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Praeitais metais sulaukę dviejų potvynių, šie metai mus stebina nemažiau. Šiemet praktiškai
nebuvus potvyniui ir stokojant pavasario lietaus gamta diktuoja naujas sąlygas, kuriomis vieni
džiaugiasi, kiti – nerimauja laukdami lietaus. Mūsų gamtosaugininkų komanda šiais metais taip pat
nerimauja. Pernai dėl per daug aukšto vandens lygio Šyšos polderyje perinčių meldinių nendrinukių
sumažėjo net 90 proc. Neramu kaip šis nepalankus smūgis atsilieps sugrįžusiai naujai meldinių
nendrinukių kartai bei kitoms paukščių rūšims, kurios negalėjo perėti. Tuomet aukštas vandens lygis
buvo laikomas siekiant polderio kanaluose apsaugoti žuvis nuo dūsimo. Tai buvo ypač nepalanku
tiek polderio įprastiems paukščiams, tiek ir ūkininkams. Šiuo metu Žemės ūkio ministerija rengia
naują polderių vandens reguliavimo tvarką, kuria aptaria ir su Aplinkos ministerija. Šiame procese
siūlysime įvertinti galimybę polderių kanaluose leisti ankščiau gaudyti žuvį siekiant išvengti jų
dūsimo vykdant pumpavimo darbus. Visgi džiaugiamės galėdami Jus informuoti, jog gegužės 5 d.
stebėjome pirmąsias meldines nendrinukes Kliošių kraštovaizdžio draustinyje, tarp Priekulės ir
Svencelės. Šyšos polderyje šie paukščiai kol kas nepastebėti.
Jau ne vienerius metus Jums minime apie rengiamą meldinės nendrinukės apsaugos agrarinę
aplinkosaugos priemonę, kuri suteiktų galimybę ūkininkauti šiam paukščiui palankiu būdu ir gauti
specialias Europos Sąjungos išmokas. Apgailestaujame, jog šios priemonės patvirtinimas (ji jau yra
parengta) dėl įvairių biurokratinių priežasčių užtrunka gerokai ilgiau nei norėtume. Visgi yra šiokių
tokių naujienų kuriomis norėtume su Jumis pasidalinti. Žemės ūkio ministerija informavo mus, jog
yra pritarusi specialiai meldinės nendrinukės apsaugos agrarinės aplinkosaugos priemonei, kuri buvo
pakartotinai svarstoma šios ministerijos „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programinio
laikotarpio valdymo komiteto“ posėdyje š. m. vasario 24 d. Tačiau Žemės ūkio ministerija kaip
atsakinga institucija yra priėmusi sprendimą naujo kaimo plėtros plano priemonių įgyvendinimą
taikyti nuo 2015 m., o 2014 metus laikyti kaip pereinamą laikotarpį pratęsiant 2007-2013 metų
laikotarpyje galiojusias agrarinės aplinkosaugos priemones.
Šis sprendimas motyvuojamas tuo, jog Europos Sąjungos šalys tik šių metų pradžioje yra
pasiekusios susitarimą dėl bendrosios žemės ūkio politikos ir joje numatomų principų mokėti
išmokas ūkininkams iki 2020 metų. Todėl šis sprendimas lemia, tai, jog naujoji meldinės nendrinukės
apsaugos priemonė bus taikoma tik nuo 2015 metų įsigaliojus naujai parengtam kaimo plėtros planui.
Priimdama mūsų siūlymus, Žemės ūkio ministerija informavo, jog nuo 2015 metų
galiojančiame kaimo plėtros plane išmokos meldinės nendrinukės apsaugai bus mokamos pagal dvi
naujas priemones:
1) „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama pelno nesiekiančioms investicijoms
aplinkosauginių tikslų ir aukštos gamtinės vertės vietovėse viešosios gerovės vertės pasiekimui“;
2) „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“

Pirmoji minima priemonė skirta atkurti kadaise buvusias meldinei nendrinukei svarbias
užliejamas pievas, kurios šiuo metu yra apaugusios nendrėmis ar krūmynais. Ši priemonė būtų
taikoma vienerius metus, o sutvarkius plotą ir gavus išmokas ūkininkai turėtų pereiti į antrąją
priemonę. Pagal antrąją priemonę ūkininkams būtų mokamos išmokos kekvienais metais už
priklausomai nuo pievų tipo vykdomo vėlyvo šienavimo. Derlingose pievose (tokiose kaip Šyšos
polderyje) būtų šienaujama du kartus per metus: liepos mėnesį (jei tuose plotuose meldinės
nendrinukės neperi) ir po rugpjūčio 15 dienos (visuose deklaruojamuose plotuose). Mažo derlingumo
žemapelkėse (tokiose kaip Kliošių kraštovaizdžio draustinyje) būtų šienaujama gerokai mažesniu
intensyvumu ir tik po rugpjūčio 15 d. Meldinės nendrinukės apsaugos agrarinės aplinkosaugos
priemonė bus taikoma tik specialiai išskirtose teritorijose, kurias patvirtina Aplinkos ministerija. Iš
viso tai apims 6000 ha ploto į kurį patenka Šyšos, Sausgalvių polderiai bei kitos teritorijos. Norinčius
detaliau susipažinti su numatomais plotais, prašome susisiekti su mumis – pasidalinsime šia turima
informacija.
Šiuo metu peržiūrimi ir atnaujinami duomenys reikalingi nustatyti išmokos dydį šioms
priemonėms. Siekiant, jog išmokos dydis būtų kuo objektyviau apskaičiuotas, kviečiame Jus
bendradarbiauti mums suteikiant informaciją apie Jūsų patirtį ūkininkaujant, patiriamas išlaidas ir
galimus nuostolius. Galinčius pasidalinti šia vertinga informacija kviečiame apie, tai pranešti
paskambinus į Baltijos aplinkos forumo biurą Vilniuje tel. (8 5) 255 9147.
Suprantame, jog numatoma išmoka pagal naują meldinės nendrinukės apsaugos priemone bus
mokamos tik nuo 2015 m., tačiau perinčioms meldinėms nendrinukėms Jūsų pagalba yra reikalinga ir
šiais metais. Todėl dar metų pradžioje kreipėmės į Aplinkos ministeriją prašydami skirti papildomą
finansavimą, kuris būtų naudojamas ūkininkams išmokėti kompensacijas už meldinei nendrinukei
palankų šienavimo vykdymą 2014 metais. Džiaugiamės galėdami pranešti, jog Aplinkos ministerija
iš principo pritarė tokio finansavimo skyrimui ir yra galimybė gauti tokias kompensacijas sudarius
specialias gamtos apsaugos sutartis. Kadangi šios papildomos paramos skyrimas yra tiesiogiai
siejamas su mūsų įgyvendinamu projektu, tai būtina suderinti su Europos Komisija ir gauti jų
sutikimą keičiant projekto sutartį. Šiuo metu su Europos Komisija bei Aplinkos ministerija yra
derinami šie juridiniai klausimai. Suderinus ir pasirašius atitinkamą sutartį turėsime realią galimybę
Jums mokėti kompensaciją dar šiais metais už specialia sutartimi prisiimtą įsipareigojimą taikyti
meldinei nendrinukei palankų ūkininkavimo būdą (jis aprašytas aukščiau, šiame laiške).
Preliminariai planuojame mokėti 1000 litų už hektarą kompensaciją, o gautinų lėšų kiekis
būtų pakankamas sudaryti sutartis apie 200 ha plotui. Numatant plotus, kuriems galėtų būti taikoma
ši kompensacija, pirmenybę teiksime tiems kuriuose birželio pradžioje bus stebimos meldinės
nendrinukės bei tiems plotams kuriuose meldinė nendrinukė aptinkama reguliariai. Sėkmingai
suderinus lėšų skyrimo klausimą su Europos Komisija, apie šią galimybę gegužės mėn. pabaigoje
organizuosime susirinkimą su Šilutės r. ūkininkais, kuriame aptarsime kompensacijų išmokėjimo
tvarką, terminus ir įsipareigojimus. Informaciją apie tokį susirinkimą išplatinsime vietinėje spaudoje,
Šilutės r. savivaldybės ir Nemuno deltos regioninio parko direkcijos informacinėse lentose bei per
kaimo bendruomenes. Jei jau šiandien žinote, jog norėtumėte pasinaudoti tokia galimybe, prašau apie
tai pranešti paskambinus į mūsų biurą tel. (8 5) 255 9147. Atkreipiame dėmesį, jog kompensacijos
bus mokamos tik tuo atveju jei Europos Komisija teigiamai ir laiku suderins šią galimybę (mūsų
nuomone, tokia tikimybė yra didelė).
Kaip ir ankščiau, šiais metais taip pat ketiname pagelbėti Šyšos polderio ūkininkams, turintiems
sunkumų pasirūpinti pievų nušienavimu. Šiais metais preliminariai planuojame, nušienauti apie 30 ha
plotą, o parinkti konkrečias vietoves mums padės Šyšos ir Pagrynių kaimo bendruomenės. Kontaktai
pasiteiravimui: Šyšos kaimo bendruomenės pirmininkė Monika Dobrovolskytė, tel. 8 633 72325 ir
Pagrynių kaimo bendruomenės pirmininkas Vygantas Kamarauskas tel. 8 686 09575. Džiaugiamės,
jog tokie rūpesčiai gali būti tvarkomi aktyviai dalyvaujant bendruomenėms. Jei manote, kad Jums bus
reikalinga tokia pagalba – prašau susisiekite su šių bendruomenių atstovais. Pirmenybę pagalbai
nušienauti pievas teiksime tiems plotams, kurie yra ypatingai svarbūs meldinei nendrinukei.
Jau tradicinė meldinės nendrinukės sutiktuvių šventė yra planuojama birželio mėn. pabaigoje.
Dalyvauti joje pakviesime atskiru kvietimu ir nuoširdžiai tikimės, jog kartu stebėsime šiuos ir kitus
paukščius, kurie be ūkininkų rūpesčio neturėtų galimybės gyventi Šyšos polderyje.
Daugiau naudingos informacijos galite rasti tinklalapyje www.meldine.lt
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