Pažintis su Suomijos pelkėmis
Baltijos jūra yra unikali, tačiau didelį nerimą kelia tai, kad ji – viena iš labiausiai užterštų
jūrų pasaulyje. Šią situaciją galima pakeisti Baltijos jūros problemas sprendžiant aktyviai
bendradarbiaujant visoms Baltijos jūros regiono šalims. Projektas „Visuotiniai politikos veiksmai
ir investicijos žemės ūkio darniems sprendimams Baltijos jūros regione – 2007–2013 m. Baltijos
jūros regiono programos Baltijos KOMPASAS“ jungia 22 partnerius iš 9 Baltijos jūrą supančių
šalių, kurių tikslas – dalytis mokslinėmis ir praktinėmis žiniomis, susijusiomis su žemės ūkiu ir
aplinkosauga.
Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (LAEI) Ūkių ir įmonių ekonomikos skyriaus vyr.
mokslo darbuotoja dr. Irena Kriščiukaitienė ir jaunesn. mokslo darbuotoja Virginia Namiotko,
vykdančios minėtą projektą, 2012 m. rugsėjo 6 d. kartu su projekto partneriais iš Estijos, Lenkijos,
Suomijos ir kitų šalių partnerių dalyvavo ekskursijoje į Pietų Suomijos pelkes.

Dirbtinė pelkė Suomijos pietuose

Ypač daug dėmesio agrarinei aplinkosaugai Suomijoje pradėta skirti 1995 m. šaliai įstojus į
Europos Sąjungą. Tada ūkių taršos klausimai buvo pradėti spręsti nacionaliniu lygmeniu.
Siekiant užkirsti kelią eutrofikacijai, dideli lėšų srautai buvo kreipiami dirbtinėms pelkėms
formuoti. Šiuo metu Suomijoje taip pat vykdoma daug panašių projektų. Vienas jų – bendras
Estijos ir Suomijos projektas „Aktyvios pelkės“ (angl. Active wetlands – išsamesnė informacija
http://www2.wwf.fi/english/finland/active_wetlands_reducing/).

Ekskursijos dalyviai aplankė dvi Suomijos pietuose esančias dirbtines pelkes. Mokslininkai
iš Suomijos aplinkos apsaugos instituto bei Žemės ūkio ir maisto mokslinių tyrimų centro
supažindino ekskursijos dalyvius su pelkių nauda ir naudojimo padariniais, vandens nuotėkio ir
kokybės reguliavimo galimybėmis, priemonių, leidžiančių sulaikyti iš dirbamų laukų
išplaunamus teršalus, efektyvumu ir jo didinimo būdais. Suomijos mokslininkai pasidalijo
žiniomis apie pelkės rekonstravimo, eksploatavimo išlaidas, priežiūrą ir pasidžiaugė pelkių
efektyviu poveikiu.
Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio vietų, pastaraisiais metais pelkių plotų mažėja arba
blogėja jų būklė. Deja, iki šiol mūsų šalyje įgyvendinti tik keli pelkių atkūrimo projektai, dauguma
jų buvo inicijuoti nevyriausybinių organizacijų. Taigi Suomijos patirtis rodo, kad pelkių
atkūrimas Lietuvoje yra būtina sąlyga siekiant sumažinti žemės ūkio taršą ir atliekant daugelį
kitų žmonijai svarbių funkcijų.
Išsamesnės informacijos teirautis:
Ūkių ir įmonių ekonomikos skyriaus vedėja dr. Irena Kriščiukaitienė,
tel. (8 5) 262 2459, irena@laei.lt.

