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DĖL PLANUOJAMO STEIGTI SAVIVALDYBĖS DRAUSTINIO 

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gavo 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020-08-05 raštą Nr. (4.23E)-R2-2127 „Dėl 

planuojamo steigti savivaldybės draustinio“, kuriuo informuojama apie planuojamą steigti Girulių 

miško savivaldybės kraštovaizdžio draustinį. Įvertinusi pateikiamą informaciją, mokslininkų išvadas 

dėl draustinio steigimo Klaipėdos mieste Tarnyba teikia rekomendacinę išvadą, kad yra tikslinga 

steigti Draustinį.  

Įvertinome šiuo metu rengiamą Lietuvos Respublikos Bendrąjį planą. Perspektyvinio 

draustinio teritorija patenka į gamtinio karkaso geoekologinę takoskyrą, kurioje palaikomas ir 

stiprinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas. Šioje teritorijoje išskiriamas natūralaus pobūdžio 

miškingas mažai sukultūrintas kraštovaizdis. Tarnybos nuomone, Draustinio steigimas prisidėtų prie 

esamo kraštovaizdžio natūralumo išsaugojimo. 

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu rengiamame Klaipėdos miesto savivaldybės 

bendrajame plane valstybinės reikšmės Girulių miškas patenka į rekreacinių miškų zoną. Šioje zonoje 

numatoma plėtoti ekosistemų apsaugos ir rekreacinius miškus kaip reikšmingą savivaldybės 

teritorijos aplinkos oro kokybės regeneracinį potencialą. Siekiant sustiprinti naujos saugomos 

teritorijos steigimą, manome, kad šiame kompleksiniame teritorijų planavimo dokumente turėtų būti 

išgryninti Girulių miško apsaugos ir naudojimo prioritetai. Vienas bendrojo plano sprendinių, 

sustiprinančių gamtinio kraštovaizdžio apsaugą, galėtų būti siūlymas įsteigti savivaldybės Draustinį 

mokslininkų rekomenduojamose ribose.  

1960 m. Girulių miško teritorijoje (613 ha plote) buvo įsteigtas Girulių botaninis – 

zoologinis draustinis, kurios pagrindinės saugomos vertybės buvo pajūrio miško bendrijos ir 

gyvūnija. 1992 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu Nr. 1-2913 

įsteigus Pajūrio regioninį parką Girulių botaninio-zoologinio draustinio dalis pateko į regioninį parką, 

likusi  teritorija į Klaipėdos miesto rekreacinę teritoriją. Todėl atsižvelgiant į vietos savybes, 
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mokslininkų pateiktą pagrindimą, siūlome parinkti tinkamiausią vertybėms išsaugoti draustinio rūšį 

– siūlome apsvarstyti galimybę steigti ne kraštovaizdžio, bet botaninį – zoologinį draustinį, kurie 

steigiami siekiant išsaugoti retas bei nykstančias laukinių augalų, grybų ir gyvūnų rūšis, jų bendrijas 

ar buveines.  

Esant poreikiui Tarnyba pasiruošusi bendradarbiauti ir suteikti tarnybinę bei profesinę 

pagalbą steigiant naują Draustinį. 
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