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SANTRAUKA
Biokuras Lietuvos energetikoje yra vienas svarbiausių atsinaujinančios energijos
išteklių, naudojamų šilumos energijai gaminti. Pastarojo energetinio išteklio panaudojimą lemia Lietuvos įsipareigojimai Europos Sąjungai ir valstybės vykdoma energetikos
politika, skatinanti gausinti ir panaudoti atsinaujinančios energijos šaltinius. Straipsnį
sudaro trys pagrindinės struktūrinės dalys, kuriose nagrinėjama potencialių biokuro
išteklių, t. y. trumpos rotacijos energetinių želdinių plotų, realizuotos miško produkcijos Lietuvos miškų urėdijose ir biokuro panaudojimo šilumos energijai gaminti Lietuvos centralizuotai tiekiamos šilumos sistemose, teritorinė sklaida 2012 m.
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Atsinaujinančios energijos ištekliai ir jų panaudojimas energetikoje yra viena iš prioritetinių sričių Lietuvos ir Europos Sąjungos politikoje. Pastariesiems
ištekliams gausinti ir panaudoti energetinėse sistemose skiriama daug dėmesio
Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (toliau – ES). Lietuvos priklausomybė nuo importuojamų iškastinių energijos išteklių, kurių dauguma importuojama iš Rusijos Federacijos, lemia, kad daugiau naudojama šios alternatyviosios energijos
išteklių. Praeityje Lietuvos centralizuotai tiekiamos šilumos sistema buvo vystoma iškastinio kuro pagrindu dėl pigių importuojamų energijos išteklių, nuošalyje paliekant atsinaujinančios energijos išteklius.
Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę energetikos sektorius buvo priklausomas nuo importuojamo iškastinio kuro, nors dalinę energetinę nepriklausomybę garantavo ir Ignalinos atominė elektrinė. Tačiau Lietuvos įsipareigojimai ES dėl Ignalinos atominės elektrinės uždarymo dar labiau padidino šalies
energetikos sektoriaus priklausomybę nuo išteklių importo. Lietuvai tapus ES
nare radikaliai keičiasi nacionalinė energetikos sektoriaus politika, nes ES šalys
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narės yra ratifikavusios Kioto protokolą, kurio tikslas – sumažinti CO2 emisijas iki 1993 m. lygio, skatinti panaudoti atsinaujinančios energijos išteklius ir
gerinti žmonių gyvenamosios aplinkos kokybę. Lietuva pagal Europos Parlamento 2009/28/EC direktyvą yra užsibrėžusi tikslą iki 2020 m. padidinti bendrą pagaminamos bioenergijos kiekį iki 23 proc. viso reikiamo energijos kiekio.
ES viena iš prioritetinių sričių yra siekis modernizuoti šilumos ir vėsinimo sistemų ūkius, tam skiriant ypatingą dėmesį ir paramą (Desbarats, Kretschmer,
2011). Energetikos specialistai formuluodami galimas ateities energetinės politikos tendencijas akcentuoja didelį kietosios biomasės panaudojimo potencialą
šilumos ir vėsinimo sistemų ūkiuose (Desbarats, Kretschmer, 2011). Šilumos
sistemų pritaikymas panaudoti kietąją biomasę gana radikaliai pakeistų valstybių narių kuro balansą, sumažintų importuojamo iškastinio kuro poreikius,
turėtų teigiamą naudą regionų ekonomikai ir socialinei aplinkai, būtų vykdomi
tarptautiniai įsipareigojimai, didinama šalių energetinė nepriklausomybė, gerėtų aplinkos kokybė, mažėtų CO2 emisijos. Panaudoti atsinaujinančios energijos išteklius Lietuvos energetikoje yra vienas iš prioritetinių valstybės tikslų
ir siekių, kurie įteisinti Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje (Nacionalinė energetinės..., 2012).
Pastarosios strategijos vienas iš esminių tikslų yra panaikinti Lietuvos kaip
energetinės salos padėtį, didinti vietinių išteklių, ypač atsinaujinančios energijos išteklių, panaudojimą, radikaliai mažinti gamtinių dujų importą modernizuojant sąlyginai neefektyvias centralizuotai tiekiamos šilumos sistemas, jas
taip pritaikant, kad būtų galima panaudoti kietąjį biokurą, bei laikytis Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos principų (Nacionalinė energetinės...,
2012). Lietuvos nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje pabrėžiama būtinybė kompleksiškai modernizuoti energetikos sektorių, siekiant tvaraus vystymosi tiek energetinėje, tiek socialinėje, tiek ekologinėje plotmėje (Nacionalinė
energetinės..., 2012). Kietojo biokuro panaudojimą Lietuvoje reguliuoja 2011 m.
„Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas“, kuriame detalizuoti ES direktyvose iškelti tikslai Lietuvai, pabrėžiama būtinybė didinti atsinaujinančios
energijos išteklių panaudojimą šilumos ūkio sistemose. 2007 m. Lietuvos šilumos ūkio įstatyme suformuotos gairės, kuriomis valstybė ir savivaldybės turi
iškastinį kurą pakeisti vietinės kilmės atsinaujinančios energijos ištekliais, ypač
biokuru, kuris turėtų būti auginamas šalia katilinių. Įstatyme akcentuojama
pirmenybės teisė supirkti šilumos energiją, kuri pagaminta naudojant atsinaujinančios energijos išteklius. Biomasės auginimas energetiniams poreikiams ten-

kinti Lietuvoje laikoma viena svarbesnių energetikos sektoriaus krypčių, kurią
skatina valstybė ir ES taikydama tiesioginių išmokų sistemą. ES ir Lietuva remia biokuro gavybą ir gamybą, kai sąlyginai nederlingose ir apleistose žemėse
yra auginami trumpos rotacijos energetiniai želdiniai, skirti kietajam biokurui
gaminti. Kitas kietojo biokuro šaltinis yra Lietuvos miškuose, kur kaip biokurą
galima panaudoti miško ruošos darbų metu susidariusias kirtimo atliekas ir
malkinę medieną. Kietasis biokuras efektyviausiai panaudojamas Lietuvos centralizuotai tiekiamos šilumos sistemose ir privačiuose namų ūkiuose.
Biokuro panaudojimas ir gavyba Lietuvoje yra sąlyginai naujas reiškinys
energetikos sektoriuje, įgaunantis vis didesnę svarbą nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje, nes pastarosios bioenergijos gavyba ir gamyba užima vis didesnę
Lietuvos energijos balanso dalį.
Straipsnio tikslas – išanalizuoti biokuro gavybos ir panaudojimo Lietuvos centralizuotai tiekiamos šilumos sistemose teritorinės sklaidos ypatumus
2012 m. Siekiant tikslo suformuluoti šie uždaviniai:
1. Atlikti trumpos rotacijos energetinių želdinių teritorinės sklaidos analizę.
2. Išanalizuoti miško produkcijos panaudojimo biokurui gaminti teritorinės sklaidos ypatumus.
3. Išnagrinėti biokuro panaudojimą Lietuvos centralizuotai tiekiamos šilumos sistemose.
Metodika. Šis mokslinis straipsnis sudarytas iš trijų pagrindinių dalių. Pirmojoje straipsnio dalyje nagrinėjami potencialiai galimi biokuro ištekliai auginant trumpos rotacijos energetinius želdinius ir pastarųjų želdinių plotų teritorinė sklaida Lietuvos savivaldybių teritorijose. Duomenys apie deklaruotus
trumpos rotacijos energetinių želdinių plotus Lietuvos teritorijoje panaudoti iš
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenų bazės. Remiantis pastaraisiais duomenimis, sudaryta kartoschema, iliustruojanti trumpos rotacijos
energetinių želdinių teritorinę sklaidą (1 pav.).
Antrojoje straipsnio dalyje nagrinėjama valstybiniuose miškuose paruošiamos malkinės medienos ir kirtimų atliekų, kurie yra pagrindinis biokuro
šaltinis Lietuvoje, teritorinė sklaida. Realizuotos malkinės medienos ir kirtimo
atliekų tūriai, skaičiuojami tūkst. m3, susumuoti ir pateikti Lietuvos miškų urėdijose realizuotos biomasės kartoschemoje (2 pav.). Kartoschemai sudaryti buvo
naudojami Generalinės miškų urėdijos duomenys. Joje nepateikti Neringos savivaldybės teritorijoje esančių miškų biomasės realizavimo duomenys, kadangi
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šioje teritorijoje esančių miškų priežiūrą analizuojamu laikotarpiu vykdė Kuršių
nerijos nacionalinio parko direkcija.
Biokuro panaudojimo Lietuvos energetikoje, tiksliau, centralizuotai tiekiamos šilumos sistemose (toliau – CTŠS), analizė pateikiama trečiojoje straipsnio
dalyje. Darbe analizuojama 2012 m. biokuro panaudojimo Lietuvos energetikoje
teritorinė sklaida savivaldybių lygmeniu. Duomenis apie biokuro panaudojimą
Lietuvos CTŠS pateikė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. AB
„Panevėžio energija“, AB „Kauno energija“, AB „Šiaulių energija“ ir UAB „Litesko“ įmonių kuro balansų duomenys nedetalizuoti savivaldybių lygmeniu sudarant biokuro panaudojimo CTŠS kartoschemą (3 pav.), kadangi pastarieji duomenys, pateikti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, buvo apibendrinti. Dalies savivaldybių CTŠS įmonių kuro balansų duomenys panaudoti
iš Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos ataskaitų bei savivaldybių tarybų spendimų, pateikiamų internete.
Straipsnio autoriai nagrinėdami biomasės ir biokuro išteklių panaudojimo
energetikoje teritorinės sklaidos ypatumus atliko išsamią mokslinės literatūros
analizę. Biomasės ir kitų atsinaujinančios energijos išteklių teritorinius aspektus Lietuvoje nagrinėjo A. Galinis (2009), V. Katinas (2007), A. Baltrušaitis ir
L. Andersonas (2000), M. Kreivys (2009). Biokuro panaudojimo klausimus tyrė
V. Varres ir kiti (2007), D. Babickas (2013). Bioenergetikos plėtros perspektyvas ir
problematiką nagrinėjo P. Janulis ir kt. (2007). Lietuvos kaimiškų vietovių perspektyvas panaudojant atsinaujinančios energijos išteklius analizavo J. Drožd ir
N. Jurkėnaitė (2011).
Šiame straipsnyje biomasė suprantama kaip biologiškai skaidžios biologinės
kilmės žemės ūkio, miškų ūkio ir susijusių pramonės šakų žaliavos, atliekos ir
liekanos. Biokuras – tai iš biomasės pagaminti degieji dujiniai, skystieji ir kietieji
produktai, naudojami energijai gaminti. Šiame straipsnyje biokuras suprantamas kaip iš biomasės pagaminti degieji kietieji produktai, naudojami energijai
gauti.

ENERGETINIŲ ŽELDINIŲ PLOTŲ TERITORINĖ SKLAIDA
LIETUVOJE 2012 METAIS
Lietuvoje energetinių želdinių auginimas yra sąlyginai nauja žemės ūkio
sritis, kurios tradicijos pradėtos formuoti nuo 2004 m. Lietuvai tapus ES nare.
Viena iš Lietuvos energetinės politikos krypčių, papildomai remiamų finansiš-

kai, yra šių energetinių želdinių kultūrų, skirtų energetiniams poreikiams tenkinti, auginimo skatinimas (Bondzinskas, 2014). Trumpos rotacijos energetinių
želdinių teritorinę sklaidą lemia ūkininkų siekis auginti pelningiausią tam tikromis ekonominėmis ir agronominėmis sąlygomis kultūrą, savivaldybės miškingumas, dirvožemio savybės ir reljefas, dirvožemio melioracinių sistemų plėtra (Bondzinskas, 2014). Energetinių želdinių plantacijų įrengimas, priklausomai nuo planuojamų auginti augalų rūšies, gali būti ribojamas atsižvelgiant į
sausinimo sistemų būklę ir dirvožemio derlingumą (Bondzinskas, 2014).
Lietuvos savivaldybėse trumpos rotacijos energetinių želdinių plotai pasiskirstę netolygiai (1 pav.). Dalyje savivaldybių 2012 m. visiškai nedeklaruota
energetinių želdinių plotų. Šiaurinėje Lietuvos dalyje (Pakruojo, Pasvalio, Biržų ir Rokiškio r. savivaldybėse) energetinių želdinių neauginama dėl įvairių
priežasčių. Pavyzdžiui, Pakruojo r. savivaldybėje senas žemdirbystės tradicijas
puoselėjančių ūkių ir žemės ūkio bendrovių prioritetas – pašarinių ir maistinių javų auginimas, tam yra tinkami dirvožemiai ir didelis melioruotų žemių
plotas. Pasvalio ir Biržų r. savivaldybių teritorijose energetinių želdinių neauginama ir dėl karstėjimo proceso, nes kai kurių trumpos rotacijos energetinių
želdinių šaknys gali išsikeroti daugiau kaip 1 m gylio, o tai spartina karstėjimo
procesą. Rokiškio r. savivaldybės teritorijoje auginama maistinių ir pašarinių
javų ir dalis žemės ūkio naudmenų naudojama techninėms kultūroms auginti, kadangi Obeliuose yra etilo alkoholio, rapsų aliejaus ir biodyzelino priedų
gamykla.
Daugiausia biokurui gaminti skirtų želdinių auginama Rytų Lietuvoje. Dideli energetinių želdinių plotai deklaruoti Zarasų, Utenos, Ignalinos, Molėtų ir
Vilniaus r. savivaldybėse. Tai lėmė sąlyginai mažas derlingų nusausintų žemių
plotas, didelė biokuro produkcijos paklausa nagrinėjamose ir kaimyninėse savivaldybių CTŠS katilinėse bei regione veikianti UAB „Renergija“, kuri teikia energetinių plantacijų priežiūros, įveisimo, derliaus nuėmimo, ūkininkų konsultavimo paslaugas bei realizuoja ir gamina biokurą. Švenčionių r. savivaldybės teritorijoje deklaruoti didžiausi energetinių želdinių plotai, t. y. 379 ha. Didžiausius
energetinių želdinių plotus Švenčionių r. savivaldybės teritorijoje lėmė biokuro
poreikis, nederlingi dirvožemiai ir dideli nesausintų žemių plotai, sąlyginai mažai rentabilus tradicinių žemės ūkio kultūrų auginimas ir dalies ūkininkų persiorientavimas auginti energetinius želdinius.
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dalies ūkių persiorientavimas į netradicinių kultūrų auginimą, didelė biokuro
paklausa nagrinėjamoje ir gretimose r. savivaldybėse. Šakių r. ir Kalvarijos savivaldybėse energetinių želdinių neauginama.
Vakarų Lietuvos Šilalės, Tauragės r. ir Rietavo savivaldybėse nedeklaruota
trumpos rotacijos energetinių želdinių. Rietavo savivaldybės teritorijoje yra sąlyginai didelis miškingumas, kuris sumažina biokuro paklausą savivaldybėje.
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Tauragės ir Šilalės r. savivaldybių teritorijose daugiausia auginama javų ir techninių kultūrų (Bondzinskas, 2014). Šilutės r. savivaldybės teritorijoje 2012 m. deklaruota apie 60 ha energetinių želdinių. Santykinai didelį energetinių želdinių
plotą minėtoje savivaldybėje lėmė didelė biokuro paklausa Šilutės miesto CTŠS
katilinėje.
Šiaurės Vakarų Lietuvoje didžiausi trumpos rotacijos energetinių želdinių
plotai deklaruoti Akmenės ir Telšių r. savivaldybėse. Taigi energetinių augalų
auginimą lėmė didelė biokuro paklausa vietos katilinėse, ES ir Lietuvos parama
įveisiant energetinių želdinių plantacijas ir jas prižiūrint. Likusiose šiaurės vakarų savivaldybių teritorijose energetinių želdinių auginama iki 4 ha.
Vidurio Lietuvoje biokurui skirtų energetinių želdinių auginama Panevėžio, Jonavos, Raseinių, Radviliškio ir Kauno r. savivaldybėse. Kiekvienoje savivaldybėje auginama vidutiniškai iki 34 ha energetinių augalų. Išimtis yra Kauno r. savivaldybė, kurioje auginama apie 50 ha želdinių. Kėdainių r. savivaldybėje neauginama energetinių želdinių dėl sąlyginai derlingų dirvožemių, kuriuos
dirbant plėtojama tradicinė žemdirbystė.
Dideli energetinių augalų plotai yra Rytų ir Pietryčių Lietuvoje bei Šiaurės
Vakarų Lietuvos dalyje.

Miško produkcijos potencialas biokurui gaminti Lietuvoje nagrinėjamu laikotarpiu buvo didžiausias, lyginant su kitais kietosios biomasės šaltiniais. Šioje
straipsnio dalyje nagrinėti pirminiai miško produkcijos ištekliai, kuriuos sudaro miško kirtimo atliekos ir malkinė mediena. Pastarųjų išteklių panaudojimas
(išvežimas iš kirtavietės) reglamentuojamas teisiniais dokumentais (Bondzinskas, 2014). Analizuojant Lietuvos miškų urėdijų realizuotos malkinės medienos
ir miško kirtimo atliekų teritorinės sklaidos ypatumus svarbu paminėti, kad
didelė dalis pastarosios produkcijos panaudota privačių namų savininkų energetiniams poreikiams tenkinti. Lietuvos privačių miškų savininkų realizuotos
miško produkcijos, skirtos biokurui gaminti, dalis straipsnyje nenagrinėta dėl
duomenų trūkumo.
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Lietuvos miškų urėdijos 2012 m. realizavo daugiau kaip 720 tūkst. m3 malkinės medienos ir miško kirtimo atliekų (2 pav.). Daugiausia miško produkcijos, tinkamos biokurui gaminti, paruošta Mažeikių (28,1 tūkst. m3), Radviliškio
(38,5 tūkst. m3), Ignalinos (28,2 tūkst. m3), Kėdainių ( 26,7 tūkst. m3) ir Tauragės
(34,5 tūkst. m3) miškų urėdijose. Didelius realizuotos, biokurui gaminti tinkamos miško produkcijos kiekius lėmė pastarųjų urėdijų teritorijoje esančių CTŠS
biokurą deginančių katilinių kuro poreikis (3 pav.), atlikti miško ruošos darbai.
Mažiausiai miško produkcijos, tinkamos biokurui gaminti, paruošta Tytuvėnų,
Kazlų Rūdos, Rokiškio, Zarasų, Alytaus, Veisiejų, Druskininkų, Šalčininkų miškų urėdijose. Tai lėmė analizuojamose urėdijose esančių miškų medynų rūšinė
sudėtis, nuo kurios priklauso paruoštos malkinės medienos ir kirtimo atliekų
kiekiai, atliktų miško ruošos darbų mastai, biokurui gaminti tinkamos miško
produkcijos poreikis nagrinėjamoje teritorijoje.
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Rytų ir Pietų Lietuvoje, Švenčionėlių, Trakų, Prienų, Marijampolės miškų urėdijose, buvo parduota sąlyginai dideli biokurui gaminti tinkamos miško
produkcijos kiekiai dėl didelės biokuro paklausos Rytų ir Pietų Lietuvoje, kur
iš biokuro pagaminta šiluma sudaro didžiausią šilumos energijos balanso dalį.
Vakarų ir Šiaurės Lietuvoje sąlyginai didelius miško produkcijos kiekius (iki
25 tūkst. m3 produkcijos) pardavė Šakių, Jurbarko, Rietavo, Kretingos, Joniškio,
Pakruojo ir Biržų miškų urėdijos. Biokuro poreikis, urėdijų atlikti miško ruošos
darbai, techninės urėdijų ir biokuro gamintojų galimybės apdoroti miško produkciją lemia didelius biokurui gaminti parduotus miško produkcijos kiekius.
Vidurio Lietuvoje didelius miško produkcijos, tinkamos biokurui gaminti,
kiekius pardavė Panevėžio (23,7 tūkst. m3), Ukmergės (18,9 tūkst. m3), Raseinių
(24,8 tūkst. m3) miškų urėdijos.
Likusiose Lietuvos miškų urėdijose miško produkcijos, tinkamos biokurui
gaminti, pagaminta sąlyginai nedaug (iki 12 tūkst. m3). Nagrinėtus rezultatus
lėmė urėdijų miškingumas, miško ruošos mastai.

Sovietmečiu Lietuvoje buvo plėtojama centralizuotai tiekiamos šilumos infrastruktūra pigaus iškastinio kuro pagrindu. Šilumos energijos vartotojai buvo
sistemingai įtraukiami į centralizuotai tiekiamos šilumos sistemą, nepaliekant
kitos energijos naudojimo alternatyvos. Didėjanti CTŠS įtaka šalies energetikos
sektoriuje lėmė Lietuvos energetines problemas atkūrus Nepriklausomybę. Tokia situacija susidarė ir dėl geležinkelių bei dujotiekių infrastruktūros išdėstymo, kuris lemia dalyje Lietuvos savivaldybių centralizuotai tiekiamos šilumos
katilinėse naudojamo kuro rūšį, kadangi prieiga prie infrastruktūros objektų
garantuoja nenutrūkstamą kuro (gamtinių dujų, mazuto, akmens anglių) tiekimą (Bondzinskas, 2014). Pastaroji infrastruktūra naudojama ir šiuo metu, kadangi dalies Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių CTŠS katilinių naudoja gamtines dujas, mazutą, dyzeliną. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę buvo siekiama
sumažinti iškastinio kuro naudojimą šilumos ūkio katilinėse, pastarąjį keičiant
biokuru.
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3 pav. Kietosios biomasės panaudojimas centralizuotai tiekiamos šilumos
sistemose 2012 m. (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
duomenų bazė 2004–2013 m.; Babickas, 2013 m.; UAB „Neringos energija“,
2013 m.; Kalvarijos ir Pagėgių savivaldybių tarybų posėdžių protokolai, 2012 m.)
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Straipsnyje nagrinėjamas biokuro naudojimas Lietuvos CTŠS savivaldybėse
2012 m., nustatomi biokuro naudojimo centralizuotai tiekiamos šilumos ūkyje
teritorinės sklaidos dėsningumai.
Lietuvoje 2012 m. centralizuotai tiekiamai šilumai gaminti sunaudota 726 400 tne1, t. y. didžiuliai energijos kiekiai. Didžiąją kuro balanso dalį
(68,8 proc.) sudaro gamtinės dujos (Bondzinskas, 2014). Antrojoje vietoje pagal
sunaudojimą – kietoji biomasė (biokuras), kuri sudarė 26,7 proc. bendro kuro
balanso. Likusią kuro dalį sudarė mazutas, akmens anglis, dyzelinas, skalūnų
alyva, durpės ir kitas kuras.
Rytų Lietuvoje didžioji šilumos energijos dalis pagaminta iš biokuro (3 pav.).
Molėtų ir Ignalinos r. savivaldybėse iš biokuro pagaminta 100 proc. šilumos
energijos, tiekiamos vartotojams. Tokius biokuro sunaudojimo rodiklius lėmė
modernizuotos šilumos ūkio katilinės (pasinaudojant ES struktūrinių fondų parama), įrengti šilumos ekonomaizeriai, kurie sutaupo iki 15 proc. pagamintos

šilumos energijos (Babickas, 2013). Utenos, Švenčionių ir Širvintų r. savivaldybių
CTŠS katilinėse sudeginta 85 proc. kietojo biokuro ir 15 proc. gamtinių dujų.
Minėtose r. savivaldybėse nuosekliai yra atnaujinamos katilinės jas pritaikant
biokurui deginti. Šiose savivaldybėse yra didelių trumpos rotacijos energetinių
želdinių plotų (1 pav.), kuriuose užaugintas biokuras sudeginamas vietinėse kietojo biokuro katilinėse. Vilniaus miestas sunaudojo daugiau nei trečdalį visos
Lietuvos CTŠS pagamintos šilumos. Čia tik 14 proc. šilumos buvo pagaminta
iš kietojo biokuro (malkinės medienos). Daugiau nei 80 proc. kuro, panaudoto
šilumos energijai pagaminti, sudarė gamtinės dujos, kadangi didžiąją dalį miestui tiekiamos šilumos energijos pagaminama „Vilniaus termofikacinėje elektrinėje“. Vilniaus ir Elektrėnų r. savivaldybėse šilumai pagaminti biokuro panaudota mažai. Elektrėnų r. savivaldybės gyventojams šilumos energija gaminama
„Lietuvos termofikacinėje elektrinėje“ deginant gamtines dujas. Visagino mieste
centralizuotai tiekiama šiluma gaminama tik iš gamtinių dujų, o pagamintos
šilumos kiekiai yra didžiuliai.
Pietų Lietuvoje biokuro daugiausia panaudota Lazdijų, Varėnos ir Birštono r. savivaldybėse, iš kurio pagaminta iki 100 proc. centralizuotai tiekiamos
šilumos. Tai lėmė sąlyginai gausūs biokuro ištekliai, katilinių modernizacija jas
pritaikant biokurui deginti. Druskininkų, Prienų, Kalvarijos, Marijampolės,
Vilkaviškio ir Alytaus centralizuotai tiekamos šilumos gamybos įmonėse apie
50–70 proc. sunaudojamo kuro sudarė gamtinės dujos, 30–50 proc. – biokuras,
kuriuo apsirūpinama savivaldybės ribose, esant dideliems savivaldybių teritorijose esančių miškų plotams.
Vakarų Lietuvoje išsiskiria regionas, kur biokuras naudojamas šilumai gaminti. Jį sudaro Nidos, Šilutės, Tauragės, Šilalės, Kelmės, Rietavo, Plungės, Kretingos, Skuodo ir Mažeikių r. savivaldybės, kuriose 60–90 proc. šilumos energijos pagaminta naudojant biokurą, o likusi energijos dalis – naudojant gamtines
dujas, mazutą, dyzeliną. Pastarosiose savivaldybėse auginama iki 40 ha trumpos
rotacijos energetinių želdinių, kurių biomasė kartu su biokuru, gaunamu iš miško ruošos, panaudota šilumos energijai pagaminti. Klaipėdos miesto, Pagėgių ir
Klaipėdos r. savivaldybėse CTŠS kuro balanso struktūrą sudarė gamtinės dujos
ir mazutas, o biokuro nenaudota.
Šiaurės Lietuvoje – Akmenės, Joniškio, Šiaulių miesto ir rajono savivaldybėse – 50–70 proc. centralizuotai tiekiamos šilumos energijos pagaminama iš
iškastinio kuro. Šiaulių miesto, Joniškio ir Šiaulių r. savivaldybių CTŠS tik apie
3 proc. šilumos energijos pagaminama iš biomasės. AB „Panevėžio energijos“

Vaidas Bondzinskas, Jurgita Mačiulytė

Biokuras Lietuvos energetikoje: energetinių želdinių ir miško produkcijos geografinė analizė

43

Geografija ir edukacija. 2016 (4)

(3 pav.) valdomų savivaldybių CTŠS 43 proc. energijos pagaminama iš biokuro,
likusi dalis energijos – deginant gamtines dujas (55 proc.) ir mazutą (2 proc.).
Pakruojo, Biržų, Radviliškio r. savivaldybėse CTŠS 55–85 proc. šilumos energijos pagaminama deginant biokurą. Likusi dalis energijos pagaminama deginant
gamtines dujas, mazutą, panaudotą alyvą.
Vidurio Lietuvoje – Kauno miesto, Ukmergės, Jonavos, Jurbarko ir Kauno r.
savivaldybėse – CTŠS energijai pagaminti panaudojama sąlyginai mažai biokuro. Kauno miestui dalį šilumos energijos gamina „Kauno šiluminė elektrinė“,
deginanti gamtines dujas, o likusi energijos dalis pagaminama biokuro katilinėse. Jurbarko CTŠS 1 proc. šilumos energijos pagaminama iš biodujų, Jonavoje
100 proc. energijos pagaminama iš gamtinių dujų. Ukmergės r. savivaldybėje
CTŠS 2012 m. 15 proc. energijos pagaminama iš biokuro.
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1. Atsinaujinančios energijos išteklių, o ypač biokuro išteklių, gausinimas ir
panaudojimas energetikos sektoriuje yra viena iš prioritetinių Lietuvos energetikos politikos sričių. Tai lemia valstybės įsipareigojimai ES ir siekis didinti energetinę nepriklausomybę.
2. 2012 m. trumpos rotacijos energetinių želdinių plotai teritoriškai išsidėstę
netolygiai. Didžiausi energetinių želdinių plotai yra Vakarų, Rytų ir Pietų
Lietuvos savivaldybių teritorijose dėl didelio biokuro poreikio ir valstybės
paramos biokuro žaliavos augintojams.
3. Didžiausi biokuro žaliavos kiekiai 2012 m. paruošti Lietuvos miškų urėdijose, ypač Radviliškio, Ignalinos, Kėdainių, Mažeikių ir Tauragės miškų urėdijų teritorijose, dėl pastarųjų urėdijų teritorijose CTŠS katilinių poreikių ir
urėdijų vykdytos miško ruošos.
4. Daugiausia biokuro šilumos energijai pagaminti 2012 m. panaudojo Lietuvos savivaldybių valdomos CTŠS katilinės, o 100 proc. šilumos energijos iš
biokuro pagamina Ignalinos, Molėtų ir Šilalės CTŠS.
5. Biokuro panaudojimas CTŠS priklauso nuo Lietuvos dujotiekio ir geležinkelio tinklo. Savivaldybės, turinčios šios infrastruktūros objektus, daugiau
šilumos energijos gamino naudodamos iškastinį kurą.
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BIO-FUEL IN LITHUANIA’S ENERGETICS: GEOGRAPHICAL
ANALYSIS OF ENERGY CROPS AND FOREST PRODUCTS

Vaidas Bondzinskas, Jurgita Mačiulytė

Summary

Vaidas Bondzinskas, Jurgita Mačiulytė

Bio-fuel, used for production of thermal energy, is one of the most important renewable energy sources in Lithuania. The use of this energy source is determined by
Lithuania‘s commitments to the European Union and the energetic policy carried out by
the state, which encourages the use and replenishment of renewable energy sources. The
article consists of three parts, which analyze the teritorial distribution of potential biofuel resources, i.e. short-rotation energy crops, realized forest products in Lithuania‘s
forestry enterprises, and use of bio-fuel for production of thermal energy for Lithuania‘s
centralized heating systems in 2012.
Keywords: short-rotation energy crops, bio-fuel, forest products, energetics.

46

