
 

Žirmūnų g.139 - 321, 09120 Vilnius 

Tel.: (8~5) 272 83 34;  Faks.: (8~5) 203 12 80 
 

 
     

Planavimo     

organizatorius 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

 

Plano  

pavadinimas 

NEMUNO DELTOS REGIONINIO PARKO IR JO ZONŲ RIBŲ PLANO 

BEI NEMUNO DELTOS REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANO 

KOREKTŪROS 

Planavimo proceso 

etapas 
RENGIMO ETAPAS 

Planavimo proceso 

stadija 
STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS 

DOKUMENTAS 

Teritorijų 

planavimo lygmuo 
SAVIVALDYBĖS  

Teritorijų 

planavimo 

dokumento rūšis 
SAUGOMŲ TERITORIJŲ SPECIALUSIS PLANAVIMAS 

Objekto numeris AT-18T-1381 

Bylos (segtuvo) 

žymuo 
 

TPDRIS 

dokumento numeris 
S-RJ-88-18-236 

 

 

 

 

 

 

   Vilnius, 2019 m. 

UAB „ATAMIS“ 

 

TERITORIJŲ PLANAVIMO 

PADALINIO VADOVĖ 

 

 

PROJEKTO VADOVAS 

 

ELEONORA 

GRABLEVSKIENĖ 

Atestato Nr. TVP 0081 

 

DAINIUS KITOVAS 

Atestato Nr. ATP 941 

 

 

 



Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas 

2 

 

Turinys 

 

ĮVADAS ..................................................................................................................................... 3 

PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PATEIKIAMA INFORMACIJA ............................... 4 

1. Informacija apie plano rengimo organizatorių ....................................................................... 4 

2. Informacija apie planą ............................................................................................................ 4 

3. Informacija apie numatomą plano įgyvendinimo vietą .......................................................... 7 

4. Informacija apie specialiojo plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumą pateikiama 

Plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo lentelėje ...................................... 14 

5. Kita informacija: ................................................................................................................... 15 

1 priedas. Perinčių paukščių monitoringo duomenys ............................................................... 16 

2 priedas. Migruojančių paukščių sankaupos nustatytos monitoringo metu. ........................... 18 

3 priedas. SRIS išrašas.............................................................................................................. 19 

 

  



Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas 

3 

 

ĮVADAS 
 

Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų ir Nemuno deltos regioninio parko 

tvarkymo planai koreguojami vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie 

Aplinkos ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-31 „Dėl Nemuno deltos 

regioninio parko specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų koregavimo“. Šiuo įsakymu  

planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos suteiktos Šilutės rajono savivaldybės 

administracijai. Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo planų korektūros 

darbų programa patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 kovo 

20 d. įsakymu Nr. A1-370, pakeitimas, patvirtintas 2018-10-04 įsakymu Nr. A1-1301. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 

27 d. Nr. XIII-529, nuostatomis, kai planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti 

poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir kai šis poveikis gali būti 

reikšmingas, privaloma atlikti Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau SPAV) 

procedūras. 

SPAV procedūra yra atliekama vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių 

aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. 

gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, 6.4. ir 6.5. p.  

SPAV atranka yra atliekama, vadovaujantis Planų ir programų atrankos dėl strateginio 

pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 

m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967. 

Vadovaujantis Planavimo darbų programa, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2018-03-20 įsakymu Nr. A1-320 ir pakeitimu, patvirtintu 2018-10-

04 įsakymu Nr. A1-1301, planui teritorijos vystymo koncepcija nerengiama, todėl SPAV 

procedūros atliekamos formuojant teritorijų planavimo dokumento sprendinius. 

Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų ir Nemuno deltos regioninio parko 

tvarkymo planų korektūroje naudojama upių vagų valymo darbų sąvoka yra apibrėžta 

Aplinkosaugos sąlygose vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms, 

patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. D1-23 

„Dėl Aplinkosaugos sąlygų vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos 

reikmėms patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais): valymo darbai – vandens telkinio dugne 

susikaupusių nuosėdų iškasimas, siekiant atstatyti projektinį vidaus vandenų kelių, uostų, 

prieplaukų gylį ir/ar plotį.  

 

Plano rengėjas: UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139-319, LT 09120 Vilnius; įm. kodas 

300564438; Teritorijų planavimo padalinio vadovė Eleonora Grablevskienė, el. paštas: 

e.grablevskiene@atamis.lt, tel.: +370 672 11 410. 

 

Projekto vadovas: Dainius Kitovas (tel. +370 688 03845, el.p. dainius@kitapuse.com) 

Projekto dalies vadovas: Žilvinas Grabauskas 

Konsultantas: Antanas Kontautas 
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PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PATEIKIAMA INFORMACIJA 
 

1. Informacija apie plano rengimo organizatorių 

 1.1. Šilutės rajono savivaldybės administracija (direktorius Sigitas Šeputis); 

 1.2. Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, telefonas (8 441) 79201, faksas (8 441) 

51517, el. paštas: sigitas.seputis@silute.lt 

 

2. Informacija apie planą 

 2.1. Plano pavadinimas: Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų plano bei 

Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plano korektūra (toliau — Planas). 

 

2.2. Planavimo tikslai: 

 Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo planų korektūra siekiama 

įgyvendinti gamtinių kompleksų ir objektų išsaugojimą ir atkūrimą bei įgyvendinant Nemuno 

deltos regioninio parko rekreacinio naudojimo plėtros kryptys, plėtojant vandens turizmą 

nacionalinėse vandens turizmo trasose Nemuno upe bei jo atšakose, sudaryti galimybes gilinti ir 

valyti Rusnaitės ir Pakalnės upių Nemuno priešakinės deltos gamtiniame rezervate vagas, kad 

būtų sudarytos sąlygos šiomis upėmis išplaukti į Kuršių marias. 

Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės. 

 

  2.3. Koreguojama teritorija.  

  Pagal planavimo darbų programą planuojama teritorija apima visą Nemuno deltos 

regioninį parką, tačiau atsižvelgiant į planavimo uždavinius ir tikslus išskiriama koreguojama 

teritorija. Ją sudaro Nemuno priešakinės deltos gamtinis rezervatas (plotas – 2416 ha) ir 

aplinkinės teritorijos su Rusnaitės ir Pakalnės upių žemupiais, kurios patenka į Pakalnės polderių 

kraštovaizdžio draustinį.  

 

 
1 pav. Koreguojama teritorija 
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2.4. Plano sąsaja su kitais planais ar programomis. 

2.4.1. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas  Lietuvos 

Respublikos Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. IX-1154; 

2.4.2. Klaipėdos apskrities bendrasis (generalinis) planas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2016 m liepos 20 d. nutarimu Nr. 769 „Dėl Klaipėdos apskrities 

teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“; 

2.4.3. Šilutės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schema, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1154 „Dėl valstybinės 

reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais); 

2.4.4. Kuršių marių dalies gamtotvarkos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2009 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. D1-260; 

2.4.5. Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-290 

„Dėl Vilniaus ir Klaipėdos apskričių ir jų teritorijas sudarančių savivaldybių teritorijų 

nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schemų patvirtinimo“; 

2.4.6. Nacionalinio vandens turizmo trasų specialiojo plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro 2009 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 4-67; 

2.4.7. Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2011 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. D1-150 „Dėl Klaipėdos apskrities miškų 

tvarkymo schemos tvirtinimo“; Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schema, keičiama Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. D1-341 „Dėl Klaipėdos 

apskrities miškų tvarkymo schemos keitimo“; 

2.4.8. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. T1-1586; 

2.4.9. Šilutės rajono savivaldybės teritorijų, susijusių su vandens transporto keliais 

(Nemuno delta, Kuršių mariomis), susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros 

plėtros specialiojo plano, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. 

sprendimu Nr. T1-89. 

 

Išanalizavus su rengiamu planu susijusius planus, programas bei schemas, galima 

apibendrinti, kad formuojami sprendiniai neprieštarauja šių dokumentų nuostatoms. 

Nacionalinio vandens turizmo trasų specialiojo plano sprendiniuose Pakalnės ir Rusnaitės 

upės patenka į Minijos turistinę trasą. 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijų, susijusių su vandens transporto keliais (Nemuno 

delta, Kuršių mariomis), susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros 

specialiojo plano, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. 

sprendimu Nr. T1-89, sprendiniuose nagrinėjamoje teritorijoje yra suplanuotas vietinės reikšmės 

vandens kelias Pakalnės upe „Rusnės stebėjimo postas – prieplauka „Rusnaitė““. Kelio ilgis 5,8 

km, minimalus gylis 1,2 m. Specialiojo plano aiškinamajame rašte aprašyta, kad 2002 m. 

batimetrinių matavimų duomenimis šio kelio gylis siekė 1,4-1,6 m (dominavo virš 2 m), 

pabrėžta, kad dėl nuolatinių dugninių nešmenų judėjimo (kietojo debito) eksploatuojant kelią 

turėtų būti atliekami periodiniai valymo darbai (be gilinimo). Specialiajame plane siūloma 

įtraukti į vandens kelių sąrašus turistų pamėgtus ir perspektyvius turistinei laivybai maršrutus: 

Pakalnės Rusnaitės upėmis nuo Rusnės stebėjimo posto iki Kuršių marių. 

 

2.4. Plano alternatyvų aprašymas.  

 

Planavimo tikslams pasiekti alternatyvos nenumatomos, t.y. Plano sprendiniais siekiama, 

kad būtų galimybė Pakalnės Rusnaitės upėmis išplaukti į Kuršių marias. Plano sprendiniuose 

siūloma Priešakinės Nemuno deltos rezervato teritoriją perskirti į dvi dalis, išskiriant ekologinės 

apsaugos funkcinio prioriteto zoną, vandens keliui suformuoti. 
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Sudarant galimybę valyti Rusnaitės upės vagą ir jos žiotis, Priešakinės Nemuno deltos 

rezervate išskiriama ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zona. Ši funkcinio prioriteto zona 

apima Rusnaitės upės vagą ir apie 100 m pločio vandens juostą Kuršių mariose. Išskiriamai 

ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zonai nustatoma vandens ūkio paskirties žemės 

ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo (VAe) kraštovaizdžio tvarkymo zona. 

Pakalnės polderių kraštovaizdžio draustinyje esančių Rusnaitės ir Pakalnės upių atkarpų, 

kuriomis numatyta vandens turizmo trasa, vandens ūkio paskirties žemės ekstensyvaus 

apsauginio ūkininkavimo (VAe) kraštovaizdžio tvarkymo zonos reglamentas papildomas 

galimybe valyti upių vagas. 

 

 
2 pav. Ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zona išskirta rezervato teritorijoje 

 

Pakalnės Rusnaitės upių turistinę trasą planuojama įregistruoti vietinės reikšmės vidaus 

vandens keliu. Norint laivais išplaukti Pakalnės ir Rusnaitės upėmis į Kuršių marias būtina 

užtikrinti, kad Kuršių mariose ties Rusnaitės žiotimis farvaterio gylis būtų apie 2 m, plotis apie 

10 m. 

Upių vagų valymo metu iškastų dugne susikaupusių nuosėdų panaudojimo būdai (pylimų 

tvirtinimui, laukų tręšimui, salelių suformavimui paukščių perimvietėms ir kt.), galimos jo 

išpylimo vietos turi būti nustatomos gamtotvarkos plane.  

 

 2.5. Kita informacija. 

 Planas rengiamas vadovaujantis Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo 

taisyklėmis, patvirtintomis 2014 m. sausio 8 d. LR Aplinko ministro įsakymu Nr. D1-24 „Dėl 

saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“. Planas rengiamas masteliu 

M 1:10000, tvirtinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. 

Galiojantis Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų planas patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 85. 
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Nemuno deltos tvarkymo plano grafinė dalis (brėžiniai) ir aiškinamojo rašto pagrindiniai 

teiginiai patvirtinti Aplinkos ministro 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. D1-180. 

Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentas patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 421. 

Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai, patvirtinti Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 (su vėlesniais pakeitimais). 

 

3. Informacija apie numatomą plano įgyvendinimo vietą 

 

3.1. Informacija apie numatomas alternatyvias plano įgyvendinimo vietas. 

 Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo planų koregavimui 

alternatyvių vietų nėra. Planuojama koreguoti konkrečią vietą pagal Planavimo darbų 

programoje, patvirtintoje Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-20 

įsakymu Nr. A1-320, suformuotus konkrečius planavimo uždavinius. Planavimo tikslams 

pasiekti numatomos dvi parko funkcinių ir kraštovaizdžio tvarkymo zonų ribų korektūros 

alternatyvos aprašytos 2.4. punkte. 

 

3.2. Informacija apie kiekvieną numatomą plano įgyvendinimo vietą. 

 

3.2.1. Teritorijos apsaugos statusas. 

Nemuno deltos regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 

– Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „Dėl regioninių parkų ir 

draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30–913), siekiant išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį, 

jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. 

Regioninio parko paskirtis yra išsaugoti Nemuno deltos protakų (Atmatos, Pakalnės, Skatulės, 

Skirvytės, Vytinės, Vorusnės ir kitų) sistemą, Rusnės salos, Ventės rago bei Žalgirių 

kraštovaizdį, senvaginius ežerus - žiogius, lagūninės kilmės Krokų lankos ežerą, Nemuno 

žemupio užliejamąsias pievas; išsaugoti Rusnės miestelio senąją dalį, Minijos kaimą, unikalų 

Uostadvario švyturį, senosios vandens kėlimo stoties inžinerinį kompleksą ir senuosius polderių 

inžinerinius įrenginius. 

Nemuno deltos regioninio parko koreguojama teritorija apima Nemuno priešakinės deltos 

gamtinį rezervatą, Rusnaitės ir Pakalnės upių žemupius ir aplinkines teritorijas Pakalnės polderių 

kraštovaizdžio draustinyje. 

Į koreguojamą teritoriją patenkantis Nemuno priešakinės deltos gamtinis rezervatas 

apima priešakinę natūraliausią Nemuno deltos dalį. Jo tikslas - išsaugoti teritoriją bei akvatoriją, 

kurioje vyksta aktyviausi natūralūs deltos formavimosi procesai, unikalią deltos augaliją bei 

gyvūniją su šiam regionui būdingomis biocenozėmis bei išlikusiomis retosiomis floros ir faunos 

rūšimis. 

Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plane Nemuno priešakinės deltos rezervate 

išskirta Rezervatinių vandenų reguliuojamos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zona (KVr), 

kurioje: 

 draudžiama naudoti gamtos išteklius ir vykdyti kitą ūkinę veiklą, išskyrus tvarkymo 

darbus, kuriais siekiama išsaugoti vertingas hidrobiocenozės;  

 draudžiama naudoti gamtos išteklius ir vykdyti kitą ūkinę veiklą, išskyrus 

hidrobiocenozės apsaugos darbus, ištikus stichinei nelaimei ar avarijai;  

 leidžiama atlikti mokslinius tyrimus ir stebėjimus, vykdyti monitoringą, 

inventorizuoti saugomus kompleksus ir objektus; 

 leidžiama vykdyti specialiuose projektuose numatytas vandens ekosistemų struktūros 

atkūrimo ir formavimo priemones; 

 leidžiama lankytis mokomaisiais ir pažintiniais tikslais; 

 leidžiama lėta eiga, nesustojant praplaukti laivais tvarkymo plane pažymėtomis 

vandens turizmo trasomis; 
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 leidžiama važiuoti transporto priemonėmis į žūklavietes (kai važinėjimą ledu leidžia 

kiti teisės aktai) ir eiti pėsčiomis ledu nuo Naikupės bokštelio į Kuršių marias. 

 

Pakalnės polderių kraštovaizdžio draustinis apima Uostadvario, Pakalnės ir Vorusnės 

polderius Rusnės salos vakarinėje dalyje. Tikslas - išsaugoti ir eksponuoti vieną savičiausių 

Lietuvoje Rusnės saloje sukurtų vasaros polderių kraštovaizdį su gausiomis Nemuno protakomis, 

seniausią Lietuvoje vandens kėlimo stotį, Uostadvario švyturį, tarptautiniu mastu svarbias 

paukščių perėjimo bei migracijos poilsio vietas, teritorijoje vykdant reguliuojamą, žemės ūkio 

bei pažintinę rekreacinę veiklą ir išlaikant paveldėtą apgyvendinimo struktūrą. 

Rusnaitės Pakalnės upės patenkančios į Pakalnės polderių kraštovaizdžio draustinį 

priskirtos  Bendro naudojimo (bendrosios apsaugos) vandenims – tai ypatingų apsaugos ar 

naudojimo priemonių nereikalaujantys vandens telkiniai, kuriuose draudžiama veikla, galinti 

pakeisti bendrą gamtinį komplekso pobūdį. Čia nustatyta ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo 

kraštovaizdžio tvarkymo zona (VAe), joje : 

 draudžiama pertvarkyti vandens lygį, kranto liniją ar vagą; 

 ribojamas veiklos intensyvumas, neleidžiama keisti vandens telkinio bendrojo 

pobūdžio. 

 

 Visas Nemuno deltos regioninis parkas su nežymiomis ribų korektūromis patenka į 

NATURA 2000 teritorijų tinklą tiek kaip paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST), tiek kaip 

buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST). 

Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje galioja apsaugos reglamentas, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 421. 

Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai yra patvirtinti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 (su vėlesniais 

pakeitimais). 

 

3.2.2. Ar teritorijoje randamos saugomos gyvūnų ar augalų rūšys ir/ar natūralios 

buveinės, kitos saugotinos gamtinės ar kultūros paveldo vertybės. 

 

Saugomos gyvūnų ir augalų rūšys, natūralios buveinės 

Nemuno deltos regioninis parkas pasižymi teritorijos margumu ir unikaliomis gamtinėmis 

vertybėmis: vandens srautų suformuotu kraštovaizdžiu, aukštapelkių kompleksais, vandens 

floros ir faunos įvairumu ir gausa. Nemuno delta yra įžymi tuo, kad čia gausu retų perinčių 

paukščių, bei svarbi kaip poilsio vieta keliaujantiems sparnuočiams. Pagal Ramsaro konvencijos 

kriterijus 1993 metais ji buvo įtraukta į tarptautinės reikšmės drėgnų vietovių sąrašą. 

 

Į koreguojamą teritoriją patenkančiame Nemuno priešakinės deltos gamtiniame rezervate 

saugoma unikali deltos augalija bei gyvūnija (vandeninė plaumonė, didysis baublys, nendrinė ir 

pievinė lingės, jūrinis erelis, švygždas, plovinė vištelė, griežlė, avocetė, gaidukas, stulgys, 

mažasis kiras, upinė, mažoji, baltaskruostė ir juodoji žuvėdros, didysis apuokas, balinė pelėda) 

su šiam regionui būdingomis biocenozėmis, Europos Bendrijos svarbos jūros buveinėmis (Upių 

žiotys 1130, Lagūnos 1150*), saugomomis gyvūnų (Baltijos lašišos, kartuolės, paprastojo 

kirtiklio, salačio, ūdros, vijūno) rūšimis. 

Pakalnės polderių kraštovaizdžio draustinyje saugomos paukščių (didžiojo baublio, 

nendrinės ir pievinės lingių, jūrinio erelio, švygždos, plovinės vištelės, griežlės, avocetės, 

gaiduko, stulgio, meldinės nendrinukės, paprastosios medšarkės, sodinės startos) perimvietes ir 

migruojančių paukščių (gulbės giesmininkės, mažosios gulbės, baltakaktės ir pilkosios žąsų, 

baltaskruostės berniklės, cyplės, smailiauodegės, pilkosios, šaukštasnapės ir kuoduotosios ančių, 

didžiojo ir mažojo dančiasnapių, jūrinio erelio) poilsio vietos. 

“Natura 2000” teritorijų tinklas saugo laukinius paukščius ir natūralias laukinės faunos 

bei floros buveines. Regioniniame parke yra Kuršių marių (LTSIU0012) ir Nemuno deltos 
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buveinių (LTSIU0013) ir Nemuno deltos paukščių apsaugai (LTSLUB001) svarbios teritorijos. 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos NDRP užima 26507,00 ha, o paukščių apsaugai svarbi 

teritorija - 26673,99 ha plotą. “Natura 2000” teritorijų tinklas dengia 26673,53 ha (92 %) 

regioninio parko ploto (buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų plotai persidengia, todėl 

nėra tiesiogiai sumuojami).  

 Kuršių marių buveinių apsaugai svarbi teritorija (LTSIU0012) įsteigta Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2009-04-22 įsakymu Nr. D1-210. Buveinių apsaugai svarbi 

teritorija užima 37909,95 ha plotą, Nemuno deltos regioniniame parke – 2600,77 ha. Teritorijoje 

saugomos buveinės: 1130, Upių žiotys; 1150, Lagūnos; Baltijos lašiša ir gyvūnų rūšys: kartuolė; 

ožka; paprastasis kirtiklis; perpelė; salatis; upinė nėgė. 

 Nemuno deltos buveinių apsaugai svarbi teritorija (LTSIU0013) įsteigta Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2009-04-22 įsakymu Nr. D1-210. Buveinių apsaugai svarbi 

teritorija užima 23906,23 ha plotą. Ribos sutampa su Nemuno deltos regioninio parko ribomis, 

išskyrus rekreacinės bei kitos (gyvenamosios) paskirties prioriteto funkcines zonas. Teritorijoje 

saugomos buveinės: 1130 Upių žiotys; 2330 Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės; 3160 

Natūralūs distrofiniai ežerai; 3270 Dumblingos upių pakrantės; 6120 Karbonatinių smėlynų 

smiltpievės; 6450 Aliuvinės pievos; 7110 Aktyvios aukštapelkės; 7120 Degradavusios 

aukštapelkės; 9080 Pelkėti lapuočių miškai; 91D0 Pelkiniai miškai; 91E0 Aliuviniai miškai. 

Teritorijoje saugomos gyvūnų rūšys: Baltijos lašiša, kartuolė, kūdrinis pelėausis, paprastasis 

kirtiklis, salatis, skiauterėtasis tritonas, šarvuotoji skėtė, ūdra, vijūnas. 

 Nemuno deltos paukščių apsaugai svarbi teritorija (LTSLUB001) įsteigta 2004-04-08 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 399. Paukščių apsaugai svarbi teritorija užima 

26673,99 ha plotą. Ribos sutampa su patvirtintomis Nemuno deltos regioninio parko ribomis, 

išskyrus šio parko rekreacinio, žemės ūkio ir kitos (gyvenamosios) paskirties prioriteto funkcines 

zonas. Paukščių apsaugai svarbi teritorija skirta didžiųjų baublių (Botaurus stellaris), nendrinių 

lingių (Circus aeruginosus), pievinių lingių (Circus pygargus), jūrinių erelių (Haliaeetus 

albicilla), švygždų (Porzana porzana), plovinių vištelių (Porzana parva), griežlės (Crex crex), 

avocetės (Recurvirostra avosetta), juodkrūčių bėgikų (Calidris alpina), gaidukų (Philomachus 

pugnax), stulgių (Gallinago media), mažųjų kirų (Larus minutus), upinių žuvėdrų (Sterna 

hirundo), mažųjų žuvėdrų (Sterna albifrons), juodųjų žuvėdrų (Chlidonias niger), baltaskruosčių 

žuvėdrų (Chlidonias hybridus), didžiųjų apuokų (Bubo bubo), balinių pelėdų (Asio flammeus), 

meldinių nendrinukių (Acrocephalus paludicola), paprastųjų medšarkių (Lanius collurio), 

sodinių startų (Emberiza hortulana); paukščių migracinių srautų susiliejimo vietos, taip pat 

migruojančių gulbių giesmininkių (Cygnus cygnus) ir mažųjų gulbių (Cygnus columbianus), 

baltakakčių (Anser albifrons) ir pilkųjų (Anser anser) žąsų, baltaskruosčių berniklių (Branta 

leucopsis), ausuotųjų kragų (Podiceps cristatus), cyplių (Anas penelope), smailiauodegių (Anas 

acuta), pilkųjų (Anas strepera), šaukštasnapių (Anas clypeata) ir kuoduotųjų (Aythya fuligula), 

ančių, didžiųjų (Mergus merganser) ir mažųjų (Mergus albellus) dančiasnapių, tilvikinių 

paukščių, jūrinių erelių sankaupų vietos apsaugai. 

 Koreguojamoje teritorijoje persidengia visos Natura 2000 teritorijos išskirtos Nemuno 

deltos regioniniame parke. 2014 m. atliktoje natūralių buveinių inventorizacijoje, koreguojamoje 

teritorijoje yra išskirtos pievų buveinės – 6450 Aliuvinės pievos, 6510 Šienaujamos mezofitų 

pievos, 6270 *Rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos, bei Vandenų buveinė Upių žiotys 

1130. 

Upių žiočių 1130 buveinei Lietuvoje priskiriama tik Nemuno žiotys. Šioms buveinėm 

būdinga besimaišantis gėlas ir sūrus vanduo, sulėtėjusi upės tėkmė, dumblingų nuosėdų 

kaupimasis. Kadangi Nemunas įteka į marias, jo žiotyse sūroko vandens būna ypač retai, todėl 

čia auga druskingumui indiferentiški (augantys gėlame ir sūrokame vandenyje) augalai. Nemuno 

žiotys sudaro kompleksą su 1150* Lagūnomis (Kuršių marios), gretimomis šlapynėmis ir 

sausumos pievų buveinėmis. 

Nemuno deltos regioninio parko direkcija paukščių monitoringą atlieka nuo 2004 m. 

Monitoringo duomenimis Nemuno priešakinės deltos rezervate, Pakalnės polderių kraštovaizdžio 
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draustinyje, koreguojamoje teritorijoje stebėtos šios paukščių rūšys: avocetė, didysis apuokas, 

didysis baublys, baltaskruostė žuvėdra, juodoji žuvėdra, mažasis kiras, mažoji žuvėdra, upinė 

žuvėdra, gaidukas, juodakrūtis bėgikas, jūrinis erelis, meldinė nendrinukė, plovinė vištelė, 

griežlė, stulgys, balinė pelėda, nendrinė lingė, pievinė lingė, paprastoji medšarkė, sodinė starta, 

švygžda. Stebėtų perinčių paukščių porų duomenys pateikiami 1 priede. Nemuno priešakinės 

deltos rezervatas ir Pakalnės polderių kraštovaizdžio draustinis, kaip ir visas Nemuno deltos 

regioninis parkas yra mėgiama migruojančių paukščių vieta. Jų sankaupų vietų apskaita 

vykdoma nuo 2011 metų (2 priedas). 

Informacijos apie saugomų vandens ir šlapžemių augalų radavietes koreguojamoje 

teritorijos aptikti nepavyko. Tikėtina, kad Pakalnės – Rusnaitės upės pačiame žemupyje gali 

augti saugoma augalų rūšis Vandenine plaumuonė Nymphoides peltata, kadangi jos augavietės 

randamos Krokų lankoje ir kitose priešakinės deltos rezervato vietose.  

Bendras Kuršių mariose monitoringo metu sutinkamų žuvų rūšių sąrašas pateiktas 1 

lentelėje (R. Repečka, 2008) pagal ataskaitos duomenis. Žuvų monitoringas koreguojamoje 

teritorijoje nebuvo vykdomas arba nėra apie tai prieinamos informacijos. 2 lentelėje pateikta 

žuvų rūšių sąrašas, kurios šioje teritorijoje būna migracijų, neršto metu ar ten gyvena nuolat. 

Klausimą kelia vijūno galimai gyvenamos buveinės nagrinėjamoje teritorijoje (LR Raudonosios 

knygos sąrašo žuvis). Todėl prieš valymo darbus yra būtina atlikti nagrinėjamos teritorijos žuvų 

bioįvairovės tyrimus. 

Pagal lentelėje 2 pateiktą žuvų sąrašą, pagrindinis neršto laikas nagrinėjamoje teritorijoje 

yra nuo balandžio 1 iki liepos 15 dienos, priklausomai nuo hidrometeorologinių sąlygų. Apie 

rudeninės žuvų migracijos (lašišos ir šlakio) intensyvumą duomenų nėra. Tokiu būdu vagos 

valymo darbai gali vykti nuo liepos 15 dienos iki užsidedant ledo dangai. 

 

1 lentelė. Kuršių mariose sužvejotų ir ištirtų apskritažiomenių ir žuvų rūšių sąrašas (pagal R. 

Repečka, 2008) 

Eil. 

Nr. 
Lietuviškas pavadinimas Mokslinis pavadinimas Gausumas 

Apsaugos 

statusas 

1. Upinė nėgė Lampetra fluviatilis (L.) + BK 

2. Auksinis karosas  Carassius carassius (L.)  +  

3. Devynspyglė dyglė Pungitius pungitius (L.)  ++  

4. Ešerys Perca fluviatilis (L.)  +++  

5. Gružlys Cotus gobio (L.) +++  

6. Juodažiotis grundalas  Neogobius melanostomus 

(Pallas) 

+  

7. Karpis  Cyprinus carpio (L.)  +  

8. Karšis  Abramis brama (L.)  +++  

9. Kartuolė  Rhodeus sericeus (Bloch.)  + BK, SR 

10. Kirtiklis  Cobitis taenia (L.)  ++  BK 

11. Kuoja  Rutilus rutilus (L.)  +++  

12. Lašiša  Salmo salar (L.) . ++ RK, BK, 

SR 

13. Lydeka  Esox lucius (L.)  ++  

14. Lynas  Tinca tinca (L.)  ++  

15. Meknė  Leuciscus idus (L.)  +++  

16. Ožka  Pelecus cultratus (L.)  +++  BK, GR 

17. Paprastoji aukšlė  Alburnus alburnus (L.)  +++  

18. Perpelė  Alosa fallax (Lacepede)  +  BK, SR 

19 Plakis  Blicca bjoerkna (L.)  +++  

20. Pūgžlys  Gymnocephalus cernuus (L.)  ++  

21. Raudė  Scardinius erythrophthalmus ++  
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Eil. 

Nr. 
Lietuviškas pavadinimas Mokslinis pavadinimas Gausumas 

Apsaugos 

statusas 

(L.)  

22. Salatis  Aspius aspius (L.)  +++ BK, GR, 

SR 

23. Saulažuvė  Leucaspius delineatus (Heck.)  + BK 

24. Sidabrinis karosas  Carassius auratus gibelio 

(Bloch.)  

++  

25. Sterkas  Sander lucioperca (L.)  +++  

26. Stinta  Osmerus eperlanus (L.)  +++  

27. Stintelė  Osmerus eperlaanus. spirinchus 

(Pallas)  

+  

28. Strepetys  Leuciscus leuciscus (L.)  ++  

29. Strimelė Clupea harengus membras (L.)  +  

30. Sykas  Coregonus lavaretus (L.)  +  BK, GR, 

SR 

31. Šamas  Silurus glanis (L.)  + BK, SR 

32. Šapalas  Leuciscus cephalus (L.) +  

33. Šlakys  Salmo trutta trutta (L.)  ++ GR 

34. Trispyglė dyglė  Gasterosteus aculeatus (L.)  +++  

35. Ungurys  Anguilla anguilla (L.) +  

36. Upinė plekšnė  Platichthys flesus trachurus 

(Duncker) 

++  

37. Vėgėlė  Lota lota (L.)  ++  SR 

38 Vijūnas Misgurnus fosilis (L.) + RK, BK, 

SR 

39. Žiobris  Vimba vimba (L.)  +++  GR 

* - + – retos, ++ – dažnos, +++ – labai dažnos rūšys, * - RK –Lietuvos raudonoji knyga, BK- 

Berno konvencija, GR - globojamos rūšys, SR - saugotinų žuvų rūšių buveinės) 

 

2 lentelė. Žuvų  migruojančių, neršiančių ir gyvenančių Pakalnės upės žiotyse, upės vagos 

valymo teritorijoje, sąrašas (ekspertinis vertinimas). 

Eil. 

Nr. 

Lietuviškas 

pavadinimas 
Mokslinis pavadinimas Migracija Gyvena Nerštas 

1. Upinė nėgė Lampetra fluviatilis (L.) +   

2. Auksinis karosas  Carassius carassius (L.)   + + 

3. Devynspyglė dyglė Pungitius pungitius (L.)  + + + 

4. Ešerys Perca fluviatilis (L.)  + + + 

5. Gružlys Cotus gobio (L.)  + + 

6. Juodažiotis 

grundalas  

Neogobius 

melanostomus (Pallas) 

+   

7. Karšis  Abramis brama (L.)  + + + 

8. Kartuolė  Rhodeus sericeus 

(Bloch.)  

 ? ? 

9. Kirtiklis  Cobitis taenia (L.)   ? + 

10. Kuoja  Rutilus rutilus (L.)  + + + 

11. Lašiša  Salmo salar (L.) +/?   

12. Lydeka  Esox lucius (L.)  + + + 

13. Lynas  Tinca tinca (L.)   + + 

14. Meknė  Leuciscus idus (L.)   +/? ? 

15. Ožka  Pelecus cultratus (L.)  +  + 
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Eil. 

Nr. 

Lietuviškas 

pavadinimas 
Mokslinis pavadinimas Migracija Gyvena Nerštas 

16. Paprastoji aukšlė  Alburnus alburnus (L.)  + + + 

17. Perpelė  Alosa fallax (Lacepede)  +   

18 Plakis  Blicca bjoerkna (L.)  + + + 

19. Pūgžlys  Gymnocephalus cernuus 

(L.)  

 + + 

20. Raudė  Scardinius 

erythrophthalmus (L.)  

 + + 

21. Salatis  Aspius aspius (L.)     

22. Saulažuvė  Leucaspius delineatus 

(Heck.)  

   

23. Sidabrinis karosas  Carassius auratus gibelio 

(Bloch.)  

 + + 

24. Sterkas  Sander lucioperca (L.)  + + +/? 

25. Stinta  Osmerus eperlanus (L.)  +  + 

26. Šamas  Silurus glanis (L.)   + +/? 

27. Šapalas  Leuciscus cephalus (L.)  + + 

28. Šlakys  Salmo trutta trutta (L.)  +/?   

29. Trispyglė dyglė  Gasterosteus aculeatus 

(L.)  

+ + + 

30. Ungurys  Anguilla anguilla (L.) + +  

31. Vėgėlė  Lota lota (L.)  + +  

32 Vijūnas Misgurnus fosilis (L.)  + ? 

33. Žiobris  Vimba vimba (L.)  +    

 

Apibendrinus Bendruose buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatuose 

išdėstytus apsaugos reikalavimus atskiroms saugomoms rūšims ir buveinėms, tinkamiausias 

laikotarpis upių vagų valymo darbams yra laiko tarpas nuo rugpjūčio iki vasario mėn. imtinai. Jei 

būtų nustatyta, kad numatomi vykdyti darbai trikdys migruojančius paukščius jų sankaupų 

vietose, valymo darbų vykdymo laikas sutrumpėtų nuo gruodžio iki vasario mėn. imtinai. 

Tos pačios paukščių rūšys perinčios ir migruojančio fiksuotos Aplinkos ministerijos 

Saugomų rūšių informacinėje sistemoje (SRIS). Tačiau informacijos apie žinduolius ir 

aptinkamas saugomas augalų rūšis sistemoje labai mažai. 3 priede pateikiama informacija iš 

SRIS apie teritorijoje aptinkamas saugomų rūšių radavietes ir augavietes, jų apžvalginis 

žemėlapis. 

 

Kultūros paveldas 

 Nemuno deltos regioninis parkas yra unikalus kultūrinio etnografinio palikimo požiūriu. 

Tai istorinio Mažosios Lietuvos regiono, priklausiusio Šiaurės Vakarų Europos kultūrinei 

provincijai, germaniškosios-skandinaviškosios kultūrų įtakos zonai, dalis. Mažosios Lietuvos 

kaimų ir juose susiklosčiusios tradicinės gyvensenos ypatumus dažnai lėmė savitos krašto bei 

atskirų jo dalių gamtinės sąlygos. Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančios 

gyvenvietės atspindi įvairių krašto sričių tradicinės gyvensenos ypatybes. Tai pievininkų, 

daržininkų, pelkininkų ir žvejų kaimai. Nemuno deltoje klostėsi savita lietuvininkų grupė, kuri 

nuo kitų Mažosios Lietuvos dalių kiek skyrėsi savo tarme, papročiais, statiniais bei gyvensena. 

Dauguma šio krašto gyventojų buvo „vandens kultūros“ žmonės. 

 Įspūdingiausi statiniai, atspindintys šio krašto gyventojų ryšius su vandeniu yra 

Uostadvario ir Ventės švyturiai, Uostadvario senosios vandens kėlimo stoties inžinerinis 

kompleksas ir senieji polderių inžineriniai įrenginiai. Urbanistiniu požiūriu unikalus yra Mingės 

kaimas vadinamas Lietuvos Venecija, nes jo pagrindine gatve yra tapusi Minijos upė, senoji 

Rusnės miestelio dalis, Skirvytėlės kaimas. 
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 Visos Nemuno deltos regioninio parko teritorijos kultūros paveldo vertybės ir objektai 

pažymėti esamos būklės analizės brėžinyje naudojant Lietuvos nekilnojamųjų kultūros vertybių 

registro duomenis bei vertybių ribų planus M 1:10 000, o vertybių sąrašas esamos būklės 

aiškinamojo rašto 2 lentelėje. 

SPAV atrankos dokumente aprašomos kultūros vertybės, patenkančios į koreguojamą 

Nemuno priešakinės deltos gamtinį rezervatą ir Pakalnės polderių kraštovaizdžio draustinį bei 

besiribojančias zonas. 

Nemuno priešakinės deltos gamtinio rezervato teritorijoje kultūros vertybių nėra. 

Pakalnės polderių kraštovaizdžio draustinio teritorijoje yra: Uostadvario vandens kėlimo 

stoties kompleksas (kodas 4841), kurį sudaro Uostadvario švyturys (kodas 16800), Uostadvario 

vandens kėlimo stoties komplekso vandens kėlimo stotis (kodas 16753), Uostadvario vandens 

kėlimo stoties komplekso namas (kodas 22549), Uostadvario vandens kėlimo stoties komplekso 

ūkinis pastatas (kodas 22550). Uostadvario vandens kėlimo stoties kompleksas yra nutolęs nuo 

Pakalnės ir Rusnaitės upių apie 2,5-3,0 km atstumu. 

Pakalnės upe į rytus už Pakalnės polderių kraštovaizdžio draustinio ribų yra Rusnės 

urbanistinis draustinis su didele nekilnojamųjų kultūros vertybių koncentracija: dešiniajame 

Pakalnės krante yra Rusnės miestelio istorinė dalis (kodas 2933), su joje esančiu Kapų (kodas 

17037), Rusnės kapinynų (kodas 16226), Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų kompleksu 

(kodas 23608), kurį sudaro Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų komplekso parapijos namai 

(kodas 1645), Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų komplekso evangelikų liuteronų bažnyčia 

(kodas 1644), Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų komplekso klebonija (kodas 23609). 

Kairiajame Pakalnės krante yra Rusnės miestelio istorinė dalis, vad. Skirvytėle (kodas 10304) su 

jame esančia Rusnės mstl. etnoarchitektūrinė žvejo sodyba (kodas 31813). 

Regioninio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo planų korektūra tiesioginės įtakos kultūros 

paveldo vertybėms neturės. Pagerinus laivybos sąlygas Pakalnės Rusnaitės upėmis, susiformuos 

palankios sąlygos tradicinių amatų atkūrimui bei rekreacijos plėtrai. 

Geografo, okeonologo, prof. Rimo Žaromskio teigimu, Pakalnės ir Rusnaitės upių 

valymas ir gilinimas vyko nuo XV a. iki šių dienų. Todėl nagrinėjamų upių vagų valymo darbai 

ne tik nesikirs su ilgamete šiai teritorijai būdinga gyvensenos ir ūkininkavimo tradicija, bet, 

atvirkščiai, sudarys sąlygas „vandens kultūros“ žmonių klestėjimui. 
 

3.2.3. Ar plano įgyvendinimas gali sąlygoti teritorijos aplinkos kokybės normų viršijimą. 

 

Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo planų korektūra siekiama 

įgyvendinti gamtinių kompleksų ir objektų išsaugojimą ir atkūrimą bei įgyvendinant Nemuno 

deltos regioninio parko rekreacinio naudojimo plėtros kryptys, plėtojant vandens turizmą 

nacionalinėse vandens turizmo trasose Nemuno upe bei jo atšakose, sudaryti galimybes gilinti ir 

valyti Rusnaitės ir Pakalnės upių vagas Nemuno priešakinės deltos gamtiniame rezervate, kad 

būtų sudarytos sąlygos šiomis upėmis išplaukti į Kuršių marias. Atliekami funkcinio ir 

kraštovaizdžio tvarkymo zonavimo pakeitimai nesudarys sąlygų parko teritorijos aplinkos 

kokybės normų viršijimui, o nustatytos aplinkosauginės kryptys, tvarkymo reglamentai ir 

priemonės sudarys sąlygas darniam teritorijos vystymui ir visuomenės naudojimui, dirvožemio ir 

vandens užterštumo mažinimui, gamtinių išteklių racionaliam naudojimui. 

 

3.2.4. Ar teritorija yra jautri ir (arba) vertinga aplinkos apsaugos požiūriu. 

 

Regioninio parko teritorija - valstybės saugoma teritorija, sudėtinė Lietuvos gamtinio 

karkaso dalis - jautri ir vertinga aplinkos apsaugos požiūriu. Aplinkos apsaugos požiūriu (kartu 

su kitais aplinkos komponentais) planuojama teritorija yra aprašyta 3.2.1, 3.2.2 ir 3.2.3 

punktuose.  
 

 

 



Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas 

14 

 

4. Informacija apie specialiojo plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumą 

pateikiama Plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo lentelėje 
 

4.1. lentelė. Plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumas  
  

Aplinkos 

komponentai 

Plano sprendiniai 

 

 

 

Motyvai, 

pastabos 

Funkcinių 

zonų ribų 

korektūra 

Kraštovaizdžio 

tvarkymo zonų 

korektūra 

Gamtos 

apsaugos 

kryptys 

Kultūros 

paveldo 

apsaugos 

kryptys 

Rekreacijos 

plėtra 

Infrastruktūros 

plėtra 

Plano sprendinių įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumas  

Paviršinis vanduo + + + 0 + +  

Požeminis vanduo 0 0 0 0 0 0  

Aplinkos oras 0 0 0 0 0 0  

Klimato veiksniai 0 0 0 0 0 0  

Dirvožemis 0 0 0 0 0 0  

Natūralios 

buveinės ir 

biologinė įvairovė 
(įsk. pasekmes 

gyvūnijai ir 

augalijai) 

+/- +/- + 0 +/- +/- *1 

Kraštovaizdis + + + + + +  

Kultūros paveldas + + 0 + + +  

Materialiniai 

antropogeniniai 

ištekliai 

0 0 0 0 + +  

Neatsinaujinantys 

ir atsinaujinantys 

gamtos ištekliai 

0 0 + 0 0 0  

Žmonių sveikata 0 0 0 0 0 0  

Žmonių gerovė 0 0 + + + +  

Žmonių saugumas 0 0 0 0 0 +  

Aplinkos 

komponentų ir 

pasekmių jiems 

tarpusavio sąveika 

+ + + 0 0 0  

 

Sutartiniai pažymėjimai: 

+ tikėtinos reikšmingos teigiamos pasekmės, 

- tikėtinos reikšmingos neigiamos pasekmės, 

+/- tikėtinos tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės, 

0 nenumatoma nei teigiamų, nei neigiamų reikšmingų pasekmių, 

? nepakanka informacijos. 

*1 motyvai: 

a) bus parinktos priemones, kurios kuo mažiau įtakotų natūralias buveines ir biologinę įvairovę, 

b) bus parengtas naujas arba papildytas esamas regioninio parko dalies teritorijos gamtotvarkos 

planas, kuriame bus parinkti upių vagų valymo metu iškastų dugne susikaupusių nuosėdų 

panaudojimo būdai, galimos jo išpylimo vietos, 

c) bus parinktas tikslus upių vagų valymo darbų periodas, leidžiamas Bendruose buveinių ar 

paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatuose, 
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d) bus įregistruotas Pakalnės Rusnaitės upių vietinės reikšmės vidaus vandens kelias su aiškiai 

apibrėžtu naudojimo reglamentu ir apsaugos režimu, ribojančiu naudojimąsi keliu Bendruose 

buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatuose nustatytais atvejais. 

 

5. Kita informacija: 

 

5.1. Informacija apie priemones, numatytas neigiamų pasekmių aplinkai prevencijai 

vykdyti, pasekmėms sumažinti ar kompensuoti. 

 

Išanalizavus saugotinas vertybes ir visuomenės poreikius, parko planuose išskiriamos 

funkcinės ir kraštovaizdžio tvarkymo zonos, kuriose bus galimas Pakalnės Rusnaitės upių vagų 

valymas. 

Įgyvendinant tikslą, būtina parinkti priemones, kurios kuo mažiau įtakotų Regioninio 

parko gamtos ir kultūros vertybes bei gamtines buveines. 

Kadangi išskiriamą ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną supa rezervatas, prieš 

rengiant upių vagų valymo projektus bei vertinant planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai, 

reikia parengti naują arba papildyti esamą regioninio parko dalies teritorijos gamtotvarkos planą, 

kuriame būtų parinkti upių vagų valymo metu iškastų dugne susikaupusių nuosėdų panaudojimo 

būdai, galimos jo išpylimo vietos. 

Siūloma Pakalnės Rusnaitės upių turistinę trasą įregistruoti vietinės reikšmės vidaus 

vandens keliu su aiškiai apibrėžtu naudojimo reglamentu ir apsaugos režimu. 

 

5.2. Informacija apie galimą visuomenės nepasitenkinimą planu. 

 

Informacijos apie galimą visuomenės nepasitenkinimą planu rengėjai neturi. Visuomenės 

nuomonė turėtų paaiškėti po plano sprendinių viešinimo procedūrų. 

Išanalizavus Šilutės rajono savivaldybės administracijos pateiktą medžiagą bei internete 

publikuotus straipsnius, susidarė įspūdis, kad savivaldybės administracijos, žvejų ir vietos 

visuomenės pozicija yra labai panaši ar sutampa – kuo daugiau išnaudoti regioninio parko 

vandens turizmo rekreacinį potencialą, sudaryti sąlygas šiomis upėmis šiltuoju metų laiku 

išplaukti, o šaltuoju praeiti ar pravažiuoti ledu į Kuršių marias. 

Duomenų apie visuomenės nuomonę šaltiniai: 

Žuvininkystės įmonių asociacijos „LAMPETRA“ raštai adresuoti Žemės ūkio 

ministerijai, Aplinkos ministerijai ir Prezidentei: 

„Dėl Nemuno žemupio upės (Pakalnės)“, 2014-12-16 Nr. S-68; 

„Dėl Nemuno žemupio ir Kuršių marių žvejų problemų“, 2017-02-22 Nr. S-14; 

„Dėl Nemuno žemupio upių žiočių atstatymo“, 2017-05-11 Nr. S-36. 

Nuorodos internete: 

https://www.lzinios.lt/Ekonomika/silutiskiai-nori-plaukti-pakalne/150682 

https://www.lzinios.lt/Gimtasis-krastas/rezervato-ikaitai/216353 

http://www.silutesnaujienos.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=13951:

ministras-ktreiokas-reikia-ir-bokto-ir-iotis-gilinti-tik-neinia-u-k-

&catid=81:naujienos&Itemid=136 

http://www.silutesnaujienos.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=14237:

pakalns-ir-rusnaits-ups-taps-vidaus-vandens-keliais&catid=81:naujienos&Itemid=136 

https://www.silutesetazinios.lt/64295/rusniskiams-%E2%80%93-tik-rusne-kreipimasis-i-

valdzia-pridedamas/ 
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1 priedas. Perinčių paukščių monitoringo duomenys 

 Pavadinimas   
Iki 

2004 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Avocetė 
Nemuno delta  

LTSLUB001 
5-10   4     0     0     0     0 

Didysis apuokas 
Nemuno delta 

LTSLUB001 
3   2     3     1-2     1-2     3 

Didysis baublys 

Nemuno delta 

LTSLUB001 
36         20-30     13-15     12-14     12-14 

Baltaskruostė 

žuvėdra 

Nemuno delta 

LTSLUB001 
15     10-15   10-15           11-16   14 

 

Juodoji žuvėdra 

Nemuno delta 

LTSLUB001 
500 

Iki 

400 
  

150-

200 
  

150-

160 
  10-15       

230–

250 
  

120-

150 
  

Mažasis kiras 

Nemuno delta 

LTSLUB001 
30 50   20   15-20   6-8       3-5   0   

Mažoji žuvėdra 

Nemuno delta 

LTSLUB001 

40-

100 
35       7-10   45-50       7-12   50-70   

Upinė žuvėdra 

Nemuno delta 

LTSLUB001 
150 50   

120-

150 
  

30-40 

(90) 
  30-35       10-15   60   

Gaidukas 

Nemuno delta 

LTSLUB001 
115         20-40     0-10     9-10     0 

Juodakrūtis bėgikas 

Nemuno delta 

LTSLUB001 
10         0-1     0-1           0 

Jūrinis erelis 

Nemuno delta 

LTSLUB001 
9 0 7–9 9* 8–10 12–14   13 13 14 15 15 21 19 20-21 

Meldinė 

nendrinukė 

Nemuno delta 

LTSLUB001 
40 25 >50   40-60 44-50 25-40 35-43 20-24 8-10 30-34 30-35 60-68 40-45 35-40 

Plovinė vištelė 

Nemuno delta 

LTSLUB001 
70   1     10-20     4-5     2-3     0 

Girežlė 

Nemuno delta 

LTSLUB001 
435 450   

425-

450 
  

250-

270 
  

480-

500 
  

450-

470 
  

380-

400 
  60-70   

Stulgys 

Nemuno delta 

LTSLUB001 
60 13* 25-30     25-40     14-20 - 14 15-18   17   

Balinė pelėda 
Nemuno delta, 

LTSLUB001 
3     0     0     0     0     

Nendrinė lingė 

Nemuno delta, 

LTSLUB001 
80     

Never

tinta 
    30     23     25     

Pievinė lingė 

Nemuno delta, 

LTSLUB001 
5     1-2     0     0-1     0     

Paprastoji 

medšarkė 

Nemuno delta, 

LTSLUB001 
200     17     >200     ~100     20     

Sodinė starta Nemuno delta, 3     0     0     0     0     
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 Pavadinimas   
Iki 

2004 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

LTSLUB001 

Švygžda 

Nemuno delta 

LTSLUB001 
170       

70-

120 
    60-70     65-70     15-20   
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2 priedas. Migruojančių paukščių sankaupos nustatytos monitoringo metu. 

 
2011 

Pavasaris 

2011 

Ruduo 

2014 

Pavasaris 
2015 

2017 

Pavasaris 

2017 

Ruduo 

2108 

Ruduo 

Baltakaktė žąsis 20100             

Želmeninė žąsis 90             

Pilkoji žąsis 49             

Baltaskruostė berniklė 20             

Mažoji gulbė   146           

Gulbė nebylė   254 175   23 612   

Gulbė giesmininkė 111 1212 742         

Didžioji antis 20 10140 63   6 4996   

Šaukštasnapė antis 97   5         

Pilkoji antis     4         

Urvinė antis 2   15         

Eurazinė cyplė 121 310 1271         

Rudagalvė kryklė 30   21     19   

Dryžagalvė kryklė     19         

Klykuolė 169 5280 545   47 665   

Kuoduotoji antis 210 4140 9319     4727   

Žiloji antis     19         

Rudagalvė antis     41         

Smailiauodegė antis   310 43         

Laukys   1310 230     611   

Ausuotasis kragas   60 260   6 73   

Jūrinis erelis   18           

Didysis baltasis garnys   12 102     121   

Pilkasis garnys     48         

Didysis kormoranas   100 52   34 2220   

Didysis dančiasnapis   20 443     15   

Mažasis dančiasnapis 2 30 711     27   

Mažasis kiras       205 24   44 

Upinė žuvėdra       17 74   239 

Mažoji žuvėdra       17 25     

Juodoji žuvėdra       463 1587   258 

Baltaskruostė žuvėdra       23 28   1 

Plėšrioji žuvėdra             3 
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3 priedas. SRIS išrašas 

 
 
Išraše pateikiamu teritorijoje aptinkamu prašytu saugomu rūšių radaviečių ir augaviečių sąrašas: 

Eil. Nr. Rūšis (lietuviškas pavadinimas) Rūšis (lotyniškas pavadinimas) Radavietės kodas Paskutinio 

stebėjimo data 

1. Avocete Recurvirostra avosetta RAD-RECAVO035504 2011-04-08 

2. Avocete Recurvirostra avosetta RAD-RECAVO067918 2011-04-09 

3. Avocete Recurvirostra avosetta RAD-RECAVO065278 2013-04-27 

4. Avocete Recurvirostra avosetta RAD-RECAVO051090 2014-04-26 

5. Baline peleda Asio flammeus RAD-ASIFLA079837 2008-08-20 

6. Baline peleda Asio flammeus RAD-ASIFLA053156 2011-05-13 

7. Baline peleda Asio flammeus RAD-ASIFLA014947 2012-04-11 

8. Baline peleda Asio flammeus RAD-ASIFLA062564 2015-05-02 

9. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC059234 2009-08-07 

10. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC063739 2009-08-07 

11. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC063742 2009-08-07 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 250/257 

Išrašas iš Saugomu rūšių informacines sistemos 

Nr. SRIS-2019-13609663 

Užsakė: ŽILVINAS GRABAUSKAS 

Eil. Nr. Rūšis (lietuviškas pavadinimas) Rūšis (lotyniškas pavadinimas) Radavietės kodas Paskutinio 

stebėjimo data 

12. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC063740 2009-08-07 

13. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC063745 2009-08-07 

14. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC020273 2009-08-07 

15. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC020269 2009-08-07 
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16. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC063743 2009-08-07 

17. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC063744 2009-08-07 

18. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC063741 2009-08-07 

19. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC020277 2009-08-09 

20. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC063752 2009-08-09 

21. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC063753 2009-08-09 

22. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC020285 2009-08-09 

23. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC063751 2009-08-09 

24. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC063748 2009-08-09 

25. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC020281 2009-08-09 

26. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC020284 2009-08-09 

27. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC063749 2009-08-09 

28. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC063746 2009-08-09 

29. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC070471 2010-06-14 

30. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC020406 2010-07-06 

31. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC020405 2010-07-06 

32. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC020404 2010-07-06 

33. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC020407 2010-07-06 

34. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC020403 2010-07-06 

35. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC020401 2010-07-06 

36. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC020402 2010-07-06 

37. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC020423 2010-07-07 

38. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC020410 2010-07-07 

39. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC020409 2010-07-07 

40. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC020411 2010-07-07 

41. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC020415 2010-07-07 

42. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC020413 2010-07-07 

43. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC020416 2010-07-07 

44. Baltaskruoste žuvedra Chlidonias hybridus RAD-CHLHYB073690 1997-06-09 

45. Baltaskruoste žuvedra Chlidonias hybridus RAD-CHLHYB084964 2016-05-28 

46. Cyple Anas penelope RAD-ANAPEN093277 2017-03-18 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 251/257 

Išrašas iš Saugomu rūšių informacines sistemos 

Nr. SRIS-2019-13609663 

Užsakė: ŽILVINAS GRABAUSKAS 

Eil. Nr. Rūšis (lietuviškas pavadinimas) Rūšis (lotyniškas pavadinimas) Radavietės kodas Paskutinio 

stebėjimo data 

47. Didysis baltasis garnys Egretta alba RAD-EGRALB006949 2013-05-02 

48. Didysis baublys Botaurus stellaris RAD-BOTSTE019489 2009-05-03 

49. Didysis baublys Botaurus stellaris RAD-BOTSTE056680 2011-04-19 

50. Didysis baublys Botaurus stellaris RAD-BOTSTE054344 2012-03-24 

51. Didysis baublys Botaurus stellaris RAD-BOTSTE054350 2012-05-15 

52. Didysis baublys Botaurus stellaris RAD-BOTSTE054358 2013-04-18 

53. Didysis baublys Botaurus stellaris RAD-BOTSTE059678 2014-03-10 

54. Didysis baublys Botaurus stellaris RAD-BOTSTE019490 2014-04-26 

55. Didysis baublys Botaurus stellaris RAD-BOTSTE054366 2014-05-05 

56. Didysis baublys Botaurus stellaris RAD-BOTSTE045460 2015-03-29 

57. Didysis baublys Botaurus stellaris RAD-BOTSTE061280 2015-04-11 

58. Didysis baublys Botaurus stellaris RAD-BOTSTE054339 2015-04-20 

59. Didysis baublys Botaurus stellaris RAD-BOTSTE090198 2016-04-11 

60. Didysis baublys Botaurus stellaris RAD-BOTSTE088893 2016-05-03 

61. Didysis danciasnapis Mergus merganser RAD-MERMER007068 1991-05-11 

62. Didysis erelis reksnys Aquila clanga RAD-AQUCLA061182 2014-09-10 

63. Didžioji kuolinga Numenius arquata RAD-NUMARQ054653 2007-04-29 

64. Didžioji kuolinga Numenius arquata RAD-NUMARQ079835 2008-08-17 

65. Didžioji kuolinga Numenius arquata RAD-NUMARQ059654 2011-03-30 

66. Didžioji kuolinga Numenius arquata RAD-NUMARQ056665 2011-03-31 

67. Didžioji kuolinga Numenius arquata RAD-NUMARQ035546 2011-04-16 

68. Didžioji kuolinga Numenius arquata RAD-NUMARQ065289 2013-04-27 

69. Didžioji kuolinga Numenius arquata RAD-NUMARQ090231 2016-04-21 

70. Didžioji kuolinga Numenius arquata RAD-NUMARQ087953 2016-05-01 

71. Didžioji kuolinga Numenius arquata RAD-NUMARQ084980 2016-05-30 

72. Dirvinis sejikas Pluvialis apricaria RAD-PLUAPR056289 2011-03-12 
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73. Dryžgalve krykle Anas querquedula RAD-ANAQUE084981 2016-05-30 

74. Gaidukas Philomachus pugnax RAD-PHIPUG085273 2016-06-22 

75. Geltongalve kiele Motacilla citreola RAD-MOTCIT063011 2015-06-02 

76. Geltongalve kiele Motacilla citreola RAD-MOTCIT087041 2016-05-01 

77. Geltongalve kiele Motacilla citreola RAD-MOTCIT087042 2016-05-02 

78. Geltongalve kiele Motacilla citreola RAD-MOTCIT085269 2016-06-22 

79. Geltongalve kiele Motacilla citreola RAD-MOTCIT085271 2016-06-22 

80. Geltonkojis žirgelis Gomphus flavipes RAD-GOMFLA000570 2005-07-08 

81. Geltonoji kiele Motacilla flava RAD-MOTFLA085268 2016-05-28 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 252/257 

Išrašas iš Saugomu rušiu informacines sistemos 
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82. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM054590 2007-04-28 

83. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM072560 2009-05-16 

84. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM072563 2009-05-16 

85. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM072561 2009-05-16 

86. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM072562 2009-05-16 

87. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM052687 2010-05-14 

88. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM088964 2010-05-19 

89. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM006263 2011-05-03 

90. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM051506 2011-05-09 

91. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM059660 2012-04-12 

92. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM014952 2012-05-23 

93. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM014953 2012-05-23 

94. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM006147 2013-05-02 

95. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM006148 2013-05-03 

96. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM059688 2014-04-04 

97. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM052693 2015-04-10 

98. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM062554 2015-05-01 

99. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM062561 2015-05-01 

100. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM062565 2015-05-02 

101. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM044512 2015-05-13 

102. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM044517 2015-05-13 

103. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM044516 2015-05-13 

104. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM044515 2015-05-13 

105. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM062963 2015-05-28 

106. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM090201 2016-04-11 

107. Griciukas Limosa limosa RAD-LIMLIM087987 2016-05-02 

108. Griežle Crex crex RAD-CRECRE059270 2015-06-30 

109. Griežle Crex crex RAD-CRECRE060002 2015-07-03 

110. Griežle Crex crex RAD-CRECRE059999 2015-07-03 

111. Gulbe giesmininke Cygnus cygnus RAD-CYGCYG027917 2010-06-30 

112. Gulbe giesmininke Cygnus cygnus RAD-CYGCYG027915 2011-06-30 

113. Gulbe giesmininke Cygnus cygnus RAD-CYGCYG027914 2012-06-30 

114. Iecialape kalpoke Scutellaria hastifolia AUG-SCUHAS048728 1955-07-23 

115. Iecialape kalpoke Scutellaria hastifolia AUG-SCUHAS046656 1999-07-15 

116. Juodakaklis kragas Podiceps nigricollis RAD-PODNIG062562 2015-06-02 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 253/257 

Išrašas iš Saugomu rūšių informacines sistemos 

Nr. SRIS-2019-13609663 

Užsakė: ŽILVINAS GRABAUSKAS 

Eil. Nr. Rūšis (lietuviškas pavadinimas) Rūšis (lotyniškas pavadinimas) Radavietės kodas Paskutinio 

stebėjimo data 

117. Juodasis peslys Milvus migrans RAD-MILMIG035555 2011-04-22 

118. Juodoji žuvedra Chlidonias niger RAD-CHLNIG056682 2011-04-20 

119. Juodoji žuvedra Chlidonias niger RAD-CHLNIG014951 2013-05-23 

120. Juodoji žuvedra Chlidonias niger RAD-CHLNIG065364 2013-06-11 

121. Juodoji žuvedra Chlidonias niger RAD-CHLNIG037011 2015-04-11 

122. Juodoji žuvedra Chlidonias niger RAD-CHLNIG064539 2015-06-26 

123. Juodoji žuvedra Chlidonias niger RAD-CHLNIG084978 2016-05-30 
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124. Juodoji žuvedra Chlidonias niger RAD-CHLNIG090515 2016-07-04 

125. Jurinis erelis Heliaetus albicilla RAD-HELALB072987 1991-02-05 

126. Jurinis erelis Heliaetus albicilla RAD-HELALB072989 1993-05-04 

127. Jurinis erelis Heliaetus albicilla RAD-HELALB072983 1994-05-04 

128. Jurinis erelis Heliaetus albicilla RAD-HELALB079717 2008-05-02 

129. Jurinis erelis Heliaetus albicilla RAD-HELALB000969 2011-05-25 

130. Jurinis erelis Heliaetus albicilla RAD-HELALB007089 2014-05-28 

131. Jurinis erelis Heliaetus albicilla RAD-HELALB060075 2015-01-25 

132. Jurinis erelis Heliaetus albicilla RAD-HELALB057660 2015-03-29 

133. Jurinis erelis Heliaetus albicilla RAD-HELALB094477 2016-01-21 

134. Jurinis erelis Heliaetus albicilla RAD-HELALB094480 2016-05-25 

135. Jurinis kirlikas Charadrius hiaticula RAD-CHAHIA084966 2016-05-28 

136. Jurine šarka Haematopus ostralegus RAD-HAEOST072976 1987-06-08 

137. Jurine šarka Haematopus ostralegus RAD-HAEOST072973 1991-05-11 

138. Jurine šarka Haematopus ostralegus RAD-HAEOST072977 1991-05-16 

139. Jurine šarka Haematopus ostralegus RAD-HAEOST079950 2007-04-26 

140. Jurine šarka Haematopus ostralegus RAD-HAEOST079700 2008-04-30 

141. Jurine šarka Haematopus ostralegus RAD-HAEOST062571 2015-05-04 

142. Jurine šarka Haematopus ostralegus RAD-HAEOST084965 2016-05-28 

143. Kilnusis erelis Aquila chrysaetos RAD-AQUCHR035559 2011-04-22 

144. Laplandinis griciukas Limosa lapponica RAD-LIMLAP072922 1996-08-12 

145. Margasnape žuvedra Sterna sandvicensis RAD-STESAN062970 2015-05-28 

146. Mažasis baublys Ixobrychus minutus RAD-IXOMIN062589 2015-05-20 

147. Mažasis kiras Larus minutus RAD-LARMIN037009 2015-04-11 

148. Mažasis kiras Larus minutus RAD-LARMIN084967 2016-05-28 

149. Mažoji gulbe Cygnus columbianus RAD-CYGCOL093261 2017-03-17 

150. Mažoji žasis Anser erythropus RAD-ANSERY089544 2013-04-25 

151. Mažoji žasis Anser erythropus RAD-ANSERY089562 2016-04-15 
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152. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU003362 2010-06-30 

153. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU003361 2010-06-30 

154. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU002891 2010-07-20 

155. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU002903 2010-07-22 

156. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU067552 2015-05-10 

157. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU044518 2015-05-14 

158. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU067555 2015-06-26 

159. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU067557 2015-06-26 

160. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU059992 2015-07-03 

161. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU059987 2015-07-03 

162. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU059993 2015-07-03 

163. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU059982 2015-07-03 

164. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU059985 2015-07-03 

165. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU059980 2015-07-03 

166. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU059994 2015-07-03 

167. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU059989 2015-07-03 

168. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU059996 2015-07-04 

169. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU089705 2016-07-01 

170. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU089695 2016-07-01 

171. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU089704 2016-07-01 

172. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU089694 2016-07-01 

173. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU089693 2016-07-01 

174. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU089691 2016-07-01 

175. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU089699 2016-07-01 

176. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU089692 2016-07-01 

177. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU089706 2016-07-01 

178. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU089707 2016-07-01 

179. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU089701 2016-07-01 

180. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU089697 2016-07-01 
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181. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU089700 2016-07-01 

182. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU089698 2016-07-01 

183. Meldine nendrinuke Acrocephalus paludicola RAD-ACRPAU089702 2016-07-01 

184. Pajurinis liunmeldis Bolboschoenus maritimus AUG-BOLMAR010372 1955-07-21 

185. Pelesakalis Falco tinnunculus RAD-FALTIN079833 2008-08-15 

186. Pievine linge Circus pygargus RAD-CIRPYG054777 2008-05-01 
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187. Pievine linge Circus pygargus RAD-CIRPYG062597 2015-05-24 

188. Pievine linge Circus pygargus RAD-CIRPYG063401 2015-06-11 

189. Pilkoji antis Anas strepera RAD-ANASTR073328 2000-10-27 

190. Pilkoji antis Anas strepera RAD-ANASTR005865 2010-04-30 

191. Pilkoji antis Anas strepera RAD-ANASTR084977 2016-05-30 

192. Pilkoji antis Anas strepera RAD-ANASTR093271 2017-03-18 

193. Pilkoji žasis Anser anser RAD-ANSANS088870 2010-03-21 

194. Pilkoji žasis Anser anser RAD-ANSANS056227 2012-04-09 

195. Pilkoji žasis Anser anser RAD-ANSANS089586 2016-03-01 

196. Pilkoji žasis Anser anser RAD-ANSANS089585 2016-03-27 

197. Pilkoji žasis Anser anser RAD-ANSANS089584 2016-03-27 

198. Pilkoji žasis Anser anser RAD-ANSANS084976 2016-05-30 

199. Plešrioji žuvedra Sterna caspia RAD-STECAS056679 2011-04-19 

200. Plešrioji žuvedra Sterna caspia RAD-STECAS059663 2012-04-13 

201. Plešrioji žuvedra Sterna caspia RAD-STECAS065275 2013-04-27 

202. Putpele Coturnix coturnix RAD-COTCOT062563 2015-05-02 

203. Raudonkojis sakalas Falco vespertinus RAD-FALVES079834 2008-08-15 

204. Raudonkojis tulikas Tringa totanus RAD-TRITOT072559 2009-05-16 

205. Raudonkojis tulikas Tringa totanus RAD-TRITOT072558 2009-05-16 

206. Raudonkojis tulikas Tringa totanus RAD-TRITOT052708 2009-05-30 

207. Raudonkojis tulikas Tringa totanus RAD-TRITOT052709 2011-06-03 

208. Raudonkojis tulikas Tringa totanus RAD-TRITOT006170 2013-05-02 

209. Raudonkojis tulikas Tringa totanus RAD-TRITOT004018 2014-04-30 

210. Raudonkojis tulikas Tringa totanus RAD-TRITOT062965 2015-05-28 

211. Raudonkojis tulikas Tringa totanus RAD-TRITOT090090 2016-04-01 

212. Raudonkojis tulikas Tringa totanus RAD-TRITOT087912 2016-05-02 

213. Rudakaklis kragas Podiceps griseigena RAD-PODGRI072928 1996-05-17 

214. Rudakaklis kragas Podiceps griseigena RAD-PODGRI073027 1996-06-06 

215. Rudakaklis kragas Podiceps griseigena RAD-PODGRI073184 1996-06-20 

216. Rudakaklis kragas Podiceps griseigena RAD-PODGRI073181 1996-06-24 

217. Sakalas keleivis Falco peregrinus RAD-FALPER073554 1994-05-04 

218. Stulgys Gallinago media RAD-GALMED051505 2009-06-12 

219. Teminko begikas Calidris temminckii RAD-CALTEM072921 1996-05-11 

220. Teminko begikas Calidris temminckii RAD-CALTEM072920 1996-06-16 

221. Terekija Xenus cinereus RAD-XENCIN072927 1996-08-13 
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222. Tikutis Tringa glareola RAD-TRIGLA006269 2011-05-03 

223. Tulžys Alcedo atthis RAD-ALCATT073098 1993-05-02 

224. Tulžys Alcedo atthis RAD-ALCATT079716 2008-05-02 

225. Urvine antis Tadorna tadorna RAD-TADTAD079701 2008-05-01 

226. Urvine antis Tadorna tadorna RAD-TADTAD079723 2008-05-02 

227. Vandenine plaumuone Nymphoides peltata AUG-NYMPEL066886 1957-08-15 

228. Vandenine plaumuone Nymphoides peltata AUG-NYMPEL046157 1999-07-17 

229. Vandenine plaumuone Nymphoides peltata AUG-NYMPEL008504 2007-08-08 

230. Vandenine plaumuone Nymphoides peltata AUG-NYMPEL008503 2007-08-08 

231. Vapsvaedis Pernis apivorus RAD-PERAPI084975 2016-05-30 
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232. Šaukštasnape antis Anas clypeata RAD-ANACLY073547 1994-06-10 

233. Šaukštasnape antis Anas clypeata RAD-ANACLY072911 1996-06-02 

234. Šermuonelis Mustela erminea RAD-MUSERM061688 2013-04-24 

235. Šermuonelis Mustela erminea RAD-MUSERM006171 2013-05-02 

236. Šermuonelis Mustela erminea RAD-MUSERM011157 2013-05-04 

237. Šermuonelis Mustela erminea RAD-MUSERM001421 2013-05-05 

238. Švygžda Porzana porzana RAD-PORPOR006948 2013-05-02 

239. Švygžda Porzana porzana RAD-PORPOR090412 2016-05-31 

240. Usuotoji zyle Panurus biarmicus RAD-PANBIA056864 2008-04-26 

241. Usuotoji zyle Panurus biarmicus RAD-PANBIA059672 2014-03-09 

242. Usuotoji zyle Panurus biarmicus RAD-PANBIA053175 2014-04-26 

243. Usuotoji zyle Panurus biarmicus RAD-PANBIA090195 2016-04-11 

244. Usuotoji zyle Panurus biarmicus RAD-PANBIA087025 2016-05-02 

245. Usuotoji zyle Panurus biarmicus RAD-PANBIA084982 2016-05-30 

246. Usuotoji zyle Panurus biarmicus RAD-PANBIA085272 2016-06-22 

247. Žalsvoji naktižiede Silene chlorantha AUG-SILCHL011806 2014-06-06 
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