
1

Gairių dokumentas
Paukščių ir Buveinių 
direktyvos ir upių žiotys bei 
pakrantės zonos
Santrauka

Aplinka



Apie šį lankstinuką

Upių žiotys ir pakrantės zonos yra vienos iš dinamiškiausių ir 
produktyviausių ir didelę ekonominę ir ekologinę vertę turinčių 
ekosistemų pasaulyje. Jose yra uostų ir laivybos kanalai, kurie 
gyvybiškai svarbūs Europos tarptautinei prekybai, tačiau dėl 
savo gausių gamtinių išteklių upių žiotys ir pakrantės zonos taip 
pat yra labai svarbios laukiniams augalams ir gyvūnams, ypač 
migruojantiems ir perintiems paukščiams. 

Šiomis apibendrintomis rekomendacijomis siekiama 
padėti suderinti gamtos apsaugos upių žiotyse ir pakrantės 
zonose poreikį su uostų plėtros poreikiu, kad būtų pasiekti 
Europos transporto tikslai. Jose aiškinama apie Paukščių ir 
Buveinių direktyvų įgyvendinimą upių žiotyse ir pakrantės 
zonose,ypatingą dėmesį skiriant dugno gilinimodarbams ir 
uostų plėtrai. Šios rekomendacijos skirtos vietos, regioninėms 
ir nacionalinėms arba federalinėms kompetentingoms 
institucijoms, uostų ir vandens kelių administracijoms, 
operatoriams, pramonės atstovams, dugnogilinimo darbus 
atliekančioms bendrovėms ir asociacijoms, jūrų paslaugų 
pramonei, aplinkosaugos srityje veikiančioms NVO, gamtosaugos 
agentūroms ir “Natura 2000” teritorijų valdytojams.

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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nustatomas jūrų ekosistemų apsaugos ir atkūrimo sistema. 

Ekonominė Europos pakrančių zonos svarba pabrėžta EK 
komunikate Integruota jūrų politika Europos Sąjungai. Ji buvo 
priimta 2007 m. ir nuo tada Integruota jūrų politika Europos 
Sąjungai siekiama paskatinti tvarią Europos jūrų ekonominę 
plėtrą ir geriau apsaugoti jūrų aplinką taikant holistinį integruotą 
požiūrį. Europos uostų politikos tikslas - efektyviai veikianti 
Europos uostų sistema, pajėgi ateityje įveikti iššūkius, susijusius 
su Europos transporto poreikiais .

Politikos pagrindas 

Paukščių ir Buveinių direktyvos sudaro ES biologinės įvairovės 
politikos pagrindą. Šios direktyvos suteikia ES valstybėms 
narėms galimybę dirbti kartu remiantis tuo pačiu tvirtu teisiniu 
pagrindu, siekiant apsaugoti labiausiai Europoje vertinamas 
rūšis ir buveines visame natūraliame jų paplitimo areale ES 
teritorijoje. Pagal abi direktyvas reikalaujama, kad valstybės 
narės įsteigtų specialias jūrų ir sausumos teritorijas, kurios kartu 
sudarys “Natura 2000” tinklą. “Natura 2000” tinklo paskirtis - 
užtikrinti ilgalaikį daugelio Europoje paplitusių rūšių ir buveinių, 
kurioms gresia didžiausias pavojus, išlikimą. Kitomis direktyvų 
nuostatomis nustatoma griežta rūšių apsaugos sistema, taip pat 
stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistemos.

Upių žiotys ir pakrančių zonos sudarytos iš labai įvairių tipų 
buveinių, kurių dauguma yra saugomos pagal Paukščių ir 
Buveinių direktyvas. Pagal ES gamtos teisės aktus iš principo 
nedraudžiama vykdyti plėtros “Natura 200” teritorijose ir šalia jų. 
Buveinių direktyvos 6 straipsnis yra svarbiausias straipsnis, kuriuo 
reglamentuojamas “Natura 2000” tinklą sudarančių teritorijų 
valdymas ir tvarus naudojimas. Jame nustatomos nuoseklios 
procedūros, kuriomis siekiama užtikrinti, kad ekonominė plėtra 
derėtų su gamtos apsauga. Pagal jį reikalaujama, kad būtų 
atliktas bet kokio plano arba projekto, galinčio turėti reikšmingą 
neigiamą poveikį vienai ar kelioms “Natura 2000” teritorijoms, 
tinkamas vertinimas (TV) pagal 6 straipsnio 3 dalį, kad būtų 
galima nustatyti to plano arba projekto poveikį teritorijai ar 
teritorijoms.

Planų arba projektų plėtrai upių žiotyse ir pakrantės zonose taip 
pat aktualūs šios ES aplinkosaugos direktyvos:
•	 Strateginio poveikio aplinkai vertinimo direktyva (SPAV) - 
2001/42/EB dėl strateginio tam tikrų planų ir programų poveikio 
aplinkai vertinimo.
•	 Poveikio aplinkai vertinimo direktyva (PAV) - 2014/52/EEB dėl 
tam tikrų planų ir programų poveikio aplinkai vertinimo. 
•	 Vandens pagrindų direktyva (VPD) - 2000/60/EB – ja 
nustatomas paviršinių vandenų (upių, ežerų, tarpinių ir pakrantės 
vandenų) ir požeminio vandens apsaugos ES lygmeniu sistema.
•	 Jūrų strategijos pagrindų direktyva (JSPD) - 2008/56/EB – ja 
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Susirūpinimą keliantys klausimai 

Poveikis upių žiotims ir pakrantės zonoms
Pakrantės ir žiočių zonose vykdoma žmonių veikla gali būti 
labai įvairi, įskaitant urbanizaciją, navigaciją, dugno gilinimo 
darbus, žemės ūkį, pramonę ar vandens gavybą. Visos šios veiklos 
rūšys atskirai arba kartu gali turėti reikšmingą poveikį teritorijų 
gamtosaugos tikslams. Su vandens keliais ir uostose vykdoma 
veikla tiesiogiai susiję poveikio būdai aprašyti toliau.
•	 Dugno gilinimo darbai, pvz., kapitaliniai dugno gilinimo 
darbai pagilinti arba padidinti uostus, baseinus, kanalus ir 
prieplaukas, kad būtų galima aptarnauti didesnius laivus; 
einamojo gilinimo darbai prižiūrėti esančius vandentakius, 
uostus ir kanalus; ir iškastos medžiagos perkėlimo darbai turi 
įtakos upių žiočių hidrodinaminiam režimui ir geomorfologinėms 
savybėms. Dėl to gali pasikeisti pusiausvyra ir nuosėdų srautas 
ir buveinių (pvz., dumblingų lygumų arba smėlėtų pakrančių), 
esančių upių žiotyse ir pakrantės ekosistemose, išsidėstymas. 
Dėl kapitalinio gilinimo darbų gali pradėti mažėti sankaupų upių 
žiotyse, o tai gali turėti įtakos pusiausvyrai jose, nes pagilinus 
upių žiotis druskingo vandens srautas gali pakilti aukščiau upe, 
padidėti bangavimas ties krantu, pasikeisti potvynių amplitudė 

ir potvynių srovės, vandenyje gali padidėti nuosėdinių medžiagų 
koncentracija ir susidaryti daugiau nuosėdų. Tam tikromis 
aplinkybėmis iš dugno iškastas medžiagas galima panaudoti, 
pvz., paplūdimiuose esančių nuosėdų lygiui didinti, tačiau būtina 
tai daryti atsargiai , kad nuosėdomis nebūtų užpiltos svarbios 
biologinės bendrijos, paplitusios žemiau potvynio zonos. Tai 
rodo, kad reikia kruopščiai įvertinti hidrodinaminį poveikį upių 
žiotims ir pakrantės vandenims. Kruopštus dugno gilinimo darbų 
planavimas ir iškastų medžiagų perkėlimas yra sudėtinė nuosėdų 
tvarkymo sistemų dalis.
•	 Priežiūros darbai, pvz., navigacinių ženklų, polių, šviesų, laivų 
eismo sistemų ir švartavimosi vietų priežiūros, keitimo arba 
montavimo darbai, laivų nuleidimo takų ir prieplaukų išplėtimas, 
minkštųjų užtvarų nuo bangų, apsaugos nuo potvynių ir bangų 
priemonių priežiūros darbai gali turėti neigiamo poveikio upių 
žiotyse ir pakrantės zonose keliamiems gamtosaugos tikslams.
•	 Teritorinė uostų plėtra ir žemėnauda, pvz., naujos 
infrastruktūros statyba (terminalai, geležinkeliai, vamzdynai, 
keliai, vykdoma nauja pramoninė veikla) aptarnauti uostus 
gali taip pat neigiamai paveikti greta esančias “Natura 2000” 
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teritorijas. Kai kuriose teritorijose turimos vietos nepakanka, 
todėl uostams gali reikėti nusausinant jūros apsemtą žemę, dėl to 
daugeliu atveju reikės taikyti gamtos kompensavimo sistemas. 
•	 Komercinės laivininkystės operacijos: uostuose atliekamos 
laivų eksploatavimo ir eismo operacijos ir operacijos su kroviniais. 
Laivų eismas upių žiotimis ir pakrantės vandenimis gali turėti 
įtakos buveinių savybėms dėl sukeliamų bangų ir sraigto keliamų 
drumzlių vandens storymėje. Laivų eismo poveikis gali būti 
žalingas , pvz., bangos sukelia upės žiočių eroziją ir (arba) nuosėdos 
vėl pakeliamos nuo dugno, arba naudingas, pvz., vyksta vandens 
storymės aeracija. Laivybos keliamas triukšmas (virš vandens 
ir po vandeniu) gali trikdyti saugomus jūrų gyvūnus.Kraunant 
birius sausus krovinius, gali būti keliamos dulkės ir teršiamas oras 
ir balasto vandeniu gali būti atvežtos svetimos invazinės rūšys. 
Tvarkant skystus piltinius krovinius gali reikėti atlikti išpylimo 
vamzdžiais operacijas, taigi galimi nutekėjimo, išsiskyrimo ir 
išsipylimo atvejai. Be to, dėl laivų eismo gresia avarijų pavojus. 
•	 Uostų teritorijose dažnai būna pramonės kompleksų, pvz., 
perdirbimo gamyklų , energijos jėgainių, sausų ir skystų piltinių 
krovinių paskirstymų įrenginių ir konteinerių terminalų, kurių 
kiekvieno poveikis aplinkai yra atskiras . Kompleksinis pramoninės 
veiklos, laivininkystės ir eismo poveikis gali turėti neigiamų 
ekologinių padarinių greta esančioms “Natura 2000” teritorijoms.

Klimato kaita
Pakrantės zonos yra vienos iš labiausiai klimato kaitos 
pažeidžiamų zonų, nes jos nepasaugotos nuo jūros lygio 
kilimo ir padidėjusios audrų, didelio kritulių kiekio ir staigaus 
potvynio rizikos, dėl kurių daroma didelė žala gyvenvietėms ir 
infrastruktūrai. Taikant apsaugos nuo potvynių priemones, pvz., 
statant pylimus, melioruojant žemę ir taikant kitokias nuo jūros 
apsaugos priemones, gali sumažėti pakrantės juosta, t.y. likti 
vis mažiau vietos pakrantės zonoje vykstantiems natūraliems 
procesams, kurie užtikrintų galimybę pritaikyti prie erozijos arba 
pokyčių, pvz., jūros lygio kilimo. Pakrantės juostos siaurėjimas 
ypač būdingas žemoms ir potvynių zonoms, kurios savaime 
prisiderintų prie jūros lygio, audrų ir bangų pokyčių, tačiau negali 
to padaryti dėl pastatytų nelanksčių užtvarų. Upių žiotyse ir 
pakrantės zonose reikėtų taikyti modernias pakrantės juostos 
siaurėjimo prevencijos priemones.

Klimato kaita turės didelę įtaką Europos gamtai ir beveik 
visoms socialinėms ir ekonomikos sritims. Dėl jūros lygio kilimo 
sumažės bangolaužių ir krantinių apsaugos veiksmingumas, o 
tais laikotarpiais, kai upių baseinuose iškrenta mažiau kritulių, 
taip pat gali sumažėti gėlo vandens nuotėkis ir upių žiotyse gali 
susidaryti daugiau nuosėdų.
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Pagrindinės rekomendacijos 

Šiame rekomendaciniame dokumente pateikiama įvairių 
rekomendacijų ir gerosios patirties pavyzdžių šiais aspektais:

Gamtosaugos tikslai dinamiškoje aplinkoje
Gamtosaugos tikslų nustatymas upių žiotims ir pakrantės 
zonoms, kurios saugomos “Natura 2000” tinkle, yra sunki 
užduotis, nes šios zonos yra labai sudėtingos ir dinamiškos 
ekosistemos. Prieš nustatant gamtosaugos tikslus, svarbu 
suprasti, kaip šios sudėtingos ekosistemos funkcionuoja, kaip 
kinta jų morfologinės savybės ir kokios įtakos joms gali turėti 
antropologinis poveikis bei klimato kaita. Turėtų būti išsamiai 
ištirti konkrečiose upių žiotyse ir pakrantės zonose vykstantys 
fiziniai procesai ir jų morfologinė kaita. Kompetentingos 
institucijos, šioms ekosistemoms nustatydamos gamtosaugos 
tikslus, turėtų surinkti geriausias turimas patikimas mokslines 

žinias apie šiuos elementus ir jomis remtis.  
Gamtosaugos tikslai ir priemonės turėtų būti grindžiami 
saugomų buveinių ir rūšių vietos apsaugos būklės vertinimu, 
santykine teritorijos svarba užtikrinant “Natura 2000” tinklo 
vientisumą ir palaikant arba atstatant gerą buveinių ir rūšių 
apsaugos būklę.  
Pradiniame “Natura 2000” teritorijų, kurios yra netoli uostų ar 
per kurias eina navigacijos keliai, apsaugos priemonių rengimo 
ir įgyvendinimo etape turėtų būti konsultuojamasi su uostų ir 
vandens kelių administracijomis. 
Gamtosaugos priemonės neturėtų būti nuolatinės; priešingai, 
jos turėtų būti adaptuojamos atsižvelgiant į rūšių ir buveinių 
raidą ir į kitų ekologinių veiksnių raidą sudėtingoje ir dinamiškoje 
aplinkoje.

Integruotas planavimas
Buveinių direktyvoje rekomenduojama parengti “Natura 2000” 
teritorijų planus, tačiau to daryti neprivaloma. Vis tiktai jie 
suteikia galimybę tvarios ekonomikos plėtros ir saugumo bei 
prieinamumo aspektus suderinti su gamtosaugos tikslais. 

Teritorinis ir integruotas planavimas gali padėti įgyvendinti 
teritorijų apsaugos priemones ir užtikrinti didesnį teisinį uostų 
plėtros apibrėžtumą projektų atžvilgiu. Integruotas planavimas 
suteikia galimybę naudingai derinti veiksmus tarpusavyje ir 
vienus veiksmus papildyti kitais; skatinti socialinį atsakingumą 
ir tvarią plėtrą. Tai turėtų padėti išvengti paradoksų, konfliktų ir 
konkurencijos dėl teritorijų.  
Siekiant numatyti sunkumus ir neigiamą poveikį aplinkai ir 
išvengti galimų konfliktų ir projektų plėtros vilkinimo, jei tik 
įmanoma, turėtų būti taikomas integruotas teritorijų planavimas, 
atliekant jo strateginio poveikio aplinkai vertinimą. Rengiant 
teritorijų planus reikėtų aiškiai išskirti strateginį lygmenį ir 
projektų lygmenį. Strateginio plano lygmens vertinimas gali būti 
paprastesnis , t.y. gali būti nepaisoma projekto lygmeniu svarbių 
duomenų. 
Nacionalinės, regioninės ir vietos kompetentingos institucijos, 
atsakingos už “Natura 2000” teritorijos valdymą, turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti su valdžios institucijomis, atsakingomis už 
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“Natura 2000” valdymo planų rengimo 
rekomendacijos
Turėtų būti parengti “Natura 2000” integruoti valdymo planai, 
ypač tų teritorijų, greta kurių yra vykdomi uosto darbai arba 
kitokia pramoninė veikla.

Uostų ir vandens kelių administracijos turėtų aktyviai 
dalyvauti rengiant greta uostų ir susijusių vandens kelių 
esančių “Natura 2000” teritorijų valdymo planus.

Strateginiai uostų planai, VPD numatyti upių baseinų 
valdymo planai ir “Natura 2000” valdymo planai turėtų būti 
derinami tarpusavyje ir, jeigu įmanoma, integruojami, kad 
būtų gauta didžiausia galima abipusė nauda.

Periodiniai priežiūros darbai, padedantys vykdyti 
uostų operacijas ir gerinantys navigacijos kelius, turėtų 
būti integruoti į valdymo planus ir parengti taip, kad 
neprieštarautų teritorijos apsaugos tikslams.

stebėjimo sistema, suteikiančią galimybę pastebėti ir laiku 
ištaisyti nenumatytą neigiamą poveikį gamtosaugos tikslams.
•	 Siekiant išvengti bet kokio nenumatyto plano arba projekto 
poveikio arba užtikrinti susijusių poveikio mažinimo arba 
kompensacinių priemonių pakankamumą, turi būti naudojama 
patvirtinta tikrojo poveikio stebėjimo ir tinkamų poveikio 
mažinimo ir kompensacinių priemonių pritaikymo sistema.

teritorijų planavimą. Visi suinteresuotieji subjektai, įskaitant uostų 
ir vandens kelių administracijas, terminalų operatorius, aplinkos 
srityje veikiančias NVO ir kitus viešuosius suinteresuotuosius 
subjektus, turėtų dalyvauti nuo pat planavimo pradžios, kad 
galėtų suderinti socialinius ir ekonominius interesus, susijusius 
su “Natura 2000” arba gretimomis teritorijomis, su gamtosaugos 
tikslais. 
Suminis projektų poveikis turėtų būti nustatytas ir įvertintas jau 
pradiniuose teritorinių planų rengimo etapuose.

Projektų rengimas ir priežiūros veikla
Planai ir projektai visada turėtų būti rengiami remiantis abipusės 
naudos strategijomis, kuriomis būtų siekiama dvejopų tikslų - 
“Natura 2000” gamtosaugos tikslų ir socialinių bei ekonominių 
tikslų pagal “ekologiškos veiklos” principus.
•	 Pirmenybė visada turėtų būti teikiama žalos prevencijos ar 
vengimo, o ne kompensavimo priemonėms.
•	 Visada turėtų būti numatyta atlikti išankstinį vertinimą 
ir įvertinti galimą plano arba projekto poveikį “Natura 2000” 
teritorijai. To reikia, kad būtų galima nuspręsti, ar planas arba 
projektas gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį “Natura 2000” 
teritorijai ir ar reikia atlikti “tinkamą vertinimą”, kaip nustatyta 
Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje.
•	 Visada rekomenduojama tinkamu laiku atlikti išsamias 
konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų 
išvengta prieštaravimų per projekto patvirtinimo procedūrą ir bet 
kokių ų nuostolių arba žalos teritorijai.
•	 Internete yra pateikta konkrečių rekomendacijų dėl Buveinių 
direktyvos 6 straipsnio 3 dalies ir 6 straipsnio 4 dalies nuostatų 
taikymo. Šios rekomendacijos turėtų būti taikomos, jeigu 
daromas žalingas poveikis ir nėra alternatyvių sprendimų ir, 
norint veikti toliau, reikės taikyti kompensacines priemones, 
kuriomis būtų visiškai atlyginti teritorijos nuostoliai arba jai 
daroma žala.
•	 Uostų ir navigacijos kelių priežiūra turėtų būti vykdoma 
pagal integruotus valdymo planus, parengtus visam vandens 
keliui arba susijusiai “Natura 2000” teritorijai. Kapitaliniai dugno 
gilinimo darbai turėtų būti planuojami rengiant tvarias dugno 
gilinimo ir nuosėdų tvarkymo sistemas.
•	 “Natura 2000” teritorijoje arba greta jos atliekami priežiūros 
darbai turėtų būti planuojami atsižvelgiant į kiekvienas 
konkrečias upės žiotis arba pakrantės zonas ir grindžiami 



Daugiau informacijos
EK rekomendacinis dokumentas dėl “Paukščių ir buveinių 
direktyvų įgyvendinimo upių žiotyse ir pakrantės zonose” 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm 

Rekomendaciniai dokumentai dėl tinkamo vertinimo procedūros 
ir Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 ir 4 dalies nuostatų pateikti 
Komisijos “Natura 2000” svetainėje: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Dažniausiai užduodami klausimai dėl “Natura 2000”: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_lt.htm

Darbas siekiant VPD,JSPD ir Buveinių ir Paukščių direktyvų 
tarpusavio sąveikos: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/Compilation%20WFD%20MSFD%20HBD.pdf

Pagrindinių Vandens ir Jūrų strategijos pagrindų direktyvų, 
Paukščių ir Buveinių bei Potvynių direktyvų nuostatų apžvalga: 
https://publications.europa.eu/lt/publication-detail/-/publication/
cce60733-c81e-11e6-a6db-01aa75ed71a1

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