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According to the Common Provisions Article 12 – Technical activity reports, the
coordinating beneficiary must provide the Commission with:
- one inception report, to be delivered within nine months of the project start;
The inception report shall contain the necessary information for the Commission to evaluate
the state of implementation of the project, the respect of the work plan, the financial situation
of the project and whether the project is on track towards achieving its objectives, or whether
there are serious delays and/or obstacles.
The inception report shall contain an assessment as to whether the project objectives and work
plan are still valid. On the basis of the inception report submitted by the coordinating
beneficiary, and if the project's objectives are not achievable or the work plan is not feasible,
the Commission may launch an early termination procedure, in accordance with Article 19.
Identical copies of the inception report, in both paper and electronic versions, shall be
simultaneously forwarded to the Commission and to the external monitoring team designated
by the Commission, both of them receiving one complete copy of the technical reports,
including annexes.
The report shall normally contain a maximum of 20 pages, excluding annexes. Please use font
Times New Roman 12 or equivalent.
By way of exception, if the threshold defined in Article 28.3 is reached within the first nine
months of the project duration, the inception report and the mid-term report might be merged
into one. In such case, the template of the mid-term report should be used, however, all the
additional elements requested in the inception report (as compared to the mid-term report)
should also be provided to the Commission.
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3. Executive summary (max 3 pages)
3.1. General progress
The project implementation during the reporting period followed the work plan given in
the approved project application (see the Table 2). The necessary inception work
including hiring the core project staff, signing contracts with ABs, organizing necessary
workshops and inception seminar have already been carried out.
3.2. Assessment as to whether the project objectives and work plan are still viable
There are no changes in the project objectives or actions. Minor changes in the work plan
are foreseen (please see the Table 2 bellow), however they are of adjustment manner and
should have no negative influence on achievement of planned objectives.
3.3. Problems encountered
There were no significant problems encountered so far, however ABs expressed concerns
about their financial situation due to current financial crisis. If it worsens further it might
be difficult to secure planned funding. Nevertheless, all ABs signed partnership contracts,
and confirmed their commitment to do their best in achieving goals described in the
project application and implementing activities listed in AB’s declarations.
ZBRD experienced significant reduction in staff number therefore implementation of E.2
Monitoring activities will require additional staff hiring (please see section 5.1.23 for
more details).
4. Administrative part
4.1. Description of project management
Project manager took care of daily management of the project, kept permanent contacts
with AB’s contact persons, organized number of workshops and field visits, started
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networking activities, dealt with purchasing procedures, supervised preparation of
information material.
Project financial manager took care of daily accounting.
Project supervisor established contacts with representatives from all relevant institutions,
communicated regarding implementation of co-financing, partnership commitments with
the ME, Ministry of Finances and ABs, led several workshops, developed partnership and
staff employment contracts.
Information Specialist took care of information collection for the website, inception
newsletter, organized inception seminar.
Hydrologist/Engineer took part in several field visits, started preparatory work (collection
of relevant technical documentation, maps etc) for implementation of actions A.2 and A.3.
A number of meetings/workshops/field visits was organized with relevant ABs and
stakeholders including state institutions and local community representatives. AB’s
representatives took active role in many of these meetings. In general, communication
between the project partners was very good and responsive.
4.2. Organigramme of the project team and the project management structure.
EU Commission
Reporting

Project
Financial
Manager

Project
Supervisor

Reporting

Coordinating beneficiary

Supporting
specialists

Project
Manager

Beneficiaries’ representatives
Marijampolė municipality administration
Marijampolė state forest enterprise
Žuvintas Biosphere reserve directorate

Cofinancier

Subcontractors

Project Implementation Group

Stakeholders

Associated beneficiaries

4.3. Partnership agreements status (incl. date of signature) and key content.
Partnership agreements with all three associated beneficiaries were officially signed
during the project inception seminar held on April 30, 2009. The content of the
partnership agreements follows all the components required in the “guidelines to
partnership agreements”. Additional articles are included in the agreement regarding
publicity for support from the co-financier – Ministry of Environment and payments that
are related to co-financier’s contribution. Safeguards are also included to ensure that
associated beneficiaries pay back the pre-payment in case European Commission decides
on illegibility of costs incurred by these beneficiaries.
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5. Technical part
The project aims at restoring hydrology in Amalvas and Žuvintas wetland complexes
affected by peatland drainage and water level regulation in the lakes and promotion of
sustainable peatland management. The main target habitats are: (7120) Degraded raised
bog, (7110*) Active raised bog, (91D0*) Bog woodland and (3140) Hard oligomesotrophic waters with bentic vegetation of Chara spp.
5.1. Actions
5.1.1. Action A.1 Amalvas polder reconstruction project.
Even though actual implementation of this activity has not started yet, i.e. subcontractors haven’t been hired for preparation of the Amalvas polder reconstruction
project, preparatory meeting/field visit was arranged to discuss the activity.
There were no problems identified that could delay/postpone achievement of the
planned result.
Implementation of the activity will follow the established time schedule and should
be finalized till the end of 2009.
5.1.2. Action A.2 Amalvas wetland drainage blocking project.
Similar to Action A.1, preparatory meeting/field visit was arranged to discuss
implementation of the project activity.
Associated beneficiary – Marijampole state forest enterprise, which is
responsible for implementation of the activity, expressed the following problem
encountered – significantly reduced financial resources as a result of financial crisis
and lack of expertise in the field of hydrology to formulate requirements for
purchasing drainage blocking project preparation service. In order to tackle these
issues it was agreed that coordinating beneficiary takes over the responsibility/costs
to prepare the drainage blocking project as it has hydrologist/engineer employed.
This will have no consequences on the timing of activity implementation and should
fit within the limits of the budget planned for hydrologist/engineer in the personnel
budget line. Implementation of the activity is planned to be carried out earlier than
set in the application and finalized in the first quarter of 2010.
5.1.3. Action A.3 Amalvas wetland water level re-naturalization project.
Hydrologist/engineer was hired as planned in the project application to support
project implementation team and among several others implement action A.3.
Implementation of activity has already started and should be finalized according to
established time schedule. No problems that could delay implementation have been
identified.
5.1.4. Action A.4 Amalvas wetland view platform construction project
Implementation of the activity is planned for 2010 and no preparatory work is done
until now.
5.1.5. Action A.5 Raised bog exhibition renovation project
Preliminary discussions on implementation of the activity have already been carried
out. According to the timetable, activity was planned for 2010 as well as very
renovation of the exhibition. It was proposed to start preparation of the renovation
project already this year to be sure it is implemented in 2010. No problems have
been identified that could delay implementation.
5.1.6. Action B.1 Purchase of 25 ha of land
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Land purchase process will be started after thorough leveling of the land surface in
the planned area for hydrology restoration. A detailed map will be produced to
support the final selection of exact land plots to be affected. Leveling works will be
carried out in the very beginning of May 2009. No problems have been identified
until now to prevent from implementation of activity.
5.1.7. Action B.2 Compensation payments for ~ 50 ha of land
The action is planned to be started in the beginning of 2010. Implementation will
depend on the Amalvas polder reconstruction project that will determine exact
impact and area to be affected by raised water level. No problems have been
identified until now.
5.1.8. Action C.1 Reconstruction of the Amalvas polder
Implementation is planned for 2010-2011. No problems identified.
5.1.9. Action C.2 Restoration of the drained southern part of the Amalvas wetland
Implementation of the action should start at the end of 2009 and preparatory work
has already been started. A visit was organized to another protected area in Lithuania
– Kamanos reserve, where different raised bog drainage damming methods are
applied. Plastic piling dams were agreed to be the most efficient, durable and most
suitable for channel blocking. A visit was also organized to Amalvas area meant for
hydrology restoration to discuss tree cutting and extraction requirements.
Associated beneficiary, responsible for implementation of the activity - Marijampole
state forest enterprise expressed concern regarding their current financial situation.
The request regarding participation of the Marijampole forest enterprise under such
circumstances in the project was sent to the Directorate general of state forests (all
state forest enterprises are under supervision by the Directorate general for state
forests). Directorate general expressed support to the project and issued a written
permission to proceed with implementation of planned activities.
5.1.10. Action C.3 Re-naturalization of water level in the eastern part of the
Amalvas wetland.
The action is planned to be implemented in 2010-2011. Implementation will depend
on the Amalvas wetland water level re-naturalization project. No problems have
been identified until now.
5.1.11. Action C.4 Blocking of the drainage channel in the Zuvintas raised bog
The action is planned to be implemented in 2011. No problems have been identified
until now.
5.1.12. Action C.5 Re-naturalization of water level in the Žuvintas wetland complex
The preparatory work including preparation of documents for public tender has
already been carried out. The tender is expected to be announced at the end of May
2009. No problems to delay implementation have been identified.
5.1.13. Action C.6 Supporting grazing activities in the peatland grasslands
The action is planned to be implemented in 2010 and 2011. No problems have been
identified until now.
5.1.14. Action D.1 Project website
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The design and programming of the project website www.wetlife.gpf.lt has already
been done. The final finetuning will be carried out in May, thus the website will be
fully operational in the beginning of June 2009.
5.1.15. Action D.2 Film about the project activities
Implementation of the action will start as planned in the second half of 2009. No
problems have been identified so far.
5.1.16. Action D.3 General project seminars
Inception project seminar was successfully held on 30th of April. 28 participants took
part in the seminar and were introduced to the main aims and activities planned in
the project and received the project inception newsletter (see action D.6). The main
participants were from local authorities, several local community leaders took part as
well. Local media representatives took part in the seminar and during site visiting
video material was collected for the short TV reportage.
A seminar program with several photos from the event, 3 presentations and a copy
of participants’ list are attached (annexes 7.4.1. – 7.4.5)
The second general project seminar will be held as planned at the end of the project.
5.1.17. Action D.4 Information campaign on farming practices
Implementation of the action will start as planned in the second half of 2009. No
problems have been identified so far.
5.1.18. Action D.5 Guidelines for sustainable peat grassland management
Implementation of the action will start as planned at the end of 2009. No problems
have been identified so far.
5.1.19. Action D.6 Project promotion
Project inception newsletter (500 color copies) was produced for distribution to
relevant authorities and local community (annex 7.2.1). A number of newsletters
were already distributed during the inception project seminar.
Other project promotion activities will be implemented as planned.
5.1.20. Action D.7 Renovation of the raised bog exhibition
The action is planned to be implemented in 2010. No problems have been identified
until now.
5.1.21. Action D.8 Construction of Amalvas view platform
The action is planned to be implemented in 2011. No problems have been identified
until now.
5.1.22. Action E.1 Project management by Nature heritage fund
The core project staff (Project manager, Financial project manager and Project
supervisor) has been hired. Furthermore, two supporting specialists
(Hydrologist/engineer and Information specialist) have been hired to assist the core
staff with relevant expertise. Mentioned staff members together with specialists
delegated by the associated beneficiaries form completely functional project
implementation group. Currently only one representative from each associated
beneficiary is delegated, however at least two (one responsible for technical and one
for financial issues) will be officially appointed according to partnership contracts
signed on 30th of April.
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There is no co-financing contract signed with the Ministry of Environment yet,
however very recently issued ministerial order delegates preparation of co-financing
contract to the Environmental Project Management Agency under the ME.
According to this order, the contract must be prepared till June 12, 2009. This will
not delay implementation of project.
A number of meetings and field visits was organized to facilitate start-up of the
project. The compact car was purchased for travelling to/from the site and other
project related travelling.
5.1.23. Action E.2 Monitoring
Certain problems appeared with implementation of monitoring activities due to
financial crisis that resulted in state budget limitations and reduction in staff of the
responsible beneficiary - ZBRD. As a consequence there is no hydrologist position
and only one specialist left out of three staff members who dealt with biodiversity
inventories and monitoring issues. Hydrological monitoring is crucial for evaluation
of project effectiveness. Preliminary it was planned that ZBRD hydrologist carries
out monitoring activities without financial input from the project, however in the
current situation in order to tackle this problem it is proposed to use project funding
for hiring additional staff on short contract basis (125 working days, 40 EUR/day).
Additionally, external expertise would be needed for plant monitoring (2500 EUR).
ZBRD would be responsible for monitoring activities and it is expected that total
ZBRD’s budget wouldn’t exceed the sum indicated in the partnership declaration.
5.1.24. Action E.3 Networking with other projects
Among several others, a contact with a project manager of LIFE projects focusing
on restoration of wetlands in the Western Lowland Area of the Dümmer Lake
(Germany, Lower Saxony) was established and experience exchange trip is agreed
upon in May 2009. Hydrology restoration, water level regulation, sustainable use of
drained wetlands will be the main topics to be discussed during the trip.
It is very important to involve specialists from Zuvintas biosphere reserve
directorate and Marijampole municipality administration in the experience exchange
trip as they are in charge of implementing project activities very similar to those
carried out in the Lake Dummer area. It is suggested that 3 persons could participate
in the experience exchange trip instead of 2 planned in the project application. This
change would not affect the planned budget.
5.1.25. Action E.4 Audit
Project auditor will be contracted in the second half of 2009.
5.1.26. Action E.5 Preparation of After-LIFE conservation plan
The action is planned to be implemented in 2012.
5.2. Availability of appropriate licences and authorisations
As planned in the project application, appropriate permissions will be collected after
implementation of the actions A.1, A.2 and A.3.
5.3. Envisaged progress until next report.
Activities planned to be implemented during the next reporting period, i.e. until progress
report in 31/10/2010 are presented in the table 1.
Table 2 indicates the project progress expected during the next reporting period.
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Table 1 Activities planned for the next reporting period
Name of activity
Amalvas polder reconstruction project prepared

Action
A1

Amalvas wetland drainage blocking project prepared

A2

Amalvas sluice-gate/dike reconstruction project prepared

A3

Preparation of Amalvas view platform construction project partially
implemented
Zuvintas raised bog exhibition renovation project prepared

A4
A5

Land purchase (25 ha) procedures partially carried out

B1

Work on compensatory agreements for 50 ha of land partially carried out

B2

Amalvas polder pumping station reconstruction started

C1

Cutting of trees in the southern part of Amalvas wetland partially
implemented
Amalvas sluice-gate reconstruction started

C2
C3

Žuvintas sluice-gate reconstructed and dike improved

C5

Project website finalized and operational

D1

Preparation of the film about the project started

D2

At least two articles in the local newspapers printed.
Information campaign for farmers started: information leaflet prepared and
distributed, seminar held
Guidelines for sustainable peat grassland management prepared

D4

Renovation of raised bog exhibition partially implemented

D7

Project management carried out on daily basis and first progress report
produced
Monitoring started and first year monitoring report prepared

E1

Experience exchange meeting organized to the Lake Dummer area (Germany)

E3

Project auditor hired

E4
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D5

E2

Table 2 Envisaged progress during the next reporting period compared to proposed work
plan in the approved project application
2009
Action

I

Number

II

2010

III

IV

I

II

III

Next reporting period

01/05/2009 – 31/10/1010
A1 proposed
actual
A2 proposed
actual
A3 proposed
actual
A4 proposed
actual
A5 proposed
actual
B1 proposed
actual
B2 proposed
actual
C1 proposed
actual
C2 proposed
actual
C3 proposed
actual
C4 proposed
actual
C5 proposed
actual
C6 proposed
actual
D1 proposed
actual
D2 proposed
actual
D3 proposed
actual
D4 proposed
actual
D5 proposed
actual
D6 proposed
actual
D7 proposed
actual
D8 proposed
actual
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2011
IV

I

II

III

2012
IV

I

E1 proposed
actual
E2 proposed
actual
E3 proposed
actual
E4 proposed
actual
E5 proposed
actual

6. Financial part
6.1. Putting in place of the accounting system.
CB put in place an analytical accounting system for registering the project expenditure.
According to the partnership contracts, signed on 30th of April, all partners will establish
analytical accounting systems for the sake of traceability of project expenditure and
income as well. According to the contracts, CB will transfer proportional parts of the
prepayment received from European Commission to AB’s project accounts within 10
working days after signing of the partnership agreements. Additional training-meetings
will be organized with AB’s financial managers to ensure that Common provisions are
well understood and followed.
6.2. Continued availability of co financing.
As described above (please see section 5.1.22) the co-financing contract should be
prepared till 12th of June.
6.3. Costs incurred (summary by cost category and relevant comments).
Table 3 Project costs
Total cost in €

Costs incurred
from the start
date to 30 April
2009 in €

% of total costs

289892,00

14685,94

0,05

14704,00

1212,57

0,08

693300,00

434,43

0,00

Infrastructure

293100,00

0,00

0,00

Equipment

111300,00

15929,10

0,14

Prototype

0,00

0,00

0,00

Budget breakdown categories

1. Personnel
2. Travel and subsistence
3. External assistance
4. Durable goods

5. Land purchase / long-term lease

94400,00

6. Consumables

11000,00

75,48

0,01

7. Other Costs
8. Overheads

39300,00

1808,77

0,05

57000,00

101,08

0

1603996,00

34247,37

0,02

TOTAL
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Project inception phase is mostly related to preparatory work and setting up of the
management structure therefore majority of spending is related to personnel and project car
purchase.
Table 4 Project costs according to activities
Action number and name

Action A.1 Amalvas polder
reconstruction project
Action A.2 Amalvas wetland
drainage blocking project
Action A.3 Amalvas wetland
water level re-naturalization
project
Action A.4 Amalvas wetland
view platform construction
project
Action A.5 Raised bog
exhibition renovation project
Action B.1 Purchase of 25
ha of land
Action B.2 Compensation
payments for ~ 50 ha of land
Action C.1 Reconstruction
of the Amalvas polder
Action C.2 Restoration of
the drained southern part of
the Amalvas wetland
Action C.3 Re-naturalization
of water level in the eastern
part of the Amalvas wetland
Action C.4 Blocking of the
drainage channel in the
Zuvintas raised bog
Action C.5 Re-naturalization
of water level in the Žuvintas
wetland complex
Action C.6 Supporting
grazing activities in the
peatland grasslands
Action D.1 Project website
Action D.2 Film about the
project activities
Action D.3 General project
seminars
Action D.4 Information
campaign on farming
practices
Action D.5 Guidelines for
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Spent so far

Foreseen
costs

Remaining

Projected final
cost

23000,00

0,00

23000,00

23000,00

4300,00

0,00

4300,00

4300,00

11700,00

0,00

11700,00

11700,00

5800,00

0,00

5800,00

5800,00

3000,00

0,00

3000,00

3000,00

65450,00

0,00

65450,00

65450,00

46590,00

0,00

46590,00

46590,00

150700,00

0,00

150700,00

150700,00

169000,00

0,00

169000,00

169000,00

224900,00

0,00

224900,00

224900,00

69500,00

0,00

69500,00

69500,00

290200,00

0,00

290200,00

290200,00

49000,00

0,00

49000,00

49000,00

7040,00

434,43

6605,57

1500,00

22040,00

22040,00

22040,00

4360,00

4360,00

4360,00

30860,52

30936,00

15540,00

15540,00

30936,00
15540,00

12

75,48

sustainable peat grassland
management
Action D.6 Project
promotion
Action D.7 Renovation of
the raised bog exhibition
Action D.8 Construction of
Amalvas view platform
Action E.1 Project
management by Nature
heritage fund
Action E.2 Monitoring
Action E.3 Networking with
other projects
Action E.4 Audit
Action E.5 Preparation of
After-LIFE conservation
plan
TOTAL

26204,00

21719,98

26204,00

14500,00

14500,00

14500,00

35000,00

35000,00

35000,00

230314,24

258432,00

3000,00

3000,00

4269,40

5304,00

11500,00

11500,00

11500,00

0,00

0,00

0,00

1512849,71

1546996,00

258432,00

4484,02

28117,76

3000,00
5304,00

1546996,00

1034,60

34146,29

7. Annexes
7.1. Partnership agreements
7.1.1. Partnership agreement between CB and MMA
7.1.2. Partnership agreement between CB and MSFE
7.1.3. Partnership agreement between CB and ZBRD
7.2. Deliverables
7.2.1. Project newsletter
7.3. Maps, drawings, technical designs, technical memos etc. as appropriate.
N/A
7.4. Output indicators. Definition.
7.4.1. Seminar programme (including translation to English and several photos)
7.4.2. Seminar presentation 1
7.4.3. Seminar presentation 2
7.4.4. Seminar presentation 3
7.4.5. Copy of list of participants
7.5. Other
N/A
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Annexes

7.1.1.
Partnership agreement between CB and MMA
(without annexes: grant agreement, special provisions, common provisions, project proposal,
technical report form)

7.1.2.
Partnership agreement between CB and MSFE
(without annexes: grant agreement, special provisions, common provisions, project proposal,
technical report form)

7.1.3.
Partnership agreement between CB and ZBRD
(without annexes: grant agreement, special provisions, common provisions, project proposal,
technical report form)

7.2.1. Project newsletter

Amalvo ir
Žuvinto pelkių
išsaugojimo projektas
Gyvename laikmetyje, kai vis geriau suvokiame pasaulio ribas, jo trapumą bei savo atsakomybę. Dar niekada
istorijoje žmogus, gyvenantis vienoje Žemės rutulio pusėje,
taip smarkiai neįtakojo žmogaus gyvenimo kitoje pusėje. Visi mes jaučiame klimato kaitą, biologinės įvairovės
nykimą, resursų mažėjimą, pagaliau ekonomines krizes.
Žmonijos poveikis Žemei pasiekė tokį lygį, kad pastaroji
nebepajėgi šio poveikio kompensuoti, todėl kasmet „ekologinė skola“ auga žadėdama grėsmingas „palūkanas“ mums
ir mūsų vaikams. Tačiau pasinaudodami sukaupta istorine
patirtimi mes turime galimybę pasukti racionalesnio gyvenimo keliu, grįstu darna su mus supančia aplinka, atsakingiau naudoti gamtos resursus.
Amalvo ir Žuvinto pelkių išsaugojimo projektas siekia
prisidėti prie žmonijos „ekologinės skolos“ gamtai mažinimo, atkurdamas pažeistus gamtos kompleksus, ieškodamas racionalaus balanso tarp ekonominių ir ekologinių
interesų bei skatindamas tausojantį ūkininkavimą vienoje
iš vertingiausių Lietuvos gamtinių teritorijų, priklausančių
ES saugomų teritorijų tinklui Natura 2000 – Žuvinto biosferos rezervate.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis –
2009-01-01 – 2012-03-31
Projektą įgyvendina:
VšĮ Gamtos paveldo fondas
Tel. +370 5 272 3721
kartu su
Marijampolės savivaldybės
administracija
Marijampolės
miškų urėdija
Žuvinto biosferos
rezervato direkcija

Žuvinto
biosferos rezervato
pelkynai
Žuvinto ir Amalvo pelkės formavosi dubumose, kurias prieš daugiau nei 10 tūkstančių metų paliko
atsitraukdamas ledynas. Iki XX a. 6-ojo dešimtmečio Amalvo ir Žuvinto pelkynai plytėjo daugiau nei
10 tūkstančių ha plote. Liekaniniuose Amalvo bei Žuvinto ežeruose vietos gyventojai nuo seno gaudė
žuvis, seniausiai užpelkėjusiose dalyse susiformavusiose aukštapelkėse, taip vadinamose paliose, rinko
spanguoles, o žemapelkių, vadinamų balomis, viksvynuose šienavo ir ganė galvijus. Dėl aukšto vandens
lygio šienavimas nebuvo lengvas, o viksvynų šieno kokybė prasta. Intensyvėjant žemės ūkiui praėjusio
amžiaus 6-8 dešimtmečiais buvo įgyvendinti dideli Dovinės baseino pertvarkymo ir pelkių sausinimo
darbai, kurie neatpažįstamai pakeitė tūkstantmečiais gamtos kurtą vietovės veidą.

XX a. pradžios žemėlapis

Kas yra „LIFE+“? Europos Sąjungos LIFE+ programa – finansinis instrumentas, skirtas aplinkosaugos
priemonėms finansuoti. LIFE programos kryptis „Nature“,
pagal kurią įgyvendinamas šis projektas, yra skirta Europos
Bendrijos svarbos saugomų teritorijų tinklo Natura 2000
gamtinių vertybių apsaugai. Žuvinto biosferos rezervatas
yra šio europinio tinklo dalis.
Projektą finansuoja ES LIFE+ programa, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, UNDP-GEF projektas „Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse“, Marijampolės savivaldybės
administracija, Marijampolės miškų urėdija, Žuvinto biosferos
rezervato direkcija.

Projektas
biologinės
įvairovės
išsaugojimas
Lietuvos pelkėse

Pelkynų sausinimas XX a. pabaigoje
Prieš 30-40 metų didžioji Amalvo pelkės dalis buvo nusausinta. Melioracijos nepaliesta liko
tik centrinė ~1280 ha dalis, esanti į vakarus nuo Amalvo ežero, tačiau aplinkinėse teritorijose
pažemintas gruntinio vandens lygis paveikė ir šią dalį – pelkė smarkiai pasausėjo, suintensyvėjo
medžių augimas, pakito žolinė augmenija.
Šiaurinėje Amalvo pelkės dalyje, nuėmus paviršinį durpių sluoksnį ir pažeminus vandens lygį
daugiau nei 2 metrais, suformuotas 638 ha Amalvo žiemos polderis, kuriame įrengtos kultūrinės
pievos ir ganyklos. Dalis polderio atsidūrė žemiau Amalvo ežero lygio, tad įrengti siurbliai, kuriais
vanduo išpumpuojamas iš pylimais apsupto polderio kanalų į Amalvo ežerą.
Pietinėje Amalvo pelkės dalyje ~1520 ha plote iškasti sausinimo kanalai. Gruntinio vandens
lygis pažemintas vidutiniškai daugiau nei vienu metru.
Įgyvendinant Dovinės baseino dalies nusausinimo projektą, ištiesinta dalis Dovinės upės
ir intakų, Žuvinto šiaurės vakariniame pakraštyje nusausinti žemapelkių plotai. Žuvinto palios ir
pietinėje dalyje esančios žemapelkės, sausinimo mažiau paliestos, - iškasti tik keli kanalai.
Pažeminus gruntinio vandens lygį aplinkinėse teritorijose ant Žuvinto bei Amalvo ežerų ištakų
įrengti šliuzai-reguliatoriai. Nuo šliuzų pelkių pakraščiais suformuoti apsauginiai pylimai, kurių bendras ilgis sudaro ~ 5 km.

Nusausintos Žuvinto žemapelkės paverstos pievomis

Dovinės šliuzas reguliatorius

Nusausinta didžioji Amalvo pelkės dalis.
Ištiesinta dalis Dovinės upės ir jos intakų.
Ant Žuvinto ir Amalvo ežerų ištakų įrengti šliuzaireguliatoriai.
Iš Žuvinto ežero ištekanti Dovinė pertverta šliuzo reguliatoriaus

Įgyvendintų pertvarkos darbų pasekmės
Ar panaudojama tai, kas paimta iš
gamtos? Deja...., dalis nusausintų pelkynų – mažai produktyvūs rūgštūs aukštapelkiniai durpžemiai, kurių panaudojimas
tiek žemės, tiek miškų ūkiui nėra rentabilus, tad jie apleisti ir apaugę krūmynais. Dauguma tokių durpžemių yra pietinėje Amalvo
pelkės dalyje, dalis – Amalvo polderyje.

Dalis nusausintų Amalvo pelkės
plotų yra apleisti.
Ar ekonomiškai naudingas ūkininkavimas numelioruotuose Amalvo pelkės
plotuose? Sovietmečiu, kuomet nebuvo galvojama apie resursų ribotumą ir jų kaina buvo maža, o tuo labiau mažai galvota
apie ekologines pasekmes, didžiuliai sausinimo bei upių pertvarkos darbai, plečiant intensyviam žemės ir miškų ūkiui naudotinus
plotus, atrodė prasmingi. Šiandien situacija atrodo visai kitaip.

Vanduo iš polderio kanalų pumpuojamas į Amalvo ežerą

Sausinimo kanalai (grioviai) ir iš durpių supilti pylimai
reikalauja nuolatinės brangiai kainuojančios priežiūros (turi būti
kertami krūmai, medžiai, valomos sąnašos, taisomi atsiradę pažeidimai). Ilgus metus ji nebuvo vykdoma. Itin bloga griovių ir
pylimų būklė yra Amalvo pelkės pietinėje ir pietrytinėje dalyje.
Slūgstant durpei atskirose griovių atkarpose susidarė atvirkštinis
nuolydis, kaupiasi sąnašos, užnešamos dalyje teritorijos įrengto
drenažo žiotys. Pylimai apaugę krūmais, išvarpyti bebrų bei
ondatrų urvų. Pylimų, suformuotų iš durpingo grunto, durpė sukritusi. Ne ką geresnė situacija su Žuvinto pylimais. Vien pylimų
rekonstrukcijai reikalingos milijoninės lėšos!
Bloga ir Amalvo polderio būklė. Čia, be reikalingos atlikti
melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros, vien vandens
pumpavimui iš polderio elektros energijos sąnaudos siekia 40
tūkstančių litų per metus! Žemės savininkai ir naudotojai nėra
pasirengę padengti tokių kaštų, ši ekonominė našta gula ant
valstybės pečių. Skaidantis nusausintai durpei, dirvos paviršius
kasmet suslūgsta 1-5 cm, tad daugumoje vietų per 30 metų
jau prarasta apie 1m durpžemio! Dėl didėjančio vandens lygių
skirtumo vis sunkiau užtikrinti ūkininkavimui tinkamas sąlygas.
Greičiausiai durpžemiai skaidosi juos suarus, todėl durpinguose
plotuose turi būti vengiama bet kokio žemės dirbimo. Jei nebus
imtasi priemonių durpės skaidymuisi sulėtinti, po kelių dešimtmečių vietoje durpžemio telkšos vandens telkiniai.

Nusausintų plotų palaikymo kaštai
dabartinėmis sąlygomis yra per
dideli palyginus su jų teikiama nauda.
Indėlis į klimato kaitą. Kovojant su klimato

Neprižiūrimi pylimai
apauga krūmais

Amalvo polderio siurblinė

kaita vis geriau suvokiama pelkių išsaugojimo svarba. Jas nusausinus skaidosi (mineralizuojasi) per tūkstančius metų susiformavusi durpė ir į atmosferą išsiskiria dideli klimato kaitos

dujų (anglies dvideginio (CO2) bei azoto oksido (N2O) kiekiai
(preliminariais paskaičiavimais vien Amalvo pelkės nusausintuose plotuose skaidantis durpei kasmet išsiskiria ~ 15.000 tonų
anglies dvideginio, tai prilygsta ~ 10.000 gyventojų miestelio
mazutu kūrenamos katilinės metiniams išmetimams!). Šiandien,
kai kova su klimato kaita – vienas iš svarbiausių pasaulio uždavinių, nusausintų durpynų atkūrimui turi būti skiriamas išskirtinis
dėmesys.
~15.000 tonų CO2 per metus

Nusausinti Amalvo pelkės plotai

10.000 gyventojų miestelio
mazutu kūrenama katilinė

Vandens tarša. Pelkynų nusausinimas, upių tiesinimas turi didelės įtakos ir vandens telkinių kokybei. Dėl sausinimo
skaidantis durpėms mineralinės medžiagos su lietaus vandeniu
išplaunamos ir „tręšia“ ežerus bei upes. Be to, ištiesintose upėse medžiagų sulaikymas gerokai mažesnis nei natūraliose (pvz.
azoto – daugiau nei du kartus). Tai itin aktualu Amalvo ežerui,
į kurį pumpuojamas polderio kanalų vanduo bei įteka ištiesintos
Šlavantos vandenys. Tai viena iš priežasčių, lemiančių Amalvo
ežero blogą ekologinę būklę.
Gaisrai – didelė problema nusausintuose durpinguose
dirvožemiuose. Gaisrų metu sudega paviršinis durpės sluoksnis,
sunaikinama žolinė augalija, smarkiai užteršiamas oras, gesinimui išleidžiama daug lėšų. Tokių sunkiai užgesinamų gaisrų
tikimybė sausuoju metų laiku yra itin didelė. Didžiausi gaisrai

Biologinės įvairovės mažėjimas.

Nors
biologinės įvairovės mažėjimo pasekmės pasauliniu mastu dar
nėra taip skaudžiai juntamos kaip klimato kaitos atveju, tačiau
jos ne mažiau pražūtingos žmonijai. Biologinės įvairovės nykimas paprastai yra susijęs su ekologinių sistemų kaita. Žuvinto
biosferos rezervate ši kaita dėl žmogaus veiklos yra akivaizdi. Dėl
melioracijos poveikio degraduoja visas Amalvo pelkės masyvas,
kuris įtrauktas į Lietuvos, o taip pat Europos saugomų teritorijų
tinklą Natura 2000, nyksta saugomos augalų bei gyvūnų rūšys.
Vietos gyventojai geriausiai šią kaitą pastebi mažėjant spanguo-

lynų plotams. Sausinimo poveikis juntamas ir Žuvinto pelkėje –
spartėja užaugimas mišku. Neigiamus procesus galima sustabdyti tik atkūrus pelkėse vandens lygį.
Didelę žalą gamtai padarė ir Žuvinto bei Amalvo ežerų ištakose įrengti šliuzai-reguliatoriai. Jie pertvėrė žuvų migravimo
kelius, sumažino natūralų vandens lygio svyravimą ežeruose, o
taip pat ir jų apsivalymo galimybes. Tai kartu su vandens tarša
lemia pagreitėjusį ežerų užaugimą, augalų ir gyvūnų rūšių įvairovės sumažėjimą.

Išdegusi Amalvo pelkės durpė

Amalvo pelkėje kilo 1983 m. bei 2002 m., kuomet degė didžiuliai
aukštapelkės plotai.

Nusausinta pelkė sparčiai apauga beržams ir krūmokšniais, kurie išgarina daug vandens ir taip spartina sausėjimo procesą

Žuvinto biosferos rezervato gamtinių teritorijų atkūrimo
prielaidos ir
perspektyvos
Kelias

Geležinkelis

Upė ir kanalas

Biosferos rezervato riba

Teisinės prielaidos pelkių atkūrimui Žuvinto biosferos rezervate sudarytos 2002 m. vyriausybei įsteigus Žuvinto biosferos
rezervatą ir patvirtinus jo zonų ribas. Pagal šį dokumentą nusausintos Amalvo pelkės teritorijos patenka į ekosistemų atkūrimo
zoną, kurioje nevykdomi nauji melioracijos projektai, išskyrus
tuos, kuriais siekiama užtikrinti tinkamą Amalvo aukštapelkės hidrologinį režimą. Be to, agrarinėse ekosistemų atkūrimo zonos teritorijose siekiama palaikyti atvirą kraštovaizdį – pievas ir ganyklas.
Planuojant Žuvinto biosferos rezervato gamtinių kompleksų išsaugojimo ir atkūrimo priemones ne vienerius metus dirbo
didelis būrys įvairių sričių šalies bei užsienio mokslininkų. Jos
įteisintos 2006 m. birželio 23 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr.
D1-310 patvirtintame Žuvinto biosferos rezervato tvarkymo plane bei 2007 spalio 22 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-532
patvirtintame Amalvo pelkės gamtotvarkos plane.
Kai kurie planavimo dokumentuose numatyti darbai jau
įgyvendinami, pvz., atkuriamos krūmais užaugusios pievos, skatinamas tradicinis jų naudojimas (ganymas, šienavimas), Žuvinto
ežere numatytose vietose šalinama viršvandeninė augalija ir kt.
Šio projekto metu bus siekiama įgyvendinti kitus planavimo dokumentuose numatytus darbus: vandens lygio ir režimo atkūrimą,
tausojančio ūkininkavimo skatinimą ir aplinkosauginį švietimą.

Biosferos rezervato funkcinės zonos riba
Aukštapelkė ir tarpinio tipo pelkė
Žemapelkė
Pelkinis spygliuočių ar lapuočių miškas
Miškas
Pieva, ganykla
Vandens telkinys
Sodyba, gyvenamoji vietovė
Durpynas
Numatytas medžių ir krūmų iškirtimas
Rekonstruojamas pylimas
Siūlomas įrengti pylimas
Rekonstruojamas šliuzas reguliatorius
Renovuojama Amalvo polderio siurblinė
Tvenkiami kanalai
Įrengiama apžvalgos platforma
Žuvinto biosferos rezervato lankytojų
centre įrengiama ekspozicija

Žuvinto biosferos rezervato
funkcinės zonos
Rezervatai
Draustiniai
Ekosistemų atkūrimo
Ekologinės apsaugos
Miškų ir žemės ūkio

Sudarytos teisinės prielaidos
projekte numatytoms veikloms
įgyvendinti.
Numatomų projekto
darbų žemėlapis

Numatomi projekto darbai
Didžioji dalis projekto metu planuojamų įgyvendinti darbų
yra susiję su pelkių ir ežerų vandens lygio bei režimo atkūrimu:

Amalvo žiemos polderio rekonstravimas į
vasaros polderį
Amalvo polderio rekonstrukcija apims polderio kanalų ir
pylimų pertvarkymą, o taip pat modernių automatinių siurblių
įrengimą polderio siurblinėje. Pirmaisiais projekto metais bus
rengiamas rekonstrukcijos techninis projektas, pagal kurį ir bus
atliekami numatyti darbai.
Rekonstruojant polderį siekiama sumažinti jo sausinantį
poveikį išlikusiai Amalvo pelkės daliai, o taip pat polderio eksploatacijos kaštus, durpės mineralizaciją, o kartu ir dirvos suslūgimą,
CO2 išsiskyrimą bei vandens taršą. Tai galima pasiekti pertvarkius
žiemos polderį į vasaros polderį. Įgyvendinus polderio rekonstrukciją vanduo iš polderio kanalų būtų pumpuojamas tik augalų vegetacijos periodu, užtikrinant pievoms bei ganykloms palaikyti tinkamą
vandens lygį. Šaltuoju metų laiku siurblinė būtų išjungiama.

Vandens lygio atkūrimas
Amalvo aukštapelkės pietinėje dalyje
Pietinėje Amalvo pelkės dalyje ~340 ha valstybei priklausančioje žemėje bus tvenkiami sausinimo kanalai. Dalyje
šio ploto (~210 ha) numatyta iškirsti sumedėjusią augaliją. Tai
sumažins vandens išgarinimą ir užtikrins geresnes aukštapelkės
augalijos, o kartu ir spanguolynų atsikūrimo sąlygas.

pačią pietinę pylimo dalį, einančią vakarų – rytų kryptimi nuo
šliuzo reguliatoriaus link Daukšių gyvenvietės ir ją pratęsiant
įrengti naują ~ 400 m ilgio pylimo atkarpą iki natūralaus reljefo
paaukštėjimo – buvusio pelkės pakraščio. Tokiu atveju prižiūrimo
pylimo ilgis sutrumpėtų 1,8 km, o šiauriau Daukšių gyvenvietės
esančiuose plotuose laikytųsi natūralus vandens lygis. Sprendimas dėl pylimų pertvarkymo bus priimamas derinant su vietos
gyventojais ir Marijampolės savivaldybės administracija rekonstrukcijos projekto rengimo metu. Kartu su pylimų rekonstrukcija
bus vykdomas Amalvės upelio šliuzo-reguliatoriaus pertvarkymas į stacionarų slenkstį su žuvitakiu.

Žuvinto palių sausinimo kanalų
tvenkimas
Žuvinto paliose bus patvenkti du pelkinį mišką sausinę kanalai. Bendras jų ilgis ~ 5 km. Taip bus atstatytas pelkiniam miškui būdingas gruntinio vandens lygis, atsikurs būdinga augalija.

Kitos projekto veiklos
Projekte taip pat daug dėmesio bus skiriama tausojančio
ūkininkavimo skatinimui Žuvinto biosferos rezervato ekologiškai
jautriose agrarinėse teritorijose – durpžemiuose, šlapiose pievose. Ūkininkams bus parengtos ir skatinamos diegti metodinės
rekomendacijos, kurios esamomis ekonominėmis bei ekologinėmis sąlygomis pasiūlys optimaliausias kultūras, metodus ir
priemones ūkininkavimui.
Geriau suprasti pelkynų svarbą ir susipažinti su projekto
darbais padės švietimo ir informavimo veiklos. Projektui bus
sukurta atskira interneto svetainė – www.wetlife.gpf.lt, kurioje
bus talpinama visa informacija apie vykdomus darbus. Žuvinto
biosferos rezervato lankytojų centre bus įrengta pelkėms skirta
ekspozicija, o prie Amalvo ežero – neįgaliesiems pritaikyta apžvalgos platforma su informacija apie Amalvo pelkių masyvą.

Žuvinto šliuzo-reguliatoriaus ir
dalies pylimų rekonstrukcija
Numatytas Žuvinto šliuzo-reguliatoriaus rekonstravimas
į slenkstinę nuopylą sudarys prielaidas natūraliam, nuo kritulių
ar polaidžio labiau priklausomam vandens lygio svyravimui Žuvinto ežere. Pagal mokslininkų paskaičiavimus, įrengus slenkstį,
vandens lygių svyravimo amplitudė padidės 16 cm ir sieks 1,04
m., todėl pagėrės natūralus ežero apsivalymas, daugelio augalų
ir gyvūnų rūšių gyvenimo (pvz. lydekų neršto) sąlygos. Be to,
slenkstyje įrengtas žuvitakis sudarys sąlygas žuvų migracijai.
Rekonstruojant šliuzą-reguliatorių bus sutvirtinti ir į abi
puses pelkės pakraščiu besidriekiantys vandens lygį Žuvinto pelkyne palaikantys apsauginiai pylimai.

Herefordų veislės galvijai puikiai tinka ganymui drėgnose pievose.
Bendradarbiaujant su ūkininkais projekto metu planuojama įsigyti 16 galvijų.

Dovinės šliuzo reguliatoriaus rekonstrukcijos brėžinys
Patvenkus kanalus padaugės spanguolių

Amalvo pelkės pietrytinėje dalyje esančių
pylimų ir šliuzo-reguliatoriaus
rekonstrukcija
Siekiant užtikrinti tinkamas Amalvo pelkės hidrologines
sąlygas bei apsaugoti aplinkines žemes nuo vandens prietakos
būtina rekonstruoti pietrytinį Amalvo pelkės pylimą. Dabartinėmis sąlygomis, žiūrint tiek iš ekonominės, tiek iš ekologinės
perspektyvos, racionaliausias sprendimas būtų rekonstruoti

Spaudai naudotas perdirbtas popierius.

Magelaninis kiminas

Aukštapelkių paukštis –
kuolinga

Saulašarė

Nuotraukų autoriai: Arūnas Pranaitis ir Žydrūnas Sinkevičius

7.4.1. Seminar programme
(including translation to English and several photos)

Europos Sąjungos LIFE+ programa
AMALVO IR ŽUVINTO PELKIŲ IŠSAUGOJIMO
PROJEKTAS
LIFE07 NAT/LT/000530
Įvadinio projekto seminaro
PROGRAMA
2009 m. balandžio 30 d.
Marijampolės savivaldybės administracija, 2 aukštas, 207
J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė
10.30 – pradžia
Sveikinimo žodis
Valdas Tumelis – direktorius, Marijampolės savivaldybės administracija
Iškilmingas sutarčių tarp vadovaujančio projekto partnerio (VšĮ Gamtos paveldo
fondas) ir susijusių projekto partnerių (Marijampolės savivaldybės administracija,
VĮ Marijampolės urėdija ir Žuvinto biosferos rezervato direkcija) pasirašymas
Žuvinto ir Amalvo pelkynai: dabartis ir išsaugojimo perspektyvos
Arūnas Pranaitis – direktorius, Žuvinto biosferos rezervato direkcija
Klausimai
Melioracinių sistemų būklė Amalvo pelkės durpžemiuose
Jonas Kazakevičius – vyriausias inžinierius-melioratorius, Marijampolės savivaldybės
administracija, Ūkio departamentas, Žemės ūkio skyrius
Klausimai
Amalvo ir Žuvinto pelkių išsaugojimo projektas: racionalaus balanso paieška tarp
ekologinių ir ekonominių interesų
Argaudas Stoškus – projekto vadovas, VšĮ Gamtos paveldo fondas
Klausimai
12.00 – pietūs
13.00–15.30 – išvyka į projekto teritoriją ir numatomų darbų aptarimas vietoje
(vykstama dalyvių transportu)
Preliminariai planuojama aplankyti Amalvo polderį, Amalvo aukštapelkės pietinės
dalies numatomas tvarkyti teritorijas, šliuzą-reguliatorių.

Argaudas Stoškus
8 615 204 16

English translation
Inception seminar
Program
April 30, 2009
Marijampolė municipality administration, 207
J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė
10.30 – beginning
Congratulatory speech
Valdas Tumelis – direktor, Marijampolė municipality administration
Official signing of partnership contracts between Coordinating beneficiary (Nature
heritage fund) and Associated beneficiaries (Marijampolė municipality
administration, Marijampolė state forest enterprise and Žuvintas biosphere reserve
directorate
Žuvintas and Amalvas wetlands: state and conservation perspectives
Arūnas Pranaitis – director, Žuvintas biosphere reserve directorate
Questions
State of drainage system in Amalvas wetland
Jonas Kazakevičius – senior engineer, Marijampolė municipality administration,
Department of economy, Division of agriculture
Questions
Amalvas and Žuvintas wetland conservation project : serching for balance between
economic and environmental interests
Argaudas Stoškus – project manager, Nature heritage fund
12.00 – Dinner
13.00–15.30 – visit to the project site and discussion on planned activities.

Several moments from the event
Presentation

Signing contracts

Field visit

Project manager gives interview to local TV
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Žuvinto ir Amalvo pelkynai: dabartis ir
išsaugojimo perspektyvos

Žuvinto biosferos rezervatas –
Natura 2000 teritorija

Natura 2000 buveinių tipai Žuvinto biosferos rezervate
Vandenų buveinės:
3140 Ežerai su menturdumblių
bendrijomis
3160 Natūralūs distrofiniai ežerai
















Miškų buveinės:
9050
9080
9160
91E0

Žolių turtingi eglynai
Pelkėti lapuočių miškai
Skroblynai
Aliuviniai miškai







Atvirų pelkių ir pievų buveinės:
6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai
6410 Melvenynai
6450 Aliuvinės pievos
6510 Šienaujamos mezofitų pievos
7160 Nekalkingi šaltiniai ir
šaltiniuotos pelkės
7230 Šarmingos žemapelkės

ES svarbos buveinių tipai :
Natura 2000 buveinių tipai Žuvinto biosferos rezervate

Aukštapelkėse aptinkamos buveinės:
7140 Tarpinės pelkės ir liūnai
7120 Degradavusios aukštapelkės
7110 Aktyvios aukštapelkės
91D0 Pelkiniai miškai

Buveinių
direktyvos rūšys
Žuvinto biosferos
rezervate







Dvilapis purvuolis
Pelkinė uolaskėlė
Baltamargė šaškytė
Raudonpilvė kūmutė
Ūdra

Natura 2000 buveinių tipų pasiskirstymas Žuvinto
biosferos rezervate

Natura 2000 paukščių rūšys
Žuvinto biosferos rezervate



Didysis baublys
Nendrinė lingė
Pievinė lingė
Tetervinas
Švygžda
Plovinė vištelė
Gervė
Tikutis
Vidutinis margasis genys
Baltnugaris genys
Mėlyngurklė



Meldinė nendrinukė












Teritorijos Natura 2000 paukščių rūšių apsaugai

Saugomos pelkinių buveinių rūšys



Didžioji kuolinga aptinkama Žuvinto ir Amalvo aukštapelkėse

Paukščių rūšys, saugomos Amalvo pelkių
komplekse:




tetervinas

Švygžda





mėlyngurklė

griežlė

Žuvinto biosferos rezervato gamtos
apsaugos kryptys:
- Žuvinto

ir Amalvo pelkių bei Žuvinto ežero ekosistemų
atkūrimas ir išsaugojimas;

-Buktos miško ekosistemos išsaugojimas;
- Atvirų pievų bei pelkių buveinių ir rūšių išsaugojimas.

Žuvinto pelkinis kompleksas




Žuvinto gamtinis
rezervatas
5983 ha

Siekiant atkurti ir išsaugoti Žuvinto pelkės
ekosistemą, numatoma:
renatūralizuoti hidrologinį režimą Žuvinto
aukštapelkėje,
panaikinant melioracinius griovius Žuvinto
gamtinio rezervato teritorijoje,
bei reguliuoti vandens lygį šiaurinį Žuvinto
gamtinio rezervato pakraštį juosiančiuose
melioraciniuose grioviuose,

Amalvo pelkė ir ežeras
Amalvo botaninis-zoologinis – 1478 ha,
Amalvo ekosistemų atkūrimo zona - 2557,2 ha

Siekiant atkurti Amalvo pelkės ekosistemą,
numatoma






1. atkurti aktyvią aukštapelkę degradavusios
aukštapelkės masyvo vietoje ekosistemų
atkūrimo zonoje, šiauriau Dovinės upės (miškų
ūkio paskirties žemėje) pašalinant sumedėjusią
augaliją (išskyrus pelkines pušų formas) ir
renatūralizuojant hidrologinį režimą (panaikinant
melioracinius griovius);
2. atkurti pelkinių miškų buveines degradavusios
žemapelkės masyve ekosistemų atkūrimo zonoje,
piečiau Dovinės upės (miškų ūkio paskirties
žemėje), renatūralizuojant hidrologinį režimą
(melioraciniai grioviai paliekami savaiminei
renatūralizacijai);
3. palaikyti ir rekonstruoti Amalvo pelkę
juosiančius apsauginius pylimus, pašalinti ant jų
augančią sumedėjusią augaliją;

Siekiant atkurti Amalvo pelkės ekosistemą,
numatoma








4. ekosistemų atkūrimo zonoje nevykdyti naujų
melioracinių projektų, išskyrus tuos, kurie vykdomi
tinkamos aukštapelkės hidrologinio režimo būklės
užtikrinimui;
5. ekosistemų atkūrimo zonos agrarinėse teritorijose
palaikyti atvirą kraštovaizdį, skatinant išsaugoti pievas ir
ganyklas, didinti ekstensyvaus naudojimo pievų plotus;
6. išaiškinti Amalvo ežero blogos ekologinės būklės
priežastis ir imtis reikiamų priemonių šio ežero ekologinei
būklei pagerinti;
7. parengti galimybių studijas Amalvos upelio žemupio
renatūralizavimo, Amalvos pelkės apypelkio melioracinės
sistemos atskyrimo bei ekosistemų atkūrimo zonos
agrarinių teritorijų hidrologinio režimo renatūralizavimo
galimybėms išaiškinti. Amalvo pelkės ekosistemos
atkūrimas turi būti vykdomas pagal nustatytąja tvarka
parengtus bei patvirtintus gamtotvarkos planus ir
techninius projektus.
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Europos Sąjungos LIFE+ programa
AMALVO IR ŽUVINTO PELKIŲ IŠSAUGOJIMO
PROJEKTAS
LIFE07 NAT/LT/000530

AMALVO EŽERO BASEINO
MELIORUOTŲ ŽEMIŲ IR MELIORACIJOS
STATINIŲ BŪKLĖ

Marijampolės savivaldybės administracija
Ūkio departamento Žemės ūkio skyrius
Vyriausiasis inžinierius melioratorius

JONAS KAZAKEVIČIUS

AMALVO EŽERO BASEINO
MELIORUOTŲ ŽEMIŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖ



Marijampolės savivaldybės bendras nusausintas žemės plotas,
iš viso – 51285,75 ha.



Iš jo žemės ūkio naudmenos sudaro



Amalvo ežero baseinas priklauso Šešupės dešiniojo intako Dovinės
baseinui. Natūralus hidrografinis tinklas Amalvo pelkyno teritorijoje
(Šventragio, Daukšių, Padovinio, Patašinės, Igliškėlių kadastro
vietovės) sudaro tik 18%. Natūralių Amalvo pelkės upelių ilgis yra 9.9
km, melioracijos griovių ir ištiesintų vagų ilgis – 46.1 km.
Kita teritorijos dalis nusausinta magistraliniais grioviais ir drenažu.
Šiaurrytinėje teritorijos dalyje įrengtas Amalvo žiemos polderis, pietinė
teritorijos dalis nusausinta pagal 1963-1983 m. parengtus
melioracijos projektus.



– 45302,32 ha.

AMALVO EŽERO BASEINO
MELIORUOTŲ ŽEMIŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖ


Istorija

Rašytiniai šaltiniai patvirtina, kad Palių teritorija tarp Žuvinto ežero
pietuose ir Yglės ežero šiaurėje ūkinei veiklai pradėta naudoti jau nuo
XVI a. vidurio.
Amalvo ežero baseino teritorija pradėta sausinti 1909 m. (Dovinės
upės vagos ir gretimų pelkių sausinimo techninis projektas, pagal kurį
darbai buvo atliekami 1912-1914 m.) Iki 1938 m. sausintos Liūliškių,
Gudelių dvarų ir valstiečių naujakurių ūkių užmirkusios Amalvo ir
Žuvinto pelkynų pakraščiai, Daukšių, Amalviškių, Šventragio kaimų
apylinkių žemės (1934-1938 m. nusausinimo projektai).
Nuo 1951 m. pradėti Marijampolės aprūpinimo vandeniu iš Dovinės
baseino tyrinėjimo ir projektavimo darbai (projekto atsisakyta).
Nuo 1957 m. pradėti Amalvo ežero pelkyno rytinių ir pietinių
pakraščių nusausinimo, Šlavantos, Amalvės, Dovinės upių reguliavimo
tyrinėjimo ir projektavimo darbai.

AMALVO EŽERO BASEINO
MELIORUOTŲ ŽEMIŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖ


1.
2.
3.
4.
5.

Amalvo ežero baseino melioracijos statinius galima skirstyti:
Amalvo žiemos polderis;
Amalvo botaninio – zoologinio draustinio teritorija;
Nusausinta Amalvo pelkės dalis dešiniajame Dovinės upės krante;
Nusausinta Amalvo pelkės dalis kairiajame Dovinės upės krante;
Aukštesnio žemės našumo balo (iki 50) naudmenos Varnupių-DaukšiųŠventragio juostoje.

AMALVO EŽERO BASEINO
MELIORUOTŲ ŽEMIŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖ

 Amalvo ežero baseino melioruotų žemių ir
melioracijos statinių būklė įtakojama:
 Reljefo, hidrografinio ir hidrologinio režimo;
 Priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos darbų
periodiškumo;
 Žemėnaudos;
 Ekosistemos pokyčių;
 Dirvožemių ypatybių.

AMALVO EŽERO BASEINO
MELIORUOTŲ ŽEMIŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖ




Amalvo žiemos polderis:

Amalvo polderio siurblinės ir polderio įrengimo techninis projektas (1970
m.); Amalvo polderio melioracijos komplekso, nuvedančio tinklo, pylimų,
kelių techninis darbo projektas (1973 m.) kultūrtechninių darbų Amalvo
polderyje projektas (1983 m.)

Polderio baseino plotas – 1100 ha; polderio plotas – 638 ha; pylimų ilgis –
8,4 km; bendras nuvedamųjų kanalų, magistralinių ir apsauginių griovių ilgis
– 20, 8 km; šliuzai- reguliatoriai – 7 vnt.; bendras siurblinės galingumas 110
kW, siurblių skaičius -2 vnt, sureguliuotos Šlavantos upės nuolydis
0,0001 ‰, ji patvenkta pakelto Amalvo ežero.

Didesnioje polderio dalyje drenažo būklė gera, žemės ūkio naudmenos –
geros agrarinės būklės pievos ir ganyklos; polderio plotai prie vidinio pylimo
A apaugę krūmynais, šiuose plotuose dirvožemiai durpingi (bendras blogos
ir patenkinamos būklės plotas – 97 ha) Drenažas iš čia dalies neveikia dėl
durpingo sluoksnio suslūgimo ir užaugimo šaknimis.

Polderio siurblinės eksploatacinės išlaidos dėl susidėvėjusių siurblių siekia
elektros energijos kaštai siekia 40 tūkst. Lt kasmet. Polderio hidrotechninių
statinių būklė patenkinama. Nuvedamųjų kanalų ir magistralinių griovių
būklė gera ir patenkinama. Vidinio pylimo būklė bloga – būtina
rekonstrukcija atstatant projektinius parametrus
Būtina polderio siurblinės ir polderio rekonstrukcija, Amalvo žiemos
polderį tikslinga pertvarkyti į vasaros polderį, sumažinant durpingų
sluoksnių irimą, tolimesnį durpinių gruntų sausėjimų ir slūgimą.

AMALVO EŽERO BASEINO
MELIORUOTŲ ŽEMIŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖ
Nuvedamasis kanalas į Amalvo ežerą

AMALVO EŽERO BASEINO
MELIORUOTŲ ŽEMIŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖ
Gera nuvedamojo kanalo A-1 (Š-1) būklė

AMALVO EŽERO BASEINO
MELIORUOTŲ ŽEMIŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖ
Polderio pievos ir ganyklos

AMALVO EŽERO BASEINO
MELIORUOTŲ ŽEMIŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖ

Užpelkėję drenuoti plotai prie vidinio pylimo. Pylimas apaugęs krūmais ir medžiais, būtina
rekonstrukcija

AMALVO EŽERO BASEINO
MELIORUOTŲ ŽEMIŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖ

Išorinis polderio melioracijos kanalas D-6. Būklė bloga, būtina rekonstrukcija

AMALVO EŽERO BASEINO
MELIORUOTŲ ŽEMIŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖ
Numatomos rekonstruoti siurblinės pastatas

AMALVO EŽERO BASEINO
MELIORUOTŲ ŽEMIŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖ



Amalvo botaninio – zoologinio draustinio teritorija.






Teritorijos hidrografinis tinklas mažai pakeistas. Šiaurinėje dalyje nuo vandens
kėlimo stoties iki ežero iškastas Amalvos žiemos polderio nuleidimo kanalas Š–3,
o pietinėje dalyje sureguliuota 0.6 km ilgio Amalvės upelio vaga (A–3). Šioje
atkarpoje išlikusi pylimais atitverta 0.4 km ilgio natūrali Amalvės atkarpa.
Amalvo botaninio–zoologinio draustinio perimetru iškasti apsauginiai grioviai.
Griovių būklė bloga (apaugę, susikaupę sąnašos, užtvenkti bebrų užtvankų).
Apsauginis griovys A–2 (draustinio pietinė pusė) taip pat patvenktas bebrų.
Griovys beveik nedrenuoja jį supančios teritorijos. Šiauriniu draustinio pakraščiu
praeina pagrindinis Amalvos polderio kanalas Š–1, tačiau nuo pelkės jį skiria
polderio pylimas. Vakarinį draustinio pakraštį sausina griovys A–1, vietomis
užaugęs krūmais ir pasitvenkęs, tačiau pelkės pakraštyje jaučiama jo sausinamoji
įtaka. Šiaurės rytiniame pakraštyje, tarp polderio pylimo ir ežero yra buvusio
kanalo fragmentai (A–5), tačiau jis kiek reikšmingesnės sausinamosios įtakos
neturi. Panaši padėtis yra pietrytinėje draustinio dalyje, kur yra liekaninis A–4
kanalas. Šalia esantis N–10 kanalas yra už pylimo ir draustinio pakraščių vandens
režimui įtakos neturi.

Teritoriją tikslinga renatūralizuoti. Gamtotvarkos plane siūlomą 100 ha
ploto apypelkio melioracijos sistemų atskyrimo nuo pelkių masyvo
projektą, kuris leistų pakelti vandens lygį vakariniame ir šiaurėsvakariniame pelkės pakraštyje ir apsaugotų besiribojančias žemės ūkio
naudmenas, galima įgyvendinti tik atlikus hidrologinio režimo ir
dirvožemio būklės tyrimus. Tikėtina, kad tai bus labai brangus projektas.

AMALVO EŽERO BASEINO
MELIORUOTŲ ŽEMIŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖ



Nusausinta Amalvo pelkės dalis dešiniajame Dovinės upės krante.






Amalvo ežero vandens lygiui palaikyti Amalvės slėnyje buvo įrengtas šliuzas
reguliatorius. Iš pradžių įrengtas 85.60 m altitudės šliuzas, 1977 m. parengtas šliuzo ir
pylimų rekonstrukcijos projektas, po kurios palaikomas 86.00 m altitudės minimalus
Amalvo vandens lygis. Šiame plote vykdyta eilė rekonstrukcijos projektų.
Plotas D-3 sausinamas grioviais ir drenažu. Pylimų ir apsauginių griovių A-8, A-4 būklė
bloga. Drenažo būklė patenkinama ir bloga, plotai prie vidinio pylimo apaugę krūmynais,
plotuose dirvožemiai durpingi (bendras blogos ir patenkinamos būklės plotas – 23 ha,)
Drenažas iš čia dalies neveikia dėl durpingo sluoksnio suslūgimo ir užaugimo šaknimis ir
netinkamos žemėnaudos (išarti durpžemiai). Šliuzo reguliatoriaus hidrotechninių statinių
būklė patenkinama. Nuvedamųjų kanalų ir magistralinių griovių būklė bloga, drenažo
žiotys patvenktos, užneštos sąnašomis, suirę. Vidinio pylimo būklė bloga – būtina atskirų
atkarpų rekonstrukcija atstatant projektinius parametrus.

Tikslinga atlikti šliuzo reguliatoriaus rekonstrukciją, įrengiant žuvitakį,
būtina atskirų pylimo atkarpų rekonstrukcija, iš dalies keičiant
projektinius parametrus. Pakitus hidrologiniam režimui teritorijos
rytinėje dalyje tikslinga atlikti magistralinių griovių A-6, A-5 valymo
darbus. Atstatant degradavusią pelkę D–2 teritorijoje numatomų griovių
užtvankų statybą būtų racionalu atlikti po miško ir krūmų kirtimo darbų.
Būtina svarstyti technines priemones išsaugančias viešąjį kelią Nr. 053.

AMALVO EŽERO BASEINO
MELIORUOTŲ ŽEMIŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖ
Bloga pylimo ir apsauginių griovių būklė ploto D-3 šiaurėje

AMALVO EŽERO BASEINO
MELIORUOTŲ ŽEMIŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖ
Šliuzas reguliatorius ant Amalvės upės

AMALVO EŽERO BASEINO
MELIORUOTŲ ŽEMIŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖ
Durpiniame grunte išplatėjęs, nuslinkusiais šlaitais griovys A-15. Būklė bloga

AMALVO EŽERO BASEINO
MELIORUOTŲ ŽEMIŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖ
Aptrupėjus, sąnašomis užnešta pralaida griovyje A12

AMALVO EŽERO BASEINO
MELIORUOTŲ ŽEMIŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖ



Nusausinta pelkės dalis kairiajame Dovinės upės krante.




Degradavusi pelkė kairiajame Dovinės krante yra pietinėje
pelkių masyvo dalyje. Pagal žemėnaudą ir drenažo sąlygas šį
plotą galima suskirstyti į vakarinę (D4), centrinę (D5) ir rytinę
(D6) dalį. Vakarinė teritorijos dalis su išlikusia gerai veikiančia
drenažo sistema naudojama žemės ūkyje. Centrinės dalies
kanalai
užaugę
medžiais,
vietomis
patvenkti
bebrų
užtvankomis, visas plotas užaugęs mišku ir krūmais. Rytinė
dalis intensyviai naudojamos žemės ūkio naudmenos, nors
drenažas labai blogos būklės (bendras blogos ir patenkinamos
būklės plotas – 53,7 ha). Drenažas iš čia dalies neveikia dėl
durpingo sluoksnio suslūgimo ir užaugimo šaknimis.

Teritoriją tikslinga palikti natūraliam ekosistemų
atsistatymui.

AMALVO EŽERO BASEINO
MELIORUOTŲ ŽEMIŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖ





Pasiūlymai projekto įgyvendinimui.
 Amalvo žiemos polderį siūloma pertvarkyti į vasaros
polderį, išlaikant polderyje pievas ir ganyklas.
 Savivaldybės administracija siekia įgyvendinti racionalią
Amalvo ežero apylinkių žemėnaudą, atsižvelgiant į aplinkos
apsaugos reikalavimus. Mažai produktyviems rūgštiems
aukštapelkių durpžemių plotams melioracijos lėšų skirti
netikslinga, jų panaudojimas tiek žemės, tiek miškų ūkiui
nėra rentabilus.
 Įrengti Amalvo ežero apžvalgos platformą, su informaciniu
stendu bei informacinį stendą prie Varnupių piliakalnio, tuo
padidinant gamtos objektų patrauklumą lankytojams.
Tikimės sėkmingo projekto įgyvendinimo, ateityje
bendrai planuojant tęstinės veiklas.

Ačiū
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„Amalvo ir Žuvinto pelkių išsaugojimo projektas”
Racionalaus balanso paieška
tarp ekologinių ir ekonominių interesų
2009.01 – 2012.03
Argaudas Stoškus, projekto vadovas
VšĮ “Gamtos paveldo fondas”

Projekto tikslas - atkurti Amalvo ir Žuvinto pelkėms
bei ežerams tinkamas hidrologines sąlygas

Projektą remia ES LIFE+ programa ir LR
Aplinkos ministerija

Projekto biudžetas – 1.603.996 EUR
Europos Sąjungos LIFE+ programa 50%

LR Aplinkos ministerija

25%

Projekto partneriai:
3%
Marijampolės
savivaldybės
administracija

3%
VĮ Marijampolės
miškų urėdija

1%
Žuvinto
biosferos
rezervato
direkcija

Projektą remia ES LIFE+ programa ir LR
Aplinkos ministerija

18%
VšĮ Gamtos
paveldo fondas

Pagrindinės tikslinės
Europos Bendrijos svarbos gamtinės buveinės:
Ežerai
Aktyvios
Degradavusios
su
Pelkiniai
menturdumblių
aukštapelkės
miškai
aukštapelkės
bendrijomis

Projektą remia ES LIFE+ programa ir LR
Aplinkos ministerija

Istorinis kontekstas

7-8
dešimtmečiai
1937
XX
a.m.
m.
pradžia
1992
1963
2002

Ekosistemų atkūrimo zonoje nevykdomi nauji melioracijos projektai,
išskyrus tuos, kuriais siekiama užtikrinti tinkamą Amalvo aukštapelkės
vandens režimą.
Agrarinėse ekosistemų atkūrimo zonos teritorijose siekiama palaikyti
atvirą kraštovaizdį - pievas ir ganyklas
Projektą remia ES LIFE+ programa ir LR
Aplinkos ministerija

Svarbiausios problemos:
Biologinės įvairovės mažėjimas
dėl pelkių nusausinimo, vandens lygio reguliavimo ežeruose, vandens
taršos
Durpžemių erozija
Mineralizuojasi 1-5 cm durpžemio per metus, išsiskiria klimato kaitos
dujos (CO2, N2O), teršiami vandens telkiniai
Sudėtingos ūkininkavimo sąlygos
Dideli melioracijos įrenginių priežiūros, eksploatacijos kaštai.
Gaisrai

Projektą remia ES LIFE+ programa ir LR
Aplinkos ministerija

Pagrindiniai darbai:

Amalvo polderio pertvarkymas
Amalvo pelkės dalies
sausinimo kanalų tvenkimas
Amalvo pylimų ir šliuzo
reguliatoriaus rekonstrukcija
Žuvinto šliuzo reguliatoriaus
rekonstrukcija
Žuvinto aukštapelkės sausinimo
kanalų tvenkimas

Projektą remia ES LIFE+ programa ir LR
Aplinkos ministerija

Amalvo polderio (~638 ha) pertvarkymas

Projektą remia ES LIFE+ programa ir LR
Aplinkos ministerija

Polderio pertvarkymo tiksai:






Sumažinti sausinantį poveikį Amalvo aukštapelkei;
Sulėtinti durpės mineralizaciją polderyje (sumažėtų Amalvo ež. tarša,
klimato kaitos dujų išskyrimas);
Sumažinti polderio eksploatacijos kaštus;
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Amalvo polderio (~638 ha) pertvarkymas
Žiemos polderis bus rekonstruojamas į vasaros polderį

Vakarinėje polderio dalyje bus palaikomas aukščiausias gruntinio
vandens lygis taip sumažinant poveikį Amalvo aukštapelkei
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Priemonės durpžemius tausojančiam ūkininkavimui
skatinti:
Parengtos tausojančio ūkininkavimo durpžemiuose rekomendacijos
Skatinant ganiavą ir mėsinę gyvulininkystę keliems ūkininkams pagal
ilgalaikę sutartį bus suteikta mėsinių galvijų banda (15-16 galvijų)
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Pelkei būdingo vandens lygio atkūrimas pietinėje
Amalvo pelkės dalyje
340 ha – atkuriamas
būdingas vandens
lygis
210 ha – kertami
medžiai
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Pylimų ir šliuzo reguliatoriaus rekonstrukcija
pietrytinėje Amalvo pelkės dalyje

Pylimo ilgis
sutrumpėtų 1,8 km
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Žuvinto aukštapelkę sausinančių kanalų tvenkimas
Bus patvenkta
~ 5 km sausinančių
kanalų
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Dovinės šliuzo-reguliatoriaus rekonstrukcija
Įrengiama stacionari slenkstinė nuopyla su žuvitakiu

Rezultatas: ežere 16 cm padidėjusi vandens lygio svyravimų amplitudė,
geresnis ežero apsivalymas, žuvų migravimo galimybės
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Visuomenės informavimo ir švietimo veiklos:
Pelkių ekspozicijos Žuvinto BR lankytojų centre rekonstrukcija
Apžvalgos platformos prie Amalvo ežero įrengimas
Projekto leidiniai

Projekto interneto svetainė – www.wetlife.gpf.lt
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Ačiū už dėmesį
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Arūno Pranaičio nuotrauka
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