Lietuvos mokslų akademijos ir Šilutės rajono savivaldybės diskusijos
dėl potvynių keliamų grėsmių ir priemonių, gerinančių gyvenamosios
aplinkos ir ūkinės veiklos sąlygas Nemuno deltoje,
REZOLIUCIJA

Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) 2019 m. birželio 20 d. kartu su Šilutės rajono savivaldybe buvo
organizuota diskusija Racionalūs būdai bei techninės priemonės, mažinančios potvynių keliamas
grėsmes bei gerinančios gyvenamosios aplinkos ir ūkinės veiklos sąlygas Nemuno deltoje. Diskusijoje dalyvavo LMA prezidentas, viceprezidentas ir nariai, Šilutės savivaldybės meras, administracijos
atstovai ir specialistai, LMA Vandens tarybos pirmininkas ir nariai, Aplinkos apsaugos agentūros
specialistai, mokslininkai ir svečiai. Buvo aptarta Šilutės r. žemės ūkio būklė, melioracijos ir Nemuno žemupio polderių sistemų naudojimo patirtis bei problemos, Nemuno upės nuotėkio kaita
klimato kaitos sąlygomis, nagrinėti Nemuno deltos darnaus vystymo aspektai, Šilutės r. vandenų
ekologinė būklė ir žuvų ištekliai bei kiti aktualūs Šilutės rajonui klausimai. Diskusijos dalyviai nusprendė šiais klausimais priimti rezoliuciją.
Šilutės rajonas yra Nemuno upės žemupyje (30 proc. viso ploto), kur žemės ūkio plėtotei reikia
nepertraukiamo vandens režimo reguliavimo ir tinkamos melioracijos bei kitų hidrotechnikos statinių priežiūros. Šioje srityje susikaupė daug problemų.
Rajone yra per 2,6 tūkst. hidrotechnikos statinių. Sausinama 85,11 tūkst. ha žemių, iš jų 78 proc.
drenažu. Dauguma drenažo sistemų įrengta prieš 50 metų, todėl 70 proc. jų susidėvėjusios ir blogai atlieka savo funkcijas. Pagal 2016 m. atliktą ekspertizę nustatyta, kad daugelis Šilutės r. hidrotechnikos statinių, pastatytų ant tvenkinių, yra avarinės būklės ir kelia pavojų aplinkai bei žmonėms. Ypač opi problema – polderinių sistemų (12 žiemos ir 13 vasaros polderių, kurių bendras
plotas 25 tūkst. ha) statinių remontas ir rekonstrukcija. Polderiai apjuosti pylimais, kurių bendras
ilgis 221,7 km. Žiemos polderiai saugo Šilutės miestą ir 36 kaimus nuo apsėmimo ištisus metus.
Jų techninė būklė sparčiai blogėja, tačiau tą būklę gerinančių priemonių finansavimas daug metų
nesikeičia. Jau daugiau kaip 20 metų nevyksta Nemuno upės vagos ir jos intakų žemupyje valymo
nuo sąnašų ir bunų (vandens srovės nukreipiamųjų statinių) atstatymo darbai. Tai labai padidina
potvynių riziką, jų trukmę ir daromą žalą, taip pat prailgina vandens iš polderių pašalinimo laiką ir
sąnaudas, sunkina žuvų patekimo į nerštavietes sąlygas. Vyriausybės programoje yra numatytas
valstybinių įmonių privatizavimas. Polderius eksploatuojanti įmonė UAB „Šilutės polderiai“ taip pat
yra šiame sąraše. Kyla daug nuogąstavimų, ar privatizavus šią įmonę bus užtikrinta saugi ir laiku
atlikta polderių sistemų priežiūra.

