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1. Šyšos polderio ypatybių apibendrinimas  

 

1.1. Gamtosauginė polderio vertė ir ūkinė svarba – kuo polderis svarbus gamtosauginiu 

atžvilgiu, kokie ūkininkų poreikiai 

 

Šyšos polderis (melioruojama teritorija) užima 1577 ha. teritoriją.  Beveik visa ji – 

ūkininkavimui skirtos pievos. Polderio didžioji dalis patenka į Nemuno deltos regioninį parką bei 

Nemuno deltos buveinių apsaugai ir paukščių apsaugai svarbias teritorijas. Taip pat, polderio plote 

yra botaninis-ornitologinis draustinis įsteigtas išsaugoti globaliai nykstančių paukščių (meldinės 

nendrinukės, stulgio) perimvietes, saugomų gyvūnų (nendrinės lingės, švygždos, griežlės, 

juodkrūčio bėgiko, gaiduko, gulbės giesmininkės, mažosios gulbės, baltakaktės ir pilkosios žąsų, 

baltaskruostės berniklės, cyplės, smailiauodegės, pilkosios, šaukštasnapės, ir kuoduotosios ančių, 

mažojo ir didžiojo dančiasnapio, tilvikinių paukščių, kūdrinio pelėausio, šarvuotosios skėtės, 

vijūno) ir europos bendrijos svarbos natūralią buveinę aliuvines pievas. 

Projektinė (analizuojama) teritorija, apimanti meldinei nendrinukei tinkančias ar 

potencialiai galinčias tikti bei tarp jų įsiterpusias pievas, užima maždaug pusę Šyšos polderio. Tai 

nuolatos pavasarinių potvynių užliejamas polderis. Vanduo užsilaiko labai nevienodai 

priklausomai nuo potvynio dydžio. Rytinė Šyšos teritorija intensyviai naudojama (tiek ganoma, 

tiek ankstyvai šienaujama). Meldinė nendrinukė tokiose teritorijose yra sutinkama ten, kur 

aukštesnis gruntinis vanduo leidžia susiformuoti viksvynų ar viksvynų – dryžutynų bendrijas. Tai 

svarbiausios šiam paukščiui buveinės. Šyšos polderyje apie 60 proc. teritorijos dengia mišrūs 

dryžučio su viksvomis plotai. Gryni viksvynai sudaro apie 10 proc. Apie 8 proc. teritorijos dengia 

įvairaižolė trąšias dirvas mėgstanti augalija. Tik nedideli plotai yra dengiami nendrių. Plotai su 

vienais varpiniais augalais taip pat nėra dideli. Gruntinio vandens lygis teritorijoje įvairus. 

Didžiojoje dalyje vegetacijos laikotarpiu plotuose su vyraujančiomis viksvomis jis būna maždaug 

tarp 35 - 55 cm žemiau žemės paviršiaus, tačiau pietrytinėje dalyje ir varpinių žolių plotuose apie 

20-30 cm giliau. Nendrėmis apaugusiuose plotuose – 20-30 cm aukščiau nei viksvynuose ir dažnai 

jis yra sulig dirvos paviršiumi.  

Nors šienavimo pradžia labai priklauso nuo pavasarinių potvynių intensyvumo, paprastai 

jau nuo birželio vidurio šienavimas būna įmanomas ir žolė gali būti nušienaujama dar jai 

nepasiekus savo brandos, tai atitinka ūkininkų poreikius. Tačiau ankstyvas (birželio mėn.) ir 

ištisinis šienavimas yra pražūtingas laukų paukščiams. Todėl, kiek įmanoma vėlesnė šienavimo 

pradžia bei dalies nešienautų plotų palikimas gali ženkliai prisidėti prie laukuose perinčių paukščių 

populiacijų išsaugojimo. Ūkininkai šienauti turėtų bent nuo liepos vidurio, o geriausia nuo 

rugpjūčio 15 d. tuomet paukščiai turės galimybę išauginti kelias vadas. Lygiai taip pat nendrinukei 

yra pražūtingas ir teritorijos apleidimas. Greitai viksvynus apaugantys krūmai ir nendrės išveja 

paukščius iš jų gyvenamų erdvių, todėl šienauti būtina kas met. Intesyvus ganymas meldinės 

nendrinukės apsaugai skirtose teritorijose taip pat nėra palankus paukščiui. Esant galimybei 

ūkininkai turėtų perkelti gyvulius į kitus laukus, arba ganyti tik atoluose. Dėl biologinės įvairovės 

apsaugos ūkininkaujantys tokiu režimu ūkininkai patiria nuostolių. Didžiausi nuostoiai patiriami 

vėlinant šienavimo laiką produktyviuose ir galvininkystės požiūriu patraukliuose dryžutynuose ir 

pašiaušėlynuose. Tokios pievos svarbios meldinės nendrinukės buveinės. Čia net liepos mėnesio 

vidurys yra jau per vėlus metas šienauti pašarams, tokiu būdu neišnaudojamas pilnas peivų 

potencialas. Siekiant, kad ūkininkaujama būtų subalansuotai, valstybė skiria  paramą tiek 

kompensuodama praradimus, dėl gamtos vertybių išsaugojimo, tiek skatindama ūkininkavimą ten, 

kur jis iš viso nevyksta.  



 

1.2. Kokių krypčių ūkininkavimas vykdomas polderyje, kiek ūkininkų dalyvauja, koks 

esamas tradicninis ūkininkavimas 

 

Nemuno potvyniai nuo seno trukdė plėtoti įprastinę žemdirbystę. Užliejamosios pievos 

tiko gyvulių augintojams, pievininkams. Taikydamiesi prie užliejamų pievų specifinių sąlygų, 

pievininkai sukūrė savitus šieno paruošų būdus. Išdžiovintas šienas pievose būdavo kraunamas į 

kupetas ant medinių pakylų (0,5–1 m pakeltų virš drėgnos žemės), taip jis buvo saugomas nuo 

rudens potvynių. Šienas dažniausiai būdavo išvežamas tik žiemą – šalčiui sukausčius klampynes, 

užšalus gausioms senvagėms, susiklosčius rogių keliui. Iš upių bei protakų pakrančių šieną dar 

vasarą išplukdydavo didelėmis valtimis, į kurias sukraudavo didžiules kauges šieno. Pievos 

būdavo šienaujamos apie tris kartus per metus. Po Antrojo pasaulinio karo tradicinis 

ūkininkavimas nutrūko - apleisti polderiai, nuniokotos siurblinės. Sovietmečiu imta intensyviai 

naudoti žolynus – atlikta melioracija, pradėta kurti mechanizuota žolės miltų gamybos bazė. Žolės 

miltus gamino 12 specializuotų ūkių, šienaujama apie 10 000 ha sukultūrintų pievų. Lietuvai 

atkūrus nepriklausomybę žemės ūkio reformos laikotarpiu pasikeitė polderių vandens lygio 

reguliavimo poreikiai, pievose imta ruošti tik šieną, nustota tręšti mineralinėmis trąšomis, žolyną 

pradėta šienauti kartą per vasarą. Atsikūrtė biologinė įvairovė, į drėgnesnius sukultūrintų pievų 

plotus „sugrįžo“ drėgmę mėgstantys žolynai – viksvynai, dryžutynai ir pašiaušėlynai, pagausėjo 

natūralioms pievoms būdingų augalų, vabzdžių ir paukščių rūšių. 

Projektinė teritorija (toliau – analizuojama teritorija), apimanti meldinei nendrinukei 

tinkančias ar potencialiai galinčias tikti bei tarp jų įsiterpusias pievas, užima maždaug pusę Šyšos 

polderio. Šyšos polderyje ūkininkų valdos nėra labai didelės. Didžiausi 10-30 ha dydžio. Sklypai 

analizuojamoje teritorijoje užima maždaug 200 ha (iš analizuojamų 735 ha). Manoma, kad iki 15% 

(nėra tikslių duomenų) žemės gali priklausyti ūkininkams nuosavybės teise, o dar tiek pat – 

asmeninių ūkių savininkams. Ūkininkai, kuriems priklauso, ar kurie yra išsinuomavę didžiuosius 

sklypus, dažniausiai turi savo žemės ūkio techniką ir pievas tvarko patys. Nemažai stambesnių 

ūkininkų laiko gyvulius, o Šyšos polderio pievas naudoja gyvuliams ganyti arba pašarui ruošti. 

Vidutinio dydžio (3-6 ha) sklypai dažniausiai priklauso vyresniems žmonėms. Didelė jų dalis savo 

sklypais rūpinasi pasyviai: samdo įmones ar tariasi su kaimynais, kad šie sutvarkytų pievas pagal 

išmokoms gauti keliamus reikalavimus, kaip atlygį pasiimdami biomasę, o kartais dar ir pinigus. 

Tokie ūkininkai pasiima išmokas ir mažai tesirūpina kaip padidinti iš pievų gaunamą naudą. 

Smulkiausi ūkininkai taip pat dažnai naudojasi tokiomis paslaugomis arba iš viso netvarko savo 

sklypų dėl įvairiausių priežasčių. Dažnai taip atsitinka dėl to, kad, pavyzdžiui, žemė yra labai 

įmirkusi, ūkininkas neturi žemės ūkio technikos, savininkai yra seni ir nebesidomi žeme. Taip pat 

yra nemažai apleistų mažų sklypų, kur savininkai nėra aiškūs ar mirę. Vis dėlto, apleistų pievų 

Šyšos polderyje nėra tiek daug apie 20-30 ha. 

Didžioji dalis Šyšos polderio pievų deklaruojama kaip daugiametės ganyklos. Pievų, skirtų 

prekinių žolinių pašarų gamybai bei  pievų, prižiūrimų pagal programą „Natūralių ir pusiau 

natūralių pievų tvarkymas“,  Šyšos polderyje deklaruojama žymiai mažiau. Šyšos polderyje 

ganomų gyvulių skaičius tiksliai nėra žinomas. Oficialiai gyvuliai yra registruojami ten, kur 

gyvena ūkininkai. O šie gyvena ne pačiame polderyje ir dažnai turi žemės ir kitose vietose. 

Vertinama, kad polderyje gali būti ganoma beveik 200 gyvulių, iš kurių du trečdaliai priklauso 

stambesniems ūkininkams. Bent pusė gyvulių yra taip pat ganoma ir kitur. 

 

 



 

2. Gamtai palankus vandens lygio reguliavimas – kompromiso su 

ūkininavimo prioritetu paieška 

 

2.1. Vandens lygio svyravimai metų bėgyje (statistinė info)  

 
1 pav. Vandens lygio svyravimai Šyšos polderyje 2012-2014 m. laikotarpyje 

 

✓ Vandens lygio duomenys gauti matuojant vandens aukštį ties Šyšos polderio siurbline  

 

Vandens lygio svyravimams nustatyti naudojama liniuotė, kuria matuojamas vandens 

aukštis šalia Šyšos polderio siurblinės šliuzų bei polderio teritorijoje išdėstyti gruntinio vandens 

lygio matavimo šulinėliai. Dešimt šulinėlių išdėstyta skirtingose augalų bendrijose: lieknųjų 

viksvynų, drižutynų, dvieilių viksvynų, nendrynų augimvietėse. Vandens lygio duomenys buvo 

renkami metų bėgyje., matuojama cm tikslumu.  

Vandens lygio svyravimui didelės įtakos turi pavasarinių potvynių intensyvumas. 

Aukščiausio vandens periodas tęsiasi iki gegužės mėn pabaigos. 2012 m. gegužės mėn. pradžioje 

fiksuotas  vandens lygis ties polderio siurbline siekė 36 cm. virš žemės paviršiaus, 2013 – buvo 

lygus su žemės paviršiumi, 2014 m. svyravo apie -22 cm žemiau žemės paviršiaus. Birželio mėn. 

būdingas vandens lygio kritimas iki vidutiniškai -64 cm žemiau žemės paviršiaus, tokią tendenciją 

atspindi 2012-2014 m. laikotarpio duomenys. Vėliau, liepos mėn. vanduo svyravo vidutiniškai 

apie -60; - 70 cm. žemiau žemės paviršiaus. Vandens lygio kritimas pasiekiamas pumpuojant 

vandenį iš polderio siurblių pagalba ir dėl natūralaus slūgimo, garavimo. Didžiausi vandens lygio 

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

Gegužė I Gegužė II Gegužė III Birželis I Birželis II Birželis III Liepa I Liepa II Liepa III

Va
n

d
en

s 
au

kš
ti

s,
 c

m
.

2012 2013 2014



skirtumai, lyginant 2012 - 2014 metų duomenis tarpusavyje, fiksuoti gegužės-birželio mėneso 

bėgyje: 2012 m. vandens lygis buvo vidutiniškai 20 cm aukštesnis, o 2013 m. 50-60 cm. aukštesnis 

nei 2014 m. (1 pav.).   

 
2 pav. 2012-2014 m. vandens lygio dinamikos priklausomybė nuo kritulių kiekio   
  

✓ Vandens lygio duomenys gauti matuojant vandens aukštį ties Šyšos polderio siurbline 

✓ Duomenys apie kritulių kiekį gauti iš Šilutės hidrometerologinės stoties 

✓ SS – vandens lygis ties Šyšos polderio siurbline 

 

Taigi, didžiausią įtaką vandens lygio rėžimui turi pavasario potvynių intensyvumas, kritinis 

periodas tęsiasi  

iki liepos mėn., šiuo laikotarpiu intensyviausiai veikia siurblinės, sunaudojama didžiausia 

dalis lėšų. Vėliau siurbliai jungiami periodiškai, pagal poreikį ir kritulių intensyvumą vasarą.  

Lyginant kritulių kiekius, labiausiai išsiskiria 2014 m. kaip sausringi. Vandens lygis, 

matuotas šalia polderio siurblinės, tiksliai atspindi negausų kritulių kiekį (2pav.). 2014 m. vandens 

lygis pavasario-vasaros sezono metu buvo pats žemiausias, lyginant su 2012-2013 m.   
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3 pav. Gruntinio vandens lygio matavimo šulinėlių išsidėstymas ir vandens lygio matavimo vieta 
ties Šyšos polderio siurbline 

 

 
 

1 lentelė. Vandens lygio svyravimai ir jų priklausomybės 

✓ Augalų bendrijų kodų reikšmes žr. 5 pav. 

Vandens 
lygio 
matavimo 
šulinėlio  
Nr. 

X Y 
Augalų 
bendrijos 
kodas 

Altitudė 
m. 

Trumpiausias  
atstumas 
iki siurblinės 
m. 

Vandens lygio 
 koreliacija tarp  
siurblinės ir  
monitoringo šulinėlių 

Vidutinis 
vandens lygio 
aukštis cm. nuo  
žemės paviršiaus  

1 335357 6135061 S -119 C 0,3 490 r=0,93, p<0,01, R2=0,77 -53 

2 335379 6135040 S-119 P 0,5 520 r=0.87, p<0.01, R=0.76 -76 

3 335401 6134810 S- 96 -0,2 729 r=0,87, p<0,01, R2=0,77 -55 

4 335255 6134310 S- 95 0,1 1 165 r=0,97, p<0,01, R2=0,77 -23 

5 335558 6134295 S-76 0,2 1 267 r=0,92, p<0,01, R2=0,77 -54 

6 336130 6134598 S-43 0,2 1 366 r=0,94, p<0,01, R2=0,77 -64 

7 336337 6134676 S-38 0,5 1 492 r=0,96, p<0,01, R2=0,77 -48 

8 336441 6134740 S-23 0,7 1 550 r=0,93, p<0,01, R2=0,77 -42 

9 337343 6134240 S-171 0,7 2 582 r=0,83, p<0,01, R2=0,78 -68 

10 337505 6134310 S-170 0,3 2 697 r =0,92, p<0,01,R2=0,85 -60 

Siurblinė 335068 6135458 -   0 0 -71 



Įvertinus 2012-2014 m. meldinė nendrinukės monitoringo duomenis, darytina išvada, kad 

didžiausia paukščių aptikimo tikimybė yra viksvynų buveinėse, antroje vietoje nendrinių 

dryžutynų bendrijos, trečioje mišrios nendrinių dryžučių-viksvų bendrijos (4 pav.).  

 
4 pav. Meldinės nendrinukės aptikimo tikimybė skirtingose augalų bendrijose 

 

 

Siekinat nustatyti vandens lygio kitimą meldinės nendrinukės buveinėse (lieknųjų 

viksvynų ir dvieilių viksvynų bei nendrinių dryžutynų bendrijos, sudėtinės viksvynų – nendrinių 

dryžutinų bendrijos), Šyšos polderio teritorijoje išdėstyta 10 monitoringo šulinėlių (3 pav.). 

Šulinėliai nuo siurblinės yra nutolę apie 500 – 2700 m. atstumu. Šulinėlių išdėsidėstymo aukštis 

(altitudė) svyruoja nuo 0,1 iki - 0,2 m. nuo jūros lygio (1 lentelė). Analizuojant kaip priklauso 

vandens lygio svyravimai ties polderio siurbline ir monitoringo šulinėliuose, nustatyta stipri 

teigiama koreliacija bei regresijos koeficientas tarp šių dedamųjų (1 lentelė). Tai reškia, kad 

gruntinio vandens lygis monitoringo šulinėliuose ir vandens lygis kanaluose ties polderio siurbline 

svyruoja labai priklauosmai. Tačiau, vandens aukštis monitoringo šulinėliuose yra skirtingas. 

Aukščiausiai vanduo metų bėgyje išsilaiko meldynuose, visutinis vandens aukštis per 2014 m. – 

23 cm. žemiau žemės paviršiaus, žemiausias vidutinis vandens lygis per 2014 m. laikėsi 

nendriniuose dryžutynuose – 76 cm. žemiau žemės paviršiaus viksvynuose – apie – 60 cm. žemiau 

žemės paviršiaus (5 pav.). Darytina prielaida, kad vandens aukštis skirtinguose bareliuose 

priklauso nuo mikroreljefo pažemėjimų, dirvožemio granuliometrinės sudėties, vandens 

infitracijos greičio. Taip pat, aukštesnį vandens lygį gali lemti kai kuriose polderio vietose 

paaukštintos kanalų pakrančių linijos (valant kanalus). Tokiose vietose, dėl blogesnio vandens 

nutekėjimo į melioracinį kanalą galimybių, gali formuotis didesnio užmirkimo plotai. Tačiau, 

šioms aplinkybėms įvertinti reikia atlikti papildomus tyrimus. 
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5 pav. Vidutinis vandens lygis skirtingose augalų bendrijose 2014 m 
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2.2. 2014 m. vandens lygio reguliavimo praktika – gamtai palankaus vandens lygio 

pavyzdys 

   
5 pav. Vandens lygio svyravimai 2014 m. ir siurblių darbas paromis 

2014 m. metus galima laikyti palankiausiais saugomoms gamtinėms vertybėms (ypač 

meldinei nendrinukei) bei ūkininkams. Pagal 2012-2014 m. monitoringo duomenis 2014 metais 

stebėtas didžiausias meldinių nendrinukių skaičius Šyšos polderyje per 3 metus (7 pav.). 

Nagrinėjami metai išsiskiria negausiu kritulių kiekiu ir neintensyviu pavasariniu potvyniu. Tuo 

tarpu 2013 m. buvo neįprastai intensyvus pavasarinis porvynis ir šių paukščių apskaitose 

registruota žymiai mažiau. Esant per aukštam vandens lygiui polderis tampa nepalankia teritorija 

veisimuisi ir lizdaviečių formavimui. 

 
6 pav. 2014 m. vandens lygio dinamikos priklausomybė nuo kritulių kiekio   
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 2013 m. nebuvo palankūs ir ūkininkų atžvilgiu, aukštesnis vandens lygis pievose blogino 

žolių derlių, pievos užrūgo. Drėgnesnė dirvožemio danga apsunkino šienavimo bei biomasės 

išvežimo sąlygas,  technikos panaudojio galimybes. Daugiau lėšų sunaudota siurblių darbui.  

 

7 pav. Meldinės nendrinukės apibendrinti 2012-2014 m. apskaitų duomenys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meldinei nendrinukei svarbūs keli periodai:  gegužė – birželis ir  liepa - rugpjūtis. Pirmoji 

dėtis būna gegužės II ir III - birželio I dekadomis, antroji dėtis birželio III - liepos I dekadomis. 

Šiais periodais svarbu išlaikyti tinkamą vandens lygį, bei riboti žolės šienavimą ir gyvulių ganymą 

meldinės nendrinukės buveinėse. Kad sėkmingai išsiperėtų ir saugiai užaugtų jaunikliai šienavimą 

ir ganymą reikia atidėti iki rugpjūčio mėn. 1 d.  

Taigi, pirmuoju meldinės nendrinukės perėjimo laikotarpiu gegužės – birželio mėn. 

ypatingai svarbu išlaikyti nei per aukštą nei per žemą vandens lygį polderyje. Užlietos pievos 

netinka lizdų sukimui, per sausos buveinės taip pat netinkamos, todėl siektina, kad vandens lygis 

pievose svyruotų ties dirvos paviršiumi. Siekiant, kad vanduo nenukristų per žemai ir nepablogėtų 

perimviečų sąlygos, siurblinės darbas gegužės mėn. pirmoje pusėje buvo pristabdytas (VŠĮ 

Baltijos aplinkos forumo prašymu). Vandens lygis, pagal matavimus ties siurbline, svyravo apie -

20, -40 cm. žemiau žemės paviršiaus.  (5 pav.). Tuo metu paukščiui svarbiausiose buveinėse 

(viksvynai, meldiniai drižutynai), pagal monitoringo šulinėlių duomenis, vanduo laikėsi labai 

įvairiam aukštyje, priklauomai nuo daugelio faktorių (skirtingo reljefo aukščio, nelygumų 

dirvožemio sudėties ir pan.) (2 lentelė). Daugelyje viksvynų buveinių vanduo svyravo ties dirvos 

paviršiumi ir aukščiau. Žemesnis vandens lygis fiksuotas meldinių drižutynų ir keliose viksvynų 

buveinėse.  

Vėliau siurblinės darbas buvo suintensyvintas ir vanduo polderyje pažemintas. Per birželio 

mėn. vandens lygis, pagal siurblinės liniuotę svyravo apie – 65 žemiau žemės paviršiaus, liepos – 

rugpjūčio mėnesį stabilizavosi apie – 85 žemiau žemės paviršiaus (5 pav.). Toks vandens lygis 

buvo labai palankus ne tik paukščiui, bet ir ūkininkams. Vandens nebuvo per daug, pievos 

nepradėjo rūgti, nebuvo užsemtos. Ūkininkai galėjo įvažiuoti su technika, nušienauti ir išvežti žolę 

tinkamu laiku.  
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2 lentelė. Vandens lygio matavimo duomenys svarbiausiose meldinės nendrinukės buveinėse bei 
ties siurbline 2014 m.  

  

Dekados Vandens lygis monitoringo šulinėliuose/augalų bendrijose ,cm. Vandens  

lygis ties  

siurbline 

cm. 

S 23  

Lieknasis  

viksvynas 

S 38  

Lieknasis  

viksvynas 

S 76  

Lieknasis  

viksvynas  

S 171  

Lieknasis 

 viksvynas  

S  170  

Lieknasis  

viksvynas 

S 96  

Dvieilis  

viksvynas  

S 119C  

Dvieilis  

viksvynas 

S 43  

Dryžutynas 

S 119P  

Dryžutynas 

SS  

Siurblinė 

Gegužės  

I 15 0 -2 -51 -26 1 14 -17 0 -22 

Gegužės 

 II 11 -1 -17 -37 -18 -12 9 -36 -48 -43 

Gegužės  

III 2 -18 -44 -57 -42 -48 -22 -51 -66 -52 

Birželio 

 I -8 -27 -39 -55 -53 -48 -41 -50 -67 -63 

Birželio  

II -43 -43 -59 -68 -63 -64 -60 -61 -80 -66 

Birželio  

III -50 -47 -62 -71 -63 -66 -64 -61 -83 -64 

Liepos  

I -37 -44 -50 -71 -47 -54 -50 -55 -72 -65 

Liepos  

II -55 -56 -65 -76 -60 -67 -67 -67 -92 -83 

Liepos  

III -62 -67 -74 -79 -75 -69 -74 -78 -98 -87 

Rugpjūčio 

I -66 -70 -70 -76 -70 -71 -75 -79 -97 -83 



  

Rugpjūčio 

II -70 -70 -65 -74 -69 -75 -76 -70 -96 -87 

Rugpjūčio 

III -70 -71 -64 -76 -73 -75 -80 -84 -98 -86 

Rugsėjo 

 I -64 -66 -65 -74 -73 -72 -70 -84 -99 -85 

Rugsėjo 

 II -63 -69 -65 -66 -74 -50 -71 -89 -61 -86 

Rugsėjo 

III -59 -59 -59 -76 -71 -60 -65 -59 -86 -82 

Spalio I -51 -58 -68 -75 -69 -59 -57 -78 -78 -81 

Spalio II -48 -55 -48 -73 -68 -52 -50 -73 -72 -78 



2.3.kaip buvo organizuojamas, reguliuojamas vandens lygis 

 

Šyšos polderio vandens lygio reguliavimo procese dalyvauja trys suinteresuotos grupės, tai 

Šilutės rajono savivaldybės kaimo reikalų skyrius, tiesiogiai polderio siurblinių darbą reguliuojanti 

UAB „Šilutės polderiai“, ūkininkai ir VŠĮ Baltijos aplinkos forumas. Vandens lygio reguliavimo 

esmė – suderinti ūkininkų ir saugomos paukščių rūšies meldinės nendrinukės poreikius. 2014 m. 

pavyzdys aiškiai parodė, kad gali būti pasiektas optimalus vandens lygio sureguliavimas, kuris 

tenkintų visus dalyvius ir būtų palankus meldinei nendrinukei.  

Polderio siurblių darbą vykdo UAB „Polderiai“ įmonė pavaldi Šilutės rajono savivaldybei. 

Kokiu lygiu turėtų būti sureguliuotas vandens aukštis reglamentuoja Šilutės rajono savivaldybės 

direktoriaus įsakymu patvirtintos normos, kurios sudarytos remiantis agrarinėmis normomis 

galiojusiomis dar tarybiniais laikais. Tačiau, praktikoje jų nėra laikomasi. Realus vandens lygis 

buvo nustatomas atsižvelgiant į potvynio lygį bei ūkininkų nusiskundimus ir pageidavimus. 

Tačiau, atsiradus suinteresuotumui išslaikyti tinkamas sąlygas meldinei nendrinukei,  2014 m. 

siurblinių darbo organizavimas iš esmės pasikeitė. 

VŠĮ „Baltijos aplinkos forumas“ Nemuno deltoje turi savo atstovą (darbuotoją) meldinės 

nendrinukės apsaugos projekto veiklų koordinatorių. Šis specialistas yra vietos gyventojas, kuris 

nuolat stebi gamtines sąlygas, vandens lygio rėžimą, meldinės nendrinukės buveinų būklę, renka 

ir perduoda susijusius duomenis, palaiko tiesioginį rišį su ūkininkais ir polderio reguliavimą 

atliekančiomis institucijomis. Siekiant surinkti daugiau objektyvių duomenų apie vandens lygio 

svyravimus Šyšos polderio kanaluose bei skirtingose pievų bendrijų plotuose, projektinėje 

teritorijoje atliekamas hidrologinio rėžimo monitoringas įrengtuose stebėsenos šulinėliuose ir ties 

siurbline. Šį monitoringą vietoje atlieka minėtas VŠĮ Baltijos aplinkos forumo darbuotojas. Taip 

pat, Baltijos aplinkos forumo užsakymu atliekamos paukščių apskaitos. Bendradarbiaujama ir su 

Nemuno delto regioninio parko direkcija, keičiamasi duomenimis. 2014 m. Baltijos aplinkos 

forumo specialistai įvertinę visą surinktą ir perduotą informaciją kreipėsi į Šilutės rajono 

savivaldybės kaimo reikalų skyrių ir prašė sureguliuoti siurblių darbą atsižvelgiant į esamą 

situaciją ir meldinės nendrinukės poreikius (užlaikyti vandenį geužės mėn. pradžioje). 

Lygiagrečiai buvo bendraujama su ūkininkais, organizuojami susitikimai, kurių metu buvo 

pasiektas susitarimas, ūkininkai neprieštaravo dėl vandens aukštesnio vandens lygio užlaikymo 

pavasarį. Tokiu būdu, Šilutės rajono savivaldybės kaimo reikalų skyrius negavo nusiskundimų iš 

ūkininkų dėl per aukšto vandens, tai leido hidrologinį rėžimą reguliuoti atsižvelgus į meldinės 

nendrinukės poreikius.  

„Palankaus“ vandens lygio reguliavimo schema.  

Taigi, aprašyta vandens reguliavimo praktika 2014 m. yra pavyzdys kaip galėtų ir turėtų 

būti organizuojamas Šyšos polderio siurblinės darbas. Šia praktika galėtų vadovautis Nemuno 

deltos regioninio parko direkcija, kuri yra atsakinga už saugomos teritorijos priežiūrą ir gamtinių 

vertybių išsaugojimą. Direkcijos vaidmuo galėtų būti kaip „Veiklos orgnizatoriaus“ analizuojančio 

hidrologinę situaciją polderyje ir  derinančio siurblinės darbą su Šilutės savivaldybės kaimo reikalų 

skyrium bei ūkininkais. Valdymo schemos pavyzdys pateiktas 8 pav. Veiklos organizatorius turėtų 

paskirti atsakingą asmenį dirbantį vietoje. Šis specialistas būtų atsakingas už duomenų rinkimą 

teritorijoje (hidroliginio rėžimo stebėsena, paukščių monitoringas, kitų susijusių aplinkos faktorių 

stebėsena) ir jų perdavimą veiklos organozatoriui. Taip pat, turėtų palaikyti ryšį su siurblinės darbą 

organizuojančiomis savivaldos institucija ir jai pavaldžia įmone, bendrauti su ūkininkais. Visą 

susijusią informaciją perduoti veiklos organizatoriui. 

  



 
8 pav. Polderio vandens lygio valdymo ir ryšių tarp suinteresuotų grupių schema 

 

 

Veiklos organizatorius išanalizavęs visus duomenis, reguodamas į esamą situaciją turėtų 

kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės kaimo reikalų skyrių ir prašyti organizuoti siurblinės darbą 

atsižvelgiant į meldinės nendrinukės poreikius. Taip pat, kartu su savo atsakingu atstovu vietoje, 

veiklos organizatorius turi organizuoti susitikimus su polderyje ūkininkaujančiais ūkininkais. 

Siekti su jais susitarimo dėl vandens rėžimo, kuris gali būti ir nelabai patogus ūkininkams, bet 

tinkamas paukščiui. Tokiu būdu mažiau ūkininkų reikš nepasitenkinimą esama situacija Šilutės 

kaimo reikalų skyriui.   

UAB „Šilutės 

polderiai“ 

Polderio siurblinė 

Ūkininkai 

Šilutės kaimo 

reikalų skyrius 

Už valdymo 

organizavimą vietoje 

atsakingas atstovas 

Veiklos koordinatorius 

Hidrologinio rėžimo dinamikos duomenys (monitoringas), paukščių monitoringo duomenys, 

esamos situacijos stebėsenos duomenys, kiti aktualūs duomenys apie aplinką 



2.4. vandens lygio polderyje įtaka ūkininkų derliui 

 

Užliejamų Šyšos polderio pievų būklė ir produktyvumas glaudžiai susiję su žolyno 

struktūra, augimviečių dirvožemio savybėmis, užmirkimo trukme, gruntinio vandens lygio 

reguliavimo ir vietovės meteorologinių sąlygų ypatumais, pievų naudojimo pobūdžiu ir 

intensyvumu bei kt. veiksniais. 

2012–2014 metais surinkus fitomasės mėginius buvo įvertinti nendrinių dryžutynų 

(Phalaridetum arundinaceae), dvieilių viksvynų (Caricetum distichae) ir lieknųjų viksvynų 

(Caricetum gracilis) produktyvumas (antžeminė fitomasė, I pjūtis) ir ūkinė vertė. Šiuose Šyšos 

polderio žolynuose paukščių monitoringo metu nuolat stebimi giedantys meldinių nendrinukių 

patinėliai bei perinčios patelės. Todėl laikoma, kad šie žolynai yra svarbiausi paukščiui. 

Nustatyta, kad tose pačiose augavietėse įsikūrę žolynai intensyvios vegetacijos pradžioje 

(gegužės mėn. – birželio mėn. pr.) atskirais metais vystėsi skirtingomis hidrologinėmis 

(drėkinimo) sąlygomis. Iš esmės tai buvo nulemta pavasarinio potvynio intendyvumo, kritulių 

kiekio bei Šyšos polderio siurblinės darbo reguliavimo praktika.  

Atkreiptinas dėmesys į 2013 m. – išskirtinai aukšto vandens metai (1 pav.). 2013 m. 

intensyvios vegetacijos pradžioje (gegužė – birželio pr.) žemesnėse vietose žolynai (tinkamiausios 

meldinių nendrinukių perimvietėms) ilgą laką buvo apsemti 7–10 cm storio vandens sluoksniu. 

Nors gegužės pabaigoje – birželio pradžioje agrometeorologinės sąlygos (HTK = 1,16–1,21, t.y. 

optimalus drėgnumas) buvo itin palankios žolinių augalų vystymuisi, tačiau ilgiau polderyje 

neišpumpuotas vanduo (nulėmęs neįprastai aukštą gruntinio vandens lygį polderyje) žemesnėse 

polderio vietose slopino žolinių augalų vystymąsi pačiu intensyviausiu augalų augimo tarpsniu (9 

pav.). 

 
9 pav. Selianinovo hidroterminio koeficiento (HTK) dinamika vegetacijos laikotarpio pradžioje, 
  Šilutės HMS duomenys, 2012–2014 m. 

 
  

Užliejimui užsitęsus, šilti gegužės mėnesio (vidutinė paros oro temperatūra –+13–17°C) ir 

birželio pradžios (I dekada – +17°C) orai išildė vandenį. Gana ilgą laiką po įšilusiu 7–10 cm storio 

vandens sluoksniu atsidūrę augalai negalėjo normaliai vystytis, todėl atslūgus vandeniui žolynai 

vystėsi lėtai, buvo reti, jiems būdingas gerokai mažesnis (nendrinių dryžutynų – iki 13–34 %, 

dvieilių viksvynų – 39–63 % ir lieknųjų viksvynų – 42–54 %) derlingumas nei įprastomis drėgmės 
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sąlygomis (8a pav.). Šios priežastys lėmė, kad 2013 metais žolynų derlius buvo gerokai mažesnis 

už įprastomis drėgmės sąlygomis (2012, 2014 m.) besivystančių žolynų, tačiau neturėjo įtakos kitų 

metų žolyno derliui. 

 
8 pav. Žolinių bendrijų produktyvumo (ūkinis derlius, t/ha) (A), antžeminės fitomasėsstruktūros (%) 

bei žolynų ūkinės vertės (B) dinamika, susijusi su gruntinio vandens lygio (A) kitimu, Šyšos polderis, Šilutės 

r., 2012–2014 m. 

 
  

Iš tirtų trijų žolynų nendriniai dryžutynai (Phalaridetum arundinaceae) labiausiai jautrūs 

pernelyg aukštam gruntinio vandens lygiui, nes nendrinis dryžutis (Phalaroides arundinacea), 

palyginus su dvieile ir lieknąja viksvomis (Carex disticha, C. acuta), yra mažiausiai prisitaikęs 

ilgą laiką augti blogai aeruojamo, permirkusio dirvožemio sąlygomis. Atliktų tyrimų duomenimis 

nendrinių dryžutynų produktyvumas neigiamai (rPh= -0,97, p<0,05) reaguoja į ilgalaikį 

užtvindymą aktyvios vegetacijos pradžioje (4 pav.). Ryšys tarp dvieilių viksvynų (Caricetum 

distichae) bei lieknųjų viksvynų (Caricetum gracilis) žolynų derliaus ir gruntinio vandens lygio 

taip pat stipriai neigiamas (rC.a= -0,89, p<0,05; rC.d= -0,84, p<0,05) ir patikimas (4 pav.). Tai rodo, 

kad pernelyg ilgai užsitęsęs pavasarinis potvynis - iki birželio vidurio, slopina normalų žolinių 

augalų vystymąsi ir ženkliai mažina I pjūties žolynų derlių. Taigi, tokios ilgalaikio užliejimo 

sąlygos nėra palankios ne tik pievinių rūšių paukščiams perėti, nes jie negali sukti lizdų užlietose 



teritorijose, bet ir ūkininkams, prarandantiems didelę dalį žolynų derliaus (I pjūtis): nendriniuose 

dryžutynuose – iki 13–34 %, dvieiliuose viksvynuose – 39–63 % ir lieknuosiuose viksvynuose – 

42–54 %. 

 Įdomu paminėti, kad dėl 2013 m. užsitęsusio augimviečių užliejimo (užtvindymo) 

susilpnėjo nendrinio dryžučio (F – 8~; pagal ELLENBERG, 2001) biologinis potencialas. Pašariniu 

požiūriu vertingesnę rūšį (8 balai; PETKEVIČIUS & STANCEVIČIUS, 1982) nukonkuravo labiau 

užtvindymui prisitaikiusi ir kitų metų vegetacijos laikotarpiui geriau pasiruošusi žemos pašarinės 

vertės (2 balai) dvieilė viksva (Carex disticha): 2012 m. ši viksva formavo 16 %, 2013 m. – 13 %, 

o 2014 m. – net 38 % antžeminės fitomasės. Panašios tendencijos nustatytos dvieilio viksvyno 

žolyne, kuriame 2014 m. tyrimų metu nendrinio dryžučio neaptikta (2012 m. – 11 %,, 2013 m. – 

13 %, 2014 m. – 0 %). 

   Taigi apibendrinus teigtina, kad ilgiau polderyje užlaikant vandenį (iki birželio 

vudurio) žemesnėse polderio vietose slopinamas žolinių augalų vystymąsis. Taip pat, įšilus ilgiau 

laikomam vandeniui augalai negali normaliai vystytis, todėl atslūgus vandeniui žolynų tolimesnis 

vystimasis yra lėtas, augalai tampa reti, jiems būdingas gerokai mažesnis (nendrinių dryžutynų – 

iki 13–34 %, dvieilių viksvynų – 39–63 % ir lieknųjų viksvynų – 42–54 %) derlingumas nei 

įprastomis drėgmės sąlygomis. Tačiau, tai neturi įtakos kitų metų derliui. Iš tirtų trijų žolynų 

nendriniai dryžutynai (Phalaridetum arundinaceae) labiausiai jautrūs pernelyg aukštam gruntinio 

vandens lygiui. Tokios ilgalaikio užliejimo sąlygos nėra palankios ne tik pievinių rūšių paukščiams 

perėti, nes jie negali sukti lizdų užlietose teritorijose, bet ir ūkininkams, prarandantiems didelę dalį 

žolynų derliaus (I pjūtis): nendriniuose dryžutynuose – iki 13–34 %, dvieiliuose viksvynuose – 

39–63 % ir lieknuosiuose viksvynuose – 42–54 %. 

  



2.5. kokia įtaka reguliavimą organizuoojančioms institucijoms, finansinės pasekmės 

(sutaupyta lėšų ar ne) 

 

Šiuo metu polderio veiklą kontroliuoja ir organizuoja Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos, kaimo reikalų skyrius. 

Pagal preliminarius paskaičiavimus Šyšos polderio sausinimas per metus gali kainuoti apie 

170 000 litų. Tiek pinigų sunaudojama 1500 ha polderio sausinimui. Vienam hektarui nusausinti 

reikia apie 112 litų. Tačiau, tikslias sąnaudas sunku apskaičiuoti, dėl to, kad jos stipriai svyruoja 

kas met priklausomai nuo kritulių kiekio, potvynio intesyvumo, siurblinių remonto kaštų, elektros 

energijos kainų pokyčių. Didžiausią melioravimo sanaudų dalį (apie 60 proc.) sudaro kanalų 

priežiūra. Kanalus valyti reikia kas trejus metus, vieno kilometro kanalo valymas kainuoja apie 20 

tūkst. litų. Didžiausius kaštų pokyčius (neskaitant kanalų valymo, kuris yra brangiausias) lemia 

elektros energijos suvartojimas, kuris kinta priklausomai nuo pumpavimo intensyvumo ir kainų už 

kilovatvalandę (3 lentelė).   

 
 3 lentelė. Šyšos polderio sausinimo sistemai palaikyti skirtos metinės sąnaudos 

✓ Informacijos šaltinis - konsultanto skaičiavimai naudojantis UAB Šilutės polderiai duomenimis, 

2013 m. 

 

Pagal Šilutės rajono savivaldybės kaimo reikalų skyriaus atstovo paaiškinius, Šyšos 

polderio vandens lygio reguliavimas, atsižvelgiant į saugomos rūšies – meldinės nendrinukės 

poreikius gali pareikalauti kiek didesnių kaštų. Dėl subtilesnio vandens reguliavimo rėžimo,  

papildomas lėšų poreikis gali atsirasti dažniau junginėjant siurblius.  

Šilutės rajono savivaldybei Žemės ūkio ministerija kasmet skiria lėšas melioravimo 

sistemai palaikyti, aptarnauti. 2013 ir 2014 m. buvo skirta po 3 000 000 litų. Visai polderių sistemai 

skiriama iki 20 %  nuo bendros melioravimo sistemai skirtos sumos. Šilutės rajone yra 12 žiemos 

ir 13 vasaros polderių. 

Kadangi polderių reguliavimui lėšos yra skiriamos bendrai visam Šilutės rajonui, bet ne 

kiekvienam polderiui individualiai, mažiau sunaudojus lėšų vienuose polderiuose jos 

perskirstomos ir pagal poreikį sunaudojamos kitų polderių vandens rėžimui reguliuoti ar priežiūrai. 

Lėšos nekaupiamos ir netaupomos kurio nors vieno konkretaus polderio „sąskaitoje“, jos tiesiog 

perskirstomos visai administruojamai sausinimo sistemai Šilutės rajone. Be to, jei būtų sutaupyta 

kuriais nors metais lėšų, jos privalėtų būti gražinamos į valstybės biudžetą, lėšos neperkeliamos 

Metinės sąnaudos 

Šyšos polderio 

melioravimo metinės 

sąnaudos, Lt/m 

Šyšos polderio 1 

ha melioravimo metinės 

sąnaudos, Lt/ha/m 

Investicinės sąnaudos 12500 8,3 

Remontas 12000 8,0 

Palaikymas / techninis 

aptarnavimas 
10000 6,7 

Darbuotojai 850 0,6 

Pumpavimas - elektra 31200 20,8 

Transportas ir kitos smulkios 

išlaidos 
2000 1,3 

Kanalų priežiūra 100000 66,7 

Iš viso:  168550 112,4 



kitiems metams. Pagal Šilutės rajono savivaldybės paaiškinimus, lėšų melioracijos sistemai (tame 

tarpe polderiams) palaikyti metams reikėtų apie 7-8 milijonus litų. Todėl, jaučiamas pastovus lėšų 

trūkumas ir sutaupymas viename ar kitame polderyje problemos neišspręstų.  

Šilutės rajone prioritetas skiriamas žiemos polderiams, kadangi jų darbą svarbu užtikrinti 

dėl žmonių saugumo. Todėl perskirstant lėšas pirmiausiai žiūrima, kad jų būtų pakankamai žiemos 

polderių darbui užtikrinti. Vasaros polderių veiklai (tame tarpe Šyšos polderiui) lėšos 

sunaudojamos pavasarinių potvynio vandens išsiurbimui bei palaikymui priklausomai nuo kritulių 

intensyvumo.  

Pagal UAB „Šilutės polderiai“ pateiktą informaciją (informacija pateikta Nemuno polderių 

sistemų naudojimo žemės ūkiui programoje) šios bendrovės išlaidų dalis tenkanti visam polderių 

sistemos funkcionavimui palaikyti 2008 metas sudarė 3,7 mln. litų. Skaičiavimai rodo, kad vienam 

ha vidutiniškai per metus tenka apie 170 Lt, o vienai polderių darbo valandai – 106 Lt.  

 
4 lentelė. UAB „Šilutės polderiai“ patiriamos išlaidos polderių sistemos funkcionavimu palaikyti 2008 
metais 

  Matav. Vnt. Kiekis 

1. Pastoviosios išlaidos Tūkst.. Lt 429,4 

2. Kintamosios išlaidos Tūkst.. Lt 3 318,5 

3. Išlaidos, iš viso Tūkst.. Lt 3 747,9 

4. Polderių darbo laikas Val/metai 35 094 

5. Polderių aptarnaujamas žemės ūkio naudmenų plotas ha 21 943 

6. Tenka išlaidų 1 ha Lt/ha 170,8 

7. Tenka išlaidų 1-ai darbo laiko valandai Lt/val. 106,8 

 

3. Vandens lygio reguliavimo instituciniai ypatumai 

 

3.1. Vandens pompavimo stočių institucinis valdymas (kas už ką atsakingas, kas 

vadovauja, kuo remiantis vykdomas reguliavimas (pagal dokumentus ir praktikoje) 

 

Šyšos polderio veiklą organizuoja ir kontroliuoja Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos kaimo reikalų skyrius. Vietoje polderio darbą tieiogiai reguliuoja rangovas - 

Žemės ūkio ministerijos įsteigta UAB „Šilutės polderiai“. Yra paskirtas atsakingas asmuo – 

siurblinių viršininkas, kuris tiesiogiai atsakingas Šilutės rajono savivaldybės administracijos 

kaimo reikalų skyriui. Atsakingas asmuo prižiūri kaip laikomasi eksploatavimo reikalavimų. 

Anksčiau vandens lygis polderiuose buvo reguliuojamas remiantis Aplinkos ir Žemės ūkio 

ministrų įsakymu patvirtinta tvarka. Dabar pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujamasi 

reguliuojant Šyšos polderio vandens lygį yra Šilutės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu 2010 m. patvirtinti Šilutės rajono vasaros polderiuose reikalingų 



eksploatacinių vandens lygių horizontų prie siurblinių normatyvai. Tačiau į šias normas žiūrima 

„lankščiai“. Pirmiausia reguojama į ūkininkų poreikius. Ūkininkamo sezono pradžia kiekvienais 

metais gali prasidėti labai skirtingai, tai priklauso nuo oro sąlygų, kritulių kiekio ir pan. Ūkininkai 

kreipiasi į Kaimo reikalų skyrių ir reikalauja suintensyvinti vandens nusiurbimą, arba pradėti 

šalinti vandenį anksčiau. 2014 m. Baltijos aplinkos forumo iniciatyva vandens pumpavimas 

pavasarį buvo  užlaikytas ir pradėtas pumpuoti vėliau, siekiant išlaikyti tinkamas sąlygas meldinės 

nendrinukės buveinėse. Šių metų pavyzdys parodė, kad galima pasiekti vandens reguliavimo 

optimumą, kuris tinka ir ūkininkams ir saugomai paukščių rūšiai.  

Apibendrinant teigtina, kad vandens reguliavimo prioritetai nėra nukreipti vien tik 

ūkininkų naudai, atsižvelgiama ir į gamtosaugos poreikius. Normatyvai tarnauja daugiau kaip 

oficialus dokumentas, tačiau konkrečiai nesprendžia kokį vandens lygį palaikyti einamaisiais 

metais. Iš esmės sprendžiama „vietoje“ atsižvelgiant į prieš tai minėtas aplinkybes. Žvelgiant iš 

meldinės nendrinukės apsaugos pusės, didžiausios kliūtys gali atsirasti dėl ūkininkų 

nepasitenkinimo, kurie kreiptūsi į Kaimo reikalų skyrių ir reikalautų suintensyvinti siurblinių 

darbą. Todėl, labai svarbu nuolat palaikyti santykius su vietos ūkininkais, juos konsultuoti dėl 

kompensacinių išmokų, sudaryti su jais sutartis dėl šienavimo, ganymo atidėjimo vėlesniam laikui 

ir pan. 2014 m. tokia praktika buvo taikoma ir tai davė gerų rezultatų. Kaimo reikalų skyrius, 

organizuojantis surblinių darbą, labiausiai reguotų į ūkininkų skundus, tačiau jiems nesant iš esmės 

neprieštarautų vandens nusiurbimo užvėlinimui dėl saugomos rūšies poreikių. 

 

3.2. Vandens lygio reguliavimo infrastruktūra ir jos efektyvumas: vertinimas lyginant 

su kita praktika (ar dabartinės pumpavimo stotys veikia efektyviai?), pasiūlymai 

tobulinimui, jei tokių yra 

 

Šyšos polderis sudarytas iš rezervuaro ir apie 15 kanalų bei siurblinių. Sistema sausina 

1577 ha teritorijos. Polderyje įrengtos 3 siurblinės. Tačiau dirbančios yra dvi. Kiekvienoje 

siurblinėje yra po tris siurblius, tačiau paprastai jungiama po du. Vienoje sumontuoti naujos 

konstrukcijos sraigtiniai siurbliai, kitoje senieji rusiški ašiniai – „propeleriniai“ siurbliai.  

Siurblių efektyvumas skiriasi, sraigrinio tipo siurbliai pagaminti skandinavijos šalyse 

naudoja mažiau elektros energijos, bet galingumu praktiškai prilygsta seniesiems. Abiejų tipų 

siurblių galingumas siekia apie 55 kw., pumpuoja maždaug po 3380 m3/h vandens. 2010 m. Šyšos 

polderių siurblinės suvartojo elektros  už 29 520 litų. Tai yra 9,5 litai vienam hektarui. Kiek butų 

suvartota energijos polderio vandeniui pumpuoti jeigu veiktų tik siurblinė su naujos konstrukcijos 

sraigtiniais siurbliais, pasakyti sunku kadangi pakaitom veikia abi siurblinės su skirtingų tipų 

siurbliais. Be to, kaštai labai priklauso nuo potvynio intensyvumo, sezoniškumo, kritulių kiekio 

kurie kasmet ir net metų bėgyje kinta. Taip pat, reiktų įvertinti ir siurblių gedimo dažnumą, 

remonto kainas. 

Sraigtiniai siurbliai Lietuvos sąlygomis tinkami daugiau šiltuojo sezono darbui, kadangi 

yra jautrūs šalčiams. Sraigtas pasidengia ledu ir konstrukcija neleidžia tokių siurblių eksploatuoti. 

„Sraigtiniai“ siurbliai reiklauja daugiau priežiūros – turi būti nuolat šalinamos patekusios žolės, 

šiukšlės, galimas problemos sprendimo būdas - efektyvinti šiukšlių, žolių sulaikymo „vartų“ 

sistemą. Tačiau, sraigtiniai siurbliai „draugiški“ žuvų atžvilgiu, jų nežaloja. Ši siurblinė yra 

kompiuterizuota ir operatoriaus valdoma nuotoliniu būdu. Šyšos polderyje sraigtinė siurblinė buvo 

rekonstruota ne vieną kartą. Paskutinį kartą siurbliai remontuoti 2014 m. 2010 m. bendros 

siurblinių remonto ir priežiūros išlaidos Šyšos polderyje sudarė 57 441 Lt. Tai yra 18,6 litų vienam 

hektarui.  



Hidrotechikos specialisto - Gedimino Lietuvininko teigimu Lietuvos sąlygomis labiausiai 

tinkamas kombinuotas būdas – vasoros periodui įjungiami „sraigtiniai“ siurbliai, kurie yra 

mažesnių diametrų, efektyvesni elektros energijos sąnaudų atžvilgiu ir nesužeidžia žuvų. 

Pavasario – potvynių periodu, kai uždaromi polderio vartai ir siurbiami dideli vandens kiekiai, 

arba po didelių liūčių vasarą naudotini galingesni senosios konstrukcijos ašiniai - propeleriniai  

siurbliai, jų privalumas - didelis atsparumas ir galingenis vandens išsiurbimas. Tačiau, senosios 

konstrukcijos siurbliai turi ir trūkumą – ekonomiškai mažesnis efektyvumas (elektros energijos 

suvartojimo atžvilgiu) bei susidėvėjimo atveju jie sunkiai suremontuojami. Derinat dviejų tipų 

siurblių darbą pavasario ir vasaros periodais, galima pasiekti polderio veikimo efektyvumą. Toks 

ar panašus principas ir yra taikomas Šyšos polderyje. Kitose šalyse, pavyzdžiui Olandijoje, 

naudojami vieno tipo siurbliai. Dažnai įrengiami sraigtiniai, tačiau tos šalies gamtinės sąlygos 

palankesnės – nebūna tokių šaltų žiemų, nėra apledėjimo.  

Efektyvinant siurblinių darbą, senieji rusiški siurbliai turėtų būti galiausiai pakeisti 

naujesnės konstrukcijos europos ar skandinavų gamintojų siurbliais, kurie kaip ir rusiški galėtų 

dirbti pri žemų temperatūrų ir nebijotų apšalimo (ne sraigtiniai). Tokių siurblių gan platų 

pasirinkimą Lietuvoje siūlo įmonė „Flygt“.  

Taip pat svarbu tinkamai prižiūrėti patį polderį, regulairiai valyti, šalinti vandens augalus 

iš kanalų bei užtikrinti vandentaką iš izoliuotų zonų (gilesnės vietos, kur užsistovi vanduo). Dėl 

susikaupusios biomasės vanduo užsilaiko žolėse ir nespėja subėgti, lieka polderio gale. Nustojus 

dirbti siurbliui vanduo inertiškai atiteka pavėluotai ir pasiskirsto polderyje - pakyla bendras 

vandens lygis. To pasekoje dažnai vėl reikia jungti siurblius vandens pašalinimui iki siekiamo 

lygio, kas lemia papildomas sąnaudas. Kaip teorinę galimybę, galima svarstyti papildomų, 

mažesnės galios, energetiškai ekonomiškesnių siurblių įrengimą polderio gale bei vietose kur 

vanduo užsilaiko ar priteka dėl filtracijos, inercijos. Šie siurbliai galėtų padėti išpumpuoti vandens 

likučius bei palaikyti pastovesnį vandens lygį. Kadangi nereikėtų jungti pagrindinės siurblinės, 

būtų sutaupyta lėšų. Tačiau, tam reikalingos papildomos investicijos, kurių atsiperkamumo 

klausimas trėtų būti įvertintas. Taigi, naudojamas kombimuotas siurblių eksploatavimo būdas yra 

efektyvus ir logiškas. Tačiau, problematiškai atrodo neadekvačiai dažnai gendantys naujosios 

konstrukcijos sraigtiniai siurbliai. Todėl, didesnis dėmesys galėtų būti skiriamas sraigtinių siurblių 

konstrukcinei kokybei bei priežiūrai, kad būtų išvenga dažnų remonto kaštų. 

Kaip alternatyvus elektros energijos šaltins, svarstytinas vėjo jėgainių įrengimas. Tačiau, 

tai brangus, daug investicijų reikalaujantis projektas. Be to, turi būti atsižvelgta į saugomų 

teritorijų reikalavimus, bei kitus apribojimus. Vėjo jėgainė neturėtų būti autonominė, o prijungta 

prie elektros tinklų. Kadangi siurblių darbas nėra pastovus, jėgainę tektų tam tikrais periodais 

išjungti, o tai nėra rentabilu. Gaminamą eletros energijos perteklių geriau nukreipti į tinklus, tokiu 

būdu pardavus elektrą būtų kaupiamas rezervas. Šilutės rajono saviladybės administracijos kaimo 

reikalų skyrius yra svarstęs vėjo energijos panaudojimo klausimą, tačiau pagrindinė kliūtis 

jėgainės statybai - saugomų teritorijų reikalavimai, kadangi aprašoma Šyšos polderio dalis yra 

Nemuno deltos regioniniame parke. Dabartinė tvarka draudžia įrengti vėjo jėgaines valstybiniuose 

parkuose, išskyrus atstatomus vėjo malūnus. Kaip vieną sprendimo būdą, galima svarstyti jėgainės 

statybą už parko ribų esančio polderio dalyje. Svarbu atkreipti dėmesį, kad visa regioninio parko  

teritorija yra priskirta „Natura 2000“ (buveinių apsaugai ir paukščių apsaugai svarbi teritorija). 

Pagal planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar 

potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašą privaloma 

įvertinti ūkinę veiklą, kuri ribojasi ar ptenka į „Natura 2000“ teritorijas. Vadinasi įrengus šalia 



saugomos teritorijos ribos vėjo jėgainę yra didelė tikymbė, jog reikės atlikti poveikio aplinkai 

vertinimą, kurios metu gali būti uždrausta tokios jėgainės statyba. 

 

3.3. Galimi polderio vandens lygio reguliavimo alternatyvų (pvz. koopretartyvas) 

scenarijai didiantys geresnį valdymą: teisinės galimybės, galimos naudos analizė, 

rizikos 

 

Aptariant kokios galėtų būti pritaikytos Šyšos polderio valdymo alternatyvos, didinančios 

efektyvumą, siūlytini scenarijai  – ūkininkų asociacija, „polderio“ mokestis ūkininkams, Šyšos 

polderio finansavimo atskyrimas, skiriamų lėšų didinimas visai esamai Šilutės melioracinei 

sistemai. 

Kaip aprašyta prieš tai buvusiame skyriuje, naudojama siurblinės technologija yra 

pakankamai logiška ir efektyvi, todėl siekis keisti siurblius į naujesnius ar ieškoti naujasnių 

technologijų, vienas savaime rezultato neduos. Juo labiau, kaip minėta anksčiau, lėšos skiriamos 

Šilutės rajono melioracinei sistemai paskirstomos tarp 25 polderių ir nekaupiamos/netaupomos 

vieno Šyšos polderio sąskaitoje. Todėl, su esama administracine sistema vargu ar galima pasiekti 

efektyvesnį Šyšos polderio valdymą. Žemiau aptariamas kiekvienas scenarijus atskirai: 

Ūkininkų asociacija – kaip alternatyvus polderio valdymo būdas 

Šis būdas yra vienas realiausių. Aprašant kaip galėtų būti organizuojamas polderio 

valdymas šiuo būdu, pasiremta Klaipėdos rajono ūkininko patirtimi jį apklausus. Klaipėdos rajone 

ūkininkaujantis ūkininkas nuosavybės teise valdo žemes polderio teritorijoje. Dėl neefektyvaus bei 

nepatogaus melioravimo sistemos valdymo ūkininko derlius patirdavo nuostolių (augina bulves). 

Todėl, atsirado suiteresuotumas perimti polderio valdymą. Buvo siekta privatizuoti siurblines, 

tačiau nebuvo gauta pritarimo iš Žemės ūkio ministerijos perleisti statinius privačiam fiziniui 

asmeniui. Todėl, buvo sumanyta skelbti viešąjį konkursą ir rangos būdu vykdyti polderių priežiūrą 

bei regulioti vandens lygį. Ūkininkas įsteigė juridinį asmenį – ūkininkų asociaciją, kuri laimėjusi 

Klaipėdos rajono savivaldybės paskelbtą konkursą įsipareigojo prižiūrėti tris žiemos polderius. 

Ūkininko teigimu, pavyko sumažinti sunaudojamas lėšas polderio eksploatacijai iki 80 %, lyginant 

su prieš tai buvusia situacija. Šioje vietoje valstybė sutaupė apie 300 000 lt (ūkininko komentaras). 

Perėmus polderius reikėjo investuoti į siurblinės mechanizmus, kadangi iki to netinkamai 

eksploatuojami siurbliai veikė nepilnu pajėgumu. Taip pat, siurblinių darbas buvo automatizuotas 

įrengiant kompiuterizuotas valdymo sistemas. Ūkininkų asociacija teikė paraiškas ES projektams.  

ES lėšomis buvo finansuoti siurblinės rekonstrukcijos darbai bei melioracinių kanalų tvarkymas 

(gilinimas). Svarbus faktorius, kad trūkstant lėšų savivaldybė stengėsi sumažinti elektros 

sąnaudas, taupė, todėl ribodavo siurblių darbą ir ne pakankamai investavo į siurblinių priežiūrą. 

Tai lėmė neefektyvų melioracinės sistemos darbą, kuris netenkino ūkininko poreikių. Taigi, 

efektyvesnis polderių valdymas buvo pasiektas nes: 1. Siurblinių valdymą perėmė motyvuotas ir 

suinteresuotas asmuo, 2. buvo investuotos lėšos polderio melioracinės sistemos sutvarkymui ir 

atnaujinimui, 3. nebereikėjo samdyti darbuotojų ir mokėti jiems atlygio už siurblinės darbo 

vykdymą, 4. siurblių darbas organizuojamas racionaliai pagal ūkininko poreikį, o ne laikomas 

vanduo taupant lėšas.  

Tačiau, ši alternatyva turi tam tikras rizikas vertinant gamtinių vertybių apsaugos atžvilgiu. 

Ūkininkams perėmus polderio valdymą, yra tikimybė, kad nebebus paisoma meldinei nendrinukei 

palankaus ūkininkavimo. Todėl, perorentuojant polderio valdymą aprašytu būdu, svarbu numatyti 

papildomas naudojimo sąlygas, kurios spręstų paukščio buveinių išsaugojimo ir palaikymo 

klausimus. Taip pat, į tokį alternatyvų polderio valdymą tiesiogei galėtų būti įtrauktos meldinės 



nendrinukės apsauga suinteresuotos šalys. Neturi nutrūkti bendradarbiavimas su ūkininkais, 

išmokų už apribojimų laikymąsi išmokos ir pan.  

„Polderio“ mokestis ūkininkams 

Šią alternatyva buvo bandyta inicijuoti Šilutės rajone. Buvo svarstoma galimybė įvesti 

papildomą mokestį ūkininkams, kurių sklypai patenka į polderio teritoriją. Buvo planuojama įvesti 

40 Lt. už hektarą mokestį, tam pritarė Šilutės rajono savivaldybės administracija ir Šilutės rajono 

ūkininkų sąjunga. Tačiau, dėl mokesčio administravimo problemų ši iniciatyva nebuvo 

įgyvendinta. Šį valdymo būdą bandyta įtraukti į rengiamą Nemuno polderinių sistemų naudojimo 

žemės ūkiui programą (rengė agrarinės ekonomikos institutas), tačiau  dokumentui nepritarė 

Žemės ūkio ministerija.  

Šis būdas taip pat galėtų būti naudojamas, tačiau turėtų būti sprendžiamas polderių 

administravimo klausimas. Surinktos lėšos turtų būti atskirai kaupiamas ir skiriamos tiksliniam 

polderiui, bet ne dalinamos visai rajono meliorcinei sistemai. Tačiau, iš esmės valdymo sistema 

liktų nepakitusi, surinkti pinigai būtų savotišku papildomu priedu prie savivaldybei skiriamų 

melioracinės sistemos administravimo lėšų. Manytina, kad būtų pasiektas dalinis polderio veikimo 

efektyvumo didinimas. Papildomos lėšos galėtų tapti išeitimi, kai vasaros laikotarpiu dėl liūčių 

reikalingas dažnesnis siurblių darbas tinkamo vandens lygio palaikymui. Tačiau, mažai tikėtina, 

kad surinktos lėšos galėtų išspręsti pinigų trūkumą reikalingą visai polderio melioracinės sistemos 

priežiūrai bei atnaujinimui (pagal 3 lentelėje pateiktus duomenis, Šyšos polderiui metams skiriama 

apie 170 000 litų).  

Taikant šią alternatyvą rizika prarasti plankų meldinei nendrinukei ūkininkavimo rėžimą 

yra mažesnė, lyginant su prieš tai aprašytu atveju. Kadangi, polderio administravimo sistema 

nepakistų, išliktų galimybė vandens lygio reguliavimą įtakoti per savivaldos institucijas. Žinoma, 

aprašytos rizikos yra sąlyginės, kadangi ūkininkai Šyšos polderyje ūkininkavimo sąlygų laikosi 

„laisva valia“. Tai daugiau priklauso nuo ūkininkų požiūrio, motyvacijos bei taikomų 

kompensacinių išmokų.  

Šyšos polderio finansavimo atskyrimas 

Kaip jau buvo aptarta ankstesniuose šios studijos skyriuose, Šilutės melioracinė sistema 

finansuojama skiriant bendras lėšas, kurių nuolat trūksta. Vienas sprendimas galėtų būti atskirti 

Šyšos polderį nuo bendros sitemos, motyvuojant gamtosauginiais ir ūkininkų poreikiais.  Tokiu 

būdu skirstant finansavimą, Šyšos polderiui būtų išskiriama atskira eilutė, kas leistų pavyzdžiui 

sutaupytas ar sukauptas (jeigu būtų renkamas mokestis iš ūkininkų) lėšas panaudoti polderio 

sistemų priežiūrai bei valdymui. Tai būtų papildymas prieš tai aprašytai priemonei. Renkant 

mokestį iš ūkininkų, pinigai galėtų būti kaipiami atskiroje Šyšos polderio „sąskaitoje“. Tačiau, 

polderio administracinis valdymas išliktų Šilutės savivaldybės rankose.  

Skiriamų lėšų didinimas visai esamai Šilutės melioracinei sistemai 

Šilutės rajono melioracinei sistemai skiriama per mažai lėšų (Šilutės rajono savivaldybės 

Kaimo reikalų skyriaus komentaras). Gauti pinigai perskirstomi visų Šilutės rajono polderių darbui 

organizuoti ir prižiūrėti. Trūkstant lėšų, savivaldybė priversta taupyti ir „nepersistengti“ pumpuoti 

per nelyg intensyviai. Be to, prioritetas skiriamas žiemos polderiams. Todėl, vasaros polderiams 

(tame tarpe Šyšos polderiui) skiriamas mažesnis dėmesys. Problema dalinai galima būtų spręsti 

padidinus skiriamas lėšas Šilutės rajono melioracijos sistemai. Tačiau, šis tikslas reikalauja 

„politinio“ sprendimo ir vargu ar gali būti pasiektas artimiausioje ateityje. Be to, tiesioginės naudos 

Šyšos polderiui nebūtų pasiekta, kadangi sistema vistiek būtų administruojama bendrai. Žinoma, 

padidinus lėšas ir pagerėjus bendrai Šilutės rajono melioracijos sistestemų  priežiūrai, situacija 

pagerėtų ir Šyšos polderyje.  



Nemuno polderių sistemų naudojimo žemės ūkiui programoje (parengta ŽŪM Lietuvos 

agrarinės ekonomikos instituto) siūlomi tokie variantai kai dalį išlaidų padengia čia 

ūkininkaujantys ūkio subjektai, o kitą – per Aplinkos ministeriją (aplinkosauginių funkcijų 

atlikimui) - valstybė. Proporcijos galėtų būti derybų objektas. Galima būtų nustatyti: 

• bendrą vidutinį tarifą visai polderiuose esamai žemei, nepriklausomai nuo 

ūkininkavimo intensyvumo (tokia sistema būtų palankesnė intensyviai 

ūkininkaujantiems); 

• atskirą tarifą kiekvienam polderiui (ta būtų tiksliausias išlaidų paskirstymo polderių 

žemių naudotojams būdas, bet jis būtų komplikuotesnis jį taikant praktikoje). 

Kalbant apie efektyvesnį kasmet skiriamų polderių sistemoms palaikyti lėšų panaudojimą 

(lėšos investicijoms ir priežiūrai), siūloma jas skirstyti pagal polderių naudojamo intensyvumo 

lygį, t.y. kur aktyviai dirba daugiausiai ūkininkų (arba daugiausiai deklaruojama hektarų 

tiesioginėms pasėlių išmokoms gauti) ten jų skirti daugiau ir atvirkščiai. 

Galima būtų numatyti minimalią vieno hektaro polderių priežiūros sumą, kuri būtų 

skiriama iš ŽŪM bei ūkininkaujančių subjektų nuomos (arba priežiūros) įnašų. Minėtą biudžetą 

kasmet skirstyti opiausioms problemoms spręsti, dalyvaujant ŽŪM, Savivaldos, bei dirbančių 

subjektų atstovų komisijos. Darbus pavedant vykdyti SPUAB Šilutės Polderiai. 

Siūlome suskirstyti polderius pagal naudojamo intensyvumo lygį t.y. kur aktyviai dirba 

daugiausiai ūkininkų (arba daugiausiai deklaruojama hektarų tiesioginėms pasėlių išmokoms 

gauti) ir kur mažiausiai, priklausomai nuo to skirstyti lėšas investicijoms, priežiūrai ir pan. 

 

 

3.4. Polderio paskirtis – kam skiriamas prioritetas (žuvininkystė, ūkininkavimas, 

gamtosauga) 

 

Šiuo metu polderio teritorijoje labiausiai susijusi yra trijų suinteresuotų visuomenės grupių 

veikla. Tai yra Šilutės rajono savivaldybės, ūkininkų ir gamtininkų. Šilutės rajono savivaldybės 

Kaimo reikalų skyriaus vaidmuo yra kaip vandens lygio reguliavimo organizatoriaus, ūkininkai 

yra suinteresuoti, kad vandens rėžimas polderyje nebūtų nuostolingas jų veiklai, gamtininkai siekia 

tokio vandens rėžimo reguliavimo, kad būtų išlaikytos tinkamos sąlygos meldinės nendrinukės 

buveinėms. Į šių atskirų grupių tarpusavio sąveiką reikėtų žiūrėti kaip į vieną visumą, kur siekiama 

suderinti visus poreikius ir vieni iš esmės yra priklausomi nuo kitų.  Žinoma istorinė – pradinė 

Šyšos polderio paskirtis ir jo atsiradimo priežastis buvo šienavimo ir ganiavos sąlygų pagerinimas. 

Tačiau, šiendien polderių funkcija tarnauja platesniems tikslams ir gamtosauga šioje nėra 

paskutinėje vietoje. Taigi, jeigu prioritetas būtų skirtas tik ūkininkavimui arba griežtai polderio 

teritorijos gamtinių vertybių apsaugai susidurtume su kardinaliu interesų išsiskyrimu, ko pasekoje 

nukentėtų ir gamtinės vertybės. Kaip jau buvo aprašyta šioje studijoje, 2014 m. vandens 

reguliavimo pavyzdys parodė kaip gali būti suderinta gamtinių vetrybių apsauga ir ūkininkų 

interesai vienoje teritorijoje. Žinoma nereikėtų pamiršti, kad didelę įtaką turi metinis kritulių kiekis 

ir potvynio lygis. Šiais metais Šyšos polderyje vandens lygis buvo ypač palankus. Pagal 2014 m.  

paukčių apskaitą Šyšos polderyje šiais metais stebėtas didžiausias meldinių nendrinukių skaičius 

(lyginant su 2012-2014 m). Ūkininkams, taip pat, šie metai buvo labai palankūs tiek žolių derliaus, 

tiek jo nuėmimo atžvilgiu. Vandens lygis nebuvo per aukštas, palyginus buvo nesudėtinga 

įvažiuoti su technika, vanduo neužsistovėjo ir žolynai „neužrūgo“. Ne mažiau svarbu sudaryti 

palankias sąlygas ūkininkams, kadangi nepatenkinti jie gali kreiptis į Šilutės kaimo reikalų skyrių 

reikalaudami kreipti vandens lygio reguliavimo rėžimą pagal jų pageidavimus neatsižvelgiant į 



gamtinių vertybių poreikius. Todėl, interesų supriešinimas ir vieno prioriteto dominavimas niekur 

neveda, griežti darudimai ir ribojimai tik pablogintų situaciją. Taigi, polderio teritorijoje taikomi 

ribojimai ūkininkams nėra primesti ar privalomi, priešingai – jie laisvanoriškai pasirenka ar 

dalyvauti agroaplinkosauginėse programose ir laikytis apribojimų (gaunat už tai kompensacijas) 

ar to atsisakyti. Su ūkininkais pasirašomos sutartys, kuriose jie laisvanoriškai įsipareigoja atidėti 

šienavimą ir ganymą iki rugpjūčio 1 d. dėl meldinės nendrinukės (už tai išmokamos 

kompensacijos). Po šio termino nušienavę žolę dar gauna agro išmokas už pievų šienavimą. Taip 

pat, Baltijos aplinkos formumas palaiko tiesioginius ryšius su ūkininkais juos konsultuoja ir šviečia 

apie gamtinių vertybių išsaugojimo prasmę. Iš kitos pusės, meldinės nendrinukės poreikius 

atstovaujantys gamtininkai yra suinteresuoti, kad teritorijoje būtų vykdomas ekstensyvus 

ūkininkavimas palaikantis tinkamą buveinių būklę. Kitaip tariant – nesant ūkininkų meldinės 

nendrinukės buveinės degraduotų.   

Nereikėtų pamiršti ir kitų Šyšos polderio „vartotojų“ tai yra  visuomenės dalies, kuriai 

svarbu žinoti, kad vertybės bus išsaugotos. Taigi Šyšos polderis negali būti traktuojamas kaip 

griežtai tik gamtosauginė teritorija ar tik skirtas ūkininkavimui. Labiausiai tikamas apibūdinimas 

– agroaplinkosaginė teritorija, kurioje derinami ir ūkininkavimas ir saugomų vertybių poreikiai. 

Tačiau, vienas aspektas yra „iškrentantis“ iš konteksto - polderio traktavimas kaip 

žuvininkystės ar žuvų veisimosi telkinių.  Toks polderių statusas nėra naudingas nei ūkininkų nei 

saugomų prioritetinių gamtinių vertybių atžvilgiu. Tai daugiau teisės aktų formalumų klausimas, 

kuris nėra tinkamai išspręstas. Pagal galiojančią tvarką vanduo negali būti išleidžiams, o žuvys 

išgaudomos iki neršto pabaigos. Kokiu laikotarpiu kokias žuvų rūšis draudžiama gaudyti 

reglamentuoja verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklės 

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. D1-267), Šilutės r. 

polderiuose, žvejyba leidžiama nuo birželio 1 d. iki kovo 31 d.  

Polderyje žuvų išgaudymas organizuojamas rangos būdu. Tačiau, per potvinį į polderį 

patekusias žuvis išgaudyti reikėtų prieš išpumpuojant vandenį, tai leistų sureguliuoti hidrologinį 

rėžimą tinkamu ūkininkams ir saugomoms vertybėms laiku. Be to, didelė dalis išneršusių žuvų ir 

mailiaus vistiek galiausiai žūsta, dėl deguonies stokos ir per aukštos vandens temperatūros, 

kadangi vandens lygis polderyje vėliau yra pažeminamas bet kokiu atveju. Sprendimas galėtų būti 

pasiektas pakeičiant teisės aktų reikalavimus, polderiams galėtų būti taikoma išimtis iš verslinę 

žuvininkystę reglamentuojančių teisės aktų.  

Nemuno polderių sistemų naudojimo žemės ūkiui programoje (parengta ŽŪM Lietuvos 

agrarinės ekonomikos instituto) siūloma išskirti tris prioritetnės paskirties kategorijas: ūkinė, 

ūkinė-gamtosauginė ir gamtosauginė.    

Ūkinio prioriteto polderiuose jokie specialūs su biologinės įvairovės apsauga susiję 

reikalavimai nėra privalomi, o tik pageidautini. Todėl, čia galėtų būti plėtojamas intensyvus žemės 

ūkis, gaminami aukštos prekinės vertės žoliniai pašarai ir kita žemės ūkio produkcija. 

Ūkinio-gamtosauginio prioriteto polderiuose reikėtų derinti ūkininkavimą ir gamtosaugą.  

Dauguma iš jų priskirti Nemuno deltos regioniniame parke esantiems draustiniams arba atskiriems 

valstybiniams draustiniams. Čia galėtų būti vystomas vidutinio intensyvumo pievų ir ganyklų ūkis, 

tačiau būtų reikalinga atsižvelgti į svarbiausius gamtosaugos (ypač paukščių apsaugos) 

reikalavimus. Reikėtų truputį reguliuoti (vėlinti) potvynių vandens šalinimą bei būtina šiek tiek 

vėlinti šienavimo terminus. Čia šienauti būtų galima ne anksčiau liepos 1 d., todėl čia pagaminti 

pašarai dar būtų vidutinės vertės.  



 Atlikus specialius tyrimus, būtų galima lokalizuoti polderių dalis, kur be žymaus neigiamo 

poveikio perintiems paukščiams atskirose polderio pievų dalyse (sklypuose) būtų galima šienauti 

ir anksčiau (nuo birželio 10 ar 20 d.). 

Gamtosauginio prioriteto polderiuose turėtų vyrauti ūkininkavimas, orientuotas į 

biologinės įvairovės apsaugą. Žymioje (dažnai didžiojoje) šių polderių teritorijos dalyje reikėtų 

ūkininkauti ekstensyviai - gerokai vėlinant vandens išpumpavimo ir šienavimo terminus. Čia būtų 

gaunama žolių biomasė, kuri dėl menkos maistinės vertės mažai tinkama gyvulių pašarų gamybai, 

tačiau sausesnė ir kaloringesnė, todėl labiau tinkama biokurui ar pakratų gamybai.  Kasmet žolės 

biomasę pašalinti iš pievų būtina, tačiau tai daryti galima tik po liepos 20 d. Kitoje teritorijos dalyje 

(kurios vertė biologinės įvairovės požiūriu sąlyginai mažesnė) šienavimo terminai būtų ankstesni 

(nuo liepos 1 d.), ir pagaminti pašarai dar būtų santykinai vidutinės vertės. 

 

  



4. Esamo vandens lygio reguliavimo problematikos apibendrinimas ir 

rekomendacijos jų sprendimui 

 

 

4.1. Vandens lygio sureguliavimas gamtinėms vertybėms ir ūkininkams tinkamu būdu 

 

Ši problematika yra kompleksinė ir priklauso daugiau nei nuo vieno faktoriaus. Vandens 

reguliavimo suptilybės yra stipriai įtakojamos hidrometerologinių sąlygų. Kiekvienais metais 

pavasarinio potvynio intensyvumas kinta, todėl vandens lygio sureguliavimui sunaudojamas ne 

vienodas lėšų kiekis. Kadangi polderių darbo organizavimui Šilutės rajone lėšų trūksta, vandens 

lygio sureguliavimas ne visada atitinka tiek ūkininkų tiek saugomos rūšies – meldinės nendrinukės 

poreikius. Dėl per ilgai užlaikyto vandens polderyje krinta pievų produktyvumas, pagal atliktus 

tyrimus – 13-69% priklausomai nuo žolinių augalų bendrijos tipo. Per aukštas vandens lygis taip 

pat netinkamas meldinei nendrinukei – aukščiausio vandens lygio periodu Šyšos polderyje 

apskaitytas mažiausias šių paukščių skaičius. Tačiau, 2014 m. pavizdys parodė, kad gali būti 

pasiektas optimalus vandens lygis, tenkinantis ūkininkų ir meldinės nendrinukės poreikius. Todėl, 

vandens lygio reguliavimas polderyje turi būti koordinuojamas atsižvelgiant į visus šiuos aspektus.  

Rekomendacijos problematikos sprendimui.  

Vandens lygio stebėjimui teritorijoje reikalingas „veiklos koordinatorius“, kuris atlieka 

vandens lygio monitoringą ir stebi aplinkos sąlygas vietoje, atlieka paukščių skaitlingumo 

stebėseną. Vadovaujantis surinktais duomenimis, analizuojama situacija ir sprendžiama kokį 

vandens lygį polderyje reikia palaikyti. Šią funkciją galėtų atlikti Nemuno deltos regioninio parko 

direkcija, ar kita paukščio apsauga suinteresuota organizacija. 2014 m. pavyzdys parodė, kad 

tinkamas meldinei nendrinukei vandens lygis buvo tinkamas ir ūkininkams. 2014 m. per gegužės 

mėnesį vidutinis vandens lygis (matuojant liniuote ties polderio siurbline) buvo pažemintas iki -

40 cm. žemiau žemės paviršiaus. Birželio mėnesį vidutiniškai apie -64 cm. žemiaus žemės 

paviršiaus. Liepos – rugpjūčio mėnesį stabilizavosi apie – 85 cm. žemiau žemės paviršiaus. Šie 

skaičiai orentaciniai (detaliau žr. Studijos 5, 6 pav.). Didelę įtaką vandens lygiui turėjo 2014 m. 

negausus kritulių kiekis (sausi metai). Tačiau, panašų į 2014 vandens lygi galima palaikyti 

siurblinės darbo reguliavimu.  

Dar viena problematika sudaranti kliūtis tinkamai reguliuoti vandens lygį - polderio 

traktavimas kaip žuvininkystės ar žuvų veisimosi telkinių.  Toks polderių statusas nėra naudingas 

nei ūkininkų nei saugomų prioritetinių gamtinių vertybių atžvilgiu. Pagal galiojančią tvarką 

vanduo negali būti išleidžiams, o žuvys išgaudomos iki neršto pabaigos. Vadovaujantis verslinės 

žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklėmis (Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. D1-267), Šilutės r. polderiuose, žvejyba 

leidžiama nuo birželio 1 d. iki kovo 31 d.  

Rekomendacijos problematikos sprendimui 

Sprendimas galėtų būti pasiektas pakeičiant teisės aktų reikalavimus, polderiams galėtų 

būti taikoma išimtis iš verslinę žuvininkystę reglamentuojančių teisės aktų.  

 

 

  



4.2. Vandens popmpavimo stočių valdymo ekonominiai, administraciniai technologiniai 

ypatumai 

4.2.1. siurblinių valdymo problematika susijusi su ekonominiais ir administraciniais 

yratumais 

Šyšos polderio veiklą organizuoja ir kontroliuoja Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos kaimo reikalų skyrius. Vietoje polderio darbą tieiogiai reguliuoja rangovas - 

Žemės ūkio ministerijos įsteigta UAB „Šilutės polderiai“. Pagrindinis dokumentas, kuriuo 

vadovaujamasi reguliuojant Šyšos polderio vandens lygį yra Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu 2010 m. patvirtinti Šilutės rajono vasaros polderiuose 

reikalingų eksploatacinių vandens lygių horizontų prie siurblinių normatyvai. Tačiau į šias normas 

žiūrima „lankščiai“, atsižvelgima į ūkininkų ir saugomų gamtinių vertybių poreikius.  

Žvelgiant iš meldinės nendrinukės apsaugos pusės, didžiausios kliūtys gali atsirasti dėl 

ūkininkų nepasitenkinimo, kurie kreiptūsi į Kaimo reikalų skyrių ir reikalautų suintensyvinti 

siurblinių darbą.  

Rekomendacijos problematikos sprendimui.  

Svarbu nuolat palaikyti santykius su vietos ūkininkais, juos konsultuoti dėl kompensacinių 

išmokų, sudaryti su jais sutartis dėl šienavimo, ganymo atidėjimo vėlesniam laikui ir pan. 2014 m. 

tokia praktika buvo taikoma ir tai davė gerų rezultatų. Kaimo reikalų skyrius, organizuojantis 

surblinių darbą, labiausiai reguotų į ūkininkų skundus, tačiau jiems nesant iš esmės neprieštarautų 

vandens nusiurbimo rėžimui dėl saugomos rūšies poreikių. 

Kita problematika atsiranda dėl neefektyvaus ir komplikuoto Šyšos polderio siurblinių 

valdymo saugomų vertybių ir ūkininkų atžvilgiu. Pagal Šilutės rajono savivaldybės pateiktą 

informaciją, rajono melioracinei sitemai skiriamų lėšų nepakanka tinkamai polderių priežiūrai 

užtikrinti ir darbui organizuoti. Kadangi polderių reguliavimui lėšos yra skiriamos bendrai visam 

Šilutės rajonui, bet ne kiekvienam polderiui individualiai, mažiau sunaudojus lėšų vienuose 

polderiuose jos perskirstomos ir pagal poreikį sunaudojamos kitų polderių vandens rėžimui 

reguliuoti ar priežiūrai, prioritetas skiriamas žiemos polderiams. Lėšos nekaupiamos ir 

netaupomos kurio nors vieno konkretaus polderio „sąskaitoje“. Tai reiškia, kad prie esamos 

administravimo sistemos lėšų taupymas ar kaupimas Šyšos polderyje yra neįmanomas. Pasiekti 

didesnį valdymo efektyvumą tokiu būdu yra sudėtinga. Šiai situacijai pakeisti siūlytini 4 scenarijai: 

ūkininkų asociacija, „polderio“ mokestis ūkininkams, Šyšos polderio finansavimo atskyrimas, 

skiriamų lėšų didinimas visai esamai Šilutės melioracinei sistemai.  

Rekomendacijos problematikos sprendimui.  

Realiausias scenarijus įkūrus juridinį asmenį - ūkininkų asociaciją perimti polderio 

siurblinių valdymą rangos būdu. Toks scenarijus buvo realizuotas klaipėdos rajone, ūkininkui 

įkurus asociasciją ir laimėjus savivaldybės paskelbtą viešąjį konkursą. Perėmus valdymą buvo 

išspręsta daugelis problemų susijusių su polderių infrastruktūros atnaujinimu, sutvarkymu, 

valdymu. Išspręstas lėšų trūkumo klausimas, teikiamos paraiškos melioracinės sistemos 

atnaujinimo, palaikymo projektams. Gautas finansavimas iš ES fondų. Tai realiai pagerino 

melioracinės sistemos funkcionavimo efektyvumą. Tačiau, ši alternatyva turi tam tikras rizikas 

vertinant gamtinių vertybių apsaugos atžvilgiu. Ūkininkams perėmus polderio valdymą, yra 

tikimybė, kad nebebus paisoma meldinei nendrinukei palankaus ūkininkavimo. Todėl, 

perorentuojant polderio valdymą aprašytu būdu, svarbu numatyti papildomas naudojimo sąlygas, 

kurios spręstų paukščio buveinių išsaugojimo ir palaikymo klausimus. Neturi nutrūkti 

bendradarbiavimas su ūkininkais, išmokų už apribojimų laikymąsi išmokos ir pan.  



Kitas alternatyvus būdas - „polderio“ mokestis ūkininkams jau buvo bandytas inicijuoti 

Šilutės rajone. Buvo planuojama įvesti 40 Lt. už hektarą mokestį, tam pritarė Šilutės rajono 

savivaldybės administracija ir Šilutės rajono ūkininkų sąjunga. Tačiau dėl mokesčio 

administravimo problemų ši iniciatyva nebuvo įgyvendinta. Šį valdymo būdą bandyta įtraukti į 

rengiamą Nemuno polderinių sistemų naudojimo žemės ūkiui programą (rengė agrarinės 

ekonomikos institutas), tačiau  dokumentui nepritarė Žemės ūkio ministerija. Taikant šią 

alternatyvą rizika prarasti plankų meldinei nendrinukei ūkininkavimo rėžimą yra mažesnė, 

lyginant su prieš tai aprašytu atveju. Kadangi, polderio administravimo sistema nepakistų, išliktų 

galimybė vandens lygio reguliavimą įtakoti per savivaldos institucijas. Žinoma, aprašytos rizikos 

yra sąlyginės, kadangi ūkininkai Šyšos polderyje ūkininkavimo sąlygų laikosi „laisva valia“. Tai 

daugiau priklauso nuo ūkininkų požiūrio, motyvacijos bei taikomų kompensacinių išmokų.  

Sekantys du scenarijai - Šyšos polderio finansavimo atskyrimas bei skiriamų lėšų 

didinimas visai esamai Šilutės melioracinei sistemai nesprendžia polderio valdymo perėmimo 

klausimo. Tačiau, atskyrus Šyšos polderio finansavimą nuo kitų Šilutės rajono polderių būtų 

sukurta galimybė sutaupytas ar sukauptas (jeigu būtų renkamas mokestis iš ūkininkų) lėšas 

panaudoti polderio sistemų priežiūrai bei valdymui. Tai būtų papildymas prieš tai aprašytai 

priemonei („polderio“ mokestis ūkininkams). Siekis padidinti Šilutės rajono melioracinei sistemai 

skiriamų lėšų kiekį reikalautų „politinio“ sprendimo ir vargu ar gali būti pasiektas artimiausioje 

ateityje. Be to, tiesioginės naudos Šyšos polderiui nebūtų pasiekta, kadangi sistema vistiek būtų 

administruojama bendrai. Žinoma, padidinus lėšas ir pagerėjus bendrai Šilutės rajono melioracijos 

sistestemų  priežiūrai, situacija pagerėtų ir Šyšos polderyje.  

5.2.2. siurblinių valdymo technologiniai ypatumai 

Šyšos polderis sudarytas iš rezervuaro ir apie 15 kanalų bei siurblinių. Sistema sausina 

1577 ha teritorijos. Polderyje įrengtos 3 siurblinės. Vienoje siurblinėje sumontuoti naujos 

konstrukcijos sraigtiniai siurbliai (draugiški žuvims), kitoje senieji rusiški ašiniai – „propeleriniai“ 

siurbliai. Vertinant siurblų efektyvumą, darytina išvada, kad Lietuvos sąlygomis labiausiai 

tinkamas kombinuotas būdas – vasaros periodui įjungiami „sraigtiniai“ siurbliai, kurie yra 

mažesnių diametrų, efektyvesni elektros energijos sąnaudų atžvilgiu ir nesužeidžia žuvų, tačiau 

bijo apledėjimo. Pavasario – potvynių periodu, kai uždaromi polderio vartai ir siurbiami dideli 

vandens kiekiai, arba po didelių liūčių vasarą naudotini galingesni senosios konstrukcijos ašiniai - 

propeleriniai  siurbliai, jų privalumas – atsparumas apledėjimui ir galingenis vandens išsiurbimas. 

Tačiau, senosios konstrukcijos siurbliai turi ir trūkumą – ekonomiškai mažesnis efektyvumas 

(elektros energijos suvartojimo atžvilgiu) bei susidėvėjimo atveju jie sunkiai suremontuojami. 

Derinat dviejų tipų siurblių darbą pavasario ir vasaros periodais, galima pasiekti polderio veikimo 

efektyvumą. Toks ar panašus principas ir yra taikomas Šyšos polderyje. Efektyvinant siurblinių 

darbą, senieji rusiški siurbliai turėtų būti galiausiai pakeisti naujesnės konstrukcijos pavyzdžiui 

skandinavų gamintojų siurbliais, kurie kaip ir rusiški galėtų dirbti prie žemų temperatūrų ir 

nebijotų apšalimo (ne sraigtiniai). Tokių siurblių gan platų pasirinkimą Lietuvoje siūlo įmonė 

„Flygt“.  

Problema yra dažni naujųjų sraigtinių siurblių gedimai, tai beveik kasmet reikalauja 

papildomų investicijų. Problema galėtų būti dalinai sprendžiama skiriant daugiau lėšų siurblių 

prižiūrai, įrengiant papildomas apsaugos sitemas - šiukšlių, žolių sulaikymo „vartų“ sistemos. 

Arba pasirinkti kito gamintojo analogiškus siurblių variklius.  

Daugiausiai lėšų reikalauja polderio kanalų valymas, gilinimas. Šis procesas yra labai 

svarbus polderio veikimo efektyvumui ir kartojamas kas 3-5 metus. Didžiausi problema lėšų 

trūkumas. Vienas sprendimo būdų galėtų būti polderio valdymo rangos būdu perdavimas 



„ūkininkų asociacijai“, kuri būtų suinteresuota efektyvinti priežiūra. Teikti paraiškas projektams 

melioracinės sitemos tobulinimui ir priežiūrai.  

Efektyvinant siurblinės energetinių resursų sunaudojimą (elektro energija sudaro didelę 

kaštų dalį) kaip alternatyvus elektros energijos šaltins, svarstytinas vėjo jėgainių įrengimas. Vėjo 

jėgainė neturėtų būti autonominė, o prijungta prie elektros tinklų. Kadangi siurblių darbas nėra 

pastovus, jėgainę tektų tam tikrais periodais išjungti, o tai nėra rentabilu. Gaminamą eletros 

energijos perteklių geriau nukreipti į tinklus, tokiu būdu pardavus elektrą būtų kaupiamas rezervas. 

Pagrindinė kliūtis jėgainės statybai - saugomų teritorijų reikalavimai, kadangi aprašoma Šyšos 

polderio dalis yra Nemuno deltos regioniniame parke. Dabartinė tvarka draudžia įrengti vėjo 

jėgaines valstybiniuose parkuose, išskyrus atstatomus vėjo malūnus. Kaip vieną sprendimo būdą, 

galima svarstyti jėgainės statybą už parko ribų esančio polderio dalyje. Tačiau, svarbu atkreipti 

dėmesį, kad visa regioninio parko teritorija yra priskirta „Natura 2000“ (buveinių apsaugai ir 

paukščių apsaugai svarbi teritorija). Pagal planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos 

įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo 

nustatymo tvarkos aprašą privaloma įvertinti ūkinę veiklą, kuri ribojasi ar ptenka į „Natura 2000“ 

teritorijas. Vadinasi įrengus šalia saugomos teritorijos ribos vėjo jėgainę yra didelė tikymbė, jog 

reikės atlikti poveikio aplinkai vertinimą, kurios metu gali būti uždrausta tokios jėgainės statyba. 
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