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Atkuriamos gyvybę teikiančios pelkės: projektas tęsiamas
Šį mėnesį Žuvinto biosferos rezervato direkcijoje įvyko
Amalvos pelkių atkūrimo projekto įvadinis seminaras. Kitaip
tariant, buvo svarstoma, kaip planuojama tęsti darbus, pradėtus 2009-aisiais, informuota apie gamtotvarkos plano rengimą. Seminare dalyvavo VšĮ Gamtos paveldo fondo ir Žuvinto
rezervato atstovai, Marijampolės regiono aplinkos apsaugos
departamento specialistai, Marijampolės savivaldybės tarnybų bei dviejų seniūnijų vadovai, miškininkai ir ūkininkai – tie
žmonės, kurie tiesiogiai dirba ir susiduria su problemomis,
įgyvendindami šį gamtosauginį projektą. Juo siekiama atkurti
hidrologines sąlygas, būtinas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu
saugomų Amalvos (Marijampolės sav.) ir Kamanų (Akmenės
r.) pelkių gyvybingumui užtikrinti.

naitis, „svarbu subalansuoti gamtos
ir ūkininkavimo poreikius, nors
kartais klaidingai manoma, kad
rūpinamasi tik gamta. Džiaugiamės
ūkininkais, kurie projekto rėmuose
ėmėsi auginti „projektinius“ herefordų veislės mėsinius galvijus (jie
nereiklūs: tinka prastos ganyklos,
net krūmynai – N. L.), jų buvo nupirkta 16, 2014 metais jau ganėsi
42. Gaila, kad šios galimybės neišnaudoja kiti. Šienaujami ar nuganyti
plotai pritraukia paukščius, kitus
gyvūnus, ko nepasakysi apie apleistus plotus.“ A. Pranaitis pasidžiaugė
ir kitais teigiamais pokyčiais, nors
problemų likę nemažai. Viena iš jų
– polderis, jo plotas – apie 630 ha,
ganoma 116 ha, apleista apie 80 ha,
dalis plotų šienauta ar bandyta tai
daryti, nemažai ir tokių plotų, kur
jokia ūkinė veikla nevyksta...
Beje, pagal atliktus darbus ir
rezultatus už kompleksiškumą šis
projektas buvo įvertintas kaip vienas
geriausių Europoje – pirmas tarp
visų Baltijos šalių projektų, sulaukęs tokio aukšto įvertinimo...

„Pasaulis radikaliai
pasikeitė“

„Projekto rezultatai svarbūs ne tik gamtai“, – sakė Žuvinto biosferos draustinio direktorius Arūnas Pranaitis.

Skeptikų
buvo nemažai

Kai 2009 m. prasidėjęs projektas „Amalvos ir Žuvinto pelkių
išsaugojimas“ įgavo pagreitį ir
buvo imtasi konkrečių darbų, kurių
tikslas – atkurti Žuvinto ir Amalvos
pelkių bei ežerų vandens lygį ir
režimą, buvo nemažai skeptiškai
ir priešiškai nusiteikusių. Kažkada
iš gamtos (pelkės, šlapynių, durpyno) atkovotų plotų grąžinimas
į senąją jų būklę vieniems atrodė
kone šventvagiškas dėl moralinių,
kitiems – dėl konkrečių, materialių
dalykų: ten buvo sklypai, ganyklos... Amalvos pelkėje iš 3414 ha
nemelioruota buvo likusi centrinė
dalis – apie 1280 ha, nors ir čia įvyko didelių pokyčių. Ne tik išnyko
dalis gyvūnų bei augalų rūšių, bet
ir pelkė tapo daug sausesnė – dėl

to įvyko visos ekosistemos pokyčių: durpių formavimasis virto
jų irimu, jos skaidėsi, padidėjo
vandens ir oro tarša (skaidantis
durpėms stiprėja šiltnamio efektas,
todėl neatsitiktinai pastaruoju metu
pasaulyje taip susirūpinta durpynų
išsaugojimu).
Vykdant projektą buvo atlikta
daug darbų, sąlygojusių ežerų
vandens lygio svyravimo atkūrimą,
Amalvo polderio (taip vadinama
nusausinta pakrantės dalis, dirbama
žemė, atitverta nuo vandens telkinio – N. L.) pertvarkymą, pelkės
hidrologinį režimą – pasikeitus
sąlygoms ėmė kisti ir gyvūnijos bei
augmenijos rūšių įvairovė. Nors dar
praėjo nedaug laiko, nemažai gerų
pokyčių jau matyti.
Kaip sakė Žuvinto biosferos
rezervato direktorius Arūnas Pra-

Tačiau dauguma to nė nepastebime. Melioracijos bumo dešimtmečiai daugelyje šalių pakeitė situaciją. Per 40 metų pasaulio stuburinių
gyvūnų populiacija sumažėjo 50
proc., pagrindinė priežastis – buveinių sumažėjimas. Europoje liko
38 proc. buvusių pelkių, Lietuvoje
nesiekia ir 30 proc., per šimtmetį
pas mus jų sumažėjo nuo 10 iki 2,7
proc. šalies ploto: kartu su jomis
dingo ir gyvūnų bei augalų rūšys.
„1975 metais apie klimato kaitą dar
niekas nekalbėjo, o dabar apie tai
girdime nuolat. Susidėjo daugybė
faktorių, vienas jų – ir visuotinas
pelkių sausinimo vajus. O pelkė
– tarpinę padėtį tarp sausumos ir
vandens užimanti ekosistema, kurioje formuojasi durpė, atliekanti
itin svarbų vaidmenį reguliuojant
klimatą, vandens kokybę, palaikant
biologinę įvairovę. Todėl dabar
stengiamasi bent iš dalies atkurti tai,
kas prarasta.“
VšĮ „Gamtos paveldo fondas“
projektų vadovas Argaudas Stoškus

dėkojo visiems projekto vykdytojams – pirmiausia už tai, kad ryžosi
imtis sunkios užduoties, kad darniai,
nors problemų buvo nemažai, dirbo.
Taip pat jis apžvelgė tolesnius darbus, kuriuos reikės atlikti, siekiant
kuo optimalesnio rezultato. Svarbiausia – visa tai pagrįsti ir ekonominiu, ir socialiniu aspektais.
Minčių ir pasiūlymų, remdamiesi kelerių metų praktika, išsakė
miškininkai, ūkininkai, kiti seminaro dalyviai.
Dar išsamiau su būsima veikla,
pristatydamas gamtotvarkos planą,
supažindino Gamtos paveldo fondo
projektų vadovas Zenonas Gulbinas („Suvalkiečio“ lapkričio 15 d.
numeryje yra informacija apie šį
planą ir kontaktai, kam teikti pastabas, pasiūlymus). Planą ketinama
parengti ir priimti iki 2015 metų
birželio 30 d.

Neramina tai,
ko nežinome

Apie rengiamus projektus skelbiama ir jie viešinami tam, kad
visuomenė iš anksto susipažintų ir
dalyvautų, teikdama pastabas bei
siūlymus. Deja, dažnai susigriebiama tik tada, kai jau prasideda
vieni ar kiti darbai, kai paliečiami
asmeniniai interesai. Todėl šiame
seminare buvo akcentuota, kad
ruošiant gamtotvarkos planus vienas sudėtingiausių ir svarbiausių
dalykų – šnekėjimasis su žmonėmis, interesų derinimas. Atkuriant
vandens lygį Amalvos pelkėje
„bus siekiama sumažinti šiuo metu
didžiausią sausinamąjį poveikį turinčio vakariniu pakraščiu einančio
magistralinio melioracijos griovio
įtaką. Šiuo tikslu bus atliekami hidrologiniai tyrinėjimai ir rengiamas
melioracijos sistemos pertvarkymo
techninis projektas. Siekiant atkurti
hidrologines sąlygas numatoma
tartis su privačių žemių savininkais
dėl žemiausiose vietose apie 60 ha
plote esančių sklypų dalių išpirkimo
valstybei ar kompensavimo už vandens lygio ir ūkininkavimo sąlygų
pasikeitimus.
Ankstesnių iniciatyvų metu
patvenktų pietinių aukštapelkės
griovių poveikio zonoje, apie 220 ha
plote, numatoma pašalinti beržus ir
jų atžalas, taip sudaryti palankesnes
sąlygas atsikurti atviroms pelkinėms
buveinėms.
Apsausintų žemapelkių plotuose
numatoma skatinti šienauti, ganyti ir
atkurti sugadintas pievas, suteikiant
galvijų ir tinkamus žolių sėklų mišinius pievoms atsėti, įrengiant aptvarus. Šiuo tikslu su vietos gyventojais
numatoma sudaryti ilgalaikes bendradarbiavimo sutartis.“
Tai – tik dalis planuojamų darbų
ir veiklų, kurios tęsis iki 2018 metų
spalio.
Nijolė LINIONIENĖ

Per keletą metų pamažu atsivėrė Amalvos pelkių ir ežero grožis.
Naująjį gamtotvarkos planą
Deja, šio ežero būklė – viena prasčiausių ne tik regione...
pristatė Zenonas Gulbinas.

Ričardo PASILIAUSKO
nuotraukos

Stirniena šerti šuniui brangiai kainavo...

Žvejui vis mažai...

MRAAD Gyvosios gamtos
apsaugos inspekcijos pareigūnai
surašė protokolą Vilkaviškio rajono
gyventojui, ketinusiam iš laukų parsigabenti negyvą stirnos jauniklį.
Kybartų gyventojas A. A. sulaikytas Bajorų kaimo (Kybartų sen.)
laukuose. Jis tvirtino, kad važiavo
žvejoti ir laukuose pastebėjo nugaišusį stirnos jauniklį. Vyras nutarė jį
pasiimti ir grįžęs sušerti šuniui.
Radus negyvą medžiojamąjį
gyvūną, prieš paimant jį reikia pra-

nešti to medžioklės plotų vieneto
naudotojui ir Aplinkos ministerijos to regiono aplinkos apsaugos
departamentui ar rajono (miesto)
agentūrai ir gauti leidimą. Negavus
šių įstaigų leidimo pasiimti gyvūnus
ar jų dalis draudžiama. Jei gyvūnas paimamas apie tai nepranešus
nustatyta tvarka, jį paėmęs asmuo
privalo atlyginti žalą gamtai. Stirną
namo gabenti susiruošęs kybartiškis
šį reikalavimą turėjo žinoti, nes
pats yra medžiotojas, bet jis niekur

nesikreipė.
Už tai medžiotojui surašytas
administracinio teisės pažeidimo
protokolas ir priskaičiuota 3288 litų
(952,27 Eur) žala.
Gyvosios gamtos apsaugos
inspekcijos informacija

Marijampolės RAAD Kalvarijos
agentūros pareigūnai, bendradarbiaudami su neetatiniais aplinkos
apsaugos inspektoriais, surengė
reidą. Jo metu patikrinus piliečio
R. U. automobilį rastos aštuonios
įvairaus dydžio lydekos, kurios,
kaip paaiškino R. U., buvo sugautos

Puslapį ruošia Marijampolės regiono aplinkos apsaugos
departamentas ir „Suvalkiečio“ redakcija
Daugiau informacijos: http/mrd.am.lt
Medžiagą parengė Nijolė LINIONIENĖ

Gamtos
turtai
ir mes

Visi privalo
laikytis
reikalavimų
„Karštąja linija“ buvo gautas
pranešimas apie Veršių k. (Šakių r.)
į griovį išpiltas šiferio atliekas. Nustatyta, kad V. K. po stogo keitimo
darbų ant kelio išpylė pavojingas
atliekas – asbestinio šiferio duženas
– ir taip pažeidė Statybinių atliekų
tvarkymo taisyklių reikalavimus.
Nuo rugsėjo 15 d. įsigaliojo
patikslintos Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. Komunalinės, inertinės, perdirbimui ir pakartotiniam
naudojimui tinkamos, pavojingos
ir perdirbti netinkamos atliekos
turi būti rūšiuojamos ir laikomos
atskirai. Visas išrūšiuotas atliekas
savininkai turi perduoti įmonėms,
kurios turi teisę jas tvarkyti. Šiose
taisyklėse patikslinti pavojingų statybinių atliekų laikymo terminai, jos
turi būti laikomos taip, kad nekeltų
pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai, statybvietėje gali likti ne ilgiau
kaip pusę metų ir ne ilgiau kaip iki
statybos darbų pabaigos.
Šių taisyklių reikalavimai taikomi statybos dalyviams, statybinių
atliekų turėtojams, statybinių atliekų
tvarkytojams, viešojo administravimo subjektams, taip pat kitiems
juridiniams ir ﬁziniams asmenims,
kurių veiklos principus statybos srityje nustato LR statybos įstatymas ir
atliekų tvarkymo įstatymas.
Vieno kubinio metro ar mažesnio pavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir
(ar) apdorojimas (įskaitant atvejus,
kai tai daro prekiautojas atliekomis
ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų
tvarkymo taisyklių reikalavimus,
jeigu dėl to pavojingomis atliekomis
buvo užteršta aplinka, užtraukia
baudą piliečiams nuo trijų šimtų
iki šešių šimtų litų, o pareigūnams
– nuo penkių šimtų iki tūkstančio
litų.
V. K. suprato savo kaltę, gailisi
dėl padaryto pažeidimo, šiferio
atliekas surinko ir pristatė atliekų
tvarkytojui, todėl žala aplinkai
nebuvo skaičiuota, tačiau administracinės baudos jis neišvengė.
Šakių agentūros
informacija
tos pačios dienos popietę Lakinskų
tvenkinyje (Kalvarijos sav. Godūniškių k.). Trys iš sugautų lydekų
neatitiko Mėgėjų žvejybos vidaus
vandenyse taisyklėmis leidžiamų
gaudyti žuvų dydžio.
Už tai, kad pažeisdamas Mėgėjų
žvejybos vidaus vandenyse taisyklių
reikalavimus vienos žvejybos metu
sugavo daugiau lydekų nei leidžiama ir nepaleido draudžiamo gaudyti
dydžio žuvų, R. U. teks atsakyti LR
ATPK nustatyta tvarka ir atlyginti
aplinkai padarytą 1636,5 Lt (473,96
Eur) žalą.
Kalvarijos agentūros
informacija

