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Hidrologinio režimo atkūrimas
Amalvos ir Kamanų
aukštapelkėse
P R O J E K TO A P Ž VA LG A

Į VA D A S

P R O J E K TO T E R I TO R I J O S

Žmonijos vystymosi kelyje vis sparčiau ir skausmingiau ryškėja pasaulio ribos. Klimato kaita, vis didėjanti tarša, gyvosios gamtos ir baigtinių išteklių nykimas – tai dažniausiai minimi faktai, liudijantys, kad Žemės ekosistemos naudojimo ribos jau peržengtos ir ekosistema
destabilizuota. Globalius procesus tiriančių mokslininkų išvada viena – tolesnis žmonijos vystymasis pagal nusistovėjusias normas ir
modelius nesuderinamas su ribotomis Žemės galimybėmis tai atlaikyti, tad jau šiandien būtina sparčiai ir radikaliai jį keisti.
Žmonijos išlikimas priklauso nuo to, ar bus užtikrintas pusiausvyrą palaikančių gamtinių ekosistemų stabilumas. Jas būtina išsaugoti ir
atkurti atsitraukiant su destabilizuojančiais ūkiniais interesais. Deja, kol kas nėra aiškaus būdo, kuriuo būtų galima subalansuoti žmonijos raidą. Siūlomos ir diegiamos priemonės yra daugiau kosmetinio pobūdžio. Norėtųsi tikėti, kad sparčiai globalėjančiame pasaulyje,
kuriame esame vis glaudžiau susaistyti, sugebėsime atpažinti bendrus interesus ir paversti juos bendrais siekiais. „Rūpinkimės mūsų
bendrais namais“, – kviečia popiežius Pranciškus. Kitų namų mes tiesiog neturime.
Šiame leidinyje apžvelgiamo projekto tikslas – sudaryti prielaidas Lietuvos mastu reikšmingų Amalvos ir Kamanų pelkių ekosistemų ir jų
atliekamų funkcijų atsikūrimui. Tai tęstiniai darbai, pirmieji jų žingsniai žengti prieš kelis dešimtmečius ir tai tik mažas pavyzdys, rodantis
kiek energijos, laiko ir lėšų reikia norint suderinti interesus ir sumažinti santykinai nedideles ekosistemų pažaidas. Norėtųsi tikėti, kad šio
projekto darbai bent maža dalele prisidės siekiant įveikti globalius žmonijos išbandymus ir padės sėkmingiau planuoti bei įgyvendinti
panašius atkūrimo darbus, prognozuoti rezultatus kitose šalies ir regiono vietose.
Amalvos pelkė ir ežeras

KODĖL PELKĖS?

Kamanų pelkė ir ežeras

KAMANOS
Pelkės ir kitos durpes formuojančios ekosistemos sudaro tik apie 3 proc. sausumos
ploto, tačiau jose sukaupta daugiau kaip
1/3 organinės anglies. Tikriausiai nustebsite sužinoję, kad durpynuose anglies
yra du kartus daugiau negu visoje miškų biomasėje. Skaidantis nusausintoms
durpėms anglis CO2 pavidalu patenka į
atmosferą ir spartina klimato kaitą.
Kamanų pelkės plynė

Pelkės – vienos iš labiausiai visuomenės nuvertintų natūralių ekologinių sistemų, tačiau jų vaidmuo aplinkos sąlygų stabilumo palaikymui, ypač vandens nuotėkio ir kokybės, anglies apykaitos reguliavimui, smarkiai pranoksta santykinį jų plotą. Pelkės pasižymi unikalia
biologine įvairove, jos tampa vis svarbesnės daugelio rūšių išlikimui stipriai antropogenizuotame kraštovaizdyje.
Nusausinti durpynai (buvusios pelkės) paprastai nebegali atlikti įprastų funkcijų, sunyksta jų bioįvairovė. Maža to, durpėms skaidantis
pelkės tampa šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimo, paviršinio vandens taršos židiniais. Durpėms sparčiai slūgstant jose įrengtos
melioracijos sistemos veikia trumpiau, tad užtikrinti intensyviam naudojimui tinkamą vandens lygį čia sudėtingiau negu mineraliniame
dirvožemyje.
XX a. viduryje, kai daugelis ekologinių problemų visuomenei mažai rūpėjo, pelkių sausinimas ūkinėms reikmėms nekėlė daug klausimų. XXI a. pradžioje padėtis jau visiškai kitokia. Dabar turime įrankių, su kuriais galime apskaičiuoti pelkių sausinimo praradimus ir
naudą. Ekonominis vertinimas, atliktas įgyvendinant šį projektą, rodo, kad plėtojant nusausintuose durpynuose ūkinę veiklą, ypač
intensyvią žemdirbystę, durpių gavybą, nuostoliai, patiriami dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimo, yra didesni už gaunamą
naudą, todėl būtina persvarstyti teisinį durpynų naudojimo reguliavimą, subsidijų sistemas ir pereiti prie durpynus tausojančio naudojimo, nebesausinant jų. Toks naudojimas turėtų užtikrinti ne tik ūkinę naudą, bet ir biologinės įvairovės išlaikymą, sumažinti šiltnamio
efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą ir paviršinio vandens taršą.
Aukštapelkės – ypatingos pelkės. Lietuvos sąlygomis tai daugiausia pelkės, kurių evoliucija buvo ilgiausia ir kuriose susiformavo
storiausias durpių klodas (jis gali siekti daugiau kaip 10 m). Šias pelkes maitina išimtinai kritulių vanduo. Joms būdinga ne tik unikali
biologinė įvairovė, bet ir didžiausia teigiama įtaka mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentraciją atmosferoje.

Kamanų pelkė (2434 ha) – dešimties tūkstančių metų šlapynės
evoliucijos kūrinys, išsiskiriantis didele vertingų gamtinių buveinių
įvairove. Dažniausiai pasitaikančios yra aukštapelkių buveinės.
Tai aktyvios aukštapelkės, pelkiniai
miškai, užimantys apie 2000 ha.
Praėjusiame amžiuje pelkės pakraščiai buvo apsausinti iškasant
griovius, tai paskatino pelkės kaitą, užaugimą mišku.

A M A LVA
Amalvos durpynas (apie 3000 ha) – pelke gali
būti laikoma tiktai jo dalis (vietos gyventojai
ją vadina „paliomis“), nes praėjusiame amžiuje
buvo nusausinta apie 60 proc. šios teritorijos.
Apsausėjusi pakito ir likusi pelkės dalis. Įgyvendinant šį ir ankstesnius projektus vandens
lygis buvo visiškai ar iš dalies atkurtas daugiau
kaip 1000 ha plote. Dar apie 300 ha plote vandens lygį numatoma atkurti 2019 m.

P R O J E K TO U Ž D AV I N I A I :
Atkurti tinkamas hidrologines sąlygas Amalvos pelkėje sudarant prielaidas atsikurti prioritetinėms Europos Bendrijos svarbos
pelkių buveinėms ir pelkių ekosistemų atliekamoms funkcijoms;

Bendradarbiauti su vietos ūkininkais diegiant tausojančio naudojimo principus Amalvos pelkės nusausintuose žemapelkių
durpynuose;

Atkurti tinkamas hidrologines sąlygas Kamanų pelkėje, užtikrinsiančias palankią prioritetinių Europos Bendrijos svarbos
pelkių buveinių apsaugos būklę ir pelkių ekosistemų atliekamas
funkcijas;

Ugdyti teigiamą visuomenės požiūrį į pelkes teikiant informaciją apie pelkių ekosistemų atliekamas funkcijas ir sudarant galimybes kurti tiesioginį santykį su gamta.

K A S AT L I K TA A M A LV O S P E L K Ė J E ?
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Parengtas Amalvos pelkės gamtotvarkos planas, kuriame numatyti tolesni žingsniai atkuriant vandens lygį, geriau subalansuotas teritorijos naudojimas ir tvarkymas, taip sudarant prielaidas palaipsniui
atsikurti Amalvos pelkės ekosistemai ir susigrąžinti jos visuomenei
teikiamas paslaugas.

Šiaurės vakarinio Amalvos pelkės
pakraščio baseinas - 15,9 km2

Svarbiausios paminėtinos Amalvos pelkės teikiamos paslaugos,
kurių ilgalaikį teikimą siekiama užtikrinti parenkant tinkamą
naudojimo būdą ir intensyvumą:
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1

Amalvo poderis

2

per tūkstančius metų sukauptos durpės, jose „užrakintos“ anglies
ir azoto išlaikymas bei tolesnis kaupimas, taip prisidedant prie
šiltnamio efektą sukeliančių dujų atmosferoje mažinimo ir
geresnės paviršinio vandens kokybės;
gamtinių buveinių ir rūšių išlaikymas;
žolės biomasės produkcija durpyno žemapelkių dalyse;
medienos produkcija;
medžiojamosios faunos, vaistinių ir kitų naudingų augalų produkcija.
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Įrengti slenksčiai ir pertvara griovyje, juosiančiame
Amalvos pelkę iš šiaurės ir vakarų, kurie padės palaikyti
vandens lygį, artimą buvusiam prieš melioraciją. Čia susirenka vanduo ne tik iš aukštapelkės, bet ir iš 16 km2 baseino,
tad tai turėtų užtikrinti aukštą vandens lygį pelkės pakraštyje
esant net mažam kritulių kiekiui. Tikimasi, kad pertvarka paveiks apie 370 ha teritoriją, o ilgalaikėje perspektyvoje pagerės viso aukštapelkės masyvo būklė.
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Amalvos palios
Amalvo ežeras
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Pagal sutartį vietos ūkininkui skirta 16 mėsinių galvijų
drėgnų durpinių pievų priežiūrai. Taip siekiama sustiprinti
ekonominę motyvaciją išlaikyti biologinės įvairovės požiūriu
vertingas mišku neužaugusias žemapelkių, drėgnų pievų buveines ir nepaversti jų dirbamos žemės plotais.
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Suardytos aukštapelkę sausinusios drenažo sistemos
apie 20 ha plote.

Paaukštinti, renovuoti ar naujai įrengti pylimai (6,6 km)
vandens lygio pelkėje palaikymui ir prietakos į gretimas teritorijas sumažinimui.

Amalvos pelkės
(Natura 2000 teritorijos) riba
mišku apaugusi pelkė / miškas
pieva

2

atvira pelkė
krūmai, nendrės
šiaurės-vakarinio pakraščio
baseinas
upė

3 Bendradarbiaujant su ūkininkais

atkurta pieva 6 ha ariamos
žemės plote. Konsultuoti ūkininkai, parinkti sėklų mišiniai
pievų atkūrimui dar apie 40 ha
plote.

Išpirkta beveik 30 ha žemės, kurią paveiks vandens lygio pakėlimas Amalvos pelkės
šiaurės vakariniame pakraštyje, pertvarkyta melioracijos sistema, kad poveikio nepatirtų
gretimi žemės ūkiui naudojami sklypai.

sklypo riba
numatomas gruntinio vandens
lygio pakilimas
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ariamoje durpėje atkurta pieva
iškirsti medžiai
slenkstis
pertvertas drenažas
rekonstruotas / įrengtas pylimas
pertvara

kelias

4

Išvalyta polderio magistralinio griovio dalis ir įrengti automatiniai gruntinio vandens lygio matavimo įrenginiai
optimaliam vandens lygio reguliavimui.
Iškirsti medžiai (daugiausia beržai) apie 140 ha aukštapelkių plote, taip pagerinant sąlygas atvirų aukštapelkės
buveinių atsikūrimui.

K A S AT L I K TA K A M A N Ų P E L K Ė J E ?

P R O J E K TO P O V E I K I S I R P E L K I Ų T E I K I A M Ų PA S L AU G Ų
AT K Ū R I M O S U N K U M A I
Kamanų pelkėje patvenkti grioviai
visoje gamtinio rezervato teritorijoje. Dauguma tvenkimų atlikta
aukštapelkę juosiančiuose miškuose. Iš viso įrengta daugiau kaip 300
įvairaus tipo pertvarų blokuojant
37 km griovių.

Keičiantis klimatui vegetacijos periodo kritulių
kiekis ir temperatūra kinta pelkėms nepalankia
kryptimi. Jeigu klimato
kaitos tendencijos išliks
tokios pačios, ims degraduoti net ir nesausintos
pelkės, ypač aukštapelkės, sukeldamos visus su
tuo susijusius neigiamus
padarinius.

Kamanų pelkė

Patvenkus griovius užlietuose Kamanų pelkės plotuose džiūstantys medynai
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Įgyvendinant projektą atliktas ir Lietuvos durpynų, kurie užima apie 10 proc. šalies ploto, naudojimo vertinimas pagrindinį dėmesį skiriant trims, turimais duomenimis, svarbiausioms durpynų sausinimo ir netvaraus naudojimo problemoms: šiltnamio efektą sukeliančių
dujų emisijų, vandens telkinių taršos ir bioįvairovės pokyčiams. Apibendrinti vertinimo rezultatai pateikti leidinyje „Lietuvos durpynai.
Kiek jų turime, ar racionaliai naudojame?“. Šio, kaip ir kitų projekto leidinių, internetinė versija pateikiama projekto svetainėje. Leidinys
skirtas institucijoms, kurių sprendimai gali turėti įtakos durpynų apsaugai, naudojimui ir pelkių atkūrimui.

Kamanų pelkėje jau ne vieną dešimtmetį vykdoma gruntinio
vandens lygio, augalijos ir kai kurių saugomų rūšių stebėsena. Remiantis jos duomenimis galima daryti išvadą, kad teigiama 2007
ir 2010 m. vykdytų vandens lygio atkūrimo darbų (ypač ištakos iš
ežero patvenkimo) įtaka pamažu atsiskleidžia šiaurės vakarinėje
aukštapelkės dalyje, kurioje stebimas vidutinio gruntinio vandens
lygio kilimas 11 cm, lyginant 1990–2006 m. ir 2007–2016 m. laikotarpius. Kartu pagausėjo ir tikučių – retų paukščių, perinčių ten,
kur vandens lygis yra aukštas. Tikimasi, kad projekto darbai dar labiau sustiprins teigiamas tendencijas.

2007

Aiškinant visuomenei pelkių ekosistemų svarbą, jų sausinimo sukeliamas problemas, supažindinant su jų biologine įvairove, tausojančiu naudojimu surengta 14 seminarų, talkų. Šia tema parengtas plačiajai auditorijai skirtas leidinys „Pelkės. Kodėl mums rūpi?“, kuris
platinamas Žuvinto biosferos rezervato ir Kamanų valstybinio gamtinio rezervato lankytojų centruose.
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K I TA P R O J E K TO V E I K L A

TIKUČIŲ PORŲ SKAIČIUS
KAMANŲ PELKĖJE

2003

Tvenkiamas Kamanų pekę sausinantis griovys

2001

Patvenktas griovys rezervato pakraštyje

1999

Patvenktas griovys Kamanų aukštapelkėje

Pagal skaičiavimus, paremtus Amalvos durpyne įrengtų griovių
pertvarų aukščiais bei teritorijos reljefo modeliu, vandens lygio
pakėlimas tiesiogiai paveiks apie 200 ha durpyno ir palaipsniui
lems pokyčius maždaug 370 ha plote. Žvelgiant į tolimesnę
(30–50 metų) perspektyvą dėl gruntinio vandens srautų persiskirstymo, augalijos pokyčių numatoma, kad poveikis turi būti
juntamas visoje aukštapelkėje. Remiantis Vokietijoje parengta
metodika, pagal augalijos tipą ir gruntinio vandens lygį preliminariai galima vertinti, kad hidrologinio režimo pokyčiai turėtų
sumažinti durpių skaidymąsi ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų
išsiskyrimą ne mažiau kaip 2500 t CO2 ekv. per metus. Taršos leidimas išmesti 1 t CO2 ekv. per metus 2018 m. rugsėjo mėn. kainavo daugiau kaip 20 eurų, todėl galima apskaičiuoti, kad per metus būtų „sutaupoma“ maždaug po 50 tūkst. eurų! Palyginimui:
hidrologinio režimo atkūrimo darbai kainavo apie 400 tūkst. eurų.

1997

iki projekto patvenkti grioviai

Projekto laikotarpiu trijose Kamanų pelkės vietose vykdytų papildomų vandens lygio stebėjimų rezultatus sunku interpretuoti
dėl buvusios didelės klimatinių sąlygų variacijos. Remiantis šiais
rezultatais galima tiktai teigti, kad griovių tvenkimas jų aplinkoje lėmė aukštesnį vidutinį matavimų laikotarpio vandens lygį,
tačiau vegetacijos periodo vandens lygis labiau priklausė nuo
kritulių kiekio ir temperatūros. Užsitęsus sausringam laikotarpiui
(kaip 2018 m.) tvenkimai (bent jau matavimų vietose) negalėjo
užtikrinti aukšto vandens lygio. Dauguma griovių tvenkta aukštapelkės prieigose. Tikimasi, kad dėl aukšto gruntinio vandens
lygio žemiausiose vietose palaipsniui retės medynai, išgaruos
mažiau vandens ir vyks žolinės augalijos kaita. Laikui bėgant tai
turėtų lemti gruntinio vandens lygio, augalijos pokyčius ir gretimose aukštapelkių buveinėse.

1995

patvenkti grioviai

Siekiant nustatyti projekto darbų veiksmingumą stebimi gruntinio
vandens lygio, augalijos ir indikatorinių arba retųjų rūšių gausos
pokyčiai. Turint omenyje ekosistemų atsikūrimo greitį, reikalingi ilgalaikiai stebėjimai. Tik po dešimtmečio ar net ilgesnio laikotarpio
bus galima daryti išvadas, ar pelkių ekosistemos ir tikslinės aukštapelkių buveinės sėkmingai atsikuria.

1993

Kamanų rezervato riba

metai

Projekto LIFE13 NAT/LT/84 „Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse“ (WETLIFE 2)
įgyvendinimo laikotarpis – 2014-07-01 – 2018-10-31.
Projekto biudžetas – 1,56 mln. eurų
75 proc. reikalingų lėšų skyrė Europos Sąjunga, 15 proc. – Lietuvos Respublika

10 proc. lėšų skyrė projekto partneriai:
VšĮ Gamtos
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Marijampolės
savivaldybės
administracija

VĮ Valstybinių
miškų
urėdija

Žuvinto
biosferos
rezervato
direkcija

Daugiau informacijos apie projektą – www.wetlife2.gpf.lt
Leidinį projekto lėšomis išleido VšĮ Gamtos paveldo fondas
Išspausdinta ant perdirbto popieriaus

Kamanų
gamtinio
rezervato
direkcija

su Akmenės raj.
savivaldybe

