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Pelkių apsauga ir jų atkūrimas mums svarbūs:

• biologinės įvairovės išsaugojimui;

• klimato reguliavimui (anglies dioksido absorbcija, 
organinės anglies kaupimas); 

• gėlo vandens valymui (gerina vandens kokybę bei 
akumuliuoja biologiškai pasyvius teršalus, ypač 
intensyvios žemdirbystės regionuose) ir kaupimui 
(potvynių, sausrų ir durpynų gaisrų prevencijai);

• dirvos erozijos ir durpių klodo suslūgimo prevencijai;

• vertingų atsinaujinančių gamtinių išteklių, kuriuos galima 
naudoti energetinėms reikmėms, pašarų, statybinių 
medžiagų gamyboje, maisto ir farmacijos pramonėse, 
amatininkystėje ir kt., tiekimui;

• vietos orų formavimui (mažina oro temperatūros svyra-
vimus, didina oro drėgnumą ir rūkų tikimybę, valo orą);

• estetiniu, rekreaciniu, sveikatinimo, mokslo ir kt. 
požiūriais.

Pelkės – labai vertingos ir 
pažeidžiamos gamtinės buveinės



Lietuvos durpynų plotas – 654 tūkst. ha

78% – žemapelkiniai
14% – tarpiniai
8% – aukštapelkiniai

Naudingos nuorodos:
www.geoportal.lt
www.neman-peatlands.eu

Valatka, Stoškus, Pileckas, 2018

http://www.geoportal.lt/
http://www.neman-peatlands.eu/




Beveik 70 % krašto pelkių yra nusausintos. 
Sausinimas atvėrė naujas pelkių ūkinio naudojimo 
galimybes – didžioji jų dalis buvo skirta žemdirbystės 
ir miškininkystės reikmėms, tačiau ilgainiui sukėlė 
daug problemų:
• durpių skaidymąsi ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

(ŠESD) emisijas;
• durpinių dirvožemių degradavimą, derlingumo mažėjimą ir 
dirvos paviršiaus suslūgimą;
• sudėtingėjantį žemių tvarkymą ir naudojimą;
• maistinių medžiagų (ypač azoto junginių) patekimą į 
vidaus vandenis ir jų eutrofikaciją;
• buveinių ir biologinės įvairovės nykimą;
• padidėjusią potvynių grėsmę; 
• padidėjusią durpynų gaisrų tikimybę.

Valatka, Stoškus, Pileckas, 2018

Problema

Nesausinta
Sausinta



• Lietuvoje iš nusausintų durpynų kasmet vidutiniškai išsiskiria 
apie 10 tūkst. Kt CO2 ekv. Šis kiekis beveik prilygsta Lietuvos 
energetikos sektoriui.

• Tvarus pelkių ir durpynų naudojimas ŠESD emisijas  padėtų 
sumažinti beveik 7 tūkst kt CO2 ekv. per metus - 63% 
dabartinio kiekio (Valatka ir kt., 2018)

Pelkių pasiskirstymas pagal žemės naudmenas
• Vyrauja  miškų ir žemės ūkio naudmenos
• Net 95% ŽŪ naudojamų pelkių yra 

nusausintos



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

• Bendras į saugomų teritorijų sudėtį įeinančių pelkių plotas siekia 
158,16 tūkst. ha, tai sudaro 24,5% visų Lietuvos pelkių;

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

• 7 Lietuvos pelkiniai kompleksai yra tarptautinės svarbos ir saugomi 
tarptautinės Ramsaro konvencijos, o jų bendras užimamas plotas –
65,6 tūkst. ha.

• ...tačiau

Atkūrimo prioritetų analizė

...daugumos EB svarbos pelkinių buveinių
(7110, 7140) būklė Lietuvoje yra nepalanki

Pelkių būklė Lietuvoje





Aukštumalos patirtis. Pirmasis etapas (2006)
• 2006 m. Gamtos tyrimų centro ir UAB „Šilutės durpės“ 

(dabar – UAB „Klasmann-Deilmann Šilutė“) vadovybės 
iniciatyva numatyta sumažinti neigiamą durpių kasybos 
poveikį Aukštumalos telmologinio draustinio būklei.

• Įrengta tiesioginį vandens nutekėjimą iš aukštapelkės į 
durpyną stabdanti eksperimentinė priemonės su 
polietilenine membrana (Pakalnis et al, 2009): 1 –
iškasta 2,5–3 m gylio tranšėja; 2 – tranšėjoje įtiesiama 
polietileninė membrana; 3 – tranšėja užpilama 
aukštapelkių durpėmis
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Pelkėdarai palankios sąlygos. Aukštumalos tyrimai.



• Įgyvendinant projektą buvo pastatyta beveik 1 200 įvairios 
konstrukcijos durpinio grunto ir plastikinių spraustasienių 
užtūrų, patvenkta apie 85 km ilgio barelinių ir 15 km ilgio 
pagrindinių (magistralinių) griovių.

• Vandens garinimui sumažinti ir atvirų pelkinių buveinių 
atsikūrimui paspartinti 105 ha plote buvo iškirsta sumedėjusi 
augalija

• Teigiamą durpinių užtūrų įtaką pelkės būklei iliustuoja 
hidrologinio monitoringo rezultatai. Vidutinis vandens lygis 
vegetacijos metu patvenkus sausinamuosius griovius ir 
pašalinus medžius bei jų atžalas pakilo 15 -35 cm ir visą 
laikotarpį nenukrito žemiau pelkėdarai nepalankios ribos 

Projektas Aukštumalos aukštapelkės atkūrimas Nemuno deltos regioniniame parke (LIFE 
AUKSTUMALA LIFE12 NAT/LT/000965)





Apleisti durpiniai karjerai
• Bendras plotas apie 19 tūkst. ha
• 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



Pūsčios pelkė. Projektas „CO2 emisijų sumažinimas atkuriant degraduojančius 
durpynus Šiaurės Europos lygumose (LIFE Peat Restore LIFE15 CCM/DE/000138)



• 81 ha plote sudarytos sąlygos hidrologinio režimo 
atsikūrimui ir 32 ha plote iškirsta sumedėjusi augalija. Iš 
viso buvo įrengtos 65 durpinės, 35 plastikinės ir 3 mišrios 
konstrukcijos užtūros, taip pat daugiau nei 100 vietų 
sulaužyti senieji drenažo vamzdžiai;

• Hidrologinio monitoringo rezultatai rodo, jog įgyvendinus 
gamtotvarkos plano užduotis, vandens lygis, nepaisant 
sąlyginai sauso 2019 metų vegetacijos sezono pakilo. 
Vidutinis vandens lygis 2019 metais buvo 8–19 cm 
aukštesnis, nei 2018 (iki tvenkimų).



Sacharos pelkė. Projektas „CO2 emisijų sumažinimas atkuriant degraduojančius 
durpynus Šiaurės Europos lygumose (LIFE Peat Restore LIFE15 CCM/DE/000138)

2018
2020 2020

• Atkuriant palankų pelkėdarai hidrologinį režimą, supilti 3 pylimai (pietinis pekės pakraštys) su 
specialiais vandens reguliavimui skirtais šuliniais (12 pav.), įrengta 200 durpinių, plastikinių 
spraustasienių ir mišrios konstrukcijos vandenį sulaikančių užtūrų;

• Iškirsta 30 hektarų medžių – daugiausiai beržų ir pušų – bei krūmų, kurie turi neigiamos įtakos pelkės 
vystymuisi ir atsikūrimui.



KIMINŲ AUGINIMAS 
AUKŠTAPELKINIŲ BUVEINIŲ 
ATKŪRIMUI IR (AR) GALIMYBĖ 
ŪKININKAUTI PAŽEISTOSE PELKĖSE 
KLIMATUI PALANKIU BŪDU

Kiminų auginimo sklypo formavimas ir donorinės medžiagos skleidimas 
Aukštumalos durpyne (Lietuva, 2019 m. rugsėjis): a – sklypo formavimo 
darbai (2019 04), b – donorinės medžiagos rinkimas; c) donorinės 
medžiagos skleidimas rankiniu ir d) mechanizuotu būdu, e) mulčiavimas 
šiaudais; f) užtvindytas sklypas



GEST metodikos taikymas apaskaitant ŠESD emisijas. Pūsčios pelkės pavyzdys



CO2 (t CO2-eq. /m) CH4 (t CO2-eq. /m) GWP* (t CO2-eq.

/m)

Bazinis scenarijus (be projekto), 2018 8277,53 253,85 8510,75

1. Peat Restore projekto scenarijus 1296,15 1308,80 2616,34

1. Emisijų pokytis (%) 84 -415 69

Pūsčios pelkės ŠESD emisijų pokyčių scenarijų skaičiavimas

Visų projekto vietovių ŠESD emisijų pokyčių scenarijų skaičiavimas



Interreg DESIRE vandens kokybei Nemuno baseine 
gerinti skirtas projektas
Dėmesys ŽŪ naudojamoms žemapelkėms, todėl 
įrengiamos reguliuojamos vandenį sulaikančios 
pralaidos



Pelkininkystė – alternatyva durpinių dirvožemių naudojimui 

Pelkininkystė  (angl. k. paludiculture) – klimatui 
palankus natūralių ir atkurtų pelkių ūkinis naudojimas, 
apimantis vietinių pelkinių augalų produkcijos paruošą, 
natūralioms pelkių buveinėms būdingo hidrologinio 
režimo palaikymą ir (ar) atkūrimą, durpėdaros 
skatinimą, pelkių biologinės įvairovės apsaugą siekiant 

užtikrinti pelkių ekologinį stabilumą. 

• Nustatyta, kad pelkininkystei tinkami plotai Lietuvoje 
sudaro apie 260 tūkst. ha plotą.

• Daugiausiai tai žemapelkės turinčios žemės ūkio 
paskirtį.

• Beveik 13 % žemės ūkyje naudojamų žemapelkių yra 
ariamos.



Apibendrinimas ir diskusija
• Ar ŠESD emisijos Lietuvoje iš LULUCF sektoriaus ara pakankamai gerai apskaitomos?

• Kaip apskaityti ŠESD emisijų pokyčius iš jau atkurtų pelkių?

• Nors tvarus pelkių ir durpynų naudojimas padėtų sumažinti ŠESD emisijas, pagerinti kitų ekosisteminių 
paslaugų kokybę bei pasiekti tarptautinius įsipareigojimus, kodėl iki šiol pelkių atkūrimas nėra 
prioritetinės svarbos klausimas? 

• Ar saugomos teritorijos statusas užtikrina palankią pelkės ir joje esančių buveinių būklę? Apleistų 
durpynų turinčių telmologinio draustinio statusą pavyzdžiai. 

• Apleistų durpinių karjerų likimas. Kas tvariau? Medynų ūkdymas, įprastinė durpynų rekultivacija ar 
pelkes formuojančių augalų įkurdinimas?

• Prielaidos atkūrimui.  Kaip įgyvendinti pelkių atkūrimą nesaugomose teritorijose?

• Orgniniai dirvožemiai turintys ŽŪ paskirtį Lietuvoje naudojami netvariai. Beveik 13 % žemės ūkyje 
naudojamų žemapelkių yra ariamos.  Būtų tikslinga skatinti tokių naudmenų virtimą į daugiametes 
pievas ir ganyklas. 

• Ar verta atkurti pelkes Lietuvoje?? Būtina siekiant įgyvendinti tarptautinius klimato kaitos  ir biologinės 
įvairovės išsaugojimo tikslus.


