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ĮVADAS  

 

Keičiantis ūkininkavimo tradicijoms neatsiejamai keičiasi ir Lietuvos kraštovaizdis. 
Mažėjant tradicine galvijininkyste besiverčiančių ūkininkų skaičiui vis daugiau pievų yra 
apleidžiamos, užleidžia vietą krūmynams. Tai neigiamai įtakoja ir gamtinę įvairovę. Pastoviai 
neganomos ir nešienaujamos pievos praranda joms būdingą didelę augalų rūšių įvairovę, jas 
apleidžia jose perintys paukščiai. Saugant likusias ir atkuriant buvusias pievų buveines yra 
ieškoma būdų, kaip šį procesą padaryti ekonomiškai naudingu ir patraukliu vietos 
bendruomenėms. 

Pastaraisiais metais Lietuvoje, vadovaujantis patvirtintais gamtotvarkos planais, 
tvarkymo planais ar tvarkymo programomis buvo tvarkyta per 100 „Natura 2000“ teritorijų. 
Siekiant jose išsaugoti ar atkurti atviras buveines ir sudaryti palankias sąlygas jose 
tarpstančioms saugomoms rūšims buvo vykdyti sumedėjusios augalijos ir jos atžalų kirtimai, 
nendrių kirtimai, sumedėjusios augalijos šienavimo darbai. Deja, dažnai „Natura 2000“ 
teritorijose atvirose buveinėse ūkininkavimas (ganymas, šienavimas) vykdomas netinkamai 
ar visai nevykdomas. Vykdomiems gamtotvarkos darbams dar trūksta nuoseklumo ir 
pastovumo. Iškirsta augalija greitai atauga, nes nepasirūpinama veiklų tęstinumu, į šias 
veiklas neįtraukiama vietos bendruomenė. Todėl pirminio tvarkymo metu pasiekti rezultatai 
prarandami, o saugomų teritorijų direkcijos bando įsavinti vis naujus tvarkymo plotus užuot 
koncentravusios pajėgas ir užtikrinusios pradėtų darbų tęstinumą vertingiausiose buveinėse. 

Saugomų teritorijų direkcijų, kurios atsakingos už „Natura 2000“ teritorijų priežiūrą ir 
jose esančių gamtos vertybių išsaugojimą, turimi ištekliai dažnai neatitinka realių poreikių. 
Gamtotvarkinių veiklų tęstinumui labai svarbu pasitelkti vietos ūkininkus ir kaimo 
bendruomenes, jas motyvuojant ir tikslingai remiant. Būtina surasti abipusiai – gamtai ir 
žmogui naudingiausius ūkininkavimo „Natura 2000“ teritorijose būdus. Kiekvienai tvarkytinai 
„Natura 2000“ teritorijai reikia parengti individualias ir praktiškai įgyvendinamas 
rekomendacijas, kaip sukurti mažiausiai išlaidų jų priežiūrai reikalaujančius ir ekonomiškai 
naudingiausius bei efektyviausius tvarkymo mechanizmus. Šio tikslo ir buvo siekiama 
projekto „Biologinei įvairovei ypač vertingų atvirų buveinių atkūrimas ir išsaugojimas „Natura 
2000“ teritorijose“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo metu. 

Biologinei įvairovei ypač vertingų atvirų buveinių atkūrimas ir išsaugojimas „Natura 
2000“ teritorijose yra pagrindinis projekto tikslas. Projekto uždaviniams įgyvendinti pasirinkti 
biologinės įvairovės požiūriu labai vertingi atvirų buveinių kompleksai keturiose saugomose 
teritorijose: Anykščių regioniniame parke, Kuršių nerijos nacionaliniame parke, Dzūkijos 
nacionaliniame parke ir Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate. Parinktos įvairių tipų 
atviros buveinės skirtingose gamtinėse sąlygose: Šventosios slėnio sausos pievos, Kuršių 
nerijos palvė, Stėgalių komplekso šlapynės ir Katros slėnio užliejamos pievos. Pasirinktos 
Projekto vietovės šalyje formuoja savotišką trikampį, kurio kampai remiasi į labai skirtingas 
gamtinių požiūriu teritorijas, taip pat atstovauja skirtingus Lietuvos regionus. Visa tai 
užtikrina labai įvairią patirtį ir tinkamą Projekto rezultatų sklaidą šalies mastu.  
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Vienas iš projekto uždavinių buvo parengti atvirų buveinių palaikymo mechanizmus, 
kad projekto rezultatai būtų ilgalaikiai ir tęsiami su kuo mažesnėmis sąnaudomis. Nereikėtų 
manyti, kad jie visada turėtų duoti tiesioginę finansinę naudą. Gamtos apsauga, su retomis 
išimtimis, nemažai kainuoja. Tačiau visapusiškas ekosistemų paslaugų vertinimas dažnai 
parodo, kad šios išlaidos daromos neveltui. Visais atvejais svarbu užtikrinti, kad gamtinės 
įvairovės išsaugojimas ir palaikymas vyktų kuo efektyvesniais būdais ir kuo pigesnėmis 
priemonėmis, būtų pasiektas tinkamas kokybės ir kaštų santykis. Projektas atkūrė 
ekosistemas ar sudarė prielaidas jų būklei pagerinti daugiau nei 400 ha plote. Tačiau ne 
mažiau svarbu, kad užtikrinant pradėtų darbų tęstinumą sukuriami mechanizmai padėsiantys 
užtikrinti pasiektų rezultatų ilgalaikį tęstinumą.  

Projektas tiesiogiai prisidėjo prie Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje 
numatytų prioritetų įgyvendinimo – geresnės biologinės įvairovės apsaugos, geresnės 
kraštovaizdžio apsaugos bei užimtumo didinimo, nedarbo, skurdo, socialinės atskirties 
mažinimo. Siekiant projekto tikslų įgyvendinimo, esminį vaidmenį vaidina bendruomenės ir 
vietos ūkininkai atkurdami ir plėtodami aplinkai palankias ūkininkavimo tradicijas. Pelkių 
hidrologinio režimo atkūrimas, ganiava, šienavimas ir apleistų teritorijų tvarkymas padės 
palaikyti atviras buveines svarbias specifinių rūšių išsaugojimui. Projekto metu įsigytos avys, 
ožkos ir galvijai bei atvertų buveinių panaudojimas bitininkystės ir žolininkystės tradicijų 
atgaivinimui suteiks galimybes vietos gyventojams gauti tiesioginę ekonominę naudą ir taip 
prisidės prie užimtumo didinimo ir verslumo skatinimo regionuose.  
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I. SITUACIJOS ANALIZĖ 

1. Trumpas teritorijos apibūdinimas 

Geologiniu požiūriu Kuršių nerija labai jauna. Dabartinės Kuršių nerijos užuomazga, 
prasidėjusi nuo Sembos moreninio rago, siejama su antrąja Litorinos jūros transgresijos 
banga, kuri Lietuvos pajūryje pasiekė maksimumą maždaug prieš 5 500 m. Tuo metu 
krantiniai procesai buvo labai aktyvus – jūros bangos ir srovės intensyviai abradavo 
moreninius krantus ir priekrantės dugną. Iš išplauto smėlio bei žvirgždo nuo Šarkuvos ir 
Rasytės salų bei seklumų ėmė formuotis smėlio ragai, kurie susilieję tarpusavyje bei 
susijungę su Sembos pusiasalio ragu suformavo pirminę Kuršių neriją. Tuo pat metu nuo 
Rasytės salos į šiaurę pamažu tįso kitas stambus smėlio ragas. Manoma, kad didžiausio 
Litorinos išplitimo metu Kuršių nerija buvo susidariusi maždaug iki Nidos. Toliau, šiaurėje 
plytėjo didelė Litorinos jūros įlanka. Tada Kuršių nerija nebuvo vientisa: tai vienur tai kitur 
atsirasdavo laikinų pratakų į jūrą. Vienur jas užnešdavo jūros smėlis, kitur stiprių audrų metu 
naujas pragrauždavo bangos ir srovės.  

Litorinos jūros regresijos metu krentant vandens lygiui išniro naujos seklumos, 
pagreitėjo ragų augimas. O jau susiformavusios nerijos dalyje, dėl praplatėjusių paplūdimių 
prasidėjo kopų formavimasis. Visa tai skatino nerijos augimą į šiaurę, pamažu atitveriant 
buvusią Litorinos įlanką nuo jūros. Archeologiniai radiniai Juodkrantės gintaro sąnašyne 
leidžia teigti, kad naujojo akmens amžiaus metu (prieš 4 500–4 000 m.) Kuršių nerija jau buvo 
susiformavusi iki Juodkrantės. 

Dėl didesnio jūros gylio ir smėlio seklumų bei sąnašų stygiaus Kuršių nerija 
Juodkrantės–Kopgalio ruože augo daug lėčiau. Dabartinį savo ilgį, ji buvo pasiekusi tik prieš 
mūsų eros pradžią. Platėjant nerijai ir vienai po kitos užankant protakoms vidurinėje nerijos 
dalyje, pagrindinė Nemuno vandens srovė krypo vis labiau į šiaurę, kol atsidūrė beveik 
dabartinėje Klaipėdos sąsiaurio vietoje. Taigi, mūsų eros pradžioje (maždaug prieš 2 000 m.) 
buvo galutinai susidarytas pagrindinis dabartinės Kuršių nerijos stuburas. 

Iki XVIII a., miškui įsitvirtinus parabolinėse kopose, o daug kur ir palvėje, masinis smėlio 
judėjimas buvo santykinai pristabdytas. Esminiai Kuršių nerijos kraštovaizdžio pokyčiai 
prasidėjo XVIII a. kai dėl masinio miškų kirtimo, ypač Septynerių metų karo (1756–1763 m.) 
metu, žmogaus sukeltų gaisrų ir kitos antropogeninės veiklos, anksčiau mišku apaugusios 
kopos vėl pajudėjo. Susiformavo didysis kopagūbris, kuris lyg volas judėjo skersai nerijos, 
labai suintensyvėjo ragų slinkimas į Kuršių marias. Šiuos procesus pristabdė nuo XIX a. 
vidurio pradėti kopų apželdinimo darbai, kurie ypač išsiplėtė XIX a. pabaigoje, o XX a. kopų 
judėjimas buvo pažabotas. 

Kuršių nerija pasižymi ypač raiškia vertikaliąja sąskaida, būdingas stipriai kalvotas, bei 
gilių slėnių reljefas. Visoje Kuršių nerijos teritorijoje didžiausius plotus užima miškai 
(paprastoji ir kalninė pušis), kuriuose įsiterpia išbarstyto užstatymo miestelių gyvenamieji 
pastatai, bei infrastruktūros elementai, kartu sudarydami miškingą mažai urbanizuotą 
kraštovaizdį. Dėl šių kraštovaizdžio savybių, teritorija estetiniu požiūriu yra ypač vertinga. 

Vėjų supustytos kopos, drėgni pažemėjimai (palvė), paplūdimiai – visas šis gana jaunas 
kraštovaizdis nuolatos kinta (1 pav.). Siekiant sulaikyti pustomą smėlį, dideli kopų plotai buvo 
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užsodinti mišku. Į Kuršių marias daug kur leidžiasi smėlėti kopų krantai. Marių pakrantės 
smėlėtos, išraižytos nendrėmis apaugusių įlankų. Sausi ir nederlingi nerijos dirvožemiai, 
staigios ir dažnos orų permainos, stiprūs vėjai neleido plėstis gyvenvietėms bet buvo 
palankūs savitai augmenijai formuotis.  

 

1 pav. Naglių gamtos rezervate. 

Projekto veiklos Kuršių nerijoje buvo vykdomas savaime mišku apaugusiuose arba 
tikslingai – apsodintose Birštvyno ir Bulvikio raguose. Šios teritorijos pasirinktos dėl jose 
išlikusių, tačiau dabar jau sunykusių palvinio tipo pievų fragmentų. Istoriškai, Kuršių nerijoje 
buvo gausu atviro tipo buveinių, tačiau, norint sustabdyti smėlio pustymą ir kopų slinkimą, 
didžioji dalis teritorijos buvo apsodinta mišku. 

 

2. Gamtosauginis statusas 

Kuršių nerijos nacionalinis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1991 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. I-1244 „Dėl Dzūkijos, 
Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės 
valstybinio rezervato įsteigimo“.  

Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribos patvirtintos Lietuvos Respublikos 
Seimo 2010-12-22 nutarimu Nr. XI-1248 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų 
plano patvirtinimo“. 

Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1999 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 308 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatų 
patvirtinimo“, o parko apsaugos reglamentas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
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2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 439 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos 
reglamento patvirtinimo“. 

Kuršių nerija kaip bendras Lietuvos ir Rusijos Federacijos objektas 2000 m. įrašyta į 

UNESCO1 Pasaulio paveldo sąrašą kaip kultūrinis kraštovaizdis. Ištįsusiame, 98 km  

ilgio ir 0,4–4 km pločio, smėlio kopų pusiasalyje žmonės apsigyveno dar priešistoriniais 

laikais. Nepaliaujama žmogaus kova su vėjo ir vandens stichijomis sukūrė Kuršių nerijos 

kraštovaizdį, kuriame atsispindi kelis amžius vykdomas kopų tvirtinimas ir apželdinimas. 

Tokio masto pajūrio kopų sutvirtinimo ir apželdinimo darbai yra unikalūs pasaulyje 

(http://whc.unesco.org/en/list/994). 

Pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 straipsnį Kuršių nerijos nacionalinio parko 
teritoriją yra Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausanti žemė. Lietuvos 
Respublikos pajūrio juostos įstatymas (2002 m. liepos 2 d. Nr. IX-1016) numato pajūrio 
juostą2. Pagal Pajūrio juostos įstatymo 4 str. 1 punktą visa Kuršių nerija yra priskiriama 
pajūrio juostai.  

Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 702 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko 
tvarkymo plano patvirtinimo“. Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano gamtos 
apsaugos kryptys ir priemonės rekomenduoja vykdyti šiuos nacionalinio parko būdingo 
gamtinio kraštovaizdžio atkūrimo darbus: 

 atkurti pamario palvės pievų ir medžių grupių gamtinį kompleksą Karvaičių 
kraštovaizdžio draustinio Bulvikio, Didžiojo Preilos, Pervalkos ir Birštvyno raguose; 

 renatūralizuoti kupstynės ir rumbių kraštovaizdį ruožuose palei Giedružės, 
Vecekrugo, Preilos, Karvaičių ir Skirpsto kopas Karvaičių kraštovaizdžio draustinyje ir 
Naglių ir Grobšto gamtinių rezervatų reguliuojamos apsaugos zonose; 

 palaikyti smėlio kopų kraštovaizdį Naglių ir Grobšto gamtinių rezervatų reguliuojamos 
apsaugos zonose – neleisti joms užželti krūmais ir medžiais. 

 kraštovaizdžio formavimo kirtimais Naglių gamtiniame rezervate atverti apžvalgos 
„langus“ į Pilkąsias kopas 

3. Gamtinės vertybės 

Dabartinį Kuršių nerijos kraštovaizdį sukūrė nepaliaujamos žmogaus kovos su vėjo ir 
vandens stichijomis. Tai rodo ir kelis amžius tebesitęsiantys kopų tvirtinimo ir apželdinimo 
darbai. Žmonėms iškirtus miškus, vėjo genamas smėlis slinko skersai pusiasalio. Didžiulės 
kopos savo kelyje palaidojo ne vieną pamario žvejų kaimą. Kuršių nerijoje kopas apželdinti 

                                                           

1 UNESCO – Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija. 

2 Pajūrio juosta – sausumos (kopagūbris, prieškopė, klifas, paplūdimys) ir jūros akvatorijos 
(povandeninis šlaitas iki 20 m gylio izobatos) dalis, kurios apsaugos ir naudojimo režimą nustato 
įstatymai ir kiti teisės aktai. 

http://whc.unesco.org/en/list/994
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=428043&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=428043&p_query=&p_tr2=2
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pradėta prieš porą šimtmečių. Žmonės suformavo pajūrio apsauginį kopagūbrį, sodindami 
miškus sustabdė slenkantį smėlį. Tokio masto pajūrio kopų sutvirtinimo ir apželdinimo darbai 
yra unikalus pasaulyje. Kuršių nerija yra darnaus žmogaus ir gamtos sambūvio pavyzdys, kaip 
žmogaus sugebėjo prisitaikyti prie gamtos jos nepažeisdamas. 

Kuršių nerijoje saugomos Europos bendrijos svarbos natūralios buveines: 1150 
lagūnos; 2110 užuomazginės pustomos kopos; 2120 baltosios kopos; 2130 pilkosios kopos; 
2140 kopų varnauogynai; 2170 kopų gluosnynai; 2180 medžiais apaugusios pajūrio kopos; 
2190 drėgnos tarpkopės; 2320 pajūrio smėlynų tyruliai. 

Nacionaliniame parke peri reti ir saugomi paukščiai. Kasmet peri 2–3 jūrinių erelių 
(Haliaetus albicilla) poros. Miškuose peri juodieji pesliai (Milvus migrans), sketsakaliai (Falco 
subbuteo). Pajūryje ant smėlio kiaušinius deda jūriniai kirlikai (Charadrius hiaticula). Nerijos 
sengirėse ūbauja uldukai (Columba oenas). Pilkosiose kopose ir ant apsauginio kopagūbrio 
galima sutikti kitur Lietuvoje retą dirvoninį kalviuką (Anthus campestris). Marių įlankose 
plaukioja urvinės antys (Tadorna tadorna). Lietuva įsipareigojusi išsaugoti Europoje 
nykstančių rūšių: jūrinio erelio (Haliaetus albicilla), lygutės (Lullula arborea), dirvoninio 
kalviuko (Anthus campestris) perimvietės pajūryje. 

Dabartinis Kuršių nerijos kraštovaizdis išsiskiria Baltijos regione ir istoriškai yra siejamas 
su atviromis erdvėmis: pilkosiomis ir baltosiomis kopomis, palvinėmis pievomis. Kuršių 
nerijos ekosistemų unikalumas yra susijęs būtent su atviromis pajūrio smėlynų buveinėmis, 
kurios yra labai vertingos dėl unikalios biologinės įvairovės. Kuršių nerijos nacionaliniame 
parke auga apie 900 augalų rūšių, iš kurių 31 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Baltųjų kopų 
buveinėse auga Rytų Baltijos pajūrio endeminiai augalai: baltijinė linažolė, baltijinis pūtelis, 
baltijinė stoklė, pajūrinė našlaitė. Čia auga kitur Lietuvoje neaptinkama pajūrinė zunda, 
tyrulinė erika ir daugybė augalų, būdingų atviriems smėlėtiems dirvožemiams. Baltijinė 
linažolė yra europiniu mastu saugoma rūšis. 

Pastaruoju metu intensyviai vyksta savaiminis baltųjų ir pilkųjų kopų, palvių apaugimas 
medžiais ir krūmais, nyksta smėlynų ekosistemos ir su jomis susijusios retos bei saugomos 
rūšys. Kuršių nerijos kopos ir palvinės pievos vertingos ne tik išskirtine biologine įvairove. 
Atvirų erdvių dėka formuojamas raiškesnis kraštovaizdis, kuris tampa patrauklesniu 
pažintiniam ir gamtiniam turizmui. Siekiant išsaugoti vertingas pajūrio smėlynų buveines su 
išskirtine biologine įvairove, būtinos tęstinio pobūdžio gamtotvarkos veiklos. Kuršių nerijos 
palvėse pastaraisiais metais Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos iniciatyva vėl 
ganomos avys ir kelios ožkos. Šiuo metu atveriama vis daugiau atvirų erdvių, o tolesniam jų 
palaikymui ganymas yra pati geriausia priemonė. 

4. Socialiniai ir ekonominiai aspektai 

Tvarkoma teritorija priklauso Neringos savivaldybei. Joje 2016 m. gyveno 3 024 žmonės. 
2001 m Lietuvos gyventojų surašymo metu Neringos savivaldybėje buvo 2 386 gyventojai, 
2011 m. surašymo metu – 2 570 gyventojai. Gyventojų skaičius per dešimtmetį tarp 
surašymų padidėjo tik keturiose Lietuvos savivaldybėse, tarp jų ir Neringos – 7,7 %. 
Gyventojų skaičiaus didėjimas susijęs su darbo jėgos imigracija. Neringos sav. taip pat 
išsiskiria labai mažu pensinio amžiaus gyventojų skaičiumi (162,7 tūkstančiui gyventojų, 
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jauniausia savivaldybė Lietuvoje). Didžioji gyventojų dalis dirba paslaugų, prekybos, žvejybos 
ir miškų ūkio sektoriuose. 

Didžiausią dalį Neringos savivaldybės teritorijos sudaro miškai –  83,9 %, keliai – 1,7 %, 
užstatyta teritorija – 0,7 %, kita žemė – 13,5 %, o žemės ūkio naudmenos vos – 0,2 %. Žemės 
ūkis kažkada buvo neatsiejama gyvenimo Kuršių nerijoje dalis. Kokie gyvuliai laikyti nerijoje 
XX a. pradžioje galime sužinoti iš Richardo Pietscho knygos „Žvejų gyvenimas Kuršių 
nerijoje“. Septintajame–aštuntajame praeito amžiaus dešimtmetyje Neringos miškuose bei 
pievose dar ganėsi per šimtą karvių. Vien Preiloje jų buvo apie trisdešimt, tačiau plečiantis 
kurortui gyvulių buvo atsisakyta. Paskutinė karvė iš Kuršių nerijos išlydėta jau šio amžiaus 
pradžioje. Aplinkosaugininkai jos šeimininkei skyrė administracinę baudą už tai, kad 
paskutinė juodmargė ganėsi neleistinoje vietoje – skurdžia žole apžėlusioje palvėje. Neliko 
pusiasalyje ir palvėje ganytų avių. 

II. MECHANIZMO PARENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

5. Mechanizmo tikslai ir uždaviniai  

Kuršių nerijos palvių vertę didele dalimi lemia botanikos objektų (rūšių, augalų 
bendrijų, buveinių) įvairovė. Teritorijoje išskirtos Europos bendrijos svarbos buveinės. Didelė 
dalis botaninių vertybių telkiasi plotuose, kuriuos susiformavo ir kurių būklę labai ilgą laiką 
palaikė ekstensyvi žmogaus ūkinė veikla. Pasikeitus ūkininkavimo sąlygoms, iškilo grėsmė 
prarasti tokiose teritorijose esančius botaninės ir kraštovaizdžio įvairovės elementus. Palvių 
pievos, kurios yra labai svarbios retų augalų ir gyvūnų buveinės, nustojus jas ganyti užauga 
krūmais ir mišku.  

Palvių pievose esančioms vertybėms daugiausia grėsmių kyla dėl:  

 miškų sodinimo; 

 miškų žėlimo; 

 apleistos ganiavos;  

 invazinių rūšių poveikio; 

 nepakankamo ir (ar) netinkamo buveinių tvarkymo priemonių įgyvendinimo. 

Avininkystės tradicijų atkūrimo mechanizmo Kuršių nerijoje tikslas yra atkurti ir 
palaikyti buvusį atvirą palvių kraštovaizdį su Europos Bendrijos svarbos buveinėmis ir rūšimis. 
Konkretus mechanizmo įgyvendinimo uždaviniai: 

 saugoti atviras palves kaip istoriškai susiformavusį kraštovaizdį ir jo estetinį 
potencialą; 

 išsaugoti biologinę įvairovę (buveines, augalų, gyvūnų ir grybų rūšis); 

 vykdyti avių ganiavą remiantis tradicinėmis technologijomis ir pažangiais 
gamtotvarkos metodais;  

 skatinti ir įtraukti vietos gyventojus į atvirų palvių palaikymo veiklas. 
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6. Mechanizmo priemonės 

Galimais atvirų buveinių tvarkytojais gali būti nemažai institucijų. Labai apibendrintai 
galimi tvarkytojai pateikti 1 lentelėje. Vertinant potencialių tvarkytojų pajėgumus, patirtį 
buveinių tvarkyme, rezultatų tvarumą ir panaudotas lėšas gaunami labai nevienodi 
rezultatai. Šis ekspertinis vertinimas pateikiamas labai apibendrintai šalies mastu ir laikui 
bėgant gali kisti, taip pat būti skirtingas konkrečioje teritorijoje. Vienur gerų rezultatų 
tvarkant buveines pasiekta NVO dėka, kitur pagrindinė gamtotvarkos našta gula ant 
saugomų teritorijų administracijų pečių. Vis daugiau lėšų skiriama gamtotvarkos darbams 
įgyvendinti, todėl pastaruoju metu skelbiant buveinių tvarkymo darbų konkursus stebima 
nemaža konkurencija ir didelė kainų įvairovė. Bet nupirkti kokybiškas paslaugas už tinkamą 
kainą ne visada pavyksta. Būtina tvarkymo minimumą turėtų užtikrinti saugomų teritorijų 
direkcija, bet tikrai gerų rezultatų galima pasiekti tik pasitelkus vietos ūkininkus, glaudžiai 
bendradarbiaujant su kaimo bendruomenėmis ir NVO. Gamtosauginiams tikslams plačiau 
turėtų būti panaudojamos Kaimo plėtros programoje numatytos agrarinės aplinkosaugos 
priemonės gaunant už tai papildomas išmokas. 

1 lentelė. Atvirų buveinių tvarkytojų potencialo palyginimas. 

 
Buveinių 

tvarkymas 

Saugomų 
teritorijų 
direkcija 

Urėdija 
Savivaldos 
institucijos 

Vietos 
ūkininkai 

Vietos NGO 
Paslaugų 
pirkimas 

1.  Pajėgumai       
2.  Patirtis       
3.  Tvarumas       
4.  Kaštai       

Gamtotvarkos potencialas:  didelis,  vidutinis,  menkas 

Įvertinant konkrečias aplinkybes Kuršių nerijos palvėse pirmiausia reikia atsižvelgti į tai, 
kad visa žemė Kuršių nerijoje priklauso išimtinai valstybei. Todėl Kuršių nerijos nacionalinio 
parko direkcijai ir VĮ Kretingos miškų urėdijai tenka pagrindinis vaidmuo tvarkant atviras 
buveines. Papildomų sunkumų kelia ta aplinkybė, kad gyvulininkystė pusiasalyje jau beveik 
užmiršta, todėl galimybės pasitelkti vietos ūkininkus yra palyginti menkos nors reikia bandyti 
juos suaktyvinti. Kuršių nerijoje vietos bendruomenei skirtų mokymų metu siekta atgaivinant 
senąsias bitininkystės ir žolininkystės tradicijas, orientuotas į atvirų buveinių palaikymą. 
Tačiau atkuriant ir palaikant atviras buveines mišku apaugusiose Kuršių nerijos palvėse 
būtina atkurti avininkystės tradicijas. 

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija ir VĮ Kretingos miškų urėdija įsipareigojo iš 
anksto suderintose vietose atlikti medžių ir krūmų kirtimą. Parko direkcija taip pat įsigijo 
įrangą, reikalingą kokybiškam teritorijos sutvarkymui bei tolimesnei priežiūrai – traktorių, 
rotorinę žoliapjovę, krūmapjoves (2 vnt.), motopjūklus (3 vnt.). Atsižvelgiant į nerijoje 
vyraujantį nestabilų smėlėtą gruntą gamtotvarkos darbams įsigytas lengvasis traktorius 
gumine vikšrine važiuokle su priekaba, platforma ir rankine gerve (2 pav.). Jis turėtų labai 
nespausti kopų paviršiaus, kad nepaliktų gilių provėžų.  
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2 pav. Lengvasis traktorius gumine vikšrine važiuokle. 

Projekto veikla skatinama atkurti sunykusias avininkystės tradicijas, kurio padės 
palaikyti atviras buveines ateityje. Sudarant sąlygas avių ganiavai Kuršių nerijos palvėse 
Kuršių nerijos nacionalinio parke numatomas specialiųjų kraštovaizdžio formavimo kirtimų 
vykdymas bei medžių ir krūmų šalinimas atveriant palvę Birštvyno (107 ha) ir Bulvikio (15 ha) 
raguose. Prieš pradedant šiuos darbus įvykdytas kelio (4 km) būtino medienos ir technikos ir 
gabenimui patvarkymas, kuris sausuose nerijos pušynuose tarnaus ir gaisrų prevencijai. 
Kelias bus naudojamas gamtotvarkos darbams ir ateityje. Kirtimus Birštvino rage organizavo 
VĮ Kretingos miškų urėdija. Kirtimus Bulvikio rage ir veiklų palaikymą ateityje su projekto 
metu įgyta technika (traktorius ir jo padargai) vykdys Kuršiu nerijos nacionalinio parko 
direkcija. 

Kuršių nerijos nacionalinio parko vidinės miškotvarkos projekte 2013–2022 metams 
numatyti gamtotvarkiniai pievinių palvių atkūrimo kirtimai. Ši gamtotvarkinių kirtimų rūšis 
Kuršių nerijoje skirta kraštovaizdžio bei biologinės įvairovės palaikymui ir senojo palvės 
kraštovaizdžio bei biotopų, kurių pagrindą sudarė pievų – ganyklų atviros erdvės su 
pavieniais medžiais, sumedėjusios augalijos grupėmis, bei miško retmėmis, atkūrimui. 
Pievinių palvių atkūrimo vietos iš viso 395 ha plote yra lokalizuotos Kuršių nerijos 
nacionalinio parko tvarkymo plane. Viena iš jų yra Birštvyno rage, čia palvės atkūrimas apima 
115 ha plotą. 

Birštvyno rago palvės atkūrimo kirtimų pirmasis etapas apima 107,5 ha plotą, iš jų 
6,4 ha patenka į Juodkrantės girininkiją, likusi dalis Nidos girininkijoje teritorijoje. Birštvyno 
rage, 2016–2017 metais įgyvendinant projektą, buvo iškirsta 2890 kubinių metrų likvidinės 
medienos. Pagal numatytas atlikti priemones teritorija pasiskirsto, taip: plynai iškertama – 
9,7 ha medynų (3 pav.) iš numatytų 21,7 ha, mišku neapaugę plotai 14,6 ha išvalomi nuo 
sumedėjusios augmenijos, laipsniškai retinami plotai (4 pav., 5 pav.) sudaro 68,2 ha. 
Ramybės oazes, kuriose nebus atliekami jokie darbai – 6,2 ha. 
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3 pav. Plynai iškertami miško plotai. 

 

4 pav. Laipsniškai iki 0,1 – 0,2 skalsumo retinami plotai – 46,3 ha. 
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5 pav. Laipsniškai iki plynumų retinami plotai – 21,9 ha. 

 

6 pav. Palvės atkūrimas Birštvyno rage. 

Kirtimo darbai atliekami stengiantis kiek įmanoma mažiau pažeisti jautrų smėlėto 
dirvožemio paviršių. Baigus darbus reikia sutvarkyti aplinką: išlyginti pažeistą dirvožemio 
paviršių, išvežti šiukšles, medienos liekanas ir kt. Vykdant visus kirtimo darbus būtina rūpintis 
darbų sauga. 
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2 lentelė. Projekto metu šienautos pievos. 

Eil. 
Nr.  

Vietovė  
Centrinio taško koordinatė 

LKS-94  
Plotas, ha  

1.  Alksnynės pieva  319361, 6170271 1,8  

2.  Pieva prieš Juodkrantę  318731, 6161656 0,5  

3.  Pieva už Gintaro įlankos  318674, 6160965 0,8  

4.  Pervalkos pieva  315284, 6145322 1,5  

5.  Nidos „stadionas“  308818, 6134921 1,8  

6.  Parnidžio drėgna pieva   309223, 6133085 0,4  

7.  Grobšto pieva  307890, 6132168 0,8  

 
Iš viso  

 
7,6  

Didžiulį pavojų retų rūšių augalų ir buveinių stabilumui kelia invazinių rūšių plitimas. 
Pastaruoju metu apsauginiame kopagūbryje ir palvėje esančiose buveinėse stebimas 
raukšlėtalapio erškėčio plitimas, kuris gali turėti esminės įtakos pajūrinės zundos populiacijos 
būklei. Nerijos pakelėse (ypač ties Smiltyne) gausu baltažiedžių robinijų (7 pav.). Baltažiedė 
robinija (dažnai klaidingai vadinama akacija) yra invazinė rūšis. Ji geba sparčiai įsikurti 
didelėje teritorijoje, išstumdama vietines rūšis ir taip neigiamai keičia ekosistemas. 
Baltažiedė robinija greitai plisdama atvirose erdvėse (ypač gaisravietėse) ir sudarydama 
tankius sąžalynus, užgožia nerijos sausų pievų ir smiltpievių augaliją. Savųjų buveinių netenka 
įvairios Kuršių nerijai būdingos ne tik augalų bet ir vabzdžių rūšys. Todėl reikia stebėti, kad į 
projekto metu atvertus avių ir ožkų ganomus plotus neįsiskverbtų baltažiedės robinijos, o jas 
pastebėjus nedelsiant sunaikinti. Šios invazinės rūšies reguliavimo sąnaudos bus daug kartų 
didesnės leidus jai nekontroliuojamai išplisti. 

 

7 pav. Baltažiedės robinijos krašto kelio Smiltynė–Nida (167) pakelėje. 
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8 pav. Palvės atkūrimas ir ganymo plotai Birštvyno rage. 
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9 pav. Ganymo plotai palvėje Bulvikio rage. 
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Avininkystės tradicijų atkūrimo mechanizmas įgyvendintas pasitelkiant ūkininką iš kito 
marių kranto. Projekto metu 2015 ir 2016 m. Kuršių nerijoje Birštvyno (8 pav.) ir Bulvikio (9 
pav.) palvėse ganyta apie 50 avių ir 10 ožkų (43 avys ir 9 ožkos), kurios palaikė atviras palvės 
buveines 25 ha plote. Ganymui numatytuose plotuose naudojamos avys (10 pav.) ir ožkos. 
Ganant atkurtose palvės pievose pastebėta, kad kai kurių krūmų atžalų avys neėda. Tas 
krūmų bei medžių atžalas turi nuėsti ožkos. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija siekia 
šią tradiciją palaikyti ir taip užtikrinti tinkamą palvės pievų nuganymą. 

Norėdama pagerinti avių laikymo sąlygas ir ištęsti ganiavos sezoną Kuršių nerijos 
nacionalinio parko direkcija Projekto metu įsigijo surenkamą pastogę avims (11 pav.). Esant 
darganotiems orams avys galėtų pasislėpti joje nuo lietaus. Šią stoginę pajūrio gamtinėmis 
sąlygomis avių laikymui būtų galima naudoti ir žiemą.  

Norint išsaugoti likusias ir atgaivinti buvusias pamario palvės pievas ieškoma būdų, kaip 
šį procesą padaryti ekonomiškai naudingu ir patraukliu vietos bendruomenėms. Siekiant 
avininkystę papildyti kitomis perspektyviomis žemės ūkio šakomis vietos bendruomenė 
supažindinta su bityninkystę ir žolininkystę, o palvėje pastatyti Projekto metu įsigyti aviliai ir 
įveistos bičių šeimos. 

 

10 pav. Ganymas Kuršių nerijos palvėje. 
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11 pav. Surenkama pastogė avims. 

Projekto įgyvendinimo metu buvo sutvarkyta 132 ha teritorija – pašalinti medžiai ir 
krūmai, o palvės pievų palaikymas šienaujant, ganant avis ir ožkas vykdomas 25 ha plote. 
Tačiau ne mažiau svarbu, kad užtikrinant pradėtų darbų tęstinumą sukuriami mechanizmai, 
kurie padės užtikrinti pasiektų rezultatų ilgalaikį tęstinumą. Kad šie mechanizmai būtų 
gyvybingi reikia į jų įgyvendinimą įtraukti vietos bendruomenes ir ūkininkus. Atlikti 
pirmaeiliai tvarkymo darbai ir užsukti mechanizmai padės išsaugoti atviras buveines ir jose 
saugomas gamtos vertybes ateityje. Siekiant įvertinti, tvarkymo priemonių efektyvumą ir 
pasiektus rezultatus saugomų teritorijų direkcijų darbuotojai vykdys stebėseną Projekto 
metų ir užtikrins šių darbų tęstinumą jam pasibaigus.  

Mechanizmo įgyvendinimą teritorijoje koordinuoja Kuršių nerijos nacionalinio parko 
direkcija. Ji atsakinga už teritorijoje nustatytų Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir 
rūšių palankios apsaugos būklės užtikrinimą, kitų saugomų gamtos vertybių priežiūrą. Kuršių 
nerijos nacionalinio parko direkcija kartu su VĮ Kretingos miškų urėdija organizuoja 
nacionalinio parko tvarkymo plano priemonių įgyvendinimą ir pagal galimybes, panaudojant 
turimą tvarkymo techniką, pati įgyvendina dalį priemonių.  

Tačiau valstybiniai miškai yra ne Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos, o VĮ 
Kretingos miškų urėdija rankose. Todėl palvės atvirų buveinių palaikymą būtina koordinuoti 
tarpusavyje ir stengtis į šias veiklas įtraukti vietos gyventojus skatinant juos gamtosaugai 
palankiais būdais ir terminais ganyti palves, suteikiant jiems informaciją apie šias galimybes. 
Saugant atviras buveines reikia ne įvesti naujus apribojimus, o sukurti papildomas paskatas, 
siekiant laikytis nustatytų gamtos naudojimo apribojimų bei taikyti pažangias kontrolės ir 
stebėsenos priemones. Siekiant kuo sėkmingiau įgyvendinti parengto mechanizmo tikslus, 
reikalingi papildomi finansiniai, techniniai ir žmogiškieji ištekliai. Tai galima pasiekti įtraukiant 
į atvirų buveinių atkūrimą ir palaikymą naujus dalyvius (suinteresuotas grupes) – ūkininkus, 
verslininkus, vietos gyventojus. 
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Apie avininkystės tradicijų atkūrimo mechanizmą Kuršių nerijoje ir jo tikslus 
informuotos už teritorijų priežiūrą atsakingos Neringos savivaldybės administracija, 
VĮ Kretingos miškų urėdija ir vietos gyventojai per jiems aktualius tinklapius ir vietinę spaudą. 
Vietos gyventojams ir bendruomenėms pateikta informaciją apie galimybes prisidėti prie 
atvirų palvių buveinių išsaugojimo. Neringoje buvo vykdomi bendruomenės mokymai 
atgaivinant senąsias bitininkystės ir žolininkystės tradicijas, orientuotas į atvirų buveinių 
palaikymą. Šių veiklų tikslais ateityje taip pat bus palaikomos atviros palvės. 

7.  Norvegų patirtis tvarkant atviras buveines 

Vienas iš Projekto uždavinių buvo apsikeisti gerąja patirtimi tvarkant atviras buveines ir 
įtraukti į šias veiklas vietos bendruomenę organizuojant mokomąją išvyką į Norvegiją 
Lietuvos valstybinių parkų ir NVO specialistams (12 pav.). Mokomoji išvyką į Norvegiją 
organizuota 2015 m. rugsėjo 8–12 d. Perimta geroji norvegų patirtis tvarkant atviras 
buveines ir įtraukiant į šias veiklas vietos bendruomenę. Šioje šalyje ūkininkai sėkmingai 
motyvuojami savanoriškai prisidėti prie gamtotvarkos veiklų ganant avis (tradicines 
norvegiškas veisles) ir galvijus. Vietos ūkininkai, bendruomenė šioje šalyje įsitraukia į 
gamtotvarkos veiklas nes jie kaip ir saugomų teritorijų specialistai įsitikinę atviro 
kraštovaizdžio privalumais (ūkininkai – daugiau estetiniais, gamtininkai – daugiau rūšių 
apsaugos sumetimais).  

 

12 pav. Lietuvos saugomų teritorijų ir NVO specialistai su kolegomis norvegais mokomosios 
išvykos į Norvegiją metu. 
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Išvyka skirta susipažinti su norvegų patirtimi atkuriant ir saugant atviras buveines, 
įtraukiant ūkininkus, vietos gyventojus ir bendruomenes į buveinių priežiūros darbus, 
informuojant visuomenę kodėl verta saugoti atviras buveines. Norvegijoje taip pat labai 
stengiamasi įtraukti į gamtotvarkos darbus įvairias socialines grupes. Saugomose teritorijose 
lauko darbuose svari savanorių pagalba. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos 
darbuotojai galėtų pritaikyti įgytą norvegų patirtį organizuodami projekto rezultatų 
palaikymą. 

Saugomų teritorijų specialistai lankėsi Ramsaro teritorijose – Presterodkilen ir Ihlene 
gamtos draustiniuose, kur sužinojo apie norvegų patirtį organizuojant ganiavą pakrantėse, 
ūkininkų skatinimą įsitraukti į gamtotvarkinių veiklų vykdymą.  

Moutmarkoje esančioje Faerder nacionaliniame parke vyko susitikimas su žemės 
savininkų atstovu besirūpinančiu buveinių atvėrimu ir apsauga poilsiautojų mėgiamoje 
pakrantės teritorijoje, kuris išsamiai papasakojo kaip laikinieji ir pastovūs šios vietovės 
gyventojai yra motyvuojami įsitraukti į gamtotvarkines veiklas, tokias kaip krūmų kirtimas ir 
šalinimas, šienavimas, avių ganymas, apie tai kaip finansuojamos šios veiklos, kaip į jų 
vykdymą įtraukiami sunkiai integruojamų visuomenės grupių atstovai, savanoriai, 
moksleiviai.  

 

13 pav. Lietuvos saugomų teritorijų specialistai diskutuoja apie atvirų buveinių priežiūrą 
Hæra gamtos draustinyje. 
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Lankantis Kurefjorden Ramsaro teritorijoje, Hæra gamtos draustinyje (13 pav.) ir 
Oyeren gamtos draustinyje vizito dalyviai buvo supažindinti kaip vietos savivaldos institucijos 
bendrauja su vietos ūkininkais ir skatina juos ganyti gyvulius šlapynėse ir sunkiai 
pasiekiamose salose. Taip pat susitiko su Trøgstad savivaldybės (komunos) specialistais, 
bendravo su ūkininkais.  

Ihlene gamtos draustinyje kadaise vietiniai ganė galvijus, tačiau aštuntajame praeito 
amžiaus dešimtmetyje galvijai iš teritorijos buvo išgabenti, dėl to šlapynės užžėlė nendrėmis, 
pievos apaugo menkaverčiais krūmais ir medžiais. Šiuo metu vėl skatinama ganiava. Buvo 
organizuota išvyka į Oyeren draustinio salas, kuriose vasaros metu vykdoma ganiava ir 
šienavimas.  

Lietuvos saugomų teritorijų specialistai ir NVO atstovai taip pat susipažino su norvegų 
patirtimi stabdant su ežerų eutrofikacijos procesus, užžėlimą, sužinojo apie naudojamas 
technikos priemones nendrių kirtimui, turėjo galimybę aptarti kitus aktualius klausimus 
tvarkant ir prižiūrint teritorijas svarbias biologinės įvairovės išsaugojimui.  

 

III. MECHANIZMO TOBULINIMO GAIRĖS 

Siūlomas avininkystės tradicijų atkūrimo Kuršių nerijoje mechanizmas sudarys sąlygas 
efektyviai įgyvendinti nacionalinio parko tikslus, subalansuotai naudoti ir vystyti nacionalinio 
parko teritoriją, užtikrinti kraštovaizdžio ir gamtos vertybių apsaugą. Į jo įgyvendinimą bus 
įtraukti vietiniai gyventojai. Mechanizmo įgyvendinimas taip pat teigiamai veiks rekreacijos 
plėtra, pagerins sąlygas retoms rūšims. Visa tai gerins ekonominę ir socialinę aplinką 
nacionaliniame parke, padės spręsti vietos gyventojų užimtumo problemas.  

Atlikti pirmaeiliai tvarkymo darbai ir užsukti mechanizmai padės išsaugoti atviras 
buveines ir jose saugomas gamtos vertybes ateityje. Projekto įgyvendinimo metu Kuršių 
nerijos nacionaliniame parke Birštvyno rage buvo sutvarkyta 107 ha teritorija – pašalinti 
medžiai ir krūmai, o palvės pievų palaikymas ganant avis ir ožkas vykdomas 25 ha plote 
Birštvyno ir Bulvikio raguose. Tačiau ne mažiau svarbu, kad užtikrinant pradėtų darbų 
tęstinumą sukuriami mechanizmai, kurie padės užtikrinti pasiektų rezultatų ilgalaikį 
tęstinumą. Siekiant įvertinti, tvarkymo priemonių efektyvumą ir pasiektus rezultatus Kuršių 
nerijos nacionalinio parko direkcijos darbuotojai vykdys stebėseną Projekto metų ir užtikrins 
šių darbų tęstinumą jam pasibaigus. Parko direkcija kas penkis metus turėtų patikslinti atvirų 
Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių inventorizaciją, nustatyti jų užimamus plotus 
bei atsižvelgiant į gautus rezultatus, tobulinti avininkystės tradicijų atkūrimo mechanizmo 
Kuršių nerijoje įgyvendinimą. 

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos, kuri atsakinga už „Natura 2000“ teritorijų 
priežiūrą ir jose esančių gamtos vertybių išsaugojimą, turimi materialiniai ištekliai buvo 
tikslingai papildyti nauja būtina technika atsižvelgiant į realius atvirų palvių palaikymo 
poreikius. Tai padės užtikrinti gamtotvarkos darbų tęstinumą projektui pasibaigus. Tačiau 
atsižvelgiant į saugomų teritorijų direkcijų turimus finansinius, laiko, žmogiškuosius ir 
materialius išteklius dalį atvirų buveinių tvarkymo naštos siūloma perkelti ant vietos 
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gyventojų pečių. Kad parengtas avininkystės tradicijų atkūrimo mechanizmas Kuršių nerijoje 
būtų gyvybingas būtina į jo įgyvendinimą įtraukti vietos gyventojus. 

Atvirų buveinių palaikymui buvo pasitelktos ir suaktyvintos vietos bendruomenės ir 
gyventojai. Tai buvo pasiekta pirmiausia skatinant vietos partnerius ekonominiais motyvais ir 
taip pat didinant jų sąmoningumą. Renginių metu bendruomenės ir ūkininkai buvo 
informuojami apie atvirų buveinių naudą bei darnaus ūkininkavimo galimybes. Viena 
papildomų galimybių užtvirtinant pasiektus Projekto rezultatus yra pasiūlymas Kaimo plėtros 
programoje numatyti naujas specifines priemones palvės ganymui gaunant už tai papildomas 
išmokas. Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ nauja siūloma veikla „Ekstensyvus 
palvės tvarkymas ganant gyvulius“ galėtų veiksmingai pasitarnauti vertingų palvių pievų 
palaikymo mechanizmo įgyvendinimui.  

Labai svarbu paaiškinti vietos gyventojams atvirų buveinių palaikymo visapusę naudą. 
Informacijos sklaidai reikia pasitelkti žiniasklaidos priemones, visų pirma, regioninę ir vietos 
spaudą, kurios yra svarbus informacijos šaltinis vietos gyventojams. Interneto svetainė taip 
pat labai naudinga tiek supažindinant visuomenę su atviromis buveinėmis tiek ir 
bendradarbiavimo galimybėmis jas saugant. Bendravimas ir bendradarbiavimas yra lemiami 
veiksniai, siekiant užtikrinti pasiektų rezultatų tęstinumą. Kas žino, galbūt ilgainiui Kuršių 
nerijos lankytojai galės pamario užeigoje užsisakyti ne tik marių žuvies bet ir vietinės avienos 
kepsnį, įsigyti iš palvės pievų sunešto medaus, surinktų žolelių arbatų, prieskonių ar natūralių 
kosmetikos priemonių. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija tikisi, jog bendromis 
pastangomis atsiras prielaidos naujoms ekonominėms veikloms šiame gausiai turistų 
lankomame Lietuvos regione. Nes tik tolygiai duodami ir gaudami grąžą iš gamtos galėsime 
užtikrinti jos tvarumą ateities kartoms. 

______________________ 


