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Santrauka
Lietuva dėl sausinamosios melioracijos XX a. pabaigoje prarado apie du trečdalius pelkių išteklių.
Dėl durpių klodo mineralizacijos į atmosferą patenka didžiuliai šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekiai bei padidėja gaisrų pavojus. Ypač didelį sausinamąjį poveikį patyrė Nemuno deltos regionas
ir  disertaciniame  darbe  tirta  bei  pirmoji  pasaulyje  monografijoje  aprašyta  –  Aukštumalos
aukštapelkė.  Darbo tikslas – įvertinti  aukštapelkių  augalų bendrijų būklę bei  hidrologinį  režimą
Aukštumalos telmologiniame draustinyje ir ištirti  pažeistų bendrijų dirbtinio atkūrimo galimybes
dėl sausinimo degradavusiose ir gaisro pažeistose Aukštumalos pelkės dalyse bei išeksploatuotame
durpyne.  Aukštumalos  pelkės  hidrologinio  režimo atkūrimas  buvo vykdomas  dviem būdais:  1.)
polietilenine  membrana  bei  durpiniu  barjeru  pelkę  izoliuojant  nuo  durpių  gavybos  laukų;  2.)
durpinėmis  užtūromis  tvenkiant  sausinamuosius  griovius.  Aukštapelkinių  augalų  pradmenų
įkurdinimui  išeksploatuotoje  Aukštumalos  pelkės  dalyje  įrengtas  eksperimentinis  sklypas.
Nustatyta,  kad  norint  atkurti  natūralioms  aukštapelkių  augalų  bendrijoms  tinkamą  hidrologinį
režimą, vidutinį gruntinį vandens lygį vegetacijos metu reikia palaikyti ne giliau kaip 30 cm nuo
pelkės  paviršiaus.  Pelkės  izoliacijai  naudojant  polietileninę  membraną  nustatytas  reikšmingas
vandens  lygio  pakilimas  ir  radialiojo  paprastosios  pušies  prieaugio  sumažėjimas.  Tuo  tarpu
naudojant  durpinį  barjerą  reikšmingai  sumažėjo  vandens  lygio  svyravimo amplitudė.  Tvenkiant
griovius  durpinėmis  užtūromis  nustatytas  tiek  gruntinio  vandens  lygio  pakilimas,  tiek
aukštapelkėms  būdingos  augalinės  dangos  atsikūrimas.  Donoriniai  aukštapelkės  augalų  dangos
pradmenys  gerai  prigijo  išeksploatuotame  durpyne,  tačiau  dėl  pelkėdarai  nepakankamai  aukšto
gruntinio  vandens  lygio  kiminų  dangos  formavimasis  sustojo  ir  gali  atsinaujinti  tik  įrengus
efektyvias vandens lygio reguliavimo priemones.
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