


1Šlapynė – angliško termino „wetland“ atitikmuo, apimantis pelkes, sezoniškai užliejamus žemės 
plotus, natūralius bei dirbtinius vandens telkinius ir jūros priekrantę iki 6 m gylio.

Riba tarp Žuvinto pelkės ir žemės ūkiui nusausintos dalies. Nusausintas pelkes naudojant 
pievoms ir ganykloms kasmet skaidantis durpei iš hektaro išsiskiria apie 12 tonų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų (perskaičiuotų CO2 ekvivalentu), o ariant – net 28 tonos! Melioraci-
jos įrenginių palaikymas tokiuose plotuose dėl durpės slūgimo yra gerokai brangesnis nei 
mineraliniuose dirvožemiuose.

Nusausintų pelkių – durpynų sunkiai užgesinami 
gaisrai tapo įprastu reiškiniu sausringais metais 
sukeliančiu itin daug problemų. 

Upių vagų ištiesinimas ir ežerų vandens lygio reguliavimas kartu su išaugusia tarša lėmė 
spartų vandens kokybės blogėjimą, uždumblėjimą, užaugimą augalija ar net visišką van-
dens augalijos išnykimą.

Tai savo ruožtu sumažino vandens telkinių augalijos galimybes apvalyti pratekantį van-
denį, prisidėjo prie ištisų upių baseinų ir galiausiai Baltijos jūros – tikriausiai labiausiai 
užterštos jūros pasaulyje – vandens kokybės pablogėjimo.

Šlapynių apsauga ir atkūrimas ilgalaikėje perspektyvoje
yra ekologiškai ir ekonomiškai prasmingas

Nors mokslininkai įrodė šlapynių apsaugos ir atkūrimo vertę ilgalaikėje perspektyvoje, 
trumpalaikiai ekonominiai interesai ir sąmoningumo stoka lemia visuomenės sprendimų 
inerciją. Dėl šios priežasties pavieniai atlikti šlapynių atkūrimo darbai paprastai apsiriboja 
saugomomis teritorijomis, kur yra geriau atstovaujama viešajam aplinkos išsaugojimo 
interesui. Darbai paprastai finansuojami ES finansinių instrumentų, tarp kurių vienas iš 
svarbiausių Lietuvoje – LIFE programa.

„Mūsų sugebėjimas daryti dalykus vystosi neįtikėtinai greitesniais tempais, negu mūsų sugebėjimas įsivaizduoti to, 
ką darome, pasekmes“. 

Austrų filosofas Giunteris Andersas 

Šlapynės1 – išmestas žmonijos lopšys 

Nuo priešistorinių laikų šlapynės buvo išskirtinai svarbios žmonijos evoliucijai ir išlikimui, kol industrializacijos era nutraukė šią priklausomybę. 
Intensyvėjant žemės ūkiui, didėjant žmonių skaičiui ir jų materialinei gerovei, ūkininkauti tinkamos žemės poreikis vis augo ir lėmė neigiamo 
požiūrio į šlapynes, kaip ūkininkauti trukdančias teritorijas, formavimąsi. Dauguma pelkių buvo nusausintos, upeliai ištiesinti, užliejamos pie-
vos pylimais atskirtos nuo upių, daugelis ežerų patvenkti, jų vandens lygius imta reguliuoti neatsižvelgiant į gamtos ritmus. Toks visuomenės 
pasirinkimas atrodė racionalus ir tinkamas tol, kol nepradėjo ryškėti ir slėgti besikaupiančios neigiamos ekologinės pasekmės.

Šlapynių pertvarkymai neišvengiamai sukelia ekologinius pokyčius

XX a. antrojoje pusėje per kelis dešimtmečius Lietuvoje buvo nusausinta daugiau nei du trečdaliai pelkių, dengusių apie 10 proc. šalies plo-
to. Tai lėmė didelius kraštovaizdžio, bioįvairovės, vandens nuotėkio ir kokybės pokyčius, durpės sluoksnio nykimą, kas savo ruožtu sąlygojo 
antrines neigiamas pasekmes: CO2 išsiskyrimą (besiskaidant nusausintų pelkių durpei per metus išsiskiriantis CO2 kiekis sudaro apie 5 mln. 
t, t. y. apie 25 proc. deklaruojamų šalies CO2 išmetimų, į kuriuos neįtraukiami išmetimai iš nusausintos durpės), vandens telkinių taršą durpės 
skaidymosi produktais, dirvožemio paviršiaus slūgimą.

Dumblių „žydėjimas“ tapo  įprastas reiškinys 

Saugomose teritorijose plėtojama pažintinė veikla 
yra itin svarbi stiprinant visuomenės sąmoningumą 
ir atskleidžiant šlapynių ekologinę svarbą.



Žuvinto biosferos rezervatas – šlapynių turtinga, bet gerokai žmogaus veiklos
paveikta Natura 2000 teritorija.

Žuvinto pelkė –  didžiausia Lietuvoje

Amalvos aukštapelkėje akivaizdūs sausėjimo 
ženklai – spartus užaugimas beržais, pušaitėmis, 
krūmokšniais.

Apie 50 % Žuvinto ežero dengia vešli viršvandeninė 
augalija. Vandens tarša ir lygio reguliavimas gerokai 
paspartino užaugimo procesus.

Šliuzas-reguliatorius 1970 m. 
įrengtas ant Dovinės upės, 
ištekančios iš Žuvinto ežero

Žuvinto biosferos rezervatas (18,480 ha) yra pietinėje Lietuvos dalyje ir apima Žuvinto bei Amalvo šlapynes. Pelkės, kurių bendras plotas siekia 
daugiau nei 8 000 ha, yra dominuojantis šlapynės tipas rezervate, o 6 847 ha Žuvinto pelkė – didžiausia šalyje. Šios pelkės šiauriniai pakraščiai 
yra nusausinti, tačiau kur kas mažesniu mastu nei kaimyninės Amalvos pelkės, kurios daugiau nei 60 proc. ploto buvo paversta žemės ūkio 
naudmenomis. Likusi kiek didesnė nei 1 100 ha pelkės dalis, kuriai suteiktas draustinio statusas, pamažu sausėja, užauga mišku. Čia sparčiai 
nyksta atviros pelkės rūšys, slūgsta durpės sluoksnis.

Pelkės yra glaudžiai susijusios su Žuvinto (965 ha) ir Amalvo (190 ha) ežerais. Šie sekli 
ežerai, kurių vidutinis gylis yra mažiau nei 1 metras, išsiskyrė dideliu sezoniniu van-
dens lygio svyravimu, šlapesniais metais galėjusiu siekti beveik metrą. Pavasariniai 
potvyniai padidindavo ežerų plotą beveik du kartus ir prisidėdavo prie ežerų apsiva-
lymo, specifinių pelkių ir pievų buveinių mozaikos formavimosi, neigiamai veikdavo 
nendrynų ir krūmynų plitimą, sudarydavo palankias sąlygas nerši kai kurioms žuvų 
(ypač lydekų) ir varliagyvių rūšims, užtikrindavo palankias sąlygas maitintis migruojan-
tiems paukščiams. 

1970 m. Žuvinto ir Amalvo ežerų ištakose įrengti vandens lygio reguliatoriai. Žuvintui 
tai lėmė apie 30 cm pažemintą vidutinį vandens lygį ir sumažintą svyravimo amplitudę, 
kuri tesiekė 30 cm. Kartu su gerokai padidėjusia vandens tarša tai lėmė greitą van-
dens kokybės blogėjimą, didelius ežero augalijos ir gyvūnų rūšinės įvairovės pokyčius. 
Amalvo ežeras nukentėjo dar labiau: jame beveik išnyko vandens augalai, vanduo tapo 
drumstas nuo skendinčių dalelių ir planktoninių dumblių gausos. 

Žuvinto šlapynėje, seniausioje šalies saugomoje teritorijoje, tituluojamoje „paukšių ro-
jumi“, minėti pertvarkymai ir tradicinio šlapynių naudojimo atsisakymas, lėmė daugiau 
nei du kartus sumažėjusį perinčių ir migruojančių paukščių skaičių, akivaizdžiai bylojantį 
apie didelius ekologinius pokyčius. Dalis jų yra grįžtami ir pastaraisiais metais dedama 
daug pastangų, kad būtų pagerinta ekologinė situacija. Padėtis pradėjo sparčiai keistis 
2002 m. įsteigus Žuvinto biosferos rezervatą, 2004 m. jį paskelbus Natura 2000 teritorija 
ir 2006 m. patvirtinus tvarkymo planą, kuomet pradėti aktyvūs gamtotvarkos darbai.
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Kaip projektas prisidėjo prie neigiamų pokyčių mažinimo?
Pagrindinis šio LIFE projekto tikslas – atkurti hidrologines sąlygas, būtinas Amalvos ir Žuvinto šlapynėms išsaugoti. 
Pagrindiniai projekto siekiai:

1. Sustabdyti daugiau nei 1 100 ha Amalvos pelkės, esančios į vakarus nuo Amalvės upės, sausėjimą:
 • sugrąžinant gruntinio vandens lygį, reikalingą aukštapelkei atsikurti nusausintoje pietinėje dalyje, 207 ha plote;
 • palaikant aukštesnį gruntinio vandens lygį nusausintoje šiaurinėje pelkės dalyje pertvarkius 637 ha Amalvo polderį 
   ir pritaikius durpinius dirvožemius tausojančią žemėnaudą.
2. Sugrąžinti gruntinio vandens lygį apie 200 ha Amalvos pelkės dalyje, esančioje į rytus nuo Amalvės upelio, 
 rekonstruojant apsauginį pylimą ir atkuriant beveik 50 ha nusausintos pelkės vandens lygį. 
3. Sumažinti melioracijos sistemų poveikį Žuvinto aukštapelkei patvenkiant apie 5 km griovių 
  ir suremontuojant kritines apsauginio pylimo atkarpas.
4. Atkurti sąlygas natūraliems vandens lygio svyravimams Amalvo ir Žuvinto ežeruose 
  rekonstruojant ant ištakų pastatytus šliuzus-reguliatorius į slenkstines nuopylas

Svarbiausi projekto darbai

Patvenkta apie 300 m su aukštapelke 
besiribojusio apsauginio polderio kanalo. 
Atokiau įrengta nauja 269 m apsauginio 
griovio atkarpa sudarys sąlygas polderio 
pievoms ir ganykloms prižiūrėti.

Polderio siurblinėje įrengti nauji siurbliai ir 
automatinė vandens lygio palaikymo sistema 

Amalvo polderyje rekonstruoti septyni vandens lygio 
reguliavimo grioviuose įrenginiai, sutvarkyta 2,9 km kritinės 
būklės pylimų, rekonstruotos 5 pralaidos, durpės degvietėje 
įrengtas vandens telkinys. Pagal parengtas Amalvo polderio 
vandens lygio reguliavimo rekomendacijas polderyje bus 
sudaromos sąlygos pavasario potvyniams ir ištisus metus 
durpiniuose dirvožemiuose užtikrinamas gruntinio vandens 
lygis 30–60 cm nuo dirvos paviršiaus.

Įrengta Amalvo ežero apžvalgos aikštelė sudarys sąlygas Žuvinto 
biosferos rezervato lankytojams geriau pažinti Amalvos šlapynę, suprasti 
jos ekologinę svarbą ir sužinoti apie atliktus atkūrimo darbus.

Rekonstravus Amalvos pelkės apsauginį pylimą, 
beveik 50 ha nusausintos pelkės plote atkurtas 
vandens lygis. Šiuo tikslu buvo išpirkta apie 25 
ha privačios žemės. 

Ant Dovinės upės žemiau Žuvinto ežero buvęs 
šliuzas-reguliatorius rekonstruotas į slenkstinę 
nuopylą su žuvų praėjimo taku. 

Polderio vakarinės dalies žolynų priežiūra 
aukštesnio gruntinio vandens lygio sąlygomis 
bus užtikrinta ganant pagal sutartį ūkininkui 
suteiktus mėsinius Herefordų veislės galvijus, 
kurie gerai išnaudoja drėgnas pievas ir sudaro 
prielaidas įsikurti daugeliui pievų paukščių rūšių. 

207 ha nusausintos Amalvos pelkės 
plote iškirsti medžiai, krūmai ir 
patvenkti sausinimo grioviai. 

Ant Amalvės upelio, ištekančio iš Amalvo ežero, 
vietoje šliuzo-reguliatoriaus įrengta slenksčių 
kaskada 

Suremontuota 2,8 km kritinės būklės 
Žuvinto pelkės apsauginio pylimo
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Numatoma ilgalaikė projekto nauda

Bioįvarovei

Atkūrus vandens lygį, drėgniausiose vietose suvešėjo aukštapelkėms 
būdingi kupstiniai švyliai.

Maurabragiai – sudėtingos struktūros dumbliai itin svarbūs vandens 
kokybei ir ežero rūšių įvairovei palikyti.Sėkmingam lydekų nerštui yra būtini pavasario potvynio užliejami plotai

Aktyvios (atviros) aukštapelkės plotai sparčiai nyksta Europoje ne tik dėl 
sausinimo, bet ir dėl oro srautais pernešamos taršos azoto junginiais.

Pavasario potvynio užlietos polderio pievos 2011 m. mirgėjo nuo 
migruojančių tilvikinių paukščių gausos

Didžioji kuolinga – sparčiai nykstanti didelių atvirų 
aukštapelkių rūšis.

1. Gruntinio vandens lygio sugrąžinimas turėtų sudaryti prielaidas 
prioritetinių Europos buveinių – aktyvių aukštapelkių ir pelkinių 
miškų – atsikūrimui apie 1 500 ha Amalvos pelkės plote. 
Viltingai nuteikia tai, kad atkurtos 207 ha pelkės dalies dideliame 
plote praėjus tik metams po darbų įgyvendinimo 30 proc. padidėjo 
aukštapelkių samanų kiminų padengimas, pagausėjo švylių. 

3. Įdiegtas tausojantis Amalvo polderio naudojimas ir vandens 
pumpavimo režimas turėtų užtikrinti migruojančių paukščių, ypač 
tilvikinių, ir perinčių drėgnų pievų paukščių, tokių kaip griežlė, 
švygža, populiacijų padidėjimą.

2. Sumažintas vandens nuotėkis iš Žuvinto pelkės turėtų sustab-
dyti sausinimo griovių paveiktų aukštapelkės plotų (apie 500 ha) 
apaugimą medžiais, o kai kur lemti aktyvių aukštapelkių buveinių 
atsikūrimą.

4. Atkurtas natūralus vandens lygio svyravimas Žuvinto ežere turėtų:
	 •	 sudaryti	prielaidas	vandens	augalijai,	ypač	sunykusiems		 	
  maurabragių (Chara sp.) sąžalynams atsikurti; 
	 •	 išplėsti	kai	kurių	žuvų	ir	varliagyvių	rūšių	neršto	plotus;	
	 •	 prisidėti	prie	bioįvairovei	itin	svarbios	vandens	ir	sausumos
  riboje susidarančios „mėlynosios“ zonos formavimosi;
	 •	 stabdyti	nendrynų	ir	krūmynų	plitimą.



5. Rekonstruojant Žuvinto ir Amalvo šliuzus-reguliatorius įrengti žuvitakiai užtikrins žuvų migraciją (genų mainus) Dovinės baseine ir prisidės 
prie sveikesnių žuvų populiacijų bei didesnės įvairovės formavimosi.

Ekologinei būklei

6. Amalvos pelkėje atkūrus durpei formuotis tinkamas sąlygas ir sumažinus durpės skaidymąsi Amalvo polderyje, bendras anglies dvideginio 
(CO2) išsiskyrimas iš besiskaidančios durpės palaipsniui turėtų gerokai sumažėti palyginus su dabar išmetamais 10–15 tūkstančių tonų CO2 
per metus.

7. Įgyvendinant tausojančio durpžėmių naudojimo priemones, mažesnis durpės skaidymosi intensyvumas Amalvo polderyje turėtų lemti 
gerokai mažesnį nitratų ir durpės dalelių kiekį į Amalvo ežerą išpumpuojamame vandenyje.

8. Esant natūraliems vandens lygio svyravimams Žuvinto ir Amalvo ežerų apsivalymo galimybės turėtų didėti. Atsikuriant povandeninei au-
galijai, Žuvinto ežero potencialas apvalyti pritekantį baseino vandenį ir asimiliuoti išsiskiriančias iš nuosėdų maisto medžiagas taip pat turėtų 
didėti ir taip prisidėti prie vandens kokybės gerinimo baseine.

Socioekonominei aplinkai

9. Numatomas pertvarkyto Amalvo polderio vandens režimas, siurblinėje įrengti nauji siurbliai ir sumažinta vandens prietaka iš Amalvos 
pelkės sumažins šio valstybei priklausančio melioracijos statinio eksploatacijos išlaidas.

10. 2010 m. tik apie 60 proc. polderio teritorijos buvo naudojama žemės ūkiui. Apleistuose plotuose plito krūmai. Dalyje teritorijos pievos buvo 
ariamos ir tai lėmė spartų durpės skaidymąsi, slūgimą, melioracinės sistemos būklės prastėjimą. Tikimasi, kad po rekonstrukcijos didžioji pol-
derio pievų dalis bus prižiūrima, o ariamuose laukuose įsėtos daugiametės žolės. Pertvarkius polderį ir nurašius dalį neveikiančių melioracijos 
sistemų bus sudarytos prielaidos dalyvauti Kraštovaizdžio tvarkymo programos špalynių tvarkymo veikloje. Savo ruožtu tai turėtų paskatinti 
ekstensyvios gyvulininkystės, žolių sėklų gamybos, biomasės kurui ar kitų panašių veiklų atsiradimą.

11. Projekto lėšomis nupirkta 16 mėsinių Herefordų veislės galvijų banda pagal sutartį su vietos ūkininku bus ganoma vakarinėje Amalvo 
polderio dalyje. Iki 2016 m išaugusi banda turėtų užtikrinti 40–70 ha žolynų priežiūrą ir būti geru ekstensyvaus pievų ir ganyklų naudojimo 
pavyzdžiu. 

12. Rekonstruoti Žuvinto ir Amalvo šliuzai-reguliatoriai, 0,8 km sumažintas Amalvo 
apsauginio pylimo ilgis ir didesniame nei 250 ha plote panaikinti sausinimo grioviai 
sumažins melioracinių statinių priežiūros išlaidas. 

13. Amalvos aukštapelkės atsikūrimas bėgant metams turėtų gerokai padidinti 
spanguolynų plotus ir vietos žmonių surenkamų spanguolių derlių. Taip atgimusi 
pelkė prisidėtų prie vietos žmonių gerovės.  

Edukacinė

14. Tikimasi, kad projekto metu įgyvendinti šlapynių atkūrimo darbai ne tik padės 
surinkti vertingų duomenų apie taikytų metodų veiksmingumą, pažeistų šlapynių 
atsikūrimo spartą, bet ir supažindins platesnį ratą žmonių su išskirtine šlapynių 
ekologine svarba, pasitarnaus kaip sektinas pavyzdys, prisidedantis prie darnesio Li-
etuvos žmonių sugyvenimo su gamta. 

Globaliai nykstančios griežlės ir kiti pievų paukščiai 
sėkmingai išveda vaikus nuo birželio vidurio pradeda-
muose naudoti  pievų ir ganyklų plotuose.

Spanguolės nuo senų laikų buvo renkamos Amalvos 
pelkėje.



“Mes visi darome pasirinkimus, bet negalime pasirinkti aplinkybių, kuriomis tuos pasirinkimus turime daryti.
 Todėl mūsų apsisprendimų sąlygos turi būti aiškios, skaidrios, matomos.”

Sociologas Zygmuntas Baumanas 

Daugiau apie projektą galite sužinoti adresu – www.wetlife.gpf.lt

Leidinį projekto lėšomis išleido VšĮ Gamtos paveldo fondas www.gpf.lt


