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ŠIO DOKUMENTO TIKSLAS
Kodėl rengtas naujas dokumentas „Natura 2000“ ir miškų klausimais?
Šis dokumentas parengtas reaguojant į miško savininkų ir valdytojų, taip pat
gamtosaugininkų išreikštą susirūpinimą dėl „Natura 2000“ teritorijose esančių miškų tvarkymo
ir siekiant atsižvelgti į naujas grėsmes ir galimybes, kurių atsirado paskelbus paskiausias
gaires1. Siekdamos išspręsti tuos rūpimus klausimus, Komisijos Aplinkos GD ir Žemės ūkio
GD tarnybos 2012 m. sukūrė iš įvairių suinteresuotųjų subjektų sudarytą ad hoc darbo grupę,
kad būtų galima išsamiai ir atvirai apsvarstyti tinklo „Natura 2000“ tikslus ir pasekmes žemės
savininkams ir valdytojams, kurių miškai yra įtraukti į tinklą „Natura 2000“.
Vėliau buvo parengtas šis dokumentas. Jo tikslas – lengvai suprantama kalba, atsižvelgiant į
ES kitų aktualių su miškais susijusių sričių politiką ir iniciatyvas (ypač į naująją ES miškų
strategiją ir bendrą žemės ūkio politiką kartu su jos naujuoju 2014–2020 m. laikotarpiui skirtu
Kaimo plėtros reglamentu) aptarti pagrindines nuostatas dėl tinklo „Natura 2000“, taip pat
pateikti atsakymus į keletą suinteresuotiesiems subjektams dažnai kylančių klausimų dėl
„Natura 2000“ teritorijose esančių miškų tvarkymo. Be to, šiuo dokumentu siekiama skatinti
integruoti „Natura 2000“ apsaugos tikslus į „Natura 2000“ miškų tvarkymą, taip pat jame tvirtai
laikomasi požiūrio, jog yra svarbu, kad visos šalys, patiriančios „Natura 2000“ teritorijose
esančių miškų tvarkymo poveikį arba dalyvaujančios tvarkant šiuos miškus, tarpusavyje
keistųsi informacija, didintų tarpusavio supratimą ir bendradarbiautų.
Taigi šis dokumentas turėtų padėti optimizuoti „Natura 2000“ miškų tvarkymą siekiant tikslo
užtikrinti su mišku susijusių buveinių ir rūšių, įtrauktų į tinklą „Natura 2000“, palankią
apsaugos būklę – tai bus vienas iš pagrindinių veiksnių, padėsiančių pasiekti strategijos
„Europa 2020“ tikslus, susijusius su ES biologinės įvairovės nykimo sustabdymu ir jos
atkūrimu.
Nesuklysime teigdami, jog Europos įvairios miškų ekosistemos yra nepaprastai svarbios
išsaugant ES gausią biologinę įvairovę, kuriai kyla vis didesnė grėsmė. Šį teiginį patvirtina ir
tai, kad miškai sudaro apie pusę tinklo „Natura 2000“ ir kad paprastai jų apsaugos būklė yra
geresnė, palyginti su kitų pagrindinių grupių buveinių – pievų ir šlapynių – būkle.
Kalbant apie įvairių dalyvaujančių subjektų motyvaciją, siekius ir tikslus, jau ne kartą kilo ir vis
dar kyla daug nesusipratimų dėl tinklo „Natura 2000“ pobūdžio ir tikslo. Tai lėmė, kad
susiformavo įvairių klaidingų nuomonių ir išgalvotų tiesų, kuriomis vis dažniau maskuojami kai
kurie tvirtai pagrįsti įvairiems subjektams susirūpinimą keliantys klausimai. Taigi daug šių
rūpimų klausimų liko neišspręsti dėl to, kad trūko tinkamo įvairių interesų grupių dialogo.
Sukūrus „Natura 2000“ ir miškų ad hoc darbo grupę atsirado galimybė atsižvelgiant į visų
subjektų interesus pragmatiškai išreikšti šias skirtingas nuomones ir išsiaiškinti tam tikrus
klaidingus požiūrius. Tikimasi, kad šiomis pastangomis paremtas dokumentas padės geriau
suprasti tinklo „Natura 2000“ tikslus, kurių turi būti siekiama bendradarbiaujant visiems
dalyvaujantiems subjektams.
Iš esmės šis dokumentas grindžiamas darbo grupės
diskusijomis ir jame išdėstomos galimybės visiems dalyvaujantiems subjektams kurti naujas
sąveikas stiprinant pasitikėjimą, savitarpio supratimą ir bendradarbiavimą. Ad hoc darbo
grupėje ir toliau bus keičiamasi nuomonėmis apie tai, kaip miškų srityje būtų galima geriausiai
įgyvendinti „Natura 2000“ tikslus, taigi ateityje, atsižvelgiant į naujus pokyčius ir patirtį, šį
dokumentą bus galima peržiūrėti.
1
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Tinklas „Natura 2000“ skirtas gamtai ir žmonėms, o ne gamtai be žmonių. Tik kartu dirbdami
mes galėsime naudotis visomis funkcijomis ir paslaugomis, kurias visuomenei gali teikti
„Natura 2000“ teritorijose esantys miškai, ir užtikrinti, kad apsaugosime, o prireikus –
atkursime, Europos gausią biologinę įvairovę ir unikalų gamtos paveldą.
Autoriai dėkoja visiems rengti šį dokumentą padėjusiems asmenims už vertingą indėlį ir
įžvalgas.
Kodėl reikalingas konstruktyvus dialogas?
Kad būtų galima visiškai įgyvendinti tinklo „Natura 2000“ tikslus, reikia toliau plėtoti įvairių
interesų grupių, kaip antai miškininkų ir gamtosaugininkų bendruomenių, partnerystės ryšius
ir sąveiką. Yra labai daug įvairių subjektų, kurie galėtų bendromis pastangomis siekti, kad,
įgyvendinant ES biologinės įvairovės apsaugos ir atkūrimo tikslus, būtų kuo geriau
išnaudojami „Natura 2000“ teritorijose esantys miškai.
Daugumos „Natura 2000“ miškų savininkai jau seniai naudojasi šiais miškais siekdami
įvairios naudos, įskaitant apskritai naudą visuomenei. Iš to, kad šie miškai yra įtraukti į tinklą
„Natura 2000“ kaip biologinės įvairovės požiūriu labai vertingos arba bent potencialiai
vertingos teritorijos, matyti, kad daugeliu atvejų tradicinė miškininkystė yra ne tik suderinama
su biologinės įvairovės išsaugojimu, bet ir gali labai padėti siekti šio tikslo. Kita vertus,
gamtosaugininkų bendruomenė yra sukaupusi daug žinių apie rūšių ir buveinių išsaugojimo
būklę, ir palankios apsaugos būklės išlaikymo bei atkūrimo būdus.
Nebūna nei tipiškų miško savininkų, nei tipiškų gamtosaugininkų. Kiekvienos iš šių
bendruomenių nariai ir interesai labai įvairūs. ES esama įvairiai valdomų miškų – nuo
daugybės labai mažų privačių miško ruožų iki didelių valstybinių miškų plotų ir nuo mažų
šeimos valdų iki didelių privačioms bendrovėms priklausančių valdų. Neseniai 10-yje ES
valstybių narių atliktas tyrimas, kuriuo siekta geriau apibūdinti ES miško savininkus ir
valdytojus. Po šio tyrimo atsirado galimybių visoje Europoje nustatyti aiškius miško savininkų
ir valdytojų (jų tikslai bei socialinės ir ekonominės charakteristikos yra nevienodos) tipus.
Pavyzdžiui, kai kurie miško savininkai yra visų pirma suinteresuoti ekonominiais
miškininkystės aspektais, jie teikia pirmenybę miškotvarkai, orientuotai į intensyvesnį
medienos apdorojimą, o kiti subjektai mišką tvarko ekologiškai, tausodami gamtą. Taip pat
esama miško savininkų ir valdytojų, kurie pabrėžia su pramogomis susijusius aspektus.
Panašiai ir gamtosaugininkų bendruomenė plačiąja prasme yra sudaryta iš narių, kurių
interesai, žinios, veiklos organizavimo lygis ir tikslai yra nevienodi (Sotirov et al. 20142).
Apsaugos ir atkūrimo priemones bus galima sėkmingai įgyvendinti „Natura 2000“ miškuose
tik tuo atveju, jei įvairūs dalyvaujantys subjektai, spręsdami su tokiomis sudėtingomis
ekosistemomis kaip miškai susijusius klausimus, suvienys savo turimas žinias ir patirtį. Kad
būtų galima tai padaryti, visos dalyvaujančios šalys turi toliau didinti savitarpio supratimą apie
kiekvienos iš jų požiūrį ir prioritetus. Tai gali būti pasiekta tik nuolat vykdant konstruktyvų
dialogą.
Siekiant pateikti įvairias nuomones ir geriau suprasti įvairioms šalims susirūpinimą keliančius
klausimus, kai kurių įvairiems dalyviams atstovaujančių ekspertų (visi jie yra ad hoc darbo
grupės nariai) buvo paprašyta pasidalyti savo lūkesčiais dėl šio dokumento.
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Sotirov, S. Storch, L. Cappelmann, M. Sotomayor, M., A. Sergent, P. Deuffic; D. Kleinschmit, P.
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Keleto ekspertų nuomonės ir lūkesčiai dėl šio dokumento
„Šis dokumentas buvo kuriamas vykstant kokybiškam suinteresuotųjų subjektų, supratusių, jog yra
daug viena nuo kitos neatsiejamų tiesų, dialogui. Tikslas geriau paaiškinti biologinės įvairovės
apsaugos priemonių ir tvarios miškotvarkos sąveiką ir ją skatinti yra pasiektas išlaikant pusiausvyrą; tai
yra labai naudinga priemonė „Natura 2000“ teritorijose veiklą vykdantiems planuotojams, valdytojams ir
miško savininkams“.
Enrique Valero Gutiérrez del Olmo, COPA–COGECA Miškininkystės darbo grupės pirmininkas, Briuselis, Belgija

„Tikimės, kad šis leidinys padės geriau suprasti direktyvos reikalavimus ir tai, kad, siekiant, jog
miškingos „Natura 2000“ teritorijos prisidėtų užtikrinant palankią išsaugojimo būklę, jose reikia
sustiprinti išsaugojimo pastangas ir geriau atsižvelgti į biologinės įvairovės aspektus. Mes taip pat
viliamės, kad šis dokumentas padės sutelkti dėmesį į tai, kad būtina didinti į II priedą arba į raudonąją
knygą įtrauktoms miško rūšims svarbių struktūrų ir funkcijų, pavyzdžiui, senųjų miškų, negyvos
medienos ir senų medžių kiekį“.
Anna Lindhagen ir Erikas Hellbergas, Švedijos aplinkos apsaugos agentūra, Stokholmas, Švedija

„Man miškai – tai ilgalaikė dinamiška tikrovė, kurioje tvarkymas ir išsaugojimas yra tarsi dvi monetos
pusės. Todėl tikėjausi, kad šiame dokumente bus propaguojamas lankstumu ir atsargumu pagrįstas
požiūris, ir manau, kad mano viltys išsipildė. Sustiprėjo įvairių dalyvaujančių interesų grupių dialogas ir
jis turėtų būti tęsiamas. Šis dokumentas – puikus šio dialogo pagrindas“.
Francisco Javieras Ezquerra Boticario, Miškotvarkos tarnyba, Junta de Castilla y León, Valjadolidas,
Ispanija

„Europos miško savininkų konfederacija (CEPF) palankiai vertina šį naujo dokumento apie tinklą
„Natura 2000“ ir miškus kūrimo procesą. Atsižvelgiant į sudėtingas ir kai kuriais atvejais prieštaringas
aplinkybes, darbo grupei tai buvo nelengvas uždavinys. Siekiant sėkmingai įgyvendinti tinklo
„Natura 2000“ tikslus, Europos miško savininkai ir toliau turi būti svarbiausi „Natura 2000“ miškų
tvarkymo partneriai“.
Clemensas v. Dodereris, Europos miško savininkų konfederacija, Briuselis, Belgija

„Vykstant gerai parengtam sąveikiam naujo dokumento apie tinklą „Natura 2000“ ir miškus kūrimo
procesui, galėjome tiek mokytis iš kitų interesų grupių, tiek prisidėti savo atliktos analizės rezultatais,
kad būtų galima ne tik pirmą kartą aprašyti su miškotvarka ir tinklu „Natura 2000“ susijusias labai
konkrečias problemas ir reikmes, bet ir pateikti galimus sprendimus. Tikimės, kad šis procesas
paskatins visų grupių suinteresuotuosius subjektus toliau palaikyti ryšius siekiant tvarkyti ir apsaugoti
mūsų turimus miško išteklius kaip biologine įvairove pasižyminčios aplinkos ir gyvybingos žaliosios
ekonomikos pagrindą“.
Rolandas Kautzas, Europos valstybinė miškų asociacija, Briuselis, Belgija

„Europos Komisijos rekomendacijos dėl „Natura 2000“ teritorijų ir miškų parengtos laiku. Miško
savininkai ir valdytojai atlieka vieną iš svarbiausių vaidmenų „Natura 2000“ teritorijose esančiuose
miškuose praktiškai įgyvendinant gamtos apsaugos tikslus, o informacija apie gerosios patirties mainus
yra reikalinga. Tais atvejais, kai įgyvendinant tvarkymo priemones, kuriomis siekiama tinklo
„Natura 2000“ tikslų, turi būti laikomasi specialaus požiūrio ar kitų sąlygų, miškų valdytojų ir savininkų
darbas turėtų būti įvertintas ir, jei įmanoma, jiems turi būti atlyginama už šių svarbių ekosistemų
paslaugų teikimą“.
Patas Neville'is, Coillte Forest, Newtownmountkennedy, Co Wicklow, Airija

„Miškuose yra aptinkama didelė ir labai svarbi biologinės įvairovės dalis, juose gyvena daugelio retų,
specialiai saugomų ir nykstančių rūšių gyvūnų ir paukščių; kartu tai yra vienas iš tausiai naudotinų
išteklių – iš miško gaunama mediena, miškas teikia daug svarbių ekosistemų paslaugų. Miškininkystės
ir gamtos apsaugos srityje laikomasi skirtingų nuomonių ir vartojami skirtingi terminai, o šių atvirų visus
suinteresuotuosius subjektus sujungusių mainų ir proceso rezultatas – parengtos gairės, kaip reikėtų
bendromis pastangomis geriau suprasti ir ateityje tvarkyti „Natura 2000“ teritorijose esančius miškus
užtikrinant tausų miškų produktų naudojimą ir tvarią biologinę įvairovę."
Axelis Ssymankas, Federalinė gamtos apsaugos agentūra, Bona, Vokietija
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Koks šio dokumento tikslas? Kam jis skirtas?
Šis dokumentas turėtų padėti kompetentingoms institucijoms, taip pat pagrindinėms už
miškotvarką atsakingų suinteresuotųjų subjektų ir gamtosaugininkų grupėms kurti ir
propaguoti (ypač „Natura 2000“ teritorijose) tokias valdymo sistemas ir praktiką, kurios
padėtų visoje Europos Sąjungoje išlaikyti arba atitinkamais atvejais atkurti ES svarbos
buveines ir rūšis, kad visoje Europos Sąjungoje būtų pasiekta jų palanki apsaugos būklė. Šis
dokumentas taip gali būti naudingas valstybėms narėms ir regionams nauju 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu rengiant į tinklą „Natura 2000“ orientuotas bendros žemės ūkio
politikos ir programos LIFE priemones.
Visų pirma šiuo dokumentu siekiama:


padėti lengviau praktiškai įgyvendinti gamtos apsaugos direktyvas – pateikiant
atsakymus į įvairius dažnai užduodamus klausimus apie „Natura 2000“ teritorijose
esančių miškų tvarkymą ir apsaugą;



skatinti įtraukti su apsauga susijusius tinklo „Natura 2000“ tikslus į platesnę
miškininkystės politiką ir praktiką;



sutelkti dėmesį į tai, jog svarbu, kad visos šalys, patiriančios apsaugos priemonių
kūrimo ir įgyvendinimo „Natura 2000“ teritorijose poveikį arba dalyvaujančios kuriant ir
įgyvendinant šias priemones, ypač įvairios kompetentingos institucijos, žemės savininkai
ir valdytojai, taip pat gamtosaugininkų bendruomenė, informuotų ir suprastų viena kitą,
tarpusavyje bendradarbiautų ir keistųsi gerąja patirtimi;



pabrėžti daugeriopą naudą, kurią miškai, ypač esantys „Natura 2000“ teritorijose, gali
suteikti visuomenei.

Paukščių ir Buveinių direktyvose yra įtvirtintas subsidiarumo principas ir valstybės narės turi
pačios pagal šias direktyvas nustatyti priemones, kurių reikia imtis tvarkant savo
„Natura 2000“ teritorijas. Šiame dokumente nagrinėjama, kaip miškų srityje būtų galima
geriausiai įgyvendinti gamtos apsaugos direktyvas, ir pateikiama nemažai praktiškai
įgyvendinamų idėjų bei pavyzdžių, pagrįstų įvairiose ES valstybėse narėse sukaupta gerąja
patirtimi. Daugiausia dėmesio dokumente skiriama tinklui „Natura 2000“ ir miškams, taip pat
su jais susijusioms Paukščių ir Buveinių direktyvų nuostatoms.
Šis dokumentas skirtas tik informacijai ir nėra teisiškai įpareigojantis. Jis parengtas
palaikant aktyvų pagrindinių suinteresuotųjų subjektų (miškų ir aplinkos institucijų, miško
savininkų asociacijų, miškotvarkos organizacijų, aplinkos srities nevyriausybinių organizacijų
(NVO), mokslininkų ir t. t.) dialogą siekiant užtikrinti, kad dokumentas būtų lengvai
suprantamas ir tinkamas tikslui pasiekti, taip pat siekiant sustiprinti partnerystės principą. Šis
dokumentas nėra nurodomojo pobūdžio, juo labiau siekiama pateikti naudingos informacijos
ir patarimų, kad institucijos, teritorijų valdytojai ir pilietinė visuomenė galėtų geriau įgyvendinti
Buveinių ir Paukščių direktyvų nuostatas. Ateityje bus galima jį atnaujinti atsižvelgiant į naujai
sukauptą ir geriausią patirtį.
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Kokie klausimai aptariami šiame dokumente?
Dokumentą sudaro trys dalys.


I dalyje (1, 2 ir 3 skyriai) glaustai apžvelgiami su miškais susiję tinklo „Natura 2000“
aspektai. Joje paaiškinama, kas yra tinklas „Natura 2000“, kaip yra atrenkamos
„Natura 2000“ teritorijomis skelbtinos teritorijos ir kaip jos turi būti tvarkomos pagal ES
gamtos srities teisės aktus. Šioje dalyje taip pat aprašomi naujosios ES miškų strategijos
tikslai ir nurodomi esami ES fondai, kurių lėšos gali būti naudojamos miškų srityje,
pavyzdžiui, pagal priemonę LIFE+ ir naująjį Kaimo plėtros reglamentą (2014–2020 m.).



II dalyje (4 skyrius), kuri yra pagrindinė dokumento dalis, pateikiami konkretesni
atsakymai į kai kuriuos dažnai užduodamus klausimus apie „Natura 2000“ teritorijose
esančius miškus. Pavyzdžiui, joje siekiama paaiškinti, kokios galėtų būti su tinklu
„Natura 2000“ susijusių teisinių nuostatų taikymo praktiškai pasekmės miško savininkams
ir valdytojams ir kaip pastarieji, vykdydami miškotvarkos veiklą, be kita ko, tinklo
„Natura 2000“ labui, gali prašyti kitų suinteresuotųjų subjektų ir suinteresuotųjų šalių
(institucijų, NVO arba plačiosios visuomenės) paramos.



III dalis pateikiama kaip atskiras pridedamasis dokumentas. Šioje dalyje pateikiama
keletas įvairių valstybių narių gerosios patirties ir sukauptos patirties, susijusios su visos
ES „Natura 2000“ teritorijose esančių miškų tvarkymu, pavyzdžių.

Be to, dokumentas papildytas keletu priedų:


1 priede pateikiamas terminų žodynėlis ir akronimai;



2 priede pateikiamas ES svarbos miško buveinių tipų ir rūšių, kuriems turi būti paskelbtos
„Natura 2000“ teritorijos ir (arba) kuriems yra reikalinga griežta apsauga pagal Buveinių ir
Paukščių direktyvas, sąrašas;



3 priede aprašomas pagrindinis ES miškams daromas neigiamas poveikis ir jiems
kylančios grėsmės.

Skaitytojui, nesusipažinusiam su tinklu „Natura 2000“ arba naująja ES miškų strategija
ar ES finansavimo priemonėmis, rekomenduojama iš pradžių perskaityti I dalį, kurioje
apžvelgiami pagrindiniai su „Natura 2000“ teritorijose esančiais miškais susiję
reikalavimai ir galimybės. Tačiau geriau šioje srityje nusimanantys asmenys galėtų iš
karto peržiūrėti II dalyje pateikiamus dažnai užduodamus klausimus.
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I DALIS
Tinklo „Natura 2000“, ES miškų politikos ir
„Natura 2000“ teritorijose esančio miško finansavimo galimybių
pristatymas
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1. MIŠKAI IR ES POLITIKOS APLINKYBĖS

1.1.

ES miškų būklė3

Šiuo metu miškai ir kita miškinga žemė ES 28 šalyse užima 176 mln. ha, t. y. apie 42 proc.
viso ES žemės ploto. Įvairiose Europos valstybėse narėse miškai užima labai nevienodą
žemės dalį. Suomija ir Švedija – valstybės narės, kuriose miškingų plotų dalis yra didžiausia;
šiose šalyse maždaug tris ketvirtadalius žemės ploto užima miškai arba kita miškinga žemė.
Valstybės narės, kuriose miškų mažiausia, – tai Malta, Nyderlandai, Airija ir Jungtinė
Karalystė.
Nuo 1990 m. dėl įgyvendinamų miško įveisimo programų ir augalijos natūralios kaitos žemės
plotuose, kurie nebenaudojami ūkininkavimo veiklai arba kaip ganyklos, Europos miškų
teritorija nuolat didėja. Dėl miškų tvarkymo būdų, istorijos, amžiaus, sandaros, sudėties ir
pan. veiksnių ES miškų vertė biologinės įvairovės požiūriu labai skiriasi.

1 pav. Europos miškų žemėlapis, 2006 m. (JRC – EFDAC).
Paskelbta adresu http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping

3

Šaltinis: Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Nauja ES miškų strategija – miškams ir su mišku
susijusiam sektoriui“, SWD(2013) 342 final, 2013 09 20.
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1.1.1. Europos miško buveinių ekologinės aplinkybės
Natūraliomis sąlygomis Europoje, išskyrus keletą regionų, didžiąją dalį augalijos sudarytų
miškai. Daugeliui Europos miško ekosistemų nebūtina taikyti tvarkymo priemonių ir jų
gyvybingumui palaikyti gali užtekti natūralių pokyčių (įskaitant natūralaus atsikūrimo ir augimo
etapus), taip pat didelio masto trikdomųjų pokyčių, kuriuos lemia gaisrai, vėtros arba vabzdžių
protrūkiai. Kita vertus, daugelio tipų miško buveinės yra sukurtos ankstesnėmis tvarkymo
priemonėmis ir joms tos priemonės vis dar turi būti taikomos (pvz., Viduržemio jūros
pakrantės dehesa sistemoms ir Fenoskandijos miškingosioms ganykloms).
Pirminiams natūraliems Europos miškams buvo būdingi įvairūs natūralios kaitos modeliai.
Nedidelių properšų formavimasis ir vidutinio masto pokyčiai įvairiais augimo etapais buvo
įprastas reiškinys daugelyje lapuočių miškų, o didelio masto trikdžiai tikriausiai buvo būdingi
spygliuočių miškams. Paprastai dėl natūralių pokyčių sukeltų procesų miškai formavosi kaip
įvairių mikrobuveinių visuma ir tais procesais buvo palaikoma gausi miškų biologinė įvairovė.
1.1.2. Daugiafunkcė miškininkystė – vienas iš pagrindinių ES miškotvarkos principų
Jau ilgą laiką Europos miškais naudojamasi dėl jų teikiamų įvairių funkcijų, jie teikia
daugeriopą ekonominę naudą, naudą aplinkai ir kultūrinę naudą. Iš miškų gaunamos
atsinaujinančios ir ekologiškos žaliavos, jie svarbūs Europos, ypač kaimo vietovių,
ekonomikos vystymuisi, užimtumui ir klestėjimui. Miškai itin vertingi biologinės įvairovės
požiūriu arba, jei turi būti sustabdytas daromas neigiamas poveikis, bent jau yra daug
galimybių biologinę įvairovę juose atkurti (žr. 2 skyrių).
Miškai taip pat gerina gyvenimo kokybę – teikia malonią gyvenamąją aplinką, galimybių
pailsėti ir profilaktiškai gerinti sveikatą; kartu jie palaiko ir didina gamtos teikiamus patogumus
bei ekologines vertybes. Be to, miškuose yra išlikusi didelė Europos dvasinio ir kultūrinio
paveldo dalis.
Tvari miškotvarka padeda vienu metu siekti ekonominių, aplinkos ir socialinių tikslų. Tvariai
tvarkomi miškai gali būti naudojami medžio ir ne medžio produktams gaminti, pramogų,
medžioklės ir kitoms reikmėms; kartu tvari miškotvarka padeda didinti miškų, kaip viešų
laisvalaikio reikmėms naudojamų vietų, vertę arba siekti aplinkos tikslų, kaip antai pagerinti
miškų sveikatą, padidinti biologinę įvairovę, atsparumą klimato kaitai, taip pat pagerinti
vandens ir dirvožemio apsaugą.
Kalbant apie medienos gamybą, valstybėse narėse miško našumas labai skiriasi. Nukertama
vidutiniškai 60–70 proc. metinio prieaugio – tai reiškia, kad vis dar nuolat daugėja augančių
medžių. Tačiau grynasis metinis prieaugis yra tik vienas iš miško našumo rodiklių.
Apskaičiuojant, kiek medienos išteklių turėsime ateityje, reikia atsižvelgti ir į kitus veiksnius,
kaip antai medžių pasiskirstymą pagal amžiaus klases arba miškų prieinamumą.
Be to, Europos miškai, ypač Viduržemio jūros regiono miškai, yra svarbus ne medžio
produktų, pavyzdžiui, kamštienos, žaliavos šaltinis. Be kita ko, jie yra pagrindinis buitinėms
šildymo ir elektros energijos gamybos reikmėms naudojamos biomasės šaltinis. Remiantis
naujausiais skaičiavimais, tikimasi, kad iki 2020 m. bendra visos miškų biomasės, kuri yra
prieinama kaip atsinaujinantieji energijos ištekliai, dalis padidės iki 66 proc. Tai matyti ir iš
nemenkos energijai sunaudojamų medienos išteklių dalies (42 proc., žr. diagramą).
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2 pav. Medienos ištekliai ES 27 2010 m.; Šaltinis: EUwood, 2010 m.
1.1.3. Visuomenei ES miškų teikiamos ekosistemų paslaugos
Miškai ne tik yra pajamų, tiesiogiai gaunamų iš medienos ir kitokių produktų (maisto, degalų,
medžiojamųjų gyvūnų, kamštienos, sakų ir t. t.) šaltinis ir juose yra didelė Europos gausios
biologinės įvairovės dalis, bet ir teikdami ekosistemų paslaugas jie gausiai duoda visuomenei
bei ekonomikai ir kitossvarbios naudos.
Pavyzdžiui, jie saugo dirvožemį nuo erozijos ir, palaikydami vandens tekėjimą, reguliuoja
vandens baseinus ir vietos hidrologines sistemas. Jie reguliuoja vietos, regiono ir visuotinį
klimatą, kaupia anglies dioksidą, saugo vertingus apdulkintojus, grynina orą ir gėląjį vandenį
ir apskritai saugo mus nuo gaivalinių nelaimių, kaip antai griūčių, nuošliaužų, sausrų ir
potvynių. Jie taip pat praturtina pramogas, turizmą ir švietimą.
Kai kurios miško funkcijos, gėrybės ir paslaugos turi tiesioginę piniginę vertę (pvz., mediena),
tačiau yra ir kitų ekosistemų paslaugų, kurios turi būti tinkamai vertinamos, o kartais už jas
turi būti sumokama (pvz., pramogos, kultūros paveldas, vandens ir dirvožemio kokybė ir
kiekis). Šiuo metu atliekama keletas ekonominių tyrimų, kurių tikslas – nustatyti ekosistemų
paslaugų vertę.
Gana didelė Europos sveikų ekosistemų dalis yra tinklo „Natura 2000“ teritorijose. Remiantis
naujausiais Komisijos tyrimais, konkrečiai tinklo „Natura 2000“ teritorijų teikiama nauda
vertinama maždaug 200–300 mlrd. EUR per metus. Vien visų „Natura 2000“ teritorijose
esančių buveinių sukaupto anglies dioksido – „Natura 2000“ teritorijose esančios miško
buveinės sukaupia didžiausią dalį anglies dioksido – bendra vertė gerokai viršija šią sumą:
2010 m. jo vertė siekė 318,3–610,1 mlrd. EUR (šaltinis: IEEP)4.

4

Informacijos apie tinklą „Natura 2000“ suvestinė:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
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1.1.4. Miško nuosavybė
Apie 40 proc. ES miškų teritorijos priklauso valstybei. Daugumoje Rytų ir Pietryčių Europos
ES valstybių narių didžioji dalis miško yra valstybiniai (priklauso komunai, regionui ir (arba)
provincijai, valstybei ir pan.). Vidutinis valstybinių miško valdų dydis ES – daugiau kaip
1 000 ha, nors jis valstybėse narėse labai skiriasi.
Apie 60 proc. ES miškų priklauso privatiems savininkams – iš viso yra maždaug 16 mln.
miško savininkų. Vidutinis privačių miško valdų dydis – 13 ha, tačiau daugumos privačių
miškų plotas yra mažesnis nei 5 ha5. Vidutinis privačių miškų dydis valstybėse narėse labai
nevienodas – nuo 0,7 ha dydžio valdų Bulgarijoje iki 130 ha dydžio valdų Slovakijoje6.
Svarbu žinoti šiuos pagrindinius ES miškų našumo ir nuosavybės formų skirtumus, nes jie
būdingi ir miškams, paskelbtiems „Natura 2000“ teritorijomis, taigi šie skirtumai gali turėti
didelės įtakos praktiškai tvarkant šiuos „Natura 2000“ miškus.
1.1.5. Pagrindinės grėsmės ir neigiamas poveikis
Miškai patiria įvairiopą neigiamą gamtos ir žmogaus veiklos sukeliamą poveikį, taip pat
biotinių ir abiotinių šaltinių keliamą žalą.
Pagrindinės ES miškams kylančios grėsmės ir neigiamo poveikio jiems veiksniai labai skiriasi
priklausomai nuo regiono ir požiūrio, kurio laikomasi (miškininkystės veikla arba miško
ekologija ir gamtos apsauga), tačiau dažniausiai tai yra vienas ar keli iš šių dalykų: miško
gaisrai, vėtros, vandens arba oro tarša, sausra, invazinės svetimos rūšys, kenkėjai, ligos,
buveinių išskaidymas, žemės naudojimo pokyčiai, struktūrinės ir rūšių įvairovės nebuvimas,
netvari miškotvarka, miškotvarkos stoka ir pan. Daugiau informacijos apie ES miškams
kylančias grėsmes ir jiems daromą neigiamą poveikį pateikiama 3 priede.
Daugeliu atvejų šios grėsmės daro poveikį miško biologinei įvairovei. Remiantis esamomis
žiniomis, Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos (IUCN) apytikriu vertinimu, ES išnykimo
grėsmė kyla 27 proc. žinduolių, 27 proc. medienoje besiveisiančių (saproxylic rūšių) vabalų,
10 proc. roplių ir 8 proc. varliagyvių, susijusių su miškais (ETC/BD, 2010 m., remiantis IUCN,
2009 m.).
Tačiau laikoma, kad apskritai Europoje miško buveinių biologinės įvairovės būklė yra geresnė
už kitų pagrindinių grupių buveinių, pavyzdžiui, pievų ir šlapynių, būklę; tai matyti iš
tendencijų, susijusių su Europoje plačiai paplitusių paukščių rūšimis (žr. 3 pav.).
Aukštumos gradiente jau matyti klimato kaitos poveikis, kurio pasekmės, pietinėje Europos
dalyje kylant temperatūrai ir dažnėjant sausrų, bus aiškiai jaučiamos platuminėse zonose.
Žemesnėse kalnų vietose paplitusios rūšys Europoje jau patiria kritulių kiekio mažėjimo ir
temperatūros didėjimo poveikį7.
Šie pokyčiai gali lemti miško ekosistemų atsparumo sumažėjimą ir sveikatos pablogėjimą,
taip pat gali padaugėti biotinių trikdžių – dėl, pavyzdžiui, tam tikrų kenkėjų rūšių arba invazinių
svetimų rūšių. Be to, miškai gali tapti mažiau atsparūs abiotiniams trikdžiams, kurių atsiranda
dėl dažniau kylančių vėtrų, sausrų ir miško gaisrų.

5

Šaltinis: ES 2007–2011 m. miško veiksmų planas.
Europos miškų būklė 2011 m. Paskelbta adresu http://www.foresteurope.org/full_SoEF
7
Šaltinis: Septintosios bendrosios programos MOTIVE ir „Trees4Future“ projektai.
6
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Visi plačiai paplitę paukščiai (136 rūšys)
Plačiai paplitę agrarinio kraštovaizdžio paukščiai (36 rūšys)

---- Plačiai paplitę miško paukščiai (29 rūšys)
3 pav. Europoje plačiai paplitusių paukščių rūšių populiacijos indeksas (1980 m. – 100).
Šaltinis:
Europos
aplinkos
agentūra
(EAA,
http://www.eea.europa.eu/data-andmaps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980).

1.1.6. Tvari miškotvarka Europoje
Šiuo metu apie 87 proc. Europos miškų vykdomas tam tikro masto žmogaus įsikišimas (EAA,
2008 m.). Dauguma miškų yra tvarkomi laikantis per konferencijos FOREST EUROPE
procesą (anksčiau vadintą Ministrų konferencija dėl Europos miškų apsaugos, MKEMA)
apibrėžtų ir suformuluotų tvarios miškotvarkos principų – daugeliu atvejų yra ne tik laikomasi
šių principų, bet ir įgyvendinama įvairių krypčių nacionalinė arba regiono miško politika ar
programos.
Tvari miškotvarka apibrėžiama kaip miškų ir miško žemės valdymas ir naudojimas taip ir tiek,
kad išliktų jų biologinė įvairovė, našumas, gebėjimas atsikurti, gyvybingumas ir galimybės
dabar ir ateityje atlikti svarbias ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas vietos,
nacionaliniu ir pasauliniu lygmenimis, nedarant žalos kitoms ekosistemoms8.
ES įgyvendinama keletas tvarios miškotvarkos skatinimo ir vertinimo iniciatyvų. Be to, per
FOREST EUROPE procesą sukurti Europos regionui skirti kriterijai ir rodikliai – jais
remdamosi šalys teikia tvarios miškotvarkos įgyvendinimo ataskaitas.

8

Šaltinis: 1993 m. birželio 16–17 d. antroji Ministrų konferencija dėl Europos miškų apsaugos, „H1
rezoliucija. Bendrosios darniojo Europos miškų ūkio gairės“.
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Šeši Europai skirti tvarios miškotvarkos ataskaitų teikimo kriterijai yra šie:







miško išteklių ir jų indėlio į bendrą anglies ciklą išlaikymas ir tinkamas didinimas;
miško ekosistemų sveikatos ir gyvybingumo išlaikymas;
miškų gamybinių funkcijų (susijusių ir nesusijusių su mediena) išlaikymas ir skatinimas;
miško ekosistemų biologinės įvairovės išlaikymas, išsaugojimas ir tinkamas atkūrimas;
apsauginių funkcijų (konkrečiai – dirvožemio ir vandens apsauginių funkcijų) išlaikymas,
išsaugojimas ir tinkamas stiprinimas vykdant miškotvarką;
kitų socialinių ir ekonominių funkcijų bei sąlygų išlaikymas.

Apskritai miškotvarkos politikos priemonėse arba programose daugiausia dėmesio yra
skiriama grėsmės mažinimui, apsaugos ir atkūrimo priemonėms, tausaus naudojimo
skatinimui ir genetinių išteklių valdymui. Šiuo požiūriu miškotvarkos planai arba lygiavertės
priemonės yra svarbios priemonės, kuriomis veiklos lygmeniu yra įgyvendinama tvari
miškotvarka. Miškotvarkos planuose yra pateikiama informacija (tekstinė informacija,
žemėlapiai, lentelės ir grafikai), surinkta reguliariai atliekant miško inventorizaciją miško
vienetų, kuriuose vykdoma veikla (medynų arba teritorinių vienetų) lygmeniu, taip pat
nurodomos operacijos, kurias planuojama atlikti atskiruose medynuose arba teritoriniuose
vienetuose, kad būtų pasiekti miškotvarkos tikslai. Taigi valdos lygmens miškotvarkos planai
yra miško savininkams ir valdytojams skirtos strateginės ir veiklos priemonės.
Miško sertifikavimas taip pat yra viena iš miškotvarkos tvarumo pagrindimo dokumentais
priemonių. Ši priemonė grindžiama savanoriškais įsipareigojimais laikytis tam tikrose srityse
taikomų tvarios miškotvarkos principų. Iš sertifikuoto miško hektarų skaičiaus ir sertifikavimo
logotipu žymimų produktų skaičiaus aiškiai matyti, kad sertifikavimui kasmet teikiama vis
didesnė svarba. ES maždaug 50 proc. miškų ir kitokios miškingos žemės yra sertifikuota
pagal FSC9 arba PEFC10 kriterijus, nors įvairių šalių duomenys labai skiriasi.
1.2. Miškų srities ES politikos aplinkybės
1.2.1. Naujoji ES miškų strategija
Nors bendros miško politikos nėra, su miškais susijusiems valstybių narių sprendimams daro
poveikį kitų sričių, kaip antai kaimo plėtros, užimtumo, klimato kaitos, energetikos, vandens ir
biologinės įvairovės, politika. Dėl to 1998 m. buvo priimta pirmoji ES miškininkystės
strategija11. Ši strategija grindžiama subsidiarumo principu ir atsakomybės pasidalijimo
koncepcija ir ja yra sukurta su mišku susijusių veiksmų, kuriais prisidedama prie tvarios
miškotvarkos įgyvendinimo, sistema. 2007–2011 m. miško veiksmų planas12 buvo pagrindinė
šios strategijos įgyvendinimo priemonė.
Strategija buvo priimta prieš 15 metų ir nuo to laiko dėl svarbių visuomeninių ir politinių
pokyčių yra daromas poveikis miškams ir daugėjančių su miškais susijusių politikos nuostatų
įgyvendinimui – visa tai prisidėjo prie sudėtingesnės miško politikos aplinkos susiformavimo.
Imdamasi spręsti šiuos naujus uždavinius, Europos Komisija 2013 m. rugsėjo 20 d. priėmė
naują ES miškų strategiją13.

9

Miškų valdymo taryba (angl. Forest Stewardship Council): https://ic.fsc.org/.
Miškų sertifikavimo schemų pripažinimo programa (angl. Programme for the Endorsement of Forest
Certification): http://www.pefc.org/.
11
1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos rezoliucija dėl ES miškininkystės strategijos.
13
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/fore/action_plan/com_lt.pdf
13
COM(2013) 659 final, 2013 9 20.
10
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ES miškų strategijos prioritetinės sritys yra šios:
Tvarios miškotvarkos indėlis siekiant pagrindinių visuomeninių tikslų.
1. Kaimo ir miesto bendruomenių rėmimas.
2. Su miškų susijusių ES pramonės šakų, bioenergetikos ir bendresnės žaliosios
ekonomikos konkurencingumo ir tvarumo skatinimas.
3. Miškai besikeičiančio klimato sąlygomis.
4. Miškų apsauga ir ekosistemų paslaugų stiprinimas.
Žinių bazės gerinimas
5. Miškų pobūdis ir jų pokyčiai.
6. Nauji ir novatoriški miškininkų ir pridėtinės vertės produktai.
Koordinavimo ir ryšių puoselėjimas
7. Bendras darbas siekiant nuosekliai tvarkyti ir geriau pažinti mūsų miškus.
8. Miškininkystė pasaulinėje perspektyvoje.
4 prioritetinė sritis „Miškų apsauga ir ekosistemų paslaugų stiprinimas“ yra susijusi su tinklu
„Natura 2000“; pabrėžiama, kad valstybės narės „iki 2020 m. turėtų pasiekti, kad miško rūšių
ir buveinių apsaugos būklė žymiai ir pamatuojamai pagerėtų, visapusiškai įgyvendinant ES
gamtos teisės aktus ir užtikrinant, kad nacionaliniai miškų planai padėtų tinkamai valdyti
„Natura 2000“ tinklą“. Šis dokumentas laikomas orientyru, kuriuo galima remtis siekiant šio
tikslo.
1.2.2. ES finansinė parama miškams
Dar vienas labai svarbus ES lygmens aspektas, turintis įtakos miškams ir miškotvarkai, yra
susijęs su kaimo plėtros politika. Šiuo metu miškams ir miškų sektoriui yra skiriamas
nemažas ES finansavimas – jis gali būti įvairaus dydžio ir gali būti skiriamas atsižvelgiant į
įvairias nuosavybės formas. Miškininkystės priemonės pagal Kaimo plėtros reglamentą yra
išteklių, reikalingų Miškų strategijai įgyvendinti, pagrindas (90 proc. viso ES miškininkystei
skiriamo finansavimo), taip pat jos yra pagrindinis ES miškams ir miškininkystei reikalingų
išteklių šaltinis. Remiantis naujausiais duomenimis, 2007–2013 m. miškininkystės
priemonėms iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paskirta 5,4 mlrd. EUR.
Nors tai priklausys nuo valstybių narių kaimo plėtros programų, galima tikėtis, kad 2014–
2020 m. išlaidos bus panašios. Šios lėšos turėtų būti skiriamos konkrečiam tikslui – prisidėti
prie naujosios ES miškų strategijos tikslų įgyvendinimo ir ypač padėti užtikrinti, kad ES miškai
būtų tvarkomi laikantis tvarios miškotvarkos principų ir kad tai būtų aiškiai matyti.
1.2.2.1. Ankstesnė ES miškų finansavimo EŽŪFKP lėšomis patirtis
Ankstesnio, t. y. 2007–2013 m., laikotarpio EŽŪFKP lėšos valstybėms narėms buvo
teikiamos pagal 8 priemones, konkrečiai skirtas miškams, ir dar 7 priemones, pagal kurias
lėšos galėjo būti teikiamos, inter alia, su mišku susijusiai veiklai. Pradinį miškininkystės
priemonėms (6 mlrd. EUR) ir su miškininkyste susijusioms priemonėms (1–2 mlrd. EUR)
paskirtą finansavimą pagal EŽŪFKP sudarė 8 mlrd. EUR. Tačiau miškininkystės priemonių
įgyvendinimo pradžia buvo lėta ir, kaip matyti iš naujausių duomenų, pirmiau minėtoms
8 miškininkystei skirtoms priemonėms numatyta suma buvo sumažinta iki 5,4 mlrd. EUR.
Remiantis naujausiais duomenimis, dviejų į aplinkosaugą orientuotų priemonių, konkrečiai
miškų aplinkosaugos išmokų ir tinklui „Natura 2000“ skirtos priemonės, įgyvendinimo
rodikliai net nesiekė vidurkio – panaudota mažiau nei 14 proc. atnaujintame (2011 m.) plane
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numatytų lėšų. Geriausių rezultatų pasiekta įgyvendinant žemės ūkio paskirties žemės
apželdinimui mišku skirtą priemonę (40 proc.). Miškų potencialui atkurti bei gaisrų ir gaivalinių
nelaimių prevencijai skirtų priemonių įgyvendinimo lygis taip pat siekė 40 proc.
Vykstant miškams skirtų priemonių finansavimo peržiūrai, valstybės narės ir suinteresuotieji
subjektai nurodė, kad jiems kilo sunkumų aiškinantis, kiek reikalavimų yra taikoma, taip pat
nurodė, kad, jų nuomone, pagrindinės priežastys, dėl kurių priemonės buvo menkai
įsisavintos, – tai didelė administracinė našta (įskaitant papildomus nacionalinio arba regionų
lygmens reikalavimus) ir mažas fondų indėlis.
3 skirsnyje pateikiama pavyzdžių, kaip kaimo plėtros programos lėšos yra naudojamos
miškų, paskelbtų „Natura 2000“ teritorijomis, tvarkymo priemonėms finansuoti.
1.2.2.2. 2014–2020 m. laikotarpiu prieinama finansinė parama
Esamu 2014–2020 m. finansiniu laikotarpiu EŽŪFKP14 lėšos yra suskirstytos pagal šešias
prioritetines sritis, susijusias su strategija „Europa 2020“. Kaimo plėtros reglamentas apima
miškus ir miškininkystę daugumoje šių šešių prioritetinių sričių, į kurias įeina:
 žinių perdavimas ir inovacijos miškininkystėje (1 prioritetas);
 tvarios miškotvarkos skatinimas (2 prioritetas);
 su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusių ekosistemų atkūrimas, išsaugojimas ir
stiprinimas, daugiausia dėmesio skiriant, be kita ko, „Natura 2000“ teritorijoms
(4 prioritetas);
 efektyvaus išteklių naudojimo ir klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio
technologijų ekonomikos skatinimas žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose
(5 prioritetas).
Šiuo metu taip pat yra taikomas bendrasis reikalavimas, t. y. kad parama didesnėms nei tam
tikro dydžio (jį savo kaimo plėtros programose nustato valstybės narės) valdoms gali būti
teikiama tik jei miškas yra tvarkomas laikantis tvarios miškotvarkos principų (tai patvirtinama
teikiant susijusią informaciją apie miškotvarkos plano arba lygiaverčių priemonių
įgyvendinimą). Taikant šį reikalavimą, valstybėms narėms suteikiama galimybė nustatyti
tinkamą miškotvarkos planų įgyvendinimo ribą, atitinkančią jų socialines, biologines ir
geografines ypatybes, ir kartu pripažįstama tinkamo planavimo ir pasiektų rezultatų šioje
srityje svarba.
Šiuo metu pagal naująjį reglamentą galima naudotis šiomis pagrindinėmis su
miškininkyste susijusiomis priemonėmis:


14

21 straipsnis. Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą, įskaitant:
o investicijas miškui įveisti ir miškingiems plotams kurti (22 straipsnis);
o investicijas agrarinės miškininkystės sistemoms kurti (23 straipsnis);
o investicijas miško gaisrų, gaivalinių nelaimių, įskaitant kenkėjų antplūdžius ir ligų
protrūkius, katastrofinių įvykių ir klimato sąlygų daromos žalos miškams
prevencijai ir atlyginimui (24 straipsnis);
o investicijas, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas, aplinkosauginė
vertė ir klimato kaitos švelninimo potencialas (25 straipsnis);
o investicijas į miškininkystės technologijas ir į miško produktų perdirbimą, sutelkimą
bei jų rinkodarą (26 straipsnis);

Žr. ES reglamentą Nr. 1305/2013:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:LT:PDF
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30 straipsnis. Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos;



34 straipsnis. Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas;



35 straipsnis. Bendradarbiavimas.

1.2.2.3. Parama miškininkystei pagal ES sanglaudos politiką
Valstybės narės ir jų regionai gali naudotis ne tik EŽŪFKP, bet ir Europos regioninės plėtros
fondo (ERPF) bei Europos socialinio fondo (ESF) parama. ERPF15 pagal teritoriniam
vystymuisi remti skirtas priemones bendrai finansuoja programas ir projektus, kurie galėtų
būti tiesiogiai arba netiesiogiai siejami su miškais ir miškininkystės sektoriumi. Keletas
pavyzdžių, kuriuos būtų galima susieti su miškais ir miškininkystės sektoriumi, yra šie: ERPF
investicijos į „Natura 2000“ tinklą, biologinės įvairovės ir ekosistemų paslaugų gerinimą, taip
pat parama mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir inovacijoms.
ERPF taip pat bendrai finansuoja tarpvalstybines, tarptautines ir tarpregionines
bendradarbiavimo programas16 (INTERREG), pagal kurias gali būti remiami su miškais ir
miškininkyste susiję projektai. Intervencijos pagal projektus sritys gali būti įvairios, įskaitant
šias: su miško gaisrais susijusios stebėsenos ir informavimo sistemos ir tinklai, tvari
žemėtvarka, keitimasis informacija apie prisitaikymą prie klimato kaitos, anglies dioksido
sekvestracija ir rizikos mažinimas, biologinė įvairovė, kovos su gyvūnų naikinimu kalnuotose
vietovėse politika, bioenergijos naudojimo rėmimas, bendradarbiavimas atsinaujinančiųjų
energijos išteklių srityje, taip pat efektyvus energijos vartojimas ir darnus regionų vystymasis
per MVĮ.
1.2.3. Programa LIFE
Dar vienas svarbus miškų finansavimo šaltinis yra ES priemonė LIFE – ji lig šiol yra vienintelė
ES priemonė, skirta tik su aplinka ir klimatu susijusiems projektams finansuoti. Apie 50 proc.
biudžeto yra skirta konkrečiai gamtai ir biologinei įvairovei. Nuo 1992 m., kai buvo pradėta
įgyvendinti šią programą, pagal ją finansuota virš 300 projektų, skirtų „Natura 2000“
teritorijose esančioms miško buveinėms ir rūšims valdyti ir atkurti, o bendras jiems paskirtas
biudžetas siekė kelias dešimtis mln. EUR. Viena iš programos LIFE brošiūrų yra specialiai
skirta miškams17.
Įprasti šiuo metu vykdomų priemonės LIFE+ gamtos ir biologinės įvairovės projektų veiksmai
apima: invazinių svetimų rūšių šalinimą; tvarkymo planų sudarymą kartu su vietos
suinteresuotaisiais subjektais ir tarimąsi su jais dėl tinkamos miško buveinių tvarkymo
tvarkos; atkūrimo projektų finansavimą siekiant padidinti miškų struktūrinę įvairovę; miškų
aplinkosaugos sistemų pagal kaimo plėtros programas taikymo skatinimą įgyvendinant
parodomuosius ir geriausios patirties projektus. Be to, priemonė LIFE buvo naudinga rengiant
biologinei įvairovei palankios miškotvarkos skatinimo gaires ir priemones.

15

Žr. ES reglamentą Nr. 1301/2013:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32013R1301.
16
Žr. ES reglamentą Nr. 1299/2013:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32013R1299.
17
Daugiau informacijos pateikiama Europos Komisijos leidinyje „LIFE and European forests“ („LIFE ir
Europos miškai“), jis skelbiamas adresu
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf.
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4 pav. Buveinių, dėl kurių yra įgyvendinta LIFE projektų, tipai (projektų skaičius 1992–
2008 m.)
Šaltinis: Programos LIFE projektų duomenų bazė.

„Natura 2000“ teritorijų tvarkymo Suomijos privačiuose miškuose projektas pagal programą
LIFE
Vidurio Suomijos regionas yra išsidėstęs pačioje medienos pramonės širdyje. Dauguma šio regiono
miškų yra privatūs, o žemės savininkų turimi miško sklypai yra palyginti nedideli. Siekdama panaikinti
susirūpinimą, kad teritorijas paskelbus „Natura 2000“ teritorijomis bus apribota visa veikla, vietos
apsaugos institucija pradėjo įgyvendinti programos LIFE gamtos srities projektą, kurio tikslas – didinti
informuotumą apie tinklą „Natura 2000“ ir apie tai, kokios yra šio tinklo nuostatų taikymo praktiškai
pasekmės privatiems žemės savininkams. Vienas iš svarbiausių šio projekto veiksmų buvo suteikti
kiekvienam žemės savininkui, kurio žemė įeina į bandomąją teritoriją, galimybę gauti jam priklausančio
žemės sklypo miškotvarkos planą.
Rengiant šiuos planus buvo nagrinėjamos ekonominės miško galimybės ir jam taikomi apsaugos
reikalavimai. Taigi savininkai gavo ne tik aiškią informaciją apie teritorijų paskelbimo „Natura 2000“
teritorijomis pasekmes savo miškams, bet ir pasiūlymų, kaip, laikantis tvarumo principų ir
„Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslų, uždirbti pinigų iš savo miškų. Ši sistema labai išpopuliarėjo. Jei
ji nebūtų taikyta, į šiuos miškotvarkos planus būtų investavę tik keli savininkai.

Vengrijos stepinių ąžuolynų atkūrimo projektas pagal programą LIFE

18

Stepiniai ąžuolynai yra Vengrijos unikalios buveinės, šimtmečiais naudojamos gyvuliams ganyti ir
komercinei medienos ruošai. Daugumos iš jų vietoje buvo sukurtos bemedės ganyklos arba
ariamosios žemės plotai. Vėliau, vykdant Didžiosios Vengrijos lygumos apželdinimą mišku, buvo
sukurtos svetimų rūšių medžių miško plantacijos. Šiuo metu yra išlikę tik keli pirminio miško plotai.
Didžiausias iš jų – Nadkėrešo miesto stepiniai ąžuolynai.
18

http://www.pusztaitolgyesek.hu/index.php?page=home.
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Nadkėrešo savivaldybė kartu su Dunojaus-Ipelio nacionalinio parko direkcija ir World Wildlife Fund
(WWF) parengė programos LIFE gamtos srities projektą, skirtą stepinių ąžuolynų buveinei projekto
teritorijoje atkurti; šis projektas apėmė invazinių svetimų rūšių šalinimą ir vietinių rūšių miško medžių
sodinimą. Nacionalinio parko direkcija 90-čiai metų pagal novatorišką sutartį išsinuomojo teises
naudotis privačiais miškais (anksčiau naudotais medienai gaminti), esančiais teritorijose, į kurias įeina
privatūs stepinių ąžuolynų plotai, kurių vertė išsaugojimo požiūriu yra didžiausia; šiose teritorijose buvo
įgyvendinama į apsaugą orientuota miškotvarka. Savininkams buvo atlygintos pajamos, kurias jie
prarado dėl komercinės medienos ruošos veiklos tose teritorijose nutraukimo, ir miško valdytojams
buvo atiduota pašalintų invazinių svetimų rūšių medžių (pvz., ceratonijos arba vėlyvosios ievos)
mediena.
Be to, įgyvendinant šį projektą, buvo parengtas ilgalaikis „Natura 2000“ teritorijos valdymo planas ir
užmegzti tvirti partnerystės ryšiai su miško savininkais.

2014 m. sausio mėn. įsigaliojo nauja LIFE priemonė19. Ją sudaro dvi atskiros paprogramės:
viena skirta aplinkai (apie 2,1 mlrd. EUR numatyta dotacijoms veiksmams), kita – klimato
politikai (apie 700 mln. EUR). Daugiau nei pusė aplinkos paprogramės biudžeto, numatyto
dotacijoms veiksmams, paskirta konkrečiai dotacijoms veiksmams gamtos ir biologinės
įvairovės srityse, ypatingą dėmesį skiriant tinklui „Natura 2000“. Iš viso septynerių metų
laikotarpiu įgyvendintiniems veiksmams gamtos ir biologinės įvairovės srityse numatyta skirti
1,22 mlrd. EUR.
Greta iki šiol bendrai finansuotų „įprastų“ projektų sukurta naujos rūšies intervencijos
priemonė – integruotųiprojektai. Jais siekiama skatinti taikyti strategiškesnį programavimu
grindžiamą požiūrį į ES aplinkos teisės aktų įgyvendinimą. Visų pirma šie projektai turėtų
paskatinti visiškai įgyvendinti valstybių narių prioritetinių veiksmų programas (PVP)
valstybėms narėms priklausančiose tinklo „Natura 2000“ teritorijose, pavyzdžiui, remiant
„Natura 2000“ teritorijų tvarkymą ir atkūrimą visoje plačioje geografinėje teritorijoje – visame
regione arba šalyje (išsamesnė informacija apie PVP pateikiama 2 skirsnyje).
Pirmoji daugiametė darbo programa20 patvirtinta 2014 m. kovo mėn. Joje nustatytos tam
tikros finansavimo per ateinančius ketverius metus prioritetinės sritys pagal kiekvieną teminį
prioritetą. Toliau pateikiama keletas projektų temų, kurios yra itin aktualios miškų srityje:
Pagal prioritetą „Gamta“:
 projektai, kuriais siekiama pagerinti Bendrijos svarbos buveinių tipų ar rūšių (įskaitant
paukščių rūšis) apsaugos būklę, nukreipiant pastangas į „Natura 2000“ teritorijas,
kurias dėl šių buveinių tipų arba rūšių pasiūlyta paskelbti arba kurios yra paskelbtos
specialiomis saugomomis teritorijomis;
 projektai, kuriuos įgyvendinant vykdomas vienas ar keli veiksmai, numatyti atitinkamose
valstybių narių atnaujintose prioritetinių veiksmų programose (PVP), ar konkretūs
veiksmai, nustatyti ar rekomenduojami arba dėl kurių susitarta tinklo „Natura 2000“
biogeografiniuose seminaruose;
 projektai, kuriuos įgyvendinant remiamas „Natura 2000“ tinklas ir imamasi priemonių dėl
invazinių svetimų rūšių, kai jos gali pabloginti rūšių (įskaitant paukščių rūšis) arba
Bendrijos svarbos buveinių tipų apsaugos būklę.
Pagal prioritetą „Efektyvus išteklių naudojimas“:
 veikla, susijusi su miškų stebėsenos ir informacijos sistemomis, taip pat su miško
gaisrų prevencija. Vykdant šiai kategorijai priskirtus projektus, gali būti įgyvendinama
19

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 dėl
aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) įsteigimo.
20
http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf
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pažangi metodika siekiant parodyti, kad regionų, nacionaliniu arba viršvalstybiniu
lygmeniu gali būti vykdoma tvari miškotvarka pagal suderintus (FOREST EUROPE)
kriterijus ir rodiklius, laikantis naujosios ES miškų strategijos ir ES biologinės įvairovės
strategijos iki 2020 m. Į šią kategoriją taip pat įeina projektai, kuriuos įgyvendinant
naudojama nauja informacija apie miškus siekiant padidinti jų atsparumą grėsmėms,
kylančioms dėl populiacijos pokyčių, susijusių su urbanizacija, žemės apleidimu ar
tradicinio žemės valdymo įgūdžių praradimu.
Pagal prioritetą „Aplinkos valdymas ir informavimas“:
 gebėjimų ugdymo kampanijos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būtų galima koordinuoti
aktualią ir ES būdingą informaciją apie miškus ir miško gaisrus ir teikti su ja susijusias
rekomendacijas;
 projektai, kuriais, laikantis naujų tinklo „Natura 2000“ biogeografinių seminarų
rekomendacijų, yra remiamas keitimasis geriausia patirtimi ir „Natura 2000“ teritorijų
valdytojų įgūdžių tobulinimas.
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2. ES PAUKŠČIŲ IR BUVEINIŲ DIREKTYVOS
2.1. ES įsipareigojimas išsaugoti Europos biologinę įvairovę
Kaip nurodyta ankstesniame skyriuje, viena iš naujosios ES miškų strategijos prioritetinių
sričių yra „miškų apsauga ir ekosistemų paslaugų stiprinimas“; joje teigiama, kad valstybės
narės „iki 2020 m. turėtų pasiekti, kad miško rūšių ir buveinių apsaugos būklė žymiai ir
pamatuojamai pagerėtų, visiškai įgyvendinant ES gamtos teisės aktus ir užtikrinant, kad
nacionaliniai miškų planai padėtų tinkamai valdyti „Natura 2000“ tinklą“.
Tai tiesiogiai atitinka valstybių narių 2010 m. prisiimtus įsipareigojimus „iki 2020 m. ES
sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir ekosistemų funkcijų blogėjimą ir jas kuo labiau
atkurti, kartu intensyvinant ES veiksmus siekiant užkirsti kelią visuotiniam biologinės įvairovės
nykimui“21.
2011 m. patvirtintoje ES biologinės įvairovės strategijoje22 yra nustatyta politikos sistema
šiam bendram tikslui pasiekti. Miškams yra tiesiogiai svarbūs keli šios strategijos tikslai,
įskaitant 1 tikslą, kuriuo valstybės narės raginamos „iki galo įgyvendinti Paukščių ir Buveinių
direktyvas“ ir ypač „sustabdyti visų rūšių ir buveinių, kurioms taikomi ES gamtos srities teisės
aktai, būklės blogėjimą ir pasiekti pastebimą ir išmatuojamą jų būklės pagerėjimą, <...>
palyginti su dabartiniais vertinimais, iki 2020 m.“.
ES biologinės įvairovės strategijoje yra nustatytas šis plataus užmojo tikslas:
sustabdyti visų rūšių ir buveinių, kurioms taikomi ES gamtos srities teisės aktai, būklės
blogėjimą ir pasiekti pastebimą ir išmatuojamą jų būklės pagerėjimą, kad, palyginti su
dabartiniais vertinimais, iki 2020 m.:
(i)
100 % daugiau buveinių ir 50 % daugiau rūšių, įvertintų pagal Buveinių direktyvą, būtų
geresnės apsaugos būklės; ir
(ii)
50 % daugiau rūšių, įvertintų pagal Paukščių direktyvą, būtų stabilios arba geresnės
būklės.
Miškų vaidmuo padedant siekti šio tikslo yra itin svarbus. Juose ne tik glaudžiasi labai didelė
Europos gresiančios išnykti biologinės įvairovės dalis, bet jie dar ir užima maždaug pusę viso
Europos tinklo „Natura 2020“ teritorijų ploto. Todėl svarbu, kad miškų savininkai ir valdytojai
gerai išmanytų Buveinių ir Paukščių direktyvų tikslus ir teisinius reikalavimus, ypač kalbant
apie „Natura 2000“ teritorijų apsaugą ir valdymą, kad galėtų aktyviai padėti siekti tų tikslų.
Kaip aiškinama šiame skyriuje, tam reikia dėti daugiau pastangų, o ne tik taikyti bendruosius
tvarios miškotvarkos principus. Gali prireikti apsvarstyti būtinybę pavienių teritorijų lygmeniu
imtis papildomų priemonių siekiant patenkinti konkrečias tam tikroje teritorijoje esančių ES
svarbos rūšių ir buveinių tipų apsaugos reikmes.
Toliau pateikiamos konkrečios šių dviejų ES gamtos apsaugos direktyvų teisinės nuostatos,
taip pat aptariami kiti miškų savininkams ir valdytojams tiesiogiai aktualūs šių direktyvų ir ES
21

2020 m. kovo 15 d. Aplinkos tarybos išvados. Paskelbta adresu
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LT&f=ST%207536%202010%20INIT
22
„Biologinė įvairovė – mūsų gyvybės draudimas ir gamtinis turtas. ES biologinės įvairovės strategija
iki 2020 m.“ (COM(2011) 244), 2011 05 03.
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final
%20lowres.pdf
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biologinės įvairovės politikos aspektai. Šio skyriaus tikslas – suteikti reikiamą pagrindinę
informaciją ir nurodyti teisines aplinkybes, kad būtų aiškiau skaityti 2 skirsnyje pateikiamus
klausimus ir atsakymus į juos.
2.2. Paukščių ir Buveinių direktyvos
Paukščių23 ir Buveinių24 direktyvos yra ES biologinės įvairovės politikos kertinis akmuo. Jomis
suteikiama galimybė visoms 28 ES valstybėms narėms kartu dirbti pagal bendrą teisės aktų
sistemą siekiant išsaugoti Europos labiausiai nykstančias ir vertingiausias rūšis ir buveines
visame ES esančiame natūralaus paplitimo areale.
Paukščių direktyva yra taikoma visoms ES paplitusioms laukinių paukščių rūšims (apie
500 rūšių), o Buveinių direktyva skirta maždaug 2 000 rūšių, kurioms reikalinga apsauga
siekiant užkirsti kelią jų išnykimui arba dėl to, kad jos gyvena svarbiose Europos Sąjungos
buveinėse, pogrupiui. Be to, apie 230 buveinių tipų yra atskirai saugoma pagal Buveinių
direktyvą. Šios rūšys ir buveinės dažnai vadinamos Bendrijos svarbos rūšimis arba
buveinėmis (daugiau informacijos pateikiama 3 skyriuje ir 2 priede).
Bendrasis šių dviejų direktyvų tikslas – užtikrinti, kad ES visame natūralaus paplitimo areale
būtų išsaugotos rūšys ir buveinės, kurias siekiama apsaugoti šiomis direktyvomis, arba kad
būtų atkurta jų gera apsaugos būklė25. Reikalaujama, kad valstybės narės, atsižvelgdamos į
ekonominius, socialinius ir kultūrinius reikalavimus bei regiono ir vietos ypatybes, imtųsi
tinkamų priemonių šiam tikslui pasiekti.
Šis tikslas yra aiškiai apibrėžtas ir juo siekiama užtikrinti siektiną ir išlaikytiną palankią būklę.
Taigi siekiama daugiau nei vien išvengti būklės blogėjimo.
Konkrečiau kalbant, pagal ES gamtos apsaugos direktyvas valstybės narės privalo:


paskelbti, išsaugoti ir, jei reikia, atkurti pagrindines teritorijas, kuriose turi būti
saugomos Buveinių direktyvos I ir II prieduose ir Paukščių direktyvos I priede išvardytos
rūšys ir buveinių tipai, taip pat teritorijas, skirtas migruojantiems paukščiams. Visos kartu
šios teritorijos yra ES tinklo „Natura 2000“ dalis;



nustatyti visų Europos laukinių paukščių rūšių ir kitų nykstančių rūšių, išvardytų Buveinių
direktyvos IV ir V prieduose, apsaugos tvarką. Ši apsaugos tvarka taikoma visame ES
esančiame rūšių natūralaus paplitimo areale, t. y. „Natura 2000“ ir kitose teritorijose.

23

Direktyva 2009/147/EB (iš dalies pakeistos Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių
apsaugos kodifikuota redakcija), žr. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=EN.
24
1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei
floros apsaugos suvestinė redakcija, 2007 1 1,
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm.
25
Sąvoka „palanki apsaugos būklė“ Paukščių direktyvoje neminima, tačiau yra nustatyti lygiaverčiai
reikalavimai dėl specialios apsaugos teritorijų (SAT).

22

Tinklas „Natura 2000“ ir miškai

2.3. ES saugomų rūšių ir buveinių apsaugos būklė
Valstybės narės kas šešerius metus teikia Komisijai ES svarbos buveinių tipų ir rūšių,
esančių jų teritorijoje (ne tik „Natura 2000“ teritorijose), apsaugos būklės ataskaitas. Jos tai
daro naudodamosi standartine metodika26, kurią taikydama Komisija gali apibendrinti
duomenis biogeografiniu ir ES lygmenimis.
Naujausia gamtos direktyvų įgyvendinimo ataskaita dėl pagal šias dvi gamtos apsaugos
direktyvas saugomų rūšių ir buveinių apsaugos būklės paskelbta 2015 m. gegužės mėn. ir
apima 2007–2012 m. laikotarpį. Ši informacija labai naudinga ne tik vertinant, ar sėkmingai
įgyvendinamas šių direktyvų tikslas, bet ir pagal naujausius duomenis nustatant naujus ir
tikslinant esamus apsaugos tikslus ir prioritetus. Iš 2015 m. atlikto vertinimo matyti, kad
apskritai miško buveinių apsaugos būklė nėra gera ir kad reikia dar daug nuveikti, kad iki
2020 m. būtų pasiekti ES biologinės įvairovės strategijoje ir ES miškų strategijoje nustatyti
tikslai.
Kokia būklė yra suprantama kaip palanki apsaugos būklė (Buveinių direktyvos 1 straipsnis)?
Natūralios buveinės apsaugos būklė laikoma palankia, kai:
jos natūralus paplitimo arealas ir jos padengiami plotai tame areale yra stabilūs arba didėja;
egzistuoja ir tikėtina, kad ateityje neišnyks jos ilgalaikiam palaikymui būtina specifinė struktūra ir
funkcijos;
jai būdingų rūšių apsaugos būklė yra gera.
Rūšies apsaugos būklė laikoma palankia, kai:
atitinkamos rūšies populiacijos pokyčių duomenys rodo, kad ji pati pajėgi ilgą laiką išlikti kaip
gyvybingas jos natūraliosios buveinės komponentas;
rūšies natūralaus paplitimo arealas nemažėja ir nėra tikėtina, kad bus sumažintas ateityje;
yra ir tikriausiai bus pakankamai didelė buveinė, kurioje jos populiacija galės išlikti ilgą laiką.

Buvo vertinama visų tipų miško buveinių, esančių 9-iuose biogeografiniuose regionuose,
apsaugos būklė 2007–2012 m.; iš rezultatų matyti, kad tik 15 proc. buveinių būklė įvertinta
kaip palanki, o 80 proc. – kaip nepalanki (5 pav.).
Šiuos rezultatus lyginant su ankstesnio vertinimo (2001–2006 m.) rezultatais (žr. 6 pav.), iš
pradžių galima pastebėti tam tikrą žinių apie apsaugos būklę pagerėjimą. Vertinimų, kurių
išvadose teigiama, kad miško buveinių tipų būklė yra prasta, skaičius sumažėjo, tačiau
apskritai miško buveinių, kurių būklė vertinama kaip nepalanki, procentinė dalis yra didesnė
(80 proc.) nei ankstesniu laikotarpiu (63 proc.). Tačiau abiejų laikotarpių rezultatus reikėtų
lyginti atidžiai – daugiausia dėl to, kad pagerėjo žinios ir vertinimo metodika.

26

Paskelbta adresu http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal
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5 pav. Miško buveinių apsaugos būklė 2007–2012 m.
Pastaba. Vertinimų skaičius nurodytas skliausteliuose.
Šaltinis: autorių išvada remiantis Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo (EIONET) portale
27
dėl 17 straipsnio pateikiamais rezultatais .

6 pav. Miško buveinių apsaugos būklė 2001–2006 m.
Pastaba. Vertinimų skaičius nurodytas skliausteliuose. Geografinė aprėptis – ES 25 (neįtraukta
Bulgarija ir Rumunija). Šaltinis: ETC/BD, 2008 m.

2.4. Pagrindinės ES svarbos miško buveinėms ir rūšims kylančios grėsmės ir daromas
neigiamas poveikis
Toliau pateikiama trumpa valstybių narių pateiktos (pagal 17 straipsnį teikiamose ataskaitose)
2007–2012 m. informacijos apie pagrindines grėsmes, kylančias Bendrijos svarbos miško
buveinių tipams, ir toms buveinėms daromą neigiamą poveikį santrauka. Informacija yra
grindžiama preliminaria nacionalinių ataskaitų, skelbiamų informaciniame portale dėl 17
straipsnio28, analize. Šiame portale tai pat yra pateiktas šiuo ataskaitiniu laikotarpiu vertintų
grėsmių ir neigiamo poveikio rūšių sąrašas.

27

Ši diagrama yra grindžiama 81 tipo miško buveinių, Buveinių direktyvoje priskirtų 9 grupei „Miškai“,
vertinimu. Vertinimo rezultatai pateikiami adresu http://bd.eionet.europa.eu/articleñ17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment
28
Žr. http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013
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Valstybės narės savo ataskaitose nurodė kiekvieno tipo buveinėms kylančias pagrindines
grėsmes ir joms daromą neigiamą poveikį kiekviename biogeografiniame regione29 (kai
skirtinguose regionuose kylančios grėsmės ir daromas neigiamas poveikis skiriasi). Taigi
toliau yra pateikiama tos informacijos apie kiekvieną biogeografinį regioną santrauka.
Alpių regionas
Pagrindinės šio regiono miško buveinių tipams kylančios grėsmės, apie kurias pranešta, yra
susijusios su miškininkyste – jas daugiausia lemia miškotvarka ir miško naudojimas (įskaitant
negyvų ir mirštančių medžių kirtimą, miško atsodinimą nevietinių rūšių medžiais, miško
naikinimą ir t. t.), taip pat miško kirtimas neatsodinant medžių arba nesuteikiant galimybės
medžiams natūraliai ataugti. Taip pat ataskaitose dažnai nurodoma, kad pagrindinę grėsmę
šiame regione kelia žmogaus veiklos sukelti trikdžiai – jie dažniausiai yra susiję su slidinėjimo
kompleksų statyba.
Keletas kitų grėsmių, į kurias būtina atsižvelgti, – tai kelių ir greitkelių statyba, medžiojamųjų
gyvūnų keliama žala (pernelyg didelis populiacijos tankis), oro tarša (ore esantys teršalai),
miško gaisrai, rūšių sudėties pokyčiai (augalijos kaita), taip pat buveinių nepastovumas ir
kitimas.
Atlanto regionas
Ataskaitose nurodoma, kad didžiausia grėsmė Atlanto regiono miškams kyla dėl kai kurių
pasirenkamų su miškininkyste susijusių tvarkymo būdų, įskaitant negyvų ir mirštančių medžių
kirtimą pernelyg dideliu mastu. Ataskaitose taip pat nurodoma, kad didžiausią neigiamą
poveikį daugeliui šio regiono miško buveinių daro, be kita ko, invazinių svetimų rūšių buvimas
ir žmogaus veiklos sukeltas buveinių sąsajų mažėjimas.
Kalbant apie pakrantės ir aliuvinius miškus, didžiausią grėsmę kelia paviršinio vandens
(limninio ir sausumos) tarša, pakitęs potvynių režimas ir požeminio vandens ėmimas.
Borealinis regionas
Ataskaitose nurodoma, kad didžiausia grėsmė kyla dėl, be kita ko, vykdomos miškotvarkos,
kaip antai miško naikinimo ir medžių sluoksnio retinimo, taip pat dėl žmogaus veiklos sukelto
buveinių sąsajų mažėjimo ir biocenotinių pokyčių (augalijos kaitos). Taip pat labai svarbios
grėsmės, susijusios su natūralių sistemų pokyčiais, pavyzdžiui, žmogaus veiklos sukeltais
hidrologinių sąlygų pokyčiais (kanalizacijos ir vandens sistemų nuokrypiais, potvynių
nebuvimu ir pan.) Šie aspektai yra susiję ne tik su aliuviniais ir pakrantės miškais, bet ir su
tam tikrų kitų rūšių borealiniais miškais, kaip antai pelkėtais miškais ir taiga.
Galiausiai taip pat būtina atsižvelgti į žolėdžių (įskaitant kai kurių rūšių medžiojamuosius
gyvūnus) daromą žalą – ji kelia didelę grėsmę šio regiono miško buveinėms.
Žemyninis regionas
Pagrindinės grėsmės, apie kurias pranešama ataskaitose dėl žemyninio regiono miško
buveinių, – tai ore esantys teršalai, invazinės svetimos rūšys, žmogaus veiklos sukeltas
buveinių sąsajų mažėjimas, rūšių sudėties pokyčiai (augalijos kaita), žolėdžių daroma žala
(įskaitant kai kurių rūšių medžiojamuosius gyvūnus) bei kelių ir greitkelių statyba. Kalbant
apie miškotvarką, kaip pagrindinės grėsmės šio regiono miško buveinėms taip pat yra
Europos Sąjungoje yra devyni biogeografiniai regionai ir kiekvienas iš jų turi savitą augaliją, klimatą ir
geologiją. Žr. http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1
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nurodomas miško atsodinimas nevietinių rūšių medžiais, pomiškio iškirtimas bei negyvų ir
mirštančių medžių šalinimas pernelyg dideliu mastu. Kaip viena iš problemų taip pat
nurodomas miškų naikinimas.
Keletas kitų ataskaitose nurodomų grėsmių – tai apsaugos priemonių netaikymas arba jų
netinkamas įgyvendinimas, miško gaisrai, natūrali eutrofikacija, ligos (mikrobų patogenai),
sausros arba sumažėjęs kritulių kiekis, buveinių nepastovumas ir kitimas, taip pat žmogaus
veiklos sukelti hidrologinių sąlygų pokyčiai (daugiausia – aliuviniuose ir pakrantės miškuose).
Makaronezijos regionas
Pagrindinės Makaronezijos regiono miško buveinėms kylančios grėsmės yra susijusios su
ganymu, gyvūnų veisimu ir žolėdžių (įskaitant kai kurių rūšių medžiojamuosius gyvūnus)
daroma žala. Laikoma, kad didelę grėsmę kelia ir invazinės svetimos rūšys.
Keletas kitų veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti, – tai sporto ir laisvalaikio pramogos gamtoje,
pramoginė veikla, hidrologinių sąlygų pokyčiai, tarprūšinė konkurencija (floros), gaivalinės
nelaimės (audros) ir temperatūros pokyčiai (pvz., temperatūros kilimas ir ekstremali
temperatūra).
Viduržemio jūros regionas
Gaisro rizika – viena iš pagrindinių Viduržemio jūros regiono miškams kylančios rizikos rūšių.
Kitos svarbios grėsmės kyla dėl netvaraus ganyklų (medžiojamųjų gyvūnų ir gyvulių)
naudojimo, invazinių svetimų rūšių, invazinių svetimų kenkėjų ir ligų. Kiti svarbūs aspektai –
tai miškų naikinimas dėl žemės naudojimo keitimo (urbanizacijos, pramoninės veiklos, kelių
statybos, teršalų išleidimo, sporto ir laisvalaikio statinių ir pan.) ir natūralių sistemų pokyčiai
(žmogaus veiklos sukeltų hidrologinių sąlygų pokyčiai). Kai kurios grėsmės yra susijusios su
miškotvarka (pvz., miško kirtimas neatsodinant medžių arba nesuteikiant galimybės
medžiams natūraliai ataugti ir pan.).
Panonijos regionas
Pagrindinės grėsmės yra susijusios su miškininkyste – daugiausia dėl miškotvarkos ir miško
naudojimo (miško atsodinimo, miško naikinimo, negyvų ir mirštančių medžių šalinimo
pernelyg dideliu mastu ir pan.). Kaip viena iš problemų taip pat nurodomas miškų naikinimas.
Laikoma, kad didelę grėsmę kai kurioms šio regiono miško buveinėms kelia medžiojamųjų
gyvūnų (pernelyg didelis populiacijos tankis) ir invazinių svetimų rūšių keliama žala.
Galiausiai, hidrografinių funkcijų pokyčiai laikomi viena iš pagrindinių grėsmių, kylančių
aliuviniams ir pakrantės miškams, taip pat kai kuriems kitiems Panonijos regiono Quercus ir
Carpinus miškams.
Juodosios jūros regionas
Didžiausia grėsmė šio regiono miškams kyla dėl kai kurių pasirenkamų su miškininkyste
susijusių tvarkymo būdų (miško atsodinimo nevietinių rūšių medžiais, negyvų ir mirštančių
medžių kirtimo ir pan.). Keletas kitų grėsmių, į kurias reikėtų atsižvelgti, – tai miškų
naikinimas, ganymas miškuose ir (arba) miškinguose plotuose, grybų, kerpių, uogų ir kitų
augalų rinkimas, miško gaisrai ir rūšių sudėties pokyčiai (augalijos kaita).
Stepinis regionas
Laikoma, kad didžiausią grėsmę šio regiono miško buveinėms kelia ganymas miškuose ir
miškinguose plotuose, taip pat sausros ir sumažėjęs kritulių kiekis. Kaip nurodyta valstybių
narių ataskaitose, didelę grėsmę taip pat kelia buveinių nepastovumas ir kitimas, rūšių
sudėties pokyčiai (augalijos kaita), parazitizmas (faunos) ir konkurencija (floros).
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2.5. Tinklas „Natura 2000“
Iki šiol į tinklą „Natura 2000“ yra įtraukta daugiau nei 27 000 teritorijų. Jos užima maždaug
18 proc. Europos žemės ploto ir didelę jūrų teritorijų dalį.
Pavienių „Natura 2000“ teritorijų dydis – nuo mažiau nei 1 ha iki daugiau nei 5 000 km²,
priklausomai nuo rūšių arba buveinių, kurias siekiama išsaugoti tose teritorijose. Kai kurios
driekiasi atokiuose regionuose, tačiau dauguma jų yra neatsiejama mūsų kaimo vietovių dalis
ir jos yra tam tikru būdu tvarkomos arba yra naudojama jų žemė.
Apytikriu vertinimu, į tinklą „Natura 2000“ yra įtraukta apie 375 000 km² miškų. Tai sudaro
apie 50 proc. viso tinklo „Natura 2000“ teritorijų ploto ir apie 21 proc. visų ES miško išteklių
(žr. 1 lentelę).
Didelė miškų, įtrauktų į tinklą „Natura 2000“ , procentinė dalis rodo, kad Europoje miškai yra
ne tik plačiai paplitę, bet ir apskritai svarbūs išlaikant biologinę įvairovę. Daugelis miškų yra
vertingi būtent dėl to, kaip jie buvo tvarkomi arba netvarkomi iki šiol, todėl ateityje bus svarbu
išlaikyti dabartinę praktiką, kad juose išliktų retos ir nykstančios rūšys ir buveinės, kurioms
apsaugoti jie buvo paskelbti „Natura 2000“ teritorijomis. Kiti „Natura 2000“ teritorijomis
paskelbti miškai yra labai vertingi biologinės įvairovės požiūriu, kadangi jie nedaug skiriasi
nuo pirminių miškų (senųjų miškų) arba juose esama labai nedaug žmogaus įsikišimo
pėdsakų (jie išlikę senaisiais miškais). Keletas didžiausių šių miškų plotų driekiasi
borealiniame biogeografiniame regione.

Tinklo „Natura 2000“
būklė 2012 m.

7 pav. Tinklas „Natura 2000“ (2012 m.)
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1 lentelė. Tinklo „Natura 2000“ miškų teritorijos plotas
Visa
Visa
„Natura 2000“
„Natura 2000“ „Natura 2000“
teritorijos,
Valstybė
sausumos
miško
kurią sudaro
narė
teritorija
teritorija
miškai*, proc.
(1)
(2)
(km²)
(km²)
dalis

Miškai ir
kita
miškinga
žemė
(3)
(km²)

Miško*,
priskirto
tinklui
„Natura 2000“,
proc. dalis

AT
BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK
Iš viso

40 060
7 060
39 270
3 870
26 570
110 760
5 910
23 500
277 470
232 690
175 720
65 390
24 740
20 290
7 890
109 160
22 400
880
34 670
0
3 650
93 370
36 110
67 330
312 470
12 740
19 330
29 010
1 802 310

12
30
57
23
28
24
13
20
29
12
17
24
37
40
5
27
22
32
12
33
36
21
33
8
39
49
4
21

12 559
3 883
38 066
1 628
11 062
55 142
3 584
8 076
137 365
48 851
69 127
35 761
20 675
19 950
9 222
57 137
7 890
469
7 449
41
5 563
61 059
19 010
53 788
57 410
7 673
14 442
20 884
787 766

4 790
2 130
22 220
880
7 510
26 550
760
4 670
79 780
28 910
30 090
15 550
9 172
8 080
410
29 300
4 910
280
4 030
20
1 210
33 470
7 460
22 390
23 530
4 990
9 460
1 290
383 842

38
55
58
54
68
48
21
58
58
59
44
43
44
41
4
51
62
60
54
49
22
55
39
42
41
65
66
6
49

Šaltiniai:
(1)

„Natura 2000“ barometro rezultatai, pagrįsti naujausiais duomenimis, valstybių narių pateiktais ES iki
2013 m. gruodžio mėn. pabaigos.
(2)
Europos miškų būklė 2011 m. FOREST EUROPE, Jungtinių Tautų Europos ekonominė komisija (JT
EEK) ir Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO). Duomenis pateikė Aplinkos GD (išskyrus Kroatijos
duomenis – juos pateikė nacionalinės institucijos).
(3)
Eurostatas. Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės statistika. 2015 m. leidimas.
Pastaba. Miško teritorijos plotas apskaičiuotas pagal 2006 m. Corine Land Cover ir 2000 m. Corine
Land Cover (dėl UK ir GR miškų) duomenis. Miškai suskirstyti į CLC klases: 311 – plačialapių miškai;
312 – spygliuočių miškai; 313 – mišrieji miškai; 323 – sklerofilinė augalija; 324 – retmiškiai, pereinantys
į krūmynus.
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Kaip yra atrenkamos „Natura 2000“ teritorijomis skelbtinos teritorijos?
Kai kurios teritorijos atrenkamos kaip į tinklą „Natura 2000“ įtrauktinos
teritorijos, nes jose driekiasi ES svarbos buveinių tipams ir rūšims,
saugomiems pagal dvi gamtos apsaugos direktyvas, svarbiausios
teritorijos (žr. 3 ir 4 priedus).
Pagal Buveinių direktyvą saugomos teritorijos atrenkamos remiantis
šios direktyvos 3 priede nustatytais moksliniais kriterijais ir atranka
vyksta keliais etapais (pirmiausia nacionaliniu lygmeniu, paskui
biogeografiniu ir Europos lygmenimis) siekiant užtikrinti, kad atrinktos
teritorijos, kaip visuma, tinkamai apimtų kiekvieną ES buveinių tipą ir
rūšį.
Kalbant apie pagal Paukščių direktyvą saugomas teritorijas, valstybės
narės jas klasifikuoja ir, atlikusios vertinimą, tiesiogiai įtraukia į tinklą
„Natura 2000“.

„NATURA 2000“ ŽIŪRYKLĖ
„Natura 2000“ žiūryklė yra internetinė geografinė informacinė kartografavimo sistema (GIS), nustatanti
tikslią kiekvienos į „Natura 2000“ teritorijos vietą ES tinkle. Teritorijas galima peržiūrėti nustačius labai
smulkų mastelį – taip suteikiama galimybė jų ribas ir pagrindines kraštovaizdžio ypatybes matyti labai
didelės raiškos nuotraukose.
Taip pat yra parengta internetinė standartinė duomenų forma (SDF), kurioje pateikiami kiekvienos
teritorijos duomenys. Joje nurodomos ES svarbos rūšys ir buveinių tipai, kuriems apsaugoti atitinkama
teritorija yra paskelbta specialia saugoma teritorija, taip pat nurodomas apytikris teritorijos populiacijos
dydis, apsaugos būklė ir bendra teritorijos svarba visos ES rūšių arba buveinių tipų požiūriu
(http://natura2000.eea.europa.eu/#).

2.6. „Natura 2000“ teritorijų apsauga ir tvarkymas
Pagal bet kurią direktyvą paskelbtų „Natura 2000“ teritorijų apsauga ir tvarkymas
reglamentuojami Buveinių direktyvos 6 straipsniu30. 6 straipsnyje yra nustatytos trys
pagrindinės nuostatos, kuriomis reikalaujama, kad valstybės narės:


kiekvienai teritorijai sukurtų būtinas apsaugos priemones, atitinkančias toje
teritorijoje esantiems saugomiems ES svarbos buveinių tipams ir rūšims nustatytus
ekologinius reikalavimus (6 straipsnio 1 dalis);



imtųsi priemonių siekdamos išvengti buveinių blogėjimo arba didelio rūšių, kurioms
apsaugoti buvo paskirtos specialios saugomos teritorijos, trikdymo (6 straipsnio
2 dalis);



nustatytų planų arba projektų, kurie gali padaryti didelį neigiamą poveikį „Natura 2000“
teritorijai, vertinimo procedūrą (6 straipsnio 3 ir 4 dalys).

Remiantis Buveinių direktyvos 2 straipsnio 3 dalimi, taikant priemones pagal šią direktyvą yra
atsižvelgiama į ekonominius, socialinius ir kultūrinius reikalavimus bei regiono ir vietos
charakteristikas. Direktyvoje visiškai pripažįstama tai, kad žmogus yra neatsiejama gamtos
dalis ir kad gamtos apsaugos priemonės bei socialinė ir ekonominė veikla gali būt geriausiai
įgyvendinamos palaikant partnerystės ryšius. Tinklo „Natura 2000“ tikslas yra ne užkirsti kelią

30

Žr. EK rekomendacinį dokumentą:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf
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ekonominei veiklai, bet nustatyti šios veiklos parametrus ir kartu apsaugoti vertingiausias
Europos rūšis ir buveinių tipus.
Ištrauka iš Buveinių direktyvos:
2 straipsnis
1. Šios direktyvos tikslas – padėti užtikrinti biologinę įvairovę, apsaugant natūralias buveines
ir laukinę fauną bei florą europinėje valstybių narių, kurioms taikoma Sutartis, teritorijoje.
2. Priemonės, kurių imamasi pagal šią direktyvą, turi palaikyti ar atstatyti palankią Bendrijos
svarbos natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros rūšių apsaugos būklę.
3. Taikant priemones pagal šią direktyvą, atsižvelgiama į ekonominius, socialinius ir
kultūrinius reikalavimus bei regionines ir vietines charakteristikas.
6 straipsnis
1. Specialioms saugomoms teritorijoms valstybės narės nustato būtinas apsaugos
priemones, tarp jų, jei reikia, atitinkamus tvarkymo planus, parengtus specialiai šioms
teritorijoms ar integruotus į kitus plėtros planus, ir atitinkamas įstatymais nustatytas,
administracines arba sutartyje numatytas priemones, kurios atitinka teritorijoje esančių į
I priedą įtrauktų natūralių buveinių tipų ir į II priedą įtrauktų rūšių ekologinius reikalavimus.
2. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, siekdamos specialiose saugomose teritorijose
išvengti natūralių buveinių ir rūšių buveinių blogėjimo, o taip pat rūšių, kurioms apsaugoti
buvo įsteigtos specialios saugomos teritorijos, trikdymo, jei toks trikdymas galėtų būti
reikšmingas šios direktyvos tikslų atžvilgiu.
3. Bet kokiems planams ir projektams, tiesiogiai nesusijusiems arba nebūtiniems teritorijos
tvarkymui, bet galintiems ją reikšmingai paveikti individualiai arba kartu su kitais planais arba
projektais, turi būti atliekamas jų galimo poveikio teritorijai įvertinimas. Atsižvelgiant į poveikio
teritorijai įvertinimo išvadas ir remiantis 4 dalies nuostatomis, kompetentingos nacionalinės
institucijos pritaria planui ar projektui tik įsitikinusios, kad jis neigiamai nepaveiks
nagrinėjamos teritorijos vientisumo ir, jei reikia, išsiaiškinusios plačiosios visuomenės
nuomonę.
4. Jei, nepaisant poveikio teritorijai neigiamo įvertinimo ir nesant kitų alternatyvių sprendimų,
šis planas ar projektas vis dėlto privalo būti įgyvendintas dėl įpareigojančių svarbesnio
viešojo intereso priežasčių, tarp jų ir socialinio ar ekonominio pobūdžio, neatsižvelgti į
visuomenės interesus, valstybė narė imasi visų kompensacinių priemonių, būtinų bendram
Natura 2000 vientisumui apsaugoti. Apie patvirtintas kompensacines priemones ji praneša
Komisijai.
Kai atitinkamoje teritorijoje yra prioritetinis natūralių buveinių tipas ir (arba) prioritetinė rūšis,
vieninteliai argumentai, kuriuos galima pateikti, yra argumentai, susiję su žmonių sveikata ar
sauga, su labai svarbiomis aplinkai palankiomis pasekmėmis arba kitomis, Komisijos
nuomone, įpareigojančiomis priežastimis neatsižvelgti į visuomenės interesus.
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2.6.1. Apsaugos tikslų nustatymas
Kad būtų galima gyvendinti apsaugos priemones pagal 6 straipsnio 1 dalį, svarbu visų pirma
nustatyti aiškius kiekvienos „Natura 2000“ teritorijos apsaugos tikslus31. Šiais tikslais,
atsižvelgiant į taikomus ekologinius reikalavimus, taip pat kylančias grėsmes ir daromą
neigiamą poveikį, yra apibūdinama pageidaujama kiekvienos tam tikroje teritorijoje esančios
ES svarbos rūšies ir buveinės tipo būklė (kiekybė ir (arba) kokybė)32, taip pat tos teritorijos
galimas indėlis siekiant palankios apsaugos būklės nacionaliniu arba biogeografiniu
lygmeniu.
Teritorijų apsaugos tikslai skiriasi, net jei teritorijose esama tų pačių rūšių arba buveinių. Taip
yra dėl to, kad gali iš esmės skirtis teritorijų vietos ekologinės sąlygos (apsaugos būklė,
grėsmės ir t. t.) ir teritorijų strateginė svarba jose esančioms buveinėms ir rūšims. Be to,
kiekvienai teritorijai daro poveikį jos socialinės ir ekonominės aplinkybės – jos gali turėti
įtakos galimybei įgyvendinti tam tikrus apsaugos tikslus ir priemones. Todėl rekomenduojama
informuoti atitinkamus suinteresuotuosius subjektus, su jais konsultuotis ir juos įtraukti ne tik
kuriant apsaugos priemones, bet ir apibrėžiant apsaugos tikslus.
Galima tikėtis, kad ilgainiui apsaugos tikslai palyginti nekis; iš tiesų dažniausiai jie turėtų būti
grindžiami ilgalaikiais siekiais (pvz., per 20 metų 10 proc. padidinti teritorijoje gyvenančių
juodųjų meletų populiaciją; terminas galėtų būti dar ilgesnis, pvz., jei yra numatyta atkurti
miško buveinę). Kita vertus, apsaugos priemonės yra susijusios su praktiniais veiksmais,
reikalingais šiems tikslams pasiekti. Šios priemonės gali būti pritaikomos atsižvelgiant į
kintančias grėsmes ir neigiamą poveikį, vietos interesus ir suinteresuotųjų subjektų
dalyvavimą arba į teigiamus ankstesnių apsaugos priemonių įgyvendinimo rezultatus.
Taigi, apibrėžus „Natura 2000“ teritorijos apsaugos tikslus, atsižvelgiant į įvairią teritorijoje
vykdomą socialinę ir ekonominę veiklą bei su ja susijusius interesus, galima lanksčiau kurti ir
įgyvendinti šiems tikslams pasiekti reikalingas apsaugos priemones.
2.6.2. Reikiamų apsaugos priemonių nustatymas
Kaip jau minėta, apsaugos priemonės – tai realūs mechanizmai ir praktiniai veiksmai, kuriuos
reikia įgyvendinti, kad būtų pasiekti teritorijos apsaugos tikslai. Tačiau šios priemonės nėra
laisvai pasirenkamos. Pagal 6 straipsnio 1 dalį yra būtina imtis apsaugos priemonių,
atitinkančių teritorijoje esančių rūšių ir buveinių ekologinius reikalavimus. Apsaugos
priemonės gali būti aktyvūs tvarkymo ir atkūrimo darbai arba tik užtikrinimas, kad esama
tvarkymo praktika būtų tęsiama, jei tai reikalinga siekiant išsaugoti esamą saugomą buveinę
arba rūšį, taip pat tai gali būti pasyvus tvarkymas (priemonės, kurias taikant nevykdoma jokių
papildomų veiksmų)33.
31

Rekomenduojama, kad pirmiausiai kiekviena valstybė narė ir (arba) regionas, atsižvelgdami į pagal Buveinių
direktyvos 17 straipsnį įvertintą išsaugojimo būklę ir būtinybę prisidėti prie palankios kiekvieno biogeografinio
regiono kiekvienos buveinės ir rūšies apsaugos būklės siekimo, nacionaliniu arba regionų lygmeniu nustatytų
31
visų savo teritorijoje esančių Bendrijos svarbos buveinių tipų ir rūšių apsaugos tikslus . Šie tikslai – naudingas
apsaugos tikslų teritorijos lygmeniu nustatymo atsižvelgiant į galimą kiekvienos teritorijos indėlį siekiant
palankios apsaugos būklės pagrindas (žr. 2 priede pateikiamus pavyzdžius).
32
Komisijos tarnybos paskelbė aiškinamąjį pranešimą dėl „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslų nustatymo.
Žr. adresu
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf.
33
Žr. aiškinamąjį pranešimą dėl „Natura 2000“ teritorijų apsaugos priemonių kūrimo adresu
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20
measures.pdf ir rekomendacijas dėl „Natura 2000“ teritorijų apsaugos priemonių kūrimo adresu
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf
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Atsižvelgiant į konkrečias kiekvienos teritorijos sąlygas (ekologinius veiksnius, socialines ir
ekonomines aplinkybes, tradicinius tvarkymo būdus ir t. t.), praktiškai apsaugos priemonės
įvairiose teritorijose bus įgyvendinamos skirtingai. Šiuo požiūriu 6 straipsnio 1 dalyje yra
nustatyta labai lanksti tvarka ir kiekvienai valstybei narei yra priskirta atsakomybė už savo
„Natura 2000“ teritorijų apsaugos priemonių kūrimą ir įgyvendinimą. Valstybės narės,
atsižvelgdamos į tai, kokios priemonės būtų tinkamiausios, gali taikyti įstatymu nustatytas,
administracines ir (arba) sutartines priemones.
2.6.3. „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planavimo priemonės
Siekiant padėti užtikrinti, kad teritorija būtų tvarkoma veiksmingai ir skaidriai, teritorijų
valdytojai yra raginami, bendradarbiaujant su vietos suinteresuotaisiais subjektais, rengti
„Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planus. Teritorijų lygmens planai (atskiros teritorijos arba
jų grupės planai) gali būti naudojami formuluojant teritorijos apsaugos tikslus ir kuriant tiems
tikslams pasiekti reikalingas priemones. Jie taip pat gali būti naudojami kaip įvairių subjektų
(kompetentingų institucijų, žemės savininkų ir valdytojų, taip pat kitų suinteresuotųjų subjektų,
įskaitant NVO) atitinkamus vaidmenis ir prievoles, kurie jiems tenka įgyvendinant reikiamas
nustatytas apsaugos priemones, nustatymo priemonė.
„Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planai gali būti kuriami konkrečiai teritorijai arba, jei juose
yra aiškiai nurodyti „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslai, jie gali būti įtraukiami į kitus
plėtros planus, kaip antai miškotvarkos planus. Kitaip tariant, iš esmės viename dokumente
gali būti nustatytos ir bendrosios konkrečiai teritorijai taikomos nuostatos dėl miškotvarkos, ir
tai teritorijai skirti „Natura 2000“ apsaugos tikslai bei reikiamos apsaugos priemonės.
Be to, paprastai „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planuose išsamiai paaiškinama, kodėl
konkreti teritorija yra paskelbta specialia saugoma teritorija, kokia yra esama Bendrijos
svarbos rūšių ir buveinių tipų apsaugos būklė, taip pat nurodomos pagrindinės toms rūšims ir
buveinėms kylančios grėsmės ir joms daromas neigiamas poveikis. Rengiant šiuos planus
atsiranda galimybė išnagrinėti konkrečioje teritorijoje taikomus žemės naudojimo būdus ir joje
vykdomą socialinę ir ekonominę veiklą, taip pat šios veiklos ir teritorijos apsaugos tikslų ryšį
(įskaitant galimą sąsają).
2.6.4. Būklės blogėjimo ir neigiamo poveikio sustabdymas
Reikalaujama, kad valstybės narės ne tik sukurtų reikiamas „Natura 2000“ teritorijų apsaugos
priemones, bet ir imtųsi atitinkamų priemonių, kad būtų išvengta natūralių buveinių ir rūšių
buveinių blogėjimo, taip pat didelio rūšių, kurioms apsaugoti atitinkama teritorija yra paskelbta
specialia saugoma teritorija, trikdymo (Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalis). Remiantis
apsaugos tikslais, vertinama, ar dėl tam tikros veiklos gali pablogėti teritorijos būklė.
Kalbant apie naują su plėtra susijusią veiklą, siekiant užtikrinti „Natura 2000“ teritorijų
apsaugą nuo tam tikrų planų ir projektų keliamos didelės žalos, Buveinių direktyvos
6 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta vertinimo tvarka. Taigi turi būti atliekamas visų planų ir
projektų, tiesiogiai nesusijusių su teritorijos tvarkymu arba nebūtinų, kad būtų galima ją
tvarkyti, bet galinčių teritoriją reikšmingai paveikti, galimo poveikio teritorijai vertinimas
(vadinamasis tinkamas vertinimas) atsižvelgiant į tos teritorijos apsaugos tikslus.
Kompetentingos institucijos gali pritarti planui arba projektui tik įsitikinusios, kad tas planas
arba projektas neigiamai nepaveiks atitinkamos teritorijos vientisumo. Dėl to kartais gali
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reikėti įgyvendinti poveikio švelninimo priemonių, kad būtų sustabdytas galimas neigiamas
poveikis arba kad jis būtų sumažintas iki nereikšmingo lygio.
Bendradarbiavimas tinkle „Natura 2000“. „Natura 2000“ biogeografinis procesas
Nuo 2011 m. Komisija taiko procesą, kurį įgyvendinant visi subjektai, dalyvaujantys tvarkant
„Natura 2000“ teritorijas, yra skatinami palaikyti ryšius ir bendradarbiauti. Jo tikslas – užtikrinti
nuoseklų tinklo teritorijų tvarkymą biogeografiniu lygmeniu ir visoje ES. Taikant šį procesą
taip pat suteikiama galimybė skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir keitimąsi geriausia
patirtimi, taip pat didinti bendrą supratimą apie apsaugos būklę, tikslus ir priemones. Išsami
informacija
pateikiama
„Natura 2000“
komunikacijos
platformoje:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm

2.6.5. Tinklo „Natura 2000“ sąsajų stiprinimas
Dėl miškų naikinimo ir kitų ankstesnių ir tebevykstančių pokyčių, taip pat pakitusių žemės
naudojimo būdų ir pakitusio žemės paviršiaus daugelis Europos buveinių, įskaitant miškus,
yra labai suskaidytos. Dėl to gerokai silpnėja jų gebėjimas teikti visuomenei vertingas
ekosistemų paslaugas. Buveinių direktyvos 10 straipsnyje numatyta, kad valstybės narės,
visų pirma siekdamos pagerinti Natura 2000 tinklo ekologinį vientisumą, skatina laukinei
faunai ir florai svarbių kraštovaizdžio elementų tvarkymą.
2013 m. gegužės mėn. Europos Komisija priėmė naują Europos žaliosios infrastruktūros34
rėmimo strategiją, kuri, be kita ko, padės siekti šio tikslo. Šia strategija sukuriama žaliosios
infrastruktūros rėmimo įgyvendinant projektus pagal esamas ES teisines, politikos ir
finansines priemones sistema.
Atsižvelgiant į tai, kad išskaidymas yra viena didžiausių miško buveinėms kylančių grėsmių,
stiprinti miško buveinių sąsajas – labai aktualus tikslas. Tą galima padaryti, pavyzdžiui,
tinkamose teritorijose didinant kai kurių tipų miško buveinių plotą – atkuriant mišką arba
didinant ekologinę esamų miško buveinių kokybę.
2.7. „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo finansavimas
Nors pagrindinė „Natura 2000“ teritorijų finansavimo atsakomybė yra priskirta valstybėms
narėms, Buveinių direktyvos 8 straipsnyje reikiamų apsaugos priemonių įgyvendinimas yra
siejamas su teikiamu ES bendru finansavimu. 1.2.2 skirsnyje jau apžvelgėme svarbiausius
ES fondus, kurių lėšomis gali būti finansuojami su miškais ir „Natura 2000“ teritorijomis susiję
veiksmai.
Šie fondai išsamiau aprašyti „Natura 2000“ teritorijų finansavimo vadove; jo tikslas – padėti
institucijoms, valdytojams ir savininkams išnaudoti daugybę galimybių, kuriomis esamu
finansavimo laikotarpiu (2014–2020 m.) galima naudotis „Natura 2000“ teritorijose
įgyvendinant tvarkymo priemones, įskaitant „Natura 2000“ teritorijose esantiems miškams
skirtas priemones35.
34

Komisijos komunikatas „Žalioji infrastruktūra“ (ŽI) (COM(2013) 249 final): http://eurlex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=LT.
35
Žr. naująjį „Natura 2000“ teritorijų finansavimo vadovą:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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Kad esamų ES fondų lėšos būtų naudojamos kuo geriau, Komisija ragina valstybes nares
taikyti strategiškesnį daugiamečiu planavimu grindžiamą požiūrį į „Natura 2000“ teritorijų
finansavimą. Tai įgyvendinama per prioritetinių veiksmų programas (PVP) – jose yra
apibrėžti 2014–2020 m. finansavimo poreikiai ir strateginiai su tinklu „Natura 2000“ susiję
nacionalinio arba regionų lygmens prioritetai. Šios PVP yra rengiamos tam, kad būtų galima
lengviau integruoti tinkamas apsaugos priemones į naujas veiksmų programas pagal įvairias
ES finansavimo priemones36. Naująja 2014–2020 m. programa LIFE suteikiama galimybė
finansuoti integruotus projektus – jais siekiama padėti ateityje visapusiškai įgyvendinti PVP.
Atskirų teritorijų lygmeniu nustatant reikiamas apsaugos priemones (pvz., tvarkymo planuose
ir kitose priemonėse), taip pat turi būti pridedama joms įgyvendinti reikalingų finansinių
išteklių sąmata. Šiuo požiūriu svarbu atsižvelgti ne tik į priemonių sąnaudas, bet ir į jų
įgyvendinimo pasekmes, ypač jei yra siūloma apriboti arba pritaikyti esamą miškotvarkos
praktiką, – kai kuriais atvejais tai gali lemti pajamų praradimą37.
2.8. Rūšių apsauga ES teritorijoje
Antra dviejų ES gamtos direktyvų pagrindinių nuostatų grupė yra susijusi su tam tikrų rūšių
apsauga ES, t. y. apsauga „Natura 2000“ ir kitose teritorijose. Nuostatos dėl rūšių apsaugos
apima visas ES natūraliai paplitusias laukinių paukščių rūšis ir kitas Buveinių direktyvos IV ir
V prieduose išvardytas rūšis.
Iš esmės šiomis nuostatomis38 reikalaujama, kad valstybės narės uždraustų:
- bet kokiais būdais tyčia žudyti arba gaudyti saugomų rūšių paukščius;
- tyčia naikinti arba rinkti jų lizdus ar kiaušinius arba tyčia skinti, rinkti, pjauti, rauti ar naikinti
saugomus augalus;
- pažeisti arba naikinti perėjimo ar poilsio vietas;
- juos tyčia trikdyti, ypač perėjimo, jauniklių auginimo, žiemos miego ir migracijos metu;
- laikyti, parduoti ir vežti iš gamtos paimtus egzempliorius.
Tam tikromis aplinkybėmis, jei nėra kito tinkamo sprendimo (pvz., atidėti suplanuotus darbus)
ir jei nukrypimo nuo šių nuostatų pasekmės yra suderinamos su bendrais abiejų direktyvų
tikslais, yra leidžiama nukrypti nuo šių nuostatų (pvz., siekiant išvengti didelės žalos
augalams, gyvuliams, miškams, žvejybos ištekliams ir vandeniui). Sąlygos, kuriomis
leidžiama nukrypti, yra nustatytos Paukščių direktyvos 9 straipsnyje ir Buveinių direktyvos 16
straipsnyje.
2.9. Klausimų, susijusių su ES paplitusiomis nevietinėmis rūšimis, sprendimas
Buveinių direktyvos 22 straipsnio b punkte teigiama, kad valstybės narės užtikrina, kad tyčinė
bet kurių rūšių, kurios yra nevietinės valstybių narių teritorijose, introdukcija į gamtą būtų
36

SEC(2011) 1573 final. Žr. adresu
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf.
37 Ne visas pajamas, kurios gali būti prarastos, reikia atlyginti ir ne visos jos gali būti atlygintos; pavyzdžiui, kai
pajamų prarandama įgyvendinant teisinį reikalavimą, kurio tikslas – taikant kitą miškotvarkos būdą išvengti
blogėjimo (6 straipsnio 2 dalis) (pvz., pajamos, prarastos vykdant įsipareigojimą išsaugoti bukų medyną ir
neleisti jam virsti spygliuočių medynu, nėra atlyginamos).
38
Tikslios sąlygos yra nustatytos Paukščių direktyvos 5 straipsnyje (dėl paukščių) ir Buveinių
direktyvos 12 straipsnyje (dėl gyvūnų) ir 13 straipsnyje (dėl augalų); žr. rekomendacinį dokumentą dėl
griežtos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių apsaugos pagal Buveinių direktyvą,
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm.
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reguliuojama taip, kad tai nekenktų natūralioms buveinėms jų natūralaus paplitimo ribose
arba laukinei vietinei florai ir faunai, o jei valstybė narė mano, kad tai yra būtina, tokią rūšių
introdukciją uždraudžia.
Svarbu paminėti nuolat didėjančią invazinių svetimų rūšių (ISR) problemą, nes šios rūšys
kelia didžiausią grėsmę Europos vietos laukinei gamtai ir buveinėms – kasmet yra padaroma
kelių milijonų eurų dydžio žalos.
2014 m. Europos Parlamentas ir ES Taryba priėmė naują ES reglamentą dėl invazinių
svetimų rūšių39, kurio tikslas – nustatyti suderintą ES lygmens teisinę sistemą, kuria remiantis
būtų galima imtis veiksmų siekiant sustabdyti ISR daromą neigiamą poveikį biologinei
įvairovei ir ekosistemų paslaugoms, jį sumažinti ir sušvelninti, taip pat sumažinti ISR daromą
žalą ekonomikai ir žmonių sveikatai.
Šiame reglamente yra nustatytos trijų skirtingų rūšių priemonės, sukurtos laikantis tarptautiniu
lygmeniu suderinto hierarchinio požiūrio į kovą su ISR:


prevencija. Yra numatyta keletas griežtų priemonių, kuriomis visų pirma siekiama užkirsti
kelią naujų ISR patekimui į ES tyčia ar netyčia;



skubus įspėjimas ir greitas reagavimas. Valstybės narės privalo sukurti skubaus įspėjimo

sistemą, kad būtų galima kuo anksčiau aptikti ISR ir greitai imtis priemonių, kad būtų
užkirstas kelias joms įsikurti ar prigyti;


jau įsikūrusių arba prigijusių invazinių svetimų rūšių valdymas. Kai kurios ISR yra jau
įsikūrusios ar prigijusios ES teritorijoje; reikia imtis suderintų jų valdymo veiksmų, kad jos
toliau neplistų ir kad būtų sumažinta jų keliama žala.

Pastaroji priemonė yra ypač svarbi miško ekosistemoms, nes ISR poveikis joms gali turėti
labai didelių ekonominių, socialinių ir ekologinių pasekmių.

39

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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3. „NATURA 2000“ TERITORIJOSE ESANTYS
MIŠKAI. APŽVALGA

3.1. Europos miškai ir jų svarba biologinei įvairovei
Kalbant apie visas ES sausumos buveines, Europos miškai yra tarp tų, kurių biologinė
įvairovė gausiausia. Dėl savo sudėtingos struktūros, įvairovės ir dinamiško pobūdžio jos jau
ne vieną šimtmetį yra pagrindinė didelės Europos biologinės įvairovės dalies saugykla. Tas
pats pasakytina ne tik apie gyvūnų, gyvenančių tik „uždaruose“ miškuose, rūšis, bet ir apie
kitas rūšis, ypač bestuburių ir paukščių, kurioms reikalingi ir uždari miškai, ir kitokia miškinga
žemė, įskaitant atvirus krūmynus ir miško properšas.
Įvairiuose Europos regionuose susiformavo prie vietos aplinkos sąlygų prisitaikę jiems
būdingų tipų miškai. Bukų miškai dominuoja Vidurio Europoje, o spygliuočių miškai yra
daugiausiai paplitę kalnuotuose Šiaurės Europos vietovėse. Visame Viduržemio jūros regione
dominuoja mišrūs ąžuolų ir spygliuočių miškai. Apskaičiuota, kad ES iš viso esama 14-os
kategorijų ir 79-ių rūšių miško buveinių (Barbati et al., 2014)40.
Amžiams bėgant, tose daugumos Europos regionų vietose, kurioms buvo būdinga natūrali
miško augalija, yra taikomi kiti žemės naudojimo būdai arba auga pusiau natūralūs miškai,
kurie yra daugiau arba mažiau tvarkomi ir naudojami įvairias tikslais, kaip antai medienai
gaminti, gyvuliams ganyti ir t. t. Šiuo metu Europoje, palyginti su kitomis pasaulio vietomis,
yra tik keletas žmogaus visiškai nepaliestų miškų (apie 5 proc.; EAA, 2010 m.)41. Plačiau
paplitusiuose pusiau natūraliuose miškuose, net jei jie yra tvarkomi imituojant tam tikrus
natūralios kaitos procesus, nuoseklių miško atsinaujinimo ciklų trukmė yra sutrumpėjusi
maždaug perpus, taigi atitinkamai esama mažiau senų medžių, medynų ir susijusių
mikrobuveinių ir tai turi įtakos kai kuriems biologinės įvairovės aspektams. Nepaisant to, kai
kurie miškai tebėra gyvybiškai svarbūs biologinės įvairovės požiūriu – dažnai būtent dėl to,
kaip jie yra iki šiol tvarkomi. Jau yra sukaupta nemažai biologinės įvairovės apsaugos
priemonių įtraukimo į Europos miškininkystės veiklą patirties42.
3.2. „Natura 2000“ teritorijomis paskelbti miškai
Nestebina tai, kad pusę tinklo „Natura 2000“ teritorijos užima miškai, nors įvairių šalių ir
biogeografinių regionų teritorijos labai skiriasi. „Natura 2000“ teritorijose esantys miškai
užima nevienodą jų dalį – nuo 6,4 proc. Jungtinėje Karalystėje iki 53,1 proc. Bulgarijoje.

40

European forest types - Categories and types for sustainable forest management reporting and
policy („Europos miškų tipai. Kategorijos ir tipai, kuriais reikėtų remtis rengiant tvarios miškotvarkos
ataskaitas ir formuojant tvarios miškotvarkos politiką“). EAA techninė ataskaita 09/2006, peržiūrėta
Barbati et al. European Forest Types and Forest Europe SFM indicators („Europos miškų tipai ir
FOREST EUROPE tvarios miškotvarkos rodikliai“): Tools for monitoring progress on forest biodiversity
conservation („Miškų biologinės įvairovės saugojimo pažangos stebėsenos priemonės“). Forest
Ecology and Management, 321 tomas, 2014 m. birželio 1 d.
41
„10 minčių 2010 metams. Miškų ekosistemos“. Europos aplinkos agentūra, 2010 m. Paskelbta
adresu http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-3.
42 Žr. apžvalgą: Kraus D. & Krumm F. (eds.) 2013. Integrative approaches as an opportunity for the
conservation of forest biodiversity („Integraciniai metodai kaip viena iš miškų biologinės įvairovės išsaugojimo
galimybių“). European Forest Institute (Europos miškų institutas). p. 284.
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miškai, įskaitant retmiškius-krūmynus

8 pav. „Natura 2000“ teritorijose esančių miškų procentinė dalis valstybių narių duomenimis
(2012 m.)
Pastaba. „Natura 2000“ teritorijose esančių miškų procentinė dalis apskaičiuota remiantis „Corine Land
Cover“ klasėmis. Ne visas miškų plotas yra prilyginamas į I priedo sąrašą įtrauktų tipų buveinėms.
Šaltinis: „Kaimo plėtra ES. Statistinė ir ekonominė informacija“, 2013 m. ataskaita.

Miškas gali būti įtraukiamas į tinklą „Natura 2000“ dėl trijų pagrindinių priežasčių:


toje vietovėje yra teritorija, kuri svarbi vienam ar keliems Buveinių direktyvos I priede
išvardytiems Europos svarbos miško buveinių tipams. Iš viso į I priedą yra įtraukti
85 miško buveinių tipai43, įskaitant 29 prioritetines buveines44 (išsamesnė informacija
pateikiama 2 priede). Pagal direktyvą į I priedo sąrašą įtrauktų tipų miško buveinės yra
apibrėžiamos taip: natūralūs (beveik natūralūs) miškai, kuriuos sudaro vietinių rūšių
aukštaūgiai medžiai. Miškuose yra jiems būdingas pomiškis ir jie atitinka šiuos kriterijus:
yra reti arba likutiniai ir (arba) juose glaudžiasi Bendrijai svarbių rūšių organizmai.
Tai, kad esama labai daug Bendrijos svarbos miško buveinių tipų, nebūtinai reiškia
išteklių gausą. Priešingai, matyti, kad daug buveinių tipų yra reti ir likutinio pobūdžio, o
daugiau nei pusės šių tipų buveinių paplitimo arealas yra ganėtinai mažas – viena ar dvi
šalys; pavyzdžiui, Apeninų bukų miškai (9210*, 9220*), palmių (Phoenix) giraitės (9370*),
Kaledonijos miškai (91C0*) ir Makronezijos laurų miškai (9360*). Vis dėlto taip pat esama
keletas labiau paplitusių miškų, kaip antai Vakarų taiga (*9010), Asperulo Fagetum bukų
miškai (9130), taip pat Quercus ilex ir Quercus rotundifolia miškai (9340);



toje vietovėje yra viena arba daugiau buveinių, kurios yra svarbios (pvz., dėl veisimosi,
poilsio arba maitinimosi) vienai arba daugiau Buveinių direktyvos II priede arba Paukščių
direktyvos I priede išvardytų Europos svarbos rūšių (iš viso su miškais yra susijusi

43 Įskaitant 81 buveinių tipą, priskirtą prie Buveinių direktyvos I priede nurodytos 9 grupės „Miškai“, ir dar
keturių direktyvoje nurodytų tipų buveines, kurios šiame dokumente yra laikomos miško buveinėmis (įskaitant
miškapieves ir kopas).
44 Sąvoka „prioritetinis natūralių buveinių tipas“ reiškia natūralių buveinių, kurioms gresia išnykimas ir dėl
kurių Bendrija yra prisiėmusi ypatingų įsipareigojimų, tipus; šie į I priedo sąrašą įtraukti prioritetiniai natūralių
buveinių tipai yra pažymėti žvaigždute (*).
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maždaug 121 Buveinių direktyvos II priede išvardyta rūšis, įskaitant: 11 varliagyvių rūšių,
23 žinduolių rūšis, 44 bestuburių rūšis ir 43 augalų rūšis) 45. Maždaug 63 Paukščių
direktyvos I priede išvardytos rūšys taip pat yra laikomos artimai susijusiomis su miškais
(išsamesnė informacija pateikiama šio dokumento II priede); kita vertus, daug šių rūšių
yra menkai paplitusios dėl to, kad joms yra iškilusi labai didelė išnykimo grėsmė arba kad
jų buveinės arealas yra nedidelis;


pats miškas nėra pagrindinė ES saugomos rūšies ar buveinės tipo buveinė, bet jis yra
svarbus bendram „Natura 2000“ teritorijos ekologiniam vientisumui (pvz., jis yra
ekologinis koridorius, tam tikroje teritorijoje jungiantis pagrindines saugomoms rūšims
skirtas buveines, arba jis yra pagrindinę teritoriją juosianti buferinė zona ir pan.).

Svarbu prisiminti, kad priežastys, dėl kurių miškas yra įtraukiamas į „Natura 2000“
teritoriją, turės tiesioginės įtakos sprendžiant dėl apsaugos priemonių, kurias gali
reikėti įgyvendinti pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 1 dalį, rūšies.

Į I priedo sąrašą įtrauktų miško buveinių tipų pavyzdžiai

Fenoskandijos miškingoji ganykla (9070) Pietų
Švedijoje. Nuotraukos autorė Vikki Bengtsson

Luzulo-Fagetum bukų miškas (9110) Švedijos
Sioderoseno nacionaliniame parke. Nuotraukos autorius
Oddvar Fiskesjö

Makaronezijos laurų miškai (9360*) Njeto barankas
(Tenerifė, Ispanija). Nuotraukos autorius Andy Gillison

Alpių (Italija) submediteraniniai miškai su endeminėmis
juodosiomis pušimis (9530*). Nuotraukos autorius
P. Susmel

45 EU 2010 Biodiversity Baseline („Pamatiniai 2010 m. ES biologinės įvairovės rodikliai“; EAA, 2010 m.).
III priedas. Rūšių priskyrimas kiekvienai ekosistemai. Duomenys neapima rūšių, kurios buvo priskirtos vėliau, į
ES įstojus Bulgarijai, Rumunijai ir Kroatijai.
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II DALIS.
Dažnai užduodami klausimai
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4. DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
4.1. Įvadas
Šio skyriaus tikslas – pateikti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK) apie
„Natura 2000“ teritorijose esančius miškus. Klausimus atrinkti padėjo Komisijos šiam
dokumentui rengti sukurta ad hoc darbo grupė. Su tinklu „Natura 2000“ nesusipažinusiems
asmenims primygtinai rekomenduojama pirmiausiai perskaityti dokumento I dalį – joje yra
aiškiai aprašyti Buveinių ir Paukščių direktyvų tikslai ir teisinės prievolės, visų pirma su
„Natura 2000“ teritorijų apsauga susiję klausimai.
Kad būtų lengviau rasti reikiamą informaciją, DUK yra sugrupuoti pagal šias pagrindines
temas:











teritorijų paskelbimas „Natura 2000“ teritorijomis;
„Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslų nustatymas;
„Natura 2000“ teritorijose esantiems miškams skirtų apsaugos priemonių įgyvendinimas;
užtikrinimas, kad neblogėtų „Natura 2000“ teritorijose esančių miškų būklė;
miškotvarkos praktika ir „Natura 2000“ teritorijoms taikomi reikalavimai;
„Natura 2000“ teritorijose vykdomos su mišku susijusios veiklos rėmimo galimybių
finansavimas;
nauja veikla „Natura 2000“ teritorijose. Leidimų suteikimo tvarka;
apsaugos priemonių įgyvendinimo pažangos stebėsena ir vertinimas;
suinteresuotųjų subjektų ryšių palaikymas, bendradarbiavimas ir aktyvus dalyvavimas;
priemonės, taikomos prie „Natura 2000“ teritorijų nepriskirtose teritorijose.

Kiekvieno klausimo pradžioje yra nurodyta:
 ar klausimo dalykas yra teisinė prievolė (pagal Buveinių ir Paukščių direktyvas),
rekomendacija ar tik informacija;
 pagrindinė tikslinė subjektų, kuriems yra skirta pateikiama informacija, grupė (pvz., miškų
savininkai, miškų valdytojai, institucijos, plačioji visuomenė, įskaitant nevyriausybines
organizacijas);
 susijusių atvejų tyrimų, aprašytų III dalyje, nuorodų numeriai.
Teisinės prievolės (P) – tai konkretūs įpareigojimai pagal direktyvas. Tai gali būti
įpareigojimas institucijoms ir (arba) miško savininkui arba valdytojui. Valstybės narės turi
perkelti direktyvų nuostatas į savo teisės sistemą. Suinteresuotieji dalyviai (pvz., miškų
valdytojai arba savininkai) turi įgyvendinti kai kurias perkeltas nuostatas. Teksto tikslas –
paaiškinti teisinių prievolių pasekmes ir, jei yra galimybių, pateikti nuorodų į teismų praktiką.
Rekomendacijų (R) tikslas – pasiūlyti galimų pasirinkčių dėl tam tikrų su direktyvomis
susijusių aspektų. Rekomendacijos skirtos tik informacijai, jos nėra įpareigojančios.
Tekstas, prie kurio yra nurodytas žodis „informacija“ (I), pateikiamas tam, kad būtų galima
geriau suprasti, kas yra tinklas „Natura 2000“, taip pat geriau suprasti Paukščių ir Buveinių
direktyvas. Visi tekste minimi pavyzdžiai yra priskiriami prie šios kategorijos.
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4.2. Teritorijų paskelbimas „Natura 2000“ teritorijomis

Klausimai:
1. Kodėl beveik pusę tinklo „Natura 2000“ teritorijos užima miškai?
2. Kokių rūšių miškų yra įtraukta į tinklą „Natura 2000“?
3. Kur galima rasti daugiau informacijos apie „Natura 2000“ teritorijomis paskelbtas
teritorijas?

1. Kodėl beveik 50 proc. tinklo „Natura 2000“ teritorijos užima miškai?

Informacija

Tiksliniai subjektai: plačioji
visuomenė, miškų valdytojai
ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):

Miškuose aptinkama labai didelė Europos biologinės įvairovės dalis. Ji apima daug retų ir
nykstančių rūšių ir buveinių tipų, išvardytų Buveinių ir Paukščių direktyvose. Tinkamiausios
vietos yra paskelbtos „Natura 2000“ teritorijomis siekiant užtikrinti, kad ES jos ilgai išliktų.
Taigi šiuo metu į 28 šalis apimantį tinklą „Natura 2000“ yra įtraukta apie 375 000 km2 miškų.
Valstybės narės, kurių į tinklą „Natura 2000“ įtrauktų miškų bendras plotas yra didžiausias, –
tai Ispanija (apie 79 800 km2), taip pat Lenkija (apie 33 500 km2) ir Prancūzija (30 090 km2).
Miškai sudaro didelę tinklo „Natura 2000“ dalį neatsitiktinai – jie užima apie 42 proc. Europos
teritorijos ir sudaro didelę Europos žemės dangos dalį. Be to, daug miškų yra tvarkomi
užtikrinant pagal Paukščių arba Buveinių direktyvą saugomų buveinių ir rūšių apsaugą –
būtent dėl to miškų, palyginti su kitaip naudojama žeme, vertė biologinės įvairovės požiūriu
yra ganėtinai didelė. Tinklas „Natura 2000“ apima ne tik taip tvarkomus miškus, bet ir didelius
senųjų miškų plotus. Mišką paskelbiant „Natura 2000“ teritorija pripažįstama to miško didelė
vertė siekiant Paukščių arba Buveinių direktyvų tikslų. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad visi
teritorijos buveinių tipai arba rūšys, kurioms apsaugoti ji paskelbta specialia saugoma
teritorija, jau yra geros būklės. Kai kuriais atvejais padėtis gali būti priešinga ir tam, kad ji
pagerėtų, gali reikėti įgyvendinti konkrečias apsaugos priemones. Šios priemonės gali būti
griežta apsauga, taip pat aktyvūs tvarkymo veiksmai, kaip antai ganymas, senų medžių
išsaugojimas, nepageidaujamų rūšių medžių šalinimas ir pan.

2. Kokių rūšių miškų yra įtraukta į tinklą „Natura 2000“?

Informacija

Tiksliniai subjektai: plačioji
visuomenė, miškų valdytojai
ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):

Miškų plotai yra įtraukiami į tinklą „Natura 2000“ dėl to, kad juose esama pagal dvi ES gamtos
apsaugos direktyvas saugomoms rūšims ir miško buveinių tipams visoje ES tinkamiausių
teritorijų. Teritorijos yra atrenkamos remiantis moksliniais įrodymais.
Kalbant apie pagal Buveinių direktyvą saugomas teritorijas, atrankos procesą sudaro keli
etapai, pradedant tinkamiausių teritorijų nustatymu nacionaliniu lygmeniu, kaip aprašyta
direktyvos III priede. Paskui Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir mokslo
srities specialistais, peržiūri nacionalinius sąrašus siekdama užtikrinti, kad visos atrinktos
teritorijos kartu tinkamai aprėptų kiekvieną buveinės tipą ir rūšį visame ES esančiame jų
natūralaus paplitimo areale ir kad jos sudarytų nuoseklų tinklą. Kalbant apie pagal Paukščių
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direktyvą saugomas teritorijas, valstybės narės jas klasifikuoja ir, atlikusios mokslinį
vertinimą, tiesiogiai įtraukia į tinklą „Natura 2000“.
Atrinkdamos pagal Buveinių direktyvą saugomiems 85 buveinių tipams46 skirtas
„Natura 2000“ teritorijas, valstybės narės privalo taikyti direktyvos III priede išvardytus
kriterijus. Pagal šiuos kriterijus teritorijos yra atrenkamos, inter alia, dėl to, kad jų ribose
aptinkamas tinkamas tam tikro buveinės tipo pavyzdys, ir dėl to, kad joms yra būdinga gera
atitinkamo buveinės tipo struktūros ir funkcijų apsaugos būklė arba esama gerų jos atkūrimo
galimybių. Iš to, kad yra daug buveinių tipų, galima daryti išvadą, jog ES miškų įvairovė labai
didelė.
Be to, miškai yra skelbiami „Natura 2000“ teritorijomis, jeigu juose aptinkama vienos ar kelių
Buveinių direktyvos II priede ar Paukščių direktyvos I priede išvardytų Europos svarbos rūšių
arba I priede neišvardytų migruojančių paukščių rūšių veisimosi, poilsio arba maitinimosi
buveinių. Prie pirmesniųjų priskiriamos šios su mišku susijusios rūšys: 43 augalų rūšys, 44
bestuburių rūšys, 23 žinduolių rūšys ir 11 varliagyvių rūšių; prie antrųjų – 63 paukščių rūšys,
artimai susijusios su miškais. Tačiau daugelis šių rūšių yra menkai paplitusios, nes joms yra
iškilusi didelė išnykimo grėsmė arba jų buveinės arealas yra nedidelis.
Tam tikra teritorija taip pat gali būti atrinkta dėl joje esančių rūšių gausumo ir jų populiacijų
tankio bei apskritai dėl jos vertės tam tikro buveinės tipo arba rūšies išsaugojimo požiūriu.
Pagal Paukščių direktyvą teritorijos atrenkamos dėl to, kad, atsižvelgiant į jų kiekį ir dydį, jos
yra pripažintos tinkamiausiomis teritorijomis direktyvos I priede išvardytoms rūšims arba
nuolat aptinkamoms migruojančių paukščių rūšims išsaugoti.
Galiausiai miškas gali būti įtrauktas į tinklą „Natura 2000“ net jeigu jis nėra pagrindinė ES
saugomos rūšies ar buveinės tipo buveinė – dėl to, kad jis vis tiek yra labai svarbus bendram
teritorijos arba tinklo „Natura 2000“ ekologiniam vientisumui (pvz., jis yra ekologinis
koridorius, tam tikroje teritorijoje jungiantis pagrindines saugomoms rūšims skirtas buveines,
arba jis yra veisimosi teritoriją juosianti buferinė zona ir pan.).
Ne visos teritorijos, kuriose aptinkama ES svarbos buveinių tipų arba rūšių, yra įtraukiamos į
tinklą „Natura 2000“. Tikslas yra paskelbti tik tinkamiausias ir svarbiausias teritorijas siekiant
užtikrinti, kad jos būtų išsaugotos. Todėl, kalbant apie kai kurias labiau paplitusias pagal
Buveinių direktyvą saugomas miško buveines, kaip antai Vakarų taigą (buveinės kodas
9010), Asperulo Fagetum bukų miškus (9130) arba Quercus ilex ir Quercus rotundifolia
miškus (9340), į tinklą „Natura 2000“ yra įtraukta tik dalis visos miško buveinės. Panaši tvarka
taikoma dėl keleto miško rūšių, pavyzdžiui, juodųjų meletų (Dryocopus martius) arba jerubių
(Bonasia bonasia)47.
Vis dėlto kai kuriais atvejais, siekiant užtikrinti buveinės tipo arba rūšies išlikimą, gali reikėti
visas likusias su jomis susijusias teritorijas paskelbti „Natura 2000“ teritorijomis. Visų pirma
tai pasakytina apie itin retus arba labai mažai paplitusius buveinių tipus arba rūšis, kaip antai
Moezijos balteglių miškus (91BA), kurių 18 teritorijų apima apie 15 000 km2.
Svarbu suprasti, dėl kokių priežasčių miškas yra įtrauktas į tinklą „Natura 2000“, nes jos turės
tiesioginės įtakos sprendžiant dėl apsaugos tikslų ir apsaugos priemonių, kurias gali reikėti
46

Įskaitant miško buveinių tipus, miškapieves, ganomus miškus (dehesus) ir miškais apaugusias
kopas. Į ES įstojus Bulgarijai ir Rumunijai, į Buveinių direktyvos I priedo sąrašą (9 kategorija „Miškai“)
buvo įtraukti 9 nauji miško buveinių tipai. Įstojus Kroatijai, į Buveinių direktyvą naujų miško buveinių
tipų neįtraukta.
47
Vakarų taiga (9010): 2 848 „Natura 2000“ teritorijos užima beveik 2 mln. ha ir sudaro 49 proc. viso
buveinės ploto; Asperulo Fagetum bukų miškai (9130): 2 236 teritorijos užima apie 800 000 ha ir
sudaro 54 proc. viso ploto; Quercus ilex ir Quercus rotundifolia miškai (9340): 1 163 teritorijos užima
apie 1 mln. ha ir sudaro 64 proc. viso buveinės ploto. Duomenys paimti iš ataskaitos „Pamatiniai
2010 m. ES biologinės įvairovės rodikliai“, EAA 2010 m. Jie neapima buveinių tipų, įtrauktų į sąrašus
vėliau, įstojus Rumunijai, Bulgarijai ar Kroatijai.
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įgyvendinti, rūšies, taip pat atliekant planų ir projektų galimo poveikio teritorijai vertinimą
(Buveinių direktyvos 6 straipsnis).
3. Kur galima rasti daugiau informacijos apie „Natura 2000“ teritorijomis paskelbtas
teritorijas?
Informacija

Tiksliniai subjektai: plačioji
visuomenė, miškų valdytojai
ir (arba) savininkai.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):

Parengiama kiekvienos „Natura 2000“ teritorijos standartinė duomenų forma (SDF)kurioje
įrašomos ES svarbos rūšys ir buveinių tipai, kuriems apsaugoti ta teritorija yra paskelbta
specialia saugoma teritorija, taip pat nurodomas apskaičiuotas toje teritorijoje esančios
populiacijos dydis ir jos išsaugojimo lygis teritorijos paskelbimo „Natura 2000“ teritorija
momentu arba vėlesniame etape, teritorijoje pastebėjus atsiradusių naujų rūšių arba buveinių
tipų ir atitinkamai patikslinus SDF. Šios SDF yra viešai skelbiami dokumentai. Jas galima
peržiūrėti „Natura 2000“ žiūryklėje48 adresu http://natura2000.eea.europa.eu/.
„Natura 2000“ žiūryklė yra internetinė geografinė informacinė kartografavimo sistema (GIS),
pateikianti tikslią kiekvienos į „Natura 2000“ teritorijos vietą ES tinkle. Naudotojas gali atlikti
bet kokios ES esančios teritorijos paiešką ir teikti dėl jos užklausą. Žemėlapiai pateikiami
stambiu masteliu, lengvai matyti teritorijos ribos ir pagrindinės kraštovaizdžio ypatybės.
Išsamesnę informaciją apie teritorijas taip pat galima rasti „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo
planuose, jei jie yra parengti, arba kituose atitinkamuose dokumentuose (t. y. su apsaugos
tikslais susijusiuose dokumentuose, teritorijos paskelbimo „Natura 2000“ teritorija akte ir t. t.).
Paprastai valstybės narės pateikia išsamią informaciją apie savo „Natura 2000“ teritorijas,
nurodydamos, be kita ko, teritorijų paskelbimo „Natura 2000“ teritorijomis priežastis,
apsaugos tikslus, tvarkymo planus ir apsaugos priemones, ir ši informacija yra viešai
skelbiama interneto svetainėse ir per kitas priemones (pvz., per vietos administracijas). Kai
kurios šalys taip pat pateikia kiekvienos „Natura 2000“ teritorijos žemės savininkams ir
pagrindiniams žemės naudotojams konkrečią ir išsamią informaciją (pvz., teikdamos
individualius pranešimus (kaip antai Jungtinėje Karalystėje) arba steigdamos vietos grupes
arba komitetus, jei suinteresuotieji subjektai nuo pat pradžių dalyvauja tvarkant tas teritorijas
(kaip antai Prancūzijoje ir kitose ES valstybėse narėse)). Norėdami gauti daugiau
informacijos apie konkrečias „Natura 2000“ teritorijas, žemės savininkai ir naudotojai taip pat
gali kreiptis į vietos gamtosaugos institucijas.

4.3. „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslų nustatymas
Klausimai:
4. Kodėl ir kaip yra nustatomi „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslai?
5. Kas yra atsakingas už apsaugos tikslų nustatymą? Ar konsultuojamasi su žemės
savininkais ir (arba) valdytojais?
6. Kur galima rasti daugiau informacijos apie konkrečios teritorijos apsaugos tikslus?
7. Kaip sužinoti, kuri veikla yra arba nėra suderinama su „Natura 2000“ tikslais, jei
apsaugos tikslai nenustatyti?

48

Viešojoje žiūryklėje pateikiamos SDF gali būti neišsamios, nes jose gali būti nepateikta informacija
apie kai kurias pažeidžiamas rūšis. Jei žemės savininkui ar valdytojui yra reikalinga išsami informacija,
jis / ji turėtų susisiekti su savo regiono arba šalies kompetentinga gamtos apsaugos institucija.
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4. Kodėl ir kaip yra nustatomi „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslai?
Informacija

Tiksliniai subjektai:
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 1,
2, 5, 6, 8, 10, 18.

Pagal 6 straipsnio 1 dalį būtina nustatyti teritorijoje esančių buveinių tipų ir rūšių apsaugos
priemones. Todėl svarbu taip pat nustatyti aiškius kiekvieno toje teritorijoje aptinkamo
susijusio buveinės tipo ir rūšies apsaugos tikslus. Apsaugos tikslai nustatomi siekiant kuo
tiksliau apibrėžti pageidaujamą tam tikroje teritorijoje pasiektiną išsaugojimo būklę arba lygį.
Dažnai jie yra pateikiami kaip kiekybiniai tikslai, pavyzdžiui, išlaikyti tam tikrą minimalų
x rūšies populiacijos individų skaičių arba per 10 metų pakelti y buveinės išsaugojimo lygį nuo
C iki B kategorijos.
Siekiant užtikrinti, kad kiekvienos tinklo teritorijos apsaugos priemonės padėtų kuo
veiksmingiau įgyvendinti bendrą abiejų gamtos apsaugos direktyvų tikslą, t. y. pasiekti visų
jose saugomų buveinių tipų ir rūšių palankią apsaugos būklę49 visame ES esančiame jų
paplitimo areale, labai svarbu nustatyti aiškius „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslus.
Kiekvienai teritorijai yra nustatomi jai skirti apsaugos tikslai; jie turėtų būti grindžiami tvirtomis
žiniomis apie tą teritoriją bei joje esančias rūšis ir (arba) buveines, apie joms nustatytus
ekologinius reikalavimus, taip pat apie su jų nuolatiniu buvimu toje teritorijoje susijusias
grėsmes ir neigiamą poveikį. Taip yra dėl to, kad kiekvienos „Natura 2000“ teritorijos biotinės,
abiotinės bei socialinės ir ekonominės sąlygos yra būdingos tik tai teritorijai ir skirtingose
teritorijose tos sąlygos gali labai skirtis, net jeigu jose glaudžiasi tos pačios rūšys ir buveinės.
Taip pat rekomenduojama nustatyti platesnius apsaugos tikslus, skirtus visai teritorijų grupei
arba tam tikroms konkretaus regiono ar šalies rūšims ar buveinėms (nacionalinius arba
regioninius apsaugos tikslus). Tai padės nustatyti ne tik kiekvienos teritorijos lygmens
apsaugos tikslus, bet ir konkrečioms teritorijoms bei jų grupėms skirtus strateginius apsaugos
prioritetus. Taip gali būti suteikiamas prioritetas priemonėms, kuriomis būtų galima
veiksmingiausiai padidinti arba išlaikyti to regiono arba šalies tam tikros rūšies arba buveinės
apsaugos būklę.
Išsamūs paaiškinimai pateikiami Komisijos paskelbtame pranešime dėl aiškinimo – jame
pateikiamos rekomendacijos dėl „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslų nustatymo50.
Taip pat žr. du pirmuosius 4.4 skirsnio klausimus.

5. Kas yra atsakingas už apsaugos tikslų nustatymą ir ar konsultuojamasi su žemės
savininkais ir (arba) valdytojais ir (arba) kitų interesų grupių atstovais?
Informacija

Tiksliniai subjektai:
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 1,
8, 10.

Už apsaugos tikslų nustatymą yra atsakingos kiekvienos valstybės narės kompetentingos
institucijos. Gamtos apsaugos direktyvose nenustatyta, kaip tai turėtų būti daroma, nes
kiekviena valstybė narė pati sprendžia dėl šių direktyvų nuostatų įgyvendinimo tvarkos ir
būdų. Tačiau gamtos apsaugos direktyvų tikslas – pasiekti palankią Bendrijos svarbos rūšių ir
buveinių apsaugos būklę ir šio tikslo siekti naudojantis tinklu „Natura 2000“.
Rekomenduojama ne tik užtikrinti, kad apsaugos tikslai būtų grindžiami tvirtomis žiniomis, bet
ir į apsaugos tikslų nustatymo procesą įtraukti visas suinteresuotąsias šalis – miškų
valdytojus ar savininkus arba gamtosaugos NVO. Tai padės nustatyti realius ir pasiekiamus
49
50

Paukščių direktyvos tikslas suformuluotas šiek tiek kitaip, tačiau siekis yra tas pats.
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf
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apsaugos tikslus.
Svarbu ne tik atkreipti dėmesį į tai, kad miškų savininkai ir valdytojai apskritai labai gerai
išmano taikomus miškotvarkos būdus, kuriuos anksčiau taikant buvo pasiekta sėkmingų arba
nesėkmingų apsaugos rezultatų, bet ir užtikrinti, kad kompetentingos institucijos ir miškų
savininkai ar valdytojai galėtų išsamiai tartis, kaip būtų galima geriausiai nustatyti kiekvienai
teritorijai skirtus apsaugos tikslus ir priemones. Diskusijos ir aiškios informacijos apie
konkrečių teritorijų svarbą, vaidmenį ir apsaugos tikslus teikimas taip pat padės didinti visų
dalyvaujančių subjektų informuotumą ir dalyvavimą.

6. Kur galima rasti informacijos apie konkrečios teritorijos apsaugos tikslus?
Informacija

Tiksliniai subjektai: plačioji
visuomenė, miškų valdytojai
ir (arba) savininkai.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 1.

Kiekviena šalis yra nusistačiusi savo teritorijų apsaugos tikslų skelbimo tvarką. Jie gali būti
konkrečiai nurodomi teisiniuose sprendimuose dėl teritorijos paskelbimo „Natura 2000“
teritorija arba aktuose ar pridedamuosiuose dokumentuose. Šie tikslai gali būti skelbiami
kompetentingos gamtosaugos institucijos interneto svetainėje. Be to, paprastai jie yra
įtraukiami į „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planus ar panašias priemones, jei tokių yra, ir
juose smulkiau paaiškinami. Rekomenduojama, kad valstybės narės teiktų lengvai prieinamą
informaciją apie „Natura 2000“ apsaugos tikslus taip, kad ji būtų pritaikyta ir lengvai
suprantama miško savininkams ir valdytojams.

7. Kaip sužinoti, kuri veikla yra arba nėra suderinama su „Natura 2000“ tikslais, jei
apsaugos tikslai nenustatyti?
Informacija

Tiksliniai subjektai: plačioji
visuomenė, miškų valdytojai ir
(arba) savininkai.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):

Kompetentingos institucijos turėtų nustatyti visų tinklo „Natura 2000“ teritorijų apsaugos
tikslus. Tačiau procesas gali užtrukti ir apsaugos tikslai gali būti vis dar nenustatyti.
Šiuo atveju kompetentingos institucijos yra atsakingos už suinteresuotųjų subjektų
informavimą apie teritorijos paskelbimo „Natura 2000“ teritorija pasekmes. Visų pirma jos turi
informuoti apie tai, ar turi būti pritaikytos tam tikros miškininkystės priemonės arba kita veikla,
ar galbūt reikia ją nutraukti, kad būtų išvengta teritorijos būklės blogėjimo, arba apie tai, kokią
veiklą reikėtų propaguoti siekiant pagerinti teritorijos apsaugos sąlygas. Standartinė duomenų
forma (SDF) yra naudingas informacijos šaltinis siekiant suprasti priežastis, dėl kurių tam
tikra teritorija yra paskelbta specialia saugoma teritorija. Priimant sprendimus dėl tvarkymo
(pvz., rengiant tvarkymo dokumentus arba planuojant naujas investicijas), visada reikėtų
remtis šioje formoje pateikiama informacija.
Valstybė narė, remdamasi SDF, turėtų bent jau imtis atitinkamų priemonių, kad būtų išvengta
visų teritorijoje esančių reikšmingų buveinių ir rūšių blogėjimo. Jei mokslinės informacijos
nėra, turėtų būti laikomasi atsargumu grindžiamo požiūrio. Taip pat žr. 3 klausimą.
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4.4. „Natura 2000“ teritorijose esančioms miško buveinėms ir rūšims skirtų
apsaugos priemonių įgyvendinimas
Klausimai:
8. Kaip yra nustatomos ir kuriamos „Natura 2000“ teritorijos apsaugos priemonės? Iki kada
jos turi būti parengtos?
9. Kas yra „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planai ir ar privaloma juos rengti?
10. Ar esama priemonių, kuriomis būtų galima remtis rengiant „Natura 2000“ teritorijų
tvarkymo planus?
11. Kaip yra nustatomi buveinių tipams ir rūšims taikomi ekologiniai reikalavimai?
12. Ar teritorijoje taikomos miškotvarkos priemonės turi būti keičiamos vien dėl to, kad joje
yra aptinkama ES svarbos rūšis ir (arba) buveinės tipas?
13. Dažnai „Natura 2000“ teritorijose esančiuose miškuose aptinkama rūšių ir buveinių,
kurioms Paukščių ir Buveinių direktyvos netaikomos. Ar šioms rūšims bei buveinėms taip
pat reikėtų sukurti konkrečias apsaugos priemones?
14. Ar „Natura 2000“ teritorijose privaloma taikyti apsaugos priemones?
15. Kaip yra rengiamos apsaugos priemonės?
16. Kas nusprendžia, kokių apsaugos priemonių reikia? Ar konsultuojamasi su
suinteresuotaisiais subjektais?
17. Kokias apsaugos priemones reikia taikyti „Natura 2000“ teritorijose esantiems miškams?
18. Kaip nuspręsti, kurią apsaugos priemonę pasirinkti tais atvejais, kai jos greičiausiai turės
teigiamą poveikį tam tikrai buveinei arba rūšiai, tačiau taip pat gali paspartinti kito
buveinės tipo arba kitos rūšies būklės blogėjimą?
19. Ar skirtingoms „Natura 2000“ teritorijoms gali būti taikomos panašios apsaugos
priemonės?
20. Kodėl „Natura 2000“ teritorijose yra labai svarbi negyva mediena ir medžių amžiaus
struktūros įvairovė?
21. Ar neintervencinis tvarkymas gali būti laikomas apsaugos priemone, padedančia siekti
„Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslų?
22. Kaip turi būti įgyvendinamos būtinos apsaugos priemonės ir kas už tai atsakingas?
23. Ar miško nuosavybės forma ir miško dydis turi įtakos jį tvarkant kaip „Natura 2000“
teritoriją?
24. Kaip gali dalyvauti arba prisidėti miško žemės savininkai ir (arba) valdytojai?
25. Ar esama priemonių, kuriomis būtų galima remti apsaugos priemonių įgyvendinimo,
suinteresuotųjų subjektų informuotumo didinimo ar jų gebėjimų stiprinimo veiksmus?
8. Kaip yra nustatomos ir kuriamos „Natura 2000“ teritorijos apsaugos priemonės? Iki
kada jos turi būti parengtos?
Teisinė prievolė

Tiksliniai subjektai:
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 19,
20, 22, 23.

Apsaugos priemonės – tai praktiniai veiksmai, kuriuos reikia įgyvendinti, kad būtų pasiekti
teritorijos apsaugos tikslai. Jos turi atitikti esamiems buveinių tipams ir rūšims nustatytus
ekologinius reikalavimus. Kuriant apsaugos priemones būtina taip pat atsižvelgti į
ekonomines, socialines ir kultūrines aplinkybes ir į regiono bei vietos ypatybes. Šis principas
yra įtvirtintas Buveinių direktyvoje (2 straipsnis).
Kad būtų galima nustatyti reikiamas apsaugos priemones, labai svarbu, kad būtų sukurta
tvirta informacijos apie esamas teritorijos sąlygas, taip pat apie esamų rūšių ir buveinių tipų
apsaugos būklę, jiems kylančias grėsmes, daromą neigiamą poveikį, jų reikmes bei apie
bendras socialines ir ekonomines aplinkybes (esamus žemės naudojimo būdus, nuosavybės
formas, suinteresuotųjų subjektų interesus, vykdomą ekonominę veiklą ir pan.) bazė.
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Paprastai apsaugos priemonės, kaip ir apsaugos tikslai, yra pritaikytos konkrečiai teritorijai ir
jos turi būti kuriamos kiekvienai teritorijai atskirai. Taip yra dėl to, kad kiekvienos
„Natura 2000“ teritorijos biotinės, abiotinės bei socialinės ir ekonominės sąlygos yra būdingos
tik tai teritorijai ir skirtingose teritorijose tos sąlygos gali labai skirtis, net jeigu jose glaudžiasi
tos pačios rūšys ir buveinės.
Teritoriją patvirtinus Bendrijos svarbos teritorija (BST), valstybės narės turi ne vėliau kaip per
šešerius metus sukurti reikiamas apsaugos priemones ir paskelbti tą teritoriją specialia
saugoma teritorija (SST). Per tuos šešerius metus turėtų būti ne tik renkama visa reikiama
informacija apie teritoriją, bet ir teikiama informacija visoms suinteresuotųjų subjektų
grupėms, su jomis diskutuojama ir deramasi dėl to, kokias priemones būtų tinkamiausia
įgyvendinti, kad būtų pasiekti tai teritorijai nustatyti apsaugos tikslai.
9. Kas yra „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planai ir ar privaloma juos rengti?
Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
Rekomendacija
Tiksliniai subjektai: institucijos.
10, 17.
Siekiant padėti užtikrinti, kad teritorijos būtų tvarkomos aiškiai ir skaidriai, valstybės narės yra
raginamos, glaudžiai bendradarbiaujant su vietos suinteresuotaisiais subjektais, rengti
„Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planus. Kurti „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planus yra
tinklo „Natura 2000“ klausimais kompetentingų institucijų atsakomybė. Tvarkymo planas –
tvirtas ir veiksmingas apsaugos priemonių ir tolesnių su jomis susijusių veiksmų įgyvendinimo
pagrindas.
Nors pagal Buveinių direktyvą jų rengti yra neprivaloma, „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo
planai yra labai naudinga priemonė, kadangi:
 juose yra nurodomi visi apsaugos tikslai ir ekologinė būklė, taip pat teritorijoje esančioms
buveinėms ir rūšims keliami reikalavimai, kad būtų aišku, kas ir kodėl yra saugoma;
 juose išnagrinėjamos teritorijos socialinės, ekonominės ir kultūrinės aplinkybės, taip pat
įvairių žemės naudojimo būdų ir teritorijoje esančių rūšių bei buveinių sąveika;
 jie yra pagrindas, kuriuo remdamiesi visų grupių suinteresuotieji subjektai gali diskutuoti,
taip pat jie padeda prieiti prie bendros nuomonės dėl ilgalaikio teritorijos tvarkymo ir
išugdyti bendros atsakomybės dėl galutinio rezultato jausmą;
 jie padeda rasti tvarių ir į kitokią žemės naudojimo praktiką geriau integruotų praktinių
tvarkymo sprendimų;
 jie yra priemonė, kuria naudojantis galima nustatyti įvairių suinteresuotųjų socialinių ir
ekonominių subjektų, institucijų ir NVO atsakomybę, susijusią su nustatytų reikiamų
apsaugos priemonių įgyvendinimu.
„Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planai gali būti kuriami konkrečiai teritorijai arba, jei juose
yra aiškiai nurodyti „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslai, jie gali būti įtraukiami į kitus
plėtros planus, kaip antai miškotvarkos planus. Kitaip tariant, iš esmės viename dokumente
galėtų būti nustatytos ir bendrosios konkrečiai teritorijai taikomos nuostatos dėl miškotvarkos,
ir tai teritorijai skirti „Natura 2000“ apsaugos tikslai bei reikiamos apsaugos priemonės. Šis
klausimas išsamiau aptariamas atsakyme į 34 klausimą.
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10. Ar esama priemonių, kuriomis būtų galima remtis rengiant „Natura 2000“ teritorijų
tvarkymo planus?
Informacija

Tiksliniai subjektai:
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
10, 18, 19.

Rekomendacijos, kaip rengti „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planus, kurti apsaugos
priemones ir įgyvendinti „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planavimo procesą, yra pateikiamos
Europos Komisijos interneto svetainėje51, taip pat jos pateikiamos daugelyje šalių.
Be to, gali būti teikiama ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo (ERPF),
Sanglaudos fondo) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) finansinė parama
„Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planams rengti ir atnaujinti (Reglamento ES Nr. 1305/2013
20 straipsnis), atsižvelgiant į nacionalines įgyvendinimo programas, taip pat gali būti teikiama
finansinė parama pagal programą LIFE.
Anksčiau, rengiant „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planus, šių Europos fondų lėšomis
intensyviai naudotasi, pavyzdžiui, EŽŪFKP – Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje ir
keliose Vokietijos žemėse (Länder); ERPF – Graikijoje, Lenkijoje, Vengrijoje ir Italijoje;
Sanglaudos fondo – Lietuvoje; programos LIFE finansavimu – Kipre, Vengrijoje, Lietuvoje ir
daugelyje kitų šalių. Ateityje šių fondų lėšomis tikriausiai bus toliau naudojamasi peržiūrint ir
atnaujinant tvarkymo planus (žr. šio dokumento I dalies 1.2.2 skirsnį – jame apžvelgiami
galimi ES finansavimo šaltiniai).
11. Kaip yra nustatomi buveinių tipams ir rūšims taikomi ekologiniai reikalavimai?
Informacija

Tiksliniai subjektai:
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 12,
13.

Buveinių tipams ir rūšims taikomi ekologiniai reikalavimai apima visas ekologines reikmes,
įskaitant abiotinius ir biotinius veiksnius, kurie laikomi būtinais siekiant užtikrinti teritorijoje
esančių buveinių tipų (t. y. ilgalaikiam buveinės palaikymui, jos tipinėms rūšims ir kt. būtinos
specifinės jos struktūros ir funkcijų) ir rūšių apsaugą, įskaitant jų santykį su fizine aplinka (oru,
vandeniu, dirvožemiu, augalija ir t. t.).
Tie reikalavimai grindžiami mokslo žiniomis ir todėl turėtų būti nustatomi kiekvienu konkrečiu
atveju atskirai – tai reiškia, kad tos pačios teritorijos skirtingoms rūšims ar buveinių tipams, o
taip pat skirtingų teritorijų toms pačioms rūšims ar buveinių tipams taikomi ekologiniai
reikalavimai gali skirtis. Jie nesusiję su jokiomis socialinėmis ir ekonominėmis aplinkybėmis.
Aktualią ir išsamią informaciją apie ekologinius reikalavimus, taikomus ES svarbos buveinių
tipams ir rūšims siekiant remti jų tvarkymą, galima rasti esamuose nacionaliniuose ir
regioniniuose šaltiniuose. Be to, Komisija yra paskelbusi kai kurių buveinių ir rūšių tvarkymo
gaires – jose pateikiama šiuo požiūriu svarbios informacijos (pvz., apie Fenoskandijos
miškingąsias ganyklas (9070), Luzulo-Fagetum bukų miškus (9110), Makaronezijos laurų
miškus (Laurus, Ocotea) (9360*), submediteraninius miškus su endeminėmis juodosiomis
pušimis (9530*) ir apie Cerambyx cerdo bei Tetrao urogallus)52.
12. Ar „Natura 2000“ miške taikomos miškotvarkos priemonės turi būti keičiamos vien
51

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
Žr. adresu
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm; taip pat žr.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx cerdo factsheet SWIFI.pdf ir http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao urugallus
factsheet - SWIFI.pdf.
52
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dėl to, kad jame yra aptinkama ES svarbos rūšis ir (arba) buveinės tipas?

Informacija

Tiksliniai subjektai:
kompetentingos institucijos,
miškų valdytojai ir (arba)
savininkai.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 2,
8, 9, 19, 20.

Nebūtinai. Konkrečioje teritorijoje tam tikros rūšies arba buveinės tipo išsaugojimo lygis gali
būti geras būtent dėl to, kaip ji buvo tvarkoma lig šiol, ir tokiais atvejais bus svarbu užtikrinti,
kad ir ateityje būtų išlaikyta esama tvarkymo praktika.
Tačiau būna atvejų, kai teritorijoje esančios rūšies ar buveinės tipo išsaugojimo lygis nėra
geras. Jei tos teritorijos apsaugos tikslais siekiama ją pagerinti, gali reikėti tam tikrų tvarkymo
praktikos pakeitimų. Pavyzdžiui, gali reikėti pagerinti miško buveinės struktūrą ir funkcijas,
įskaitant rūšių sudėtį, arba išplėsti buveinės tipo, kurio būklė yra bloga, plotą, arba pagerinti
konkrečios rūšies buveinę, arba padidinti rūšies, kurios apsaugos būklė yra bloga, užimamą
plotą.
Kad būtų pasiekti šie tikslai, gali reikėti įgyvendinti tam tikras priemones, pavyzdžiui, išlaikyti
arba atkurti kai kurias pagrindines miško ypatybes (pvz., rūšių įvairovę, skirtingo amžiaus
medynus, mikrobuveines), išsaugoti pakankamą senų ir pūvančių medžių kiekį bei reikiamą
negyvos medienos kiekį, papildomai įveisti arba atkurti mišką, išsaugoti natūraliam
atsikūrimui skirtas atviras teritorijas, pašalinti nevietinių rūšių medžius, atlikti atrankinį
retinimą, apsaugoti mineralinį dirvožemio sluoksnį, uždrausti naudoti pesticidus ir biocidus,
išsaugoti senus ir (arba) drevėtus medžius, išsaugoti šaknų išvartas ir kelmus, apsaugoti
pamiškes ir pan. Tam tikrais atvejais taip pat gali būti reikalinga griežta apsauga. Tačiau
tikslus priemonių pobūdis turi būti nustatomas atsižvelgiant į kiekvieną teritoriją, kad tos
priemonės atitiktų esamoms rūšims ir buveinių tipams nustatytus ekologinius reikalavimus
(taip pat žr. 8 ir 11 klausimus).
13. Dažnai „Natura 2000“ teritorijose esančiuose miškuose aptinkama rūšių ir
buveinių, kurioms Paukščių ir Buveinių direktyvos netaikomos. Ar šioms rūšims ir
buveinėms taip pat reikėtų sukurti konkrečias apsaugos priemones?
Informacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):

2, 12.

Paprastai – ne. Kalbant apie atitiktį Paukščių ir Buveinių direktyvų nuostatoms, apsaugos
priemones reikia nustatyti tik toms „Natura 2000“ teritorijoje esančioms rūšims ir buveinių
tipams, kurie yra saugomi pagal šias dvi direktyvas. Tačiau gali reikėti tam tikrą dėmesį skirti
ir rūšims, kurios iš esmės nėra saugomos pagal Buveinių direktyvą, bet jos yra būdingos
kuriam nors I priede išvardytam buveinės tipui arba yra reikalingos siekiant išsaugoti
Bendrijos svarbos rūšį (pvz., saugoti skruzdėlynus dėl paukščių). Kompetentingos institucijos
turėtų būti pasirengusios suteikti susijusią informaciją.
Be to, vykdant miškotvarką, galima atsižvelgti ir į kitas rūšis ir buveines – nesaugomas pagal
ES gamtos apsaugos direktyvas . Valstybės narės ir, žinoma, pavieniai miškų savininkai ir
valdytojai taip pat gali visiškai savo nuožiūra nustatyti apsaugos tikslus ir (arba) priemones
dėl rūšių ir buveinių tipų, kuriems šios dvi direktyvos netaikomos, kaip antai dėl nacionaliniu
arba regionų lygmeniu saugomų arba nykstančių buveinių ir rūšių.
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14. Ar „Natura 2000“ teritorijose privaloma taikyti visas apsaugos priemones?
Teisinė
prievolė / rekomendacija / informacija

Tiksliniai subjektai:
institucijos, miškų
valdytojai ir (arba)
savininkai.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
4, 5, 7.

(P) Nuostata dėl reikiamų kiekvienos „Natura 2000“ teritorijos apsaugos priemonių sukūrimo
nėra pasirinktinai taikoma nuostata – ji yra privaloma visoms valstybėms narėms. Tai reiškia,
kad turi būti sukurtos ir įgyvendintos tokios kiekvienai „Natura 2000“ teritorijai skirtos
apsaugos priemonės, kokios laikomos reikalingomis (Teisingumo Teismo byla C-508/04)53.
(R) Tačiau priemones, kurios laikomos reikalingomis teritorijoje esančioms rūšims ir buveinių
tipams išsaugoti ir atkurti, yra naudinga atskirti nuo priemonių, kurios laikomos
pageidautinomis ir kurias būtų naudinga įgyvendinti, jei yra tam skirtų būdų ir galimybių tai
padaryti. Būtų geriausia, jei pastarosios būtų nurodytos „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo
planuose kaip geriausios patirties priemonės, kuriomis siekiama, taikant ne vien privalomus
teritorijai taikomus reikalavimus, pakelti bendrą teritorijos biologinės įvairovės lygį.
(I) Įgyvendinant apsaugos priemones ne visada būtina taikyti aktyvaus tvarkymo arba
atkūrimo priemones, pavyzdžiui, pašalinti invazines svetimas rūšis arba įvairinti miško
medynų amžiaus struktūrą. Tai gali būti ir apsaugos priemonės, kaip antai priemonės,
padedančios išvengti rūšių trikdymo veisimosi sezono metu.
15. Kaip yra rengiamos apsaugos priemonės?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai:
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 2,
9, 11, 17, 18.

Rekomenduojama apsaugos priemones aprašyti pakankamai išsamiai, kad būtų užtikrintas
veiksmingas jų įgyvendinimas. Yra įprasta nurodyti jų įgyvendinimo vietą ir aprašyti, kaip jos
turi būti įgyvendinamos, taip pat pateikti informaciją apie įvairių dalyvaujančių subjektų
vaidmenį ir atsakomybę. Rekomenduojama apsaugos priemones aprašyti aiškia kalba, kad
tekstas būtų suprantamas plačiam skaitytojų ratui.
Rekomenduojama prireikus apsaugos priemones peržiūrėti ir pritaikyti, pavyzdžiui, remiantis
faktiniais jau įgyvendintų priemonių rezultatais. Be to, svarbu nurodyti apskaičiuotas
sąnaudas ir finansavimą, kurį galima gauti, taip pat nustatyti patvirtintų apsaugos priemonių
peržiūros (jų faktinio įgyvendinimo ir tinkamumo siekiant apsaugos tikslų) tvarkaraštį.
16. Kas nusprendžia, kokių apsaugos priemonių reikia? Ar konsultuojamasi su
suinteresuotaisiais subjektais?

Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: plačioji
visuomenė, miškų valdytojai
ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 19, 20, 24.

Nuspręsti, kokių apsaugos priemonių reikia, – kiekvienos šalies kompetentingų institucijų
atsakomybė. Gamtos apsaugos direktyvose nėra nustatyta, kokios apsaugos priemonės
turėtų būti įgyvendinamos, – jose tik reikalaujama, kad tos priemonės atitiktų teritorijoje
esančioms rūšims ir buveinių tipams taikomus ekologinius reikalavimus. Jomis kiekvienai
valstybei narei paliekama teisė savo nuožiūra kurti ir įgyvendinti tokias priemones, kokios, jų
53

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=lt&num=c-508/04
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manymu, būtų tinkamiausios ir veiksmingiausios jų „Natura 2000“ teritorijoms.
Rekomenduojama, kad miškų valdytojai ar savininkai ir atitinkamos kitos suinteresuotosios
šalys (vietos bendruomenių arba gamtosaugos NVO atstovai) ne tik užtikrintų, kad apsaugos
priemonės būtų grindžiamos tvirtomis žiniomis, bet ir aktyviai dalyvautų nustatant reikiamas
apsaugos priemones ir rengiant „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planus.
Visų pirma rekomenduojama, kad miškų savininkai ir valdytojai jau ankstyvajame etape
dalyvautų kuriant konkrečioms teritorijoms skirtas apsaugos priemones. Jiems dalyvaujant
„Natura 2000“ teritorijų apsaugos priemonių planavimo ir rengimo veikloje, atsiranda
galimybė naudotis jų, kaip ekspertų, žiniomis ir juos aktyviai įtraukti į šių apsaugos priemonių
įgyvendinimo veiksmus. Esama geroji patirtis – tai ir užtikrinimas, pavyzdžiui, steigiant
iniciatyvines grupes ar komitetus, kad visi susiję suinteresuotieji subjektai aktyviai prisidėtų.
Nuo pat pradžių palaikant gerus ryšius taip pat bus lengviau rasti kompromisų ir pasiekti
atliktų darbų ir dar tobulintinų aspektų sąveiką. Tikėtina, jog galiausiai būtų pasiekta, kad
procesas būtų ekonomiškai efektyvesnis ir užtruktų mažiau laiko. Be to, taip gerokai padidės
sėkmės tikimybė, nes įvairūs suinteresuotieji subjektai bus skatinami ir turės galimybių
aktyviau dalyvauti tvarkant jų „Natura 2000“ teritoriją ir įsipareigoti ją tvarkyti.
Rekomenduojama apie sukurtas apsaugos priemones pranešti plačiajai visuomenei (pvz.,
interneto svetainėse, vietos spaudoje, vietos institucijų oficialiuose registruose).
17. Kokias apsaugos priemones reikia taikyti „Natura 2000“ teritorijose esantiems
miškams?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 2,
4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 19, 20,
21, 23.

Kaip jau minėta pirmiau, tai, kokios rūšies apsaugos priemonė pasirenkama, labai priklauso
nuo konkrečios teritorijos ir nuo konkrečių kiekvienos teritorijos aplinkybių bei toje teritorijoje
esančioms rūšims ir buveinių tipams taikomų ekologinių reikalavimų.
Todėl neįmanoma bendrai nurodyti, kokios priemonės gali būti reikalingos. Jos gali būti
įvairios – nuo „nieko nedarymo“, t. y. kai nereikia jokių papildomų priemonių, o tik toliau
tvarkyti teritoriją taip, kaip ji buvo tvarkoma prieš tai, iki „paprastų“ priemonių, kaip antai
sezono metu vengti trikdymo netoli tam tikrų medžių arba kurti mažas proskynas tam tikrame
plote, kad į jį galėtų patekti daugiau saulės šviesos, arba didinti negyvos medienos kiekį
miške, taip pat tai gali būti „plati“ atkūrimo veikla, apimanti nevietinių rūšių didelio masto
pašalinimo veiksmus arba miškingos teritorijos pertvarkymą siekiant įvairinti amžiaus
struktūrą ir iš naujo sujungti suskaidytas buveines. Kai kuriais atvejais intervencinių veiksmų
nevykdymas ir griežta apsauga taip pat gali būti laikomi apsaugos priemonėmis, ypač kalbant
apie gausia natūralia aplinka turtingus senuosius miškus (taip pat žr. 21 klausimą).
Šio dokumento III dalyje pateikiamuose atvejų tyrimų aprašymuose ir kitose esamose
apžvalgose54 gausu pavyzdžių, kaip ES įvairiomis aplinkybėmis įgyvendinta įvairių apsaugos
priemonių.

54 Pavyzdžiui: Kraus D., Krumm F. (eds) 2013. Integrative approaches as an opportunity for the conservation of
forest biodiversity („Integraciniai metodai kaip viena iš miškų biologinės įvairovės išsaugojimo galimybių“).
European Forest Institute (Europos miškų institutas). p. 284.
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18. Kaip nuspręsti, kurią apsaugos priemonę pasirinkti tais atvejais, kai jos
greičiausiai turės teigiamą poveikį tam tikrai buveinei arba rūšiai, tačiau taip pat gali
paspartinti kito buveinės tipo arba kitos rūšies būklės blogėjimą?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų valdytojai
ir (arba) savininkai, institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):

Gali atsitikti taip, kad tam tikra apsaugos priemonė bus naudinga vienai rūšiai ar buveinei, bet
gali neigiamai paveikti kitas rūšis ar buveines. Pavyzdžiui, jei būtų nuspręsta konkrečiam
tikslui paskirti dalį miško, tai gali paskatinti invazinių rūšių plitimą, arba ąžuolų buveinių
užimamų plotų atkūrimas gali neigiamai paveikti kai kurių paukščių buveinę. Dažnai reikia
rasti tam tikrų kompromisų, tačiau gerai apgalvoti apsaugos tikslai padės priimti teisingus
sprendimus. Rekomenduojama remtis apsaugos tikslais ir išsiaiškinti, kokie prioritetai dėl
apsaugos priemonių yra nustatyti konkrečiai teritorijai, taip pat įvertinti galimą teigiamą ir
neigiamą numatytų priemonių poveikį tiems prioritetams.
Dažnai kompromisų galima išvengti arba sumažinti kompromisinių atvejų skaičių – tereikia
pasirinkti tinkamą laiką priemonėms įgyvendinti ir nukreipti jas į tam tikras teritorijos dalis arba
netgi vienai teritorijos daliai daromą poveikį kompensuoti kitoje teritorijos dalyje įgyvendinant
tai pačiai buveinei arba rūšiai skirtas apsaugos priemones.
19. Ar skirtingoms „Natura 2000“ teritorijoms gali būti taikomos panašios apsaugos
priemonės?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų valdytojai
ir (arba) savininkai, institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 2,
4, 19, 21.

Apsaugos priemonės atitinka kiekvienai teritorijai nustatytus apsaugos tikslus ir paprastai jos
yra rengiamos konkrečioms teritorijoms. Tačiau įvairiose „Natura 2000“ teritorijose, kurių
ypatybės ir tikslai yra panašūs, gali būti reikalingos panašios priemonės. Tokiais atvejais
apsaugos priemonės taip pat gali būti taikomos bendrai (pvz., „Natura 2000“ teritorijos
tvarkymo planas gali būti taikomas kelioms teritorijoms, kurioms yra reikalingos panašios
priemonės).
20. Kodėl „Natura 2000“ miškų teritorijose yra labai svarbi negyva mediena, seni
medžiai, senieji miškai ir struktūros įvairovė?
Informacija

Tiksliniai subjektai: plačioji
visuomenė, miškų valdytojai ir (arba)
savininkai.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 2,
4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 19.

Negyva mediena – buveinė, tinkama daugeliui nykstančių miško rūšių arba tų miško rūšių,
kurioms yra iškilusi išnykimo grėsmė. Negyva mediena ir pūvantys medžiai yra ypač svarbūs
saproxylic (mediena mintančių) rūšių vabzdžiams ir tam tikrų rūšių gyvūnams, kurie naudojasi
šiuo ištekliumi ieškodami sau priebėgos arba lizdams sukti (t. y. meletoms arba kai kuriems
mažiems žinduoliams). Pagal Buveinių ir Paukščių direktyvas yra saugoma daug saproxylic
rūšių ir rūšių, kurioms yra būtina negyva mediena ir pūvantys medžiai, pavyzdžiui, Cerambyx
cerdo, Lucanus Cervus, Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Dendrocopos major ir t. t. Yra
parengta mokslinių apžvalgų šiuo klausimu55 56. Dažnai yra labai svarbu išsaugoti negyvą
55

E.g. Stockland J. N., Siitonen J., Jonsson B. G. 2012. Biodiversity in dead wood („Biologinė įvairovė
negyvoje medienoje“). Cambridge University Press, p. 509.
56
Išsami negyvos medienos ribų Europoje apžvalga pateikiama leidinyje: Müller J, Bütler R. 2010. A
review of habitat thresholds for dead wood: a baseline for management recommendations in European
forests („Buveinių negyvos medienos ribų apžvalga. Standartinės rekomendacijos dėl Europos
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medieną, tačiau priimant bet kokį su tuo susijusį sprendimą, taip pat reikia atsižvelgti į gaisro
riziką pažeidžiamose teritorijose.
Dažnai senų medžių (jie taip pat vadinami medžiais veteranais ir yra senesni nei 160–200
metų amžiaus) tvarkomuose miškuose nėra, kadangi dažniausiai įprasta miško augalų
rotacija yra trumpesnė už natūralią medžių gyvenimo trukmę ir natūralius miško ciklus. Jie yra
nepaprastai svarbios kai kurių nykstančių vabalų, kerpių, grybų ir kitų augalų mikrobuveinės.
Todėl miškuose išsaugant šiuos medžius ir suteikiant galimybę bent pavieniams medžiams ar
medžių grupėms sulaukti šio amžiaus galima geriau išsaugoti pirmiau išvardytas rūšis.

Įvairove pasižyminti miško struktūra, kuriai būdingi įvairaus amžiaus medynai,
šviesesni ir tamsesni plotai, pūvantys medžiai, negyva mediena ir t. t., – tai įvairios daugelio
rūšių buveinės.
Paprastai „Natura 2000“ teritorijose ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas seniesiems
miško plotams. Juose aptinkama daug tipinių miško rūšių, kurios yra menkai pajėgios
migruoti arba apsigyventi naujuose miško plotuose, įkurtuose buvusioje žemės ūkio paskirties
žemėje (pvz., daugelio grupių bestuburiai, kai kurie augalai ir samanos). Kai kuriose Europos
dalyse vis dar randama gausia natūralia aplinka turtingų miškų (pvz., Šiaurės Europos senieji
taigos miškai). Tačiau kitose ES dalyse tokių miškų yra tik nedidelėse tvarkomų kompleksų
vietose arba tam tikrose teritorijose, pasižyminčiose specifinėmis ekologinėmis ir socialinėmis
sąlygomis, pavyzdžiui, kalnuotuose Karpatų ar Alpių regionuose. Jie yra ypatingai svarbūs
Bendrijos svarbos miško buveinių tipų ir rūšių apsaugai. Todėl institucijos, miškų savininkai ir
valdytojai yra raginami aktyviai stengtis saugoti šias teritorijas daugiausia dėmesio skiriant su
medžiais nesusijusiai jų naudai ir prireikus išnaudojant visas esamas teritorijų apsaugai
skirtas finansines paskatas. Kalbant apie visus kitus sprendimus dėl „Natura 2000“ miškų
tvarkymo, rekomenduojama, kad sprendimai dėl tvarkymo, kurie turi įtakos negyvos
medienos, senų medžių ir t. t. buvimui, taip pat būtų priimami atsižvelgiant į tinkamai
apibrėžtus konkrečiai „Natura 2000“ teritorijai skirtus apsaugos tikslus ir į teritorijoje
esančioms buveinėms ir rūšims taikomus ekologinius reikalavimus.
21. Ar intervencinių veiksmų nevykdymas gali būti laikomas apsaugos priemone,
padedančia siekti „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslų?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: plačioji
visuomenė, miškų valdytojai ir
(arba) savininkai, institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 4,
5, 7, 12, 16, 18, 19, 22.

Neintervencinis tvarkymas, kaip galimas tvarkymo būdas, gali būti naudingas tam tikromis
aplinkybėmis. Kiekvienu konkrečiu atveju reikėtų apsvarstyti galimybę pagrindines teritorijas
paskirti išimtinai gamtos apsaugos tikslams, pavyzdžiui, jei tose teritorijose yra itin retų arba
vertingų buveinių ir sparčiai nykstančių rūšių, o neintervencinės tvarkymo priemonės padėtų
jas išsaugoti. Kaip ir bet kuri kita galima „Natura 2000“ teritorijų apsaugos priemonė,
neintervencinis tvarkymas turėtų būti vykdomas atsižvelgiant į į tinkamai apibrėžtus
konkrečiai teritorijai skirtus apsaugos tikslus.
Iš esmės neintervencinį tvarkymą tinka vykdyti tik tose miško buveinėse, kurių tikroji miško
augalija yra labai natūrali ir būdinga daug vėlesniam augalijos kaitos etapui. Bendrijos
svarbos miško buveinės, kurios yra sukurtos taikant įprastas ir esamas tvarkymo priemones ir
kurios, vykdant neintervencinį tvarkymą, išnyktų arba taptų kitokių tipų miškais, turės toliau
būti aktyviai tvarkomos.
Kai intervencijos nevykdymas pasirenkamas kaip viena iš apsaugos priemonių, reikia
tinkamai įvertinti pasekmes, įskaitant ekonomines.
miškotvarkos“). European Journal of Forest Reserarch (Europos miško mokslinių tyrimų žurnalas) 129,
6.
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22. Kaip turi būti įgyvendinamos reikiamos apsaugos priemonės ir kas už tai
atsakingas?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 17,
18, 20, 21, 22, 23.

Kompetentingos institucijos turi nuspręsti, kaip būtų geriausia įgyvendinti jų „Natura 2000“
teritorijoms nustatytas reikiamas apsaugos priemones. Direktyvoje tik yra nurodyta, kad tai
gali būti atitinkamos įstatymu nustatytos, administracinės arba sutartinės priemonės. Teisė
nuspręsti, kurias priemones pasirinkti, paliekama valstybėms laikantis subsidiarumo principo.
Valstybės narės gali užtikrinti, kad būtų pasiekti jų „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslai,
pasirinkdamos bent vienos iš šių kategorijų priemones:
- įstatymu nustatytos priemonės. Paprastai jos yra nustatomos remiantis proceso teise ir
jomis gali būti nustatomi konkretūs reikalavimai, susiję su veikla, kuri teritorijoje gali būti
leidžiama, ribojama arba draudžiama;
- administracinės priemonės. Jomis gali būti nustatomos atitinkamos nuostatos dėl
apsaugos priemonių įgyvendinimo arba leidimo teritorijoje vykdyti kitokią veiklą suteikimo;
- sutartinės priemonės. Paprastai jos apima valdymo institucijų ir teritorijos žemės
savininkų ar naudotojų sutarčių arba susitarimų sudarymą.
Šių kategorijų hierarchijos nėra. Taigi valstybės narės gali savo „Natura 2000“ teritorijoje
pasirinktinai taikyti tik vienos kategorijos priemones (pvz., tik sutartines priemones) arba kelių
rūšių priemones (pvz., įstatymu nustatytas ir sutartines priemones). Vienintelės privalomos
sąlygos yra šios: kad priemonės būtų tinkamos siekiant išvengti buveinių būklės blogėjimo
arba didelio rūšių, kurioms apsaugoti buvo įsteigtos specialios saugomos teritorijos, trikdymo
(pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalį) ir kad jos atitiktų teritorijoje esančioms
buveinėms ir rūšims taikomus ekologinius reikalavimus (pagal Buveinių direktyvos 6
straipsnio 1 dalį). Atsižvelgiant į tikrąjį atitinkamų rūšių ir buveinių apsaugos lygį, šie
ekologiniai reikalavimai gali būti įvairūs – nuo paprastos apsaugos siekiant išvengti būklės
blogėjimo iki aktyvaus tinkamų ekosistemų struktūrų ir funkcijų atkūrimo.
Aktyvaus išsaugojimo arba atkūrimo priemonės gali būti įgyvendinamos pagal sutartinius
susitarimus su miškų savininkais ir valdytojais, įskaitant susitarimus dėl to, kaip turėtų būti
dengiamos teisines prievoles viršijančios sąnaudos. Jei įmanoma, papildomos sąnaudos gali
būti finansuojamos tinkamomis lėšomis, o dėl nustatytų naudojimosi apribojimų prarastos
pajamos gali būti atlyginamos. Atlygintina suma apskaičiuojama atsižvelgiant į nustatytų
apribojimų pobūdį ir į faktinius nuostolius, taip pat į vietos aplinkybes.
Su „Natura 2000“ ir miškų aplinkosauga susijusios priemonės pagal kaimo plėtros politiką –
geras pavyzdys, kaip turėtų būti sudaromos sutartys ir susitarimai su miškų savininkais dėl
miško tvarkymo, kad būtų garantuota buveinių ir rūšių apsauga. Pagal „Natura 2000“
priemones gali būti dengiamos papildomos sąnaudos ir vykdant su „Natura 2000“ teritorijomis
susijusias prievoles negautos pajamos, o pagal miškų aplinkosaugos priemones gali būti
dengiami šią ribą viršijantys papildomi įsipareigojimai.
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23. Ar miško valdų nuosavybės forma ir dydis turi įtakos jas tvarkant kaip
„Natura 2000“ teritorijas?
Teisinė
prievolė / rekomendacija / informacija

Tiksliniai subjektai: miškų Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
savininkai ir (arba)
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20.
valdytojai ir institucijos.

(P) Jei kitaip nenustatyta nacionalinės teisės aktuose, kuriais perkeliamos direktyvų
nuostatos, direktyvomis nustatytos prievolės yra netiesiogiai taikomos visų tipų miškų
savininkams ir valdytojams, neatsižvelgiant į jų statusą ir „Natura 2000“ teritorijoje esančios
nuosavybės dydį.
(I) Tačiau gali būti pasirenkamos tokios rūšies apsaugos priemonės, kurios būtų
tinkamiausios atsižvelgiant į nuosavybės formą ir valdos dydį. Pavyzdžiui, jei yra laikomasi
apsaugos tikslų, valstybės narės gali teikti pirmenybę sutartiniams susitarimams, jei miškai
priklauso privatiems žemės savininkams, ir administracinėms arba su politika susijusioms
priemonėms, jei miškai yra valstybiniai.
(I) Kartais „Natura 2000“ teritorijose esančių miško plotų dydis taip pat gali turėti įtakos
nustatant, kokių apsaugos tikslų bus siekiama ir koks bus apsaugos veiksmų mastas.
Pavyzdžiui, daug labiau tikėtina, kad dideliems valstybiniams miškams bus taikomos tokios
teisinės priemonės ir metodai, kuriais miškotvarkos praktika bus pritaikoma taip, kad būtų
įgyvendinamos platesnio užmojo apsaugos priemonės. Palyginti su smulkiais miškų
savininkais, valstybinės įstaigos, vykdydamos kompetenciją politikos srityje, gali teikti didesnį
prioritetą daugiafunkciam valstybinių miškų vaidmeniui.
(I) Be to, dažnai didesnėse teritorijose apsaugos priemonės gali būti įgyvendinamos
lanksčiau, nes paprastai yra suteikiama didesnė veiksmų laisvė spręsti, kur ir kokiu
intensyvumu turi būti įgyvendinamos konkrečios priemonės.
(R) Kita vertus, dirbant su smulkiais privačiais ir valstybiniais žemės savininkais (pvz.,
savivaldybėmis), yra reikalingi tinkami ištekliai, kad būtų galima teikti informaciją, didinti
informuotumą ir šiuos savininkus įtraukti į tinkamų priemonių įgyvendinimo ir miškininkystės
veiklą. Mažų valdų savininkų grupei veikiant koordinuotai, gali atsirasti sąveikos galimybių ir
galimybių sutaupyti.
24. Kaip gali dalyvauti arba prisidėti miško žemės savininkai ir (arba) valdytojai?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 20,
21, 23.

Miškų savininkai ir vietos miškų valdytojai atlieka vieną iš pagrindinių vaidmenų įgyvendinant
„Natura 2000“ priemones. Jie išmano savo nuosavybės reikalus ir turi visokeriopos praktinių
priemonių įgyvendinimo vietoje patirties. Todėl jie yra svarbiausi partneriai kuriant ir
sėkmingai įgyvendinant „Natura 2000“ priemones.
Tinklo „Natura 2000“ tikslais pripažįstama, kad žmonės yra neatsiejama gamtos dalis ir kad
siekiant apsaugos tikslų labai svarbu palaikyti partnerystės ryšius. Visi subjektai, t. y. valdžios
institucijos, privatūs žemės savininkai ir naudotojai, planuotojai, gamtosaugos NVO, mokslo
srities specialistai, vietos bendruomenės ar apskritai piliečiai, atlieka tam tikrą vaidmenį
užtikrinant sėkmingą tinklo „Natura 2000“ veikimą.
Palaikyti partnerystės ryšius ir telkti žmones yra naudinga ir praktiniu požiūriu. Daugelio
„Natura 2000“ teritorijų žemė jau ilgą laiką yra tam tikru būdu aktyviai naudojama ir tos
teritorijos yra neatsiejama platesnio kraštovaizdžio dalis. Daug teritorijų yra gamtos požiūriu
vertingos būtent dėl to, kaip jos yra iki šiol tvarkomos, ir yra svarbu užtikrinti, kad ir ateityje ta

58

Tinklas „Natura 2000“ ir miškai

veikla būtų vykdoma.
Taigi Buveinių direktyva yra remiamas darnaus vystymosi ir integruoto valdymo principas. Ja
nesiekiama „Natura 2000“ teritorijose uždrausti socialinės ir ekonominės veiklos, o siekiama
užtikrinti, kad ta veikla būtų vykdoma saugant ir išlaikant esamas vertingas rūšis ir buveines ir
kad apskritai būtų išlaikyta natūralių ekosistemų sveikata.
Tačiau taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurie į tinklą „Natura 2000“ įtraukti miškai
susiformavo vykstant natūraliems procesams, jie yra labai mažai paveikti arba visai
nepaveikti žmogaus veiklos ir juos tvarkant turėtų būti siekiama išsaugoti jų gausią natūralią
aplinką.
Buveinių direktyvoje yra nustatyta veiksmų programa ir bendri siektini tikslai, tačiau kiekvienai
valstybei narei paliekama teisė spręsti, konsultuojantis su vietos suinteresuotaisiais
subjektais, kaip būtų geriausia tvarkyti pavienes „Natura 2000“ teritorijas. Direktyvoje aiškiai
pabrėžiama tai, kad, sprendžiant su teritorijų tvarkymu vietos lygmeniu susijusius klausimus,
sprendimų turėtų būti ieškoma vietos lygmeniu, taip pat pabrėžiama, kad vykdoma veikla
turėtų būti siekiama visiems aktualaus bendro tikslo, t. y. išlaikyti arba atkurti Bendrijos
svarbos buveinių tipų ir rūšių palankią apsaugos būklę.
25. Ar esama priemonių, kuriomis būtų galima remti apsaugos priemonių
įgyvendinimo, suinteresuotųjų subjektų informuotumo didinimo ar jų gebėjimų
stiprinimo veiksmus?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai:
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 18,
19, 21, 23, 24.

„Natura 2000“ priemonių įgyvendinimo sėkmei yra svarbūs vietos gebėjimų, susijusių su
„Natura 2000“ teritorijų tvarkymu, stiprinimo procesai. Rekomenduojama, kad
kompetentingos nacionalinės arba regionų institucijos teiktų konsultavimo paslaugas, kurios
būtų prieinamos visoms šalims, dalyvaujančioms įgyvendinant „Natura 2000“ teritorijų
tvarkymo planus arba apsaugos priemones. Kai kuriose valstybėse narėse šios paslaugos
jau teikiamos.
Dalyvavimu grindžiamas planavimas apima aktualios informacijos teikimą visoms
suinteresuotosioms šalims ir galimybių vykdyti tarpdisciplininius, techniniu požiūriu tinkamai
pagrįstus veiksmus užtikrinimą. Supratimą lemia esamos informacijos kiekis ir kokybė. Taigi
turi būti nustatomos tikslinės grupės ir planuojama ad hoc informacija, apimanti įvairias
kiekvienai grupei tinkamas priemones ir medžiagą. Svarbu įvertinti jų supratimą apie tinklą
„Natura 2000“ ir miškus ir pataisyti, jei kurie nors dalykai būtų suprantami klaidingai.
„Natura 2000“ biogeografinis procesas „Bendradarbiavimas tinkle „Natura 2000“ (angl.
Working Together in Natura 2000) sukurtas siekiant palengvinti su „Natura 2000“ teritorijų
tvarkymu susijusios informacijos ir geriausios patirties mainus, taip pat valstybėse narėse ir
regionuose plėtoti bendradarbiavimo ryšius57. Siekiant sustiprinti gebėjimus įgyvendinti
tinkamas apsaugos priemones, į veiklą įtraukiant pagrindinius vietos suinteresuotuosius
subjektus, kaip antai ūkininkus ir miškų savininkus, gali būti naudojami ES fondų finansiniai
ištekliai, visų pirma pagal EŽŪFKP, tačiau taip pat pagal programą LIFE ir kitas finansavimo
programas.
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Daugiau informacijos apie šį procesą pateikiama „Natura 2000“ komunikacijos platformoje:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
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4.5. Užtikrinimas, kad neblogėtų „Natura 2000“ teritorijų būklė
Klausimai:
26. Ką praktiškai reiškia tai, kad turėtų būti išvengta teritorijos būklės blogėjimo?
27. Ar esamos miškotvarkos priemonės turi atitikti „Natura 2000“ teritorijos apsaugos tikslus?
28. Kas yra atsakingas už prievolės išvengti būklės blogėjimo įgyvendinimą ir jos vykdymo
patikrą?

26. Ką praktiškai reiškia tai, kad turėtų būti išvengta teritorijos būklės blogėjimo?
Teisinė
prievolė / rekomendacija / informacija

Tiksliniai subjektai: miškų Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
savininkai ir (arba)
7, 13, 17, 19, 20, 22.
valdytojai ir institucijos.

(P) Buveinių direktyva (6 straipsnio 2 dalis) valstybėms narėms nustatoma prievolė imtis
atitinkamų priemonių, kad būtų išvengta natūralių buveinių būklės blogėjimo ir didelio rūšių,
kurioms apsaugoti buvo įsteigtos specialios saugomos teritorijos, trikdymo. Paukščių
direktyva (4 straipsnio 4 dalis) reikalaujama apskritai išvengti paukščių rūšių buveinių būklės
blogėjimo.
Aišku tai, jog miškų savininkai ir valdytojai privalo laikytis visų su tuo susijusių teisiškai
privalomų nuostatų, patvirtintų nacionaliniu, regiono arba vietos lygmeniu (pvz., dėl leidimo
suteikimo procedūrų).



„Atitinkamos priemonės“, kurių turi imtis valstybės narės, nebūtinai yra tik apgalvoti
veiksmai – paprastai tos priemonės taip pat yra taikomos bet kokio įvykio, kuris gali įvykti
atsitiktinai (gaisras, potvynis ir t. t.), atveju, jei tas įvykis yra nuspėjamas ir jei rizikai
teritorijoje sumažinti gali būti taikomos atsargumo priemonės. Trikdžiai, kurių atsiranda
vykstant natūraliems ekosistemų pokyčiams, neturėtų būti laikomi būklės blogėjimu.



Reikalavimas, kad valstybės narės imtųsi atitinkamų priemonių, taip pat yra ne tik susijęs
su žmogaus veikla, bet ir apima tam tikrus natūralius pokyčius, dėl kurių gali pablogėti
teritorijoje esančių rūšių ir buveinių apsaugos būklė. Pavyzdžiui, kalbant apie natūralią
kaitą pusiau natūraliose buveinėse, reikėtų imtis priemonių šiam procesui sustabdyti, jei
jis gali neigiamai paveikti rūšis arba buveinių tipus, kurioms apsaugoti atitinkama teritorija
yra paskelbta specialia saugoma teritorija (Teisingumo Teismo sprendimas C-06/0458). Ši
nuostata netaikoma, jei, vykdant aktyvius tvarkymo veiksmus, proceso paveikti
neįmanoma (pvz., jei būklė blogėja dėl klimato kaitos).



Šis reikalavimas taip pat taikomas veiklai, kuri teritorijoje jau buvo vykdoma iki jos
įtraukimo į tinklą „Natura 2000“. Tai reiškia, kad gali reikėti uždrausti arba pakeisti
vykdomą veiklą, jei ja yra daromas neigiamas poveikis teritorijai (Teisingumo Teismo
sprendimas C-404/0959).



Prireikus valstybės narės turėtų įsitikinti, kad atitinkamos priemonės, kuriomis siekiama
išvengti būklės blogėjimo, taip pat būtų įgyvendinamos tinklui „Natura 2000“
nepriklausančiose teritorijose, jei esama rizikos, kad gali būti padarytas neigiamas
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poveikis teritorijoje esančioms buveinėms arba rūšims.



Priemonės, kurių reikia imtis siekiant išvengti teritorijos būklės blogėjimo, turėtų būti
įgyvendintos prieš atsirandant aiškių būklės blogėjimo požymių (Teisingumo Teismo
sprendimai C-355/9060 ir C-117/0061).

Praktiškai tai reiškia, kad „Natura 2000“ miškuose neleidžiama imtis veiksmų, kuriais bus
padarytas neigiamas poveikis saugomų buveinių ekologinei struktūrai ir funkcijoms arba
buveinių tinkamumui saugomoms rūšims (pvz., kaip maitinimosi, poilsio arba veisimosi
vietos), taip pat veiksmų, kuriais gali būti labai sutrikdytos saugomos rūšys, ypač veisimosi,
poilsio arba maitinimosi etapais.
(I) / (R) Tai, ar teritorijos būklė iš tiesų ims blogėti dėl joje vykdomos veiklos, taip pat
priklausys nuo visų tos teritorijos ekologinių sąlygų ir joje esančių rūšių bei buveinių tipų
išsaugojimo lygio. Jei tikėtina, jog gali būti padarytas neigiamas poveikis, būtina imtis
prevencinių priemonių. Esant abejonių dėl konkrečios priemonės poveikio, reikėtų laikytis
atsargumo principu grindžiamo požiūrio.
(R) Todėl visada rekomenduojama kiekvienu atskiru atveju atlikti analizę.
Pavyzdžiui, plynasis kirtimas mažoje „Natura 2000“ teritorijoje, kuri yra paskelbta specialia
saugoma teritorija dėl joje esančio ąžuolyno, tikriausiai būtų laikomas būklės blogėjimo
veiksniu, o tokia pačia veikla didelėje „Natura 2000“ teritorijoje, kurios didžiąją dalį užima
dideli ąžuolų medynai, tikriausiai nebūtų padaryta didelės žalos arba ji netgi būtų naudinga
rūšims, kurioms apsaugoti ta teritorija yra paskelbta specialia saugoma teritorija.
Būtina apsvarstyti galimą netiesioginį miškininkystės priemonių poveikį. Vienoje vietoje
medienos ruoša gali padaryti teigiamą poveikį, pavyzdžiui, kai leidžiama didesniam kiekiui
šviesos pasiekti dirvožemį arba pašalinant nepageidaujamas rūšis, bet ji gali būti problema
kitoje vietoje, kur dėl šios veiklos gali pablogėti saugomo buveinės tipo struktūra ir funkcijos
(nes tai gali lemti dirvožemio sutankėjimą, paveikti hidrologines sąlygas ir turėti įtakos
natūraliems atsikūrimo arba puvimo procesams ir pan.).
(I) Medžio, kuriame yra juodojo gandro lizdas, iškirtimas, pelkinio miško nusausinimas ar
medienos ruoša pavasarį arti erelio lizdo – tai veiksmų, kurių privalu išvengti, pavyzdžiai.
(R) Pavyzdžiui, siekiant užtikrinti, kad miškininkystės veikla būtų vykdoma užkertant kelią bet
kokiam ES svarbos rūšių trikdymui ar buveinių blogėjimui, į rengiamus miškotvarkos planus
gali būti įtraukiama tinkamų priemonių ar apribojimų.
(I) Be to, kad būtų išvengta būklės blogėjimo dėl išorės veiksnių ar rizikos, kaip antai dėl
miško gaisrų arba ligų, gali prireikti tam tikrų prevencinių priemonių. Kai kuriuose
borealiniuose miškuose, kur gaisrai atlieka konkretų vaidmenį išlaikant biologinę įvairovę,
gaisrai neturėtų būti laikomi būklės blogėjimo veiksniu.
(I) Kai kuriose ES šalyse ir regionuose yra parengta rekomendacijų, kaip išvengti galimo
neigiamo miškininkystės priemonių poveikio ES svarbos buveinėms ir rūšims. Šios
rekomendacijos yra naudingos vykdant miškotvarką „Natura 2000“ teritorijose esančiuose ir
kituose miškuose (pvz., žr. keletą pirmiau minėtų atvejų tyrimų).
(R) Kompetentingos vietos, regionų ir nacionalinės institucijos turėtų pasirūpinti, kad miškų
savininkai ir valdytojai būtų tinkamai informuojami apie konkrečioje teritorijoje planuojamas
įgyvendinti arba įgyvendinamas priemones. „Natura 2000“ miškų savininkai ir valdytojai turėtų
žinoti, kad kai kuri veikla gali būti reglamentuojama. Jie turėtų domėtis, kokios priemonės yra
taikomos. Kilus abejonių, jie turėtų susisiekti su kompetentingomis institucijomis.
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27. Ar esamos miškotvarkos priemonės turi atitikti „Natura 2000“ teritorijos apsaugos
tikslus?
Teisinė
prievolė / rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
savininkai ir (arba) valdytojai
ir institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
1, 2, 3, 5, 8, 17, 18, 20.

(P) Taip. Pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalį turi būti išvengta buveinių būklės
blogėjimo arba didelio rūšių, kurioms apsaugoti buvo įsteigtos specialios saugomos
teritorijos, trikdymo. Šis reikalavimas taip pat taikomas veiklai, kuri teritorijoje jau buvo
vykdoma tuo metu, kai ji buvo įtraukiama į tinklą „Natura 2000“. Jei dėl tokios „Natura 2000“
teritorijoje jau vykdomos veiklos blogėja natūralių buveinių būklė arba yra trikdomos rūšys,
kurioms apsaugoti ta teritorija yra paskelbta specialia saugoma teritorija, dėl tos veiklos turi
būti imamasi tinkamų būklės blogėjimo sustabdymo priemonių pagal Buveinių direktyvos 6
straipsnio 2 dalį ir (arba) aktyvių apsaugos priemonių, nustatytų pagal 6 straipsnio 1 dalį. Dėl
to atitinkamais atvejais gali reikėti neigiamą poveikį sustabdyti nutraukiant veiklą arba imantis
poveikio mažinimo priemonių. Jei miško savininkams nustatytos pastangos viršija įprastą
tvarios miškotvarkos praktiką, galima numatyti ekonominių paskatų arba kompensacijų.
Pavyzdžiui, gali būti taip, kad dėl kai kurių rūšių paukščių, sukančių lizdus teritorijoje, būtina
pritaikyti miškininkystės veiksmų grafiką, kad būtų išvengta rūšių trikdymo didelio
pažeidžiamumo laikotarpiais, arba būtina apriboti tam tikrą miškininkystės veiklą ypač
pažeidžiamose teritorijose, kad būtų išvengta konkrečių teritorijoje esančių buveinių arba
gamtos objektų būklės blogėjimo.
(R) Kita vertus, jei esama miškotvarkos veikla daro teigiamą poveikį, ji turėtų būti skatinama
arba optimizuojama, kad būtų kuo labiau padidintas galimas miškotvarkos veiklos indėlis į
apsaugos tikslų siekimą.

28. Kas yra atsakingas už prievolės išvengti būklės blogėjimo įgyvendinimą ir jos
vykdymo patikrą?
Teisinė prievolė

Tiksliniai
institucijos.

subjektai: Susiję atvejų tyrimai (Nr.):

Valstybės narės yra atsakingos už tai, kad pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalį būtų
imamasi tinkamų priemonių, kad būtų išvengta „Natura 2000“ teritorijose esančių buveinių
tipų būklės blogėjimo arba didelio rūšių trikdymo. Jos turi nustatyti konkrečią, nuoseklią,
išsamią teisinę tvarką, kuria būtų galima užtikrinti veiksmingą atitinkamų teritorijų apsaugą.
Todėl šiam tikslui gali nepakakti tiktai administracinių arba savanoriškų priemonių.
Tikrinti, ar yra tinkamai įgyvendinamos priemonės, kurių imamasi siekiant išvengti būklės
blogėjimo ir didelio trikdymo, – taip pat nacionalinių arba regioninių kompetentingų institucijų
atsakomybė. Būklės blogėjimo arba trikdymo vertinimo rodiklis yra buveinių ir rūšių
išsaugojimo lygis tuo metu, kai siūloma teritoriją paskelbti Bendrijos svarbos teritorija. Ji turi
būti vertinama lyginant su „Natura 2000“ teritorijos standartinėje duomenų formoje
aprašytomis pirminėmis sąlygomis. Prireikus valstybės narės gali informuoti Europos
Komisiją apie būtinybę dėl tam tikrų priežasčių (pvz., dėl geresnių mokslinių žinių arba
natūralių pokyčių) atnaujinti teritorijos standartinę duomenų formą. Komisijai pritarus,
atnaujintoje standartinėje duomenų formoje aprašyta būklė laikoma naujuoju galimo būklės
blogėjimo arba trikdymo vertinimo rodikliu. Būklei blogėjant, būtina ją atkurti.
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4.6. Miškotvarkos praktika ir „Natura 2000“ teritorijoms taikomi reikalavimai
Klausimai:
29. Ar „Natura 2000“ teritorijose esantys miškai turi būti tvarkomi tik gamtos apsaugos
tikslais?
30. Ar pakanka laikytis „Natura 2000“ teritorijoms taikomų reikalavimų, jei miškotvarka yra
vykdoma laikantis tvarios miškotvarkos kriterijų?
31. Ar, teritoriją paskelbus „Natura 2000“ teritorija, visada reikia keisti esamą miškotvarkos
praktiką?
32. Ar pakanka laikytis „Natura 2000“ teritorijoms taikomų reikalavimų, jei miškas yra
sertifikuotas?
33. Ar „Natura 2000“ teritorijos tvarkymo planas gali būti taip pat taikomas miškininkystės
priemonėms?
34. Ar „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslai ir priemonės gali būti įtraukiami į esamus
miškotvarkos planus?
35. Kodėl naudinga sujungti „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planus ir miškotvarkos planus?
36. Ar esamus miškotvarkos planus reikėtų pritaikyti, kad juose būtų atsižvelgiama į esamus
„Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planus?
37. Ne visiems miškams yra parengtas miškotvarkos planas (MP) arba lygiavertė priemonė.
Ar privaloma turėti institucijos patvirtintą „Natura 2000“ teritorijoje esančiam miškui skirtą
miškotvarkos planą?
38. Miškai yra dinamiškos ekosistemos, kurių tvarkymas trunka ilgą laiką. Kaip gali būti
užtikrinama, kad šis aspektas derėtų su „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslais?
39. Kartais miškotvarkos priemonių pasirinkimą taip pat lemia nevietinių rūšių buvimas. Ar tai
dera su „Natura 2000“ teritorijoms taikomais reikalavimais?
40. Klimato kaita tikriausiai smarkiai paveiks miškus. Ar „Natura 2000“ teritorijoje
miškotvarkos priemonės gali būti įgyvendinamos tam, kad miškas prisitaikytų prie klimato
kaitos poveikio?
41. Kaip reikėtų atsižvelgti į kitos miškingos žemės (krūmynų, uolingų vietovių ir pan.) arba
ne miško buveinių buvimą?
42. Kokių veiksmų reikėtų imtis, jei nesutampa įvairių toje pačioje teritorijoje esančių ES
svarbos buveinių tipų arba rūšių apsaugos tikslai?
43. Kaip elgtis „Natura 2000“ teritorijoje prasidėjus ligų protrūkiams (pvz., medžius užpuolus
kinivarpoms, pušiniams stiebiniams nematodams ir pan.), kurių ekonominis poveikis gali
būti labai svarbus?
44. Ar galima „Natura 2000“ teritorijose tiesti miškininkystės reikmėms skirtus kelius?
45. Ar leidžiama „Natura 2000“ teritorijose vykdyti plynąjį kirtimą?
46. Kokių priemonių reikėtų imtis, „Natura 2000“ teritorijoje atsiradus naujų I priede išvardytų
buveinių?
47. Kokių priemonių reikėtų imtis dėl į I priedą įtrauktų antrinių buveinių, kurias natūraliai
pakeitė miško buveinė, kurios augalija yra artimesnė galutinio kaitos etapo augalijai?
29. Ar „Natura 2000“ teritorijose esantys miškai turi būti tvarkomi tik gamtos apsaugos
tikslais?
Informacija

Tiksliniai subjektai: plačioji
visuomenė, miškų valdytojai
ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):

Ne. Iš tiesų „Natura 2000“ teritorijose esantys miškai gali būti tvarkomi ne tik gamtosaugos
tikslu, bet ir siekiant užtikrinti įvairias funkcijas, pavyzdžiui, susijusias su medienos gamyba,
medžiokle, pramogomis ir pan. Tačiau miškotvarka „Natura 2000“ teritorijose visada turi būti
vykdoma laikantis konkrečiai teritorijai nustatytų apsaugos tikslų ir miškotvarkos veiksmais
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turi būti aktyviai prisidedama prie tų tikslų siekimo. Jei „Natura 2000“ teritorija yra nacionalinis
draustinis arba nacionalinis parkas, paprastai joje esantys miškai yra daugiausiai tvarkomi
išsaugojimo tikslais pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus.
Kad „Natura 2000“ teritorijos būtų tvarkomos veiksmingai, reikalingas glaudus kompetentingų
gamtos apsaugos ir miškininkystės institucijų, valstybinių ir privačių miško savininkų ir kitų
interesų grupių bei NVO bendradarbiavimas. Siekiant veiksmingai tvarkyti „Natura 2000“
teritorijose esančius miškus, labai svarbu pasiekti tinkamus susitarimus ir kartu paisyti
suinteresuotųjų subjektų teisėtų interesų, taip pat atlyginti už savanorišką indėlį siekiant
apsaugos tikslų.
30. Ar pakanka laikytis „Natura 2000“ teritorijoms taikomų reikalavimų, jei miškotvarka
yra vykdoma laikantis tvarios miškotvarkos kriterijų?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):

Nebūtinai. Net jei FOREST EUROPE kriterijai, kuriais remiantis turi būti teikiamos tvarios
miškotvarkos ataskaitos, apima miško ekosistemų biologinės įvairovės išlaikymą, išsaugojimą
ir tinkamą didinimą, jie gali būti nepakankamai išsamūs, kad apimtų konkrečius pavienių
„Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslus. Tokiais atvejais gali reikėti kartu su bendraisiais
tvarios miškotvarkos principais ir kriterijais taikyti papildomus konkrečius išsamiau
suformuluotus „Natura 2000“ teritorijoms taikomus reikalavimus.
31. Ar, teritoriją paskelbus „Natura 2000“ teritorija, reikia keisti esamą miškotvarkos
praktiką?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 8,
9, 19, 20.

Nebūtinai. Nėra sistemingo reikalavimo keisti esamą miškininkystė veiklą paskelbus teritoriją
„Natura 2000“ teritorija. Daug kas priklauso nuo teritorijos.
Visų pirma kai kuriose teritorijose esama miškotvarkos praktika ir yra priežastis, kodėl tam
tikros buveinės arba rūšies išsaugojimo lygis yra geras. Tokiais atvejais bus svarbu užtikrinti,
kad ši praktika ir ateityje būtų tęsiama ir kad ji būtų pradėta taikyti kitose teritorijose.
Daugelyje pusiau natūralių miško buveinių, kaip antai dehesas arba Skandinavijos
miškingosiose ganyklose, šios buveinės susiformavo dėl tradicinės tvarkymo praktikos, todėl
ji turėtų būti išlaikyta.
Tačiau kitais atvejais gali reikėti pritaikyti tam tikrus esamos veiklos aspektus arba nustatyti
jos apribojimų, kad būtų laikomasi konkrečiai teritorijai nustatytų apsaugos tikslų. Padaryti
miškotvarkos pakeitimų gali reikėti, pavyzdžiui, kad būtų padidinta ekologinė buveinių kokybė
(negyvos medienos kiekis, senų medžių kiekis ir pan.) arba kad atkūrimo priemonėmis būtų
padidintas tam tikro tipo buveinės užimamos teritorijos plotas. (Taip pat žr. 12 ir 27
klausimus).
Šiuo metu daugelio miško buveinių tipų apsaugos būklė yra prasta (žr. 2 priedą), taigi jų
būklei pagerinti gali prireikti miškotvarkos praktikos pakeitimų. „Natura 2000“ teritorijos yra
pagrindinės teritorijos, kuriose turi būti pasiekta ES buveinių tipų ir rūšių palanki apsaugos
būklė, ir labai svarbu jas tvarkyti taip, kad būtų įmanoma pasiekti šį tikslą. Šiam tikslui pasiekti
reikia nustatyti konkrečioms teritorijoms skirtus apsaugos tikslus ir priemones siekiant
užtikrinti, kad kiekvienoje konkrečioje teritorijoje įgyvendinamos priemonės veiksmingiausiai
padėtų jį pasiekti.
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32. Ar pakanka laikytis „Natura 2000“ teritorijoms taikomų reikalavimų, jei miškas yra
sertifikuotas?
Informacija
Tiksliniai subjektai: miškų
Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.
Pagal miško sertifikavimo kriterijus (FSC ir PEFC), kaip savanoriškai taikomą rinkos
priemonę, yra reikalaujama, atsižvelgiant į esamas saugomas rūšis ir įgyvendinant tinkamas
priemones (pvz., miške paliekant negyvą medieną ir senus medžius), išlaikyti didelę miškų
biologinės įvairovės vertę išsaugojimo požiūriu ir (arba) ją padidinti. Kadangi tais kriterijais yra
reikalaujama užtikrinti atitiktį kitiems žemės naudojimo planams, apsaugos priemonėms ir
teisės aktams, jie gali taip pat padėti skatinti laikytis „Natura 2000“ teritorijai taikomų
apsaugos tikslų. Tačiau paprastai šie kriterijai yra labai bendro pobūdžio (nepritaikyti
konkrečiai teritorijai). Taigi jais nėra sistemingai užtikrinama atitiktis apsaugos tikslams,
taikomiems konkrečioms „Natura 2000“ teritorijoms.

33. Ar „Natura 2000“ teritorijos tvarkymo planas gali būti taip pat taikomas
miškininkystės priemonėms?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
savininkai ir (arba) valdytojai
ir institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 8,
10, 11.

Taip. Jei nėra parengta miškotvarkos plano, pavyzdžiui, į keletą valdų padalytų miško plotų
miškotvarkos plano, „Natura 2000“ teritorijos tvarkymo planas gali apimti kai kurias
miškininkystės priemones, taip pat kitas toje teritorijoje vykdomas funkcijas ir paslaugas, kaip
antai susijusias su pramogomis, vandens apsauga, kraštovaizdžio aspektais ir pan. Šiuo
atveju priemonės, kurios nėra būtinai reikalingos tvarkant teritoriją išsaugojimo tikslu, tačiau
yra įtrauktos į tvarkymo planą, turėtų būti kuriamos taip, kad jos nepadarytų didelio neigiamo
poveikio tai teritorijai. Būtų geriausia, jei jos būtų kruopščiai tikrinamos šiuo požiūriu, o
patikrinimo rezultatas būtų įrašytas į tvarkymo planą.
Atitinkamai miškotvarkos planas taip pat gali būti naudojamas kaip „Natura 2000“ teritorijos
tvarkymo planas, jei į jį yra įtraukti „Natura 2000“ tikslai (žr. 34 klausimą). Be to, šiuo atveju
turėtų būti atliktas miškininkystės priemonių, kurios nėra reikalingos tvarkant teritoriją
išsaugojimo tikslu, patikrinimas siekiant išvengti tikimybės, kad bus padarytas neigiamas
poveikis teritorijai, o šio patikrinimo rezultatai turėtų būti įrašyti į tvarkymo planą. Kai yra
taikomi įprastas miškotvarkos priemones apimantys „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planai,
taip pat kai yra taikomi „Natura 2000“ apsaugos priemones apimantys miškotvarkos planai,
reikalingas glaudus kompetentingų gamtos apsaugos ir miškininkystės institucijų ir
suinteresuotųjų miško savininkų bei valdytojų bendradarbiavimas.

34. Ar „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslai ir priemonės gali būti įtraukiami į
esamus miškotvarkos planus?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 2,
4, 5, 6, 8, 10, 17, 19, 20.

Miškotvarkos planų ir „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planų tikslai ne visada yra vienodi,
paprastai skiriasi ir jų teisinis pagrindas. Už „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planų rengimą
yra atsakingos kompetentingos gamtos apsaugos institucijos, už miškotvarkos planų
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rengimą – miško savininkai arba valdytojai. Atsižvelgiant į susijusius nacionalinės teisės
aktus, gali būti reikalaujama, kad miškotvarkos planai būtų oficialiai patvirtinti kompetentingų
institucijų. Jei jau yra parengtas miškotvarkos planas, skirtas miškui, kurio visa teritorija arba
jos dalis yra paskelbta „Natura 2000“ teritorija, arba jei reikalaujama jį parengti, taip pat jei tai
yra įmanoma teisiškai ir praktiškai, gali būti labai naudinga ir veiksminga į šį planą įtraukti
susijusius „Natura 2000“ apsaugos tikslus ir priemones.
Dažniausiai miškotvarkos planą sudaro su strategija ir veiksmais susijusios dalys ir jis gali
apimti daugelį aspektų – nuo ekonominių, kaip antai medienos ir kitų prekių gamyba, iki
susijusių su pramogomis ir gamtos apsauga. Kadangi tikslų ir veiklos spektras yra platus ir jie
gali būti pritaikomi, paprastai esama pakankamai galimybių į miškotvarkos planą įtraukti
„Natura 2000“ tikslus ir priemones, ypač kai yra rengiami didelių valstybinių miškų arba vieno
subjekto valdomų valdų planai.
Miškotvarkos planai taip pat gali būti naudojami kaip miško valdų verslo planai ir juose gali
būti pateikiama neskelbtina privati informacija. Šiuo atveju atitinkama su „Natura 2000“
teritorija susijusi informacija gali būti pateikiama atskirame miškotvarkos plano priede.
Į miškotvarkos planus įtraukti tikslus ir priemones yra sudėtingiau tada, kai tai yra susiję su
dideliu (mažų) miško valdų, kurių nuosavybės forma skiriasi, skaičiumi (daugeliui jų
miškotvarkos planas gali būti nereikalingas) arba kai „Natura 2000“ teritorijos ribos neatitinka
valdos ribų. Bet kuriuo atveju, siekiant išvengti teritorijos būklės blogėjimo, mišką privalu
tvarkyti taip, kad vykdomi veiksmai derėtų su teritorijai nustatytais apsaugos tikslais ir
priemonėmis, aprašytomis „Natura 2000“ teritorijos tvarkymo plane, jei toks planas yra
parengtas.
Keletas valstybių narių yra parengusios gaires, taisykles ar kitokias rekomendacijų teikimo
priemones, kad būtų lengviau į miškotvarkos planą įtraukti su „Natura 2000“ teritorija
susijusias reikiamas priemones (taip pat žr. 33 klausimą ir susijusius atvejų tyrimus).

35. Kodėl naudinga sujungti „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planus ir miškotvarkos
planus?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 2,
4, 5, 6, 8, 10, 17, 19, 20.

Įtraukiant „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslus ir priemones į miškotvarkos planą galima
pasiekti įvairios naudos dalyvaujantiems subjektams, nors iš pradžių tam gali reikėti keleto
papildomų tyrimų ir konsultacijų. Svarbiausia yra tai, kad, įtraukę „Natura 2000“ teritorijų
apsaugos tikslus ir priemones į miškotvarkos planą, miško savininkai ir valdytojai, vykdydami
kasdienius savo miško tvarkymo darbus, galės remtis tik vienu dokumentu, – jiems nereikės
vienu metu vadovautis „Natura 2000“ teritorijos tvarkymo planu ir miškotvarkos planu. Taip
pat tai padės užtikrinti geresnį įvairių politikos tikslų derėjimą, įgyvendinimo etape išvengti
galimo nuostatų neatitikimo, taip pat išvengti nereikalingų sąnaudų. Tai, ar galbūt vertėtų
turėti vieną visus aspektus apimantį planą, ar geriau – du planus, išsamiau aptariama
tolesnėse dokumento dalyse.
„Natura 2000“ tikslus apimantys miškotvarkos planai taip pat yra labai naudinga jiems
įgyvendinti itin reikalingų finansinių išteklių pritraukimo priemonė, kadangi turint vieną planą
gali būti laikomasi keleto politikos tikslų. Tai gali būti ypač aktualu naudojantis esamomis
galimybėmis gauti ES finansavimą struktūrinių fondų, kaimo plėtros fondų arba programos
LIFE lėšomis (žr. šio dokumento I dalies 1.2.2 skirsnį – jame apžvelgiami galimi ES
finansavimo šaltiniai).
Dar vienas labai svarbus integruoto tvarkymo plano taikymo privalumas yra tas, kad toks
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planas padės išvengti galimo didelio neigiamo poveikio atitinkamai „Natura 2000“ teritorijai.
Jei tai gali būti veiksmingai pasiekta, įrodyta ir patvirtinta dokumentais atlikus objektyvų į
planą įtrauktų priemonių patikrinimą, svarbus pranašumas bus tai, kad nereikės atlikti plano ir
į planą įtrauktų atskirų tvarkymo priemonių poveikio išsamaus tinkamo vertinimo pagal
Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį.
Pavyzdžiui, jei medienos ruošos projektas nėra būtinai reikalingas tvarkant teritoriją
išsaugojimo tikslu, gali atsitikti taip, kad jis atskirai arba kartu su kitais planais ar projektais
padarys didelį neigiamą poveikį teritorijai ir, jei šio poveikio tikimybė negali būti atmesta, turi
būti atliekamas tinkamas vertinimas pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį. Paprastai
integruoti miškotvarkos planai apima medienos ruošos operacijas, kurios gali būti
nereikalingos tam, kad būtų pasiekti teritorijos apsaugos tikslai, tačiau reikalingos kitiems
tikslams (pvz., susijusiems su medienos gamyba, medžioklės valdymu, pramogomis, gaisrine
sauga, dirvožemio apsauga) pasiekti. Manoma, jog šios į integruotą miškotvarkos planą
įtrauktos priemonės yra sukurtos taip, kad būtų išvengta be tokio galimo neigiamo poveikio
teritorijai arba kad jis būtų sumažintas iki nereikšmingo lygio. Laikantis šių atsargumo
priemonių, paprastai yra mažai tikėtina, kad nebus išvengta galimo neigiamo poveikio (taip
pat poveikio, kuris galėtų būti padarytas kartu su kitais planais arba projektais) tikimybės ir
kad vis tiek reikės atlikti išsamų tinkamą vertinimą pagal 6 straipsnio 3 dalies nuostatas. Kai
kuriais atvejais medienos ruoša netgi gali padėti pasiekti teritorijai taikomus apsaugos tikslus
(pvz., sudaryti palankesnes sąlygas Bendrijos svarbos buveinės tipui natūraliai atsikurti,
pašalinti nereikalingas medžių rūšis ir pan.).
Svarbu pabrėžti tai, kad bet kokios į integruotą tvarkymo planą įtraukiamos priemonės, kurios
nėra būtinai reikalingos tvarkant teritoriją išsaugojimo tikslu, turėtų būti kuriamos taip, kad
jomis atskirai arba kartu su kitais planais arba projektais negalėtų būti padarytas didelis
neigiamas poveikis teritorijai ir kad jos šiuo požiūriu būtų nuodugniai patikrinamos, o
patikrinimo rezultatai būtų įrašomi į tvarkymo planą (žr. 33 ir 34 klausimus).
Būtų geriausia, jei būtų rengiamas vienas integruotas planas, apimantis su „Natura 2000“
teritorijomis ir miškotvarka susijusius aspektus. Išimtiniais atvejais (pvz., viena atskira miško
valda atitinka vieną „Natura 2000“ teritoriją) „Natura 2000“ teritorijos tvarkymo planas ir
miškotvarkos planas gali būti lengvai sujungiami į vieną dokumentą. Jei toks dokumentas yra
patvirtintas kompetentingos gamtos apsaugos institucijos, juo gali būti naudojamasi kaip
„Natura 2000“ teritorijos tvarkymo planu. Tačiau dažniausiai yra rengiami du atskiri
dokumentai: „Natura 2000“ teritorijos tvarkymo planas (taikomas visai „Natura 2000“
teritorijai), paprastai taikomas kelioms miško valdoms, ir keletas atskiroms valdoms skirtų
miškotvarkos planų. Visais atvejais, rengiant tuos miškotvarkos planus, turi būti laikomasi
Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų užtikrinti, kad būklė neblogėtų.
Būtų geriausia, jei šie planai taip pat apimtų „Natura 2000“ teritorijai taikomus apsaugos
tikslus, kuriems pasiekti reikia aktyvesnių veiksmų (integruoti miškotvarkos planai). Pavieniai
„Natura 2000“ teritorijose įgyvendintini medienos ruošos projektai turėtų būti visada kuriami
taip, kad būtų išvengta be tokio galimo neigiamo poveikio teritorijai arba kad jis būtų
sumažintas iki nereikšmingo lygio. Jei didelio neigiamo poveikio teritorijai tikimybė negali būti
atmesta, visada būtina atlikti tinkamą vertinimą.
36. Ar esamus miškotvarkos planus reikėtų pritaikyti, kad juose būtų atsižvelgiama į
esamus „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planus?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 4,
6, 7, 8, 17, 18, 19, 20.

Iš esmės nereikalaujama pritaikyti esamų miškotvarkos planų, jei į juos įtrauktomis
priemonėmis nebloginama buveinių arba rūšių, kurioms apsaugoti yra paskelbta
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„Natura 2000“ teritorija, buveinių būklė ir jei tomis priemonėmis šios rūšys labai netrikdomos.
Tačiau gali reikėti pritaikyti esamus miškotvarkos planus ir tada, kai į juos yra įtraukiama
miškininkystės arba kitokių priemonių, nederančių su konkrečiai teritorijai taikomais
apsaugos tikslais. Jei esamame miškotvarkos plane neatsižvelgiama į apsaugos tikslus ir
priemones, patvirtintas pagal tam pačiam miškui taikomą „Natura 2000“ teritorijos tvarkymo
planą, būtų geriausia jį peržiūrėti. Jei įmanoma, reikėtų išnaudoti sąveikos galimybes, kad
būtų galima miškininkystės priemonėmis prisidėti prie „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslų
įgyvendinimo. Tačiau „Natura 2000“ tikslus ir priemones įtraukti į esamus miškotvarkos
planus galima ir vėliau, t. y. kai šie planai, kaip numatyta, kitą kartą bus atnaujinami, jei
pagal esamą planą vykdoma veikla nesukelia „Natura 2000“ teritorijoje esančių saugomų
buveinių būklės blogėjimo ir saugomų rūšių trikdymo.
Jei visi teritorijai taikomus apsaugos tikslus atitinkantys susiję apsaugos reikalavimai yra
įtraukti į miškotvarkos planą taip, kad yra išvengiama bet kokio galimo neigiamo poveikio
saugomoms rūšims ir buveinėms, ir jei, atsižvelgiant į galimybes, į planą įtrauktomis
priemonėmis netgi aktyviai prisidedama prie teritorijos apsaugos tikslų įgyvendinimo,
paprastai turėtų būti galima daryti išvadą, kad tuo planu neturėtų būti padaryta neigiamo
poveikio teritorijai. Ši išvada gali būti daroma tik remiantis objektyviais argumentais ir atlikus
plano visokeriopo galimo poveikio „Natura 2000“ teritorijai tikimybės patikrinimą.
Rekomenduojama patikrinimo rezultatus pateikti miškotvarkos plano priede. Šiomis
aplinkybėmis plano tinkamas vertinimas nebus reikalingas. Taip pat žr. 57 klausimą.
Atsakyme į šį klausimą pateikiama daugiau informacijos apie tai, ar miškotvarkos planui turi
būti taikoma 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta procedūra.
37. Ne visiems miškams yra parengtas miškotvarkos planas (MP) arba lygiavertė
priemonė. Ar privaloma turėti institucijos patvirtintą „Natura 2000“ teritorijoje
esančiam miškui skirtą miškotvarkos planą?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):

ES direktyvose nėra nustatyta prievolės rengti „Natura 2000“ teritorijose esantiems miškams
skirtų miškotvarkos planų. Iš esmės prievolė rengti MP yra nustatoma atsižvelgiant į
kiekvienoje valstybėje narėje taikomas nacionalines taisykles. Keliose valstybėse narėse
reikalaujama juos rengti miškams, kurių dydis viršija tam tikrą dydį, arba tam tikros rūšies
miškams.
Tačiau ES biologinės įvairovės strategijoje raginama, kad valstybės narės užtikrintų, „kad
būtų pasiektas išmatuojamas rūšių ir buveinių, kurios yra priklausomos nuo miškų ūkio arba
kurioms jis daro poveikį, apsaugos būklės ir susijusių ekosistemų funkcijų teikimo
pagerėjimas, palyginti su 2010 metų ES pamatiniais rodikliais, iki 2020 m. užtikrinti, kad
visiems valstybei priklausantiems miškams ir tam tikrą dydį (kurį savo kaimo plėtros
programose turi nustatyti valstybės narės arba regionai) viršijančioms miško valdoms,
finansuojamoms pagal ES kaimo plėtros politiką, būtų taikomi tvarios miškotvarkos strategiją
atitinkantys miškotvarkos planai arba lygiavertės priemonės“62.
Be to, 2014–2020 m. parama pagal EŽŪFKP reglamentą (Reglamentas 1305/2013) kai
kurioms miškininkystės priemonėms, kurios skirtos tam tikrą dydį viršijančioms miško
valdoms (kaip jau minėta), gali būti suteikta tik pateikus atitinkamą informaciją, nurodytą
tvarios miškotvarkos principais pagrįstame miškotvarkos plane arba lygiavertėje priemonėje.

62

Kaip apibrėžta SEC(2006) 748.
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38. Miškai yra dinamiškos ekosistemos, kurių tvarkymas trunka ilgą laiką. Kaip gali
būti užtikrinama, kad šis aspektas derėtų su „Natura 2000“ teritorijų apsaugos
tikslais?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 22.
valdytojai ir (arba) savininkai.

Paprastai „Natura 2000“ apsaugos tikslai yra nustatomi tinkamai atsižvelgiant į miško
ekosistemų dinamiškumą. Iš tiesų būtent dinamiškumas padeda užtikrinti ilgalaikį įvairių su
mišku susijusių rūšių išlikimą, ypač dideliuose ištisinių miškų plotuose.
Taigi, teritoriją paskelbiant „Natura 2000“ teritorija, nesiekiama sistemingai išsaugoti tam tikro
miško esamos būklės tam tikru metu, nors kai kurių pusiau natūralių miškų išlikimą lemia
aktyvus tvarkymas siekiant užkirsti kelią natūraliai kaitai. Apsaugos tikslais nesiekiama bet
kokia kaina, neatsižvelgiant į natūralius pokyčius išsaugoti esamos būklės. Natūralūs pokyčiai
turi būti neatsiejama ekologinių veiksnių, kuriais remiantis yra nustatomi apsaugos tikslai ir
priemonės, dalis. Miško ciklas (atkūrimas, retinimas ir subrendusių medžių arba medynų
kirtimas) gali būti suderinamas su šiuo dinamika grindžiamu požiūriu. Vis dėlto dažnai yra
pageidautina, kad būtų atlikta tam tikrų esamos praktikos pakeitimų (pvz., senų medžių arba
medynų išsaugojimas).
Tačiau kartais gali reikėti būklę „įšaldyti“, kad būtų ilgą laiką išlaikyta pusiau natūrali buveinė,
kuriai yra taikomos konkrečios tvarkymo priemonės.
Nuolat vykdant šių ekologinių veiksnių, taip pat tikslinių rūšių ir buveinių išsaugojimo lygio
stebėseną ir vertinimą, bus galima prireikus pritaikyti teritorijos apsaugos tikslus ir priemones.
Tačiau didelėse „Natura 2000“ teritorijose gali būti lengviau laikytis dinamika grindžiamo
požiūrio į tvarkymą nei mažose teritorijose, kurių ribos dažnai yra šalia tikrosios saugomų
buveinių tipų teritorijos ribos. Taip pat yra svarbu kraštovaizdžio lygmeniu taikyti stebėsenos
sistemą, kuri padėtų tuo pačiu metu nustatyti problemines šių natūralių procesų tendencijas
visose atitinkamose tam tikro regiono „Natura 2000“ teritorijose.
39. Kartais miškotvarkos priemonių pasirinkimą taip pat lemia nevietinių rūšių
buvimas. Ar tai dera su „Natura 2000“ teritorijoms taikomais reikalavimais?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 4,
11, 14, 15.

Renkantis „Natura 2000“ teritorijai reikalingas medžių rūšis ir sprendžiant, kiek tam tikros
rūšys gali būti tai teritorijai naudingos arba nenaudingos, turi būti atsižvelgiama į ekologinius
reikalavimus, taikomus rūšims ir buveinių tipams, kurioms apsaugoti atitinkama teritorija yra
paskelbta specialia saugoma teritorija, taip pat bus atsižvelgiama į tos teritorijos apsaugos
tikslus. Teritorijose, kurių apsaugos tikslas yra pagerinti tam tikro buveinės tipo arba rūšies
išsaugojimo lygį, viena iš galimų apsaugos priemonių gali būti nevietinių rūšių užimamo ploto
mažinimas, pavyzdžiui, siekiant atkurti natūralios buveinės arba jos struktūros tęstinumą.
Kita vertus, teritorijose, kurių apsaugos tikslas yra išsaugoti esamą miškų būklę ir paplitimo
mastą, būtų galima išlaikyti esamas nevietines rūšis, jei tai netrukdo siekti tos teritorijos
apsaugos tikslo. Pavyzdžiui, tokių atvejų gali pasitaikyti didelėse „Natura 2000“ teritorijose,
kuriose ištisus plotus užima vietinių rūšių medžių miškas, kuris yra pakankamai dinamiškas ir
pakankamai sudėtingos struktūros, kad būtų galima išlaikyti gerą Bendrijos svarbos rūšių ir
buveinių tipų būklę.
Tačiau apskritai naujų rūšių medžiai „Natura 2000“ teritorijose turėtų būti įveisiami atsargiai,
taip pat reikėtų įvertinti galimą jų poveikį. Jei kokybiška miško buveinė būtų pakeista
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nevietinių rūšių medžių plantacija, tikriausiai būtų laikoma, jog tai nedera su teritorijos
apsaugos tikslais.
40. Klimato kaita tikriausiai smarkiai paveiks miškus. Ar „Natura 2000“ teritorijoje
miškotvarkos priemonės gali būti įgyvendinamos tam, kad miškas prisitaikytų prie
klimato kaitos poveikio?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):

Tinkamomis miškotvarkos priemonėmis didinant miško buveinių išsaugojimo lygį arba
gerinant jų būklę, taip pat bus daromas tiesioginis teigiamas poveikis miško ekosistemų
atsparumui, taigi ir jų gebėjimui atsilaikyti prieš klimato kaitos poveikį (prisitaikyti). Taigi
taikant gebėjimą prisitaikyti skatinančius tvarkymo metodus, pavyzdžiui, gerinant miško
struktūrą, panaikinant išskaidymą ir kai kuriais atvejais – pasirenkant numatomoms sąlygoms
geriausiai tinkančias medžių rūšis, siekiama sustiprinti miškų atsparumą būsimiems
pokyčiams. Medžiams kaupiant anglies dioksidą, miškai gali padėti švelninti klimato kaitą. Tai
gali būti pasiekta didinant medynų plotus, negyvos medienos ir dirvožemio anglies kiekį, o
išsaugant arba prireikus atkuriant pelkiniuose miškuose esančių vandens telkinių būklę, bus
galima lengviau užkirsti kelią durpių kokybės prastėjimui ir CO 2 išsiskyrimui iš miškų durpinio
dirvožemio. Tačiau šie valdymo metodai visada turėtų būti taikomi atidžiai, kad nebūtų
pakeistos miško buveinių, kurias reikia išsaugoti, natūralios ypatybės ir sudėtis.
Teikiant paramą ES fondų, kaip antai EŽŪFKP ir naujosios Aplinkos ir klimato politikos
programos LIFE, lėšomis, yra iš naujo pabrėžiama klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo
svarba – šiais fondais skatinama įgyvendinti atitinkamas miškams skirtas priemones. Pagal
EŽŪFKP reikalavimus valstybės narės turėtų bent 30 proc. viso kiekvienai kaimo plėtros
programai skirto šio fondo įnašo išnaudoti klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo
priemonėms, taip pat su aplinka susijusiems klausimams. Toks įnašas turėtų būti
panaudojamas pasitelkiant agrarinės aplinkosaugos ir klimato bei ekologinio ūkininkavimo
išmokas ir išmokas vietovėms, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, išmokas
miškininkystei, išmokas „Natura 2000“ teritorijoms ir su klimatu bei aplinka susijusią paramą
investicijoms.
41. Kaip reikėtų atsižvelgti į kitos miškingos žemės (krūmynų, uolingų vietovių ir pan.)
arba ne miško buveinių buvimą?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
4, 18.

Dažnai „Natura 2000“ teritorijose esančiuose miškuose taip pat yra kitos miškingos žemės
(miškingųjų ganyklų, krūmynų, viržynų ir pan.); dalį šios žemės užima į I priedą įtrauktų tipų
buveinės, kurioms apsaugoti turi būti paskelbtos „Natura 2000“ teritorijos. Jei konkreti
teritorija yra paskelbta specialia saugoma teritorija šio buveinės tipo apsaugai arba jei tai yra
buveinė, kuri yra svarbi kitoms su mišku nesusijusioms ES svarbos rūšims, šiems miško
plotams taip pat reikės nustatyti konkrečius apsaugos tikslus ir priemones.
Kitais atvejais, jei tvarkymo priemonės neprieštarauja teritorijos apsaugos tikslams arba
kitokiai nacionalinio, regiono arba vietos lygmeniu nustatytai apsaugos tvarkai, šios buveinės
gali būti tvarkomos nesiekiant būtinai išlaikyti arba pagerinti jų apsaugos toje teritorijoje lygio.
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42. Kokių veiksmų reikėtų imtis, jei nesutampa įvairių toje pačioje teritorijoje esančių
ES svarbos buveinių tipų arba rūšių apsaugos tikslai?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų valdytojai ir
(arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):

Tam tikromis aplinkybėmis vieno buveinės tipo ar rūšies apsaugos tikslai gali nesutapti su
kitos teritorijoje esančios ES svarbos buveinės ar rūšies apsaugos tikslais. Pavyzdžiui, gali
būti pageidaujama išplėsti buveinės tipo paplitimo arealą, tačiau dėl to gali būti prarastas
specialia saugoma teritorija paskelbtas viržynas.
Šių galimų neatitikimų problema turi būti sprendžiama nustatant teritorijos apsaugos tikslus ir
atsižvelgiant į santykinę kiekvieno teritorijoje esančio buveinės tipo ar rūšies svarbą siekiant
bendro tikslo, t. y. ES ir valstybių narių biogeografiniuose regionuose pasiekti palankią
apsaugos būklę. Reikėtų apsvarstyti visas tinkamų kompromisų, kurie būtų naudingi teigiamų
ir neigiamų aspektų požiūriu, radimo galimybes. (Taip pat žr. 18 klausimą).
43. Kaip elgtis „Natura 2000“ teritorijoje prasidėjus ligų protrūkiams (pvz., medžius
užpuolus kinivarpoms, pušiniams stiebiniams nematodams ir pan.), kurių ekonominis
poveikis gali būti labai svarbus?
Teisinė
prievolė / rekomendacija / informacija

Tiksliniai subjektai: miškų Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
valdytojai ir (arba)
savininkai, institucijos.

(R) „Natura 2000“ teritorijoms skirtos fitosanitarinės priemonės turėtų būti planuojamos
atsižvelgiant į teritorijos apsaugos tikslus, o priemonės turėtų būti kuriamos taip, kad būtų
išvengta neigiamo poveikio saugomoms rūšims ir buveinėms arba kad jis būtų sumažintas iki
nereikšmingo lygio.
(P) Reikės atlikti kiekvienos fitosanitarinės priemonės, kuri nėra reikalinga tvarkant teritoriją
išsaugojimo tikslu, bet gali teritoriją reikšmingai paveikti, tinkamą vertinimą pagal Buveinių
direktyvos 6 straipsnio 3 dalį (taip pat žr. 57 klausimą). Jei vertinimo rezultatai yra neigiami,
įgyvendinti priemonę gali būti leidžiama tik laikantis Buveinių direktyvos 6 straipsnio 4 dalies
nuostatų (nėra alternatyvaus sprendimo, įpareigojančios priežastys neatsižvelgti į
visuomenės interesus, kompensacinės priemonės, Europos Komisijos informavimas,
Komisijos nuomonės gavimas, jei teritorijoje yra prioritetinių rūšių arba buveinių tipų).
(I) Natūraliuose miškuose kai kurios ligos arba vabzdžių protrūkiai gali būti miško svarbių
ekologinių procesų dalis ir jie gali lemti atitinkamo miško rūšims labai svarbių struktūrų ir
funkcijų buvimą. Šie veiksniai neturėtų būti visada sistemingai stabdomi, ypač didelėse
„Natura 2000“ teritorijose, išskyrus jei jų neigiamas ekologinis arba socialinis ir ekonominis
poveikis aiškiai viršija galimą teigiamą ekologinį poveikį. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai,
kad paprastai natūralių trikdžių mastas yra didelis ir jie gali padaryti neigiamą poveikį vietos
lygmeniu, net jei kraštovaizdžio lygmeniu jie pageidautini.
(P) Jei pagal 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB63, ypač jos 16 straipsnio
3 dalies 4 sakinį, yra būtina „Natura 2000“ miške imtis nepaprastųjų priemonių siekiant
užkirsti kelią augalams arba augaliniams produktams kenksmingų organizmų plitimui
Sąjungoje, turi būti taikomos tinkamos rizikos valdymo priemonės – tai gali būti ir ligai imlių
augalų kirtimas mažesniu mastu. Šiuo atveju visada reikia numatyti apsaugos priemones

63

OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

Tinklas „Natura 2000“ ir miškai

73

siekiant užtikrinti, kad atitinkamo (-ų) kenksmingo (-ų) organizmo (-ų) išplitimo rizika būtų
mažinama tokiu pačiu lygiu, koks yra numatytas atitinkamoje įgyvendinimo priemonėje64.
(R) Fitosanitarinių priemonių ir galimų kompensacinių priemonių kūrimą reikėtų iš anksto
aptarti su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis. Išskirtiniais atvejais, kai dėl
„Natura 2000“ teritorijai taikomų apsaugos tikslų fitosanitarinės priemonės negali būti
taikomos ir dėl to miško savininkas patiria didelių ekonominių nuostolių, valstybėms narėms
patariama apsvarstyti galimybę numatyti tinkamą finansinę kompensaciją, kurią būtų galima
suteikti iš esamų susijusių ES arba nacionalinių fondų.
44. Ar galima „Natura 2000“ teritorijose tiesti miškininkystės reikmėms skirtus kelius?
Informacija / teisinė prievolė

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
19.

(I) Dažnai miško keliai yra vienas svarbiausių ekonomikos požiūriu veiksmingos miškotvarkos
veiksnių. Kai kuriais atvejais jie netgi gali padėti išsaugoti teritoriją (prieiga prie vietos, kurioje
turi būti įgyvendinamos apsaugos priemonės, apsauga nuo gaisrų ir pan.). Tačiau kartais jie
gali daryti svarbų tiesioginį arba netiesioginį poveikį rūšims ir (arba) buveinėms, kurioms
apsaugoti atitinkama teritorija yra paskelbta specialia saugoma teritorija.
(P) Taip pat, kaip ir įgyvendinant kitus projektus, reikia remtis teritorijos apsaugos tikslais.
Primygtinai rekomenduojama bet kokio kelio tiesimo darbus nuo pat pradžių planuoti taip, kad
būtų išvengta bet kokio galimo neigiamo poveikio buveinėms ir rūšims, kurioms apsaugoti
atitinkama teritorija yra paskelbta specialia saugoma teritorija, arba kad tas poveikis būtų
sumažintas. Jei, įgyvendinus šias atsargumo priemones, gali būti pagrįstai laikoma, kad,
atsižvelgiant į teritorijos apsaugos tikslus, kelio tiesimas reikšmingai nepaveiks teritorijos
vientisumo arba kad tai netgi padės pasiekti šiuos tikslus, kelias gali būti tiesiamas neatlikus
išsamaus tinkamo vertinimo. Ši išvada gali būti daroma tik remiantis objektyviais argumentais
ir atlikus projekto visokeriopo galimo poveikio „Natura 2000“ teritorijai tikimybės patikrinimą.
(R) Patartina patikrinimo rezultatus įrašyti dokumentuose, kad visada prireikus būtų galima
jais remtis. Tos pačios atsargumo priemonės yra taikomos ir bet kokiam į MP (integruotą arba
ne) įtrauktam miško kelio tiesimo projektui, kuris dar nėra visapusiškai patikrintas arba kurio
poveikio „Natura 2000“ teritorijai tinkamas vertinimas dar neatliktas.
(P) Jei negali būti atmesta tikimybė, kad kelias gali reikšmingai paveikti teritoriją, visada
būtina atlikti tinkamą vertinimą pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį (taip pat žr. 57
klausimą).
45. Ar leidžiama „Natura 2000“ teritorijose vykdyti plynąjį kirtimą?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
4, 19.

Šiuo atveju taip pat reikia remtis teritorijos apsaugos tikslais. Plynasis kirtimas gali žalingai
paveikti tam tikras konkrečias buveines arba miško rūšis, ypač tas, kurioms yra būtina
nuolatinė medžių danga, tačiau taip pat plynėse gali klestėti kitos pagal Paukščių arba
Buveinių direktyvą saugomos rūšys ar buveinės. Būtina kiekvienu konkrečiu atveju atlikti
analizę. Ją atliekant būtina atsižvelgti į konkrečiai teritorijai skirtus apsaugos tikslus, taip pat
Žr., pvz., 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą dėl neatidėliotinų priemonių
pušinių stiebinių nematodų Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. plitimui
Sąjungoje užkirsti, OL L 266, 2012 10 2, p. 42.
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buveines ir rūšis, kurias paveiks planuojamas plynasis kirtimas, į naują (-us) buveinių tipą (us), kuriuo (-iais) bus pakeisti panaikinti buveinių tipai (įskaitant bet kokį kitą esamos (-ų)
buveinės (-ių) raidos etapą), santykinę teritorijos, kurioje bus kertami medžiai, svarbą ir pan.
Kalbant apie Bendrijos svarbos buveines, kurioms priskirta esama teritorija pagal 17 straipsnį
„Informavimas“ jau nebeatitinka palankios apsaugos būklės nacionaliniu arba biogeografiniu
lygmeniu pamatinių verčių, tikėtina, kad plynasis kirtimas prieštaraus konkrečios teritorijos
apsaugos tikslams, kurie, esant šioms aplinkybėms, paprastai turėtų atitikti bendrą tikslą, t. y.
platesniu lygmeniu pasiekti palankią apsaugos būklę.
Kalbant apie procedūras, reikės atlikti 6 straipsnio 3 dalyje nurodytą tinkamą vertinimą, kuris
būtinas ir kitiems planams ir projektams, jei negali būti atmesta reikšmingo poveikio
„Natura 2000“ teritorijai tikimybė (žr. 44 ir 57 klausimus).
46. Kokių priemonių reikėtų imtis, „Natura 2000“ teritorijoje atsiradus naujų I priede
išvardytų buveinių?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):

Miškotvarka – ilgalaikis dinamiškas procesas. Įgyvendinus kai kurias miškotvarkos
priemones, gali atsirasti nauja į I priedo sąrašą įtraukto tipo buveinė. Pavyzdžiui, atlikus
„Natura 2000“ teritorijos rūgštingame dirvožemyje augančių kėnių medyno plynąjį kirtimą, toje
teritorijoje gali išplisti Europos sausieji viržynai (buveinė 4030). Ar ši naujoji buveinė turėtų
būti saugoma, ar per keletą metų ji gali virsti nauju miško medynu (pvz., beržų medynu arba
kėnių plantacija)? Atsakymą į šį klausimą galima rasti tos teritorijos apsaugos tikslų apraše.
Jei iš pradžių teritorija buvo paskelbta specialia saugoma teritorija ir dėl sausųjų viržynų
išsaugojimo, papildomo šios buveinės išplitimo reiškinį reikia apsvarstyti atsižvelgiant į
atitinkamus apsaugos tikslus ir tai turi būti daroma dinamiškai arba vykdant tinkamą plynojo
kirtimo planavimą užtikrinant, kad teritorijoje tai buveinei būtų numatyta pakankamai
paviršiaus ploto, arba statiškai (imantis konkrečių priemonių, kad toje vietoje būtų išvengta
miško įsiveisimo ir kad būtų išsaugoti sausieji viržynai), jei tos buveinės nepakankamumas
yra didelis. Jei naujai atsiradęs buveinės tipas nėra vienas iš tų buveinių tipų, kuriems
apsaugoti ta teritorija iš pradžių buvo paskelbta specialia saugoma teritorija (kaip buveinė
arba rūšių buveinė), ji (arba atitinkama rūšis) turėtų būti įtraukta į tos teritorijos standartinę
duomenų formą ir turėtų būti nustatyti konkretūs šiam buveinės tipui arba atitinkamai rūšiai
skirti apsaugos tikslai. Atsižvelgiant į šių apsaugos tikslų pobūdį sprendžiama, ar reikia taikyti
konkrečias apsaugos priemones. Jei naujo buveinės tipo arba rūšių buveinės buvimas
pagrindinių teritorijai nustatytų apsaugos tikslų ir tinklo „Natura 2000“ nuoseklumo požiūriu
nėra svarbus, tai bus nurodyta tos teritorijos apsaugos tikslų apraše. Šiuo atveju konkrečios
apsaugos priemonės naujai buveinei nebus reikalingos (tai pat žr. 18 ir 42 klausimus).
47. Kokių priemonių reikėtų imtis dėl į I priedą įtrauktų antrinių buveinių, kurias
natūraliai pakeitė kita miško buveinė?
Rekomendacija
Tiksliniai subjektai: miškų
Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
savininkai ir (arba) valdytojai ir
institucijos.
Daugelis „Natura 2000“ buveinių yra priklausomos nuo žmogaus įsikišimo. Be žmogaus
įsikišimo šios antrinės buveinės savaime virsta kito tipo buveinėmis (Bendrijos svarbos arba
ne), kurių augalija gali būti artimesnė galimai natūraliai augalijai, tačiau ji yra nesuderinama
su buveine, kuri teritorijoje buvo tuo metu, kai ta teritorija buvo skelbiama specialiai saugoma
teritorija. Pavyzdžiui, kai kurios į I priedą įtrauktos buveinės (pvz., kai kurie ąžuolynai, į
I priedą įtraukti kaip buveinės 9160, 9170 ir 9190) dėl vykdytos miškotvarkos (pvz.,
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atželdinimo) toliau kito. Pasikeitus tvarkymo praktikai (pvz., atsisakius atželdinimo veiklos)
gali atsitikti taip, kad nauja buveinė (pvz., bukų miškas) palaipsniui pakeis pirminę buveinę.
Taip pat ir kai kurios miškingos ganyklos, nutraukus ganymo praktiką, gali virsti mišku.
Sprendimas dėl šių buveinių tvarkymo turėtų būti priimamas atsižvelgiant į atitinkamai
teritorijai nustatytus apsaugos tikslus. Būtų geriausia, jei šie tikslai jau būtų nustatyti, prieš tai
atlikus tos teritorijos santykinės svarbos ir joje tikrai esančių buveinių tipų išsaugojimo
galimybių analizę ir atsižvelgiant į jų apsaugos būklę regiono, nacionaliniu arba
biogeografiniu lygmeniu.
Jei nustatoma, jog atitinkamoje teritorijoje tam tikrą buveinės tipą reikia saugoti arba netgi
atkurti, kompetentinga institucija turi sukurti reikiamas apsaugos priemones, kad kito tipo
buveinė negalėtų išplisti.
Jei apsaugos tikslai apima ir tai, kad vieną buveinės tipą gali pakeisti kitas buveinės tipas,
pavyzdžiui, dėl to, kad pastarajam būdinga augalija atitinka natūralią atitinkamos teritorijos
augaliją, intervencinių veiksmų, kuriais būtų neleidžiama plisti to tipo buveinei, kuri, beje,
kartais netgi gali būti į I priedą įtraukta buveinė, nereikia. Kitaip tariant, jei naujo tipo buveinės
plėtra dera su konkrečiai teritorijai nustatytais apsaugos tikslais, paprastai ta plėtra nebus
laikoma būklės blogėjimu, kaip tai suprantama pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalį
(taip pat žr. 18, 26, 42 ir 46 klausimus).

4.7. „Natura 2000“ teritorijų saugojimo ir tvarkymo finansavimas
Klausimai:
48. Ar įgyvendinant „Natura 2000“ apsaugos priemones visada tenka patirti išlaidų?
49. Kokią sumą sudaro visos tinklo „Natura 2000“ sąnaudos?
50. Kas atsakingas už tinklo finansavimo užtikrinimą? Ar yra ES fondų, kurių lėšomis būtų
galima finansuoti „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo išsaugojimo tikslu veiksmus?
51. Ar yra konkrečių priemonių pagal ES Kaimo plėtros reglamentą, kuriomis būtų galima
remti tinklą „Natura 2000“?
52. Ar yra kitų priemonių pagal ES kaimo plėtros reglamentą, kuriomis taip pat būtų galima
prisidėti prie tinklo „Natura 2000“ finansavimo?
53. Ar patirtas papildomas sąnaudas arba prarastas pajamas turėtų finansuoti tik miško
savininkai ir (arba) valdytojai?
54. Ar visada turėtų būti skiriama finansinė kompensacija už tinklo „Natura 2000“ tvarkymo
priemonių įgyvendinimo sąnaudas?
55. Kokių esama priemonių pagal ES priemonę LIFE, kuriomis būtų galima finansuoti
„Natura 2000“ teritorijose esantiems miškams skirtas apsaugos priemones?
56. Ar esama kitų nacionalinio arba regionų lygmens finansavimo galimybių ir paskatų,
kuriomis būtų galima naudotis vykdant su tinklu „Natura 2000“ susijusius veiksmus?
NB. Išsami galimų ES finansavimo galimybių, kuriomis galima naudotis vykdant su
„Natura 2000“ teritorijomis susijusius veiksmus, apžvalga pateikiama šio dokumento
I dalies 1.2.2 skirsnyje!
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48. Ar įgyvendinant „Natura 2000“ apsaugos priemones visada tenka patirti išlaidų?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 3,
4, 5, 8, 10, 11, 14, 18, 20,
21, 22, 23.

Ne visada. Tai labai priklauso nuo priemonių rūšies ir konkrečios vietos, kurioje jos
įgyvendinamos. Yra tam tikrų apsaugos priemonių, kurioms įgyvendinti nebūtinos sąnaudos ir
neprarandama pajamų arba kurias galima iš karto įtraukti į kasdienę tvarkymo veiklą
nepatiriant papildomų sąnaudų ar neprarandant pajamų (pvz., miško medynų rūšių sudėties
keitimas (jei esama sudėtis yra ekonomikos ir ekologijos požiūriu netvari) įveisiant našių
veislių medžių, atitinkančių natūralią augaliją, arba paprasčiausiai užtikrinant, kad būtų
tęsiama esama miškotvarkos praktika, jei įrodyta, jog ji yra naudinga užtikrinant teritorijoje
esančių rūšių ir buveinių tipų gerą išsaugojimo lygį arba jį išlaikant).
Kai kurios apsaugos priemonės (pvz., geresnių tam tikrų medžiojamųjų gyvūnų rūšių
medžiojimo sąlygų sukūrimas, medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos mažinimas, geresnių
žvejybos galimybių suteikimas užtikrinus upėms palankesnę miškininkystę, turistų
suinteresuotumo didinimas, gamtai palankesnių ir pigesnių miškininkystės metodų taikymas,
dirvožemio būklės gerinimas ir pan.) gali netgi padėti trumpuoju arba ilgesniu laikotarpiu
pasiekti tam tikrą ekonominę naudą.
Tačiau neišvengiamai bus apsaugos priemonių, kurioms įgyvendinti yra būtinos išlaidos,
kadangi tam, kad jos būtų įgyvendintos, reikalinga didesnė darbo jėga, naujos investicijos į
naują infrastruktūrą ar įrangą arba kadangi jas taikant mažėja savininkui prieinamų
komercinių galimybių. Dėl šių priemonių turėtų būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju.
Primygtinai rekomenduojama „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planuose pateikti kiekvienos
atitinkamai teritorijai nustatytos apsaugos priemonės įgyvendinimo išlaidų sąmatą, taip pat
išnagrinėti visus galimus vietos, nacionalinio ir ES lygmens viešuosius ir privačiuosius
finansavimo šaltinius. Taip pat patariama išnagrinėti galimybę naudotis naujoviškais savo
veiklos finansavimo modeliais (pvz., „Natura 2000“ produktų pardavimas, ekologinio turizmo
paslaugų teikimas, išmokų už vandens kokybės išsaugojimą skyrimas ir pan., žr. atsakyme į
49 klausimą pateiktus pavyzdžius).

49. Kokią sumą sudaro visos tinklo „Natura 2000“ valdymo sąnaudos?
Informacija

Tiksliniai subjektai: plačioji
visuomenė, miškų valdytojai
ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):

Kad būtų galima visose ES 28 šalyse veiksmingai tvarkyti ir atkurti tinklo „Natura 2000“
teritorijas, yra reikalingos didelės finansinės investicijos. 2007 m. Komisija apskaičiavo, kad
šio tinklo teritorijoms tvarkyti ir atkurti ES 27 šalyse kasmet reikės apie 5,8 mlrd. EUR. Tačiau
lig šiol pagal įvairias ES priemones išnaudota lėšų suma yra gerokai mažesnė už valstybių
narių nurodytas tinklo „Natura 2000“ finansines reikmes – ji sudaro tik 20 proc. tų reikmių65.
Tačiau šias sąnaudas gerokai viršija įvairiopa į šį tinklą įtrauktų teritorijų teikiama socialinė ir
ekonominė nauda. „Natura 2000“ teritorijos ne tik atlieka vieną iš svarbiausių vaidmenų
apsaugant Europos biologinę įvairovę, bet ir teikia visuomenei įvairią kitokią su
ekosistemomis susijusią naudą ir paslaugas. Remiantis naujausiais Komisijos tyrimais,
65

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Natura 2000“ finansavimas“. Paskelbta adresu
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf
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„Natura 2000“ teritorijomis paskelbtų teritorijų teikiama nauda vertinama 200–300 mlrd. EUR
per metus66.
Nors tai yra tik pirminiai apytikriai duomenys, iš preliminarių rezultatų jau matyti, kad tinklo
„Natura 2000“ teikiama ekonominė nauda visuomenei, sudaranti tik dalelę visos galimos šio
tinklo naudos, yra daug didesnė nei sąnaudos, susijusius su šio svarbaus ištekliaus tvarkymu
ir saugojimu.
Žinoma, tikslų sąnaudų ir naudos santykį lemia įvairūs veiksniai, įskaitant teritorijų vietą ir jų
žemės naudojimo būdus, tačiau iš visų lig šiol surinktų įrodymų matyti, kad, tinkamai tvarkant
tinklą „Natura 2000“, pasiekiama daug daugiau nei vien tai, kad yra kompensuojamos su jo
priežiūra susijusios sąnaudos.
Tinklo „Natura 2000“ teikiamos ekonominės naudos pavyzdžiai:
TURIZMAS
Jau akivaizdu, kad tinklas „Natura 2000“ yra svarbus daugelio šalių vietos ekonomikos variklis, – jis pritraukia
turistų, o jų išlaidomis yra remiama vietos ekonomika. Apytikriu vertinimu, „Natura 2000“ teritorijose besilankančių
asmenų lėšomis finansuojamų išlaidų suma siekia apie 50–85 mlrd. EUR per metus (2006 m.). Kalbant tik apie
lankytojų, kurių pritraukiama dėl paskelbtų „Natura 2000“ teritorijų (priešingai nei natūralių teritorijų apskritai),
išlaidas, patirtas per maždaug 350 mln. lankytojų dienų, 2006 m. ši suma sudarė 9–20 mlrd. EUR per metus.
Iš viso turizmo ir pramogų sektoriuje patirtomis išlaidomis yra finansuojama 4,5–8 mln. visos darbo dienos (VDD)
darbo vietų. Lėšomis, gaunamomis iš turistų, kurių pritraukiama dėl „Natura 2000“ teritorijų, būtų galima finansuoti
nuo 800 000 iki 2 mln. VDD darbo vietų. Tai galima palyginti su maždaug 13 mln. VDD darbo vietų turizmo
sektoriuje ES 27 šalyse (2008 m.). Be to, saugomos teritorijos gali suteikti papildomos naudos vietos ir regiono
ekonomikai, pritraukdamos investicijų į šalį ir gerindamos vietos įvaizdį bei gyvenimo kokybę.
VANDUO
Pinigų galima sutaupyti vykdant su gamtiniu kapitalu susijusią veiklą, taip pat taupant vandens valymo ir tiekimo
sąnaudas. Vandens valymas ir tiekimas yra svarbios ekosistemų paslaugos, kurias teikia natūralios ekosistemos,
įskaitant saugomas teritorijas, pavyzdžiui, „Natura 2000“ teritorijas. Keletas pagrindinių Europos miestų, įskaitant
Miuncheną, Berlyną, Vieną, Oslą, Madridą, Sofiją, Romą ir Barseloną, naudojasi įvairiais natūralaus filtravimo
metodo teikiamais pranašumais. Ekosistemose vyksta natūralaus valymo procesai, taigi šių miestų savivaldybės
sutaupo lėšų vandentvarkos srityje. Sutaupytas lėšas galima perduoti vartotojams ir taip sumažinti ES piliečių
mokamus komunalinius mokesčius.
Iš informacijos, kurią pateikė keturi Europos miestai – Berlynas, Viena, Oslas ir Miunchenas, matyti, kokią naudą
vandens valymo ir tiekimo požiūriu teikia saugomos teritorijos. Apytikriu vertinimu, perduodant naudą, kiekvieno
miesto kasmet gaunama ekonominė nauda vandens valymo srityje siekia 7–16 mln. EUR, o vandens tiekimo
srityje – 12–91 mln. EUR. Šiuose keturiuose Europos miestuose, kurių duomenys buvo nagrinėjami, pasiekiama
vidutinė nauda vienam gyventojui vandens valymo ir tiekimo srityse bendrai siekia 15–45 EUR per metus. Šią
sumą galima palyginti su vidutine sąskaita už namų ūkio reikmėms suvartojamą vandenį Vokietijoje – ji siekia
200 EUR per metus.

50. Kas atsakingas už tinklo finansavimo užtikrinimą? Ar yra ES fondų, kurių lėšomis
būtų galima finansuoti „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo išsaugojimo tikslu veiksmus?
Informacija, rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
3, 5, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 20,
21, 22, 23.

(I) Kadangi „Natura 2000“ yra visos ES tinklas, jis grindžiamas valstybių narių solidarumo
principu. Šis tinklas – svarbus bendras išteklius, galintis teikti įvairią naudą visuomenei ir
Europos ekonomikai. Tačiau valstybės narės taip pat yra už jį bendrai atsakingos ir tam, kad
šis tinklas veiktų visu pajėgumu, reikia tinkamų finansinių išteklių.
66

Daugiau duomenų pateikiama Aplinkos GD pradžios tinklalapyje adresu
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm.
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Nors pagrindinė „Natura 2000“ teritorijų finansavimo atsakomybė yra priskirta valstybėms
narėms, Buveinių direktyvos 8 straipsnyje pripažįstama, kad „Natura 2000“ teritorijoms
tvarkyti yra būtina ES lygmens parama, ir reikiamų apsaugos priemonių įgyvendinimas yra
aiškiai siejamas su teikiamu ES bendru finansavimu.
„Natura 2000“ teritorijų tvarkymo reikalavimai yra įtraukti į įvairias ES finansavimo priemonių,
kaip antai struktūrinių fondų (ERPF), kaimo plėtros fondų (EŽŪFKP), Europos jūrų reikalų ir
žuvininkystės fondo (EJRŽF), programos LIFE ir pan. reikalavimus.
Šis integravimo metodas pasirinktas dėl keleto priežasčių:




juo užtikrinama, kad „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo aspektas būtų įtrauktas į
platesnes ES žemėtvarkos politikos kryptis;
taikydamos šį metodą, valstybės narės gali nustatyti prioritetus, taip pat kurti politiką ir
priemones, kurias įgyvendinant yra atsižvelgiama į valstybių narių nacionalines ir
regionų ypatybes;
taikant šį metodą yra išvengiama įvairių ES finansavimo priemonių dubliavimo ir
nuostatų sutapimo ir dėl dubliavimo kylančios administracinės painiavos.

Kalbant apie „Natura 2000“ teritorijose esančius miškus, esama galimybių 2014–2020 m.
gauti finansavimą iš naujųjų ES fondų (žr. šio dokumento I dalies 1.2.2 skirsnį)67. Dažniausiai
tai, ar konkrečioje šalyje ir (arba) regione yra naudojamasi šiomis galimybėmis ir kaip jomis
naudojamasi, priklauso nuo valstybių narių institucijų.

(R) Kad esamų ES fondų lėšos būtų naudojamos kuo geriau, Komisija ragina
valstybes nares taikyti strategiškesnį daugiamečiu planavimu grindžiamą požiūrį į
„Natura 2000“ teritorijų finansavimą. Tai įgyvendinama per prioritetinių veiksmų
programas – jose yra apibrėžti 2014–2020 m. finansavimo poreikiai ir strateginiai su tinklu
„Natura 2000“ susiję nacionalinio arba regionų lygmens prioritetai. Šios PVP yra rengiamos
tam, kad būtų galima lengviau integruoti tinkamas apsaugos priemones, įskaitant miškams
skirtas priemones, į naujas veiksmų programas pagal įvairias ES finansavimo priemones68.

51. Ar yra konkrečių priemonių pagal ES Kaimo plėtros reglamentą, kuriomis būtų
galima remti tinklą „Natura 2000“?
Informacija
Tiksliniai subjektai: miškų
Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.
Taip, yra konkreti priemonė, susijusi su išmokomis pagal priemonę „Natura 2000“ ir Vandens
pagrindų direktyvą. Remiantis naujuoju EŽŪFKP reglamentu (1305/2013), „Natura 2000“
išmokos yra skiriamos kasmet už miško hektarą siekiant kompensuoti pagalbos gavėjų dėl
sunkumų, atitinkamose vietovėse susijusių su Buveinių ir Paukščių direktyvų įgyvendinimu,
patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas. Parama skiriama ūkininkams ir privatiems
miško savininkams bei privačių miškų savininkų asociacijoms. Tinkamai pagrįstais atvejais ji
gali būti skiriama ir kitiems žemės valdytojams (30 straipsnis).
„Natura 2000“ išmokos gali būti skiriamos už operacijas, susijusias su specialiai saugomose
„Natura 2000“ teritorijose taikomais ir tvarkymo planuose arba kitose lygiavertėse priemonėse
67

Šie fondai išsamiau aprašyti ir naujajame „Natura 2000“ teritorijų finansavimo vadove; jo tikslas – padėti
institucijoms, valdytojams ir savininkams išnaudoti daugybę galimybių, kuriomis esamu finansavimo laikotarpiu
(2014–2020 m.) galima naudotis „Natura 2000“ teritorijose įgyvendinant tvarkymo priemones, įskaitant
„Natura 2000“ teritorijose esantiems miškams skirtas priemones. Paskelbta adresu
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
68
SEC(2011) 1573 final.
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apibrėžtais nepalankią padėtį lemiančiais veiksniais ir apribojimais. Šie apribojimai turi būti
privalomojo pobūdžio, t. y. atitinkamose teritorijose jų turi laikytis visi žemės valdytojai ir jie
turi būti susiję su nuostatomis dėl buveinių ir rūšių išlaikymo arba atkūrimo ir dėl jų būklės
blogėjimo bei trikdymo išvengimo.
Miško savininkai gali naudotis šia priemone, jei ji yra įtraukta į valstybių narių kaimo plėtros
programas.

52. Ar yra kitų priemonių pagal ES kaimo plėtros reglamentą, kuriomis taip pat būtų
galima prisidėti prie tinklo „Natura 2000“ finansavimo? Kas gali gauti šį finansavimą?
Informacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 3,
8, 14, 18, 21, 23.

Taip, yra ir kitų priemonių pagal naująjį EŽŪFKP reglamentą, kuriomis taip pat būtų galima
prisidėti prie tinklo „Natura 2000“ finansavimo. Aktualiausios būtų šios:
21 straipsnis. Investicijos į miškų teritorijos plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą, įskaitant:

o investicijas į miško įveisimą ir miškingų plotų kūrimą (22 straipsnis);
o investicijas į agrarinės miškininkystės sistemų kūrimą (23 straipsnis);
o investicijas miško gaisrų, stichinių nelaimių, įskaitant kenkėjų antplūdžius ir ligų
protrūkius, katastrofinių įvykių ir klimato sąlygų daromos žalos miškams
prevencijai ir atlyginimui (24 straipsnis);
o investicijas, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas, aplinkosauginė
vertė ir klimato kaitos švelninimo potencialas (25 straipsnis);
o investicijas į miškininkystės technologijas ir į miško produktų perdirbimą, sutelkimą
bei jų rinkodarą (26 straipsnis);



34 straipsnis. Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas;



35 straipsnis. Bendradarbiavimas.

Šiuo metu taip pat yra taikomas bendrasis reikalavimas, t. y. kad parama didesnėms nei tam
tikro dydžio (jį savo kaimo plėtros programose nustato valstybės narės) valdoms gali būti
teikiama tik jei miškas yra tvarkomas laikantis TM principų (tai patvirtinama teikiant susijusią
informaciją apie miškotvarkos plano arba lygiavertės priemonės įgyvendinimą).
Pagal naująjį reglamentą reikalaujama, kad bent 30 proc. viso EŽŪFKP įnašo į kaimo plėtros
programą būtų atidedama veiksmams, susijusiems su aplinka, taip pat klimato kaitos
švelninimu ir prisitaikymu prie jos remiant su aplinka ir klimatu susijusias investicijas,
investicijas į miškus (21 ir 34 straipsniai), agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemones,
ekologinį ūkininkavimą, vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių kliūčių, ir išmokas
„Natura 2000“ teritorijose.
Dauguma Kaimo plėtros reglamente numatytų miško srities priemonių yra skirtos privatiems
miškų savininkams ir jų asociacijoms. Miško savininkai gali naudotis šiomis priemonėmis, jei
jos yra įtrauktos į valstybių narių kaimo plėtros programas. Atsižvelgiant į konkrečias
priemones, tinkamai nurodytais ir pagrįstais atvejais paramą taip pat gali gauti valstybiniai
miško savininkai, savivaldybės, kitos privatinės teisės įstaigos bei viešosios įstaigos ir jų
asociacijos, fiziniai asmenys ir kitos žemėtvarkos įstaigos. Pavyzdžiui, valstybinėje žemėje
parama miškui įveisti ir miškingiems plotams kurti (22 straipsnis), taip pat parama miškų
aplinkosaugos ir klimato srities paslaugoms teikti bei miškams išsaugoti (34 straipsnis) gali
būti teikiama tik jei ją valdanti įstaiga yra privačioji įstaiga arba savivaldybė.
Pagal priemonę „Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas“ (EŽŪFKP
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reglamento 34 straipsnis) parama gali būti teikiama valstybinių ir privačių miškų valdytojams
ir kitiems privatinės teisės ir viešiesiems subjektams ir jų asociacijoms, kurie savanoriškai
imasi įgyvendinti veiksmus pagal vieną ar kelis miško aplinkosaugos ir klimato
įsipareigojimus. Valstybinių miškų atveju parama gali būti skiriama tik jei tokį mišką valdanti
įstaiga yra privati įstaiga arba savivaldybė. Išmokomis kompensuojamos visos dėl
įsipareigojimų paramos gavėjų patirtos papildomos išlaidos arba prarastos pajamos, arba jų
dalis. Jei būtina, jomis taip pat padengiamos sandorių išlaidos, siekiančios iki 20 % išmokos,
sumokėtos už miško aplinkosaugos įsipareigojimus. Sandorių išlaidos – tai papildomos
išlaidos, kurios gali būti apskaičiuotos standartinių išlaidų pagrindu ir kurios yra susijusios su
įsipareigojimo įvykdymu, bet tiesiogiai nepriskirtinos to įsipareigojimo įgyvendinimo išlaidoms
arba neįtrauktos į išlaidas arba prarastas pajamas, kurios kompensuojamos tiesiogiai. Tačiau
kad valstybės narės galėtų naudotis šia galimybe, jos turi į savo kaimo plėtros programas
įtraukti atitinkamas priemones.

53. Ar patirtas papildomas sąnaudas arba prarastas pajamas turėtų finansuoti tik
miško savininkai ir (arba) valdytojai?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 3,
5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18,
20, 21, 22, 23.

Kadangi nauda, pasiekiama įgyvendinant konkrečią apsaugos priemonę, yra skirta visai
visuomenei, būtų neteisinga, jei šių priemonių įgyvendinimo sąnaudas (tiesiogines sąnaudas
arba prarastas teisėtas pajamas) turėtų padengti miško savininkai ir (arba) valdytojai.
Valstybės narės gali nustatyti savo taisykles, kaip spręsti šį klausimą, ir daugeliu atveju jos
remia miško savininkus ir valdytojus, jei šie nori propaguoti tam tikrą tvarkymo metodą, kurį
taikant yra patiriama papildomų sąnaudų arba prarandama pajamų. Šios sąnaudos gali būti
kompensuojamos esamų finansinių išteklių, pavyzdžiui, ES fondų, ypač EŽŪFKP, lėšomis.

54. Ar visada turėtų būti skiriama finansinė kompensacija už tinklo „Natura 2000“
tvarkymo priemonių įgyvendinimo sąnaudas?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 21, 22,
23.

Reikia išsiaiškinti, ar gali būti skiriama finansinė kompensacija už kai kurių apsaugos
priemonių, ypač tų, dėl kurių savininkas negali gauti pajamų, kurių jis būtų galėjęs tikėtis
vykdydamas tvarią miškotvarką, arba dėl kurių yra būtinos papildomos investicijos be
pelningos grąžos, įgyvendinimą. Savininkams už prarastas pajamas, visai visuomenei
suteiktas paslaugas ir atitinkamais atvejais už turto nuvertėjimą gali būti kompensuojama
skiriant subsidijas, pasirašant sutartinius susitarimus, taikant mokesčio lengvatas, teikiant
techninę pagalbą ir pan. būdais.
Vengti būklės blogėjimo – pagal Buveinių direktyvą nustatyta teisinė prievolė ir iš esmės
nereikalaujama skirti kompensacijos už šio tikslo įgyvendinimą. Tačiau sprendimai dėl
ekonominių paskatų taikymo ar kompensavimo išmokų skyrimo turi būti priimami valstybių
narių lygmeniu, atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes. Pavyzdžiui, jei tam tikroje teritorijoje,
kurioje yra laikomasi tradicinės miškotvarkos praktikos, yra nustatoma apribojimų ar prievolių,
dėl kurių netenkama pajamų arba patiriama papildomų sąnaudų, gali būti tikslinga
atitinkamiems miško savininkams skirti tinkamą kompensaciją. Tai gali būti aktualu ir tuo
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atveju, kai, vykdant prievolę išvengti būklės blogėjimo, būtina ne tik kasdien budriai stebėti
teritorijos būklę siekiant išvengti jos blogėjimo, bet ir aktyviai įgyvendinti svarbių tvarkymo
priemonių (pvz., pašalinti visur išplitusią invazinę rūšį (pvz., Prunus serotina) arba imtis
priemonių, kad ąžuolų medynas natūraliai netaptų bukų medynu).
55. Kokių esama priemonių pagal ES priemonę LIFE, kuriomis būtų galima finansuoti
„Natura 2000“ teritorijose esantiems miškams skirtas apsaugos priemones?
Informacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
9, 15, 17, 18, 20, 23.

Anksčiau pagal programą LIFE buvo finansuota daug su mišku susijusių projektų69. Pagal
naująjį LIFE reglamentą (2014–2020 m.)70 bus toliau finansuojami su mišku susiję gamtos
apsaugos projektai – iš esmės bus finansuojami programos LIFE gamtos ir biologinės
įvairovės projektai.
Kasmet yra skelbiamas kvietimas teikti paraiškas71. 2014 m. skelbiant kvietimą teikti
paraiškas, beveik 100 mln. EUR buvo numatyta skirti projektams, kuriais apskritai remiama
gamtos ir biologinės įvairovės apsauga, ir ateityje skelbiant šiuos kvietimus, šiems
projektams numatyta suma turėtų būti didesnė. Pagal programą LIFE yra bendrai
finansuojama iki 60 proc. programos LIFE gamtos ir biologinės įvairovės projektų sąnaudų.
Be to, miško gamtos apsaugos priemonės gali būti taikomos (nors tokių atvejų pasitaiko
rečiau) įgyvendinant projektus, kurie iš esmės apima ryšių palaikymą, – šiuo atveju
pareiškėjai turėtų naudotis projektų, susijusių su programos LIFE prioritetu „Aplinkos
valdymas ir informavimas“, paraiškos dokumentų rinkiniu72.
Galiausiai „Natura 2000“ miško teritorijų apsauga gali būti užtikrinama ir įgyvendinant daug
didesnės apimties projektą, skirtą visam tinklui „Natura 2000“ regiono arba nacionaliniu
lygmeniu. Išsamesnė informacija pareiškėjams (paprastai tai yra nacionalinės ir (arba)
regionų administravimo įstaigos) pateikiama programos LIFE integruotų projektų paraiškos
dokumentų rinkinyje73.
56. Ar esama kitų nacionalinio arba regionų lygmens finansavimo galimybių ir paskatų,
kuriomis būtų galima naudotis vykdant su tinklu „Natura 2000“ susijusius veiksmus?
Informacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
4, 5, 8, 12, 14, 17, 22.

Taip, yra taip pat labai daug galimybių prie miškotvarkos ir apsaugos veiklos prisidėti
įgyvendinant nacionalines ir regionines programas, kadangi pagrindinė atsakomybė už
„Natura 2000“ teritorijų finansavimą tenka kiekvienai valstybei narei. Kai kuriose valstybėse
narėse yra sudaromi savanoriški susitarimai miškus tvarkyti taip, kad būtų prisidedama prie
tam tikros teritorijos išsaugojimo, ir (arba) yra pasirašomos miškininkystės sutartys dėl rūšių ir
69

Žr., pvz., 2006 m. brošiūrą „LIFE ir miškai“:
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf.
70
2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 dėl
aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) įsteigimo.
71
Žr., pvz., http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm; gamtos projektų paraiškos
dokumentų rinkinys pateikiamas adresu http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat
72
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf
73
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#integrated
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buveinių apsaugos – jos finansuojamos nacionalinių fondų lėšomis.
Kai kuriose šalyse žemės savininkams taip pat yra taikomos paskatos, kaip antai atleidimas
nuo turto mokesčio ir kitokios mokestinės lengvatos (pvz., Belgijoje).
Be to, kai kuriose valstybėse narėse yra įprasta, kad žemės savininkai visada turi teisę gauti
kompensaciją už visas su „Natura 2000“ teritorijomis susijusias papildomas sąnaudas arba
prarastas pajamas, jei dėl miško buveinių paskelbimo specialiomis saugomomis teritorijomis
yra taikomi tam tikri medienos gamybos apribojimai (pvz., Švedijoje).

4.8. Nauja veikla „Natura 2000“ teritorijose
Klausimai:
57. Kokiai su mišku susijusiai veiklai būtina taikyti 6 straipsnio 3 dalyje nustatytą procedūrą?
Kas pagal Buveinių ir Paukščių direktyvas yra laikoma planu arba projektu?
58. Ar yra automatiškai atmetamas planas arba projektas, galintis padaryti reikšmingą
poveikį „Natura 2000“ teritorijai? Jei ne, kokia procedūra turi būti taikoma?
59. Koks yra 6 straipsnio 2 dalyje nustatyto reikalavimo išvengti būklės blogėjimo ir
6 straipsnio 3 dalyje nustatytos procedūros ryšys?
60. Ar privalau taikyti 6 straipsnio 3 dalyje nustatytą procedūrą kaskart, kai noriu savo
„Natura 2000“ miške kirsti medžius arba vykdyti medienos ruošą?
61. Ar planams arba projektams, kurie įgyvendinami ne „Natura 2000“ teritorijose, taip pat
būtina taikyti 6 straipsnio 3 dalyje nustatytą procedūrą?

57. Kokiai su mišku susijusiai veiklai būtina taikyti 6 straipsnio 3 dalyje nustatytą
procedūrą, kurią reikalaujama taikyti vykdant veiklą „Natura 2000“ teritorijose74? Kas
pagal Buveinių ir Paukščių direktyvas yra laikoma planu arba projektu?
Teisinė
prievolė / rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
13,19.

(P) Buveinių direktyvoje nėra pateikta sąvokos „planas“ arba „projektas“ apibrėžties, tačiau iš
jurisprudencijos pavyzdžių matyti, kad šie terminai turi būti aiškinami plačiai, nes vienintelis
veiksnys, dėl kurio reikėtų taikyti Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį, yra tai, ar planas
arba projektas gali padaryti reikšmingą poveikį teritorijai. Kalbant apie terminą „projektas“,
Poveikio aplinkai vertinimo direktyvoje vartojama apibrėžtis šiuo metu yra taikoma ir Buveinių
direktyvos įgyvendinimo tikslu; pagal šią apibrėžtį projektas reiškia statybos darbų arba
kitokių įrengimo darbų ar programų vykdymą ir visus kitus veiksmus, kuriais kišamasi į
natūralią aplinką ir kraštovaizdį.
Vykdant su mišku susijusius projektus, tai gali apimti įvairią veiklą, pavyzdžiui, naujo miško
kelio tiesimą, medienos sandėlio arba lentpjūvės statymą, dirvožemio drenažo sistemos
įrengimą, taip pat miško įveisimą arba naikinimą, reikšmingą plynąjį kirtimą, svarbius
miškininkystės metodų pakeitimus arba reikšmingą žemės naudojimo keitimą.
Waddensea bylos (C-127/02)75 sprendime smulkiau išaiškinta, kad veikla, kuri teritorijoje jau
keletą metų yra periodiškai vykdoma, tačiau kuriai kasmet tam tikram ribotam laikotarpiui yra
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suteikiama licencija (išduodant kiekvieną licenciją turi būti atliekamas naujas galimybės toliau
vykdyti tą veiklą vertinimas ir teritorijos, kurioje ji gali būti vykdoma, vertinimas), kiekvieną
kartą vertinant paraišką turėtų būti laikoma atskiru planu arba projektu, kaip tai suprantama
pagal Buveinių direktyvą.
Teisingumo Teismas76 taip pat yra nusprendęs, kad projektai apima:






periodiškai vykdomą ir nedidelio masto veiklą (byla C-127/02, C-226/08);
veiklos intensyvinimą (byla C-127/02);
veiklos pakeitimus (C-72/95);
veiklą, vykdomą už teritorijos ribų, bet galinčią padaryti reikšmingą poveikį tai teritorijai
(byla C-98/03, C-418/04).

Be to, Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad:




galimybė tam tikrai veiklai taikyti lengvatas yra nesuderinama 6 straipsnio 3 dalies
nuostatomis (C-256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04, C-538/09);
projekto dydis neaktualus, nes jis nenulemia to, ar gali būti savaime atmetama tikimybė,
jog tas projektas gali padaryti reikšmingą poveikį saugomai teritorijai (bylos C-98/03 ir C418/04).

Žodis „planas“ taip pat gali turėti labai plačią reikšmę įgyvendinant 6 straipsnio 3 dalies
nuostatas. Pagal analogiją remiantis Strateginio poveikio aplinkai vertinimo direktyva (SPAV
direktyva, 2001/42/EB), jos 2 straipsnio a punkte planai ir programos yra apibrėžiami kaip
„planai ir programos, įskaitant tuos, prie kurių finansavimo prisideda Europos bendrija, taip
pat visi jų daliniai pakeitimai:
 kuriuos turi parengti ir (arba) priimti valdžios institucija nacionaliniu, regioniniu arba
vietiniu lygiu arba kuriuos parengia valdžios institucija ir kuriuos vėliau priima
Parlamentas arba Vyriausybė laikantis įstatymų leidimo procedūros, ir
 kurių reikia pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas“.
Todėl dėl būtinybės atlikti tinkamą plano vertinimą turi būti sprendžiama atsižvelgiant į plano
pobūdį, tikslą ir turinį, o ne tik į tai, kad tas planas yra vadinamas planu. Štai keletas
reikšmingą poveikį teritorijai padaryti galinčių planų pavyzdžių: nauji „Natura 2000“ miškų
tvarkymo planai, kuriais yra reikšmingai pakeičiama miško medynų rūšių sudėtis arba
rotacijos laikotarpiai, arba kitu būdu reikšmingai pakeičiama miškininkystės tvarka; svarbūs
stambių medžiojamųjų gyvūnų medžiojimo planų pokyčiai ir pan.
Paprastai nelaikoma, kad miškotvarkos plano, apimančio visus tam tikrai teritorijai taikomus
„Natura 2000“ apsaugos tikslus ir priemones (integruotas miškotvarkos planas),
įgyvendinimas galėtų reikšmingai paveikti tą teritoriją. Tai, jog nėra tikėtina, kad gali būti
padarytas reikšmingas neigiamas poveikis, turi būti pagrįsta objektyviais argumentais (plano
patikra) ir tinkamai patvirtinta dokumentais. Jei ši sąlyga tenkinama, neprivaloma atlikti
išsamaus tinkamo vertinimo, kaip tai suprantama pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį
(taip pat žr. 35 klausimą).
Naudinga prisiminti tai, kad planams arba projektams, kurie yra tiesiogiai susiję su
„Natura 2000“ teritorijos tvarkymu išsaugojimo tikslu arba yra dėl to tvarkymo reikalingi (pvz.,
„Natura 2000“ teritorijos tvarkymo planui), nereikia taikyti Buveinių direktyvoje nustatytos
leidimo suteikimo procedūros. Paprastai laikoma, kad į šių priemonių poveikį „Natura 2000“
teritorijai buvo visapusiškai atsižvelgta vykstant „Natura 2000“ teritorijos tvarkymo plano
rengimo procesui ir kad dėl to šio vertinimo pakartotinai atlikti nereikia. Visgi, jei tam tikra
75

Europos teisingumo teismų bylų paiešką galima atlikti per tinklalapį http://europa.eu/eu-law/caselaw/index_lt.htm
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http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=lt&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
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tokio plano ar projekto dalis yra nesusijusi su išsaugojimu ir jei tikimybė, jog gali būti
padarytas reikšmingas poveikis teritorijai, negali būti atmesta, gali reikėti atlikti tinkamą
vertinimą (C-241/08).
(R) Kai kuriomis pakartotinai įgyvendinamomis miškotvarkos priemonėmis (pvz.,
priemonėmis, kuriomis kontroliuojami kinivarpų protrūkiai), gali būti daromas poveikis
„Natura 2000“ teritorijoms. Būtų geriausia, jei, atsižvelgiant į šių įvykių tikimybę, tos
priemonės būtų planuojamos remiantis visus „Natura 2000“ apsaugos tikslus apimančiu
miškotvarkos planu ir neatsižvelgiant į tai, ar turi būti atliekamas tinkamas vertinimas (kaip
paaiškinta pirmiau), ar ne. Būtina atlikti tvarkymo priemonių, kurias nuspręsta taikyti
susiklosčius nenumatytai padėčiai ir kurios gali padaryti reikšmingą poveikį teritorijai (pvz.,
didelio masto medžių kirtimas siekiant užkirsti kelią kinivarpų plitimui po vėtralaužos,
insekticidų naudojimas tam tikroje teritorijoje), tinkamą vertinimą. Patartina, kad
kompetentingos institucijos sukurtų konkrečias procedūras, kurias taikant būtų atsižvelgiama į
„Natura 2000“ teritorijoms taikomus apsaugos tikslus siekiant rasti sprendimą susiklosčius
neatidėliotinoms aplinkybėms.
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58. Ar yra automatiškai atmetamas planas arba projektas, galintis padaryti reikšmingą
poveikį „Natura 2000“ teritorijai? Jei ne, kokia procedūra turi būti taikoma?
Teisinė prievolė
Tiksliniai subjektai: miškų Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 13,
valdytojai ir (arba) savininkai, 19, 24.
institucijos.
Planai arba projektai, galintys padaryti reikšmingą poveikį „Natura 2000“ teritorijai, nėra
automatiškai atmetami. Tačiau būtina visais etapais atlikti tų planų arba projektų pasekmių tai
teritorijai vertinimą, turint omenyje jai taikomus apsaugos tikslus.
Tie etapai yra šie:
-

pirmasis etapas – patikra. Šiuo pradiniu etapu nustatoma, ar reikia atlikti plano arba
projekto tinkamą vertinimą (TV). Jei tikėtina, kad planas arba projektas gali reikšmingai
neigiamai paveikti „Natura 2000“ teritoriją, arba jei negali būti atmesta tikimybė, kad gali
būti padarytas reikšmingas poveikis, būtina atlikti tinkamą vertinimą. Patartina
pagrindinius patikros etapo aspektus įforminti dokumentu, kad vėliau prireikus būtų
galima juo naudotis;

-

antrasis etapas – tinkamas vertinimas. Nusprendus, jog būtina atlikti TV, turi būti atlikta
išsami plano arba projekto galimo poveikio „Natura 2000“ teritorijos (-ų) vientisumui
analizė – ji atliekama atskirai arba kartu su kitų planų ar projektų analize, atsižvelgiant į
apsaugos tikslus;

-

trečiasis etapas – sprendimo priėmimas. Jei atlikus tinkamą vertinimą prieinama prie
išvados, kad yra daromas neigiamas poveikis teritorijos vientisumui, reikės išnagrinėti,
kokių priemonių – prevencinių ar poveikio mažinimo – galima imtis tam poveikiui pašalinti.

Šios poveikio mažinimo priemonės turi būti tiesiogiai susijusios su atliekant tinkamą vertinimą
(TV) nustatytu galimu poveikiu ir jos gali būti apibrėžiamos tik atlikus visapusį to poveikio
vertinimą ir jį aprašius TV išvadose. Nustatant poveikio mažinimo priemones, kaip ir atliekant
patį poveikio vertinimą, turi būti remiamasi tvirtomis žiniomis apie atitinkamas rūšis ir
buveines.
Kalbant apie miškininkystės projektus, poveikio mažinimo priemonės gali, pavyzdžiui, apimti
tokius dalykus kaip įgyvendinimo datos ir tvarkaraščio pakeitimai arba apribojimai (pvz.,
medžių kirtimo arba miško kelio tiesimo darbų nevykdymas tam tikros rūšies veisimosi
sezono metu). Jei šiomis poveikio mažinimo priemonėmis įmanoma sėkmingai pašalinti
nustatytą neigiamą poveikį arba neleisti jam pasireikšti, projektą galima patvirtinti. Jei to
pasiekti neįmanoma, galimi tik du variantai: taikant 6 straipsnio 4 dalyje nustatytą nukrypti
leidžiančią procedūrą (4 etapas) gali būti suteiktas leidimas įgyvendinti planą arba projektą
arba tas planas ar projektas yra atmetamas;
-

ketvirtasis etapas – nukrypti leidžiančių nuostatų taikymas. 6 straipsnio 4 dalyje yra
nustatytos tam tikros nukrypti leidžiančios nuostatos, kurias taikant gali būti suteikiamas
leidimas įgyvendinti planus ir projektus, galinčius padaryti neigiamą poveikį teritorijai.
Taigi jei prieinama prie išvados, kad planas arba projektas reikšmingai neigiamai paveiks
„Natura 2000“ teritoriją, esant išimtinėms aplinkybėms, tas planas arba projektas gali būti
patvirtintas, jei nėra kitų galimų sprendimų, jei tas planas arba projektas yra laikomas
reikalingu dėl įpareigojančių priežasčių neatsižvelgti į visuomenės interesus (ĮPNVI) ir jei
yra imamasi reikiamų kompensacinių priemonių tinklo „Natura 2000“ vientisumui
apsaugoti. Tokiais atvejais apie turi būti informuojama ir Europos Komisija, o jei teritorijoje
yra prioritetinių rūšių arba buveinių tipų, būtina gauti Komisijos nuomonę.
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59. Koks yra 6 straipsnio 2 dalyje nustatyto reikalavimo išvengti būklės blogėjimo ir
6 straipsnio 3 dalyje nustatytos procedūros ryšys?
Teisinė prievolė

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 7,
13, 19.

Iš esmės šios dvi nuostatos yra tarsi dvi monetos pusės. Tiek 6 straipsnio 2 dalimi, tiek jo
3 dalimi yra siekiama užkirsti kelią bet kokiam reikšmingam neigiamam poveikiui
„Natura 2000“ teritorijoms. 6 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta prievolė imtis tinkamų
priemonių, kad būtų išvengta blogėjimo arba didelio trikdymo. Šio straipsnio 3 dalyje
konkrečiau minimi nauji planai arba projektai, kurie galėtų neigiamai paveikti teritorijos
vientisumą. Priešingai nei 6 straipsnio 2 dalyje, pagal kurią negali būti taikoma jokių išimčių,
jo 4 dalyje yra numatyta nukrypti leidžianti sistema, pagal kurią, esant griežtai apribotoms
aplinkybėms (nėra alternatyvių sprendimų, esama įpareigojančių priežasčių neatsižvelgti į
visuomenės interesus, yra taikomos kompensacinės priemonės ir pan.), gali būti
įgyvendinami planai ir projektai, kuriais gali būti padarytas neigiamas poveikis. Taigi apskritai
6 straipsnio 2 ir 3 dalių tikslai yra panašūs.
Vadinasi, jei planą arba projektą leidžiama įgyvendinti nesilaikant 6 straipsnio 3 dalies
nuostatų, taip pat gali būti manoma, kad yra nesilaikoma šio straipsnio 2 dalies nuostatų.
Taip gali būti nustačius, kad blogėja buveinės, kurios apsaugai atitinkama teritorija yra
paskelbta specialia saugoma teritorija, būklė arba yra trikdoma rūšis, kurios apsaugai ta
teritorija yra paskelbta specialia saugoma teritorija (bylos C-304/0577, C-388/0578, C404/09)79. Visi planai ir projektai, kuriuos leidžiama įgyvendinti pagal 6 straipsnio 3 ir 4 dalis,
taip pat bus laikomi atitinkančiais šio straipsnio 2 dalies nuostatas.

60. Ar privalau taikyti 6 straipsnio 3 dalyje nustatytą procedūrą kaskart, kai noriu savo
„Natura 2000“ miške kirsti medžius arba vykdyti medienos ruošą?
Teisinė
prievolė / rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
13.

(P) 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta procedūra yra taikoma tik tada, jei planas arba projektas
gali reikšmingai neigiamai paveikti „Natura 2000“ teritoriją. Ji yra taikoma visiems
„Natura 2000“ teritorijoje arba už jos ribų vykdomiems planams ar projektams, kuriais gali būti
padarytas toks poveikis.
(P) Visų pirma miško savininkas arba valdytojas turi patikrinti, ar iš tiesų tikėtina, kad gali būti
padarytas reikšmingas neigiamas poveikis „individualiai arba kartu su kitais planais arba
projektais“ – šis etapas vadinamas patikros etapu. Jei gali būti įrodyta, kad neigiamo poveikio
nebus padaryta, išsamus poveikio vertinimas nebus reikalingas ir bus galima leisti vykdyti
projektą. Esant abejonių primygtinai patariama, prieš pradedant medyno kirtimo operaciją,
susisiekti su kompetentinga institucija, kadangi nacionalinės teisės aktais gali būti nustatyta
papildomų reikalavimų.
(R) Iš tikrųjų patikra gali būti atliekama keliais būdais. Rekomenduojama, kad
kompetentingos institucijos informuotų miško savininkus ir valdytojus apie su mišku susijusią
veiklą, a priori suderinamą ir nesuderinamą su apsaugos tikslais.
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(R) Šiuo požiūriu būtų labai naudinga parengti atskiroms teritorijoms pritaikytas gaires.
Neturėdamas šios informacijos miško valdytojas, planuojantis „Natura 2000“ teritorijoje
vykdyti su mišku susijusią veiklą, dėl kurios nebuvo teikta prašymo leisti vykdyti kokią nors
veiklą (pvz., miške vykdyti plynąjį kirtimą ir paskui tą vietą apželdinti, kai tai nėra numatyta
oficialiai patvirtintame MP), turėtų užtikrinti, kad dėl tos veiklos nepablogės teritorijos būklė.
Rekomenduojama prieš pradedant vykdyti veiklą susisiekti su kompetentinga institucija, kad
neliktų abejonių dėl to, ar turi būti taikoma 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta procedūra.
Iš esmės jei medžių kirtimas yra numatytas miškotvarkos plane, į kurį yra įtraukti visi
„Natura 2000“ apsaugos tikslai ir priemonės (integruotas miškotvarkos planas), nelaikoma,
kad ši veikla galėtų reikšmingai neigiamai paveikti tą teritoriją. Jei ši sąlyga yra iš tikrųjų
tenkinama (tai turi būti patikrinta patikros etapu, remiantis objektyviais kriterijais), Buveinių
direktyva nereikalaujama nei atlikti tinkamo vertinimo, nei gauti leidimo.
Taip pat gali būti naudinga apsvarstyti galimybę tam tikrame miško plote kaip atskirą projektą
įgyvendinti pakopinio medynų kirtimo komerciniais tikslais programą, – tam reikalingas tik
vienas leidimas. Šiuo atveju reikėtų atlikti visų programos dalių patikrą siekiant nustatyti
neigiamo poveikio teritorijai tikimybę – prireikus turi būti atliekamas tinkamas vertinimas.
Yra daug smulkių miško valdų, neįtrauktų į patvirtintus miškotvarkos planus. Jei nėra tikėtina,
kad numatomas medžių kirtimas galėtų reikšmingai neigiamai paveikti tą teritoriją
atsižvelgiant į teritorijai taikomus apsaugos tikslus, nereikia nei atlikti tinkamo vertinimo, nei
gauti leidimo, išskyrus jei to reikalaujama pagal regiono ir (arba) nacionalinę procedūrą.
Priešingai, jei tikėtina, kad medžių kirtimas gali reikšmingai paveikti teritoriją, reikia atlikti
tinkamą vertinimą ir gauti leidimą.
Kalbant apie daugelio rūšių įprastą arba pakartotinai vykdomą su mišku susijusią veiklą (pvz.,
retinimą, vietinių rūšių medžių sodinimą, plantacijų priežiūrą ir pan.), dažnai galima daryti
objektyvia patikra pagrįstą išvadą, kad nėra tikėtina, kad ta veikla reikšmingai neigiamai
paveiktų „Natura 2000“ teritoriją. Tokiu atveju tinkamas vertinimas nebūtinas. (Taip pat žr. 35
klausimą).

61. Ar planams arba projektams, kurie įgyvendinami ne „Natura 2000“ teritorijose, taip
pat būtina taikyti 6 straipsnio 3 dalyje nustatytą procedūrą?
Teisinė prievolė

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
13.

Vykdant bet kokius planus ir projektus, tiesiogiai nesusijusius su teritorijos tvarkymu arba tuo
tikslu nebūtinus, bet galinčius tą teritoriją reikšmingai paveikti individualiai arba kartu su kitais
planais arba projektais, turi būti atliekamas jų galimo poveikio teritorijai vertinimas.
6 straipsnio 3 dalyje nustatyta procedūra yra taikoma visiems planams arba projektams,
neatsižvelgiant į tai, ar jie vykdomi „Natura 2000“ teritorijoje, ar už jos ribų (pvz., drenažo
sistemos įrengimas ir prijungimas prie pagrindinės sistemos).
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parengtas arba kai jo nėra
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4.9. Stebėsena ir vertinimas
Klausimai:
62. Kaip žinoti, ar miško buveinės arba rūšies apsaugos būklė pagerėjo visame ES
esančiame jos natūralaus paplitimo areale?
63. Kokios su stebėsena susijusios prievolės yra taikomos pavienėms „Natura 2000“
teritorijoms? Kas atsakingas už jų vykdymą? Kaip sužinoti, kokia šiuo metu yra mano
teritorijoje esančios konkrečios rūšies arba buveinės tipo apsaugos būklė?
64. Kokių esama prievolių dėl apsaugos priemonių įgyvendinimo „Natura 2000“ teritorijose
stebėsenos?

62. Kaip žinoti, ar miško buveinės arba rūšies apsaugos būklė pagerėjo visame ES
esančiame jos natūralaus paplitimo areale?
Teisinė prievolė

Tiksliniai subjektai:
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):

Remiantis Buveinių direktyvos 11 straipsniu, valstybės narės vykdo Bendrijos svarbos
natūralių buveinių ir rūšių apsaugos būklės stebėjimą. Visų ES svarbos rūšių ir buveinių
apsaugos būklė yra reguliariai vertinama – pagal Buveinių direktyvos 17 straipsnį ir Paukščių
direktyvos 12 straipsnį valstybės narės kas 6 metus teikia Komisijai pažangos ataskaitas.
Ataskaitų tikslas – nustatyti kiekvienos rūšies ar buveinės tipo būklę visame ES esančiame
natūralaus paplitimo areale. Yra patvirtintos keturios apsaugos būklės kategorijos: palanki
(FV), nepalanki-netinkama (U1), nepalanki-bloga (U2) ir nežinoma (XX).
Be abejo, pagrindinis tikslas yra pasiekti visų rūšių ir buveinių palankią apsaugos būklę80.
Tačiau tam prireiks nemažai laiko. Buveinių tipai ir rūšys buvo atrinktos dėl to, kad joms kilo
išnykimo grėsmė arba kad jos yra retos, taigi daugumos jų apsaugos būklė jau nuo pat
pradžių buvo bloga. Todėl turės praeiti tam tikras laikas, kol pasimatys įgyvendintų apsaugos
priemonių rezultatai, t. y. kol apskritai visoje ES pagerės tam tikros rūšies ar buveinės
apsaugos būklė.
Kelete valstybių narių (pvz., Austrijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėje Karalystėje) yra
taikoma sistemingos stebėsenos programa, skirta įvairių teritorijų apsaugos būklės
stebėsenai vykdyti. Šiuo požiūriu gali būti naudingi esamų miškų, ypač didelių miškų, registrų
duomenys. Pavyzdžiui, Vokietijos nacionalinio miškų registro (Bundeswaldinventur, BWI2012) duomenys yra sukaupiami reguliariai renkant faktinius duomenis apie miško buveinių
tipus ir jų trikdymą lemiančius veiksnius.
Visos pastangos yra dedamos šiam tikslui pasiekti, o naujausios apsaugos būklės vertinimo
ataskaitos buvo paskelbtos 2015 m. gegužės mėn. Šios ataskaitos – puikus informacijos apie
naujausią pažangą šaltinis81.

80

Šis terminas yra apibrėžtas Buveinių direktyvoje – žr. šios ataskaitos I dalies 3.4 skirsnį.
Išsamesnė informacija pateikiama šioje interneto svetainėje:
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/
81
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63. Kokios su stebėsena susijusios prievolės yra taikomos pavienėms „Natura 2000“
teritorijoms? Kas atsakingas už jų vykdymą? Kaip sužinoti, kokia šiuo metu yra mano
teritorijoje esančios konkrečios rūšies arba buveinės tipo apsaugos būklė?
Teisinė prievolė / informacija

Tiksliniai subjektai: miškų
Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 5.
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

(P) Kiekviena valstybė narė pati sprendžia, kaip yra geriausia kiekvienos šalyje esančios
„Natura 2000“ teritorijos lygmeniu stebėti ES svarbos buveinių tipų ir rūšių apsaugos būklę. Ši
atsakomybė tenka kiekvienos šalies kompetentingoms institucijoms. Paprastai stebėsenos
rezultatai yra skelbiami visuomenei, pavyzdžiui, institucijų interneto svetainėje.
(I) Tačiau privatūs miško savininkai arba valdytojai nėra įpareigoti stebėti jų miške esančių
rūšių ir buveinių apsaugos būklės. Žinoma, tai būtų labai naudinga, nes ši informacija visada
yra labai vertinga – pavyzdžiui, remiantis ta informacija būtų galima įspėti apie galimą būklės
blogėjimą.
Konkrečioje „Natura 2000“ teritorijoje esančios rūšies ar buveinės tipo išsaugojimo lygis yra
nurodomas viešai skelbiamoje kiekvienos „Natura 2000“ teritorijos standartinėje duomenų
formoje ir ši informacija nuolat atnaujinama. Kompetentingos institucijos ir teritorijų valdytojai
taip pat gali būti pajėgūs suteikti atitinkamą išsamią informaciją.

64. Kokių esama prievolių dėl apsaugos priemonių įgyvendinimo „Natura 2000“
teritorijose stebėsenos?
Teisinė
prievolė / rekomendacija

Tiksliniai subjektai:
kompetentingos institucijos,
miškų valdytojai ir (arba)
savininkai.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.): 20.

(P) Buveinių direktyvos 11 straipsniu valstybės narės yra įpareigotos vykdyti Bendrijos
svarbos natūralių buveinių ir rūšių apsaugos būklės stebėjimą. 17 straipsnio 1 dalyje
reikalaujama, kad valstybės narės pateiktų informaciją apie „Natura 2000“ teritorijose
įgyvendintas apsaugos priemones ir tų priemonių poveikio vertinimą.
Pagal naująją 17 straipsnyje nustatytą ataskaitų teikimo tvarką82 (ji taikoma 2007–2012 m.
ataskaitoms teikti) yra reikalaujama pateikti informaciją, pagal kurią būtų galima įvertinti tinklo
„Natura 2000“ indėlį į buveinių ir rūšių palankios apsaugos būklės užtikrinimą ir apskritai
įvertinti šio tinklo veiksmingumą.
Pagal šią naują ataskaitų teikimo tvarką reikalaujama ataskaitose pateikti informaciją apie
tvarkymo planų ar kitų valstybių narių taikomų šio tinklo teritorijų tvarkymo priemonių
įgyvendinimą, apie teritorijas, kurias paveikė projektų arba planų, dėl kurių buvo būtina taikyti
kompensacines priemones, įgyvendinimas, ir apie pagrindines priemones, kurių imtasi
siekiant pagal 10 straipsnį užtikrinti „Natura 2000“ tinklo vientisumą.
(R) Kalbant apie valstybėms narėms nustatytą prievolę teikti išsaugojimo priemonių
įgyvendinimo ir tų priemonių poveikio apsaugos būklei ataskaitas, rekomenduotina taikyti
apsaugos priemonių taikymo teritorijų lygmeniu stebėsenos mechanizmą. Paprastai, taikant
tokį mechanizmą, yra taikomi aiškiai patikrinami kriterijai ir rodikliai, kad būtų lengviau imtis
tolesnių veiksmų ir vertinti rezultatus.
Dažniausiai už „Natura 2000“ teritorijose vykdomą stebėseną yra atsakingos kompetentingos
82

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal
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institucijos. Kalbant apie miško buveines ir rūšis ir apie miškuose įgyvendinamas priemones,
patartina palaikyti glaudžius miškininkystės ir gamtos apsaugos institucijų bei miško savininkų
ir valdytojų bendradarbiavimo ryšius.
Stebėsena ir rezultatų vertinimas yra svarbūs ir dėl to, kad, turint šiuos duomenis, atsiranda
galimybė apsaugos tikslus ir priemones pritaikyti atsižvelgiant į svarbius gamtos ar kitokius
pokyčius, kurie gali paveikti konkrečioje teritorijoje esančių Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių
išsaugojimo būklę.

4.10. Suinteresuotųjų subjektų ryšių palaikymas, bendradarbiavimas ir aktyvus
dalyvavimas
Klausimai:
65. Koks gali būti miško savininkų ir valdytojų vaidmuo įgyvendinant „Natura 2000“
priemones?
66. Kodėl svarbu, kad nustatant gamtos apsaugos tikslus ir rengiant „Natura 2000“ teritorijų
tvarkymo planus dalyvautų įvairių grupių suinteresuotieji subjektai?
67. Kokie turėtų būti dalyvaujamojo proceso etapai?
68. Kokia informacija turėtų būti skelbiamai viešai?
69. Dažnai miško savininkai patiria sunkumų stengdamiesi suprasti „Natura 2000“
teritorijoms taikomus reikalavimus. Kaip pagerinti šią padėtį?

65. Koks gali būti miško savininkų ir valdytojų vaidmuo įgyvendinant „Natura 2000“
priemones?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba)
savininkai, institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14,
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24.

Už „Natura 2000“ priemonių įgyvendinimą yra atsakingos valstybės narės, tačiau jų
įgyvendinimas turi labai svarbių pasekmių žemės savininkams ir valdytojams. Nepaprastai
svarbu, kad būtų užtikrintas reikiamas miško savininkų ir valdytojų dalyvavimas. Būtina,
kad miško savininkai ir valdytojai dalyvautų nuo pat ankstyvojo etapo, ir jų dalyvavimas
yra labai naudingas. Miško savininkai išmano savo nuosavybės reikalus, turi savų
tvarkymo tikslų ir jiems turi būti priskiriamas vienas svarbiausių vaidmenų kuriant ir jų
miškuose įgyvendinant tvarkymo priemones. Taigi jie yra svarbiausi partneriai kuriant ir
sėkmingai įgyvendinant „Natura 2000“ priemones.
Primygtinai rekomenduojama rengti ir įgyvendinti tvarkymo planus, apimančius
konkrečioms teritorijoms skirtus apsaugos tikslus ir „Natura 2000“ teritorijose taikomas
priemones. Svarbu į veiklą įtraukti visus susijusius suinteresuotuosius subjektus, kad būtų
galima kuo geriau išnagrinėti įvairius lūkesčius atitinkančias pasirinkimo galimybes,
išspręsti galimus konfliktus ir jų išvengti, taip pat rasti sprendimų, kaip atlyginti patirtus
ekonominius nuostolius (papildomas sąnaudas ir prarastas pajamas), kuriuos galėjo lemti
tam tikrų apsaugos priemonių, viršijančių įprastą tvarios miškotvarkos principais pagrįstą
praktiką, įgyvendinimas.
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66. Kodėl svarbu, kad nustatant gamtos apsaugos tikslus ir rengiant „Natura 2000“
teritorijų tvarkymo planus dalyvautų įvairių grupių suinteresuotieji subjektai?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: plačioji
visuomenė, miškų valdytojai ir
(arba) savininkai, institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Kadangi tinklo „Natura 2000“ tikslas – padėti užtikrinti biologinę įvairovę, kartu
atsižvelgiant į socialinius ir ekonominius bei kultūrinius reikalavimus, primygtinai
rekomenduojama iš anksto nustatyti visus suinteresuotuosius subjektus ir juos įtraukti į
priemonių, skirtų „Natura 2000“ teritorijose esantiems miškams apsaugoti, rengimo ir
kūrimo veiklą.
Įvairių grupių suinteresuotieji subjektai gali būti daugiau ar mažiau tiesiogiai suinteresuoti
„Natura 2000“ teritorijų tvarkymu. Vykstant sprendimų priėmimo procesui, svarbiausias
yra institucijų bei miško savininkų ir valdytojų dalyvavimas, tačiau reikėtų atsižvelgti ir į
kitų suinteresuotųjų subjektų, ypač vietos bendruomenės ir kitų žemės naudotojų,
nevyriausybinių organizacijų, medžiotojų, žvejų ir pan., kurie galėtų savo žiniomis ir
patirtimi prisidėti prie šio proceso, nuomonę.
Suteikiant galimybę visuomenei dalyvauti planuojant ir rengiant konkrečioms teritorijoms
skirtus apsaugos tikslus ir „Natura 2000“ teritorijai taikomas apsaugos priemones,
atsiranda galimybė atsižvelgti į toje teritorijoje gyvenančių ir dirbančių arba ja
besinaudojančių asmenų nuomonę. Visuomenės dalyvavimas – puiki proga sukurti
aplinkos apsaugos priemonėms įgyvendinti palankesnę socialinę aplinką. Jeigu įvairūs
suinteresuotieji subjektai bus informuojami ir su jais bus konsultuojamasi dėl teritorijos
tvarkymo, sėkmės tikimybė bus kur kas didesnė. Tai gali būti ir proga suformuoti
daugiadalykį profesionalų požiūrį, taip pat užmegzti įvairių subjektų bendradarbiavimo
ryšius ir sukurti galimą jų sąsają.
Įtraukiant su mišku nesusijusius subjektus atsiranda galimybė išvengti galimų konfliktų
(pvz. pernelyg didelio medžiojamųjų gyvūnų daromo spaudimo) arba juos išspręsti ir
naudotis kitų subjektų žiniomis ir patirtimi. Atsižvelgiant į tai, kad dažnai saugomų
buveinių tipų ir rūšių apsaugos būklei daro poveikį įvairių suinteresuotųjų subjektų
(miškininkų, medžiotojų, turizmo sektoriaus subjektų ir pan.) vykdoma veikla, labai svarbu
palaikyti ryšius su šiais suinteresuotaisiais subjektais, o jiems – palaikyti tarpusavio
ryšius, kad būtų galima proporcingai įgyvendinti integruotas tvarkymo priemones ir
pasiekti apsaugos ir kitus tikslus.
67. Kokie turėtų būti dalyvaujamojo proceso etapai?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: plačioji
visuomenė, miškų valdytojai ir
(arba) savininkai, institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
2, 3, 6, 8, 10, 18, 22, 24.

Dalyvaujamieji procesai gali būti įgyvendinami keliais būdais83. Kalbant apie
„Natura 2000“ miškų tvarkymą, pagrindiniai dalyvaujamojo proceso etapai galėtų būti šie:
– visų susijusių suinteresuotųjų subjektų nustatymas;
– daugiašalės suinteresuotųjų subjektų darbo grupės arba atitinkamais atvejais komiteto
įsteigimas;
– vertybių, teisių, išteklių, žemės plotų ir teritorijų, taip pat poveikio nustatymas;
– suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo poveikio vertinimas (teigiamo ir neigiamo poveikio
83

Žr., pvz., Jungtinės Karalystės Miškininkystės komisijos paskelbtą visuomenės įtraukimo į miško ir miškingų
plotų tvarkymo planų rengimo veiklą priemonių komplektą: http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD5XMDS8
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nustatymas);
– išsamios informacijos apie apsaugos tikslus teikimas visuomenei ir planuojamų
priemonių aptarimas. Tikslinės informacijos teikimas visiems tiesiogiai susijusiems
suinteresuotiesiems subjektams;
– geriausių priemonių ir mechanizmų, skirtų reikiamoms priemonėms įgyvendinti,
aptarimas ir nustatymas atsižvelgiant į finansinius išteklius, kompensavimo ir naudos
pasidalijimo būdus;
– pagalbos, susijusios su vienas kitam prieštaraujančių prašymų sprendimu, teikimas
taikant tinkamas konfliktų sprendimo procedūras;
– suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo stebėsenos sistemos, nuo pat pradžių apimančios
visus suinteresuotuosius subjektus, sukūrimas (ką, kaip, kada ir kur reikia stebėti ir kas tą
darys);
– konsultavimo paslaugų įgyvendinimas.
68. Kokia informacija turėtų būti skelbiamai viešai?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų valdytojai
ir (arba) savininkai, institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
2, 3, 8, 10, 17.

Nepaprastai svarbu užtikrinti galimybę visuomenei laisvai susipažinti su informacija, ypač
su informacija apie vietos ir nacionalinio ir (arba) regionų lygmeniu taikomus apsaugos
tikslus, prievoles, rekomendacijas ir susitarimus. Kalbant apie būtinas konsultacijas,
miško savininkai ir valdytojai turėtų būti tinkamai informuojami apie tai, kodėl yra svarbu
„Natura 2000“ miškuose įgyvendinti konkrečioms teritorijoms nustatytus apsaugos tikslus
ir priemones. Todėl patartina viešai skelbti išsamų apsaugos tikslų ir priemonių aprašą,
taip pat tinkamą informaciją apie pagrindinių gamtos objektų vietas ir atitinkamas
apsaugos priemones. Priešingai nei miškotvarkos planai (į juos gali būti įtraukta privati ir
neskelbtina informacija), „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planai paprastai yra viešai
skelbiami dokumentai (taip pat žr. 33 klausimą).
Siekiant sustiprinti tarpusavio supratimą ir puoselėti suinteresuotųjų subjektų tarpusavio
dialogą, svarbiausia yra užtikrinti, kad suinteresuotiesiems subjektams būtų perduodama
aktuali suprantama informacija. Tai taip pat yra viena iš būtinųjų sąlygų, kad galėtų vykti
vaisingos diskusijos apie apsaugos tikslus ir apsaugos priemones. Kad būtų galima
parengti gerą komunikacijos planą, būtina sukurti tinkamus komunikacijos ir informavimo
strateginius dokumentus dėl tinklo „Natura 2000“ bendrųjų tikslų, teritorijoms nustatytų
apsaugos tikslų ir priemonių ir pan. Tai gali apimti, esant galimybei, daugiašalės
suinteresuotųjų subjektų darbo grupės arba komiteto įsteigimą ir skaidraus posėdžių ir
konsultacijų proceso (apskritojo stalo diskusijos, informaciniai biuleteniai ir pan.) sukūrimą.
Svarbu suinteresuotuosius subjektus tinkamai informuoti ne tik apie su suvaržymus, bet ir
apie tinklo „Natura 2000“ teikiamas galimybes.
69. Dažnai miško savininkai patiria sunkumų stengdamiesi suprasti „Natura 2000“
teritorijoms taikomus reikalavimus. Kaip pagerinti šią padėtį?
Rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų valdytojai
ir (arba) savininkai, institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
3, 8,10.

Nors Buveinių direktyvoje nėra nustatyta konkrečių prievolių dėl informacijos teikimo,
Komisija yra pabrėžusi tai, kad tvarkant teritorijas yra svarbu ir būtina informuoti plačiąją
visuomenę, ypač su teritorijomis tiesiogiai susijusius suinteresuotuosius subjektus, apie
tinklo „Natura 2000“ tikslus ir juos paaiškinti. Komisija yra parengusi naudingas Paukščių
ir Buveinių direktyvų bendrųjų nuostatų taikymo gaires ir konkretesnes tam tikriems
ekonomikos
sektoriams
skirtas
gaires
(žr.
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http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm).
Yra keletas priemonių, kuriomis galima didinti informuotumą, teikti rekomendacijas ir
stiprinti „Natura 2000“ teritorijai tvarkyti būtinus vietos pajėgumus, taip pat kurti
dalyvaujamąjį procesą (taip pat žr. 25 klausimą).
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4.11. ES svarbos rūšių ir buveinių apsauga visame jų paplitimo areale į tinklą
„Natura 2000“ neįtrauktose teritorijose
Klausimai:
70. Ar į tinklą „Natura 2000“ neįtraukti miškai atlieka kokias nors funkcijas saugant ES
svarbos rūšis ir buveines?
71. Kokių esama teisinių reikalavimų, susijusių su į sąrašus įtrauktų rūšių saugojimu prie
tinklo „Natura 2000“ nepriskirtose teritorijose?

70. Ar į tinklą „Natura 2000“ neįtraukti miškai atlieka kokias nors funkcijas saugant ES
svarbos rūšis ir buveines?
Informacija, rekomendacija

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
12, 16, 22.

(I) Taip, į tinklą „Natura 2000“ neįtraukti miškai tikrai atlieka svarbų vaidmenį saugant ES
svarbos buveines ir rūšis, ypač tas, kurios gali būti lengvai išskaidytos arba atskirtos nuo kitų.
Šie miškai gali padėti iš esmės padidinti tinklo ekologinį vientisumą ir „Natura 2000“ teritorijų
funkcijų tarpusavio sąsają.
Be to, į tinklą „Natura 2000“ neįtrauktos teritorijos, kurios nėra paskelbtos specialiomis
saugomomis teritorijomis, gali būti papildomos vietos, kuriose randama įvairių rūšių ir
buveinių tipų. Tai turi ypač didelę reikšmę kalbant apie miško rūšis ir buveines, kurios yra
išplitusios didelėje teritorijoje (pvz., lokiai ir lūšys) arba yra plačiai paplitusios (pvz., pakrantės
miškai), nes į tinklą „Natura 2000“ yra įtraukta tik dalis viso jų ištekliaus (kartais mažiau nei
50 proc.). Tos į tinklą „Natura 2000“ neįtrauktos teritorijos yra būtinos tam, kad būtų galima
pasiekti palankią apsaugos būklę.
(R) Buveinių direktyvos 10 straipsniu valstybės narės yra raginamos tvarkyti laukinių faunos ir
floros rūšių migracijai, plitimui ir genetiniams mainams svarbius kraštovaizdžio elementus.
Šios priemonės gali apimti ir „Natura 2000“ teritorijomis nepaskelbtus miškus bei miško
žemę. 10 straipsnio nuostatomis sukeliama praktinių pasekmių miško savininkams ir
valdytojams tik tuo atveju, jei valstybės narės įgyvendina konkrečių su tuo klausimu susijusių
priemonių. Kai kurios šalys šį klausimą nagrinėja nacionalinėje arba regiono strategijoje (pvz.,
Ecoforests Latvijoje ir Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique Prancūzijoje).
Įgyvendinant Europos Komisijos žaliosios infrastruktūros iniciatyvą valstybės narės taip pat
bus raginamos imtis šių priemonių.
Tai, kad į tinklą „Natura 2000“ neįtrauktos teritorijos yra svarbios paukščiams, matyti iš
Paukščių direktyvos 3 straipsnio b punkto ir 4 straipsnio nuostatų, – jomis reikalaujama, kad
valstybės narės stengtųsi pagal ekologinius reikalavimus prižiūrėti ir tvarkyti buveines
saugomose teritorijose ir už jų ribų, taip pat išvengti buveinių taršos ar jų būklės blogėjimo.

71. Kokių esama teisinių reikalavimų, susijusių su į sąrašus įtrauktų rūšių saugojimu
prie tinklo „Natura 2000“ nepriskirtose teritorijose?
Teisinė prievolė

Tiksliniai subjektai: miškų
valdytojai ir (arba) savininkai,
institucijos.

Susiję atvejų tyrimai (Nr.):
12, 16.

Dviem ES gamtos apsaugos direktyvomis taip pat reikalaujama tam tikras rūšis saugoti visoje
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ES – tiek „Natura 2000“ teritorijose, tiek kitose teritorijose, kad būtų užtikrinta jų apsauga
visame ES esančiame jų natūralaus paplitimo areale. Tai taikoma visoms ES natūraliai
paplitusioms laukinių paukščių rūšims ir kitoms Buveinių direktyvos IV ir V prieduose
išvardytoms rūšims, kurios yra taip pat susijusios su miško buveinėmis.
Be to, taip pat reikalaujama, kad valstybės narės išsaugotų, palaikytų ir atkurtų pakankamą
buveinių įvairovę ir plotą visoms Europos teritorijoje esančioms laukinių paukščių rūšims
(Paukščių direktyvos 3 straipsnis). Vykdant šį reikalavimą gali reikėti į tinklą „Natura 2000“
neįtrauktose teritorijose imtis buveinių apsaugos priemonių.
Kalbant apie nuostatas dėl rūšių apsaugos visame paplitimo areale, šiomis dviem
direktyvomis84 reikalaujama, kad valstybės narės uždraustų:
- bet kokiais būdais tyčia žudyti arba gaudyti saugomų rūšių paukščius;
- tyčia naikinti arba rinkti jų lizdus ar kiaušinius arba tyčia skinti, rinkti, pjauti, rauti ar naikinti
saugomus augalus;
- pažeisti arba naikinti perėjimo ar poilsio vietas;
- juos tyčia trikdyti, ypač perėjimo, jauniklių auginimo, žiemos miego ir migracijos metu;
- laikyti, parduoti ir vežti iš gamtos paimtus egzempliorius.
Šių draudimo nuostatų, perkeltų į nacionalinės teisės aktus, privalo laikytis ir visi miško
savininkai, naudotojai bei valdytojai.
Tam tikromis aplinkybėmis, jei nėra kito tinkamo sprendimo ir jei nukrypimo nuo šių nuostatų
pasekmės yra suderinamos su bendrais abiejų direktyvų tikslais, yra leidžiama nukrypti nuo
šių nuostatų (pvz., siekiant išvengti didelės žalos augalams, gyvuliams, miškams, žvejybai ir
vandeniui). Sąlygos, kuriomis leidžiama nukrypti, yra nustatytos Paukščių direktyvos
9 straipsnyje ir Buveinių direktyvos 16 straipsnyje.
Daugiau patarimų dėl su rūšių apsauga susijusių Buveinių direktyvos nuostatų taikymo
pateikiama adresu
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm.

84

Tikslios sąlygos yra nustatytos Paukščių direktyvos 5 straipsnyje (dėl paukščių) ir Buveinių
direktyvos 12 straipsnyje (dėl gyvūnų) ir 13 straipsnyje (dėl augalų).
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PRIEDAI
1 PRIEDAS. TERMINŲ ŽODYNĖLIS IR AKRONIMAI

TERMINŲ ŽODYNĖLIS
Labai seni miškai / miškingi plotai. Žr. terminą „senieji miškai“.
Miško įveisimas – miško įveisimas sodinant medžius arba tikslingai sėjant sėklas žemėje,
kuri iki to laiko nebuvo priskirta prie miško kategorijos. Tuo tikslu būtina pakeisti žemės
naudojimo paskirtį – iš ne miško žemės į miško žemės (2015 m. miško išteklių vertinimas.
Terminai ir apibrėžtys (FRA 2015 Terms and definitions); „miško išteklių vertinimas“ (MIV;
FAO, 2012 m.85).
Buveinių direktyvos I priedas. Šiame priede yra išvardyti Bendrijos svarbos natūralių
buveinių tipai, kuriems apsaugoti būtina paskelbti specialias saugomas teritorijas.
Buveinių direktyvos II priedas. Šiame priede yra išvardytos Bendrijos svarbos gyvūnų ir
augalų rūšys, kurioms apsaugoti būtina paskelbti specialias saugomas teritorijas. Dauguma
šiame priede išvardytų rūšių yra taip pat išvardytos IV priede.
Buveinių direktyvos III priedas. Šiame priede yra išvardyti kriterijai, pagal kuriuos
atrenkamos teritorijos, atitinkančios teritorijų pripažinimo Bendrijos svarbos teritorijomis ir
paskelbimo specialiomis saugomomis teritorijomis reikalavimus.
Buveinių direktyvos IV priedas. Šiame priede yra išvardytos Bendrijos svarbos gyvūnų ir
augalų rūšys, kurioms būtina griežta apsaugai.
Buveinių direktyvos V priedas. Šiame priede yra išvardytos Bendrijos svarbos gyvūnų ir
augalų rūšys, dėl kurių gali būti taikomos tvarkymo priemonės, kad būtų galima imti iš gamtos
ir naudoti jų egzempliorius.
Biogeografiniai regionai. Buveinės ir rūšys, kurios paprastai yra randamos kartu, yra
siejamos su regionais, kurių klimatas, aukštis virš jūros lygio ir geologija yra panašūs.
Ekologijos požiūriu Europą būtų galima padalyti į devynis sausumos ir keturis jūros
biogeografinius regionus. Valstybei narei atliekant rūšies ar buveinės apsaugos būklės
vertinimą, tikrinamoji teritorija, kuri yra vertinama, yra ne tos valstybės narės teritorija, o
atitinkamos toje valstybėje narėje esančios biogeografinių regionų dalys (EK, 2009 m.86).
Apsaugos būklė. Buveinių direktyvos 1 straipsnyje yra apibrėžtas buveinėms ir rūšims
taikomas terminas „apsaugos būklė“. Natūralios buveinės apsaugos būklė reiškia visus
natūralias buveines ir joms tipiškas rūšis veikiančius veiksnius, galinčius daryti ilgalaikį
poveikį jų natūraliam paplitimui, struktūrai ir funkcijoms bei joms tipiškų rūšių ilgalaikiam
išlikimui valstybių narių, kurioms taikoma Sutartis, teritorijoje. Rūšies apsaugos būklė reiškia
atitinkamą rūšį veikiančius veiksnius, galinčius daryti ilgalaikį poveikį jos populiacijos
paplitimui ir gausumui valstybių narių, kurioms taikoma Sutartis, teritorijoje. Remiantis
keturiais Buveinių direktyvos 1 straipsnyje apibrėžtais parametrais, apsaugos būklė gali būti
vertinama kaip palanki, nepalanki-netinkama ir nepalanki-bloga. Buveinėms taikomi

85
86

http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf.

EK, 2009 m. Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui. Bendra buveinių tipų ir rūšių apsaugos būklės
ataskaita, kaip reikalaujama Buveinių direktyvos 17 straipsnyje. KOM(2009) 358 galutinis, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:LT:PDF .
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parametrai yra paplitimo arealas, plotas, struktūra ir funkcijos, taip pat ateities perspektyva, o
rūšims – paplitimo arealas, populiacija, rūšies buveinė ir ateities perspektyva.
Negyva mediena – visa stačia, nukritusi ant žemės arba dirvožemyje esanti negyva
sumedėjusi biomasė, kurios nėra miško paklotėje. Negyva mediena apima ant dirvos
paviršiaus gulinčią medieną, negyvas šaknis ir 10 cm arba didesnio diametro arba bet kokio
kito atitinkamoje šalyje taikomo diametro kelmus (2015 m. MIV. Terminai ir apibrėžtys; FAO,
2012 m.). Europos miškuose esantis negyvos medienos kiekis – svarbus miško biologinės
įvairovės rodiklis. Negyvų stovinčių medžių (šakotų kelmų) ir gulinčių medžių (rąstų) kiekis
miško plote ir kitoje miškingoje žemėje yra vienas iš Europos biologinės įvairovės rodiklių
(SEBI 018) ir vienas iš Ministrų konferencijoje dėl Europos miškų apsaugos (MCPFE)
nustatytų miško biologinės įvairovės būklės vertinimo rodiklių. Paprastai ataskaitose yra
nurodomas negyvos medienos kiekis pagal miško tipą – atsižvelgiama į stovinčius ir gulinčius
negyvus medžius, kurių ilgis yra ne mažesnis kaip 2 m, o diametras – ne mažesnis kaip
10 cm (MCPFE, Europos aplinkos agentūra (EAA87).
Miškų naikinimas – miško pavertimas kitos naudojimo paskirties žeme arba medžių lajos
dangos sumažinimas viršijant 10 proc. ribą. Miškų naikinimas reiškia tai, kad miško danga
prarandama ilgam arba visam laikui ir kad turi būti pakeista žemės naudojimo paskirtis. Tai
apima teritorijas, kuriose miško žemė yra pakeista į žemės ūkio paskirties žemę, ganyklas ar
vandens telkinius, taip pat miesto teritorijas (2015 m. MIV. Terminai ir apibrėžtys; FAO,
2012 m.).
Išsaugojimo lygis. Šiame dokumente tai reiškia „Natura 2000“ teritorijoje esančios Bendrijos
svarbos buveinės tipo arba rūšies apsaugos būklę, nurodytą standartinėje duomenų formoje
(SDF, žr. toliau). SDF naudojami trys kriterijai (reprezentatyvumas, santykinis plotas ir
buveinių tipų apsaugos laipsnis, populiacija, rūšių apsaugos ir izoliacijos laipsnis), pagal
kuriuos nustatomas kiekvienos konkrečioje teritorijoje aptinkamos rūšies ar buveinių tipo
bendras įvertinimas88.
Buveinių tipams ir rūšims taikomi ekologiniai reikalavimai. Šiame dokumente šie
reikalavimai yra apibrėžiami kaip visuma visų ekologinių reikmių, įskaitant abiotinius ir
biotinius veiksnius, kurie laikomi būtinais siekiant užtikrinti teritorijoje esančių buveinių tipų
(t. y. ilgalaikiam palaikymui būtinos buveinės specifinės struktūros ir funkcijų, tipinių rūšių ir
t. t.) ir rūšių apsaugą, įskaitant jų santykį su fizine aplinka (oru, vandeniu, dirvožemiu, augalija
ir t. t.).
Lygiavertė priemonė (miškotvarkos plano) – miško tvarkymo vieneto arba jungtinio miško
tvarkymo vieneto (miško kvartalo, ūkio, įmonės, vandens baseino, savivaldybės arba
didesnio vieneto) lygmeniu surinkta informacija apie miško plotą, taip pat strateginiai planai ir
(arba) tvarkymo veikla, kurią planuojama vykdyti, kad būtų įgyvendinti tvarkymo arba plėtros
planai (FOREST EUROPE, MCPFE, 2002 m.).
Palanki apsaugos būklė. Palankios apsaugos būklės koncepcija – tai visiems buveinių
tipams ir rūšims taikomas bendras siektinas tikslas. Paprastais žodžiais jis gali būti
apibūdintas kaip padėtis, kai buveinės tipas arba rūšis klesti (kalbant apie kokybę ir
mastą / populiaciją) ir yra nemenka tikimybė, kad taip bus ir ateityje. Tai, kad buveinė arba
rūšis nėra nykstanti (t. y. nėra tiesioginės rizikos, kad ji gali išnykti), dar nereiškia, kad jos
apsaugos būklė yra palanki.

87

Žr. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood

88

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Pagal Buveinių direktyvos 1 straipsnį natūralios buveinės apsaugos būklė laikoma palankia,
jei:
– jos natūralus paplitimo arealas ir jos padengiami plotai tame areale yra stabilūs arba didėja;
– egzistuoja ir tikėtina, kad ateityje neišnyks jos ilgalaikiam palaikymui būtina specifinė
struktūra ir funkcijos;
– jai tipiškų rūšių apsaugos būklė yra gera.
Rūšies apsaugos būklė laikoma palankia, kai:
– atitinkamos rūšies populiacijos pokyčių duomenys rodo, kad ji pati pajėgi ilgą laiką išlikti
kaip gyvybingas jos natūraliosios buveinės komponentas;
– rūšies natūralaus paplitimo arealas nemažėja ir nėra tikėtina, kad bus sumažintas ateityje;
– yra ir tikriausiai bus pakankamai didelė buveinė, kurioje jos populiacija galės išlikti ilgą
laiką.
Miškas – didesnis kaip 0,5 hektaro žemės plotas, apaugęs medžiais, kurių aukštis siekia
daugiau kaip 5 metrus ir kurių lajos danga užima daugiau kaip 10 proc. ploto, arba apaugęs
medžiais, galinčiais pasiekti tokias ribas in situ. Tai neapima žemės, kuri iš esmės yra
naudojama žemės ūkio tikslams arba miesto reikmėms (2015 m. MIV. Terminai ir apibrėžtys;
FAO, 2012 m.).
Miškotvarkos planas – reguliariai peržiūrima priemonė, kurią taikant siekiama įgyvendinti
apibrėžtus tvarkymo tikslus. Tvarkymo plane turi būti pakankamai išsamiai aprašyti veiksmai,
kuriuos planuojama vykdyti atskiruose veiklos vienetuose (medynuose arba teritoriniuose
vienetuose), tačiau juose taip pat gali būti pateikiami bendrieji strateginiai planai ir veikla,
kurią planuojama vykdyti, kad būtų įgyvendinti tvarkymo tikslai. Ši apibrėžtis apima
saugomose teritorijose esančius miško plotus, kuriems yra parengtas tvarkymo planas.
(2015 m. MIV. Terminai ir apibrėžtys; FAO, 2012 m.). Pagal FOREST EUROPE procesą
miškotvarkos planas yra apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriame yra pateikiama informacija
(tekstinė informacija, žemėlapiai, lentelės ir grafikai), surinkta (reguliariai) atliekant miško
inventorizaciją miško vienetų, kuriuose vykdoma veikla (medynų arba teritorinių vienetų)
lygmeniu, taip pat pateikiamos operacijos, kurias planuojama atlikti atskiruose medynuose
arba teritoriniuose vienetuose, kad būtų pasiekti miškotvarkos tikslai (MCPFE, 2002 m.).
„Natura 2000“ apsaugos tikslus ir (arba) priemones apimantis miškotvarkos planas.
Šiame dokumente ši sąvoka yra apibrėžiama kaip miškotvarkos planas, taip pat apimantis
informaciją apie apsaugos tikslus, nustatytus „Natura 2000“ teritorijai, į kurią įeina miškas,
kuriam yra taikomas tas planas. Visos operacijos, kurioms yra taikomas šis planas, yra
kuriamos taip, kad jos derėtų su šiais apsaugos tikslais. Be to, šis planas taip pat gali apimti
miškininkystės arba kitas operacijas, kuriomis yra aktyviai prisidedama prie teritorijai
nustatytų apsaugos tikslų siekimo. Tam tikrose „Natura 2000“ teritorijose gali būti vienu metu
taikomi vienas ar keli „Natura 2000“ apsaugos tikslus apimantys miškotvarkos planai, taip pat
specialus tai teritorijai skirtas „Natura 2000“ teritorijos tvarkymo planas.
Visiškai integruotas „Natura 2000“ teritorijos ir (arba) tvarkymo planas. Šiame
dokumente ši sąvoka yra apibrėžiama kaip tvarkymo planas, kuriame yra pateikiama išsami
informacija apie miškininkystės veiklą ir „Natura 2000“ teritorijoms aktualius aspektus (miško
registro duomenys, miškotvarkos tikslai, Bendrijos svarbos buveinių tipai ir rūšys, apsaugos
tikslai ir pan.), taip pat apie planuojamas miškininkystės operacijas ir „Natura 2000“ apsaugos
priemones, kurios gali apimti ir konkrečias miškininkystės operacijas. Visos į visiškai
integruotą tvarkymo planą įtraukiamos operacijos ir priemonės yra kuriamos taip, kad derėtų
su konkrečiai teritorijai nustatytais apsaugos tikslais. Visiškai integruotas „Natura 2000“
teritorijos ir (arba) miško tvarkymo planas – tai atskira tam tikro miško ploto, kuris priklauso
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vienam savininkui arba jų grupei ir kuris visas yra paskelbtas „Natura 2000“ teritorija,
tvarkymo priemonė. Šioms teritorijoms šis planas atlieka įprasto miškotvarkos plano ir
„Natura 2000“ teritorijos tvarkymo plano funkcijas.
Miško plotas, kuriam yra parengtas tvarkymo planas, – miško plotas, kuriam yra
parengtas ir įformintas ilgalaikis tvarkymo planas. Miško plotas, kuriam yra parengtas
tvarkymo planas, gali būti miško tvarkymo vieneto arba jungtinio miško tvarkymo vieneto
(miško kvartalo, ūkio, įmonės, vandens baseino, savivaldybės arba didesnio vieneto)
lygmens plotas.
Miško nuosavybė. Paprastai tai reiškia teisę laisvai ir išimtinai naudotis mišku, jį kontroliuoti,
perduoti ar kitaip juo naudotis. Nuosavybės teisė gali būti įgyjama ją perduodant, t. y. turtą
parduodant, dovanojant ar paveldint. Miško nuosavybė – tai medžių, augančių prie miško
kategorijos priskirtoje žemėje, nuosavybė, neatsižvelgiant į tai, ar šių medžių savininkas yra ir
pačios žemės savininkas (2015 m. MIV. Terminai ir apibrėžtys; FAO, 2012 m.).
Miškininkystė – profesija, apimanti miško ir su mišku susijusių išteklių tvaraus kūrimo,
tvarkymo, naudojimo ir saugojimo žmonių labui mokslą, meną ir praktiką, visa tai darant tam,
kad būtų galima pasiekti norimus tikslus, patenkinti poreikius ir išsaugoti vertybes. (AMO,
2008 m.).
Rūšies buveinė – aplinka, kuriai yra būdingi konkretūs abiotiniai ir biotiniai veiksniai ir kurioje
ta rūšis gyvena bet kuriuo jos biologinio ciklo etapu.
Bendrijos svarbos buveinių tipai – buveinės, kurioms valstybių narių europinėje teritorijoje
esančiame natūralaus paplitimo areale gresia išnykimas; arba kurių natūralaus paplitimo
arealas yra mažas dėl regresijos arba dėl to, kad atitinkama teritorija iš esmės yra apribota;
arba kurios yra svarbios dėl vienam ar keliems biogeografiniams regionams būdingų tipinių
ypatybių. Šie buveinių tipai yra išvardyti Buveinių direktyvos I priede.
Introdukuota rūšis – rūšis, porūšis arba žemesnis taksonas, esantis už natūralaus paplitimo
arealo (ankstesnio arba esamo) ir galimo paplitimo teritorijos ribų (t. y. už paplitimo arealo,
kuriame natūraliai yra randamas arba galėtų būti randamas nevykdant tiesioginės arba
netiesioginės introdukcijos arba be žmonių priežiūros, ribų) (2015 m. MIV. Terminai ir
apibrėžtys; FAO, 2012 m.).
Invazinės rūšys – rūšys, kurios nėra tam tikros ekosistemos vietinės rūšys ir kurias
introdukavus arba kurioms išplitus yra daroma arba gali būti daroma socialinė, kultūrinė ir
ekonominė žala arba žala aplinkai, taip pat žala žmonių sveikatai (2015 m. MIV. Terminai ir
apibrėžtys; FAO, 2012 m.).
Daugeriopos naudojimo paskirties miškas – miško plotas, visų pirma skirtas naudoti
daugiau nei vienu tikslu, ir nė vienas iš tų tikslų atskirai nėra laikomas pagrindine nustatyta
funkcija. Tai gali būti bet kurių toliau išvardytų funkcijų derinys: prekių gamyba, dirvožemio ir
vandens apsauga, biologinės įvairovės apsauga ir socialinių paslaugų teikimas; nė viena iš
šių funkcijų atskirai nėra laikoma pagrindine funkcija (2015 m. MIV. Terminai ir apibrėžtys;
FAO, 2012 m.).
„Natura 2000“ miškas. Šiame dokumente sąvoka „Natura 2000“ miškas“ reiškia mišką arba
miško dalį, įtrauktą į teritoriją, kuri yra paskelbta „Natura 2000“ teritorija. „Natura 2000“
teritorijoje esantis miškas gali apimti buveinių tipus, atitinkančius Buveinių direktyvos I priede
išvardytus buveinių tipus, taip pat buveines, kurios nėra Bendrijos svarbos buveinės, tačiau
jos yra tam tikru požiūriu svarbios kaip Bendrijos svarbos rūšių buveinės arba svarbios vien
dėl bendro teritorijos arba „Natura 2000“ tinklo vientisumo (sąsaja).
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Natūralus miškas – vietinių rūšių medžių miškas, nepriskirtas prie miško plantacijų
kategorijos (FAO, 2000 m. MIV).
Savaiminis miško plitimas – miško plitimas vykstant natūraliai kaitai žemėje, kuri iki to laiko
buvo kitos naudojimo paskirties žemė (pvz., miško kaita žemėje, kuri anksčiau buvo
naudojama kaip žemės ūkio paskirties žemė) (2015 m. MIV. Terminai ir apibrėžtys; FAO,
2012 m.).
Neintervencinis tvarkymas – tvarkymas, kurio tikslas – prireikus leisti vykti natūraliems
procesams neleidžiant rūšių trikdyti dėl žmonių veiklos, nes tai reikšmingai paveiktų biologinę
įvairovę (Gairės dėl laukinės gamtos apsaugos).
Ne medžio produktai – iš miško išteklių pagamintos prekės – realūs fiziniai biologinės
kilmės objektai, bet ne mediena. Paprastai į šią produktų grupę įeina augaliniai (ne medžių) ir
gyvūniniai produktai, surinkti iš teritorijų, kurios apibrėžiamos kaip miškai. Į ją įeina toliau
nurodyti konkretūs produktai, neatsižvelgiant į tai, ar jie gauti iš natūralių miškų, ar iš
plantacijų: gumiarabikas, guma / lateksas ir derva; kalėdinės eglutės, kamštiena, bambukas ir
rotangas (2015 m. MIV. Terminai ir apibrėžtys; FAO, 2012 m.).
Senasis miškas. Senųjų miškų medynai – pirminiuose arba antriniuose miškuose, kuriuose
yra išplitusios paprastai su to tipo senuoju pirminiu mišku siejamos struktūros ir rūšys,
esantys medynai.
Kita miškinga žemė (KMŽ) – didesnis kaip 0,5 hektaro žemės plotas, nepriskirtas prie miško
kategorijos. Jame medžių lajos danga užima 5–10 proc. ploto, o subrendusių medžių aukštis
gali siekti 5 metrus in situ; arba jo danga yra mišri – ją sudaro krūmokšniai, krūmai ir medžiai.
Tai neapima žemės kuri iš esmės yra naudojama žemės ūkio tikslams arba miesto reikmėms
(FAO, 2015 m. pasaulio miško išteklių vertinimas; terminai ir apibrėžtys; darbinis dokumentas
144/E, Roma, 2012 m.).
Vabzdžių protrūkis – aiškus miško sveikatos būklės pablogėjimas dėl staigaus kenksmingų
vabzdžių kiekio padidėjimo (2015 m. MIV. Terminai ir apibrėžtys; FAO, 2012 m.).
Pasodinti miškai – miškai, kuriuos iš esmės sudaro medžiai, įveisti juos sodinant ir (arba)
tikslingai sėjant sėklas. (2015 m. MIV. Terminai ir apibrėžtys; FAO, 2012 m.).
Pirminis miškas – natūraliai atsikūręs miškas, kuriame auga vietinių rūšių medžiai ir nėra
aiškiai matomų žmogaus veiklos požymių, o ekologiniai procesai nėra pastebimai sutrikdyti.
Keletas svarbiausių pirminiams miškams būdingų ypatybių yra šios:
• juose vyksta natūralūs miško pokyčiai, kaip antai natūralios medžių rūšių sudėties, negyvos
medienos kiekio, natūralios amžiaus struktūros ir natūralių atsikūrimo procesų pokyčiai;
• plotas yra pakankamai didelis, kad išliktų jam būdingos natūralios ypatybės;
• nėra žinoma reikšmingos žmonių intervencijos atvejų arba paskiausia reikšminga žmonių
intervencija buvo vykdyta pakankamai seniai ir dėl to ji negalėjo lemti natūralios rūšių
sudėties ir procesų atsikūrimo (2015 m. MIV. Terminai ir apibrėžtys; FAO, 2012 m.).
Prioritetiniai buveinių tipai – valstybių narių europinėje teritorijoje esantys natūralių
buveinių tipai, kuriems gresia išnykimas ir kuriems apsaugoti Bendrija, atsižvelgdama į
valstybių narių europinėje teritorijoje esančią jų natūralaus paplitimo arealo dalį, yra
prisiėmusi ypatingų įsipareigojimų. Buveinių direktyvos I priede šie buveinių tipai yra pažymėti
žvaigždute.

Prioritetinės rūšys – rūšys, kurioms apsaugoti Bendrija, atsižvelgdama į valstybių narių
europinėje teritorijoje esančią jų natūralaus paplitimo arealo dalį, yra prisiėmusi ypatingų
įsipareigojimų. Buveinių direktyvos II priede šios rūšys yra pažymėtos žvaigždute.

Tinklas „Natura 2000“ ir miškai

103

Miško atkūrimas – miško pakartotinis įveisimas sodinant medžius arba tikslingai sėjant
sėklas žemėje, kuri yra priskirta prie miško kategorijos. Atkuriant mišką, žemės naudojimo
paskirties keisti nereikia (2015 m. MIV. Terminai ir apibrėžtys; FAO, 2012 m.).
Pusiau natūralus miškas – miškas ir (arba) kita miškinga žemė, kurioje auga vietinių rūšių
medžiai ir kuri atsirado juos pasodinus, tikslingai pasėjus sėklas arba vykstant palaikomiems
natūralaus atsikūrimo procesams. Ši kategorija apima intensyviai tvarkomas teritorijas,
kuriose yra naudojamos vietinės rūšys ir vykdomi tikslingi veiksmai siekiant padidinti ir (arba)
pasiekti optimalią pageidaujamų rūšių dalį ir taip sukelti miško struktūros ir sudėties pokyčius;
šiuose miškuose gali būti natūraliai ataugusių kitų rūšių medžių nei buvo sodinta ar sėta;
juose gali būti plotų, kuriuose yra natūraliai ataugusių introdukuotų rūšių medžių; ši kategorija
apima plotus, kurie yra intensyviai tvarkomi vykdant tikslingus veiksmus, kaip antai retinimo
arba tręšimo veiksmus, kad būtų pagerintos arba optimizuotos pageidaujamos miško
funkcijos. Šie veiksmai gali lemti miško struktūros ir sudėties pokyčius (2015 m. MIV.
Terminai ir apibrėžtys; FAO, 2012 m.).

Bendrijos svarbos teritorija (BST) – teritorija, kuria biogeografiniame rajone arba
regionuose, kuriuose ji yra, reikšmingai prisidedama prie Buveinių direktyvos I priede
išvardytų buveinių tipų arba II priede išvardytų rūšių palankios apsaugos būklės išlaikymo
arba atkūrimo, ir kuria taip pat gali būti reikšmingai prisidedama prie tinklo „Natura 2000“
vientisumo užtikrinimo ir (arba) prie atitinkamo biogeografinio regiono ar regionų biologinės
įvairovės išlaikymo. Bendrijos svarbos teritorijų sąrašai tvirtinami Komisijos sprendimais. Juos
galima peržiūrėti adresu
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm
Speciali saugoma teritorija (SST) – Bendrijos svarbos teritorija, kurią valstybės narės
įsteigia įstatymu, administraciniu aktu ir (arba) sutartimi ir kurioje yra taikomos būtinos
apsaugos priemonės, skirtos natūralių buveinių ir (ar) rūšių, dėl kurių teritorija yra įsteigta,
palankiai apsaugos būklei bei populiacijoms palaikyti arba atkurti.
Specialios apsaugos teritorija (SAT) – teritorija, kurią valstybės narės įsteigia pagal
Paukščių direktyvos 4 straipsnio 1 dalį ir kuri yra priskiriama prie teritorijų, kurios kiekiu ir
dydžiu yra tinkamiausios tos direktyvos I priede išvardytų rūšių ir į tą priedą neįtrauktų nuolat
aptinkamų migruojančių rūšių apsaugai.
Bendrijos svarbos rūšys – rūšys, kurios valstybių narių europinėje teritorijoje: yra
nykstančios, išskyrus rūšis, kurių natūralaus paplitimo arealas siekia tos teritorijos pakraštį ir
kurioms negresia išnykimas ar kurios nėra pažeidžiamos vakarų Palearktikos regione; yra
pažeidžiamos, t. y. manoma, kad netolimoje ateityje jos gali būti perkeltos į nykstančiųjų
kategoriją, jei ir toliau veiks tai lemiantys veiksniai; yra retos, t. y. jų mažos populiacijos šiuo
metu nėra nykstančios ar pažeidžiamos, bet yra pavojus, kad jos gali tokiomis tapti. Šios
rūšys gyvena mažose geografinėse teritorijose arba yra retai išsidėsčiusios didesnėje
teritorijoje; arba jos yra endeminės ir reikalauja išskirtinio dėmesio dėl specifinio jų natūralios
buveinės pobūdžio ir (arba) dėl jų naudojimo galimo poveikio jų buveinei ir (arba) jų apsaugos
būklei. Šios rūšys išvardytos Buveinių direktyvos II priede ir (arba) IV arba V priede.
Europos svarbos rūšys. Šiame dokumente šios rūšys apima Bendrijos svarbos rūšis (žr.
pirmiau) ir į Paukščių direktyvos I priedą įtrauktas paukščių rūšis, taip pat kitas ES teritorijoje
nuolat aptinkamas migruojančias rūšis, dėl kurių pagal šią direktyvą būtina įsteigti specialios
apsaugos teritorijas.
Tvari miškotvarka – miškų ir miško žemės valdymas ir naudojimas taip ir tiek, kad išliktų jų
biologinė įvairovė, našumas, gebėjimas atsikurti, gyvybingumas ir galimybės dabar ir ateityje
atlikti svarbias ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas vietos, nacionaliniu ir pasauliniu
lygmenimis, nedarant žalos kitoms ekosistemoms (Ministrų konferencija dėl Europos miškų
apsaugos, Helsinkis, 1993 m.).
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AKRONIMAI
EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai
EK – Europos Komisija
EAA – Europos aplinkos agentūra
EFFIS – Europos miškų gaisrų informacijos sistema
PAV – poveikio aplinkai vertinimas
ERPF – Europos regioninės plėtros fondas
ESF – Europos socialinis fondas
FAO – Maisto ir žemės ūkio organizacija
FRA – FAO Miško išteklių vertinimo programa
MVT – Miškų valdymo taryba
GIS – geografinė informacinė sistema
LIFE – ES Aplinkos ir klimato politikos programa
MCPFE – Ministrų konferencija dėl Europos miškų apsaugos (taip pat vadinama FOREST
EUROPE)
VN – Europos Sąjungos valstybės narės
NVO – nevyriausybinė organizacija
KMM – kita miškinga žemė
PEFC – Miško pažymų patvirtinimo programa
RDP – kaimo plėtros programa
AMO – Amerikos miškininkų organizacija
SPAV – strateginis poveikio aplinkai vertinimas
TM – tvari miškotvarka
SDF – standartinė duomenų forma (informacijos apie „Natura 2000“ teritorijas perdavimo
forma)
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2 PRIEDAS
Bendrijos svarbos miško buveinių, kurios turi būti paskelbtos specialiomis
saugomomis teritorijomis, tipų ir (arba) rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga
pagal Buveinių direktyvą, taip pat paukščių rūšių, kurioms taikomos specialios
apsaugos priemonės pagal Paukščių direktyvą, sąrašas
Miško buveinių tipai ir jų apsaugos būklė (IB) pagal biogeografinius regionus
Legenda: FV – palanki; XX – nežinoma; U1 –nepalanki-netinkama; U2 –nepalanki-bloga
* – prioritetinė buveinė

Buveinių tipai

IB kiekviename biogeografiniame regione
(2007–2012 m.)
ALP

BOR

ŽEM

U2

U2

9020 - * Fenoskandijos seni plačialapių miškai

U2

U2

9030 - * Pirminių sukcesijos stadijų natūralūs miškai ant kylančios
sausumos pakrančių

U1

9010 - * Vakarų taiga

ATL

JUOD

U1

9040 - Šiauriniai subalpiniai / subarktiniai miškai su Čerepanovo
porūšio plaukuotuoju beržu (Betula pub. ssp czerepavoni)

FV

U1

9050 - Fenoskandijos žolinių augalų turtingi miškai su paprastąja
egle (Picea abies)

U1

U2

9060 - Spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ozų arba su jais susiję
9070 - Fenoskandijos miškingosios ganyklos

U2

9110 - Bukų miškai (Luzulo-Fagetum)

U1

U1

9120 - Atlantiniai acidofiliniai bukų miškai su bugieniais (Ilex)

U1

U1

9130 - Bukų miškai (Asperulo-Fagetum)

U1

U1

9140 - Vidurio Europos subalpiniai bukų miškai su Acer ir Rumex
arifolius

U1

9150 - Vidurio Europos bukų miškai ant kalkakmenio substratų

U1

U1

9160 - Subatlantinai ir vidurio Europos ąžuolų ir skroblų miškai

U2

U2

9170 - Ąžuolų ir skroblų miškai (Galio-Carpinetum)

U1

U2

FV

9180 - * Šlaitų, skardžių ir griovų liepiniai klevynai (Tilio-Acerion)

U1

U2

U1

9190 - Seni acidofiliniai ąžuolų (Quercus robur) miškai smėlėtose
lygumose

U2

91A0 - Seni bekočių ąžuolų miškai su Ilex ir Blechnum Britų salose

U2
XX

U2

U2

U2

U2

U2

U1

FV

FV

U2

U1

FV

XX

FV

U1

U2

U1

XX

U2

U1
U2

U1
U2

U1

U2

U2

U1

91B0 - Termofiliniai Fraxinus angustifolia miškai
91BA - Moezijos balteglių miškai

VID

PAN

STE

U2

9080 - * Fenoskandijos pelkėti lapuočių miškai

91AA - * Rytų regiono baltojo ąžuolo miškai

MAK

U1

U2

U1

91CA - Rhodopide ir Balkanų srities pušynai

U1

U1

91D0 - * Pelkiniai miškai

FV

U2

91E0 - * Aliuviniai miškai su Alnus glutinosa ir Fraxinus excelsior

U2

U2

91F0 - Paupiniai mišrūs Quercus robur, Ulmus laevis <...> miškai
prie stambių upių

U2

U1

FV

U1
U1

U2

U1

FV

U2

U2

U1

U1

U1

91C0 - * Kaledonijos miškai

U1

U1

U1

U1

U1

U2

U2

U1

U1

U1

U2

U2

U2

U1

U1
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Buveinių tipai

IB kiekviename biogeografiniame regione
(2007–2012 m.)
ALP

ATL

JUOD

BOR

ŽEM

MAK

VID

PAN

91G0 - * Panoniniai bekočio ąžuolo (Quercus petraea) ir skroblo
(Carpinus betulus) miškai

U1

U1

U1

U1

91H0 - * Panoniniai pūkuotojo ąžuolo (Quercus pubescens) miškai

U2

U2

U1

U1

91I0 - * Eurosibiriniai stepiniai ąžuolų (Quercus spp.) miškai

FV

U1

U1

U2

U1

91J0 - * Britų salų Taxus baccata miškai
U1

FV

91L0 - Ilyrijos ąžuolų ir skroblų miškai (Erythronio-Carpinion)

U2

U1

U1

U1

91M0 - Panonijos ir Balkanų burgundinio ir bekočio ąžuolo miškai

U1

U1

U1

U1

U1

91N0 - * Panonijos kontinentinių kopų krūmynai (JuniperoPopuletum albae)

FV
FV

FV
U1

XX

U2

U1
U1

91U0 - Sarmatijos stepiniai pušynai

U2

U2

U2

91V0 - Dakijos bukynai (Symphyto-Fagion)

FV

FV

91W0 - Moezijos bukų miškai

U1

U1

91X0 - * Dobrudžos regiono bukų miškai

U1

91Y0 - Dakijos ąžuolų ir skroblų miškai

U1

U1

91Z0 - Moezijos amerikinių liepų miškai

U1

9210 - * Apeninų bukų miškai su Taxus ir Ilex

FV

U1

FV

9220 - * Apeninų bukų miškai su Abies alba ir Abies nebrodensis

FV

FV

FV

9230 - Galicijos ir Portugalijos ąžuolynai su Quercus robur ir
Quercus pyrenaica
9240 - Quercus faginea ir Quercus canariensis Iberijos miškai

XX

U1

U1

XX

XX

XX

XX

9250 - Quercus trojana miškai

U1

9260 - Castanea sativa miškai

U1

9270 - Heleniniai bukų miškai su Abies borisii-regis

U1

U1

U1

U2

XX

FV

9280 - Quercus frainetto miškai

FV

9290 - Cupressus miškai (Acero-Cupression)

FV

92A0 - Salix alba ir Populus alba galeriniai miškai

U1

U1

U1

U2

U2

92B0 - Paupiniai miškai ne visada tekančių Viduržemio pajūrio
srities upių pakrantėse su Rhododendron ponticum
92C0 - Platanus orientalis ir Liquidambar orientalis miškai

U1

U1

U1

U1

U1

92D0 - Pietinės dalies paupiniai galeriniai miškai ir krūmynai (NerioTamaricetea)

U1

U1

U1
U1

9310 - Egėjo jūros srities Quercus brachyphylla miškai

U1

FV

9320 - Olea ir Ceratonia miškai

U1

9330 - Quercus suber miškai
9340 - Quercus ilex ir Quercus rotundifolia miškai

U1

U1

91S0 - * Vakarų Ponto bukų miškai
91T0 - Vidurio Europos kerpiniai pušynai

U2

U2

91P0 - Lenkinio kėnio miškai (Abietum polonicum)
91R0 - Dinarų kalnų pušynai ant dolomitų

STE

U2

91K0 - Ilyrijos Fagus sylvatica miškai (Aremonio-Fagion)

91Q0 - Vakarų Karpatų karbonatingi Pinus sylvestris pušynai
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U2
U1

U1

U1
U1

FV

U1

U1
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Buveinių tipai

IB kiekviename biogeografiniame regione
(2007–2012 m.)
ALP

ATL

JUOD

BOR

ŽEM

MAK

9350 - Quercus macrolepis miškai

VID

U1

9370 - * Datulių Phoenix sąžalynai

U1

9380 - Ilex aquifolium miškai

U1

FV
U2

9390 - * Krūmynai ir miškų žemaūgė augalija su Quercus alnifolia

FV

93A0 - Miškai su Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum
infectoriae)

FV

9410 - Kalnų ir alpinių sričių acidofiliniai Picea miškai

U1

9420 - Alpiniai Larix decidua ir (arba) Pinus cembra miškai

FV

9430 - Subalpiniai ir kalnų Pinus uncinata miškai

U1

9510 - * Abies alba miškai pietų Apeninuose

U1

U1

FV

FV

U2
U1

9520 - Abies pinsapo miškai

U1
U1

9540 - Viduržemio pajūrio srities miškai su endeminėmis Mesogean
pušimis

U1

U1

U2

U1

9550 - Kanarų pušų (endeminių) miškai
9560 - * Endeminiai miškai su Juniperus spp.

FV
U1

XX

U1

9570 - * Tetraclinis articulata miškai
U1

FV
U1

U1

6310 - Miškai su visžaliais ąžuolais (Quercus spp.)

U2

6530 - * Fenoskandijos miškapievės

2270 - * Pinus pinea ir (arba) Pinus pinaster pušų miškais
apaugusios kopos

U2

U2

9590 - * Cedrus brevifolia miškai (Cedrosetum brevifoliae)

2180 - Atlanto, žemyninės ir borealinės srities kopos, apaugusios
mišku

U1

U1

9580 - * Viduržemio pajūrio srities Taxus baccata miškai
95A0 - Aukštutinės Viduržemio jūros srities pušynai

STE

U2

9360 - * Makaronezijos laurų miškai (Laurus, Ocotea)

9530 - * Submediteraniniai miškai su endeminėmis juodosiomis
pušimis

PAN

U1

U1

U2

U2

U2

U1

U2

FV

U1

Rūšių, susijusių su į Buveinių direktyvos II ir IV priedus įtrauktais miškais, sąrašas89
* – prioritetinės rūšys

Žinduoliai
Barbastella barbastellus (II, IV)
*Bison bonasus (II, IV)
*Canis lupus (II, IV)
89

Į šį sąrašą yra įtrauktos svarbiausios su miškais susijusios rūšys, atrinktos remiantis ataskaita
„Pamatiniai 2010 m. ES biologinės įvairovės rodikliai“; III priedas („Rūšių priskyrimas kiekvienai
ekosistemai“). Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurios kitos rūšys taip pat gali būt priklausomos
nuo miškų tam tikruose regionuose arba jos gali būti priklausomos nuo miškų dėl to, kad yra jų
buveinės dalis.
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Capra aegagrus (II, IV)
Castor fiber (II, IV)
*Cervus elaphus corsicanus (II, IV)
Dryomys nitedula (IV)
Felis silvestris (IV)
*Gulo gulo (II)
Lynx lynx (II, IV)
*Lynx pardinus (II, IV)
Microtus tatricus (II, IV)
Muscardinus avellanarius (IV)
Myotis bechsteinii (II, IV)
Myotis bradtii (IV)
Myotis capaccinii (II, IV)
Myotis daubentonii (IV)
Myotis myotis (II, IV)
Myotis nattereri (IV)
Nyctalus azoreum (IV)
Nyctalus lasiopterus (IV)
Nyctalus leisleri (IV)
Nyctalus noctula (IV)
Ovis gmelini musimon (II, IV)
Pipistrellus maderensis (IV)
Pipistrellus nathusii (IV)
Pipistrellus pipistrellus (IV)
Pipistrellus pygmaeus (IV)
Plecotus auritus (IV)
Plecotus teneriffae (IV)
*Pteromys volans (II, IV)
Rhinolophus blasii (II, IV)
Rhinolophus euryale (II, IV)
Rhinolophus ferrumequinum (II, IV)
Rhinolophus mehelyi (II, IV)
Rousettus aegyptiacus (II, IV)
*Ursus arctos (II, IV)
Sciurus anomalus (IV)
Sicista betulina (IV)
Tadarida teniotis (IV)
Vespertilio murinus (IV)

Varliagyviai
Alytes cisternasii (IV)
Alytes obstetricans (IV)
Bombina bombina (II, IV)
Bombina variegata (II, IV)
Bufo calamita (IV)
Discoglossus montalentii (II, IV)
Discoglossus sardus (II, IV)
Pelobates cultripes (IV)
Rana arvalis (IV)
Raba dalmatina (IV)
Rana graeca (IV)
Rana latastei (II, IV)
Rana lessonae (IV)
Salamandra atra (IV)
Salamandra lanzai (IV)
Salamandrina terdigitata (II; IV)
Triturus carnifex (II, IV)
Triturus cristatus (II, IV)
Triturus dobrogicus (II)
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Triturus italicus (IV)
Triturus karelinii (IV)
Triturus marmoratus (IV)
Triturus montandoni (II, IV)
Triturus vulgaris ampelensis (II, IV)

Ropliai
Algyroides fitzingeri (IV)
Algyroides marchi (IV)
Algyroides moreoticus (IV)
Algyroides nigropunctatus (IV)
Chalcides sexlineatus (IV)
Chalcides viridianus (IV)
Chamaeleo chamaeleon (IV)
Elaphe longissima (IV)
Lacerta danfordi (IV)
Lacerta vivipara pannonica (IV)

Bestuburiai
Agathidium pulchellum (II, IV)
Anthrenochernes stellae (II, IV)
Apatura metis (IV)
Aradus angularis (II)
Arytrura musculus (II, IV)
Boros schneideri (II)
Buprestis splendens (II, IV)
*Callimorpha quadripunctaria (II)
Carabus hampei (II, IV)
*Carabus menetriesi pacholei (II, IV)
*Carabus olympiae (II, IV)
Carabus variolosus nodolosus (II, IV)
Carabus zawadszkii (II, IV)
Cerambyx cerdo (II, IV)
Chilostoma banaticum (II, IV)
Corticaria planula (II)
Cucujus cinnaberinus (II, IV)
Dioszeghyana schmidtii (II, IV)
Discus guerinianus (II, IV)
Erannis ankeraria (II, IV)
Fabriciana elisa (IV)
Geomalacus maculosus (II, IV)
Graellsia isabellae (II)
Hesperia comma catena (II)
Hygromia kovacsi (II, IV)
Hypodryas maturna (II, IV)
Leptidea morsei (II, IV)
Limoniscus violaceus (II)
Lucanus cervus (II)
Mesosa myops (II)
Morimus funereus (II)
*Nymphalis vaualbum (II, IV)
Odontopodisma rubripes (II, IV)
*Osmoderma eremita (II, IV)
Oxyporus mannerheimii (II)
Pholidoptera transsylvanica (II, IV)
*Phryganophilus ruficollis (II, IV)
Propomacrus cypriacus (II, IV)
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*Pseudogaurotina excellens (II, IV)
Pytho kolwensis (II, IV)
Rhysodes sulcatus (II)
*Rosalia alpina (II, IV)
Stephanopachys linearis (II)
Stephanopachys substriatus (II)
Xestia borealis (II)
Xestia brunneopicta (II)
Xyletinus tremulicola (II)
*Xylomoia strix (II, IV)

Augalai
*Abies nebrodensis (II)
Adenophora lilifolia (II)
*Arabis kennedyae (II)
Armeria neglecta (II)
*Asphodelus bento-rainhae (II)
Bryhnia novae-angliae (II)
Buxbaumia viridis (II)
Calamagrostis chalybaea (II)
Calypso bulbosa (II)
*Centaurea attica ssp. megarensis (II)
*Cephalanthera cucullata (II)
Cephalozia macounii (II)
*Chionodoxa lochiae (II)
Cinna latifolia (II)
Culcita macrocarpa (II)
*Cyclamen fatrense (II)
Cynodontium suecicum (II)
Cypripedium calceolus (II)
Dichelyma capillaceum (II)
Dicranum viride (II)
Diplazium sibiricum (II)
Distichophyllum carinatum (II)
Dracaena draco (IV)
*Dryopteris corleyi (II)
Herzogiella turfacea (II)
Hymenostemma pseudanthemis (II)
*Laserpitium longiradium (II)
Mandragora officinarum (IV)
Moehringia lateriflora (II)
Odontites granatensis (II)
Orthotrichum rogeri (II)
Paeonia clusii ssp. rhodia (II)
Paeonia officinalis ssp. banatica (II)
Plagiomnium drummondii (II)
Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica (II)
*Pyrus magyarica (II)
Ranunculus kykkoensis (II)
Ranunculus lapponicus (II)
Rhododendron luteum (II)
*Scilla morrisii (II)
Semele maderensis (II)
Senecio jacobea ssp. gotlandicus (II)
Senecio lagascanus ssp. lusitanicus (IV)
*Seseli intricatum (II)
Syringa josikaea (II)
Veronica micrantha (II)
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Paukščių rūšių, susijusių su į Paukščių direktyvos I priedą įtrauktais miškais ir
natūraliais miškingais plotais, sąrašas
Accipiter brevipes
Aegolius funereus
Aegypius monachus
Aquila adalberti
Aquila chrysaetos
Aquila clanga
Aquila heliaca
Aquila pomarina
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Bonasa bonasia
Bubo bubo
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis
Ciconia colonia
Ciconia nigra
Circaetus gallicus
Columba bollii
Columba junoniae
Columba palumbus azoricus
Columba trocaz
Coracias garrulus
Dendrocopos leucotos
Dendrocopos medius
Dendrocopos syriacus
Dryocopus martius
Elanus caeruleus
FaIco tinnunculus
Falco biarmicus
Falco eleonorae
Falco peregrinus
Falco vespertinus
Ficedula albicollis
Ficedula parva
Ficedula semitorquata
Fringilla coelebs
Fringilla teydea
Glauddium passerinum
Grus grus
Haliaeetus albicilla
Hieraaetus fasciatus
Hieraaetus pennatus
Hippolais olivetorum
Lanius collurio
Loxia scotica
Lullula arborea
Milvus migrans
Milvus milvus
Oenanthe leucura
Pandion haliaetus
Pernis apivorus
Picoides tridactylus
Picus canus
Platalea leucorodia
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Plegadis falcinellus
Sitta krueperi
Sitta whiteheadi
Sylvia rueppelli
Sylvia sarda
Sylvia undata
Tetrao tetrix
Tetrao urogallus
Tringa glareola

Parengta remiantis: Tucker & Evans, 1997. Habitats for Birds in Europe („Europos paukščių
buveinės“). BirdLife International.
Informacija apie šias paukščių rūšis skelbiama adresu
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/
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3 PRIEDAS. Pagrindinis ES miškams daromas neigiamas poveikis ir jiems kylančios
grėsmės90
Toliau yra pateikiama trumpa pagrindinių esamų ir ateityje tikėtinų grėsmių ir poveikio
„Natura 2000“ teritorijose esantiems miškams santrauka. Kaip matyti, tos grėsmės ir poveikis
gali kilti arba pasireikšti daugelio tipų miškuose, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra „Natura 2000“
teritorijoje.
Miško buveinėms ir rūšims kylančių grėsmių yra daug. Remiantis esamais įrodymais,
daugelio rūšių natūralios grėsmės ir žmogaus veiklos sukeltas poveikis ateityje gali būti
didesni ir dažnesni nei lig šiol. Tai reiškia, kad reikėtų skatinti planuoti galimas grėsmes.
Gamtinės grėsmės apima konkrečius aplinkos veiksnius, taip pat įvairių tarpusavyje susijusių
rūšių poveikį; pavyzdžiui, audros sukelta žala ir sausra gali lemti lengvesnį kai kurių ligų
plitimą (pvz., kinivarpų) (FOREST EUROPE, 2011 m.).
Pagrindinės Europos miškams ir „Natura 2000“ teritorijose esantiems miškams kylančios
gamtinės grėsmės yra šios: sausra, miško gaisrai, audros, vabzdžių protrūkiai, ligos,
invazinės svetimos rūšys ir temperatūros didėjimas. Pagrindinis žmogaus veiklos nulemtas
poveikis yra: miškų naikinimas, miško išskaidymas („Natura 2000“ teritorijose ir kitur),
buveinių nykimas, miško buveinių kokybės pokyčiai, žemės naudojimo paskirties ir žemės
dangos pokyčiai, teršalai ir miško medynų homogenizavimas (Hanski, 2006 m.,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1299308/). Šiame priede yra pateikiama su
esama būkle susijusios literatūros apžvalgos santrauka.
Gamtinės grėsmės ir (arba) trikdžiai
Sausra. Manoma, kad 1902–2010 m. Viduržemio jūros regione vyko kritulių kiekio žiemos
metu pokyčiai ir oro sąlygos darėsi sausesnės. Iš įrodymų matyti, kad maždaug nuo 1970 m.
sausros dažnėjo (Hoerling et al., 2011).
Miško gaisrai. Penkiose pietinėse ES valstybėse narėse kasmet sudega apie 400 000 ha
miško (tai sudaro 85 proc. viso ES sudegusio miško ploto). Duomenų apie 1980–2012 m.
tendencijas (didėjimo arba mažėjimo), susijusias su šių šalių sudegusio miško plotu, nėra.
Kalbant apie gaisrų skaičių, paskutiniame XX a. dešimtmetyje gaisrų skaičius didėjo (iš dalies
dėl registravimo procedūrų kokybės pagerėjimo), paskui maždaug dešimt metų jų skaičius
nekito, o pastarąjį dešimtmetį – mažėjo (European Commission, 2013). Kalbant apie
„Natura 2000“ teritorijas, kasmet sudega apie beveik 80 000 ha šiose teritorijose esančio
miško. Remiantis Europos miškų gaisrų informacijos sistemos (EFFIS) statistiniais
duomenimis apie gaisrus, 2000–2012 m. sudegė 1 044 917 ha „Natura 2000“ teritorijose
esančių miškų – tai sudaro 3,28 proc. viso atitinkamų šalių „Natura 2000“ teritorijų ploto (SanMiguel-Ayanz et al., 2012). Kai kuriose miško buveinėse gaisras – natūralus biologinę
įvairovę teigiamai veikiantis procesas.
Audros – rimta Europos miškams kylanti grėsmė, jos daro žalą miško buveinėms ir blogina jų
būklę, blogina kraštovaizdžio ir miško teikiamų paslaugų kokybę. Nuo 1950 m. daugiau nei
130 audrų padarė didelės žalos Europos miškams – kasmet buvo užregistruota vidutiniškai
po dvi dideles audras (Gardiner et al., 2010). 1990-2005 m. audros padarė žalos 1,7 proc. ES
šalių miškų, t. y. iš viso apie 2,5 mln. hektarų miško (FOREST EUROPE, 2011). Iš įrodymų
nematyti jokių (didėjimo arba mažėjimo) tendencijų, susijusių su audrų sukeltais nuostoliais
(pakoregavus pagal visuomeninius veiksnius), ir įsitikinta, kad (nominalųjį) nuostolių masto
didėjimą lemia visuomeniniai veiksniai (Barredo, 2010) ir didėjanti augančių medžių dalis
90 Šis tekstas yra grindžiamas esamais moksliniais Europos kraštovaizdžiui kylančios grėsmės įrodymais, o kai
kuriais atvejais – esamais tiksliniais „Natura 2000“ teritorijoms kylančios grėsmės tyrimais.
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miške (Gardiner et al., 2010). Kita vertus, audros taip pat gali pagerinti biologinei įvairovei
išlikti būtinas sąlygas, pavyzdžiui, dėl to, kad po audrų miške atsiranda daugiau negyvos
medienos.
Miško kenkėjai ir ligos. Vabzdžių ir užkratų protrūkiai daro didelę žalą Europos miškams ir dėl
to silpnėja miško ekosistemų sveikata ir gyvybingumas bei mažėja miško teikiamų paslaugų
mastas. 1990–2005 m. padaryta žalos 2,8 proc. ES miškų, t. y. iš viso padaryta žalos apie
4,4 mln. hektarų miško. Labiausiai nukentėjo Europos pietvakarinės dalies regionas –
padaryta žalos 13,4 proc. (1,7 mln. hektarų) miško ploto (FOREST EUROPE, 2011). Tam
tikrų kenkėjų ir ligų plitimą gali lemti netinkamas tvarkymas, kaip antai tam tikrai teritorijai
netinkančių rūšių medžių įveisimas ar pernelyg didelis medynų tankumas.
Invazinės svetimos rūšys. Invazinės svetimos rūšys (ISR) kelia didžiausią grėsmę
„Natura 2000“ teritorijose esantiems miškams ir jų biologinei įvairovei. Globalizacija (daugiau
tarptautinė prekyba, kelionės, turizmas, prekių gabenimas) ir pasauliniai aplinkos pokyčiai
lemia spartesnį invazinių rūšių plitimą Europoje. ISR – tai augalų, gyvūnų, grybų ir
mikroorganizmų rūšys, kurių introdukcija ir (arba) plitimas už natūralios buveinės ribų kelia
grėsmę biologinei įvairovei arba daro kitokį neigiamą poveikį ekosistemoms. Į žalingiausių
ISR sąrašą yra įtrauktos 163 rūšys, keliančios grėsmę Europos ekosistemoms. Nors šiam
rodikliui yra taikomi apribojimai, matyti, kad nuo 1950 m. Europoje kasmet atsirado daugiau
negu viena šio sąrašo rūšis (EEA, 2012a).
Temperatūros kilimas ir klimato kaita. Iš stebėjimo duomenų matyti, kad nuo ikipramoninio
laikotarpio iki 2003–2012 m. dešimtmečio Europoje temperatūra padidėjo 1,3°C. Nustatyta,
kad per pastaruosius 50 metų temperatūra sparčiai šilo Pirėnų pusiasalyje, Vidurio ir Šiaurės
rytų Europoje bei kalnuotuose regionuose. Per pastaruosius tris dešimtmečius temperatūra
labiausiai šilo Skandinavijoje, ypač žiemą, o Pirėnų pusiasalyje – daugiausia vasaros
laikotarpiu (Haylock et al., 2008; Morice et al., 2012).
Žmogaus veiklos nulemtas poveikis
Miškų naikinimas ir buveinių nykimas. Miškų naikinimas – pagrindinė miško buveinių nykimo
ir jų būklės blogėjimo priežastis. Pripažįstama, kad miškų naikinimas yra ir pagrindinė
pasaulio biologinės įvairovės nykimo priežastis. Kiekvienai rūšiai yra reikalinga ribinė
teritorija, kuri būtina rūšies populiacijai palaikyti, o šiai teritorijai sumažėjus daugiau nei iki tos
ribos, rūšis išnyks. (Ir t. t.)
Miško išskaidymas, sąsajų stoka, žemės naudojimo paskirties ir žemės dangos keitimas. ES
šalyse miško žemės plotas nuolat padidėja 0,4 proc. per metus ir 1990–2010 m. jis padidėjo
11 mln. hektarų (FOREST EUROPE, 2011), tačiau miško išskaidymas ir sąsajų stoka tebėra
pagrindinės visos ES problemos. Išskaidymas veikia ekologinius procesus, taigi ir daro
poveikį miškų galimybei teikti ekosistemų paslaugas, kaip antai užtikrinti buveines (genų
srautai, laukinių augalų ir gyvūnų išplitimas), apdulkinti, reguliuoti trikdymą (pvz., kenkėjų
plitimą) ir klimatą. Miško išskaidymas („Natura 2000“ teritorijose ir tarp jų) – vietos lygmens
procesas, kurį skatina žmogaus veikla, pavyzdžiui, miško kirtimas dėl kelių tiesimo, miesto
gyvenviečių kūrimas arba intensyvi žemės ūkio veikla, arba kuris vyksta dėl miško gaisrų.
Kraštovaizdis, kuriame nėra užtikrinta reikiama miškingų plotų sąsaja, užima 70 proc.
Europos teritorijos (Estreguil et al., 2012; Estreguil et al., 2013). 40 proc. Europos miško
žemės yra iki 100 m atstumu nutolusios nuo kitų žemių, taigi jos yra galimai mažiau tinkamos
būti vidaus buveinėmis. Miško pakraščiai yra šalia plotų, kuriuose žemė intensyviai
naudojama. 40 proc. miškingų plotų vieno kvadratinio km teritorijoje kartu su kitais natūraliais
ir (arba) pusiau natūraliais plotais, žemės ūkio paskirties ir dirbtiniais plotais sudaro mišrų
kraštovaizdį. Miško buveinių tęstinumas, taip pat erdvinė ir funkcinė natūralių saugomų ir
nesaugomų plotų sąsaja yra svarbūs didinant į tinklą „Natura 2000“ įtrauktų miško plotų
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vientisumą. Kalbant apie kraštovaizdžio formavimą didinant miško plotą, nustatyta, kad nauji
miško plotai ne visada padeda didinti vientisumą; iš to matyti, kad planuojant kraštovaizdį
būtina kartu taikyti miškotvarkos priemones, kuriomis siekiama atkurti arba įveisti mišką
(Estreguil et al., 2012; Estreguil et al., 2013).
Teršalai. Leistiną kiekį viršijantis oro teršalų, kaip antai azoto, sieros dioksido, sunkiųjų
metalų ir ozono, kiekis tiesiogiai ir netiesiogiai neigiamai veikia miško sveikatą. Remiantis
FOREST EUROPE (2011) duomenimis, šiuo metu didžiausias sulfato iškritų kiekis yra
nustatomas Vidurio Europoje ir keliose Viduržemio jūros regiono zonose. Didžiausias azoto
atmosferinių iškritų kiekis užregistruotas Vidurio Europoje – tarp Šiaurės Italijos ir Danijos,
taip pat kai kuriose Ispanijos ir Rumunijos zonose. Galiausiai kalcio iškritų kiekis yra
didžiausias Vidurio Europoje ir Europos Viduržemio jūros regione.
Netvarus miško ir žemės tvarkymas. Netvari miško (ir žemės) tvarkymo praktika – didelis
rūpestis. Svarbiausi iš lemiančių veiksnių – negyvų medžių šalinimas pernelyg dideliu mastu,
miško struktūros bloginimas (pvz., kai kurių rūšių medžių arba tam tikro amžiaus medžių
atrankinis kirtimas), miškingųjų ganyklų naudojimo nutraukimas, žemės dirbimo praktikos
keitimas, netinkamas tręšimas ir pesticidų naudojimas (EAA, 2010 m.).
Miško medynų homogenizavimas. Tam tikrų struktūrinių elementų (medžių rūšių, tam tikro
amžiaus medžių ir pan.) atrankinis pašalinimas. Vienodo amžiaus medžių miškuose ir vienos
rūšies medžių miškuose nėra užtikrinama specializuotoms miško rūšims reikalinga buveinių
kokybė.
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