakarinė – ties 20 m gylio izobata, bendras teritorijos plotas 12500 ha (1 
pav.). Plane aprašoma teritorija pilnai patenka į šalies saugomos teritorijos ribas, tiksliau į Kuršių 
nerijos nacionalinio parko jūrinę akvatoriją. Kuršių nerijos NP jūrinė akvatorija apima priekrantės 
dalį, nusidriekusią palei Kuršių nerijos pusiasalį – šiaurėję nuo pat Klaipėdos sąsiaurio 
(Klaipėdos miesto savivaldybė), o pietuose aprašomos teritorijos riba sutampa su Lietuvos 
Respublikos valstybine siena, nusidriekusia jūrinėje akvatorijoje (2 pav.). Gamtotvarkos plane 
nagrinėjamos teritorijos riba rytuose sutampa su Baltijos jūros kranto linija, o vakaruose su 
Kuršių nerijos NP vakarine riba. Ši teritorija, apima dalį Kuršių nerijos NP, kuriai suteiktas 
paukščių apsaugai svarbios teritorijos statusas  (kodai: LTKLAB001), o pastarosios daliai – 
vietovės, atitinkančios gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, statusas 
(kodas: LTNER0005) (2 pav.). Aprašomos teritorijos centrinės koordinatės LKS-94 sistemoje yra 
X 313336; Y 6155390. 

 

 
1 pav. Vietovės, kuriai rengiamas gamtotvarkos planas, padėtis šalyje 
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2 pav. Vietovės, kuriai rengiamas gamtotvarkos planas, atitinkančios gamtinių buveinių apsaugai 
svarbios teritorijos kriterijus, ir paukščių apsaugai svarbios teritorijos – Baltijos jūros priekrantės, 
ribų planas 
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1.2 Teritorijos teisinis statusas ir svarba 
 

Visa aprašoma teritorija patenka į Valstybės saugomą teritoriją – Kuršių nerijos nacionalinį 
parką. Be to, visa Kuršių nerija, kartu su Rusijos Federacijos dalimi – 2000 m. įtraukta į 
UNESCO Pasaulio Paveldo vertybių sąrašą.  

Pirmiausia, būtina pažymėti, kad veiklą teritorijoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos 
Saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2006 m. balandžio 19 d. nutarimas Nr. 380 „Dėl bendrųjų buveinių ar 
paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 44-1606),  Lietuvos 
Respublikos aplinkos apsaugos  įstatymas (Žin.,  1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2002, Nr. 2-
49;  2003, Nr. 61-2763; 2004, Nr. 60-2121; 2005, Nr. 47-1558) ir Lietuvos Respublikos 
žuvininkystės   įstatymas (Žin.,  2000,  Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527, Nr. 118-4395). Kaip ir 
visiems vidaus vandenims, čia taikomi Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, 
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 
1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43, 2003, Nr.105-4709) nustatyti draudimai, kitų teisės aktų 
reikalavimai. LR Pajūrio juostos įstatymas (Žin., 2002, Nr.73-3091) apibūdina pajūrio juostos 
nustatymo tikslus, jos sudedamąsias dalis, nustato pajūrio kraštovaizdžio apsaugą ir naudojimą, 
žemės ir jūros akvatorijos naudojimo sąlygas bei ūkinės veiklos apribojimus. Išteklių apsauga ir 
racionalus jų naudojimas apibrėžti  Aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 323 
(žin., 2002, Nr. 62-2545). 

Kuršių nerija įtraukta į sąrašą vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių 
teritorijų atrankos kriterijus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro LR Aplinkos 
ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr.D1-210 „Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių 
buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, 
patvirtinimo“ – vietovės, atitinkančios gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos 
kriterijus, statusas (kodas: LTPAL0001) (Žin., 2009, Nr.51-2039). Jos jūrinės akvatorijos daliai 
šis statusas suteiktas siekiant užtikrinti palankią perpelės (Alosa falax) apsaugos būklę. Paukščių 
apsaugai svarbios teritorijos statusas Kuršių nerijos nacionaliniam parkui suteiktas LRV 2006 m. 
rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 819 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. balandžio 8 d. 
nutarimo Nr. 399 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra 
paukščių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašo patvirtinimo ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų 
ribų nustatymo“ pakeitimo“ suteiktas paukščių apsaugai svarbios teritorijos statusas  (kodas: 
LTPALB001) (Žin., 2006, Nr.92-3635). Šios teritorijos jūrinė akvatorija įsteigta siekiant 
išsaugoti migruojančių ir žiemojančių vandens paukščių sankaupų vietas.  Tuo būdu, aprašoma 
teritorija priskirta Europiniam ekologiniam tinklui „Natura 2000“. Teritorijos svarba nacionaliniu 
mastu detaliau aprašyta šio gamtotvarkos plano 1.5.2 skyriuje. 

Kuršių nerijos europinės svarbos buveinių apsauga organizuojama laikantis Bendrųjų 
buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 (Žin., 2004, Nr. 41-1335), reikalavimų. 

Be minėtų teisės aktų veiklą teritorijoje reglamentuoja: 

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1269 „Dėl Kuršių 
nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano)” (Žin., 1994, Nr. 99-1977); 

• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 439 “ Dėl 
Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr.87-
3755). Tai teisės aktas, nustatantis specialius Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijos 
projektavimo ir statybų jo teritorijoje reikalavimus bei tvarkymo ir naudojimo ypatumus;  
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• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr 636 patvirtintas 
Kuršių nerijos nacionalinio parko miškotvarkos projektas. (Žin., 2002, Nr. 12-419); 

• UNESCO Pasaulio Paveldo centro, ICOMOS, Europos kraštovaizdžio bei HELKOMO 
konvencijų nuostatos. 

 

Šiuo metu nagrinėjamoje Natura 2000 teritorijoje saugomi sekantys ES svarbos gamtiniai 
objektai: nuodegulių (Melanitta fusca), alkų (Alca torda), upinių žuvėdrų (Sterna hirundo) ir 
mažųjų kirų (Larus minutus) žiemojimo ir migracinių sankaupų vieta, taip pat perpelė Alosa 
fallax. Atitinkamai, jau dabar čia numatomi ir tam tikri ūkinės veiklos apribojimai, t.y. rūšių 
apsauga organizuojama laikantis Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų 
nuostatų (LR Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimas Nr.276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar 
paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.41-1335, 2006, Nr.44-
1606)).  

Juose numatoma: 

    45. Perpelių (Alosa fallax) buveinėse: 
    45.1.  upės nuotėkis negali būti sumažintas daugiau kaip 20 procentų vidutinio nuotėkio per 
mėnesį;  
    45.2.  Nemuno deltoje negali būti vykdomi vagos gilinimo darbai perpelių neršto metu nuo 
gegužės 15 d. iki liepos 1 dienos; 
    45.3.  negali būti statomos dirbtinės kliūtys perpelių migracijos keliuose; 
    45.4. negali būti vykdoma specializuota perpelių žvejyba; 
    45.5. negali būti žvejojama perpelių nerštavietėse verslinės žūklės įrankiais nuo gegužės 15 d. 
iki liepos 15 dienos;  
    45.6.   ribojamas plaukiojimas motorinėmis plaukiojimo priemonėmis  perpelių nerštavietėse 
nuo gegužės 15 d. iki  liepos 15 d., išskyrus mažąsias plaukiojimo priemones; 
    45.7.  skatinama įrengti gamybos centrų, gyvenviečių nuotekų valymo įrenginius; 
    45.8. skatinama apželdinti vandens telkinių pakrantes; 
    45.9. vandens telkinių apsaugos zonose skatinama ekologiškai ūkininkauti; 
    45.10.  skatinama įgyvendinti kitas priemones, gerinančias vandens kokybę iki Europos 
Sąjungos direktyvoje 78/659/EEB** nurodytų reikalavimų ir aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 
21  d. įsakymu Nr. D1-633 nustatytų vandens kokybės reikalavimų, keliamų lašišinio ir karpinio 
tipo vandenims. 
 
17. Rudakaklių narų (Gavia stellata), juodakaklių narų (Gavia arctica), laibasnapių narūnėlių 
(Uria aalge), alkų (Alca  torda), mažųjų  dančiasnapių  (Mergus albellus),  didžiųjų   
dančiasnapių (Mergus merganser), ledinių ančių (Clangula hyemalis), nuodėgulių (Melanitta  
fusca),  klykuolių  (Bucephala  clangula)    sankaupų vietose:  
    17.1.  negali  būti žvejojama statomaisiais tinklais,   kurių akutės  50  milimetrų  ir  didesnės,  
Baltijos  jūroje  gruodžio-balandžio  mėnesiais,  Kuršių  mariose  rugsėjo-kovo   mėnesiais, 
Nemuno   deltos  vandens  telkiniuose  rugsėjo-spalio  ir   kovo-balandžio  mėnesiais (šis 
reikalavimas netaikomas, kai   nurodyto akytumo  tinklai  Baltijos jūroje nuleidžiami į tokį  gylį,   
kad atstumas nuo viršutinės tinklo ribos iki vandens paviršiaus  būtų ne  mažesnis kaip 15 metrų, 
arba visais atvejais, kai  nurodytais tinklais žvejojama po ledu); 
    17.2.  negali  būti tvarkomas jūros dugnas,  vykdomi   grunto gramzdinimo  darbai  (išskyrus 
paplūdimių maitinimą  smėliu) ar kitaip transformuojamos buveinės, jeigu tai pablogintų jų 
būklę; 
    17.3.  skatinama  įgyvendinti saugomų  teritorijų   planavimo dokumentuose numatytas 
ūkininkavimo formas, palaikančias  tinkamą buveinių būklę. 
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29.  Mažųjų  kirų  (Larus minutus), paprastųjų  kirų   (Larus canus),   balnotųjų  kirų  (Larus  
marinus)  sankaupų   vietose skatinama  įgyvendinti saugomų teritorijų planavimo  dokumentuose 
numatytas  ūkininkavimo  formas, palaikančias  tinkamą   buveinių būklę. 
 
30. Plėšriųjų žuvėdrų (Sterna caspia), upinių žuvėdrų (Sterna hirundo), mažųjų žuvėdrų (Sterna 
albifrons) sankaupų vietose:  
    30.1. ribojamas lankymasis liepos-rugsėjo mėnesiais (a); 
    30.2.  skatinama įgyvendinti saugomų  teritorijų planavimo dokumentuose numatytas 
ūkininkavimo formas, palaikančias  tinkamą buveinių būklę. 
    Pastaba.  (a)  -  poilsio vietos, atviros  vandens   telkinių salos. 
 

 Papildžius teritorijoje saugomų Bendrijos svarbos rūšių sąrašą, joje turėtų būti taikomi ir 
kiti Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų punktai.  

Saugomų gamtinių vertybių svarba ir jų apsaugos poreikiai detaliau aprašyti šio 
gamtotvarkos plano 1.5 skyriuje. 

Priekrantės verslinės žvejybos reglamentavimas. 
Verslinė žvejyba Baltijos jūros priekrantėje (iki 20 m gylio) reguliuojama pagal Lietuvos 
Respublikos Žemės ūkio ministro 2009 vasario 10 d. įsakymą Nr.3D-83 “Dėl verslinės žvejybos 
Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir priekrantės žvejybos specialių reikalavimų 
patvirtinimo“. Reikalavimai nustatomi vadovaujantis 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr.2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją 
žuvininkystės politiką su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. liepos 10 d. Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 865/2007 bei Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu (Žin., 2000, Nr. 
56-1648; 2004, Nr. 73-2527; 2008, Nr. 18-629).  Baltijos jūros regione verslinės žvejybos sąlygos 
nustatomos ir paskirstomos žvejybos kvotos tarp valstybių Europos Tarybos reglamentu (EB Nr. 
1941/2006). Specialių leidimų žvejoti menkes Baltijos jūroje išdavimo laivams tvarką nusako 
Tarybos reglamentai (EB) Nr.1627/94, Nr.27/2005, Nr.1941/2006. Technines apsaugos 
priemones, susijusias su žuvų išteklių sužvejojimu ir iškrovimu nustato Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 2187/2005. Priekrantės verslinė žvejyba yra suskirstyta į žvejybos barus pagal Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr.3D-551 1 priedą. 
Aprašomai teritorijai priklauso 16-29 žvejybos barai (11 priedas). Įmonių priskyrimas prie 
žvejybos barų paremtas žvejų gyvenama vieta ir/arba žvejybos įrankių bei priemonių laikymo 
vieta. 
Verslinės žvejybos kvotos Baltijos jūroje skiria Žemės ūkio ministerijos žvejybos kvotų Baltijos 
jūroje skyrimo komisija, remiantis Žvejybos kvotų Baltijos jūroje skyrimo taisyklėmis, 
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr.3D-291 (2007-06-07). 
Remiantis šiomis taisyklėmis Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos 
direktoriaus įsakymu tvirtinamas žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Baltijos jūros 
priekrantėje, sąrašas. Lietuvos priekrantėje kvotos nustatomos tik menkei. Individualios kvotos 
skirstomos žvejybos laivams virš 8 m. ilgio, visiems mažesniems laiveliams taikomas bendras 
žvejybos limitas. 
 
Draudžiami naudoti įrankiai: 

• tralai; 
• rėminiai ir trisieniai (sieniniai) bet kokio akių dydžio tinklaičiai; 
• 25-69 mm akių dydžio dreifuojantys tinklai; 
• 25-44 mm akių dydžio tinklaičiai; 
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Apribojimai įrankių naudojimui: 
• 1.10.1. daugiau kaip 4 km bendro ilgio žiauninių tinklų vienam laivui, kurio ilgis 12 m ar 
mažesnis; 
• 1.10.2. daugiau kaip 6 km bendro ilgio žiauninių tinklų vienam laivui, kurio ilgis didesnis 
kaip 12 m; 
• 1.11. Baltijos jūros rajone, kurio vakarinė riba eina 20050′ rytų ilgumos dienovidžiu, 
šiaurinė riba - 56000′ šiaurės platumos lygiagrete, pietinė riba - 55040′ šiaurės platumos 
lygiagrete, rytinė riba – kranto linija, nuo birželio 1 d. iki spalio 1 d. draudžiama žvejoti tralais, 
kurių maišo akių dydis yra mažesnis kaip:  
•  105 mm kai įrengtas „bacoma“ langas; 
•  130 mm, kai maišo akys yra iš viengijų iki 6 mm arba dvigijų iki 4 mm siūlų; 

 
Sezoniniai draudimai įrankių naudojimui:  
• 18-24 mm akių dydžio tinklaičius nuo birželio 1 d. iki lapkričio 15 d.; 
• 45-49 mm akių dydžio tinklaičius nuo sausio 1 d. iki liepos 15 d. ir nuo lapkričio 1 d. iki 
gruodžio 31 d. Leidžiamu žvejoti metu viena grandis (žvejybos įmonės padalinys, kuriam 
išduodamas atskiras žvejybos žurnalas) gali naudoti ne daugiau kaip 150 m 45-49  mm akių 
dydžio tinklaičių; 
• 50-59 mm akių dydžio tinklaičius nuo gegužės 1 d. iki liepos 1 d. ir nuo lapkričio 1 d. iki 
gruodžio 31 d. Leidžiamu žvejoti menkes metu didesniame negu 15 m gylyje leidžiama žvejoti 
55 mm akių dydžio tinklaičiais; 
• 80-109 mm akių dydžio tinklaičius nuo gegužės 1 d. iki liepos 31 d.; 
• 110 mm ir didesnio akių dydžio tinklaičius nuo gegužės 16 d. iki liepos 31 d.; 
 
Žvejybos būdų, įrankių skaičiaus bei plaukiojimo priemonių apribojimai:  
• draudžiama statyti tinklaičius šachmatų tvarka; 
• tarpusavyje sujungtų tinklaičių eilės ilgis negali viršyti 300 m, o atstumas tarp 
žvejybos įrankių eilių linijose turi būti ne mažesnis kaip 300 m, tarp linijų – ne mažesnis kaip 
200 m;  
• bendras stintas žvejojančių grandžių skaičius negali būti didesnis kaip 102. Viena 
žvejų grandis nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir nuo lapkričio 16 d. iki gruodžio 31 d. gali naudoti 
ne daugiau kaip 1500 m ilgio 18-20 (36-40) mm akių dydžio statomųjų tinklaičių, o įmonių, 
žvejojančių mažesniu kaip 500 m spinduliu nuo Klaipėdos šiaurinio molo galo, viena grandis – 
ne daugiau kaip 900 m tokių tinklaičių. Viename bare stintas gali žvejoti ne daugiau kaip viena 
vienos įmonės grandis; 
• draudžiama žvejoti didesniais negu 12 m ilgio laivais, išskyrus tuos, kurie žvejojo 
priekrantėje iki 1999 m. gruodžio 31 d.. 

 
Sezoniniai draudimai žvejybai priekrantės akvatorijose: 
• lašišas ir šlakius nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 31 d. mažesniu kaip 3 km spinduliu nuo 
valstybinio Klaipėdos jūrų uosto šiaurinio ir pietinio molų galų. Šiuo laikotarpiu minėtoje 
akvatorijoje draudžiama žvejoti bet kokio akių dydžio statomais paviršiniais tinklaičiais; 
• nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 31 d. bet kokiais verslinės žvejybos įrankiais mažesniu kaip 
0,5 km spinduliu nuo Šventosios upės žiočių. 

  
Specializuotai žvejybai naudojamų tinklaičių akių dydis leidžiamas ne mažesnis kaip: 

• bretlingių –    12 mm 
• karšių, starkių, plekšnių –                        70 mm 
• kuojų, ešerių –    45 mm 
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• otų –     110 mm 
• sykų –     50 mm 
• stintų –     18 mm 
• strimelių –    20 mm 
• šlakių –     80 mm 
• žiobrių –    45 mm; 

 
Specializuotai žvejybai naudojamų traukiamųjų tinklų ir gaudyklių akių dydis turi būti ne 
mažesnis kaip: 

Žvejybos įrankių akių dydis (mm) Žuvų rūšys 
maišas jungiamoji dalis sparnai 

Lašišų, šlakių 40 50 60 
Karšių, starkių, žiobrių 30 36 40 
Strimelių, stintų 12 16 20 
Bretlingių 10 14 18 
Ungurių 20 24 30 

 
Draudžiama žvejoti žuvis, kurios yra mažesnės negu nustatytas jų verslinis dydis (L): 
 
ešerys, kuoja  18 cm 
karšis     35 cm 
stinta   16 cm 
sykas -   36 cm 
starkis -   46 cm 
ungurys -   45 cm 
žiobris -   28 cm 
šlakis   50 cm (pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2187/2005) 
menkė   38 cm (pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2187/2005) 
upinė plekšnė  21 cm (pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2187/2005) 
uotas   30 cm (pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2187/2005) 
lašiša   60 cm (pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2187/2005) 
 
Žvejybos apribojimai atskirų rūšių žvejybai: 
draudžiama žvejoti lašišas ir šlakius nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (išskyrus gaudyklėmis) 
(pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2187/2005); 
draudžiama žvejoti upines plekšnes nuo vasario 15 d. iki gegužės 15 d. (pagal Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 52/2006); 
draudžiama žvejoti otus nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d. (pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
52/2006). 
 
Neverslinio dydžio žuvų priegauda: 
ungurių, kurių dydis nuo 35 iki 44 cm, ne daugiau kaip 10 proc. sugautų ungurių skaičiaus. 
Unguriai, mažesni kaip 35 cm, turi būti gyvi paleidžiami atgal į vandens telkinį; 
kitų žuvų (išskyrus menkes ir otus): 
žvejojant tinklaičiais ir kabliukais ne daugiau kaip 10 proc. sugautų žuvų skaičiaus;  
žvejojant traukiamaisiais tinklais ir tralais– ne daugiau kaip 8 proc. sugautų žuvų skaičiaus; 
neverslinio dydžio menkių priegauda neleidžiama, išskyrus sugautas žvejojant silkes ir 
bretlingius (tinklais, kurių akis ne didesnė kaip 32 mm - 3% svorio; iki 5% neverslinio dydžio) 
(pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 88/98); 
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žvejojant gaudyklėmis – ne daugiau kaip 5 proc. sugautų žuvų skaičiaus; 
neverslinio dydžio otų priegauda neleidžiama; 
neverslinio dydžio žuvų priegauda nustatoma pagal neverslinio dydžio žuvų kiekio santykį su 
bendru sugautų žuvų, kurioms nustatyti versliniai dydžiai, kiekiu, išreikštu procentais. 
 
Mėgėjiška žvejyba 
Mėgėjišką žūklę reglamentuoja Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatymas (2004 m. 
liepos 15 d. Nr. IX-2389), Mėgėjiškos žūklės taisyklės (Aplinkos ministro įsakymas 2005 m. 
liepos 1 d. Nr. D1-337, pakeistas 2009 04 07 d. įsakymu Nr. D1-150). 
Žvejai mėgėjai Lietuvos pajūryje nuo kranto ir nuo molų (Šventosios, Palangos, Klaipėdos) 
žvejoja plekšnes, strimeles neršto metu (nuo Pietinio Klaipėdos uosto molo), taip pat žvejojami 
šlakiai ir lašišos, pastaruoju metu pagausėjus ištekliams populiarėja vėjažuvių žvejyba. Mėgėjiška 
žvejyba Šiaurinės Lietuvos Baltijos priekrantės teritorijoje nuo kranto yra intensyvesnė nei 
pietinėje Lietuvos priekrantės dalyje dėl geresnio pasiekiamumo nuo kranto – yra privažiavimų į 
pajūrį infrastruktūra bei galimybės nusileisti plaukiojimo priemones. 
Nuo 1998 m., ypač pastaraisiais metais, sparčiai populiarėja organizuota pramoginė žvejyba 
jūroje. Dažniausiai žvejojamos menkės. Pramoginė žvejyba tampa gera alternatyva verslinei 
žvejybai priekrantėje. 2003 – 2006 m. į pramoginę žvejybą plukdė apie 30 laivelių. Per 2004 - 
2005 m. sezoną organizuotoje mėgėjiškoje žvejyboje dalyvavo virš 5000 žvejų mėgėjų. Jų 
bendras laimikis galėjo siekti iki 12 t.; daugiausiai sugauta menkių, nedaug plekšnių. Šiaurinės 
Lietuvos Baltijos priekrantės teritorijoje organizuotos mėgėjiškos žvejybos intensyvumas didelis 
dėl gero pasiekiamumo nuo kranto (nereikia keltis keltu, kaip į pietinę priekrantės dalį, patogu 
nuleisti laivelius) bei didesnių menkių ištekliai Šiaurinės Lietuvos Baltijos priekrantės teritorijos 
akvatorijoje lyginant su pietine Lietuvos priekrantės dalimi. Palankias sąlygas pramoginei 
žvejybai sudaro plėtojama mažiesiems pramoginiams laiveliams skirta Klaipėdos uosto 
infrastruktūra. Šventosios uosto rekonstrukcija dar labiau skatintų mėgėjiškos žvejybos 
populiarėjimą šiaurinėje priekrantės dalyje tuo pačiu ir Šiaurinės Lietuvos Baltijos priekrantės 
teritorijoje. Patogių privažiavimų prie jūros ar prieplaukų plėtra Šiaurinės Lietuvos Baltijos 
priekrantės teritorijoje dar labiau skatintų mėgėjiškos žvejybos intensyvėjimą šioje akvatorijoje. 
Mėgėjiškos žvejybos intensyvumas visoje priekrantėje, įskaitant ir Šiaurinės Lietuvos Baltijos 
priekrantės teritorijoje ateityje turėtų ir toliau didėti. 

 

1.3 Teritorijos fizinės - geografinės sąlygos  

1.3.1  Klimatinės ypatybės 
 Hidrometeorologinis režimas ir pagrindinės hidrologinės charakteristikos, tokios kaip 
bangavimas, srovės, vandens lygiai yra suformuoti atmosferinių procesų ir vandens masės 
sąveikos (Gailiušis ir kt., 2002). Akvatorijai būdingas visai Baltijai bendras cikloninio pobūdžio 
tėkmės režimas, todėl iki 35 m izobatos vyrauja į šiaurę nukreiptos srovės, gerokai rečiau srovės 
nukreiptos pietų kryptimi, o rečiausiai – pietvakarių (Pupienis, Žaromskis, 2003). Apie 82,7% 
visų atvejų paviršiniame sluoksnyje vyrauja silpnas ir vidutinis srovių greičiai, neviršijantys 0,2 
m/s. 
Priekrantės vandens temperatūros dinamika būdinga vidutinių platumų juostai ir metų eigoje 
vidutiniškai svyruoja apie 23 - 25 °C (Ašmontas 1994). Liepos – rugpjūčio mėnesiais šiltasis 
vandens sluoksnis formuojasi paviršiniame 20-30 m gylio sluoksnyje, dėl to visa teritorija vasarą 
yra veikiama šilto vandens. Vidutinė sausio-vasario mėnesių temperatūra yra - 3,1°C, tačiau 
žiemą oro temperatūra gali nukristi ir iki - 38°C (Bukantis, Rimkutė, 1998). Esant šaltoms 
žiemoms, susidaro priekrantinis priešalas, kuris formuojasi išilgai visos kranto linijos. Jos plotis 
priklausomai nuo temperatūros gali siekti keletą šimtų metrų, o storis - iki 40-50 cm. Šaltomis 
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žiemomis priekrantinis priešalas gali siekti 500-800 m. Vidutinė metinė vandens temperatūra 
svyruoja nuo 7,5 iki 9,5˚C, tačiau šiltėjančios žiemos lėmė, jog pastaraisiais 20 metų Baltijos 
jūros vandens temperatūra ties Klaipėda buvo aukštesnė 0,6˚C (lyginant su 1961-1990 m.). Dienų 
skaičius su ledo reiškiniais Baltijos jūros priekrantėje ties Nida per 1961-2005 m. laikotarpį 
sumažėjo apie 50%, t.y. nuo vidutiniškai 60 dienų trukmės ledų sezono 1961-1975 m. sumažėjo 
iki 26 dienų 1991-2005 m. laikotarpiu (Dailidienė, 2007). 
Priekrantėje vyrauja vėjo sukeltos bangos, kurios labiausiai išsivysto pučiant dažniausiai 
stebimiems vakarų rumbų, t.y. ŠV-V-PV vėjams. Pagal stiprumą vakarų vėjams nenusileidžia ir 
PR krypties vėjai, tačiau jų metu dažniausiai stebimas tik vandens lygio pažemėjimas, o didesnio 
bangavimo jie nesukelia. Dažniausiai pasitaikančios bangos yra iki 2 m pučiant iki 8 m/s vėjams. 
Didesnės nei 6 m aukščio bangos susidaro pučiant stipresniems nei 15 m/s vėjams (Gailiušis ir 
kt., 2002). Maksimalūs bangų aukščiai stebimi maždaug 15-20 m gyliuose, ir pučiant stipriems 
vakarų krypčių vėjams (27-29 m/s) gali siekti 9,8-10,6 metro (Ašmontas, 1994). Audros 
dažniausiai būna šaltuoju metų laiku (spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais), kai vidutiniškai 5-6 
mėnesio dienas vėjo greitis viršija 15 m/s. Vėjai, viršijantys 30 m/s stebimi maždaug vieną kartą 
per 5 metus(Birman ir kt., 1985). Aukštesnių kaip 5-6 m aukščio bangų tikimybė mažesnė negu 
0,1 % (Gailiušis, 2000). Aktyvus bangų poveikis stebimas iki 20-30 m gylio. Cikloninės veiklos 
intensyvėjimas taip pat sąlygojo stiprių audrų ties Lietuvos krantais padažnėjimą ir ramių orų 
laikotarpių trumpėjimą. Jei anksčiau gilūs ciklonai pajūryje pasikartodavo kas 6-8 metai, tai dabar 
beveik kasmet: Per pastarąjį 30-metį padažnėjo pietvakarių krypties (patvankinių) vėjų ir 
padidėjo jų greičiai, t.y., padidėjo dienų skaičius su aukštais jūros vandens lygiais, kurie skatina 
kranto išplovimą, ir sumažėjo su žemo vandens lygio dienų, skatinančių kranto akumuliacija. 
Padidėjo stiprių vėjų, kurių greitis viršijo 25 m/s dažnumas ir trukmė. Apie 10-13 km į pietus nuo 
pietinio Klaipėdos uosto molo kranto linijos orientacija keičiasi iš PV-ŠR į P-Š. Dėl šios 
priežasties nešmenų transportas povandeniniame šlaite keičia kryptį iš išilginio palei krantą į 
skersinį (Jarmalavičius, Žilinskas, 2006).  
Vandens skaidrumas svyruoja priklausomai nuo sezono, vėjo stiprumo ir krypties bei Kuršių 
marių vandens masių pasiskirstymo. Pagal Secchi diską vandens skaidrumas dažniausiai svyruoja 
nuo 1,5 iki 9 m. Kadangi eufotinės zonos riba yra apytikriai 3 kartus giliau, negu vidutinis Secchi 
disko gylis (Baretta-Bekker et al., 1992), todėl laikoma, kad pietrytinėje Baltijos priekrantėje 
šviesa patenka maždaug iki 20 m gylio. 
 

1.3.2 Geologinės ypatybės 
Visos teritorijos dugną dengia birios nuogulos ir nuosėdos, nuosėdų sudėtyje vyrauja smėliai. 
Vientisas šiuolaikinių nuosėdų paplitimas, priklausomai nuo ruožo, stebimas nuo kranto linijos 
iki maždaug 30 m gylio. Povandeniniame šlaite aktyvaus smėlio zona yra maždaug iki 20 m 
gylio, kur formuojasi povandeniniai sėkliai. Tačiau smėlio migracija stebima ir didesniuose 
gyliuose. Šių smėlių storis plonėja jūros link. Po jais aptinkamos Litorinos laikotarpio nuogulos, 
kartais praturtintos organine medžiaga, su durpių, sapropelio tarpsluoksniais. Atskiruose ruožuose 
smėlio paviršius padengtas įvairaus stambumo rieduliais. Stambiausi iš jų gali siekti net kelis 
metrus. rieduliais dažniausiai nėra ištisinis ir dažnai aptinkami, žvirgždo, gargždo bei įvairaus 
rupumo smėlio laukai. Smėlio storiai tokiose vietose nėra dideli ir siekia apie 0,5 m. 

Įjūriau priekrantės zonos klostosi smulkaus smėlio ir stambaus aleurito nuosėdos, kurių 
formavimuisi įtakos turi ir iš Kuršių marių išnešama nuosėdinė medžiaga. 

1.3.3 Geomorfologinės ypatybės ir pagrindinės reljefo formos 
Lietuvos priekrantėje ties žemyniniu krantu kranto zoną nuo atviros jūros skiria plynaukštė. 
Bėgbangių ruože, tarp paplūdimio žemutinio pakraščio ir pirmojo smėlio sėklio išilgai kranto 



 13 

formuojasi smulkių duburių linija. Prie kranto vyrauja smėlio zona su jai būdingomis 
akumuliacinio reljefo formomis: sėkliais ir tarpsėkliais.  

Kopgalio rajone pertvarkius uosto vartus ir prailginus pietinį molą, povandeniniam šlaitui 
būdinga nenatūrali sėklių skaičiaus (nuo 1 iki 6) kaita. Piečiau, iki Juodkrantės, povandeniniame 
šlaite vyrauja 3 – 4 sėkliai, smėlio atsargos didelės su gerai išvystyta nešmenų pernaša tiek 
išilgai, tiek ir statmenai kranto. Ties Juodkrante sutinkami tik 2 – 3 sėkliai, kurie gerokai mažesni 
nei šiauriau esančioj teritorijoje, ženkliai mažesnis ir judraus sluoksnio storis. Piečiausiai 
esančioje teritorijos dalyje povandeninis šlaitas išsiskiria plačiausia sėklių zona ir didžiausiu 
judraus sluoksnio storiu, kurį lemia dideli tarpsėklių gyliai. 
Pagal kranto sąnašų kiekio kaitos ypatumus Kuršių nerijos krante kranto ardos mastai ženkliai 
mažesni nei žemyniniame krante. Labiausiai krantas ardomas ties Kopgaliu, labiausiai išplauta 
atkarpa, tiesiogiai prisišliejusi prie pietinio uosto molo. Toliau į pietus, sąnašos išplaunamos 
mažiau. Kitas kranto ruožas, kuriam būdinga pastovi kranto sąnašų išplovimo tendencija, yra ties 
Preilos gyvenviete, tačiau ardos mastai čia gerokai mažesni. Kitose kranto atkarpose neigiamos 
smėlio sąnašų pokyčių tendencijos daugiausia susijusios su lokaliais kranto linijos pokyčiais, o ne 
nuolatine kranto arda.  
Didžiausia smėlio akumuliacija Kuršių nerijos krante fiksuojama į pietus nuo Juodkrantės, o 
kitas, akumuliacija išsiskiriantis kranto ruožas yra ties Nidos gyvenviete ir piečiau jos. Kiti kranto 
ruožai yra stabilūs. 

1.3.4 Dirvožemių ypatybės  
Dirvožemio ypatybės detaliai neaprašomos, kadangi jos neturi tiesioginio poveikio 

gamtotvarkos plano objektams. Tuo tarpu dugno nuosėdos detaliai aprašytos 1.3.2. šio 
dokumento skyriuje. 

 

1.3.5 Hidrografinės ir hidrologinės ypatybės 
Teritorija priklauso pietrytinei centrinės Baltijos jūros daliai, todėl joje vyrauja druskėto 

7-8 promilių vandens masės. Hidrologinių savybių trumpalaikė kaita teritorijoje yra sąlygota 
jūrinių vandens masių ir gėlo Kuršių marių nuotėkio sąveikos. Priklausomai nuo 
hidrometeorologinių sąlygų Kuršių marių vandens masės gali nusidriekti keliasdešimt kilometrų 
šiaurės kryptimi. Nors visiškai gėlas vanduo paplinta tik šalia Klaipėdos sąsiaurio, tačiau 
nugėlintų vandenų paplitimas atskirais metais gali pastebimai skirtis (3 pav.). 

Lietuvos priekrantėje dėl nuolatinio vėjo, bangų ir vandens srovių poveikio susiformavo 
hidrodinamiškai aktyvi aplinka, todėl čia, skirtingai nuo gilesnių akvatorijų, nebūna deguonies 
trūkumo ir jo sąlygoto poveikio dugno florai ir faunai (Olenin, 1997). 

Duomenų apie priekrantėje atliktų srovių matavimus yra mažai. Esant 15-16 m/s vėjo greičiui ties 
Nida, priedugnyje 7, 10 ir 20 m gyliuose srovės greičiai siekė atitinkamai 0,31, 0,51 ir 0,25 m/s. 
Kuršių nerijos Kaliningrado srities priekrantėje ne kartą buvo matuotas srovės greitis viršijantis 
0,5 m/s (Babakov, 1998). Esant 0,30 m/s srovės greičiams jau vyksta 0,1- 0,25 mm diametro 
smėlio dalelių pernaša. 
Jūros lygių svyravimų duomenys rodo, jog lyginant su XX a pradžia, pastaraisiais dešimtmečiais 
vandens lygis pakilo visais metų sezonais, o ypač žiemą. Jūros lygio sezoninių pokyčių eiga taip 
pat pakito iš esmės: ankstesnį maksimumą vasaros metu XX a. pabaigoje pakeitė maksimalūs 
vandens lygiai žiemą, t.y. audringu laikotarpiu. Cikloninės veiklos intensyvėjimas taip pat 
sąlygojo stiprių audrų ties Lietuvos krantais padažnėjimą ir ramių orų laikotarpių trumpėjimą. Jei 
anksčiau gilūs ciklonai pajūryje pasikartodavo kas 6-8 metai, tai dabar beveik kasmet: Per 
pastarąjį 30-metį padažnėjo pietvakarių krypties (patvankinių) vėjų ir padidėjo jų greičiai, t.y., 
padidėjo dienų skaičius su aukštais jūros vandens lygiais, kurie skatina kranto išplovimą, ir 
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sumažėjo su žemo vandens lygio dienų, skatinančių kranto akumuliacija. Padidėjo stiprių vėjų, 
kurių greitis viršijo 25 m/s dažnumas ir trukmė.  
 

1.4 Kraštovaizdžio aprašymas 
Pagal fizinį-geografinį rajonavimą aprašoma teritorija patenka į Baltijos duburio srities 

Baltijos jūros pakrantės rajoną.  
Rytinėje teritorijos pakrantėje vyrauja smėlėti paplūdimiai, besiformuojantys iš eolinių-

kopinių, kurių plotis, daugumoje vietų viršija 10 metrų. Tik atskiruose ir labai lokaliuose 
pakrantės ruožuose aptinkamas žvyras. Už paplūdimio juostos driekiasi palyginti neaukštas, 
dalinai žmogaus suformuotas, tačiau išlaikęs ir savo natūralius bruožus, kopagūbris, didesnėje 
dalyje apaugęs reta, smėlio bendrijoms būdinga augalija. Vietomis kopagūbrį žmonės sutvirtino 
medžių šakomis. Už kopagūbrio, didesniame pakrantės ruože driekiasi medynai, kurių tarpe 
vyrauja pušynai. Jie sudaro įspūdį, kad visas aprašomas ruožas apaugęs mišku, net ir 
urbanizuotoje vietovėje.  

Atskirai reikia paminėti urbanistines teritorijas: Smiltinės, Juodkrantės, Pervalkos ir Nidos 
gyvenvietes. Visos jos įsikūrę toliau nuo jūros (pagrinde Kuršių marių pakrantėje) ir jų pastatai 
yra nematomi nuo jūros. Tačiau nuo jūros gerai matosi Nidos ir Juodkrantės švyturiai gerai 
įsilieję į natūralų gamtinį kraštovaizdį, o taip pat natūralų kraštovaizdį darkantys pasienio 
tarnybos bokštai su echolokaciniais įrenginiais (taip pat ties Juodkrante ir Nida). Svarbus 
urbanistinis kraštovaizdžio elementas yra Smiltinės molas (dar vadinamas pietiniu Klaipėdos 
sąsiaurio molu), kuris gerai matomas nuo jūros akvatorijos žymioje aprašomos teritorijos dalyje – 
beveik nuo Juodkrantės priekrantės). Prie kraštovaizdį darkančių elementų taip pat galima 
priskirti Juodkrantės, Pervalkos, Preilos ir Nidos pliažų infrastruktūros statinius.  

1.5 Teritorijos biologinės ypatybės 
Įvairūs Baltijos jūros priekrantės tyrimai vykdomi jau nuo sovietmečio. Tačiau nuoseklūs 

stebėjimai pradėti tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę, todėl apima ne ilgesnį nei 20 metų 
laikotarpį. Aprašant teritorijos biologines vertybes iš senesnių duomenų panaudoti tik atskiri 
stebėjimų faktai. 
 

1.5.1 Laukinės augalijos ypatybės 

Dugno augalija. 
Dugno augalai neaptinkami dėl atvirumo bangoms ir dugne vyraujančių smėlių. 
 
Europinės svarbos NATURA 2000 buveinės 
 
Baltijos priekrantėje ties Kuršių nerija nėra Europinės svarbos natūralių buveinių. Anksčiau buvo 
manoma, kad čia sutinkamos 1110 smelio seklumos, tačiau paskutinių metų tyrimai parodė, kad 
čia neaptikta šiai buveinei būdingų biologinių bruožų. 

1.5.2 Laukinės gyvūnijos ypatybės 
 

Dugno gyvūnija 
Smėlėtoje priekrantėje ties Kuršių Nerija aptinkama apie 20 dugno faunos rūšių, vyrauja smėlyje 
užsirausančios ir/arba judros gyvūnų formos. Didžioji dalis rūšių yra dažnos, nuolat sutinkamos 
stebėjimų metu. Dugno faunos įvairovė dėl vyraujančių smėlėtų dugno nuosėdų yra ženkliai 
mažesnė, nei ties žemyniniu krantu. Rūšių, kurios būtų saugomos pagal konvencijas arba 
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direktyvas nėra, tačiau didžioji dalis faunos yra pagrindinis bentofaginių paukščių, žuvų bei 
daugelio žuvų jauniklių maistas. 
Povandeniname šlaite vyrauja dvi pagrindinės dugno faunos bendrijos: Macoma balthica ir 
Marenzelleria neglecta. Šios dvi rūšys pasižymi didžiausiomis biomasėmis. Tarp gausumu 
išsiskiriančių rūšių yra ir daugiašerės Pygospio elegans. Svarbiausi dugno gyvūnų įvairovę, 
paplitimą ir gausą lemiantys faktoriai yra dugno nuosėdų tipas ir gylis. Priekrantinei zonai iki 20 
m gylio būdingas didesnis Cardium edule, Halicryptus spinulosus, Pygospio elegans gausumas, 
tačiau bendra dugno faunos biomasė čia ženkliai mažesnė už randamą gilesnėje akvatorijos 
dalyje, kur sutinkmai ir judrūs glacialiniai reliktai, vėžiagyviai Diastylis rathkei, Pontoporeia 
affinis, Saduria entomon. Pastarajai rūšiai būdingos sezoninės migracijos į seklias priekrantės 
dalis.  
 
Zoobentoso rūšių įvairovė: 
Annelida, Polychaeta:  

Pygospio elegans Claparéde 
Marenzelleria neglecta Verrill 

Priapulida 
Halicryptus spinulosus von Siebold 

Arthropoda, Crustacea: 
Praunus inermis Rathke 
Neomysis integer Leach 
Saduria entomon Linnaeus 
Bathyporea pilosa Lindström 
Corophium multisetosum Stock 
Corophium volutator (Pallas) 
Crangon crangon Linnaeus 
Ostracoda 

Mollusca, Bivalvia: 
Macoma balthica Linnaeus 
Mya arenaria Linnaeus 
Cerastoderma edule Reeve 

Mollusca, Gastropoda 
Hydrobia sp. 

Turbellaria 
Planaria torva Müller 
Dendrocoelum lacteum O.F. Müller 

Nemertini 
 
Žuvys 
Aprašoma teritorija pasižymi palyginti dideliais strimelių, bretlingių, menkių ir kitų žuvų 
ištekliais. Čia neršia daugelis verslinių (strimelės, uotai ir kt.) bei neverslinių (tobiai, grundalai ir 
kt.) žuvų rūšių, atsigano daugelis jūrinių bei praeivių žuvų ir jų jauniklių, nerštinės migracijos 
pradžioje koncentruojasi praeivės žuvys, tame tarpe ir tos, kurios saugomos pagal Buveinių 
direktyvą ar kitas tarptautines konvencijas bei įtrauktos į Lietuvos Raudonąją knygą (1 lentelė). 
Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje ir aprašomai teritorijai priskirtinos 2 apskritažiomenių rūšys 
ir 29 šeimoms priklausančios 64 žuvų rūšys (12 priedas). Dalis žuvų rūšių sutinkamos labai 
dažnai, tuo tarpu kai kurios rūšys (pvz. durklažuvė, ančiuvis, jūrų laputė ir kt.) tebuvo 
registruotos vieną ar keletą kartų. Lietuvos priekrantės. Atviros jūros ir Kuršių marių žuvų 
ištekliai tarpusavyje susiję dėl sezoninių migracijų, todėl rūšinis sąstatas metų eigoje visoje 
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priekrantėje ir aprašomoje teritorijoje ženkliai kinta. Čia gyvena nuolat ar migruoja tiek jūrinės, 
tiek praeivės, tiek gėlavandenės žuvų rūšys.  
Aukščiausiu produktyvumu ir didžiausiais ištekliais Baltijos jūros Lietuvos ekonominėje zonoje 
pasižymi kelios jūrinės žuvų rūšys. Tai strimelės, bretlingiai, menkės bei upinės plekšnės. Vasarą 
priekrantėje gausiai sužvejojami uotai bei jų jaunikliai, ant smėlėto ar dumbliais apaugusio grunto 
gausu mažųjų tobių, paplūdimių ir smėlinių grundalų. Tiesa, grundalai dėl savo mažumo gana 
retai pakliūva į verslinius žvejybos įrankius. Teritorijoje dažni builiai, ciegoriai, gyvavedės 
vėgėlės, vėjažuvės ir didieji tobiai. Didelė dalis jūrinių žuvų rūšių sužvejojamos retai. Jos 
užklysta prie Lietuvos krantų tik retkarčiais kartu su druskingesnio vandens srovėmis arba 
migracijų metu. Paprastai jos laikosi pietvakarinėje Baltijos jūros dalyje. Tai skumbrės, Baltijos 
plekšnės, limandos, ledjūrio menkės ir kt. Dalis jūrinių žuvų rūšių laikosi giliai ir tik žvejai-
verslininkai, žvejojantys tralais, retkarčiais jas pagauna. Tai taukžuvės, nėginiai liumpenai, 
keturūsės vėgėlės. Tiek Klaipėdos uosto rajone, tiek nuo jo į šiaurę iki Šventosios gausios 
praeivės ir gėlavandenės žuvys. Praeivėms priskiriamos stintos, žiobriai, lašišos, šlakiai, sykai, 
perpelės, unguriai ir apskritažiomenių atstovai – jūrinės bei upinės nėgės. Dauguma praeivių žuvų 
rūšių laikosi netoli krantų, dažniausiai iki 20 m gylio, tačiau lašišos migruoja labai dideliais 
atstumais, išplaukdamos ir į gylesnius vandenis. Mūsų upėse neršusios lašišos gali būti 
sutinkamos ir šiaurinėje jūros dalyje ties Suomijos, ir pietinėje - ties Vokietijos krantais. Šiek tiek 
trumpesnės šlakių migracijos. Pastaraisiais metais, žymiai pagausėjo perpelių ir žiobrių ištekliai. 
Priekrantės akvatorijose pastebimi žymūs žuvų rūšinės sudėties pakitimai priklausomai nuo metų 
laiko. Vėlyvą rudenį bei žiemą sugavimuose ryškiai dominuoja stintos. Priekrantėje jos 
koncentruojasi prieš nerštinę migraciją į Nemuno žemupį. Pavasarį sugavimuose didelę dalį 
sudaro strimelės bei upinės plekšnės. Vasaros pradžioje priekrantėje labai pagausėja nerštui 
besirengiančių uotų. Vasarą jūroje ichtiocenozių branduolį sudaro jūrinės ir praeivės žuvų rūšys, 
atsiganyti jūroje iš Kuršių marių išplaukusios gėlavandenės žuvys. Rudenį, rugsėjo - spalio mėn., 
Baltijos jūros priekrantėje daug praeivių žuvų rūšių, plaukiančių neršti į upes – žiobrių, lašišų, 
šlakių, jūrinių sykų, stintų. Lapkričio mėn., nukritus vandens temperatūrai, priekrantėje pagausėja 
strimelių, daug upinių plekšnių, pasirodo ir menkės. Gėlavandenių ir praeivių žuvų sugavimai tuo 
metu žymiai mažesni. 
Lietuvos ekonominė zona, ypač priekrantė, labai svarbi eilės verslinių žuvų išteklių reprodukcijai. 
Čia neršia dvi svarbiausios pelaginės rūšys – strimelės ir bretlingiai, ir kai kurios neverslinės, 
tačiau svarbios verslinių žuvų mitybai, žuvys: grundalai, tobiai, ciegoriai, trispyglės dyglės ir kt. 
Uotų nerštaviečių gana gausu Nemirsetos - Šventosios ruože. Lietuvos priekrantė labai svarbi ir 
bretlingių reprodukcijai. Čia randama daug bretlingių ikrų ir lervučių, ypač šiauriau Palangos. 
Jūroje aptikta 10 rūšių, saugomų pagal ES Buveinių direktyvą, 12 – pagal Berno konvenciją, 2 
Lietuvos Raudonosios knygos rūšys, 1 rūšis saugoma CITES konvencijos (1 lentelė). Tačiau, tik 
4 žuvų rūšys saugomos pagal Buveinių direktyvą aptinkamos reguliariai (perpelė, sykas, upinė 
nėgė ir lašiša), iš kurių viena (lašiša) saugoma pagal Buveinių direktyvą tik gėluose vandenyse. 
Kitos rūšys yra arba itin retai užklystančios gėlavandenės žuvys (ožka, salatis, ūsorius, kartuolė) 
arba beveik išnykusios rūšys, kurių neaptinkama priekrantėje pastaraisiais dešimtmečiais visai 
(jūrinė nėgė, Baltijos eršketas). 9 žuvų rūšys turi Lietuvoje globojamos žuvų rūšies statusą, kuris 
prireikus sudaro prielaidas papildomai išteklių apsaugai bei atkūrimui (pagal LR aplinkos 
ministro 1999.03.31 įsakymą Nr. 84 „Dėl globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašo“.  
 
1 lentelė. Pagal tarptautines konvencijas ir Lietuvos teisės aktus saugomos žuvų rūšys ir jų 
svarba Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje.  
Nr. Šeima ir 

pavadinimas 
lietuviškai 

Apsaugos 
statusas 
Lietuvoje 

Reikšmė Baltijos jūros ichtiocenozėse 
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 Petromyzontidae   
1 Jūrinė nėgė RDB (1), BC, 

HD (II) 
Gyvena jūroje, neršti plaukia per Kuršių marias kur retai 
pagaunama; jūroje nepagauta 

2 Upinė nėgė BC, HD (II-V) Gyvena jūroje, plaukia neršti per Kuršių marias į upes arba į 
Šventosios upę; išteklių būklė gera 

 Clupeidae   
3 Alsė BC Gyvena jūroje, kiek gausesnės Baltijos jūros vakarinėje dalyje, 

Lietuvoje neregistruota, pagauta Lenkijoje 
4 Perpelė RDB (3), HD 

(II-V) 
Gyvena jūroje, neršti plaukia į Kuršių marias, išteklių būklė 
gera 

 Acipenseridae   
5 Baltijos eršketas RDB (0), BC, 

HD(II) 
Gyvena jūroje, neršti plaukia per Kuršių marias, manoma, kad 
gali būti išnykęs, nes pastaraisiais dešimtmečiais 
nepagaunamas 

 Salmonidae   
6 Lašiša RDB (4), BC*, 

HD(II-V)* 
Gyvena jūroje, neršti plaukia per Kuršių marias į upes, jūroje 
tarptautinių direktyvų nesaugoma, išteklių būklė stabili, nors 
pastaraisiais metais stebimas jauniklių skaitlingumo 
sumažėjimas 

7 Šlakys PS Gyvena jūroje, neršti plaukia per Kuršių marias į upes, išteklių 
būklė gera 

 Coregonidae   
8 Sykas BC, HD(V), PS Gyvena jūroje, neršti plaukia į Kuršių marias, laimikiai jūroje 

nuo 2002 mažėja 
 Anguillidae   
9 Europinis ungurys CITES (nuo 

2009) 
Gyvena jūroje arba gėluose vandenyse, nuo aštunto 
dešimtmečio pabaigos ištekliai drastiškai mažėja visame 
areale  

 Cyprinidae   
10 Sparis RDB (0), BC Gyvena gėluose vandenyse arba jūroje, Lietuvoje pastaraisiais 

dešimtmečiais neregistruotas, manoma, kad išnykęs 
11 Žiobris PS Gyvena jūroje, neršti plaukia per Kuršių marias į upes, 

ištekliai geroje būklėje 
12 Ožka BC, HD(II-V), 

PS 
Gyvena Kuršių mariose, ištekliai geros būklės, atsitiktinai 
pavieniai individai užklysta į jūrą šiltuoju metų laiku 

13 Salatis BC, HD(II-V), 
PS 

Gyvena Kuršių mariose, ištekliai geros būklės, atsitiktinai 
pavieniai individai užklysta į jūrą šiltuoju metų laiku 

14 Ūsorius HD(II-V), PS Gyvena upėse, ištekliai negausūs bet stabilios būklės, užklysta 
į Kuršių marias, itin retai į jūrą 

15 Kartuolė BC, HD(II-V) Gyvena upėse, ištekliai geros būklės, retai aptinkama Kuršių 
mariose, itin retai jūroje 

 Zoarcidae   
16 Gyvagimdė 

vėgėlė 
PS Gyvena jūroje, jauniklius veda priekrantėje, ištekliai negausūs 

bet stabilios būklės  
 Lumpenidae   
17 Nėginis 

liumpenas 
PS Gyvena jūroje, itin retai sutinkamas Lietuvos priekrantėje 

 Gobiidae   
18 Smėlinis 

grundalas 
BC Gyvena jūroje, neršia priekrantėje, dažnai sutinkamas 

Lietuvos priekrantėje 
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19 Paplūdimių 
grundalas 

BC Gyvena jūroje, neršia priekrantėje, dažnai sutinkamas 
Lietuvos priekrantėje 

 Bothidae   
20 Otas PS Gyvena jūroje, neršia priekrantėje, ištekliai mažėjo, tačiau 

mažėjimas pastaraisiais metais stabilizavosi  
 
Simbolių paaiškinimai: RDB – rūšis įtraukta į Lietuvos Raudonąją knygą (skliaustuose nurodyta 
kategorija), BC – Berno konvencija, HD – Buveinių direktyva, CITES – įtraukta į CITES 
konvencijos sąrašą; PS – Lietuvoje globojama rūšis), * - apsaugos statusas taikomas tik gėluose 
vandenyse.  
P.s.: globojamoms žuvų rūšims yra priskiriamos tokios rūšys, kurios šiuo metu nėra įrašytos į 
Lietuvos raudonąją knygą, bet jų populiacijos gali būti pažeidžiamos ir ateityje priskirtos 
nykstančiųjų rūšių kategorijai; šių rūšių išteklių būklės stebėjimas turi būti reguliarus, o išteklių 
naudojimas ir apsauga reglamentuojama taip, kad būtų išsaugotos gyvybingos jų populiacijos, 
prireikus organizuojamos papildomas apsaugos ir atkūrimo priemonės (LR aplinkos ministro 
1999.03.31 įsakymas Nr. 84 „Dėl globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašo“. 
Atskirų žuvų paplitimo dėsningumus Baltijos jūros pietinėje priekrantės dalyje gerai iliustruoja ir 
santykinis Kuršių nerijos akvatorijoje tinklais sugautų žuvų gausumas vienai žvejybos pastangai 
(2 lentelė). 
 
2 Lentelė. Žuvų inventorizacijos Kuršių nerijos akvatorijose tinklais sugautų žuvų gausumas vienai 
žvejybos pastangai (vnt./30m tinklo/12 val.; inventorizacijai naudoti tinklų rinkiniai - 14; 17; 21,5; 25; 
30; 33; 38; 45; 50; 60; 70; 90 mm x 30 m (360 m)) 

 
Tyrimų 
akvatori
jos Nr. 

Stinta 
Osmerus 
eperlanus 

Upinė 
plekšnė 

Platichthy
s flesus 

Menkė 
Gadus 
morhua 

Builis 
Myoxocep

halus 
scorpius 

Gyvagimd
ė vėgėlė 
Zoarces 

viviparus 

Strimelė 
Clupea 

harengus 
membras 

Karšis 
Abramis 
brama 

5 0,857 32,857 1,429 0,190  6,524  
6 0,238 13,162 0,592 0,254  2,469 0,008 
7 0,064 13,383 0,362 0,106  1,021 0,021 
8 0,333 12,056 0,250 0,167  0,500  

13 4,208 11,917 0,125 2,021 0,063 3,000  
14 0,833 4,900 0,167 1,000  1,900  
15 1,333 14,833      
16 0,350 12,750  1,000  0,600  
17  1,750 1,200 0,050  0,150  
18  1,350 3,650   0,500  

 
 

Tyrimų 
akvatori
jos Nr. 

Pūgžlys 
Gymnoceph

alus 
cernuus 

Ešerys 
Perca 

fluviatilis 

Juodažioti
s 

grundalas 
Neogobius 
melanosto

mus 

Ciegorius 
Cyclopter
us lumpus 

Otas 
Psetta 

maxima 

Starkis 
Sander 

lucioperca 

Perpelė 
Alosa 
fallax 

5  0,286 0,857  0,810  0,524 
6  0,415 0,146 0,008 0,231 0,223 0,023 
7  0,128 0,000  0,638 0,106 0,043 
8  0,139 0,083  0,639 0,139  
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13 0,063 0,875 2,250  0,771  1,563 
14  0,367 1,900  0,100 0,100 1,167 
15  1,500 5,750  0,250  2,083 
16  0,050 0,300  0,250   
17        
18    0,050    

 
 

Tyrimų 
akvatorijos 

Nr. 

Žiobris 
Vimba 
vimba 

Sykas 
Coregonus 
lavaretus 

Mažasis 
tobis 

Ammodytes 
tobianus 

Bretlingis 
Sprattus 
sprattus 

Lašiša 
Salmo 
salar 

Šlakis 
Salmo 
trutta 
trutta 

Vėjažuvė 
Belone 
belone 

Upinė 
nėgė 

Lampetra 
fluviatilis 

5         
6 0,577 0,015 0,015 0,008 0,015 0,023   
7 0,660  0,021    0,021 0,021 
8 0,389  0,000 0,028   0,056  
13 0,063        
14         
15         
16         
17         
18         

 
Ilgamečių tyrimų Baltijos jūros priekrantėje metu nustatyta, kad gamtotvarkos plane 
nagrinėjamos teritorijos akvatorija yra svarbi dviems Europos bendrijos svarbos rūšims: perpelei 
Alosa fallax ir Baltijos sykui (Coregonus lavaretus). Žemiau aptartos minėtų rūšių apsaugos 
pagerinimo galimybės.  
 

Tikslinių žuvų rūšių apsaugos būklė ir rekomendacijos jai pagerinti 

Perpelė (Alosa fallax). Perpelė – Atlanto vandenyno silkinių šeimos žuvų rūšis. Tai pelaginė 
žuvis, gyvenanti tiek sūriuose, tiek druskinguose vandens telkiniuose, tačiau žinomos pilnai 
gėlavandenės populiacijos Airijoje ir Italijoje. Perpelėms būdinga anadrominė migracinė elgsena 
– augimo sezoną paprastai praleidžia jūrose, tačiau neršti plaukia į upes. Šios migruojančios 
žuvys gyvena Europos pakraščiuose nuo Pirėnų pusiasalio iki Norvegijos krantų. Neršti atplaukia 
į Baltijos jūros baseino pietinio ir rytinio pakraščių upes: Elbę, Oderį, Vyslą, Nemuną, Dauguvą, 
Nevą. Kuršių mariose nerštas vyksta gegužės-birželio mėnesiais. Nerštinės migracijos metu 
perpelės gausiai sutinkamos visoje šiaurinėje marių dalyje. Į nerštinius tuntus perpelės buriasi 
Nemuno avandeltos akvatorijoje, dideli neršiančių individų būriai stebimi ties Ežios sekluma, 
Ventės ragu, Vidmarėse. Jaunikliai į jūrą migruoja pirmaisiais gyvenimo metais. 2003-2005 m. į 
Kuršių marias neršti iš jūros migravo 250-400 tūkstančių perpelių. Populiacijos ištekliai yra 
stabilūs bei gausūs, išteklių būklė tolygiai gerėja, todėl 2005 ji išbraukta iš Lietuvos Raudonosios 
knygos sąrašų. Tuomet, Baltijos priekrantėje pagal Žemės ūkio ministro 2005-01-12 įsakymo 
„Dėl verslinės žvejybos Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse Baltijos jūroje ir mažos 
apimties priekrantės žvejybos specifinių reikalavimų nustatymo“ Nr. 3D-20 pakeitimą (2006-05-
25 įsakymas „Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. 3D-20 ,,Dėl verslinės 
žvejybos Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse Baltijos jūroje ir mažos apimties 
priekrantės žvejybos specifinių reikalavimų nustatymo“ pakeitimo“ Nr. 3D-213) leidžiama 
specializuota perpelių verslinė žvejyba. 2005 m. priekrantėje pagauta 2,3 t, 2006 – 4,1 t, 2007 – 
3,5 t perpelių. Kuršių mariose specializuota verslinė žvejyba nevykdoma, kaip priegauda 2005 m. 
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pagauta 3,5 t, 2006 – 9,4 t, 2007 – 14,1 t perpelių. Dalis perpelių populiacijos neršia Rusijos 
Federacijos Kaliningrado sričiai priklausančioje Kuršių marių teritorijoje. Čia jos pastaraisiais 
metais intensyviai žvejojamos - 2004 m. sugauta 42,5 t perpelių. Saugoma pagal Buveinių 
direktyvą, kur įtraukta į II ir V priedus. Norint palaikyti palankią perpelių populiacijos apsaugos 
būklę, reikia apriboti dabar leidžiamą specializuotą žvejybą paliekant priegaudos galimybę, o taip 
pat apriboti verslinę žvejybą nuo balandžio 1 d. iki gegužės 1 d. didžiausių nerštinės migracijos 
akvatorijų vietose (11-15 žvejybos baruose Baltijos priekrantėje), ypač, dabar leidžiamais 
pavojingais perpelėms 50-59 mm tinklais. Baltijos jūros priekrantės Natura 2000 teritorijoje 
perpelių sugavimai ir santykinė gausa pateikiama 13 priede. 
Sykas (Coregonus lavaretus). Paplitęs nuo Vakarų Europos iki Šiaurės Amerikos ir Aliaskos. 
Sutinkama labai daug įvairių upinių, ežerinių ir praeivių formų, kurios skiriasi išvaizda ir 
gyvenimo būdu. Baltijos jūroje gyvena migruojantis sykas, kuriam būdinga anadrominė elgsena, 
t.y. migruoja neršti plaukia į gėlus vandenis, o augimo sezoną paprastai praleidžia jūroje. Tačiau 
kai kurie sykai neršia pačioje jūroje (dažniausiai Botnijos įlankoje). Ties Lietuvos priekrantėmis 
gyvenantys sykai neršti plaukia į Kuršių marias. Kūno ilgis – iki 60-65 cm, svoris – iki 2,5-3 kg. 
Subręsta 4-5 metų amžiaus, kai pasiekia 27 cm ilgį. Jų neršto migracija iš jūros į šiaurinę marių 
dalį prasideda rugsėjo mėn. Neršia lapkričio-gruodžio mėn. ant smėlėto ar akmenuoto grunto. 
Pagrindinės nerštavietės išsidėsčiusios išilgai Kuršių marių vakarinės pakrantės tarp Nidos ir 
Šarkuvos ir pietinę - tarp Kaširsko ir Deimės upės žiočių. Kai kuriais metais sykas neršia ant 
kietų, žvirgždėtų gruntų į pietvakarius nuo Ventės rago. Po neršto dalis sykų užsilaiko mariose ir 
grįžta į jūrą tik balandžio - gegužės mėn. Embrionai vystosi nuo gruodžio iki balandžio mėn. 
(apie 180 laipsniadienių). Jaunikliai gyvena mariose iki liepos-rugpjūčio mėn. Minta zoobentosu. 
Vėliau migruoja į jūrą. Jūroje dalis jauniklių laikosi netoli kranto, vėliau sutinkami ir didesniuose 
gyliuose. Minta planktoniniais vėžiagyviais, vėliau – stambesniais dugno bestuburiais. Vertingos 
verslinės žuvys. 1926-1938 m. versliniai laimikiai Kuršių mariose sudarė apie 10 (3-17) t per 
metus. Po Antrojo Pasaulinio karo jų ištekliai labai sumažėjo. 1980-1990 m. buvo sugaunama po 
0,6-2,9 t sykų per metus. Keletą metų jūrinių sykų verslinė žūklė buvo uždrausta, todėl vėliau 
sugavimai nežymiai didėjo: Baltijos jūroje ir Kuršių mariose šiuo metu draudžiama žvejoti 
mažesnius kaip 36 cm ilgio sykus. Lietuvos teritoriniuose vandenyse jūrinių sykų sugaunama 
mažai, stebimos negatyvios verslinių laimikių tendencijos 1998-2001 m. laikotarpiu buvo 
pagaunama apie 3 t sykų kasmet, vėliau laimikiai mažėjo 2002 – 1,4 t, 2003 – 0,8 t, 2004 – 0,5 t, 
2005 – 0,3 t, 2006 – 0,2 t, 2007 – 0,1 t sykų. Tokios verslinių laimikių tendencijos ir mokslinių 
tyrimų duomenys leidžia teigti, jog išteklių būklė yra bloga. Rūšis įtraukta į Buveinių direktyvos 
V priedą. Pagal dabartinį žvejybos reglamentavimą Baltijos jūros priekrantėje leidžiama 
specializuota sykų žvejyba. Siekiant sustabdyti tolesnį išteklių nykimą, būtina griežtai apriboti 
specializuotą žvejybą tiek aprašomoje teritorijoje, tiek visoje priekrantėje, padidinti verslinį 
laimikio dydį bei apsaugoti per Klaipėdos uosto vartus migruojančius reproduktorius neršti į 
Kuršių marias. 
Kitoms Europos bendrijos svarbos žuvų rūšims teritorija yra mažiau svarbi, kaip neršto ar 
atsiganymo buveinė, arba rūšys užklysta itin retai ar gali būti jau išnykę.  
Upinė nėgė Lampetra fluviatilis. (EBD II-V priedai). Dabartinė išteklių būklė yra pakankamai 
gera, stebimos intensyvios nerštinės migracijos gėluose vandenyse į nerštavietes. Verslinės 
žvejybos poveikio jūroje nėra, nes nesikoncentruoja priekrantėje nerštinių migracijų metu. 
Vykdant inventorizaciją pagauta tik vienas individas pietinėje priekrantės dalyje, o teritorijos 
ribose neaptikta visai. Siekiant apsaugoti išteklius jūroje, turėtų būti ribojama specializuotą nėgių 
žvejyba nerštinės migracijos santalkų vietose ties Šventosios upės žiotimis ir Klaipėdos sąsiauriu, 
jei būtų prielaidos tokiai žvejybai atsirasti ateityje.  
Jūrinė nėgė Petromyzon marinus L. (EBD II priedas). Gyvena jūroje, neršti plaukia plaukia per 
Kuršių marias kur retai pagaunama, jūroje neregistruota. Per visą pokario laikmetį buvo 
užregistruoti tik keli jų sugavimai Kuršių mariose ir Nemuno baseine. Labai retai sutinkama 
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rūšis, tačiau neoficialiais duomenimis žvejai verslininkai ungurinėmis gaudyklėmis šių 
apskritažiomenių nors ir labai retai, bet sugauna Kuršių mariose. Tikslesnių duomenų apie 
populiacijos gausumą nėra. 
Baltijos eršketas Acipenser sturio L. (EBD II-IV priedai). Per pastaruosius 40 metų nei Baltijos 
priekrankėte ar Kuršių mariose, nei Nemune nesugauta. Manoma, kad gali būti išnykęs.  
Lašiša Salmo salar L. (EBD II priedo rūšis vidaus vandenyse). Kuršių mariose dažniausiai 
sutinkama migracijų į nerštavietes metu (liepos-lapkričio mėn., dažniausiai rugsėjo mėn.). 
Teritorijoje aptinkama nerštinių ir ponerštinių migracijų metu, nesubrendę individai – žiemą ir 
pavasarį. Verslinė žuvų rūšis jūroje, saugoma vidaus vandenyse. 
Kartuolė Rhodeus sericeus amarus (EBD II priedas). Gyvena upėse, ištekliai geros būklės, retai 
aptinkama Kuršių mariose, itin retai jūroje. Dažniausiai prie upių žiočių.   
Ožka Pelecus cultratus (EBD II - V). Gyvena Kuršių mariose, ištekliai geros būklės. Gausūs 
ištekliai yra pietinėje marių dalyje, kur vyksta intensyvi verslinė ožkų žvejyba. Atsitiktinai 
pavieniai individai užklysta į jūrą šiltuoju metų laiku. 
Salatis Aspius aspius (EBD II priedas). Salačių populiacija Kuršių mariose gausiausia Lietuvoje. 
Dar sutinkamas Kauno mariose, Merkyje, Žeimenoje, Neryje, Minijoje. Ištekliai geros būklės, 
atsitiktinai pavieniai individai užklysta į jūrą šiltuoju metų laiku 
Ūsorius Barbus barbus (EBD V priedas). Gyvena upėse, ištekliai negausūs bet stabilios būklės, 
keletą kartų aptiktas Kuršių mariose ties Nida bei ties Vente, itin retai užklysta į jūrą 
 
Ropliai ir varliagyviai 

Aprašomoje teritorijoje nei varliagyvių, nei roplių neaptinkama.  
 

Paukščiai 
Gamtotvarkos plane aprašomos Baltijos jūros priekrantės ornitofauną santykinai būtų 

galima suskirstyti į tris pagrindines grupes: 
1. Teritorijos ribose perintys arba perintys už jos ribų paukščiai, kurių vietinę 

gausą ir paplitimą nulemia Baltijos jūros kaimynystė. 
2. Migruojantys paukščiai, kuriems Baltijos jūros priekrantė yra svarbi poilsio ir/ar 

maitinimosi vieta. Šiai kategorijai priklauso tiek žiemojantys, tiek sezoninių 
migracijų metu sankaupas sudarantys paukščiai.  

3. Tranzitu praskrendantys arba užklystantys paukščiai.  
 
Taigi, jei įvertintume Baltijos jūros priekrantės svarbą paukščiams, vietos ornitofaunos 

aprašyme nereikšmingomis tampa tiek veisimosi, tiek migracijų metų užklystančios ar tiesiog virš 
jūros tranzitu praskrendančios rūšys, nes šiuo atveju jūrinė ekosistema nedaro jokios įtakos jų 
populiacijų būklei. Tačiau, pagal registruotų rūšių skaičių, Baltijos jūros priekrantės zonoje 
stebimų paukščių sąrašas būtų nepaprastai ilgas ir apimtų iki 70 procentų visų Lietuvoje 
registruotų rūšių. Tai nulemia geografinė pajūrio padėtis, tiksliau padėtis svarbaus Rytų Baltijos 
paukščių migracinio kelio atžvilgiu. Kadangi Baltijos pajūryje (dažniausiai palei kranto liniją) 
formuojasi migruojančių paukščių srautai, migracijų metu čia sutinkama ne tik daug jų rūšių, 
tačiau stebima ir išskirtinai didelė traukiančių paukščių, ypač žvirblinių, gausa, kurių dauguma 
traukia išilgai kranto linijos, o dalis kerta Baltijos jūrą. Tačiau didesnę jų dalį sudaro su vandens 
ekosistema nesusijusios rūšys. Taigi, tokios paukščių rūšys šiame plane nebus nagrinėjamos, kaip 
ir su vandens ekosistema susijusios, bet į pajūrį retai užklystančios arba tranzitu praskrendančios, 
nors ir saugomos paukščių rūšys. 

  Žemiau pateikiama retų ir saugomų perinčių paukščių apžvalga, kurie tiesiogiai ar 
netiesiogiai yra susiję su Baltijos jūros ekosistema, t.y. su teritorija, kuriai rengiamas 
gamtotvarkos planas. Atskirai apžvelgsime vandens migruojančių paukščių sankaupas ir jų 
pasiskirstymo ypatumus. 
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Pačioje aprašomoje teritorijoje perinčių paukščių rūšių neaptinkama dėl tam būtinų 
buveinių stokos (salų, nerijų ar kitų sausumos plotų). Tačiau gamtotvarkos plano teritorijos 
kaimynystėje rasta perint arba gali perėti 5 paukščių rūšys, įrašytos į ES Paukščių direktyvos 
(79/409/EEB) I-ą priedą. Tuo tarpu 3 rūšys yra įtrauktos į Lietuvos raudonosios knygos sąrašus. 
Visi šie paukščiai peri (arba gali perėti) jūros pakrantėse arba apsauginėje jūros juostoje, kurioje 
buveines formuoja dinaminiai jūros procesai, arba dalis jų peri kiek tolimesnėse teritorijose, bet 
mitybiniais ryšiais tampriai susijusiose su Baltijos jūros akvatorija. 
 
Informacija apie perinčias saugomas paukščių rūšis: 

 
1. Jūrinis erelis Haliaeetus albicilla (LRK 3 kategorija (R); (PD I)). Mažiausiai keturios 

poros peri Kuršių nerijos NP miškuose, o maitintis kartais atskrenda į priekrantės zoną. 
Čia šios rūšies paukščiai stebimi ir žiemos metu. 

2. Jūrinis kirlikas Charadrius hiaticula (LRK 4 kategorija (I)). Pavienės poros gali perėti 
paplūdimio zonoje, ypač priklausančioje Kuršių nerijos NP Naglio gamtiniam rezervatui. 

3. Lygutė Lullula arborea (PD I). Pavienės poros peri pajūrio apsaugos zonos želdinių 
pakraščiuose -palvėje. Populiacija vertinama keliadešimt porų. 

4. Dirvoninis kalviukas Anthus campestris (LRK 3 kategorija (R), PD I). Pavienės poros 
peri pilkose kopose bei palvėje. Populiacija vertinama keliadešimt porų. 

5. Paprastoji medšarkė Lanius collurio (PD I). Pavienės poros peri pajūrio želdiniuose bei 
palvėje.  
 

Tačiau didžiausia aprašomos teritorijos svarba yra saugant migruojančių bei žiemojančių 
vandens paukščių sankaupas. Būtent dėl šių paukščių apsaugos BirdLife International šiai 
teritorijai jau 2000 metais suteikė paukščiams svarbios teritorijos (PST, angl. IBA) statusą. Tuo 
būdu ir PAST statusas teritorijai suplanuotas būtent migruojančių ir žiemojančių vandens 
paukščių apsaugai užtikrinti. LR Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 25 d. nutarime Nr.819 
nurodoma, kad teritorijai PAST statusas suteiktas siekiant užtikrinti migruojančių ir žiemojančių 
vandens paukščių sankaupų vietų Baltijos jūroje apsaugą. Tuo tarpu, šiuo metu nėra įvardintos 
„tikslinės“ paukščių rūšys, kurių apsaugai turi būti skiriamas išskirtinis dėmesys. Tačiau 
paskutinių metų paukščių inventorizacijos duomenys parodė, kad „tikslinių“ rūšių sąrašą turėtų 
sudaryti nuodėgulė (Melanitta fusca), alka (Alca torda), upinė žuvėdra (Sterna hirundo) ir 
mažasis kiras (Larus minutus). Todėl jų apsaugai turi būti skiriamas išskirtinis dėmesys.  

Iš tikrųjų, aprašomoje Baltijos jūros priekrantėje susiformuoja dar kelių tarptautinės 
svarbos vandens paukščių rūšių sankaupos, tačiau, paukščių gausa jose yra mažesnė nei 
minimalus PAST atrankos kriterijus. Iš tokių rūšių būtina paminėti narus (Gavia stellata, G. 
arctica), ausuotąjį kragą (Podiceps cristatus), ledinę antį (Clangula hyemalis) bei didyjį 
dančiasnapį (Mergus merganser). Tačiau, pilnai tikėtina, kad ateityje, pagerėjus aukščiau 
išvardintų rūšių apsaugai, jų gausa gali išaugti ir aprašomoje teritorijoje aptinkamų sankaupų 
dydis gali atitikti jų apsaugai skirtų PAST atrankos kriterijus. Būtent dėl to, ir nurodytos visos 
skaitlingas sankaupas sudarančios paukščių rūšys, o ne apsiribojama tik tikslinėmis. Todėl, be 
jokios abejonės, visų, sankaupas sudarančių paukščių apsaugos poreikiai turi būti imami domėn 
planuojant teritorijos gamtosaugines priemones.  

Trumpai apžvelgiant skaitlingas sankaupas suformuojančių, tačiau ne tikslinių paukščių 
rūšių gausos, paplitimo ir apsaugos ypatumus, pateikiama sekanti informacija: 

- žiemos metu priekrantės zonoje sutinkamos skaitlingos narų (iki 500 individų),  
ausuotųjų kragų (1500-2500 individų), ledinių ančių (ne mažiau 500 paukščių) ir 
didžiųjų dančiasnapių (iki 3000 individų) sankaupos; 
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- narų, ausuotųjų kragų ir ledinių ančių atveju svarbu mažinti žvejybos statomais 
tinklaičiais intensyvumą; 

- didžiųjų dančiasnapių sankaupų palanki apsaugos būklė gali būti eliminuojant 
trikdymo faktorių, ypač susijusi su žmogaus veikla pakrantėje, kadangi 
dančiasnapių sankaupos formuojasi arti kranto. Skaitlingos sankaupos, matomai 
gali susiformuoti tik ribotą laiko tarpą, kuomet užšąla Rygos įlanka ir Kuršių 
marios. 

 
Tikslinių paukščių rūšių gausa, paplitimo bei apsaugos ypatumai 

Kaip jau minėjome, migruojančių vandens paukščių apsaugos požiūriu, gamtotvarkos 
plane nagrinėjama Baltijos jūros priekrantės dalis yra išskirtinai svarbi keturioms paukščių 
rūšims: nuodėgulei (Melanitta fusca), alkai (Alca torda), upinei žuvėdrai (Sterna hirundo) ir 
mažajam kirui (Larus minutus). Visų jų šioje teritorijoje susiformuojančios sankaupos viršija 
minimalų PAST atrankos kriterijų rodiklį: sibirinei gagai – 10000 individų; alkai – 200, upinei 
žuvėdrai – 11000,  mažajam kirui – 1230 paukščių. 

Nuodėgulė. Į aprašomą teritoriją atskrenda žiemoti. Pirmieji paukščiai stebimi jau spalio 
pabaigoje. Tačiau tuometinės skaitlingos sankaupos susiformuoja neilgam, nes panašu, kad tai 
piečiau esančiose Baltijos akvatorijose žiemojantys paukščiai. Tuo tarpu žymiai vėliau, pradedant 
lapkričio mėnesiu, formuojasi Lietuvos priekrantėje žiemojančių nuodėgulių sankaupos, nors 
tikslios sankaupų formavimosi pradžios datos nėra žinomos. Manoma, kad jų apsaugai svarbus 
laikotarpis apima lapkričio – kovo mėn., nors kad ir trumpalaikių sankaupų apsauga spalio mėn, 
taip pat yra svarbi tarptautiniu mastu. Skaitlingiausios sankaupos, turimais duomenimis, 
registruojamos sausio mėn., nors tikėtina, kad panašūs skaičiai yra ir gruodžio mėn., kuomet dėl 
nepalankių klimatinių sąlygų sunku atlikti tikslias apskaitas. Panašu, kad gausos pikai stebimi, 
kuomet užšąla Rigos įlanka ir Lietuvos priekrantėje pasilieka žiemoti dalis Latvijos pajūryje 
sankaupas formuojančių paukščių. Kovo mėn. dar stebimi peržiemojusių paukščių būriai, tačiau 
balandžio pradžioje sutinkami tik pavieniai individai. Pavieniai paukščiai gali būti stebėti ir 
vėliau, tačiau tai laikoma kaip nebūdingi rūšiai atvejai, dažniausiai susiję su jaunų paukščių 
netipiška elgsena. Nuodėgulės skaitlingiausias sankaupas formuoja į šiaurę nuo Juodkrantės, 
dažniausiai priekrantės ruože apimančiame Naglio rezervatą ar net iki pat Pervalkos (7 priedas). 
Čia ypač aktualios yra rūšies apsaugai skirtos gamtosauginės priemonės. Šiuo atveju svarbiausia 
yra kontroliuoti ar neviršijamos leistinos statomų tinklaičių kvotos ir jų išdėstymo reikalavimai. 
Kitas svarbus žingsnis yra papildomų gamtosauginių priemonių įgyvendinimas, tokių kaip 
alternatyvių, mažiau pavojingų paukščiams žvejybos įrankių. 

Alka. Gausiai sutinkamas žiemą, kuomet skaitlingos sankaupos formuojasi toliau nuo 
kranto. Todėl nuo kranto linijos stebimi tik pavieniai paukščiai. Tuo tarpu, toliau jūroje rūšis 
formuoja skaitlingas sankaupas (14 priedas). Ypatingai šaltų žiemų atveju, kuomet užšąla ir 
Rygos įlanka Latvijoje, priekrantėje ties Kuršių nerija registruojamos ypatingai skaitlingos rūšies 
sankaupos Tarptautinės svarbos sankaupas formuoja būtent žiemos mėnesiais, kuomet užšąla 
šiaurinė Baltijos jūros akvatorija ir, matomai, prasidėjus stintų nerštinei migracijai. Vertinant alkų 
sankaupų pasiskirstymą įvairiuose priekrantės ruožuose, dauguma individų telkiasi priekrantėje 
ties Kuršių nerija. Alka gausiai sutinkamas gruodžio-vasario mėn., tačiau skaitlingų sankaupų 
nebeaptinkama kovo mėn.  Siekiant užtikrinti palankią rūšies apsaugos būklę, būtina vengti 
paukščių trikdymo (dėl mažųjų laivų laivybos). Be to, sankaupų vietas nulemia maisto ištekliai, 
todėl per intensyvus stintos išgaudymas taip pat gali turėti neigiamų pasekmių žiemojančiai 
populiacijai. Grėsmę taip pat keltų ir tarša naftos produktais, nes paukščiai labai mobilus ir gali 
patekti net ir į toliau esančius užterštus plotus.  
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Upinė žuvėdra. Sutinkama tik vasarinių migracijų metu. Skirtingai nuo kitų aprašytų 
tikslinių rūšių, tarptautines svarbos sankaupas suformuoja vasaros antroje pusėje su maksimalia 
paukščių gausa rugpjūčio mėn. Paprastai pirmieji migruojančių paukščių būriai pasirodo liepos 
trečioje dekadoje, o gausiausios sankaupos aptinkamos rugpjūčio I-ą – II-ą dekadomis. 
Paskutiniai gausesni būriai stebimi rugsėjo I-ą dekadą. Rūšiai svarbiausia yra priekrantės ruožas 
tarp Alksnynės ir Pervalkos, nors pakankamai intensyvi migracija stebima ir pietinėje aprašomos 
teritorijos dalyje, t.y. ties Nida. Panašu, kad migraciniai upinių žuvėdrų srautai pajūryje 
formuojasi ties Klaipėdos sąsiauriu. Palanki rūšies apsaugos būklė užtikrinama vengiant paukščių 
poilsio trikdymo, ypač maitinimosi vietose (susijusio su žmogaus veikla pakrantėje, kadangi 
migruojančios upinės žuvėdros dažniausiai laikosi arti kranto). 

Mažasis kiras. Sutinkamas tik vasarinių migracijų metu. Skirtingai nuo kitų aprašytų 
tikslinių rūšių, tarptautines svarbos sankaupas suformuoja vasaros antroje pusėje su maksimalia 
paukščių gausa rugpjūčio mėn. Paprastai pirmieji migruojančių paukščių būriai pasirodo liepos 
antroje dekadoje, o gausiausios sankaupos aptinkamos rugpjūčio I-ą – II-ą dekadomis. Paskutiniai 
gausesni būriai stebimi rugsėjo I-ą dekadą. Rūšiai svarbiausias yra priekrantės ruožas tarp 
Juodkrantės ir Pervalkos, o taip pat šiaurinėje aprašomos teritorijos dalyje ties Klaipėdos 
sąsiaurio žiotimis, nors kartais skaitlingi būriai stebimi ir kitose Kuršių nerijos pajūrio vietose. 
Palanki rūšies apsaugos būklė užtikrinama panašiomis priemonėmis, kaip ir upinės žuvėdros 
atveju, t.y. svarbiausia vengiant paukščių poilsio trikdymo, ypač maitinimosi vietose (susijusio su 
žmogaus veikla pakrantėje, kadangi mažųjų kirų sankaupos formuojasi arti kranto). 

 
Žinduoliai 

Publikuotų šaltinių apie teritorijoje sutinkamus žinduolius nėra daug. 
Iš Lietuvos priekrantėje sutinkamų žinduolių tipiškiems jūriniams priskiriami tik 

banginiai (būrys Cetacea) ir ruoniai (būrys Pinnipedia). 
Iš banginių Lietuvos priekrantėje aptiktos dvi rūšys: delfininių šeimai (Delphinidae) 

priskiriama jūros kiaulė (Phocaena phocaena) ir narvalinių šeimai (Monodontidae) – baltasis 
banginis (Delphinapterus leucas). Šiuo metu daugiausia informacijos apie šias rūšis pateikiama 
„Lietuvos faunoje“ Atskirai pateikiame Arūno Grušo surinkta medžiagą apie pakrantėje rastus 
negyvus ruonius (8 priedas). Jūros kiaulės atveju, surinkta informacija apie žvejų tinkluose rastus 
individuas paskutinių dešimties metų laikotarpyje. 

Remiantis „Lietuvos faunos“ leidiniu (tomas „Žinduoliai“), baltasis banginis Lietuvos 
pakrantėje stebėtas tik kelis kartus. Tačiau aprašomoje teritorijoje vienas individas sugautas 1906 
m., o stebėtas tik 1982 m. gegužės mėn. Tuo tarpu jūros kiaulė, nors ir labai reta, aptikta daugiau 
kartų. Viena buvo stebėta 1981 m. Per paskutinius 10 metų du kartus pateko į žvejų tinklus – 
vieną kartą į tralą, o kartą pagauta statomuosiuose tinklaičiuose netoli Smiltynės.  

Iš ruonių, Lietuvos vandenyse aptiktos 3 rūšys, iš kurių tik retkarčiais užklysta žieduotasis 
ruonis (Phoca hispida). Apie paprastojo ruonio (Phoca vitulina) pastebėjimą Lietuvos 
priekrantėje patikimų duomenų nėra. Į šalies faunos sąrašus jis įtrauktas tik dėka T.Ivanausko 
teigimo, kad „anksčiau šių ruonių pasitaikydavo Lietuvos pakrantėse“ (Ivanauskas, 1973). Tuo 
tarpu ilgasnukis arba pilkasis ruonis sutinkamas dažniausiai, ypač padaugėjo registracijų 
paskutiniais metais, kas, matyt, susiję su jų apsaugos gerinimu visoje Baltijoje. Nors jis ir yra 
priskirtas Lietuvos raudonosios knygos 1 (E) kategorijai (BD 2 sąrašas), t.y. nurodant, kad rūšiai 
gresia išnykimas, matomai jo gausa turėtų augti, įvertinant, kad jis gausėja visoje Baltijoje.  

Ūdros (Lutra lutra) – LRK 5 (Rs) kategorija; BD 2, tik atsitiktinai užklysta į priekrantės 
vandenis. Pavieniai individai stebėti ateinantys nuo Kuršių marių. Vietinės populiacijos gausa 
nėra žinoma, nes specialūs tyrimai nebuvo atliekami.   

Per aprašomą teritoriją gali migruoti, ar virš jos maitintis šikšnosparniai, tačiau specialūs 
jų tyrimai teritorijoje nebuvo atliekami. Todėl vietinė šikšnosparnių fauna nežinoma.   
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1.6 Kultūros paveldo objektai 
Gamtotvarkos plane nagrinėjamoje teritorijoje kultūros paveldo objektų nėra. Šiuo metu 

saugomais siekiama paskelbti paskendusius laivus, nors iki šiol jie nėra įtraukti į saugomų 
kultūros paveldo objektų registrą. 
 
 

1.7 Žemės ir gamtos išteklių nuosavybė ir naudojimas  

1.7.1 Dabartinis žemės naudojimas teritorijoje 
Baltijos jūros akvatorija yra Valstybinės reikšmės vandenys (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės patvirtinta 2003 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1268). Aprašomos teritorijos vandenų 
akvatorijos išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, pagal šiuo metu 
galiojančius teisės aktus ji negali būti privatizuojama ar kitaip perduodama privačiai nuosavybei. 
Jūros vandenys taip pat nėra išnuomoti ir visi jie naudojami visuomenės reikmėms. 

Žemės paskirtis yra kita (vandenys). 

1.7.2 Žemės ūkio intensyvumas 
Teritorijoje nėra žemės ūkio paskirties žemės. 

1.7.3 Žemės naudojimas praeityje  
Žvejyba priekrantėje jau nuo senų laikų buvo tradicinis Lietuvos pajūrio gyventojų verslas. 
Statistiniai duomenys apie verslinę žvejyba buvo renkami Lietuvos Finansų ministerijos 
Centralinio statistikos biuro nuo 1926 m. 1932 – 1938 m. Lietuvos pakrantėje žvejojo apie 230 
žvejybinių laivelių, vidutiniškai buvo sužvejojama apie 940 t žuvies per metus, daugiausia 
menkių (47%), taip pat plekšnių (12%), strimelių ir bretlingių (po 8%). Nuo 6-o dešimtmečio 
pradžios iki 9-o dešimtmečio pabaigos Baltijos jūros priekrantėje žvejojo 2 valstybiniai 
„Neringos“ (Nidoje) ir „Pajūrio“ (Šventojoje) žuvininkystės ūkiai; dar viena įmonė - „Baltijos“ 
kolūkis įsikūręs Klaipėdoje žvejojo atviroje jūroje. 1951 – 1984 m. laimikiai priekrantėje (iki 5 
km nuo kranto) vidutiniškai siekė 1150 t per metus. Iki 90% visų laimikių sudarė dvi žuvų rūšys: 
menkės (~43% bendro laimikio kiekio) ir strimelės (~46%). 
Be to, Kuršių nerijos pajūris buvo nuo seno naudojamas rekreacijai. Jau 19 a. Nidą ir Juodkrantę 
pradėta naudoti kaip pajūrio kurortą, skirtą atvykstančių žmonių poilsiui. Tačiau 
kurortailabiausiai išplėtoti ir pasiekė savo dabartinį dydį sovietmečiu, ypač pradedant šeštuoju 20 
a. dešimtmečiu. 

1.7.4 Teritorijos miško išteklių naudojimo ypatybės 
Teritorijoje nėra miško paskirties žemės. 

1.7.5 Vyraujančios rekreacijos formos ir objektai 
Aprašomoje teritorijoje vyraujanti rekreacijos forma yra poilsis vandens pakrantėse, t.y. 

poilsis paplūdimiuose. Intensyviai rekreacijai naudojami I ir II Smiltynės, Juodkrantės, Pervalkos, 
Preilos ir Nidos kranto ruožai. Bendras Kuršių nerijos rekreacinių zonų kranto ilgis yra apie 18 
km arba 35% Lietuvai priklausančios Kuršių nerijos kranto dalies. Apsilankančių Kuršių nerijoje 
poilsiautojų skaičius sparčiai auga. Jei 20 a. 7-o dešimtmečio pradžioje apsilankydavo apie 5 
tūkst. žmonių, tai jau 21 a. pradžioje per metus apsilankė daugiau nei milijonas (Akevičiūtė ir kt., 
2002). Kuršių neriją įtraukus į UNESCO saugomų objektų sąrašą didėja turistų srautas iš 
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užsienio. Taip pat prastėjant rekreacinėms sąlygoms žemyniniame krante tikėtina, jog vis daugiau 
žmonių prioritetą teiks poilsiui Kuršių nerijoje. 

 Tuo pačiu šiose vietose nedidelėmis apimtimis organizuojamos vandens pramogos – 
važinėjimas vandens motociklais, rečiau plaukiojimas burlentėmis. Plaukioti burlentėmis 
leidžiama be apribojimų. Individualūs mėgėjai jūros pliažo zonoje plaukioja burlentėmis su 
specialiais aitvarais. Šios sporto šakos atveju, būtina atkreipti dėmesį, kad esant vėjuotam orui, 
burlenčių eismas yra labai intensyvus, todėl jis daro poveikį tiek gamtinei aplinkai, tiek kitai 
žmogaus veiklai. Per aprašomą teritoriją neretai praplaukia jūrinės jachtos, tačiau jų eismas nėra 
intensyvus, be to, pati teritorija dažniausiai yra tik tranzitinė didesnių kelionių metu. Retai kada 
su jachtomis plaukiojama tik priekrantėje. Taip pat retai organizuojamos pažintinės bei 
pramoginės kelionės laivais. Be to, išplaukus į jūrą, organizuojama žūklė, nuomojamas žūklės 
inventorius.  

1.7.6 Medžioklės ir žvejybos ypatybės 
Lietuvos ekonominė zona nedidelė (siekia apie 7 tūkst. km2), tačiau tai yra vienas žuvingiausių 
Baltijos jūros rajonų. Čia dideli strimelių, bretlingių, menkių, lašišų ir kitų žuvų ištekliai. Labai 
svarbi žuvininkystei priekrantės zona tame tarpe ir šiame plane nagrinėjama teritorija, 
priklausanti priekrantės zonai su atitinkamomis žvejybos taisyklėmis ir atskiromis sugaunamų 
žuvų bei įrankių kvotomis. 
Priekrantės žvejybos verslas po nepriklausomybės atgavimo Lietuvoje atsinaujino 1992 m. 
Palaipsniui žuvų laimikiai didėjo, o 2004 m. pasiekė maksimalų dydį – 593 t (3 lent.). Žvejybos 
intensyvumas didėjo iki 2001 m., vėliau palaipsniui mažėjo. Dažniausiai priekrantės zonoje 
naudojami žvejybos įrankiai – statomieji tinklaičiai. Daugiau nei 95 % žuvų sugaunama 
statomaisiais tinklaičiais. Dar žvejojama gaudyklėmis ir vis intensyviau ūdomis, tačiau jų 
sugavimų įtaka bendriems laimikiams yra vis dar nedidelė. Žvejyba gaudyklėmis turi tendenciją 
plėtotis ateityje, nes pastaraisiais metais vis daugiau įmonių išbando ir įsigyja nedideles, atvirai ir 
audringai Lietuvos priekrantei tinkamas gaudykles. Priekrantės žvejybai būdingas didelis smulkių 
įmonių skaičius, darbas mažai automatizuotas. Labai nevienoda žvejybos pajamų svarba: kai 
kuriems žvejams tai pagrindinis pragyvenimo šaltinis, tačiau daugeliui – papildomos pajamos. 
2007 m. laimikiai priekrantėje sudarė 1,2% visų Lietuvos žvejų laimikių Baltijos jūroje. Baltijos 
jūros priekrantėje 2007 m. žvejojo 101 įmonė, 2008 m. - 98 įmonės. 2009 m. teisę žvejoti 
priekrantėje turėjo 90 įmonių, laivų registre buvo 175 priekrantės žvejybai skirti laiveliai. Su 
priekrantės žvejybos verslu (žvejyba, žuvų apdorojimas, perdirbimas, pardavimas) iš viso susiję 
apie 300 žmonių. Daugelis žvejų turi kitą, papildomą pajamų šaltinį, kadangi priekrantės 
žvejybos verslas labai sezoniškas ir pelningus periodus keičia periodai, kai verslinių žuvų 
gausumas mažas ir priekrantėje žvejoti tampa nerentabilu arba to neleidžia daryti orų sąlygos. 
2007 m. priekrantės žvejai sugavo 313 tonų žuvų. Didžiąją laimikių dalį sudarė menkės (138,3 t, 
44%), stintos (55,1 t, 18%), strimelės (43,8 t, 14%) ir upinės plekšnės (21,8 t, 7%). Pirmą kartą 
registruoti tokie dideli versliniai vėjažuvių (6,3 t) laimikiai. Rūšinė 2007 m. laimikių sudėtis 
pateikta 3 lent.  
Didžiausi žuvų laimikiai registruojami kovą, balandį, gegužę. Kovo mėnesį aktyviai gaudomos 
stintos su strimelių priegauda, balandžio ir gegužės mėnesiais priekrantėje gaudomos neršiančios 
strimelės bei gausesnės tuo metu menkės. Gegužės mėnesį vyksta daugelio rūšių migracija: iš 
atviros jūros per priekrantę į Kuršių marias migruoja perpelės, iš atviros jūros į priekrantę neršti 
atplaukia uotai, iš Kuršių marių į priekrantę migruoja ešeriai, starkiai. Priekrantės žvejai greitai 
reaguoja į priekrantėje susitelkusias žuvų rūšis ir rinkos žuvų kainas, žvejybai parinkdami 
atitinkamus įrankius. 
Visiškai kitokia situacija stebima vasaros metu. Atšilus vandeniui ir pasibaigus nerštui iš 
priekrantės pasitraukia kitu metų laiku gausios jūrinės žuvų rūšys, lieka pusiau praeivės ir 
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praeivės žuvų rūšys, kurių gausumas santykinai mažas, todėl laimikiai liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais mažiausiai. 
Pietinės Lietuvos Baltijos priekrantės dalyje (1 – 15 žvejybos barai) 2007 m. žvejojo trečdalis 
visų įmonių, jos sužvejojo apie 28% visų priekrantės laimikių. Nors pietinė priekrantė sudaro 
apie pusę visos Lietuvos priekrantės, jai tenka tik kiek daugiau nei penktadalis visų žvejybos 
pastangų, taigi vidutiniškai žvejybos intensyvumas žymiai mažesnis nei likusioje priekrantės 
dalyje. Intensyvumu išsiskiria tik piečiau uosto vartų esantys 14 ir 15 žvejybiniai barai (6 lent.). 
Atsinaujinus priekrantės žvejybos verslui 1992 m. žuvų sugavimai palaipsniui didėjo, o 2004 m. 
pasiekė maksimalų dydį – 593 t (3 lent.). Žvejybos intensyvumas didėjo iki 2001 m., vėliau 
palaipsniui mažėjo. Priekrantės verslinės žvejybos analizė leidžia teigti, kad žvejybos 
efektyvumas CPUE (angl. catch per unit effrot) tiesiogiai susijęs su žvejybos intensyvumu: kuo 
didesnis žvejybos intensyvumas, tuo mažesnis žvejybos efektyvumas. Žvejybos intensyvumo 
mažėjimo tendencija buvo įtakojama dviejų pagrindinių veiksnių: (1) didesnių priekrantės laivų 
savininkai įvertino, jog turizmo verslas (žvejų mėgėjų plukdymas žvejoti į jūrą) duoda daugiau 
pajamų nei žvejyba, todėl šių įmonių žvejybos verslas tapo epizodiškas, t.y. įmonės žvejoja tik 
tada, kai priekrantėje susitelkia dideli kiekiai žuvų; (2) dalis žvejybos įmonių pasitraukė iš verslo 
supjaustydamos savo laivus, pasinaudojant Europos Sąjungos Žuvininkystės orientavimo 
finansinio instrumento parama pagal Lietuvos 2004 – 2006 m. bendrojo programavimo 
dokumento “Kaimo plėtros ir žuvininkystės” prioriteto priemone “Veiklos, susijusi su žvejybos 
laivynu” veiklos sritį “Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą”. Ateityje verslinės žvejybos 
intensyvumas visoje priekrantėje ir Šiaurinės Lietuvos Baltijos priekrantės teritorijoje turėtų 
mažėti. 

3 lentelė. Žvejybos priekrantės zonoje intensyvumo ir sugavimų dinamika 2000 – 2007 m. 

Metai 

Bendras, pastatytų 
tinklaičių ilgis per 
metus (km) 

Laimikiai (t) Sugautų žuvų 
vertė (mln. Lt) 

Žvejybos įmonių 
skaičius 

2000 14280 466 - 111 
2001 14682 465 - 111 
2002 13179 414 1,3 109 
2003 10995 444 1,1 109 
2004 9661 593 1,4 107 
2005 6142 412 1,6 105 
2006 5211 391 1,5 101 
2007 7777 313 1,3 101 

 

4 lentelė. Laimikiai Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje 2007 m. pagal rūšis. 

Žuvis Laimikiai, t Dalis, % 
Menkė 138,3 44,2 
Stinta 55,1 17,6 
Strimelė 43,8 14,0 
Upinė plekšnė 21,8 7,0 
Žiobris 17,1 5,5 
Otas 11,0 3,5 
Starkis 12,6 4,0 
Kitos 13,4 4,3 
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5 lentelė. Žvejybos Baltijos jūros Lietuvos priekrantės pietinėje (1 – 15 žvejybos barai) ir 
šiaurinėje (16 – 29 žvejybos barai) dalyse 2007 m. (santykinė dalis, %). 
  1 - 15 barai 16 - 29 barai 
Įmonių skaičius 32 68 
Žvejybos pastangos 22 78 
Laimikiai 28 72 

 
Medžioklė aprašomoje teritorijoje nevykdoma.   

 

1.7.7 Vandens telkinių naudojimo būdai 
Baltijos jūros priekrantė, be žvejybos ir rekreacijos, yra svarbi šalies karinėms pajėgoms. 

Teritorijoje karines pratybas vykdo Karinės oro pajėgos, o greta teritorijos esančioje akvatorijoje 
– Karinės jūrų pajėgos. Karinės oro pajėgos jūrinių šaudymų akvatorijoje EYD17 (Juodkrantė) 
atlieka karines – mokomąsias pratybas, kurių metu iš radiolokacinės kuopos Juodkrantėje 
teritorijos ir pirmojo viršutinio apsauginio kopagūbrio šaudoma į Baltijos jūros pusėje esančius 
lėktuvo tempiamus oro taikinius iš zenitinės artilerijos pabūklų L70 bei antžeminės oro erdvės 
gynybos sistemos RBS-70. Karinės jūrų pajėgos pratybas vykdo greta esančioje Baltijos jūros 
akvatorijoje EYD18 (Nida). Čia vykdomose pratybose laivų įgulos mokomos manevravimo, 
persekiojimo ir sulaikymo, kovos už laivo gyvybingumą, evakavimo, kovinio šaudymo iš 
laivuose esančios ginkluotės, paieškos ir gelbėjimo bei kitų veiksmų, vadovaujantis NATO 
procedūromis. Pažymėtina, kad Karinės jūrų pajėgos ir Karinės oro pajėgos šiose Baltijos jūros 
akvatorijose pratybas vykdo jau nuo 1993 metų, o kariniais tikslais ši teritorija pradėta 
eksploatuoti dar 1947 metais (Ignatavičius, 2005). 

Didžiausią grėsmę teritorijoje žiemojantiems vandens paukščiams gali kelti karinių pratybų 
metu atliekamų šaudymų triukšmo poveikis, nes karinių pratybų akvatorijos EYD17 ir EYD18 
persidengia su svarbiomis žiemojančių ir migruojančių vandens paukščių sankaupomis. Nors 
atlikti zenitinės artilerijos pabūklų L70 bei antžeminės oro erdvės gynybos sistemos RBS-70 
šaudymų triukšmo poveikio tyrimai nenustatė reikšmingo tokių šaudymų poveikio vandens 
paukščiams (Ignatavičius, 2003, 2005), tiesiogiai ir sistemingai šio triukšmo poveikis 
žiemojantiems vandens paukščiams nebuvo tirtas. Neabejotina, kad staigus ginkluotės šūvių 
triukšmas sukelia vandens paukščių pasibaidymą iš karinių pratybų vietų. Be abejo, toks paukščių 
pabaidymas nėra tiesiogiai mirtinai pavojingas žiemojantiems paukščiams, tačiau gali turėti 
neigiamų netiesioginių pasekmių. Migracijų ir žiemos metu, kai trumpas šviesus paros metas 
smarkiai apriboja mitybos laiką, o žema aplinkos temperatūra atima daug energijos, reikalingos 
pastoviai paukščių kūno temperatūrai palaikyti, paukščiai išgyvena didelį energetinį stresą. 
Siekdami gauti pakankamai energijos, labai didelę dienos dalį jie priversti maitintis, todėl 
tinkama mitybinė bazė, kur maisto tankis ir kiekis yra optimalūs ir lengvai pasiekiami, turi kritinę 
reikšmę sėkmingam paukščių išgyvenimui tokiu sudėtingu jų gyvenimo laikotarpiu. Todėl bet 
koks paukščių trikdymas šiuo metu, priverčiantis juos perskridinėti iš vietos į vieta, eikvojant taip 
sunkiai gaunamą energiją, bei pasitraukti iš optimalių mitybinių teritorijų į mažiau palankias, kur 
maisto yra mažiau ar jūros gylis yra didesnis, kas verčia juos išeikvoti daugiau energijos 
surenkant tą patį maisto kiekį, gali labai ženkliai pabloginti šių paukščių būklę ir sumažinti 
tikimybę jiems sėkmingai peržiemoti. Atšiaurios oro sąlygos (audros, ypač didelis šaltis ir pan.) 
gali dar labiau pabloginti tokią situaciją. 

  Atskirai būtina paminėti karinius laivus, kurie patruliuoja Lietuvos priekrantėje. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, Baltijos jūros akvatorija ėmė tarnauti kaip valstybinės sienos tarp 
Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos apsauginė zona, o dalis vandenų – kaip valstybės 
sienos apsauginė juosta.  
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Visi šie minėti jūros vandenų naudojimo būdai reikšmingo neigiamo poveikio saugomiems 
objektams neturi. Siekiant išvengti ar bent sumažinti galimą neigiamą karinės veiklos poveikį 
teritorijoje žiemojantiems vandens paukščiams, būtina taikyti specifinius apribojimus karinėms 
pratyboms laike bei jų intensyvumui. 

 

1.7.8 Naudingųjų iškasenų gavyba 
Tiriamoje teritorijoje naudingų išteklių gavyba nėra vykdoma, jei neskaityti smėlio kasimą, 

įgyvendinant jūros krantų atkūrimo programą (žiūrėti 1.7.9 skyrių).  

1.7.9   Kitos gamtos išteklių naudojimo veiklos 
Krantų tvarkymo programoje (Žilinskas ir kt., 2007) pažymima, jog atsižvelgiant į juridinį 

statusą bei tarptautinius reikalavimus (HELCOM, 1996) saugomose teritorijose prioritetas 
teikiamas natūralios gamtinės aplinkos bei joje vykstančių gamtinių procesų išsaugojimui ar jų 
atkūrimui. Kuršių nerijos kranto zonoje, be priemonių neutralizuojančių antropogeninės veiklos 
įtaką taikytinos ir krantotvarkinės priemonės, kurios neutralizuotų grėsmes Kuršių nerijai, kaip 
vientisai geomorfologinei formai. Kuršių nerijos krante išskirtiems prioritetiniams krantotvarkos 
ruožams priklauso visos rekreacinės zonos išskyrus Alksnynę. Tarp veiksnių keliančių didžiausią 
grėsmę šiems ruožams priskirtinas klimato kaitos poveikis, todėl visose zonose būtina kasmetinė 
krantotvarkinė priežiūra. Tarp numatomų pagrindinių krantotvarkos priemonių yra kopagūbrių 
apsaugojimas šakų klojiniai ir tvirtinimas žabtvorėmis, taip pat takų ir laiptų įrengimas. 
Didžiausių investicijų poreikis šioms priemonėms įgyvendinti yra Smiltynės ir Nidos 
rekreacinėse zonose. 

Prie gamtos išteklių naudojimo veiklų būtų galima priskirti pliažų maitinimą smėliu. Tuo 
tikslu smėlis kasamas gretimose aprašomai teritorijai jūros akvatorijose (5-10 km atstumu nutolę 
nuo Kuršių nerijos PAST vakarinio pakraščio) ir laivais atgabenamas iš gavybos vietų bei laikinai 
nutiestais vamzdynais pilamas ant pliažo zonos ties kontinentinentine šalies dalimi (daugumoje 
ties Palanga). Smėlis iki šiol buvo išpilamas pavasario sezono metu, kuomet priekrantėje 
nebelieka žiemojančių vandens paukščių. Stebėjimai parodė, jog rifų buveines formuojantiems 
daugiamečiams raudondumbliams F. lumbricalis ir M. edulis trossulus, o taip pat žuvų ir 
žiemojančių vandens paukščių buveinėms vamzdynais vykdomas paplūdimių maitinimas smėliu 
žalos nedarė. Taip pat manoma, kad dabartinėmis apimtimis smėlio kasimas ties Kuršių nerija 
nedarys reikšmingo poveikio žiemojančių vandens paukščių mitybinių buveinių būklei. 

 

1.8 Teritorijos socialiniai ir ekonominiai aspektai 

1.8.1 Svarbiausios ekonominės veiklos rūšys teritorijoje  
Baltijos jūros priekrantė, kurios reikšmingą dalį apima aprašoma teritorija, yra svarbi 

ekonominiu požiūriu. Pagrindinės ūkinės veiklos Baltijos priekrantėje yra nuo seno vykdoma 
verslinė žvejyba ir šiuo metu vis populiarėjantis pramoginis plaukiojimas ir, ypač, mėgėjiška 
žūklė. 
Lietuvos teritoriniai vandenys Baltijos jūroje sudaro apie 2000 km2, ekonominė zona apie 7000 
km2. Žvejybos kvotos šiuose vandenyse priklauso nuo bendrų ES ir kitoms Baltijos jūros 
pakrančių valstybėms leistinų sugauti Baltijos jūroje žuvų kiekių (kvotų). Menkių, strimelių, 
Baltijos šprotų ir lašišų sugavimai Baltijos jūroje griežtai limituojami. Saugant menkių išteklius, 
šių žuvų sugavimų kvotos Baltijos jūroje nuo 1999 metų buvo kasmet mažinamos, tačiau 2009 m. 
dėl atsikuriančių menkių išteklių rytinėje Baltijoje jų kvotos vėl padidintos. 2009 metais Lietuvai 
buvo skirtos šios žvejybos Baltijos jūroje kvotos: 2 892 t menkių, 4 192 t strimelių, 20 015 t 
Baltijos šprotų ir 4 799 vnt. lašišų. Lyginant su 2008 m. Lietuvai skirtomis žvejybos limitais, 
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2009 m. menkių kvota padidinta 261 t, strimelių kvota sumažinta 264 t, šprotų kvota sumažinta 2 
730 t (tačiau po pakeitimų 2009 m., bus perkelta beveik 10 % 2008 m. Baltijos šprotų kvotos), 
lašišų kvota sumažinta 847 vnt. (6 lentelė).  
 
6 lentelė. Lietuvai skirtos žvejybos kvotos Baltijos jūroje 
 

Žuvų rūšys 2008 m.  
kvota, t 

2008 m. kvota, t po 
pakeitimų ir perkėlimų 
iš 2007 m. 

2009 m.  
kvota, t 

 

2009 m. kvota, t po 
pakeitimų ir perkėlimų 
iš 2008 m. 

Menkės 2 631  2 631  2 892  2 892 
Strimelės 4 456  4 456 4 192 4 192 
Baltijos 
šprotai 

22 745  24 773 20 015 22 290 

Lašišos (vnt.) 5 646 5 646  4 799 4799 
 
 
2008 m. Lietuvos žvejybos įmonės Baltijos jūroje (įskaitant priekrantę) sugavo 23 484 t įvairių 
rūšių žuvų. Tai 2 948 t mažiau nei per ankstesnius metus. Pagrindinę žvejybos laimikio Baltijos 
jūroje dalį sudarė: 18 295 t Baltijos šprotų, 1 793 t strimelių, 2 613 t menkių, ir 664 t plekšnių (7 
lentelė).  
 
7 lentelė. 2003-2007 m. Lietuvos žvejybos įmonių žuvų sugavimai Baltijos jūroje (t) 
 
 2003  2004 2005 2006 2007 2008 
Iš viso 9411 12625 13547 15824 26432 23 484 
Priekrantėje 444 593 412 391 313 ? 
 
2008 m. pabaigoje Lietuvos žvejybos laivyne buvo 175 laivai, turintys teisę žvejoti priekrantėje, 
ir 33 laivai, turintys teisę žvejoti atviroje Baltijos jūroje. 2007 m. pabaigoje atitinkamai buvo 237 
ir 37 laivai. 2007 m priekrantėje žvejojo 101 žvejybos įmonė (4 lentelė), sužvejotos žuvies vertė 
siekė 1,3 mln. Lt. Tuo tarpu pietinės Lietuvos Baltijos priekrantės dalyje (1 – 15 žvejybos barai) 
2007 m. žvejojo trečdalis visų įmonių, jos sužvejojo apie 28% visų priekrantės laimikių. 
Daugiausia sugaunama menkių (40% laimikių 2007 m.), stintų (14%), strimelių (9%), plekšnių 
(6%), otų (3,5%). Šioje teritorijoje 2007 m. buvo sužvejota 44% visu priekrantės menkių 
laimikių, 47% otų laimikių. Pastaraisiais metais sparčiai gausėjantis invazinis juodažiotis 
grundalas taip pat gali daryti įtaką verslinei žvejybai – tiek kaip konkurentas vietinėms žuvims, 
tiek kaip verslo objektas. 
Žvejybos intensyvumas aprašomoje teritorijoje pasiskirstęs gana netolygiai. Apie 45% žvejybos 
pastangų ir trečdalis žvejybos laimikių teko ties Karkle esantiems 19 ir 20 žvejybos barams. 
aprašoma teritorija yra patraukli pramoginei žūklei. Nuo kranto populiari plekšnių žvejyba, 
žvejojamos pastaruoju metu žymiai pagausėjusios vėjažuvės. Populiariu mėgėjiškos žvejybos 
objektu gali tapti juodažiočiai grundalai. Rajonas yra netoli Klaipėdos ir Šventosios uostų, taip 
pat daugiau tinkamų vietų laiveliams išplaukti nuo kranto. Šioje akvatorijoje, kaip ir gretimose, 
pastaraisiais metais vis labiau populiarėja organizuota žūklė, patrauklumą didina gausesni menkių 
ištekliai. Su žvejyba visoje priekrantėje ir teritorijoje susiję pagrindiniai konfliktai yra sekantys: 
1. Klaipėdos uosto ir kitos ekonominės/rekreacinės infrastruktūros plėtra, kiti priekrantės 
tvarkymo darbai dažniausiai apriboja žvejybos verslą mažėjant žvejybai prieinamiems plotams, 
riboja žvejybos trukmę (pvz. smėlio pylimo metu ar infrastruktūros statybos metu tokios veiklos 
akvatorijoje žvejyba nevykdoma). Ateityje priekrantėje plėtojant ekonominę ar rekreacinę 
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infrastruktūrą konfliktai didės, jei žvejybos verslas priekrantęje nebus apribotas ar patys žvejai 
savanoriškai nepasitrauks iš verslo persiorientuodami į kitas veiklas bei gaudami kompensacines 
išmokas; 
2. Yra stebimas konfliktas tarp besiplėtojančios rekreacinės ir verslinės žvejybos tiek dėl žuvų 
išteklių eksploatavimo, tiek dėl žvejybos akvatorijų. Tačiau, jei žvejybos verslas pasinaudodamas 
ES ir nacionalinio biudžeto lėšomis persiorientuos į rekreacinę veiklą (pvz. turistų, žvejų mėgėjų 
plukdymas, įvairių pramogų bei paslaugų turistams teikimas), konfliktas turėtų mažėti, o įmonių 
pajamos didėti. 
3. Didėja konfliktas tarp gausėjančios ruonių populiacijos ir žvejų dėl ruonių daromos žalos 
laimikiams ir žvejybos įrankiams bei šių saugomų gyvūnų žūties žvejybos įrankiuose. Konfliktas 
gali būti mažinamas diegiant žvejyboje alternatyvius žvejybos įrankius (ūdas, gaudykles) bei 
taikant kitose Baltijos jūros šalyse sukurtomis priemonėmis žvejybos įrankių apsaugai nuo ruonių 
neigiamo poveikio. Tam yra numatytos lėšos iš Europos žuvininkystės fondo ir nacionalinio 
biudžeto Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programoje. 
Teritorijos gamtotvarkos plane numatoma eilė būtinų priemonių saugomų gyvūnų rūšių apsaugai 
užtikrinti, tačiau šios priemonės ženkliau neveiks žvejybos verslo, nemažins užimtumo bei 
pajamų, tuo labiau, kad iš Europos žuvininkystės fondo ir nacionalinio biudžeto laikotarpiui iki 
2013 metų žvejybos įmonėms yra numatytos kompensacinės lėšos pagal įvairias priemones 
žvejybos sektoriaus modernizavimui ar šios ūkinės veiklos perorientavimui į kitas veiklas. 
Be verslinės žvejybos, pastaraisiais metais populiarėja mėgėjiška žūklė tiek iš laivų, tiek nuo 
kranto. Ypač populiari mėgėjiška žūklė nuo pietinio Klaipėdos uosto vartų molo. Tai svarbi 
veikla socialiniu požiūriu, bet ekonomine prasme ji nėra reikšminga, nes žmonės pasigauna 
žuvies tik savo reikmėms. Tačiau pastaruoju metu vis populiarėja mėgėjiška žvejyba iš laivų, 
todėl atitinkamai auga ir žvejų-mėgėjų gabenimo į žvejybos vietas verslas, kurio ekonominė 
reikšmė sparčiai auga. 
Be žvejybos, pakrantės gyventojai verčiasi taip pat gintaro rinkimu. 

1.8.2 Švietimas 
Kuršių nerijos RPD yra parengusi spaudai straipsnius apie teritorijos saugomas vertybes.  
 Gamtosauginiam švietimui apie priekrantės gamtines vertybes  taip pat tarnauja Kuršių 

nerijos NP įrengti informaciniai stendai. Be to Kuršių nerijos NP direkcija yra parengusi 
švietėjiškus lankstinukus apie šių saugomų teritorijų gamtines vertybes.  

1.8.3 Kita specifinė gamtotvarkos plano objektą reikšmingai įtakojanti veikla 
 

Viena iš  šiuo metu aprašomą teritoriją įtakojančių veiklų yra valstybės sienos apsauga. 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Baltijos jūros priekrantės akvatorija ėmė tarnauti kaip 
valstybinės sienos apsauginė zona, o dalis vandenų – kaip valstybės sienos apsauginė juosta. Čia 
gana limituojamas naudojimasis plaukiojimo priemonėmis. Galiausiai nuolatinė pasienio kontrolė 
apsunkina nelegalią žvejybą. Visa tai sudaro palankias sąlygas saugomų objektų apsaugai 
užtikrinti. 

Atskirai turi būti nagrinėjami teritorijos taršos scenarijai. Saugomos teritorijos taršą 
sąlygojantis pagrindiniai taršos šaltiniai arba vykstantys procesai yra eutrofikacija ir ją skatinanti 
tarša maistmedžiagėmis (daugiausia azoto ir fosforo junginiais), laivyba. Potencialios grėsmės 
yra krantotvarkos priemonės, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtra ir Būtingės terminalo veikla. 

Bendrą eutrofikacijos lygį (telkinio pirminės produkcijos didėjimą dėl biogeninių medžiagų 
pertekliaus) teritorijoje lemia Baltijos jūros eutrofikacijos laipsnis, tačiau atskirais laiko periodais 
bei atskirose teritorijos zonose svarbus vaidmuo gali tekti taršai su pakrante šiaurės kryptimi 
plintančiais Kuršių marių vandenimis. Šių vandenų sklaida priekrantėje priklauso nuo 
hidrometeorologinių sąlygų. Tiesiogiai į Kuršių marias ir Baltijos jūrą nuotekos išleidžiamos iš 
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68 vietų. Bendras nuotekų kiekis 2008 metais sudarė 26 813 tūkst. m3, iš jų 91% išvalytų. Kokia 
dalis šių nuotekų patenka į teritoriją, nėra žinoma. Tiesiogiai į teritoriją patenka tik Palangos 
miesto lietaus nuotekos, o gamybinės-buitinės nuotekos išleidžiamos į jūrą ties Būtinge. Bendrai 
su Palangos nuotekomis 2006-2008 m laikotarpyje į saugomą teritoriją arba šiauriau jos išleista 
27,8-37,8 tūkst. t. bendro azoto, 2,4 – 3,1 tūkst. t. bendro fosforo. Šis nuotekų kiekis 2007 ir 2008 
metais sudarė beveik 12% visų į Kuršių marias ir Baltijos jūrą išleidžiamų nuotekų kiekio. 

Su laivyba susiję pagrindiniai taršos veiksniai yra oro tarša SO2 ir NOx junginiais, neteisėti 
ir avariniai naftos ir kitų medžiagų išmetimai bei nevietinių rūšių patekimas su balastiniais 
vandenimis ar nuo laivų korpusų. Žinoma, jog apie 20 proc. NOx junginių, patenkančių į Baltijos 
jūrą, susidaro dėl atmosferinės taršos iš laivų, tačiau atmosferinė tarša teritorijai nežinoma. Kita 
vertus, dėl augančio įvairių gabenamų jūra krovinių kiekio, ypač naftos, taršos rizika dėl laivybos 
avarijų Baltijos jūrose sparčiai didėja. HELCOM duomenimis, nesant didesnių avarijų, daugiau 
naftos produktų į jūrą patenka dėl neteisėtų naftos (kuro) likučių ir laivų talpų nuoplovų išpylimų, 
tačiau ateityje šios taršos ir išmetimų avarijų atvejais santykis gali keistis. JAAA duomenimis, 
taršos incidentų skaičius svyruoja nuo 1 iki 6, tačiau didžioji jų dalis (85% visų atvejų) tenka 
Klaipėdos uostui. Taip pat, dėl laivybos intensyvumo didėjimo pastaruosius penkis dešimtmečius 
Baltijos jūroje nuolat auga svetimų rūšių skaičius. Šiuo metu jūroje registruotos 106 svetimos 
rūšys, maždaug pusės iš jų patekimas į Baltijos jūra siejamas su laivyba. Nuo 1990-ųjų metų 
teritorijoje periodiškai randamos arba dominuoja bent 4 naujos svetimos rūšys, dar viena rūšis 
laikoma kriptogenine (kilmė tiksliai nežinoma). 

Būtingės naftos terminalas, kurio projektinis krovos pajėgumas yra iki 14 mln. t naftos per 
metus, yra apie 40 km į šiaurę nuo saugomos teritorijos. Tačiau jos teršalai, esant tam tikros 
krypties vėjui, gali patekti ir į aprašomą saugomą teritoriją. Naftos krovimui naudojamas 
švartavimosi plūduras yra 7,3 km atstumu nuo kranto maždaug 22 m gylyje. Per 10 metų 
terminalo eksploatacijos laikotarpį įvyko 7 incidentai, iš kurių 5 atvejais registruotas naftos 
išsiliejimas. Į aplinką išsiliejusios medžiagos kiekis kito nuo 27 litrų iki 56 m3. Bendras 
išsiliejusios naftos kiekis per 10 metų apie 60 tonų, surinktos - ~10 tonų (15%). Naftos 
angliavandenilių koncentracijos saugomoje teritorijoje skirtingais metais labai kinta, skiriasi ir 
koncentracijų dydis įvairiose teritorijos vietose. 2006 m. piečiau Palangos matuotos mažiausios 
vidutinės metinės koncentracijos, tuo tarpu koncentracijos 2007 m. viršijo arba buvo artimos 
DLK. Vidutinė koncentracija 2004–2007 m. buvo žemesnė nei DLK, tuo tarpu ties Būtinge 
vidutinės metinės naftos angliavandenilių koncentracijos 2004–2007 m. DLK viršijo. 

2003 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 442 buvo 
patvirtinta „Pajūrio juostos tvarkymo programa“, pagal kurią vėlesniais metais įgyvendinta eilė 
krantotvarkinių priemonių: ties Palanga atstatyta buna, Melnragės-Girulių priekrantė ir Palangos 
paplūdimiai pamaitinti smėliu. 2006 m ties Palanga paplūdimiai buvo papildyti 40 tūkst. kubinių 
metrų iš sausumos šaltinių atvežtu smėliu. 2008 m paplūdimiai buvo pamaitinti per 111 tūkst. 
kubinių metrų smėlio ir 960 metrų ilgio paplūdimio ruožas buvo praplatintas nuo 25 iki 45 iki 70 
metrų. Atliekant pastaruosius darbus, smėlio pylimo teritorijoje vykdytas aplinkos monitoringas 
iki tvarkymo darbų ir po 3 mėnesių įgyvendinus priemonę. Tačiau būtina pažymėti, kad smėlis 
pliažų maitinimui 2008 metais buvo kasamas jūros priekrantės zonoje, esančioje priešais Kuršių 
neriją (bet už aprašomos teritorijos ribų). Monitoringo drabai šioje teritorijoje nebuvo vykdomi, 
todėl galimas poveikis aprašomai teritorijai nėra žinomas.  

Šiuo metu žemyniniame krante stebimas rekreacinės apkrovos didėjimas turės tendenciją 
tęstis, kadangi laisvų rekreacinių plotų beveik nelikę. Vandens lygio kilimas, maksimalaus 
vandens lygio persislinkimas iš vasaros į žiemą (kai krantų ardymas stipriausias), o taip pat 
stiprių vėjų dažnumo augimas ir priešalo bei sniego dangos dienų skaičiaus mažėjimas žiemą 
reiškia, jog gamtiniai procesai taip pat lems vis intensyvesnę krantų ardą, todėl krantotvarkos 
priemonių taikymas neišvengiamai turės spartėti ir apimti didesnes teritorijas. Lietuvos Baltijos 
jūros krantotvarkos programoje 2008-2013 m Palangos rekreacinė zona laikoma prioritetine, 
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todėl tikėtina, jog krantotvarkos priemonių ir gamtosaugos konfliktas gali didėti. Todėl ateityje 
būtina tinkamai planuoti krantotvarkos priemones, kad jos nedarytų reikšmingos žalos 
aprašomoje teritorijoje saugomoms gamtinėms vertybėms. Tam būtina tinkamai planuoti 
krantotvarkos darbų laiką (atsisakant darbų žiemos ir kovo mėn.), o taip pat vykdomų priemonių 
intensyvumą, juos tolygiai paskirstant ilgesniame laiko tarpe. 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto cheminės taršos poveikis saugomai teritorijai nėra 
registruojamas, tačiau tuo pat metu ir sunkiai atskiriamas nuo Kuršių marių vandenų poveikio. 
Vykdyta uosto įplaukos rekonstrukcija hidrodinaminio modeliavimo rezultatų duomenimis 
Kuršių marių vandenų sklaidą pakeitė tik lokaliai, kelių kilometrų į šiaurę atstumu.  

Saugomų objektų apsaugai planuoti ir ją gerinti, taikant optimaliausius sprendimus, gali 
pasitarnauti ir ilgalaikiai bioįvairovės moksliniai tyrimai, kurie čia su pertraukomis vykdomi nuo 
praeito amžiaus šeštojo dešimtmečio. Paskutiniais metais išsamios mokslo studijos nutrūko dėl 
finansavimo stokos, tačiau atskirų gyvūnų grupių – žuvų, paukščių monitoringas dar tęsiamas. 

1.8.4 Su teritorija ar jos dalimi susiję projektai, planai ar programos, galintys turėti 
įtakos gamtotvarkos plano objektams  
2006-2009 metais teritorijoje vykdomas tarptautinis LIFE+ programos projektas.  

Prie svarbių planų, vykdomų aprašomoje teritorijoje, priskiriame įgyvendinamą Baltijos 
krantų tvarkymo programą.  
            Giliavandenio uosto statybos jūroje ties Melnrage perspektyvos nėra aiškios, todėl be 
detalaus techninio tokio uosto projekto ir hidrolitodinaminės situacijos scenarijų modeliavimo 
poveikis nėra aiškus, nors preliminariais vertinimais galima poveikio zona nešmenų srautui gali 
siekti iki Olando Kepurės kyšulio. Taip pat iki 2013 m numatyta skirti 13 mln. eurų Europos 
žuvininkystės fondo lėšų mažiems uosteliams arba prieplaukoms Lietuvos priekrantėje statyti. 
Tokie uosteliai turėtų būti skirti rekreaciniams ir smulkia versline žvejyba užsiimančioms įmonių 
poreikiams. Šiuo metu svarstomos tokių uostelių galimybės ties Preila ir Nida, tačiau jų poveikis 
teritorijai svarstytinas tik parinkus uostelių techninius projektus. Svarstomo elektros kabelio 
tiesimo į Švediją projekto (SWEDLINK) duomenys šiuo metu taip pat nėra pakankami 
prognozuoti trasos atsiradimo vietos, laiko ir jos poveikio saugomai teritorijai. 

Gamtotvarkos plano rengimo metu buvo stengtasi su jo sprendiniais supažindinti visų 
suinteresuotų institucijų atstovus, tame tarpe ir susijusių su aukščiau minėtų projektų planavimu 
bei įgyvendinimu. Tačiau dauguma aprašytų projektų yra tik palavimo stadijoje: dar nežinomos 
tikslios plėtrų apimtys, visos galimos veiklos ar net tiksli jų vieta. Tokiu atveju ir galimas 
planuojamų veiklų poveikis nėra žinomas, nes jis dažniausiai susijęs su planuojamų ūkinių veiklų 
vietą bei jų apimtimis. Šio gamtotvarkos plano rengėjai mano, kad galimas poveikis ES svarbos 
gamtinėms vertybėms turės būti aptartas planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar 
potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo metu (Žin., 2006, Nr. 61-
2214).  

 

1.9 Žmogaus veikla gretimose teritorijose 
 
Gamtos apsauga  

Pietryčiuose analizuojama teritorija ribojasi su Kuršių nerijos NP sausumos dalimi. Be to, 
aprašoma teritorija apima šio nacionalinio parko visą jūrinę akvatoriją. Kitų saugomų teritorijų 
šiuo metu artimoje aplinkoje nėra. Tačiau 2010 m. sausio 8 d. Nevalstybinių organizacijų, kitų 
juridinių ir fizinių asmenų teikiamiems pasiūlymams dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir 
apsaugos režimo pakeitimo nagrinėti komisijos prie Aplinkos ministerijos (toliau „Komisijos“) 
posėdyje buvo nuspręsta steigti naują jūrinę saugomą teritoriją ties Kuršių nerija, kuri rytiniu 
pakraščiu ribotusi su vakarine Kuršių nerijos NP riba (9 priedas). Ši teritorija svarbi saugant 
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žiemojančių vandens paukščių sankaupas. Planuojama, kad šios jūrinės teritorijos planavimo 
darbai prasidės 2011 m. pradžioje. 
 

Ūkinė veikla  
Pramonė Baltijos priekrantėje nėra išvystyta. Čia gyvenantys žmonės, be turizmo verslo ir 

žvejybos, užsiima smulkaus masto žuvų perdirbimu – dažniausiai jų rūkymu ir pardavimu. Taip 
pat žuvis tiekiama pamario maitinimo įstaigų tinklui. Tačiau didesnių žuvų perdirbimo įmonių čia 
nėra, o jos susikoncentravusios Klaipėdos mieste, kuris yra ir didžiausias pramonės centras 
Vakarų Lietuvoje. Nors Klaipėdos miestas yra nutolęs nuo teritorijos ribų, jis daro didelę įtaką 
tiek regiono socio-ekonominei būklei, tiek Baltijos jūros priekrantės ekosistemai. Teigiamas 
bruožas tas, kad pramonė sukoncentruota atokiau nuo jūros pakrančių, todėl čia išliko nemažai 
natūralios gamtos, nors socio-ekonominiu požiūriu, regionas laikomas stipriai išvystytu. Tačiau 
dėl didelio skaičiaus žmonių susitelkimo ir išvystytos pramonės, aktuali yra aplinkos taršos 
problema. Be to, Klaipėdos ekonomika yra tampriai susijusi su jūros uosto veikla, todėl jis yra 
atitinkamai tvarkomas ir plėtojamas, kas savo ruožtu įtakoja gamtinę aplinką Baltijos 
priekrantėje. Tai susiję su užteršto vandens patekimu per Klaipėdos sąsiaurį iš uosto teritorijos į 
Baltijos jūrą, o taip pat uosto gilinimo pasėkoje susikaupusio užteršto dumblo pylimu Baltijos 
jūroje, bei tarša iš laivų (balastinis vanduo, naftos produktų išsiliejimai ir pan.). Šiuo atveju, 
pramoninės veikos pasekoje išaugęs vandenų užterštumas turi neigiamos įtakos visai Baltijos 
pajūrio ekosistemai. Tuo tarpu Klaipėdos sąsiaurio tvarkymo (pvz. gilinimo) darbai, jei vykdomi 
aktualiais laikotarpiais, gali neigiamai įtakoti praeivių žuvų migracijų intensyvumą, o to pasekoje, 
ir bendrą populiacijos produktyvumą. Tarša iš laivų gali nulemti žiemojančių vandens paukščių 
žūtį, pirmiausia dėl susitepimo naftos produktais. Su balastiniais vandenimis į Baltijos priekrantę 
patenka svetimžemės hidrobiontų rūšys, kurios gali stipriai įtakoti vietines ekosistemas, tame 
tarpe net ir funkcinius jų ryšius. 
Kitas svarbus ir galintis daryti ženklią įtaka jūros ekosistemoms ūkio objektas yra Būtingės 
terminalas. Jis pradėtas eksploatuoti 1999 m vasarą ir priklauso AB „Mažeikių nafta“, kuri yra 
svarbiausia benzino ir dyzelino tiekėja Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Savo produkciją bendrovė 
taip pat eksportuoja į Vakarų Europą, JAV, Ukrainą ir kitas šalis. Būtingės terminalą sudaro 91,5 
km ilgio naftotiekis, jungiantis Mažeikių naftos perdirbimo įmonę su Būtingės terminalu, 
siurblinė Mažeikiuose, terminalo įrenginiai bei talpyklų parkas Būtingėje, jūrinis vamzdynas ir 
plūduras. Terminalo paskirtis – kaupti, saugoti, ir transportuoti per plūdurą eksportuojamą/ 
importuojamą žalią naftą. Projektinis terminalo krovos pajėgumas - iki 14 mln. t naftos per 
metus. Terminalas gali aptarnauti iki 150 tūkstančių tonų talpos tanklaivius, naftos 
transportavimo jūrinių vamzdynu pajėgumas — iki 5520 kub. m per val. Nuo 2007 m terminalas 
išskirtinai aprūpina „Mažeikių naftą“ žaliava importuodamas naftą jūriniu vamzdynu iš 
atplaukiančių tanklaivių. Pagal krovos kiekius Būtingės terminalas yra 8-oje vietoje Baltijos 
jūroje (Klaipėdos valstybinis jūrų uostas 3-ioje). 2008 m 1 pusmetį terminalas perkrovė 4,38 mln. 
t žalios naftos, 1,9 karto daugiau nei tuo pačiu metu 2007 m, o per 2009 penkis mėnesius – 3,4 
mln. t žalios naftos – 1,7% mažiau nei 2008 m lyginamuoju periodu. AB “Mažeikių nafta” 
Būtingės terminale dirba 52 žmonės. Ši veikla gali būti labai reikšminga pajūrio ekosistemai, 
ypač naftos produktų išsiliejimo į jūrą atveju (dėl avarinių situacijų, gedimų). Šiuo atveju būtų 
pažeistos praktiškai visos pajūrio ekosistemos grandys, pradedant paukščiais, kurie žūna dėl 
išsitepimo naftos produktais (hypotermijos ar intoksikacijos), ir baigiant bentosinėmis 
bendrijomis bei žuvimis. 

Į vakarus nuo teritorijos plyti Baltijos jūros akvatorija EYD18 (Nida), kurioje karines 
pratybas vykdo Karinės jūrų pajėgos. Čia vykdomose pratybose laivų įgulos mokomos 
manevravimo, persekiojimo ir sulaikymo, kovos už laivo gyvybingumą, evakavimo, kovinio 
šaudymo iš laivuose esančios ginkluotės, paieškos ir gelbėjimo bei kitų veiksmų, vadovaujantis 
NATO procedūromis. Už teritorijos ribų nusidriekia ir anksčiau jau aprašyta jūrinių šaudymų 
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akvatorija EYD17 (Juodkrantė), kur Karinės oro pajėgos atlieka karines – mokomąsias pratybas, 
kurių metu iš radiolokacinės kuopos Juodkrantėje teritorijos ir pirmojo viršutinio apsauginio 
kopagūbrio šaudoma į Baltijos jūros pusėje esančius lėktuvo tempiamus oro taikinius iš zenitinės 
artilerijos pabūklų L70 bei antžeminės oro erdvės gynybos sistemos RBS-70. Šios karinių 
pratybų teritorijos dalinai persidengia su už dabartinės saugomos teritorijos aptiktomis 
reikšmingomis vandens paukščių sankaupomis. Galimas šios karinės veiklos poveikis 
žiemojantiems vandens paukščiams ir jo mažinimo poreikis jau aprašyti 1.7.7 šio plano skyriuje. 
 
Rekreacija 

Gretimose teritorijose plėtojam rekreacinė veikla nedaro reikšmingo poveikio teritorijos 
saugomiems objektams, todėl nedetalizuojama.  
 
Medžioklė ir žvejyba 

Žvejybos apimtys visoje Baltijos jūros priekrantėje aprašytos šio gamtotvarkos plano 
1.7.6 skyriuje. Gretimose teritorijose vykdomos medžioklės neturi jokios įtakos saugomiems 
aprašomos teritorijos objektams. 

 
Švietimas  

Kuršių nerijos NP teritorijoje vykdoma švietėjiška veikla, propaguoja gamtos ir kultūros 
paveldą bei jo apsaugą. Parko viena iš paskirčių - sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir 
poilsiavimą tam skirtose zonose bei vietose, nustatytose regioninio parko planavimo schemoje. 
Parko specialistai organizuoja pažintines ekskursijas po parką, kurios metu supažindina su parko 
steigimo tikslais, parodo svarbiausias saugomas vertybes. Be to, įrengti informaciniai stendai, 
pažintiniai takai, leidžiami informaciniai leidiniai.  

 

1.10 Ekologiniai būklės įvertinimo kriterijai  

1.10.1 Pažeidžiamumas ir stabilumas 
Teritorija apima didelio vandens telkinio – Baltijos jūros dalį, kur gamtinių vertybių 

(Europinės svarbos gamtinių buveinių ir rūšių, o taip pat unikalios jūros priekrantės ekosistemos) 
būklė priklauso nuo įvairių biotinių ir abiotinių veiksnių. Jūrinis klimatas, įtekančių upių ir 
Kuršių marių įtaka, saviti eoliniai procesai, greta esančio Klaipėdos miesto ir jūrų uosto įtaka 
nulemia ir gamtinių buveinių būklę. 

Teritorijos bendrą aplinkos stabilumą nulemia centrinės Baltijos būklė, t.y. regione 
vykstantys procesai. Vienas iš svarbiausių lokalių gamtinių reiškinių, sąlygojančių aprašomos 
teritorijos būklę yra gėlo vandens, kuris į  teritoriją patenka iš Kuršių marių per Klaipėdos 
sąsiaurį, ir Baltijos jūros sūraus vandens, maišymasis. Natūraliomis sąlygomis sūraus ir gėlo 
vandens pusiausvyra priklauso nuo klimatinių sąlygų – vėjo krypties ir jo stiprumo: vyraujant 
stipriems vakarų vėjams, sūrus jūros vanduo priteka į marias. Vėliau, pakitus vandens lygių 
skirtumui tarp jūros ir marių bei pasikeitus vėjo krypčiai, šis vanduo išnešamas į jūrą kartu su 
upių vandeniu. Tokiu būdu kasmet į marias, o vėliau ir į priekrantę, patenka apie 20 km3 gėlo 
vandens. Baltijos priekrantės ekosistema prisitaikė prie šių svyravimų ir išlieka stabili jau daugelį 
metų, tačiau šią pusiausvyrą galima pažeisti keičiant nusistovėjusius gėlo ir jūrinio vandens 
maišymosi dėsningumus – Kuršių marių nuotėkio sezoniškumą, patenkančio vandens kiekį ir jo 
sklaidos teritoriją. Didižiąja dalimi tai priklauso nuo klimatinių veiksnių, tačiau reikšmingą įtaką 
gali turėti ir Klaipėdos sąsiaurio vandens pralaidumo (pvz. dėl uosto gilinimo darbų) ir vartų 
konfigūracijos pokyčiai. Tokiu būdu uosto gilinimo darbai yra viena iš potencialių grėsmių 
Baltijos priekrantės ekosistemos stabilumui. Iki šiol didesnis dėmesys skirtas uosto gilinimo 
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darbų ir sąsiaurio pralaidumo didinimo įtakai Kuršių marioms, todėl vaidmuo priekrantės 
biologiniams ištekliams ir buveinių būklei mažai žinomas.  

Kita potenciali grėsmė Baltijos jūros priekrantės ekosistemų stabilumui yra vandens tarša. 
Nuolatinė tarša, susijusi su Kuršių marių vandens ir Klaipėdos miesto nuotekų patekimu į jūrą. 
Reikšminga įtaką gali daryti ir laivų bei uosto tarša, taip pat didelė taršos rizika susijusi su naftos 
krova Būtingės terminale. Viena iš potencialių grėsmių gali būti invazinės rūšys, kurios gali 
destabilizuoti vandens ekosistemų mitybinius ryšius ir pačias ekosistemas. 

Iš kitos pusės, saugomų tikslinių migruojančių paukščių rūšių populiacijos šiuo metu yra 
pakankamai stabilios arba svyruoja. Paskutinį dešimtmetį buvo stebimas tik narų gausos 
mažėjimas, kuris paskutiniais metais stabilizavosi. Tačiau šią pusiausvyrą galima nesunkiai 
pažeisti padidinus verslinės žvejybos intensyvumą, nors šią veiklą ir reglamentuoja atitinkami 
teisiniai aktai. Iš kitos pusės, migruojančių vandens paukščių sankaupų stabilumą neįmanoma 
palaikyti sudarant palankias sąlygas vien Baltijos jūros priekrantėje, nes jų populiacijų būklė 
priklauso ir nuo sąlygų perimvietėse, perskridimo keliuose ar net gretimose žiemavietėse. Tačiau 
žiemaviečių ar migracinių sankaupų būklė taip pat yra labai svarbi visos populiacijos apsaugos 
statusui.  

Bentofagų vandens paukščių apsaugos būklė yra tiesiogiai priklausoma nuo tinkamų dugno 
buveinių išsaugojimo, todėl šiems paukščiams pagrindinė grėsmė yra dugno buveinių 
pasikeitimas. Kita vertus, žiemojančių vandens paukščių populiacijų stabilumą užtikrina tai, kad 
šie paukščiai ne perėjimo (migracijos, žiemojimo) laikotarpiu gali nesunkiai keisti sankaupų 
vietas, priklausomai nuo klimatinių sąlygų ir, galimai, nuo buveinių būklės, mitybinės bazės 
pokyčių. Todėl aprašoma teritorija turi būti vertinama kaip dalis viso vandens paukščių 
naudojamo teritorijų tinklo, kuris ir užtikrina populiacijos atsparumą neigiamiems poveikiams. 

Ichtiofagų vandens paukščių sėkmingo žiemojimo sąlyga – tinkamos mitybinės bazės 
buvimas, optimali ichtiocenozių struktūra, todėl šie paukščiai gali būti smarkiai įtakojami 
netinkamo žuvų išteklių naudojimo (peržvejojimo ir pan.). Tačiau, kaip ir kitiems vandens 
paukščiams, stabilumą užtikrina alternatyvių žiemaviečių tinklas. 

Mažasis kiras ir narai – tai rūšys, kurių pasiskirstymas dažnai siejamas su hidrologiniais 
frontais ir kitais hidrologiniais dariniais, todėl hidrologinio režimo pasikeitimas gali itin 
neigiamai paveikti šių paukščių apsaugos būklę. 

Tuo tarpu tiek verslinių, tiek dalies saugomų žuvų rūšių būklė stipriai priklauso nuo dugno 
buveinių. Aprašomoje teritorijoje svarbūs yra priekrantės ruožai su akmenuotais biotopais, kurie 
svarbūs tiek suaugėliams, tiek jaunikliams. Tačiau priekrantėje ties Kuršių nerija, be jokios 
abejonės, svarbiausios yra smėlėtos jūros dugno buveinės. Tuo būdu, sutinkamų dugno buveinių 
palaikymas turėtų užtikrinti priekrantės žuvų populiacijų stabilumą. Tačiau kartu būtina 
reguliuoti ir verslinės žvejybos intensyvumą, kad nebūtų per intensyviai eksploatuojami atskirų 
žuvų ištekliai, kuomet vien stabilių dugno bendrijų palaikymas negali užtikrinti geros žuvų 
populiacijų būklės. 

Šiuo metu pripažįstama, jog didžiausią grėsmę jūrinėms buveinėms Baltijoje kelia bendras 
jūros eutrofikacijos lygis, dėl kurio pakitęs vandens skaidrumas lemia dugno augalų formuojamų 
rifų buveinių paplitimo pokyčius. Nemuno baseino poveikis Kuršių marių eutrofikacijai ir 
ištekančių marių vandenų vaidmuo rifams nėra žinomas, tačiau šis veiksnys yra vienas 
pagrindinių grėsmių šaltinių. Ūkinės veiklos, kurios gali deformuoti Kuršių marių vandens 
sklaidos dėsningumus petinėje priekrantėje (pvz. giliavandenio uosto statyba, tolimesnės uosto 
vartų rekonstrukcijos, akvatorijų gilinimas) taip pat gali būti svarbios jūrinių buveinių būklei. 
Šiuo metu mažai žinoma apie nešmenų transportą priekrantėje, todėl bet kokie geomorfologiniai 
dugno pokyčiai (smėlio pylimas, bunų statymas ir kiti hidraulinį nešmenų transportą keičiantys 
veiksniai) išlieka kaip potencialios grėsmės dugno buveinėms ir turi būti ypač pagrįstai 
planuojamos. Didelę grėsmę kelia galimos tanklaivių arba Būtingės terminalo avarijos, kurių 
metu į priekrantė patektų dideli naftos kiekiai ir taip pažeistų nusistovėjusius gamtinius procesus.. 
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Ilgalaikėje perspektyvoje augantis štormų dažnis Lietuvos priekrantėje taip pat gali būti svarbus 
rifų paplitimo pokyčiams. 

1.10.2 Retumas 
Nuodėgulei žiemavietė ties Kuršių nerija yra svarbiausia rūšies saukaupų vieta žiemos 

sezono metu Lietuvai priklausančioje Baltijos jūros akvatorijoje, o taip pat viena iš svarbesnių 
žiemaviečių visoje Baltijoje, ypač šaltesnėmis žiemomis, kai užšąla šiauriau esančios šiai rūšiai 
tinkamos žiemavietės (Rygos įlanka, akvatorija apie Saaremos salyną). 

Mažajam kirui aprašoma teritorija svarbi kaip migruojančių paukščių poilsio ir maitinimosi 
vieta, todėl yra svarbi kaip dalis jų migracinio koridoriaus iš perėjimo vietų į žiemavietes.  

Teritorija yra svarbi ir visai eilei žuvų rūšių. Povandeniniuose rifuose aptinkamos strimėlių, 
uotų, plekšnių ir retesnių žuvų rūšių nerštavietės. Be to, teritorija svarbi daugumos tiek verslinių, 
tiek saugomų žuvų, tokių kaip jūriniai sykai ir perpelės, jauniklių atsiganymui, o suaugę individai 
čia sutinkami tik priešnerštinių migracijų metu. Be to, aprašomai teritorijai Natura 2000 statusas 
suteiktas ir siekiant užtikrinti upinės nėgės palankią apsaugos būklę, nors teritorijos svarba šios 
rūšies populiacijai nėra gerai žinoma. Manoma, kad nėgių nerštinės migracijos vyksta į gėlus 
vandenis tiesiai iš atviros jūros akvatorijų, o migracija priekrantės nevyksta.  

 

1.10.3 Natūralumas ir tipiškumas 
Aprašomoje pakrantėje vyrauja gana būdingi rytinei pakrantei smėlėti paplūdimiai. 

Praktiškai visas aprašomas pakrantės ruožas išlaikė savo natūralius bruožus, o žmogaus padarytos 
pažaidos stebimos tik apie Klaipėdos sąsiaurio žiotys (molai). Apibendrinant galima teigti, kad tai 
vieno geriausiai savo natūralius bruožus ir tipiškumą išsaugojusio vandens telkinio dalis, kiek 
įtakojama padidėjusios vandenų taršos.  

Žuvų populiacijos prarado kelias rūšis, manoma, kad tai įvyko dėl per intensyvaus jų 
išteklių naudojimo (Baltijos eršketas) ar kitų, nežinomų priežasčių (pvz., alsė, sparis). Tačiau čia 
išlikę tipinis rytinei Baltijai žuvų kompleksas, kurių tarpe santykinai gausios yra upinės plėkšnės, 
uotai, o tam tikru sezonu, įprastos lašišos ir šlakiai. Šiuo metu Baltijos jūros priekrantės 
natūralumui gali pakenkti padidėjusi vandens tarša, išaugęs gėlo vandens patekimas į priekrantę 
per gilinamą Klaipėdos sąsiaurį, o taip pat invazinių rūšių spartus plitimas. 

Nuodėgulė Lietuvos jūriniuose vandenyse yra tipiška rūšis akvatorijose su smėlėtu dugnu – 
būtent toks dugnas driekiasi išilgai Kuršių nerijos. Žuvimi mintančios paukščių rūšys (narai, 
alkos, ausuotasis kragas) nėra prisirišusios prie dugno bendrijų, todėl sutinkamos visur, kur randa 
tinkamą mitybinę bazę. Tačiau didelė atskirų rūšių, ypač ausuotųjų kragų koncentracija 
aprošomoje teritorijoje, parodo, kad čia susiformavo tipiškos rūšiai mitybinės sąlygos, kurias 
nulemia natūralios jūrinės buveinės. 

1.10.4 Įvairovė 
Regioniniame kontekste aprašomai teritorijai būdinga nemaža dugno organizmų įvairovė, 

sutinkama virš 20 dugno bestuburių rūšių ir aukštesnių jų taksonų.  
Gyvūnų tarpe, čia aptiktos 66 apskritažiomenių ir žuvų rūšys, atstovaujančios tiek 

gėlavandenių ar net pratakių, tiek sūrių ir apysūrių vandens telkinių kompleksą. Iš jų, 5 įrašytos į 
LRK sąrašus (2 iš jų, manoma, jau išnykusios), o 10 – į ES saugomų rūšių (Buveinių direktyvos 
II ir V priedus) sąrašus. Devynioms iš jų gali būti steigiamos saugomos teritorijos, tačiau tik dvi 
sutinkamos reguliariai (perpelė ir upinė nėgė), kitos itin retai (jūrinė nėgė), gali būti išnykę 
(Baltijos eršketas), arba saugomos tik gėluose vandenyse (lašiša) ar itin retai užklystančios iš gėlų 
vandenų (ožka, salatis, ūsorius, kartuolė). Be jų, dar viena rūšis – Baltijos sykas, įrašytas į 
Buveinių Direktyvos V-ą priedą, t.y. jų išteklių naudojimas ir išteklių būklė turi būti nuolatos 
stebima. Teritorija yra labiau nei pietinė Lietuvos priekrantės dalis veikiama gėlo ir šiltuoju metų 
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laiku aukštesnės temperatūros vandens prietakos iš Kuršių marių, todėl gėlavandenių žuvų 
kompleksas, tame tarpe saugomų, teritorijoje yra gausesnis nei pietinėje Lietuvos priekrantės 
dalyje. Didelė dugno buveinių įvairovė nulemia didesnę įvairių žuvų rūšių bei amžinių grupių 
biomasę lyginant su pietine priekrantės dalimi. Perpelių sankaupos čia ženkliai menkesnės nei 
pietinėje Lietuvos priekrantės dalyje, tačiau visos Baltijos mastu tai svarbi perpelėms teritorija, 
kadangi kitose Baltijos jūros akvatorijose perpelių ištekliai bei santalkos nerštinių migracijų metu 
yra labai menkos. 

Vandens paukščių įvairovė šioje teritorijoje nėra labai didelė, ką, matomai, nulemia 
nedidelė dugno bendrijų įvairovė, o įvairovės skirtumus didele dalimi apsprendžia būtent 
bentofagės rūšys. Tačiau bendras paukščių gausumas šioje teritorijoje yra palyginus didelis. Čia 
reguliariai žiemoja apie 10 vandens paukščių rūšių. Tačiau teritorija iš aplinkinių išsiskiria kaip 
skaitlingiausia alkų ir juodųjų ančių žiemavietė šalies Baltijos priekrantėje. Čia taip pat yra 
aptiktos trys žiemojančių kragų rūšys.   

 

1.10.5 Dydis ir fragmentiškumas 
Aprašomas priekrantės ruožas yra vientisos Baltijos jūros ekosistemos dalis. Joje 

sutinkamas buveines fragmentuoja natūralūs teritorijos bruožai: geologinė dugno sandara, 
geomorfologinės savybės, sedimentai, o taip pat hidrologinės savybės.  

Svarbiausių verslinių žuvų rūšių vietinės populiacijos, pagal Valstybinio žuvų 
monitoringo duomenis, sudaro iki 47-97 kg/ha, arba 594-1226 tonos aprašomoje teritorijoje. 
Tačiau individai nėra pasiskirstę tolygiai, o didžiausia gausa registruojama tik optimaliausiose 
rūšims buveinėse. 

    Vandens paukščių pasiskirstymo atžvilgiu teritorija yra mažai fragmentiška, ką 
greičiausiai nulemia mažas dugno buveinių fragmentiškumas. Tačiau teritorija yra pakankamai 
didelė, kad joje žiemą susiformuotų tarptautinės svarbos vandens paukščių sankaupos, o esant 
šaltoms žiemoms, čia susitelkia ir gretimose jūrinėse teritorijose (net laimyninėms šalims 
priklausančioje Rygos įlankoje) žiemojantys vandens paukščiai. Tai parodo, kad mitybinių 
buveinių plotas yra pakankamai didelis ir gali išmaitinti labai skaitlingas vandens paukščių 
sankaupas. 
 

1.11 Teritorijos svarba, nulemta jos padėties.  
Teritorija žiemojantiems ir migruojantiems vandens paukščiams yra svarbi kaip dalis šių 

vandens paukščių migracinių koridorių ir žiemaviečių tinklo Baltijos jūroje. Tik visų tokio 
migracinių kelių ir žiemaviečių tinklo dalių palanki būklė gali užtikrinti jas naudojančių vandens 
paukščių palankią apsaugos būklę. Vandens paukščiai skirtingas žiemavietes Baltijos jūroje 
naudoja priklausomai nuo klimatinių sąlygų (pvz. užšalus šiaurėje esančioms žiemavietėms, 
paukščiai pasitraukia į piečiau esančias; užšalus Kuršių marioms, kai kurios rūšys (didieji 
dančiasnapiai) perskrenda į Baltijos jūros priekrantę ties Lietuvos krantais, o paskui – ir toliau į 
pietus) ar mitybinių sąlygų pokyčių (pvz. dalinai išnaudojus mitybinius resursus paukščiai gali 
pasitraukti į produktyvesnes ar mažiau išnaudotas teritorijas; ichtiofagų pasiskirstymą gali 
nulemti žuvų migracijos, nerštas ir pan.). Todėl esant nepalankiems pokyčiams vienoje iš šių 
teritorijų, gali prastėti visoje Baltijos jūroje žiemojančios vandens paukščių populiacijos būklė. 
Panaši situacija yra ir su migruojančiais paukščiais, nes teritorija yra ypač svarbi daugelio 
migruojančių vandens paukščių sustojimo vieta, esanti jų migracijų kelyje iš perimviečių į 
žiemavietes ir atgal.  Atskirai pabrėžtina, kad tai svarbi narų, ausuotųjų kragų, nuodėgulių ir alkų 
žiemavietė. Šiuo atveju priekrantė ties Kuršių nerija yra ypač svarbi žiemojančioms 
nuodėgulėms, ypač kuomet užšąla Rygos įlanka. Tuo tarpu ausuotieji kragai gausūs visais žiemos 
mėnesiais. Tikslinės paukščių rūšys, kurių apsaugai įsteigta saugoma teritorija, yra nuodėgulė, 
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alka ir mažasis kiras. Teritorija yra svarbi ir ichtiofagams, tokiems kaip rudakaklis naras, 
ausuotasis kragas, ir bentofagui – ledinei ančiai. Visos šios rūšys yra paplitę beveik visoje 
rytinėje Baltijos jūros priekrantėje ir kurių skaitlingesnės sankaupos stebimos tik lokaliai. 
Teritorijos svarba migruojantiems paukščiams ypač aiškiai stebima mažųjų kirų (ši rūšis yra 
tikslinė) ir upinės žuvėdros atveju, kuomet per aprašomą teritorija praskrenda reikšminga 
biogeografinės populiacijos(didesnė nei 1 proc.) dalis. 

Teritorija taip pat yra svarbi daugeliui jūrinių bei praeivių žuvų rūšių, kurios atsigano 
jūroje, o nerštui plaukia į Kuršių marias ir/ar upes. Nagrinėjant situaciją atskirų rūšių lygmenyje, 
teritorija svarbi sykų atsiganymui bei nerštinei perpelės bei sykų migracijai. Perpelių migracijai ši 
teritorija išskirtinai: čia reguliariai stebimos gausios nerštinės bei ponerštinės perpelių 
koncentracijos balandžio-birželio mėnesiais. Teritorijoje, kuriai būdingi akmenuoti dugnai, 
atsigano daugelis verslinių žuvų bei jų jauniklių, ir šiuo aspektu teritorijos svarba Lietuvos 
priekrantėje yra didžiulė.   
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2 Gamtotvarkos plano tikslai ir uždaviniai  
 

2.1 Gamtotvarkos plano tikslai 
1 tikslas – sudaryti sąlygas, kurios būtinos, kad teritorijoje reguliariai žiemotų ne mažiau kaip 
10000 nuodegulių (Melanitta fusca), 200 alkų (Alca torda) ir migracijos metu apsistotų ne 
mažiau kaip 1500 mažųjų kirų (Larus minutus) bei 12000 upinių žuvėdrų (Sterna hirundo);  
2 tikslas – sudaryti sąlygas, kurios būtinos užtikrinti, kad teritorijoje migracijų metu būtų 
reguliariai registruojama ne mažesnis kaip 0,005 vnt./vienai pastangai (vnt./30 m tinklo/12 val.; 
inventorizacijai naudojant sekantį tinklų rinkinį: po 30 m ilgio tinklaičius 14, 17, 21,5, 30, 33, 38, 
45, 50, 60, 70 ir 90 mm akies dydžio (viso 360 m)) sykų (Coregonus lavaretus) gausumas 9 
žvejybos baro akvatorijoje ir siekti išteklių atsikūrimo kai stebimas 0,100 vnt./vienai pastangai; 
taip pat 1,6 vnt./vienai pastangai perpelių (Alosa falax) gausa 13 ir 15 žvejybos baruose, bei 
išsaugotas ne mažesnis 10000 ha upinių plekšnių ir uotų būdingiausių nerštaviečių (smėlėtas 
dugnas) plotas.  

2.2 Gamtotvarkos plano uždaviniai  

Eil. 
Nr. 

Uždaviniai Įgyvendinimo rodikliai 

1. Sustiprinti migruojančių vandens 
paukščių ir Europos Bendrijos 
svarbos žuvų rūšių bei jų buveinių 
apsaugą ir žuvų išteklių naudojimą 
reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimų laikymosi kontrolę, 
kartu tobulinant teisės aktus, siekiant 
užtikrinti Baltijos sykų, perpelių ir 
rifų palankią apsaugos būklę 

Saugomų gamtinių vertybių ir jas įtakojančių 
ūkinių priemonių sąvadas, paremtas kartografine 
medžiaga 
Organizuotas seminaras su pajūrio 
aplinkosauginėmis institucijomis 
Pakeista uosto gilinimo ir valymo tvaka 
 

2. Mažinti žvejybos intensyvumą 
teritorijoje 

Sumažėjusi bendra naudojamų žvejybos  įrankių 
kvota 

3. Apsaugoti Europos Bendrijos 
svarbos žuvų rūšies (jūrinių sykų) 
populiaciją nuo tolesnio nykimo bei 
siekti jos atsistatymo keičiant 
žvejybos taisyklių reglamentavimą 

Pakoreguotos žvejybos taisyklės dėl jūrinio syko 
verslinės žvejybos 
Patvirtinta jūrinio syko monitoringo programa, 
numatanti reguliarią stebėseną 
 

4. Informuoti gamtos išteklių 
naudotojus ir visuomenę apie 
teritorijos gamtines vertybes bei jų 
apsaugos tikslus ir priemones 

Atspausdintų straipsnių vietos ir nacionalinėje 
spaudoje skaičius; 
Išleista brošiūra apie saugomas vertybes; 
Išleistas leidinys su verslinę žvejyba 
reglamentuojančiais aktais ir paukščių 
apibūdinimo medžiaga 
Teritorijų prieigose įrengti informaciniai stendai 

5. Papildyti teisės aktus, nustatančius 
Natura 2000 teritorijų apsaugos 
reglamentą  

Papildyti Kuršių nerijos NP jūrinės dalies 
nuostatai 

6. Mažinti jūrinių žinduolių, vandens 
paukščių ir Europos Bendrijos 
svarbos žuvų rūšių priegaudą 

Patvirtinta ES svarbos vandens paukščių ir žuvų 
priegaudos registravimo tvarka 
Įteisintos priemonės, skatinančios alternatyvių ir 
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saugomų rūšių išteklius tausojančių įrankių 
naudojimą žvejyboje 
Įsigalioję teisės aktai, sąlygojantys paukščių 
priegaudos Baltijos jūros priekrantėje mažėjimą 
Parengta tvarka, leidžianti mažoms įmonėms 
žvejoti tiek Baltijos priekrantėje, tiek už jos ribų 

7. Tobulinti šalies aplinkosauginius 
teisės aktus, reglamentuojančius 
gamtinių vertybių apsaugą 
ekstremalių situacijų atveju 

Parengti teršalų incidentų likvidavimo jūroje 
drabų planų žemėlapiai su pažymėtomis 
jautriausiomis saugomoms gamtinėms vertybėms 
vietomis 
Gyvosios gamtos vertybių tyrimų specialistai 
oficialiai įtraukti į nacionalinio teršimo incidentų 
likvidavimo plano rengimą 
Patvirtintos naujos dispergentų panaudojimo 
jūroje taisyklės 
Patvirtinta nauja jūros taršos padarinių poveikio 
monitoringo ir vertinimo tvarka, įtraukiant 
atitinkamus gyvosios gamtos specialistus 

8.  Mažinti migruojančių ir žiemojančių 
vandens paukščių trikdymą 

Karinių mokymų terminų suderinimo raštai 
Naujos saugomos jūrinės teritorijos individualūs 
nuostatai 

 

2.3 Gamtotvarkos metodų alternatyvų parinkimas  
Specialių gamtotvarkos priemonių vykdyti nereikia. Visos gamtosauginės priemonės turi 

būti skiriamos esamų gamtinių buveinių išsaugojimui, užtikrinant gamtos išteklių racionalų 
naudojimą, atsižvelgiant į saugomų objektų poreikius, t.y. užtikrinant palankią jų apsaugos būklę. 
Skirtingai nuo daugelio kitų buveinių išsaugojimo atvejų, bet koks žmogaus ūkinės veiklos 
nutraukimas yra palankus vietos gamtinėms vertybėms, kadangi palaikomosios priemonės 
nereikalingos, o saugomų individų tiesioginis sunaikinimas arba jų buveinių keitimas, taip pat 
kaip ir trikdymas, yra svarbiausi saugomų rūšių gausą ir paplitimą limituojantys faktoriai. 
Nagrinėjamos teritorijos atveju, stebima neigiama intensyvios verslinės žvejybos įtaka 
saugomoms žuvų ir paukščių rūšims, ypač naudojant dabartines žvejybos priemones. Iki 1992 
metų verslinė žvejyba statomaisiais tinklaičiais čia nebuvo vykdoma, o ją atnaujinus 1992 metais, 
tokios žvejybos apimtys čia sparčiai išaugo. Kadangi gausios vandens paukščių sankaupos bei 
intensyvi verslinė žvejyba šioje teritorijoje persidengia tiek laike, tiek erdvėje, iškilo paukščių 
priegaudos statomuosiuose tinklaičiuose problema. Tyrimai parodė, kad verslinės žvejybos 
įrankiuose Lietuvos Baltijos jūros priekrantėje gali žūti iki 15% kai kurių čia žiemojančių 
vandens paukščių rūšių individų. Tinklaičiuose taip pat žūna retos vandens paukščių rūšys – 
sibirinės gagos, juodakakliai ir rudakakliai narai. Pasaulinėje gamtosauginėje praktikoje žinoma 
keletas būdų, kaip galima spręsti šią gamtosauginę problemą. Efektyviausias gamtosauginiu 
požiūriu, tačiau nuostolingiausias ekonomiškai, yra pilnas žvejybos uždraudimas paukščių 
žiemavietėse. Atlikus specialius tyrimus (o tokie tyrimai Lietuvoje jau yra atlikti), galima 
verslinės žvejybos apribojimus maksimaliai sumažinti – ribojant daugiausiai žalos darančius 
žvejybos įrankius, jų naudojimo laikotarpius, jų statymo gylį ir t.t. Tokie apribojimai yra kiek 
mažiau efektyvūs paukščių apsaugos požiūriu, tačiau šiuo atveju minimaliais apribojimais (ir 
ekonominiais nuostoliais) galima pasiekti ženklų žalos paukščiams sumažinimą. Kai kuriais 
atvejais, gerų paukščių priegaudos sumažinimo rezultatų galima pasiekti modifikuojant žvejybai 
naudojamus įrankius taip, kad jais paukščių būtų pagaunama ženkliai mažiau, tačiau minimaliai 
nukentėtų jų efektyvumas gaudant žuvį. Anksčiau Lietuvoje atlikti tyrimai parodė, kad Lietuvoje 
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naudojamų statomųjų tinklaičių modifikavimas, siekiant juose sumažinti vandens paukščių 
priegaudą, yra neefektyvus tiek ekonomiškai, tiek aplinkosauginiu požiūriu. Perspektyvi vandens 
paukščių priegaudos verslinėje žvejyboje mažinimo priemonė yra perėjimas prie alternatyvių, 
mažiau paukščiams pavojingų, žvejybos įrankių naudojimo. Atlikti tyrimai parodė, kad Lietuvos 
Baltijos jūros priekrantėje ūdos bei gaudyklės gali būti efektyvus ir paukščiams mažai pavojingas 
pakaitalas dabar naudojamiems statomiesiems tinklaičiams. Papildoma priemonė, be kurios 
neįmanoma patikimai įvertinti nei pačios vandens paukščių priegaudos, nei taikomų 
gamtosauginių priemonių, skirtų vandens paukščių priegaudai mažinti, efektyvumo, yra 
privalomos vandens paukščių priegaudos registravimo tvarkos įvedimas ir jos įgyvendinimo 
užtikrinimas. Iš kitos pusės, Baltijos jūra yra valstybinės svarbos vandens telkinys kur žmogaus 
ūkinė veikla gali būti ribojama arba net nutraukiama, atsižvelgiant į šalies prioritetus, kurių 
kontekste tarptautiniai gamtosauginiai įsipareigojimai yra pakankamai svarbūs. Tačiau tokių 
priemonių šiuo metu mes nesiūlome. Todėl visos siūlomos priemonės yra skirtos optimizuoti 
žmogaus ūkinės veiklos poreikius su gamtosauginiais prioritetais, atsižvelgiant į grėsmių 
saugomiems objektams mažinimą.  

Kadangi daugeliui saugomų objektų reikšmingą poveikį gali daryti ir jūros pakrantėje 
vykdoma žmogaus veikla, kas nėra apžvelgiama šiame plane dėl skirtingos teritorinės 
priklausomybės, rengiant planavimo dokumentus pakrantės teritorijoms turi būti įvertinamas ir 
galimas poveikis su marių akvatorija tiesiogiai susijusioms rūšims ar buveinėms (tarša, buveinių 
mechaninis transformavimas, trikdymas, eutrofikacija ir pan.).  

Vienintelė alternatyvi priemonė, galinti daryti teigiamą poveikį gyvosios gamtos saugomų 
objektų būklei, yra žmogaus veiklos tam tikrose teritorijose uždraudimas ar reikšmingas 
apribojimas administracinėmis priemonėmis, kas nesvarstoma šiame dokumente. Be to, jei nebus 
parengtos naujos dispargentų panaudojimo kovai su naftos išsiliejimais jūroje taisyklės, 
numatančios dispargentų naudojimą, jei kyla reali taršos grėsmė saugomoms gamtinėms 
vertybėms, būtina atitinkamomis nuostatomis papildyti Teršimo incidentų likvidavimo jūros 
rajone darbų planą. 

Esamą teritorijos gamtosauginę reikšmę galima padidinti suformuojant naujas aplinkos 
sąlygas: įrengiant dirbtinas nerštavietes, formuojant mitybines buveines, kas pritrauktų naujas 
saugomas paukščių ir žuvų rūšis. Tačiau parengtas dokumentas apsiribojo tik šiuo metu svarbių 
gyvosios gamtos vertybių apsaugos užtikrinimo priemonių, susijusių su esamos aplinkos 
išsaugojimu, planavimu.  
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3 Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo planas  
 
1 uždavinys. Sustiprinti migruojančių vandens paukščių ir Europos Bendrijos svarbos žuvų 
rūšių bei jų buveinių apsaugą ir žuvų išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimų laikymosi kontrolę, kartu tobulinant teisės aktus, siekiant užtikrinti Baltijos 
sykų, perpelių ir rifų palankią apsaugos būklę 
 
Šio uždavinio įgyvendinimas yra susijęs su reguliariai nustatomais administraciniais pažeidimais, 
dažnai susijusiais su versline žvejyba. Dažniausi pažeidimai - aptinkami žvejybos įrankiai 
(dažniausiai tinklai), žvejybos šiais įrankiais draudimo laikotarpiais, jų naudojimo, ženklinimo 
tvarkos pažeidimai, pasitaiko nelegalios žvejybos atvejų zonoje (ties Klaipėdos uosto vartai), 
kurioje ribojama žvejyba dėl vidaus vandenyse saugomų žuvų nerštinių migracijų (lašišos, 
šlakiai). Teisiniais aktais reglamentuojami uostų ir laivybos kelių gilinimo bei valymo darbų 
terminai ne visada atitinka Europos Bendrijos svarbos rūšių apsaugos poreikius Be to, 
nepakankamai gerai registruojama saugomų paukščių rūšių priegauda, o saugomų žuvų rūšių 
priegauda visai neribojama. Verslinę žvejybą reglamentuoja visa eilė žemės ūkio ministro 
įsakymų ir ES bendros žuvininkystės politikos reglamentai, kurie nenumato saugomų žuvų rūšių 
priegaudos ribojimo.    
 
Siūlomos priemonės: 
 

1.1. Sudaryti gamtines vertybių, jas įtakojančių ūkinių veiklų, jų poveikio zonų bei 
jautrių laikotarpių sąvadą, paremtą kartografine medžiaga, ir perduoti jį už teritorijos 
apsaugą ir priežiūrą atsakingoms institucijoms  

 
Šiuo metu jūrinės Natura 2000 teritorijos neturi vidinio zonavimo, pagal saugomų vertybių 
pasiskirstymą jose. Tačiau iš tikro ne visą Baltijos priekrantės teritoriją tolygiai naudoja 
saugomos vertybės. Nekalbant apie tai, kad ne visame jos plote sutinkamos skaitlingos paukščių 
sankaupos, atskiros paukščių rūšys taip pat dažniausiai koncentruojasi skirtingose teritorijos 
vietose (žiūrėti priedus nr.7 ir nr.11). Saugomų žuvų paplitimas taip pat skiriasi (žiūrėti priedą 
nr. 10). Tuo tarpu natūrali buveinė rifai*, taip pat apima skirtingas dugno bendrijas (žiūrėti 
priedą nr.12) su skirtingais apsaugos poreikiais. Galiausiai, paukščių ir žuvų susitelkimo vietos 
būdingos tik tam tikriems sezonams, kurie, žuvų atveju, gali būti labai trumpi. Todėl ir apsaugos 
priemonių įgyvendinimas ir jo kontrolė yra aktuali tik tam tikrais metų laikotarpiais. Tačiau šiuo 
metu aukščiau minėta informacija yra tyrėjų užrašuose ir mokslinėse publikacijose, kurios 
neturi teisinio pagrindo kontrolės stiprinimui tokiose zonose. Be to, nėra aiškiai apibrėžta 
kokios ūkinės veiklos kurioje Baltijos priekrantės vietoje kelia grėsmę saugomoms vertybėms. 
Todėl būtina parengti ir oficialiai patvirtinti tokio pobūdžio žemėlapį su aiškinamąja informacija 
ir ją perduoti už Gamtotvarkos plano teritorijos apsaugą ir tvarkymą atsakingoms institucijoms: 
AM, Klaipėdos RAAD, Kuršių nerijos NPD.  

 
1.2. Organizuoti seminarą dėl aplinkosauginės kontrolės sustiprinimo Baltjos 

priekrantėje, į jį kviečiant Klaipėdos RAAD, Kuršių nerijos NP direkcijos ir Žvejybos 
Baltijos jūroje inspekcijos (ŽD padalinio) specialistus bei ypatingą dėmesį skiriant teisės 
aktuose nustatytų verslinės žvejybos bei Europos Bendrijos svarbos saugomų vertybių 
apsaugos reikalavimų užtikrinimui                                                                                                                                                               

 
Dauguma Baltijos priekrantės PAST ir BAST teritorijoje saugomų Europos Bendrijos svarbos 
paukščių bei žuvų rūšių yra migruojantys, todėl jų apsaugos poreikiai dažnai yra susiję su tam 
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tikrais migracijų ir/ar veisimosi laikotarpiais (į gėlus vandenis neršti migruojančių žuvų atveju), 
todėl svarbią reikšmę turi migracijos kelių ir sankaupų vietų apsauga. Todėl būtent tokiais 
laikotarpiais ir svarbiausiose saugomų rūšių susikaupimo vietose turėtų būti sutelktos didžiausios 
aplinkosauginių, o ypač inspekcinę veiklą vykdančių institucijų pastangos, nes tai turi didelę įtaką 
minėtų Europos Bendrijos saugomų rūšių populiacijų būklei. Siekiant geresnio aplinkosauginių 
organizacijų darbo efektyvumo, būtina surengti seminarą, kuriame būtų aptartos ES svarbos 
gamtos vertybių apsaugos problemos, numatyti veiksmai, leidžiantis tinkamai koordinuoti atskirų 
institucijų, atsakingų už gamtinių vertybių apsaugą šioje teritorijoje, darbą. Pasitarimo metu būtų 
aptarti aktualiausi laikotarpiai, būtiniausios apsaugos priemonės, o taip pat bendrai derinami 
atskirų institucijų veiksmai. Be Klaipėdos RAAD ir Žvejybos Baltijos jūroje inspekcijos prie 
ŽŪM, pasitarime turi dalyvauti ir Kuršių nerijos NPD specialistai, NVO atstovai bei 
mokslininkai. 
 

1.3. Atsižvelgiant į Europos Bendrijos svarbos žuvų (Baltijos sykų ir perpelių) 
anadrominių migracijų Baltijos priekrantėje ir jų neršto laikotarpius, įvertinti teisės aktus, 
nustatančius aplinkosaugos sąlygas uostų valymui ir gilinimui (įskaitant iškasto grunto 
gramzdinimą), ir esant poreikiui, numatyti šių žuvų apsaugos poreikius atitinkančių leidimų 
išdavimo tvarką  

 
Uosto valymo ir gilinimo darbų vykdymui yra išduodami specialūs leidimai. Gilinimo darbus 
uosto akvatorijoje rekomenduojama nevykdyti vykstant Baltijos sykų migracijai į Kuršių marias 
rugpjūčio 16 d. iki spalio 31 d ir perpelių migracijai balandžio 15 – birželio 15 d. laikotarpiais 
arba, jei yra poreikis, vykdyti Baltijos sykų ir perpelių migracijos stebėseną ir koreguoti darbų 
vykdymo laikotarpius, esant intensyviai šių žuvų migracijai.  
 
2 uždavinys. Mažinti žvejybos intensyvumą teritorijoje 
 
Siūlomos priemonės: 
 
2.1. Parengti teisės aktų projektus, numatančius, jog įmonių, kurios laivus nustoja naudoti 
žvejybai, žvejybos įrankių limitai negali būti perduodami kitoms įmonėms 
 
Intensyvi verslinė žvejyba labiausiai veikia priekrantės tiek saugomų, tiek verslinių žuvų 
išteklius. Verslinės žvejybos intensyvumo mažinimas Baltijos jūros priekrantėje numatytas pagal 
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programą, patvirtintą 2007 m. 
gruodžio 17 d. Europos Komisijos sprendimu C/2007/6703; 2007 – 2013 m. Programoje 
numatytomis kompensacijomis turėtų pasinaudoti 40 – 50 % įmonių, o žvejybos intensyvumas 
priekrantėje sumažėtų 30 – 60 %, tame tarpe Kuršių nerijos Natura 2000 teritorijos priekrantėje. 
Dabartinis žvejybos priekrantėje reglamentavimas leidžia naudoti 4000 m ir 6000 m žiauninių 
tinklų atitinkamai ≥12 m ir <12 m ilgio laivams. Šis limitas neturi didėti išeinant iš verslo daliai 
įmonių, nes priešingu atveju žvejybos intensyvumas iš esmės nesikeis, nors įmonių bei laivų 
skaičiaus ir bus mažesnis. Taigi, pasitraukiant įmonėms iš žvejybos verslo, atitinkamai turėtų 
mažėti bendras žvejybos intensyvumas priekrantėje. Todėl žvejybos įrankių limitai negali būti 
perduodami kitoms įmonėms, kad dabartinis leistinas žvejybos įrankių limitas vienam 
laivui/įmonei nedidėtų, o bendras žvejybos įrankių ir įmonių/laivų skaičius saugomoje teritorijoje 
mažėtų atitinkamai likviduojamų įmonių/laivų skaičiui taip mažinant bendrą žvejybos 
intensyvumą. Įmonėms žvejojančioms saugomos teritorijos ribose turi būti teikiamas prioritetas, 
joms pasitraukiant iš verslo (prioriteto tvarka 1-15 Žvejybos Baltijos jūros priekrantėje baruose). 
Tuo pačiu, nepasitraukiančios iš verslo įmonės neturi perkelti veiklos iš aplinkinių teritorijų į 
saugomas teritorijas. 
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3 uždavinys. Apsaugoti Europos Bendrijos svarbos žuvų rūšies (jūrinių sykų) populiaciją 
nuo tolesnio nykimo bei siekti jos atsistatymo keičiant žvejybos taisyklių reglamentavimą 

 
Siūlomos priemonės: 

 
3.1 Papildyti žvejybos taisykles reglamentuojant jūrinio syko specializuotą žvejybą, padidinant 
verslinį syko dydį bei ribojant žvejybą migruojančių sykų susitelkimo vietose  
 
Dabartinis verslinės žvejybos reglamentavimas Baltijos jūros priekrantėje sykų žvejyba riboja: 
limituojant verslinį dydį (36 cm), bei specializuotai žvejybai naudojamų tinklų akytumą (50 mm). 
Kadangi jūrinių sykų populiacijos būklė sparčiai blogėja, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 12 d. įsakymą Nr. 3D-20 „Dėl verslinės žvejybos Lietuvos 
Respublikos teritoriniuose vandenyse Baltijos jūroje ir mažos apimties priekrantės žvejybos 
specifinių reikalavimų nustatymo“ (Žin., 2005, Nr. 7-210; Nr. 63-2246; 2006, Nr. 60-2160; 2007, 
Nr. 61-2356; 2008, Nr. 57-2156), papildant jį specializuotos sykų žvejybos draudimu (ne daugiau 
50% laimikio), padidinant verslinį syko dydį nuo dabar leidžiamo 36 cm iki 44 cm. Be to, nuo 
rugpjūčio 15 d. iki spalio 31 d. drausti mažesniu kaip 3 km spinduliu nuo Klaipėdos uosto vartų 
gaudyti migruojančius neršti sykus. 
 

3.2 Organizuoti reguliarią jūrinio syko išteklių būklės stebėsenos programą 
 
Sykų populiacijos būklė sparčiai blogėja, todėl reikalinga žvejybos reglamentavimą sugriežtinti 
iki ištekliai neatsistatys, o populiacijos dinamiką stebėti vykdant nuolatinę išteklių būklės 
stebėseną. Ši stebėsenos programa turi būti numatyta naujoje Valstybinio aplinkos monitoringo 
programoje, o jos duomenys turi būti perduodami AM GAD, kuris yra atsakingas už saugomų 
žuvų rūšių apsaugos organizavimą. Stebėsenos programa yra detaliai aprašyta šio plano 16 
priede. 
 
 
4 uždavinys. Informuoti gamtos išteklių naudotojus ir visuomenę apie teritorijos gamtines 
vertybes bei jų apsaugos tikslus ir priemones. 
 
Siūlomos priemonės: 
 
4.1. Parengti ne mažiau kaip dešimt populiarių straipsnių regiono ir  penkis šalies spaudoje apie 
teritorijos svarbą saugant migruojančių paukščių sankaupų vietas ir žuvų bei žinduolių rūšis, jų 
apsaugos problemas bei būtinas gamtosaugines priemones.  
 
Visuomenė šiuo metu nepakankamai žino apie jūrinės ekosistemos įvairovę Lietuvos 
priekrantėje. Net ir Jūrų muziejaus ekspozicijoje dominuoja pietinių platumų fauna. Tuo tarpu 
Baltijos priekrantėje sutinkamos vertybės kartais yra ne mažiau įdomios ir patrauklios, be to, šalis 
yra įsipareigojusi užtikrinti jų apsaugą. Todėl visuomenė ir bus informuojama šiais klausimais, 
akcentuojant Lietuvos priekrantėje sutinkamų rifų išskirtinumą, žiemojančių vandens paukščių 
sankaupas, ypač žiemojančių toliau nuo kranto ir sunkiai pastebimų, o taip pat saugomas žuvų 
rūšis bei žinduolius. Siekiant, kad priemonė maksimaliai prisidėtų prie teritorijos gamtos vertybių 
apsaugos, straipsniuose reikėtų rašyti ir apie minimų rūšių apsaugos priemones, glaustai 
pateikiama informacija apie žmogaus veiklos apribojimus, bei pateiktos nuorodos į atitinkamus 
teisės aktus. 
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4.2. Parengti ir išleisti ir išplatinti  informacinę brošiūrą apie Baltijos jūros priekrantės gamtines 
vertybes ir specialių priemonių poreikį jų išsaugojimui  
 
Šiuo metu nėra vieno bendro leidinio apie visas šalies Baltijos priekrantes gamtines vertybes ir jų 
apsaugos poreikius. Atskirai išleista knyga tik apie Baltijos jūros žuvis. Todėl toks leidinys turėtų 
būti naudingas ne tik biologijos mokytojams, saugomų teritorijų specialistams ar turistų gidams, 
bet ir paprastiems pajūrio lankytojams, kurie čia būdami bet kuriuo atveju tiesiogiai susiduria su 
atskiromis vertybėmis, tačiau dažnai neturi atitinkamos informacijos apie jas. 

 
4.3. Kasmet atnaujinti ir išleisti verslinę žvejybą Baltijos priekrantėje reglamentuojančių teisės 
aktų rinkinį su metodiniais priedais, skirtais žvejybos įrankiuose sugaunamų vandens paukščių 
rūšių apibūdinimui, ir jį išplatinti žvejų tarpe.  
 
Dabartinį žvejybos reglamentavimą Baltijos jūros priekrantėje, tame tarpe Kuršių nerijos Natura  
2000 teritorijoje, nusako Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 12 d. 
įsakymas Nr. 3D-20 „Dėl verslinės žvejybos Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse 
Baltijos jūroje ir mažos apimties priekrantės žvejybos specifinių reikalavimų nustatymo“  bei jo 
pakeitimai (Žin., 2005, Nr. 7-210; Nr. 63-2246; 2006, Nr. 60-2160; 2007, Nr. 61-2356; 2008, Nr. 
57-2156). Šiuo dokumentu žvejai vykdantis verslinę žvejybą vadovautis gali tik iš dalies, kadangi 
jame nėra paminėta visa eilė žvejybos apribojimų numatytų ES teisės aktais. Visų teisės aktų, 
apimančių Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančių verslinę žvejybą Baltijos 
jūros priekrantėje rinkinys sudarytų galimybę priekrantės žvejams juo vadovautis ir vykdyti ūkinę 
veiklą jų nepažeidžiant, o tuo pačiu nedarant žalos saugomoms gamtinėms vertybėms.  
Žvejybos įrankiuose sugaunamų vandens paukščių rūšių apibūdinimui skirtas leidinio priedas 
palengvintų vandens paukščių priegaudos žvejybos įrankiuose registravimą. Žvejybos įrankiuose 
Baltijos jūros priekrantėje sugaunama virš 10 vandens paukščių rūšių. Neturint patyrimo, šių 
paukščių apibūdinimas iki rūšies gali būti problematiškas, todėl būtina specialiai žvejams išleisti 
metodinę medžiagą (patogią naudojimui ir padedančią apibūdinti aktualias vandens paukščių 
rūšis), kuri įgalintų lengvai apibūdinti versliniuose žvejybos įrankiuose sugautus vandens 
paukščius iki rūšies. Tokia publikuota medžiaga, kuri būtų išplatinta visiems aprašomos 
teritorijos žvejams (verslininkams), papildomai gali būti naudojama kaip mokomoji priemonė  
 
4.4. Įrengti ne mažiau trijų informacinių stendų labiausiai lankomose pakrantės vietose  
 
Ši priemonė sudarytų galimybę pajūrio lankytojus supažindinti ne tik su pakrantės gamtinėms 
vertybėmis, bet ir tomis, kurios sutinkamos priekrantėje bet nepastebimos (yra po vandeniu), arba 
sunkiai pastebimos (yra toliau nuo kranto ar aptinkamos tik tam tikrais laikotarpiais) 
 
5 uždavinys. Papildyti teisės aktus, nustatančius Natura 2000 teritorijų apsaugos 
reglamentą.  
 
Siūlomos priemonės: 

 
     5.1. Papildyti Kuršių nerijos NP jūrinės akvatorijos nuostatus, siekiant pagerinti Europos 
Bendrijos svarbos saugomų vertybių būklę 
 
Baltijos jūros priekrantės talasologinis draustinis turi patvirtintus nuostatus, kuriuose numatyti 
atskirų saugomų vertybių apsaugos priemonės. Tuo tarpu Pajūrio RP ribose esantis Baltijos 
talasologinis draustinis, nors jis taip pat yra Baltijos jūros priekrantės Natura 2000 teritorijos 
dalis, turi tik bendrus nuostatus, tiesiogiai nesusijusius su ES svarbos saugomų vertybių apsaugos 
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poreikiais, todėl tik iš dalies atlieka savo funkciją, užtikrinant ES svarbos žuvų ir paukščių rūšių 
palankią apsaugos būklę. Siūloma įtraukti sekančias nuostatas, ribojančias žmogaus ūkinę veiklą: 

- statyti naujus viršvandeninius statinius priekrantės zonoje, jeigu nustatytąja tvarka 
atlikus poveikio aplinkai vertinimą būtų nustatyta, kad tai pablogintų buveinių būklę; 

- tvarkyti jūros dugną ar kitaip transformuoti buveines, jeigu tai pažeistų cheminę vandens 
sudėtį, keistų, terštų ar kitaip pablogintų natūralių buveinių būklę; 

- medžioti vandens ir pelkių paukščius; 
 
6 uždavinys. Mažinti jūrinių žinduolių, vandens paukščių ir Europos Bendrijos svarbos 
žuvų rūšių priegaudą.  

 
Iki 1992 metų verslinė žvejyba statomaisiais tinklaičiais Lietuvos Baltijos jūros priekrantėje 

nebuvo vykdoma, o ją įteisinus, nuo 1992 metų, tokios žvejybos apimtys čia sparčiai išaugo. 
Neišvengiamai iškilo ir paukščių priegaudos statomuosiuose tinklaičiuose problema, nes gausios 
vandens paukščių sankaupos bei intensyvi verslinė žvejyba šioje teritorijoje persidengia tiek 
laike, tiek erdvėje. Lietuvos Baltijos jūros priekrantėje atlikti tyrimai parodė, kad verslinės 
žvejybos įrankiuose Lietuvos Baltijos jūros priekrantėje gali žūti iki 15% kai kurių čia 
žiemojančių vandens paukščių rūšių individų. Tinklaičiuose taip pat žūna retos vandens paukščių 
rūšys – sibirinės gagos, juodakakliai ir rudakakliai narai. Tačiau minėti tyrimai taip pat leido 
nustatyti skirtingų žvejybos įrankių pavojingumą vandens paukščiams bei pasiūlyti ekonomiškai 
rentabilias alternatyvas didžiausią pavojų keliantiems žvejybos įrankiams. Tai įgalina siūlyti 
priemones, maksimaliai suderinančias tiek gamtosauginius tiek ūkinės veiklos Baltijos jūros 
priekrantėje interesus. Taip pat būtina atkreipti dėmesį į tai, kad nors vandens paukščių 
priegaudos problema yra akivaizdi, iki  šiol vandens paukščių priegauda verslinės žvejybos 
įrankiuose nėra registruojama, todėl sunku įvertinti tiek tikruosius problemos mastus, tiek 
siūlomų gamtosauginių priemonių efektyvumą ateityje. 
 
Siūlomos priemonės: 
 

6.1. Pakeisti vandens paukščių ir Europos Bendrijos svarbos žuvų rūšių priegaudos 
registravimo tvarką 
 

Šiuo metu galiojančiose Baltijos jūros priekrantės žvejybos žurnalų pildymo taisyklėse, 
patvirtintose Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 
direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V1-33 „Dėl Baltijos jūros priekrantės žvejybos 
žurnalų“ (Žin., 2004, Nr. 136-4981, Žin., 2008, Nr. 58-2194), nėra numatytas reikalavimas 
registruoti žvejybos įrankiuose sugaunamus paukščius, o Europos Bendrijos svarbos žuvų rūšis 
(perpelė ir sykas) tik iš dalies nurodant bendrą laimikio svorį. Todėl jokia vandens paukščių 
priegaudos apskaita nėra vykdoma, o žuvų atveju ji yra tik dalinė. Tokia apskaita yra būtina, 
siekiant tiksliai įvertinti vandens paukščių bei Europos Bendrijos svarbos žuvų rūšių priegaudos 
mastus bei nustatant galimą verslinės žvejybos poveikį Baltijos jūros priekrantėje žiemojantiems 
vandens paukščiams bei tiksliau vertinant poveikį saugomoms žuvų rūšims, o taip pat imantis 
atitinkamų apsaugos priemonių. Siūlome pakeisti Žuvininkystės departamento prie Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 25 d. įsakymą Nr. V1-33 
„Dėl Baltijos jūros priekrantės žvejybos žurnalų“ (Žin., 2004, Nr. 136-4981), papildant jį 
reikalavimu registruoti visus žvejybos įrankiuose sugaunamus vandens paukščius, nurodant jų 
rūšį, kiekį bei kitas sugavimo aplinkybes bei registruojant perpelių ir sykų laimikius tiek nurodant 
bendrą laimikio svorį, tiek sugautų žuvų skaičių. 
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6.2. Skatinti perėjimą nuo tradicinės žvejybos tinklais prie alternatyvių žvejybos metodų: ūdų, 
gaudyklių, tam naudojant ES kompensacinius mechanizmus  
 
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programa (toliau – veiksmų 

programa), parengta vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus nacionaliniu strateginiu 
planu 2007-2013 m. (toliau – Nacionalinis strateginis planas), numato priemones, kurios bus 
finansuojamos iš Europos žuvininkystės fondo ir nacionalinio biudžeto 2007-2013 m. laikotarpiu. 
Veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo 
priemonės“ turėtų padėti įgyvendinti Nacionaliniame strateginiame plane iškeltus uždavinius, 
tame tarpe, uždavinį „modernizuoti ir tobulinti žvejybos įrangą bei priemones, taikant 
selektyvesnius, labiau išteklius tausojančius žvejybos įrankius“. Lietuvos žemės ūkio ministro 
2008 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 3D-708 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 
metų veiksmų Programos pirmosios prioritetinės krypties „jūrų žvejybos laivyno pritaikymo 
priemonės“ priemonės „žvejybos laivų modernizavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 
kaip vieną iš priemonės uždavinių numato „įdiegti didesnio selektyvumo žvejybos metodus, 
siekiant sumažinti nepageidaujamą kitų žuvų priegaudą“. Projekto rezultatai rodo, jog gaudyklės 
ir ūdos turėtų būti pripažintos alternatyviais įrankiais, mažinančiais nepageidautiną saugomų 
žuvų, o taip pat ir žiemojančių paukščių priegaudą, todėl siūlome papildomu Žemės ūkio ministro 
įsakymu nustatyti mechanizmą, kuris numatytų alternatyvių įrankių įsigijimo kompensavimo 
tvarką (pirmiausia tam panaudojant Europos žuvininkystės fondo ir nacionalinio biudžeto lėšas) 
keičiant tradicinių įrankių (tinklų) limitus į alternatyvių įrankių limitus taip, kad nebūtų 
didinamas bendras verslinės žvejybos intensyvumas priekrantėje dėl papildomai atsirandančių 
naujų įrankių, tam skelbiant kvietimą teikti paraiškas pagal šią priemonę. Aplinkos ministerija 
turėtų inicijuoti tokio kvietimo skelbimą konsultaciju su ŽŪM pagalba. Tuo tarpu Kuršių nerijos 
NPD turėtų vykdyti šviečiamąjį-aiškinamąjį darbą vietos žvejų-verslininkų tarpe. 
 
6.3. Įteisinti vandens paukščių priegaudą mažinančius verslinės žvejybos Baltijos jūros 
priekrantėje apribojimus 

 
Vandens paukščių priegaudos verslinės žvejybos įrankiuose Baltijos jūros priekrantėje tyrimų 
metu buvo nustatyta, kad pavojingiausi vandens paukščiams yra statomieji tinklaičiai, kurių akies 
dydis yra 55 mm ir didesnis. Mažesnio akies dydžio statomuosiuose tinklaičiuose paukščiai taip 
pat sugaunami, tačiau jie yra sąlyginai mažiau pavojingi. Taip pat nustatyta, kad didžioji dalis 
vandens paukščių įsipainioja į statomuosius tinklaičius iki 15 metrų gylyje. Todėl siūlome 
pakeisti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 12 d. įsakymą Nr. 3D-20 „Dėl 
verslinės žvejybos Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse Baltijos jūroje ir mažos 
apimties priekrantės žvejybos specifinių reikalavimų nustatymo“ (Žin., 2005, Nr. 7-210; Nr. 63-
2246; 2006, Nr. 60-2160; 2007, Nr. 61-2356; 2008, Nr. 57-2156), papildant jį draudimu statyti 55 
mm ir didesnių akių dydžio tinklaičius 19–26 Baltijos jūros priekrantės žvejybos baruose nuo 
sausio 1 d. iki balandžio 15 d. ir nuo lapkričio 16 d. iki gruodžio 31 d. tokiame gylyje, kur nuo 
vandens paviršiaus iki viršutinės tinklo ribos yra mažiau kaip 15 metrų. 
 
6.4. Keisti verslinės žvejybos tvarką, siekiant, kad būtų leidžiama mažoms įmonėms žvejoti už 
priekrantės ribų  
 
Žvejyba priekrantėje daro didelį poveikį žiemojančių paukščių, Europos bendrijos svarbos žuvų 
rūšių, kitų saugomų, retų ar verslinių žuvų populiacijoms, be to dažnai stebima didelė neverslinio 
dydžio žuvų jauniklių atsiganančių priekrantėje priegauda. Siūlome Žemės ūkio ministro įsakymu 
numatyti galimybę ir atitinkamą tvarką dabar priekrantėje žvejojančioms įmonėms, turinčioms, 
pritaikančioms ar įsigyjančioms laivus atitinkančius saugios laivybos reikalavimus, žvejoti už 
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priekrantės zonos (20 m gylio izobata) ribų, su sąlyga, kad to pageidaujančios žvejų įmonės išeitų 
iš priekrantės žvejybos plaukiojimo priemonių registro su įrankių limitais be teisės grįžti į 
priekrantės žvejybą. Prioritetas turėtų būti taikomas tokioms įmonėms, kurios žvejoja Baltijos 
jūros priekrantės Natura 2000 teritorijos priekrantės ribose (1-15 žvejybos barai). 
 
7 uždavinys. Tobulinti šalies aplinkosauginius teisės aktus, reglamentuojančius gamtinių 
vertybių apsaugą ekstremalių situacijų atveju. 
 
Siūlomos priemonės:  
7.1. Parengti naujus Teršimo incidentų likvidavimo jūros rajone darbų plano žemėlapius su 
pažymėtomis jautriausiomis teršiančių medžiagų išsiliejimams pakrantės ir jūros rajono vietomis, 
kartu pateikiant nuorodas į jį objektų lokaliuose avarijų likvidavimo planuose  
 
Lietuvos jūros rajone ir sausumoje yra vykdoma ūkinė veikla, sąlygoja avarinės taršos tikimybę. 
Kadangi Lietuvos jūros priekrantės zona pasižymi jautria ekosistemų įvairove, žuvų neršto ir 
atsiganymo vietomis, tarptautinės svarbos jūros paukščių susitelkimo vietomis bei saugomomis 
teritorijomis, net ir nedidelis incidentas gali padaryti didelę žalą ES svarbos gamtinėms 
teritorijoms.  
Nuo 2009 metų sausio 1 d. neteko galios „Nacionalinis taršos incidentų jūroje likvidavimo 
planas“, patvirtintas 1999 m. rugsėjo 15 d. LR aplinkos ministro ir LR susisiekimo ministro 
įsakymu Nr. 285/347. Šiuo metu galioja 2009 m. lapkričio 9 d. Krašto apsaugos ministro, 
aplinkos ministro ir vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. V-1044/D1-673/1V-596 „Dėl teršimo 
incidentų likvidavimo jūros rajone darbų plano patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 138-6099). 
Likvidavimo plane nėra pateikiami jautrių teritorijų (tiek buveinių, tiek paukščių apsaugai svarbių 
teritorijų) žemėlapiai, o pateikta nuostata (8 straipsnis), kad priimant sprendimus dėl atsakomųjų 
veiksmų būdų ir priemonių, atsižvelgiama į AM pateiktus jūros aplinkos komponentų jautrumo 
žemėlapius (sena versija, maždaug 10 metų senumo). Būtų tikslinga nacionaliniame likvidavimo 
plane (jo prieduose) pateikti jautrių teritorijų žemėlapius su jų koordinatėmis, kad būtų galima 
operatyviai ir efektyviai likviduoti visus teršimo teršiančiomis medžiagomis incidentus, kad žala 
jūros ištekliams, o ypač saugomo svertybėms būtų kiek galima sumažinta. Jų apsaugai turi būti 
suteikiamas prioritetas ir į tai atsižvelgiama priimant sprendimus dėl teršimo incidentų 
likvidavimo. Tačiau tam reikalinga tiksli informacija, kurios šiuo metu nėra. Tuo tarpu lokaliuose 
Planuose turi būti nuoroda, kad būtina vadovautis jautrių teritorijų žemėlapiais iš nacionalinio 
plano, tuo būdu likvidavimo darbus ir priemones planuojant atsižvelgiant į svarbiu gamtosauginiu 
požiūriu rajonų išsidėstymą, jų jautrumą.  
 

7.2. Siekti, kad rengiant Nacionalinį teršimo incidentų likvidavimo jūros rajone planą, šiame 
darbe dalyvautų ir atitinkami gamtinių vertybių apsaugos ekspertai 
 
Nacionalinis teršimo incidentų likvidavimo planas, prieš jo tvirtinimą, turi būti suderintas su 
atitinkamomis institucijomis, įskaitant gamtinių vertybių apsaugos ekspertus, tyrėjus, kurie valdo 
paskutinę aktualią informaciją. Jų dalyvavimas svarbus parenkant efektyviausius likvidavimo 
būdus ir priemones saugomų teritorijų, ypač Natura 2000, ribose. Iki šiol nacionalinis teršimo 
incidentų likvidavimo planas nebuvo derinamas nei su valstybinėmis mokslo institucijomis, 
reguliariai atliekančiomis mokslinius tyrimus Lietuvos pajūryje, tame tarpe ES svarbos saugomų 
gamtinių vertybių, nei su atskirais ekspertais, jau daug metų dirbančiais ES svarbos gamtinių 
objektų apsaugos klausimais. 
 
7.3. Parengti nacionalines dispergentų panaudojimo kovai su naftos išsiliejimais jūroje taisykles  
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Remiantis teršimo incidentų likvidavimo jūros rajone darbų planu, leidimą naudoti dispergentus 
atskiru leidimu suteikia Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas. Plane nurodoma, 
kad dispergentai naudojami tik išimtiniais atvejais, kai mechaninės priemonės nepadeda. Tačiau 
siūlomose parengti taisyklėse turi būti nurodoma, kokius dispergentų kiekius kokiam išsipylusių 
teršalų kiekiui galima naudoti, naudojimo būdai (purškimas ir kt.), kokios sudėties dispergentai 
naudojami ir pan., atsižvelgiant ir į saugomų objektų ypatumus, užtikrinant jų palankią apsaugos 
būklę. Be to, atskirais atvejais, jei kyla akivaizdi grėsmė ES svarbos gamtinėms vertybėms, 
leidimas naudoti despergentus gali būti išduodamas skubos/išskirtine tvarka. Vyriausybės 
nutarimo „Dėl Nemuno upių baseinų rajono valdymo plano ir Nemuno upių baseinų rajono 
priemonių programos patvirtinimo“ projekte, kurį numatoma tvirtinti 2010 metais, įtraukta 
priemonė, susijusi būtent su šių taisyklių parengimu. 

7.4. Parengti jūros taršos padarinių poveikio monitoringo ir vertinimo tvarką, numatančią 
teršalų išsiliejimo atveju pritraukti kitų žinybų ekspertus taršos poveikio vertinimo metu (jūros 
bentoso, ornitologus, ichtiologus, kt.) 
 
Vykdant teršiančių medžiagų jūroje likvidavimą, nėra surenkamos visos teršiančios medžiagos, 
dalis pasilieka aplinkoje toliau keldamos poveikį gyviems organizmams. Įvykus teršimo 
incidentui teršimo momentu yra užteršiama pati aplinka ir gyvieji organizmai, kai nuo teršiančių 
medžiagų, patekusių ant jų, dalis gyvųjų organizmų žūna ir vėlesniais laikotarpiais, nei pats 
incidentas. Dabartiniame teršimo incidentų likvidavimo jūros rajone darbų plane nėra 
reglamentuota tyrimų, būtinų objektyviai įvertinti realų poveikį, o taip pat poveikio 
reikšmingumo įvertinimo tvarkos (tame tarpe monitoringo po avarijų). Siūloma tvarka turi būti 
nurodyta Plane arba patvirtinta atskiru AM ministro įsakymu – visais teršalų išsiliejimų atvejais. 
Šioje tvarkoje turėtų būti apibrėžiama kokie aplinkos komponentai turi būti stebimi ir kokios 
institucijos turi dalyvauti tiek atliekant atskirų komponentų tyrimus, tiek vertinant rezultatus. 
Tvarkoje nurodyti atsakingą instituciją už integruoto vertinimo parengimą.  

 
8 uždavinys. Mažinti migruojančių ir žiemojančių vandens paukščių trikdymą. 
 
Migracija ir žiemojimas – vandens paukščiams kritinis metų ciklo laikotarpis, nes paukščiai šiuo 
metu susitelkia intensyviai žmogaus ūkinei veiklai naudojamose teritorijose į dideles sankaupas, 
kur maisto kiekis yra ribotas, trumpas šviesus paros metas smarkiai apriboja mitybos laiką, o 
žema aplinkos temperatūra atima daug energijos, reikalingos pastoviai paukščių kūno 
temperatūrai palaikyti, todėl paukščiai išgyvena didelį energetinį stresą. Siekdami gauti 
pakankamai energijos, labai didelę dienos dalį jie priversti maitintis, todėl tinkama mitybinė bazė, 
kur maisto tankis ir kiekis yra optimalūs ir lengvai pasiekiami, turi kritinę reikšmę sėkmingam 
paukščių išgyvenimui tokiu sudėtingu jų gyvenimo laikotarpiu. Bet koks paukščių trikdymas šiuo 
metu, priverčiantis juos perskridinėti iš vietos į vieta, eikvojant taip sunkiai gaunamą energiją, bei 
pasitraukti iš optimalių mitybinių teritorijų į mažiau palankias, kur maisto yra mažiau ar jūros 
gylis yra didesnis, kas verčia juos išeikvoti daugiau energijos surenkant tą patį maisto kiekį, gali 
labai ženkliai pabloginti šių paukščių būklę ir sumažinti tikimybę jiems sėkmingai peržiemoti. 
Atšiaurios oro sąlygos (audros, ypač didelis šaltis ir pan.) gali dar labiau pabloginti tokią 
situaciją. 
Pagrindinis potencialus reikšmingo vandens paukščių trikdymo šaltinis migracijų ir žiemojimo 
laikotarpiu nagrinėjamoje teritorijoje yra karinės pratybos karinių pratybų akvatorijose. Paukščių 
apsaugai svarbi teritorija patenka į jūrinių šaudymų akvatoriją EYD17 (Juodkrantė), o į vakarus 
nuo PAST driekiasi Baltijos jūros akvatorija EYD18 (Nida). Karinės oro pajėgos jūrinių šaudymų 
akvatorijoje EYD17 atlieka karines – mokomąsias pratybas, kurių metu iš radiolokacinės kuopos 
Juodkrantėje teritorijos ir pirmojo viršutinio apsauginio kopagūbrio šaudoma į Baltijos jūros 
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pusėje esančius lėktuvo tempiamus oro taikinius iš zenitinės artilerijos pabūklų L70 bei 
antžeminės oro erdvės gynybos sistemos RBS-70. Karinės jūrų pajėgos pratybas vykdo Baltijos 
jūros akvatorijoje EYD18 (į vakarus nuo PAST ribų). Čia vykdomose pratybose laivų įgulos 
mokomos manevravimo, persekiojimo ir sulaikymo, kovos už laivo gyvybingumą, evakavimo, 
kovinio šaudymo iš laivuose esančios ginkluotės, paieškos ir gelbėjimo bei kitų veiksmų, 
vadovaujantis NATO procedūromis. 
Nors atlikti zenitinės artilerijos pabūklų L70 bei antžeminės oro erdvės gynybos sistemos RBS-70 
šaudymų triukšmo poveikio tyrimai nenustatė reikšmingo tokių šaudymų poveikio vandens 
paukščiams (Ignatavičius, 2003, 2005), tiesiogiai ir sistemingai šio triukšmo poveikis 
žiemojantiems vandens paukščiams nebuvo tirtas. Neabejotina, kad staigus ginkluotes šūvių 
triukšmas sukelia vandens paukščių pasibaidymą iš karinių pratybų vietų. Be abejo, toks paukščių 
pabaidymas nėra tiesiogiai mirtinai pavojingas žiemojantiems paukščiams, tačiau gali turėti 
neigiamų netiesioginių pasekmių – padidinti žiemojančių vandens paukščių energetinį stresą ir 
sumažinti jų sėkmingo peržiemojimo tikimybę. Siekiant sušvelninti ši neigiamą poveikį ar visai 
jo išvengti reikėtų karines pratybas organizuoti taip, kad jos laike ir erdvėje nepersidengtų su 
svarbiomis jūros ir vandens paukščių sankaupomis. 
 
Siūlomos priemonės:  
 
8.1. Stebėti, kad vykdant karines mokomąsias pratybas jūrinių šaudymų akvatorijoje EYD17 
laikytis papildomų apribojimų dėl sezoniškumo, šaudymo intensyvumo ir paros ritmikos 
 
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos sekretoriaus 2003-10-30 rašte Nr. 1-17-7604 “Dėl 
šaudymo pratybų Kuršių nerijos nacionaliniame parke” yra nurodyti reikalavimai, kurių būtina 
laikytis vykdant šaudymo pratybas jūrinių šaudymų akvatorijoje EYD17 iš zenitinės artilerijos 
pabūklų L-70. Pradėjus šioje akvatorijoje kariniams mokymams naudoti oro erdvės gynybos 
ginkluotės sistemas RBS-70, būtina papildomai laikytis rekomendacijų, nurodytų moksliniame 
tiriamajame darbe “Neigiamo poveikio gamtai šaudant iš antžeminės oro erdvės gynybos 
sistemos RBS-70 tyrimo darbai” (Ignatavičius, 2005): 
• šaudymus vykdyti rudenį nuo spalio 1 d. iki spalio 15 d. ir pavasarį nuo balandžio 1 d. iki 

balandžio 15 d.; 
• vienu metu šaudymus vykdyti ne daugiau kaip iš dviejų 40 mm kalibro zenitinės artilerijos 

pabūklų L-70 arba vienos antžeminės oro erdvės gynybos sistemos RBS-70; 
• šaudymus vykdyti ne dažniau, kaip kas antrą dieną, šaudant ne daugiau, kaip 4 valandas per 

parą iš zenitinės artilerijos pabūklų L-70 arba per vienas pratybas iššaunant ne daugiau kaip 5 
raketas į oro taikinius iš antžeminės oro erdvės gynybos sistemos RBS-70, esant intervalui 
tarp šūvių ne mažiau kaip vienai valandai; 

• šaudymus vykdyti tik šviesiu paros laiku. 
 
8.2. Stebėti, kad ateityje steigiant naujas saugomas jūrines teritorijas ar plečiant dabartinės 
paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribas, būtų numatyti papildomi paukščių trikdymą 
mažinantys apribojimai 
 
Ateityje išplėtus dabartinės paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribas, apimant svarbias vandens 
paukščių sankaupas, nustatytas už dabartinės PAST, ir joms dalinai persidengus su Baltijos jūros 
akvatorija EYD18, kur karinės jūrų pajėgos vykdo karines pratybas, reikės būtina įteisinti 
papildomus apribojimus šių karinių pratybų vykdymui, siekiant minimizuoti karinių pratybų 
trikdymo poveikį čia žiemojantiems ir migruojantiems vandens paukščiams.  



 52 

Tam siūlomi apribojimai, kurie turėtų būti įtraukti į naujai steigiamos jūrinės saugomos teritorijos 
individualius nuostatus: 

1) Karinių jūros pajėgų pratybų Baltijos jūros akvatorijoje EYD18 nevykdyti jūros paukščių 
migracijos ir žiemojimo laikotarpiu – nuo spalio 15 d. iki balandžio 1 d., bei mažųjų kirų 
migracijos laikotarpiu – nuo liepos 15 d. iki rugpjūčio 30 d. 

2) jei Karinių jūros pajėgų pratybos Baltijos jūros akvatorijoje EYD18 neišvengiamai turi būti 
vykdomos 1 punkte paminėtais laikotarpiais: 

• jos neturi būti vykdomos akvatorijos EYD18 dalyje, patenkančioje į išplėstos PAST 
ribas; 

• jos neturi būti vykdomos vėjuotu oru (>5 balų pagal Boforto skalę) bei esant itin 
žemai oro temperatūrai (žemiau -10°C); 

• turi būti imtasi ypatingų atsargumo priemonių, kad nesukelti taršos naftos produktais 
iš karinėse pratybose dalyvaujančių laivų; 

• tokių pratybų grafikas ir vykdymo vietos turi būti iš anksto suderintos su už vandens 
paukščių apsaugą Baltijos jūroje atsakingomis institucijomis, atsižvelgiant į realią 
situaciją (žiemos eigą, šiauriau Lietuvos esančių žiemaviečių būklę ir ledo dangos 
pasiskirstymą Baltijos jūroje, Lietuvos vandenyse žiemojančių ir migruojančių 
vandens paukščių gausą ir pasiskirstymą ir kt.). 

 
 

 



 

 
 
8 lentelė. Gamtotvarkos plano priemonių įgyvendinimo planas ir apimtys atskirais metais, atsakingos institucijos, preliminarios išlaidos, 
darbų prioritetai ir galimi finansavimo šaltiniai  

Gamtotvarkos plano įgyvendinimo metai ir priemonėms planuojamos išlaidos 

I metai II metai III metai IV metai V metai 
Gamtotvarkos plano 
priemonės 
pavadinimas 

Tvarkymo 
plotas  

Atsak-
inga 
insti-
tucija 

Planuoja-
mų darbų 
įkainiai2 

Darbų 
apimtis1 Išlaidos 

Darbų 
apimtis1 Išlaidos 

Darbų 
apimtis1 Išlaidos 

Darbų 
apimtis1 Išlaidos 

Darbų 
apimtis1 Išlaidos 

Iš viso 
planuojamų 
išlaidų 
būtinoms 
minimalioms 
darbų 
apimtims  

Galimi 
finansa- 
vimo 
šaltiniai 

Finansa-
vimo/ 
darbų 
atlikimo 
priorite- 
tai1 

1 uždavinys.  Sustiprinti migruojančių vandens paukščių ir Europos Bendrijos svarbos žuvų rūšių bei jų buveinių apsaugą ir žuvų išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimų laikymosi kontrolę, kartu tobulinant teisės aktus, siekiant užtikrinti Baltijos sykų, perpelių ir rifų palankią apsaugos būklę 

1. Sudaryti gamtines 
vertybių, jass 
įtakojančių ūkinių 
veiklų, jų poveikio 
zonų bei jautrių 
laikotarpių sąvadą, 
paremtą kartografine 
medžiaga, ir perduoti 
jį už teritorijos 
apsaugą ir priežiūrą 
atsakingoms 
institucijoms  

Visa Kuršių 
nerijos 
priekrantės 
teritorija 

Pajūrio 
RPD, 
AM 

30.000   X 30.000       30.000 ES, 
biudžeto 
lėšos 

I 



 

2. Organizuoti 
seminarą dėl 
aplinkosauginės 
kontrolės sustiprinimo 
Baltjos priekrantėje, į 
jį kviečiant Klaipėdos 
RAAD, Pajūrio RP 
direkcijos ir Žvejybos 
Baltijos jūroje 
inspekcijos (ŽD 
padalinio) specialistus 
bei ypatingą dėmesį 
skiriant teisės aktuose 
nustatytų verslinės 
žvejybos bei Europos 
Bendrijos svarbos 
saugomų vertybių 
apsaugos reikalavimų 
užtikrinimui                                                                                                                                                             
 

Visa Kuršių 
nerijos 
priekrantės 
teritorija 

Pajūrio 
RPD, 
VSTT, 

AM 

 

** X – X –       ** – I 

3. Atsižvelgiant į 
Europos Bendrijos 
svarbos žuvų (Baltijos 
sykų ir perpelių) 
anadrominių migracijų 
Baltijos priekrantėje ir 
jų neršto laikotarpius, 
įvertinti teisės aktus, 
nustatančius 
aplinkosaugos sąlygas 
uostų valymui ir 
gilinimui (įskaitant 
iškasto grunto 
gramzdinimą), ir esant 
poreikiui, numatyti 
atitinkamų leidimų 
išdavimo tvarką  

 

Visa Kuršių 
nerijos 
priekrantės 
teritorija 

AM **   X – X –     ** – I 

2 uždavinys.  Mažinti žvejybos intensyvumą teritorijoje 

1. Parengti teisės aktų 
projektus, 
numatančius, jog 

Visa Kuršių 
nerijos 
priekrantės 

AM **   X – X –     ** – I 



 

įmonių, kurios laivus 
nustoja naudoti 
žvejybai, žvejybos 
įrankių limitai negali 
būti perduodami 
kitoms įmonėms 

teritorija 

3 uždavinys. Apsaugoti Europos Bendrijos svarbos žuvų rūšies (jūrinių sykų) populiaciją nuo tolesnio nykimo bei siekti jos atsistatymo keičiant žvejybos taisyklių reglamentavimą 

1. Papildyti žvejybos 
taisykles 
reglamentuojant 
jūrinio syko 
specializuotą žvejybą, 
padidinant verslinį 
syko dydį bei ribojant 
žvejybą migruojančių 
sykų susitelkimo 
vietose 

Visa Kuršių 
nerijos 
priekrantės 
teritorija 

AM ** X – X – X – X – X – ** – II 

2. Organizuoti 
reguliarią jūrinio syko 
išteklių būklės 
stebėsenos programą 
 

9 žvejybos 
baras 

JTC *     X – X – X – * – II 

4 uždavinys.  Informuoti gamtos išteklių naudotojus ir visuomenę apie teritorijos gamtines vertybes bei jų apsaugos tikslus ir priemones 

1. Parengti ne mažiau 
kaip dešimt populiarių 
straipsnių regiono ir  
penkis šalies spaudoje 
apie teritorijos svarbą 
saugant migruojančių 
paukščių sankaupų 
vietas ir žuvų bei 
žinduolių rūšis, jų 
apsaugos problemas 
bei būtinas 
gamtosaugines 
priemones 

Visa Kuršių 
nerijos 
priekrantės 
teritorija 

Kuršių 
nerijos 
NPD 

10 vnt. 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 3.000 Lt ES, 
biudžeto 
lėšos 

II 



 

2. Parengti ir išleisti ir 
išplatinti  informacinę 
brošiūrą apie Baltijos 
jūros priekrantės 
gamtines vertybes ir 
specialių priemonių 
poreikį jų išsaugojimui 

Visa Kuršių 
nerijos 
priekrantės 
teritorija, 32 
psl., 1000 
egz. 

Kuršių 
nerijos 
NPD, 
VSTT  

9.000 Lt     X 9.000 Lt     9.000 Lt ES, 
biudžeto 
lėšos 

II 

3. Kasmet atnaujinti ir 
išleisti verslinę žvejybą 
Baltijos priekrantėje 
reglamentuojančių 
teisės aktų rinkinį su 
metodiniais priedais, 
skirtais žvejybos 
įrankiuose sugaunamų 
vandens paukščių rūšių 
apibūdinimui, ir jį 
išplatinti žvejų tarpe. 

Visa Kuršių 
nerijos 
priekrantės 
teritorija, 32 
psl. vienų 
metų 
leidinys 

AM 400 
egz/metus 

X 6.000 Lt X 6.000 Lt X 6.000 Lt X 6.000 Lt X 6.000 Lt 30.000 Lt ES, 
biudžeto 
lėšos 

I 

4. Įrengti ne mažiau 
trijų informacinių 
stendų labiausiai 
lankomose pakrantės 
vietose 

Visa Kuršių 
nerijos 
priekrantės 
teritorija 

Kuršių 
nerijos 
NPD 

3 vnt     1 vnt 3.000 2 vnt. 6.000   9.000 ES, 
biudžeto 
lėšos 

III 

5 uždavinys.  Papildyti teisės aktus, nustatančius Natura 2000 teritorijų apsaugos reglamentą  

1. Papildyti Kuršių 
nerijos NP jūrinės 
akvatorijos nuostatus, 
siekiant pagerinti 
Europos Bendrijos 
svarbos saugomų 
vertybių būklę 

Visa Kuršių 
nerijos 
priekrantės 
teritorija 

VSTT **   X – X –     ** – I 

6 uždavinys.  Mažinti jūrinių žinduolių, vandens paukščių ir Europos Bendrijos svarbos žuvų rūšių priegaudą 

1. Pakeisti vandens 
paukščių ir Europos 
Bendrijos svarbos žuvų 
rūšių priegaudos 
registravimo tvarką 

Visa Kuršių 
nerijos 
priekrantės 
teritorija 

AM **   X – X –     ** – II 



 

2. Skatinti perėjimą 
nuo tradicinės žvejybos 
tinklais prie 
alternatyvių žvejybos 
metodų: ūdų, 
gaudyklių, tam 
naudojant ES 
kompensacinius 
mechanizmus 

Visa Kuršių 
nerijos 
priekrantės 
teritorija 

Kuršių 
nerijos 
NPD, 

AM 

** X – X – X – X – X – ** – I 

3. Įteisinti vandens 
paukščių priegaudą 
mažinančius verslinės 
žvejybos Baltijos jūros 
priekrantėje 
apribojimus 

Visa Kuršių 
nerijos 
priekrantės 
teritorija 

AM ** X – X –       ** – I 

4. Keisti verslinės 
žvejybos tvarką, 
siekiant, kad būtų 
leidžiama mažoms 
įmonėms žvejoti už 
priekrantės ribų 

Visa Kuršių 
nerijos 
priekrantės 
teritorija 

AM ** X – X –       ** – II 

7 uždavinys.  Tobulinti šalies aplinkosauginius teisės aktus, reglamentuojančius gamtinių vertybių apsaugą ekstremalių situacijų atveju 

1. Parengti naujus 
Teršimo incidentų 
likvidavimo jūros 
rajone darbų plano 
žemėlapius su 
pažymėtomis 
jautriausiomis 
teršiančių medžiagų 
išsiliejimams 
pakrantės ir jūros 
rajono vietomis, kartu 
pateikiant nuorodas į jį 
objektų lokaliuose 
avarijų likvidavimo 
planuose 

Visa Kuršių 
nerijos 
priekrantės 
teritorija 

AM 40.000 Lt   X 40.000 
Lt 

      40.000 Lt ES, 
biudžeto 
lėšos 

I 

2. Siekti, kad rengiant 
Nacionalinį teršimo 

Visa Kuršių 
nerijos 

AM ** X –         ** – II 



 

incidentų likvidavimo 
jūros rajone planą, 
šiame darbe dalyvautų 
ir atitinkami gamtinių 
vertybių apsaugos 
ekspertai 

priekrantės 
teritorija 

3.Parengti 
nacionalines 
dispergentų 
panaudojimo kovai su 
naftos išsiliejimais 
jūroje taisykles 

Visa Kuršių 
nerijos 
priekrantės 
teritorija 

AM **   X –       ** – II 

4. Parengti jūros 
taršos padarinių 
poveikio monitoringo 
ir vertinimo tvarką, 
numatančią teršalų 
išsiliejimo atveju 
pritraukti kitų žinybų 
ekspertus taršos 
poveikio vertinimo 
metu (jūros bentoso, 
ornitologus, 
ichtiologus, kt.) 

Visa Kuršių 
nerijos 
priekrantės 
teritorija 

AM ** X –         ** – I 

8 uždavinys. Mažinti migruojančių ir žiemojančių vandens paukščių trikdymą 

1. Stebėti, kad vykdant 
karines mokomąsias 
pratybas jūrinių 
šaudymų akvatorijoje 
EYD17 laikytis 
papildomų apribojimų 
dėl sezoniškumo, 
šaudymo intensyvumo 
ir paros ritmikos 

EYD17 
poligono 
teritorija ir 
apylinkės 10 
km spinduliu 

AM, 
VSTT 

** X – X – X – X – X – X – I 

2. Stebėti, kad ateityje 
steigiant naujas 
saugomas jūrines 
teritorijas ar plečiant 
dabartinės paukščių 

Naujai 
steigiamos 
saugomos 
teritorijos 
ribos (12 

AM, 

VSTT 

**   X – X –     X – I 



 

apsaugai svarbios 
teritorijos ribas, būtų 
numatyti papildomi 
paukščių trikdymą 
mažinantys 
apribojimai 

priedas) 

Viso: X X X  6.600  76.600  18.600  12.600  6.600 121.000 Lt X X 

1 – I = labai didelis, II = didelis, III = vidutinis; 
* – lėšų poreikis nepaskaičiuotas, kadangi ši priemonė turi būti įgyvendinima vykdant valstybinę aplinkos monitoringo programą. 
** – lėšų poreikis nepaskaičiuotas, kadangi šios priemonės įgyvendinimas turėtų būti iš įgyvendinančių institucijų biudžeto. 



 

3.1 Tvarkymo priemonių lokalizavimas 
 

Šiuo metu siūlomos gamtotvarkos priemonių vietos nėra tiksliai lokalizuotos, kadangi jos 
taikomos visame teritorijos plote arba siejamos su nacionalinių saugomų teritorijų vidiniu 
zonavimu, kas yra aprašoma tekste.  

 
 

 
 



 

 
4 Gamtotvarkos priemones įgyvendinančios institucijos ir jų funkcijos  
 

Gamtotvarkos plano priemonių įgyvendinimą teritorijoje organizuoja Kuršių nerijos 
nacionalinio parko direkcija pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos 
ministerijos direktorės 2009 m. gruodžio 04 d. įsakymu Nr. V207 “Dėl Nacionalinių saugomų 
teritorijų ir „Natura 2000“ tinklo teritorijų paskirstymo saugomų teritorijų direkcijoms“ 
pakeitimo“ nustatytą kompetenciją.  

Parko direkcijoje turi būti paskirtas atsakingas asmuo, kuris tiesiogiai koordinuotų plane 
numatytų veiksmų įgyvendinimo darbus. Paskirtas asmuo turi imtis organizacinio, o kai kuriais 
atvejais ir vykdomojo darbo: kontaktuoti su suinteresuotomis institucijomis (Klaipėdos apskrities 
viršininko administracija, Klaipėdos ir Neringos savivaldybių administracijos, Klaipėdos regiono 
aplinkos apsaugos departamentu, Žemės ūkio ministerija, žvejų asociacijomis ir t.t.), ieškoti lėšų 
numatytiems darbams atlikti, esant būtinybei ieškoti rangovų vienai ar kitai veiklai atlikti, rengti 
publikacijas spaudai ar kitomis priemonėmis supažindinti visuomenę su tvarkomos teritorijos 
uždaviniais. Be to, Kuršių nerijos NPD specialistai turi vykdyti saugomų paukščių rūšių 
monitoringą, kaip tai numatyta Valstybinėje Aplinkos monitoringo programoje. Tam jie turi 
pakankamai pajėgumų, tame tarpe paruoštus specialistus ir įrangą. Tiesa, šiuo metu turima įranga 
nėra tinkamos kokybės, kas gali atsiliepti monitoringo stebėsenos rezultatams. Todėl artimiausius 
metu reikėtų įsigyti kokybiškesnę paukščių stebėjimams būtiną įrangą. Į direkciją atėjus naujiems 
specialistams, jeigu jie neturės pakankamai kvalifikacijos žiemojančių vandens paukščių 
apsakaitų vykdytmui, reikės organizuoti specialius apmokymus, susijusius tiek su saugomų 
paukščių rūšių atpažinimu, tiek su apskaitų metodikomis. 

Tuo tarpu už ES svarbos gamtinių buveinių monitoringą yra atsakingas Jūrinių tyrimų 
centras prie Aplinkos ministerijos (JTC). Tačiau sėkmingam darbų atlikimui jam trūksta 
pajėgumų: žmogiškųjų išteklių, specialistų, galinčių vykdyti buveinių kartografavimo darbus po 
vandeniu, bei įrangos – mažo laivo plaukioti sekliuose gyliuose, kuris būtų patogus transportuoti 
sausuma, nardymo įrangos, povandeninių filmavimo kamerų ir pan. Todėl, jei ir ateityje 
planuojama, jog JTC vykdys ES svarbos gamtinių buveinių monitoringą, būtina parengti 
kvalifikuotus specialistus, tame tarpe sugebančius vykdyti povandeninius darbus, o taip pat 
nupirkti visą, tam būtiną įrangą. Kol JTC pajėgumai nebus tinkami, monitoringo darbams turėtų 
būti samdomi specialistai, turintys atitinkamą įrangą. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos 
departamentas (toliau, Klaipėdos RAAD) atsakingas už teritorijos apsaugos režimo užtikrinimą. 
Pagrindinis inspekcinės veiklos organizatorius ir vykdytojas teritorijoje yra Klaipėdos RAAD. 
Tuo tarpu už žuvų išteklių naudojimo kontrolę yra atsakinga Žuvininkystės departamentui prie 
LR Žemės ūkio ministerijos pavaldi Žvejybos Baltijos jūroje inspekcija. 

Aplinkos apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos yra atsakinga 
už teisinių aktų peržiūrą įgyvendinant 1.3 šio Gamtotvarkos plano priemonę. Ši institucija yra 
atsakinga ir už ES svarbos saugomų rūšių ir gamtinių buveinių monitoringo organizavimą 
teritorijoje, o taip pat už teisės aktų, reglamentuojančių gamtinių vertybių apsaugą ekstremalių 
situacijų atveju, tobulinimą (7.1, 7.2, 7.3 ir 7.4 priemonės). Tuo tarpu Lietuvos Respublikos 
Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamentas atsakingas už verslinę žvejybą ir Natura 
2000 gamtinių vertybių apsaugą reglamentuojančių teisinių aktų peržiūrą ir kitų dokumentų 
parengimą arba jų parengimo iniciavimą ir/ar organizavimą (įgyvendinant 1.2, 2.1, 3.1, 5.1, 6.1, 
6.3 ir 6.4 šio Gamtotvarkos plano priemonės). Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie 
Aplinkos ministerijos (VSTT) yra atsakinga už Kuršių nerijos NP jūrinės akvatorijos nuostatų 
parengimą (įgyvendinant 5.1 šio Gamtotvarkos plano priemonę). 

Krašto apsaugos ministerija turi derinti karinių mokymų Baltijos jūroje vietas ir terminus su 
AM ar jai pavaldžiomis institucijomis. 



 

 
 
5 Išteklių analizė, lėšų poreikis gamtotvarkos plano priemonėms 
įgyvendindinti ir finansavimo šaltiniai 

 
Kuršių nerijos NPD specialistai turi vykdyti saugomų paukščių rūšių monitoringą, kaip tai 

numatyta Valstybinėje Aplinkos monitoringo programoje. Tam jie šiuo metu turi pakankamai 
pajėgumų: paruoštus specialistus, įrangą. Tačiau monitoringo veiklų sėkmingam įgyvendinimui 
kasmet reikalingas kuras automobiliui. Be to, siekiant ilgalaikio darbų tęstinumo, reikalinga ne 
mažiau kaip kartą per 5 metus atnaujinti turimą paukščių stebėjimų įrangą: optinius stebėjimo 
prietaisus, GPS imtuvus. Metiniai kuro, reikalingo paukščių monitoringui kaštai, būtu apie 500 
litų. Todėl per visą GP plano įgyvendinimo laikotarpį, Kuršių nerijos NPD kaštai sudarytų 
maždaug 2500 litų. Stebėjimų įrangos (stebėjimo vamzdžio, žiūronų ir GPS imtuvo) atnaujinimui 
per penkerių metų laikotarpį reikėtų dar maždaug 7500 litų. Tuo būdų vandens paukščių 
monitoringo vykdymui penkerių metų laikotarpiui Kuršių nerijos NPD turėtų numatyti apie 
10000 litų. Tačiau, čia būtina pabrėžti, kad stebėjimo įranga būtina, kuri būtina žiemojančių 
vandens paukščių monitoringui, bus naudojama ir kitiems parko tikslams bei kitose nei GP 
teritorijose, todėl šie kaštai negali būti siejami vien su žiemojančių vandens paukščių monitoringu 
priekrantėje ties Kuršių nerija. Be to, šie darbai yra privalomi pagal Valstybinę aplinkos 
monitoringo programą, todėl irgi negali būti tiesiogiai siejami su GP priemonių įgyvendinimu. 
Tiesiog čia pateikiame materialinių išteklių poreikį, kad jį Kuršių nerijos NPD numatyti 
įgyvendinant GP minimas (nors ir ne naujai planuojamas) veiklas. 

Parengtame gamtotvarkos plane siūlomų gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimo kaštai 
yra nedideli. Didžioji dauguma jų sudaro administracinės priemonės, todėl jos siejamos su 
valstybės tarnautojų darbų, kuriam papildomos lėšos strateginiuose planavimo dokumentuose 
nėra planuojamos. Pateikiama mokslinė pagrindžiamoji informacija yra pakankama, todėl 
papildomiems tyrimams arba vertybių stebėsenai lėšos taip pat nenumatomos. Plane siūloma 
monitoringo schema taip pat turi būti įgyvendinama Kuršių nerijos NPD specialistų jėgomis, 
todėl tam būtinus kaštus turi susiplanuoti pati direkcija.  

Kadangi dauguma šiame Gamtotvarkos plane numatytų gamtotvarkos priemonių turi būti 
įgyvendinamos atliekant tiesiogines atsakingų vykdytojų funkcijas, papildomos lėšos šioms 
veikloms nenumatomos. Papildomos lėšos yra reikalingos tik kelioms siūlomoms priemonėms: 
a. 1-o uždavinio 2-ai priemonei, susijusiai su saugomų gamtinių vertybių kartografinės 
medžiagos ir apsaugos reglamentų parengimu. Šį darbą turėtų atlikti tyrimų duomenis surinkę 
specialistai. 
b. 4-to uždavinio 2-4 priemonėms, kurios susijusios su švietėjiška veikla. 
c. 7-to uždavinio 1-os priemonės įgyvendinimui. Ji susijusi su jautrių taršai ir svarbių 
gamtosauginiu požiūriu teritorijų žemėlapių parengimu. 

Preliminarūs kaštai ir jų paskirstymais atskirais gamtotvarkos plano įgyvendinimo 
laikotarpiais pateikiami šio dokumento 8-je lentelėje. Apibendrinant galima pasakyti, jog 70.000 
litų planuojama mokslinės-informacinės medžiagos parengimui, o 51.000 litų – su švietėjiškomis 
veiklomis susijusiems produktams. Tuo būdu, bendras papildomų lėšų poreikis Baltijos jūros 
priekrantės gamtotvarkos plano įgyvendinimui būtų 121.000 litų. Atsižvelgiant į santykinai 
nedideles lėšas, pagrindinis Gamtotvarkos plano finansavimo šaltinis gali būti Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Tačiau taip pat gali būti panaudojamos Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų ar teisės aktų nustatyta tvarka gautos kitos lėšos, jei numatytos informacinės 
priemonės būtų derinamos su kitų, stambesnių projektų įgyvendinimu. 

 
 



 

6 Gamtotvarkos plano tikslinimas ir monitoringas 
 

 
Gamtotvarkos planas po 3 metų turi būti peržiūrimas, nustatant ar vykdomos priemonės 

duoda laukiamą rezultatą, siekiant įgyvendinti uždavinius. Tam būtina reguliari buveinių ar rūšių 
kokybės, dydžio ar skaičiaus stebėsena. Jei stebėsenos duomenys parodo, kad uždaviniai 
neįgyvendinami, gamtotvarkos planas turi būti tikslinamas. 
Gamtotvarkos plano monitoringas apima indikatorių grupes, galinčias parodyti plano 
veiksmingumą: 

• Žmogaus veiklos (ūkinės ir rekreacinės) monitoringas; 
• Saugomų paukščių rūšių vietinių populiacijų būklės rūšies monitoringas; 
• ES svarbos žuvų rūšių monitoringas. 

Paukščių tikslinių rūšių stebėsena numatyta Valstybinėje aplinkos monitoringo 2005-2010 
metų programoje (toliau, VAMP), patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. 
vasario 7 d. nutarimu Nr. 130 (Žin., 2005, Nr. 19-608). Kadangi, vadovaujantis VAMP, visų ES 
svarbos paukščių rūšių stebėsena atliekama ne rečiau nei kas 3 metai, o nuodėgulių kas antri 
metai, paukščių monitoringas bus vykdomas pakankamai reguliariai. Žuvų monitoringas kol kas 
nėra įtrauktas į VAMP, tačiau rengiamai naujai Valstybinei monitoringo programai, VU 
Ekologijos instituto darbuotojai siūlys numatyti ES saugomų žuvų rūšių monitoringo darbus, kaip 
yra nurodyta 13-me šio dokumento priede. 

ES svarbos žuvų rūšių monitoringas šiuo metu oficialiai nėra vykdomas, o jų būklės 
pokyčiai remiasi tik fragmentiškais moksliniais tyrimais arba analizuojant verslinių žuvų 
sugavimų statistinę medžiagą. Tačiau objektyvi rūšių būklės stebėsena galima tik reguliariai 
vykdant nuoseklius ir metodiškai pagrįstus specialius tyrimus, kurie detaliai aprašyti šio 
gamtotvarkos plano 13-me priede.  

Už paukščių stebėsenos vykdymą atsakinga Kuršių nerijos NP direkcija. JTC turėtų būti 
atsakinga už ES svarbos žuvų rūšių monitoringą. Tuo tikslu, jūrinio syko ir perpelės stebėsena 
turi būti  numatyta ir busimoje Valstybinėje aplinkos monitoringo programoje. Rūšių monitoringo 
lauko darbai turi būti organizuojami, o stebimų objektų būklė bei jos pokyčiai turi būti vertinami 
remiantis parengtomis individualiomis žuvų ir paukščių rūšių monitoringo programomis ir 
laikantis atitinkamų rūšių monitoringo metodinių reikalavimų. (3 ir 13 priedai).  

Kasmetinis ūkinės ir rekreacinės žmogaus veiklos monitoringas apima vykdomos 
atitinkamos veiklos intensyvumo stebėseną, o taip pat pažymint didžiausio intensyvumo arealus 
(konkrečiai veiklai atskirai). Rekreacinių veiklų tarpe išskiriamos trys: pramoginis plaukiojimas 
motorinėmis priemonėmis, vandens sporto priemonės (būrinės ir motorinės plaukiojimo 
priemonės) bei infrastruktūros plėtra teritorijos pakrantėse. Iš ūkinių veiklų, didžiausias dėmesys 
turi būti skiriamas verslinės žvejybos intensyvumo ir atitikimo numatytiems reglamentams 
atitikimą (žvejybos priemonės, laikotarpiai, žvejybos zonos). Ūkinės ir rekreacinės žmogaus 
veiklos monitoringą, kurio metu turi būti registruojamas minėtų žmogaus veiklų intensyvumas, 
reikėtų pradėti jau 2010 metais, kadangi tai nėra susiję su specialiais teritorijos tyrimais, ir 
specialistai galėtų atitinkamą informaciją rinkti vykdydami kasdieninį darbą. Už ūkinės veiklos 
monitoringą atsakinga turėtų būti Kuršių nerijos NPD. 

Už gamtotvarkos plano peržiūrą taip pat atsakinga Kuršių nerijos NPD. Prieš atliekant 
peržiūrą rekomenduojama gauti mokslininkų, jeigu jie vertino buveinių būklę, kitų suinteresuotų 
asmenų ar institucijų pastabas ir pasiūlymus. Kuršių nerijos NPD direkcija parengia peržiūros 
ataskaitą ir ją pateikia Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos. 

Atliekant gamtotvarkos plano peržiūrą, įvertinama: 
• gamtotvarkos plano uždavinių įgyvendinimas. Jei uždaviniai neįgyvendinami, nurodomos 

pagrįstos priežastys; 
• iškeltų uždavinių atitiktis esamai situacijai; 



 

• rekomendacinio pobūdžio gamtotvarkos plano priemonių finansavimas; 
• pasiekti rezultatai; 
• suinteresuotų asmenų indėlis, derinimo rezultatai, susitarimai ir kt. 

 
Gamtotvarkos planas gali būti peržiūrimas ar tikslinamas ir kitu laiku, jei pradeda blogėti 

buveinių būklė, mažėja saugomų augalų ar gyvūnų populiacija, tampa akivaizdus numatomų 
grėsmių augimas arba surandama efektyvesnių būdų užtikrinti teritorijos palankią apsaugos 
būklę. 
 

 



 

7 Gamtotvarkos plano brėžiniai ir priedai  
 
PRIEDŲ SĄRAŠAS 
 
 
PRIEDAS Nr. 1.  Naudota literatūra ir kiti informacijos šaltiniai 
PRIEDAS Nr. 2.    Sutrumpinimai 
PRIEDAS Nr. 3   Kuršių nerijos PAST (LTKLAB001) migruojančių paukščių sankaupų 
individuali teritorijos monitoringo programa 

PRIEDAS Nr. 4.  Europos Bendrijų Komisijos oficialus pranešimas apie Lietuvos Respublikos 
pažeidimą Nr.2007/2188, įgyvendinant 1979 m. balandžio 2 d. Direktyvą 79/406/EEB dėl 
laukinių paukščių apsaugos (Paukščių Direktyvą) 
PRIEDAS Nr. 5.   
Iki 2009 m. liepos 1 d. surinkti duomenis apie aptiktus kritusius  ruonius 
 
PRIEDAS Nr. 6.   
Mažojo kiro apskaitų rezultatai priekrantėje ties Kuršių nerija 
 
PRIEDAS Nr. 7.   
Nuodėgulės apskaitų iš laivo rezultatai priekrantėje ties Kuršių nerija 
PRIEDAS Nr. 8.   
Žvejybos barai ir žuvų tyrimų taškai Baltijos jūros priekrantėje 
PRIEDAS Nr. 9.   
Numatomos steigti naujos jūrinės teritorijos ribos ir kampų koordinatės 
PRIEDAS Nr. 10.   
Perpelės pasiskirstymas Baltijos jūros priekrantės Natura 2000 teritorijoje (pagal verslinius 
sugavimus) 
PRIEDAS Nr. 11.   
Alkos pasiskirstymas priekrantėje ties Kuršių nerija (remiantis vienos apskaitos rezultatais) 
PRIEDAS Nr. 12.   
Baltijos jūros priekrantėje aptinkamų apskritažiomenių ir žuvų sąrašas 
 
PRIEDAS Nr.13 

Kuršių nerijos BAST (LTNER0005) nykstančių žuvų rūšių individuali teritorijos monitoringo 
programa 

 



 

1 priedas.  
 
NAUDOTA LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI 
 

1. Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Vilnius, 1965. T.2. 496 p. 
2. Baškytė R. ir kt. Lietuvos saugomos teritorijos. Kaunas: Lututė, 2006. 328 p. 
3. Bukantis A. Lietuvos klimatas. Vilnius, 1994. 188 p. 
4. Dubra, J. 1994. Kuršių marių ir Baltijos jūros vandenų kokybė. Aplinkos apsauga 

Lietuvoje. Padėtis, procesai, tendencijos. Vilnius: 46-51. 
5. Gailiušis B. ir kt., 2001. Lietuvos upės. Hidrologija ir nuotėkis. Kaunas. 792 p 
6. Gudelis V. , 1998. Lietuvos įjūris ir pajūris: Monografija. V.: 444 p. 
7. Ivanauskas T. 1973. Pasaulio žvėrys. Vilnius. 
8. Lietuvos gamta. Saugomos teritorijos. Kaunas, 2004. 392 p. 
9. Lietuvos klimato žinynas. Krituliai. Vilnius, LHMV, 1991. 123 p. 
10. Lietuvos klimato žinynas. Oro temperatūra. Vilnius, LHMV, 1992. 140 p. 
11. Lietuvos Raudonoji knyga. 2007. 
12. Lietuvos TSR atlasas. Maskva, 1981. 216 p. 
13. Klaipėdos krašto perinčių paukščių atlasas. 1999. Jusys V. (sudarytojas). Vilnius. 
14. Klimato žinynas. Vėjas. Vilnius, LHMT, 1996. 176 p. 
15. Klimato žinynas. Sniego danga. Vilnius, LHMT, 2004. 2 dalis. 
16. Klimato žinynas. Sniego danga. Vilnius, LHMT, 2005. 3 dalis. 
17. Rašomavičius V., 2001. Europinės svarbos buveinės Lietuvoje, Vilnius. 
18. Rašomavičius ir kt., 2007. Lietuvos Raudonoji knyga. Lututė, Vilnius, 799. 
19. Raudonikis L., 2004. Europos Sąjungos reikšmės paukščiams svarbios teritorijos 

Lietuvoje. Kaunas, Lututė, 468 p. 
20. Raudonikis L., Stanevičius V., Brazaitis G., Sorokaitė J., Treinys R., Dagys M., 

Dementavičius D., 2006. Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių monitoringo 
metodikos. Paukščiai. Vilnius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Vilniaus 
universiteto Ekologijos institutas. 

21. Repečka R. 2003. The species composition of the ichthyofauna in the Lithuanian 
economic zone of the Baltic Sea and the Curonian Lagoon and its changes in recent 
years. Acta zoologica Lituanica 13 (2): 149-157. 

22. Repečka R., Bukelskis E., Kesminas V., 1998. Lietuvos žuvys. D. 2. Baltijos jūros 
žuvys, - Dexma, Vilnius, 117 p. 

23. Salm R.V., Clark J.R., Siirila E. 2000. Marine and coastal Perotected Areas; a guide 
for planners and managers. IUCN. Washington DC.xxi, 371 pp. 

24. Labanauskas V., 1999: Baltijos jūros Lietuvos priekrantės šiaurinės dalies 
makrodumblių rūšių ivairovė ir paplitimas. Botanica Lithuanica, 4(4): 403–413. 

25. Gudelines for the establishment for the establishment of the Natura 2000 network in 
the marine environment. Application of the Habitats and Birds Directives. Common 
Wadden Sea Secretariat, 2007, 112 p. 

 

 



 

2 priedas.  
 
SUTRUMPINIMAI 
 
 
AAA   Aplinkos apsaugos agentūra 
BAST  Vietovė, atitinkanti gamtinių buveinių apsaugai svarbių 

teritorijų atrankos kriterijus  
BD 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl 

natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 
Buveinių/Direktyva 

ES                                                            Europos Sąjunga 
JTC                                                          Jūrinių tyrimų centras 
KU Klaipėdos universitetas 
LR                                                            Lietuvos Respublika 
LRK Lietuvos Raudonoji knyga 
NP                                                            Nacionalinis parkas 
NPD                                                         Nacionalinio parko direkcija 
PAST  Paukščių apsaugai svarbi teritorija  
PD 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB 

dėl laukinių paukščių apsaugos/Paukščių Direktyva  
RAAD  Regiono aplinkos apsaugos departamentas 
ST                                                            Saugoma teritorija 
VSTT                                                       Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos  
                                                                 ministerijos 
ŽD                                                            Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos  
ŽŪM                                                         Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 
                                                        
 



 

3 priedas.  

Kuršių nerijos PAST (LTKLAB001) migruojančių paukščių sankaupų individuali 
teritorijos monitoringo programa 

(Vykdo Kuršių nerijos NP direkcijos specialistai) 
 
(Monitoringo vietų kartografinė medžiaga pateikiama  elektroninėje laikmenoje: trys 
dokumentai pavadinimu „Kuršių nerijos NP 1, 2 ir 3“) 
 
 

Kuršių nerijos nacionalinis parkas PAST (LTKLAB001) individuali teritorijos monitoringo 
programa (tik jūrinei teritorijos aprašomoji dalis) 

 

Stebimos rūšys  
Žiemojantys vandens paukščiai: rudakaklis naras (Gavia stellata), nuodegulė (Melanitta fusca), 
didysis dančiasnapis (Mergus merganser) 
 
Stebimi parametrai 
Žiemojantys vandens paukščiai: rudakaklis naras, nuodegulė, didysis dančiasnapis.  

a. Žiemojančių vandens paukščių apskaitų nuo kranto metu registruojamas skirtingų rūšių 
bendras individų skaičius atskirame stebėjimų taške. Žiemojančių vandens paukščių 
aviaapskaitų metu stebimas skirtingų rūšių individų skaičius visoje teritorijoje.  

b. Žiemojančių vandens paukščių sankaupų vietos savybių išsaugojimo laipsniui nustatyti 
vertinami tokie parametrai kaip trikdymas, žvejybos intensyvumas bei tarša naftos 
produktais.  

 
Rūšies stebėjimo vieta ir maršrutas, jos koordinatės  
Teritorija apima siaurą (400-4000 m pločio), ilgą (teritorija apima 52 km ilgio ruožą) pusiasalį, 
nusidriekusį tarp Baltijos jūros ir Kuršių marių, o taip pat Baltijos jūros priekrantės ir Kuršių 
marių vakarinės pakrantės akvatorijas. Jūrinė akvatorija yra svarbi žiemojantiems rudakakliams 
narams, nuodėgulėms, didiesiems dančiasnapiams, tuo tarpu Kuršių marių akvatorija yra svarbi 
tik žiemojantiems didiesiems dančiasnapiams. Kuršių nerijos pusiasalio brandūs ir pribręstantys 
miškai yra svarbūs juodiesiems pesliams bei jūriniams ereliams, tuo tarpu kopos su apsauginiu 
kopagūbriu ir atvira pajūrio palve – lygutėms ir dirvoniniams kalviukams. Lygutės taip pat 
sutinkamos ir miško aikštėse, gaisravietėse ar net miško pakraščiuose. Visos minėtos Kuršių 
nerijos nacionalinio parko gamtinės teritorijos yra ypač svarbios Europos svarbos paukščių 
apsaugai, todėl šiose vietose ir planuojamas jų monitoringo tyrimai. Toliau detaliau aprašysime 
atskirų paukščių rūšių stebėjimo vietas. 
Žiemojančių vandens paukščių apskaitoms nuo kranto naudojami tie patys taškai. Šie taškai 
išdėstyti išilgai visos teritorijos Baltijos jūros pakrantėje maždaug 1 km intervalais. Visuose 
taškuose teritorija vandens akvatorijoje prasideda nuo pat kranto linijos. Apskaitų metu stebimas 
skirtingų rūšių individų skaičius 1 km ilgio priekrantės akvatorijos sektoriuje (2–3 km atstumu 
nuo kranto, priklausomai nuo matomumo ir oro sąlygų). Stebimų rūšių gausa registruojama 
kiekviename stebėjimo/apskaitų taške atskirai. Viso pasirinkti 50 stebėjimo taškų. Jų koordinatės 
Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-1994) pateiktos žemiau  pridedamoje lentelėje. Dalis taškų 
(esančių iki 30-to kilometro) lengvai privažiuojami automobiliu nuo kopų pusės. Tuo tarpu 
tolimesnių taškų atveju, automobilį reikia palikti ant kelio Smiltynė – Nida arba automobilių 
stovėjimui įrengtose aikštelėse. 



 

 
Apskaitų taško kodas X Y 

LTKLAB001-01 317513 6179688 

LTKLAB001-02 317600 6178688 

LTKLAB001-03 317700 6177688 

LTKLAB001-04 317788 6176688 

LTKLAB001-05 317838 6175688 

LTKLAB001-06 317863 6174688 

LTKLAB001-07 317875 6173688 

LTKLAB001-08 317900 6172688 

LTKLAB001-09 317900 6171688 

LTKLAB001-10 317900 6170688 

LTKLAB001-11 317900 6169688 

LTKLAB001-12 317838 6168700 

LTKLAB001-13 317788 6167700 

LTKLAB001-14 317700 6166713 

LTKLAB001-15 317600 6165725 

LTKLAB001-16 317500 6164725 

LTKLAB001-17 317400 6163738 

LTKLAB001-18 317288 6162750 

LTKLAB001-19 317163 6161763 

LTKLAB001-20 317063 6160763 

LTKLAB001-21 316963 6159763 

LTKLAB001-22 316788 6158775 

LTKLAB001-23 316600 6157788 

LTKLAB001-24 316375 6156813 

LTKLAB001-25 316188 6155838 

LTKLAB001-26 315938 6154875 

LTKLAB001-27 315688 6153913 

LTKLAB001-28 315438 6152950 

LTKLAB001-29 315188 6151975 

LTKLAB001-30 314963 6151000 

LTKLAB001-31 314725 6150025 

LTKLAB001-32 314450 6149063 

LTKLAB001-33 314150 6148113 

LTKLAB001-34 313863 6147150 

LTKLAB001-35 313575 6146188 

LTKLAB001-36 313200 6145263 

LTKLAB001-37 312850 6144325 

LTKLAB001-38 312488 6143400 

LTKLAB001-39 312100 6142475 

LTKLAB001-40 311700 6141563 

LTKLAB001-41 311313 6140638 

LTKLAB001-42 310875 6139738 

LTKLAB001-43 310463 6138825 

LTKLAB001-44 310050 6137913 

LTKLAB001-45 309625 6137013 



 

LTKLAB001-46 309188 6136113 

LTKLAB001-47 308725 6135225 

LTKLAB001-48 308263 6134338 

LTKLAB001-49 307825 6133438 

LTKLAB001-50 307300 6132588 
 
 
Žiemojančių vandens paukščių aviaapskaitų metu stebimas skirtingų rūšių individų skaičius 
visoje tiriamoje teritorijoje. Skrydžių maršrutai planuojami taip, kad apimti visą stebimą 
aprašomos teritorijos plotą.  
 
Adaptuotos duomenų pateikimo formos 
Žiemojančių vandens paukščių sankaupų monitoringo duomenys surašomi į specialiai šių 
paukščių sankaupoms  skirtą apskaitos duomenų formą, bei laikantis monitoringo  metodikoje 
nurodytų duomenų registracijos procedūros reikalavimų. 
Vietos savybių išsaugojimo laipsnio vertinamo parametrai nurodomi remiantis žiemojančių 
vandens paukščių sankaupų monitoringo metodikose pateiktais vertinimo balais. 
 



 

4 priedas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europos Bendrijų Komisijos oficialus pranešimas apie Lietuvos Respublikos pažeidimą Nr.2007/2188, įgyvendinant 
1979 m. balandžio 2 d. Direktyvą 79/406/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (Paukščių Direktyvą) 
 
 



 



 



 



 



 



 

5 priedas. 
 

Iki 2009 m. liepos 1 d. surinkti duomenis apie aptiktus kritusius  ruonius 
 
Data Vieta Kiekis Radinio apibūdinimas A* Lc./cm Šaltiniai  

1923 Lampėdžiai 1 
Nemune ties Lampėdžiais 
išmestas ilgasnukis pilkasis ruonis 

a 
2,5 m, 300 
kg 

Ivanauskas 1973 
 

1932 Šventoji 1 
Šventojoje ant kranto išmestas 
ruonis. 

a 
3 m ilgio, 
7-8 cnt. 

Gudelis 1969, 
nuotraukos 
reprodukcija Skeiveris 
2001  

1963 Preila - Pervalka 1 
Tarp Preilos ir Pervalkos pajūryje 
rastas negyvas ilgasnukis ruonis. 

a ? Skeiveris ir kt. 
 

1969 
Juodkrantė - 
Melnragė 

1 
Juodkrantės – Melnragės ruože 
stebėtas negyvas ilgasnukis ruonis. 

a ? Prūsaitė et all 1990 

 

Pervalka 1 
Pervalkoje rastas negyvas 
ilgasnukis ruonis. 

a ? Prūsaitė et all 1990 
 

1976 
Nida 1 

Nidoje rastas negyvas ilgasnukis 
ruonis. 

a ? Prūsaitė et all 1990 
 

1983 Pervalka 1 
Ties Pervalka rastas negyvas 
ruonis. 

a ? Prūsaitė et all 1990 
 

1985 Šventoji 1 
Šventosios pakrantėje rastas 
negyvas ilgasnukis ruonis. 

a ? Prūsaitė et all 1990 
 

1996 Smiltynė 1 
Liepos mėn. Smiltynės pliaže 
rastas negyvas pilkojo ruonio 
patino apiręs lavonas. 

a 180 
A.Grušas (žodinis 
pranešimas) 

 

Karklė 1 
Birželio 4 d. paplūdimyje rastos 
irstančio ruoniuko liekanos. 

j 50 
R.Skeiveris (neskelbti 
duomenys)  

1997 
Karklė 1 

Birželio 5 d. į tinklus papuolė 
žieduotojo ruonio jauniklis. Jis 
buvo 50 cm ilgio. Ruoniukas kurį 
laiką laikytas Jūrų muziejuje. Kitą 
dieną nuo bendro išsekimo 
nustipo.  

j <50 
A.Grušas (neskelbti 
duomenys, fotografija) 

 



 

Nemirseta 1 
Birželio 19 d. rastas pilkojo ruonio 
jauniklio lavonas. (besišeriantis 
kailis) 

h 90 
R.Skeiveris (neskelbti 
duomenys,  nuotrauka) 

 1999 

Šventoji 1 
Vasarą rastas kritusio ruonio 
lavonas. 

h ? 
V.Dirmeikis (žodinis 
pranešimas)  

Karklė 1 
Vasario mėn. į tinklus pakliuvo ir 
paskendo jaunas ruonis. Nudirtas 
kailis. 

h 100 
A.Želvys (žodinis 
pranešimas) 

 

Juodkrantė 1 

Gegužės 26 d. rastas kritęs 3-4 
metų amžiaus ruonio patinas. 
Palūpyje įstrigęs kablys sukėlė 
sepsį. 

a 
156, 
apimtis 60 

Nuotrauka 

 

2000 

Karklė 1 
Gegužės 29 d. ant pakrantės rastas 
negyvas pilkojo ruonio 
šiumetukas. 

h ? A.Grušas 
 

2001 Preila 1 
Rugpjūčio 8 d. rastas 120 cm ilgio, 
2-3 metų amžiaus apiręs ruonio 
lavonas. 

a < 140 
G.Gražulevičiaus 
nuotrauka. 

 

Palanga 1 

Vasario 27 d. į tinklus ties Palanga 
įkliuvo ir paskendo ruonio 
jauniklis. Kailis nudirtas, mėsa 
suvalgyta. 

h 100 
A.Želvys (žodinis 
pranešimas) 

 

Šventoji 1 
Gegužės 16 d. rastas išsekusio 
ruonio patinėlio lavonas. 

j < 60 
A.Želvys (žodinis 
pranešimas, nuotrauka)  

Melnragė 1 
Gegužės 31 d. paplūdimyje 500 m 
atstumu nuo molo rastas apiręs 3 
metų ruonio patelės lavonas. 

h < 140 A.Grušas (nuotrauka) 
 

Karklė 1 
Rastas ruoniukas su suknežinta 
kaukole. 

h < 90 
A.Urbis (žodinis 
pranešimas)  

2002 

Pervalka 1 
Birželio 30 d. rastas ruonio 
jauniklio lavonas su sulaužytomis 
priekinėmis galūnėmis. 

h 110 
A.Grušas (žodinis 
pranešimas) 

 

Pervalka 1 
Kovo 24 d. rastas ruoniuko 
lavonas. 

j ? 
G. Gražulevičius 
(nuotrauka )  

2003 

Karklė 1 
Balandžio 11 d. prie Olando 
kepurės rastas jauniklio lavonas. 

j 
il. 95 cm, 
ap. 55 cm 

A.Grušas (žodinis 
pranešimas , nuotrauka)  



 

Karklė  1 
Balandžio 11 d. prie olando 
kepurės rastas suaugusio ruonio 
lavonas. 

a  
il. 165 cm, 
ap. 104 
cm  

A.Grušas (žodinis 
pranešimas, nuotrauka) 

 

Būtingė (200 m 
nuo Lietuvos 
sienos) 

1 
Gegužės 29 d. suaugęs ruonio 
patinas, sutrupintas apatinis 
žandikaulis. 

a il. 190 cm 
A.Grušas (žodinis 
pranešimas, nuotrauka) 

 

Malkų įlanka 1 

Birželio 14 d. Ten pat rastas 
negyvas žieduotojo ruonio  (Phoca 
hispida) jauniklis, kurį birželio 7 
d. buvo aptikę uosto muitininkai. 

h <90 
A.Grušas (žodinis 
pranešimas, 
nuotraukos) 

 

Juodkrantė 1 
Liepos 10 d. rastas apiręs 
suaugusio ruonio lavonas. 

a 
il. 120 cm, 
pl. 70 cm 

G. Gražulevičius 
(nuotrauka )  

Nida 1 
Kovo 18 d. Nidos pliaže rasta 
negyva  suaugusi pilkoji ruonio 
patelė. 

a 
il. 216 cm, 
pl. 100 cm 

G. Gražulevičius 
 

Nida 1 
Gegužės 01 d. rastas negyvas 
ruonis įsipainiojęs į tinklus. Rūšis 
nežinoma. 

j? 45 kg Žvejų pranešimas. 

 

Nida 1 
Gegužės 14 d. paplūdimyje rastas 
negyvas pilkojo ruonio patinas. 
Tiksliau, Nida 194 kv. 

a ? 
Žvejų pranešimas 
G.Gražulevičius 
(nuotrauka)  

Palanga    1 

Gegužės 21 d. Palangos 
paplūdimyje rastas negyvas 
ruonis, patinėlis. Manoma kad 
pakliuvo į tinklus. 

j 
apie 60 
kg, il. 100 
cm 

Palangos veterinarinės 
tarnybos pranešimas 

 

Nida      1 
Birželio 16 d  4 km  nuo 
valstybinės sienos rasta negyva 
pilkojo ruonio patelė (194 kv.) 

j il. 120 cm 

Nidos girininkija G. 
Dikšas,  G. 
Gražulevičius 
(nuotrauka )   

Nida  1 
Birželio 16d. 8 km nuo valstybinės 
sienos rastas ruonis 

? ? 

Nidos girininkija G. 
Dikšas,  G. 
Gražulevičius 
(nuotrauka )  

2004 

Pervalka 1 

Liepos 07 d. rastas vienerių metų 
ruonis (Halichoerus grypus). 
Panašu, kad nušautas. Koordinatės 
55,29;   21,04; 

j 
il. apie 
120 cm 

G. Gražulevičius 

 



 

Karklė 1 
Liepos 04 d. gauta nepatikrinta 
informacija, kad prie Olando 
kepurės guli negyvas ruonis. 

? ? Pranešimas 

 

Karklė 1 
Kovo 24 d. Tinkluose rastas 
prigėręs pilkojo ruonio jauniklis. 

j ? 
E. Paplauskas 
(nuotrauka)  

Palanga 1 
Balandžio 15 d.Krante rastas 
nusilpęs pilkojo ruonio jauniklis. 
Neišgyveno. 

j 
il. 70 cm        
8 kg 

Aplinkos agentūra 
(nuotrauka) 

 

Palanga 1 
Balandžio mėn. rastas negyvas 
ruonis  

? ? „Nuaras“ pranešimas 
 

Juodkrantė 1 
Balandžio 22 d. Už Juodkrantės 
rastas pilkojo ruonio jauniklis. 
Išsiaiškinta, kad prigėrė tinkluose. 

j ? Aplinkos agentūra 
 

Nida 1 
Gegužės 30 d. Pliaže rastas 
negyvas ruonis. 

? ~ 100 cm Nidos girininkija 
 

Palanga 2 
Liepos mėn. Palangos pliažuose 
rasti du negyvi ruoniai 

? ? „Nuaras“ pranešimas 
 

2005 

Klaipėda 1 

Lapkričio 09 d. prie pietinio molo 
statomuose tinkluose rastas 
pilkasis ruonis. Jis į tinklus 
atplukdytas jau negyvas 
įsipainiojęs į tralinio tinklo 
atplaišą. 

j ? S. Karalius 

 

Preila 1 
Balandžio 22 d. Preilos pliaže 
rastas negyvas ruoniukas (H. 
grypus). 

? ? Pranešimas 
 

Preila 1 
Gegužės 02d. Preilos pliaže rastas 
negyvas ruoniukas (H.grypus).. 

j ? 
G. Gražulevičius 
(nuotrauka )  

Šventoji 1 
Gegužės 22 d. . Šventosios pliaže 
rastas negyvas ruoniukas (H. 
grypus).. 

j ? Pranešimas, nuotrauka. 
 

2006 

Nida 1 
Gegužės 23 d. Nidos paplūdimyje 
200 kv. Rastas negyvas 
ruoniukas(H.grypus). 

j il. 100 cm 
G. Gražulevičius 
(nuotrauka ) 

 



 

Preila 2 

Birželio 16 d. Preilos paplūdimyje 
173 kv. vienas šalia kito buvo rasti 
du negyvi ruoniai. Vienas didelis, 
kitas mažas. 

? ? Pranešimas 

 

Smiltynė 1 
Birželio 27 d. 300m nuo pietinio 
molo rastas negyvas ruoniukas. 

? ? Pranešimas 
 

Juodkrantė 1 
Birželio 29 d.Juodkrantės 
paplūdimyje 54 kv. rastas negyvas 
ruoniukas.(H. grypus). 

j il. 120 cm 
G. Gražulevičius 
(nuotrauka ) 

 

Nida 1 
Birželio 01 d Nidos girininkijoje 
rastas negyvas ruonis 

j ? G. Gražulevičius 
 

Nida 1 
Birželio 16 d. Nidos paplūdimyje 
rastas negyvas ruonis. 

j ? G.Gražulevičius 
 

Palanga 1 
Birželio 16 d. tarp Monciškių k. ir 
Palangos rastas negyvas ruonis. 

? ? 
Pranešimas, 
L.Tamošaitytė 
(nuotrauka)  

Palanga 1 
Birželio 17d. tarp Šventosios ir 
Palangos rastas negyvas ruonis. 

? 50 kg Pranešimas 
 

Smiltynė 1 
Birželio 28d. Smiltynės 
paplūdimyje rastas pilkojo ruonio 
jauniklis, patelė 

j il. 120 cm P. Kulikov (nuotrauka) 
 

Nida 1 
Birželio 29 d Nidos girininkijoje 
rastas negyvas ruonis 

j ? G. Gražulevičius 
 

Nida 1 
Liepos 11 d Nidos girininkijoje, 
pasienyje rastas negyvas ruonis 

j ? 
G. Gražulevičius 
(nuotrauka)  

2007 

Nida 1 
Liepos 12 d. Nidos girininkijoje 
rastos ruonio liekanos 

? ? 
G. Gražulevičius 
(nuotrauka)  

2008 Klaipėda 1 
Kovo 30 d.mariose prie kelto 
matytas plūdurioujantis pilkojo 
ruonio jauniklio lavonas. 

j ? R. Dailidė 

 

 Nida 1 
Birželio 09 d. 236 kvartale 
rastas pilkojo ruonio jauniklio 
lavonas 

j ? 
G. Dikšas   
(nuotrauka) 

 

 Preila 1 
Birželio 19 d. 122 kvartale 
rastas pilkojo ruonio patelės 
lavonas 

h? 150 cm 
G. Dikšas   
(nuotrauka) 

 



 

 Giruliai 1 
Birželio 30 d.rastas pilkojo 
ruonio, stambaus patino 
lavonas. 

a ~ 200 kg Nuaras 
 

 Palanga 1 
Liepos 01 d. rastas pilkojo 
ruonio lavonas 

h ? ~100 kg Nuaras 
 

  Juodkrantė 1 
Liepos 17 d. 56 kvartale rastas 
pilkojo ruonio jauniklio lavonas 

j 100 cm 
G. Gražulevičius 
(nuotrauka)  

2009 Karklė 1 

Balandžio 29 d. Karklėje, prie 
Olando kepurės rastas 
suaugusio pilkojo ruonio 
(panašu patelė) lavonas. 
Ruonis normaliai įmitęs. 

a 150 cm 
E. Paplauskis                               
(nuotrauka) 

 

  
Antroji 
Melnragė 

1 

Gegužės 01 d.ties neįgaliųjų 
pležu rastas pilkojo ruonio 
jauniklio lavonas (patinėlis). 
Ruoniukas normaliai įmitęs. 

j ~ 25 kg 
A. Grušas                
(nuotrauka) 

 

  Smiltynė 1 
Gegužės 24 d. apie 9 kilometrą 
rastas negyvas ruonis 

? ? A. Adomavičienė 
 

  
Pirmoji 
Melnragė 

1 
Birželio 01 d. prie šiaurinio 
molo rastas apiręs jauno ruonio 
lavonas 

j ? 
G. Kubiliūtė                
(nuotrauka) 

 

* j- jauniklis, h – paauglys, a- suaugęs, ?- amžius nežinomas     
 
 
 
 
 
 
 



 

6 priedas. 
Mažojo kiro apskaitų rezultatai Baltijios jūros priekrantėje 
 



 

7 priedas. 
Nuodėgulės apskaitų iš laivo rezultatai Baltijios jūros priekrantėje 

 
 
 



 

8 priedas. 
Žvejybos barai ir žuvų tyrimų taškai Baltijos jūros priekrantėje 

 
 
 



 

9 priedas. 
Numatomos steigti naujos jūrinės teritorijos ribos ir kampų koordinatės 



 

10 priedas. 
Perpelės pasiskirstymas Baltijos jūros priekrantės Natura 2000 teritorijoje (pagal verslinius 
sugavimus) 
 



 

11 priedas. 
Alkos pasiskirstymas Baltijos jūros priekrantėje (remiantis vienos apskaitos rezultatais) 

 
 

 



 

12 priedas. 
Lietuvai priklausančioje Baltijos jūros priekrantėje aptinkamų apskritažiomenių ir žuvų 
sąrašas 
 
Simbolių paaiškinimai: M – jūrinis, F – gėlavandenis, D – diadrominis; c – įprastas, r – retas, vr – labai retas; p – 
būdingas, t – laikinas, m – migruojantis, acc –atsitiktinis; an – pagaunamas kasmet; 3, 5, 10, > 10 – pagaunama kartą 
per 3, 5, 10 metų, mažiau nei kratą per 10 metų; RDB – rūšis įtraukta į Lietuvos Raudonąją knygą (kategorija), BC – 
Berno konvencija, HD – Buveinių direktyva, CITES – itraukta į CITES konvencijos sąršą; PS – Lietuvoje globojama 
rūšis, intr – įveista rūšis, *- saugoma tik gėluose vandenyse;  com – komercinė rūšis, nc – nekomercinė) 
Pastaba: globojamoms žuvų rūšims yra priskiriamos tokios rūšys, kurios šiuo metu nėra įrašytos į Lietuvos 
raudonąją knygą, bet jų populiacijos gali būti pažeidžiamos ir ateityje priskirtos nykstančiųjų rūšių kategorijai; šių 
rūšių išteklių būklės stebėjimas turi būti reguliarus, o išteklių naudojimas ir apsauga reglamentuojama taip, kad būtų 
išsaugotos gyvybingos jų populiacijos, prireikus organizuojamos papildomas apsaugos ir atkūrimo priemonės (LR 
aplinkos ministro 1999.03.31 įsakymą Nr. 84) 



 

Nr. Šeima ir lotyniškas pavadinimas Pavadinimas Ekologija Apsaugos statusas 
Lietuvoje 

Baltijos jūra 

      Gausumas Aptinkamumas Aptinkamumo 
dažnis 

Ekonominė 
svarba 

 Acipenseridae        
1 Acipenser sturio (Linnaeus, 1758) Baltijos eršketas D RDB (0), BC, HD(II) vr ? ? ? 
 Agonidae        
2 Agonus cataphractus (Linnaeus, 

1758) 
Jūrų laputė M  vr acc > 10 nc 

 Ammodytidae        
3 Ammodytes tobianus (Linnaeus, 

1758) 
Mažasis tobis M  c p an c 

4 Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage, 
1824) 

Didysis tobis M  c p an nc 

 Anguillidae        
5 Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Europinis 

ungurys 
D CITES (nuo 2009.III) c m an c 

 Belonidae        
6 Belone belone (Linnaeus, 1761) Vėjažuvė M  c p an c 
 Bothidae        
7 Psetta maxima (Linnaeus, 1758) OUotas M PS c p an c 
 Cyclopteridae        
8 Cyclopterus lumpus (Linnaeus, 

1758) 
Ciegorius M  c p an nc 

 Cyprinidae        
9 Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Kuoja F  c t an c 
10 Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) Meknė F  c t an nc 
11 Scardinius erythrophthalmus 

(Linnaeus, 1758) 
Raudė F  c t 3 nc 

12 Abramis brama (Linnaeus, 1758) Karšis F  c t an c 
13 Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) Plakis F  c t an nc 
14 Abramis ballerus (Linnaeus, 1758) Sparis F RDB (0), BC vr ? ? nc 
15 Vimba vimba (Linnaeus, 1758) Žiobris D PS c m an c 
16 Pelecus cultratus (Linnaeus,1758) Ožka F BC, HD(II-V), PS r acc an nc 
17 Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Aukšlė F  c t an nc 
18 Aspius aspius (Linnaeus,1758) Salatis F BC, HD(II-V), PS r t an nc 
19 Gobio gobio (Linnaeus,1758) Gružlys F  r acc 3 nc 
20 Barbus barbus (Linnaeus,1758) Ūsorius F HD(II-V), PS vr acc > 10 nc 



 

21 Rhodeus sericeus amarus (Linnaeus, 
1758) 

Kartuolė F BC, HD(II-V) vr acc > 10 nc 

22 Carassius carassius (Linnaeus, 1758) Sidabrinis 
karosas 

F intr r acc 3 nc 

23 Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) Rainė F  vr acc > 10 nc 
 Clupeidae        

24 Alosa alosa (Linnaeus, 1758) Alsė D BC vr ? ? ? 
25 Alosa fallax fallax  (Lacepede, 1803) Perpelė D RDB (3), HD (II-V) c m an nc 
26 Clupea harengus membras 

(Linnaeus, 1761) 
Baltijos strimelė M  c p an c 

27 Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758) Bretlingis M  c p an c 
 Coregonidae        

28 Coregonus lavaretus balticus 
(Thienemann, 1922) 

Sykas D BC, HD(V), PS c m an c 

 Cottidae        
29 Taurulus bubalis (Euphrasen, 1786)  Jūrų buivolas M  vr acc > 10 nc 
30 Myoxocephalus scorpius Linnaeus, 

1758 
Builis M  c p an nc 

 Engraulidae        
31 Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 

1758) 
Europinis 
ančiuvis 

M  vr acc > 10 nc 

 Esocidae        
32 Esox lucius (Linnaeus, 1758) Lydeka F  c t an c 
 Gadidae        

33 Gadus morhua callarias (Linnaeus, 
1758) 

Baltijos menkė M  c p an c 

34 Pollachius virens (Linnaeus, 1758) Ledjūrio menkė M  vr acc > 10 nc 
35 Melanogrammus aeglefinus 

(Linnaeus, 1758) 
Juodadėmė 
menkė 

M  vr acc > 10  

36 Rhinonemus cimbricus (Linnaeus, 
1758) 

Keturūsė vėgėlė M  r p 3 nc 

37 Lota lota (Linnaeus, 1758) Vėgėlė F  r acc 3 nc 
 Gasterosteidae        

38 Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 
1758) 

Trispyglė dyglė F  c p an nc 

39 Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) Devynspyglė 
dyglė 

F      

40 Spinachia spinachia (Linnaeus, 
1758) 

Jūrinė dyglė M  vr acc > 10 nc 



 

 Gobiidae        
41 Gobius niger (Linnaeus, 1758) Juodasis 

grundalas 
M  vr acc > 10 nc 

42 Pomatoschistus minutus (Pallas, 
1770) 

Smėlinis 
grundalas 

M BC c p an nc 

43 Pomatoschistus microps (Kroyer, 
1838) 

Paplūdiminis 
grundalas 

M BC c p an nc 

44 Neogobius melanostomus (Pallas, 
1811) 

Juodažiotis 
grundalas 

M intr vr acc > 10 nc 

 Liparididae        
45 Liparis liparis (Linnaeus, 1766) Gleivys M  vr t > 10 nc 
 Lumpenidae        

46 Lumpenus lampretaeformis 
(Walbaum, 1782) 

Nėginis 
liumpenas 

M PS r p 3 nc 

 Osmeridae        
47 Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758) Stinta D  c m an  
 Percidae        

48 Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) Ešerys F  c m an  
49 Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) Sterkas F  c m an  
50 Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 

1758) 
Pūgžlys F  r acc an  

 Petromyzontidae        
51 Petromyzon marinus Linnaeus, 1758 Jūrinė nėgė D RDB (1), BC, HD (II) vr m > 10  
52 Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) Upinė nėgė D BC, HD (II-V) c m an  
 Pholidae        

53 Pholis gunellus (Linnaeus, 1758) Taukžuvė M  r t 3 nc 
 Pleuronectidae        

54 Limanda limanda (Linnaeus, 1758) Limanda M  r acc 5 nc 
55 Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) Upinė plekšnė M  c p an c 
56 Pleuronectes platessa (Linnaeus, 

1758) 
Jūrinė plekšnė M  c p an nc 

 Salmonidae        
57 Salmo salar (Linnaeus, 1758) Lašiša D RDB (4), BC*, HD(II-

V)* 
c m an c 

58 Salmo trutta (Linnaeus, 1758) Šlakys D PS c m an c 
59 Oncorhynchus (Parasalmo) mykiss 

(Walbaum, 1792) 
Vaivorykštinis 
upėtakis 

F intr r acc 5 c 

 Scombridae        



 

60 Scomber scombrus (Linnaeus, 1758) Skumbrė M  r acc 5 nc 
 Syngnathidae        

61 Syngnathus typhle (Linnaeus, 1758) Jūrų adata M  c p 3 nc 
62 Nerophis ophidion (Linnaeus,1758) Jūrų yla M  r p 5 nc 
 Soleidae        

63 Solea solea (Linnaeus, 1758) Jūrų liežuvis M  vr acc > 10 nc 
 Triglidae        

64 Aspitrigla cuculus   (Linnaeus, 1758) Raudonasis 
jūrgaidis 

M  vr acc > 10 nc 

 Xiphiidae        
65 Xiphias gladius (Linnaeus, 1758) Durklažuvė M  vr acc > 10 nc 
 Zoarcidae        

66 Zoarces viviparus  (Linnaeus, 1758) Gyvagimdė 
vėgėlė 

M PS c p an nc 



 

13 priedas. 
 

Kuršių nerijos BAST (LTNER0005) nykstančių žuvų rūšių individuali teritorijos 
monitoringo programa 

(Vykdo Jūrinio tyrimų centro prie Aplinkos ministerijos specialistai) 
 

Jūrinė nėgė. Tyrimai netikslingi dėl itin menko rūšies skaitlingumo 
 
Upinė nėgė. Tyrimai netisklingi, nes jūroje vertinti išteklius nėra realių galimybių, ištekliai turi 
būti stebimi gėluose vandenyse. 
 
Baltijos eršketas. Manoma išnykęs; monitoringas netikslingas 
 
 
Stebimos rūšys  
 
Perpelė (Alosa fallax)  
Sykas (Coregonus lavaretus)  
 
Stebimi parametrai 
Perpelė: 

c. individų tankis ploto vienete (vnt./ha); 
Sykas 

a. individų tankis ploto vienete (vnt./ha). 
 
Rūšies stebėjimo vieta ir maršrutas, jos koordinatės  
 
 
Perpelė. Tyrimai vykdomi į pietus nuo Klaipėdos uosto vartų 13 ir 15 žvejybos baruose. 
Teritorijoje pasirinkti 4 stebėjimo taškai. Tyrimų akvatorijos pasirinktos, kadangi šioje 
akvatorijoje stebimos perpelių santalkos ir vyksta anadrominės migracijos iš Baltijos jūros į 
nerštavietes Kuršių mariose.  
Sykas. Tyrimai vykdomi 9 žvejybos bare. Teritorijoje pasirinkti 2 stebėjimo taškai – vienas 
suaugosiom žuvims, vienas jaunikliams. 
 
Stebėjimo vietų koordinatės pateiktos žemiau  pridedamoje lentelėje. 
 
Eil. 
nr. 

N E Stebėjimo vieta Pastabos Stebimos rūšys 

1 55°34΄00˝ 21°05΄00˝ 9 žvejybos baras Tarp Juodkrantės pasienio užkardos 
stebėjimo bokšto iki geodezinio 
bokšto ant Eumo kalno. Pasiekiama 
plaukiant nuo Juodkrantės (atstumas 
~3 km) arba Klaipėdos (atstumas ~18 
km); gaudoma tinklais. 

Sykas 

2 55°34΄00˝ 21°06΄00˝ 9 žvejybos baras, 
pakrantė 

Tarp Juodkrantės pasienio užkardos 
stebėjimo bokšto iki geodezinio 
bokšto ant Eumo kalno. Pasiekiama 
plaukiant nuo Juodkrantės (atstumas 

Sykas 



 

~3 km) arba Klaipėdos (atstumas ~18 
km), gaudoma bradiniu. 

3 55°41΄10˝ 21°04΄50˝ 13 žvejybos baras Tarp įvažiavimo į paplūdimį ties II 
perkėla iki Smiltynės gelbėjimo 
stoties. Pasiekiama plaukiant nuo 
Klaipėdos (atstumas ~5 km), gaudoma 
paviršiniais tinklais. 

Perpelė 

4 55°41΄10˝ 21°05΄35˝ 13 žvejybos baras Tarp įvažiavimo į paplūdimį ties II 
perkėla iki Smiltynės gelbėjimo 
stoties. Pasiekiama plaukiant nuo 
Klaipėdos (atstumas ~5 km), gaudoma 
dugniniais tinklais. 

Perpelė 

5 55°42΄50˝ 21°03΄45˝ 15 žvejybos baras Tarp šiauriausio įvažiavimo į 
Smiltynės paplūdimį iki Klaipėdos 
uosto pietinio molo. Pasiekiama 
plaukiant nuo Klaipėdos (atstumas ~2 
km), gaudoma paviršiniais tinklais. 

Perpelė 

6 55°42΄50˝ 21°05΄10˝ 15 žvejybos baras Tarp šiauriausio įvažiavimo į 
Smiltynės paplūdimį iki Klaipėdos 
uosto pietinio molo. Pasiekiama 
plaukiant nuo Klaipėdos (atstumas ~2 
km), gaudoma dugniniais tinklais 

Perpelė 

 
 
Bendras stebėjimo grafikas ir metodas 
Apskaitų metais kiekvienos konkrečios stebimos rūšies apskaita vykdoma lentelėje nurodytose 
stebėjimo vietose. 
 
Perpelė 
Perpelių tyrimai pasirinktose vietose atliekami du kartus į metus, laikotarpiu nuo balandžio 1 d. 
iki gegžės 31 d. Šis laikotarpis pasirinktas todėl, kad vyksta intensyviausia perpelių migracija į 
Kuršių marias neršti ir Baltijos jūros priekrantėje stebimos santalkos šiaurinėje LIT13 dalyje. 
Tyrimai atliekami selektyviais tinklaičiais, kiekvieną akvatoriją apgaudant bent du kartus. Tinklai 
statomi vakare saulei leidžiantis ir traukiami po 12-18 valandų. Toliau žiūrėti perpelių vietinių 
populiacijų monitoringo detalias metodikas. 
 
Sykas 
Sykų tyrimai pasirinktose vietose atliekami du kartus į metus, laikotarpiu nuo rugsėjo 1 d. iki 
rugsėjo 30 d. Šis laikotarpis pasirinktas todėl, kad šiuo laikotarpiu, esant sykų ištekliams 
geresnėje būklėje, buvo stebima didesnis gausumas pasirinktoje akvatorijoje sykams migruojant 
pietine Lietuvos priekrantės dalimi link nerštaviečių Kuršių mariose. Tyrimai atliekami 
selektyviais tinklaičiais, N55°34΄00˝E21°05΄00˝ akvatoriją apgaudant bent du kartus. Tinklai 
statomi vakare saulei leidžiantis ir traukiami po 12-18 valandų. Akvatorija 
N55°34΄00˝E21°06΄00˝ (9 žvejybos baro pakrantė) bent du kartus apgaudoma bradiniu, traukimą 
kartojant du kartus, traukiant kiekvieną kartą šalia, bet ne toje pačioje vietoje. Toliau žiūrėti sykų 
vietinių populiacijų monitoringo detalias metodikas. 
 
Adaptuotos duomenų pateikimo formos. 
Rūšies monitoringo duomenys surašomi į stebimų rūšių monitoringo bendruosiuose 
reikalavimuose pateikiamą apskaitos duomenų formą. 



 

Vietos savybių išsaugojimo laipsnio vertinimo parametrai nurodomi remiantis perpelės ir syko 
vietinių populiacijų monitoringo metodikose pateiktais vertinimo balais. 



 

Perpelė (Alosa fallax) 
 

8 Stebėjimo vietos charakteristika 

Tyrimai atliekami pietinėje Baltijos jūros priekrantės dalyje 13 ir 15 žvejybos barų akvatorijose. 
Gylis minėtose akvatorijose siekia nuo 7 iki 17 m. Tyrimų vietos pažymimos žemėlapyje, GPS 
pagalba nustatomos ir užrašomos koordinatės.  
 

9 Stebimo objekto aprašymas ir stebimi parametrai 

Perpelė – Atlanto vandenyno silkinių šeimos žuvų rūšis. Tai pelaginė žuvis, gyvenanti 
tiek sūriuose tiek druskėtuose vandens telkiniuose, tačiau žinomos gėlavandenės populiacijos 
Airijoje ir Italijoje. Perpelėms būdinga anadrominė migracinė elgsena - augimo sezoną paprastai 
praleidžia jūrose, tačiau neršti plaukia į upes. Šios migruojančios žuvys gyvena Europos 
pakraščiuose nuo Pirėnų pusiasalio iki Norvegijos krantų. Neršti atplaukia į Baltijos jūros baseino 
pietinio ir rytinio pakraščių upes: Elbę, Oderį, Vyslą, Nemuną, Dauguvą, Nevą. Kuršių mariose 
nerštas vyksta gegužės-birželio mėnesiais. Nerštinės migracijos metu perpelės gausiai sutinkamos 
visoje šiaurinėje marių dalyje. Į nerštinius tuntus perpelės buriasi Nemuno avandeltos 
akvatorijoje, dideli neršiančių individų būriai stebimi ties Ežios sekluma, Ventės ragu, 
Vidmarėse. Jaunikliai į jūrą migruoja pirmaisiais gyvenimo metais.  
2003-2005 m. į Kuršių marias neršti iš jūros migravo 250-400 tūkstančių perpelių. Kuršių 
mariose didžioji dalis perpelių neršia įsteigtoje nacionalinėje Natura 2000 teritorijoje. 
Populiacijos ištekliai yra stabilūs bei gausūs, išteklių būklė tolydžio gerėja, todėl 2003 m. 
perpelės saugojimo statusas buvo pakeistas į 5-ą kategoriją, o 2005 ji išbraukta iš Lietuvos 
Raudonosios knygos. Išbraukus iš Raudonosios knygos, Baltijos priekrantėje pagal Žemės ūkio 
ministro 2005-01-12 įsakymo Nr. 3D-20 pakeitimą (2006-05-25 įsakymas Nr. 3D-213) leidžiama 
specializuota perpelių verslinė žvejyba. 2005 m. priekrantėje pagauta 2,3 t, 2006 – 4,1 t, 2007 – 
3,5 t perpelių. Kuršių mariose specializuota verslinė žvejyba nevykdoma, kaip priegauda 2005 m. 
pagauta 3,5 t, 2006 – 9,4 t, 2007 – 14,1 t perpelių. Dalis perpelių populiacijos migruoja ir neršia 
Rusijos Federacijos Kaliningrado sričiai priklausančioje teritorijoje. Čia jos pastaraisiais metais 
intensyviai žvejojamos - 2004 m. sugauta 42,5 t perpelių. 

 
Stebimi parametrai: 
Perpelių gausumas N (vnt./ha), perpelių biomasė B (kg/ha), perpelių laimikiai 1 tinklaičiui 
(NCPUE). 
 
Vietos savybių išsaugojimo laipsnio įvertinimas 
Pagrindinės grėsmės perpelių egzistencijai yra (1) tarša, (2) intensyvi žūklė (pagrindinai verslinė) 
nerštinių migracijų ir santalkų priekrantėje metu, t. y. 11 – 15 žvejybos barai, (3) intensyvi žūklė 
(pagrindinai verslinė) neršto ar migracijų metu Kuršių mariose ir (4) intensyvi žūklė (pagrindinai 
verslinė) atsiganymo metu, t. y. Baltijos jūroje. Šie veiksniai sąlygoja gyvenamųjų buveinių, 
nerštaviečių sunykimą, arba fizinį populiacijos sunaikinimą. Todėl savybių išsaugojimo laipsnis 
vertinamas pagal 3 pagrindinius požymius. 1 – vertinama vandens kokybė: "0" - vandens kokybė 
pagal kokybės elementus yra prastesnė nei vidutinė, "3" - vandens kokybė pagal kokybės 
elementus yra gera; 2 – žūklės intensyvumas nerštinių migracijų metu (11 – 15 žvejybos barai): 
"0" – labai intensyvi žūklė, "3" – ekstensyvi žūklė. 3 - žūklės intensyvumas neršto ar migracijos 
metu Kuršių mariose: "0" – labai intensyvi žūklė, "3" – ekstensyvi žūklė, 4 – žūklės 
intensyvumas atsiganymo metu (Baltijos jūroje): "0" – labai intensyvi žūklė Baltijos jūroje, "3" – 
ekstensyvi žūklė Baltijos jūroje. 



 

 

10 Stebėjimų procedūra 

Perpelių išteklių, taip pat jų gausumo ir biomasės, tyrimams Baltijos jūroje naudojami statomųjų 
tinklaičių 14, 17, 22, 25, 30, 33, 38, 45, 50, 60, 70, 80, 90 mm akytumų komplektai; kiekvienas 
tinklaitis po 10-30 m ilgio, bendras komplekto ilgis iki 300 m (pagal AM patvirtinta žuvų išteklių 
tyrimo metodika, 2005). Aukščiau nurodytose akvatorijose žvejojama ne mažiau kaip po 2 kartus. 
Tyrimų taškuose N55°41΄10˝E21°04΄50˝ ir N55°42΄50˝E21°03΄45˝ tinklai statomi paviršiuje, kas 
10 m prikabinant tinklus laikančius plūdurus. Tyrimų taškuose N55°41΄10˝E21°05΄35˝ ir 
N55°42΄50˝E21°05΄10˝ statomi dugniniai tinklai. Tinklų stovėjimo vandenyje trukmė vienos 
žvejybos metu – 12-18 valandų. Laimikis išrūšiuojamas pagal žuvų rūšis. Visos sužvejotos 
perpelės suskaičiuojamos ir pasveriamos (nustatomas bendras laimikio svoris ir sugautų žuvų 
skaičius). Perpelės suskirstomos ilgio grupėmis. Iš kiekvienos ilgio grupės imama po 10 žuvų. 
Kiekviena iš šių žuvų pasveriama (bendras svoris – Q) bei išmatuojami žuvies ilgiai: L – 
matuojant nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo, l – matuojant nuo snukio pradžios iki 
uodegos vidurinių spindulių pagrindo. Matuojant paimami žvynai arba otolitai žuvų amžiui 
nustatyti. Žvynai arba otolitai fiksuojami ir numeruojami, o amžius nustatomas laboratorijoje 
naudojant binokuliarą pagal ichtiologijoje priimtus (Pravdin, 1966; Neuman ir kt., 1999) 
metodus; stebėjimo žurnale surašomi ir išmatuojami visi sugauti individai. 
Perpelių gausumas N (vnt./ha) (vnt./ha) apskaičiuojamas pagal formulę: 
 

N = n /p x k, 

čia:  N – perpelių gausumas hektare;  

  n – eksperimentiniais tinklaičiais sužvejotų perpelių kiekis vienetais; 

  p - apžvejotas vandens telkinio plotas (ha); 

k – žvejojimo efektyvumo koeficientas (0,1–0,3). 
 

Perpelių biomasė B (kg/ha) apskaičiuojama pagal formulę: 
 

B = q /p x k, 
čia:  B –perpelių biomasė (kg/ha); 
 q –eksperimentiniais tinklaičiais sužvejotų perpelių biomasė (g); 
 p - apžvejotas vandens telkinio plotas (ha);  
 k – žvejojimo efektyvumo koeficientas (0,1–0,3). 
 
Perpelių laimikiai vienam tinklaičiui paskaičiuojami pagal formulę: 
 

NCPUE = n /T, 

 

 čia:  NCPUE – perpelių laimikiai vienam žvejybai panaudotam tinklaičiui; 

n – eksperimentiniais tinklaičiais sužvejotų perpelių kiekis vienetais; 

T – eksperimentinei žvejybai panaudotų tinklaičių kiekis. 

 

Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės: 
•    Žvejybinis laivas 



 

• Žvejybiniai tinklai 14-90 mm akytumo, iki 300 m ilgio komplektas, 
• Gelbėjimosi liemenės, žvejybiniai batai, neperšlampami rūbai, 
• Plastmasiniai kibirai, kiuvetės, svarstyklės su elementais, liniuotė, 
• GPS imtuvas su atsarginiais elementais,  
• Užrašų knygutė, žurnalas ir pieštukas, 
• Detalus vietovės žemėlapis (rekomenduojama ne smulkesnis nei 1:50000) 
• Mobilusis telefonas, pranešti inspekcijai ir nenumatytiems atvejams, 
 

11 Stebėjimų registracijos procedūra 

Stebėjimo žurnale surašomi duomenys apie ekologinius parametrus (apžvejotą akvatorijos plotą, 
gylį, augalijos kiekį, vandens temperatūrą, deguonies kiekį) ir duomenis apie sugautas žuvis 
(išmatuojamos visos sugautos perpelės, nustatomas jų ilgis, svoris, lytis, įvertinama gonadų 
brandos stadija).  
Pastabose būtina nurodyti kuriuo metodu, ar keliais metodais atliktas perpelių gausumo 
įvertinimas. Taip pat galima pateikti informaciją apie oro sąlygas, kitų žuvų rūšių sugavimus, 
esamas ar galimas grėsmes (brakonieriavimo atvejus, vandens užteršimą, žuvialesių paukščių 
gausumo pokyčius nerštavietėse ir kt.) ir kitokią papildomą ekspertinę informaciją.     

  

12 Duomenų kokybės užtikrinimas 

Tyrimų negalima vykdyti esant labai dideliam bangavimui, labai šaltam orui, ar esant blogam 
matomumui. Kadangi yra dirbama vandenyje, reikia griežtai laikytis visų saugumo technikos 
reikalavimų.  
Stebėtojas turi būti kvalifikuotas specialistas, susipažinęs su žuvų biologija ir tyrimo metodais. 
Taip pat turi mokėti naudotis eksperimentine įranga ir turėti atitinkamus leidimus naudotis 
žvejybos bei plaukiojimo priemonėmis.  



 

Sykas (Coregonus lavaretus) 
 

1. Stebėjimo vietos charakteristika 

Tyrimai atliekami pietinėje Baltijos jūros priekrantės dalyje 9 žvejybos baro akvatorijose. Gylis 
minėtoje akvatorijose siekia nuo 9 iki 15 m. Tyrimų vietos pažymimos žemėlapyje, GPS pagalba 
nustatomos ir užrašomos koordinatės.  
 

2. Stebimo objekto aprašymas ir stebimi parametrai 

Paplitęs nuo Vakarų Europos iki Šiaurės Amerikos ir Aliaskos. Sutinkama labai daug įvairių 
upinių, ežerinių ir praeivių formų, kurios skiriasi išvaizda ir gyvenimo būdu. Baltijos jūroje 
gyvena migruojantis sykas, kuriam būdinga anadrominė elgsena, t.y. migruoja neršti plaukia į 
gėlus vandenis, o augimo sezoną paprastai praleidžia jūroje. Tačiau kai kurie sykai neršia pačioje 
jūroje (dažniausiai Botnijos įlankoje). Ties Lietuvos priekrantėmis gyvenantys sykai neršti 
plaukia į Kuršių marias. 
Kūno ilgis – iki 60-65 cm, svoris – iki 2,5-3 kg. Subręsta 4-5 metų amžiaus, kai pasiekia 27 cm 
ilgį. Jų neršto migracija į šiaurinę marių dalį prasideda rugsėjo mėn., masinis ėjimas į centrinę ir 
pietinę marių dalis - spalio-lapkričio mėn. Neršia lapkričio-gruodžio mėn. ant smėlėto ar 
akmenuoto grunto. Pagrindinės nerštavietės išsidėsčiusios pagal Kuršių marių vakarinę pakrantę 
tarp Nidos ir Šarkuvos ir pietinę - tarp Kaširsko ir Deimės upės žiočių. Kai kuriais metais sykas 
neršia ant kietų, žvirgždėtų gruntų į pietvakarius nuo Ventės rago. Po neršto dalis sykų užsilaiko 
mariose ir grįžta į jūrą tik balandžio - gegužės mėn. Vislumas – 20-100 tūkst. ikrelių. Ikreliai 
apvalūs, 2,5-3 mm skersmens. Embrionai vystosi nuo gruodžio iki balandžio mėn. (apie 180 
laipsniadienių). Jaunikliai gyvena mariose iki liepos-rugpjūčio mėn. Minta zoobentosu. Vėliau 
migruoja į jūrą. Jūroje dalis jauniklių laikosi netoli kranto, vėliau sutinkami ir didesniuose 
gyliuose. Minta planktoniniais vėžiagyviais, vėliau - stambesniais dugno bestuburiais. 
Vertingos verslinės žuvys. 1926-1938 m. versliniai laimikiai Kuršių mariose sudarė apie 10 (3-
17) t per metus. Po Antrojo Pasaulinio karo jų ištekliai labai sumažėjo. 1980-1990 m. buvo 
sugaunama po 0,6-2,9 t sykų per metus. Keletą metų jūrinių sykų verslinė žūklė buvo uždrausta, 
todėl vėliau sugavimai nežymiai didėjo: Baltijos jūroje ir Kuršių mariose šiuo metu draudžiama 
žvejoti mažesnius kaip 36 cm ilgio sykus. Lietuvos teritoriniuose vandenyse jūrinių sykų 
sugaunama mažai, stebimos negatyvios verslinių laimikų tendencijos 1998-2001 m. laikotarpiu 
buvo pagaunama apie 3 t sykų kasmet, vėliau laimikiai mažėjo 2002 – 1,4 t, 2003 – 0,8 t, 2004 – 
0,5 t, 2005 – 0,3 t, 2006 – 0,2 t, 2007 – 0,1 t sykų. Pagal dabartinį žvejybos reglamentavimą 
Baltijos jūros priekrantėje leidžiama specializuota sykų žvejyba. 
 
Stebimi parametrai: 
Sykų gausumas N (vnt./ha), sykų biomasė B (kg/ha), sykų laimikiai 1 tinklaičiui arba 1 bradinio 
traukimui (NCPUE). 
 
Vietos savybių išsaugojimo laipsnio įvertinimas 
Pagrindinės grėsmės sykų egzistencijai yra (1) tarša, (2) intensyvi žūklė (pagrindinai verslinė) 
nerštinių migracijų ar atsiganymo priekrantėje metu, (3) intensyvi žūklė (pagrindinai verslinė) 
neršto ar migracijų metu Kuršių mariose. Šie veiksniai sąlygoja gyvenamųjų buveinių, 
nerštaviečių sunykimą, arba fizinį populiacijos sunaikinimą. Todėl savybių išsaugojimo laipsnis 
vertinamas pagal 3 pagrindinius požymius. 1 – vertinama vandens kokybė: "0" - vandens kokybė 
pagal kokybės elementus yra prastesnė nei vidutinė, "3" - vandens kokybė pagal kokybės 
elementus yra gera; 2 – žūklės intensyvumas nerštinių migracijų ar atisganymo metu priekrantėje: 



 

"0" – labai intensyvi žūklė, "3" – ekstensyvi žūklė. 3 - žūklės intensyvumas neršto ar migracijos 
metu Kuršių mariose: "0" – labai intensyvi žūklė, "3" – ekstensyvi žūklė.  
 

3. Stebėjimų procedūra 

Sykų išteklių, taip pat jų gausumo ir biomasės, tyrimams Baltijos jūroje naudojami statomųjų 
tinklaičių 14, 17, 22, 25, 30, 33, 38, 45, 50, 60, 70, 80, 90 mm akytumų komplektai; kiekvienas 
tinklaitis po 10-30 m ilgio, bendras komplekto ilgis iki 300 m (pagal AM patvirtinta žuvų išteklių 
tyrimo metodika, 2005). Aukščiau nurodytoje akvatorijoje žvejojama ne mažiau kaip po 2 kartus. 
Tyrimų N55°34΄00˝E21°05΄00˝ taške statomi dugniniai tinklai. Tinklų stovėjimo vandenyje 
trukmė vienos žvejybos metu – 12-18 valandų. Laimikis išrūšiuojamas pagal žuvų rūšis. Visi 
sužvejoti sykai suskaičiuojami ir pasveriami (nustatomas bendras laimikio svoris ir sugautų žuvų 
skaičius). Sykai suskirstomos ilgio grupėmis. Kiekvienai ilgio grupei imama visos pagautos 
žuvys. Kiekviena iš šių žuvų pasveriama (bendras svoris – Q) bei išmatuojami žuvies ilgiai: L – 
matuojant nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo, l – matuojant nuo snukio pradžios iki 
uodegos vidurinių spindulių pagrindo. Matuojant paimami žvynai arba otolitai žuvų amžiui 
nustatyti. Žvynai arba otolitai fiksuojami ir numeruojami, o amžius nustatomas laboratorijoje 
naudojant binokuliarą pagal ichtiologijoje priimtus (Pravdin, 1966; Neuman ir kt., 1999) 
metodus; stebėjimo žurnale surašomi ir išmatuojami visi sugauti individai. 
Sykų gausumas N (vnt./ha) (vnt./ha) apskaičiuojamas pagal formulę: 
 

N = n /p x k, 

čia:  N – sykų gausumas hektare;  

  n – eksperimentiniais tinklaičiais sužvejotų sykų kiekis vienetais; 

  p - apžvejotas vandens telkinio plotas (ha); 

k – žvejojimo efektyvumo koeficientas (0,1–0,3). 
 

Sykų biomasė B (kg/ha) apskaičiuojama pagal formulę: 
 

B = q /p x k, 
čia:  B –sykų biomasė (kg/ha); 
 q –eksperimentiniais tinklaičiais sužvejotų sykų biomasė (g); 
 p - apžvejotas vandens telkinio plotas (ha);  
 k – žvejojimo efektyvumo koeficientas (0,1–0,3). 
 
Sykų laimikiai vienam tinklaičiui paskaičiuojami pagal formulę: 
 

NCPUE = n /T, 

 

 čia:  NCPUE – sykų laimikiai vienam žvejybai panaudotam tinklaičiui; 

n – eksperimentiniais tinklaičiais sužvejotų sykų kiekis vienetais; 

T – eksperimentinei žvejybai panaudotų tinklaičių kiekis. 

 
Tyrimu taške N55°34΄00˝E21°06΄00˝, kuris yra 9 žvejybos baro pakrantėje atliekami tyrimai 
apgaudant jaunikliniu bradiniu tuo pačiu laikotarpiu kaip ir apgaudant tinklais, siekiant įvertinti 
sykų jauniklių gausumą. Kiekvieną kartą apgaudant, bradinio traukimą kartoti du kartus, traukiant 



 

kiekvieną kartą šalia, bet ne toje pačioje vietoje, kiekvieną kartą traukiant po 100 m. Bradinio 
išmatavimai yra sekantys: sparno aukštis 1,2, ilgis 8 m (akytumas 10 mm) ir 7 m (akytumas 6 
mm; bendras ilgis 15 m); maišo angos plotis 1,2 m, maišo ilgis 3 m, akytumas 3 mm.  
Kiekviena žuvis pasveriama (g) ir išmatuojami L (cm).  
 
Sugautų žuvų skaičius ir biomasė apskaičiuojami pagal formules: 

N = n /p x k, 

B = q /p  x k, 
čia: N – stebimos rūšies žuvų skaičius ploto vienete ( ha);  

 n – stebimos rūšies sužvejotų žuvų skaičius vienetais; 
 B – stebimos rūšies žuvų biomasė ploto vienete (ha); 
 q – stebimos rūšies sužvejotų žuvų biomasė (g); 
 p - apžvejotas vandens telkinio plotas (0,2 ha); 
 k – žvejojimo efektyvumo koeficientas (0,3-0,5). 

 

Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės: 
•    Žvejybinis laivas 
• Žvejybiniai tinklai 14-90 mm akytumo, iki 300 m ilgio komplektas, 
• Jauniklinis bradinys 
• Gelbėjimosi liemenės, žvejybiniai batai, neperšlampami rūbai, 
• Plastmasiniai kibirai, kiuvetės, svarstyklės su elementais, liniuotė, 
• GPS imtuvas su atsarginiais elementais,  
• Užrašų knygutė, žurnalas ir pieštukas, 
• Detalus vietovės žemėlapis (rekomenduojama ne smulkesnis nei 1:50000) 
• Mobilusis telefonas, pranešti inspekcijai ir nenumatytiems atvejams, 
 

4. Stebėjimų registracijos procedūra 

Stebėjimo žurnale surašomi duomenys apie ekologinius parametrus (apžvejotą akvatorijos plotą, 
gylį, augalijos kiekį, vandens temperatūrą, deguonies kiekį) ir duomenis apie sugautas žuvis 
(išmatuojamos visi sugauti sykai, nustatomas jų ilgis, svoris, lytis, įvertinama gonadų brandos 
stadija).  
Pastabose būtina nurodyti kuriuo metodu, ar keliais metodais atliktas sykų gausumo įvertinimas. 
Taip pat galima pateikti informaciją apie oro sąlygas, kitų žuvų rūšių sugavimus, esamas ar 
galimas grėsmes (brakonieriavimo atvejus, vandens užteršimą, žuvialesių paukščių gausumo 
pokyčius nerštavietėse ir kt.) ir kitokią papildomą ekspertinę informaciją.     

5. Duomenų kokybės užtikrinimas 

Tyrimų negalima vykdyti esant labai dideliam bangavimui, labai šaltam orui, ar esant blogam 
matomumui. Kadangi yra dirbama vandenyje, reikia griežtai laikytis visų saugumo technikos 
reikalavimų.  
Stebėtojas turi būti kvalifikuotas specialistas, susipažinęs su žuvų biologija ir tyrimo metodais. 
Taip pat turi mokėti naudotis eksperimentine įranga ir turėti atitinkamus leidimus naudotis 
žvejybos bei plaukiojimo priemonėmis.  



 

14 priedas. 
Alkų apskaitų rezultatai Baltijios jūros priekrantėje 

 
 
 


