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Susirinkimo pirmininkas: Žymantas Morkvėnas 
Susirinkimo sekretorė: Rita Grinienė 
Darbotvarkė: Šyšos botaninio-zoologinio draustinio	gamtotvarkos plano rengimo aptarimas su 

žemės valdų savininkais. 
Svarstyta: Šyšos botaninio-zoologinio draustinio	gamtotvarkos plane (toliau – Gamtotvarkos 

plane) numatytų gamtotvarkos priemonių svarba retų rūšių ir buveinių apsaugai bei šių priemonių 
įgyvendinimo praktiniai aspektai. 

Rengiamame gamtotvarkos plano projekte didžiąją dalį gamtotvarkos priemonių numatyta 
įgyvendinti privačių savininkų žemės sklypuose ar jų dalyse, todėl registruotu paštu (pašto kvitai 
pridedami) kvietimai (pridedama) į Gamtotvarkos plano pristatymą buvo išsiųsti viso 66 žemės 
savininkams. Pasitarime iš viso dalyvavo 18 žmonių (14 žemės savininkų, 4 VšĮ „Baltijos aplinkos 
forumas” atstovai). Susirinkimo dalyviai buvo supažindinti su draustinyje išskirtuose tvarkymo 
plotuose numatomomis gamtotvarkos priemonėmis, vyko diskusija, kurios metu buvo iškelti ir 
aptarti šie svarbiausi klausimai: 

- Kokie bus šienavimo terminai? 
- Kokie prioritetai Šyšos polderyje yra svarbiausi: gamtosauginis, ūkininkavimo ar 
žuvininkystės? 

- Ar galima ūkininkams kaip galima anksčiau pranešti apie meldinių nendrinukių sugįžimą / 
nesugįžimą į jų plotus, nes jau gegužę pradedama šienauti? 

- Ar aktualu steigti Šyšos polderio asociaciją?  
- Išsakytas susirūpinimas žolės smulkinimu, kuris ne tik kenkia biologinei įvairovei, bet ir 

užkemša kanalus bei gadina vandens pumpavimo įrenginius. 
 
Į visus klausimus buvo atsakyta naudojant žemiau pateiktas formuluotes. 
- Šienavimo terminai nesikeis ir bus tokie, kaip yra taikoma pagal gerąją gamtai palankaus 
ūkininkavimo praktiką, t.y. pradedant šienauti anksčiausiai liepos 1 d. 

- Šyšos botaninis-zoologinis draustinis yra ir Natura 2000 teritorija, taip pat – PAST ir 
BAST, todėl pagrindinis prioritetas yra gamtosauginis. Ūkininkavimo prioritetas gali būti 
taikomas tik tose teritorijos vietose, kurios nėra ir artimiausiu metu negali būti labai 
svarbios nei paukščiams, nei kitoms saugomoms rūšims ar buveinėms. Žuvininkystės 
prioritetas šioje teritorijoje neturėtų būti taikomas, nes absoliuti dauguma vertybių yra 
susijusios su pievų ekosistema, o vandens lygio teritorijoje palaikymas pagal žuvų interesus 
nesutampa su pagrindiniu prioritetu išsaugant vertybes pievose. 

- Ūkininkams gegužės mėn. pranešti apie jų sklypuose apsigyvenusias ar einamaisiais metais 
neaptiktas meldines nendrinukes praktiškai neįmanoma, nes dauguma patinų veisimosi 
vietoje ilgesniam periodui apsistoja tik gegužės pabaigoje, o metodiškai apskaitos gali būti 
atliekamos anksčiausiai birželio pradžioje, kurių metu ir paaiškėja tikslios meldinių 
nendrinukių perėjimo vietos. 

- Šyšos polderio asociacijos steigimu ūkininkai nesusidomėjo. Kanalų priežiūros darbai yra 
labai brangūs, patys kanalai yra valstybės nuosavybė, todėl juos ir turėtų valyti valstybės 
samdomos melioracijos brigados.  

- Pilnai pritarta, kad smulkinimas yra žalingas daugeliu požiūriu, yra netoleruotinas ir turėtų 
būti aktyviau kontroliuojamas. 
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Pasitarimo metu prieštaravimų Gamtotvarkos plane numatomoms gamtotvarkos priemonėms 
nebuvo išsakyta. Buvo pasiūlyta: 

- Planuojant gamtotvarkos priemones, atsižvelgti į ūkininkų interesus; 
- vykdant meldinių nendrinukių apskaitas ūkininkams pranešti apie šių paukščių registravimo 

vietas ne tik po pirmosios apskaitos, kaip buvo daroma iki šiol, bet ir po antrosios apskaitos; 
- Įtraukti galimybę, kad atsakinga institucija individualiai suderintų galimas gamtosaugos 

priemones pvz., šienavimą, kai ūkininkas savo plotų specialioms gamtosauginėms 
išmokoms nedeklaruoja, bet nori prisidėti prie gamtinių vertybių išsaugojimo (ūkininkauja 
intensyviai, bet galėtų saugoti meldinę nendrinukę palikdami nešienautą atolą ar gamtininko 
konkrečiai išskirtą 1 ha teritoriją);  

- Reikėtų apsvarstyti tikslingumą ir galimybę patobulinti meldinės nendrinukės priemonę 
įtraukiant antrosios apskaitos duomenis nustatant šienavimo terminus. Tai svarbu perėjimo 
sezono metu dėl nendrinukių judėjimo (perskridimų) į kitas teritorijas, kuriose anksčiau 
nebuvo stebėtos. 

- Pasidomėti, ar Žemės ūkio ministerija atnaujino polderių naudojimo taisykles. 
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