ATGAIVINKIME
VARNIŲ APYLINKIŲ
EŽERUS!
Paršežerio, Lūksto, Biržulio ir Stervo ežerai, telkšantys
didžiojoje Varnių lomoje, apsuptoje didesnėmis ir
mažesnėmis kalvomis, sudaro tarpusavyje susijusių ežerų
ir pelkių kompleksą. Anksčiau čia būta itin turtingos
rūšinės įvairovės, tačiau dabar dėl XX a. vid. įvykdytos
melioracijos, kuria siekta kuo didesnius plotus pritaikyti
žemės ūkio reikmėms, taršos, intensyvios žvejybos, pakrančių užaugimo bei klimato kaitos situacija visiškai pasikeitusi. Padėties nepagerino ir tai, kad 1992 metais čia
buvo įsteigtas Varnių regioninis parkas, – Biržulio ežeras
jau tada buvo kone visas užaugęs nendrėmis ir krūmais, o
Paršežeris ir Lūkstas, nors išoriškai nepakitę, tačiau prastos
ekologinės būklės. Stervo ežero padėtis taip pat nėra gera,
nors rezervatu jis paskelbtas jau nuo 1996 metų ir jame bei
jo apylinkėse nevykdoma jokia ūkinė veikla – ežere dėl
mažo vandens skaidrumo beveik išnyko vandens augalija.
Gretimos pelkės ir užliejamos pievos, nuo seno teikusios
pašarą gyvuliams, džiuginusios uogomis ir vaistažolėmis,
taip pat apaugo krūmynais, mišku, o gyvūnų ir augalų įvairovė nuskurdo.

Kas lėmė ir lemia, kad nepaisant apsaugos ir reguliavimo priemonių šių ežerų ir
pelkių būklė vis blogėja, ir ką reikia daryti, kad jie atgautų savo pirmykštį grožį? Į šiuos
klausimus siekė atsakyti specialistų grupė, vykdžiusi Varnių regioninio parko direkcijos
inicijuotą projektą „Biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų atkūrimo Biržulio, Stervo
ir Debesnų šlapynėse planavimas ir praktinių atkūrimo priemonių taikymas“, finansuotą
2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT03
„Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ lėšomis.
Kiekvienos ekologinės sistemos būklė priklauso nuo daugelio veiksnių ir jų tarpusavio
sąveikos. Ežerų būklę lemia atitekančio į ežerą vandens kokybė, apykaitos greitis, gylis,
gruntas, netgi ežero forma ir kt. Tai skatina tam tikros augalijos ir gyvūnijos susiformavimą. Žmonių ūkinė veikla, keisdama vienus ar kitus veiksnius, taip pat daro didelę įtaką.
Pakitęs vandens skaidrumas – greičiausiai pastebimas pokytis. Dėl šio virsmo mažėja ežerų rekreacinė vertė, nyksta rūšių įvairovė, menkėja trokštami žvejybos laimikiai.
Dažniausiai taip nutinka dėl ilgalaikės taršos, tačiau gali būti ir kitų priežasčių, pavyzdžiui,
ežero vandens lygio pakėlimas ar intensyvi žvejyba. Svarbu tai, kad per tam tikrą laiką
nusistovi nauja pusiausvyra, palaikoma įvairių tarpusavyje sąveikaujančių jėgų. Net ir
nelikus pradinį pokytį nulėmusių veiksnių, ežerai paprastai nebegrįžta į ankstesnę padėtį.
Todėl tik išsiaiškinę pokytį sukėlusias priežastis ir jį palaikančius mechanizmus galime
pabandyti pakreipti procesus siekiama linkme, nesvarbu ar tai būtų geresnis ežero pritaikymas rekreacijai, ar gamtinio potencialo sustiprinimas (1 laukelyje yra pateiktas pavyzdys, kaip pakitusi žuvų populiacija lemia vandens skaidrumą).

1 LAUKELIS
Schema iliustruoja dvi situacijas. Kairėje parodytas atvejis, kada ežere yra
daug plėšrių žuvų (lydekų, starkių). Plėšrūnai išgaudo smulkiais vėžiagyviais
mintančias žuvis: karšius, kuojas, plakius. Taip smulkiems vandens masėje gyvenantiems vėžiagyviams pagerėja gyvenimo sąlygos. Vėžiagyvių pagrindinis maistas yra mikroskopiniai dumbliai. Vadinasi, padidėjusi vėžiagyvių populiacija gali
suvartoti didesnį kiekį dumblių. Sumažėjus dumblių padidėja vandens skaidrumas ir saulės šviesa gali apšviesti gilesnius vandens sluoksnius taip sudarydama geresnes sąlygas įsitvirtinti žoliniams vandens augalams. Žoliniai augalai,
padengdami dugną, ne tik jį sutvirtina, trukdo ant jo nusėdusioms dalelėms vėl
patekti į vandenį, bet ir sunaudoja jame ištirpusias maistines medžiagas ir taip
dar labiau stabdo dumblių augimą. Todėl ežero, kuriame netrūksta plėšriųjų
žuvų, vanduo lengviau išliks skaidrus. Be to, esant gausiai vandens augalijai
susikuria geresnės sąlygos pagrindiniams plėšrūnams – lydekoms. Šitokiu būdu
ciklas užsidaro.
Dešinėje yra vaizduojama situacija, kada ežere yra mažai plėšriųjų žuvų.
Neturėdamos priešų ir konkuruodamos dėl maisto įsivyrauja smulkios vėžiagyviais
mintančios žuvys: kuojos, plakiai, karšiai. Jos išėda vėžiagyvius ir susidaro puikios sąlygos daugintis dumbliams. Jei ežero vandenyje yra pakankamai maistinių
Geltonos rodyklės parodo mitybinį ryšį. Žydros rodyklės parodo
daromą neigiamą poveikį. Raudonos rodyklės parodo daromą teigiamą medžiagų (azoto, fosforo), kurios patenka iš dirbamų laukų ar su buitinėmis nuotepoveikį. Ištisinės rodyklės rodo didelį neigiamą poveikį, punktyrinės komis, dumbliai masiškai dauginasi ir sukelia vandens žydėjimą. Vanduo tampa nerodyklės rodo mažą neigiamą poveikį.
skaidrus, žoliniams vandens augalams pradeda trūkti šviesos ir jie nyksta, prastėja sąlygos ir lydekoms. Dumblių gyvavimo ciklas yra trumpas – žuvę jie nusėda ant dugno ir suformuoja skystas nuosėdas,
lengvai pakeliamas nuo dugno net menkiausio vandens judėjimo ar žuvų. Nuosėdoms skaidantis maisto medžiagos vėl lengvai
grįžta į vandenį ir taip sudaro sąlygas rastis naujai dumblių bangai. Štai kodėl ežere, kuriame yra mažai arba iš viso nėra plėšriųjų
žuvų, vanduo paprastai būna sudrumstas, neskaidrus.

Virvytės aukštupyje tyvuliuojantys ežerai ir pelkės per pastarąjį šimtmetį patyrė daug įtakų – vandens lygių pertvarkymai,
intensyvios taršos ir žvejybos laikotarpiai, pelkių ir užliejamų pievų sausinimas ir jų naudojimo pokyčiai sugriovė tūkstančius
metų natūraliai susiformavusias ekologines sistemas. Smarkiai pakeistos jos nebegali atlikti daugelio žmogui svarbių
funkcijų: palaikyti biologinės įvairovės ir vandens kokybės, užtikrinti žuvų gausos, rekreacinės vertės ir daugelio kitų.
Ypač radikaliai pertvarkytas Biržulis. Ironiška, kad liko neįgyvendintas pagrindinis šių pertvarkymų tikslas – ežero ir
aplinkinių pelkių vietoje sudaryti sąlygas žemės ūkiui.

Projekto „Biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų atkūrimo Biržulio, Stervo ir
Debesnų šlapynėse planavimas ir praktinių atkūrimo priemonių taikymas“ (toliau –
Projektas) tikslai ir uždaviniai
Šiandien mes kiek geriau suprantame gamtos kompleksų teikiamą įvairiapusę naudą ir skaudžias jų pertvarkymo
siekiant vienpusiškų, dažnai trumpalaikių tikslų pasekmes. Siekis bent iš dalies atkurti pažeistas teritorijas paskatino
inicijuoti projektą, kurio tikslas – atkurti sąlygas biologinei įvairovei ir kitas ekosistemų atliekamas funkcijas Biržulio, Stervo ir Debesnų šlapynėse. Ekspertų vertinimu, tai padaryti galima sudarius tinkamas hidrologines sąlygas, sumažinus
taršą ir užtikrinus tinkamą pelkių bei pievų buveinių naudojimą – šienavimą ir ganymą.
Šiam tikslui pasiekti buvo iškelti tokie Projekto uždaviniai:
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• Įvertinti esamą situaciją ir parengti pasiūlymus, kaip pagerinti Biržulio ežero hidrologines sąlygas ir atgaivinti Stervo
ir Debesnų šlapynes.
• Įgyvendinti konkrečias bioįvairovės atkūrimo priemones: Degėsių pelkėje atkurti gruntinio vandens lygį, o Debesnų
pelkėje, bendradarbiaujant su vietos ūkininkais, atgaivinti ganiavą ir šienavimą.

2 LAUKELIS
Debesnose bendradarbiaujant su vietos ūkininku ir panaudojant jo turimą bei Projekto lėšomis nupirktą techniką buvo iškirsti
krūmai ir nušienauta 128 ha ploto vertinga pelkių ir pievų teritorija.
Projekto lėšomis buvo įsigyta nereiklių pašarui ir puikiai prisitaikiusių ganytis pelkynuose Hereford veislės mėsinių galvijų, kurie
padeda palaikyti atviras šlapynes ir taip sudaryti sąlygas daugeliui
čia išlikusių retų augalų ir gyvūnų rūšių. Debesnos ne vieną šimtmetį buvo naudojamos ganiavai ir šieno ruošimui – susiformavusi
rūšinė įvairovė yra priklausoma nuo tokio šlapynių naudojimo.
Stervo gamtiniame rezervate buvo patvenkti Degėsių pelkę
sausinantys grioviai, įrengti praėjusiame amžiuje vykdytai durpių
kasybai. Taip sudarytos sąlygos atsikurti aukštapelkei ir jai būdingoms augalų bei gyvūnų rūšims.
Pats durpynas naudotas trumpai. Durpė buvo kasama 10 m.
pločio ruožais, paliekant panašaus pločio nekastas juostas. Pasibaigus gavybai durpyno centrinės ir pietinės dalių nukastuose
ruožuose pradėjo atsikurti durpes formuojanti augalija, tačiau šiaurinėje dalyje dėl sausinamųjų griovių šie procesai nevyko. Juos
patvenkus, tikėtina, situacija keisis ir čia.

Virvytės aukštupio ežerai. Istoriją prisiminus
Virvytės upės aukštupį sudaro ežerai, lyg karoliai sujungti upeliais: Paršežeris – Sietuvos upė – Lūkstas – Varnelės upė
– Biržulis – Virvytės upė – Stervas – Govijos upė – Virvytė. Todėl nieko keisto, kad tarša ir vandens srauto reguliavimo ar
sausinimo darbai atskirose šios grandinės dalyse turėjo įtakos visos
sistemos pusiausvyrai.
Ryškiausias pokytis šioje sistemoje – Biržulio ežero pertvarkymas. Iki praėjusio amžiaus vidurio tarp Pavandenės ir Janapolės
telkšantis Biržulio ežero plotas siekė per 700 ha. Jis buvo seklus
– daug kur ežero gylis buvo apie 1 m, gausiau priaugęs vandens augalų, turtingas žuvų ir paukščių. Istorinėje nuotraukoje matyti, kad toje
vietoje, kur dabar pylimas atskiria šiaurinę Biržulio dalį nuo pietinės,
žmonėms, norintiems persikelti į kitą pusę, tekdavo keltis keltu. Nors
kelto jau seniai nebėra, net ir dabar vietiniai žmonės tą vietą vadina
„prie kelto”.
Šeštajame XX a. dešimtmetyje visoje Lietuvoje vykusi aktyvi melioracija skaudžiai atsiliepė pelkių apsuptyje tyvuliuojančiam Biržulio
ežerui – siekiant padidinti žemės plotus imtasi intensyvių sausinimo
Kelias per Biržulio ežerą (1932 m.)
darbų.
Išgilinus ir išplatinus Virvytės ištaką, iš Biržulio teliko tik šeštoji ankstesnio jo ploto dalis. Ežero likučiai tyvuliavo tik ankstesniojo vandens telkinio giliausiose vietose – didesnėje pietinėje ir mažesnėje šiaurinėje. Atsivėręs ežero dugnas, išraižytas Varnelės
deltos atšakų, su telkšančiomis sekliomis išdžiūstančiomis vandens balomis, kurį laiką buvo itin patrauklus paukščiams. Tačiau
netrukus čia suaugo ištisiniai nendrynai.
Nors melioracija vyko intensyvi, susitvarkyti su vandens prietaka melioratoriams nepavyko. Todėl buvo nutarta pietinę
Biržulio dalį „palikti gamtai“ ir įsteigti ornitologinį draustinį. 1968 m. buvusioje kelto vietoje pastatyta užtvanka su reguliatoriumi.
Taip ten, kur kadaise kursavo keltas, atsirado sausumos kelias.
Vandens lygis pietinėje dalyje pakilo apie pusę metro, tačiau tai
beveik nepadidino atviro ežero ploto. Pakėlus vandens lygį nuo
dugno palaipsniui atitrūko ir ištisi nendrynų masyvai. Po kurį
laiką trukusių nesėkmingų bandymų įrengti kultūrines pievas
likimo valiai buvo palikta ir šiaurinė Biržulio ežero dalis – ji taip
pat pamažu apaugo klampiais ir neįžengiamais nendrių bei
krūmų sąžalynais. Vandens lygio reguliatorius, kuriuo buvo užtikrinamas tam tikras vandens lygis ežere, pamažu buvo apleistas.
Paskutiniame praėjusio amžiaus dešimtmetyje nuspręsta reguliatorių išardyti, vietoj kilnojamų skydų įstatyti stacionarius medinius
slenksčius. Tai įgyvendinus vidutinis vandens lygis ežere dar labiau pakilo, tačiau vandens lygio svyravimų amplitudė sumažėjo.
1 pav. Pietinio Biržulio ežero vandens lygių kaita 1949 - 2015 m.
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Biržulio, Stervo ir Lūksto su
Paršežeriu ežerų būklės atstatymo tikslai ir sprendiniai

2 pav. Stervo ežero vandens lygių kaita 1950 - 2016 m.

Turimi šaltiniai leidžia teigti, jog šis gamtos keitimo
beprasmiškumas daugeliui buvo akivaizdus nuo pat
pradžių ir dėl jo diskutuota dar jo nepradėjus. Tačiau
Biržulį vis tiek buvo bandoma numelioruoti ir tai šiandien
vadinama didžiąja klaida.
Pertvarkymų neišvengė ir greta esantis Stervo ežeras.
Pirmasis žinomas jo pertvarkymas buvo įgyvendintas
dar XIX a. pabaigoje – iškastas griovys, sujungęs Stervo ežerą ir Biržulio ežero pietinę dalį. Nepublikuotuose
vietos gyventojų prisiminimuose nurodoma ir griovio kasimo priežastis – vietos gyventojų negebėjimas pasidalyti
sezoniškai tarp ežerų migruojančių žuvų išteklių. Griovys
kiek pažemino vidutinį ežero vandens lygį, tačiau reikšmingo poveikio ežero ekosistemai neturėjo. Iki pat 1968
m. ežeras pasižymėjo gausia ir įvairia vandens augalija,
vandens skaidrumu, tačiau tada ant ežero ištakos buvo
pastatytas šliuzas-reguliatorius – pakėlęs vidutinį vandens lygį jis sutrikdė natūralų vandens lygio svyravimą.
1 ir 2 pav. iliustruoja Biržulio ir Stervo ežerų istorinius
vandens lygio svyravimus, o taip pat – ir pagrindinius abiejų
ežerų kaitos istorinius etapus.
Be to, praėjusio amžiaus 7–8 dešimtmečiai pasižymėjo ir intensyvia žemės ūkio nulemta tarša – skaudžios
teršalų išsiliejimo į vandens telkinius avarijos sukėlė masines žuvų žūtis ir ne taip greitai pastebėtus ežerų ekosistemų pokyčius, nuvilnijusius per visą Virvytės aukštupį,
kurie tik dar labiau sustiprino Biržulio ežero pertvarkymų
sukeltus pokyčius. Taip kažkada žuvų ir paukščių gausa
visoje Žemaitijoje garsėjęs Biržulis toks tėra tik žmonių
prisiminimuose. Stervo, mažesniojo Biržulio brolio, gyvybingumas išblėso ne taip pastebimai, bet ir čia sunyko
vandens augalija, įsivyravo dumbliai.
Nepaisant drastiškų pokyčių, visas šis kompleksas
išlieka paukščių apsaugai svarbi teritorija. Biržulio ežeras
su apylinkėmis yra botaninis-zoologinis draustinis, Stervo ežeras su pelkynais – gamtinis rezervatas. Abi šios
teritorijos – Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklo
Natura 2000 dalis. Čia vis dar peri didieji baubliai, juodosios žuvėdros, galima išgirsti plovinę vištelę ar švygždą.
Tačiau dėl blogėjančios ežerų būklės jau kyla grėsmė,
kad ir šios retos rūšys pasitrauks iš anksčiau pamėgtų
teritorijų. Ar turėsime pakankamai motyvacijos ir ar
įstengsime pakeisti dabartines tendencijas geresnėmis?
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Išsaugoti biologinę įvairovę Biržulio ir Stervo
ežeruose, o taip pat pasiekti gerą visų vandens
telkinių ekologinę būklę įpareigoja ir nacionaliniai,
ir Europos Sąjungos teisės aktai.
Varnių regioninio parko tvarkymo plane yra numatytas pažeistų gamtinio kraštovaizdžio kompleksų atkūrimas. Tarp jų siūloma:
• skatinti renatūralizacijos procesus Stervo gamtiniame
rezervate;
• atstatyti melioracijos pažeistų vandens telkinių
ekologinę pusiausvyrą;
• atlikti mokslinę studiją Biržulio ežero atkūrimo galimybei įvertinti ir pagal galimybes įgyvendinti sprendinius;
• numatyti regioniniame parke esančių vandens telkinių, ypatingai Lūksto ežero pakrantės, valymą, taikyti
priemones eutrofikacijos procesams reguliuoti, kur
reikalinga, formuoti apsauginius želdinius.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad biologinės įvairovės atkūrimas ir ekologinės būklės gerinimas kartu pagerintų ir
vietos gyventojų, o taip pat ir atvykstančių rekreacines sąlygas, sudarytų prielaidas geresniems žvejybos laimikiams,
pažintiniam turizmui. Skatinamas finansine parama apyežerių pelkių ir užliejamų pievų naudojimas gali užtikrinti
papildomų pajamų, padidinti vietos gyventojų užimtumą.
Projekto metu atlikta studija rodo, kad dėl ežerų tarpusavio sąsajų atkurti Biržulio ežerą įmanoma tik pritaikius
būklės gerinimo priemones visame ežerų komplekse.
Todėl gerinant Paršežerio ir Lūksto ekologinę būklę, būtų
tiesiogiai veikiama ir Biržulio ežero situacija.
Paprastumo dėlei siūlomos priemonės sugrupuotos pagal tai, kokiame ežere jos turėtų būti taikomos.

Biržulio atstatymo sprendiniai:
Norint atkurti Biržulio ežero ekologinę būklę svarbiausia parinkti tinkamą vandens lygį ir padidinti vandens lygio
svyravimą. Buvo svarstyti įvairūs galimi scenarijai ir vertinamas galimas jų poveikis tiek biologinei įvairovei, tiek
kitoms svarbioms teritorijos atliekamoms funkcijoms, taip
pat ir panaudojimui žemės ar miškų ūkyje.

kiti metodai padėtų padaryti ežerą kuo atviresnį, kol kas
sunku spręsti – jie būtų parinkti eksperimentuojant.

Stervo atstatymo sprendiniai:
Stervo ežere pagrindinis uždavinys – sugrąžinti buvusį vandens lygį ir svyravimų amplitudę bei sustiprinti
plėšriųjų žuvų populiacijas. Tam reikėtų atkurti senąją
ežero ištaką ir įveisti jame lydekų. Jei tyrimai rodytų, kad
žuvinimo nepakanka, reikėtų sumažinti karpinių žuvų,
ypač karšių bei kuojų biomasę.

Lūksto su Paršežeriu atstatymo
sprendiniai:

Kaštų–naudos analizė parodė, kad didžiausias teigiamas efektas būtų pasiektas, jei būtų pakeltas vandens lygis šiaurinėje Biržulio ežero dalyje. Tokiu būdu
Biržulio ežeras padidėtų daugiau kaip 300 ha negilaus,
gausia vandens žoline augalija apaugusio ploto. Kartu
su pavasarinių potvynių užliejamų pievų ir pelkių plotais
tai sudarytų vertingą gamtinį kompleksą, išsiskiriantį visos
šalies mastu. Tiesa, reikėtų daug laiko, energijos ir lėšų
ne tik vandens lygiui pakelti, nendrynams bei krūmynams
pašalinti, medynams iškirsti, bet ir kompensuoti privačių
žemių savininkams už užlietas jų žemes.
Pietinėje Biržulio dalyje svarbiausia padidinti vandens lygio svyravimą pertvarkant esamą pralaidą. Tai sudarytų geresnes sąlygas lydekų nerštui, ežero apsivalymui ir tikslinių
vandens augalų grupių augimui. Toks sprendimas leistų
kompleksiškai pagerinti Biržulio būklę ir sumažinti neigiamą
klimato kaitos poveikį. Pastaraisiais dešimtmečiais dėl klimato kaitos sumažėjo ne tik Biržulio vandens lygio svyravimo amplitudė, bet ir paankstėjo pavasarinio maksimalaus
vandens lygio pikas, jis tapo nebe toks ryškus.
Lydekos, kurių sėkmingam nerštui reikalingos užliejamos pievos, taip pat neršia kiek anksčiau, tačiau jų nerštui paprastai pritrūksta vandens gylio ir užliejimo laiko,
kad išsiritusios žuvelės sustiprėtų ir sugrįžtų į ežerus.
Kad lydekų nerštavietės funkcionuotų, jos neturi būti
apaugusios krūmais, nendrėmis. Dėl šios priežasties
reikia ir vėliau reguliariai šienauti ar ganyti pavasarinio polaidžio metu užliejamą pietinio Biržulio rytinę pakrantę. Čia
taip pat planuojama pašalinti plūduriuojančius nendrynus (žr. 1 žemėlapį). Tai ne tik leistų lydekoms pasiekti
užliejamus plotus, sukurtų augalijai ir gyvūnijai svarbias
erdves, bet ir pagerintų priėjimą prie vandens, atvertų
tinkamus poilsiui smėlėtus pakrantės ruožus.
Kad ekosistema atsigautų, ne mažiau svarbu ir sumažinti maistinių medžiagų (ypač fosforo) prietaką į
Biržulio ežerą. To galima pasiekti sugriežtinant nuotekų,
išleidžiamų į Varnelę iš Varnių valymo įrenginių, taršos
normatyvus ir pagerinan Paršežerio bei Lūksto ežerų
būklę.
Lydekų populiacija būtų atkurta ežerą įžuvinus, o po
to – ir ribojant lydekų žvejybą.
Kad atviro vandens plotas būtų dar didesnis, bus ieškoma būdų, kaip sumažinti vakarinėje Biržulio ežero dalyje susiformavusius plūduriuojančius nendrynus. Kokie

Kaip ir Sterve, šiuose dviejuose ežeruose ypatingas
dėmesys turėtų būti skiriamas atstatyti plėšriųjų žuvų
populiacijai – jas įveisus būtina toliau gerinti neršto sąlygas bei riboti žvejybą. Plėšriųjų žuvų trūkumas ir smulkių
zooplanktonu mintančių žuvų gausa didina dumblių koncentraciją ir mažina vandens skaidrumą (žr. 1 laukelį).
Norint stabilizuoti plėšriųjų ir karpinių žuvų pusiausvyrą
(ypač Paršežeryje), gali prireikti sumažinti smulkiųjų
karpinių žuvų (kuojų, aukšlių, karšių) populiaciją.
Ne mažiau svarbu ištirti dabartinę taršos prietaką į abu
ežerus – prireikus numatyti šios taršos mažinimo priemones.
Nors Lūkstas yra labai tinkamas rekreacijai vystyti ir
yra mėgstamas poilsiautojų, dalis jo galimybių dėl prastos vandens kokybės yra neišnaudojama. Todėl plėšriųjų
žuvų populiacijų atstatymas gali pagerinti ir turizmo bei
rekreacijos sąlygas.
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad ne visada viskas
priklauso tik nuo lokalių sprendimų. Kaip rodo daugiamečiai
tyrimai, klimato kaita tampa vis ryškesniu veiksniu, darančiu
tiesioginę įtaką ir ežerų ekologinei būklei. 3 pav. parodyta, kaip dėl klimato pokyčių pastaraisiais metais Lūkste
pavasarinis polaidis prasideda anksčiau - žiemos pabaigoje. Visa tai didina maisto medžiagų prietaką, skatina
dumblių augimą, daro neigiamą poveikį žuvų vystymuisi.
Kad būtų išsaugoti ežerai ir kitos ekosistemos, taip pat
svarbu ir pastangos sumažinti šiltnamio dujų išmetimus
bei pereiti prie atsinaujinančių energijos šaltinių.
Ir kiekvienas iš mūsų galime prisidėti siekiant teigiamų
pokyčių – rinktis mažiau energijos naudojančius, aplinkai
draugiškesnius produktus ir apskritai darnesnį gyvenimo
būdą.

3 pav. Lūksto vandens lygio kaita (mėnesio vidurkis per dešimtmetį).
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Projektas finansuojamas 2009–2014 metų Europos ekonominės
erdvės finansinio mechanizmo programos LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ lėšomis. Projekto vykdytojas –
Varnių regioninio parko direkcija, partneriai – Gamtos paveldo
fondas, Darnaus vystymosi centras ir Norvegijos organizacija
Norconsult.
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