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ĮVADAS
Pelkės paplitusios beveik visose klimato juostose, nuo poliarinių sričių iki pat tropikų. Šios unikalios 
ekosistemos turtingos gamtinių išteklių, teikia saugią gyvenamąją, mitybinę ir reprodukcinę erdvę daugeliui 
augalų ir gyvūnų, prisitaikiusių gyventi prie specifinių ekologinių sąlygų. Pelkių ekosistemos veikia vietinį 
mikroklimatą, palaiko optimalų hidrologinį režimą, vandens cheminę sudėtį, biogeninių medžiagų 
pusiausvyrą, turi didžiulę įtaką šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido – CO2, metano – CH4 ir 
azoto suboksido – N2O) balansui, yra svarbios rekreaciniu bei estetiniu požiūriais. Pelkėse organinės 
medžiagos pavidalu intensyviai kaupiasi energijos ir anglies atsargos. Durpių kloduose aptinkamos 
žiedadulkės, užsikonservavusios augalų ir gyvūnų liekanos bei žmogaus rankų sukurti artefaktai padeda 
atskleisti krašto gamtinės aplinkos kaitos ir vietinių gyventojų veiklos istoriją, todėl nenuostabu, kad 
daugelyje tautų pelkės yra svarbios religine bei simboline prasmėmis (HASLAM, 2003; JOOSTEN & 
COUWENBERG, 2008; SIRIN & LAINE, 2008, POVILAITIS ir kt., 2011).
Per pastarąjį šimtmetį pasaulyje dėl pramoninės ir žemės ūkio gamybos augimo prarasta daugiau nei 50 % 
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pelkėtų vietovių (SINKEVIČIUS, 2001; MIERAUSKAS ir kt., 2005; JUKONIENE et al., 2009). XX a. Lietuvoje 
nusausinta apie 2/3 pelkinių buveinių, todėl dabar natūralios pelkės mūsų šalyje užima apie 178 100 ha 
(POVILAITIS ir kt., 2011). Gamtinių buveinių naikinimas lemia floros ir faunos nykimą, todėl tinkamiausia 
priemonė stabdyti biologinės įvairovės praradimą yra ekosistemų apsauga ir jų ekologinis atkūrimas. Svarbu 
išsaugoti vertingas pelkių buveines, pažeistose pelkėse atkurti pelkėdarai palankų hidrologinį režimą, o 
nebenaudojamuose durpynuose sudaryti sąlygas pelkinės augalijos dangos atsikūrimui ir durpėdaros 
atsinaujinimui.
Ekologinis atkūrimas gana nauja ekologijos mokslo ir ūkinės veiklos šaka – pažeistų, degradavusių ar 
sunaikintų ekosistemų atkūrimo procesas. Tai rimtas iššūkis žmonijai, kuri privalo suvienyti mokslo ir 
praktikos pasiekimus tam, kad būtų pagerinta planetos, atskirų regionų ar vietovių gamtinė būklė, išsaugoti 
gamtiniai ištekiai ir sukurta sveika visuomenė (SERI, 2004). Be abejonės, tai viena iš radikaliausių idėjų, 
bendrai veiklai telkiančių gamtininkus ir verslininkus, kurie daugelį dešimtmečių sunkiai sutardavo 
tarpusavyje. Šiai prasmingai veiklai suvienijama vietos bendruomenė, skatinama savanorystė, sukuriamos 
darbo vietos, vyksta edukaciniai renginiai (SENDŽIKAITĖ, 2011).

PELKINIŲ EKOSISTEMŲ ATKŪRIMO TARPTAUTINĖ PATIRTIS
Tiesioginės ar netiesioginės žmogaus veiklos pertvarkytų, pažeistų, degradavusių arba visiškai sunaikintų 
pelkinių ekosistemų vietoje siekiama atkurti ekosistemas, artimas natūralioms. Šimtmečius besitęsiantis 
antropogeninis poveikis pelkių ekosistemoms yra toks stiprus, kad kai kurios iš jų pačios, be žmogaus 
įsikišimo, jau nesugeba atkurti autoreguliacijos mechanizmų, pirminės struktūros, būklės ir nebegali atlikti 
įprastinių funkcijų (SERI, 2004; PAKALNIS & SENDŽIKAITĖ, 2005; SENDŽIKAITĖ, 2011). Tenka pripažinti, kad 
nors atkurtos ekosistemos ir pasižymi gyvybingu vietinės kilmės floros ir faunos deriniu ir tipinga bendrijų 
struktūra, kuri tinkamai įsilieja į ekologinę aplinką ir kraštovaizdį, tačiau biologinės įvairovės požiūriu jos 
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nėra lygiavertės natūralioms ekosistemoms (SERI, 2004).
Vienas iš augalinės dangos atkūrimo išeksploatuotuose durpynuose būdų – dirbtinis augalų bendrijų 
įkurdinimas specialiai įrengtuose eksperimentiniuose laukuose. Pasaulinė aukštapelkių atkūrimo patirtis 
teigia, kad yra dvi gana efektyvios atkūrimo technologijos: 1) išlygintame išeksploatuotame durpyne 
sukuriama sekliavandenių tvenkinių sistema, kurioje nuolat palaikomas pakankamai pastovus vandens lygis. 
Tokią technologiją galima taikyti tais atvejais, kai pakanka atitekančio vandens išteklių vandens lygiui 
tvenkiniuose palaikyti (Vokietijos patirtis – palankiom sąlygom augalinė danga susiformuoja per 5–7 metus); 
2) nepakankant vandens išteklių, reikalingų atkūrimo laukuose palaikyti pastovų optimalų vandens lygį (5–10 
cm virš dirvos paviršiaus), durpinis substratas yra mulčiuojamas susmulkintais šiaudais. Tokiu būdu atkūrimo 
lauke paskleistiems aukštapelkės augalų pradmenims sausuoju laikotarpiu užtikrinama minimali drėgmė, 
reikalinga augalų gyvybingumui palaikyti. Kanados mokslininkų (QUINTY & ROCHEFORT, 2003, ROCHEFORT 
& LODE, 2006) patirtis – atkūrimo sėkmė priklauso nuo meteorologinių sąlygų, o atkūrimo laikotarpio trukmė 
paprastai būna ilgesnė negu naudojant pirmąją technologiją.

AUKŠTAPELKINIŲ EKOSISTEMŲ ATKŪRIMO EKSPERIMENTAI LIETUVOJE
Daugiau nei prieš 25 metus Botanikos instituto prof. habil. dr. T. Bumblauskis pabandė įgyvendinti pelkėdarai 
palankaus drėgmės režimo atkūrimo priemones (patvenkiant sausinamuosius griovius) Kamanų rezervate 
(Akmenės r.). Tačiau apsausėjusiose vietose įsikūrusių ir patvenkiamų miškų džiūvimas išgąsdino net ir 
mokslo visuomenę, tuomet dar nepasiruošusią ekologinio atkūrimo misijai. Prie šios idėjos buvo sugrįžta tik 
po dviejų dešimtmečių, bet jau remiantis užsienio ekspertų rekomendacijomis. Kamanų valstybiniame 
gamtiniame rezervate nustatyta, kad ekstensyviai nusausintose pelkės dalyse patvenkus griovius gruntinio 
vandens lygis atsistato per 4 metus. Prognozuojama, kad intensyviai nusausintoje aukštapelkės dalyje, tokie 
pokyčiai įvyks per 12 metų (RUSECKAS & GRIGALIŪNAS, 2008). Atkūrus pelkėdarai palankų vandens lygį 

54                                                Atspaudas/Offprint 
Patrauklios kaimo aplinkos išsaugojimas ir formavimas Sargeliai: Kruenta 2013. ISBN 978-609-95323-1-8



Novaraisčio pelkėje (Kauno, Kazlų Rūdos ir Šakių r.) buvusi pažeista buveinė tapo vandens paukščių karalija 
(nuo 1988 m. – Novaraisčio ornitologinis draustinis). Lietuvos gamtos fondo iniciatyva 2002–2003 m. buvo 
atlikti hidrologinio režimo atkūrimo darbai Puščios durpyne (Zarasų r.). 2007–2008 m. baigti Velniabalės 
(Zarasų r.) ir Gegužinės (Vilniaus r.) durpynų patvenkimai, sudarytos sąlygos aukštapelkių bendrijų 
atsikūrimui, o jose išlikę durpių ištekliai apsaugoti nuo mineralizacijos proceso ir gaisrų. 2009 m. Žuvinto 
biosferos rezervate pradėtas vykdyti ES LIFE+ programos finansuojamas projektas „Amalvo ir Žuvinto 
pelkių išsaugojimo projektas (2009–2012)“ (POVILAITIS ir kt., 2011).

EKOLOGINIO ATKŪRIMO BANDYMAI AUKŠTUMALĖS AUKŠTAPELKĖJE IR DURPYNE
2005 m. degraduojančių aukštapelkių ekologinių sąlygų atkūrimo darbus Aukštumalos telmologiniame 
draustinyje (Šilutės r.) ir jo aplinkoje inicijavo Botanikos instituto Kraštovaizdžio ekologijos laboratorijos 
vadovas dr. R. Pakalnis ir UAB „Šilutės durpės“ (dabar UAB „Klasmann-Deilmann Šilutė“) vadovybė. 
Optimalaus vandens lygio atkūrimas aukštapelkėje – viena efektyviausių priemonių sumažinti CO2 emisiją 
(dėl apsausėjusio durpių klodo mineralizacijos), gaisrų prevencijai, stabdyti aukštapelkių bendrijų 
degradavimą ir skatinti biologinės įvairovės apsaugą. Tikslui pasiekti ant aukštapelkę išvagojusių 
sausinamųjų kanalų ir griovių statomos įvairių konstrukcijų užtvankos, o draustinio teritorija specialiomis 
priemonėmis izoliuojama nuo greta esančių durpių kasybos laukų sausinamosios įtakos (PAKALNIS ir kt., 
2008, 2009).

2011 m. nebeeksploatuojamoje Aukštumalos durpyno dalyje pirmą kartą Lietuvoje inicijuotas 
aukštapelkinių augalų bendrijų atkūrimo eksperimentas. Atsižvelgiant į ekologinius įvairių kiminų rūšių 
poreikius, aukštapelkinių augalų pradmenys paskleisti dvejose skirtingu hidrologiniu režimu pasižyminčiose 
eksperimentinio sklypo (3,5 ha) dalyse: 1) eksperimentinio sklypo pakraštyje, kur drėgmės perteklius 
jaučiamas beveik visą vegetacijos laikotarpį (gruntinis vanduo pakilęs virš durpės paviršiaus), paskleisti 
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smailiašakio kimino (Sphagnum cuspidatum) pradmenys; 2) eksperimentinio sklypo pakraštyje, kuriame iki 
šiol nėra galimybės nuolat palaikyti plonu (iki 5–10 cm storio) vandens sluoksniu užlietą durpės paviršių, 
aukštapelkės bendrijų atkūrimui panaudoti iš donorinio sklypo surinktų natūraliai augančių kiminų dangos 
fragmentai (0,4×0,4 m dydžio) (1–2 pav.). Donoriniuose augalinės dangos fragmentuose vyravo raudonieji, 
Magelano bei smailialapiai kiminai (Sphagnum rubellum, S. magelanicum, S. capillifolium) bei kiti 
aukštapelkinių rūšių (kupstinis švylis (Eriophorum vaginatum), paprastoji spanguolė (Oxycoccus palustris), 
siauralapė balžuva (Andromeda polifolia) ir kt.) augalai, labiau prisitaikę prie galimų drėgmės režimo 
pokyčių.
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1 pav. Aukštapelkinių augalų paklotės fragmentų įkurdinimas Aukštumalos durpyno eksperimentiniame sklype, Šilutės 
r., 2011 m.:
a-c – natūralios aukštapelkinės kiminų paklotės fragmentai, parengti perkėlimui į eksperimentinį lauką; d–e – įkurdinti 
kiminų paklotės fragmentai
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2012 m. tyrimų duomenimis eksperimentiniame lauke inventorizuotos 28 augalų (iš jų 4 – kiminų) rūšys, 
priskiriamos 11 šeimų. 94 % visų eksperimentiniame sklype paskleistų donorinės augalų dangos fragmentų 
prigijo, augalai juose gana gyvybingi, kiminai auga ir pamažu plečiasi (dengia iki 85 % donorinio fragmento

2 pav. Donorinis aukštapelkinės 
augalų dangos fragmentas
ploto)
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Kiminų įkurdinimo efektyvumas, jų plitimo į aplinką stebėjimai ir drėgmės reguliavimas yra vieni 
svarbiausių keletos artimiausių metų tyrimo programos uždavinių, nes užsienio šalių mokslininkų 
(FINLAYSON & LARSSON, 1990; LÜTKE-TWENHÖVEN, 1992; QUINTY & ROCHEFORT, 2003, ROCHEFORT & 
LODE, 2006) patirtis atskleidžia, kad tik daugiamečiai tyrimai gali patvirtinti eksperimento sėkmę. Projekto 
sėkmės atveju įgytą patirtį ateityje bus galima panaudoti aukštapelkių ekosistemų atkūrimui ir kituose 
baigtuose eksploatuoti Lietuvos durpynuose.
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EXPERIMENT ON RESTORATION OF RAISED BOG VEGETATION COVER IN POST-MINED 
PEATLANDS

Summary

Peat extraction and draining of bogs and wetlands have taken place in Lithuania for many years and 
reached climax in the second half of the 20th century. As a result, during the 20th century Lithuania has lost 
about 2/3 of natural bogs. Now bogs cover only 6.4 % of the country’s territory.

Our concept of ecological restoration of raised bog communities in the exploited part of Aukstumala 
peatbog (Šilutė district, Lithuania) is based on creation of shallow (depth 5–10 cm) ponds and dissemination 
of Sphagnum diaspores combined with fragments of other plant species. For the realization of the 
investigations on ecological restoration in the exploited part of the peatbog, two experimental sites (3.5 ha) 
were created. The experiment of plant diaspores spreading was initiated in the end of 2011. Fifty fragments 
(0.4×0.4 m) of natural Sphagnum dominated carpet (S. magellanicum, S. rubellum, S. cuspidatum as well as 
Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris and other species) from the donor site were used to revegetate 
the experimental field. For the successful establishment of Sphagnum diaspores, the necessity of artificial 
water supply into experimental sites is evident, especially in the immediate years after their creation. 
Therefore, the efficiency of plant cover settlement and water regime control in the experimental site are the 
main objectives of proximate research years.
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