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P e l k ė –

NATŪRALI GĖLO VANDENS IR ORGANINĖS ANGLIES SAUGYKLA

Pelkės dengia vos 3 % viso sausumos ploto.
Jose sukaupta apie 10 % gėlo vandens išteklių 
ir net 2 kartus daugiau organinės anglies nei 

visuose mūsų planetos miškuose.



P e l k ė –

NATŪRALI GĖLO VANDENS IR ORGANINĖS ANGLIES SAUGYKLA

Durpėse sukaupta 1/3 planetos dirvožemiuse 
esančio CO2, t.y. beveik tiek, kiek jo yra 

atmosferoje.
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Lietuvos durpynų plotas
– 654 tūkst. ha

~10 %

Latvijoje ~ 12 %
Baltarusijoje ~12 %



Durpynų sausinimo tamsioji pusė

ŠESD emisijos

N išplovimas

Biologinės 
įvairovės nykimas

Kita (potvynių 
reguliavimas ir t.t.)
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Durpynų naudojimas



ŠESD emisijos apskaičiuotos naudojant IPCC koeficientus - 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands

N išplovimas apskaičiuotas pagal NEST metodiką. MoorFutures, 2015.

Miško bendrijos nusausintoje 
aukštapelkėje



Užleistų durpių karjerai
• Daugiau nei pusėje apleistų durpynų vyrauja miškų naudmenos.
• Preliminari šių vietų medynų analizė rodo, jog apleistuose durpiniuose karjeruose vyrauja beržynai, kuriuose produktyvumas 

dažnu atveju neviršija 100m3/ha
• Bendras EB svarbos buveinių plotas užleistuose durpynuose – 2735 ha;
• Vyrauja degradavusios aukštapekės (7120) – 2246 ha



• Valstybiniuose rezervatuose, nacionaliniuose ir 
regioniniuose parkuose bei draustiniuose šiuo metu 
yra 821 pelkė; 

• Bendras į saugomų teritorijų sudėtį įeinančių pelkių 
plotas siekia 78,36 tūkst. ha (18,9% visų Lietuvos 
pelkių); 

• Tipiškiems ir unikaliems pelkių kompleksams saugoti 
Lietuvoje įsteigti 107 telmologiniai draustiniai 

• Net septyni Lietuvos pelkiniai kompleksai yra 
tarptautinės svarbos ir saugomi tarptautinės Ramsaro 
konvencijos

Durpynų apsauga



LIFE PEAT RESTORE –
“CO2 emisijų sumažinimas atkuriant nusausintus ir

degraduojančius durpynus Šiaurės Europos lygumose”
LIFE15 CCM/DE/000138
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Reduction of CO2

emissions by restoring degraded peatlands
in Northern European Lowland

Pažeisti durpynai yra didelių šiltnamio efektą
sukeliančių dujų emisijų kiekių šaltinis

Devynių partnerių iš Lenkijos, Vokietijos ir Baltijos šalių LIFE 
klimato kaitų mažinimo projektas “Peat Restore” buvo pradėtas 
2016 metais. Per penkerius metus projekto šalyse 5 300 ha plote 
planuojama atkurti pažeistas pelkes ir sudaryti sąlygas organinės 
anglies kaupimuisi. Projektas vyksta 2016-2021 m.

Projekto metu vykdomos šios veiklos:
- Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimų durpynuose tyrimai; 
- hidrologiniai bei augalijos ir gyvūnijos tyrimai
- Gamtovarkos planų ir kitų planavimo dokumentų rengimas
- Hidrotechninių statinių statymas atkuriant pažeistus durpynus ir 

pakeliant juose vandens lygį
- Sumedėjusios augalijos kirtimai
- Kiminų pradmenų įkurdinimas
- Švietimas ir kitos veiklos 

https://life-peat-restore.eu/lt/projekt/


Sacharos pelkė

Amalvo pelkės pietinė 
dalis

Plinkšių durpynas

Aukštumalos durpynas

Pūsčios telmologinis
draustinis

Bendras atkuriamas plotas
Lietuvoje – apie 450 ha

Projekto vietovės



IPCC GEST

Žemėnauda Augalijo stipas Hidrologija Trofiškumas

Forests and
shrubberies; peat
moss lawn ; bog
heath; meadows, 
forbs and small 
sedges, reeds; 
etc.

Dry; 
moderately  
moist; moist; 
moderately 
wet; wet.

Oligotrophic; 
mezotrophic; 
eutrophic.

GEST tipas

Forest;
arable land;
grassland,drained
nutrient-poor;
shallow-drained
grassland;
deep-drained 
grassland;
Peat extraction site.
.

Žemėnauda

Arable land;
peat mining fields, 
meadows, etc.

METODŲ PALYGINIMAS



Atkurta Aukštumalos aukštapelkė 2017 m.  



Gruntinio vandens lygio svyravimai prieš atliekant gamtotvarkos 

darbus (2014–2016 m.) ir po jų (2016-2019) Aukštumalos pelkėje 



Kartu su UAB Klasmann-Deilmann Šilutė 
Aukštumalos durpyne įrengtas eksperimentinis 

kiminų ir kitų aukštapelkinių augalų auginimo laukas

Pelkininkystė!



Pūsčia prieš atkūrimą ir po atkūrimo



Sacharos pelkė prieš atkūrimą ir po atkūrimo
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Augalinės dangos ir kitų parametrų (vandens lygio, durpių 
charakteristikos ir kt.) buvo atlikti 2017 m. 

Visose projekto vietovėse buvo nustatyti GEST tipai

Kiekvienoje vietovėje augalija buvo tiriama pasirinktinai
10x10 metrų bareliuose atvirose vietovėse ir 25x25 m 
barelius miškingose vietovėse pritaikant Zürich-Monpellier
fito-cenologinį metodą.

Naujo metodo vystymas šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijoms pelkėse ir durpynuose nustatyti





GWP vertinimas (t co2 
eq/ha/year)

LT01 
Amalvas

LT02 Plinksiai LT03 Sachara LT04 Puscia
LT05 

Aukstumala

Iš viso po
metų, CO2 

ekv.

Vidutiniškai, 
t CO2 

ekv./ha 

Iš viso po 50  
metų, CO2 

ekv

Vidutiniškai, 
t CO2 

ekv./ha 

Dabartinė situacija 972 -61 48 479 59 1 498 3,33 74 891 166,42

Pesimistinis scenarijus 1 043 -19 97 564 26 1 711 3,80 85 552 190,12

Optimistinis scenarijus 111 -22 -37 175 4 232 0,52 11 592 25,76

Emisijų sumažinimas

(pesimistinis)
-70 -42 -49 -85 34 -213 -0,47 -10 661

-23,69

Emisijų sumažinimas

(optimistinis)
861 -40 85 304 55 1 266 2,81 63 299

140,66

Emisijų sumažinimo scenarijai

1 ha atkurtos pelkės sumažina apie ~3 tonas CO2 ekv. po metų. 

Tiesioginiai emisijų
matavimai dar vykdomi
Ir modeliuojami



Pelkės pagal tinkamumą vystyti pelkininkystę Lietuvoje
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Netinkamos vietovės - 116 959,62 ha

Daugiausia griežtą apsaugos statusą 
turinčios pelkės, pvz., valstybiniai rezervatai, 
kuriuose taikomi griežti ūkinės veiklos apribojimai. 

Tinkamos vietovės su didesniais 
apribojimais - 244 054,50 ha

Tinkamos vietovės su mažesniais 
apribojimais - 17 202,12 ha

Tinkamos vietovės – 262 689,53 

18,2 proc.

38,1 proc. 

2,7 proc. 

41,0 proc. Daugiausia tai – žemės ūkio naudmenos: 
ariama žemė, daugiametės pievos. 

Apleisti ir naudojami durpynai, EB svarbos 
natūralios pievų buveinės, II-IV grupių miškai

Įvairių kompleksinių draustinių pelkės, kuriose 
iš esmės būtų galima vykdyti pelkininkystę
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pelkininkystei vystyti erdvinis 
pasiskirstymas

IV kategorijos –
tinkamiausių pelkių ir durpynų

Lietuvos pelkės ir durpynai pagal tinkamumą pelkininkystei



Ar pelkės ir durpynai gali padėti švelninti 
klimato kaitą?

• Lietuva vis dar turi palyginti ženklų pelkių ir durpynų plotą, kurio didžioji dalis yra pažeista 
sausinimo sistemų, o jų naudojimas yra kenksmingas aplinkai plačiąja prasme, neatitinka 
nūdienos politinių aktualijų ir visuomenės poreikių. 

• Labiausiai degradavę durpynai aptinkami žemės ūkio naudmenose, kurių apie 100 000 ha yra 
paversta į ariamas žemes, dar apie 200 000 ha įrengtos nusausintos pievos. 

• Vieni tinkamiausių atkūrimui yra apleisti durpynai (bendras plotas apie 20 000 ha), kuriuose 
dominuoja daugiausia miško naudmenos, tačiau jų ūkinis naudojimas nerentabilus. 

• Dabartiniai teisės aktai neapibrėžia durpių kasybos pabaigos ir rekultivavimo santykio. Dėl to 
šiandien neturime nei vieno durpių gavybos įmonės rekultivuoto durpyno (viso ploto).

• Atkūrus ir pritaikius pelkininkystės ir/arba gamtosaugos poreikiams netausiai naudojamus 
durpynus, Lietuva ženkliai sumažintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, prisidėdama 
prie Paryžiaus susitarimo siekių įgyvendinimo. 

• Be drėgmės režimo atkūrimo pelkėse ir durpynuose teigiamas poveikis klimato kaitai nebus 
pasiektas....



Kontaktai: 
Nerijus Zableckis
Projekto nac. Koordinatorius
El.paštas zableckis@gmail.com
Tel.+37065620426
www.glis.lt
www.life-peat-restore.eu

http://www.glis.lt/

