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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
(pridedama valstybinio parko / biosferos rezervato ribų schema A4 formate).
Tarptautinė saugomos teritorijos svarba: 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 (šiuo metu rengiamas naujas planas).
Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planas (planavimo schema) patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2005 m. spalio mėn. 12 d. įsakymu Nr. D1-488 (šiuo metu rengiamas naujas
planas).
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-

Plotas

Pokytis per metus

ha

%

14533,04

50,09

+/- ha
-

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

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
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zoologinis
19.Kūlynų botaninis-zoologinis
20.Minijos senvagės botaniniszoologinis
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
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

72,39
184,48

0,25
0,64

-

212,15
34,81

0,73
0,12

-

135,20
42,14

0,47
0,14

-

4 682,05
2 730,52

16,14
9,41

-

1 670,13
281,40
10 300,53

0,97
35,50

-

349,77
62,29

1,21
0,22

-

12,80
274,68

0,04
0,95

-

2 529,97
1 902,74
627,23
24,22
1 275,47

8,72
6,56
2,16
0,08
4,40

-

29 013,00
-

100,00
-

-

Plotas

Pokytis per metus

ha
3763,80
1170,73

%
13,21
4,11

+/- ha
-

393,35

1,38

-

2113,63
14,69
71,80

7,42
0,05
0,25

-

8300,28
4306,73

29,12
15,11

-

203,12
3341,28
49,00
400,15

0,71
11,72
0,17
1,41

-

11482,54
1601,12

40,28
5,62
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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
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

8091,98
1768,21
21,23

28,39
6,20
0,07

-

3082,83

10,82

-

1032,22
1471,29
579,32
559,86
317,18

3,62
5,16
2,04
1,96
1,11

-

242,68

6,85

-

1314,73
185,42
1070,59

4.61
0,65
3,76

-

58,72

0,21

-

1.2. GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI
Objekto pavadinimas*
Valstybės saugomi gamtos paveldo objektai
(išvardyti)
Viso: 1
1. Zudermano ąžuolas
Savivaldybių saugomi gamtos paveldo
objektai (išvardyti)
Viso: Gamtos vertybės, kurioms siūloma suteikti
gamtos paveldo objekto statusą (išvardyti):
Viso: -

Pastabos ir pasiūlymai

Objekto būklė gera

* Išvardyti visus VP/BR esančius gamtos paveldo objektus, skliausteliuose įrašant, kurie kartu yra ir gamtos paveldo paminklai
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1.3. RŪŠIŲ IR BUVEINIŲ ĮVAIROVĖ

Augalai
Grybai

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

Iš jų

Bendras
rūšių
skaičius

Bendras
saugomų
rūšių
skaičius

LRK rūšys
(iš jų ypač
saugomos)*

>680
nėra
atlikta
tyrimų

>25
nėra
atlikta
tyrimų

>25
nėra
atlikta
tyrimų

>750
>330
48
16
307
49
>1430

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

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

Europos
Bendrijos
svarbos
rūšys**

Naujai
rastų
saugomų
rūšių
sk.***

1
nėra atlikta
tyrimų
>77
>1
9
2
62
3
>77

20
6

Aukštumalos aukštapelkėje (koordinatės 332997, 6143215 (LKS)) 2011 metais aptiktas šukelinis kiminas
(Sphagnum imbricatum). Tai dar 1902 m. C.A. Weberio monografijoje paminėta rūšis, kuri vėliau Lietuvoje
nebebuvo aptikta ir laikyta išnykusia (dėl radinio senumo ir herbarinio pavyzdžio nebuvimo rūšis nepateko į
LRK).
* 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),
ypač saugomos rūšys – vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 223 patvirtintu
Lietuvos Respublikoje gyvenančių, augančių retų, nykstančių gyvūnų, augalų ir grybų ypač saugomų rūšių sąrašu (Žin., 2002, Nr.
49-1911)
** 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)
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1.4. ŽEMĖS NAUDMENŲ PASISKIRSTYMAS (%)

1%
1%
9%

42%

23%
24%

V andenys
Miškai
Žemės ūkio naudmenos
Užstatyta te ritorija
K eliai
K ita žemė

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

~ 2803

Sodybų skaičius

~ 510

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.
1.1. Teritorijos užstatymo kaita ir intensyvumas.
Nemuno deltos regioninio parko direkcija kartu su Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiuoju specialistu, per praėjusius metus nustatė ir išaiškino 3 galimai
savavališkos statybos atvejus, 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. 2011 m. pritarta 28, o
nepritarta 5 projektams. Pažymėtina, kad teritorijos užstatymo intensyvumas per 2011 m. iš esmės
nepasikeitė.
2011 m. įgyvendinant projektą „Apleistų statinių ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas
saugomose teritorijose (I etapas)“ Nemuno deltos regioniniame parke nugriauti bešeimininkiai statiniai bei
rekultivuotos teritorijos.
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1.2. 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. 2011 metais baigta 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 įvykdytas pirmasis vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros (renovavimo) etapas
Rusnės miestelyje bei rekonstruoti Rusnės miestelio nuotekų valymo įrenginiai. Po minėtų rekonstrukcijos
darbų žymiai pagerėjo Rusnės miestelio nuotekų surinkimo bei jų valymo sistema, o tai leidžia užtikrinti
mažesnį Skirvytės upės teršimą buitinėmis nuotekomis.
2011 metais pradėti Uostadvario ir Minijos vasaros polderių ir Rusnės žiemos polderio rekonstrukcijos
projektų įgyvendinimo darbai. Šiais metais sutvarkyti minėtų polderių pylimai bei viena vandens
pumpavimo stotis. Šie darbai leis užtikrinti geresnę teritorijos apsaugą nuo pavasarinių potvynių. Be to,
tvarkant pylimus, jie pritaikomi važiuoti dviračiais ar keliauti pėsčiomis. Tai pagerins teritorijos pažinimo
galimybes. Tvarkant Uostadvario vasaros polderį rekonstruoti polderio viduje esančiuose kanaluose įrengti
šliuzai reguliatoriai. Šių įrenginių pagalba bus galima palaikyti skirtingą vandens lygį polderio viduje. Tai
leis suderinti gamtosaugos ir ūkininkavimo interesus, nes dažniausiai gerai paukščių populiacijos būklei
užtikrinti reikalingas aukštesnis vandens lygis nei ūkininkavimui.
2011 metais įgyvendinami 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, dalyje Tulkiaragės ir
Uostadvario vasaros polderių teritorijos šienauta bei kirsti krūmai. 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 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. Galzdižonų saloje vykdant sienos stebėjimo bokštų statybos darbus, nebuvo
laikomasi direkcijos nurodytų reikalavimų. Todėl buvo pažeista 1,7 ha botaninio draustinio ploto. Visos
Galzdonų salos augalijos būklę, išskyrus pažeistą statybų metu dalį, galima įvertinti gerai, intensyvus kopų
ardymas dėl nesančių lankytojų srautų nevyksta, kopų užaugimas kas keletą metų kontroliuojamas
šienavimu. Tačiau greitu metu nesusivėrusių žemyninių smiltpievių ir karbonatinių smėlynų buveinės
kopose bus užgožtos aukštesnių žolynų ir jų praradimas vykstant natūraliai sukcesijai neišvengiamas.
Smiltpievių ir karbonatinių smėlynų buveinių plotai šiai dienai yra nedideli, fragmentuoti, Galzdonų kopos
užima maždaug 1 km ilgio juostą, kurios plotis apie 200 m – šiame ruože galima rasti minėtas fragmentuotas
buveines. Šalia šio ruožo mozaikiškai išsidėsčiusios visai kitokio tipo bendrijos – vyrauja viksvos,
vilkdalgiai (aliuvinių pievų augalai), yra senvaginių ežeriukų – žiogių su plūdžių ir aštrių bendrijomis. Būtų
reikalingas patyrusio specialisto/eksperto botanikos rekomendacijos, kaip tiksliai traktuoti šių prioritetinių
europinės svarbos buveinių būklę, jų atstatymo ar palaikymo perspektyvas bei gamtotvarkinių priemonių
tikslingumą.
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Nemuno žiogių hidrografiniame draustinyje kopų lankymas apribotas nužymėjus Valstybės sienos
apsaugos zoną, tačiau kopų ardymas iš dalies tebevyksta – labiausiai tikėtina, reiduojant bei operatyviai
reaguojant pasieniečiams – pastebėtina, kad ardymas nevyksta pačiose jautriosiose kopų dalyse, nėra bet
kaip važinėjama – naudojamasi 1 lauko keliuku, kurio dalis greičiausiai buvo europinės svarbos buveine – o
šiai dienai – atvirai pustomas kopų smėlis. Iš esmės augalijos būklę Žiogių hidrografinio draustinio kopose
galima įvertinti gerai. Nesusivėrusių žemyninių smiltpievių ir karbonatinių smėlynų būklė geresnė nei
Galzdonų saloje – čia buveinės nėra taip fragmentuotos, jos gyvybingesnės ir užima didesnius plotus.
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 (Leitgirių ir Galzdonų) saugomos augalijos būklė yra gera. Ūkinė veikla augavietėse vykdoma
pagal režimą, nustatytą botaninių draustinių nuostatuose. Leitgirių botaniniame draustinyje būklė nėra
vertinta, tačiau kita vertus nėra ir fiksuota kažkokių pažeidimų. Botaniniuose – zoologiniuose draustiniuose
– Kniaupo, Krokų Lankos, Minijos senvagės, Kūlynų, Berštų -ūkinė veikla vykdoma ekstensyviai. Tačiau
dėl didėjančių vandens turizmo srautų gali išryškėti neigiamos pasekmės Kniaupo ir Krokų Lankos
botaniniams – zoologiniams draustiniams, kurie yra pagrindinės vandeninės plaumuonės augavietės.
Kniaupo botaniniame-zoologiniame draustinyje kartu su Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo
instituto doktorante R. Kybranciene šiemet vykdytas vandeninės plaumuonės populiacijos būklės vertinimas
(šiuo metu apdorojami kartografiniai duomenys, atliekamas detalus vertinimas pagal Braun- Blanquet skalę).
Pirminiu vertinimu, draustinyje aptiktas apytiksliai 1 ha gyvybingas išimtinai vien iš vandeninės plaumuonės
sudarytas plotas, 3 ha plote vandeninės plaumuonės ploteliai išsidėstę tarp kitų rūšių vandens augalų
mozaikiškai, 5 ha plote – aptinkami pavieniai tolygiai išsidėstę augalai (t.y. iš viso vandeninė plaumuonė su
skirtingu pasiskirstymu aptinkama apytiksliai 9 ha plote).
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). Šią vasarą Tulkiaragėje Baltijos aplinkos forumui vykdant projektą nušienauta
apie 150 ha du dešimtmečius netvarkytų polderio pievų ir įrengtos naujos užtvaros neveikiančioje polderio
siurblinėje. Kita vertus, kai kuriuose plotuose stebimas ankstyvas ir intensyvus (keletą kartų per sezoną)
pievų šienavimas. Kitas neigiamas 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
Š. m. birželio 6 d. kilo gaisras UAB „Klasmann-Deilmann Šilutė" eksploatuojame Traksėdžių durpyne
ir padarė didžiulės žalos aplinkai, nes nesilaikė visų durpynų gaisrinės saugos reikalavimų. Todėl nuo
užsidegusių durpyno kaupų ugnis persimetė į valstybės saugomą Aukštumalos telmologinį draustinį
nuniokojo 263,4 ha. Šio gaisro padarytos ekologinės žalą skaičiavo ir ieškinius dėl žalos atlyginimo teikia
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas.
Preliminariai vertinat gaisro įtaką, labiausiai buvo pažeistos degradavusios aukštapelkės (7120),
esančios šiauriniame draustinio pakraštyje greta 7, 8 ir 9 durpių kasybos laukų ir šiaurinėje prieš 30 metų
eksploatavimui paruošto 10 lauko dalyje. Tačiau būtent degradavusioje aukštapelkėje gaisras sumažino
antrinius jos degradacijos požymius, nes beveik visur visiškai sudegė antrinės kilmės iki 20 metų amžiaus
plaukuotojo beržo (Betula pubescens) ir karpuotojo beržo (B. pendula) jaunuolynai, šilinio viržio (Calluna
vulgaris) ir pelkinio gailio (Ledum palustre) sąžalynai. Augalų bendrijų formavimasis gaisravietėje prasidėjo
jau per pirmuosius du mėnesius, pradėjo atželti melsvosios melvenės (Molinia caerulea) kupstai, formuojasi
beržų atžalos. Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcijos specialistai vyr.ekologas Vytautas Uselis ir
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vyresnioji biologė Asta Uselienė nustatė, jog per 10 lauką praėjęs gaisras sunaikino antžeminę dangą, bet
daugelio augalų šaknys liko gyvybingos, aptiktas netgi šukelinio kimino (Sphagnum imbricatum) kupstas,
1900 metais vokiečių mokslininko C.A.Weberio Aukštumaloje tyrinėta ir aprašyta rūšis. Iki šiol šis augalas,
laikytas Lietuvoje išnykusiu. Aukštumalos pelkę, žinant jos vertę pelkėtyros mokslui pasauliniu mastu,
tikslinga nuodugniai tyrinėti botaniniu požiūriu, atnaujinti duomenis, atlikti detalų (profesionalų)
kartografavimą, turint omenyje, kad durpynas veiks mažiausiai iki 2024 m. ir turi interesą savo veiklą plėsti
draustinio sąskaita. Pastangos palaikyti tinkamą pelkės, kur aptiktas ir reto karpotojo kimino augimvietę,
hidrologinį režimą turi ypatingos svarbos. Nuo eksploatuojamosios durpyno dalies būtinas patikimas
barjeras ar buferinė zona, kad būtų apsaugota sveikoji pelkės dalis nuo hidrologinės įtakos. Jeigu artimiausiu
metu pavyktų pakelti pastovų vandens lygį gaisravietėje esančiose degradavusiose aukštapelkėse, tuomet
atsirastų galimybės jų vietoje per 10-20 metų susiformuoti jau ne degradavusioms, bet aktyvioms
aukštapelkėms.
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 iki 28 cm.
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 įžuvinimą Nemuno deltos upėse bei Kuršių mariose. Siekiama atkurti atlantinio eršketo (Acipenser
sturio) populiaciją Baltijos jūros vandenyse, kuriuose ji gyveno, bet išnyko ar buvo išnaikinta, pradėta
endeminio Baltijos jūros aštriašnipio eršketo (Acipenser oxyrhynchus ) porūšio reintrodukcija. Žuvininkystės
tarnybos gamybiniame Rusnės poskyryje jau pradėti eršketo jauniklių paauginimo ir reprodukcinės bandos
formavimo darbai. Iš Lenkijos vidaus vandenų žuvininkystės instituto Olštyne atvežta 3750 vnt. eršketų
mailiaus, kuris toliau auginamas. Gamtos tyrimų centro Valstybinis mokslinių tyrimų institutas ir Klaipėdos
universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas kasmet atlieka specialiąją žvejybą
vykdant mokslinius tyrimus, kuriais vadovaujantis numatomas vidaus vandenų įžuvinimo planas ir verslinės
žvejybos galimybės pagal žuvų išteklių grupių būklę, Kuršių marių išteklių naudojimą suderinus su Rusijos
Federacija.
Varliagyvių ir roplių buveinių būklė yra stabili. Detalių tyrimų nėra atlikta.
Ornitologiniai draustiniai – Rupkalvių, Žalgirių, Sausgalvių, Uostadvario. Draustinio statusas
naikintinas arba keistinas – Rupkalvių, Žalgirių ir Uostadvario. Uostadvario ornitologinis draustinis (Rusnės
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žuvininkystės tvenkiniai) šiuo metu yra praradęs ornitofaunos išskirtinumą (aptinkama tik 1-3 baubliai,
gausiausia avocečių perimvietė prarasta – nuo 2006m. ši rūšis nėra fiksuota), nes nėra priemonių privačiose
valdose užtikrinti gerą būklę. Rupkalvių ir Žalgirių ornitologiniai draustiniai, rengiant naują Nemuno deltos
regioninio parko ir jo zonų ribų planą turėtų įeiti į naujai steigiamą Šyšos botaninį - zoologinį draustinį,
kuriame koncentruotųsi žymi meldinių nendrinukių bei stulgių populiacijos dalis Lietuvos mastu (antra
pagal dydį populiacija Lietuvoje. Įvairiais metais aptinkama iki 50 giedančių patinų). Sausgalvių
ornitologinis draustinis rengiant naują planavimo dokumentą bus sujungtas su Sausgalvių pievų botaniniu –
zoologiniu draustiniu ir pervadintas į Sausgalvių botaninį – zoologinį draustinį. Įvairiai tvarkant buveinę, ją
galima pritaikyti juodųjų žuvėdrų, meldinių nendrinukių, švygždų, stulgių, griežlių poreikiams, pasirenkant
prioritetą kuriai nors rūšiai ar keletui jų, kuriems būtų reikalingas panašus buveinės tvarkymas.
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.
Užliejamų pievų paukščių (meldinės nendrinukės, stulgio) būklė yra labai bloga. Vykdant detalias
meldinių nendrinukių apskaitas nustatytas 41 giedantis patinas. Populiacija išlieka stabiliai maža.
Didžiausios grėsmės rūšies populiacijai ankstyvas šienavimas ir storas pernykštės žolės sluoksnis.
Šiemet buvo kiek detaliau vertintos meldinių nendrinukių buveinės. Absoliučioje daugumoje vietų
nustatyta, kad vandens lygis apskaitų metu buvo žemiau žemės paviršiaus. Tik atskiruose labai nedideliuose
ploteliuose kai kur siekė keliolika centimetrų, kas esmės nekeitė. Tai reiškia, kad vandens lygis (t.y. jo
nebuvimas) perėjimo metu nendrinukėms nėra svarbus veiksnys Lietuvos populiacijai (kitų šalių
populiacijoms vandens lygis yra labai svarbus). Dauguma paukščių nustatyti perint nekusptuotose arba
mažai kupstuotose pievose. Pagrindinėse nustatytose meldinių nendrinukių veisimosi buveinėse vyravo
viskvos. Kita žolinė augalija sudarė apie ketvirtadalį ploto.
Neigiamą įtaką daro ilgai užsilaikantis pavasario potvynio vanduo. Dėl to, paukščiai pradeda žymiai
vėliau perėti ir tokiu būdu gali neužtekti laiko antrai vadai. Ilgalaikiai neigiami pokyčiai stebimi dalyje
Sausgalvių polderio. Čia, dėl per ilgai užsilaikančio vandens per paskutinius kelis metus pakito augalijos
sudėtis ir vietoj anksčiau gana gausios populiacijos (10-15 giedančių patinų), paskutinius kelis metus
paukščiai nebesutinkami. Siekiant išspręsti šią problemą, būtina tinkamai suderinti polderio siurblinės darbą.
Pernykštės žolės kaupimasis buveinėje tiesiogiai priklauso nuo ūkininkavimo režimo. Tačiau yra gana
svarbu ne tik ar šienaujama teritorija ar ne, bet ir paskutinio šienavimo laikas. Jei paskutinis šienavimas
vykdomas vasarą, tai kitų metų pavasarį derlingose pievose vėl gali būti prisikaupęs gana storas pernykštės
žolės sluoksnis. Tas pastebėta ir šįmet vykdant tyrimus kai kuriose Šyšos polderio vietose. Tačiau dar
blogesnė situacija yra tose pievose, kur iš viso nevyksta šienavimas. Jau šiais metais nepavyko rasti paukščių
kai kuriose Šyšos polderio dalyse, dalyje Sausgalvių pievų, kur anksčiau gana gausiai buvo skaičiuojami
giedantys patinai. Nors žolių rūšinė sudėtis čia dar yra gana nebloga, tačiau visose tose pievose susidaręs
storas sausos žolės sluoksnis, labai apsunkinantis paukščių judėjimą ir pabloginantis mitybines sąlygas.
Sausgalvių pievose vietomis sausos žolės susidarę tiek daug, kad net tose vietose neauga šiųmetė augalija.
Tuo tarpu absoliučioje daugumoje derlingų pievų, kuriose šįmet buvo sutinkami paukščiai, pirmos apskaitos
metu pernykštės sausos žolės buvo labai nedaug, kas pilnai patvirtina sausos žolės sluoksnio storio neigiamą
reikšmę meldinei nendrinukei. Didžiausios nustatytos grėsmės nendrinukėms yra susijusios su jų buveinėmis
– tai pievų apleidimas, skatinantis storo negyvos žolės sluoksnio kaupimąsi ar pievos užaugimą nendrėmis,
ir ankstyvas šienavimas, ko pasekoje sunaikinamos dėtys. Šįmet nustatyta palankiausia situacija meldinėms
nendrinukėms, lyginant su paskutiniais 10 m., susijusi su ankstyvo šienavimo problema Nemuno deltos
pievose. Tai lėmė aktyviai BEF‘o vykdomas projektas. Buvo vykdomos ne tik giedančių patinų apskaitos,
bet ir aktyvių lizdų paieškos. Žinant tikslią lizdavietę, buvo prašoma savininkų atidėti šienavimą – taip
pavyko išgelbėti nuo sunaikinimo keletą lizdų. Tokia akcija reikalauja begalės žmogiškųjų išteklių ir ateityje
negalėtų būti kaip tvarkymo priemonė, tačiau tai skatina ūkininkų sąmoningumą. Svarbiausia buveinių
tvarkymo priemonė – reguliarus pievų šienavimas pradedant ne anksčiau kaip liepos 10 d., o idealiu atveju
ne anksčiau rugpjūčio 10 d.
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Meldinės nendrinukės gausa
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NATURA 2000 IŠMOKOS NEIŠGELBĖTŲ MELDINIŲ NENDRINUKIŲ. FOTOGRAFUOTA
BIRŽELIO 19 D. IŠMOKOS GAUNAMOS ŠIENAVIMĄ PRADEDANT BIRŽELIO 16 D. PIRMA
JAUNIKLIŲ VADA JAU APSIPLUNKSNAVUSI, BET DAR NESUGEBA SKRAIDYTI.

IŠGELBĖTAS MELDINĖS NENDRINUKĖS LIZDAS. PAPRASTAI ŠIENAUTI PRADEDAMA
BIRŽELIO PIRMOMIS DIENOMIS. FOTOGRAFUOTA LIEPOS 11 D. – ANTRA VADA.
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Pamaryje taip pat sėkmingai ir dideliu tankiu peri jūrinis erelis – kasmet fiksuojama 10-12 porų. Iš jų
8-10 porų perėjimo sėkmingumas žinomas. Paprastai 5-6 poros išaugina jauniklius, 2-3 peri nesėkmingai.
Šiemet sėkmingai perėjo 5 poros, 7 – nesėkmingai arba išvis neperėjo – lyginant su ankstesniais metais,
situacija pablogėjo. Dviejų praeitais metais sėkmingai perėjusių porų abu lizdai iškrito (Minijos
botaniniame-zoologiniame draustinyje). Dar 1 lizdas iškrito Rusnės saloje, netoli Uostadvario. Tačiau rasta
ir naujų lizdų kituose miškuose, kas byloja apie naujas įsikūrimo galimybes – iš viso 4 lizdai, 2-juose perėta
sėkmingai. Vieną jūrinių erelių lizdą užėmė didysis apuokas.
Skaitlingiausias ir plastiškiausias paukštis užliejamose pievose yra griežlė. Populiacijos būklę kol kas
įvertinti sunku. Paskutinių metų duomenys rodo, kad giedančių patinų skaičius padidėjo 60 % Nemuno
deltoje ir 50 % Senrusnės paežerėje. Tai gali būti ir reakcija į palankų hidrologinį režimą, šienavimo
terminus, tačiau neatmestina ir giedančių patinų perskridimą į naujas teritorijas po šienavimo, tai sudaro
apskaitos paklaidą. Buvo organizuota griežlių apskaita savanoriams, besidomintiems paukščiais, kuri vyko
birželio 14 d. ir liepos 7 d. kai buvo nušienauta 33 % teritorijos. Jos metu trys dalyviai susipažino su
apskaitų metodika, išmoko pažinti ir nustatyti griežiančių paukščių skaičių iš balso, apskaita vyko 31
stotelėje Nemuno deltoje, per antrą apskaitą paklaida tarp dalyvių apskaitos rezultatų sudarė 12 %, esant
labai palankioms orų sąlygoms.
Griežlės gausa Nemuno deltoje
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Švygždų gausos įvertinimas yra pakankamai komplikuotas – monitoringas vykdytas 2008 ir 2010 m.
Abejais metais rezultatai kartojasi – vykdant pirmąją apskaitą registruojama pakankami gausi populiacija,
vykdant antrą pakartojimą – neregistruojamas nė vienas patinas. Tačiau potencialas tinkamai sutvarkant
buveines, sureguliuojant vandens lygį pievose, didelis. Kadangi tokia pati situacija kartojasi kaip ir 2008 m.,
tai verčia susimąstyti, kad perinti populiacija yra labai maža ir per pirmąją apskaitą gali būti skaičiuojami
migruojantys patinai su aktyviu tuoktuviniu elgesiu. Vis dėl to teigti, kad perinčių individų tikrai nėra, būtų
klaidinga – galbūt patinai labai neaktyvūs, galbūt monitoringo vykdymui (ypač antros apskaitos) reikalingi
visai kitokie žmogiškieji resursai – vieno stebėtojo nepakanka. Tokias išvadas galima daryti ir iš to, kad
vykdant meldinių nendrinukių apskaitas, kada įžengiama į pačias pievas, o ne vykdant apskaitą nuo
žvyrkelio, gerokai nuo kelio (apie 1 km nuo žvyrkelio) buvo girdėta keletas patinų, kurie švilpauja labai
vangiai. Galbūt antrai apskaitai reikėtų didesnių žmogiškųjų resursų, kitokios metodikos, nes paieškos
pievose komplikuotos – greičiausiai perintys paukščiai pasitraukia į pievų gilumą, o pirmoji apskaita
vykdoma dar vykstant migracijai, nepilnai nuslūgus potvynio vandeniui ir per antrą apskaitą reikėtų keisti
maršrutus. Kita vertus, galbūt apskaitas įtakoja per greitas vandens išpumpavimas. Todėl pirmos apskaitos
metu skaičiuojama pakankamai gyvybinga populiacija, o antros apskaitos metu perėjimo plotai pasidaro
nebeatraktyvūs šiai rūšiai ir didelė jų dalis migruoja toliau, pasitraukia, neperi. Yra didelė tikimybė, kad vien
sureguliavus vandens pumpavimą švygždų populiacija taptu stabili.
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2.

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 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 2011 m. didelis lankytojų srautas
išliko ir Ventės kraštovaizdžio draustinyje (prie Ventės rago švyturio, ornitologinės stoties), žymiai aktyviau
lankytas Aukštumalos pažintinis takas.
2011 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 2010 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
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ankstesniais metais, parko teritorijoje labai populiarus vandens turizmas, daugėja norinčių plaukioti
baidarėmis, motorinėmis valtimis, pramoginiais laivais. Tačiau išlieka nepakitusi problema dėl plaukiojimo
priemonių 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. 2011 metais pradėti Uostadvario ir
Minijos vasaros polderių ir Rusnės žiemos polderio rekonstrukcijos projektų įgyvendinimo darbai. Šiais
metais sutvarkyti minėtų polderių pylimai bei viena vandens pumpavimo stotis. Šie darbai leis užtikrinti
geresnę teritorijos apsaugą nuo pavasarinių potvynių. Be to, tvarkant pylimus, jie pritaikomi važiuoti
dviračiais ar keliauti pėsčiomis, o tai pagerina teritorijos lankymo galimybes. 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. Be to, didelę įtaką Aukštumalos telmologinio draustinio būklei turėjo ir
2011 m. birželio mėn. įvykęs gaisras. Telmologinio draustinio būklę ilgalaikėje perspektyvoje dėl gaisro
poveikio kol kas neįmanoma įvertinti. Pažymėtina, kad 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)
Direktorius (A14)
Vyr. specialistas (Vyr. buhalterė)
(A9)
Vyr. specialistas (Vyr. ekologas)
(A9)
Vyr. specialistas (Vyr.
kraštotvarkininkas) (A9)
Meistras
Darbininkas
Viso

Faktiškai dirbančiųjų skaičius*
valstybės
tarnautojų
1
1

darbuotojų dirbančių
pagal darbo sutartį
-

2

-

1

-

-

1
1
2

5

* Pateikiami ataskaitinių metų gruodžio 31 d. duomenys

3. JUNGTINĖS TARYBOS VEIKLA
Jungtinės tarybos nariai:
(vardas, pavardė)
Ramūnas Lydis
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

Per metus neįvyko nei vieno jungtinės tarybos posėdžio (vnt.) 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)

valstybės biudžeto ir kt. lėšos (tūkst.lt)
3,2

Saugom ų teritorijų
tvarkym o program a

3,2

Specialiųjų vals tybinių
parkų ir rezervatų
paslaugų teikim o
program a
Aplinkos apsaugos
rėm im o program a

109,8

0,5

249

Savivaldybių biudžetų
lėš os
Kitos lėšos (birža)
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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 –
1.2.1. Nemuno deltoje LTSLUB001:
1. Jūrinis erelis
2. Griežlė
3. Juodoji žuvėdra
4. Baltaskruostė žuvėdra
5. Stulgys
6. Meldinė nendrinukė
7. Švygžda
8. Migruojančių žąsų sankaupos
9. Migruojančių vandens paukščių,
išskyrus žąsis, gerves, žuvėdras ir
mažuosius kirus, sankaupos
1.2.2. Senrusnės ir Sennemunės ežerai
LTSLUB002:
1. Baltaskruostė žuvėdra
2. Juodoji žuvėdra
3. Griežlė
4. Migruojančių žąsų sankaupos
1.2.3. Sausgalvių pievose LTSLUB003:
1. Stulgys
2. Meldinė nendrinukė

I-IV

Nemuno deltos RP
direkcijos vyr. ekologai:
Robertas Kubilius.
Kristina Mudinaitė
Ir talkino:
Pajūrio RP vyr. ekologas
Erlandas Paplauskis
Kuršių nerijos NP
vyr. ekologas
Gediminas Gražulevičius

1. Nemuno deltoje LTSLUB001:
1. Įvykdyta
2. Įvykdyta, ataskaita pateikta. VSTT
3. Įvykdyta
4. Įvykdyta
5. Įvykdyta
6. Įvykdyta
7. Įvykdyta
8. Įvykdyta
9. Įvykdyta,.

2. Senrusnės ir Sennemunės ežerai LTSLUB002:
1. Įvykdyta
2. Įvykdyta
3. Įvykdyta, ataskaita pateikta. VSTT
4. Įvykdyta

3. Sausgalvių pievose LTSLUB003:
1. Įvykdyta
2. Įvykdyta
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4. Paukščių sankaupos Kuršių marios
LTSLUBB005
1 Nevykdyta
2. Nevykdyta

1.2.4. Paukščių sankaupos Kuršių marios
LTSLUBB005
1 Jūrinis erelis
2. Migruojančių vandens paukščių,
išskyrus žąsis, gerves, žuvėdras ir
mažuosius kirus, sankaupos
1.3. Europos Bendrijos svarbos vabzdžių
rūšių monitoringas Natura 2000
teritorijose:
1.3.1. Kintų pievose ir miškuose
LTKLA0004
1. Didysis auksinukas

II-III

Nemuno deltos RP
direkcijos vyr. ekologai:
Robertas Kubilius.

1. Kintų pievose ir miškuose LTKLA0004
1. Įvykdyta, ataskaita pateikta. VSTT

2.

Nemuno deltos regioninio parko
kraštovaizdžio monitoringas

I-IV

NDRPD vyr. specialistė J.
Stanionienė

3.

1.3. Europos bendrijos svarbos kitų
gyvūnų rūšių (vilkų) monitoringo
vykdymas Nemuno deltoje

I

Nemuno deltos RP
direkcijos vyr. ekologai:
Robertas Kubilius.
Kristina Mudinaitė

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.
Įvykdyta , š. m. kovo 4 d. buvo aptikti dviejų vilkų

pėdsakai Briedžių (Šv. Elenos) saloje.

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.

Įvykdyta, didžiausi vandens lygio svyravimai stebimi
rytinėje pelkės dalyje, šiemet truputį padidėję iki 28 cm.
Gaisro metu tai turėjo neigiamas pasekmes.

Kiti tyrimai, stebėjimai
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Vandens lygio matavimų vykdymas Aukštumalos telmologiniame draustinyje priskirtas vyr. ekologui Robertas Kubiliui, kuris kiekviena mėnesį atlieka
vandens lygio matavimus devyniuose šuliniuose. 2010 metais Aukštumalos aukštapelkes vandens lygio svyravimai palyginus su 2007 metais sumažėjo tirs
kartus iki 28 cm. Pradėjo mažėti kai eksploatuojami durpyno laukai 7a ir 8a buvo atskirti nuo draustinio teritorijos plastikiniu užtvaru. Tai gelbėjo gaisro
metu aukštesnio vandens lygio durpių plotus nuo ugnies plitimo dugnu. Tačiau siekiant išsaugoti unikalią aukštapelkę būtina pratęsti užtvarų tiesimą per visą
4 km ribą ir palaikyti stabilų hidrologinį rėžimą, nepriklausomą nuo eksploatuojamos zonos.
Saugomos teritorijos lankymo apkrova
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lankytojų
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50
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0

0
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Po grafiku trumpai parašyti lankytojų skaičiaus skaičiavimo metodiką

Pagrindiniai 2011 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 2012 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

Užsakova
s

Vykdytojas

Finansavimo
šaltinis

Direkcijos vaidmuo rengiant
dokumentus
(organizavimas, pastabų teikimas,
konsultavimas, kt.)

Strateginio planavimo dokumentai*
1.
2.

3.

NDRP direkcijos
2011 metų veiklos
planas
NDRP direkcijos
2011 metų
kraštovaizdžio
monitoringo planas

NDRP
direkcija

NDRP
direkcija

Plano parengimas

NDRP
direkcija

NDRP
direkcija

Plano parengimas

Nemuno
deltos NDRP
regioninio
parko direkcija
direkcijos 2011 m.
Metinė
planinių
patikrinimų
programa

NDRP
direkcija

Programos parengimas

Teritorijų planavimo dokumentai**
1.

2.

Nemuno deltos
regioninio parko ir jo
zonų ribų planas
(specialusis planas)
Nemuno deltos
regioninio parko
tvarkymo planas
(specialusis planas)

VSTT

VĮ Valstybės
žemės fondas

Struktūrinių
fondų lėšos

VSTT

VĮ Valstybės
žemės fondas

Struktūrinių
fondų lėšos

Pastabų teikimas, informacijos
teikimas parko teritorijoje
esančioms bendruomenėms ir kt.
suinteresuotiems asmenims
Pastabų teikimas, informacijos
teikimas parko teritorijoje
esančioms bendruomenėms ir kt.
suinteresuotiems asmenims

Statinių techniniai, supaprastinti projektai

Kiti projektai

* 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
1
2

2
-

Pritarta

Nepritarta

2
2

-

Išduotos
sąlygos
17
Pritarta

Neišduotos
sąlygos
5
Nepritarta

29

5

14

-

-

-

87

6

Statinių projektai

3.

Sąlygų statinių projektams rengti išdavimas

4.
5.

Pritarimas statinių projektams

5.1.

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

5.2.

Nendrių pjovimo vietų ir sąlygų derinimas

5.3.

Kadastrinių matavimų žemės sklypų derinimas

2011 metais parko direkcija išdavė 1 sąlygas Šilutės rajono bendrojo plano keitimui, 1 sąlygas dėl
Šilutės rajono savivaldybės teritorijų, susijusių su vandens transporto keliais (Nemuno delta, Kuršių
mariomis), susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiajam planui rengti ir 2
sąlygas detaliojo planavimo dokumentams rengti. 2 atvejais spec. sąlygos neišduotos: vėjo jėgainių
išdėstymo Juknaičių sen. specialiajam planui, nes planuojama teritorija nepateko į NDRP teritoriją, ir kaimo
plėtros žemėtvarkos projekto rengimui, nes prašymas prieštaravo galiojantiems teisės aktams (LR Saugomų
teritorijų įstatymo 9 ir 13 str.). Palyginus su 2009 ir 2010 metais teritorijų planavimo dokumentų ženkliai
sumažėjo, t.y. nuo 31 vnt. - 2009 m. sumažėjo iki 11 vnt.-2010 m. ir beveik dvigubai mažiau 6 vnt. – 2011
m. Šitokį staigų sumažėjimą įtakojo, kad Lietuvoje esant sunkmečiui sumažėjo poreikis statinių statybai.
Atitinkamai nerengiami ir nauji detaliojo planavimo dokumentai.
Statinių techniniams projektams rengti sąlygos išduotos 17 atvejų. Palyginus 2011 metus sąlygų
statinių projektams rengti buvo išduota beveik per pusę mažiau nei 2010 m. (36 vnt.) ar 2009 m. (37 vnt.)
Sumažėjo pritarimų statinių projektams 2011 m.- 29 (vnt.), palyginus su 2010 m - 43, ir 2009 m. – 53.
Kiti dokumentai, kurie buvo svarstomi direkcijoje susiję su medžių genėjimu ir nendrių kirtimu: 14
atvejų buvo suderintos vietos medžių genėjimui. Pagrindinė Rusnės seniūnijos teritorija, kurioje buvo
svarstomos vietovės susijusios su genėjimais ir kirtimais. Tačiau nei vienu atveju nebuvo suderintos nendrių
kirtimo vietos, ne nebuvotam prašymų.
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6. TERITORIJŲ APSAUGA IR TVARKYMAS
6.1. TERITORIJŲ (ĮSKAITANT PAVELDO OBJEKTUS)
TVARKYMAS, PRIEŽIŪRA, PRITAIKYMAS LANKYMUI, KT.
2011 m. buvo organizuotos 3 talkos:
1) 2011 m. gegužės 10 d. talka su Rusnės pagrindinės mokyklos
moksleiviais, talkoje dalyvavo 120 moksleivių (1-7 klasių), tvarkytos
Skirvytės upės pirmos ir antros krantinės pakrantės. Surinkta apie 5 m 3
šiukšlių.
2) 2011 m. gegužės 13 d. talka su Rusnės specialiosios mokyklos
moksleiviais, talkoje dalyvavo 34 moksleiviai (5-9 klasių), tvarkytos,
Skirvytės (prie 3 krantinės) Vytinės upių pakrantės. Surinkta apie 5 m 3
šiukšlių.
3) 2011 m. gegužės 7 d. žvejų mėgėjų akcijos „Žvejoji - nešiukšlink“
dalyviais sutvarkė visą Atmatos upės pakrantę.
4) 2011m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos valstybinių parkų ir rezervatų
asociacija kartu su Nemuno deltos regioninio parko direkcija organizavo
seminarą „Savanoriškas darbas Lietuvos saugomose teritorijose“, kuriame
daugiau kaip šimtas saugomų teritorijų specialistų, pasiskirstę grupėmis,
pasklido po Rusnės salą, švarinti Pakalnės, Atmatos upių ir Kuršių marių
pakrantės, žvejų ir poilsiautojų pamėgtose vietose, surinkta ne viena dešimtis
šiukšlių maišų į konteinerius kuriuos aptarnavo UAB Ecoservis,
Už Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšas UAB Ecoservis
Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje 2011 m. prie upių pakrančių buvo
pastatomi 25 vnt. šiukšlių konteinerių ir penkis mėnesius renkamos buitinės
nerūšiuotos atliekos. Bendras plotas vandens telkinių pakrantėse 85,16 ha,
Sennemunės ir Senrusnės ežeruose, įgyvendinant gamtotvarkos
plane numatytas priemones, nušienautos Senrusnės ežero pakrantės 5 ha
plote, pastatyti 2 informaciniai stendai. Pagrindinis atliekamų darbų
tikslas: padidinti palankias sąlygas perinčioms griežlėms ir juodosioms
žuvėdroms bei informuoti visuomenę apie teritorijos vertybes.
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6.2. INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA
2011 metais naujų infrastruktūros objektų neįrengta. 2011 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. (Priemonės pavaizduotos 6.1
skyriuje esančiame paveiksle).
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6.3. VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ KONTROLĖ
Pažeidimai (vnt.)
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Administracinės
baudos (Lt)

Pažeidimų grupės pagal ATPK
Nustatyta
Pažeidimai, susiję su miško naudojimu ir lankymu
(60, 61 str. 6 dalis, 62 str. 1, 2, 6 dalys, 621 str. 1, 2,
6 dalys, 622 str. 1, 2, 6 dalys, 63, 64 str. 3, 4 dalys,
65, 66, 68, 69, 70, 71, 77, 77' str., 1895 str. 1 d.)
Iš jų:
neteisėti miško kirtimai (62 str. 1, 2, 6 dalys, 621
str. 1, 2, 6 dalys, 622 str. 1, 2, 6 dalys)
Gyvūnijos ir augalijos (67, 74, 85, 87, 871, 873 str.
1, 2 dalys, 874, 876, 88, 89, 90, 110 str.)
Iš jų:
medžioklės taisyklių pažeidimai (85 str.)
žūklės taisyklių pažeidimai (87, 871, 873 str. 1, 2
dalys, 874, 876 str.)
Kraštovaizdžio (47, 52, 521, 53, 59, 72, 75, 76, 78,
831, 832, 91 str.)
Iš jų:
saugomų teritorijų (75, 76, 91 str.)
žemės ir jos gelmių (52, 521, 53 str.)
Vandenų (55, 561, 562, 57, 58 str.)
Atmosferos (79 str.)
Savavališkos statybos (512 str. 2, 3 dalys)
Pareigybiniai pažeidimai (51, 511, 86 str.)
Atliekų tvarkymas (51³str. 1, 2, 3, 4 dalys)
Kiti pažeidimai (84, 107, 183 str.)

Išaiškinta

Skirta

Žala (Lt)

Atlyginta

Paskirta
atlyginti

Atlyginta

1

1

400

400

1328,85

1328,85

Iš viso: 1

1

400

400

1328,85

1328,85

Perduota ATPK
bylų teisingumo
institucijoms baudų,
žalos išieškojimui
(vnt.)

NDRP direkcija vykdė du reidus kontroliuojant leidimų kirsti ar genėti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, pažeidimų neužfiksuota.
Kontroliuojant NDRP stintų verslinės žvejybos vietų švaros, specialios žvejybos ir mėgėjiškos žūklės kontrolę vykdėme keturis bendrus reidus su Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos departamento Šilutės Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija, kuri užfiksavo penkis mėgėjiškos žūklės pažeidimus ir du saugomų
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teritorijų rėžimo pažeidimus dėl transporto priemonių naudojimo vandens apsaugos juostoje, bei dalyvaujant Klaipėdos apskrities VPK Šilutės RPK VT KPP
patruliui buvo užfiksuoti du Kelių transporto eismo taisyklių pažeidimai ir surašytas protokolas.
Pastaba: Lentelėje pildomi tik tiesiogiai direkcijos darbuotojų nustatyti pažeidimai. Informacija apie bendrų reidų rezultatus pateikiama po lentele laisva forma nurodant
bendrų reidų kiekį, bendrą pažeidimų skaičių ir išaiškintų pažeidimų skaičių, dalyvavusias ir reidus inicijavusias institucijas, išryškinant direkcijos vaidmenį, nurodant
prevencinę ir kitą su kontrole susijusią veiklą.

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

Veiklos sritys*

Institucijos, organizacijos pavadinimas

1.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių

Valstybinės, savivaldos institucijos
Tvarkymo, kultūrinė, teritorijos priežiūros

2.

rinktinės Vileikių užkarda
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos

Tvarkymo, kultūrinė, teritorijos priežiūros

komisariatas Šilutės rajono policijos

3.
4.
5.
6.

komisariatas
Rusnės pagrindinė mokykla
Kintų vidurinė mokykla
Salos etnokultūros ir informacijos centras
Rusnės specialioji mokykla

Kultūrinė, švietimo
Kultūrinė, švietimo
Kultūrinė, švietimo
Kultūrinė, švietimo
Bendruomenės, organizacijos, įmonės

Viso institucijų, organizacijų: 6 vnt.
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*

Įvardyti kokioje srityje (tvarkymo, kultūrinėje, mokslinėje, kt.) bendradarbiaujama

7.2. RENGINIAI
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Dalyvių skaičius

Direkcijos vaidmuo, bendradarbiavusios
institucijos*

Gamtosauginių, kultūrinių renginių organizavimas
1.

Pasaulinės pelkėtų vietovių dienos minėjimas
(NDRP direkcija)

Vasario 2 d. 9 val.
Vasario 2 d. 15 val.
Vasario 2 d. 10 val.

25
12
38

1.Rusnės pagrindinėje mokykloj paskaita
moksleiviams.
2. F. Bajoraičio bibliotekoje paskaita
lankytojams.
3. Kintų kultūros namuose paskaita
moksleiviams.
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2.

Konkursas „Parskrenda paukščiai“

Kovo 14 d.

80

Nemuno deltos regioninio parko direkcija
kartu su valstybės įmone Šilutės miškų
urėdija ir Šilutės rajono savivaldybe
balandžio 1 d apdovanojo inkilų gamintojų
visus prizinių vietų laimėtojus. Inkilai
sukabinti Šilutės H. Šojaus dvaro parke.

3.

Akcija „Žvejoji – nešiukšlink 2010“
(Rusnės salos teritorija)

Gegužės 7 d

50

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

4,

Seminaras – „Savanoriškas darbas Lietuvos saugomose
teritorijose“.

Rugpjūčio 26 d.

125

5,

Moksleiviams renginys „Paukščių palydos“

Spalio 21 d.

30

6,

Palydint išskrendančius paukščius seminaras gidams
„Gamtos ir kultūrinio turizmo potencialo panaudojimas
Klaipėdos krašte“.

Spalio 28 d.

40

Lietuvos valstybinių parkų ir rezervatų
asociacija, NDRP direkcija, Jaunimo
savanoriškos veiklos centras „Deineta“
atstovai.
NDRP direkcija, Rusnės pagrindinė
mokykla.
Šilutės rajono savivaldybės administraciją
ir Salos etnokultūros ir informacijos
centras, NDRP direkcija

Parodos
1.
Kiti renginiai
1.

Talka su moksleiviais

Gegužės 10 d.

120

2.

Talka su moksleiviais

Gegužės 13 d.

34

NDRP direkcija, Rusnės pagrindinė mokykla
NDRP direkcija, Rusnės specialioji mokykla
NDRP direkcija, Rusnės specialioji mokykla

Viso: 8 vnt., dalyvių skaičius 554 vnt.

* Rašyti tik tuos renginius, kuriuos organizavo direkcija arba jie buvo organizuoti bendradarbiaujant su kitomis institucijomis

7.3. LEIDYBA, INFORMACINĖ VEIKLA
Darbų sritis

Darbų pavadinimai

Mato vienetai

Kiekis

Pastabos
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1. Direkcijos išleisti ar
inicijuoti spaudiniai

2. Bendravimas su
žiniasklaida

3. Kita visuomenės
informavimo veikla *

Bukletai (išvardyti)
Lankstinukai
(išvardinti)

Vnt./psl.sk./tiražas

Knygos (išvardyti)

Vnt. /psl.sk./tiražas

Kita (konkrečiai)

Vnt. /psl.sk./tiražas

TV reportažai

Vnt.

8

6 reportažai http://atostogos.pinigukarta.lt/, 1 reportažas
BTV žinios, 1 reportažas projekto „Keliauk kitaip“.

Radioreportažai

Vnt.

1

1 reportažas projekto „Keliauk kitaip“.

Publikuoti straipsniai
spaudoje

Vnt.

3

„Lietuvos rytas“, „Šilutės naujienos“,
(straipsnių sąrašas pateikiamas 3 priede)

Paskaitos

Vnt. /val.

4

Paskaitos apie pelkes ir jų reikšmę Rusnės pagrindinėje

Vnt. /psl.sk./tiražas

mokykloje, F. Bajoraičio bibliotekoje, Kintų
kultūros namuose.
Paskaita NDRP lankytojų centre „ Paukščių palydos“.

Seminarai

Vnt. /val.

Konferencijos

Vnt. /val.

-

Mokymai

Vnt. /val.

-

Pristatymai visuomenei Vnt. /val.

2

Parko direkcija pristatyta „Laivininkų šventėje“ Rusnės
miestelyje rugpjūčio 6 d. ir renginyje „Sostinės dienos“
Vilniuje rugsėjo 2-4 d.

Kita veikla

12

Suorganizuota 12 susitikimų su parko teritorijoje
esančiomis bendruomenėmis įvairiais klausimais

Vnt. /val.

3

Seminaras „

* 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.)

Lankytojų aptarnavimas lankytojų centre
(-uose)

-

260

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

3

86

Edukacinių paslaugų – teminių mokomųjų
programų organizavimas

2

Amatų mokymo (žvakių liejimo, pynimo iš
šiaudų, vytelių, kt.) paslaugos
Paslaugų, susijusių su etnokultūros papročių,
apeigų organizavimu ir kulinarinio paveldo
degustavimu, teikimas

Pajamos
(Lt)

Pastabos

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Informacinių leidinių platinimas

60

Išplatinta
direkcijos turėta
informaciniai
lankstinukai apie
parką

Kitos paslaugos (išvardyti)

Iš viso:

5

311

-

-

9. DIREKCIJAI PRISKIRTŲ SAUGOMŲ TERITORIJŲ BŪKLĖS VERTINIMAS
9.1. PRISKIRTŲ SAUGOMŲ TERITORIJŲ SĄRAŠAS IR VERTINIMO REZULTATAI
Eil.
Nr.
1.
2.

Saugomos
teritorijos
pavadinimas*
Graumenos
hidrografinis
draustinis
Kuršių marių
biosferos poligonas
-2 (Kuršių marios,
LTSIU0012 (dalis
nuo rytinio kranto
Šilutės r. iki
farvaterio)

Saugomos
teritorijos
plotas
(ha)
292

Vertinimo
data
2011-11-08

Esamos būklės įvertinimas**, išvados, pasiūlymai
būklės gerinimui
Neigiamo poveikio neužfiksuota. Būklė gera.
Duomenų nėra, būklės vertinti negalime.
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3.

Kintų botaninis
draustinis
(Kintų pievos ir
miškai
LTKLA0004)
Minijos
ichtiologinis
draustinis (Minijos
upės dalis
esanti RP ribose
LTKLA0007)
Norkaičių botaninis
draustinis

515

577

2011-10-26

6.

Pleinės
telmologinis
draustinis
(Pleinės pelkė
LTSIU0001)

277

2011-10-26

7.

Veiviržo
ichtiologinis
draustinis (Veiviržo
ir Šalpės upės
LTKLA0010)
Veiviržo
kraštovaizdžio
draustinis (Veiviržo
upės slėnis
LTKLA0006)

897

2011-10-26

1778

2011-10-26

Senosios Rusnės
ornitologinis
draustinis
(Senrusnės ir
Sennemunės ežerai
LTSLUB002)
Sausgalvių pievų
botaniniszoologinis
draustinis
(LTSLUB003)

1585,7

4.

5.

8.

9.

10.

2011-10-26

2011-10-26

240,5

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 5 ha tvarkymo
darbai, nušienauta, 2 stendų pastatymas

Gamtotvarkos plane numatytos priemonės nebuvo
įgyvendintos, priemonių tikslingumą būtina peržiūrėti.

* 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

Išduotos
deklaracijos

30

10

10

0

5

2011 metais iš viso buvo išduota 10 planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio „Natura
2000“ teritorijoms vertinimo išvadų. Iš kurių du 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 2011 metais deklaracijų neišdavė. Direkcijai 2011
metais nebuvo pateikta derinti nė viena poveikio aplinkai vertinimo programa, bei poveikio aplinkai
vertinimo ataskaita.
10. SUVESTINĖ NEMUNO DELTOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2011 M. VEIKLOS
LENTELĖ

Priemonės (veiksmai) pagal veiklos sritis

Darbų vykdymas

1. TERITORIJOS ANALIZĖ IR PLANAVIMAS
1.1. Taikomųjų tyrimų ir stebėsenos (monitoringo) organizavimas ir
vykdymas
Kraštovaizdžio, biologinės įvairovės tyrimai ir stebėsena (monitoringas)
Gamtos ir kultūros paveldo kompleksų ir objektų tyrimai
Kiti tyrimai, stebėjimai
Lankytojų skaičius lankytojų centre
Lankytojų skaičius visoje teritorijoje
Viso:
1.2. Strateginio ir teritorijų planavimo dokumentų, techninių
projektų, kitos projektinės dokumentacijos rengimas ir
organizavimas
Strateginio planavimo dokumentai
Teritorijų planavimo dokumentai
Statinių techniniai, supaprastinti projektai
Kiti projektai
Viso:
1.3. Teritorijų planavimo dokumentų, statinių projektų ir kitų
dokumentų nagrinėjimas
Pateikti / nepateikti pasiūlymai sąlygoms teritorijų planavimo
dokumentams
Pateiktos teigiamos / neigiamos išvados teritorijų planavimo
dokumentams derinti
Išduotos / neišduotos sąlygos statinių projektavimui
Pritarta / nepritarta statinių projektams
Pritarta / nepritarta kitiems dokumentams
Viso pritarta:

Tyrimai
temų sk.

Lankytojai
vnt.

19
1
260
65025
65285
vnt.
2
2 (dalyvavimas rengiant NDRP
tvarkymo ir ribų ir zonų ribų
planus)

vnt.

vnt.

4

2

4

-

17
29
-

5
5
66

2. TERITORIJŲ APSAUGA IR TVARKYMAS
2.1. Teritorijų (įskaitant paveldo objektus) tvarkymas, priežiūra,
pritaikymas lankymui
Natura 2000 teritorijų:
Sennemunės ir Senrusnės ežerų tvarkymas
Kintų žuvininkystės tvenkininiai
Gamtos ir kultūros paveldo objektų
Teritorijos apie Zuderman ąžuolą (gamtos paminklą) tvarkymas
Rekreacinių teritorijų (įvardyti)
Atkurta pažeistų teritorijų ar objektų (įvardyti)
Kitų teritorijų (įvardyti)

Sutvarkyta
vnt.
ha

Prižiūrėta
vnt.
ha
1
1

5
570

1

0,05
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Priemonės (veiksmai) pagal veiklos sritis

Darbų vykdymas
Viso:

Priskirtų saugomų teritorijų (įskaitant Natura 2000 teritorijas)
tvarkymas

3
Sutvarkyta
vnt.

ha

575,05
Prižiūrėta
vnt.

ha

Viso:
2.2. Infrastruktūros objektų įrengimas ir priežiūra
vnt

Įrengta
ha km

Takų, trasų, privažiavimų
Žalgirių pažintinis takas
Aukštumalos pažintinis takas
Pakalnės pažintinis takas
Automobilių stovėjimo aikštelių
Apsistojimo vietų (stovyklaviečių, poilsiaviečių, atokvėpio vietų)
(įvardyti)

2

Atlikta patikrinimų
Nustatyta pažeidimų

5,
5
1,
5
4

1

„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

Atnaujinta
vnt ha km
3
6
1
1,5
1
1
1
3,5

1
2

1
1

1
1
259
vnt.

2
planinių
8
7 (pažeidimus
fikasavo
KRAAD
specialistai)

neplaninių
1

Išaiškinta pažeidimų
1
3. BENDRADARBIAVIMAS, KULTŪRINĖ, ŠVIETĖJIŠKOJI, INFORMACINĖ VEIKLA
3.1. Bendradarbiauta su institucijomis, organizacijomis, kt.
Institucijų, organizacijų sk., vnt.
Viso:
6
3.2. Suorganizuota renginių
vnt.
Viso:
6
3.3. Leidyba, propagandinė veikla
vnt.
Direkcijos išleisti ar inicijuoti spaudiniai
Parengta TV, radioreportažų
9
Publikuoti straipsniai spaudoje
3 (direkcijos)/24 apie parką
Suorganizuota konferencijų, seminarų, mokymų
3
Darbuotojų skaitytos paskaitos, pranešimai
15
Kita veikla
Paslaugų sk.
Pajamos
4. TEIKIAMOS PASLAUGOS
vnt.
Lt
Viso:
5
-

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
6162.2
vnt.
10
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Nemuno deltos regioninio parko direktorius Ramūnas Lydis

____________________________
(data, parašas)
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PRIEDAI
Informacija apie valstybiniame parke / biosferos rezervate kitų juridinių ir fizinių asmenų teikiamas paslaugas
Paslaugos pavadinimas

Paslaugos teikėjas (įmonės pavadinimas, asmens
pavardė, adresas)

v.

Viešbučio paslaugos, rekreacinė
žūklė, laivų nuoma, maitinimo
paslaugos

UAB ,,Ventės turizmo centras”, Šturmų kaimas, Šilutės
rajonas

Viešbučio paslaugos, rekreacinė
žūklė, laivų nuoma, maitinimo
paslaugos

UAB ,,Kintai”, Kintų seniūnija, Šilutės rajonas

Kaimo turizmo paslaugos

Dalia Drobnienė, Lakštingalų g. 2, Rusnė, Šilutės rajonas

Kaimo turizmo paslaugos

Genė Gečienė, Lakštingalų g. 1, Rusnė, Šilutės rajonas

Kaimo turizmo paslaugos

Emilija Pužienė, Pylimo g. 4, Rusnė, Šilutės rajonas

Kaimo turizmo paslaugos

Dainora ir Kęstutis Laukevičiai, Lakštingalų g. 5, Rusnė,
Šilutės rajonas

Kaimo turizmo paslaugos

R. Plikšnys, Pakalnės kaimas, Šilutės rajonas

Kaimo turizmo paslaugos

Vasiliauskai, Vorusnės kaimas, Šilutės rajonas

Kaimo turizmo paslaugos, valčių
nuoma

Simas Knapkis, Skirvytėlės g. 9, Rusnė, Šilutės rajonas

Laivų nuoma

Algimantas Dirsė, Neringos g. 55, Rusnė, Šilutės rajonas

Pastabos, komentarai
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Kaimo turizmo paslaugos, rekreacinė
žūklė, laivų nuoma

Jonas Bulavinas, Minija (Mingė), Kintų seniūnija, Šilutės
rajonas

Kaimo turizmo paslaugos, rekreacinė
žūklė, laivų nuoma, maitinimo
paslaugos

UAB ,,Ventainė”, Ventė kaimas, Kintų seniūnija, Šilutės
rajonas

Kaimo turizmo paslaugos

Živilė Skirkevičienė, Pakalnės g. 48, Rusnė, Šilutės rajonas

Kaimo turizmo paslaugos

Danutė Vaičiulienė, Rusnė

Kaimo turizmo paslaugos, laivų
nuoma

Inga ir Žygimantas Šarakauskai „Ėvė“, Mingės kaimas,
Šilutės rajonas

Kaimo turizmo paslaugos, rekreacinė
žūklė, laivų nuoma

Kaimo turizmo sodyba „Aukštumalės krantas“, Šyšgirių
kaimas, Kintų seniūnija

Stovyklavietė, laivų nuoma

Svitkinų stovyklavietė Rusnėje

Maitinimo paslaugos

Valgykla ,,Rusnelė”, Taikos g. 1, Rusnė, Šilutės rajonas

Informacija apie valstybiniame parke / biosferos rezervate esančius objektus, priklausančius kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims
Apgyvendinimo būdai,
įstaigos

Objekto pavadinimas

Savininkas
(fizinis ar
juridinis
asmuo)

Vietų
skaičius

Viešbučiai ir moteliai

Svečių namai "Žvejų užeiga"

Juridinis
asmuo

20

Pastabos, komentarai

Tel.: +370 441 69510,
www.kintai.lt

Mob.

tel.: +370 610 06711,

Svečių namai „Žvejų užeiga“: 7 dviviečiai, 2 triviečiai ir
1 liuksas/25 asmenys, „Pelikanas“: 10 kambarių /26
vietos
36

Viešbutis-restoranas „Šturmų
švyturys“

Juridinis
asmuo

20

Mob. tel. +370 687 97756 Interneto tinklalapis
www.sturmusvyturys.lt
Viešbutis, kuriame gali apsistoti 20 asmenų. Detali
informacija nurodytame tinklalapyje

Laisvalaikio ir poilsio centras
"Ventainė"

Juridinis
asmuo

10

Tel.: +370 441 68525 Tel./faks.:+370 441 47422
Interneto tinklalapis www.ventaine.lt
27 kambariai viešbutyje, 8 nameliai kempinge, 30 vietų
turistiniams automobiliams (kemperiams), 100 vietų
palapinėms

Poilsio namai

-

-

-

Turistinės bazės

„Šilinininkai"

Juridinis
asmuo

80

Fizinis asmuo

15

Šilininkai, Šilutės rajonas

Kaimo turizmo sodybos

Dalios ir Arūno Drobnių kaimo
turizmo sodyba

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.
Tel +370 611 29594, +370 441 58189 Mob. +370 687
74687 Faksas. +370 441 58189
http://www.poilsisrusneje.lt/
Sodybą rasite ant Pakalnės upės kranto Rusnės
miestelyje. Laukiame visų, norinčių susipažinti su
Rusnės sala, pažvejoti, paplaukioti valtele ar baidare.

G. Gečienės kaimo turizmo
sodyba

Fizinis asmuo

17

Tel. Nr. +370 441 58174
Mob. +370 682 67827
Sodyba netoli Vorusnės ir Pakalnės upelių. Poilsis
mėgstantiems ramybę, žvejybą, paukščių stebėjimą.
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Emilijos Pužienės kaimo
turizmo sodyba

Fizinis asmuo

9

Pylimo g. 4, Rusnės sen., Šilutės r. Tel. Nr. +370 651
77898, Mob. +370 441 58230
Jauki sodyba įkurta netoli Pakalnės upės, skirta šeimoms,
nedidelėms grupėms, žmonėms, mėgstantiems ramų
poilsį.

Etnografinė kaimo turizmo
sodyba "Upeivis"

Fizinis asmuo

10

Skirvytėlės g. 9, Rusnė, Šilutės rajonas Kontaktai: Tel.:
+370 441 58142, Mob. tel.: +370 612 31881
Pirtis, baidarės, ekskursijos, kurėnas

Jono Bulavino kaimo turizmo
sodyba

Kaimo turizmo sodyba „Mingės
egzotika“

Fizinis asmuo

Juridinis
asmuo

20

42

Minijos k., Kintų sen., Šilutės raj, Tel.:+370 441 52664,
Mob. tel.:+370 685 33211
Internet tinklalapis http://www.minges.lt
Mingės kaimo pakraštyje, ant Minijos upės kranto jau
kelinti metai poilsiautojus kviečia Jono Bulavino kaimo
turizmo sodyba.
Minijos (Mingės) kaimas, Kintų seniūnija, Šilutės
rajonas
Mob. +370 686 66600, Tel./faks. +370 441 69526
El. p.: minge@erdves.lt
Interneto tinklalapis http://www.mingeskaimas.lt/
Sodyba ant Minijos upės kranto, yra 3 nameliai, kuriuose
telpa 18 žmonių, 4 kambariai šalia pirties, 5 kambariai
sodyboje, 2 kambarių butas.

D. ir K. Laukevičių kaimo
turizmo sodyba

Fizinis asmuo

14

Lakštingalų 5, Rusnė, Šilutės rajonas
Tel. +370 699 34193, +370 685 03137, +370 441 58348
Sodyba ant upės kranto, sodyboje daug dekoratyvinių
augalų, yra tvenkinys.
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Kaimo turizmo sodyba
"Pakalnės vingis"

Vasiliauskų kaimo turizmo
sodyba

Fizinis asmuo

Fizinis asmuo

40-45
(su
palapinė
mis iki
90)

20

Rusnė, Šilutės raj. Tel.: 8 (686) 81919, 8(686) 30530
Interneto tinklalapis http://www.pakalnesvingis.lt/
Kaimiška pirtis ir japoniški kubilai. Galima paplaukioti
valtimis, baidarėmis, pasivažinėti dviračiais. Yra 2
kateriai, rengiama apžvalginė ekskursija džipu po Rusnės
salą.
Tel. 8 44 150062, 8 686 23920, 8 615 52763 Skirvytėlės
g. 17, Rusnės sen. Šilutės raj. Interneto svetainė
http://www.vasiliauskusodyba.visiems.lt/
Sodyba tinka tiek ramiam poilsiui, tiek mėgstantiems
žuvauti. Aktyviam poilsiui yra tinklinio, krepšinio
aikštelė, sūpynės. Čia rasite pirtį, lauko pavėsinę,
dviračius.

Kaimo turizmo sodybą
„Pakalnė“

Fizinis asmuo

25

Pakalnės 48, Pakalnės k., Rusnės sen., LT-99343 Šilutės
r. Tel. nr. +370 441 53440 Mob. +370 612 80584
skirke@takas.lt
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.

Svitkinų stovyklavietė ant
Atmatos upės kranto

Fizinis asmuo

14

Rusnė, Šilutės rajonas
Tel. +370 688 85619, +370 615 63486
Nuomojamas 12 vietų pramoginis laivas, rengiamos
kelionės po Nemuno deltą ir Kuršių marias, perkeliama į
Nidą ar kitus uostus. Plukdo į žvejybą.
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Danutės ir Izidoriaus Vaičiulių
kaimo turizmo sodyba

Fizinis asmuo

10

Šyškrantės 61, Rusnė, Šilutės rajonas
Tel. +370 441 58555, +370 514 89068, +370 699 06303
Sodyba įsikūrusi Rusnės saloje, 3,3 km nuo Rusnės tilto
važiuojant link Uostadvario, šalia Atmatos upės.

Kaimo turizmo sodyba
„Aukštumalės krantas“

Fizinis asmuo

27

Mob. Tel. +370 650 65322, +370 650 65334
Interneto tinklalapis http://www.aukstumaleskrantas.lt
Sodyba–vienkiemis įsikūrusi ant Aukštumalės upės
kranto šalia Krokų Lankų ežero. Poilsiautojai laukiami
ištisus metus.

Ingos ir Žygimanto Šarakauskų
sodyba "Ėvė"

Fizinis asmuo

29

Minijos k., Kintų sen., LT-99050 Šilutės r.
Tel. nr. + 370 615 20066, Mob. +370 616 50640,
Faksas. +370 372 25129
Interneto tinklalapis http://www.mingeseve.lt
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.

Nakvynės paslaugų
namai

-

-

-

Kempingai

-

-

-

Kita

-

-

-

Direkcijos darbuotojų publikacijos
Eil.

Leidinio pavadinimas, numeris,

Straipsnio pavadinimas

Autorius
40

Nr.
1.
2.
3.

leidimo data
www.YouTube.lt
2011-02-02
www.Lrytas.lt
Fotodiena per 2011 m.
www.nemunodelta.lt (2011-08-08),
www.silute.lt
www.silutesetazinios.lt (2011-08-08)

Aukštumalos aukštapelkė

Kristina Mudinaitė

Fotografijos Nemuno deltoje, 63 vnt.

Robertas Kubilius

Įsigaliojo naujas Nemuno deltos regioninio parko apsaugos
reglamentas

Ramūnas Lydis

Straipsniai apie saugomą teritoriją spaudoje

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Leidinio pavadinimas, numeris,
leidimo data
„Šilutės naujienos“,
Nr. 1, 2011-01-04
„Lietuvos rytas“,
Nr. 7, 2011-01-22
„Žaliasis pasaulis“
Nr. 4 2011-01-27
„Pamarys“
Nr. 8 2011-01-28
www.silutesetazinios.lt
2011-01-31
www.siluteszinios.lt
2011-01-31
www.vstt.lt
Naujienos 2011-02-01
www.Lrytas.lt
www.am.lt
Naujienos 2011-02-01
www.grynas .lt
2011-02-02
www.litera.lt
„Pamarys.EU“
Nr. 8 2011-02-11

Straipsnio pavadinimas

Autorius

Išgyventi atšiaurią žiemą žvėrims padeda žmonės

Asta Alkaitė

Marių krante lyčių piramidės

Aldona Aleksiejūnienė

Ir veiklos įvairovė ir geri rezultatai

Vytautas Leščinskas

Tvanas grasina įkalinti rusniškius

Simonas Skutulas

Nemuno deltos pelkės – ypač vertingos
Vyks Tarptautinės pelkių vietovių dienos minėjimas

Orestas L
idžius
Edvardas Lukošius

Nemuno deltos regioninio parko pelkės

VSTT

Skandalas pamaryje sutaupė milijoną
Pasaulinę pelkių dieną – apie būtinybę

Alvydas Ziabkus
AM

Pelkių dieną – keturi faktai apie Lietuvos pelkes

X

Kintiškius erzina gamtosaugininkai

Vaidotas Vilkas
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19..
20.
21.
22.
23.
24.

„Lietuvos rytas“,
Nr. 18, 2011-02-17
„Šilutės Naujienos“,
Nr. 14, 2011-02-18
„Vakarų ekspresas“
2011-03-24

Rusnę išlaisvino ledo kelias

Aldona Aleksiejūnienė

Rusnės blokada

Asta Alkaitė

Pajūris puoselėja viltis prisistatyti visam pasauliui

Eglė Ruškutė

„Šilutės Naujienos“,
Nr. 26, 2011-02-18
www.Lrytas.lt
2011-05-08
„Šilutės Naujienos“,
Nr. 26, 2011-06-03
„Šilutės Naujienos“,
Nr. 26, 2011-06-03
www.grynas .lt
2011-06-09
www.silutesetazinios.lt
2011-01-31
www.kaunodeina.lt

Paukščių dienai – inkilai su langais ir kėdutėmis...

Mėta Mirbakaitė

Nuo Rusnės tilto iki Atmatos žiočių žjejai kuopė nevalų
palikimą
Sterkų mailiaus įveista rezervatinėje Kuršmarių dalyje

Aldona Aleksiejūnienė

Istorinėje Muižės dvarvietėje pasidarbavo buldozeris

Sigitas grinčinaitis

Gaisras Šilutės durpyne sunaikino vieną vertingiausių
ekosistemų Europoje
Sąskrydyje Rusnėje – apie savanorystę saugomose teritorijose

VSTT

www.Lrytas.lt
2011-11-27
www.Lrytas.lt
2011-11-27

Po milijonierių iškylos Ventės rage - tyrimas
Turistus vilioja migruojantys paukščiai
Nemuno deltos regioniniame parke rastas išnykusiu laikytas
augalas
Po durpyno gaisro verslas gviešiasi dar vieno ploto
Aukštumalos draustinyje

Asta Alkaitė

Asta Aleksėjūnaitė
Laima Putriuvienė
Vytautas Uselis
Aldona Aleksiejūnienė
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