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 Dirbtinis nepratekamas paviršinis vandens telkinys,

lietuvių vadinamas kūdra, daugumai suprantamas kaip

sudėtinė esamos ar statomos sodybos dalis, atliekantis

savo funkciją prie atokiau nuo ežero ar upės pastatytos

pirties, prie įrengtos ganyklos ar kito objekto. Neretai

kūdrą norima turėti siekiant joje užauginti žuvų ar tiesiog

turėti kraštovaizdžio elementą paįvairinantį sodybos,

žemės sklypo aplinką ar atliekantį tam tikrą rekreacinę

funkciją.

 Atrodo viskas paprasta, išsinuomoji ekskavatorių,

pasitelki į pagalbą kitą techniką ir turi taip norimą kūdrą.

Taip, kūdra ne tik atlieka jau minėtas fukcijas, ji neretai

turi teigiamos įtakos bioįvairovei, nes tokiuose vandens

telkiniuose auga ir gyvena tam tikros augalų ir gyvūnų

rūšys. Tačiau dažnai nesusimąstome, kad jos įrengimas

gali turėti ir nepataisomų pasekmių gamtinei aplinkai ir

kraštovaizdžiui. Neįvertinus situacijos, kasant kūdrą gali

būti sunaikintos retų augalų rūšys augančios toje

teritorijoje, retų ir saugomų paukščių perėjimo vietos,

sunaikintos tūkstantmečius besiformuojančios pelkės ar

pažeisti saugomi kraštovaidžio elementai. 
 

 Prieš kasant kūdrą, sklypo savininkas turėtų įvertinti

žemės sklypo nuosavybės dokumentuose įrašytus

apribojimus, įvertinti būsimos kūdros įrengimo vietą ir

atstumus nuo kaimyninių sklypų, galbūt sklype esančių

inžinerinių tinklų ir/ar drenažo sistemų išdėstymą. 

 Teisės aktai numato, kad kūdras įrengti draudžiama:

pelkėse ir kitose šlapynėse,  nenaudojamuose naudingųjų

iškasenų telkiniuose, paviršinio vandens telkinio pakrantės

apsaugos juostoje ir (arba) potvynio metu užliejamoje

teritorijoje, natūraliose pievose ir akmenynuose, miško

žemėje, išskyrus atvejus, kai įrengiamas iki 0,1 ha ploto

dirbtinis vandens telkinys, kurio įrengimas numatytas

miškotvarkos projekte.

 Jei žemės sklypas, ar sklypo dalis kurioje numatoma

kasti kūdrą yra valstybiniame draustinyje ar regioninio

parko konservacinio funkcinio prioriteto zonoje,

draudžiama įrengti naujus su draustinio paskirtimi

nesusijusius vandens telkinius didelės ir vidutinės

tikimybės potvynių grėsmės teritorijose, o kitose gamtinio

ar kompleksinio draustinio teritorijose – viename žemės

sklype įrengti vieną ar kelis dirbtinius vandens telkinius,

kurių bendras plotas didesnis kaip 0,1 hektaro, išskyrus

atvejus, kai jie susiję su draustinio kraštovaizdžio, gamtos ir

nekilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimu ir šiems

darbams vykdyti yra gautas už gamtinio ar kompleksinio

draustinio apsaugą atsakingos institucijos pritarimas. 

 Planuojant įrengti dirbtinį vandens telkinį saugomoje

teritorijoje, kurią administruoja Asvejos regioninio parko

direkcija, dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta turi

būti suderinta su minėta institucija. Jeigu žemės sklype yra

melioracinės sistemos, kūdros įrengimą būtina derinti ne

tik su parko direkcija bet ir savivaldybės administracija. 

 Detaliau reikalavimai ir apribojimai, kurie taikomi

dirbtinių vandens telkinių įrengimui saugomose

teritorijose išdėstyti Lietuvos Respublikos specialiųjų

žemės naudojimo sąlygų įstatymo 69 ir 84 straipsniuose ir

Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių

įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų apraše

(toliau – Aprašas), patvirtintame Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr.D1-

590/3D-583 „Dėl dirbtinių nepratekamų paviršinių

vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos

reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

 Aprašo 17 p. nustatyta, kad „Asmuo, norintis suderinti

dirbtinio vandens telkinio įrengimo vietą su Aprašo 16

punktuose nurodytomis institucijomis, raštu pateikia

laisvos formos prašymą. Prašyme turi būti informacija apie

Aprašo II skyriuje išdėstytų reikalavimų laikymąsi

vykdant numatomą veiklą. Su prašymu teikiama ši

informacija: dirbtinio vandens telkinio brėžinys, kuriame

nurodomas planuojamas dirbtinio vandens telkinio gylis,

plotas ir profilis, žemės sklypo planas su pažymėta

dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta ir koordinatėmis,

kita su dirbtinio vandens telkinio įrengimu susijusi

informacija, kuri teikiančiam prašymą asmeniui atrodo

svarbi.

 Įvertinote visus už ir prieš,
manone, kad Jums reikia kūdros ir ji

gali būti įrengta Jūsų sklype?
Pildykite prašymą ir teikite Asvejos

regioninio parko direkcijai.

 Kūdra – kasti ar ne?

 Ką reikia atlikti ir įvertinti sumanius

kasti kūdrą?

 Kur draudžiama įrengti kūdras?

  Kokia gali turi būti kūdra jei jos

įrengimo vieta yra draustinyje?

 Su kuo reikia derinti kūdros

įrengimą?

  Kokie teisės aktai reglamentuoja

kūdros įrengimą?

  Kokią reikia pateikti informaciją

norint gauti pritarimą kūdros

įrengimui?


