Mitrzemes ūdens attīrīšanai – vai
tas mums ir labākais risinājums?
Novembra vidū projekta
"Nutrinflow" organizētajā
starptautiskajā konferencē
Zviedrijā pulcējās
lauksaimnieki, konsultanti,
pētnieki un politikas
veidotāji no Baltijas jūras
valstīm. Galvenā sarunas
tēma šoreiz bija mitrzemes
un to integrēšana
meliorācijas sistēmās.
Neliels ieskats ekspertu
secinājumos.

Z

viedrija ir viena no valstīm "pionierēm" mākslīgo mitrzemju veidošanā.
5261 mitrzeme tika uzbūvēta jau no
iepriekšējā plānošanas perioda LAP finansējuma, un to veidošana ar LAP atbalstu
turpinās arī šobrīd. Mitrzemju izveidošanu
finansē no vides pasākumu apakšprogrammas un fokusē uz diviem mērķiem: vai nu
barības vielu uztveršanai, vai arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. To efektivitātes novērtējumam zviedri ir apkopojuši datus, modelējuši situācijas. Aprēķini
rāda, ka gadā mitrzemes "noķer" apmēram
18 tonnas fosfora un 170 tonnas slāpekļa
savienojumu. Ražīgākas izrādījās tās,
kuras jau sākotnēji plānotas barības vielu
ķeršanai, nevis bioloģiskās daudzveidības

saglabāšanai. Tomēr kā negatīvu aspektu
konsultanti un lauksaimnieki vairākkārt
uzsvēra ļoti komplicēto birokrātisko sistēmu, kura jāpārvar, lai iegūtu projekta
atbalstu un finansējumu.
Dānijas eksperti, vērtējot savu mitrzemju efektivitāti, runā par 265 kg N, kas
tiek uztverti no ha LIZ. Lauksaimniecības
mitrzemes, labi darbojoties, uztver ~35%
no lauksaimniecības notecēs esošā kopējā
slāpekļa, kamēr speciāli būvētā fosfora
mitrzemē tiek aizturēti apmēram 24–28%
fosfora savienojumu.
Runājot par topošo LAP, izskanēja ideja
maksājumus zemes īpašniekiem piesaistīt
nevis par apsaimniekotajiem hektāriem,
kā tas ir līdz šim, bet gan maksāt par kon-

krētiem vides pasākumiem vai pakalpojumiem. Kā piemērs tika minēts aprēķins,
ka 1 ha mitrzeme, kas notur 300 kg N un
30 kg P var būt 40 000 SEK vērta gadā
(9310+30690 = 40 000 SEK). Kā papildus ieguvumi – bioloģiskā daudzveidība,
atpūtas vietas, laistīšanas ūdens. Joprojām
risināms jautājums ir mitrzemēs izaugušās
biomasas apsaimniekošana un tās lietderīga izmantošana.
Mitrzemes ir efektīvs instruments,
tomēr, veidojot vides aizsardzības pasākumus, noteikti nepieciešamas jaunas pieejas. Arvien vairāk tiek meklēti risinājumi,
kā slāpekli noturēt augsnē, piemēram,
izmantojot kontrolēto drenāžu, strukturēto kaļķošanu, inteliģentās buferjoslas
vai citus paņēmienus, tā vietā, lai barības
vielas "ķertu" aizplūstošajā ūdenī. Jāturpina
darbs, lai izveidotu un attīstītu vides elementus, kas var palīdzēt mazināt plūdu riskus un mazināt klimata pārmaiņu ietekmi
(piemēram, ūdens līmeņa regulēšana augsnē). Iespējams, šis ir virziens, kurā vajadzētu raudzīties arī mums, un līdzīgi, kā
to jau esam izdarījuši ar vairākām citām
lietām, pārlēkt uz nākošo evolūcijas līmeni,
izlaižot to, kam 20 – 30 gadu garumā cauri
gājušas kaimiņu valstis, pārņemot no
viņiem pieredzi un zināšanas.
Zanda Melnalksne
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