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Apie šį lankstinuką

Beveik visa pasaulio žuvininkystė šiuo metu yra arti tvaraus 
išnaudojimo limitų arba juos viršija. Kartu ir žuvies suvartojimas 
maistui per pastaruosius dešimtmečius pasaulyje padvigubėjo 
atitinkamai augant akvakultūrai, kuri tampa vis svarbesnė 
apsirūpinant žuvimi ir jūros maistu. 

Vienas iš vykdomos ir numatomos akvakultūros veiklos 
ekspansijos vidaus ir jūrų vandenyse iššūkių yra prieiga prie plotų 
ir aplinkos tvarumas, ypač kalbant apie apsaugos teritorijas ir 
atitinkamų leidimų procedūras. Tai ypač aktualu Natura 2000 
tinklo teritorijoms, įsteigtoms rečiausioms ir nykstančioms rūšims 
bei buveinių tipams apsaugoti pagal dvi direktyvas, ES buveinių 
ir paukščių direktyvas, kurios yra Europos bioįvairovės politikos 
kertiniai akmenys.

Šioje skrajutėje trumpai pristatyto “Akvakultūros ir Natura 
2000” gairių dokumento tikslas yra suteikti daugiau žinių apie 
akvakultūros veiklą Natura 2000 teritorijose pagrindžiančius 
ES teisės aktus ir geriau juos įgyvendinti taip padedant geriau 
suprasti teritorijų apsaugos tikslus, propaguoti geriausias 
praktikas, iliustruojančias, kaip gamtos apsaugos nuostatos gali 
derėti su tvaria akvakultūros plėtra.

Visoje Europos Sąjungoje veikia šimtai „Europe Direct“ 
informacinių centrų. Artimiausio centro adresą galite rasti 
čia: https://europa.eu/european-union/contact_lt

Nemokamas tel. 00 800 67 89 10 11 (kai kurie operatoriai 
gali imti mokestį už šiuos skambučius)

El. p. https://europa.eu/european-union/contact_lt

Informacija apie Europos Sąjungą visomis oficialiosiomis 
ES kalbomis pateikiama Europos svetainėje  
https://europa.eu/european-union/index_lt

Galite nemokamai atsisiųsti ar užsisakyti ES leidinių 
apsilankę https://publications.europa.eu/lt/publications

Nemokamų leidinių kopijų galite gauti susisiekę su 
„Europe Direct“ arba vietos informaciniame centre (žr. 
https://europa.eu/european-union/contact_lt).

ES atvirasis duomenų portalas (http://data.europa.eu/
euodp/lt/home) suteikia prieigą prie ES duomenų rinkinių. 
Duomenis galima atsisiųsti ir naudoti nemokamai tiek 
komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais.
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•	 Recirkuliacinės akvakultūros sistemos (RAS) yra sausumoje 
įrengtos sistemos, kuriose vanduo po mechaninio, cheminio ir 
biologinio išvalymo yra panaudojamas pakartotinai. 
•	 Varžos gėlavandeniuose ežeruose ir upėse taip pat suteikia 
ribotas, tačiau svarbias galimybes tam tikrai gėlavandenei 
akvakultūrai tam tikruose vandens telkiniuose įgyvendinti.

Integruota akvakultūra 
Integruotai akvakultūrai priskiriama mišrioji žuvivaisa, integruota 
daugiatrofinė akvakultūra ir akvakultūros integravimas į 
kitas veiklas, pavyzdžiui, žemės ūkį. Integruota daugiatrofinė 
akvakultūra (IDA) apima organizmus iš įvairių trofinių 
ekosistemos lygmenų (pvz., žuvų, vėžiagyvių, dumblių), kai vienų 
organizmų šalutiniai produktai tampa kitų organizmų maistu. 
Šios sistemos gali būti naudojamos perdirbti aukštesnio mitybos 
lygmens rūšių maistingąsias medžiagas į komerciškai vertingą 
maistą žemesniam mitybos lygmeniui. Kai kurios valstybės jau 
integravo akvakultūros bandomuosius projektus.

Akvakultūra ES

Akvakultūra turėtų būti suprantama kaip vandens organizmų 
veisimas ir auginimas taikant techniką ir metodus, kuriais 
siekiama gauti didesnę nei natūraliomis sąlygomis produkciją. 
Veisimo ar auginimo etape iki derliaus surinkimo, įskaitant patį 
derliaus surinkimą, organizmai yra fizinio ar juridinio asmens 
nuosavybė. Akvakultūrą galima apibūdinti įvairiai, įskaitant 
auginamus organizmus, kultūros aplinką, gamybos intensyvumą 
ir naudojamos gamybos sistemos tipą. Šių dalykų supratimas 
lemia akvakultūros operacijų sąveikas su gamta.

Europos Sąjungoje akvakultūrą sudaro trys pagrindiniai 
subsektoriai su skirtingomis istorijomis ir charakteristikomis. 
Tai yra vėžiagyvių auginimas (57% visos gamybos 2009 m.), 
gėlavandenių žuvų auginimas (18%) ir jūrinių žuvų auginimas 
(25%). Vėžiagyvių gamybos mastas yra beveik toks pat kaip ir 
pelekinių žuvų, tačiau sudaro tik apie 34% visos vertės .

Jūrų ir pakrantės zonų akvakultūra
•	 Vėžiagyvių auginimas: dauguma tik nuo laukinės gamtos 
rūšių ir natūraliai aplinkoje esančių maistingųjų medžiagų 
priklausantys Europos vėžiagyvių yra moliuskai. Austrių 
auginimas taip pat yra svarbi veikla ES. Kitoms dideliais kiekiais 
auginamoms rūšims priskiriami ir dvigeldžiai moliuskai.
•	 Jūrinių pelekinių žuvų auginimas: jūrinių pelekinių žuvų 
rūšių kultūra gali būti skirstoma pagal tai, kur auginamos žuvys, 
pakrantės vietovėje ar jūroje. Pakrantės vietovėje akvakultūros 
sistemos gali veikti pakrančių įlankose ar sausumoje įrengtuose 
tvenkiniuose arba vandens talpyklose. 

Gėlavandenių žuvų auginimas
Įvairios gėlavandenių žuvų auginimo sistemos Europos Sąjungoje 
gali būti skirstomos daugiausia remiantis veiklos intensyvumu, 
vandens ištekliams valdyti naudojama sistema ir naudojamomis 
žuvų rūšimis. 
•	 Žuvų auginimas tvenkiniuose yra seniausia, dar viduramžiais 
gyvavusi, akvakultūros praktika Europoje. 
•	 Tekančio vandens sistemos: tradicinėse sistemose vanduo per 
kultūros sistemą prateka tik vieną kartą ir toliau grąžinamas atgal 
į vandens aplinką. 
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ES gamtos direktyvos 

Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos pagrįsta pripažinimu, kad Europos 
Sąjungoje natūralių buveinių būklė nuolat blogėja, ir vis didėja 
Bendrijos gamtos paveldo dalį sudarančių rūšių skaičius, kurioms 
gresia didelis išnykimo pavojus. Direktyva siekiama atstatyti ar 
palaikyti gerą jų apsaugos būklę įsteigiant specialias saugomas 
teritorijas (SST), kad būtų sukurtas vientisas Europos ekologinis 
tinklas Natura 2000. Į tinklą taip pat įeina ir teritorijos, įsteigtos 
kaip specialiai saugomos teritorijos (SST) pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/147/EB dėl laukinių 
paukščių apsaugos. 

Abejomis direktyvomis saugoma apie 1500 retų ir nykstančių 
rūšių bei apie 230 buveinių tipų (įskaitant jūrų ir pakrantės 
buveines, gėlavandenes buveines, šlapžemes ir t.t..), kad jos 
palaikytų ar pasiektų gerą apsaugos būklę, ypač įsteigiant ir 
tvarkant Natura 2000 tinklui priklausančias teritorijas.

Natura 2000 tinklas remia tvarios plėtros principą. Juo 
nesiekiama uždrausti žmogaus veiklos, bet veikiau užtikrinti, kad 
ji būtų vykdoma tokiu būdu, kuris vis tiktai leistų pasiekti Natura 
2000 teritorijai nustatytus apsaugos tikslus (saugoti dabartines 
Bendrijos svarbos rūšis ir buveinių tipus). Šį principą pagrindžia 
Buveinių direktyvos 6 straipsnis, kuriame pareiškiama, kad 
kiekvienoje Natura 2000 teritorijoje valstybės narės privalo:
•	 taikyti tinkamas apsaugos priemones, atitinkančias ekologinius 
reikalavimus teritorijose esantiems saugomų buveinių tipams ir 
rūšims (6 straipsnio 1 dalis),
•	 vengti žalingos veiklos, kuri galėtų reikšmingai trikdyti šias 
rūšis ar bloginti saugomų rūšių buveines ar buveinių tipus (6 
straipsnio2 dalis),
•	 laikytis 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytos tvarkos naujai 
plėtrai, kuri gali turėti poveikį Natura 2000 teritorijai.
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Įvairios akvakultūros sistemos gali daryti įvairų neigiamą poveikį 
gamtinei aplinkai, įskaitant buveinės praradimą ar pablogėjimą, 
rūšių sutrikdymą ir rūšių išstūmimą, taip pat ir pokyčius vietos 
bendruomenėse. 

Įvairių akvakultūros sistemų poveikis priklauso nuo kelių veiksnių, 
įskaitant hidrografines ūkio vietos sąlygas, auginamų organizmų 
rūšis, gamybos metodą, valdymo praktiką ir t.t. Įvertinant galimas 
rizikas privaloma atsižvelgti į visus šiuos veiksnius, įskaitant 
ekosistemos jautrumą ar pažeidžiamumą dėl galimų akvakultūros 
padarinių. 

Lentelėje parodoma, į kokius klausimus būtina atsižvelgti 
įvertinant įvairias akvakultūros sistemas. Reikia pabrėžti, kad šie 
galimi padariniai ne visada atsiranda arba jie gali būti neaktualūs 
konkrečios teritorijos apsaugos tikslams. Kiekvienu konkrečiu 
atveju būtina nustatyti faktinius galimus padarinius, kurie 
priklauso nuo aplinkos ir auginimo sąlygų bei nuo atitinkamų 
valdymo praktikų, kurias būtina taikyti, kad būtų galima išvengti 
šių padarinių ar juos sumažinti. 

Gairėse pateikiami keli konkretūs pasiūlymai dėl visoms 
akvakultūros sistemoms taikytinų poveikio sumažinimo 
priemonių. Toliau pateikiami keli pavyzdžiai: 
•	 naudojant jūrines varžas išteklių tankumo kontrolė ir 
apribojimas gali sumažinti galimus organinių atliekų sąlygojamus 
pokyčius, tuo tarpu pašaro virškinamumas, kaip ir maisto atliekas 
mažinančios sistemos, taip pat gali šį poveikį sumažinti;
•	 parenkant tinkamas vėžiagyvių plaustų ir ilgų lynų vietas 
su gera vandens apykaita ir tinkamus prognostinius modelius 
naudojančio ūkio dydį, leidžiantį apskaičiuoti bentinės apkrovos 
pėdsakus, galima sumažinti galimą pagrindinį šių sistemų 
poveikį;
•	 naudojant sausumos talpyklų sistemas jūrinėms rūšims, 
poveikį galima sumažinti ištekančio vandens pagalba, kuris, prieš 
jį išleidžiant į komunikacijos kanalą tarp įlankos ir jūros, gali būti 
mikrofiltruojamas, nusodinamas ir išgryninamas panaudojant 
nusodinimo baseinų grandinę, kad vienaląsčiai dumbliai 
pasisavintų maistingąsias medžiagas.

Tinkamai įgyvendinant aktualius ES ir nacionalinius teisės aktus, 
galima išvengti reikšmingos, akvakultūros sąlygojamos, apkrovos 
ir poveikio arba galima juos sumažinti. Šias priemones papildo 
akvakultūros ūkio subjektai, savanoriškai ir kiek įmanoma 
stengdamiesi taikyti gerąją valdymo praktiką (pvz., elgesio 
kodeksus, stebėseną ir sertifikavimą), ir ekologinę akvakultūrą 
skatinanti ES. 

Lentelė: Įvairioms akvakultūros sistemoms aktualių klausimų 
sąrašas.

Pakrančių ir jūros Gėlavandenių

Galimas akvakultūros 
sistemos poveikis
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Sedimentacija X X X X X X X X

Biogeocheminiai 
vandens pokyčiai X X X X X X X

Cheminės medžiagos X X X X X

Infrastruktūros 
poveikis X X X X X X X

Trikdymas X X X X X X X X X X

Plėšriųjų rūšių 
kontrolė X X X X X X X X X

Kryžminimas X X X X

Patogenų 
perdavimas X X X X X X X X

Svetimos rūšys* X X X X X X X X X

* svetimų rūšių introdukavimą žemės ūkyje reglamentuoja Reglamentas 
708/2007

Poveikis gamtinei aplinkai ir laukinei florai bei faunai ir sumažinimo priemonės
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Tačiau akvakultūra gali turėti ir naudingą poveikį Natura 2000 
teritorijoms, kai ji yra naudinga ir pasitarnauja aplinkai bei 
palaiko tinkamas buveines (pvz., tvenkinius) Bendrijos svarbos 
rūšims, pavyzdžiui, vandens paukščių buveinėms.

Bioįvairovės apsaugą stiprinančios geriausios praktikos 
taikymas:
•	 Prancūzijos La Brenne gamtos parką sudaro beveik 4000 
brandžiaisiais viduramžiais žmogaus sukurtų tvenkinių. Parke 
vandens aplinkos apsaugos priemonės taikomos atkurti 
ar palaikyti palankias sąlygas vabzdžiams, varliagyviams, 
paukščiams ir žuvims (atvirų vandens plotų už nendrių 
sukūrimas, seklių nendrių lysvių sukūrimas ar lūgninių šeimos 
genties augalų pasodinimas, nendres užgožiančių gluosnių 
pašalinimas ir t.t.), palaikyti augmenijos juostas, išvengti tręšimo, 
kontroliuoti svetimas rūšis, pvz., nutrijas, ondatras ir vėžius 
(šaudant, naudojant spąstus, filtrus) ir pan.
•	 Kai kuriuose Slovakijos žuvų tvenkiniuose įprasta praktika yra 
neleisti šalinti vandens augmenijos, dėl ko atsiranda švendrių 
ir paprastųjų nendrių sąvašynai. Juose peri garniai (purpuriniai 
garniai, girnovės, naktikovai), nendrinės lingės, baubliai, mažieji 
baubliai, rudakakliai kragai, juodakakliai kragai (dabar reti) ir 
rudės.

•	 Čekijos Respublikos Nesyt žuvų tvenkinys, kuris yra Natura 
2000 teritorijos “Lednice fishponds” dalis ir kuriame vykdoma 
žuvininkystės veikla, integravo vasaros drenažą kaip valdymo 
priemonę, sukuriančią tinkamas aplinkos sąlygas paveiktų 
tvenkinių substratų druskamėgiams augalams ir kai kuriems 
nykstantiems šlapžemių paukščiams.

Naudą ir paslaugas aplinkai suteikiančių sistemų rėmimas
•	 Vėžiagyvių auginimas gali suteikti ekosistemos paslaugas 
pašalinant neorganines maistingąsias medžiagas iš eutrofikuotų 
ekosistemų (bioekstrakcija). Moliuskų auginimas ir surinkimas yra 
taikomas kaip vandens kokybės valdymo metodas teritorijose, 
į kurias patenka pasklidžiosios maistingosios medžiagos, pvz., 
Švedijoje.
•	 Vėžiagyvių ir jūros dumblių auginimą taip pat galima derinti 
su žuvų auginimu integruotoje daugiatrofinėje akvakultūroje 
(IDA), kur vėžiagyviai ir jūros dumbliai surenkami kompensuojant 
praturtinimą maistingomis medžiagomis dėl žuvų pašaro 
metabolizmo. Ši praktika vystoma Norvegijoje ir Viduržemio jūros 
šalyse.
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Strateginio planavimo nauda

Strateginis požiūris į įvairių sektorių politikos tikslus leidžia juos 
integruotai ištirti plačioje geografinėje teritorijoje ir tokiu būdu 
parengti nuoseklesnę regioninės plėtros strategiją, maksimaliai 
padidinančią naudą ir sumažinančią konfliktus, kai tik įmanoma.

Erdvinis ar sektorinis planavimas kartu su aktualiu strateginiu 
aplinkos įvertinimu vaidina esminį vaidmenį suteikiant 
akvakultūros veiklos vietoms rekomendacinius ir patikimus 
duomenis bei tikrumą investuotojams, siekiantiems išvengti 
konfliktų vietos lygmenyje ir suderinti savo veiklą su apsaugos 
tikslais. 

Jūrinių teritorijų planavimo plėtra ir taikymas kartu su integruotu 
pakrantės zonų valdymu gali, pavyzdžiui, palengvinti tinkamų 
teritorijų su akvakultūrai reikalingo vandens kokybe paskyrimą ir 
tuo pačiu apsaugoti bioįvairovės atžvilgiu jautrias teritorijas bei 
numatyti rizikas, tarp jų ir kylančias dėl klimato kaitos, potvynių 
ar pakrantės erozijos.

Suomijos akvakultūros teritorijų 
atrankos planas
Pietvakarių Suomijos ir Satakuntos akvakultūros teritorijų 
atrankos planas yra regioninio planavimo pavyzdys. Atrankos 
planą parengė reprezentatyvi regiono ekspertų darbo grupė, 
sudaryta iš akvakultūros pramonės, aplinkos apsaugos 
ir žuvininkystės administracijos, regioninių planavimo ir 
tyrimų organizacijų atstovų. Buvo nustatytos tinkamos 
teritorijos ir pašalintos netinkamos teritorijos. Paukščių 
perėjimo metu aplink paukščių salas Natura 2000 teritorijose 
buvo sumodeliuota plati apsauginė zona. Dėl to žuvų ūkiai 
nebegali daryti reikšmingo poveikio Natura 2000 teritorijose 
saugomoms gamtos vertybėms.
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Buveinių direktyvos 6 straipsnio .3 ir 4 dalyse nustatoma tvarka, 
privaloma planuojant veiklą, kuri galėtų pakenkti Natura 2000 
teritorijai. Šioje tvarkoje yra trys etapai: patikrinimas, tinkamas 
įvertinimas (TĮ) ir nukrypimai išskirtiniais atvejais. Kiekvienas 
etapas nustato, ar šiame procese reikalingas tolesnis žingsnis. 

Patikrinimo etape reikia nustatyti, ar planas arba projektas “...gali 
turėti reikšmingą poveikį...” Natura 2000 teritorijai, ir atitinkamai 
numatyti tinkamo įvertinimo būtinybę. Jis taikomas atskiriems 
planams ar projektams arba kartu su kitais planais ar projektais. 
Vienas akvakultūros projektas gali ir neturėti reikšmingo poveikio, 
bet kartu su kitais planais ar projektais (kitais žuvų ūkiais ar kita 
veikla) gali lemti reikšmingą kaupiamąjį poveikį teritorijoje. 

Tinkamu įvertinimu (TĮ) turėtų būti nustatytas galimas poveikis 
Natura 2000 teritorijos apsaugos tikslams visais plano ar projekto 
aspektais ir įvertinti visi akvakultūros projekto etapai, pavyzdžiui: 
teritorijos paruošimas, infrastruktūros pastatymas ar įrengimas, 
veikimas ir priežiūra, išmontavimas ir t.t. Bet koks galimas 
reikšmingas planuojamos akvakultūros veiklos poveikis dėl 
tiesioginio sąlyčio (pvz., sedimentacijos ant jūros dugno plotų) 
ar platesnio masto reiškinių (pvz., dėl praturtinimo maistinėmis 
medžiagomis) Natura 2000 teritorijų apsaugos tikslams turėtų 
būti nustatytas įvertinant svarbių rūšių bei buveinių jautrumą 
minėtam poveikiui bei jų pažeidžiamumą, kad būtų galima 
įvertinti reikšmingo poveikio riziką.

Poveikio sumažinimo priemonės yra neatsiejama plano 
ar projekto dalis ir į jas privaloma atsižvelgti atliekant TĮ. 

Akvakultūros kontekste jos turėtų būti suprantamos kaip 
techniškai galimi sprendimai, mažiausiai kenkiantys buveinėms ir 
rūšims bei Natura 2000 teritorijų, kaip visumos, vientisumui, ypač 
jei neįmanomos alternatyvios vietos.

Įvertinus plano ar projekto galimą poveikį, reikia nustatyti, ar 
jis individualiai arba kartu su kitais planais ar projektais neturės 
neigiamo poveikio Natura 2000 teritorijai. 

Šis sprendimų priėmimo procesas grindžiamas atsargumo 
principu. Svarbiausias dėmesys turėtų būti skiriamas įrodymais 
grįstam ir objektyviam pademonstravimui, kad neigiamo 
poveikio Natura 2000 teritorijų vientisumui nebus. Dėl šios 
priežasties mokslinių duomenų ar informacijos apie galimą riziką 
ar reikšmingą poveikį stoka negali tapti priežastimi pradėti planą 
ar projektą. 

Trečias proceso etapas taikomas tuo atveju, kai neįmanoma 
patvirtinti neigiamo poveikio atitinkamos Natura 2000 
teritorijos vientisumui. Buveinių direktyvos 6 straipsnio4 dalyje 
nustatomos sąlygos, kurias būtina įvykdyti, kad kompetentinga 
valdžios institucija patvirtintų šį planą ar projektą išskirtinėmis 
aplinkybėmis. Šios sąlygos susijusios su alternatyvų nebuvimu, 
įpareigojančių viršesnio viešojo intereso priežasčių neatsižvelgti 
į visuomenės interesus buvimu ir visų būtinų kompensacinių 
priemonių taikymu. Pastaroji sąlyga taikoma kraštutiniais 
atvejais ir tik tuomet, kai priimtas sprendimas pradėti planą ar 
projektą, galintį turėti neigiamą poveikį Natura 2000 teritorijos 
vientisumui.

Akvakultūros projektų Natura 2000 teritorijoje tvarka 
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Tinkamas akvakultūros plėtros įvertinimas Airijos 
Castlemaine Harbour SST ir PAST 

Buvo atliktas detalus ir tinkamas įvairių akvakultūros ir su ja 
susijusių projektų įvertinimas CastlemaineHarbour specialiose 
saugomose teritorijose. Atlikdamos tinkamą įvertinimą, Airijos 
gamtos apsaugos institucijos (Nacionalinių parkų ir laukinės 
floros bei faunos tarnyba, NPLFFT) apsvarstė konkrečioms 
teritorijoms skirtus apsaugos tikslus:
•	 Palaikyti palankią apsaugos būklę toliau nurodytoms rūšims: 
jūrinė nėgė, upinė nėgė, lašiša, ūdra, kerpsamanė Petalophyllum 
ralfsii, rudakaklis naras, kormoranas, paprastoji berniklė , cyplė, 
didžioji antis, smailiauodegė antis, žiloji antis,juodoji antis, 
jūrinė šarka, jūrinis kirlikas, smiltinukas, laplandinis griciukas, 
raudonkojis tulikas, žaliakojis tulikas, akmenė ir kniaukė. 
•	 Palaikyti palankią šių buveinių apsaugos būklę: upių žiotys, 
atoslūgio metu neužliejamos molingos ir smėlingos lygumos, 
vienmečių augalų bendrijos ant sąnašų, daugiamečių augalų 
bendrijos akmenuotuose krantuose, Salicornia ir kitų vienmečių 
augalų užimti dumblynai ir smėlynai, atlantinės druskingos 
pievos, Viduržemio pajūrio srities pakrančių druskingos pievos, 
užuomazginės pustomos kopos, išilgai jūros kranto pustomos 
kopos, apaugusios Ammophila arenaria, nurimusios pakrančių 
kopos, apaugusios žoliniais augalais (pilkosios kopos), kopos 
su Salix repens ssp.argentea (Salicion arenariae) ir drėgni kopų 
duburiai.
•	 Atstatyti aliuvinių miškų su Alnusglutinosa ir Fraxinus excelsior 
gerą apsaugos būklę.

Kad būtų palengvintas tinkamo įvertinimo procesas, toliau yra 
pateiktas į Buveinių direktyvos I priedą įtrauktos jūrų buveinės 
konkrečių apsaugos tikslų ir uždavinių pavyzdys.

Tikslas: palaikyti CastlemaineHarbour atoslūgio metu 
neužliejamų molingų ir smėlingų lygumų gerą apsaugos būklę, 
kurią apibūdina šio sąrašo požymiai ir siekiniai:
•	 1 uždavinys: nuolatinė buveinės teritorija yra stabili ar 
didėjanti, priklausomai nuo natūralių procesų
•	 2 uždavinys: zostera jūržolės dominuojamos bendrijos mastas 
apsaugotas, priklausomai nuo natūralių procesų.
•	 3uždavinys: turėtų būti išsaugotos šių bendrijų tipų natūralios 
būklės: eulitoralės dumblėto smulkaus smėlio bendrijos 
kompleksas; nuo smulkaus iki dumblėto smulkaus smėlio su 
daugiašerėmis žieduotosiomis kirmėlėmis bendrijos kompleksas; 
eulitoralės smėlis su Nephtys cirrosa.

Apsaugos tikslų, į kuriuos atsižvelgiama tinkamo įvertinimo metu, pavyzdys



For further reading
Šiame leidinyje pateikiama EK gairių dokumento “Akvakultūra ir 
Natura 2000” santrauka. Išsamias gaires galite rasti:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Komisija parengė gairių dokumentus, kad padėtų žmonėms 
suprasti ir taikyti tinkamo įvertinimo procedūrą: „Natura 2000 
tinklo teritorijų valdymas. Buveinių direktyvos 92/43/EEB 6 
straipsnio nuostatos”, Planų ir projektų, turinčių reikšmingą 
poveikį Natura 2000 teritorijoms, įvertinimai. Metodologinės 
gairės Buveinių direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 3 ir 4 dalių 
nuostatoms”, „Gairių dokumentas Buveinių direktyvos 92/43/EEB 
6 straipsnio 4 daliai” .Šiuos dokumentus galima rasti Komisijos 
„Natura 2000”svetainėje: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

„Natura 2000” žiūryklė: http://natura2000.eea.europa.eu/
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