
Pelkininkystės galimybės Lietuvoje:
žemės naudojimu pagrįstas CO2 emisijų mažinimas

Reduction of Land-Use Based CO2 Emissions – Feasibility of Paludiculture in Lithuania

Leonas JARAŠIUS, 
Nerijus ZABLECKIS, 
Jūratė SENDŽIKAITĖ

KLIMATOLIETUVOJE. GLOBALŪS IR NACIONALINIAI IŠŠŪKIAI, STEBĖSENA IR POLITIKOS GAIRĖS



• Tausus pelkių ir durpynų naudojimas gali daug prisidėti 
prie Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų sumažinti ŠESD 
emisijas. Tai būtų efektyvus indėlis į klimato kaitos 
švelninimą. Sausinimo nepažeistos pelkės yra natūralios 
ekosistemos, efektyviai sugeriančios anglies dioksidą iš 
atmosferos ir patikimai jį laikančios organinės anglies 
saugyklose – durpėse

• Pagal CO2 emisijas iš degraduojančių pelkių ir durpynų, 
tenkančias žemės ploto vienetui, Lietuva patenka į 
pasaulio šalių dešimtuką (0,93 t/ha). 2017 m. CO2 emisijos 
Lietuvoje iš nusausintų pelkių, naudojamų žemės ūkyje, 
siekė 1,2 mln. t CO2 ekv

• Tačiau, pritaikius 2013 m. atnaujintus Tarpvyriausybinės 
klimato kaitos komisijos (IPCC) emisijų koeficientus, 
skirtingi autoriai gauna keliskart didesnius emisijų kiekius, 
siekiančius apie 7–8 mln. t CO2 ekv. 

• Nors pelkės ir durpynaiužima 10 % (655 488 ha) Lietuvos 
ploto, didžioji dalis (¾) šalies pelkių yra nusausinta ir 
daugiau nei pusė jų – naudojamos žemės ūkyje

Įvadas



Pelkininkystė – alternatyva tradiciniam ūkininkavimui

• Siekiant klimatui neutralios ekonomikos, neabejotinai didės biomasės poreikis, todėl tausus pelkių ir durpynų naudojimas 
atvers naujas galimybes žemės ūkio sektoriui. 

• Viena iš alternatyvų tradiciniam žemės naudojimui yra pelkininkystė, t. y. klimatui palankus natūralių ir atkurtų pelkių ūkinis 
naudojimas, apimantis vietinių pelkinių augalų produkcijos paruošas, natūralioms pelkių buveinėms būdingo hidrologinio 
režimo palaikymąir (ar) atkūrimą, durpėdaros skatinimą, pelkių biologinės įvairovės apsaugą siekiant užtikrinti pelkių ekologinį
stabilumą.



Nevyriausybinė organizacija Lietuvos gamtos fondas parengė 
galimybių studiją „Pelkininkystė Baltijos šalyse“, kurios tikslas –
nustatyti ir įvertinti pelkininkystei vystyti tinkamas pelkes ir 
durpynus, kuriuose tausus ūkinis naudojimas būtų suderintas su 
gamtosauginiais tikslais;

Kategorija Pavadinimas Plotas, ha
Proc. nuo viso šalies pelkių ir 

durpynų ploto

1 Netinkamos vietovės 116 959,62 18,2

2
Tinkamos vietovės su didesniais

apribojimais
244 054,50 38,1

3
Tinkamos vietovės su mažesniais

apribojimais
17 202,12 2,7

4 Tinkamos vietovės 262 689,53 41,0

Iš viso: 640 904,79 100,0

• Pagal tinkamumą įgyvendinti pelkininkystės veiklas 
Lietuvos pelkės ir durpynai suskirstyti į keturias 
kategorijas. Galimybių studijoje nurodoma, kad apie 40 % 
Lietuvos pelkių ir durpynų, kuriuose vyrauja žemapelkinių 
durpių dirvožemiai, galėtų būti naudojami pelkininkystės 
reikmėms;

• Durpynų kategorizavimas atliktas analizuojant vyraujančias 
žemėnaudas, augalinę dangą (EB svarbos buveines), 
apsaugos statusą, melioracijos statinių būklę ir kitus 
veiksnius.
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• Pastaruoju metu didžiausi pelkininkystėės veikloms tinkami plotai naudojami kaip ganyklos ir pievos (149 467 
ha) bei ariama žemė (71 527 ha).

• Nors didžioji žemės ūkio naudmenų dalis (net 95 %) yra nusausinta, dabartinė melioracijos sistemos būklė jose 
įvairi, o 30 412 ha melioracijos sistemų yra prastos būklės. Todėl planuojant pelkininkystės veiklas tikslinga

pirmenybę teikti blogos melioracijos būklės žemėms.

Žemėnauda atskirose pelkių ir durpynų kategorijose pagal tinkamumą pelkininkystei. Pelkininkystei tinkamų vietovių (4 kategorija) melioracijos sistemų būklės įvertinimas 
vyraujančiose žemės naudojimo kategorijose.



Projektą “Pelkininkystė Baltijos šalyse” remia Europos klimato iniciatyvos (EUKI) 
programa. EUKI – Vokietijos federalinės aplinkos, gamtos apsaugos ir atominio 
saugumo ministerijos finansinis instrumentas, stiprinantis tarpvalstybinį Europos 
Sąjungos šalių dialogą ir bendradarbiavimą šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų 
mažinimo srityje ir skatinantis žinių bei patirties mainus.
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