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I. BENDROJI DALIS
1. BENDRI DUOMENYS
Nemuno deltos regioninis parkas yra saugoma teritorija, įsteigta 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 deltos kraštovaizdį, jo
gamtinę ekosistemą, bei kultūros paveldo vertybes.
Nemuno deltos regioninis parkas yra Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje Klaipėdos apskrityje
Nemuno deltos regioniniam parkui suteiktas Baltijos jūros saugomos teritorijos (Helcom),
tarptautinės svarbos šlapžemės (Ramsar), taip pat Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ buveinių apsaugai
svarbios teritorijos (kodas LTSIU0013) ir paukščių apsaugai teritorijos (LTSLUB001) statusai.
Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. lapkričio mėn. 7 d. nutarimu Nr. 1312.
Regioninio parko tvarkymo planas (planavimo schema) patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2005 m. spalio mėn. 12 d. įsakymu Nr. D1-488.
1.1. FUNKCINIO PRIORITETO IR KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO ZONŲ PASISKIRSTYMAS
Funkcinio prioriteto zonos
Konservacinio prioriteto

Viso:
Iš jų - rezervatai:

Gamtiniai rezervatai:
1. Nemuno priešakinės deltos
2. Medžioklės pelkės
Kultūriniai rezervatai:
Draustiniai:
Gamtiniai:
1.Aukštumalės telmologinis
2.Kintų telmologinis
3.Medžioklės pelkės telmologinis
4.Rupkalvių telmologinis
5.Leitės hidrografinis
6.Leitgirių hidrografinis
7.Nemuno žiogių hidrografinis
8.Tenenio hidrografinis
9.Galzdonų botaninis
10.Leitgirių botaninis
11.Minijos ichtiologinis
12.Rupkalvių ornitologinis
13.Sausgalvių ornitologinis
14.Uostadvario ornitologinis
15.Žalgirių ornitologinis
16.Berštų botaninis-zoologinis
17.Kniaupo botaninis-zoologinis
18.Krokų Lankos botaninis-zoologinis
19.Kūlynų botaninis-zoologinis
20.Minijos senvagės botaninis-zoologinis

Plotas

Pokytis per metus

ha

%

14533,04
2 753,43
2 753,43
2 481,83
271,60
11 779,61
6 885,41
1 017,05
111,25
366,04
354,35
150,54
57,22
833,83
106,83
119,38
248,56
90,18
85,59
108,52
336,31
59,94
499,69
868,87
1 214,39
72,39
184,48

50,09
9,49
9,49
8,55
0,94
40,60
23,73
3,50
0,38
1,26
1,22
0,52
0,20
2,87
0,37
0,41
0,86
0,31
0,30
0,37
1,16
0,21
1,72
3,00
4,18
0,25
0,64

+/- ha
-
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Kultūriniai:
1.Mingės (Minijos) kaimo architektūrinis
2.Rusnės urbanistinis
3.Skirvytėlės kaimo etnokultūrinis
Kraštovaizdžio:
1.Pakalnės polderių kraštovaizdžio
2.Ventės kraštovaizdžio
3.Žalgirių kaimo kraštovaizdžio
Ekologinės apsaugos prioriteto
Rekreacinio prioriteto:
1.Nemuno pakrantė, priešais Rusnės
miestelį
2.Švyturio apylinkės
3.Šilininkų rekreacinis kompleksas
Ūkinio prioriteto:
Miškų ūkio
Žemės ūkio
Kt.
Gyvenamoji
Kita (bendro naudojimo vandenų)
Iš viso:
Parko buferinės apsaugos zona

212,15
34,81
135,20
42,14
4 682,05
2 730,52
1 670,13
281,40
10 300,53
349,77
62,29

0,73
0,12
0,47
0,14
16,14
9,41
0,97
35,50
1,21
0,22

-

12,80
274,68
2 529,97
1 902,74
627,23
24,22
1 275,47
29 013,00
-

0,04
0,95
8,72
6,56
2,16
0,08
4,40
100,00
-

-

Plotas

Kraštovaizdžio tvarkymo zonos
Konservacinės paskirties žemė:
1) Griežtos apsaugos rezervatiniai miškai
ir pelkės
2) Reguliuojamos apsaugos rezervatiniai
miškai ir pelkės
3)Rezervatiniai vandenys
4)Skansenai
5)Saugomi kraštovaizdžio objektai
Miškų ūkio paskirties žemė:
1) Ekosistemų apsaugos miškai ir pelkės
2)Rekreaciniai miškai
3)Apsauginiai miškai
4)Ūkiniai miškai
5)Siūlomos transformuoti į miškų ūkio
paskirtį žemė
Žemės ūkio paskirties žemė:
1)Ekosistemų apsaugos agrarinės
teritorijos
2)Apsauginės agrarinės teritorijos
3)Ūkinės agrarinės teritorijos
4)Rekreacinės agrarinės teritorijos
Vandens ūkio paskirties teritorija
(Vandenų fondas):
1)Ekosistemų apsaugos vandenys
2)Bendro naudojimo vandenys

Pokytis per metus

ha
3763,80
1170,73

%
13,21
4,11

+/- ha
-

393,35

1,38

-

2113,63
14,69
71,80
8300,28
4306,73
203,12
3341,28
49,00
400,15

7,42
0,05
0,25
29,12
15,11
0,71
11,72
0,17
1,41

-

11482,54
1601,12

40,28
5,62

-

8091,98
1768,21
21,23
3082,83

28,39
6,20
0,07
10,82

-

1032,22
1471,29

3,62
5,16

-
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3)Ūkiniai vandenys
Gyvenamosios paskirties žemė:
1)Konservacinio interesų prioriteto
gyvenvietės
2)Kitų interesų prioriteto gyvenvietės
Kitų paskirčių žemė:
1)Rekreacinės paskirties žemė
2)Eksploatacinės (gyvybinės) paskirties
sklypai
3)Pramoninės-komunalinės paskirties
sklypai

579,32
559,86
317,18

2,04
1,96
1,11

-

242,68
1314,73
185,42
1070,59

6,85
4.61
0,65
3,76

-

58,72

0,21

-

1.2. GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI
Objekto pavadinimas*

Pastabos ir pasiūlymai

Valstybės saugomi gamtos paveldo objektai (išvardyti)
Zudermano ąžuolas
Viso: 1
Savivaldybių saugomi gamtos paveldo objektai (išvardyti)
Viso: Gamtos vertybės, kurioms siūloma suteikti gamtos paveldo
objekto statusą (išvardyti):
Viso: -

Objekto būklė gera
-

* Išvardyti visus VP/BR esančius gamtos paveldo objektus, skliausteliuose įrašant, kurie kartu yra ir gamtos paveldo paminklai

1.3. RŪŠIŲ IR BUVEINIŲ ĮVAIROVĖ

Bendras
rūšių
skaičius
Augalai
Grybai

Gyvūnai:
Bestuburiai
Apskritažiomeniai ir žuvys
Varliagyviai ir ropliai
Paukščiai
Žinduoliai
Iš viso:
Europos Bendrijos svarbos
buveinių tipų skaičius
Saugomų augalų bendrijų
skaičius ****

>680
nėra
atlikta
tyrimų
>750
>330
48
16
307
49
>1430

Bendras
saugomų
rūšių
skaičius

Iš jų
LRK rūšys
(iš jų
griežtai
saugomos)*

Europos
Bendrijos
svarbos
rūšys**

>25
nėra atlikta
tyrimų

>25
nėra atlikta
tyrimų

nėra atlikta
tyrimų

>110
>18
9
3
67 (3)
13
>135

>106
>18
5(1)
3
67 (3)
13
>131

>77
>1
9
2
62
3
>77

Naujai
rastų
saugomų
rūšių
sk.***

20
6

LRK rūšys - vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. . įsakymu Nr. 504 patvirtintu Į Lietuvos
raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašu (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2007, Nr. 36-1331), griežtai
saugomos rūšys – vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-263 patvirtintu
Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašu (Žin., 2002, Nr. 49-1911).

5

** Europos Bendrijos svarbos rūšys - ES paukščių direktyvos I priedo rūšys ir ES natūralių buveinių ir laukinės faunos ir floros
apsaugos direktyvos II ir IV priedų rūšys;
*** Naujai rastų saugomų rūšių skaičius per ataskaitinį laikotarpį;
**** Saugomos augalų bendrijos, įrašytos į Augalų bendrijų raudonosios knygos sąrašą, patvirtintą aplinkos ministro 1998 m.
lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 237 (Žin., 1998, Nr. 108-2976)

Kaip matome, parko teritorijoje yra pakankamai duomenų apie paukščius, žuvis, varliagyvius ir roplius,
žinduolius, bet trūksta detalesnių bestuburių, augalų ir grybų tyrimų. Nėra aiški blogėjanti samanų bei
varliagyvių ir roplių būklė. Kasmet besikeičiantis polderių vandens lygio svyravimų reguliavimas ir ankstyvas
ūkininkų pievų šienavimas naikina susiformavusias saugomų rūšių buveines.
1.4. ŽEMĖS NAUDMENŲ PASISKIRSTYMAS (%)

51%
Žemės ūkio naudmenos
Miškai
Keliai
Vandenys
20%

Užstatytos teritorijos
Kita žemė
1%
17%

1%

10%

1.5. DUOMENYS APIE NUOLATINIUS GYVENTOJUS
Bendras nuolatinių gyventojų skaičius saugomoje teritorijoje

2803

Sodybų skaičius

32

1.6. SAUGOMOS TERITORIJOS BŪKLĖ
1. Kraštovaizdžio būklė (žemėnaudos, teritorijos užstatymo kaita ir intensyvumas, infrastruktūros
plėtra, kiti kraštovaizdžio kaitą įtakojantys faktoriai, tendencijos)
1.1. Žemėnaudos kaita.
Šilutės rajono žemėtvarkos skyriaus specialistų ir projektuotojų duomenimis parko valstybinė žemė
užima apie 70 % teritorijos, o apie 30 % teritorijos yra privačios. Žemėnaudų kaita pasireiškia tuo, kad
nešienaujamos pievos, pakanalės apauga krūmais ir medžiais. Be to, stebima tendencija, kad žiemos
polderiuose didėja nuolat užliejamų ariamų žemių plotai, o tai yra stiprus gamtinis veiksnys, neigiamai
įtakojantis vietinių gyventojų verslumą.
1.2. Teritorijos užstatymo kaita ir intensyvumas.
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Nemuno deltos regioninio parko direkcija kartu su Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros skyriaus vyriausiuoju specialistu, per praėjusius metus nustatė ir išaiškino 1 galimai savavališkos
statybos atvejį, kai statybos darbai vykdyti neturint nustatyta tvarka suderinto projekto. Statybos leidimai
parke naujoms statyboms išduodamos tiek esamose, tiek buvusiose sodybvietėse, taip pat vyksta statinių
rekonstrukcijos bei nesudėtingų statinių įrengimo ir statybos darbai. 2010 m. pritarta 27 projektams.
Pažymėtina, kad teritorijos užstatymo intensyvumas per 2010 m. iš esmės nepasikeitė
1.3. Infrastruktūros plėtra.
Kelių būklė parko teritorijoje patenkinama, tačiau dėl lėšų mažinimo jų priežiūros ir tvarkymo darbams,
kelių būklė pastebimai blogėja. Ši tendencija ypač atsispindi vietinės reikšmės keliuose. Aukšti gruntiniai
vandenys, seniūnijoms nepakankamai skiriama lėšų kelių grederiavimui ir pakelių šienavimui, dideli
poilsiautojų ir/ar žvejų srautai – tai pagrindiniai veiksniai įtakojantys blogėjančią kelių būklę. Valstybinės
reikšmės keliuose būklė kiek geresnė: keliuose su asfalto danga taisomos duobės, keliai su žvyro danga
dažniau grederiuojami, šienaujamos pakelės. Kitais metais yra numatytas baigti asfaltuoti kelio Rusnė –
Uostadvaris paskutinis 2 km ruožas nuo Uostadvario gyvenvietės iki poilsiautojų gausiai lankomo Uostadvario
švyturio ir vandens kėlimo stoties-muziejaus.
Taip pat šiais metais pradėta vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra (renovavimas) Rusnės miestelyje. Su
šių tinklų plėtra numatyta 2011 m. Rusnės miestelio nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija. Po minėtų
rekonstrukcijos darbų žymiai pagerės Rusnės miestelio nuotekų surinkimo bei jų valymo sistema, o tai leis
užtikrinti mažesnį Skirvytės upės teršimą buitinėmis nuotekomis.
Šiais metais pradėti įgyvendinti projektai „Tvaraus ūkininkavimo skatinimas saugant globaliai
nykstančias paukščių rūšis agrariniame kraštovaizdyje“ ir „Institucijų gebėjimų stiprinimas įgyvendinant
tarptautines konvencijas Lietuvos žemės ūkio kraštovaizdyje“. Projektų vykdymo eigoje, kaip viena iš veiklų
numatoma dalyje Tulkiaragės ir Uostadvario vasaros polderių teritorijos šienauti bei kirsti krūmus. Ateityje
tikimasi, kad nušienauti menkaverčiai augalai, nendrės, krūmai bus naudojami kaip alternatyvus kuras. Tai
užtikrins geresnę teritorijų būklę.
2. Gamtos paveldo objektų ir rūšių ir buveinių būklė, tendencijos
2.1. Gamtos paveldo objektų (įskaitant paminklus) būklė
Žalgirių miške auga nemažai šimtamečių ąžuolų, vienas iš jų pavadintas H. Zudermano vardu. Šio
ąžuolo skersmuo 1,3 m aukštyje yra 1,6 m, o apimtis 4,62 m, medžio aukštis 17,6 m. Šis ąžuolas yra
vienintelis į gamtos paminklų sąrašą įtrauktas gamtos paveldo objektas parko teritorijoje. Šio objekto būklė
gera.
2.2. Augalijos būklė
Nemuno deltos regioninio parko teritorija patiria didžiausią visoje šalyje kasmetinių potvynių poveikį.
Išilgai pagrindinių Nemuno upės atšakų potvynių metu nusėda nemažai aliuvinių nuosėdų. Dėl to vietomis
(Galzdonų–Ragininkų ruože) yra susiformavusi siaura pavaginė ekologinė juosta su unikaliomis Lietuvoje
pavaginėmis kopomis, ant kurių plyti europinės svarbos buveinės – nesusivėrusios žemyninės smiltpievės
(2330) ir karbonatinių smėlynų pievos (6210). Pagrindinės jų radimvietės – Galzdonų sala ir Nemuno žiogių
hidrografinis draustinis. Galzdonų salos augalijos būklė gera, kopų ardymas dėl nesančių lankytojų srautų
nevyksta, o kopų užaugimas kontroliuojamas šienavimu. Nemuno žiogių hidrografiniame draustinyje kopų
lankymas apribotas nužymėjus Valstybės sienos apsaugos zoną ir dėl to kopų ardymas nebevyksta. Augalijos
būklė gera.
Didžiausią deltos dalį užima paterasinė ekologinė juosta su aukštu gruntinio vandens lygiu, užneštais
pelkiniais dirvožemiais, kuriuose auga hidromezofilinės pievų ir pelkių rūšys bei bendrijos. Botaniniuose
draustiniuose saugomos augalijos būklė yra gera. Ūkinė veikla augavietėse vykdoma pagal režimą, nustatytą
botaninių draustinių nuostatuose. Botaniniuose – zoologiniuose draustiniuose ūkinė veikla vykdoma
ekstensyviai. Tačiau dėl didėjančio vandens turizmo srauto gali išryškėti neigiamos pasekmės Kniaupo ir
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Krokų Lankos botaniniams – zoologiniams draustiniams, kurie yra pagrindinės vandeninės plaumuonės
augavietės. Kitos paskirties parko teritorijose augalijos būklė gera.
Tarybiniais laikais vykdyti intensyvūs pievų persėjimo darbai šiuo metu neatliekami, todėl didėja žolynų
rūšinė įvairovė, o tai teigiamai veikia ir ornitofauną. Tačiau nerimą kelia apsauginėje zonoje apleistų pievų
plotai, kurie eilę metų nešienaujami - juose pradeda vyrauti nendrės ir krūmai (Tulkiaragės polderis, dalis
Sausgalvių polderio). Kita vertus, kai kuriuose plotuose stebimas ankstyvas ir intensyvus (keletą kartų per
sezoną) pievų šienavimas. Kitas negatyvus reiškinys pievų augalijai yra jų vertimas į ariamą žemę. Vandens
srovių sukelta erozija nuplauna derlingąjį dirvožemį ir paprastai po 3-4 metų suartos teritorijos apleidžiamos.
Šiose teritorijose pradeda augti menkaverčiai medžiai ir krūmai taip darkydami kraštovaizdį ir išstumdami
būdingą pievoms augaliją.
Labai vertingos botaniniu požiūriu deltos aukštapelkės sukuria sąlygas unikalioms augalų bendrijoms
įsikurti, nes tai yra vienintelės tokio tipo deltinės aukštapelkės Lietuvoje. Pagrindiniai parko aukštapelkiniai–
žemapelkiniai kompleksai pateikti lentelėje:
Pelkės pavadinimas
Bendras pelkės plotas (ha)
Nepažeistos pelkės plotas (ha)
Aukštumala
3018
1017
Rupkalvių
3410
166,7
Medžioklės
1450
208,1
Berštų
517
517
Leitgirių
166
166
Pelkės degraduoja dėl prieš kelis dešimtmečius atliktų melioracijos darbų siekiant sumažinti vandens
lygį. Didžiausias neigiamas poveikis pastebimas Aukštumalos telmologiniame draustinyje. Čia vykdant durpių
kasimą yra labai žeminamas vandens lygis. Siekiant sumažinti vandens lygio svyravimą 2007 metais buvo
įrengtas 1 km plastikinis užtvaras prie 7a ir 8a durpių kasimo laukų. Atlikti kiminų prieaugio tyrimai atskleidė,
kad arčiau eksploatuojamo durpyno kiminų prieaugis yra mažiausias Tai parodo, kad 1 km ilgio plėvelė nėra
pakankama, kad būti eliminuota eksploatuojamo durpyno įtaka Aukštumalos telmologiniam draustiniui.
Tačiau remiantis kas mėnesį vykdomais vandens lygio matavimais devyniuose šulinėliuose, fiksuotas
teigiamas poveikis eksploatuojamo durpyno ir aukštapelkės riboje – vandens lygio svyravimai sumažėjo
dvigubai. Pažymėtina, kad šiuo metu pateikta paraiška pagal „LIFE+“ programą, dėl Aukštumalos
telmologinio draustinio tvarkymo. Įgyvendinus minėtą projektą bus įrengtas barjeras likusiame 4 km ruože, o
tai leis pelkę visiškai izoliuoti nuo durpyno. Taip būtų galima tikėtis ir vandens lygio svyravimų sumažėjimo,
ir didesnio kiminų prieaugio - tai pelkės atsistatymo rodikliai.
2.2. Grybijos būklė
Grybijos būklės įvertinti negalima, nes iki šiol parko teritorijoje grybija nėra tyrinėta. Todėl, esant
finansinėms galimybėms, būtų tikslinga atlikti grybijos inventorizaciją.
2.3. Gyvūnijos būklė
Detalių bestuburių tyrimų parko teritorijoje nėra atlikta, todėl sunku įvertinti jų būklę ir būklės kaitą.
Žinoma, kad neigiamas poveikis yra betarpiškai susijęs su melioracine sistema pažeistų pelkių bendrijų
degradacija. Taip pat neigiamą poveikį daro vandens turistų srautų didėjimas Kniaupo įlankoje ir Krokų
lankos ežere esančioms ekosistemoms.
Nemuno deltos regioninis parkas pasižymi labai dideliu hidrografinio tinklo tankiu. Be to, visi Nemuno
deltos vandens telkiniai pasižymi labai turtinga ichtiofaunos rūšine sudėtimi, nes potvynio metu susilieja upės
su ežerais ir vasaros polderių kanalų tinklu, o tai leidžia žuvims migruoti tarp visų vandens telkinių. Vandens
telkiniai yra svarbios retų ir nykstančių žuvų rūšių nerštavietės, gyvenamoji vieta ir migracijos keliai.
Pažymėtina, kad Nemuno deltos regioninio parko upėmis į nerštavietes migruoja labai vertingos
migruojančios žuvys – lašišos, šlakiai, žiobriai, stintos, vėgėlės bei upinės nėgės. Siekiant riboti žvejų mėgėjų
neigiamą poveikį ichtiofaunai reikia papildomų žūklės sąlygų, kurios numatytos Mėgėjų žvejybos įstatymo
projekte, vykdant licencinę žūklę. Siekiant pagausinti lašišų, šlakių, sterkų, vėgėlių, šamų populiacijas
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos žuvivaisos skyriaus Rusnės
poskyris aktyviai vykdo reproduktorių žvejybą, ikrų inkubaciją ir žuvų lervučių bei paauginto mailiaus
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įžuvinimą Nemuno deltos upėse bei Kuršių mariose. Gamtos tyrimų centro Valstybinis mokslinių tyrimų
institutas ir Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas kasmet atlieka
specialiąją žvejybą vykdant mokslinius tyrimus, kurias vadovaujantis numatomas vidaus vandenų įžuvinimo
planas ir verslinės žvejybos galimybės pagal žuvų išteklių grupių būklę.
Varliagyvių ir roplių buveinių būklė yra stabili.
Paukščių populiacijų būklė labai nevienoda. Monitoringo duomenys nuo 2005 m. atskleidžia, kad su
nendrynais susijusių paukščių - nendrinių lingių (18-22 poros), baublių (10-15 patinų) būklė yra stabili.
Pamaryje taip pat sėkmingai ir dideliu tankiu peri jūrinis erelis – kasmet fiksuojama 10-12 porų. Iš jų 810 porų perėjimo sėkmingumas žinomas. Paprastai 5-6 poros išaugina jauniklius, 2-3 peri nesėkmingai.
Teritorijoje dar laikosi 2 poros, kurių lizdavietės ir veisimosi sėkmė nežinomi.
Žuvėdrų ir kirų situacija labai nevienoda - mažojo kiro, baltaskruostės žuvėdros skaitlingumas išlieka
stabilus. Tačiau reikėtų pažymėti, kad taip yra dėl to, kad prarandant vienas buveines, šios plastiškos rūšys
atranda kitas. Upinių ir mažųjų žuvėdrų sumažėjo 3 kartus. Vienas iš veiksnių - konkurencija su rudagalviais
kirais (išstumia jas iš kolonijų), kitas – prarandamos tinkamos buveinės (daugybė smėlio salelių užželia
krūmais, dažnai trikdomos turistų). Reikalingas buveinių tvarkymas, tinkamų salelių formavimas, efektyvesnis
lankymo ribojimas.
Upinės žuvėdros gausa
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Juodosios žuvėdros skaitlingumas per pastaruosius trejus metus sumažėjo 2,5-3 kartus. Pagrindine
priežastimi lėmusia šį sumažėjimą galima įvardinti tai, kad ši rūšis yra labai jautri hidrologinio režimo
pokyčiams. Pavyzdžiui, Sausgalvių polderyje prarastos perimvietės vien todėl, kad vanduo čia išpumpuojamas
per vėlai, o dėl to paukščiams nėra kur įkurti lizdavietes. Kita vertus, pradėjus pumpuoti vandenį jis iš visos
teritorijos išpumpuojama per greitai, teritorija tampa per sausa šiai rūšiai. Siekiant stabilizuoti populiacijos
būklę, būtina sureguliuoti hidrologinį režimą, kad prasidėjus perėjimo sezonui vanduo būtų išpumpuojamas
taip, kad atsivertų tinkami plotai perėjimui, o dalis teritorijos liktų apsemta.
Juodosios žuvėdros gausa
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Užliejamų pievų paukščių (meldinės nendrinukės, stulgio) būklė yra labai bloga. Tai susiję su ankstyvu
šienavimu. Dauguma ūkininkų, siekdami maksimalios naudos šienauti pradeda labai anksti. Pastebima, kad jau
eilę metų 50-80 proc. plotų yra nušienaujama iki liepos 1 d. Dėl tokio ankstyvo šienavimo sunaikinamos
užliejamose pievose perinčių paukščių dėtys. Pažymėtina, kad ūkininkai gali gauti NATURA2000 išmokas už
tai, kad pradėtų šienauti vėliau. Tačiau gaunamos išmokos yra gerokai mažesnės nei gaunama nauda vykdant
ankstyvą pievų šienavimą. Iki birželio 15 d. šienavimą ūkininkai atideda nebent dėl hidrologinių sąlygų,
neleidžiančių tais metais technikai anksti įvažiuot į pievas. Kai vanduo nėra greitai išpumpuojamas, ūkininkui
apsimoka dar šiek tiek luktelti, kad gauti išmoką ir tuo pačiu nušienauti. Tokiu būdu veisimosi sėkmė
priklauso tik nuo tam tikrų metų gamtinių sąlygų, trukdančių tinkamai ūkininkauti. Reikėtų pabrėžti, kad iki
birželio 15 d. peri tik nedidelė tos pačios rūšies populiacijos dalis. Anksti perėjimą pradeda patyrę, ne pirmą
sezoną perintys paukščiai. Kiti, nors jų teritorinis elgesys ir stebimas (patino giesmė) – greičiausiai nespėja
išvesti jauniklių. Todėl kasmet fiksuojamas palyginti stabilus meldinės nendrinukės populiacijos dydis (25-45
giedantys patinai) neatskleidžia šios rūšies problematikos. Ilgą laiką užsitęsus tokiai situacijai, prognozuotinas
drastiškas šios rūšies mažėjimas.
Meldinės nendrinukės gausa
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Stulgiui situacija taip pat yra labai nepalanki, nes daugiau nei pusė jo buveinių yra nušienaujama jau
birželio pradžioje ir paukščiai dar nespėja išsiperėti. Be to, polderių siurblinės dirba nepalankiu režimu, t.y. per
greitai iš pievų išpumpuojamas vanduo, o dėl to per anksti išdžiūsta pievos. Todėl būtina imtis priemonių
reguliuoti šienavimo terminus ir vandens lygį pievose. Tikslią stulgio gausą kiekvienais metais sunku įvertinti
tiek dėl natūralių hidrologinio režimo pokyčių, tiek dėl netinkamo vandens pumpavimo. Tokiu būdu
kiekvienais metais tuokviečių vietos keičiasi, ir norint įvertinti jų gausą, reikalingi dideli žmogiškieji ištekliai.
Kasmet aptinkamos 3-9 stulgių tuokvietės, kuriose iš viso registruojama nuo 7 iki 35 patinų.
Stulgių ir tuokviečių gausa
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Skaitlingiausias ir plastiškiausias paukštis užliejamose pievose yra griežlė. Populiacijos būklę kol kas
įvertinti sunku. Paskutinių metų duomenys rodo, kad populiacija sumažėjo trečdaliu. Tai gali būti ir reakcija į
ankstyvą šienavimą, nepalankų hidrologinį režimą, tačiau neatmestina ir stebėtojų paklaida (kiekvieną kartą

10

stebėjimus vykdė skirtingi specialistai). Kol kas reikėtų laukti naujų duomenų, leidžiančių situaciją įvertinti
objektyviai.
Griežlės gausa
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Parko teritorijoje neberandamos šios perinčios rūšys – avocetė, juodkrūtis bėgikas, gaidukas, sodinė
starta, balinė pelėda.
Atlikti išsamūs mėlyngurklės tyrimai parodė, kad parke ši rūšis neperi, neregistruotas joks šios rūšies
aktyvumas. Galbūt tokia pati situacija yra ir su sodine starta – registruotas tik vienas perėjimo atvejis prieš
daugiau nei 10 metų, daugiau duomenų nėra, monitoringo metu ši rūšis neaptinkama. Gaiduko situacija yra
neaiški. Perėjimo metu registruojami besilaikantys individai. Tačiau perėjimo faktų nenustatyta. Taip gali būti
tiek dėl specialistų patirties stokos, tiek dėl prastos metodologijos. Todėl klausimas, ar ši rūšis peri, lieka
atviras.
Miškų paukščių būklė gera, išskyrus atvejus, kada vykdomi sanitariniai kirtimai sausio – balandžio
mėnesiais ir yra išbaidomi tokie paukščiai kaip didieji apuokai bei kiti anksti pradedantys perėti plėšrieji
paukščiai.
Visoje parko teritorijoje (išskyrus rekreacinėse ir gyvenamosiose funkcinėse zonose) paukščių
medžioklė yra draudžiama. Bendra ornitofaunos būklė migracijų metu parko teritorijoje yra gera.
Žinduolių būklė yra stabili.
3. Rekreacijos poveikis aplinkai (rekreacinės apkrovos tendencijos lankomiausiose vietose,
rekreacinė digresija, lankytojų srautų reguliavimo priemonės).
Teritorijoje geriausiai pritaikyti lankymui yra keli kultūros paveldo objektai, yra trys pažintiniai takai
(Žalgirių -1.5 km, Aukštumalos -1 km ir Pakalnės – 3,5 km), Kintų girininkijos pažintinis – rekreacinis takas,
trys apžvalgos bokšteliai (Uostadvario, Krokų lankos ir Aukštumalos pažintinio tako), parko direkcijos
lankytojų centre įrengta ekspozicija, prie lankytojų centro esantis aktyvaus poilsio kompleksas bei Rusnaitės
poilsiavietė. Parke taip pat veikia trys muziejai: K. Banio etnografinė žvejo sodyba – muziejus, Polderių
muziejus Uostadvaryje bei Ventės ornitologinė stotis. Pažymėtina, kad ir 2010 m. didelis lankytojų srautas
išliko ir Ventės kraštovaizdžio draustinyje (prie Ventės rago švyturio, ornitologinės stoties).
2010 m. parko teritorijoje turistų srautai keitėsi nežymiai. Į parką dažniausiai atvykdavo šios tikslinės
turistų grupės: žvejai mėgėjai, savaitgalio turistai, poilsiaujantys prie vandens telkinių, bei turistai,
atvykstantys į parką pažintiniais tikslais. Panaikinus parko teritorijoje licencinę žvejybą, ypatingai padidėjo
žvejų mėgėjų skaičius. Dėl šios priežasties išaugo vandens telkinių pakrančių teritorijų apkrova, o tai
neigiamai veikia gamtines teritorijas. Labiausiai prišiukšlinamos ir nuniokojamos Minijos, Skirvytės ir
Atmatos upių pakrantės. Žiemos sezono metu ant ledo paliekamos šiukšlės, kurios vėliau ištirpus ledams
patenka į kitas vandens telkinių pakrantes.
Rekreacinių paslaugų spektras lyginant su 2009 metais beveik nesikeitė, vyrauja kaimo turizmas ir
laivų nuoma, kaimo turizmo sodybos teikia vis daugiau paslaugų atvykstantiems turistams (dviračių, baidarių,
valčių nuoma, pramoginė žvejyba, ekskursijos laivais, tradicinės žuvienės degustacija). Kaip ir ankstesniais
metais, parko teritorijoje labai populiarus vandens turizmas, daugėja norinčių plaukioti baidarėmis,
motorinėmis valtimis, pramoginiais laivais. Tačiau išlieka nepakitusi problema dėl plaukiojimo priemonių
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nuleidimo į vandens telkinius, nors šiuo metu slipai įrengti Šilutės mažųjų laivų uoste, Minijos kaime prie
jachtų krantinės, Uostadvario uoste, bet jų nepakanka vis gausėjančiam plaukiojimo priemonių naudojimui.
Pažymėtina, išlieka problema, kad Rusnėje vis dar nėra kavinės ar restorano, kur turistai galėtų
papietauti.
4. Išvados apie teritorijos būklę (pateikti ne mažiau kaip 3 metų laikotarpiui)
Atsižvelgiant į esamą teritorijos būklę, galima teigti, kad nevykdant kraštovaizdžio tvarkymo darbų
(upių ir pakelių pakrančių tvarkymo) didėja šių vietovių apžėlimas ir apaugimas savaiminiais medžiais ar
krūmais, tuo mažindama teritorijos patrauklumą ir prieinamumą. Taip pat palaipsniui mažėja teritorijos
užstatymo augimas, nes didžioji dalis buvusių sodybų jau atstatyta arba vyksta atstatymo procedūros. Tikėtina,
kad istorinių sodybų atstatymas turėtų ženkliai sumažėti. Kelių infrastruktūros priežiūra vykdoma tinkamai,
nes atliekami krašto kelių tvarkymo ir priežiūros darbai. Sumažėjus polderių eksploatacijos skiriamoms
lėšoms didėja grėsmė, kad dalis žemės ūkio paskirties teritorijų bus apsemtos ir sumažės galimybė tinkamai
vykdyti pievų priežiūrą. Dėl vykstančios durpių kasybos bei įrengtų melioracijos griovių didėja Aukštumalos
telmologinio draustinio degradacija. Per artimiausius metus dėl vykdomos ūkinės veiklos mažėjant vandens
lygiui šioje teritorijoje, gali išnykti kai kurios vertingos augalijos rūšys. Palaipsniui didėjant turistų ir žvejų
mėgėjų srautams, iškyla grėsmė rekreacinių ir kitų vietovių digresijai bei gamtinės aplinkos nykimui.
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2. DIREKCIJOS STRUKTŪRA
Padaliniai
(skyriai,
centrai, kt.)

Pareigybės pavadinimas (valstybės
tarnautojo pareigybės lygis ir kategorija)

Faktiškai dirbančiųjų skaičius*
valstybės
tarnautojų
1

darbuotojų dirbančių
pagal darbo sutartį
-

Vyr. specialistas (Vyr. buhalterė) (A9)

1

-

Vyr. specialistas (Vyr. ekologas) (A9)

2

-

Vyr. specialistas (Vyr. kraštotvarkininkas)
(A9)
Meistras
Darbininkas
Viso

1

-

5

1
1
2

Direktorius (A14)

* Pateikiami ataskaitinių metų gruodžio 31 d. duomenys

3. JUNGTINĖS TARYBOS VEIKLA
Jungtinės tarybos nariai:
(vardas, pavardė)
Nerijus Gricevičius
Stepas Bairašauskas
Remigijus Rimkus
Valentinas Ščerveninas
Enrika Diulaj
Arvydas Švagždys

Institucija, pareigos
NDRP direktorius, Tarybos pirmininkas
Šilutės miškų urėdijos urėdas
Šilutės rajono savivaldybės gamtosaugininkas
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilutės agentūros viršininkas
Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento
Aplinkos, kultūros vertybių apsaugos ir paminklosaugos skyriaus vyriausioji
specialistė
Rusnės gamtos fondo valdybos pirmininkas

Jungtinės tarybos posėdžių nebuvo, nes tarybos nariai dalyvaudavo kituose tiksliniuose parko
direkcijos ar kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, kuriuose išreikšdavo savo nuomonę, teikdavo
pasiūlymus ar pastabas.
4. VALSTYBĖS BIUDŽETO IR KITOS GAUTOS LĖŠOS (TŪKST. LT)

Saugomų teritorijų tvarkymo
programa

Gautos lėšos, tūkst. lt

Specialioji valstybinių parkų ir
rezervatų paslaugų teikimo
programa
Aplinkos apsaugos rėmimo
programa

235.9

Savivaldybių biudžeto lėšos

1.7

1.7

0.262

Kitos lėšos

34.6
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II. DIREKCIJOS VEIKLA
5. TERITORIJOS ANALIZĖ IR PLANAVIMAS
5.1. TAIKOMŲJŲ TYRIMŲ IR STEBĖSENOS (MONITORINGO) ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
Eil.
Nr.

Tyrimų pavadinimas

Tyrimų pradžia ir
pabaiga

Tyrimus atlikusi
organizacija, vykdytojas

Rezultatai

Kraštovaizdžio, biologinės įvairovės tyrimai ir stebėsena (monitoringas)
1.

Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių
monitoringo vykdymas ,,NATURA 2000”
teritorijose –
Nemuno deltoje LTSLUB001

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I-IV

Balinė pelėda
Jūrinis erelis
Jūrinių erelių sankaupos
Nendrinė lingė
Pievinė lingė
Paprastoji medšarkė
Sodinė starta
Stulgys
Meldinė nendrinukė

Nemuno deltos RP direkcijos
vyr. ekologai:
Robertas Kubilius.
Arimantas Jurjonas
Vykintas Laukevičius

Įvykdyta, ataskaita pateikta. VSTT.

Lietuvos ornitologų draugijos
ornitologai:
Liutauras Raudonikis
Deivis Dementavičius

Sausgalvių pievose LTSLUB003
1. Stulgys
2. Meldinė nendrinukė
2.

Nemuno deltos regioninio parko
kraštovaizdžio monitoringas

3.

Žiemojančių vandens paukščių apskaita
Kuršių marių pakrantėje

I-IV

NDRPD vyr. specialistas R.
Dulinskis

I

Nemuno deltos RP direkcijos
vyr. ekologai:
Robertas Kubilius.
Arimantas Jurjonas

Vykdyta kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija, skaičiuoti
lankytojai Pakalnės ir Aukštumalos pažintiniuose
takuose, Rusnaitės ir Skirvytės III krantinės
poilsiavietėse, nustatytas rekreacinės
digresijos pažeidimo laipsnis, pobūdis
pasirinktose teritorijose.
Dėl stipraus įšalo Kuršių marių pakrantėje žiemojančių
vandens paukščių aptikta nebuvo.
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Gamtos ir kultūros paveldo kompleksų ir objektų tyrimai
1.

Hidrologiniai tyrimai – Aukštumalos
aukštapelkės hidrologinio rėžimo
monitoringas

I-IV

Nemuno deltos RP direkcijos
vyr. ekologas
Robertas Kubilius.

Didžiausi vandens lygio svyravimai stebimi rytinėje
neišeksploatuotos pelkės dalyje – iki 16 cm.

Kiti tyrimai, stebėjimai

Vandens lygio matavimai Aukštumalos telmologiniame draustinyje devyniuose šuliniuose vykdomi kiekvieną mėnesį. 2010 metais Aukštumalos
aukštapelkes vandens lygio svyravimai palyginus su 2007 metais sumažėjo tirs kartus. Šis svyravimas sumažėjo, nes UAB „Šilutės durpės“ vykdė 7a ir 8a
durpių kasimo laukų eksploataciją, kurie atskirti nuo telmologinio draustinio plastikiniu užtvaru. Tačiau siekiant išsaugoti unikalią aukštapelkę būtina pratęsti
užtvarų tiesimą, atskiriant eksploatuojamo durpyno teritoriją nuo telmologinio draustinio.
Saugomos teritorijos lankymo apkrova

Pagrindiniai 2010 metais lankytojai kaip ir 2009, 2008 bei 2007 metais sudarė žvejai mėgėjai. Dėl pablogėjusios ekonominės situacijos Lietuvoje,
lankytojų skaičius dar nepasiekė 2007-2008 m. lygio, tačiau jų skaičius pastebimai didėja. Jei išliks panašios tendencijos manome, kad 2011 m. parką
aplankys daugiau nei 70000 lankytojų. Tikimasi ne tik žvejų mėgėjų didesnio antplūdžio, bet poilsiautojų į parką atvykstančių pažintiniais tikslais. Lankytojų
skaičius pateiktas vadovaujantis apgyvendinimo įstaigų, muziejų, Šilutės turizmo ir verslo informacijos centro duomenimis.
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5.2. STRATEGINIO IR TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ, TECHNINIŲ PROJEKTŲ,
KITOS PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS RENGIMO ORGANIZAVIMAS
Eil.
Nr.

Dokumento
pavadinimas

Užsakovas

Vykdytojas

Finansavim
o šaltinis

Direkcijos vaidmuo rengiant
dokumentus

(organizavimas, pastabų teikimas,
konsultavimas, kt.)

Strateginio planavimo dokumentai*
1.
2.

3.

NDRP direkcijos 2010
metų veiklos planas
NDRP direkcijos 2010
metų kraštovaizdžio
monitoringo planas
Nemuno deltos
regioninio parko
direkcijos vykdomos
2010 metų valstybinės
saugomų teritorijų
kontrolės programa

NDRP
direkcija
NDRP
direkcija

NDRP direkcija

Plano parengimas

NDRP direkcija

Plano parengimas

NDRP
direkcija

NDRP direkcija

Programos parengimas

Teritorijų planavimo dokumentai**
1.

2

Nemuno deltos
regioninio parko ir jo
zonų ribų planas
Nemuno deltos
regioninio parko
planavimo schema

VSTT

VŽF

Struktūrinių
fondų lėšos

Teikiamos konsultacijos

VSTT

VŽF

Struktūrinių
fondų lėšos

Teikiamos konsultacijos

Statinių techniniai, supaprastinti projektai
Kiti projektai
1.

Aukštapelkės
ekologinių
sąlygų
atkūrimas ir pelkinio
komplekso apsauga
Aukštumalos
telmologiniame
draustinyje

Nemuno
deltos
regioninio
parko
direkcija

Nemuno deltos
regioninio parko
direkcija, Lietuvos
gamtos fondas,
UAB „Šilutės
durpės“, Botanikos
institutas

ES fondo
lėšos

Pateikta paraiška Life nature
programai

* Įskaitant gamtotvarkos planus
** Prie teritorijų planavimo dokumento pavadinimo nurodomas planavimo dokumento tipas (bendrasis, specialusis, detalusis)
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5.3. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ, STATINIŲ PROJEKTŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ
NAGRINĖJIMAS
Teritorijų planavimo dokumentai

1.

2.

Pasiūlymų sąlygoms teritorijų planavimo dokumentams rengti
pateikimas:
Bendrojo planavimo dokumentams
Specialiojo planavimo dokumentams:
Detaliojo planavimo dokumentams
Teritorijų planavimo dokumentų derinimas:
Bendrojo planavimo dokumentams
Specialiojo planavimo dokumentams:
Detaliojo planavimo dokumentams

Išduotos
sąlygos

Neišduotos
sąlygos

1
5
Pritarta
1
8

1
4
Nepritarta

Išduotos
sąlygos
29
Pritarta
30

Neišduotos
sąlygos
7
Nepritarta
13

1

Statinių projektai

3.

Sąlygų statinių projektams rengti išdavimas

4.
5.

Pritarimas statinių projektams

5.1.

Sąlygų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne
miško žemėje derinimas

7

Nendrių pjovimo vietų ir sąlygų derinimas

1

5.2.
5.3.

Kiti dokumentai

Kadastrinių matavimų žemės sklypų derinimas

100

2010 metais parko direkcija išdavė 1 sąlygas Šilutės raj. vandens tiekimo ir nuotekų specialiajam
planui rengti ir 5 sąlygas detaliojo planavimo dokumentams rengti. 1 atveju sąlygos neišduotos vėjo jėgainių
išdėstymo Juknaičių sen. specialiajam planui ir 4 detaliojo planavimo dokumentams rengti, nes prašymai
prieštaravo galiojantiems teisės aktams (LR Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2d. 8p., 13 str. 2d. 1p.,
nepateikta „Natura 2000“ planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio teritorijai reikšmingumas).
Palyginus su 2008 ir 2009 metais teritorijų planavimo dokumentų nuo 28 vnt. - 2008 m. didėjo iki 34 vnt.2009 m., bet sumažėjo iki 11 vnt. – 2010 m. Šitokį staigų sumažėjimą įtakojo, kad šiais metais nebuvo gauta
prašymų išduoti sąlygas ūkininko sodybos vietos parinkimui, kurie 2009 m. sudarė pusę prašymų (14 vnt.).
Nuolatinės statybos komisijos posėdyje nepritarta vienam teritorijų planavimo dokumentui - detaliojo plano
sprendiniai neatitiko parko apsaugos reglamento. Palyginus nuo 2008 metų teritorijų planavimo dokumentų
derinimas sumažėjo nuo 15 vnt. - 2008 m., 10 vnt. - 2009 m. (iš kurių 2 detalieji planai buvo svarstomi
pakartotinai) iki 9 vnt.- 2010 m. (iš kurių 3 detalieji planai buvo svarstomi pakartotinai).
Statinių techniniams projektams rengti sąlygos išduotos 29 atvejams. Palyginus 2010 metus sąlygų
statinių projektams rengti buvo išduota mažiau nei 2009 m. (33 vnt.) ar 2008 m. (52 vnt.) Beveik per pusę
sumažėjo pritarimų statinių projektams 2010 m.-28, palyginus su 2009 m - 51, bet pritarta kiek daugiau nei
2008 m. – 22. Nuolatinės statybos komisijos posėdyje statinių projektams buvo pritarta 21 atveju, likusieji
sudaro supaprastintų projektų pritarimų atvejus. Komisijos metu nepritarta 13 statinių projektams dėl
nepateiktų „Natura 2000“ planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio teritorijai reikšmingumo ir dėl
neatitikimo statinio tradicinės regiono architektūros savitumui.
Kiti dokumentai, kurie buvo svarstomi direkcijoje susiję su medžių genėjimu ir nendrių kirtimu: 7
atvejais buvo suderintos vietos medžių genėjimui. Pagrindinė Rusnės seniūnijos teritorija, kurioje buvo
svarstomos vietovės susijusios su genėjimais ir kirtimais. 1 atveju buvo suderintos nendrių kirtimo vietos,
kai įmonės turėjo leidimus kirsti nendres.
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Direkcijoje buvo suderinti 100 kadastrinių matavimų bylų žemės sklypams parko teritorijoje. Didžioji
dalis sudarė žemės ūkio paskirties sklypai, bei esamų gyvenamosios paskirties žemės sklypų geodezinių ribų
įregistravimas.
.
6. TERITORIJŲ APSAUGA IR TVARKYMAS
6.1. TERITORIJŲ (ĮSKAITANT PAVELDO OBJEKTUS) TVARKYMAS, PRIEŽIŪRA,
PRITAIKYMAS LANKYMUI, KT.
2010 m. buvo organizuotos 3 talkos:
1) 2010 m. balandžio 14 d. talka su
Rusnės specialiosios mokyklos moksleiviais,
talkoje dalyvavo 33 moksleiviai (5-9 klasių),
tvarkytos, Pakalnės, Skirvytės (prie 3 krantinės)
upių pakrantės. Surinkta apie 5 m3 šiukšlių.
2) 2010 m. balandžio 20 d. talka su
Rusnės pagrindinės mokyklos moksleiviais,
talkoje dalyvavo 24 moksleiviai (5-7 klasių),
tvarkytos Skirvytės upės pirmos ir antros krantinės
pakrantės. Surinkta apie 3 m3 šiukšlių.
3) 2010 m. gegužės 20 d. talka su
Martyno
Jankaus
pagrindinės
mokyklos
moksleiviais, talkoje dalyvavo 39 moksleiviai (5-9
klasių), tvarkytos Rusnaitės, Pakalnės, Skirvytės
(prie 2 krantinės) upių pakrantės. Surinkta apie 3
m3 šiukšlių.
4) 2010 m. gegužės 15 d. talkoje su
akcijos „Žvejoji – nešiukšlink“ dalyviais tvarkyta
visa Atmatos upės kairioji pakrantė.
Nemuno
deltos
regioninio
parko
teritorijoje 2010 m. prie upių pakrančių buvo
statomi šiukšlių konteineriai, kuriuos aptarnavo
UAB Ecoservis, viso surinkta 278.3 m3 šiukšlių.
Bendras plotas 214 ha, kuriame buvo tvarkomos ir
renkamos šiukšlės pagal sutartį.
Įgyvendinant projektą „Akvakultūros ūkio UAB “Kintai“ gamtotvarkos plano įgyvendinimas“
atliktos šios gamtotvarkos priemonės: nušienauti pylimai 10 ha plote, nušienauti sausumoje ir sekliame
vandenyje augantys nendrynai 2 ha plote, įrengtos ir prižiūrėtos 6 stacionarios gyvagaudės gaudyklės
plėšriems žvėrims, įrengta ir prižiūrėta 15 inkilų didiesiems dančiasnapiams, klykuolėms ir kukučiams,
kalkintas tvenkinių dugnas 423,8 ha plote, suformuota stacionari sala 0,5 ha ploto, sutvirtintas 300 m ilgio
pylimo ruožas, išgilinta 300 m vandens išleidimo ir padavimo kanalų, išgilinta 800 m centrinio vandens
išleidimo kanalo, atlikti remonto darbai vandens paėmimo kanaluose 300 m ilgio ruože, kaip ir kasmet
vasaros laikotarpiu paliktas neužpildytas vandeniu 1 tvenkinys, plotas 14,3 ha.
Kartu su VSTT įgyvendinamame projekte „Saugomų teritorijų tvarkymas (I etapas)“
Sennemunės ir Senrusnės ežeruose, įvykdžius gamtotvarkos plane numatytas priemones, sutvarkytos
pakrantės 5 ha plote – iškirsti krūmai, išrautos medžių šaknys bei pirmamečiai nitrofiliniai augalai.
Pagrindinis atliekamų darbų tikslas: padidinti perinčių griežlių ir juodųjų žuvėdrų skaičių. Iškirtus
krūmus ir medžius ežero pakrantėse, formuojamas atviresnis kraštovaizdis, mažėja vietų kur plėšrieji
paukščiai gali nutūpti, didėja retų rūšių apžvalgos plotas.
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6.2. INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA
2010 metais naujų infrastruktūros objektų neįrengta. 2010 metais, buvo tvarkoma ir prižiūrima
teritorija prie direkcijos lankytojų centro, prie Uostadvario ir Naikupės bokštelių, prižiūrėti Žalgirių,
Aukštumalos ir Pakalnės pažintiniai takai, informaciniai stendai bei rodyklės. Sutvarkyti apgadinti
informaciniai stendai Rusnės miestelyje, prie Uostadvario švyturio bei prie Skirvytės upės 1 krantinės esanti
atokvėpio aikštelė.
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6.3. VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ KONTROLĖ
NDRP direkcija vykdė bendrą reidą su Rusnės seniūnija kontroliuojant leidimų kirsti ar genėti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje,
pažeidimų neužfiksuota. Kontroliuojant NDRP apsaugos ir rėžimo laikymąsi vandens telkiniuose NDRP direkcija, vykdė du bendrus reidus su Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos departamento Šilutės Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija, kuri užfiksavo tris mėgėjiškos žūklės pažeidimus ir du vandens
juostos apsaugos pažeidimus. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas vengė dalyvauti bendruose reiduose naudojant jų transportą ir spec.
priemones, nes dėl pastovaus lėšų trūkumo, vieną grupę sudarydavo nemažiau trys inspektoriai su viena transporto priemone. NDRP direkcija organizavo
papildomai dar keturis reidus kontroliuoti parko lankymo taisyklių laikymąsi ir pažeidimų neužfiksavo. NDRP direkcijoje inspekcinę veiklą vykdo vyr.
kraštotvarkininkas, vyr. ekologas ir direktorius.
Pastaba: Atsižvelgiant į tai, kad NDRP direkcija neužfiksavo pažeidimų, lentelė nepateikiama.

7. INFORMACINĖ, ŠVIETĖJIŠKOJI, KULTŪRINĖ VEIKLA
7.1. RENGINIAI
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Dalyvių skaičius

Direkcijos vaidmuo, bendradarbiavusios
institucijos*

Gamtosauginių, kultūrinių renginių organizavimas
1.
2.

3.

Pasaulinės pelkėtų vietovių dienos minėjimas
(NDRP direkcija)
NDRP direkcijos pristatymas parodu centre LITEXPO
(Laisves pr. 5, Vilnius), tarptautinėje turizmo,
sporto ir laisvalaikio parodoje „Vivattur 2010“.
Akcija „Žvejoji – nešiukšlink 2010“
(Rusnės salos teritorija)

Vasario 2 d.

14

NDRP lankytojų centre skaityta paskaita
moksleiviams
NDRP direkcija, VšĮ „Šilutės turizmo ir
informacijos centras“.

Vasario 26-27 d.

Parodos dalyviai

Gegužės 15 d

50

Rengėjai : NDRP direkcija, žvejų mėgėjų
klubai „Pyla“, „Giluvė“, „Salmo“, „Mūsų“

33
24
39

NDRP direkcija, Rusnės specialioji mokykla
NDRP direkcija, Rusnės pagrindinė mokykla
NDRP direkcija, Martyno Jankaus pagrindinė
mokykla

Parodos
1.
Kiti renginiai
1.
2.
3.

Talka su moksleiviais
Talka su moksleiviais
Talka su moksleiviais

Balandžio 14 d
Balandžio 20 d
Gegužės 20 d.

Viso: 6 vnt., dalyvių skaičius 220 vnt.
* Rašyti tik tuos renginius, kuriuos organizavo direkcija arba jie buvo organizuoti bendradarbiaujant su kitomis institucijomis
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7.2. LEIDYBA, PROPAGANDINĖ VEIKLA
Darbų sritis
1. Direkcijos išleisti ar
inicijuoti spaudiniai

2. Bendravimas su
žiniasklaida

3. Kita visuomenės
informavimo veikla *

Darbų pavadinimai

Mato vienetai

Kiekis

Pastabos

6

www.bernardinai.lt, „Šilutės naujienos“, „Pamarys“,
„Šilokarčema“ (straipsnių sąrašas pateikiamas 3 priede)

Bukletai

Vnt. /psl.sk./tiražas

Lankstinukai

Vnt. /psl.sk./tiražas

Knygos (išvardyti)

Vnt. /psl.sk./tiražas

Kita (konkrečiai)

Vnt. /psl.sk./tiražas

TV reportažai

Vnt./min.

Radioreportažai

Vnt./min.

Publikuoti straipsniai
spaudoje

Vnt.

Paskaitos

Vnt. /val.

2/6

NDRP lankytojų centre skaityta paskaita moksleiviams
apie parke esančias pelkes ir jų reikšmę.
NDRP lankytojų centre skaityta paskaita studentams iš
Vokietijos Kilio miesto „ Nemuno delta“

Seminarai

Vnt. /val.

1/2

Klaipėdos RAAD NDRP direkcijos darytas pranešimas
„Kuršių marių biosferos poligonas“

Konferencijos

Vnt. /val.

Mokymai

Vnt. /val.
1/3

Žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo tarybos posėdžiai,
AM, ŽŪM, Vilnius, 2010 m. sausio 7 d.
Apskritojo stalo diskusija „Gamtos apsauga Nemuno
deltos regioniniam vystymuisi, 2010 m. spalio 25 d.
(salos etnokultūros ir informacijos centras)
Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos bendros
komisijos žuvininkystės klausimais vienuoliktoji sesija,
2010 m. lapkričio 9 d.
Mėgėjiškos žūklės plėtros tarybos posėdis, AM, Vilnius,
2010 m. lapkričio 25 d.

Pristatymai visuomenei Vnt. /val.
Kita veikla

Vnt. /val.

1/6

1/8

1/25

* Rašyti tik direkcijos organizuotus seminarus, paskaitas ir skaitytus pranešimus direkcijoje bei kitų institucijų organizuotose konferencijose
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8. TEIKIAMOS PASLAUGOS
Paslaugų tipas, paslaugos pavadinimas

Suteiktų
paslaugų
skaičius (vnt.)

Aptarnautų
lankytojų
sk. (vnt.)

Pajamos
(Lt)

Lankytojų aptarnavimas lankytojų centre
(-uose)

45

212

-

Ekskursijos ar žygio vadovo (gido)
paslaugos, muziejinių ir kitų ekspozicijų
pristatymas

-

-

-

Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, valtimis
(kitomis plaukimo priemonėmis) organizavimas
suteikiant kelionės vadovą ir direkcijos turimą
inventorių

-

-

-

Edukacinių paslaugų – teminių mokomųjų
programų organizavimas

1

14

-

Amatų mokymo (žvakių liejimo, pynimo iš
šiaudų, vytelių, kt.) paslaugos

-

-

-

Paslaugų, susijusių su etnokultūros papročių,
apeigų organizavimu ir kulinarinio paveldo
degustavimu, teikimas

-

-

-

130

130

-

ES projekto
lėšomis išleistų
leidinių
platinimas

-

0

37

163

-

ES lėšomis
įrengta
stovyklavietė,
nemokama iki
2011 m

213

519

-

Informacinių leidinių platinimas

Kitos paslaugos (išvardyti)
„Rusnaitės“ stovyklavietės paslaugos

Iš viso:

Pastabos

Paslaugos teiktos
moksleiviams
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9. DIREKCIJAI PRISKIRTŲ SAUGOMŲ TERITORIJŲ BŪKLĖS VERTINIMAS
9.1. PRISKIRTŲ SAUGOMŲ TERITORIJŲ SĄRAŠAS IR VERTINIMO REZULTATAI
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Saugomos
teritorijos
pavadinimas*
Graumenos
hidrografinis
draustinis
Kuršių marių
biosferos poligonas
-2 (Kuršių marios,
LTSIU0012 (dalis
nuo rytinio kranto
Šilutės r. iki
farvaterio)
Kintų botaninis
draustinis
(Kintų pievos ir
miškai
LTKLA0004)
Minijos
ichtiologinis
draustinis (Minijos
upės dalis
esanti RP ribose
LTKLA0007)
Norkaičių botaninis
draustinis

Saugomos
teritorijos
plotas
(ha)
292

Vertinimo
data

2010-12-07

Esamos būklės įvertinimas**, išvados, pasiūlymai
būklės gerinimui

Neigiamo poveikio neužfiksuota. Būklė gera.

Neigiamo poveikio neužfiksuota. Būklė gera.
2010-12-07

515

2010-11-18

2010-11-18

577

2010-11-15

Pleinės
telmologinis
draustinis
(Pleinės pelkė
LTSIU0001)
Veiviržo
ichtiologinis
draustinis (Veiviržo
ir Šalpės upės
LTKLA0010)
Veiviržo
kraštovaizdžio
draustinis (Veiviržo
upės slėnis
LTKLA0006)

277

2010-11-18

897

2010-11-18

1778

2010-11-15

Senosios Rusnės
ornitologinis
draustinis
(Senrusnės ir
Sennemunės ežerai
LTSLUB002)

1585,7

2010-08-31

Botaninių vertybių būklė gera. Šilutės miškų urėdijos
Kintų girininkija tinkamai vykdo ūkinę veiklą ir prižiūri
saugomą teritoriją. Siekiant gerai informuoti visuomenę
apie Kintų botaninį draustinį būtų tikslinga pastatyti
informacinius riboženklius, stendus ar pan.
Saugomų objektų būklė patenkinama. Dėl žvejų mėgėjų
intensyvaus lankymosi būtų tikslinga įrengti laikino
automobilių parkavimo aikšteles.

Botaninių vertybių būklė gera.. Šilutės miškų urėdijos
Norkaičių girininkija tinkamai vykdo ūkinę veiklą ir
prižiūri saugomą teritoriją. Siekiant gerai informuoti
visuomenę apie Norkaičių botaninį draustinį būtų tikslinga
pastatyti informacinius riboženklius, stendus ar pan.
Draustinio būklė gera. Šilutės miškų urėdijos
Žemaitkiemio girininkija tinkamai vykdo ūkinę veiklą ir
prižiūri saugomą teritoriją. Siekiant gerai informuoti
visuomenę apie Pleinės telmologinį draustinį būtų tikslinga
pastatyti informacinius riboženklius, stendus ar pan.
Neigiamo poveikio neužfiksuota. Būklė gera.

Kraštovaizdžio būklė patenkinama. Gamtinių vertybių
būklė gera. Šilutės miškų urėdijos Švėkšnos girininkija ir
Kretingos miškų urėdijos Pėžaičių girininkija tinkamai
vykdo ūkinę veiklą ir prižiūri saugomą teritoriją. Siekiant
gerai informuoti visuomenę apie Veiviržo kraštovaizdžio
draustinį būtų tikslinga pastatyti informacinius
riboženklius, stendus ar pan.
Pilnai užbaigti Senrusnės ežero pakrantės tvarkymo darbai
organizuoti supaprastinto atviro konkurso būdu, paskelbto
2009 m. lapkričio 3 d. CVP IS Nr. 5047 rezultatais.
Vykdant Senrusnės ir Sennemunės ežerų gamtotvarkos
planą būtų tikslinga pastatyti tris informacinius stendus.
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10.

Sausgalvių pievų
botaniniszoologinis
draustinis
(LTSLUB003)

240,5

2010-08-31

Draustinio būklė patenkinama, pievose daugėja pavienių
krūmų, nušienauta tik mažiau kaip pusė teritorijos.
Vykdant Sausgalvių pievų gamtotvarkos planą būtų
tikslinga pastatyti informacinį stendą.

* Surašomi visų direkcijai priskirtų saugomų teritorijų pavadinimai ir plotai. Nurodomi „Natura 2000“ teritorijų kodai. Priskirtose
teritorijose atliktos Valstybinės aplinkos monitorinio programos priemonės, kita tiriamoji veikla aptariami 5.1 lentelėje.
** Neužtenka parašyti „būklė gera, vidutinė, bloga“.

9.2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO POVEIKIO „NATURA 2000“
TERITORIJOMS VERTINIMAS
Planuojamos ūkinės veiklos reikšmingumo dokumentai

Viso

Poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas

Poveikio aplinkai
vertinimas privalomas *

Paprašyta
pataisyti ar
papildyti
dokumentą

36

32

0

12

Išduotos
deklaracijos

-

2010 metais iš viso buvo išduotos 32 planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio „Natura
2000“ teritorijoms vertinimo išvados. 7 išvadų sklypai nepatenka į Nemuno deltos regioninio parko
teritoriją, bet patenka, ar yra šalia saugomų teritorijų, kurios priskirtos Nemuno deltos regioninio parko
direkcijai. Nemuno deltos regioninio parko direkcija 2010 metais deklaracijų neišdavė. Direkcijai 2010
metais nebuvo pateikta derinti nė viena poveikio aplinkai vertinimo programa bei poveikio aplinkai
vertinimo ataskaita.
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10. SUVESTINĖ NEMUNO DELTOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2010 M. VEIKLOS
LENTELĖ

Priemonės (veiksmai) pagal veiklos sritis

Darbų vykdymas

1. TERITORIJOS ANALIZĖ IR PLANAVIMAS
1.1. Taikomųjų tyrimų ir stebėsenos (monitoringo) organizavimas ir
Tyrimai
Lankytojai
vykdymas
temų sk.
vnt.
Kraštovaizdžio, biologinės įvairovės tyrimai ir stebėsena (monitoringas)
11
Gamtos ir kultūros paveldo kompleksų ir objektų tyrimai
Kiti tyrimai, stebėjimai
1
Lankytojų skaičius lankytojų centre
212
Lankytojų skaičius visoje teritorijoje
64628
Viso: 12
64840
1.2. Strateginio ir teritorijų planavimo dokumentų, techninių
projektų, kitos projektinės dokumentacijos rengimas ir
vnt.
organizavimas
Strateginio planavimo dokumentai
3
2 (dalyvavimas rengiant NDRP
Teritorijų planavimo dokumentai
tvarkymo ir ribų ir zonų ribų
planus)
Statinių techniniai, supaprastinti projektai
Kiti projektai
1
6
Viso:
1.3. Teritorijų planavimo dokumentų, statinių projektų ir kitų
vnt.
vnt.
dokumentų nagrinėjimas
Pateikti / nepateikti pasiūlymai sąlygoms teritorijų planavimo
6
5
dokumentams
Pateiktos teigiamos / neigiamos išvados teritorijų planavimo
9
1
dokumentams derinti
Išduotos / neišduotos sąlygos statinių projektavimui
29
7
Pritarta / nepritarta statinių projektams
30
13
Pritarta / nepritarta kitiems dokumentams
Viso nagrinėta:
100
2. TERITORIJŲ APSAUGA IR TVARKYMAS
Sutvarkyta
vnt.
ha
1
5
1
5

2.1. Teritorijų (įskaitant paveldo objektus) tvarkymas, priežiūra,
pritaikymas lankymui
Natura 2000 teritorijų:
Sennemunės ir Senrusnės ežerų tvarkymas
Kintų akvakultūros ūkio gamtotvarkos plano įgyvendinimas
Gamtos ir kultūros paveldo objektų
Teritorijos apie Zuderman ąžuolą (gamtos paminklą) tvarkymas
Rekreacinių teritorijų (įvardyti)
Atkurta pažeistų teritorijų ar objektų (įvardyti)
Kitų teritorijų (įvardyti)

Prižiūrėta
vnt.
ha

1

570
1

Viso:
Priskirtų saugomų teritorijų (įskaitant Natura 2000 teritorijas)
tvarkymas

1
5
Sutvarkyta
vnt.

ha

1

0,05

570,05
Prižiūrėta
vnt.

ha

Viso:
2.2. Infrastruktūros objektų įrengimas ir priežiūra

Įrengta
vnt ha km

Prižiūrėta
vnt ha km
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Priemonės (veiksmai) pagal veiklos sritis

Darbų vykdymas

Takų, trasų, privažiavimų
Žalgirių pažintinis takas
Aukštumalos pažintinis takas
Pakalnės pažintinis takas
Automobilių stovėjimo aikštelių
Apsistojimo vietų (stovyklaviečių, poilsiaviečių, atokvėpio vietų) (įvardyti)
„Rusnaitės“ poilsiavietė
Aktyvaus poilsio kompleksas prie lankytojų centro
Apžvalgos aikštelių/bokštų (įvardyti)
Uostadvario bokštelis
Naikupės bokštelis
Aukštumalos pažintinio tako bokštelis
Lauko informacinės sistemos (stendų, rodyklių...)
2.3. Kontrolės organizavimas ir vykdymas
Organizuota reidų
Nustatyta pažeidimų
Išaiškinta pažeidimų

3
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
259
vnt.
6
-

6
1,5
1
3,5
5,5
1,5
4

3. INFORMACINĖ, ŠVIETĖJIŠKOJI, KULTŪRINĖ VEIKLA
3.1. Suorganizuota renginių

vnt.
6
vnt.
6
1
3
4

Viso:
3.2. Leidyba, propagandinė veikla
Direkcijos išleisti ar inicijuoti spaudiniai
Parengta TV, radioreportažų
Publikuoti straipsniai spaudoje
Suorganizuota konferencijų, seminarų, mokymų
Darbuotojų skaitytos paskaitos, pranešimai
Kita veikla
4. TEIKIAMOS PASLAUGOS
Viso:

Paslaugų sk.
vnt.
213

Pajamos
Lt
-

5. DIREKCIJAI PRISKIRTŲ SAUGOMŲ TERITORIJŲ BŪKLĖS VERTINIMAS
5.1. Priskirtos saugomos teritorijos
Viso:
5.2. Atlikto planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo skaičius
Viso:

vnt.
10

ha
vnt.
-

Nemuno deltos regioninio parko direkcijos direktorius_ ________
(saugomos teritorijos pavadinimas)

(v. pavardė)

_______________
(data, parašas)

26

PRIEDAI
1 priedas. Informacija apie valstybiniame parke / biosferos rezervate kitų juridinių ir fizinių asmenų teikiamas paslaugas

Paslaugos pavadinimas
Viešbučio paslaugos,
rekreacinė žūklė, laivų
nuoma, maitinimo
paslaugos
Viešbučio paslaugos,
rekreacinė žūklė, laivų
nuoma, maitinimo
paslaugos
Kaimo turizmo paslaugos
Kaimo turizmo paslaugos
Kaimo turizmo paslaugos
Kaimo turizmo paslaugos
Kaimo turizmo paslaugos
Kaimo turizmo paslaugos
Kaimo turizmo paslaugos,
valčių nuoma
Laivų nuoma
Kaimo turizmo paslaugos,
rekreacinė žūklė, laivų
nuoma
Kaimo turizmo paslaugos,
rekreacinė žūklė, laivų
nuoma, maitinimo
paslaugos
Kaimo turizmo paslaugos
Kaimo turizmo paslaugos

Paslaugos teikėjas (įmonės pavadinimas, asmens v.
pavardė, adresas)
UAB ,,Ventės turizmo centras”, Šturmų kaimas, Šilutės
rajonas

Pastabos

UAB ,,Kintai”, Kintų seniūnija, Šilutės rajonas

Dalia Drobnienė, Lakštingalų g. 2, Rusnė, Šilutės rajonas
Genė Gečienė, Lakštingalų g. 1, Rusnė, Šilutės rajonas
Emilija Pužienė, Pylimo g. 4, Rusnė, Šilutės rajonas
Dainora ir Kęstutis Laukevičiai, Lakštingalų g. 5, Rusnė,
Šilutės rajonas
R. Plikšnys, Pakalnės kaimas, Šilutės rajonas
Vasiliauskai, Vorusnės kaimas, Šilutės rajonas
Simas Knapkis, Skirvytėlės g. 9, Rusnė, Šilutės rajonas
Algimantas Dirsė, Neringos g. 55, Rusnė, Šilutės rajonas
Jonas Bulavinas, Minija (Mingė), Kintų seniūnija, Šilutės
rajonas
UAB ,,Ventainė”, Ventė kaimas, Kintų seniūnija, Šilutės
rajonas
Živilė Skirkevičienė, Pakalnės g. 48, Rusnė, Šilutės rajonas
Danutė ir Izidorius Vaičiuliai, Rusnė
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Kaimo turizmo paslaugos,
laivų nuoma
Kaimo turizmo paslaugos,
rekreacinė žūklė, laivų
nuoma
Stovyklavietė, laivų
nuoma
Maitinimo paslaugos

Inga ir Žygimantas Šarakauskai „Ėvė“, Mingės kaimas,
Šilutės rajonas
Kaimo turizmo sodyba „Aukštumalės krantas“, Šyšgirių
kaimas, Kintų seniūnija
Svitkinų stovyklavietė Rusnėje
Valgykla ,,Rusnelė”, Taikos g. 1, Rusnė, Šilutės rajonas

2 priedas. Informacija apie valstybiniame parke / biosferos rezervate esančius objektus, priklausančius kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims
Apgyvendinimo būdai,
įstaigos
Viešbučiai ir moteliai

Poilsio namai
Turistinės bazės

Objekto pavadinimas
Svečių namai "Žvejų užeiga"

Savininkas (fizinis ar juridinis
asmuo)
Juridinis asmuo

Vietų skaičius
20

Laisvalaikio ir poilsio centras Juridinis asmuo
"Ventainė"

10

„Šilinininkai"
Šilininkai, Šilutės rajonas

80

Juridinis asmuo

Pastabos
Tel.: +370 441 69510
Mob. tel.: +370 610 06711
Svečių namai „Žvejų užeiga“:
7 dviviečiai, 2 triviečiai ir 1
liuksas/25
asmenys,
„Pelikanas“: 10 kambarių /26
vietos
Tel.: +370 441 68525
Tel./faks.:+370 441 47422
27 kambariai viešbutyje, 8
nameliai kempinge, 30 vietų
turistiniams
automobiliams
(kemperiams),
100
vietų
palapinėms
Mob. tel.: +370 682 18065,
+370 686 37332
80 vietų stovyklavietė netoli
Nemuno, yra vasarnamiai,
aikštelė palapinėms, 30 ir 60
vietų pobūvių salės, pirtis,
biliardas.
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Kaimo turizmo sodybos

Dalios ir Arūno Drobnių kaimo Fizinis asmuo
turizmo sodyba

14

G. Gečienės
sodyba

20

kaimo

turizmo Fizinis asmuo

Emilijos
Pužienės
turizmo sodyba

kaimo Fizinis asmuo

Etnografinė kaimo
sodyba "Upeivis"

turizmo Fizinis asmuo

10

Jono Bulavino kaimo turizmo Fizinis asmuo
sodyba

20

9

Tel.:+370 441 58189
Sodybą rasite ant Pakalnės
upės
kranto
Rusnės
miestelyje. Laukiame visų,
norinčių susipažinti su Rusnės
sala, pažvejoti, paplaukioti
valtele ar baidare.
Tel.:+370 441 58174
Mob.
tel.:+370 682 67827
Sodyba netoli Vorusnės ir
Pakalnės
upelių.
Poilsis
mėgstantiems
ramybę,
žvejybą, paukščių stebėjimą.
Tel.:+370 441 58230
Mob. tel.: +370 651 77898
Jauki sodyba įkurta netoli
Pakalnės
upės,
skirta
šeimoms,
nedidelėms
grupėms,
žmonėms,
mėgstantiems ramų poilsį.
Tel.:+370 441 58142
Mob.
tel.:+370 612 31881
Pirtis, baidarės, ekskursijos,
kurėnas
Tel.:+370 441 52664
Mob.
tel.:+370 685 33211
Mingės kaimo pakraštyje, ant
Minijos upės kranto jau kelinti
metai poilsiautojus kviečia
Jono Bulavino kaimo turizmo
sodyba.
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Stasio Petrošiaus kaimo turizmo Fizinis asmuo
sodyba

42

D. ir K. Laukevičių kaimo Fizinis asmuo
turizmo sodyba

14

Kaimo
turizmo
"Pakalnės vingis"

sodyba Fizinis asmuo

Vasiliauskų
sodyba

turizmo Fizinis asmuo

kaimo

Tel.:+370 686 66600
Tel./faks.:+370 441 69526
Sodyba ant Minijos upės
kranto, yra 3 nameliai,
kuriuose telpa 18 žmonių, 4
kambariai šalia pirties, 5
kambariai
sodyboje,
2
kambarių butas.

Tel.: +370 441 58348 Mob.
tel.: +370 699 34193
Sodyba prie Pakalnės upės,
yra pavėsinė ant Pakalnės
upės kranto, sodyboje daug
dekoratyvinių augalų, yra
tvenkinys.
40-45 (su palapinėmis Tel.:+370 441 68190
iki 90)
Mob.
tel.:+370 686 81919
Kaimiška pirtis ir japoniški
kubilai. Galima paplaukioti
valtimis,
baidarėmis,
pasivažinėti dviračiais. Yra 2
kateriai, rengiama apžvalginė
ekskursija džipu po Rusnės
salą.
20
Tel.:+370 441 50062
Mob. tel.: +370 686 23920
Sodyba tinka tiek ramiam
poilsiui, tiek mėgstantiems
žuvauti. Aktyviam poilsiui yra
tinklinio, krepšinio aikštelė,
sūpynės. Čia rasite pirtį, lauko
pavėsinę, dviračius.
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Ž. Skirkevičienės kaimo turizmo Fizinis asmuo
sodyba

25

Svitkinų
stovyklavietė
Atmatos upės kranto

ant Fizinis asmuo

14

Danutės ir Izidoriaus Vaičiulių Fizinis asmuo
kaimo turizmo sodyba

10

Kaimo
turizmo
„Aukštumalės krantas“
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sodyba Fizinis asmuo

Tel.: +370 612 80584
Sodyba
rekonstruota
stengiantis kiek įmanoma
išsaugoti šio krašto tradiciją ir
pritaikyti
šiuolaikinio
žmogaus poreikiams. Name: 4
miegamieji, veranda, virtuvė,
kurioje svečiai gali ruoštis
maistą. Atvira lauko veranda jauki vieta ryto pusryčiams ir
vakarojimui.
Tel.:+370 688 85619
Nuomojamas
12
vietų
pramoginis laivas, rengiamos
kelionės po Nemuno deltą ir
Kuršių marias, perkeliama į
Nidą ar kitus uostus. Plukdo į
žvejybą.
Tel.:
+370 441 58555
Mob. tel.:+370 614 89068
Sodyba
įsikūrusi
Rusnės
saloje, 3,3 km nuo Rusnės tilto
važiuojant link Uostadvario,
šalia Atmatos upės.
Mob.tel.: +370 650 65322 ,
+370 650 65334
Sodyba–vienkiemis įsikūrusi
ant Aukštumalės upės kranto
šalia Krokų Lankų ežero.
Poilsiautojai laukiami ištisus
metus.
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Nakvynės paslaugų
namai
Kempingai
Kita

Ingos ir Žygimanto Šarakauskų Fizinis asmuo
sodyba "Ėvė"

29

-

-

-

-

-

-

Tel.:+370 616 50640
(Inga) Fax.: +370 37 225129
Minijos (Mingės) kaimas yra
Nemuno deltos regioniniame
parke. Šis kaimas, dar
vadinamas Lietuvos Venecija,
yra garsus visoje Europoje
kaip jachtininkų, paukščių
stebėtojų ir žvejų meka.

3 priedas. Straipsniai apie saugomą teritoriją spaudoje
Eil.
Nr.

Leidinio pavadinimas, numeris,
leidimo data

Straipsnio pavadinimas

1.
2.

„Šilokarčema“ Nr. 10, 2010-02-05
„Šilutės naujienos“,
Nr. 50, 2010-07-15
„Šilokarčiama“ 2010 m. spalio 19
d., Nr. 79
„Šilutės Naujienos“, „Pamarys“
2010 m. lapkričio 8 d.,
www.bernardinai.lt
2010
m.
lapkričio 16 d.
„Šilutės naujienos“ 2010 m.
lapkričio 25 d.
„Pamarys“ 2010 m. lapkričio 30
d., Nr. 93

Atidesnė pažintis su deltos pelkėmis
Atleistas Mingės medžių kirtimą derinęs NDRP
direktorius
Nemuno deltos regioninio parko direktorius nusiteikęs
rimtam darbui
Meldinė nendrinukė stabiliai įsikūrė Šyšos polderyje

Saulius Sodonis
Sigitas Grinčinaitis

Naujos galimybės Nemuno deltos regioniniame parke

Ramūnas Lydis

Nemuno deltos regioniniame parke bręsta pokyčiai

Vaidotas Vilkas

3.
4.

5.
6.

Autorius

Saulius Sodonis
Kristina Mudinaitė
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