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Santrauka

Summary

2013–2017 m. Europos Sąjungos aplinkos finansinio instrumento LIFE+ ir Lietuvos Respublikos lėšomis įgyvendintas projektas „Aukštumalos aukštapelkės atkūrimas Nemuno deltos
regioniniame parke (AUKSTUMALA LIFE12 NAT/LT/000965)“ yra
skirtas Europos Bendrijos svarbos atviroms pelkinėms buveinėms
atkurti ir palaikyti Aukštumalos aukštapelkėje.
Įgyvendinant projektą įrengta daugiau kaip 1 200 įvairios
konstrukcijos durpinio grunto ir plastikinių spraustasienių užtūrų, kuriomis patvenkta daugiau kaip 100 km pelkę sausinančių
griovių. Degradavusioje pelkės dalyje 105 ha plote iškirsta sumedėjusi augalija. Gamtotvarkos darbų efektyvumui įvertinti
vykdyta augalijos, gyvūnijos ir gruntinio vandens lygio stebėsena, projekto patirties sklaidai suorganizuoti 2 seminarai ir baigiamoji konferencija. Visuomenės švietimui sukurtas projekto
tinklalapis, parengta 15 vietinių gamtos gidų, išversta ir lietuvių
kalba publikuota K. A. Vėberio monografija bei kiti leidiniai, atnaujintas Aukštumalos pažintinis takas, surengti susitikimai su
vietos visuomene ir žygiai į pelkę, sukurtas dokumentinis filmas,
parengti 2 kilnojamosios fotoparodos rinkiniai ir suorganizuota
daugiau kaip 20 parodų, dalyvauta nacionalinio transliuotojo LRT
radijo laidose, per nacionalinės televizijos „LRT Kultūros“ kanalą
demonstruotas dokumentinis filmas „Aukštumala atgyja“.

LIFE+ project “Restoration of Aukštumala raised bog in Nemunas
Delta Regional Park” was implemented in 2013–2017, supported
by LIFE+ programme and Lithuanian Republic. The project aimed
at restoration and conservation of bog habitats of European importance.
Over 1200 dams of various types were installed. Mainly peat and
plastic pile sheet dams were built to stop drainage of more than
100 km of ditches. Wooded vegetation was removed in 105 ha
of degraded areas of the bog. Monitoring of ground water level,
changes in vegetation cover and biodiversity were performed for
the assessment of nature management impact on the bog. Beside the main nature management actions, a lot of attention was
given for public awareness and education. The educational trail
was reconstructed; 15 nature guides were trained for guidance in
the bog; excursions and local events were organized. The famous
monograph of C. A. Weber was translated into Lithuanian and published among other publications, photo exhibition dedicate to
the bog was held in more than 20 places; documentary about the
restoration of the bog was produced, interviews given for the National radio.
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Aukštapelkės – vienos iš gražiausių ir vertingiausių, tačiau ir pažeidžiamiausių mūsų krašto gamtinių buveinių. Vakarų Lietuvoje plytinti deltinio tipo Aukštumalos aukštapelkė (Šilutės r.) ne tik išsiskiria vertingu gamtos ir kultūros paveldu, bet ir yra itin svarbi pasaulinei pelkėtyros mokslo
raidai. XX a. pradžioje Aukštumala tapo bene žymiausia mūsų šalies pelke. Tai pirmoji pasaulyje detaliai moksliškai ištirta ir vokiečių botaniko
K. A. Vėberio (C. A. Weber, 1902) monografijoje aprašyta aukštapelkė.
Raised bogs are the most beautiful and valuable wetlands, at the same time are very vulnerable. Aukštumala raised bog, located in Western
Lithuania, is rich in nature and cultural heritage, and also it is very important for the development of world wetland research. The bog became
famous in the world in 1902, when German botanist C.A. Weber published a monograph dedicated to the investigations of Aukštumala and other
mires worldwide. It was the first comprehensive scientific study on vegetation and development of raised bog in the world.

Kodėl reikia apsaugos priemonių Aukštumalos aukštapelkėje?
Aukštumalos pelkės pakraščiai pradėti sausinti XIX a. pabaigoje. XX a. viduryje, išplėtojus pramoninę durpių gavybą, nusausinta
ir rytinėje aukštapelkės dalyje eksploatuoti paruošta apie du trečdaliai (daugiau kaip 2 000 ha) buvusios pelkės ploto. Dėl beveik
130 metų vykstančios durpių kasybos natūrali rytinės Aukštumalos aukštapelkės dalies raida buvo sustabdyta, o pelkinės buveinės ir augalinė danga sunaikinta.
Durpių kasybos išvengusi ir natūralius bruožus bei vertingą biologinę įvairovę išsaugojusi vakarinė aukštapelkės dalis
1995 m. paskelbta Aukštumalos telmologiniu (pelkių) drausti-

niu, kuris nuo 2004 m. tapo Europos Bendrijos ekologinio tinklo
„Natura 2000“ dalimi. Nors šiai vietovei ir buvo suteiktas saugomos teritorijos statusas, tačiau pelkėje išliko senosios sausinimo
sistemos, įrengtos durpyno eksploatavimo tikslais. Apsausintose pelkėse sausos durpės nuolat skaidosi, į atmosferą patenka
daug klimato kaitą sukeliančių dujų. Aukštumala jau yra praradusi ją juosusį lagą, žemapelkines ir tarpinio tipo buveines, dėl
sausinimo blogėjo išlikusių buveinių būklė, kito augalų bendrijų
struktūra, į jas skverbėsi aukštapelkėms nebūdingos rūšys, o pati
ekosistema tapo menkai atspari gaisrams.

Why protection measures are needed in Aukštumala raised bog?
Draining of Aukštumala raised bog started at the end of the 19th
century; later in the mid of the 20th century, when a modern peat
harvesting began, 2/3 of the former bog (more than 2000 ha) was
drained and prepared for mining.
Therefore, almost 130 years of peat mining resulted that a natural
development of the ecosystem was stopped in the eastern part of the
Aukštumala raised bog, and natural habitats of the bog were damaged or even destroyed.

Since 1995, the remaining western part of the bog has been protected as the Aukštumala Telmological Reserve; in 2004, the site was
included into ecological network of Natura 2000 sites.
However, old draining systems further functioned causing negative impact on the bog, peat mineralization and huge emissions of
greenhouse gases as well. A lag zone, typical habitats of fen and transition mire have been lost, the vegetation structure has changed and
the ecosystem has become less resistant to fires.
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Projekto tikslas ir uždaviniai

Uždaviniai:

• specialiais hidrotechniniais statiniais (užtūromis) atkurti durpė-

Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas Europos Bendrijos svarbos pelkinių buveinių gerai būklei palaikyti ir prioritetinėms buveinėms 7110 *Aktyvioms aukštapelkėms atsikurti
sausinimo pažeistose Aukštumalos telmologinio draustinio
dalyse.
Atliekant gamtotvarkos darbus draustinyje padidėjo atvirų
pelkinių buveinių, kuriose atkurtas hidrologinis režimas, plotas,
todėl pagerės sąlygos retų ir saugomų rūšių paukščiams – dirviniam sėjikui (Pluvialis apricaria), tikučiui (Tringa glareola), tetervinui (Tetrao tetrix) ir kt. – perėti bei maitintis.

darai palankų hidrologinį režimą pažeistose aukštapelkės dalyse;

• hidrologinio režimo ir atvirų pelkinių buveinių atkūrimo
•
•
•
•

plotuose pašalinti natūralioms aukštapelkėms nebūdingą
sumedėjusią augaliją ir didinti ekosistemos atsparumą gaisrams;
suburti tarptautinę pelkių ekspertų grupę, sprendžiančią
Aukštumalos aukštapelkės apsaugos klausimus;
dalytis gerąja projekto patirtimi su pelkių atkūrimo specialistais
Lietuvoje ir užsienio šalyse;
parengti vietinius gamtos gidus;
sudaryti sąlygas, kad pelkėje būtų saugu lankytis (atnaujinti
Aukštumalos pažintinį taką);
skatinti visuomenę domėtis pelkių apsauga.

Aim and objectives of the project

•

The main aim is to restore and maintain favourable conservation
status of 7110 *Active raided bogs and other bog habitats of European importance within the Aukštumala Telmological Reserve. Also,
project actions shall support rare and threatened bird species, e.g.
Golden plover (Pluvialis apricaria), Wood sandpiper (Tringa glareola),
Black grouse (Tetrao tetrix) and others.

Project objectives:
• restore water regime favourable for peat forming processes
through installation of dams;
• remove atypical to raised bog vegetation;
• establish international expert group on conservation
of Aukštumala raised bog;
• share best practice of the project with experts on mire
restoration from Lithuania and other countries;
• educate local nature guides;
• establish conditions for safe visits of the bog (renew the
educational trail);
• raise public awareness about raised bog conservation.

2012 m. aplinkosaugininkų ir mokslininkų pastangomis buvo parengta Europos Sąjungos LIFE+ programos paraiška
„Aukštumalos aukštapelkės atkūrimas Nemuno deltos regioniniame parke“.
Paraiškoje numatytoms veikloms vykdyti gautas 0,733 mln. eurų (iš jų EB indėlis – 0,550 mln. eurų) finansavimas.
2013–2017 m. projektą įgyvendino Lietuvos gamtos fondas kartu su Nemuno deltos regioninio parko direkcija, padedami
Danijos konsultacinės įmonės „Amphi Consult“.
In 2012, the environmentalists and scientists prepared the European Union LIFE + programme application “Restoration of
Aukštumala raised bog in the Nemunas Delta Regional Park”.
The application was covered by 0.733 million EUR received for the foreseen activities (including EC contribution – 0.550 million
EUR). In 2013–2017, the project was implemented by the Lithuanian Fund for Nature together with the Nemunas Delta Regional
Park Directorate with the assistance of the Danish consulting company “Amphi Consult”.
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Svarbiausi projekto pasiekimai

Main project achievements

Gamtotvarka

Preparatory actions
International expert group, which was established by mires restoration experts from Lithuania, Germany, Denmark, Latvia, Estonia, Poland, Belorussia and other countries, shared their experience, which
helped in preparation of Aukštumala restoration actions. Moreover, as
a result another LIFE project LIFE Peat Restore LIFE15 CCM/DE/000138
“Reduction of CO2 Emissions by Restoring Degraded Peatlands in
Northern European Lowland” was prepared.
Obligatory planning documents and plans were prepared and approved by responsible ministry. It includes site management plan and
hydrological regime restoration technical design.

Parengiamieji darbai
Vykdant projektą suburta tarptautinė pelkių atkūrimo ekspertų
ir mokslininkų grupė, kurioje patirtimi dalijosi panašius projektus
įgyvendinę specialistai iš Lietuvos, Danijos, Vokietijos, Latvijos,
Estijos, Lenkijos, Baltarusijos ir kt. šalių. Grupės pateiktos pastabos ir patarimai padėjo spręsti Aukštumalos aukštapelkės atkūrimo ir apsaugos klausimus. Grupės ekspertų iniciatyva inicijuotas
naujas tarptautinis pelkių atkūrimo ir klimato kaitos problemas
sprendžiantis LIFE programos projektas „CO2 emisijų mažinimas
atkuriant degradavusias pelkes Šiaurės Europos lygumose“ („LIFE
Peat Restore LIFE15 CCM/DE/000138“ (2016–2021)).
Parengti dokumentai, reikalingi gamtotvarkos darbams vykdyti („Aukštumalos telmologinio draustinio gamtotvarkos
planas (2015)“, „Aukštumalos
telmologinio draustinio hidrologinio režimo atkūrimo
techninis projektas“ (2015)),
pagal kuriuos patvenkta apie
85 km ilgio barelinių ir 15 km
ilgio surenkamųjų (magistraliTarptautinės ekspertų grupės susitikinių) griovių.
mas Vilniuje, 2014 m.

Aukštumalos telmologinio
draustinio tvarkymo priemonių lokalizavimo brėžinys ir
hidrologinio režimo atkūrimo plano fragmentas

Meeting of international expert group
(Vilnius, 2014)

Localization of nature management actions and fragment from the hydrological restoration plan of Aukštumala Telmological Reserve

Ūžtūrų įrengimas

Installation of dams

Įgyvendinant projektą įrengta apie 1 200 įvairių konstrukcijų
užtūrų (apie 500 durpinio grunto ir 700 plastikinių spraustasienių
užtūrų). Pelkės pakraščiuose ir apsausintuose stipriai degradavusiuose pelkės plotuose, kuriuos įmanoma pasiekti plačiavikšriais
ekskavatoriais, sausinamieji grioviai patvenkti 4–6 m ilgio durpinio grunto užtūromis. Dauguma tokių užtūrų įrengtos tvenkiant
0,5–2,0 m pločio ir 1,0–1,6 m gylio barelinius griovius. Ant plačiųjų
surenkamųjų griovių pastatytos 4 didžiosios užtūros su vandens
nutekėjimo vamzdžiu, kurioms įrengti panaudotas durpinis gruntas ir gofruoti polietileno vamzdžiai. Klampiausiuose pelkės plotuose rankomis pastatytos plastikinių spraustasienių užtūros.
Užtūros kaskadų principu įrengtos nuo aukštapelkės vidurio (aukščiausios pelkės dalies) pelkės pakraščių link. Tinkamai
įrengta ir sutvirtinta užtūra sulaiko vandenį ir neleidžia jam ištekėti iš pelkės.

There were installed 1200 dams, out of which 700 were made from
plastic pile sheets; 500 dams were made using peat. In the areas accessible with the heavy machinery, the ditches (0.5–2 m width, 1–1.6 m
depth) were dammed using the peat. Collective ditches (6–10 meters
wide and more than 2 meters deep) were dammed by combined decomposed peat dams supported by the pipe for water outflow.
Plastic pile sheets are usually installed in the areas difficult to access by heavy machinery due to the moist soil conditions. Usually, in
this way the smallest ditches were blocked.
Dams were built in a cascade starting from the centre of the bog
towards the edges. Properly installed dam stops water flow and retains the water in the bog.
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Durpės – pakankamai vandeniui nelaidi, užtūroms statyti tinkama natūrali medžiaga, kasama čia pat vietoje, t. y. pelkėje
(taip išvengiama papildomų transportavimo išlaidų).
Plastikinės spraustasienės – patvari ir UV spindulių poveikiui atspari sintetinė medžiaga, kurios gamyba paremta
ekologiškais sprendimais (gamyboje naudojamas ir perdirbtas plastikas). Plastikinėms spraustasienėms suteikiama iki 50 metų
garantija, taigi iš jų sukonstruotos užtūros ne mažiau kaip pusę amžiaus efektyviai saugos vandens išteklius atkuriamoje
pelkėje, kol sausinimo grioviai ilgainiui užaks ir atsikūrusi pelkė pati galės reguliuoti vandens režimą.
Peat is suitable local material (no extra transportation costs) for filling the dam since it is almost not water permeable.
Plastic planks made from strong PVC (Polyvinyl chloride) were used for dam building. 50-year warranty is given to this material.
Properly installed planks retain water in the bog and may serve for at least a half of century.

Įvairaus tipo užtūros / Different types of dams

Sumedėjusios augalijos šalinimas

Removal of woody vegetation

Apsausintos Aukštumalos pelkės dalys per pastaruosius 40 metų
apaugo aukštapelkėms nebūdingais medžiais ir krūmais, kurie ne
tik garina vandenį, bet ir skatina skaidytis durpes. Kad sumažėtų
vandens garinimas ir atsikurtų atviros pelkinės buveinės, 105 ha
plote iškirsta sumedėjusi augalija. Dėl klampaus durpinio grunto
nukirstą medieną išvežti iš pelkės buvo sudėtinga net ir žiemą, todėl dalis jos buvo sukrauta į tvenkiamus griovius ir virto substratu
kiminams įsikurti.

Woody vegetation, which started to grow in damaged areas of
the bog some 40 years ago, was removed in 105 ha. Most of cut
timber was laid down into ditches since it was impossible to remove it from the bog; dead timber serves as a substrate for Sphagnum
colonization.

Gamtotvarkos poveikis aukštapelkei
Vertinant gamtotvarkos priemonių veiksmingumą atkuriant
pelkės hidrologinę būklę, buvo įrengta pelkės vandens lygio stebėjimo sistema. Sausinamieji grioviai baigti tvenkti 2017 m. pradžioje. Pirmieji rezultatai leidžia tikėtis, kad ilgainiui aukštapelkės
buveinės atsikurs. Vandens lygis patvenktose pelkės dalyse pakilo net 0,5 m ar daugiau, sklidinuose vandens grioviuose sparčiai
auga kiminai, pavieniai kiminų fragmentai ima kurtis ant drėgnų
durpių paviršiaus netgi ten, kur šių samanų nebuvo jau kelis dešimtmečius.
Pakilus vandens lygiui susidarė palankios sąlygos pelkinių vabzdžių, varliagyvių ir paukščių populiacijoms gausėti. 2016 m. Aukštumalos draustinyje stebėtos net 5 perinčių dirvinių sėjikų poros.
Vis dėlto pelkės ekosistemai atsikurti reikės daugiau laiko, o biologinė įvairovė iš esmės pakis per keletą dešimtmečių.
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Patvenkus sausinamuosius griovius ir pašalinus sumedėjusią augaliją, pastebėta, kad atkuriamose pelkinėse buveinėse gruntinio vandens lygis pakilo
Ground water table increased within the habitats of the bog after the installation of dams and removal of woody vegetation

Projekto patirties sklaida

Impact of nature management actions
To assess the efficiency of project actions on the hydrology of
Aukštumala raised bog, a hydrological monitoring system has been
installed. The effect of implemented project actions is evident in all
dammed parts of Aukštumala raised bog, where due to the damming
and tree clearing the average water level has increased by 0.5 meter.
Sphagnum has started colonization in ditches filled in by water; also
mosses occur in heavily damaged places, where they have not been
found for last decades.
Raised water table has a positive impact on the improvement of
breeding condition for specialised species of bog insect, amphibian
and bird populations. In 2016, even five breeding pairs of threatened
Golden plover were observed. However, longer observation time is
needed to fully assess the effect of the installed restoration measures, while changes in biodiversity take some decades.

Projekto vykdytojai surengė 2 tarptautinius mokslinius ir praktinius seminarus (2014 ir 2016 m.) ir baigiamąją konferenciją
(2017 m.). Renginiuose aptartos naujausios pelkių ekologinio
atkūrimo ir gamtotvarkos tendencijos: hidrologinio režimo atkūrimo priemonės ir jų efektyvumas, augalinės dangos pažeistose
buveinėse atsikūrimo galimybės, sumedėjusios augalijos šalinimo
pelkių atkūrimo tikslais įteisinimo problemos, apleistų durpynų rekultivavimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimo
praktiniai ir teisiniai klausimai. Seminaruose ir konferencijoje aktyviai dalyvavo pelkių atkūrimo praktikai, mokslininkai, Aplinkos
ir Žemės ūkio ministerijų, saugomų teritorijų direkcijų darbuotojai
iš Lietuvos, atstovai iš Danijos, Vokietijos, Latvijos, Estijos, Lenkijos,
Didžiosios Britanijos, Suomijos, Baltarusijos, Rusijos ir kt. šalių. Projekto veiklos pristatytos 5 tarptautinėse konferencijose užsienyje.

Dissemination of project experience
The project promoters held two international scientific and practical workshops (2014 and 2016) and the final conference (2017). The
latest trends in ecological restoration and natural management of
wetlands were discussed: hydrological regime restoration measures
and their effectiveness, possibilities for the restoration of vegetation
cover in damaged habitats, problems of legalization of removal of
woody vegetation for wetland restoration purposes, practical and legal issues of recultivation of abandoned peatlands and reduction of
greenhouse gas emissions. Participants of the events were actively involved practitioners of wetland restoration, scientists, specialists from
the Ministries of Environment and Agriculture, Protected Area Authorities from Lithuania, Denmark, Germany, Latvia, Estonia, Poland,
Great Britain, Finland, Belarus, Russia and other countries. Project activities were presented at five international conferences abroad.
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Visuomenės švietimas / Public education

Projekto tinklalapis

Publications

Leaflets, project poster, publications for science and the society
were prepared and published with the support of the project, and
distributed free of charge. In 2016, a monumental scientific work
of German botanist C. A. Weber “On the vegetation and development of the raised bog of Augstumal in Memel delta including
comparative views on raised bogs of the Word” was translated and
published in Lithuanian. In 2017, an illustrated book “Aukštumala
raised bog: Past, Present, Dreams” and project booklet “Best practice on restoration of Aukštumala raised bog” were prepared and
published.

Tinklalapyje www.aukstumala.lt lietuvių ir anglų kalbomis
pateikta informacija apie Aukštumalos aukštapelkėje vykdytus
gamtotvarkos darbus, pelkinių ekosistemų atkūrimo pavyzdžius
užsienio šalyse, organizuotus renginius specialistams ir vietos
bendruomenei.

Project website

The website www.aukstumala.lt provides information in Lithuanian
and English about the nature management projects carried out in
Aukštumala raised bog, examples of restoration of mire ecosystems
in foreign countries, organized events for specialists and the local
community.

Dokumentinis filmas
Dokumentiniame filme „Aukštumala atgyja“ pasakojama apie
Aukštumalos aukštapelkės praeitį ir dabartį, gamtines vertybes
(augalijos ir gyvūnijos ypatumus, vertingas buveines), įgyvendinant projektą atliktus gamtotvarkos darbus ir jų svarbą tolesniam
pelkės gyvavimui.

Leidiniai
Projekto lėšomis išleisti ir nemokamai platinti lankstinukai, plakatas, leidiniai mokslui ir visuomenei. Į lietuvių kalbą išversta ir publikuota chrestomatinė vokiečių botaniko K. A. Vėberio (C. A. Weber)
monografija „Apie Aukštumalos aukštapelkės Nemuno deltoje augaliją ir vystymąsi lyginant su kitomis Žemės aukštapelkėmis“ (2016),
parengta ir atspausdinta gausiai iliustruota knyga „Aukštumala: praeitis, dabartis, svajonės“ (2017) ir leidinys pelkių atkūrimo specialistams „Geroji praktika atkuriant Aukštumalos aukštapelkę“ (2017).

Documentary

The documentary “Aukštumala is back to life“ tells about the past
and present of Aukštumala raised bog, its natural values (habitats,
flora and fauna diversity), nature management activities during the
project and their importance for the further life of the bog.
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Renginiai ir parodos
Įgyvendinant projektą vyko susitikimai su vietos bendruomene, svarbiausių projekto veiklų ir naujų leidinių pristatymo visuomenei renginiai Šilutėje, Rusnėje, Kintuose, Vilniuje. Parengti
du kilnojamosios fotografijų parodos apie Aukštumalos aukštapelkę rinkiniai, suorganizuota apie 20 parodų Vilniaus, Kauno, Šilutės, Alytaus miestų ir rajonų viešose erdvėse. Tarptautinės pelkių dienos proga surengti 4 pėsčiųjų žygiai į Aukštumalos pelkę,
kuriuose dalyvavo per 500 žmonių.
Events and exhibitions
During the project, the meetings with the local community,
events of the main project activities and presentations of new pub
lications in Šilutė, Rusnė, Kintai, Vilnius were held. Two sets of travelling photograph exhibitions about Aukštumala raised bog were
prepared; about 20 exhibitions were organized in public spaces of
Vilnius, Kaunas, Šilutė, Alytus cities and districts. On the occasion
of the International Wetland Day, there were organized four hiking
trips to Aukštumala bog – 500 people participated.

Gamtos gidų rengimas
Projekto lėšomis vietos gyventojams suorganizuoti gamtos
gidų kursai. Penkiolikai kursų klausytojų įteikti Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos patvirtinti gidų pažymėjimai. Parengti gamtos gidai sėkmingai veda ekskursijas ne
tik pelkėje, bet ir visame Nemuno deltos regioniniame parke.
Daugiau informacijos, kaip užsisakyti ekskursiją į Aukštumalos
pažintinį taką, galima rasti Nemuno deltos regioninio parko tinklalapyje www.nemunodelta.lt.
Training of nature guides
Nature guide courses were organized for local residents. Fifteen
course students were presented with certificates issued by the State
Tourism Department under the Ministry of Economy. Nature guides
successfully conduct excursions not only in the bog, but also in the
Nemunas Delta Regional Park. More information on booking an
excursion to Aukštumala educational trail, see the Nemunas Delta
Regional Park website at
www.nemunodelta.lt.

Gamtos gidų praktiniai
mokymai Aukštumalos pažintiniame take
Practical training of nature
guides in Aukštumala educational trail
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Pažintinio tako atnaujinimas

Reconstruction of educational trail

Rekonstruotas ir pailgintas Aukštumalos pažintinis pėsčiųjų
takas driekiasi 1,2 km į pelkės gilumą, tad lankytojai gali pamatyti aukštapelkės plynę su ežerokšniais, o ne tik apsausintus pelkės pakraščius. Dalis naujojo tako yra iškelta ant tvirtų plastikinių
vamzdžių, medinė tako danga padaryta iš impregnuotos pušinės
medienos. Tako pabaigoje prie pelkinio ežerokšnio įrengta 3 m
aukščio apžvalgos platforma.
Nors pažintinio tako lankytojus specialūs ženklai įspėja apie
gaisrų grėsmę ir draudimą rūkyti pelkėje, ne visi supranta neatsakingo elgesio su ugnimi pelkėje pavojus, todėl 2017 m. gegužės
pradžioje Aukštumalos pažintiniame take įsiplieskė gaisras. Ugnis
sunaikino 0,5 ha augalų dangos, apdegė medžiai, suniokota arba
stipriai apgadinta 150 m pažintinio tako medinės dangos.

The reconstructed and extended educational trail (1.2 km long)
goes to the heart of Aukštumala bog. Now visitors can see not only
drained margins of the bog, but also the plateau of the bog with many
small lakes. A part of the wooden trail is built from impregnated pine
tree planks and raised up on strong plastic tubes. At the end of the
trail, an observation platform has been built, which allows visitors to
enjoy the view of open landscape and dystrophic lakes in the front.
Although special signs warn the visitors about the fire risk and prohibiting of smoking in the area, however, not everyone understands
the consequences of irresponsible behaviour with fire in the peatland. As a result, the fire destroyed 0.5 ha of valuable bog habitats
and 150 m of reconstructed educational trail in May 2017.

Tik atsakingai elgdamiesi gamtoje mes sugebėsime išsaugoti šią trapią pelkinę ekosistemą!
Only responsible behaviour will help to preserve the fragile bog ecosystem!
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Leidinys išleistas įgyvendinant LIFE projektą LIFE AUKSTUMALA LIFE12 NAT/LT/000965
Aukštumalos aukštapelkės atkūrimas Nemuno deltos regioniniame parke
The booklet is published as part of LIFE Project LIFE AUKSTUMALA LIFE12 NAT/LT/000965
Restoration of Aukštumala raised bog in Nemunas Delta Regional Park
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