
HIDROLOGINIO REŽIMO ATKŪRIMAS KAMANŲ REZERVATE

Vaidotas Grigaliūnas
Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Kamanų pelkynas – vienas didžiausių Šiaurės Lietuvos aukštapelkinių kompleksų. Jį sudaro 2430 ha 
dydžio Kamanų pelkė ir apie 85 ha dydžio Kamanėlių, arba Adomiškių pelkė, šių aukštapelkių pakraščiuose 
plytinčios tarpinio tipo pelkės, lagai, Paislio, Bradaulio, Parstoko upelių slėnių žemapelkės bei jų apypelkio 
miškai. 

Šių gyvybingų, besiplečiančių ir aukštyn beaugančių pelkių sausinimas pradėtas dar XIX a. pab., 
kuomet rankomis buvo iškasti pirmi vingiuoti grioveliai pelkių laguose. Susidomėta durpių kaip kuro ar 
kraiko panaudojimu. Gal dėl to, gal dėl kitų priežasčių XX a. pradžioje sausinamasis griovys buvo iškastas iki 
pat Kamanų ežero, telkšančio šiaurrytinėje pelkės dalyje. Kiek vėliau pelkės pakraščius pasiekė Kališupio, 
Cukolionio, Bradaulio, Augučio, Ašvos, Purvo kanalų vagos. Sausinimo griovių tinklas ypatingai išplėtotas 
Sovietų Sąjungos valdymo laikotarpiu – XX a. 6–7 dešimtmečiais. Iki įkuriant rezervatą, teritorijoje buvo 
iškasti 174 grioviai, sudarantys apie 75 km sausintuvų tinklą, sujungti į 12 sudėtingų sistemų (1 pav.). 
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1 pav. 
Kamanų rezervato 
žemėlapis
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Dar XX a. pr. Kamanų pelkė buvo pastebėta kaip vertinga gamtinė teritorija. 1951 m. čia įsteigtas 
medžioklės draustinis, 1960 m. jis pervadintas botaniniu draustiniu-spanguolynu, o 1979 m. draustinio 
pagrindu įkurtas valstybinis rezervatas, įsteigta direkcija, vykdanti rezervato apsaugą, mokslinius tyrimus, 
tvarkymą. Jos darbuotojai, vadovaujant direktoriui Antanui Krasauskui, susirūpino, kaip sumažinti pražūtingą 
griovių poveikį pelkei. Tai akivaizdžiai matėsi ties Paislio kanalu, kur griovys perkirto iš centrinės pelkės 
dalies atitekančias perteklinio vandens sroves, todėl į pelkės centrą nukreipta dalis keitėsi nežymiai, o į 
periferinę pusę nukreiptoje dalyje susiformavo pakitę pelkiniai pušynai. Pirmiausia buvo imtasi tvenkti 
Paislio kanalą, be to, darbai buvo vykdyti dar 2 eiguvose, pastatytos 35 griovių pertvaros. Deja, tuometinė 
sovietinė valdžia šios iniciatyvos nesveikino, o kai botanikų ekspedicija pranešė, kad prie ežero džiūsta 
pušynas, tuometinis Gamtos apsaugos komitetas įsakė išardyti ne tik žmonių pastatytas pertvaras, bet ir bebrų 
įrengtas užtvankas. Norom nenorom teko to imtis. 

Vėliau pamažu keitėsi požiūris į rezervatų tvarkymą. Frankfurto zoologų draugijos atstovai stengėsi 
pagelbėti ypatingai vertingoms Lietuvos saugomoms teritorijoms. Jie prisidėjo formuojant Lietuvos 
gamtosaugininkų ir valdininkų nuomonę dėl gamtotvarkos rezervatuose, direkcijai padovanojo visureigį. 
Taip, Frankfurto zoologų draugijai finansavus griovių pertvaroms reikalingos medienos įsigijimą, 
vadovaujant direktoriui Deividui Makavičiui, rezervatiečiai 1999–2000 m. užtvenkė 29 griovius, juose 
pastatė 130 pertvarų. Užtvankos tada buvo statomos taip: išvalius griovį, 0,5–1,0 m atstumu buvo sukalamos 
ąžuolinių ar drebulinių pusrąsčių polių sienelės ir tarp jų pritrombuojama vietinio mineralinio grunto ar 
pusiau susiskaidžiusių, vandeniui mažai laidžių durpių. Šios užtvankos pakankamai gerai pakėlė vandens 
lygį, tačiau buvo nepakankamai plačios ir aukštos – jei vanduo pradėdavo tekėti per viršų, jas greit 
praplaudavo (2 pav.). 

2001 m. prie rezervato vairo stojo jaunas iniciatyvus direktorius Irmantas Jašinskas. Jis gerai suprato 
griovių tvenkimo svarbą, stengėsi susipažinti ir kitus supažindinti su griovių tvenkimo patirtimi kaimyninėse 
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šalyse. Buvo užmegzti ryšiai su Latvijos Teiči rezervatu, pirmaujančiu šioje srityje, Latvijos gamtos fondu. 
Lietuviai važiavo į svečius pasižiūrėti įrengtų pertvarų, latvių specialistai lankėsi pas mus rezervate. 2004 m. 
prasidėjęs Jungtinių Tautų Aplinkos fondo finansuojamas projektas „Biologinės įvairovės išsaugojimas 
Lietuvos pelkėse“ sudarė sąlygas plačiau susipažinti su Vakarų Europos šalių patirtimi, buvo aplankyta 
Olandija, Švedija, Estija, Lenkija, bendrauta su Vokietijos, Danijos, Švedijos, Rusijos specialistais, 
NorBalWet (Šiaurės ir Baltijos šalių šlapynių) iniciatyvine grupe. 
2002 m., vadovaujant I. Jašinskui ir D. Triaušiui, buvo pastatyta pirma kapitalinė užtvanka Paislio kanale, 
uždaranti vandens ištekėjimą iš Kamanų ežero (3 pav.). Ji buvo sudaryta iš 3 polių sienų, tarp polių 
pritrombuota ežere plūduriavusių vandeniui mažai laidžių durpių. Pastačius šią užtvanką ežero vandens lygis 
pakilo tiek, kad seniau įrengta lygio matuoklė visa paniro į vandenį. 2003–2005 m. pastatytos dar 2 
kapitalinės durpinės užtvankos Paislio kanale prie ežero ir 6 gruntinės užtvankos Augučio baseino grioviuose. 

2006 m., inicijavus Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai, buvo parengtas Kamanų rezervato 
tvarkymo planas, padalinęs teritoriją į griežtos apsaugos ir reguliuojamos apsaugos kraštovaizdžio zonas. 
Pirmojoje neleista jokia tvarkomoji veikla, galimi tik moksliniai tyrimai. Antrojoje zonoje, kuri yra labiau 
pažeista žmogaus veiklos, leidžiama vykdyti tvarkymo darbus, kurie sumažintų buvusios veiklos poveikį, 
sudarytų sąlygas išlikti saugomoms augalų ir gyvūnų rūšims, jų buveinėms. Šioje zonoje tvarkymo planas 
įgalino tvenkti griovius, jų tvenkimui naudoti prie griovių esančias durpes ir medžius. 

Tais pačiais metais Lietuvos miškų institutas parengė mokslinę studiją „Kamanų pelkės hidrologinio 
režimo pažeidimo mastų dėl sausinimo darbų įvertinimas ir pasiūlymai pelkės harmoningo vystymosi 
atstatymui“ (vadovas prof. J. Ruseckas). Rašant šią studiją, buvo atliekami hidrologiniai matavimai, 
skaičiuojami pelkyno vandens balanso elementai. Mindaugo Čegio įmonė išgręžė 8 gręžinius iki 7–13 m 
gylio ir atliko teritorijos hidrogeologinius tyrimus. Buvo tirtos durpių cheminės ir fizikinės savybės, įvertinti 
pušų aukščio prieaugio pokyčiai dėl pelkės sausėjimo ir pramonės objektų emisijų. Atliekant šiuos darbus 
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nustatyta, kad dėl laidžių gruntų tarpsluoksnių apypelkio teritorijų sausinimas turėjo neigiamos įtakos pelkių 
buveinių būklei, todėl, siekiant atkurti natūralų hidrologinį režimą, grioviai yra tvenktini ne tik pelkėse, bet ir 
visame apypelkyje. Pateikti pasiūlymai vietovės hidrologinio režimo atkūrimui, numatytos griovių pertvarų 
vietos, pasiūlyti pertvarų tipai, jų parametrai, parinkti pirmiausiai tvenktini grioviai, nurodytos teritorijos, 
kuriose numatomi reikšmingi hidrologiniai pokyčiai. 

2007 m. „Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse“ projekto lėšomis R. Kraujučio įmonė 
„Aras“ pastatė 14 pertvarų Paislio kanale, 4 iš jų buvo durpinės (4 pav.) su pušinių polių sienelėmis (vienoje 
vietoje durpių panaudotas vietinis mineralinis gruntas) ir 10 rąstinių (5 pav.) su geomembranos plėvele (tokia 
pertvara sukonstruota kaip rąstų siena, suleidžiant nužievintus rąstus). 2008 m. žiemą ši įmonė pastatė 4 
užtvankas Purvo kanale, taip buvo atkurta natūraliai vingiuojanti tėkmė senąja Purvo vagos vieta. Tų pačių 
metų rudenį rezervatiečiai išbandė vinilinių spraustlenčių pertvaras, įrengdami 8 užtvankas kanalizuoto 
Berželių klampupio aukštupyje (6 pav.). 

Kitais metais rezervato direkcijos darbuotojai vinilinių spraustlenčių užtvanka pertvėrė Ašvos kanalą 
aukštupyje (7 pav.), ir pastatė 5 tokias užtvankas Bradaulio kanalo aukštutinėje dalyje. Vinilinių spraustlenčių 
užtvankas nesudėtinga įrengti, jos yra ilgaamžės ir sąlyginai pigios, o durpinių užtvankų statymas yra itin 
imlus darbui, rąstinės užtvankos pastatomos greičiau, tačiau jos yra trumpalaikės, tad tolimesniems 
tvenkimams buvo pasirinktos vinilinės spraustlentės. 

Tęsiant projekto „Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse“ veiklas, 2010 m. į Kamanus 
atvažiavo amfibija „Centaur“ ir dviems savaitėms buvo išsinuomota speciali hidraulinė poliakalė, trumpam 
atvežta iš Lenkijos (8 pav.). Rezervato darbuotojai, naudodami šią techniką, patvenkė 12 griovių, pastatė 64 
užtvankas, į griovius sukalė apie 300 m2 spraustlenčių, taip atkūrė palankų hidrologinį režimą 994 ha Kamanų 
pelkės. 2011 m. buvo patvenkti dar 2 grioviai pietvakarinėje ir šiaurės rytinėje pelkės dalyje. Dirbant šiuos 
darbus, medžiagos į tvenkimo vietas jau buvo atneštos rankomis ir spraustlentės sukaltos kūjais rankiniu 
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būdu. Dabar vandens režimas yra atkurtas 1624 ha rezervato teritorijos. Taip rezervato darbuotojai įgijo 
didžiulę tvenkimo darbų patirtį, išbandė įvairių tipų užtvankas, stebi miškų ir pelkių buveinių pokyčius po 
užtvenkimo.

Baigus projektą „Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse“, buvo užtvenkti grioviai, 
labiausiai sekinantys pelkės „kraują“ – vandenį, tačiau liko dar 114 tvenktinų griovių, kurių bendras ilgis 
siekia 41 km. Pasinaudojus Europos struktūrinių fondų parama ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis buvo 
parengtas Kamanų pelkės natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo supaprastintas techninis projektas. Jį 
parengė VšĮ „Gamtos paveldo fondas“ ir projektavimo firma „Gedilieta“, projekto autorius Gediminas 
Lietuvininkas. Jame yra numatytos griovių tvenkimo vietos, užtvankų konstrukcijos, altitudės, parametrai, 
darbai pagal jų vykdymo skubumą, kompleksiškumą suskirstyti į 3 etapus. Griovių pertvaros suprojektuotos 2 
tipų – vinilinių spraustlenčių sienelės, viršutinėje dalyje sutvirtintos horizontalia spraustlente arba metaline 
sija, ir plačios gruntinės pertvaros su vamzdžiu perteklinio vandens nutekėjimui. Tikimės, kad šis projektas 
bus įgyvendintas jau 2014–2020 m. laikotarpiu, ir Kamanų rezervato pelkėse jau greit bus maksimaliai 
atkurtas joms palankus hidrologinis režimas. 
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2 pav. Senos, vandens praplautos užtvankos Kamanų 
rezervate
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3 pav. Pirma kapitalinė užtvanka prie Kamanų ežero ir ją 
stačiusi komanda
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4 pav. Polinės-durpinės pertvaros statyba

5 pav. Rąstinės pertvaros statyba
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6 pav. Vinilinių spraustlenčių pertvaros statyba 7 pav. Veikianti spraustlenčių pertvara
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8 pav. Amfibijos „Centaur“ transportavimas ir vinilinių 
spraustlenčių pertvaros statymas
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RESTORATION OF HYDROLOGICAL CONDITIONS IN THE STRICT RESERVE „KAMANOS“, 
LITHUANIA

Summary
Strict reserve „Kamanos“ was founded to preserve one of the largest raised bogs in Lithuania. In 1951 first 
claimed as a preserved hunting area, later renamed as botanical-zoological-craneberry conservation area. 
Finally, it became a strict reserve already in 1979.
Like most bogs in Lithuania it was disturbed due to the digging of drainage ditches in some parts of the bog, 
almost everywhere in the outskirts of the bog. A ditch from the central bog lake lowered it's water level. In 
gener. Overall, the drainage system within the reserve was formed by 174 ditches with a total length of 75 km 
(Fig. 1).
First measures were taken during Soviet time to dam the drainage system. However, when first results 
appeared – rewetting of some areas and some pine trees died – conservationists were forced to destroy not 
even the artificial dams but also beaver's dams.
Only 1999-2000, new dams were built with support by the German Frankfurt Zoological Society. 130 dams 
were built to dam up 29 ditches. Built of timber and peat they were not really consistent, some of them are out 
of order now (Fig. 2). 
In 2002 the ditch Paislė, draining the central bog lake Kamanos, was dammed. This resulted soon in raised 
water level. Now, with some additional dams, the lake has reached his initial water level. A territory of 1624 
ha of the reserve has been restored in terms of hydrological conditions by now. Lots of dams out of differnet 
materials and technologies have been constructed. And the monitoring of changes in habitats is going on. 
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