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2008 m. LR Žemės ūkio ministerijos užsakymu pagal programą „Melioracijos sistemų modernizavimas ir racionalus panaudojimas“ Lietuvos žemės 
ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Vandens tyrimų instituto mokslininkai parengė galimybių studiją „Klaipėdos rajono Brukšvų 
polderio techninės būklės įvertinimas ir rekomendacijų dėl polderio tinkamumo žemės ūkio gamybai plėtoti parengimas”. Šiame straipsnyje nagrinėja-
mos problemos, iškilusios dėl polderio, besiribojančio su gamtosauginėmis teritorijomis, intensyvaus naudojimo. Nustatyta, kad vandens režimui polde-
ryje turi įtakos perteklinis vanduo, ištekantis iš greta esančios saugomos teritorijos (Svencelės pelkės). Aptartos galimybės, kaip padidinti polderio žemių 
apsaugą nuo užliejimo, įrengiant papildomus hidrotechnikos statinius, bet nepažeidžiant "Natura 2000" teritorijų statuso. Įvertinus vandens kokybę nusta-
tyta, kad intensyviai ūkininkaujant polderyje biogeninių medžiagų išplovos į Klaipėdos kanalą neviršija leistinųjų ribų. 

Polderis, ūkinė veikla, vandens režimas, saugomos teritorijos, vandens kokybė. 

 
Įvadas 

 
Beveik pusę Europos teritorijos šiuo metu užima žemės 

ūkiui skirti plotai. Žemės ūkio plėtra, be abejonės, vyksta 
keičiant natūralią gamtą. Todėl tiek Europoje, tiek ir kiek-
vienoje valstybėje atskirai tapo aktuali ta pati problema: kaip 
suderinti ūkininkavimą ir biologinės įvairovės palaikymą 
(Barenregt et al., 1995; Nienhuis et al., 2002). Siekiant už-
tikrinti efektyvią unikalios biologinės įvairovės apsaugą, su-
kurtas Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklas „Natura 
2000“. Šis tinklas jungia trapiausias ir vertingiausias natūra-
lias buveines bei rūšis, ypatingai svarbias biologinei įvairo-
vei. Visos ES šalys turi tuos pačius teisinius įsipareigojimus 
saugant šias teritorijas. Kai kurie apribojimai galioja ne tik 
„Natura 2000“ teritorijoms, bet ir jų apylinkėms, kurios taip 
pat turi būti tvarkomos atsižvelgiant į kiekvieną konkretų at-
vejį, priklausantį nuo saugomos buveinės ar rūšies ypatybių. 
Tam tikrais atvejais saugomose teritorijose veikla gali būti 
apribojama ar net visai uždraudžiama. 

Lietuvoje ekologiniam tinklui „Natura 2000“ greta kitų 
saugomų teritorijų priskirta ir dalis polderių kartu su žmo-
gaus veiklos sukurtais dariniais – pylimais, sankasomis, 
kanalais. Šis sprendimas priimtas dėl to, kad dėl intensy-
vios gamybos (iki 1990 m. iš vasaros polderių žolės kas-
met buvo pagaminama apie 35 tūkst. t. žolės miltų) buvo 
pažeista ekologinė pusiausvyra, kilo grėsmė natūralioms 
buveinėms, sumažėjo daugelio rūšių populiacijų (Klimas ir 
kt., 2002). Polderių rengimas pokario metais daugiausia 
buvo grindžiamas ūkiniais ir ekonominiais motyvais ir per 
mažai buvo vertinami aplinkotvarkos bei gamtosaugos rei-
kalavimai (Vaikasas et al., 1999). Siekiant suderinti žemės 
ūkio ir aplinkosaugos interesus, turi būti apibrėžtos polde-
rių tvarkymo kryptys ir numatytos priemonės žmogaus 
veiklos pažeistoms ekosistemoms atkurti. Kaip pažymi už-
sienio ekspertai, į tokias vietoves turėtų būti investuojama 
tik atlikus visapusišką kompleksinį vertinimą, t. y. nusta-
čius, kokį poveikį vandens režimo reguliavimas ir ūkinė 
veikla turės gamtinei aplinkai (Quast et al., 1999; Brugge 
et al., 2005; Quastet et al., 2005). Vandens režimo regulia-
vimas polderiuose turi atitikti specifinius pelkinių ir mig-
ruojančių paukščių poreikius, optimizuoti žuvų neršto ir jų 

gyvenimo vidaus vandenyse sąlygas, padėti atsikurti pelkių 
(šlapynių) biotopams (Ascila ir kt., 2002; Dumbrauskas ir 
kt., 1999). Taigi polderių sausinimo sistemų rekonstravimo 
variantai turi būti pagrįsti moksliškai, atliekant integruotą 
kiekvieno polderio pertvarkymo projekto vertinimą.  

Intensyvi žmogaus veikla Nemuno žemupio polderiuo-
se spartina gamtinių procesų vyksmą ir biogeninių medžia-
gų išsiplovimą. Tad ypač daug priekaištų sulaukiama dėl 
polderių neigiamo poveikio aplinkinių upių vandens koky-
bei ir Kuršių marių baseino aplinkos būklei (Januškis, 
1990). Nepaisant visų priemonių, kurių imamasi vandens 
taršai mažinti, Jūrinių tyrimų centro vykdomo valstybinio 
monitoringo rezultatai rodo, jog eutrofikacijos procesai 
Kuršių mariose vis dar pakankamai ryškūs (Aplinkos…, 
2009). Pagrindinės teršiančios medžiagos yra azoto ir fos-
foro junginiai. Iš visų Kuršių marių vandenyje esančių mi-
neralinio azoto junginių didžiausią dalį sudaro nitratai. Jų 
kiekis Kuršių mariose kol kas nemažėja, o bendrojo fosfo-
ro vidutinė metinė koncentracija Kuršių mariose ir toliau 
išlieka didesnė už didžiausią leistinąją (DLK = 0,1 mg l-1). 

Išsamūs Nemuno žemaslėnio polderių vandenų agro-
cheminiai tyrimai, nustatant polderių vandenų užterštumą 
biogeninėmis bei organinėmis medžiagomis, jų poveikį 
vandens imtuvų vandens kokybei ir žuvų egzistavimo juo-
se sąlygoms, parodė, kad polderių vandenų kokybę lemia 
dirvožemių kilmė, polderio tipas ir ūkinio naudojimo in-
tensyvumas (Juškauskas, 1996). Durpinių dirvožemių van-
denyse biogeninių ir organinių medžiagų yra dvigubai 
daugiau nei mineralinių dirvožemių vandenyse. Intensy-
viau naudojamuose žieminiuose polderiuose biogeninių 
medžiagų vandenyje rasta 1,1–2,8 karto daugiau nei vasa-
riniuose polderiuose. Kaip teigia A. P. Mališauskas (2006), 
su išsiurbiamu vandeniu iš polderių į aplinką patenka 5–
12 kg ha-1 bendrojo azoto, 0,5–1,0 kg ha-1 fosforo. 

Vertinant polderių naudojimo galimybes, vien ekologi-
niais kriterijais apsiriboti negalima (Kvaraciejus, 2005). Nors 
pagrindinės saugomų teritorijų problemos susijusios su inten-
syvėjančia žmogaus ūkine veikla, turi būti ieškoma kompro-
misų, kaip patenkinti žemės ūkio poreikius ir išsaugoti gam-
tinę įvairovę. Neretai tam reikia įgyvendinti sudėtingus, 
brangius esamų polderių rekonstrukcijos projektus. Žemės 
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ūkio ministro įsakymu (Nr. 3D-529), pakeistos Lietuvos 
kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės ,,Žemės 
ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ 
veiklos srities ,,Žemės ūkio vandentvarka“ įgyvendinimo tai-
syklės (Žin., 2009 Nr. 88-3783). Savivaldybėms ir melioraci-
jos sistemų naudotojų asociacijoms, naudojantis ES parama 
pagal šią veiklos sritį, dvigubai padidinta didžiausia paramos 
suma vienam polderių rekonstrukcijos projektui (nuo 
1035,84 iki 2071,68 tūkst. Lt). Taip pat galima gauti paramą 
rekonstruojant seniau įrengtus polderius didelės gamtinės 
vertės teritorijose bei „Natura 2000“ teritorijose, jeigu inves-
ticijos atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus.  

2008 m. Žemės ūkio ministerijos užsakymu pagal pro-
gramą „Melioracijos sistemų modernizavimas ir racionalus 
panaudojimas “LŽŪU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakul-
teto Vandens tyrimų instituto mokslininkai pateikė gali-
mybių studiją „Klaipėdos rajono Brukšvų polderio techni-
nės būklės įvertinimas ir rekomendacijų dėl polderio tin-
kamumo žemės ūkio gamybai plėtoti parengimas”. Klaipė-
dos apskrities viršininko administracijos komisijos, sudary-
tos ištirti melioracijos statinių būklę polderyje (ūkininko 
P. Vasiliausko naudojamoje žemėje), akte pažymėta, kad, 
norint pritaikyti Brukšvų polderį intensyviai ūkininkauti, 
reikia atlikti priešprojektinę studiją ir joje įvertinti šios 
veiklos pasekmes aplinkai.  

Šiame straipsnyje nagrinėjamos Brukšvų polderio, besi-
ribojančio su gamtosauginėmis teritorijomis, naudojimo 
ūkinėms reikmėms problemos ir pateikiami galimi jų spren-
dimai.  

Tyrimų tikslas – ištirti gamtosauginių teritorijų poveikį 
Klaipėdos rajono Brukšvų polderiui ir įvertinti intensyvaus 

ūkininkavimo poveikį paviršinio vandens kokybei. Numa-
tyta atlikti:  

1) natūrinius Svencelės pelkės ir polderio teritorijos ty-
rimus,  

2) paviršinio vandens cheminius tyrimus. 
 

Tyrimų objektas ir metodai 
 
Brukšvų polderis yra Klaipėdos rajone, Priekulės se-

niūnijoje, prie Drevernos gyvenvietės. Jį supa Karaliaus 
Vilhelmo (Klaipėdos) kanalas, Kuršių marios, Drevernos 
upė ir Svencelės aukštapelkė. Pastaroji yra įtraukta į ES 
saugomų teritorijų tinklą "Natura 2000", kaip buveinių ap-
saugai svarbi teritorija (BAST kodas LTKLA0001). Jos ri-
bos sutampa su Svencelės telmologinio draustinio (plotas 
1206,37 ha), įkurto 1997 m., ribomis. Nors pelkė stipriai 
nusausinta, joje dar išliko buvusios aktyvios aukštapelkės 
plotų su nedideliais ežerokšniais bei retomis pušaitėmis. 
Juos supa pelkiniai miškai. Kartu su pelkinėmis buveinė-
mis, draustinyje saugoma nemažai retų augalų bei paukščių 
rūšių. Iš jų paminėtinos meldinės nendrinukės (Acrocepha-
lus paludicola), dirviniai sėjikai (Pluvialis apricaria), tiku-
čiai (Tringa glareola), tetervinai (Tetrao tetrix), didžiosios 
kuolingos (Numenius arquata).  

Brukšvų polderis yra žiemos tipo, potvynių metu neuž-
liejamas. Jame yra siurblinė vandens pertekliui pašalinti, 
supilta 9,69 km pylimų, iškasta 57,1 km griovių, juose 
įrengta 61 pralaida, 936 ha nusausinta drenažu (įrengta 507 
drenažo sistemos), nutiesta 13,80 km žvyrkelių ir 5,29 km 
asfaltuotų kelių (1 pav.). 

 

 
1 pav. Brukšvų polderio schema 

Fig. 1. Layout of the Brukšva polder 
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Vandens perteklius iš polderio sausinamo ploto (1099 
ha) siurbliais perpumpuojamas į Klaipėdos kanalą. Van-
dens lygį kanale reguliuoja Lankupių ir Drevernos šliuzai. 
Pats kanalas įtrauktas į valstybinės reikšmės vidaus van-
dens kelių sąrašą, nors po Antrojo pasaulinio karo laivybai 
nebenaudojamas. Dėl Klaipėdos kanalo kertasi skirtingų 
institucijų interesai (Kasperavičiūtė, 2008). Šilutės savi-
valdybė nori, kad kanale būtų plėtojamas vandens turiz-
mas. Aplinkosaugininkų nuomone, turistų srautas gali pa-
kenkti prie kanalo esančioms saugomoms teritorijoms 
(Svencelės telmologiniam, Lužių botaniniam ir Kliošių 
kraštovaizdžio draustiniams).  

Plotas, kuriame išsidėstęs Brukšvų polderis, priklauso 
Vakarų Lietuvos zonos Baltijos pakrantės smėlžemių ir 
jauražemių lygumos dirvožeminiam rajonui. Vietovėje vy-
rauja įvairaus įmirkimo, ypatingų klimato sąlygų sufor-
muoti lengvi dirvožemiai: aliuvininiai pelkiniai žemutiniai 
seklūs/gilūs, pagal FAO-UNESCO klasifikaciją žemapel-
kės durpžemiai (Terric Histosols). Vidutinis durpyno gylis 
– 1,5–2,0 m, po durpių sluoksniu slūgso dribsmėlis. Vie-
tomis pasitaiko ir mineralinių dirvožemių (smėlių). Polde-
ryje žemės paviršiaus altitudės svyruoja nuo -0,6 iki 0,4 m 
nuo jūros lygio. Žemės ūkio naudmenų žemės našumas 
kinta nuo 28 iki 50 balų. 

Nusausintas Brukšvų polderio plotas, kaip ir kituose 
Nemuno žemupio polderiuose, ilgą laiką buvo naudojamas 
ganykloms ir kultūrinėms pievoms, o iš žolės gaminami 
žolės miltai (Katutis, 2005). Šiuo metu didžioji Brukšvų 
polderio žemių dalis dirbama. Apie 1996 m. vietos ūkinin-
kų iniciatyva polderio žemėse pradėtos auginti sėklinės 
bulvės. Čia įsikūręs stambiausias šalyje Petro Vasiliausko 
sėklinės bulvininkystės ūkis, kuriame auginamos aukštos 
reprodukcijos sertifikuotos bulvės (Pamario…, 2008). P. 
Vasiliausko šeima polderyje nuosavybės teise valdo ir 
nuomoja per 500 ha. Be bulvių, polderyje auginami žiemi-
niai ir vasariniai javai, rapsai, dalį ploto užima pievos. 

Ūkininkavimo Brukšvų polderyje sėkmė labai priklau-
so nuo meteorologinių sąlygų. Atliekant tyrimus jos įver-
tintos naudojant Klaipėdos meteorologinės stoties duome-
nis (1 lentelė). Metų charakteristika nustatyta pagal dau-
giametę kritulių tikimybę, apskaičiuotą 1951–2007 m. (kai 
kritulių tikimybė <25%, – metai šlapi, kai 25–75%, – vidu-
tiniškai drėgni, kai >75%, – sausi).  

Analizuojant 2000–2007 m. laikotarpio meteorologinius 
duomenis nustatyta, kad beveik kiekvienais metais augalų 
vegetacijos metu pasitaiko lietingų mėnesių, kai augalai pa-
tenka į ekstremalias sąlygas (sėklinės bulvės ypač jautrios 
dirvožemio drėgmės pertekliui). Šlapias vegetacijos laiko-
tarpis buvo 2001, 2003 ir 2007 m. Kai Svencelės pelkė pri-
sotinama kritulių vandens, dideli jo kiekiai plūsta į Bukšvų 
polderio griovius. Kadangi siurblinė nepajėgia jo laiku iš-
pumpuoti, tvindomi pasėlių laukai. Didelių liūčių pajūryje 
pasitaiko ne tik vasarą, bet ir žiemą. 2007 m. sausio mėn. iš-
kritus 149 mm kritulių (3 mėnesio normos), dėl pakilusio 
vandens lygio Klaipėdos kanale buvo pralaužtas Brukšvų 
polderio pirmasis pylimas. Per pralaužą buvo užlieta per 200 
ha dirbamosios žemės. Tais pačiais metais liepos mėn. liūčių 
metu (2,5 mėnesio kritulių normos) pro pylimo pralaužą ir iš 
pelkės antrąkart buvo užlietos polderio žemės. Išvengti der-
liaus nuostolių tokiais atvejais gali padėti tik gerai veikiantis 
visas polderyje esantis sausinamasis tinklas (drenažas, grio-
viai, siurblinė, šliuzai) ir, be abejo, apsauginiai pylimai. 

1 lentelė. 2000–2007 m. charakteristika pagal kritulių kiekį 
Table 1. Characteristic according to rainfall, 2000-2007 

 

Metai 
Year 

Kritulių kie-
kis mm 

Precipitation 
mm 

Kritulių tiki-
mybė % 

Precipitation 
probability, % 

Metų charakte-
ristika 

Year characte-
ristic 

2000 584 80 
sausi 
dry 

2001 855 39 

vidutiniškai 
drėgni 

moderate  
humid 

2002 647 71 
vidutiniškai 

sausi 
moderate dry 

2003 729 57 
vidutiniai 
moderate 

2004 661 67 
vidutiniai 
moderate 

2005 756 48 
vidutiniai 
moderate 

2006 551 83 
sausi 
dry 

2007 1004 5 
labai šlapi 

wet 
 
Tyrimai atlikti 2008 m. vasarą. Įvertinta Brukšvų pol-

derio melioracijos statinių (pylimų, griovių, pralaidų, dre-
nažo) būklė, GPS imtuvu (± 3 m tikslumu) nustatyti už-
mirkę plotai. Šių tyrimų rezultatai nagrinėjami autorių 
anksčiau publikuotame straipsnyje (Bastienė ir kt., 2009). 
Tuo pačiu geodeziniu prietaisu nustatytos susidarančių su-
telktų paviršinio vandens srautų išplovų vietos pelkės teri-
torijoje. Žemės paviršiaus pokyčiai polderyje ir Svencelės 
pelkėje įvertinti niveliuojant ir lyginant esamas altitudes su 
buvusiomis rengiant polderio sausinimo projektą 1965 m.  

Polderio sausinamuosiuose, nuleidžiamuosiuose, ma-
gistraliniuose grioviuose ir Klaipėdos kanalo vandenyje tir-
tas biogeninių medžiagų (azoto ir fosforo) kiekis bei bendras 
deguonies sunaudojimas (BDS7). Vandens ėminių ėmimo 
vietos (pažymėtos 1 pav.) parinktos taip, kad būtų galima 
įvertinti įvairių žemės ūkio augalų (ypač bulvių) auginimo 
poveikį paviršinio vandens kokybei. Analizes atliko LŽŪU 
Vandens tyrimų instituto Cheminė analitinė laboratorija. 
Duomenys apdoroti naudojant „Excel 2000“ programą. 

 
Tyrimo rezultatai ir aptarimas 

 
Gamtosauginių teritorijų poveikis Brukšvų polderiui. 

Brukšvų polderyje iškyla vandens režimo reguliavimo pro-
blemų, nulemtų ūkinės veiklos ir saugomų teritorijų (Sven-
celės pelkės) poreikių nesuderinamumo. Svencelės valsty-
binio telmologinio draustinio gamtotvarkos planas dar tik 
rengiamas, o Brukšvų polderio melioracijos sistemos nau-
dotojų asociacija suinteresuota užtikrinti gerą polderio me-
lioracijos sistemos veikimą, būtiną vystant intensyvią ūkinę 
veiklą (sėklinę bulvininkystę). 2008 m. atlikta analizė rodo, 
kad reikia spręsti su pelke besiribojančių plotų tolesnio 
eksploatavimo klausimus (besikertančius su saugomų teri-
torijų įstatymais) arba palikti plotus savaime natūralizuotis. 

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 
(Žin., 2001, Nr. 108-3902) 9 straipsnio 2.5 ir 2.7 punktai 
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draudžia keisti natūralų vandens lygį, statyti hidrotechni-
kos statinius, sausinti ir keisti į kitas žemės naudmenas 
pelkes ir jų apypelkius. Kai planuojamos ūkinės veiklos 
įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio tink-
lo „Natura 2000“ teritorijoms, visada turi būti atliekamas 
poveikio aplinkai vertinimas (ES Buveinių direktyva 
92/43/EEC, 6 straipsnio 3 dalis). Planuojamos ūkinės veik-
los poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnis (Žin., 
2005, Nr. 84-3105) nusako, kad pertvarkyti saugomas teri-
torijas galima tik tais atvejais, kai reikia atkurti bei tvarkyti 
draustinyje esančius objektus (nekilnojamosios kultūros 
vertybes) taip pat vykdant prevencines priemones stichi-
nėms nelaimėms išvengti.  

Svencelės pelkė yra tipiška aukštapelkė (durpių susi-
skaidymo laipsnis 15–20 %). Jos viduryje absoliutinės alti-
tudės siekia 5,9 m, o į pakraščius aukščiai žemėja. Nuo ta-
koskyros pelkės viduryje 5,8 km2 jos ploto turi nuolydį 
link Brukšvų polderio, kur paviršiaus altitudės svyruoja 
nuo -0,6 iki 0,4 m. Mažesnės takoskyros tą plotą dar dalija 
į dalis. Pelkės pakraštyje nuo polderio pusės seniau buvo 
kasamos durpės, – yra išlikusių kelių sankasų, įvairaus dy-
džio iškasų, sausinamųjų griovių. Pažeminus gruntinio 
vandens lygį, ši pelkės dalis smarkiai pasausėjo, suintensy-
vėjo medžių augimas, pakito žolinė augalija. Išeksploatuo-
tų plotų paviršius iki 1,5 m žemesnis už natūralų pelkės 
paviršių. Kadangi pelkėje gyvena bebrai (jų populiaciją 
draustinyje kontroliuoti draudžia įstatymai), dėl aukščių 
skirtumų galimi netikėti ir staigūs vandens persiliejimai į 
žemiau esančius plotus (2 pav.).  

 

 
 

2. pav. Bebrų veikla Svencelės pelkėje 
Fig.2. Beaver activity in the Svencelė bog 

 
Taip atsitiko 2007 m. vasaros potvynio metu, kai pelkė 

buvo prisotinta kritulių vandens. Per bebrų padarytus urvus 
pralaužus pelkėje buvusio kelio sankasą, iš maždaug 1,5 
km2 pelkės ploto vanduo plūdo per daugiau kaip 1 m že-
mesnį išeksploatuotą durpyną į griovį B-2-1. Aišku, kad 
tokio didelio papildomo vandens kiekio (tarkime, kad nu-
tekėjo 0,1 m vandens sluoksnis, tuomet 1 m3 s-1 debitas ga-
lėjo trukti 1,7 paros) siurblinė nepajėgė išsiurbti, ir polderis 
kelias paras buvo tvindomas. Dabar šioje vietoje susifor-
mavęs natūralus upelis, ir vanduo išteka palaipsniui. Kitas 
ištekėjimas iš pelkės yra natūralioje lomoje į griovį B-3-8-
2. Bebrams tvenkiant tokias sutelkto ištekėjimo vietas, pa-
našios (tik gal mažesnio masto) avarinės situacijos gali 
kartotis. Brukšvų polderio dalies melioracijos projekte 
Nr.1 (RVŪPI, 1965 m.) buvo numatyta, kad vandens per-

teklius iš rytinės pelkės teritorijos dalies (1,57 km2) esama 
10–15 m pločio tranšėja, nusitęsiančia toli į Svencelės pel-
kės teritoriją ir naudojama kaip apsauginis-gaudomasis 
griovys bei grioviais B-7 ir B-8 savitaka nutekės į Klaipė-
dos kanalą prieš polderį. Laikui bėgant šis neprižiūrimas 
nuleidžiamasis tinklas uždumblėjo, užslinko, užžėlė ir savo 
funkcijų nebeatlieka. Dėl to pelkės vandens režimas šioje 
dalyje tapo artimas buvusiam prieš nusausinimą, o vandens 
perteklius nuteka beveik natūraliai paviršiumi. 

Perteklinio vandens ištekėjimo iš pelkės vieta yra ypač 
pavojinga, nes per ją gali būti užliejamas polderis (neval-
dant Lankupių šliuzo potvynių vanduo Klaipėdos kanale 
gali pakilti iki 2,50 m). Ją saugo ketvirtas pylimas, kurio 
statybai gruntas (durpės) buvo imamas nuo pelkės pusės 
kasant griovį B-7. Šie hidrotechnikos statiniai ilgą laiką 
buvo neprižiūrimi: pylimas nusėdęs iki altitudžių 1,74–
1,38 m, apaugęs iki 30 cm storio beržais ir krūmais, išvar-
pytas bebrų urvų (3 pav.), griovys taip pat visai užslinkęs, 
jo hidraulinis pralaidumas labai mažas. 2008 m. buvo im-
tasi priemonių šiai vietai sustiprinti: medžiai ir krūmai nu-
kirsti, o ant pylimo viršaus ekskavatoriumi užpilta vietinio 
durpinio grunto. Abejotina, ar paaukštintas pylimas tapo 
patikimesnis, nes jame neįrengta apsauga nuo bebrų. 

 

 
 

3 pav. Neprižiūrimo pylimo vaizdas pelkės pakraštyje 
Fig. 3. View of the uncared-for dike on the edge of the bog 

 
Nuo likusio 4,30 km2 pelkės ploto perteklinis pavirši-

nis vanduo ir dalis filtracinio (iki vandens lygio grioviuo-
se) per griovius B-2-1; B-2-3; B-3-8; B-3-8-2; B-3-12; B-
12-2 turi nutekėti į polderio griovių sistemą, iš kur siurb-
liais pumpuojamas į Klaipėdos kanalą ties Jokšų kaimu. 
Šis plotas sudaro 26 % viso polderio sausinamo ploto. Mi-
nėtuose grioviuose gausiai gyvena bebrai ir nuolat tai vie-
noje, tai kitoje vietoje tvenkia vandenį, sukeldami nepro-
gnozuojamas avarines situacijas. 

Buvęs drenažu nusausintas plotas apypelkyje tarp 
griovio B-2 ir ketvirto pylimo (10,6 ha) seniai nebenaudo-
jamas ir pradeda užaugti mišku. Jį atkurti būtų netikslinga, 
nes jau sunykęs arba sunaikintas buvęs drenažo tinklas, yra 
daug grunto iškasų ir stambių medžių. Nepaisant to, kol 
egzistuoja polderis kaip sausinimo sistema, ir ši vieta turi 
būti saugoma nuo užliejimo, todėl visi pylimai turi būti 
reikiamos techninės būklės (pylimų viršaus aukščiai ir 
skersiniai profiliai turi atitikti projekto reikalavimus, nuo 
jų turi būti pašalinti medžiai ir krūmai, įrengta apsauga nuo 
bebrų, pylimai turi būti nuolat prižiūrimi). Apžiūros metu 
Svencelės pelkės pakraštyje nustatyta 27,3 ha apleistų, ne-
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naudojamų plotų, kurie seniau buvo nusausinti drenažu, ta-
čiau dabar yra užpelkėję, užaugę mišku ir krūmais. Re-
konstruoti drenažo sistemas šiuose plotuose ekonomiškai 
netikslinga. Juos reikėtų išbraukti iš žemės ūkio naudmenų. 

2008 m. vasarą ištyrus esamą situaciją Svencelės pel-
kėje, jos apypelkyje ir Brukšvų polderyje siūloma pertvar-

kyti griovių tinklą ir įrengti papildomą pylimą, atskiriantį 
saugomas teritorijas nuo polderio (4 pav.). Papildomo py-
limo statyba galima tik polderio ribose, kad nepakenktų 
saugomoms teritorijoms. Todėl kai kurios esamų griovių 
B-2 ir B-3-12 atkarpos turėtų būti perkastos naujai, grio-
vius kasant toliau nuo pelkės pakraščio. 

 

 
 

4 pav. Polderio griovių prie Svencelės pelkės pertvarkymo schema 
Fig. 4. Reconstruction scheme of the ditches near the Svencelė bog 

 
1 variantas. Norint palaikyti dabartinę polderio būklę 

minimaliai padidinant jo patikimumą, reikėtų imtis šių 
veiksmų. Apsaugant polderį nuo vandens atitekėjimo iš 
Svencelės pelkės, reikėtų atsisakyti apypelkyje esančių ap-
leistų, nebenaudojamų plotų (32,8 ha) ir papildomai iškasti 
1,7 km griovio šalia kelio, lygiagrečiai grioviams B-3-8 ir 
B-3-8-2. Juos iškasus būtų galima nebeeksploatuoti 
3,27 km pelkės pakraščiuose esančių griovių: B-3-8 viršū-
nės (apie 700 m), griovių B-3-8-2, B-2-1, B-2-3 (4 pav.). 

Pelkės vandens režimas atsistatytų palaipsniui šiems 
grioviams nykstant (priimant dėmesin ir sunkiai progno-
zuojamą bebrų veiklą). Tuomet nebūtų pažeidžiama terito-
rijos "Natūra 2000" būsena, padidėtų jos plotas. Labai 
svarbu tinkamai prižiūrėti likusius griovius, einančius pel-
kės pakraščiu,– neleisti juose veistis bebrams, atstatyti ket-
virto pylimo projektinius parametrus ir įrengti jame apsau-
gą nuo bebrų (ketvirto pylimo eksploatavimas vandens re-
žimo pelkėje nekeičia). 

2 variantas. Didinant Brukšvų polderio tinkamumą ūki-
nei veiklai vystyti bei gerinant atskirų jo elementų būklę ir 
priežiūrą, gali būti nagrinėjama galimybė iš Svencelės pel-
kės į polderį atitekantį vandenį surinkti gaudomaisiais grio-
viais ir dalį jo nuleisti savitaka į Kuršių marias, o kitą dalį į 
Klaipėdos kanalą. Tai sumažintų polderio siurblinės apkro-
vą, padidintų polderio, kaip sausinimo sistemos, patikimu-
mą. Pertvarkant polderį, griovį B-3-12-2 galima pratęsti iki 
marių, kur vidutinis vandens lygis 0,00 m, o maksimalus – 
tik 1,50 m. Prie nuleidžiamojo griovio (polderio pusėje) turi 
būti įrengiamas pylimas, sujungiant jį su esamu (ketvirtuoju) 
pylimu ir iškasti papildomus nuleidimo ir gaudomuosius 

griovius filtraciniam debitui. Kasti griovį nuo Klaipėdos ka-
nalo pelkės pakraščiu toliau už buvusius griovius B-7 ir B-8 
negalima, nes būtų užliejami dideli pelkės plotai. 

Neigiamos šio pertvarkymo pasekmės: 
• periodiškai gali būti užliejami iki 100 ha pelkės plo-

tai, taigi pelkės vandens režimas būtų pakeistas; 
• 5,1 km ilgio perteklinio vandens nuleidimo į marias 

griovys būtų be nuolydžio, dėl bebrų veiklos jo funkciona-
lumas abejotinas; 

• po naujai rengiamais grioviais ir pylimais būtų su-
gadinta apie 22 ha žemės, kurios didžioji dalis privati, to-
dėl reikėtų papildomų lėšų jai išpirkti. 

Intensyvaus ūkininkavimo poveikis vandens kokybei. 
Nustačius, kad Brukšvų polderio geografinė padėtis ir že-
mės yra labai tinkamos auginti sėklines bulves, pakito nu-
sistovėjusi žemėnauda: buvusias pievas pakeitė vis didė-
jantys dirbamosios žemės plotai. Kadangi vyrauja durpže-
miai, paspartėjo jų skaidymosi procesas, mineralinės me-
džiagos su lietaus vandeniu išplaunamos iš dirvožemio ir 
patenka į griovių tinklą.  

Brukšvų polderio griovius šiuo metu galima priskirti 
prie neprižiūrimų. Jų šlaitai nešienaujami nuo pat nepriklau-
somybės atkūrimo. Slūgstant durpėms kai kuriose griovių 
atkarpose susidarė atvirkštinis nuolydis, kaupiasi sąnašos, 
uždumblėja drenažo žiotys. Neprižiūrimuose, nešienauja-
muose grioviuose susidaro palankios sąlygos plisti aukštaū-
gėms žolėms, palaipsniui užimančioms visus griovio šlaitus 
ir išstumiančioms kitus augalus. Vertinant ekologiniu požiū-
riu pakrančių ir apsauginių juostų augalija turi didelę reikš-
mę vandens kokybei. Užsienyje augalija vandens telkinių 
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pakrantėse ne naikinama, o skatinama, nes tyrimais įrodyta, 
kad makrofitai sulaiko iki 30 % biogeninių medžiagų, pa-
tenkančių iš intensyviai dirbamų laukų (Wilcock et al., 
2004; Desmet et al., 2008). Melioraciniu požiūriu stambias-
tiebė žolinė augalija grioviuose yra nepageidaujama, nes la-
bai padidina hidraulinį šiurkštumą, trukdo vandeniui ištekėti, 
todėl veikiant siurblinei sunku pažeminti vandens lygį. Be 
to, augalų šaknys užkemša drenažo žiotis, tai dažnai tampa 
kitų drenažo gedimų priežastimi.  

2008 m. vasarą, kai buvo tiriami vandens kokybės pa-
rametrai Brukšvų polderyje, visų griovių šlaitai, o sekles-

nėse vietose ir vagos buvo ištisai apaugusios helofitų, daž-
niausiai paprastųjų nendrių (Phragmites australis), for-
muojamomis bendrijomis. Šioje juostoje taip pat galima 
sutikti balinio ajero (Acorus calamus) bei vandeninės mo-
nažolės (Glyceria maxima), o nendrynų pakraščiuose ir 
strėlialapės papliauškos (Sagittaria sagittifolia) bei skėti-
nio bėžio (Butomus umbelatus) formuojamų sąžalynų.  

Brukšvų polderio griovių vandens kokybės analizių re-
zultatai pateikiami 2 lentelėje.  

 
2 lentelė. Paviršinio vandens tyrimų duomenys 

Table 2. The data of surface water analysis 
 

Paėmimo vieta 
Sampling site 

N bendrasis 
mg l-1 

NH4-N 
mg l-1 

NO3-N 
mg l-1 

P bendras 
mg l-1 

PO4-P 
mg l-1 

BDS7  
mg O2 l

-1 
Klaipėdos kanalas ties Brukšvų siurbline  / 
Klaipeda canal beside the Brukšvos pump 
station 

0,48±0,04 0,085±0,01 0,019±0,001 0,072±0,00 0,027±0,01 1,38±0,46 

Magistraliniai grioviai /  
The main channels 

1,20±0,41 0,182±0,14 0,044±0,03 0,108±0,03 0,018±0,01 2,95±1,28 

Nuleidžiamieji grioviai / Open drains 1,52±0,57 0,116±0,04 0,050±0,01 0,077±0,02 0,009±0,01 3,22±0,89 
Bulvių laukai / Potato plot 3,57±0,73 0,523±0,49 0,949±0,08 0,234±0,04 0,134±0,03 6,34±1,16 
Pievos / Grassland 1,12±0,19 0,086±0,02 0,036±0,01 0,069±0,02 0,022±0,00 5,05±2,41 
Miškas / The forest 4,09±1,92 2,650±1,18 0,134±0,03 0,093±0,04 0,019±0,02 8,18±2,86 

Pastabos: paryškintos reikšmės, didesnės už DLK; ± vidurkio pasikliautinasis intervalas,kai p<0,05 
Notes: in bold – the values that exceed the maximum permissible concentrations; ± confidence interval of the mean, p<0,05 

 
Didžiausios bendrojo azoto koncentracijos – 3,95–

6,49 mg l-1 – nustatytos grioviuose (B-2-1 ir B-2 viršūnė-
je), sausinančiuose Svencelės pelkės pakraščius. Šios kon-
centracijos yra 1,6–2,6 karto didesnės už leistinąsias ribi-
nes vertes. Tai rodo, kad sausinamos pelkės gali tapti tar-
šos šaltiniu, kuomet skaidantis durpėms išplaunamos mine-
ralinės ir organinės medžiagos. Skaitmeniniai eksperimen-
tiniai tyrimai, atlikti imituojant žemės naudmenų pokyčius, 
parodė, kad Lietuvos sąlygomis pelkių sausinimas ir jų 
vertimas žemės ūkio naudmenomis buvo viena iš pagrindi-
nių azoto koncentracijų didėjimo paviršiniuose vandenyse 
priežasčių. Imituojant pievų ir ganyklų transformaciją į 
ariamąją žemę, azoto koncentracijos didėja 11, fosforo – 
15 %. Pakeitus pelkes į pievas bei ganyklas ar ariamąją 
žemę, azoto koncentracijos padidėja atitinkamai 39 ir 46, 
fosforo – 59 ir 73 % (Pauliukevičius, 2000). 

Grioviuose, einančiuose per nusausintus durpžemius, 
šalia kurių 2008 m. buvo auginamos bulvės, bendrojo azo-
to maksimali koncentracija siekė 3,05–4,29 mg l-1 ir taip 
pat buvo 1,2–1,7 karto didesnė už DLK. Vandenyje iš 
griovio, tekančio per bulvių pasėlius, buvo daugiau nitrati-
nio azoto, o iš miško atitekančiame vandenyje – amoniaki-
nio azoto. Visuose kituose ėminiuose azoto koncentracija 
neviršijo ribinių verčių. Tai rodo, kad vandens tarša nitra-
tais bulvių pasėliuose yra vietinio pobūdžio. Šiuose grio-
viuose vykstant denitrifikacijos procesams azoto junginiai 
skaidomi, dalį jų pasisavina čia gausiai vešanti augalija, 
todėl į tolesnius griovius nenuteka. Tai patvirtina ir van-
dens ėminių analizės: nei kituose magistraliniuose grio-
viuose, nei Klaipėdos kanale azoto kiekiai ne didesni už 
leistinuosius. Be to, vasarą bulvių laukai drėkinami imant 
tą patį griovių vandenį, todėl dalis biogenų yra pakartotinai 
pasisavinami augalų. 

 Didesnės negu leidžiama paviršiniuose vandens telki-
niuose (DLK 0,1 mg l-1) bendrojo fosforo koncentracijos 
nustatytos magistraliniame kanale prie siurblinės (didžiau-
sia reikšmė – 0,155 mg l-1, vidurkis – 0,108±0,03 mg l-1) ir 
grioviuose, šalia kurių auginamos bulvės (atitinkamai 
0,472 ir 0,234±0,04 mg l-1). Reikia pažymėti, kad tuo pat 
metu griovyje, atitekančiame iš Svencelės pelkės (natūra-
lus gamtinis fonas), fosforo koncentracija taip pat buvo di-
desnė už leistinąją (0,147 mg l-1). Tai yra organinės kilmės 
dirvodarinių procesų rezultatas, kitaip sakant, natūralus 
reiškinys. Fosfatų koncentracija kito nuo 0,003 iki 
0,029 mg l-1 ir visur buvo mažesnė už leistinąją pavirši-
niame vandenyje (DLK 0,0653 mg l-1). Kaip teigia A. Ma-
lišauskas (2006), Nemuno žemupio polderių kanaluose pa-
vasarį toliau nuo veikiančių siurblinių nustatyta tendencija, 
rodanti mažesnį nitratų ir didesnį amonio azoto bei fosforo 
kiekį negu magistralinio kanalo pradžioje, kur tėkmės grei-
čiai didesni. Vasarą stovinčiame vandenyje skirtumai be-
veik išnyksta. Kadangi tyrimai Brukšvų polderyje buvo at-
liekami vasarą, reikia manyti, kad tai iš dalies lėmė ir gau-
tus rezultatus – didesnių biogeninių medžiagų koncentraci-
jų skirtumų sausinamuosiuose grioviuose ir magistralinia-
me kanale arčiau siurblinės nenustatyta. 

Vienas iš vandens telkinių kokybės rodiklių ribinių 
verčių yra BDS7 (biocheminis deguonies suvartojimas per 
septynias paras). Jis parodo ištirpusio deguonies kiekį, rei-
kalingą vandenyje esančioms organinėms medžiagoms 
biochemiškai oksiduoti. Gausūs organinės medžiagos kiekiai 
susidaro vandens telkiniuose augmenijos irimo procesų me-
tu. Lašišiniuose vandens telkiniuose BDS7 turėtų būti ≤4 mg 
O2 l

-1, o karpiniuose vandens telkiniuose – ≤6 mg O2 l
-1.  

Brukšvų polderyje padidėjęs biocheminis deguonies su-
vartojimas, dėl intensyvaus organinių junginių skaidymosi, 
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kaip ir buvo tikėtasi, nustatytas grioviuose, kuriuose atiteka 
vanduo iš Svencelės pelkės (8,18±2,86 mg O2 l

-1). Tik šiek 
tiek didesnis už leistinąjį BDS7 ir grioviuose, surenkančiuo-
se vandenį iš bulvių laukų (6,34±1,16 mg O2 l

-1).  
Klaipėdos kanalo vanduo tiriamuoju laikotarpiu (2008 

m. vasarą) atitiko visus vandens kokybės rodiklius, ir jame 
gali veistis gėlavandenės žuvys. Tai patvirtina ir Baltijos 
pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto atliekami ap-
linkos stebėsenos duomenys (Klaipėdos…, 2005). Ataskai-
toje rašoma, kad Karaliaus Vilhelmo kanalas pasižymi di-
dele žuvų rūšine įvairove ir yra svarbus žuvininkystei bei 
retųjų ir saugomų žuvų rūšių telkinys. 

Nors nuotėkio iš durpinių dirvožemių ir iš žiemos tipo 
intensyviai naudojamų polderių vandenyje nustatytos di-
desnės biogeninių medžiagų koncentracijos (Juškauskas ir 
kt., 2001), tačiau autoriai teigia, kad polderių vandenys 
vandens imtuvų (upių) kokybinių rodiklių neblogina. Kal-
bant apie Brukšvų polderį (remiantis atliktais tyrimais), 
teigti, kad intensyviai ūkininkaujant teršiamas paviršinis 
vanduo, taip pat nėra pagrindo. Priešingai, vanduo iš Sven-
celės pelkės, tekėdamas polderio grioviais, apsivalo ir į 
Klaipėdos kanalą išteka švaresnis. Grioviuose esančio van-
dens naudojimas pasėliams drėkinti taip pat turi teigiamą 
poveikį jo kokybiniams rodikliams. Jeigu ateityje būtų im-
tasi polderio sausinimo sistemos pertvarkymo atsiribojant 
nuo Svencelės pelkės ir neleidžiant pertekliniam vandeniui 
patekti į polderio griovių tinklą, paviršinio vandens foninė 
tarša ženkliai sumažėtų, kartu pagerėtų ir iš polderio į 
Klaipėdos kanalą ištekančio vandens kokybė. 

 
Išvados 

 
1. Brukšvų polderio vandens režimo reguliavimo pro-

blemų kyla dėl ūkinės veiklos ir saugomų teritorijų "Natūra 
2000" poreikių nesuderinamumo.  

2. Hidrotechnikos statiniai (pylimai, grioviai), turintys 
užtikrinti saugų perteklinio vandens nuleidimą iš Svencelės 
telmologinio draustinio, yra nepatenkinamos techninės 
būklės, todėl polderio žemės periodiškai užtvindomos. Šios 
problemos gali būti sprendžiamos pertvarkant griovių tink-
lą, atsisakant apypelkyje esančių nebedirbamų plotų, nuo-
latos prižiūrint hidrotechnikos statinius. 

3. Siekiant sumažinti ūkinės veiklos Brukšvų poldery-
je poveikį Svencelės pelkės ekosistemoms, reikėtų polderio 
hidrotechnikos statinius pertvarkyti taip, kad perteklinis 
vanduo negalėtų patekti į polderio sausinimo sistemą, o nu-
tekėtų pelkėje esamais vandentakiais. Tai palaipsniui atsta-
tytų buvusį prieš nusausinimą vandens režimą pelkėje ir 
sustabdytų tolesnę jos degradaciją. 

4. Padidėjusią biogeninių medžiagų koncentraciją kai 
kuriuose Brukšvų polderio grioviuose lemia ne žemės ūkio 
veikla, bet natūralios gamtinės sąlygos, kadangi didžiąją dalį 
polderio užima durpiniai dirvožemiai. Į Klaipėdos kanalą iš 
polderio ištekantis vanduo atitinka kokybės reikalavimus. 

 
Literatūra 

 

1. Aplinkos ministerija. Jūrinių tyrimų centras. 2009. 2008 m. Baltijos jū-
ros ir Kuršių marių aplinkos monitoringo ataskaita. Klaipėda. 139 p. 

2. ASCILA, R.; DUMBRAUSKAS, A.; PUNYS, P. 2002. Nemuno del-
tos užliejimo hidrologiniai aspektai. Vandens ūkio inžinerija, 
nr.18(40), p. 3–12. 

3. BARENDREGT, A., WASSEN, M.J., SCHOT, P.P. 1995. Hydrolo-
gical systems beyond a nature reserve, the major problem in wetland 

conservation of Naardermeer (The Netherlands). Biological Conser-
vation, 72, p. 393–405. 

4. BASTIENĖ, N.; ŠAULYS, V.; POŠKUS, V. 2009. Brukšvų polderio 
melioracijos statinių techninės būklės ir žemės tinkamumo ūkininkauti 
įvertinimo studija. Vandens ūkio inžinerija, nr. 35(55), p. 52–61. 

5. DESMET, N.J.S., et al. 2008. Quantification of the impact of macro-
phytes on oxygen dynamics and nitrogen retention in vegetated 
lowland river. Physics and Chemistry of the Earth, doi:10.1016/j.pce. 
2008.06.002. 

6. DUMBRAUSKAS, A.; PUNYS, P. 1999. Kai kurie potvynių Nemu-
no žemupyje aspektai. Iš Hidrotechnika žemės ūkio plėtros kontekste: 
Respublikinės mokslinės konferencijos pranešimai. Kaunas, 1999 m. 
gegužės 27–28 d. Kaunas, p. 17–24. 

7. JANUŠKIS, V. 1990. Gamta ir mes. Vilnius. 100 p. 
8. JUŠKAUSKAS, J. 1996. Nemuno žemaslėnio polderių ir aplinkinių 

upių vandenų cheminės charakteristikos. Geografijos metraštis, t. 29, 
p. 30-35. 

9. JUŠKAUSKAS, J.; MALIŠAUSKAS, A.P. 2001. The regime of bio-
genic matter in polder water of the Nemunas delta. Water Manage-
ment Engineering, vol. 14(36), p. 18-26. 

10. KASPERAVIČIŪTĖ, E. 2008. Vilhelmo kanalas – interesų nelaisvė-
je. Dienraštis Klaipėda, 2008 m. liepos 20 d. 

11. KATUTIS, K. 2005. Gamtinių sąlygų ir pievų naudojimo įtaka žolių 
rūšių kaitai Alkos ir Aukštumalės polderių salpiniuose dirvožemiuo-
se. Ekologija, nr. 2, p. 40–53. 

12. Klaipėdos universitetas, Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo 
institutas. 2005. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitorin-
gas: 2005 metų ataskaita. Klaipėda. 91 p. 

13. KLIMAS, E.; GIPIŠKIS, V. 2002. Model project of agri-
environmental protection farming in damp meadows of the Nemunas 
delta. In Salt Grasslands and coastal meadows in the Baltic region: 
proceedings of the first conference. Neubrandenburg, p. 23–30. 

14. KVARACIEJUS, A. 2005. Nemuno žemupio polderių vertinimas pa-
gal kai kuriuos ekologinius kriterijus. Vandens ūkio inžinerija, nr. 
28(48)1, p. 16–24. 

15. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymas. Valstybės žinios, 2005, nr. 84-3105. 

16. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas. Valstybės žinios, 
2001, nr. 108-3902. 

17. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 17 d. įsa-
kymas Nr. 3D-529 “Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų 
programos priemonės “Žemės ir miškų ūkio veikla ir jos infrastruktū-
ra” veiklos srities “Žemės ūkio vandentvarka” įgyvendinimo taisyklių 
pakeitimo” Valstybės žinios, 2009, nr. 88-3783. 

18. MALIŠAUSKAS, A.P. 2006. Biogeninių medžiagų kiekio kaitos sa-
vitumai Nemuno žemupio polderių vandenyse. Vandens ūkio inžine-
rija, nr. 3(6), 44–51. 

19. NIENHUIS, P.H., et al. 2002. The state of the art of aquatic and se-
mi-aquatic ecological restoration projects in the Netherlands. Hydro-
biologia, vol. 478 (1-3), p. 219–233. 

20. Pamario klimatas – palankiausias sėklinėms bulvėms. Iš Kas yra kas 
Lietuvoje. Žemės ūkis. Biografijų žinynai. Vilnius: UAB Informacinių 
leidinių platinimo centras, 2008. p. 230-231. 

21. PAULIUKEVIČIUS, H. 2000. Žemės naudmenų transformacijų po-
veikis azoto ir fosforo koncentracijoms upių vandenyje. Vandens ūkio 
inžinerija, nr. 13(35), p. 24-30. 

22. QUAST, J., LUKIANAS, A. 1999. Rehabilitation of polder system in 
the plains of rivers Oder/Germany and Nemunas/Lithuania for new 
economic conditions, changed land use practices, aims of nature pro-
tection and improved flood control. In 17 th International congress 
on irrigation and drainage. Granada/Spain: International Commis-
sion on Irrigation and Drainage, vol. 1E, p. 129–142. 

23. QUAST, J.; EHLERT, V. 2005. Concept ODERBRUCH 2010 as an 
Example towards Sustainable Multifunctional Use of Polders in the 
Context of Integrated Land, Water and Flood Management. In Integ-
rated land and water resources management in history [ICID 21st 
European Regional Conference 2005]. Norderstedt Siegburg, p. 1–12. 

24. VAIKASAS, S., RIMKUS, A. 1999. The estimation of flood-caused 
damages and flood-related benefits in the Nemunas delta. Water Ma-
nagement Engineering, vol. 9(31), p. 86–96. 

25. Van der BRUGGE, R., ROTMANS, J., LOORBACH, D. 2005. The 
transition in Dutch water management. Regional Environmental 
Change, vol. 5, p. 164–176. 

26. WILCOCK R.J., et al. 2004. Shade and flow effects on ammonia re-
tention in macrophyte-rich streams: implications for water quality. 
Environmental Pollution, vol. 132(1), p. 95-100. 



107 

Nijolė Bastienė, Valentinas Šaulys, Vaclovas Poškus 
 

The Ecological Aspects of Farming in Brukšva Polder  
 

Summary 
 
In 2008 under the order of Ministry of Agriculture following the programme „Modernization and Rational Exploitation of Land Reclamation Sys-

tems“ scientists of Water Research institute at the faculty of Water and Land Management, Lithuanian University of Agriculture, prepared the possibility 
study „Evaluation of Technical Condition of Bruksva polder in Klaipeda district and Preparation of Recommendations for the Polder Suitability for Agri-
cultural Production Development“. This article analyzes the problems, caused by intensive use of the polder, which borders on the environmentally pro-
tected territories. The completed research has established that surplus water that outflows from the neighbouring protected territory (Svencele bog) influ-
ences the water regime in the polder. The paper discusses possibilities to increase the polder area protection from flooding by the equipment of extra hy-
drotechnical constructions and considering the "Natura 2000" territory status. The water quality evaluation has established that in the case of intensive 
farming in the polder territory, the leaching of biogenic materials to the Klaipeda channel does not exceed the permissible norms.  

 Polder, farming activity, water regime, protected territories, water quality 

 
Нийоле Бастене, Валентинас Шаулис, Вацловас Пошкус 
 

Экологические аспекты использования польдера Брукшвы  
 

Резюме 
 
По заказу Министерства сельского хозяйства Литовской Республики в рамках программы „Модернизация и рациональное использование 

мелиоративных систем“ сотрудники института Водных исследований факультета Водного хозяйства и землеустройства Литовского сельскохо-
зяйственного университета в 2008 г. провели исследования по оценке технического состояния польдера Брукшвы Клайпедского района и под-
готовили рекомендации по его применению для развития сельскохозяйственного производства. В статье обсуждаются проблемы, возникшие в 
связи с интенсивным использованием польдера, граничащего с природоохранными территориями. Установлено, что на водный режим польде-
ра влияют избыточные воды, стекающие с близлежащих природоохранных территорий (болота Свенцялес). Рассмотрены возможности расши-
рения мер защиты польдера от затопления путем строительства дополнительных гидротехнических сооружений с обязательным соблюдением 
статуса природоохранных территорий – „Натура 2000”. При исследовании качества воды установлено, что при интенсивном сельскохозяйст-
венном использовании польдера вымывание биогеннов в Клайпедский канал не превышает допустимых концентраций. 

Польдер, сельскохозяйственная деятельность, водный режим, природоохранные территории, качество воды. 

 
Gauta 2010 m. balandžio mėn., atiduota spaudai 2010 m. birželio mėn. 
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