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DĖL BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ

Lietuvos ornitologų draugija (toliau, LOD), susipažinusi su „Neringos savivaldybės teritorijos ir 
jos dalių Bendruoju planu“ (toliau, Bendrasis planas), norime informuoti tiek Bendrojo plano 
rengėjus, tiek užsakovus (Neringos savivaldybę), kad kai kurios numatomos plėtros akivaizdžiai 
sąlygoja čia saugomų Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių apsaugos būklės blogėjimą. Kartu 
norime priminti, kad visi Kuršių nerijos nacionaliniam parkui priklausantys vandenys (tiek Kuršių 
marių akvatorija, tiek Baltijos jūros priekrantė ties nerija) bei didesnioji Neringos sausumos dalis 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-645 yra 
paskelbtos Paukščių apsaugai svarbia teritorija (Žin., 2004, Nr. 184-6807; 2006, Nr. 124-4711). Ši 
Bendrijos svarbos teritorija yra neatskiriama Europos Sąjungos ekologinio tinklo Natura 2000 
dalis ir mūsų šalis yra įsipareigojusi užtikrinti palankią čia saugomų vertybių apsaugos būklę. 
Tačiau panašu, kad Bendrojo plano rengėjai apskritai neatsižvelgė į šiuos tarptautinius šalies 
įsipareigojimus, kurie yra tiesiogiai susiję ir su struktūrinių fondų parama Lietuvai. Keista, kad 
planuotojai nepasinaudojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 14 d. įsakymu 
Nr. D1-32 patvirtinto Kuršių nerijos gamtotvarkos plano sprendiniais, nors jie yra tiesiogiai susiję 
su Bendrijos svarbos gamtinių buveinių ir rūšių (tame tarpe paukščių) apsaugos būklės gerinimu.
Nors visa eilė Bendrojo plano sprendinių, mūsų vertinimu, turės neigiamą poveikį saugomų 
paukščių būklei, žemiau pateikiame svarbiausias pastabas, kartu tikėdamiesi, kad koreguojant 
parengtą dokumentą, bus pasitelkti atitinkami ekspertai, kurie pateiks ir detalesnius komentarus. 
Kartu prašome informuoti kaip į mūsų pastabas bus atsižvelgiama.
Pateikiamos pastabas ir siūlymai: 

1. PASTABA. Bendrajame plane visos Neringos teritorijoje numatoma daugybė naujų 
automobilių parkavimo aikštelių, kas susiję su lankytojų srautų išaugimu natūraliose 
gamtinėse teritorijose. Tai padidintų ne tik svarbių paukščių apsaugai ir jautrių įvairių 
smėlyno buveinių pažeidžiamumą, bet ir paukščių trikdymą, kas nulemia jų išnykimą. 

SIŪLYMAS. Sumažinti numatomų automobilių parkavimo aikštelių, esančių už 
gyvenviečių ribų, skaičių. Mes siūlome tam naudoti tik šiuo metu jau urbanizuotus plotus. 
Susipažinimui su Kuršių nerijos gamtinėmis vertybėmis lankytojai gali naudoti dviračių 
transportą, kadangi bent minimali tam skirta infrastruktūra šiuo metu jau yra įrengta ir gali 
būti plėtojama ateityje.

2. PASTABA. Dviračių ir pėsčiųjų takai Juodkrantės-Pervalkos ruože yra numatyti šalia 
Europos Bendrijos svarbos saugomų paukščių  perimviečių (dirvoninio kalviuko, ligutės, 
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jūrinio erelio), todėl neišvengiamas reikšmingas neigiamas poveikis šių paukščių 
populiacijoms dėl papildomo trikdymo. 

SIŪLYMAS. Rekreacinę infrastruktūrą šioje zonoje planuoti atsižvelgiant į minėtų 
saugomų paukščių rūšių apsaugos poreikius. 

3. PASTABA. Bendrajame plane numatomas naujas pėsčiųjų takas Naglių gamtos rezervate, 
tačiau jo įrengimas ir funkcionavimas pažeis Naglių gamtos rezervato lankymo režimą, 
kartu padidindamas čia saugomų perinčių ES svarbos paukščių – dirvoninio kalviuko ir 
ligutės, trikdymą. 

SIŪLYMAS. Atsisakyti naujo pėsčiųjų tako Naglių gamtos rezervate ir su tuo susijusios 
infrastruktūros įrengimo. 

4. PASTABA. Bendrajame plane numatomas naujas paplūdimys ties Alksnyne nulemtų čia 
perinčių skaitlingų dirvoninio kalviuko ir ligutės populiacijų, bei gretimame miške 
perinčio jūrinio erelio išnykimą. Pirmuoju atveju pablogėtų saugomų rūšių veisimosi 
buveinių būklė, o išaugęs trikdymas neleistų joms įsikurti ir likusiose perimvietėse. Tuo 
tarpu jūrinis erelis yra jautrus lankytojų keliamam trikdymui. Naujų natūralių gamtinių 
plotų panaudojimas rekreaciniams tikslams pablogintų minėtų paukščių rūšių populiacijos
būklę visame parke.  

SIŪLYMAS. Siūlome plėsti dabartines esamų paplūdimių zonas, kur nėra vertingų 
gamtinių buveinių bei reikšmingų saugomų rūšių perinčių populiacijų (Smiltynės ruože, į 
šiaurę nuo Juodkrantės, ties Nida ir kt.).

5. PASTABA. Nidoje ir Juodkrantėje numatomas žvejybos laivų žuvų iškrovimo vietos 
įrengimas Baltijos jūros priekrantėje turės neigiamą poveikį tarptautinės svarbos 
žiemojančių vandens paukščių populiacijoms, kurios šaltaisiais sezonais yra ypač jautrios 
trikdymui. 

SIŪLYMAS. Išbraukti numatomas verslinės ir pramoginės žvejybos laivų žuvų iškrovimo 
vietas iš Bendrojo plano, o pramoginę žvejybą plėtoti Kuršių mariose, kur ši paslauga šiuo 
metu yra praktiškai nevystoma, nors tai yra ypač produktyvus ir žvejų mėgstamas vandens 
telkinys.
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