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Įvadas
Įgyvendindamos Europos Sąjungos Biologinės įvairovės strategijos iki 2020 metų antrojo tikslo,
skirto ekosistemų būklės ir jų paslaugų kokybės palaikymui ir gerinimui, atkuriant bent 15 proc.
pažeistų ekosistemų, 5 veiksmą - gerinti žinias apie ekosistemas ir jų paslaugas - Europos Sąjungos
šalys įsipareigojo kartografuoti ekosistemų paslaugas ir pagal galimybes įvertinti šių paslaugų
kokybę (European Commission, 2011). LIFE+ finansinio mechanizmo remiami projektai
įpareigoja tokius duomenis surinkti ir būklės analizę atlikti atskirose teritorijose – vietiniu
lygmeniu – taip ne tik prisidedant prie nacionalinių ir regioninių vertinimų bei sprendimų ir jiems
skirtų priemonių tikslinimo, bet ir formuojant ypač reikšmingą duomenų, informacijos ir
specifinės nacionalinės-regioninės patirties pagrindą ekonomiškai ir socialiai pagrįstam
ekosistemų paslaugų prioritetizavimui ir praktiniam atkūrimui ar būklės gerinimo priemonėms
konkrečiose teritorijose. Be to, tokie ekosistemų paslaugų vertinimai lokaliu lygmeniu – vienas
labiausiai Europos Sąjungos ir regioniniu lygmeniu pageidaujamų ir skatinamų duomenų ir
informacijos šaltinių vadinamojo ekosistemų paslaugų „vertės perkėlimo“ metodo naudojimo
plėtrai ir efektyvumo didinimui.
Projekto „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbios
teritorijos (PAST) atkūrimo darbus“ Nr. LIFE12 ANT/LT/001186 (toliau – Projektas) D2 veikla
apima Projekto poveikio Projekto teritorijos socio-ekonominėms sąlygoms ir ekosistemų
funkcionalumui įvertinimą. Be kitų aspektų, turi būti vertinamas Projekto veiklų poveikis
atkūrimui. Šios veiklos tikslas yra įvertinti Projekto veiklų efektyvumą lyginant su pradine
situacija, tikslais ir numatytais rezultatais, įvertinti veiklų socialinį ir ekonominį poveikį vietos
bendruomenei bei ekosistemų paslaugų atkūrimui.
Projekto teritorijos ekosistemų paslaugų analizės rezultatai pateikti ataskaitose, kurios apima
pasirinktų ekosistemų paslaugų, teikiamų Projekto teritorijoje, sąrašą. Buvo numatyta, kad
ataskaitų paketą iš viso sudarys 4 ataskaitos: pirmoji, apėmusi laikotarpį iki 2015 m. gruodžio 31
d., antroji, apimanti laikotarpį iki 2016 m. gruodžio 31 d., trečioji, apimanti laikotarpį iki 2017 m.
liepos 31 d., ir galutinė apibendrinanti ataskaita, apimanti visą Projekto laikotarpį.
Ekosistemų paslaugų ir jų naudojimo samprata, ekosistemų paslaugų klasifikavimas ir naudotas
ekosistemų paslaugų klasifikatorius, pasirinkti kertiniai ekosistemų paslaugų vertinimo metodai
buvo išsamiai aprašyti bei naudotų svarbiausių metodinės ir mokslinės literatūros šaltinių sąrašas
buvo pateiktas Projekto „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių
apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus“ Nr. LIFE12 ANT/LT/001186 Tyrulių
pelkės ekosistemų paslaugų įvertinimo pirmojoje ataskaitoje (2016), ekosistemų paslaugų kokybės
pokyčių prognozės, siūlomų monitoringo rodiklių ir naudotų svarbiausių metodinės ir mokslinės
literatūros šaltinių sąrašai papildyti Projekto „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant
Tyrulių paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus“ Nr. LIFE12
ANT/LT/001186 Tyrulių pelkės ekosistemų paslaugų įvertinimo antrojoje ir trečiojoje ataskaitose
(2017). Pastaroji ataskaita - Projekto Tyrulių pelkės ekosistemų paslaugų įvertinimo galutinė
ataskaita, apibendrinanti informaciją, išdėstytą trijose tarpinėse atskaitose ir skirta apžvelgti
Projekto veiklų vykdymo rezultatų galimą poveikį Projekto teritorijos pasirinktų ekosistemų
paslaugų kokybei ir balansui.
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Naudota ekosistemų paslaugų klasifikavimo sistema ir pasirinktas
vertinamų ekosistemų paslaugų Projekto teritorijoje sąrašas
Ataskaitoje ekosistemų paslaugos klasifikuotos vadovaujantis aktualia (4.3 versija, 2013 m.)
Bendrosios tarptautinės ekosistemų paslaugų klasifikacijos (angl. Common International
Classification of Ecosystem Services – CICES, toliau – CICES klasifikatorius) versija bei
atsižvelgiant į MAES projekto rekomendacijas dėl veiksmų, Europos Sąjungos šalims narėms
įgyvendinant Europos Sąjungos Biologinės įvairovės iki 2020 m. strategijos antrojo tikslo 5
veiksmo pirmąją dalį (Haines-Young and Potschin, 2013).
Tyrulių pelkė – didžiausias išeksploatuotas pelkinis kompleksas Lietuvoje su kadaise buvusia
didžiausia žemapelke. Šiuo metu žemapelkė užima apie 49 proc. teritorijos, tarpinio tipo pelkė –
apie 44 proc., likusius 7 proc. – aukštapelkė. Projekto teritorijoje vyrauja žemapelkiniai ir
aukštapelkiniai durpžemiai. Didžiąją teritorijos dalį dengia menkaverčiai beržo medynai ir
nendrynai, teritorijos pakraščiuose – juodalksnynų ir pušynų fragmentai, užimantys sąlygiškai
mažai reikšmingą ploto prasme teritorijos dalį. Projekto teritorijos augalija yra panaši ir glaudžiai
susijusi su teritorijos drėgmės režimu bei durpių kasimo pasekmėmis, sausi poligonų ir
melioracijos griovių pakraščiai gausiai apaugę medžiais ir krūmais. Didžiojoje buvusio durpyno
dalyje vis dar funkcionuoja sena teritorijos sausinimo sistema, todėl iki Projekto veiklų pradžios
Projekto teritorijoje buvo išlikę gana dideli sausų durpių plotai netgi nepaisant to, kad drenažo
kanalų sistemos pralaidumo mažėjimui turėjo upinių bebrų statomos užtvankos - vien
magistraliniai sausinimo kanalai viršija 45 km ilgį, taip reikšmingai sumažindami stambios
biofiltracinės Rėkyvos pelkės ir Tyrulių (Didžiojo Tyrulio) pelkės sistemos pajėgumą. Projekto
veiklų poligonų centrinėse bei nuo kelių labiausiai nutolusiose dalyse auga nendrynai ir išsidėstę
įvairaus dydžio atviro vandens plotai. Didžiausia biologinė įvairovė iki Projekto veiklų, skirtų
pelkės ekosistemos atkūrimui, pradžios – Projekto teritorijos pakraščiuose šiaurės rytuose ir
pietryčiuose išlikę natūralios pievos, kurios teikia vertingas buveines retoms rūšims –
gyvenamąsias ir migracijos koridorių prasme (Projekto 2013 metais vykdytų botaninių tyrimų
ataskaita, 2014; Projekto 2014 metais vykdytų botaninių tyrimų ataskaita, 2014; Tyrulių pelkės
gamtotvarkos plano pagrindžiamoji informacija, 2006).
Bendras pelkynų plotas – apie 4700 ha, pramoniniu būdu naudotas plotas sudaro 3773 ha, šiuo
metu durpių gavyba vykdoma tik centrinėje durpyno dalyje, apie 300 ha plote, Projekto teritorija
apima 3699 ha.
Projekto teritorijos apsaugos statusas:
- Tyrulių valstybinis botaninis-zoologinis draustinis;
- Tyrulių pelkės Paukščių apsaugai svarbi teritorija (teritorijos kodas: LTRADB005), skirta
išsaugoti didžiųjų baublių ir švygždų perinčias populiacijas ir užtikrinti migruojančių pilkųjų
gervių poilsiui būtinas buveinių sąlygas.
Šiuo metu Projekto teritorijoje vyksta pelkės renatūralizacijos procesai ir pelkių ekosistemos
atsikūrimas, kurio intensyvinimui ir buvo skirtos Projekto veiklos. Iš pastarųjų pagrindinės - atvirų
buveinių formavimas, menkavertės, nebūdingos pelkinėms buveinėms sumedėjusios augalijos
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šalinimas, hidrologinio režimo atkūrimas. Projekto metu buvo įgyvendintos šios veiklos, turėjusios
esminės įtakos Projekto teritorijoje esančiai pelkių ekosistemai:
 pelkėdarai palankus hidrologinis režimas, sausose durpyno teritorijose užtvenkus drenažo
kanalus, bus atkurtas bent 400 ha teritorijoje. Prieš pradedant hidrologinio režimo atkūrimo
veiklas, sumedėjusią augaliją planuojama iškirsti 250 ha sauso durpyno plote. Atkurtos
hidrologinės sąlygos sudarys nepalankią aplinką sumedėjusiai augalijai, bet tinkamą aplinką
viksvų bendrijoms formuotis;
 atviros pelkinės buveinės bus tvarkomos ir atkuriamos bent 500 ha teritorijoje, buvusiuose
atviruose pelkės plotuose šalinant pelkių ekosistemoms nebūdingą sumedėjusią augaliją ir tankius
nendrių sąžalynus, planuota fragmentuoti daugiau nei 200 ha nendryno. Taip bus padidinta
teritorijos ekosistemų paslaugų, tokių, kaip vandens ciklo reguliavimas ir hidrologinio režimo
stabilumo palaikymas, klimato reguliavimas, erozijos prevencija, pakeltas gruntinio vandens lygis
užtikrins, kad sutvarkyti Projekto teritorijos plotai išliktų palankūs žemapelkių augalams ir
pelkinėms buveinėms, įskaitant ir Europos Bendrijos svarbos buveines, Projekto tikslinėms rūšims
bei kitai vandens ir šlapynių avifaunai;
 bus sumažintas faunos, ypač paukščių, trikdymas, įdiegiant automobilių eismo ribojimo
priemones;
 bus sumažintas gaisrų pavojus ir pagerintos teritorijai draugiško lankymo sąlygos dėl
priešgaisrinės saugos kelių sutvarkymo – bus sutvarkytas Projekto teritorijoje esantis kelias, kurio
kokybė Projekto veiklų pradžioje įvertinta kaip labai bloga;
 bus įdiegta papildoma efektyvi Projekto teritorijos lankymo ir vertybių viešinimo
infrastruktūra: pastatyti apžvalgos bokšteliai, įrengti informaciniai stendai.
Atsižvelgiant į išdėstytą Projekto teritorijos specifiką bei planuojamas Projekto veiklas, iš
pirmojoje ataskaitoje pateikto Lietuvos teritorijai būdingų pelkių ekosistemų paslaugų sąrašo,
naudojant keturlaipsnę aktualumo vertinimo skalę (adaptuota pagal De Groot et al., 2006;
Naruševičius, Matiukas, 2014), buvo pasirinktos 1 lentelėje išvardintos ekosistemų paslaugos,
aktualios Projekto teritorijoje (Projekto „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant
Tyrulių paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus“ Nr. LIFE12
ANT/LT/001186 Tyrulių pelkės ekosistemų paslaugų įvertinimo pirmoji ataskaita, 2016).
1 lentelė. Siūlomų aktualių Projekto teritorijai ekosistemų paslaugų ir šių ekosistemų paslaugų kokybės
vertinimo tipinių rodiklių grupių (adaptuota pagal De Groot et al., 2006) sąrašas.

CICES klasifikatoriaus elementas
Potipis (skyrius)
Maisto ištekliai

Grupė

Klasė
Medžiojamoji fauna

Biomasė

APRŪPINIMO
PASLAUGOS

Tipas

Žuvys

Kiti gamtos turtai (grybai, uogos)
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CICES klasifikatoriaus elementas

REGULIAVIMO IR PALAIKYMO PASLAUGOS

Tipas

Potipis (skyrius)
Atliekų, toksinių
medžiagų ir kitų
nepalankių veiksnių
poveikio mažinimas

Grupė
Reguliavimas ekosistemos
poveikio pagrindu

Apykaitos srautų
reguliavimas

Medžiagų srautų
reguliavimas

Erozijos prevencija

Skysčių srautų
reguliavimas

Vandens ciklo reguliavimas ir hidrologinio
režimo stabilumo palaikymas

Gyvenimo ciklo
palaikymas, buveinių ir
genetinės įvairovės
apsauga
Gyvenimo ciklo
palaikymas, buveinių ir
genetinės įvairovės
apsauga

Augalų apdulkinimas ir biologinė kontrolė

Biologinių,
cheminių ir fizinių
sąlygų reguliavimas
Biologinių,
cheminių ir fizinių
sąlygų reguliavimas

Oro kokybės reguliavimas

Gyvenamųjų buveinių suteikimas gyvūnų
ir augalų rūšims
Migruojančių gyvūnų rūšių gyvenimo
ciklo užtikrinimas

Vandens telkinių kokybės Gėlo vandens telkinių cheminės būklės
reguliavimas
reguliavimas
Atmosferos sudėties ir
klimato reguliavimas

KULTŪRINĖS PASLAUGOS

Klasė
Atliekų, teršalų ir nuotėkų sulaikymas,
utilizavimas ir detoksikacija

Fizinė ir intelektinė
sąveika su gyvąja
gamta,
ekosistemomis ir
kraštovaizdžiu

Klimato reguliavimas

Fizinė ir patyrimu
Rekreacijos ir poilsio gamtoje teikimas
(pažinimu) paremta sąveika
Gamtinio ir ekologinio turizmo, pažintinių
ekskursijų, gyvosios gamtos stebėjimo,
pažinimo paslaugos teikimas
Mėgėjiškos žūklės ir medžioklės
galimybių teikimas
Intelektinė ir suvokimu
paremta sąveika

Medžiagos moksliniams tyrimams ir
pažinimui teikimas

Reikia paminėti, kad svarbių, tačiau dėl Projekto teritorijos specifikos – sąlygiškai mažo ploto bei
gana monotoniško kraštovaizdžio ir buveinių komplekso, susiformavusio ant pelkinio dirvožemio
– mažai reikšmingą dalį (mažai aktualių dėl generuojamos sąlygiškai nedidelės apimties, Projekto
teritorijos apsaugos statuso ar mažos paklausos) ekosistemų paslaugų sąstate Projekto teritorijoje
sudarančios paslaugos nebuvo išskiriamos ir nebuvo įtrauktos į analizę, atitinkamai, nesiūloma jų
įtraukti ir į ekosistemų paslaugų pokyčių po Projekto įgyvendinimo monitoringą.
Taigi, į siūlomų vertinti ekosistemų paslaugų sąrašą nebuvo įtrauktos tokios ekosistemų
paslaugos, kaip:
 aprūpinimas mediena ir jos produktais,
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 aprūpinimas riešutais,
 aprūpinimas vaistiniais augalais,
 aprūpinimas geriamuoju gėluoju vandeniu,
 aprūpinimas gėluoju vandeniu (išskyrus geriamąjį),
 aprūpinimas energetiniais ištekliais biomasės (nendrių, malkinės medienos, durpių)
pavidalu,
 dirvožemio formavimas ir dirvos kokybės reguliavimas,
 ekstremalių gamtinių įvykių neigiamo poveikio mažinimas,
 aprūpinimas ornamentiniais ištekliais.

1 pav. Aprūpinimas ornamentiniais ištekliais, paprastai būdingais pelkių ekosistemoms, tokiais, kaip šis
Projekto teritorijoje augąs „koją ant kojos užsikėlęs“ berželis, nebuvo vertinamas (2017 m.).

Pagrindinės Projekto teritorijos teikiamų ekosistemų paslaugų naudotojų grupės:
 vietos bendruomenė (apie 400 aplinkinių gyvenviečių gyventojų, naudojasi visu arba
beveik visu Projekto teritorijos teikiamų ekosistemų paslaugų kompleksu),
 Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos gyventojai (medžiotojai, lankytojai gyvosios
gamtos stebėjimo, ekoturizmo tikslais),
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 tyrimo regiono gyventojai (lokalaus klimato reguliavimo, oro kokybės reguliavimo,
vandens kokybės gerinimo, erozijos poveikio mažinimo ir prevencijos paslaugos),
 Projekto teritorijos naudotojai nacionaliniu mastu – Tytuvėnų regioninio parko,
Dubysos regioninio parko, Kurtuvėnų regioninio parko, Šiluvos miestelio, Rėkyvos ežero,
Bridvaišio ežero ir kitų aplinkinių teritorijų lankytojai.
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Svarbiausios įgyvendintos Projekto veiklos ir jų apimtys
Hidrologinio režimo atkūrimui ir sąlygų (buveinių kokybės) tikslinėms Projekto rūšims
pagerinimui tiesioginės įtakos turėjo šios įgyvendintos priemonės:
 įrengta 55 vnt. (182 proc. suplanuoto Projekto įgyvendinimo metu įrengti skaičiaus)
užtvankų hidrologinio režimo atkūrimui;
 iškirsta ir sutvarkyta 280 ha (112 proc. suplanuoto Projekto įgyvendinimo metu išvalyti
ploto) krūmų ir kitos menkavertės sumedėjusios augalijos teritorijose, kuriose planuojama atkurti
hidrologinį režimą;
 atlikta apsemto nendryno masyvo fragmentacija juostomis – iš viso sutvarkyta 278 ha (139
proc. suplanuotos Projekto įgyvendinimo metu sutvarkyti apimties);
 krūmų ir kitos menkavertės sumedėjusios augalijos bei nendrių šalinimas užpelkėjusiuose
plotuose – augalija iškirsta iš viso atitinkamai 201,2 ir 105,7 ha (atitinkamai 100,6 ir 105,7 proc.
planuoto sutvarkyti ploto) plote.
Kultūrinių ekosistemų paslaugų kokybės ir naudojimo intensyvumui tiesioginės įtakos turėjo šios
įgyvendintos priemonės:
 suremontuotas ir prižiūrimas 9,7 km (vietoje planuoto 8,5 km) ilgio kelio ruožas Projekto
teritorijoje;
 informacinė-pažintinė infrastruktūra, kurią 2017 m. sudarė įrengti 2 apžvalgos bokštai ir 5
informaciniai stendai;
 per Projekto įgyvendinimo laikotarpį suorganizuoti 10 renginių vietos bendruomenei ir
kitiems potencialiems Projekto teritorijos kultūrinių paslaugų naudotojams;
 sukurtas filmas apie Projekto veiklas bei Projekto teritoriją ir publikuotas naujosios
komunikacijos priemonėmis.
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Ekosistemų paslaugų Projekto teritorijoje kokybės ir naudojimo pokyčiai
Aprūpinimo ekosistemų paslaugos Projekto teritorijoje
Svarbiausios pasirinktos vertinimui reguliavimo ir palaikymo ekosistemų paslaugos Projekto
teritorijoje yra šios (CICES klasifikatoriaus eilės tvarka):
 Medžiojamoji fauna
 Žuvys
 Kiti gamtos turtai (grybai, uogos)
Šių ekosistemų paslaugų kokybei ir apimtims detalizuoti pasirinktas šių biofizinių parametrų
vertinimas: potencialiai esantys medžiojamosios faunos ir žuvų ištekliai, rūšinė įvairovė, buveinių
pasiskirstymas, naudojimo intensyvumas; grybų ir uogų ištekliai (tinkamų buveinių įvairovė,
plotai), naudojimo intensyvumas. Galimo naudojimo intensyvumo potencialo įvertinimui
pasirinkto socialinio tyrimo metu nustatyta, kad aprūpinimo maistu ekosistemų paslaugų regione
(tyrimo regionas - Radviliškio rajono, Šiaulių rajono, Šiaulių miesto, Kelmės rajono, Raseinių
rajono ir Pakruojo rajono savivaldybių teritorijos) naudojimo potencialas yra gana didelis aprūpinimo grybais paslauga naudojasi daugiau kaip 64 proc. gyventojų, aprūpinimo uogomis
paslauga - beveik 60 proc., o aprūpinimo natūralių vandens telkinių žuvimis, kaip maisto ištekliu,
paslauga – 10,6 proc. regiono gyventojų (Projekto „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas,
įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus“ Nr. LIFE12
ANT/LT/001186 Tyrulių pelkės ekosistemų paslaugų įvertinimo pirmoji ataskaita, 2016) - tačiau
jo pokytis tikėtinas ilgoje perspektyvoje po Projekto veiklų įgyvendinimo.
Aprūpinimo grybais paslaugos kokybei ir naudojimo intensyvumui įgyvendintų Projekto veiklų
reikšmingas poveikis nefiksuotas. Įvertinant jau vykstančius dėl įgyvendinamų veiklų buveinių
pokyčius, jų apimtis ir teritorinį pasiskirstymą, o taip pat atsižvelgiant į Projekto teritorijos plotų,
vertingų šios ekosistemų paslaugos požiūriu, lokalizaciją (Projekto teritorijos pakraščių miškeliai
bei sausose aukštesnėse vietose išsidėstę miško fragmentai), tikėtina, reikšmingo tiesioginio
poveikio artimiausiu laikotarpiu šiai paslaugai neturėtų būti.
Aprūpinimo uogomis paslaugos kokybei ir naudojimo intensyvumui įgyvendintų Projekto veiklų
reikšmingas poveikis nefiksuotas, tačiau sumedėjusios augalijos šalinimo teritorijų pakraščių
ekotonuose, po įgyvendintų veiklų atsivėrusiuose medynuose 2017 m. stebėti gausiai žydintys
žemuogynai. Tipiškų pelkinių buveinių rūšių uogienojų plotų išaugimo reikėtų tikėtis ilgoje
perspektyvoje, atsikūrus pelkinei augalijai.
Aprūpinimo natūralių vandens telkinių žuvimis, kaip maisto ištekliu, paslaugos (2-3 pav.)
kokybei ir naudojimo intensyvumui įgyvendintų Projekto veiklų reikšmingas poveikis nefiksuotas.
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2 pav. Projekto teritorijos dalies, reikšmingiausios teikianti aprūpinimo žuvimis paslaugą, fragmentai (2017 m.).
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3 pav. Preliminarus aprūpinimo žuvimis ir mėgėjiškos žūklės galimybių suteikimo paslaugų potencialo
(indeksas nuo 0 iki 4 (maksimali reikšmė), rezoliucija - 1 km) pasiskirstymas ir kokybė Projekto teritorijoje
2017 m.
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Reguliavimo ir palaikymo ekosistemų paslaugos Projekto teritorijoje
Svarbiausios pasirinktos vertinimui reguliavimo ir palaikymo ekosistemų paslaugos Projekto
teritorijoje yra šios:
 Atliekų ir nuotekų sulaikymas, utilizavimas ir detoksikacija
 Oro kokybės reguliavimas
 Erozijos prevencija
 Vandens ciklo reguliavimas ir hidrologinio režimo stabilumo palaikymas
 Apdulkinimas ir biologinė kontrolė
 Gyvenamųjų buveinių suteikimas gyvūnų ir augalų rūšims
 Migruojančių gyvūnų rūšių gyvenimo ciklo užtikrinimas
 Klimato reguliavimas
Atliekų ir nuotekų sulaikymo, utilizavimo ir detoksikacijos paslaugos kokybė ir teikimo
apimtis Projekto teritorijoje vertinama pagal šiuos parametrus - tinkamų buveinių pasiskirstymas,
plotas, vandens tėkmių debitas, dirvožemių tipai ir pasiskirstymas, buveinių būklė, reljefas,
teritoriją supančių plotų žemės naudojimas ir jo intensyvumas (pagal Burkhard et al. 2012). Nors
pelkių ekosistemos pasižymi vandens valymo paslaugų teikimu, tačiau neretai turimi duomenys ar
teritorijos arba ekosistemos sudėtingumas neleidžia tiesiogiai įvertinti šių paslaugų galimų
apimčių (pvz., tokiais rodikliais, kaip azoto šalinimas arba deponavimas nuosėdose, kg/ha/per
metus), todėl tipišku atveju šių paslaugų teikimo apimčių (potencialo), o ypač jų kokybės/apimties
pokyčių įvertinimui naudojamas užpelkėjusios teritorijos plotas (ha), be to, šiuo atveju labai
svarbus ir pelkių ekosistemos būklės vertinimas (išeities duomenimis didelėms teritorijoms vertinti
gali būti ir teritorijų ekosistemų ekologinės būklės indekso reikšmės) (Burkhard, Maes, 2017).
Šios ekosistemų paslaugos kokybei ir teikimo apimčiai įgyvendintų Projekto veiklų reikšmingas
poveikis nefiksuotas, tačiau poveikio tendencija išlieka teigiama. Realus pokytis šių paslaugų
teikimo apimtyje, tikėtina, bus reikšmingas sėkmingai atsikūrus hidrologiniam režimui
numatytuose Projekto teritorijos plotuose. Galima įtaka ekosistemos būklės indeksui ne mažiau
kaip po 3 sėkmingų šiuo požiūriu sezonų (be aiškiai išreikšto gruntinio vandens lygio kritimo), tai
yra, 2020 m., turėtų būti įvertinta skaičiuojant preliminarų EBI 2020 metams.
Oro kokybės reguliavimo paslaugos kokybė ir teikimo apimtis Projekto teritorijoje vertinama
naudojant žemės dangos, miškingumo, medynų rūšies, boniteto, skalsumo, buveinės natūralumo
parametrus bei teršalų sulaikymo potencialą (adaptuota pagal de Jong et al., 2015). Šioje
ataskaitoje pateikiamas preliminarus oro kokybės reguliavimo paslaugos potencialo pasiskirstymo
Projekto teritorijoje žemėlapis (4 pav.) parengtas perskaičiuojant 1 km gardelei ir patikslinant
Projekto „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbios
teritorijos (PAST) atkūrimo darbus“ Nr. LIFE12 ANT/LT/001186 Tyrulių pelkės ekosistemų
paslaugų įvertinimo pirmojoje ataskaitoje pateikto paslaugos pasiskirstymo
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4 pav. Oro kokybės reguliavimo paslaugos (indeksas nuo 0,54 iki 3,00 (maksimali reikšmė), rezoliucija - 1 km,
indekso bazinis žemėlapis - kietųjų dalelių sulaikymo ekvivalentas, kg/ha per metus) pasiskirstymas ir kokybė
Projekto teritorijoje 2017 m. (pirminių duomenų šaltinis: Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastras;
CLC 2012, Aplinkos apsaugos agentūra).

14

žemėlapio, paremto kietųjų dalelių sulaikymo ekvivalentu (kg/ha per metus) duomenis ir
konvertuojant juos į indeksą, išskaičiuojamą iš 5 klasių.
Šios ekosistemų paslaugos kokybei ir teikimo apimčiai 2016 m. - 2017 m. I pusmetyje įgyvendintų
Projekto veiklų reikšmingas poveikis nefiksuotas, tačiau trumpalaikė tendencija sumažėjus
sumedėjusios augalijos plotui (5-6 pav.) dėl įgyvendintų veiklų buvo neigiama. Neigiamą
tendenciją perspektyvoje turėtų pakeisti į teigiamą susiformavusi tipiška pelkės ekosistemos
augalijos danga.

5 pav. Projekto veiklų dėka suformuota atvira buveinė (2017 m.).
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6 pav. Projekto veiklų dėka suformuotos atviros buveinės (2017 m.).

Erozijos prevencijos paslaugos kokybė ir teikimo apimtis Projekto teritorijoje vertinta naudojant
žemės dangos, miškingumo, atvirų vandens telkinių ir užmirkusių paviršių pasiskirstymo ir ploto,
reljefo, buveinių natūralumo, natūralių priešvėjinių užtvarų pasiskirstymo ir ploto pasiskirstymo
parametrus. Ekosistemų paslaugos erdvinio ir kokybinio pasiskirstymo Projekto teritorijoje
preliminariam kartografavimui buvo panaudotas ESTIMAP įrankis (Zulian et al., 2014; Maes et
al., 2015), rezultatas patikslintas pagal in-situ stebėjimų duomenis bei bepilotės skraidyklės
pagalba surinktus duomenis (8 pav.).
Šios paslaugos kokybės ir pasiskirstymo trumpalaikiai svyravimai, neišvengiami dėl 2016 m.
įgyvendintų Projekto veiklų (krūmų ir kitos menkavertės sumedėjusios augalijos bei nendrių
šalinimo), įskaitant ir erozijos prevencijos susilpnėjimą 2016 m.–2017 m. laikotarpiu iškirstuose
plotuose (ypač sausame durpyne, 7 pav.), nėra reikšmingi galutiniam Projekto veiklų rezultatui,
jei pavyks sėkmingai atkurti šiuose plotuose numatytą hidrologinį režimą. Erozijos prevencijos
paslaugos kokybei, skirtingai nei oro kokybės reguliavimo paslaugai, pelkės ekosistemose
būdingas itin greitas atsikūrimas, atkūrus hidrologinį režimą – užmirkus teritorijai. Atsižvelgiant į
sėkmingą vandens lygio sausinimo kanaluose pakėlimą 2017 m. dėl Projekto veiklų metų
įgyvendintų patvenkimo priemonių bei bebrų populiacijos Projekto teritorijoje gausėjimo (naujų
užtvankų statymo), Projekto veiklų teritorijos, kuriose atkuriamas hidrologinis režimas, netrukus
turėtų užmirkti.
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7 pav. Projekto veiklų dėka suformuotų laikinai atvirų jautrių erozijai buveinių fragmentai (2017 m.).
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8 pav. Erozijos prevencijos paslaugos pasiskirstymas ir kokybė (indeksas nuo 1,4 iki 4 (maksimali reikšmė),
rezoliucija - 1 km) Projekto teritorijoje (eksploatuojamo durpyno teritorija Projekto teritorijos centre
neišskirta) (bazinio žemėlapio šaltinis: Joachim Maes; Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centras).
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Vandens ciklo reguliavimo ir hidrologinio režimo stabilumo palaikymo paslaugos bei gėlo
vandens telkinių cheminės būklės reguliavimo paslaugos kokybė ir teikimo apimtis Projekto
teritorijoje vertinama, naudojant žemės dangos, miškingumo, pelkėtumo, sausinimo sistemų
pasiskirstymo ir funkcionavimo, buveinių natūralumo, vandens sulaikymo indekso parametrus
(adaptuota pagal Maes et al., 2015). Šios ekosistemų paslaugos kokybei ir teikimo apimčiai
įgyvendintų Projekto veiklų poveikio tendencija teigiama, daugelyje Projekto veiklų
įgyvendinimo metu ir upinių bebrų veiklos metu įrengtomis užtvankomis (9 pav.) užtvertuose
sausinimo kanaluose (įskaitant magistralinius) 2017 m. pavasarį ir vasarą buvo gausu vandens,
dalį tvarkomų Projekto teritorijos plotų paviršių taip pat sėmė vanduo.

9 pav. Upinių bebrų patvenktas sausinimo kanalas Projekto teritorijoje (2017 m.).

Augalų apdulkinimo ir biologinės kontrolės paslaugų kokybė ir teikimo apimtis Projekto
teritorijoje vertinama naudojant žemės dangos, fragmentacijos, buveinių natūralumo, apdulkintojų
ir biologinės kontrolės procese dalyvaujančio entomofaunos veisimosi ir mitybos buveinių ploto
ir pasiskirstymo, apdulkinimo ir biologinės kontrolės potencialo parametrus. Šios ekosistemų
paslaugos kokybei ir teikimo apimčiai įgyvendintų Projekto veiklų poveikis buvo teigiamas, nes,
žvyravus kelius Projekto teritorijoje, iškirtus nevertingą sumedėjusią augaliją bei nendrynų plotus
sausesniuose Projekto plotuose buvo sukurtos laikinos atviros buveinės (o taip pat suformuoti
ekotonai), potencialiai tinkamos apsigyventi augalų apdulkinimo ir biologinės kontrolės paslaugų
kokybei svarbioms vabzdžių rūšims, taip didinant Projekto teritorijos augalų apdulkinimo ir
biologinės kontrolės potencialą.
19

10 pav. Preliminarus augalų apdulkinimo paslaugos pasiskirstymas ir kokybė (potencialo indeksas, nuo 0,81
iki 4,5 (maksimali reikšmė)) Projekto teritorijoje (eksploatuojamo durpyno teritorija Projekto teritorijos
centre neišskirta) (bazinio žemėlapio šaltinis: Joachim Maes; Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centras).
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Šioje ataskaitoje pateikiamas preliminarus augalų apdulkinimo paslaugos potencialo
pasiskirstymo Projekto teritorijoje žemėlapis (10 pav.) parengtas perskaičiuojant 1 km gardelei ir
patikslinant Projekto „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių
apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus“ Nr. LIFE12 ANT/LT/001186 Tyrulių
pelkės ekosistemų paslaugų įvertinimo pirmojoje ataskaitoje pateikto šios paslaugos pasiskirstymo
žemėlapio duomenis pagal in-situ stebėjimų duomenis bei bepilotės skraidyklės pagalba surinktus
duomenis, taip papildomai atsižvelgiant į tokias teritorijos savybes, kaip miško ekotono buvimas,
sausinimo kanalų buvimas, kelių su sankasa buvimas, vandens telkinių buvimas, durpyno ekotono
buvimas, plotų su smėlėtu ir/arba reta augalija padengtu pietinės ekspozicijos šlaitu buvimas, ir
konvertuojant juos į indeksą, išskaičiuojamą iš 5 klasių.
Klimato reguliavimo paslaugos kokybei ir teikimo apimčiai Projekto teritorijoje vertinti buvo
pasirinkta naudoti žemės dangos, miškingumo, medyno rūšies ir tūrio, boniteto, skalsumo,
pelkėtumo, buveinės natūralumo, atmosferinės anglies surišimo ir deponavimo potencialo
parametrus (adaptuota pagal Bagstad et al., 2014). Šios ekosistemų paslaugos kokybei ir teikimo
apimčiai įgyvendintų Projekto veiklų reikšmingas poveikis nefiksuotas, nors tendencija,
atsižvelgiant į įgyvendintų hidrologinio režimo atstatymo veiklų rezultatus, teigiama, nežiūrint to,
kad CO2 emisijos sumažėjimas dėl įžanginės pelkinių buveinių atkūrimo veiklos (hidrologinio
režimo atkūrimo) iš dalies balansuojamas laikinu anglies surišimo biomasėje sumažėjimu dėl
menkaverčių medžių ir krūmų iškirtimo. Galutinėje ataskaitoje pateikiamas preliminarus klimato
reguliavimo paslaugos potencialo (pagal anglies surišimo ir deponavimo potencialą) pasiskirstymo
Projekto teritorijoje žemėlapis (11 pav.) parengtas perskaičiuojant 1 km gardelei ir patikslinant
Projekto „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbios
teritorijos (PAST) atkūrimo darbus“ Nr. LIFE12 ANT/LT/001186 Tyrulių pelkės ekosistemų
paslaugų įvertinimo pirmojoje ataskaitoje pateikto šios paslaugos pasiskirstymo žemėlapio
duomenis pagal in-situ stebėjimų duomenis bei bepilotės skraidyklės pagalba surinktus duomenis
ir konvertuojant juos į indeksą, išskaičiuojamą iš 5 klasių.

21

11 pav. Preliminarus klimato reguliavimo (pagal anglies surišimo ir deponavimo potencialą, potencialo
indeksas nuo 0,54 iki 3,3 (maksimali reikšmė)) paslaugos pasiskirstymas ir kokybė Projekto teritorijoje
(Duomenų šaltinis: Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastras; Žemės dangos tipų erdvinio
pasiskirstymo Lietuvos teritorijoje CORINE Land Cover 2012 m. duomenų bazė, Aplinkos apsaugos
agentūra).

22

Vienos svarbiausių, tiesiogiai susijusių su Projekto įgyvendinimo pagrindiniais tikslais,
ekosistemų paslaugų yra gyvenamųjų buveinių suteikimo gyvūnų ir augalų rūšims ir
migruojančių gyvūnų rūšių gyvenimo ciklo užtikrinimo paslaugos. Šių paslaugų, kaip ir
susijusių kultūrinių ekosistemų paslaugų - medžiagos moksliniams tyrimams ir pažinimui teikimo
ir, iš dalies, gamtinio ir ekologinio turizmo, pažintinių ekskursijų, gyvosios gamtos stebėjimo
galimybių suteikimo - kokybės bei teikimo/naudojimo potencialas Projekto teritorijoje vertinamas
biologinės įvairovės ir jos erdvinio pasiskirstymo parametrų dėka.
Projekto teritorijoje buvo nustatyti šie biologinės įvairovės būklę rodantys elementai (pagal
Projekto „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbios
teritorijos (PAST) atkūrimo darbus“ 2017 metais Tyrulių PAST vykdytų saugomų paukščių
populiacijų gausos įvertinimo ataskaita, 2017; Projekto „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas,
įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus“ 2017 metais
vykdytų botaninių tyrimų ataskaita, 2017; Projekto „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas,
įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus“ 2015 metais
Tyrulių PAST vykdytų saugomų paukščių populiacijų gausos įvertinimo ataskaita, 2016; Projekto
„Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbios
teritorijos (PAST) atkūrimo darbus“ 2015 metais vykdytų botaninių tyrimų ataskaita, 2016; G.
Riauba, 2016, asm. pranešimas; Projekto 2014 metais Tyrulių PAST vykdytų saugomų paukščių
populiacijų gausos įvertinimo ataskaita, 2014; Projekto 2013 metais vykdytų botaninių tyrimų
ataskaita, 2014; Projekto 2014 metais vykdytų botaninių tyrimų ataskaita, 2014; Švažas ir kt.,
2000):
 šešių tipų pagal ES Buveinių direktyvą saugomos buveinės (iš viso – penkiolikoje
tvarkymo plotų bei penkiuose už tvarkymo plotų ribų Projekto teritorijoje): 7140 Tarpinės pelkės
ir liūnai (13-koje plotų) ir 7230 Šarmingos žemapelkės (1 plote), 7120 Degradavusios
aukštapelkės (1 plote) ir 7150 Plikų durpių saidrynai (1 plote), o taip pat 6510 Šienaujama
mezofitų pieva ir 9080 Pelkėti lapuočių miškai. Nors naujų saugomų buveinių tipų pagal ES
Buveinių direktyvos I priedą Projekto teritorijoje 2017 m. nebuvo aptikta, tačiau jau vis daugiau
aptinkama registruotų buveinių plotų, botaniniai tyrimai rodo, kad atsikuriantis hidrologinis
režimas bei menkavertės augalijos ir nendrių šalinimas toliau sėkmingai leido atsigauti arba naujai
įsikurti šlapžemių rūšims, formuojančioms pelkinių augalų bendrijas (Projekto „Lietuvos pažeistų
durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo
darbus“ 2017 metais vykdytų botaninių tyrimų ataskaita, 2017). Buveinių suteikimo paslaugų
kokybė dėka 2016 – 2017 m. įvykdytų Projekto veiklų sėkmingai gerėja;
 324 aukštesniųjų augalų rūšys, 15 samanų, pataisų ir asiūklių rūšių, 4 rūšys įtrauktos į
Lietuvos Raudonąją knygą;
 ne mažiau kaip 107 vabzdžių rūšys: 63 dvisparniai, 19 plėviasparnių, 10 tiesiasparnių, 15
žirgelių. 3 rūšys įtrauktos į Lietuvos Raudonąją knygą;
 8 varliagyvių rūšys, 1 rūšis įtraukta į Lietuvos Raudonąją knygą;
 nuo 74 iki 91 rūšies paukščių, 15 į Lietuvos Raudonąją knygą bei 16 į ES Paukščių
direktyvos I priedą įrašytų paukščių rūšių, sutinkamos ir kitos su pelkinėmis buveinėmis susijusios
palyginti gausiomis ir stabiliomis vietinėmis populiacijomis pasižyminčios Europos Bendrijos
svarbos rūšys, pavyzdžiui: didysis baublys, švygžda, plovinė vištelė, rudakaklis kragas, pilkoji
gervė – peri 3-5 poros (atviroje pelkėje migracijos metu – iki 1400-2000 per dieną), gulbė
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giesmininkė – ne mažiau 5 porų, pievinė lingė – iki 8 porų, nendrinė lingė – apie 5 poras, didžioji
kuolinga – 2-3 poros, paprastasis griciukas – iki 2 porų, raudonkojis tulikas – iki 3 porų, griežlė –
iki 2 porų, tetervinas – iki 2-3 porų,– iki 6 porų, pilkoji meleta – 18-20 porų, juodoji meleta – 6-8
poros. Migracijų metu ilsisi baltakaktės žąsys (iki 2700 per dieną), želmeninės žąsys, pilkosios
žąsys (šimtai per dieną), gulbės giesmininkės (iki 150-500 per dieną), cyplės (iki 1000 per dieną),
didieji baltieji garniai, kitos antys (rudagalvių kryklių, didžiųjų ančių – iki 2000), pempės, gaidukai
(iki 300 per dieną), kiti tilvikiniai paukščiai. Plėšrieji paukščiai - perėjimo sezono metu stebėtos 7
rūšys - pievinės lingės, nendrinės lingės, paprastieji suopiai, vapsvaėdžiai, vištvanagiai,
paukštvanagiai, sketsakaliai; migracijos metu stebėtos besimaitinančios bent 7-8 rūšys žuvininkas, kilnusis erelis, jūriniai ereliai, javinės lingės, sakalai, paukštvanagiai, vištvanagiai.
2017 m. buvo registruoti šie svarbesni pokyčiai (Projekto „Lietuvos pažeistų durpynų
tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus“
2017 metais Tyrulių PAST vykdytų saugomų paukščių populiacijų gausos įvertinimo ataskaita,
2017):
- Projekto tikslinių rūšių daugiau registruota Projekto veiklų metu pakeistuose plotuose: kai
kuriuose Projekto veiklų metu iššienautuose plotuose, lyginant su ankstesnių metų duomenimis,
didžiojo baublio užimtų buveinių kiekis padidėjo, o iš viso užregistruota 33 teritoriniai patinai (22
proc. daugiau nei 2016 m., 28 proc. daugiau nei 2015 m. sezono metu, ir net 46 proc. daugiau, nei
2014 m. sezone), 26 iš jų - Projekto veiklų įgyvendinimo plotuose; vertinama, kad 2017 m.
Projekto teritorijoje perėjo 13 švygždų porų (tiek pat, kiek 2016 m., 62 proc. daugiau, nei 2015 m.
sezono metu, ir 8 proc. daugiau, nei 2014 m. sezone), jų pagausėjimas, lyginant su 2015 metais,
gali būti siejamas su naujų, švygždoms palankių buveinių atsiradimu, įvykdžius tvarkymo darbus,
ir drėgnesniu pavasariu; priskaičiuota, kad plovinių vištelių Projekto teritorijoje 2017 m. perėjo 14
porų (visos - Projekto veiklų įgyvendinimo plotuose), tai yra, trečdaliu daugiau, nei 2016 m., o
nuo 2014 m. jų skaičius išaugo ženkliai - tam įtakos taip pat galėjo turėti Projektų veiklos nendrynų iššienavimas juostomis, nes didžioji plovinių vištelių vietinės populiacijos dalis aptikta
šiaurinėje ir centrinėje Projekto teritorijos dalyse, kur yra daugiau atviro vandens plotų, o
įvykdžius tvarkymo darbus, ši rūšis aptinkama ir pietinėje durpyno dalyje; pilkųjų gervių pulkai
migracijos metu nakvynei rinkosi Projekto veiklų metu sutvarkytus atvirus plotus, ypač šiaurinėje
ir pietinėje Projekto teritorijos dalyse,
- be to, sutvarkytuose plotuose nuosekliai gausėja kitų retų ir apyrečių tiesiogiai su pelkių ir
šlapynių ekosistemomis susijusių paukščių rūšių: rudakaklių kragų lokali populiacija, tikėtina,
siekia daugiau kaip 30 porų, šių paukščių padaugėjo būtent fragmentuotuose nendrynuose, šiuose
plotuose perėjimo sezono metu vėl užfiksuotas mažasis baublys, raudonkojų tulikų populiacija dėl
Projekto teritorijoje įgyvendintų veiklų išaugo bent ketvirtadaliu, sutvarkyti plotai ženkliai
padidino perinčių pempių ir perkūno oželių skaičių.
Akivaizdu, kad Projekto metu vykdytos veiklos - nendrynų ir sumedėjusios augmenijos
šalinimas, nendrynų šienavimas juostomis (12-14 pav.) - iš esmės suformavo palankesnes
sąlygas daugelio tipiškų pelkių ekosistemų paukščių rūšių populiacijų, įskaitant tikslines
Projekto rūšis, augimui.
 Žinduolių registruota bent 19 rūšių, 1 rūšis įtraukta į Lietuvos Raudonąją knygą, Projekto
teritorijoje besilankančios medžiojamų gyvūnų rūšys – briedžiai, taurieji elniai, stirnos, šernai,
lapės, vilkai, barsukai, mangutai, pilkieji kiškiai, miškinės kiaunės, upiniai bebrai.
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12 pav. Projekto veiklų dėka sutvarkytos buveinės Projekto teritorijos centrinėje dalyje (2017 m.).

13 pav. Projekto veiklų dėka sutvarkytos buveinės Projekto teritorijos pietinėje dalyje (2017 m.).
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14 pav. Projekto veiklų dėka sutvarkytos buveinės Projekto teritorijos šiaurinėje dalyje (2017 m.).

Pastarųjų biologinės įvairovės būklės elementų pasiskirstymo erdvinių duomenų pokyčiai bei
Projekto gamtotvarkinių veiklų pobūdis ir apimtys leido, atsižvelgiant į įgyvendintų veiklų poveikį
Projekto teritorijos buveinių kokybei ir natūralumui, aktualizuoti preliminarų gyvenamųjų
buveinių suteikimo gyvūnų ir augalų rūšims paslaugos potencialo pasiskirstymo ir kokybės
Projekto teritorijoje žemėlapį (15 pav.). Kaip matyti iš šio žemėlapio, šiaurinė Projekto teritorijos
dalis pasižymi dideliu gyvenamųjų buveinių suteikimo gyvūnų ir augalų rūšims ir, ypač po
Projekto veiklų įgyvendinimo, migruojančių gyvūnų rūšių gyvenimo ciklo užtikrinimo paslaugų
potencialu. Atsižvelgiant į tai ir siekiant riboti trikdymą, bei įvertinus aplinkybes, kad sąlygiškai
netoli nuo Projekto teritorijos yra tinkamesnės maudymuisi teritorijos (Rėkyvos ežeras, Pakapės
tvenkinys, Vileikių kaimo tvenkinėliai ir pan.), kitaip, nei planuota Valstybinio Tyrulių botaninio
zoologinio draustinio tvarkymo plane, patvirtintame LR aplinkos ministro 2005 m. gegužės 14 d.
įsakymu Nr. 246, nesiūlytina įrengti maudyklos šiauriniame Projekto teritorijos pakraštyje.
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15 pav. Preliminarus gyvenamųjų buveinių suteikimo gyvūnų ir augalų rūšims paslaugos potencialo (indeksas
nuo 0,24 iki 3,12 (maksimali reikšmė), rezoliucija - 1 km) pasiskirstymas ir kokybė Projekto teritorijoje po
veiklų įgyvendinimo (2017 m.).
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Kultūrinės ekosistemų paslaugos Projekto teritorijoje
Svarbiausios pasirinktos vertinimui kultūrinės ekosistemų paslaugos Projekto teritorijoje buvo
išskirtos šios:
 Rekreacijos ir poilsio gamtoje teikimas
 Gamtinio ir ekologinio turizmo, pažintinių ekskursijų, gyvosios gamtos stebėjimo,
pažinimo paslaugos teikimas
 Mėgėjiškos žūklės ir medžioklės galimybių teikimas
 Medžiagos moksliniams tyrimams ir pažinimui teikimas
Šių pasirinktų svarbiausių kultūrinių ekosistemų paslaugų Projekto teritorijoje kokybės ir
naudojimo intensyvumo vertinimui buvo pasirinktas kombinuotas santykinio ekosistemų paslaugų
potencialo vertinimo metodas, kuris sudarė sąlygas preliminariai vertinti galimą esamą ir būsimą
Projekto teritorijos rekreacijos ir poilsio gamtoje teikimo, gamtinio ir ekologinio turizmo,
pažintinių ekskursijų, gyvosios gamtos stebėjimo, pažinimo paslaugos teikimo bei mėgėjiškos
žūklės ir medžioklės galimybių teikimo kokybės/intensyvumo potencialą.
Kultūrinių ekosistemų paslaugų srityje įgyvendintos Projekto veiklos turėjo reikšmingesnį poveikį
gamtinio ir ekologinio turizmo, pažintinių ekskursijų, gyvosios gamtos stebėjimo (16 pav.)
bei Medžiagos moksliniams tyrimams ir pažinimui teikimo paslaugų potencialui, kuris
vertinamas pagal buveinių natūralumo, natūralių buveinių ploto, biologinės įvairovės ir naudojimo
intensyvumo parametrus. Regione, kuriame lokalizuota Projekto teritorija, itin svarbios tokios
kultūrinės ekosistemų paslaugos, kaip galimybių gamtiniam ir ekologiniam turizmui,
ekskursijoms, gamtos stebėjimui suteikimas. Tyrimo duomenys (Projekto „Lietuvos pažeistų
durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo
darbus“ Nr. LIFE12 ANT/LT/001186 Tyrulių pelkės ekosistemų paslaugų įvertinimo pirmoji
ataskaita, 2016) parodė, kad gamtinės aplinkos, augalų ir gyvūnų pažinimo tikslais į gamtą vyksta
ir pažintiniuose takuose lankosi beveik pusė regiono gyventojų. Tai rodo gerą potencialą ateityje
intensyviau naudoti šias kultūrines ekosistemų paslaugas, ypač jei bus dar labiau pagerinta
Projekto teritorijos infrastruktūra, skirta tausojančiam ir efektyviam gamtiniam ir ekologiniam
turizmui, ekskursijoms bei gyvosios gamtos stebėjimui. Reikšminga ir į tai, kad tyrimo duomenys
parodė, jog pelkes, kaip gamtos pažinimo tikslais dažniausiai lankomas buveines, regione nurodė
net penktadalis respondentų. Neabejotini rezultatai tyrimo metu gauti dėl lankymusi gamtoje
pritaikytos infrastruktūros svarbos – tai, kad jiems svarbu, kad saugomose teritorijose būtų
lankytojams pritaikyta infrastruktūra (t. y. įrengti pažintiniai takai, bokšteliai, stendai ir pan.),
nurodė daugiau kaip 97 proc. regiono respondentų, o beveik 73 proc. iš jų nurodė tokią
infrastruktūrą kaip labai svarbią šių kultūrinių ekosistemų paslaugų naudojimui.
Remiantis gautais tyrimo duomenimis ir atsižvelgiant į sąlygiškai nedidelę Projekto teritoriją, gana
gerą pasiekiamumą, o taip pat netoli esančius miestus, įskaitant ir vieną iš Lietuvos didmiesčių,
bei greta esančias kitas gamtos vertybių ir kultūros paveldo pažinimui patrauklias teritorijas
(Tytuvėnų regioninis parkas, Dubysos regioninis parkas, Kurtuvėnų regioninis parkas,
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16 pav. Preliminarus galimybių gamtiniam ir ekologiniam turizmui, ekskursijoms, gamtos stebėjimui
suteikimo paslaugos potencialo (indeksas nuo 0,24 iki 4,00, rezoliucija - 1 km) pasiskirstymas ir kokybė
Projekto teritorijoje po veiklų įgyvendinimo (2017 m.).
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Šiluvos miestelis, Rėkyvos ežeras) papildomi gamtos stebėjimo infrastruktūros elementai bei
sėkmingas viešinimas (pvz., specialių lankymosi maršrutų sudarymas kartu su minėtų regioninių
parkų direkcijomis), remiantis kitų analogiškų teritorijų pavyzdžiu, galėtų padidinti šių ekosistemų
paslaugų naudojimą Projekto teritorijoje 1,5-2 kartus.

17 pav. Projekto teritorijoje įdiegta infrastruktūra suskubo pasinaudoti ir gyvūnai – lizdas, susuktas apžvalgos
bokštelio stogo konstrukcijose (2017 m.).

Biologinės įvairovės laipsnį (rūšių koncentraciją) padidina tinkamų bei perspektyvių ir sąlygiškai
nelengvai prieinamų lankytojams buveinių santalka, apsupta intensyviai ar vidutiniškai intensyviai
eksploatuojamos žemės ūkio paskirties žemės plotų, kelių bei sureguliuotų upelių. Tikėtina, kad
baigus Projekto teritorijos viduje esančio naudojamo durpyno anklavo eksploataciją, kuri, kaip ir
Projekto teritoriją kertantis automobilių kelias – vietinės reikšmės žvyrkelis, jungiantis kelius
Tytuvėnai – Pakapė – Šiauliai (2105) ir Šilėnai – Sidariai – Šiaulėnai (3403) – yra trikdantys
veiksniai, rūšių, ieškančių laikino ar pastovaus prieglobsčio šioje didelėje „saloje“, koncentracija
būtų dar didesnė. Pavyzdžiui, 2017 m. intensyvios vegetacijos periodo savaitgalio (kai nevyksta
veikla durpyne) rytą ir dienos metu Projekto teritorijoje, vien atsargiai einant pagrindiniu keliu
išilgai Projekto teritorijos atkarpoje tarp eksploatuojamo durpyno ribos ir pietinėje teritorijos
dalyje esančio apžvalgos bokštelio buvo registruoti (18 pav.) ne mažiau kaip 9 kanopiniai žvėrys
– stirnos, briedžiai, taurieji elniai, šernai.
Projekto metu įdiegtos infrastruktūros priemonės – apžvalgos bokšteliai su informaciniais
stendais, tvarkomas kelias – jau sudaro akivaizdžias sąlygas nuosekliai augti šių ekosistemų
paslaugų darnaus naudojimo intensyvumui. Papildomi infrastruktūros elementai, išvardinti šios
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18 pav. Projekto teritorijoje nesudėtinga stebėti gyvūnus tiesiog nuo kelio sankasos (2017 m.).

ataskaitos skyriuje „Ekosistemų paslaugų kokybės, naudojimo ir ekonominės vertės galimų
pokyčių prognozė, rizikos ir rekomendacijos“, šių paslaugų naudojimą galėtų paspartinti ir išplėsti
paslaugų naudotojų spektrą. Vertėtų apsvarstyti galimybes ateityje atverti tipiškos pelkių
ekosistemos apžvalgos nuo kelio plotus (atkarpas) vakarinėje kelio sankasos pusėje, pašalinant
dalį menkavertės sumedėjusios augalijos pietvakarinėje teritorijos dalyje atkarpoje, esančioje tarp
dviejų apžvalgos bokštelių. Tai sudarytų geras sąlygas tiesiog nuo kelio sankasos, nebandant
persikelti per sausinimo kanalus, stebėti vertingas buveines (19 ir 20 pav.).
Rekreacijos ir poilsio gamtoje ekosistemų paslaugų teikimas tyrimo regione turi ypač aukštą
naudojimo potencialą, ketvirtadalis regiono gyventojų nuolat vyksta į rekreacinius turistinius
žygius gamtinėje aplinkoje, o iškylavimui gamtoje per metus skiria vidutiniškai apie 64 dienas per
metus, taigi šių paslaugų tvarus naudojimas Projekto teritorijoje taip pat gali būti lengvai
paskatintas infrastruktūrinėmis bei informacinėmis priemonėmis (Projekto „Lietuvos pažeistų
durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo
darbus“ Nr. LIFE12 ANT/LT/001186 Tyrulių pelkės ekosistemų paslaugų įvertinimo pirmoji
ataskaita, 2016). Tačiau pastarosios paslaugos kokybės ir ypač naudojimo intensyvumo pokyčiai
paprastai bent 12-24 mėnesius (priklausomai nuo viešinimo vektorių ir intensyvumo) atsilieka nuo
pagrindinių gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo terminų, todėl įgyvendintų Projekto veiklų
reikšmingas poveikis šiems ekosistemos paslaugos parametrams nefiksuotas.
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19 pav. Projekto teritorijos pietvakarinės dalies kelio, dengiamo sumedėjusios augalijos „sienų“, fragmentas.

20 pav. Projekto teritorijos pietvakarinės dalies kelio sankasą supančios sumedėjusios augalijos zonos, kuriose
siūloma atverti atkarpas, leidžiančias nuo sankasos stebėti atvirą pelkių buveinę (pagrindo vaizdas
CNES/Airbus, 2017 m., žemėlapio duomenys Google, 2017 m.).
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Galimybės mėgėjiškai žūklauti suteikimo paslaugos kokybei ir naudojimo intensyvumui
įgyvendintų Projekto veiklų reikšmingas poveikis nefiksuotas, tačiau prižiūrimas Projekto
teritorijos kelias didina teritorijos dalies, teikiančios šias ekosistemų paslaugas (3, 21 pav.),
prieinamumą, pvz., 2017 m. gegužės mėn. savaitgalį (šeštadienį), esant palankiam žūklei orui,
laikotarpiu nuo saulėtekio iki 13 val. registruoti ne mažiau kaip 7 automobiliai ir jais bei kitu būdu
atvykę 25 žvejai mėgėjai.

21 pav. Projekto teritorijoje, teikiančioje galimybę mėgėjiškai žūklauti, tokios mėgėjiškos žvejybos vietos,
esančios šalia lygiagrečiai teritoriją kertančio kelio, išsidėstę ir kas 10-20 metrų.

Tačiau rekomenduotina aptarti su Projekto partneriais ir vietos bendruomene šiaurinės Projekto
teritorijos dalies, kuri pasižymi ir gausia biologine įvairove (o taip pat šios grupės parametrai,
įskaitant retųjų rūšių individų gausumą, gerėja įgyvendinant Projekto veiklas), naudojimą
vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu po Projekto veiklų įgyvendinimo. Būtų pravartu jau iš anksto
diskutuoti, kokia dalis šios teritorijos bus skirta reguliavimo ir palaikymo paslaugų (pvz., buveinių
suteikimo), kokia – aprūpinimo ir kultūrinių paslaugų (svarbiausios – aprūpinimo žuvimis ir
uogomis, mėgėjiškos žūklės) puoselėjimui.
Galimybių medžioklei sudarymo paslaugos kokybei ir naudojimo intensyvumui įgyvendintų
Projekto veiklų reikšmingas poveikis nefiksuotas.
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Preliminarus ekonominis ekosistemų paslaugų komplekso vertinimas
Vertinant visų pasirinktų ekosistemų paslaugų ekonominę vertę būtina nepamiršti tokio
vertinimo problematikos. Naujausia Europos Komisijos atlikta studija konstatavo, kad vis dar yra
itin nelengva biofizinio ekosistemų paslaugų pasiskirstymo ir kokybės vertinimą integruoti į
ekonominio, o ypač – monetarinio – vertinimo sistemas, todėl monetarinis ekosistemų paslaugų
vertinimas tebėra gan ankstyvoje vystymosi stadijoje. Įvertinus esančius tokio vertinimo
metodologinius iššūkius, duomenų ir ilgalaikių mokslinių socialinių-ekonominių tyrimų
nepakankamumą, būtina atsižvelgti į monetarinių ekosistemų paslaugų vertinimo rezultatų
trūkumus ir naudojimo ribas (Brouwer et al., 2013). Atsižvelgiant į Aktualių ekosistemų paslaugų
sąraše išvardintų ekosistemų paslaugų specifiką, kaip optimalūs buvo pasirinkti šie ekosistemų
paslaugų Projekto teritorijoje ekonominio vertinimo metodai (adaptuota pagal De Groot et al.,
2006; TEEB, 2010): rinkos vertės, pakeitimo vertės, vertės perkėlimo, kaip papildomas - kelionės
išlaidų vertės. Pasirinktų ekosistemų paslaugų ekonominio vertinimo metodai atskiroms
ekosistemų paslaugoms Projekto teritorijoje pateikiami 2 lentelėje.
2 lentelė. Pasirinkti ekosistemų paslaugų ekonominio vertinimo metodai atskiroms ekosistemų paslaugoms
Projekto teritorijoje.

Eil.
Ekosistemų
nr.
paslaugos tipas
1.
Aprūpinimo
paslaugos
2.

Aprūpinimas medžiojamąja fauna

Pasirinktas ekonominio
(monetarinio) vertinimo metodas
Rinkos vertės; vertės perkėlimo

Aprūpinimas žuvimis

Rinkos vertės; vertės perkėlimo

3.

Aprūpinimas kitais gamtos turtais
(grybais)

Rinkos vertės; vertės perkėlimo

4.

Aprūpinimas kitais gamtos turtais
(uogomis)

Rinkos vertės; vertės perkėlimo

Atliekų, teršalų ir nuotėkų
sulaikymas, utilizavimas ir
detoksikacija

Pakeitimo vertės; vertės perkėlimo

6.

Oro kokybės reguliavimas

Pakeitimo vertės; vertės perkėlimo

7.

Erozijos prevencija

Pakeitimo vertės; vertės perkėlimo

8.

Vandens ciklo reguliavimas ir
hidrologinio režimo stabilumo
palaikymas

Vertės perkėlimo

9.

Augalų apdulkinimas ir biologinė
kontrolė

Vertės perkėlimo

10.

Gyvenamųjų buveinių suteikimas
gyvūnų ir augalų rūšims

Vertės perkėlimo

11.

Migruojančių gyvūnų rūšių
gyvenimo ciklo užtikrinimas

Vertės perkėlimo

12.

Gėlo vandens telkinių cheminės
būklės reguliavimas

Vertės perkėlimo

13.

Klimato reguliavimas

Pakeitimo vertės; vertės perkėlimo

5.

Reguliavimo ir
palaikymo paslaugos

Ekosistemų paslaugos klasė
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Eil.
Ekosistemų
nr.
paslaugos tipas
14. Kultūrinės paslaugos

Ekosistemų paslaugos klasė
Rekreacijos ir poilsio gamtoje
galimybių teikimas

Pasirinktas ekonominio
(monetarinio) vertinimo metodas
Rinkos vertės; kelionės išlaidų vertės;
vertės perkėlimo

15.

Gamtinio ir ekologinio turizmo,
pažintinių ekskursijų, gyvosios
gamtos stebėjimo, pažinimo
galimybių teikimas

Rinkos vertės; kelionės išlaidų vertės;
vertės perkėlimo

16.

Mėgėjiškos žūklės galimybių
teikimas

Rinkos vertės; vertės perkėlimo

17.

Medžioklės galimybių teikimas

Rinkos vertės; vertės perkėlimo

18.

Medžiagos moksliniams tyrimams
ir pažinimui teikimas

Vertės perkėlimo

Šiuo metu, remiantis turimais nacionalinių pilotinių tyrimų duomenimis (Naruševičius, Matiukas,
2014) ir vertės perkėlimo metodu bei ekonominių verčių baze (96 tyrimų duomenys) ekonominei
vertei apskaičiuoti (Pullan, 1988; Schuyt and Brander, 2004; De Groot et al., 2006; TEEB, 2010;
Kumar et al., 2010; Liekens et al., 2011; Mizaras, Mizaraitė, 2014; Kobryn et al., 2017), bei
atsižvelgus į, viena vertus, unikalų pelkių komplekso dydį (vienas didžiausių Lietuvos teritorijoje),
kita vertus – į pelkių ekosistemų retumą ir fragmentaciją Lietuvos teritorijoje, būtų galima teigti,
kad preliminari vertinto Projekto teritorijos ekosistemų paslaugų komplekso santykinė vertė siekia
apie 941 Eur/ha per metus, arba nuo 3,26 mln. Eur projekto teritorijai per metus. Tai sąlygiškai
vidutinė tokio ekosistemų komplekso vertė (panašių savybių pelkių vertė siekia nuo maždaug 172
eur/ha/metus Azijos šalyse iki 7375 eur/ha/metus (natūrali, antropogeniškai nepaveikta pelkė)
Kanadoje).
Įvertinus pasirinktų ekosistemų paslaugų Projekto teritorijoje svarbos ir preliminarios ekonominės
vertės procentinį pasiskirstymą matyti, kad 2017 m. net iki 86 proc. vertintų ekosistemų paslaugų
komplekso vertės sudaro gyvenamųjų buveinių suteikimo gyvūnų ir augalų rūšims, migruojančių
gyvūnų rūšių gyvenimo ciklo užtikrinimo, vandens ciklo reguliavimo ir hidrologinio režimo
stabilumo palaikymo, erozijos prevencijos, klimato reguliavimo, atliekų, teršalų ir nuotėkų
sulaikymo, vandens cheminės būklės reguliavimo paslaugos (3 lentelė ir 22 pav.)
3 lentelė. Pasirinktų ekosistemų paslaugų ekonominės vertės procentinis pasiskirstymas.

Ekosistemos paslauga

Vertės dalis, %

Aprūpinimas medžiojamąja fauna ir medžioklės galimybių teikimas

3,47

Aprūpinimas žuvimis ir mėgėjiškos žūklės galimybių teikimas

0,2

Aprūpinimas kitais gamtos turtais (grybais)

2,62

Aprūpinimas kitais gamtos turtais (uogomis)

1,14

Atliekų, teršalų ir nuotėkų sulaikymas, utilizavimas ir detoksikacija, gėlo vandens
telkinių cheminės būklės reguliavimas
Oro kokybės reguliavimas

3,79
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2,97

Erozijos prevencija

15,41

Vandens ciklo reguliavimas ir hidrologinio režimo stabilumo palaikymas

27,61

Augalų apdulkinimas

0,54

Biologinė kontrolė

0,50

Gyvenamųjų buveinių suteikimas gyvūnų ir augalų rūšims, migruojančių gyvūnų
rūšių gyvenimo ciklo užtikrinimas
Klimato reguliavimas

27,61

Rekreacijos, gamtinio turizmo galimybių teikimas, medžiagos moksliniams
tyrimams ir pažinimui teikimas

2,14
Viso:

12,02

100

22 pav. Pasirinktų ekosistemų paslaugų Projekto teritorijoje svarba ir preliminarios ekonominės vertės
procentinis pasiskirstymas 2017 m.

Tačiau galutinė ekonominė vertė tikslintina atlikus nacionalinį Lietuvos teritorijos
ekosistemų paslaugų vertinimą, taip sudarant sąlygas objektyviau atsižvelgti į Projekto
teritorijos ekosistemų paslaugų komplekso retumą.
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Ekosistemų paslaugų kokybės pokyčių prognozė ir siūlomi monitoringo
rodikliai
Ekosistemų paslaugų kokybės, naudojimo ir ekonominės vertės galimų
pokyčių prognozė, rizikos ir rekomendacijos
Įvertinus turimus duomenis bei įgyvendintų Projekto veiklų pobūdį bei apimtis, tikėtinos
pasirinktų ekosistemų paslaugų kokybės ir/ar naudojimo intensyvumo bei, atitinkamai,
ekonominės vertės pokyčių po Projekto veiklų įgyvendinimo (2018-2020 m.) tendencijos ir
pokyčio po Projekto veiklų įgyvendinimo iki 2016 m. veisimosi sezono bei iki 2017 m. veisimosi
sezono vektorių palyginimas pateikti 4 lentelėje.
4 lentelė. Prognozuojami pasirinktų aktualių ekosistemų paslaugų kokybės ir/ar naudojimo intensyvumo
vektoriai Projekto teritorijoje po Projekto veiklų įgyvendinimo ir jų tendencija 2016 m. – 2017 m.

Ekosistemų
paslaugos
tipas

Ekosistemos
paslauga

Aprūpinimo
paslaugos

Aprūpinimas
medžiojamąja fauna

↔

↔

↔

2.

Aprūpinimas žuvimis

3.

Aprūpinimas kitais
gamtos turtais
(grybais)

↑
↔

↔
↔

↔
↔

4.

Aprūpinimas kitais
gamtos turtais
(uogomis)

↑↑

↔

↔

Atliekų, teršalų ir
nuotėkų sulaikymas,
utilizavimas ir
detoksikacija

↑

Eil.
nr.

1.

5.

1

Reguliavimo
ir palaikymo
paslaugos

Kokybės ir/ar naudojimo intensyvumo pokyčio
vektorius1
Planuojamas
ilgalaikis po
Projekto
veiklų
įgyvendinimo

Metinė tendencija ar pokytis po
Projekto veiklų įgyvendinimo
2016 m.
2017 m.

↑↑ - ženklus ekosistemos paslaugos kokybės ir/ar naudojimo padidėjimas;
↑ - ekosistemos paslaugos kokybės ir/ar naudojimo padidėjimas;
↔ - ekosistemos paslaugos kokybės ir/ar naudojimo intensyvumo pokyčiai be aiškios tendencijos;
- ekosistemos paslaugos kokybės pokyčiui stebimu laikotarpiu būdinga teigiama tendencija, bet jo negalima
apibūdinti kaip stabilaus padidėjimo dėl pernelyg trumpo vertinimo laikotarpio;
- ekosistemos paslaugos kokybės pokyčiui stebimu laikotarpiu būdinga neigiama tendencija, bet jo negalima
apibūdinti kaip stabilaus padidėjimo dėl pernelyg trumpo vertinimo laikotarpio.
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Eil.
nr.

Eil.
nr.

6.

7.

Ekosistemų
paslaugos
tipas

Ekosistemos
paslauga

Kokybės ir/ar naudojimo intensyvumo pokyčio
vektorius1

Ekosistemų
paslaugos
tipas

Ekosistemos
paslauga

Planuojamas
Metinė tendencija ar pokytis po
ilgalaikis po
Projekto veiklų įgyvendinimo
Projekto
2016 m.
2017 m.
veiklų
įgyvendinimo
Kokybės ir/ar naudojimo intensyvumo pokyčio
vektorius
Planuojamas
ilgalaikis po
Projekto veiklų
įgyvendinimo

Reguliavimo Oro kokybės
ir palaikymo reguliavimas
paslaugos
Erozijos prevencija

Metinė tendencija ar pokytis po
Projekto veiklų įgyvendinimo
2016 m.
Iki 2017 m. I
pusm.

↑

↔

↑
↑↑

↔

↔

↔
↑

8.

Vandens ciklo
reguliavimas ir
hidrologinio režimo
stabilumo
palaikymas

9.

Augalų apdulkinimas

↑

10.

Biologinė kontrolė

↑

11.

Gyvenamųjų
buveinių suteikimas
gyvūnų ir augalų
rūšims

↑↑

↑

↑

12.

Migruojančių
gyvūnų rūšių
gyvenimo ciklo
užtikrinimas

↑↑

↑

↑

13.

Gėlo vandens
telkinių cheminės
būklės reguliavimas

14.

Klimato
reguliavimas

↑↑

↔

Rekreacijos ir poilsio
gamtoje teikimas

↔

↔

↔

Gamtinio ir
ekologinio turizmo,
pažintinių ekskursijų,
gyvosios gamtos

↑↑

↑

↑

15.
16.

Kultūrinės
paslaugos

↑

↑
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Eil.
nr.

Ekosistemų
paslaugos
tipas

Ekosistemos
paslauga

Kokybės ir/ar naudojimo intensyvumo pokyčio
vektorius1
Planuojamas
ilgalaikis po
Projekto
veiklų
įgyvendinimo

Metinė tendencija ar pokytis po
Projekto veiklų įgyvendinimo
2016 m.
2017 m.

stebėjimo, pažinimo
paslaugos teikimas
17.

Mėgėjiškos žūklės
galimybių teikimas

↔

↔

18.

Medžioklės
galimybių teikimas

↔

↔

19.

Medžiagos
moksliniams
tyrimams ir
pažinimui teikimas

↑

↔

Buvo atliktas ir Projekto teritorijos ekosistemos ekologinės būklės indekso (EBI), bendriausia
forma apibrėžiančio ekosistemos būklę ar jos artimiausią perspektyvą, aproksimuojant kiekybinių
ir kokybinių būklės rodiklių reikšmes, ir sudarančio sąlygas kartografuoti teritorijas ekosistemų
būklės požiūriu, pokyčio, lyginant su 2013 m., preliminarus vertinimas, remiantis ekosistemų
struktūros ir procesų rodiklių tipais (adaptuota pagal Chipev, Bratanova, 2017; Burkhard et al.,
2012; Egoh et al., 2012; detaliau metodika žr. Projekto „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas,
įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus“ Nr. LIFE12
ANT/LT/001186 Tyrulių pelkės ekosistemų paslaugų įvertinimo trečioji ataskaita (2017)).
Vertinant pagal turimus duomenis bei ortofotografinę 2011-2013 m. medžiagą, Projekto
teritorijos, jos neskaidant ploto vienetais ir laikant vienu ploto vienetu (svarbu – vertinant tik
Projekto teritoriją, šiuo požiūriu nevertinant ir neįtraukiant į koeficiento skaičiavimą
eksploatuojamo durpyno teritorijos) EBI koeficientas, 2012-2013 m. galėjęs siekti 0,6<EBI≤0,7
(n=10, ∑ni(max)=50), po jau įgyvendintų Projekto veiklų pasiekė apie 0,76<EBI≤0,78 (n=10,
∑ni(max)=50) 2017 metų antroje pusėje, o tai leidžia teigti, kad Projekto veiklų įgyvendinimo
rezultatai akivaizdžiai prisideda prie Projekto teritorijos ekosistemos būklės gerėjimo.
Galimi rizikos veiksniai, galintys sutrukdyti atsikurti Projekto teritorijos ekosistemų paslaugų
kokybei ir apimtims arba prailginti atsikūrimo laiką:


Menkaverčių medynų savaiminio atžėlimo suvaldymo problema;



Nendrynų savaiminio atžėlimo nepageidautinose teritorijose suvaldymo problema;

Kiti rizikos veiksniai, galintys pasireikšti artimuoju (1-3 metų) laikotarpiu :
 Atviro durpyno plotų erozijos proceso intensyvumo didėjimas dėl klimatinių sąlygų ar
kitų priežasčių, trukdantis atsikurti tipiškai pelkių buveinių augalinei dangai;
 Hidrologinio režimo atkūrimo ir stabilizavimo proceso problemos, neleidžiančios
užtikrinti pakankamo ilgalaikio padengimo vandeniu suplanuotų teritorijų, padengimo Sphagnum
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rūšimis atsikūrimo problema, įskaitant galimą neprognozuotą neigiamą po Projekto veiklų
įgyvendinimo liksiančių sausų gana didelių durpyno plotų poveikį;
 Nenumatyti vietos bendruomenės ar kitų lankytojų ekosistemų paslaugų naudojimo
pokyčiai Projekto veiklų įgyvendinimo metu ar iškart po jų įgyvendinimo (pvz., negatyvi reakcija
į teritorijos pasiekiamumo komfortabilumo ribojimą užtvėrus privažiavimus prie pamėgtų
žvejybos vietų, antropogeninės kilmės gaisrų problemos atsiradimas ir pan.);
Kiti rizikos veiksniai, galintys pasireikšti vidutiniu (4-8 metų) laikotarpiu:
 Eksploatuojančios durpyną, apsuptą Projekto teritorija, įmonės veiklos plėtra į
Projekto teritoriją ar reikšmingi Projekto teritorijos požiūriu veiklos pokyčiai;
 Reikšmingai padidėjusi pasklidoji tarša, ypač azoto junginiais, su Projekto teritorija
besiribojančiose žemės ūkio paskirties žemės plotuose (šiuo metu pagrindinė žemės ūkio veikla
apie Projekto teritoriją – grūdinių kultūrų auginimas).

23 pav. Menkaverčių medynų savaiminis atžėlimas gali silpninti įgyvendintų Projekto veiklų poveikį
ekosistemos paslaugų atsikūrimui (2017 m. vegetacijos sezonas sutvarkytame plote).

Atsižvelgiant į kylančius rizikos veiksnius, rekomenduotina planuoti visas priemones,
išvardintas Projekto „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių
apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus“ Nr. LIFE12 ANT/LT/001186 Tyrulių
pelkės ekosistemų paslaugų įvertinimo antrojoje ataskaitoje, kurios būtų naudingos Projekto
tęstinumui užtikrinti, sudarant ilgalaikes tinkamas sąlygas tikslinėms Projekto rūšims, o taip
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pat prisidėtų prie svarbiausių ekosistemų paslaugų kokybės gerinimo ir efektyvaus sąstato bei
apimčių atkūrimo, pavyzdžiui:
 Pasiekti susitarimų su įmone, eksploatuojančia durpyną, apsuptą Projekto teritorija,
apribojančių bet kokią veiklos plėtrą į Projekto teritoriją ar reikšmingą Projekto teritorijos požiūriu
veiklos intensyvinimą;
 Užtikrinti savalaikį nendrių ir sumedėjusios augalijos šalinimą poprojektiniu laikotarpiu
bei ieškoti gamtotvarkinių sprendimų bei jų įgyvendintojų, sudarysiančių sąlygas tipiškai pelkių
buveinių augalinei dangai atsikurti bei nendrynų fragmentacijai palaikyti ir po Projekto veiklų
pabaigos;
 Vykdant gamtotvarkines priemones, skirtas menkaverčių medynų šalinimui, priemones
įgyvendinti taip, kad būtų išvengta reikšmingo atviro durpyno plotų vėjo erozijos proceso
intensyvumo padidėjimo iki tol, kol nebus stabilizuotas hidrologinis režimas ir susiformuos pelkių
augalinė danga;
 Rasti galimybes organizuoti hidrologinio režimo atkūrimo ir stabilizavimo proceso
priežiūrą, užtikrinant, viena vertus, pakankamą ilgalaikį padengimą vandeniu suplanuotų teritorijų,
kuriose numatoma danga Sphagnum rūšimis, kita vertus, užtikrinant, kad perteklinis drėgmės
kiekis nesudarytų sąlygų neplanuotai plisti nendrynui;
 Rasti galimybes bent 3 metus po Projekto veiklų įgyvendinimo vykdyti tikslinių rūšių
ir kitų tipiškų pelkinių buveinių augalų ir gyvūnų rūšių būklės bei kitų siūlomų rodiklių
monitoringą – šie duomenys turėtų didelę reikšmę ne tik moksliniu požiūriu, bet ir planuojant
Europos Sąjungos Biologinės įvairovės strategijos iki 2020 metų antrojo tikslo 6 ir 7 veiksmų ekosistemų būklės ir jų paslaugų kokybės palaikymui ir gerinimui, diegiant taip vadinamąją
„žaliąją“ infrastruktūrą ir atkuriant bent 15 proc. pažeistų ekosistemų - įgyvendinimo priemonių
planavimui ir rezultatų ekstrapoliavimui. Tokio tikslinio lokalaus monitoringo vykdytojais galėtų
būti ir Lietuvos ornitologų draugija arba artimiausiai esantis ornitologų klubas;
 Planuoti papildomas Projekto rezultatų viešinimo priemones, išvardintas Projekto
„Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbios
teritorijos (PAST) atkūrimo darbus“ Nr. LIFE12 ANT/LT/001186 Tyrulių pelkės ekosistemų
paslaugų įvertinimo antrojoje ataskaitoje, padėsiančias įtraukti į Projekto teritorijos poprojektinę
priežiūrą vietos bendruomenę ir/ar gretimų saugomų teritorijų direkcijų darbuotojus bei
skatinsiančias Projekto teritorijos ekosistemų kultūrinių paslaugų darnų naudojimą.
 Rasti galimybes papildyti Projekto teritorijos infrastruktūrą:
- dar 1 apžvalgos bokštu šiaurinėje Projekto teritorijos dalyje,
- bent 1 lauko tipo poilsiaviete, derinant su atstumais tarp apžvalgos bokštų, kurie taip
pat funkcionuoja kaip atokvėpio taškai,
- pažintiniais takais su markiruote. Rekomenduotina pagrindinę pažintinio tako atkarpą
lokalizuoti išilgai visos Projekto teritorijos. Be to, galėtų būti panagrinėta ir alternatyva (siekiant
minimalizuoti gaisrų dėl neatsargumo pavojų) pietinėje tako dalyje įrengti ar markiruoti apylankos
maršrutą, leidžiantį aplenkti eksploatuojamo durpyno zoną tol, kol ji funkcionuos,
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- atverti, pašalinant menkavertę sumedėjusią augaliją, apžvalgos nuo kelio plotus
pietvakarinėje teritorijos dalyje atkarpoje tarp dviejų apžvalgos bokštelių.
 Atsižvelgiant į tai, kad sąlygiškai netoli nuo Projekto teritorijos yra tinkamesnės
maudymuisi teritorijos (Rėkyvos ežeras, Pakapės tvenkinys, Vileikių kaimo tvenkinėliai ir pan.),
kitaip, nei planuota Valstybinio Tyrulių botaninio zoologinio draustinio tvarkymo plane,
patvirtintame LR aplinkos ministro 2005 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 246, nesiūlytina įrengti
maudyklos šiauriniame Projekto teritorijos pakraštyje.
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Siūlomi ekosistemų paslaugų kokybės ir apimčių monitoringo rodikliai
Po Projekto įgyvendinimo, siekiant įvertinti Projekto veiklų poveikį Projekto teritorijos
ekosistemų paslaugų kokybei ir naudojimo intensyvumui, turėtų būti renkami papildomi aplinkos
būklės duomenys apie Projekto teritorijos biologinę įvairovę, retąsias rūšis, vyraujančias
naudojamas (medžiojamas) rūšis, bei socialiniai-ekonominiai duomenys apie kai kurių aktualių
ekosistemų paslaugų naudojimo intensyvumą atitinkamais sezonais. Siūlomi šie ekosistemų
paslaugų kokybės ir apimčių monitoringo rodikliai (rekomenduotina surinkti duomenis bent 6070 % nurodytų rodiklių):
Rodikliai aprūpinimo ekosistemų paslaugų kokybės ir/ar naudojimo intensyvumo pokyčių
vertinimui Projekto teritorijoje:


Pagrindinių medžiojamų rūšių gausumas, vnt./ha arba vnt.;



Spanguolynų plotas, ha;



Bruknynų plotas, ha;



Mėlynynų plotas, ha;



Žemuogynų plotas, ha;



Uogautojų skaičius (bet koks - per dieną sezono metu, mėn., metus, vidutiniškai);



Vidutinis uogavimo dienos sezono metu uogų kiekis 1 uogautojui, kg;



Grybautojų skaičius (bet koks - per dieną sezono metu, mėn., metus, vidutiniškai);



Vidutinis grybavimo dienos sezono metu grybų kiekis 1 grybautojui, kg;



Žvejų skaičius (bet koks - per dieną sezono metu, mėn., metus, vidutiniškai);



Vidutinis laimikis, diena/kg;



Medžiotojų skaičius (bet koks - per dieną sezono metu, mėn., metus, vidutiniškai);



Vidutinis medžioklės laimikis 1 medžiotojui (arba 1 medžioklei – pasirinkti
priklausomai nuo turimų duomenų), kg.

Rodikliai reguliavimo ir palaikymo ekosistemų paslaugų kokybės ir/ar naudojimo intensyvumo
pokyčių vertinimui Projekto teritorijoje:


Registruotų paukščių rūšių skaičius, vnt.;



Registruotų plėšriųjų paukščių gausumas, vnt.;



Retųjų (augalų ir gyvūnų) rūšių skaičius, vnt.;



Migruojančių paukščių rūšių migracijų metu skaičius, vnt.;



Gausiausių migruojančių rūšių gausumas migracijų metu, vnt.;



Projekto tikslinių rūšių gausumas, vnt.;



Natura 2000 buveinių bendras plotas, ha;
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Teritorijos, dengiamos vandens (arba užmirkusios), plotas, ha;



Nendryno plotas, ha;



Teritorijos, dengiamos miško, plotas, ha;



Atviros aukštapelkės plotas, ha;



Žemapelkės plotas, ha;



Atviro, be augalinės dangos durpyno plotas, ha;



Gaisrų skaičius, vnt., plotas, iš viso ha.

Rodikliai kultūrinių ekosistemų paslaugų kokybės ir/ar naudojimo intensyvumo pokyčių
vertinimui Projekto teritorijoje:
 Gamtinio/ekologinio turizmo intensyvumas, lankytojų (pažintinių takų lankytojų,
gyvosios gamtos stebėtojų, tyrėjų skaičius, įsk. mokinių ekskursijas) skaičius (bet koks per dieną, sezono metu, mėn., metus, vidutiniškai);


Uogautojų skaičius (bet koks - per dieną sezono metu, mėn., metus, vidutiniškai);



Grybautojų skaičius (bet koks - per dieną sezono metu, mėn., metus, vidutiniškai);



Žvejų skaičius (bet koks - per dieną sezono metu, mėn., metus, vidutiniškai);



Medžiotojų skaičius (bet koks - per dieną sezono metu, mėn., metus, vidutiniškai);



Publikacijų apie Projektą, jo teritoriją ir rezultatus skaičius, vnt.
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Išvados

1. Įvertinus Projekto teritoriją ir turimus duomenis, vertinimui buvo pasirinktos šios 18-ka
ekosistemų paslaugų: aprūpinimo - medžiojamąja fauna, žuvimis, kitais gamtos turtais (grybais,
uogomis); reguliavimo ir palaikymo - atliekų ir nuotėkų utilizavimas ir detoksikacija, oro kokybės
reguliavimas, erozijos prevencija, vandens ciklo ir cheminės būklės reguliavimas ir hidrologinio
režimo stabilumo palaikymas, augalų apdulkinimas ir biologinė kontrolė, gyvenamųjų buveinių
suteikimas gyvūnų ir augalų rūšims, migruojančių gyvūnų rūšių gyvenimo ciklo užtikrinimas,
klimato reguliavimas; kultūrinės - rekreacijos ir poilsio gamtoje teikimas, gamtinio ir ekologinio
turizmo, pažintinių ekskursijų, gyvosios gamtos stebėjimo paslaugos teikimas, mėgėjiškos žūklės
ir medžioklės galimybių teikimas, medžiagos moksliniams tyrimams ir pažinimui teikimas.
2. Preliminariai vertinant, prognozuojamos pagal prieinamus ir Projekto metu surinktus
duomenis ekosistemų paslaugų kokybė ir/arba naudojimo apimtys Projekto teritorijoje artimoje
ateityje (2019-2020 m.) po Projekto veiklų įgyvendinimo galėtų keistis taip: ženkliai išaugti aprūpinimo kitais gamtos turtais (uogomis); vandens ciklo reguliavimo ir hidrologinio režimo
stabilumo palaikymo, gyvenamųjų buveinių suteikimo gyvūnų ir augalų rūšims, migruojančių
gyvūnų rūšių gyvenimo ciklo užtikrinimo, klimato reguliavimo, gamtinio ir ekologinio turizmo,
pažintinių ekskursijų, gyvosios gamtos stebėjimo, pažinimo paslaugos teikimo paslaugų; padidėti
- aprūpinimo žuvimis, atliekų ir nuotėkų utilizavimo ir detoksikacijos, oro kokybės reguliavimo,
erozijos prevencijos, apdulkinimo ir biologinės kontrolės, medžiagos moksliniams tyrimams ir
pažinimui teikimo paslaugų; išlaikyti panašaus lygmens apimtis - aprūpinimo medžiojamąja fauna,
kitais gamtos turtais (grybais), rekreacijos ir poilsio gamtoje teikimo, mėgėjiškos žūklės ir
medžioklės galimybių teikimo paslaugų.
3. Įvertinus turimus duomenis bei Projekto įgyvendinimo metu įgyvendintų gamtotvarkinių
veiklų apimtis, vertintina, kad vandens ciklo reguliavimo ir hidrologinio režimo stabilumo
palaikymo, biologinės kontrolės, gyvenamųjų buveinių suteikimo gyvūnų ir augalų rūšims,
migruojančių gyvūnų rūšių gyvenimo ciklo užtikrinimo, gamtinio ir ekologinio turizmo, pažintinių
ekskursijų, gyvosios gamtos stebėjimo, pažinimo paslaugos teikimo paslaugų kokybė išaugo;
atliekų ir nuotėkų utilizavimo ir detoksikacijos, augalų apdulkinimo, gėlo vandens telkinių
cheminės būklės reguliavimo, klimato reguliavimo, mėgėjiškos žūklės galimybių teikimo,
aprūpinimo medžiagos moksliniams tyrimams ir pažinimui teikimo paslaugų kokybei ir teikimo
apimčiai įgyvendintų Projekto veiklų reikšmingas poveikis nefiksuotas, tačiau poveikio tendencija
teigiama; aprūpinimo medžiojamąja fauna, žuvimis, kitais gamtos turtais (uogomis, grybais),
erozijos prevencijos, rekreacijos ir poilsio gamtoje teikimo, medžioklės galimybių teikimo
paslaugų kokybei ir naudojimo intensyvumui įgyvendintų Projekto veiklų reikšmingas poveikis
nefiksuotas; oro kokybės reguliavimo paslaugų kokybei įgyvendintų Projekto veiklų reikšmingas
poveikis nefiksuotas, tačiau poveikio tendencija neigiama.
4. Remiantis turimais nacionalinių pilotinių tyrimų duomenimis ir ekonominių verčių baze
bei atsižvelgus į unikalų pelkių komplekso dydį ir į pelkių ekosistemų retumą bei fragmentaciją
Lietuvos teritorijoje, galima teigti, kad preliminari vertinto Projekto teritorijos ekosistemų
paslaugų komplekso santykinė vertė 2017 m. siekė apie 941 Eur/ha per metus, arba nuo 3,26 mln.
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Eur projekto teritorijai per metus, o didžiąją dalį – iki 86 proc. vertintų ekosistemų paslaugų
komplekso – vertės sudaro gyvenamųjų buveinių suteikimo gyvūnų ir augalų rūšims, migruojančių
gyvūnų rūšių gyvenimo ciklo užtikrinimo, vandens ciklo reguliavimo ir hidrologinio režimo
stabilumo palaikymo, erozijos prevencijos, klimato reguliavimo, atliekų, teršalų ir nuotėkų
sulaikymo, vandens cheminės būklės reguliavimo paslaugos.
5. Vertinant pagal turimus duomenis, bei ortofotografinę 2011-2013 m. medžiagą, Projekto
teritorijos, ją laikant vienu ploto vienetu (nevertinant ir neįtraukiant į koeficiento skaičiavimą
eksploatuojamo durpyno teritorijos) EBI koeficientas, 2012-2013 m. galėjęs siekti 0,6<EBI≤0,7,
po jau įgyvendintų Projekto veiklų pasiekė apie 0,76<EBI≤0,78 2017 m., o tai leidžia teigti, kad
Projekto veiklų įgyvendinimo rezultatai akivaizdžiai prisideda prie Projekto teritorijos
ekosistemos būklės gerėjimo.
6. Pasiūlyti 33 galutiniai rodikliai, naudotini Projekto teritorijos ekosistemų paslaugų
kokybės ir/arba naudojimo intensyvumo monitoringui – 13 aprūpinimo, 14 reguliavimo ir
palaikymo bei 6 kultūrinių ekosistemų paslaugų pokyčių stebėjimui.
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Summary

Current paper is a resumptive part of the project‘s "Demonstrative restoration of the Tyruliai bog
as a part of the initiative of the re-wetting of Lithuanian peatlands" (LIFE12 NAT/LT/001186)
report on the assessment of Tyruliai bog ecosystem services.
In this report ecosystem services are classified according to the Common international
classification of ecosystem services (CICES, v4.3) framework and based on proposals developed
by the Mapping and assessment of ecosystems and their services (MAES) project working group
for the implementation of Action 5 of the European Biodiversity Strategy 2020.
Main user groups of ecosystem services in the Project area are local community (up to 400 persons,
benefitting from the full spectrum of ecosystem services), inhabitants of Šiauliai city, the fourth
largest city of Lithuania, municipality (hunters, nature tourism enthusiasts), inhabitants of
surrounding municipalities (important ecosystem services from the Project area - climate
regulation, air quality regulation, water quality regulation, erosion control) and users of the Project
area on the national level – numerous visitors of Tytuvėnai Regional park, Dubysa Regional park,
Kurtuvėnai Regional park, Šiluva settlement, Rėkyva lake, Bridvaišis lake and other recreational
and ecotourism destinations, situated relatively close to the Project area.
Preliminary investigation of the Project area and available data allowed selection of 18 priority
ecosystem services for further assessment: from the provisioning services section – provision of
wild plants (mushrooms, berries) and animals (game and fish); from the regulating and
maintenance services section – filtration/decomposition/detoxification of waste and waste water,
air quality regulation, erosion control, hydrological cycle and water flow maintenance, pollination
and pest control, habitat and shelter provision for breeding and migrating species, climate
regulation; from the cultural services section – potential for recreation, nature tourism, leisure
fishing and hunting, science and education.
After the preliminary assessment of the possible changes of quality and use of the selected
ecosystem services after the implementation of the Project activities, the following trends could
be expected: significant increase – in provision of wild berries, hydrological cycle and water flow
maintenance, habitat and shelter provision for breeding and migrating species, climate regulation,
potential for recreation and nature tourism; increase – in provision of fish,
filtration/decomposition/detoxification of waste and waste water, air quality regulation, erosion
control, pollination and pest control, potential for science and education; stable – in provision of
mushrooms and game species, potential for recreation, leisure fishing and hunting. The data
received from the social survey, executed in six municipalities surrounding the Project area,
reflects relatively high potential for use of some provisioning and, especially, cultural ecosystem
services (e.g. recreation, nature tourism), and it presuppose increase in sustainable use of these
services in the future, if effective infrastructure and publicity measures will be implemented.
Taking into account the list of priority ecosystem services in the Project area, the following main
methods for the monetary evaluation of ecosystem services were selected as optimal ones: Market
prices based, Cost based, Benefit (value) transfer and Travel cost. According to the assessment
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data and information, also the database of values for benefit transfer as well as to the specific
features of the Project area – e.g., being one of the largest peatlands in the Lithuania’s territory –
and taking into account general scarcity and fragmentation of peatland ecosystems in Lithuania,
the preliminary economic value of the Project areas’ ecosystem services potential is about 941 Eur
per hectare per year, or from at least 3.26 million euros annually for the territory. The value of
habitat and shelter provision for breeding and migrating species, hydrological cycle and water
flow maintenance, erosion control, climate regulation, filtration of waste and waste water
represents up to 86 % of above mentioned total value the ecosystem services.
The preliminary assessment of the possible changes of quality and use of the selected ecosystem
services after the implementation of the Project activities allowed to notice the following trends:
increase – in provision of hydrological cycle and water flow maintenance, pest control, habitat and
shelter provision for breeding and migrating species and potential for nature tourism; positive
tendency – in filtration of waste and waste water, pollination, climate regulation services, potential
for leisure fishing, potential for science and education; negative tendency – in air quality
regulation.
After the assessment of existing and historical data, the aerial pictures from 2011-2013, and in situ
observations (including UAV investigation) results, the positive changes in the Index of
Performance (IP) of the Project area ecosystems (excluding from the assessment the peat extraction
area) were noticed, calculating, that the value of IP increased from 0,6<IP≤0,7 in 2012-2013 to the
value of 0,76<IP≤0,78 in year 2017, reflecting the Project activities‘ positive impact to the quality
of the ecosystem.
The set of 33 indicators was proposed for the afterwards monitoring of the ecosystem services’
quality and use intensity in the Project area.
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