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Lietuvoje išgaruoja vidutiniškai 68 % iškritusių kritulių. Perteklinis drėkinimas, priklausomai 

nuo reljefo ir dirvožemio laidumo, gali sudaryti prielaidas pelkėjimui – durpių formavimuisi iš 

nesuirusių augalų liekanų. tai lėtas, drėgmės pokyčiams jautrus procesas, Lietuvos sąlygomis 

lemiantis vidutiniškai apie 1 mm durpių sluoksnio susidarymą per metus. XX a. viduryje atlik-

to vertinimo duomenimis perteklinio drėkinimo plotai sudarė apie 47 %, o pelkės – apie 7,4 % 

šalies ploto1.

Perteklinio drėkinimo plotai nebuvo palankūs žemės ir miškų ūkiui, todėl XX a. antrojoje 

pusėje atsiradus techninėms ir finansinėms galimybėms, jie buvo sparčiai melioruojami, nepai-

sant to, ar tai mineraliniai dirvožemiai, ar durpės. Pelkės, kuriose buvo susiformavęs storesnis 

durpių sluoksnis, buvo sunkiau įsisavinamos, bet jose suintensyvėjo durpių kasyba. taip per 

3–4 dešimtmečius buvo nusausinta didžioji dalis Lietuvos pelkių.

XX a. paskutiniais dešimtmečiais vis labiau ėmė ryškėti melioracijos sąlygotos ekologinės 

pasekmės, tarp jų ir susijusios su durpių sausinimu. Sparčiai keičiantis socioekonominei situ-

acijai, kaupiantis informacijai apie durpynų sausinimo neigiamus padarinius, pelkių svarbą, 

griežtėjant tarptautiniams įsipareigojimams, atsiranda būtinybė tiksliau įvertinti durpynų plo-

tus, iš naujo peržiūrėti jų naudojimo sritis. 

Informacija apie durpynų plotus, jų naudojimą ir būklę Lietuvoje nėra sistemiškai kaupiama. 

Įvairaus detalumo, rinkti skirtingais laikotarpiais duomenys pagal naudojimo pobūdį fragmen-

tiškai saugomi įvairiose institucijose. VšĮ Gamtos paveldo fondas 2011 metais apibendrino duo-

menis apie Lietuvos durpynų pasiskirstymą2, tačiau kai kurie erdviniai duomenų rinkiniai dar 

nebuvo visiškai parengti ir nedengė visos Lietuvos teritorijos.

2017 m. VšĮ Gamtos paveldo fondas pagal sutartį su paramos ir labdaros fondu Lietuvos 

gamtos fondu naudodamas GIS technologijas ir viešai prieinamus erdvinių duomenų šaltinius, 

atnaujino ir papildė informaciją apie Lietuvos durpynus, jų plotus ir sukūrė Lietuvos durpynų 

GIS duomenų bazę (1 lentelė, 1 paveikslas, detalesnė informacija – 1 priede). Joje durpynais 

laikomi žemės plotai, kuriuose išskiriamas durpių storis miško žemėje yra ne mažesnis 

kaip 0,4 m žemapelkėse ir 0,6 m aukštapelkėse, o agrarinėse teritorijose – ne mažesnis kaip 

0,5 m. Plonesniu durpių sluoksniu pasižymintys plotai Lietuvos durpynų GIS duomenų ba-

zėje ir šiame leidinyje neįvardijami durpynais, tačiau jų vaidmuo klimatui, vandens kokybei 

ir nuotėkiui reguliuoti, bioįvairovei palaikyti gali būti ne mažiau reikšmingas.

1 Sakalauskas, A. ir Zelionka, L. (1980). Lietuvos TSR šlapių žemių kadastras. Kaunas: LHMMtI, RVŪPI.
2 Povilaitis, A., taminskas, J., Gulbinas, Z., Linkevičienė, R. ir Pileckas, M. (2011). Lietuvos šlapynės ir jų vandensauginė 

reikšmė. Monografija. 
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1 lentelė. Erdvinių duomenų apie Lietuvos durpynus šaltiniai (prioriteto tvarka)

Duomenų šaltinis Plotas, ha Dalis (%)

Patikslinti durpių karjerų duomenys (informacijos šaltinis – Lietuvos 
geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos) 27 549 4,2%

Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 dirvožemio erdvinių duo-
menų rinkinys Dirv_DR10LT (informacijos šaltinis – geoportal.lt) 447 405 68,4%

Miškų kadastro duomenys (informacijos šaltinis – Valstybinė miškų 
tarnyba prie Aplinkos ministerijos) 178 979 27,4%

Iš viso 653 933

Pastaba: durpynų erdviniai duomenys suderinti su georeferenciniu pagrindu, t. y. nepersidengia su Georeferencinio pagrindo 
kadastro erdvinių duomenų rinkinio vandens telkiniais, užstatytomis teritorijomis, keliais ir geležinkeliais.

Remiantis mūsų skaičiavimais, Lietuvoje durpynai užima apie 654 tūkst. ha, iš jų:

•	 žemapelkiniai durpynai – apie  513 tūkst. ha (78 %), 

•	 tarpiniai durpynai – apie 89 tūkst. ha (14 %) 

•	 aukštapelkiniai durpynai – 52 tūkst. ha (8 %) (2 paveikslas). 

Dalis žemės ūkyje naudojamų durpynų yra bent iš dalies mineralizavęsi dėl sausinimo ir 

arimo. tai patvirtina 2000–2017 m. atnaujinti devynių Lietuvos savivaldybių dirvožemių duo-

menys, rodantys reikšmingus pokyčius agrarinėse teritorijose ir mažesnius pokyčius ne taip in-

tensyviai naudojamuose regionuose, tačiau didžiosios Lietuvos dalies dirvožemių duomenys yra 

senesni nei 30 m. ir apie pokyčių mastą galima daryti tik prielaidas.

1 pav. Lietuvos durpynų erdvinis pasiskirstymas

  Durpynai
  Savivaldybių ribos
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GIS technologijomis apdoroję prieinamus erdvinius duomenis3 matome, kad apie 67 % 

visų Lietuvos durpynų yra nusausinti (apie 440 tūkst. ha). didžiojoje šalies dalyje sausinimo 

intensyvumas viršija 50 % durpynų ploto (3 paveikslas, 4 paveikslas). Atkreiptinas dėmesys, 

kad net ir tiesiogiai nesausinti durpynai gali būti apsausėję dėl greta esančių paviršinio van-

dens telkinių hidrologinio režimo pakeitimų ar klimato kaitos.

3 duomenų šaltiniai: žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinys Mel_dR10Lt, miškų kadastro 
duomenys (nusausintos miško augavietės), LGt durpių karjerų duomenys, polderių duomenys, Georeferencinio 
pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinio – duomenys apie naudmenas (sodai ir uogynai, dirbama/ariama žemė, 
pievos ir ganyklos).

3 pav. Durpynai su pažeistu hidrologiniu režimu (nusausinti)

52 013
89 347

512 574

AUKŠTAPELKINIAI TARPINIAI ŽEMAPELKINIAI

2 pav. Lietuvos durpynų plotai, ha

Pažeistų durpynų plotas  
ha / 25 km² celei

  < 50 ha
  50–< 100 ha
  100–< 500 ha
  > 500 ha
  Savivaldybių ribos
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4 pav. Lietuvos durpynų sausinimo intensyvumas, %

Pažeisti durpynai, %
  < 10 %
  10–< 33 %
  33–< 50 %
  50–< 67 %
  >67 %
  Savivaldybių ribos





Durpynų 
naudojimas2
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Didžioji dalis – apie 45 % visų Lietuvos durpynų naudojama miškininkystėje (apie 290 tūkst.

ha), pusė jų – sausinti miškai (2 lentelė, 5 paveikslas, 31 paveikslas). Pagal plotą miškams šiek 

tiek nusileidžia žemės ūkiui naudojami durpynai (apie 251 tūkst. ha), beveik visi žemės 

ūkiui ir durpių gavybai naudojami durpynai yra nusausinti (31 paveikslas). 

Žemės ūkis 

Miškininkystė 

Durpių gavyba 

Durpių gavyba (užleista) 

Krūmais apaugančios teritorijos 

Nesausintos pelkės 

Sausintos pelkės

2 %
9 %
1 %
2 %
2 %

39 %

45 %

Palyginti su miškininkyste ir žemės ūkiu, durpynai, kuriuose vykdoma durpių gavyba, uži-

ma santykinai mažą teritoriją – apie 14 tūkst. ha. Panašaus dydžio teritorijoje (apie 15 tūkst. 

ha) slūgso apleisti nerekultivuoti durpių gavybos plotai (2 lentelė). 

2 lentelė. Durpynų ir šlapynių plotai ir naudojimas, ha

Durpynų naudojimas Plotas, ha Iš jų sausinta, %

Žemės ūkis 251 395 95 

Miškininkystė 290 344 51

Durpių gavyba (eksploatuojami karjerai) 13 998 97

Durpių gavyba (apleisti plotai) 15 174 99

Krūmais ir medžiais apaugančios teritorijos 9 104 100

Nesausintos natūralios pelkės 59 311 0

Apsausintos pelkės 14 607 100

Iš viso 653 933 67

Šaltinis: autorių skaičiavimai, paremti Lietuvos durpynų GIS duomenų bazės duomenimis. 

5 pav. Lietuvos durpynų naudojimas  
Šaltinis: autorių skaičiavimai, paremti Lietuvos durpynų GIS duomenų bazės duomenimis.
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Žemės ūkis

GIS priemonėmis perdengę durpynų plotų ir pasėlių deklaravimo erdvinius duomenis4 matome, 

kad iš 251 tūkst. ha žemės ūkiui naudojamų durpynų apie 106 tūkst. ha yra ariami (42 % 

žemės ūkyje naudojamų durpynų). Iš jų beveik 90 tūkst. ha sausinama drenažu ir 16 tūkst. ha – 

grioviais5. didžioji dalis durpynuose įrengtų pievų sausinama drenažu (99 tūkst. ha, arba 39 % 

žemės ūkyje naudojamų durpynų), apie 34 tūkst. ha pievų sausinama grioviais6 (6 paveikslas).

Lietuvoje žemės ūkiui naudojami durpynai sudaro 7,4 % žemės naudmenų, ariami  dur-

pynai – 3,5 % ariamos žemės. Neproporcingai didelė durpynuose įrengtų pievų ir ganyklų 

dalis – 19 % visų Lietuvos pievų ir ganyklų7 (7 paveikslas).

4 Informacijos šaltinis – nacionalinė mokėjimų agentūra, 2017 m. pasėlių deklaravimo erdviniai duomenys.
5 Autorių skaičiavimai. 
6 Autorių skaičiavimai.
7 Informacijos šaltinis – nacionalinė mokėjimų agentūra, statistiniai duomenys apie deklaruotus pasėlių plotus. 

https://www.nma.lt/index.php/parama/tiesiogines-ismokos/statistika/daugiau/9180. 

6 pav. Durpynų naudojimas žemės ūkyje

7 pav. Durpynų naudojimas žemės ūkyje

7,4 % 3,5 %

19 %

Ž. ūkyje naudojami 
durpynai, % nuo LT 

žemės ūkio naudmenų

Ariami durpynai, 
% nuo LT 

ariamos žemės

Pievos durpynuose, 
% nuo LT 

pievų-ganyklų

Ariami durpynai

Drenažu sausinamos pievos

Grioviais sausinamos pievos

Nesausinamos teritorijos

39 %

14 %

5 %

42 %

https://www.nma.lt/index.php/parama/tiesiogines-ismokos/statistika/daugiau/9180
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durpynai žemės ūkiui intensyviai naudojami Pietryčių Lietuvoje (Kalvarijos, Lazdijų, Aly-

taus, Utenos, Molėtų, Rokiškio rajonuose), Žemaitijos aukštumoje (telšių, Kelmės, Plungės ra-

jonuose), nemuno žemupyje (8 paveikslas). Ariami durpynai kiek labiau lokalizuoti (9 paveiks-

las), paminėtini Kalvarijos, Lazdijų, Alytaus rajonai. 

9 pav. Ariamų durpynų pasiskirstymas

8 pav. Žemės ūkyje naudojamų durpynų pasiskirstymas

Durpynų naudojimas žemės 
ūkiui ha / 25 km² celei

  < 50 ha
  50–< 100 ha
 100–< 500 ha
  > 500 ha
  Savivaldybių ribos

Ariami durpynai  
ha / 25 km² celei

  < 50 ha
  50–100 ha
  > 100 ha
  Savivaldybių ribos
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Pastarąjį dešimtmetį galvijų skaičius Lietuvoje sparčiai mažėja, 2017 m. pradžioje Lietuvoje 

buvo laikoma apie 695 tūkst. galvijų, 17 % mažiau nei 2007 m. (10 paveikslas). Aiškiai matoma 

gyvulininkystės ūkių stambėjimo tendencija (11 paveikslas). 

  

10 pav. Galvijų skaičius metų pradžioje, tūkstančiais vienetų.  
Informacijos šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas 

11 pav. Galvijų skaičius pagal ūkių dydį, tūkstančiais vienetų.  
Informacijos šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas 

Sumažėjus pašarų poreikiui, mažėja pievų ir ganyklų plotai: palyginus 2011 m. ir 2017 m., 

bendras pievų ir ganyklų plotas sumažėjo 140 tūkst. ha (13 %), tačiau gerokai išaugo daugiame-

čių pievų ir ganyklų dalis (nuo 38 iki 80 %) (12 paveikslas).

850

800

750

700

650

600

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Ūkiai, turintys daugiau nei 100 galvijų

Ūkiai, turintys 50–99 galvijų

Ūkiai, turintys 30–49 galvijų

Ūkiai, turintys 20–29 galvijų

Ūkiai, turintys 10–19 galvijų

Ūkiai turintys 3–9 galvijus

Ūkiai, turintys 1–2 galvijus

0 50 100 150 200 250 300

  2016   
  2013   
  2007



D u r p y n ų  n a u D o j i m a s

1 8

12 pav. Žemės ūkio naudmenų plotų pokyčiai, palyginti su 2002 m.  
Informacijos šaltinis – Nacionalinė mokėjimų agentūra8 

Žemės ūkiui naudojami durpynai nėra derlingi – daugiau nei pusės jų našumo balas 

nesiekia 35 balų9 (13 paveikslas), vos 3 % žemės ūkiui naudojamų durpynų našumo balas yra 

45 balai ir daugiau (Lietuvos mastu – 34,8 %). Remiantis Agrarinės ekonomikos instituto moks-

lininkų parengtais skaičiavimais, žemo žemės ūkio naudmenų našumo teritorijose subsidijos 

prilygsta ar netgi viršija bendrosios produkcijos pajamas  (14 paveikslas, 3 lentelė). 

13 pav. Žemės ūkio naudmenų našumas (balais) 

3 lentelė. Ūkių veiklos rezultatai, eurais vienam hektarui žemės ūkio naudmenų, 2016

Žemės ūkio naudmenų 
našumas (balais)

Bendroji 
produkcija Išlaidos

Bendrasis 
pelnas

Subsidijos ir 
PVM atskaita

Bendrasis pelnas 
ir subsidijos

< 32 505 713 -208 460 252

32–< 35 477 551 -74 531 457

35–< 45 570 646 -76 341 265

>= 45 793 833 -40 219 179

Šaltinis: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 

8 Informacijos šaltinis – nacionalinė mokėjimų agentūra, statistiniai duomenys apie deklaruotus pasėlių plotus. 
https://www.nma.lt/index.php/parama/tiesiogines-ismokos/statistika/daugiau/9180.

9 durpynų našumo balui įvertinti buvo panaudoti LR teritorijos M 1:10000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo 
erdvinių duomenų rinkinio Mel_dR10Lt duomenys.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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100 000

0

  Daugiametės ganyklos –  
pievos (5 m. ir daugiau)

  Ganyklos – pievos (iki 5 m.)

Visa LT Ž. ūk. durpynai

  < 32
  32–< 35
  35–< 45 
  >=45
  nėra duomenų

100 %
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80 %

70 %

60 %
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40 %
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20 %

10 %

0 %

https://www.nma.lt/index.php/parama/tiesiogines-ismokos/statistika/daugiau/9180
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14 pav. Ūkių bendroji produkcija, išlaidos ir bendrasis pelnas pagal  
žemės ūkio naudmenų našumo grupes (EUR/ha žemės ūkio naudmenų)

Durpynus žemės ūkio veikloje naudojančių ūkių ekonominė padėtis ir sprendimai dėl 

ūkininkavimo krypties tiesiogiai priklauso nuo skiriamų subsidijų. Ar racionalu skirti sub-

sidijas veiklai, kuri ne tik nuostolinga, bet ir sukelia brangiai visuomenei kainuojančius 

neigiamus padarinius, aptariamus kituose šio leidinio skyriuose? 

Durpių gavyba

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje durpių gavybos veiklą 

vykdo 26 įmonės. 2015 metais jose buvo 1 150 darbuotojų (15 lentelė).  

2008–2016 m. laikotarpiu per metus pagaminta vidutiniškai 473 tūkst. tonų durpių gaminių, 

iš jų: 85 % – durpės žemės ūkiui, 12 % – kuro durpės ir 3 % – kitos durpės (4 lentelė, 16 paveiks-

las). Kuro durpių gavyba buvo ūgtelėjusi 2013–2015 m., tačiau 2016 m. krito gerokai žemiau 

2008–2016 m. vidurkio.

15 pav. Durpių gavyba Lietuvoje – įmonių ir darbuotojų skaičius
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4 lentelė. Durpių gavyba Lietuvoje 2008–2016. Pagaminta gaminių (tūkst. t)

  Kuro durpės Durpės žemės ūkiui Kitos durpės Iš viso pagaminta gaminių

2008 59 462 0 434

2009 53 490 1 590

2010 31 296 0 536

2011 38 347 0 538

2012 60 326 0 386

2013 84 433 21 385

2014 101 417 18 327

2015 74 479 36 544

2016 17 369 48 521

Vidurkis 57 402 14 473

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento rodiklių duomenų bazė.

16 pav. Durpių gavyba (tūkst. t) Lietuvoje 2008–2016 metais

durpių gavybos įmonių sukuriama pridėtinė vertė stabiliai augo nuo 14,9 MeUR 2007 m. 

iki 25,1 MeUR 2015 m. dar spartesniais tempais augo ir bendrasis veiklos pelnas – nuo 4,9 MeR 

2007 m. iki 11,3 MeR 2015 m. (17 paveikslas). Gavybos apimčių svyravimai mažai įtakojo durpių 

gavybos įmonių pelno rodiklius (18 paveikslas). 
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17 pav. Durpių gavyba Lietuvoje. Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis  
ir bendrasis veiklos pelnas, MEUR

18 pav. Durpių gavyba Lietuvoje. Pagaminta gaminių (tūkst. t)  
ir bendrasis veiklos pelnas, MEUR

Lietuvos durpių gavyba yra akivaizdžiai orientuota į eksportą. Remiantis Lietuvos sta-

tistikos departamento duomenimis, 2007–2016 m. laikotarpiu Lietuvos įmonės eksportavo 

4,52 mln. t durpių gaminių už 303,4 MeUR (vidutiniškai 452,1 tūkst. t ir 30,3 MeUR per metus). 

Palyginę šiuos skaičius su durpių gaminių gamybos rodikliais matome, kad eksportuojama net 

95,5 % durpių gaminių. 

Kita vertus, Lietuvos statistikos departamento duomenys rodo, kad Lietuvos rinkoje vidu-

tiniškai  parduodama apie 33 % durpių gaminių (2008–2016 m. vidurkis), kuro durpių – 76 % 

(19 paveikslas). durpių gavybos įmonių pajamos iš Lietuvoje realizuojamos produkcijos sudaro 

23 % bendrų pajamų, o tai rodo, kad Lietuvoje realizuojami mažesnės pridėtinės vertės durpių 

gaminiai (20 paveikslas). Peršasi išvada, kad didelė dalis Lietuvoje išgaunamų durpių parduoda-

ma tarpininkams, kurie sukuria aukštesnės pridėtinės vertės gaminius ir juos eksportuoja.  
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19 pav. Durpių gaminių pardavimai Lietuvos rinkoje 2008–2106 m.

20 pav. Durpių gavyba Lietuvoje 2008–2016. Parduota gaminių MEUR 

2007–2016 m. pagrindinės durpių gaminių eksporto rinkos buvo Lenkija (17 %) Vokietija 

(14 %), nyderlandai (13 %), Italija (11 %) ir Čekija (8 %). eksportas į nyderlandus ir Lenkiją pas-

taraisiais metais pastebimai auga (21 paveikslas). 

21 pav. Pagrindinės durpių eksporto kryptys 2007–2016 m., tūkst. t

Palyginti su eksportu, durpių gaminių importo apimtys yra labai mažos ir siekia vidutiniškai 

37 tūkst. t per metus, daugiausia durpių gaminių importuojama iš Latvijos (87 %), estijos (7 %) 

ir nyderlandų (5 %).
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Miškininkystė

Remiantis nacionalinės žemės tarnybos skelbiamais duomenimis apie žemės naudmenas, Lietu-

vos miškų žemės plotas pamažu auga. o mišku apaugusios miško žemės plotas augo iki 2011 m., 

vėliau mažai kito (22 paveikslas). Miškininkystėje naudojami durpynai užima apie 290 tūkst. 

ha – apie 14 % viso mišku apaugusio ploto, pusė jų nusausinti. 

22 pav. Lietuvos miškų plotas 2002–2018 m.  
Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas 

Miškai sausinami siekiant padidinti medienos prieaugį. Bendrojo einamojo metinio prie-

augio padidėjimas nusausintuose durpynuose priklauso nuo medžių rūšinės sudėties ir vidu-

tiniškai sudaro apie 30 % (1,4 m³/ha per metus) (5 lentelė). tik dviejų medžių rūšių – uosių ir 

drebulių – prieaugis šlapiose pelkinėse augavietėse yra didesnis nei nusausintose. 

Suomijos miškininkų patirtis rodo, kad tarp 10 ir 20 % nusausintų miškų yra nepakankamai 

produktyvūs aktyviai užsiimti miškininkyste10. Pagrindinės priežastys – azoto trūkumas, mais-

tinių medžiagų disbalansas (žemas K ir/arba P santykis su n), sausinimo sistemų problemos. 

Maisto medžiagų disbalanso problemos paprastai paaštrėja iškirtus pirmąją medynų kartą. Ka-

lio ir fosforo išsiplovimus ženkliai padidina plyni kirtimai. Lietuvoje tai labiau būdinga didesnio 

rūgštingumo aukštapelkiniams ir tarpiniams durpynams, kurie sudaro apie trečdalį sausintų 

mišku apaugusių plotų.

10 Laiho, R., Pearson, M. and Vasander, H. Natural Resources Institute Finland University of Helsinki. Peatland forest 
management – problems and solutions.
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5 lentelė. Pelkinėse augavietėse augančių šlapių miškų (nesausintos augavietės Pa, Pb, Pc, Pd) ir sausintų 
miškų (augavietės Pan, Pbn, Pcn, Pdn) rodiklių palyginimas

Miškų tūris, m³/ha Brandžių miškų tūris, 
m³/ha

Bendras einamasis me-
tinis prieaugis,  
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Pušynai 137 242 105 200 282 82 3,3 5,6 2,3 70

Eglynai 199 217 18 284 306 22 6,9 8,1 1,2 17

Ąžuolynai 0 8 8 0,7 1,1 0,4 57

Uosynai 159 112 -47 5,2 4,6 -0,6 -12

Beržynai 122 149 27 193 222 29 4,2 5,3 1,1 26

Juodalksnynai 195 209 14 285 305 20 6,6 7,1 0,5 8

Drebulynai 153 130 -23 227 272 45 6,1 5,8 -0,3 -5

Baltalksnynai 117 147 30 151 187 36 6,5 8,3 1,8 28

Kiti minkštieji la-
puočiai 76 65 -11 159 102 57 3,7 4,5 0,8 22

Vidurkis 148 188 40 228 259 177 4,6 6 1,4 30

Šaltinis: Lietuvos miškų institutas.

Šlapiuose dirvožemiuose augantys medynai išgarina daug vandens ir pažemina grunti-

nio vandens lygį, taip optimizuodami augimo sąlygas. Suomijos sąlygomis nustatyta, kad 

100 m3 augančio miško vasaros metu gruntinio vandens lygį pažemina apie 20 cm11. dėl 

šios priežasties pelkinėse augavietėse tikslinga palaikyti pastovią medyno dangą ir vengti plynų 

kirtimų, nes po jų pakilus gruntinio vandens lygiui išauga metano emisijos ir azoto išplovimai 

iš dirvožemio. Kita vertus, kai nusausintuose durpynuose siekiama atkurti pelkes, taip pat bū-

tina atsižvelgti į medyno daromą įtaką, nes didelis jo tūris gali būti kliūtis reikiamam gruntinio 

vandens lygiui pasiekti. 

11 Similä, M., Aapala, K. and Penttinen, J. (eds.) (2014). Metsähallitus Natural Heritage Services, Finnish Environment 
Institute. Ecological restoration in drained peatlands – best practices from Finland.
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Durpynų sausinimas ne tik sudaro prielaidas padidinti žemdirbystei tinkamus plotus, me-

dienos produkciją, išgauti durpes, bet ir lemia neigiamus padarinius bei problemas:

•	 nusausinus durpynus radikaliai išauga šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 

(toliau – ŠESD);

•	 padidėja vandens tarša;

•	 degraduoja biologinė įvairovė;

•	 padidėja gaisrų rizika, išdžiūvusiuose durpynuose kilusius gaisrus ypač sunku už-

gesinti;

•	 upių baseinuose, kuriuose nusausinta dauguma durpynų, padidėja minimalių ir 

maksimalių nuotėkių amplitudė, potvynių rizika;   

•	 keičiasi vietinis mikroklimatas. 

dalis neigiamų padarinių gali būti įvertinti ekonominiais vertinimo metodais. tai leidžia 

tiesiogiai lyginti visuomenės gaunamą ekonominę naudą ir praradimus, o dalies padarinių eko-

nominis vertinimas yra sudėtingas. 2011 m. VšĮ Gamtos paveldo fondo atlikto durpynų ekosis-

temų paslaugų ekonominio vertinimo12 rezultatai rodo, kad didžiausi ekonominiai nuostoliai 

(per 90 %) yra susiję su ŠeSd emisijų padidėjimu, vandens tarša (apie 7 %). Poveikis bioįvairovei, 

vandens nuotėkiui ir mikroklimatui ekonominiais metodais nebuvo vertintas. 

Šioje studijoje pagrindinis dėmesys skiriamas trims, turimais duomenimis, svarbiau-

sioms durpynų sausinimo problemoms: ŠESD emisijų, vandens telkinių taršos ir bioįvairo-

vės pokyčiams.

12 http://pelkes.gpf.lt/images/file/Lietuvos%20durpynu%20ekonominis%20vertinimas_2010.pdf.

http://pelkes.gpf.lt/images/File/Lietuvos durpynu ekonominis vertinimas_2010.pdf
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Šiltnamio efektą sukeliančių  
dujų emisijos 

Iš visų sausumos ekosistemų pelkės yra pati efektyviausia anglies saugykla – ploto vienete 

pelkės sukaupia iki septynių kartų daugiau anglies13 nei kitos sausumos ekosistemos. Van-

dens prisodrintos durpės nesiskaido ir laiko organinėje medžiagoje surištą anglį šimtmečius 

ar net tūkstantmečius. esant tinkamoms sąlygoms, ši gamtinė anglies saugykla lėtai plečiasi, 

pasipildydama šviežiomis durpėmis, besiformuojančiomis iš nesuirusių augalų liekanų. 

durpes akumuliuojančios pelkės turi dvejopą poveikį ŠeSd balansui: 

1) pelkių augmenija iš atmosferos asimiliuoja anglies dvideginį, dalis jo nusėda naujai besi-

formuojančiose durpėse ir anglis neribotą laiką išimama iš atmosferos;

2) dalis pelkių augmenijos suyra anaerobinėmis sąlygomis ir išsiskira metanas (CH₄). Me-

tano emisijos daro didelį neigiamą poveikį klimato šiltėjimui, nes šių dujų klimato šilti-

nimo potencialas yra 34 kartus didesnis nei anglies dvideginio. CH₄ atmosferoje suyra 

maždaug per 12 metų, todėl ilgalaikėje perspektyvoje pelkių vaidmuo išimant Co₂, kurio 

gyvavimo laikas 5–200 m., iš atmosferos yra svarbesnis nei CH₄ emisijos.

Svarbiausi veiksniai, sąlygojantys ŠeSd srautus, – tai klimato zona, dirvos drėgmė, dirvo-

žemio derlingumas ir augmenijos rūšys. Kaip ir kitiems gamtos procesams, ŠeSd išsiskyrimui 

būdingas sezoninis ir erdvinis kintamumas.

nusausinus šlapius organinius dirvožemius, deguonis tampa prieinamas mikroorganiz-

mams, sustoja anglies kaupimasis durpėse ir prasideda aerobinis organinės medžiagos skaidy-

mas. Nusausintas durpynas iš anglies kaupyklos/saugyklos tampa reikšmingu ŠESD emisi-

jos šaltiniu:

•	 sustoja metano emisijos, o tai iš dalies kompensuoja šiltinimo efektą;

•	 išauga Co₂ išsiskyrimas; 

•	 organinėje medžiagoje susikaupęs azotas tampa prieinamas azoto oksidą (n₂o) gami-

nantiems mikroorganizmams ir išsiskiria reikšmingi n₂o kiekiai. Šių ŠeSd šiltinimo 

potencialas 298 kartus didesnis nei Co₂, o gyvavimo atmosferoje trukmė – 114 metų;

•	 padidėja ištirpusios organinės anglies išplovimai į vandens telkinius.

13 Joosten, H., Brust, K., Couwenberg, J., Gerner, A., Holsten, B., Permien, t. et al. (2015). MoorFutures. Integration of 
additional ecosystem services (including biodiversity) into carbon credits – standard, methodology and transferability to other 
regions. 
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nusausinus durpynus durpėse surišta anglis išlekia atgal į atmosferą. esant efektyviam sau-

sinimui, ŠeSd išsiskyrimas vyksta tol, kol mineralizuojasi visas durpių sluoksnis. Priklausomai 

nuo sluoksnio storio, jis gali trukti dešimtmečius ar net šimtmečius. 

Pasauliniu mastu skaičiuojama, kad emisijos dėl nusausintų pelkių durpių degradacijos sie-

kia 1 300 Mt Co₂ ekvivalento per metus, o įtraukiant ir durpynų gaisrus – apie 2 Gt Co₂ per 

metus14. ŠeSd emisijos iš vidutinėje klimato juostoje esančios europos dalies laikomos antru 

pagal svarbą karštu tašku po Pietryčių Azijos.

ŠeSd iš nusausintų durpynų galima ženkliai sumažinti, o atskirais atvejais netgi sustabdyti, 

atstatant natūralų vandens lygį ir/arba keičiant žemėnaudą. 

Reikšmingus anglies dvideginio kiekius iš atmosferos absorbuoja miškai, tačiau ilgalai-

kėje perspektyvoje anglies surišimą miško biomasėje būtų teisingiau laikyti laikinu emisijų 

sumažinimu. Anglies dioksido kiekis atmosferoje mažėja tol, kol miškas auga – didėja miš-

ko biomasė ir miško plotas. Brandus miškas galiausiai iškertamas ir ilgalaikėje perspek-

tyvoje medienoje sukaupta anglis išlekia atgal į atmosferą, nepriklausomai nuo medienos 

panaudojimo (statyba, popieriaus gamyba, energetika). O pelkių absorbuojamą ir durpėse 

palaidotą anglį galima laikyti išvengtoms emisijoms – ši anglis lieka surišta net kai sustoja 

durpių akumuliacija (23 paveikslas).

23 pav. Poveikis ŠESD koncentracijai atmosferoje: laikinas ŠESD emisijų sumažinimas  
(auginant mišką) ir išvengtos emisijos (kaupiant anglį durpėse)15

14 Joosten, H. (2009). Wetlands International report “The Global Peatland Co₂ Picture Peatland status and drainage 
related emissions in all countries of the world”.

15 Pgl. Joosten, H., Brust, K., Couwenberg, J., Gerner, A., Holsten, B., Permien, t. et al. (2015). Moorfutures. Integration 
of additional ecosystem services (including biodiversity) into carbon credits – standard, methodology and 
transferability to other regions.

Išvengtos emisijos

Laikinas emisijų sumažinimas

  Emisijos, bazinis scenarijus 
  CO² atmosferoje (bazinis scenarijus)
  Emisijos surišant anglį 
  CO² atmosferoje (surišant anglį)
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Siekiant sumažinti ŠeSd emisijas europos Sąjungoje, Islandijoje, norvegijoje ir Lichtenštei-

ne, 2005 m. pradėjo veikti apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, kuri taikoma kurą de-

ginantiems įrenginiams, aviacijai, chemijos pramonei. Apyvartinių taršos leidimų kaina nuo 

2018 m. pradžios stabiliai augo. Šios ataskaitos rengimo metu ji siekė 14 EUR už toną CO₂ 

ekvivalento ir buvo aukščiausia per pastaruosius penkerius metus16. ekspertai prognozuoja, 

kad šįkart tai nebebus laikinas kainos svyravimas. Atsižvelgiant į europos Komisijos siūlymus 

dėl direktyvos 2003/87/eC, nustatančios ŠeSd emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, pakeitimų, 

prognozuojama, kad 2030 m. kaina pasieks 25 EUR už toną CO₂ ekvivalento17. Kai kurių ana-

litikų vertinimu, 2030 m. kaina gali šoktelėti iki 50 EUR už toną CO₂ ekvivalento18. ekonomi-

nė ŠeSd emisijų išraiška padeda lengviau pasverti durpynų sausinimo padarinius ir durpėdaros 

atkūrimo naudą.

24 pav. Anglies dvideginio apyvartinių taršos leidimų kainos dinamika Europos rinkoje:  
viršuje – vienerių metų laikotarpiu, apačioje – 2009–2018 m.19 

16 2018 m. gegužės mėn. duomenys, šaltinis: http://markets.businessinsider.com/commodities/co2-emissionsrechte/
eURo.

17 Brussels, 15.7.2015 SWd(2015) 135 final. Commission staff working document impact assessment Accompanying the 
document Proposal for a directive of the european Parliament and of the Council Amending directive 2003/87/eC to 
enhance cost-effective emission reductions and low-Carbon investments {CoM(2015) 337 final} {SWd(2015) 136 final}.

18 Šaltinis: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/0094/thomson_reuters_point_carbon_en.pdf. 
19 Šaltinis: http://markets.businessinsider.com/commodities/co2-emissionsrechte/eURo. 

http://markets.businessinsider.com/commodities/co2-emissionsrechte/EURO
http://markets.businessinsider.com/commodities/co2-emissionsrechte/EURO
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/0094/thomson_reuters_point_carbon_en.pdf
http://markets.businessinsider.com/commodities/co2-emissionsrechte/EURO
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Lietuvoje didžioji dalis durpynų buvo nusausinta žemės ūkio, miškininkystės ir durpių 

gavybos tikslais. Visi nusausintų durpynų panaudojimo būdai prisideda prie ŠESD emisijų 

(6 lentelė). 

6 lentelė. Sausintų durpynų naudojimo poveikis ŠESD balansui

Sausintų durpy-
nų naudojimas

Poveikis ŠESD balansui Pastabos

Žemdirbystė Ilgalaikis neigiamas Dėl aerobinio durpių skaidymosi išsiskiria dideli ŠESD kiekiai. 
Durpių oksidacija sparčiausiai vyksta ariamose dirvose, lėčiau – 
pievose, kuriose vandens lygis arčiau žemės paviršiaus

Miškininkystė Ilgalaikis neigiamas. 
Trumpalaikis teigiamas 
arba neutralus

Dėl aerobinio durpių skaidymosi išsiskiria reikšmingi ŠESD 
kiekiai, šiuos srautus medyno augimo metu gali kompensuoti 
CO² surišimas priaugančioje biomasėje. Nepriklausomai 
nuo medienos panaudojimo (statyba, popieriaus gamyba, 
energetika), ilgalaikėje perspektyvoje medienoje susikaupusi 
anglis išmetama į atmosferą

Durpių gavyba Ilgalaikis neigiamas Pašalinus augmeniją ir pažeminus gruntinio vandens lygį, skai-
dosi durpės kasybos plotuose ir aplinkinėse sausinimo įtakoto-
se teritorijose. Nepriklausomai nuo galutinio durpių naudojimo 
(kurui, žemės ūkio substratų gavybai), ilgalaikėje perspektyvoje 
visa iškastose durpėse surišta anglis išmetama į atmosferą

Nusausinti ne-
naudojami (ap-
leisti) durpynai

Ilgalaikis neigiamas Dėl aerobinio durpių skaidymosi išsiskiria ŠESD. Dažnai kyla 
sunkiai užgesinami gaisrai

Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo antrajame įsi-

pareigojimų etape Lietuva kartu su kitomis ES valstybėmis narėmis 2013–2020 m. laikotar-

piu įsipareigojo sumažinti išmetamųjų ŠESD kiekį. Žemės naudojimo, paskirties keitimo ir 

miškininkystės (ŽnPKM) veiklų metu sumažintos ŠeSd emisijos kol kas nėra įtrauktos į euro-

pos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, tačiau 2018 m. europos Parlamentas 

pritarė europos Komisijos pateiktam siūlymui dėl privalomo ŠeSd mažinimo eS šalyse 2021–

2030 m. laikotarpiu ir žemės naudojimo sektoriaus integravimo į 2030 m. klimato ir energi-

jos sistemą20. Pagal šį nutarimą, kiekviena šalis narė privalo užtikrinti, kad apskaitomos žemės 

naudojimo sektoriaus Co₂ emisijos būtų visiškai kompensuojamos taikant veiksmus tame pa-

čiame sektoriuje, kuriais atitinkamas Co₂ kiekis išimamas iš atmosferos (angl. „no debit rule“). 

tai įpareigoja šalis nares imtis priemonių ir didinti Co₂ absorbciją žemės ūkyje naudojamuose 

dirvožemiuose ir miškuose. europos aplinkos agentūros vertinimu, ŽnPKM sektorius ir toliau 

išliks svarbiausias anglies surišiklis, tačiau patikslinta su dirvožemiu susijusių ŠeSd emisijų 

(ypač iš durpynų) apskaita eS mastu sumažins bendrą absorbcijų kiekį 300 Mt Co₂ per metus21. 

20 Šaltinis: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/Pe-68-2017-InIt/en/pdf. 
21 Šaltinis: europos aplinkos agentūra, trends and projections in europe 2014, http://www.actu-environnement.com/

media/pdf/news-23105-etude-eea-europe-climat-energie.pdf. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-68-2017-INIT/en/pdf
http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-23105-etude-eea-europe-climat-energie.pdf
http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-23105-etude-eea-europe-climat-energie.pdf
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Pelkių atkūrimo projektai eS šalyse sėkmingai finansuojami įgyvendinant savanoriško 

ŠeSd emisijų mažinimo programas. tokios programos suteikia galimybę pavieniams asmenims 

ir bendrovėms kompensuoti neišvengiamų ŠeSd emisijų daromą žalą aplinkai. Pvz., Vokietijoje 

taikoma savanoriška anglies kreditų sistema „Moorfutures“22, kuri gali būti nesunkiai adaptuo-

ta kitose šalyse. 

2014 m. tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC)23 paskelbė 2006 m. IPCC Reko-

mendacijų dėl nacionalinės ŠeSd inventorizacijos priedą dėl šlapynių24 (2013 m. priedas dėl šla-

pynių). Šiame dokumente pateikiami antropogeninių ŠeSd emisijų iš šlapynių ir nusausintų 

dirvožemių vertinimo metodai bei emisijų koeficientai (7 lentelė). Kol kas Lietuvoje neturime 

pakankamai tyrimų, kurie patvirtintų šių emisijos koeficientų tinkamumą Lietuvos sąlygomis. 

7 lentelė. ŠESD emisijų iš organinių dirvožemių koeficientai

Žemėnauda CO²-C, t/
ha per 
metus

CH⁴, kg/ha 
per metus

N²O-N, 
kg/ha 

per me-
tus

Ištirpusi or-
ganinė anglis, 

t C/ha per 
metus

CH⁴ iš sausini-
mo griovių kg/
ha per metus

Nusausinti organiniai dirvožemiai

Miškai 2,6 2,5 2,8 0,31 217

Ariama žemė 7,9 0 13 0,31 1165

Nusausinta nederlinga pieva 5,3 1,8 4,3 0,31

Derlinga pieva (gilus sausinimas) 6,1 16 8,2 0,31 1165

Derlinga pieva (negilus sausinimas) 3,6 39 1,6 0,31 527

Durpių gavybos plotai 2,8 6,1 0,3 0,31 542

Organiniai dirvožemiai su atstatytu vandens lygiu

Nederlingi (aukštapelkės) -0,23 92 0 0,26

Derlingi (žemapelkės) 0,5 216 0 0,26

Šaltinis: IPCC, 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands.  
Pastaba: (1) Neskaitant emisijų iš griovių ir emisijų dėl durpių gavybos plotuose iškastų durpių mineralizacijos.

22 Šaltinis: http://www.moorfutures.de/. 
23 IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change.
24 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for national Greenhouse Gas Inventories: Wetlands, https://www.ipcc-

nggip.iges.or.jp/public/wetlands/. 

http://www.moorfutures.de/
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/wetlands/
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/wetlands/
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Perskaičiavę emisijų koeficientus į tonas Co₂ ekvivalento25 matome, kad didžiausi ŠESD 

kiekiai iš nusausintų durpynų ploto vieneto išsiskiria dėl durpių gavybos (iškastų durpių 

mineralizacijos) ir žemės ūkio veiklos. Atkūrus durpynų hidrologinį režimą, anglies dvide-

ginio emisijos ženkliai sumažėja, o aukštapelkėse netgi tampa neigiamos dėl anglies kau-

pimosi durpėse. Tačiau dėl išaugusių metano emisijų atkurti (sudrėkinti) durpynai išlieka 

ŠESD emisijų šaltiniais (25 paveikslas).

25 pav. Suminių ŠESD emisijų iš pažeistų durpynų ploto vieneto palyginimas  
(perskaičiuota į t CO² ekv. ha per metus). (Da – aukštapelkiniai durpynai,  

Dt – tarpiniai durpynai, Dž – žemapelkiniai durpynai, IOA – ištirpusi organinė anglis.)  
Šaltinis: autorių skaičiavimai pagal IPCC, 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories: Wetlands. Emisijų dėl durpių gavybos plotuose iškastų durpių mineralizacijos skaičiavimuose panaudoti 
Lietuvos statistikos departamento duomenys apie durpių gavybą 2008–2016 m. Griovių ilgis kiekvienoje naudojimo 

kategorijoje įvertintas GIS priemonėmis panaudojus erdvinių duomenų rinkinio GDR10LT duomenis. 

Kaimyninėse šalyse (Suomija, Švedija, estija) atliekami detalūs moksliniai tyrimai, kurių 

rezultatais ateityje bus galima pasinaudoti ir patikslinti ŠeSd emisijų koeficientus Lietuvai. Pa-

naudoję duomenis apie nusausintų durpynų plotus ir IPCC 2013 priede dėl šlapynių pateiktus 

ŠeSd emisijų koeficientus apskaičiavome, kad Lietuvoje iš nusausintų durpynų kasmet vidu-

tiniškai išsiskiria apie 10 810 kt CO₂ ekv. (8 lentelė), įskaitant ŠESD emisijas dėl iškastų dur-

pių mineralizacijos26 (vidutiniškai 756 kt CO₂ ekv. per metus) ir emisijas iš griovių27 (apie 

78  kt CO₂ ekv. per metus). Palyginimui – ŠeSd emisijos iš Lietuvos energetikos sektoriaus 

2016 m. siekė 11 375 kt Co₂ ekv.28 

25 Skaičiuojant sumines ŠeSd emisijas (tonomis Co₂ ekvivalento), naudoti šie koeficientai: 1 t Co₂-C = 3,67 t Co₂ 
ekv., 1 kg n₂o-n = 0,47 t Co₂ ekv. (šiltinimo potencialas 298), 1 kg CH₄ = 0,034 t Co₂ ekv. (šiltinimo potencialas 34). 
Pastaba: remiantis naujausių tyrimų rezultatais, šioje ataskaitoje taikomas didesnis CH₄ šiltinimo potencialas nei 
naudojamas nacionalinėje klimato kaitos ataskaitoje (25). naudodami didesnį šiltinimo potencialą gauname didesnes 
emisijas iš šlapių durpynų ir labiau konservatyvų vertinimą dėl ŠeSd sumažinimo atkuriant durpynų hidrologinį 
režimą. Šaltinis: http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5_WGI-12doc2b_finaldraft_All.pdf. 

26 ŠeSd emisijų skaičiavimo tikslais laikoma, kad visa iškastose durpėse sukaupta anglis išlekia į atmosferą Co₂ 
pavidalu (anglies kiekis durpėse – 0,43 durpių svorio). 

27 Skaičiuojant ŠeSd emisijas buvo surinkti duomenys apie sausinimo griovių ilgį žemės ūkyje (11,8 tūkst. km), 
miškininkystėje (5,5 tūkst. km) naudojamuose durpynuose (šaltinis: georeferencinių duomenų bazė GdR10_Lt), 
durpių gavybos plotuose (3 tūkst. km) (šaltinis: autorių vertinimas remiantis ortofotografiniais žemėlapiais). 
taikoma prielaida, kad vidutinis griovio plotis yra 1,5 m.

28 Lithuania‘s national Inventory Report 2018. Greenhouse Gas emissions 1990–2016. http://klimatas.gamta.lt/files/
Lt_nIR_20180415_final.pdf 
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http://klimatas.gamta.lt/files/LT_NIR_20180415_final.pdf
http://klimatas.gamta.lt/files/LT_NIR_20180415_final.pdf
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8 lentelė. ŠESD emisijos iš sausintų durpynų

Naudojimo sritis ŠESD emisijos t CO² ekv. per metus

Žemės ūkis 7 216 828

Miškininkystė 1 868 509

Durpių gavyba 973 336

Durpių gavyba (apleisti plotai) 268 721

Medžiais ir krūmais apaugančios teritorijos 212 439

Sausintos pelkės 269 912

Iš viso 10 809 745

Šaltinis: autorių skaičiavimai remiantis Lietuvos durpynų GIS duomenų bazės duomenimis.

Nusausintų durpynų ŠESD emisijose liūto dalis – net 67 % – tenka žemės ūkiui, 17 % 

ŠESD išsiskiria iš miškininkystei naudojamų nusausintų durpynų (26 paveikslas). Santyki-

nai didelė dalis – net 9 % emisijų – tenka durpių gavybos sektoriui (priminsime, kad eksplo-

atuojami durpių gavybos plotai užima tik 2,1 % nusausintų durpynų ploto). Durpių gavybos 

sektoriaus ŠESD emisijos siekia 973,3 kt CO₂ ekv. ir yra prilyginamos Lietuvos 2016 m. ŠESD 

emisijoms iš atliekų sektoriaus (atitinkamai 997,7 kt Co₂ ekv.29).

26 pav. ŠESD emisijos iš nusausintų durpynų 
Šaltinis: autorių skaičiavimai remiantis Lietuvos durpynų GIS duomenų bazės duomenimis.

Pritaikę anglies dvideginio apyvartinių taršos leidimų kainą30 (24 paveikslas), nesunkiai 

galime apskaičiuoti, kad metinė ŠESD emisijų iš nusausintų durpynų piniginė išraiška su-

daro 151,3 MEUR (27 paveikslas): 

•	 101 MeUR dėl ŠeSd emisijų iš žemės ūkiui naudojamų nusausintų durpynų;

•	 26,2 MeUR dėl ŠeSd emisijų iš miškininkystei naudojamų nusausintų durpynų;

•	 13,6 MeUR dėl durpių gavybos;

•	 10,5 MeUR dėl ŠeSd emisijų iš sausintų, eksploatuotų ir apleistų plotų.

29 Lithuania‘s national Inventory Report 2018. Greenhouse Gas emissions 1990–2016. http://klimatas.gamta.lt/files/
Lt_nIR_20180415_final.pdf. 

30 Atlikdami skaičiavimus laikome, kad 1 t Co₂ ekv. kaina yra 14 eUR.
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27 pav. ŠESD emisijų iš nusausintų durpynų piniginė išraiška  
(2018 m. gegužės mėn. kainomis, 1 t CO² ekv. = 14 EUR) 

Šaltinis: autorių skaičiavimai, paremti Lietuvos durpynų GIS duomenų bazės duomenimis.

didelis ŠeSd emisijų mažinimo potencialas tiesiogine prasme guli mums po kojomis. Žmo-

gaus ūkinės veiklos nusausintuose durpynuose įvertinimas ir peržiūrėjimas gali ženkliai suma-

žinti ŠeSd emisijas. Kylant apyvartinių taršos leidimų kainai ir tarpvyriausybinei klimato kai-

tos komisijai rodant iniciatyvą dėl ŠeSd emisijų apskaitos iš šlapynių, tikslinga įsivertinti ŠeSd 

sumažinimo potencialą keičiant nusausintų durpynų naudojimą ir hidrologinį režimą. 

dėl pasikeitusių ekonominių sąlygų, prioritetų, finansavimo nemaži apsausintų durpynų 

plotai yra palikti likimo valiai, žemės ūkio veiklos pelningumas paremtas dotacijomis, durpių 

gavyba dirba išskirtinai eksportui. Gal vertėtų pritaikyti „teršėjas moka“ principą ir durpynų 

naudotojams pasiūlyti sumokėti visą kainą? 

Trūkstant lėšų nusidėvėjusių melioracijos sistemų būklei palaikyti, kyla klausimas, ar 

tikslinga palaikyti, o juo labiau atkurti melioracijos sistemas žemės ūkio ir miškininkys-

tės reikmėms naudojamuose nusausintuose durpynuose, dotuoti didžiausią klimato kaitos 

pėdsaką paliekančias žemės ūkio veiklas? 
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Šiltnamio efektą sukeliančių  
dujų emisijų mažinimo potencialas 

Moksliniai tyrimai rodo, jog durpynuose su atkurtu hidrologiniu režimu ŠESD emisijos su-

mažėja ir pamažu tampa artimos emisijoms iš natūralių pelkių. tiesa, srautai išlieka teigia-

mi dėl metano emisijų ir ištirpusios organinės anglies išplovimų (7 lentelė). Didžiausio ŠESD 

emisijų sumažėjimo galima tikėtis atkūrus hidrologinį režimą nederlinguose (aukštapelki-

niuose) durpynuose. Vertinat ŠESD sumažinimo potencialą ploto vienetui, didžiausią efek-

tą galima pasiekti durpių gavybos plotuose (apie 69 t CO₂ ekv./ha per metus) ir žemės ūkiui 

naudojamuose nusausintuose durpynuose31 (apie 20 t CO₂ ekv./ha per metus). 

28 pav. Maksimalus ŠESD emisijų sumažinimo potencialas keičiant nusausintų  
durpynų naudojimą ir hidrologinį režimą, t CO² ekv./ha per metus

Minutę apsimeskime naiviais idealistais ir įsivaizduokime, kad turime noro, politinės valios 

ir lėšų visiškai atkurti hidrologinį režimą visuose 440 tūkst. ha nusausintų durpynų (manykime, 

kad visuose nusausintuose durpynuose tai techniškai įmanoma). Įvertinę liekamąsias metano 

emisijas ir ištirpusios organinės anglies išplovimus iš „sušlapintų“ durpynų matome, kad ŠeSd 

emisijas teoriškai įmanoma sumažinti 63 % esamų emisijų – tai yra maždaug 6 780 kt Co₂ ekv. 

per metus (9 lentelė). Pinigine išraiška tai sudarytų 95 MeUR per metus32. 

31 Atliekant skaičiavimus įvertintas esamas naudojimas, durpynų tipas ir sausinimo būdas. 
32 Atlikdami skaičiavimus laikome, kad 1 t Co₂ ekv. kaina yra 14 eUR.

70

60

50

40

30

20

10

0
Žemės ūkis Miškininkystė Durpių 

gavyba
Durpių 
gavyba 
užleista

Krūmais 
apaugančios 

teritorijos

Sausintos 
pelkės

20,1

4,1

68,9

11,5 13,3
9,9



D u r p y n ų  s a u s i n i m o  p r o b l e m a t i k a

3 6

9 lentelė. Maksimalus ŠESD emisijų sumažinimo atstatant nusausintus durpynus potencialas

 

Paveikia-
mas plotas, 

ha

Pokytis t CO² 
ekv. per me-

tus

Pokytis nuo sek-
toriui tenkančių 

emisijų, %

Pokytis, t 
CO² ekv./

ha per 
metus

Žemės ūkis 239 028 -4 803 507 -67% -20.1

Miškininkystė 149 092 -608 024 -33% -4.1

Durpių gavyba 13 531 -931 919 -96% -68.9

Apleisti durpių gavybos plotai 15 097 -173 664 -65% -11.5

Medžiais ir krūmais apaugančios teritorijos 9 104 -121 129 -57% -13.3

Sausintos pelkės 14 607 -145 172 -54% -9.9

Iš viso 440 459 -6 783 416 -15.4

Pokytis palyginti su dabartinėmis emisijomis -63%

Šaltinis: autorių skaičiavimai remiantis Lietuvos durpynų GIS duomenų bazės duomenimis.

Atsižvelgiant į nusausintų durpynų plotą ir vertinant pokytį palyginti su dabartinėmis 

emisijomis iš nusausintų durpynų, didžiausią ŠESD mažinimo potencialą matome žemės 

ūkio ir durpių gavybai naudojamose teritorijose (29 paveikslas).

29 pav. Maksimalus ŠESD emisijų sumažinimo potencialas pagal naudojimo sritis

  Žemės ūkis
  Miškininkystė
  Durpių gavyba
  Durpių gavyba užleista
  Krūmais apaugančios 

teritorijos
  Sausintos pelkės (hd6)

 

-2 %
-2 %
-4 %

-14 %

-9 %

-71 %
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30 pav. Maksimalus ŠESD emisijų sumažinimo potencialas 

Mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas iš nusausintų durpynų, būtina per-

žiūrėti žemių sausinimo politiką. Dėl nepakankamo finansavimo melioracijos sistemų būklė 

pamažu blogėja, todėl būtų tikslinga nusidėvėjusias drenažo sistemas durpynuose keisti 

paviršiniu sausinimu (aukštinant gruntinio vandens lygį) arba visai atsisakyti durpynų 

sausinimo ir atkurti ŠESD emisijų atžvilgiu optimalų vandens lygį. Sprendimus kiekvienu 

konkrečiu atveju lemtų vietinės sąlygos, poveikis susijusioms sausinimo sistemoms. 

31 pav. Lietuvos durpynų naudojimas ir sausinimas, ha 
Šaltinis: autorių skaičiavimai remiantis Lietuvos durpynų GIS duomenų bazės duomenimis.

Pagal turimas duomenų bazes, drenažo sistemomis sausinama apie 202 tūkst. ha durpynų, 

didžioji dalis – žemės ūkiui naudojamose teritorijose, kuriose per 80 % drenažo sistemų klasifi-

kuojamos kaip geros būklės (10 lentelė, 32 paveikslas). Miškininkystei naudojamuose durpynuo-

se, krūmynais apaugančiose teritorijose, durpių gavybos plotuose ir sausintose pelkėse drenažu 

sausinami plotai užima apie 13 tūkst. ha. tai nesėkmingai žemės ūkiui bandytos pritaikyti teri-

torijos. Beveik pusė jose esančių drenažo sistemų yra blogos būklės arba nurašytos.  

Maksimalus ŠESD mažinimo 
potencialas atstatant durpynus 
t CO² ekv. / 25 km² celei per metus

  < 1 000 t
  1 000–10 000 t
  10 000–50 000 t
  > 50 000 t
  Savivaldybių ribos

  Nesausinta
  Sausinta, ha
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10 lentelė. Durpynuose įrengtų drenažo sistemų būklė, ha

  Gera Bloga Nurašyta Iš viso

Žemės ūkis, ariami durpynai 76 552 12 226 851 89 628

Žemės ūkis, neariami durpynai 79 015 18 345 1 584 98 943

Miškininkystė 3 669 2 191 396 6 256

Durpių gavyba 378 173 17 568

Apleisti durpių gavybos plotai 61 18 100 179

Medžiais ir krūmais apaugančios teritorijos 2 968 2 090 277 5 334

Sausintos pelkės (hd6) 290 302 81 673

Iš viso 162 933 35 344 3 305 201 581

Šaltinis: autorių skaičiavimai remiantis Lietuvos durpynų GIS duomenų bazės duomenimis bei žemių melioracinės būklės ir 
užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR10LT duomenimis.

32 pav. Durpynuose įrengtų drenažo sistemų būklė 
Šaltinis: autorių skaičiavimai remiantis Lietuvos durpynų GIS duomenų bazės duomenimis  

bei žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR10LT duomenimis.

Pagal plotą daugiausia blogos būklės ar nurašytų drenažo sistemų yra žemės ūkiui naudoja-

muose durpynuose (33 paveikslas). 

33 pav. Durpynų sausinimas drenažu. Blogos būklės/nurašytų sistemų sausinamas plotas pagal durpynų 
naudojimą. Šaltinis: autorių skaičiavimai remiantis Lietuvos durpynų GIS duomenų bazės duomenimis bei žemių 

melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR10LT duomenimis.

Apie 60 % melioracijos grioviais sausinamų durpynų plotų naudojama miškininkystėje, dar 

22 % – žemės ūkyje (11 lentelė). Informacija apie durpynuose įrengtų melioracijos griovių būklę 

yra labai ribota: net 91 % griovių būklė nėra žinoma (33 paveikslas) arba informacija nėra siste-

miškai kaupiama. 

  Gera
  Bloga
  Nurašyta
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Sausintos pelkės (hd6)

Krūmais apaugančios teritorijos
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Durpių gavyba

Miškininkystė

Žemės ūkis, neariami durpynai

Žemės ūkis, ariami durpynai

  Žemės ūkis, ariami durpynai
  Žemės ūkis, neariami durpynai
  Miškininkystė
  Durpių gavyba
  Durpių gavyba užleista
  Krūmais apaugančios teritorijos
  Sausintos pelkės (hd6)

34 %

52 %

7 %
6 %
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11 lentelė. Durpynuose įrengtų melioracijos griovių būklė, ha

  Gera Bloga Nurašyta Nežinoma Iš viso

Žemės ūkis, ariami durpynai 3 125 97 39 12 792 16 054

Žemės ūkis, neariami durpynai 4 323 388 105 33 362 38 177

Miškininkystė 9 187 1 514 361 131 830 142 892

Durpių gavyba 1 210 814   10 965 12 989

Apleisti durpių gavybos plotai 620 46   14 291 14 957

Medžiais ir krūmais apaugančios teritorijos 195 34 18 3 524 3 770

Sausintos pelkės (hd6) 213 39 60 13 622 13 934

Iš viso 18 874 2 931 582 220 386 242 774

Šaltinis: autorių skaičiavimai remiantis Lietuvos durpynų GIS duomenų bazės duomenimis bei žemių melioracinės būklės ir 
užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR10LT duomenimis.

34 pav. Grioviais sausinamų durpynų melioracijos sistemų būklė  
Šaltinis: autorių skaičiavimai remiantis Lietuvos durpynų GIS duomenų bazės duomenimis  

bei žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR10LT duomenimis.

Apytiksliai pusė blogos būklės/nurašytų paviršinio sausinimo melioracijos sistemų yra miš-

kuose (53 %), dar ketvirtadalis – durpių gavybai priskirtuose plotuose (23 %) (35 paveikslas). 

35 pav. Durpynų sausinimas grioviais. Blogos būklės/nurašytų sistemų sausinamas plotas pagal durpynų 
naudojimą. Šaltinis: autorių skaičiavimai remiantis Lietuvos durpynų GIS duomenų bazės duomenimis bei žemių 

melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR10LT duomenimis.

  Gera
  Bloga
  Nurašyta
  Nežinoma
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Ūkinėje veikloje nenaudojami nusausinti durpynai

Bene akivaizdžiausia ir mažiausiai klausimų kelianti ŠESD emisijų mažinimo iš pažeistų 

durpynų nauda – nusausintų ir ūkinėje veikloje nebenaudojamų durpynų sutvarkymas:  

•	 apleisti nenaudojami durpių gavybos plotai – 15 tūkst. ha; 

•	 medžiais ir krūmais apaugančios teritorijos – 9,1 tūkst. ha; 

•	 apsausintos pelkės – 14,6 tūkst. ha.

Atsižvelgus į durpių tipą ir esamą žemėnaudą, ŠeSd emisijas tikėtina sumažinti 10–13 t Co₂ 

ekv./ha per metus (36 paveikslas). 

36 pav. ŠESD emisijų mažinimo potencialas atstatant hidrologinį režimą  
ūkinėje veikloje nenaudojamuose nusausintuose durpynuose, t CO² ekv./ha per metus  

Šaltinis: autorių skaičiavimai remiantis Lietuvos durpynų GIS duomenų bazės duomenimis. 

Politinių klausimų kyla dėl durpių pramonės plėtros ir durpių gavybai numatomų telkinių. 

Atsižvelgus į aukštapelkinių, tarpinių ir žemapelkinių durpynų santykį naudojamuose ir 

apleistuose durpių karjeruose, peršasi išvada, kad dauguma užleistų durpynų durpių ga-

vybai nebus labai patrauklūs. Veikiančiuose durpynuose daugiausia kasamos aukštapelkių 

durpės, apleistuose durpių gavybos plotuose dominuoja tarpiniai ir žemapelkiniai durpy-

nai (37 paveikslas).

37 pav. Durpynai durpių gavybai, ha  
Šaltinis: autorių skaičiavimai remiantis Lietuvos durpynų GIS duomenų bazės duomenimis. 

16

14

12

10

8

6

4

2

0
Užleisti durpių 
gavybos plotai

Medžiais ir krūmais 
apaugančios teritorijos

Sausintos pelkės

11,5

13,3

9,9

  Aukštapelkiniai
  Tarpiniai
  Žemapelkiniai

 

Veikiantys Užleisti

1 643
1 522

10 832

3 281

5 142

6 750



D u r p y n ų  s a u s i n i m o  p r o b l e m a t i k a

4 1

Atkūrus žmogaus sujauktus ir likimo valiai paliktus ūkinėje veikloje nebenaudojamus 

durpynus33, ŠESD emisijas galima sumažinti 440 kt CO₂ ekv. per metus (12 lentelė), piniginė 

išraiška – 6,16 MeUR per metus. Pagrindiniai ŠESD emisijų karštieji taškai – nerekultivuoti 

apleisti durpių gavybos plotai (38 paveikslas). 

12 lentelė. ŠESD emisijų sumažinimo scenarijus ūkinėje veikloje nenaudojamuose nusausintuose durpynuose: 
apleistuose durpių gavybos plotuose, krūmais apaugančiose teritorijose ir apsausintose pelkėse

Scenarijus Paveikiamas plotas, tūkst. ha ŠESD sumažinimo potencialas  
kt CO² ekv. per metus

Hidrologinio režimo atkūrimas 39 440

38 pav. ŠESD mažinimo potencialas atkuriant hidrologinį režimą apleistuose,  
ūkinėje veikloje nenaudojamuose nusausintuose durpynuose  

Žemės ūkio teritorijos

ŠeSd emisijas iš žemės ūkyje naudojamų durpynų lemia du veiksniai – žemės danga (didesnės 

emisijos iš ariamų plotų nei iš daugiamečių pievų) ir gruntinio vandens lygis. 

Vertindami galimybes sumažinti ŠeSd emisijų apimtis iš žemės ūkyje naudojamų durpynų 

apžvelkime tris scenarijus (40 paveikslas, 13 lentelė): 

33 Apleisti nenaudojami durpių gavybos plotai – 15 tūkst. ha, krūmynais apaugančios teritorijos – 9,1 tūkst. ha, 
apsausintos pelkės – 14,6 tūkst. ha. 

ŠESD mažinimo potencialas 
atstatant nenaudojamus durpynus 
t CO² ekv. / 25 km² celei per metus

  < 1 000 t
  1 000–10 000 t
  > 10 000 t
  Savivaldybių ribos
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1 scenarijus: atsisakoma arti durpynus. Šis sprendimas paveiktų 106 tūkst. ha teritoriją ir 

ŠeSd emisijas sumažintų maždaug 1 100 kt Co₂ ekv. per metus. tai šiek tiek daugiau nei 2016 m. 

deklaruotos ŠeSd emisijos iš Lietuvos atliekų sektoriaus. Jau aptarėme, kad žemės ūkyje nau-

dojamų durpynų derlingumas santykinai mažas, durpynų užimama dalis ariamų plotų balanse 

siekia vos 3,5 % ir be subsidijų ūkiai dirba nuostolingai. Įgyvendinama? dar kartą paskaičiuoki-

me: 1,1 mln. tonų Co₂ ekv. per metus kart 14 eUR. Kiek bus? 

2 scenarijus: žemės ūkyje naudojamuose sausinamuose durpynuose atsisakoma drenažo 

sistemų ir durpynų arimo. tokio sprendimo paveiktos teritorijos plotas siektų 214 tūkst. ha. 

Palyginti su dabartine situacija, ŠeSd emisijos iš nusausintų durpynų sumažėtų 3 260 kt Co₂ 

ekv. per metus. Atrodo, kad šiam scenarijui įgyvendinti nėra greito ir pigaus recepto – melio-

racijos sistemoms pertvarkyti prireiktų nemažų investicijų, šlapiose pievose būtų sudėtingiau 

ūkininkauti, o netradiciniai pelkininkystės produktai (nendrės, pelkiniai augalai kurui ar kitoms 

reikmėms) kol kas neturi rinkos. tačiau visiškai realu šį scenarijų įgyvendinti pamažu, žengiant 

koja kojon su melioracijos sistemų nusidėvėjimu ir pertvarkymu. Būtinas politinis sprendimas, 

draudžiantis durpynuose rekonstruoti drenažo sistemas, ir subsidijų sistema, skatinanti eks-

tensyvų šlapių pievų naudojimą (pvz., ganomoji mėsinė gyvulininkystė, biokuro gamyba).

3 scenarijus: hidrologinio režimo atkūrimas panaikinant melioracijos sistemas. tai paveiktų 

apie 239 tūkst. ha teritoriją. Palyginti su dabartine situacija, ŠeSd emisijas leistų sumažinti apie 

4 800 kt Co₂ ekv. per metus. Iš esmės tai reikštų, kad žemės ūkiui naudojami durpynai būtų 

paverčiami pelkėmis, kuriose galėtų būti vystomos (atitinkamai skatinamos) pelkininkystės vei-

klos. toks politinio apsisprendimo, plataus viešinimo reikalaujantis, bet realus scenarijus tiktų 

mažo našumo žemėse su susidėvėjusiomis melioracijos sistemomis. Būtina subsidijų sistema, 

užtikrinanti, kad durpynuose būtų atstatomas hidrologinis režimas, užtikrinantis ŠeSd emisijų 

sumažinimo atžvilgiu optimalų dirvos drėgnumą. 

13 lentelė. ŠESD emisijų sumažinimo scenarijai keičiant durpynų naudojimą žemės ūkio teritorijose

Scenarijus
Paveikiamas plotas, 

tūkst. ha
ŠESD sumažinimo potencialas  

kt CO² ekv. per metus

1: ariamosios žemdirbystės atsisakymas 
(nenaikinant drenažo) 106 1 097

2: drenažo sistemų atsisakymas ir pievų įveisimas 
ariamuose plotuose 214 3 259

3: hidrologinio režimo atkūrimas 239 4 804
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39 pav. ŠESD emisijų sumažinimo potencialas keičiant  
durpynų naudojimą žemės ūkio teritorijose

 

40 pav. ŠESD emisijų sumažinimo scenarijai keičiant durpynų  
naudojimą žemės ūkio teritorijose 

tikėtina, kad realiame gyvenime taikytini visi trys scenarijai. Priemonės turėtų būti paren-

kamos atsižvelgus į vietos sąlygas. tam būtini politiniai sprendimai mažinti ŠESD emisijas 

koreguojant žemės ūkio subsidijų ir melioracijos sistemų tvarkymo finansavimo sistemą. 

Skaičiavimai rodo, kad ŠeSd emisijų mažinimo potencialas atkuriant (sudrėkinant) nu-

sausintus durpynus žemės ūkio teritorijose yra didžiulis. tiesa, skaičiavimuose yra tam tikrų 

neapibrėžtumų dėl durpynų plotų, nes dalis intensyviai naudojamų sausintų durpynų jau gali 

būti iš dalies arba visiškai prarasta dėl durpių mineralizavimosi ir susimaišymo su mineraliniais 

gruntais (pvz., ilgą laiką ariant). Tikslinant ŠESD emisijų iš organinių dirvožemių apskaitą 

(ypač iš žemės ūkyje naudojamų dirvožemių), būtų tikslinga atlikti dirvožemio organinės 

medžiagos patikslinamuosius tyrimus ir atnaujinti visos Lietuvos dirvožemių GIS duome-

nų bazę.    

ŠESD mažinimo potencialas žemės 
ūkio teritorijose t CO² ekv. / 25 km² 
celei per metus

  < 1 000 t
  1 000–10 000 t
  > 10 000 t
  Savivaldybių ribos
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Durpių gavybos sektorius

Durpių gavybos sektoriaus klimato kaitos pėdsaką galima sumažinti net 96 %, jei būtų 

atsisakoma durpių gavybos veiklos ir atkuriamos pelkės durpių gavybos plotuose. Apskai-

čiuotos ŠeSd emisijos dėl durpių gavybos (ir iškastų durpių skilimo) vidutiniškai siekia apie 

973 tūkst. t Co₂ ekvivalento per metus. 2018 m. vidurio kainomis nuostolis dėl ŠESD emisijų 

sudaro apie 13,6 MEUR ir viršija sektoriaus bendrąjį veiklos pelną. Lietuvoje sunaudojama 

santykinai nedaug durpių, tačiau turėtų būti numatomas kelias laipsniškai ir visiškai atsisakyti 

naudoti durpes, kaip tai jau yra padariusios Šveicarija ir Jungtinė Karalystė. dabartinė durpių 

pramonė galėtų persiorientuoti į alternatyvių aplinkai palankesnių produktų gamybą, pelkinin-

kystės vystymą taip išsaugant darbo vietas.

Vadovaujantis gerąja praktika ir teisės aktų nuostatomis baigus eksploatuoti karjerai priva-

lo būti rekultivuoti. Atkūrę hidrologinį režimą 14 tūkst. ha durpių kasybai naudojamų karjerų 

ŠeSd emisijas sumažintume 932 kt Co₂ ekv. per metus, palyginti su dabartine situacija (14 len-

telė). Atkreipiame dėmesį, kad tik nederlinguose aukštapelkiniuose durpynuose, užiman-

čiuose net 77 % durpių gavybos plotų, atkūrus hidrologinį režimą, ŠESD emisijas galima 

sumažinti beveik iki nulio (7 lentelė). Nukasus aukštapelkinių durpių klodą, rekultyvuojant 

durpyną įmanoma atkurti nebent žemapelkę, kaip dažniausiai ir numatoma. Durpių gavy-

bos įtaka klimato šiltėjimui nesibaigia  rekultivavus durpynus. Emisijos iš atkurtų žemapel-

kinių durpynų ploto vieneto net triskart didesnės, todėl nebelieka galimybių suvokiamoje 

perspektyvoje išvengti ŠESD emisijų.

14 lentelė. ŠESD emisijų sumažinimo scenarijai durpių gavybos plotuose

Scenarijus
Paveikiamas plotas,  

tūkst. ha
ŠESD sumažinimo potencialas  

kt CO² ekv. per metus

Hidrologinio režimo atkūrimas 14 932

Miškų ūkio teritorijos

Atkūrę hidrologinį režimą visuose 149 tūkst. ha nusausintų durpynų ŠeSd emisijas sumažintu-

me 608 kt Co₂ ekv. per metus. Vertinant ploto vienetui, ŠESD emisijų mažinimo potencialas 

miškininkystei naudojamuose nusausintuose durpynuose yra mažiausias (28 paveikslas). 

Subrendęs miškas, užaugęs ant nusausintų dirvožemių, jautriai reaguoja į ilgalaikį dirvožemio 

užmirkimą, todėl hidrologinio režimo atkūrimą reikėtų derinti su numatomais miško kirtimais. 
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15 lentelė. ŠESD emisijų sumažinimo scenarijus durpių gavybos plotuose

Scenarijus
Paveikiamas plotas,  

tūkst. ha
ŠESD sumažinimo potencialas  

kt CO² ekv. per metus

Hidrologinio režimo atkūrimas 149 608

Remiantis nacionalinėje ŠeSd apskaitos ataskaitoje (2017)34 pateikta informacija, Lietuvo-

je miškai yra svarbiausias ŠeSd surišėjas. ŠedS absorbcija miškų subsektoriuje 2015 m. siekė 

8 862 kt Co₂ ekv.

Visgi reikia nepamiršti, kad miškai anglies dvideginį absorbuoja tik tol, kol auga. Me-

dienos gyvavimo ciklo pabaigoje visa antžeminėje biomasėje sukaupta anglis oksiduojasi 

ir kaip anglies dvideginis grįžta į atmosferą. Kaip greitai anglis oksiduosis iki Co₂, priklau-

so nuo produktų, kuriems pagaminti naudojama mediena, ilgaamžiškumo (baldų, popieriaus 

pramonė, statyba ar deginimas energijai pagaminti).  todėl ilgalaikėje perspektyvoje miškai, 

augantys nusausintuose organiniuose dirvožemiuose, gali būti reikšmingas ŠESD emisijų 

šaltinis35. Papildomi anglies ciklo dalies medienoje vertinimai ir ŠeSd emisijų iš nusausintų 

durpynų tyrimai Lietuvoje būtų naudingi siekiant tiksliau įvertinti miškininkystės įtaką ŠeSd 

emisijoms iš durpynų.

34 http://klimatas.gamta.lt/cms/index?rubricId=5c8c1038-d997-47a7-bc77-58b993e282c1. 
35 Von Arnold, K., Hånell, B., Stendahl, J., & Klemedtsson, L. (2005). Greenhouse gas fluxes from drained organic 

forestland in Sweden. Scandinavian Journal of forest Research, 20: 5, 400–411. doi: 10.1080/02827580500281975.

http://klimatas.gamta.lt/cms/index?rubricId=5c8c1038-d997-47a7-bc77-58b993e282c1
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Vandenų tarša

Durpynai prisideda prie vandenų taršos. Priklausomai nuo durpyno tipo, sausinimo ir žemė-

naudos, iš hektaro gali būti išplaunama iki 40 kg bendrojo azoto (Nbendras) per metus (16 len-

telė). Remdamiesi literatūros šaltiniuose pateikiamais duomenimis apie azoto junginių išplovimą 

apskaičiavome, kad į vandens telkinius gali būti išplaunama apie 8 tūkst. t Nbendras per metus 

(17 lentelė). Tai net keturis kartus daugiau nei 2016 m. buvo išleista iš visų Lietuvos miestų 

nuotekų valyklų36.  

Net 76 % azoto išplaunama iš žemės ūkyje naudojamų nusausintų durpynų (41 paveikslas). 

16 lentelė. Azoto junginių išplovimo iš durpynų emisijų koeficientai, t Nbendras per metus

Žemėnauda Durpių tipas
Emisijos koeficicientas kg 

Nbendras / ha per metus Intervalas

Artimos natūralioms pelkės [1] Da, Dt 10.5 8–13

Artimos natūralioms pelkės [1] Dž 12.0

Pievos [1] Da, Dt 16.0 2–30

Pievos [1] Dž 21.0 10–32

Ariama žemė [1] Da, Dt 25.0 10–40

Ariama žemė [1] Dž 30.0 20–40

Durpių gavybos plotai [2] Da, Dt, Dž 12.85 10.7–15

Nesausintas miškas [3] Da, Dt 0.26

Nesausintas miškas [3] Dž 1.37

Sausintas miškas [4] Da, Dt 0.34 30 % daugiau nei iš nesausintų

Sausintas miškas [4] Dž 1.78 30 % daugiau nei iš nesausintų

Da – aukštapelkės, Dt – tarpinės pelkės, Dž – žemapelkės. 
Šaltiniai:
[1] Joosten, H., Brust, K., Couwenberg, J., Gerner, A., Holsten, B., Permien, T., et al. (2015). MoorFutures. Integration of additional 
ecosystem services (including biodiversity) into carbon credits – standard, methodology and transferability to other regions.
[2] Kløve, B. (2001). Characteristics of nitrogen and phosphorus loads in peat mining wastewater. Water Research, Vol. 35, Issue 10, 
2353–2362.
[3] Hill, B. H., Jicha, T. M., LaRae L. P. Lehto, Elonen, C. M., Sebestyen, S. D., and Kolka, R. K. (2016). Comparisons of soil nitrogen 
mass balances for an ombrotrophic bog and a minerotrophic fen in northern Minnesota. Science of the Total Environment 550, 
880–892.
[4] Mattsson, T., Finér, L., Kortelainen, P., Sallantaus, T. (2003). Brook water quality and background leaching from unmanaged 
forested catchments in Finland. Water, Air, and Soil Pollution, 147: 275–297.

17 lentelė. Azoto junginių išplovimai iš durpynų, t Nbendras per metus

Azoto junginių išplovimai, t Nbendras per metus

Žemės ūkis 6 113

Miškininkystė 356

Durpių gavyba 179

36 2016 metais į paviršinio vandens telkinius iš visų Lietuvos miestų nuotekų valymo įrenginių buvo išleista 2 078 t 
bendrojo azoto. Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra, nuotekų tvarkymo apskaitos duomenys. http://vanduo.gamta.
lt/cms/index?rubricId=6c0feeaa-4d89-4a23-9339-19ab0de0adf1. 

http://vanduo.gamta.lt/cms/index?rubricId=6c0feeaa-4d89-4a23-9339-19ab0de0adf1
http://vanduo.gamta.lt/cms/index?rubricId=6c0feeaa-4d89-4a23-9339-19ab0de0adf1
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Apleisti durpių gavybos plotai 199

Medžiais ir krūmais apaugančios teritorijos 191

Nesausintos pelkės 712

Sausintos pelkės 290

Iš viso 8 038

41 pav. Azoto išplovimai iš durpynų pagal naudojimo sritis

Lietuvos mastu vandens taršos apkrovos nėra tolygiai išsidėsčiusios, todėl nevienodas ir 

vandenų taršos mažinimo poreikis. Upių baseinų rajonų valdymo planuose, parengtuose pagal 

europos vandens pagrindų direktyvą 2000/60/eK, vandenų taršos azoto junginiais mažinimo 

tikslai nustatyti 217 vandens telkinių37, daugiausia Mūšos, nemunėlio, nevėžio ir Šešupės paba-

seiniuose (42 paveikslas).  

42 pav. Vandenų taršos azoto junginiais (Nbendras) mažinimo tikslai,  
nustatyti upių baseinų rajonų valdymo planuose 

37 nemuno, Lielupės, Ventos ir dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų atnaujinimas. 2015. 
Galutinė ataskaita. 4 priedas. taršos šaltiniai ir taršos mažinimo priemonės.

  Žemės ūkis
  Miškininkystė
  Durpių gavyba
  Durpių gavyba užleista
  Krūmais apaugančios teritorijos
  Nesausintos pelkės 
  Sausintos pelkės 

 

76 %

4 %

4 %

9 %

Vandenų taršos mažinimo tikslai 
(Nbendras) kg / ha

  < 1 kg / ha
  1–< 5 kg / ha
  5–< 7 kg / ha
  7–< 10 kg / ha
  > 10 kg / ha
  Upių atkarpos, kurioms nustatyti 

Nb taršos mažinimo tikslai 
  Savivaldybių ribos
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43 pav. Vandenų taršos azoto junginiais (Nbendras) mažinimo potencialas atkuriant nusausintus durpynus 
vandens telkinių baseinėliuose, kuriems nustatyti vandens taršos mažinimo tikslai (procentais nuo vandenų 

taršos azoto junginiais mažinimo tikslo, nustatyto Upių baseinų rajonų valdymo planuose)

Durpynų arimo atsisakymas ir nusausintų durpynų hidrologinio režimo atstatymo prie-

monės, aptartos nagrinėjant ŠESD emisijų mažinimo klausimus, padėtų pasiekti vandens 

telkiniams nustatytus taršos mažinimo tikslus. Didžiausias azoto išplovimų sumažinimas 

pasiekiamas  durpynams užaugus miškais. Vandens telkiniuose, kuriems Upių baseinų ra-

jonų valdymo planuose nustatyti vandens taršos mažinimo tikslai, taršą azoto junginiais 

potencialiai galima sumažinti 1,1 t Nbendras per metus (43 paveikslas, 2 priedas, 28 lentelė):

•	 26 vandens telkiniuose būtų visiškai pasiekti vandens taršos mažinimo tikslai;

•	 24 vandens telkiniuose tarša azoto junginiais būtų sumažinta daugiau nei 50 % pa-

gal UBR valdymo planuose užsibrėžtus taršos mažinimo tikslus (Nbendras).

Kalbant apie vandens telkinių taršą svarbu paminėti, kad pirmaisiais metais po nusausintų 

durpynų hidrologinio režimo atkūrimo maistinių medžiagų (azoto, fosforo ir ištirpusios orga-

ninės anglies) išplovimai ženkliai padidėja, ypač iš maistinių medžiagų turtingų žemapelkinių 

durpynų, ir gali sukelti vandens taršos problemų38. 

38 Koskinen, M., tahvanainen, t., Sarkkola, S., Menberu, M. W., Laurén, A., Sallantaus, t. (2017). Restoration of 
nutrient-rich forestry-drained peatlands poses a risk for high exports of dissolved organic carbon, nitrogen, and 
phosphorus. Sci total environ. 2017 May 15; 586.

Taršos mažinimo potencialas
  < 10 %
  10–50 %
  50–67 %
  67–100 %
  > 100 %
  Upių atkarpos, kurioms nustatyti 

Nb taršos mažinimo tikslai 
  Savivaldybių ribos
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Durpynų kaip ekosistemų bruožai

Nepažeistų durpynų svarbiausias bruožas – durpės formavimasis iš iki galo nesuirusių au-

galų ir gyvūnų liekanų, kuris vyksta perteklinio drėkinimo ir deguonies stygiaus sąlygomis. 

durpėdaros – durpės irimo pusiausvyra yra jautri sąlygų pokyčiams. Proceso kryptis ir be žmo-

gaus įtakos gali kisti tiek skirtingais sezonais, tiek ilgesniais laikotarpiais. durpių sluoksnio 

susiformavimas rodo ilgą laiką dominavusius durpėdaros procesus.

Nepažeistiems durpynams būdingas įvairaus stiprumo struktūrinis ir funkcinis ryšys 

tarp augalijos, durpių ir durpėse esančio vandens. Jis ypač stiprus aukštapelkėse. Paviršinio, 

gruntinio vandens ir kritulių santykis, sudėties ir prietakos ypatumai lemia durpes formuojan-

čios augalijos įvairovę, o besiklostančios durpės modifikuoja vandens prietaką, fizikocheminius 

procesus bei atitinkamai augaliją. 

Nepažeistiems durpynams būdingas heterogeniškumas, kuris susijęs su lokalių sąlygų 

įvairove. Paprastai ji didesnė pelkės pakraščiuose, todėl net ir santykinai nedidelių plotų nusau-

sinimas gali turėti reikšmingos įtakos durpynų biologinei įvairovei. 

Nepaisant durpynų heterogeniškumo, jiems būdingas įvairaus laipsnio integralumas 

tarp atskirų dalių. tai itin svarbu vertinant sausinimo ar naudojimo įtaką bei durpynų atkūri-

mo galimybes.

Veiksniai, lemiantys durpynų svarbą biologinei įvairovei 

Nepažeisti durpynai pasižymi specifinėmis sąlygomis, kurios lemia specializuotų rūšių 

gyvavimą. tarp šių sąlygų paminėtinas aukštas vandens lygis, perteklinis drėgnumas, dideli 

substrato temperatūros svyravimai, mažas deguonies kiekis, toksiškų skaidymosi produktų ir 

absorbuotų dujų kaupimasis, mažas maistmedžiagių prieinamumas, dažnai didesnis rūgštingu-

mas, griežtos ribos ir izoliacija. 

taksonominė įvairovė durpynuose nėra didelė (vidutiniškai ne daugiau kaip 15 % vietos flo-

ros ir faunos įvairovės), kiek didesnė tarp primityvių grupių (sporinių augalų, grybų, bakterijų). 

dominuoja specializuotos rūšys39. Santykinai maža taksonominė įvairovė ir durpynų izoliuotu-

mas sąlygoja mikroevoliucinius procesus, skirtingų formų atsiradimą (pvz., pelkinė pušų forma), 

morfologinius skirtumus skirtinguose mikrotopuose40. Durpynų vertinimas pagal biologinės 

įvairovės indeksus paprastai rodo santykinai mažesnę įvairovę ir nėra pakankamai objekty-

vus. Unikalumo indeksas objektyviau atskleidžia durpynų vertę. 

39 Parish, f., Sirin, A., Charman, d., Joosten, H., Minayeva, t., Silvius, M., and Stringer, L. (eds.). (2008). Assesment on 
Peatlands, Biodiversity and Climate Change. Main Report. Global environment Centre, Kuala Lumpur and Wetlands 
International, Wageningen.

40 Minayeva, f., Sirin, A. (2012). Peatland biodiversity and Climate Change. Biology Bulletin Reviews,   Vol. 2, no. 2, 164–175.
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Specializuotos rūšys yra jautrios sąlygų pokyčiams, todėl tapo itin retos daugelyje europos 

šalių, įskaitant ir Lietuvą, kur didžioji pelkių dalis yra daugiau ar mažiau paveiktos sausinimo. 

Nepažeistų durpynų ekosistemoms būdinga didelė įvairovė, kuri priklauso nuo vandens 

režimo, mineralizacijos, maistmedžiagių gausos, durpių rūgštingumo, užaugimo mišku. Pa-

gal durpyną maitinančio vandens mineralizaciją paprastai išskiriami trys pagrindiniai durpynų 

tipai: gruntinio ir paviršinio vandens maitinamą žemapelkę, kritulių – aukštapelkę ir mišraus 

maitinimo – tarpinio tipo. Pagal aptinkamą durpės tipą galima daryti prielaidas, kad Lietuvoje 

prieš intensyvų praėjusio amžiaus sausinimą durpynus formuojančios ekosistemos sudarė ne 

mažiau kaip 10 % šalies teritorijos. Iš jų apie 8 % buvo aukštapelkės, 14 % – tarpinės pelkės, 

78 % – žemapelkės. Kiek mažiau nei pusė durpynų dabar yra apaugę mišku, daugiausia tarpinio 

tipo durpynuose – apie 80 %, o mažiausiai žemapelkiniuose – apie 40 %, aukštapelkiniuose – 

apie pusę (44 paveikslas). 

44 pav. Mišku apaugusių ir atvirų durpynų plotas pagal tipus, ha

toks grubus skirstymas tik iš dalies atskleidžia durpynų įvairovę. durpyno tipą lemia dau-

gybė aplinkos faktorių ir net nedidelis vieno ar kelių faktorių pokytis gali radikaliai pakeisti jo 

struktūrą bei funkcionavimą. todėl kiekvienas durpynas yra unikalus, tarsi organizmas atspin-

dintis vietos sąlygas, jiems būdinga didelė įvarovė ekosisteminiame, makro- ir mezolygmenyse41. 

Įtakos biologinei įvairovei turi ir pelkių dydis, pasiskirstymas kraštovaizdyje. Kai kurios rū-

šys aptinkamos tik didesniuose pelkių masyvuose, o kai kurios labiau prisirišusios  prie nedide-

lių pelkių mozaikų.

Nepažeisti durpynai stipriai veikia aplinką ir kartu kitų ekosistemų bioįvairovę. tai 

pasireiškia per vandens nuotekio reguliavimą, mikroklimato formavimą. Kai kurios vandens 

buveinės (pvz., natūralūs distrofiniai ežerai) paprastai sutinkamos tik durpynuose ar su jais 

ribojasi.

Nepažeisti durpynai suteikia pastovų ar laikiną prieglobstį reliktinėms ar ribinėms rū-

šims ar bendrijoms, kurias iš jiems būdingų buveinių išstūmė aplinkos kaita ar antropogeninis 

poveikis (pvz., beržai keružiai (Betula nana), raistinės viksvos (Carex paupercula), pelkiniai sa-

tyrai (Oeneis jutta), liūniniai viksvynai (Caricetum heleonastes), švyliniai kūlingynai (Eriophoro – 

Trichophoretum caespitosae).

41 Kats, n. Y. (1971). Bolota zemnogo shara (Swamps of the earth). Moscow: nauka.

  Mišku apaugę durpynai
  Mišku neapaugę (atviri) durpynai

Štrichais pažymėtas sausintas plotas

Žemapelkiniai

Tarpinio tipo

Aukštapelkiniai 

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 
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Nepažeisti durpynai suteikia svarbų laikiną prieglobstį kitų ekosistemų rūšims. didelė 

dalis gyvūnų, tapatinamų su kitoms ekosistemoms, yra glaudžiai susiję su durpynais ir pralei-

džia dalį metų ar gyvenimo ciklo. 

Nepažeisti, taip pat dalis apsausintų durpynų vis dažniau suteikia prieglobstį ir nebū-

dingoms rūšims. tankiai apgyvendintame ir sukultūrintame kraštovaizdyje, koks yra didžiojo-

je europos dalyje ir Lietuvoje, tokie durpynai yra tarsi gamtos salos, kur dėl mažesnio antropo-

geninio poveikio įsikuria daugelis trikdymui jautresnių rūšių.

Natūralius įvairovę sąlygojančius veiksnius papildo žmogaus veikla – augalijos bioma-

sės naudojimas. didelėje dalyje durpynų tradiciškai buvo ekstensyviai ganoma ar šienaujama, 

kertamos nendrės, medžiai. Šio naudojimo, jo įvairovės sunykimas nesausintose teritorijose 

prisideda prie jų biologinės įvairovės mažėjimo.

Durpynų sausinimas ar apsausėjimas dėl natūralių procesų, klimato kaitos, maistme-

džiagių prietakos pokyčiai iš esmės pakeičia jų vystymosi vektorių, taip pat ir biologinę 

įvairovę. nuo poveikio stiprumo ir masto priklauso būdingos biologinės įvairovės praradimo 

dydis.  

Apsausintuose žemapelkiniuose durpynuose, priklausomai nuo maistmedžiagių kiekio, 

gruntinio vandens lygio, naudojimo, galimas rūšine įvairove pasižyminčių pakaitinių bu-

veinių formavimasis. tokius durpynus ekstensyviai naudojant kaip pievas ar ganyklas, gali su-

siformuoti pievų, o nenaudojant – miškų buveinės, pasižyminčios rūšių įvairove. tačiau svarbu 

atkreipti dėmesį, kad visi sausinti ar apsausėję durpynai skaidantis durpėms kinta. Sunykus 

durpių sluoksniui, gali radikaliai pasikeisti fizikocheminės sąlygos, drėgmės režimas ir atitinka-

mai bioįvairovė. trumpuoju ir vidutinės perspektyvos laikotarpiu sausinti ekstensyviai naudo-

jami durpynai gali kompensuoti kai kurias mineraliniuose dirvožemiuose dėl intensyvaus nau-

dojimo prarastas buveines, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje šias buveines ne visada gali pavykti 

išsaugoti.

Drenažu ir giliais grioviais nusausinti durpynai dažniausiai yra intensyviai naudojami, 

tręšiami. Jų biologinė įvairovė paprastai yra labai skurdi.

Svarbiausios grėsmės 

dvidešimtajame amžiuje šalyje vykę šlapynių hidrologiniai pertvarkymai, naudojimo pokyčiai, 

eutrofikacija turėjo didžiulį poveikį durpynų biologinei įvairovei. Prie pastarųjų veiksnių prisi-

dėjo ir įsibėgėjanti klimato kaita, invazinių rūšių plitimas.

2011 m. europos Komisija priėmė eS biologinės įvairovės strategiją iki 2020 m., kurioje įtvir-

tintas eS valstybių ir vyriausybių vadovų nustatytas pagrindinis tikslas „iki 2020 m. sustabdy-

ti eS biologinės įvairovės nykimą bei ekosistemų funkcijų blogėjimą ir jas kuo labiau atkurti“. 

2015 m. atliktas pažangos vertinimas parodė, kad reikšmingų teigiamų pokyčių siekiant užsi-
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brėžto tikslo pasiekti nepavyko ir tiek biologinės įvairovės, tiek ekosistemų paslaugų degradaci-

ja toliau tebevyksta, o šios tendencijos sutampa su globaliomis tendencijomis ir gali turėti rimtų 

pasekmių tolesnėms galimybėms užtikrinti žmonijos poreikius42. Vertinime nurodomi pagrin-

diniai neigiami veiksniai, kurie įtakoja šlapynių (angl. „wetlands“. Šiuo atveju tai yra pelkės, 

supelkėjusios žemės ir laikinai užliejami mineralinio dirvožemio plotai, nes vandens telkiniai 

išskirti į atskirą grupę) būklę: buveinių keitimas, klimato kaita, eksploatacija, invazinių rū-

šių plitimas ir tarša (18 lentelė).

18 lentelė. Poveikio pelkių ir supelkėjusių žemių ekosistemoms tendencijos. Šaltinis: EAA techninė ataskaita 6/2015

Ekosistemos rūšis Buveinių 
pokyčiai

Klimato 
kaita

Naudoji-
mas

Invazinės 
rūšys

Tarša ir prisotinimas 
maisto medžiagomis

Šlapynių (be gėlųjų vandenų) à á à ä æ

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2016 m. parengtoje Prioritetinių veiksmų ben-

drųjų priemonių programoje eS saugomų teritorijų tinklui „natura 2000“ pagrindinės grėsmės 

pelkių ekosistemoms nurodomos šios: buveinių keitimas (pertvarkant vandens lygį, nuotėkį), 

sukcesija, durpių kasyba. Kaip matome, klimato kaita neįvardijama, bet ji gali sąlygoti procesus, 

greitinančius pelkių sukcesiją, todėl šias grėsmes ne visada lengva atskirti. Invazinių rūšių pliti-

mas, taršos ir maistmedžiagių prietakos problemos taip pat neįvardijamos. 

Vertinant grėsmes svarbu pažymėti, kad jų poveikio mastas skiriasi priklausomai nuo dur-

pyno tipo, užaugimo mišku. Pavyzdžiui, sausinimo mastas didesnis mišku neapaugusiuose že-

mapelkiniuose ir aukštapelkiniuose durpynuose (14 paveikslas). Pirmuosiuose taip pat didesnė 

tarša. Akivaizdus bendras grėsmių (melioracijos, durpių gavybos, klimato kaitos, eksten-

syvaus naudojimo atsisakymo, taršos) vektorius, sąlygojantis mišku neapaugusių durpynų 

plotų mažėjimą, todėl pastariesiems  išsaugoti turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys. 

Durpynuose aptinkamos Europos Bendrijos svarbos buveinės, 
jų būklės pagerinimo galimybės

Lietuvos durpynuose aptinkama 20 tipų (9 prioritetiniai) ES svarbos natūralių buveinių (iš 

53 (16 prioriterinių), aptinkamų Lietuvoje), kurių plotas durpynuose sudaro daugiau kaip 

5 % šalyje inventorizuoto tos buveinės ploto (45 paveikslas, 19 lentelė).

42 eAA techninė ataskaita 6/2015.

Pastebėtas poveikis biologinei įvairovei iki šiol
  Mažas
  Vidutinis
  Didelis
  Labai didelis

Numatoma būsima poveikio tendencija 
æ  Mažėjanti
à  Stabili
ä  Didėjanti
á  Labai sparčiai didėjanti
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19 lentelė. Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių plotas Lietuvoje, durpynuose ir sausintuose durpynuose

Buvei-
nės ko-
das Buveinė

Lietuvoje 
inventorizuo-
tas buveinės 
plotas (ha)

Buveinės 
plotas durpy-

nuose (ha)

Buveinės plotas sau-
sintuosedurpynuose/

sausinta drenažu 
(ha)

7150 Pilkų durpių saidrynai 115 115 24/0

7110* Aktyvios aukštapelkės 12 342 12 137 426/0

7120 Degradavusios aukštapelkės 6 200 5 944 3 319/118

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai 6 976 6 264 897/3

7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės 403 268 52/19

7210* Žemapelkės su šakotąja ratainyte 75 68 1/0

7230 Šarmingos žemapelkės 916 721 117/12

9080* Pelkėti lapuočių miškai 51 974 30 566 9 500/68

91D0* Pelkiniai miškai 49 385 43 194 9 059/6

6450 Aliuvinės pievos 14 261 6 712 5 199/2947

91E0* Aliuviniai miškai 28 746 10 060 5 018/38

6410 Melvenynai 700 199 30/11

6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai 1 787 414 179/60

6510 Šienaujamos mezofitų pievos 31 970 4 083 3 694/2 965

6270* Rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos 22 645 2 716 2 419/2 150

6530* Miškapievės 900 82 25/4

9070 Medžiais apaugusios ganyklos 437 39 21/1

6230* Rūšių turtingi briedgaurynai 204 17 2/2

9010* Vakarų taiga 59 256 4 293 2 897/2

9050 Žolių turtingi eglynai 30 062 1 507 905/4

Pastaba: paryškintu šriftu pažymėtos buveinės, kurių apsaugos būklė yra nepalanki; 
* – prioritetinės buveinės.
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45 pav. Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių santykinis plotas Lietuvos durpynuose ir už jų ribų. 
Žvaigždute pažymėtos prioritetinės ES natūralios buveinės. Linijomis atskirtos  

I, II ir III buveinių grupės pagal jų santykinį plotą durpynuose

Aptinkamas buveines pagal jų santykinę dalį durpynuose galima suskirstyti į tris grupes. 

Šios grupės, buveinių apsaugos būklė, sausintas plotas (19 lentelė) atspindi ir antropogeninę 

apkrovą, kuri mažiausia I gr. buveinėse ir didžiausia III gr. buveinėse.

Pirmąją grupę sudaro devynios buveinės (keturios prioritetinės), kurių kiekvienos plotas 

durpynuose užima daugiau kaip pusę Lietuvoje inventorizuoto buveinės ploto, bendras plotas – 

15 % visų durpynų ploto ir 77 % visų durpynuose inventorizuotų europos Bendrijos svarbos 

buveinių ploto (46 paveikslas). tai svarbiausios durpes formuojančios buveinės, kurių išsau-

gojimas tiesiogiai priklaiso nuo hidrologinių sąlygų ir durpėdaros procesų užtikrinimo. dalies 

šių buveinių ploto išskyrimas už durpynų ribų daugiausia susijęs su seklių durpių nepatekimu 

į durpynų plotus. 

46 pav. Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių santykinis plotas Lietuvos durpynuose ir už jų ribų. 

  I gr.
  II gr.
  III gr.
  Kiti durpynai 

Santykinis plotas 
durpynuose (%)

Santykinis plotas 
durpynų buveinėse (%)
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trijų iš šios grupės buveinių apsaugos būklė vertinama kaip palanki, keturių – nepalanki, 

neadekvati, vienos – nepalanki, bloga ir vienos – nežinoma (20 lentelė). 

20 lentelė. Europos Bendrijos svarbos buveinių apsaugos būklė Lietuvoje ir durpynuose esančių buveinių dalis 
įsteigtose buveinių apsaugai svarbiose teritorijose (BAST). 

Buveinės apsaugos būklė

Eil. 
Nr.

Buveinės kodas ir pavadinimas Plotas Struktūra Perspek-
tyvos

Durpynuose 
esančių buveinių 

dalis BAST (%)

I gr.

1 7150 Pilkųjų durpių saidrynai XX XX XX 79

2 7110* Aktyvios aukštapelkės U1 U1 U1 92

3 7120 Degradavusios aukštapelkės U2 U2 U2 55

4 7210* Žemapelkės su šakotąja ratainyte FV FV FV 93

5 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai U1 U1 U1 61

6 91D0* Pelkiniai miškai FV FV FV 58

7 7230 Šarmingos žemapelkės U1 U1 U1 68

8 7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės U1 U1 U1 52

9 9080* Pelkėti lapuočių miškai FV FV FV 37

II gr.

1 6450 Aliuvinės pievos FV U1 U1 49

2 91E0* Aliuviniai miškai FV U1 U1 25

3 6410 Melvenynai U2 U2 U2 42

4 6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai XX U1 U1 34

III gr.

1 6510 Šienaujamos mezofitų pievos U1 U1 U1 20

2 6270* Rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos U1 U1 U1 18

3 6530 Miškapievės U2 U2 U2 18

4 9070 Medžiais apaugusios ganyklos U2 U2 U2 64

5 6230* Rūšių turtingi briedgaurynai U2 U2 U2 57

6 9010* Vakarų taiga U2 U2 U2 38

7 9050 Žolių turtingi eglynai FV U1 U1 24

Šaltinis: http://bd.eionet.europa.eu/article17/index_html/habitatsummary.
FV – palanki apsaugos būklė, U1 – nepalanki, neadekvati, U2 – nepalanki, bloga, XX – nežinoma.

Antrąją grupę sudaro keturios buveinės (viena prioritetinė), kurių durpynuose esantis plo-

tas sudaro mažiau kaip 50 % ir daugiau kaip 20 % bendro jų ploto (46 paveikslas). Šios buveinės 

užima apie 3 % visų durpynų ir 13 % durpynuose inventorizuoto buveinių ploto. tai su vandens 

telkiniais ar pelkėmis besiribojančios buveinės, kurias natūraliai formuoja sezoniniai potvyniai 

ir aukštas gruntinio vandens lygis. dalyje buveinių ploto tai sąlygoja organinės medžiagos kaupi-

http://bd.eionet.europa.eu/article17/index_html/habitatsummary
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mosi procesus, kurie paprastai vyksta drėgniausiose buveinių dalyse. durpių sluoksnis paprastai 

būna seklesnis nei 0,4–0,5 m, todėl reikšminga dalis nepatenka į durpynų duomenų bazes. 

trijų šios grupės buveinių (6450, 91e0* ir 6430) apsaugos būklė vertinama kaip nepalanki, 

neadekvati (6450 ir 91e0* – palanki pagal buveinės plotą), o 6410 – nepalanki, bloga (20 lentelė).

Trečiąją grupę sudaro europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės, kurių plotas durpy-

nuose – 20–5 % jų ploto (46 paveikslas). Šios buveinės užima apie 2 % visų durpynų ir 10 % dur-

pynuose inventorizuoto buveinių ploto. daugumai šių buveinių nėra būdingi durpių kaupimosi 

procesai arba jie gali vykti tik drėgniausiose buveinių dalyse. Čia durpės dažniausiai yra seklios. 

net keturių šios grupės buveinių (6530, 9070, 6230* ir 9010*) apsaugos būklė vertinama kaip ne-

palanki, bloga, o kitų trijų – nepalanki, neadekvati (9050 buveinės – palanki pagal ploto kriterijų).

Buveinių apsaugos užtikrinimas įtraukiant  
į buveinių apsaugai svarbias teritorijas (BAST)

Buveinių įtraukimas į BASt sudaro teisines prielaidas jų ilgalaikei apsaugai ir atkūrimui (padidi-

na kai kurių fondų prieinamumą, pvz., LIfe). I grupės buveinių dalis, įtraukta į BASt, yra gana 

didelė (vidutiniškai 66 % (47 paveikslas) ir viršija II ir III grupių dalis BASt (atitinkamai 29 % 

ir 26 %). Atsižvelgiant į 7160 nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, 7120 degradavusių aukš-

tapelkių ir 7230 šarmingų žemapelkių būklę, specifinių sąlygų poreikį, išsaugojimo ar degrada-

vusios aukštapelkės atveju transformavimo į kitas eB svarbos buveines svarbą, tikslinga būtų 

padidinti jų įtraukimą į BASt. Iš II grupės durpynuose aptinkamų buveinių didžiausią dėmesį 

tikslinga skirti 6410 melvenynų daliai BASt padidinti. 

47 pav. Durpynuose aptinkamų nepalankios apsaugos būklės Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių 
dalis šalies BAST (pagal 2016 m. GTC buveinių inventorizavimo GIS duomenis ir oficialią ST duomenų bazę). 

Skliausteliuose pateikiamas durpynuose esantis buveinės plotas 

7150 Pilkų durpių saidrynai (115 ha)

7110* Aktyvios aukštapeklės (12 137 ha)

7120 Degradavusios aukštapelkės (5 944 ha)

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai (6 264 ha)

7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės (268 ha)

7230 Šarmingos žemapelkės (721 ha)

6450 Aliuvinės pievos (6 712 ha)

91E0* Aliuviniai miškai (10 060 ha)

6410 Melvenynai (199 ha)

6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai (414 ha)

6510 Šienaujamos mezofitų pievos (4 083 ha)

6270* Rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos (2 716 ha)

6530* Miškapievės (82 ha)

9070 Medžiais apaugusios ganyklos (39 ha)

6230* Rūšių turtingi briedgaurynai (17 ha)

9010* Vakarų taiga (4 293 ha)

9050 Žolių turtingi eglynai (1 507 ha)
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Įtraukiant durpynuose aptinkamas buveines į BAST, tikslinga atkreipti dėmesį į tai, ar 

buveinėms (jų dalims) būdinga durpėdara, ar tai pakaitinės buveinės, susiformavusios ant 

degraduojančių durpynų (didesnė dalis III gr. buveinių). Įsteigtose BASt pastebima preferen-

cija durpynams, t. y. tendencija įtraukti santykinai didesnę durpynų dalį nei šių buveinių dalis 

durpynuose šalies mastu (48 paveikslas). tai tikriausiai sąlygota mažesnių interesų konfliktų 

gilesnių durpių plotuose, mažesnio I, II grupių buveinių pažeidžiamumo, tačiau yra rizika, kad 

taip ne visada atrenkami tipingiausi III grupės buveinių plotai. Juose mineralizuojantis durpių 

sluoksniui arba priešingai – atsikuriant hidrologinėms sąlygoms, tokios buveinės ar jų dalys turi 

potencialą kisti. dėl šios priežasties įtraukiant jas į BASt svarbu parinkti būdingiausius plo-

tus, atsižvelgus ir į dirvožemį bei tinkamų sąlygų užtikrinimo perspektyvas. Ypatingą dėmesį 

reikėtų atkreipti į BASt įtraukiant didelius plotus durpynuose užimančias 6270* rūšių gausias 

ganyklas ir ganomas pievas, 6510 šienaujamas mezofitų pievas, 9010* vakarų taigos buveines, 

9050 žolių turtingus eglynus. Šių buveinių dalyse gali vykti durpėdaros procesai ir formuotis 

seklios durpės, tačiau gilesnių durpių (durpynų) plotai ir sausinimo mastai rodo reikšmingą 

degraduojančių durpynų dalį. 

48 pav. Nepalankios apsaugos būklės Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių santykinis  
įtraukimas į BAST. Skliausteliuose pateikiamas durpynuose esantis buveinės plotas

  Buveinės dalis šalies durpynuose (%)           BAST esančios buveinės dalis durpynuose (%)
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9050 Žolių turtingi eglynai (1 507 ha)
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Hidrologinių sąlygų atkūrimas

Sausinimas, vandens telkinių pertvarkymas (upių vagos tiesinimas, ežerų vandens lygio keiti-

mas) yra pagrindinė daugelio buveinių, kurioms būdinga durpėdara, ploto sumažėjimo ir būklės 

blogėjimo priežastis. todėl tipinių durpynų buveinių geros būklės užtikrinimas (7120 degrada-

vusios aukštapelkės buveinės atveju – virtimas 7110, 7140 ar 91d0 buveinėmis) labiausiai pri-

klauso nuo hidrologinių sąlygų atkūrimo ir palaikymo. Beveik pusė EB svarbos žemapelkinių 

buveinių yra apsausintos, o aukštapelkinių buveinių sausinimas yra mažiausias. Žemapel-

kiniuose durpynuose taip pat mažiausia santykinė dalis EB svarbos buveinių ir didžiausias 

plotas nesausintų durpynų, kurie neatitinka EB svarbos buveinių kriterijų. Aukštapelki-

niuose – didžiausia santykinė dalis EB svarbos buveinių ir mažiausias plotas kriterijų nea-

titinkančių nesausintų durpynų (49 paveikslas). tai rodo antropogeninės apkrovos skirtumus, 

nors iš dalies lemia ir metodiniai buveinių išskyrimo aspektai.

49 pav. Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir sausintas plotas  
skirtingo tipo durpynuose, ha

durpynuose esantys I grupės buveinių apsausinti plotai sudaro 1–56 % (50 paveikslas). di-

džiausia sausintų plotų dalis būdinga degradavusioms aukštapelkėms (56 %) – buveinei, kuri ir 

turėtų būti išskiriama apsausintuose plotuose. Antroje vietoje – 9080* pelkėti lapuočių miškai 

(31 %). 7210* žemapelkės su šakotąja ratainyte ir 7110* aktyvios aukštapelkės aptinkamos tik 

sausinimo beveik nepaliesuose (1–4 %) plotuose. Likusių buveinių sausinimo intensyvumas – 

14–21 %. tikslinga atskirai paminėti 7150 pilkų durpių saidrynus, kurių santykinai didelis sau-

sintų plotų procentas (21 %) yra susijęs su šių pionierinių buveinių įsikūrimu durpių kasybos 

plotuose ir turėtų būti vertinamas kaip apsausintų plotų vandens lygio renatūralizavimosi žen-

klas bei sausinimo sistemų duomenų bazės netikslumai. 

Visose šios grupės buveinėse vyrauja sausinimas grioviais. Santykinai didesnis plotas nu-

sausintas drenažu yra būdingas tik buveinei 7160 nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės – 

6,9 %, 7120 degradavusioms aukštapelkėms – 2 % (jau nurašyta) ir 7230 šarmingoms žemapel-

kėms – 1,6 % (50 paveikslas). 

  Europos Bendrijos svarbos 
natūralių buveinių plotas

  EB svarbos natūralių buveinių 
kriterijų neatitinkantis plotas

Štrichais pažymėtas sausintas plotas
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50 pav. Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių sausinimo intensyvumas ir sausinimo sistemų būklė. 
Rodyklyčių spalva rodo buveinės apsaugos būklę: žalia – palanki, oranžinė – nepalanki, neadekvati, raudona – 

nepalanki, bloga, pilka – nežinoma. Skliausteliuose pateikiamas durpynuose esantis buveinės plotas

Siekiant užtikrinti palankios apsaugos būklės atkūrimą, būtina blokuoti sausinimo siste-

mas nepalankios apsaugos būklės buveinėse. Bendras tokių atkurtinų teritorijų plotas suda-

ro apie 4 800 ha, iš kurių didžioji dalis – 3 319 ha – 7120 degradavusios aukštapelkės. tačiau 

pelkėdarai tinkamas sąlygas ne visuomet galima visiškai atkurti, nes dalies buveinių, ypač 

ombrotrofinių, tokių kaip 7110* aktyvios aukštapelkės, perspektyvos itin priklauso nuo 

klimato veiksnių, kurie, bent jau dalyje Lietuvos teritorijos, pastarąjį pusę amžiaus kinta 

nepalankia šioms buveinėms kryptimi – didėja temperatūra ir kartu vandens išgarinimas 

vegetacijos periodu, kurio nekompensuoja kritulių pokyčiai. tai sąlygoja jų ploto mažėjimą, 

užaugimą mišku. Aktyvios tvarkymo priemonės, tokios kaip medynų kirtimas, tik iš dalies gali 

kompensuoti šiuos pokyčius. dėl šios priežasties numatant 7120 degradavusių ar 7110* akty-

vių aukštapelkių vandens lygio atkūrimo priemones prioritetą reikėtų skirti regionams, ku-

riuose vandens balansas yra palankiausias ir aukštapelkių atsikūrimo bei išlikimo sąlygos 

optimalios (51 paveikslas). 
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7110* Aktyvios aukštapeklės (12 137 ha)
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51 pav. Vidutinis metinis kritulių kiekis Lietuvoje. Klimato norma, 1961–1990 m.  
Šaltinis – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Atskirai reikėtų paminėti tiesiogiai nesausintas 7120 degradavusių aukštapelkių buvei-

nes (apie 2 600 ha, 44 % buveinės ploto). Būtina detalesnė jų analizė, nes dalis šio ploto 

buveinių neturi pastebimų hidrologinių sąlygų pertvarkymo ženklų, todėl ir vandens lygio 

atkūrimas jose techniškai neįmanomas. tokios buveinės neturėtų būti priskiriamos prie de-

gradavusių aukštapelkių, nes jų susiformavimas tikriausiai sietinas su klimato pokyčiais. Kita 

dalis – buveinės apsausėjusios dėl hidrologinio režimo pokyčio gretimuose vandens telkiniuose 

ar gruntinio vandens lygio pažeminimo hidrologiškai susijusiose teritorijose. Reikalingas de-

talus hidrologinių sąlygų įvertinimas siekiant numatyti priemones efektyviam tokių buveinių 

būklės pagerinimui. 

durpynuose išskirtų II gr. buveinių sausinimo intensyvumas pastebimai didesnis (15–77 % 

(50 paveikslas). Iš šios grupės buveinių labiausiai sausinimo paveiktos 6450 aliuvinės pievos, 

kurių net 77 % durpynuose esančių plotų yra nusausinta (44 % – drenažu, kurio 15 % – blogos 

būklės), 91e0 aliuvinių miškų – 50 % (daugiausia grioviais) ir 6430 eurtrofinių aukštųjų žolynų 

buveinių teritorijos – 42 % (iš jų 34 % – drenažu, kurio net 87 % – blogos būklės). Šias buveines 

pagrindinis formuojantis veiksnys yra vandens tėkmės, potvyniai, todėl net ir smarkiai apsau-

sintos jos išlaikė kertinius bruožus. Išsiskiria tik 6410 melvenynų buveinės (sausinta 15 %), ku-

rioms, nepaisant santykinai didelio gruntinio vandens svyravimų, paprastai būdingi durpėdaros 

procesai ir atitinkamai durpių sluoksnis. Buveinė jautri sausinimui, todėl jų sausintų plotų dalis 

santykinai nedidelė. Šis buveinės bruožas ir naudojimo pokyčiai sąlygojo mažą išlikusį buveinės 

plotą, ir siekiant jį padidinti būtina atrinkti teritorijas, kur šios buveinės galėtų būti atkurtos.

didelis apsausintų plotų procentas rodo reikšmingą sausinimo poveikį II gr. buveinių būklei 

ir durpėdaros – durpių skaidymosi procesams. Aliuvinių buveinių būklę galima būtų reikšmin-

gai pagerinti atsisakius dalies sausinimo sistemų. tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad tiek dur-

pių sluoksnio sunykimas, tiek durpėdaros procesų įsivyravimas (natūraliai atsikuriant vandens 

lygiui ar patvenkus sausinimo sistemas) gali neigiamai paveikti šių buveinių durpynuose būklę. 
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Atsižvelgus į melioracijos sistemų vidutinį amžių šalyje ir būklę, pagrindinį dėmesį reikėtų skirti 

užtikrinimui, kad neveiksnios melioracijos sistemos nebūtų atkuriamos. Prioritetas taip pat tu-

rėtų būti skiriamas drenažo sistemų atsisakymui. Visas dirvožemio drėgmės režimo atkūrimas 

tikslingas atsižvelgus į galimą virsmą pelkinėmis buveinėmis, taip pat į galimą poveikį buveinių 

būklę palaikančiam ekstensyviam naudojimui. 

III grupės buveinių sausinimo intensyvumas yra didžiausias. Reikšmingesnius plotus dur-

pynuose užimančiose buveinėse (6510, 6270*, 9010, 9050*) jis siekia 60–90 %. didelė sausintų 

plotų dalis ir tai, kad šioms buveinėms nėra būdinga durpėdara, leidžia daryti prielaidą, jog 

tai pakaitinės buveinės, susiformavusios dėl sausinimo, o vandens lygio ir durpėdaros atkūri-

mas turi potencialą neigiamai įtakoti dalies šių durpynuose esančių buveinių būklę ir sąlygoti 

jų palaipsnį virsmą pelkinėmis buveinėmis. Kita vertus, durpių skaidymasis ir durpių sluoksnio 

suslūgimas savaime gali sąlygoti drėgmės režimo ir fizikocheminių savybių pokyčius, kurie gali 

neigiamai paveikti buveinės būklę, todėl tikslingiausia būtų užtikrinti drėgmės režimą, stabi-

lizuojantį durpių skaidymosi procesus. Miško buveinėse tai priklauso ir nuo naudojimo, nes 

medžiai išgarina daug vandens ir gali palaikyti pažemintą gruntinio vandens lygį net ir patven-

kus sausinimo sistemas. Situacija gali radikaliai pasikeisti po plynų kirtimų, todėl tikslinga jų 

atsisakyti. Atsižvelgus į aukščiau išvardytas aplinkybes, šios grupės durpynuose esančių buvei-

nių vandens lygio atkūrimas turėtų būti vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgus į 

lokalias sąlygas, galimą poveikį naudojimui. Iš dalies tai galioja ir mažesniu sausinimo intensy-

vumu pasižyminčių buveinių (6530*, 9070, 6230*) hidrologinių sąlygų atkūrimui, nors šiose bu-

veinėse gali būti ir durpėdara pasižyminčių plotų. Pasyvus atkūrimas turėtų būti užtikrinamas 

draudžiant blogos būklės melioracijos sistemų atnaujinimą. Reikšmingi tokių sistemų plotai yra 

identifikuoti 6510 šienaujamose mezofitų pievose ir 6270 rūšių gausiose ganyklose ir ganomose 

pievose (50 paveikslas).

Ekstensyvaus naudojimo užtikrinimas

dalis buveinių istoriškai buvo ekstensyviai naudojamos arba turėtų būti tvarkomos siekiant jas 

atkurti po sausinimo ar intensyvaus naudojimo. Mažiausiai naudojamos I gr. buveinės. eksten-

syviai naudotoms gali būti priskiriama dalis 7140 tarpinių pelkių ir liūnų buveinių, 7160 nekal-

kingų šaltinių, šaltiniuotų pelkių ir 7230 šarmingų žemapelkių. Be šių buveinių, tvarkytinoms 

dar priskirtinos 7120 degradavusios aukštapelkės. Pagal deklaravimo duomenis, šiuo metu eks-

tensyviai naudojama (šienaujama ir/ar ganoma) apie 30 % durpynuose išskirtų 7160 nekalkingų 

šaltinių ir šaltiniuotų pelkių (2/3 – nesausintų), apie 15 % 7230 šarmingų žemapelkių (80 % – ne-

sausintų) ir apie 4 % tarpinių pelkių ir liūnų (88 % – nesausintų, 52 paveikslas, 21 lentelė). 7160 

ir 7140 buveinės daugiau tvarkomos kaip daugiametės pievos ir ganyklos, o 7230 – kaip pelkės. 

didžioji dalis naudojimo nesausintuose plotuose rodo, kad sausinimas nėra kritinis veiksnys ir 
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tikslinga atsisakyti sausinimo sistemų. deklaruota ir 2,7 % aktyvių aukštapelkių plotų, tačiau jų 

realus tvarkymas šienaujant sunkiai įmanomas ir nevyksta (plotus deklaravusi įmonė bankruta-

vo). Santykinai didelis miško, krūmų procentas rodo užaugimo mišku problematiką. 7140 buvei-

nėse padengimas mišku neturėtų viršyti 20 %, 7230 – 25 %, o šiuo metu siekia po 14 %. Buveinių 

naudotojams reikia rimtesnės ekonominės motyvacijos, kurią sustiprinti galima diegiant pakei-

timus kaimo plėtros programoje, peržiūrint atsinaujinančių resursų (biomasės) panaudojimo 

elektros energijos gavyboje teisinio ir ekonominio reguliavimo mechanizmus.

52 pav. Nepalankios apsaugos būklės buveinių naudojamas plotas (deklaruoti pievų ir šlapynių plotai). 
Pateikiamos tik tos buveinės, kurių būklei palaikyti svarbus ekstensyvus naudojimas

21 lentelė. Europos Bendrijos svarbos durpynuose inventorizuotų  
pelkinių buveinių, kurių apsaugos būklė yra nepalanki, naudojimas

 

Ekstensy-
viai tvarko-
ma pelkė Miškas

Ariama 
žemė

Daugiametės 
pievos ir 
ganyklos

Pievos 
ir gany-

klos iki 5 
metų

Krūmais 
apaugan-

čios terito-
rijos

Apleisti dur-
pių kasybos 

plotai

Buveinė ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha %

7110* Aktyvios 
aukštapelkės 323,5 2,7 607,3 5,0   0,0 10,0 0,1   0,0 11,3 0,1 6,9 0,1

7120 
Degradavusios 
aukštapelkės

70,5 1,2 2122,1 35,7 0,5 0,0 40,6 0,7 0,1 0,0 110,6 1,9 1156,3 19,5

7140 Tarpinės 
pelkės ir liūnai 62,7 1,0 826,1 13,2 1,0 0,0 176,2 2,8   0,0 27,6 0,4 17,5 0,3

7160 
Nekalkingi 
šaltiniai ir 
šaltiniuotos 
pelkės

1,0 0,4 65,1 24,2 0,0 0,0 83,1 30,9   0,0 5,2 1,9   0,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  Sausinta grioviais (nenaudojamas) (%)
  Sausinta grioviais (naudojamas*) (%)

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai (6 264 ha)

7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės (268 ha)

7230 Šarmingos žemapelkės (721 ha)

6450 Aliuvinės pievos (6 712 ha)

6410 Melvenynai (199 ha)

6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai (414 ha)

6510 Šienaujamos mezofitų pievos (4 083 ha)

6270* Rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos (2 716 ha)

6530* Miškapievės (82 ha)

9070 Medžiais apaugusios ganyklos (39 ha)

6230* Rūšių turtingi briedgaurynai (17 ha)

  Nesausintas buveinės plotas (nenaudojamas) (%)
  Nesausintas buveinės plotas (naudojamas*) (%)

  Sausinta drenažu (nenaudojamas) (%) 
  Sausinta drenažu  (naudojamas*) (%)
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Ekstensy-
viai tvarko-
ma pelkė Miškas

Ariama 
žemė

Daugiametės 
pievos ir 
ganyklos

Pievos 
ir gany-

klos iki 5 
metų

Krūmais 
apaugan-

čios terito-
rijos

Apleisti dur-
pių kasybos 

plotai

Buveinė ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha %

7230 
Šarmingos 
žemapelkės

67,7 9,4 88,1 12,2 0,4 0,1 34,4 4,8 0,1 0,0 15,1 2,1 26,2 3,6

6450 Aliuvinės 
pievos 29,4 0,4 100,8 1,5 66,6 1,0 4821,5 71,6 96,5 1,4 72 1,1 12,8 0,2

6410 
Melvenynai 12,8 6,4 18,5 9,2 0,5 0,2 44,1 22 0,3 0,1 8,1 4,0

6430 
Eutrofiniai 
aukštieji 
žolynai

6,3 1,5 76,0 17,8 7,2 1,7 182,3 42,8 0,7 0,2 16,1 3,8  

6510 
Šienaujamos 
mezofitų 
pievos

25,4 0,6 28,5 0,7 363 8,9 3086 75,5 142 3,5 63 1,5 0,1 0

6270* Rūšių 
gausios 
ganyklos 
ir ganomos 
pievos

0,2 0 19,3 0,7 194 7,1 2079 77 154 5,6 27 1 0,2 0

6530 
Miškapievės 0 0 17 20,4 5 6,1 29 35,3 1,8 2,1 7,9 9,6 0 0

9070 Medžiais 
apaugusios 
ganyklos

0 0 8,9 23 0 0,1 10 25,8 0,1 0,2 2,6 6,8 0 0

6230* Rūšių 
turtingi 
briedgaurynai

0 0 1,2 6,9 0,5 2,7 13 77 0 0 1 6,2 0 0

9010* Vakarų 
taiga 0,2 0 4056 94,3 0,1 0 2,7 0,1 0 0 0,9 0 0,3 0

9050 Žolių 
turtingi eglynai 0 0 1483 98,2 0,3 0 1,4 0,1 0 0 32 0,2 0 0

II grupės 6450 aliuvinių pievų ir 6410 melvenynų buveinių ekstensyvus naudojimas yra 

svarbus gerai būklei palaikyti. daugiametės pievos ir ganyklos yra deklaruojamos 72 % į durpy-

nus patenkančių aliuvinių pievų (91% drenažu sausinto ploto ir 67 % grioviais sausinto ploto) ir 

22 % melvenynų. nesausintų aliuvinių pievų naudojama 41 %, iš jų tik maža dalis deklaruojama 

kaip ekstensyviai tvarkomos pelkės. Galima daryti prielaidą, kad aliuvinių pievų sausinimas, 

nors dalies sistemų būklė vertinama kaip bloga, sudaro sąlygas santykinai didesniam naudojimo 

procentui, ir sausinimo sistemų atsisakymas galėtų neigiamai atsiliepti buveinių naudojimui, o 

kartu ir būklei. Kita vertus, naudojama reikšminga nesausintų buveinių dalis leidžia teigti, kad, 

esant tinkamai ekonominei motyvacijai, galimas laipsniškas sausinimo sistemų atsisakymas ir 

perėjimas prie nesausintų aliuvinių pievų naudojimo.
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Į durpynus patenkantys vandens telkinių pakrančių 6430 eutrofiniai aukštieji žolynai pa-

prastai yra formuojami ir palaikomi vandens tėkmių ar potvynių, tačiau duomenys rodo, kad 

nemaži plotai (43 %) naudojami kaip pievos ar ganyklos. Čia patenka 80 % drenažu sausintų 

buveinės plotų ir 45 % plotų, apie kurių sausinimą duomenų nėra. ekstensyvus naudojimas yra 

svarbus šiose buveinėse ar jų dalyse, kur vandens tėkmių įtaka yra per maža ir galimas spar-

tus užkrūmėjimas, tačiau per daug intensyvus naudojimas gali sąlygoti 6450 aliuvinių buveinių 

formavimąsi. eutrofinių aukštųjų žolynų, kaip ir melvenynų, naudojimas daugiausia deklaruo-

jamas nesausintuose plotuose. tai tikriausiai nėra patys drėgniausi buveinių plotai, tačiau šie 

duomenys leidžia daryti prielaidą, kad sausinimo sistemų lapsniškas atsisakymas gali būti sude-

rinamas su jų naudojimo užtikrinimu, jei tam būtų sudaromos ekonominės prielaidos.

III grupės buveines galima būtų suskirstyti į reikšmingesnius plotus užimančias ir labiausiai 

naudojamas 6510 šienaujamų mezofitų pievas, 6270* rūšių gausių ganyklas ir ganomas pievas 

ir labai mažus plotus durpynuose užimančias 6530* miškapieves, 9070 medžiais apaugusias ga-

nyklas ir 6230* rūšių turtingus briedgaurynus. Pirmuoju atveju ekstensyviai naudojama apie 80 

% buveinių ploto, tačiau nerimą kelia santykinai didelis deklaruotos ariamos žemės plotas (vid. 

apie 8 %). Būtina numatyti priemones, ribojančias išskirtų buveinių plotų suarimą. Laipsniškas 

gilaus sausinimo sistemų (pažeminančių vandens lygį daugiau kaip 30 cm dirvos paviršiaus) 

atsisakymas sudarytų prielaidas išvengti žemės dirbimo ateityje ir kartu užtikrintų buveinių 

ekstensyvų naudojimą. 

Mažus plotus užimančių 6530 miškapievių ir 9070 medžiais apaugusių ganyklų dalies dur-

pynuose ekstensyvus naudojimas yra per menkas, kad užtikrintų gerą jų būklę. Atsižvelgus į 

mažus šių buveinių plotus šalyje ir blogą būklę, tikslinga parengti ir įdiegti specialias šių buvei-

nių išsaugojimo priemones, kur taip pat būtų atsižvelgta į šių buveinių išsaugojimo durpynuose 

ypatumus. 6230* rūšių turtingų briedgaurynų aptinkamas itin mažas plotas durpynuose. Jų 

naudojimas, turimais duomenimis, yra artimas optimaliam. 





Praktinis pavyzdys – 
pokyčiai Amalvos  
durpyne5
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Gamtos paveldo fondo specialistai, bendradarbiaudami su Žuvinto biosferos rezervato direk-

cija, Marijampolės savivaldybės administracija ir Marijampolės miškų urėdija, iš dalies atkūrė 

Amalvos durpyno hidrologinį režimą. dviejų projektų, finansuotų „LIfe nature“ programos lė-

šomis43 44, metu buvo atlikti Amalvo polderio (šiaurinės durpyno dalies) pertvarkymo į vasaros 

polderį darbai, renatūralizuotas Amalvo ežero vandens nuotėkis, patvenkti pietinę durpyno dalį 

sausinę grioviai, vakarinėje ir pietrytinėje apypelkio dalyse atkurtas gruntinio vandens lygis, ar-

timas buvusiam iki melioracijos (53 paveikslas). Šiais projektais buvo siekiama atkurti pelkines 

buveines, pagerinti pelkėse ir šlapiose pievose perinčių paukščių sąlygas. Vandens lygio pakėli-

mas taip pat sumažino ŠeSd išsiskyrimą. 

53 pav. WETLIFE ir WETLIFE2 projektų metu atlikti hidrologinio režimo atkūrimo darbai Amalvos durpyne 

43 Projektas WetLIfe projektas „Amalvos ir Žuvinto pelkių išsaugojimas“. http://wetlife.gpf.lt/lt.
44 Projektas WetLIfe 2 „Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse“. http://wetlife2.gpf.lt/. 

http://wetlife.gpf.lt/lt
http://wetlife2.gpf.lt/
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ŠESD emisijų Amalvos durpyne sumažinimas

Amalvos durpyno hidrologinio režimo atkūrimo priemonių poveikį ŠeSd srautams vertino-

me taikydami „Moorfutures“ standartą45. Šis standartas paremtas ŠeSd emisijų vietovių tipų 

(GeSt)46 metodika, kurią 2008 m. sukūrė Greifsvaldo universiteto mokslininkai Vokietijos Me-

klenburgo-Pomeranijos federalinės žemės vyriausybės užsakymu. Metodika leidžia patikimai 

įvertinti ŠeSd srautus Centrinės europos durpynuose, neatliekant išsamių matavimų vietovėje. 

Palyginti su IPCC rekomendacijomis, „Moorfutures“ metodika yra detalesnė ir tiksliau atspindi 

ŠeSd srautų pokyčius įgyvendinus Amalvos durpyno hidrologinio režimo atkūrimo darbus. 

WetLIfe 1 projekto poveikio ŠeSd emisijų pokyčiams įvertinti skaičiavimus atlikome pagal 

du scenarijus (54 paveikslas, 22 lentelė): 

•	 Bazinis scenarijus (be projekto) – įvertina, kokia būtų tikėtina teritorijos raida, jei pro-

jektas nebūtų įgyvendintas. 

•	 WetLIfe 1 projekto scenarijus – vertinamos ŠeSd emisijos pagal projekto veiklų įgy-

vendinimo metu susiformavusius ar pagal, tikėtina, susiformuosiančius augmenijos ti-

pus ir dirvos drėgnumo klases. 

22 lentelė. Augmenijos tipai (GEST), jų užimami plotai ir ŠESD emisijų koeficientai.  
Bazinis scenarijus (be projekto) ir WETLIFE 1 projekto scenarijus. 

Augmenijos tipas (GEST) Dirvos 
drėgnumo 

klasė

Plotas, ha Emisijų  
koeficientas
t CO² ekv./ha  

per metus

Emisijos, t CO² ekv.

Per  
metus 

Per 50 
metų

Bazinis scenarijus (be projekto) 729,5   13 002 650 124

Nusausintas lapuočių miškas, gruntinio van-
dens lygis >40 cm žemiau dirvos paviršiaus  2+ 209,4 12,9 2 693 134 634

Šlapias lapuočių miškas, gruntinio vandens 
lygis <40 cm žemiau dirvos paviršiaus   3+ 56,1 9,0 507 25 365

Drėgnas (aukštapelkinis) viržynas 3+ 51,0 12,5 638 31 875

Vidutiniškai drėgna pieva 2+ 330,0 24,0 7 920 396 000

Drėgna pieva 3+ 83,0 15,0 1 245 62 250

WETLIFE 1 projekto scenarijus 729,5   7 687 384 372

Šlapias lapuočių miškas, gruntinio vandens 
lygis <40 cm žemiau dirvos paviršiaus   3+/4+ 246,8 9,0 2 231 111 566

Drėgnas (aukštapelkinis) viržynas 3+ 18,8 12,5 234 11 719

Labai drėgnas (aukštapelkinis) viržynas 4+ 51,0 10,0 510 25 500

45 Joosten, H., Brust, K., Couwenberg, J., Gerner, A., Holsten, B., Permien, t. et al. (2015). Moorfutures. Integration 
of additional ecosystem services (including biodiversity) into carbon credits – standard, methodology and 
transferability to other regions. 

46 Angl. „Greenhouse Gas emission Site types“ (GeSt).
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Augmenijos tipas (GEST) Dirvos 
drėgnumo 

klasė

Plotas, ha Emisijų  
koeficientas
t CO² ekv./ha  

per metus

Emisijos, t CO² ekv.

Per  
metus 

Per 50 
metų

Labai drėgnas nendrynas 4+ 83,0 3,5 291 14 525

Labai drėgna pieva 4+ 70,5 7,5 529 26 438

Drėgna pieva 3+ 259,5 15,0 3 893 194 625

Apskaičiuotas ŠESD emisijų sumažinimas (WETLIFE)   5 315 265 752

54 pav. ŠESD emisijų sumažinimui įvertinti naudoti Amalvos durpyno hidrologinio režimo atkūrimo scenarijai 
(WETLIFE 1 projektas) 

Palyginę WETLIFE projekto ir bazinio scenarijaus ŠESD emisijas matome, kad įgyven-

dinus WETLIFE projektą, ŠESD emisijos sumažėja 5 315 t  CO₂ ekv. per metus arba 265 750 t 

CO₂ ekv. vertinant 50 metų laikotarpiu. Pinigine išraiška tai būtų 74,4 tūkst. eUR per metus47, 

arba 3,7 MeUR penkiasdešimties metų laikotarpiu, taikant konservatyvią prielaidą, kad apyvar-

tinių taršos leidimų kaina nekis.

47 Skaičiavimuose laikoma, kad 1t Co₂ ekv. kaina yra 14 eUR
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WetLIfe 2 projekto metu buvo tęsiami Amalvos durpyno hidrologinio režimo atkūrimo 

darbai. Šio projekto poveikis durpynų atsistatymui sunkiau prognozuojamas dėl klimato kaitos 

poveikio aukštapelkei neapibrėžtumo. ŠeSd emisijoms vertinti naudoti trys scenarijai (55, 56 

paveikslai): 

Bazinis scenarijus įvertina, kokia būtų tikėtina teritorijos raida, jei projektas nebūtų įgy-

vendintas (ŠeSd emisijos pagal bazinį scenarijų siekia apie 8 530 t Co₂ ekv. per metus). 

Optimistinis scenarijus: taikoma prielaida, kad WetLIfe 2 projekto metu patvenkus me-

lioracijos griovius, dirvos drėgnumas pakils viena klase (23 lentelė). tiesioginio hidrologinio re-

žimo atkūrimo poveikis bus jaučiamas šiauriniame ir vakariniame durpyno pakraščiuose, zonos 

plotas – apie 367 ha. optimistiniame scenarijuje taip pat taikoma prielaida, kad hidrologinio 

režimo pokyčiai bus jaučiami ir centrinėje durpyno dalyje. Praėjus pakankamai laiko, ekosis-

tema adaptuosis prie drėgmės pokyčių ir centrinėje Amalvos durpyno dalyje susiformuos trijų 

augmenijos tipų (GeSt) mozaika (55 paveikslas, plotas pažymėtas mozaika (optimistinis)): 

•	 10 % labai drėgni (aukštapelkinis) viržynai;

•	 33 % švylynai;

•	 57 % vidutiniškai šlapi kiminų kimsynai.

Konservatyviais vertinimais, ŠeSd emisijos pagal optimistinį scenarijų siekia apie 4 040 t 

Co₂ ekv. per metus. Palyginę WetLIfe 2 projekto optimistinio ir bazinio scenarijaus ŠeSd emi-

sijas matome, kad įgyvendinus projektą, ŠeSd emisijos sumažėja 4 500 t Co₂ ekv. per metus, 

arba 224 700 t Co₂ ekv. vertinant 50 metų laikotarpiu. Pinigine išraiška tai būtų 63 tūkst. eUR 

per metus, arba 3,15 MeUR penkiasdešimties metų laikotarpiu.

Pesimistinis scenarijus: taikoma prielaida, kad WetLIfe 2 projekto metu patvenkus melio-

racijos griovius, dirvos drėgnumas pakils viena klase. Kaip ir optimistiniame scenarijuje, tiesio-

ginio hidrologinio režimo atkūrimo poveikis bus jaučiamas šiauriniame ir vakariniame durpyno 

pakraščiuose, zonos plotas – apie 367 ha. tačiau pagal pesimistinį scenarijų numatomi mažesni 

pokyčiai centrinėje Amalvos durpyno dalyje (23 lentelė) – taikoma prielaida, kad įgyvendintų 

priemonių gali nepakakti visiškai atkurti hidrologinį režimą dėl padidėjusios evapotranspiraci-

jos (klimato kaitos poveikis) ir susiformuos trijų augmenijos tipų (GeSt) mozaika (56 paveiks-

las, plotas pažymėtas mozaika (pesimistinis)): 

•	 33 % labai drėgni (aukštapelkinis) viržynai;

•	 33 % švylynai;

•	 33 % vidutiniškai šlapi kiminų kimsynai.

Konservatyviais vertinimais, ŠeSd emisijos pagal pesimistinį scenarijų siekia apie 6 050 t 

Co₂ ekv. per metus. Palyginę projekto pesimistinio ir bazinio scenarijaus ŠESD emisijas ma-

tome, kad įgyvendinus WETLIFE 2 projektą, ŠESD emisijos sumažėja 2 480 t  CO₂ ekv. per 

metus, arba 124 120 t CO₂ ekv. per 50 metų. Pinigine išraiška tai būtų 34,7 tūkst. eUR per me-

tus, arba 1,74 MeUR penkiasdešimties metų laikotarpiu.
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23 lentelė. Augmenijos tipai, jų užimami plotai ir  ŠESD emisijų koeficientai. Bazinis scenarijus (be projekto) ir 
WETLIFE 2 projekto scenarijai

Augmenijos tipas (GEST) Dirvos 
drėgnumo 

klasė

Plotas,  
ha

Emisijų  
koeficientas
t CO² ekv./ha 

per metus

Emisijos, t CO² ekv.

Per  
metus

Per 50 
metų

Bazinis scenarijus 945.6   8 534 426 722

Ariama žemė 2+ 21.6 54.1 1 169 58 428

Nusausintas lapuočių miškas 2+ 128.0 12.9 1 646 82 300

Vidutiniškai drėgna pieva 2+ 23.4 24.0 561 28 061

Drėgnas (aukštapelkinis) viržynas 3+ 29.5 12.5 369 18 432

Labai drėgnas (aukštapelkinis) viržynas 4+ 48.8 10.0 488 24 383

Drėgnas (aukštapelkinis) viržynas (*) 3+ 135.6 12.5 1 695 84 739

Labai drėgnas (aukštapelkinis) viržynas (*) 4+ 186.3 10.0 1 863 93 127

Švylynas (*) 3+ (4+) 186.3 3.5 652 32 595

Vidutiniškai šlapias kiminų kimsynas (*) 4+/5+ 186.3 0.5 93 4 656

Optimistinis scenarijus (WETLIFE 2) 945.6   4 041 202 049

Šlapias lapuočių miškas 3+/4+ 128.0 9.0 1 158 57 876

Drėgna pieva 3+ 23.4 15.0 351 17 538

Labai drėgna pieva 4+ 21.6 7.5 162 8 105

Labai drėgnas (aukštapelkinis) viržynas 4+ 13.0 10.0 130 6 483

Labai drėgnas (aukštapelkinis) viržynas (**) 4+ 76.0 15.0 1 139 56 973

Švylynas (**) 3+ (4+) 253.2 3.5 886 44 312

Vidutiniškai šlapias kiminų kimsynas (**) 4+/5+ 430.5 0.5 215 10 762

Pesimistinis scenarijus (WETLIFE 2) 945.6   6 052 302 605

Šlapias lapuočių miškas 3+/4+ 128.0 9.0 1 158 57 876

Drėgna pieva 3+ 23.4 15.0 351 17 538

Labai drėgna pieva 4+ 21.6 7.5 162 8 105

Drėgnas (aukštapelkinis) viržynas 3+ 12.97 12.5 162 8 104

Labai drėgnas (aukštapelkinis) viržynas 4+ 65.29 15.0 979 48 968

Labai drėgnas (aukštapelkinis) viržynas (***) 4+ 231.4 10.0 2 314 115 724

Švylynas (***) 3+ (4+) 231.4 3.5 810 40 503

Vidutiniškai šlapias kiminų kimsynas (***) 4+/5+ 231.4 0.5 116 5 786

ŠESD emisijų sumažinimas (optimistinis scenarijus)  4 493 224 673

ŠESD emisijų sumažinimas (pesimistinis scenarijus)  2 482 124 116

 (*)  augmenijos tipų mozaika pažymėta „mozaika (bazinis)“, 55, 56 paveikslai;
(**)  augmenijos tipų mozaika pažymėta „mozaika (optimistinis)“, 55 paveikslas,
(***)  augmenijos tipų mozaika pažymėta „mozaika (pesimistinis)“, 56 paveikslas.
PASTABA: Į lentelę įtraukta 100 ha teritorija, kurioje hidrologinis režimas buvo atkurtas WETLIFE projekto metu. WETLIFE 2 
projektas prisidėjo prie palankaus hidrologinio režimo atkūrimo, bet  manoma, kad dirvos drėgnumo klasė dėl šių veiklų nepakito. 
Siekiant išvengti dvigubos apskaitos, šiam plotui ŠESD emisijų pokytis neskaičiuojamas. 
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55 pav. ŠESD emisijų sumažinimui įvertinti naudoti Amalvos hidrologinio režimo atkūrimo bazinis ir 
optimistinis scenarijai (WETLIFE 2 projektas)

56 pav. ŠESD emisijų sumažinimui įvertinti naudoti Amalvos durpyno hidrologinio režimo atkūrimo bazinis ir 
pesimistinis scenarijai (WETLIFE 2 projektas) 
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Žemiau pateikiamas Amalvos durpyno hidrologinio režimo atkūrimo projektų (WetLIfe 

ir WetLIfe 2) investicijų ir kumuliatyvinio ŠeSd sumažinimo santykis (eUR /tonai Co₂ ekv.) 

bėgant metams po projektų užbaigimo (57 paveikslas). Remiantis WetLIfe 2 optimistinio sce-

narijaus skaičiavimais, investicijų ir kumuliatyvinės ŠeSd emisijų sumažinimo naudos santykis 

susilygins su šio vertinimo metu esančia 14 eUR/t Co₂ ekvivalento kaina jau devintais metais 

po projekto užbaigimo (WetLIfe projekto – penkioliktais, WetLIfe 2 pesimistinio scenari-

jaus – septynioliktais metais). 

57 pav. Kumuliatyvinio ŠESD emisijų sumažinimo ir Amalvos durpyno hidrologinio  
režimo atkūrimo sąnaudų santykis pasibaigus projektams EUR/t CO² ekv.  

OS – optimistinis scenarijus, PS – pesimistinis scenarijus

Biologinės įvairovės pokyčiai Amalvos durpyne

Amalvos durpyne inventorizuota 1 070,4 ha europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių (58 

paveikslas): 

•	 degradavusios aukštapelkės (7120) – 831 ha (didžiausias plotas Lietuvoje);

•	 pelkiniai miškai (91d0*) – 104 ha;

•	 pelkėti lapuočių miškai (9080*) – 135 ha. 

Buveinėms atsikurti reikia labai daug laiko. oficialiai priimta, kad degradavusiomis aukš-

tapelkėmis laikomos buveinės, kuriose sudarius tinkamas hidrologines sąlygas per 3 dešim-

tmečius gali atsikurti aktyvios aukštapelkės. Pagal optimistinį scenarijų prognozuojama, kad 

WetLIfe ir WetLIfe 2 projektų metu įgyvendintos Amalvos durpyno hidrologinio režimo 
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atkūrimo priemonės sudarys prielaidas per minėtą laikotarpį atsikurti aktyvioms aukštapel-

kėms (7110*) didžiojoje degradavusių aukštapelkių (7120) dalyje. Likusioje teritorijoje turėtų 

formuotis pelkiniai miškai (91d0*) ir kitos vertingos buveinės. Aukštapelkės periferijoje turė-

tų atsikurti pelkėti lapuočių miškai (9080*, 58 paveikslas). Pietinėje pelkės dalyje jau pastebimi 

reikšmingi pokyčiai dėl sausinimo griovių blokavimo pirmojo projekto metu. Gruntinio van-

dens lygis aukštapelkinėje dalyje pakilo iki būdingo aktyvioms aukštapelkėms. tiesa, sausrin-

gomis vasaromis jis vis dar pažemėja, tačiau pamažu atsikuriant kiminų (Sphagnum) dangai, 

kuri padeda sumažinti vandens lygio sezoninį svyravimą, situacija turėtų stabilizuotis. 

degradavusioje aukštapelkėje dėl maistinių medžiagų gausos, sąlygotos durpių susiskai-

dymo, linkę atželti projektų metu iškirsti medynai, kurie didina vandens išgarinimą, užgožia 

pelkių augaliją. Aukštapelkės atsikūrimui užtikrinti juos reikės periodiškai kirsti. taip pat yra 

pagrįstų nuogąstavimų dėl klimato kaitos sąlygojamų pokyčių. Kylant augalų vegetacijos pe-

riodo temperatūrai ir didėjant vandens išgarinimui, dažnėjant sausroms, hidrologinio režimo 

atkūrimas gali neužtikrinti visiškos aktyvios aukštapelkės regeneracijos, todėl pesimistiniame 

scenarijuje numatoma, kad ši buveinė atsikurtų tik dalyje degradavusios aukštapelkės ploto. 

Kita vertus, palaikomas aukštesnis gruntinio vandens lygis Amalvos durpyno periferiniuose 

plotuose didina išgarinto vandens kiekį ir žemina dirvos paviršiaus temperatūrą, taip iš dalies 

58 pav. Prognozuojama Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių raida Amalvos durpyne 
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lokaliai kompensuodamas temperatūros kilimą. Šiuo metu sunku atsakyti, koks bus įsibėgėjan-

čios klimato kaitos ir hidrologinio režimo atkūrimo kompleksinis poveikis Amalvos durpynui. 

Gyvūnų rūšys operatyviau reaguoja į sąlygų pokyčius. Įgyvendinant WetLIfe projektą, Ma-

rijampolės savivaldybė oficialiai perėjo nuo žiemos prie vasaros polderio vandens režimo 638 ha 

šiaurinėje durpyno dalyje, t. y. vandens lygis reguliuojamas tik augalų vegetacijos periodu. dėl 

šio pokyčio pavasarį polderyje lankosi tūkstančiai migruojančių paukščių, suskrendančių pailsė-

ti ir pasimaitinti užlietose durpinėse pievose. Apsilankančių paukščių skaičius tiesiogiai priklau-

so nuo užliejamų plotų. didžiausias per apskaitą registruotas migruojančių paukščių skaičius 

pavasarinio polaidžio užlietame Amalvo polderyje: 

•	 2011 metais – 4 336 paukščiai (36 rūšys),

•	 2016 metais – 3 056 paukščiai (23 rūšys),

•	 2017 metais – 1 925 paukščiai (26 rūšys). 

Amalvos durpyne išskirtos griežlių (Crex crex), švygždų (Porzana porzana), mėlyngurklių 

(Luscinia svecica) ir tetervinų (Tetrao tetrix) veisimosi teritorijos (59 paveikslas). Prognozuojama, 

kad projektų metu įgyvendinti hidrologinio režimo atkūrimo darbai turės teigiamą poveikį visų 

šių rūšių populiacijoms vidutinės trukmės (25 m.) ir ilgalaikėje (50 m.) perspektyvoje. 

59 pav. Europos Bendrijos svarbos paukščiams svarbios teritorijos Amalvos durpyne 
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Ypatingą reikšmę griežlių ir švygždų populiacijoms turi polaidžio užliejamų pievų plotas ir 

užliejimo trukmė, todėl šių paukščių gausa didele dalimi priklauso nuo projektų metu nustaty-

to hidrologinio režimo užtikrinimo reguliuojamo vandens lygio plotuose – šiaurinėje durpyno 

dalyje esančiame 638 ha Amalvos polderyje ir pylimo atribotoje 45 ha pietrytinėje dalyje. ne 

kiekvienais metais tai pavyksta. Siekiant išvengti pievų iššutimo, linkstama per anksti ir per 

smarkiai nuleisti vandens lygį polderyje, o tai atspindi mažesnius perinčių griežlių skaičius (61 

paveikslas; 2012, 2014, 2015 m.). Pastarųjų skaičius reguliuojamo vandens lygio plotuose stipriai 

koreliuoja su migruojančių paukščių rūšių gausa (r = 0,8). Ši problema turėtų išsispręsti, nes 

WetLIfe 2 projekto metu įrengta automatizuota vandens lygio monitoringo sistema leis opti-

mizuoti vandens lygio reguliavimą polderyje. Pietrytiniame Amalvos durpyno pakraštyje, kur 

vandens lygį palaiko Žuvinto biosferos rezervato direkcija, sąlygos griežlėms, įdiegus reguliavi-

mą, daug metų buvo palankios. Itin sausais 2015 m., nepaisant mažo ploto, čia buvo registruota 

net ketvirtadalis visų Amalvos durpyno teritorijoje perinčių griežlių. tik 2016 m. dėl pylimo re-

monto vandens lygis buvo sumažintas ir griežlių tame plote nebuvo aptinkama (60 paveikslas). 

60 pav. Amalvos durpyno teritorijoje registruotų griežlių (Crex crex) santykinė dalis 
reguliuojamo vandens lygio plotuose. WETLIFE 1 projekto darbų įgyvendinimo pradžia – 2010 m.  
WETLIFE 2 projekto metu (nuo 2016 m.) imtasi optimizuoti polderio siurblinės darbą. 2008–2010 m. 
registruotus santykinai didelius griežlių skaičius sąlygojo pavasariniai polaidžiai, susiję su polderio 

siurblinės techninėmis problemomis ir bloga pylimų būkle. 

Griežlėms ir švygždoms ne mažiau svarbus pievų ir ganyklų ekstensyvus naudojimas. Pava-

sariniai užliejimai sudaro prielaidas tokiam naudojimo būdui, kiek pavėlindami pirmąjį šienavi-

mą, tačiau per aukštas ir per ilgai užsibuvęs vanduo neigiamai veikia žolynus ir sumažina pievų 

biomasės produkciją, kokybę. dėl to drėgnesi plotai apleidžiami ir užauga krūmais. optimalaus 

polderio naudojimo užtikrinimas – iššūkis už vandens lygio reguliavimą atsakingai Marijampo-

lės savivaldybės administracijai, pievas naudojantiems ūkininkams ir už gamtos vertybių išsau-

gojimą atsakingai Žuvinto biosferos rezervato direkcijai.

  Griežlių dalis Amalvos polderyje          Griežlių dalis pietrytinėje pylimo atribotoje durpyno dalyje
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Perinčių indikatorinių paukščių apskaitos Amalvos polderyje pradėtos tik nuo 2010 m. Iš 

jų matome, kad ši durpyno dalis yra svarbi drėgnose ir šlapiose pievose perinčioms paukščių 

rūšims (24 lentelė). 

24 lentelė. Indikatorinių paukščių rūšių gausa Amalvos polderyje 

Rūšis Aps-
kaitos 

vnt.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pempė (Vanellus vanellus) Pora 80 81 39 37 27 2 25 37 70

Perkūno oželis (Gallinago gallinago) Vnt. 5 2 3 14 3 13 21 27

Griciukas (Limosa limosa) Pora 1       1 1

Raudonkojis tulikas (Tringa totanus) Pora 3 3         3
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1 priedas. Lietuvos durpynų GIS duomenų bazės 
aprašymas

Lietuvos šlapynių GIS duomenų bazė, apimanti ir durpines šlapynes, buvo sukurta 2010 m. 

rengiant galimybių studiją „Šlapžemių įrengimo/atstatymo, siekiant sumažinti organinių ir 

biogeninių medžiagų patekimą į vandens telkinius, galimybių analizės atlikimas ir šlapžemių 

įrengimo/atstatymo rekomendacijų parengimas“. 2010 m. surinkti Lietuvos šlapynių, įskaitant 

pelkes ir durpynus, duomenys pateikiami kolektyvinėje monografijoje „Lietuvos šlapynės ir jų 

vandensauginė reikšmė“48. 

2010–2017 m. buvo atnaujinti ir papildyti daugelis durpynų analizei naudotų erdvinių duo-

menų rinkinių. Ypač svarbus papildymas – pabaigta ir atnaujinta dirvožemio duomenų bazė 

dirv_dR10Lt, kuri 2010 m. dar neapėmė Vilniaus apskrities ir Skuodo rajono, taip pat atsirado 

galimybių naudoti daugiau papildomų erdvinių duomenų, tiksliau išskirti pelkes ir durpynus 

bei išsamiau apibūdinti jų būklę. 2017 m. pabaigoje – 2018 m. pradžioje49, panaudojus naujau-

sius duomenų rinkinius, sukurta durpynų GIS duomenų bazė, pagal erdvinius duomenis naujai 

apskaičiuota durpynų statistika. 

durpynų GIS duomenų bazei atnaujinti naudota ArcGIS for Desktop Advanced 10.4.1 progra-

minė įranga bei naujausi ir tiksliausi erdviniai duomenys (25 lentelė, kursyvu išskirti erdvinių 

duomenų rinkiniai, kurie nebuvo prieinami atliekant skaičiavimus 2010 m.).

25 lentelė. Lietuvos durpynų duomenų bazei atnaujinti naudoti erdvinių duomenų rinkiniai

Erdvinių duomenų rinkinys Duomenų naudojimo apibūdinimas

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 
skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis 
ORT10LT © Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės 
ūkio ministerijos, 1995–2017

Įvairių laikotarpių (1995–1999, 2005–2006, 2009–2010, 
2012–2013, 2015–2017) ortofotografiniai žemėlapiai 
naudoti tikslinant durpių karjerų ribas ir būklę, 
atskiriant užleistus ir eksploatuojamus karjerus ar jų 
dalis

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 
Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų 
rinkinys © Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės 
ūkio ministerijos, 2017-06-09

Duomenys naudoti nustatant pelkėse ir durpynuose 
esančias naudmenas, tikslinant durpių karjerų ir 
sausintų durpynų ribas

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 žemių 
melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų 
bazė Mel_DR10LT © Nacionalinė žemės tarnyba prie 
Žemės ūkio ministerijos, 2017-12-16

Duomenys panaudoti nustatant sausintus durpynus, 
sausinimo tipą (drenažu ar grioviais) bei esamą 
melioracinę būklę

48 Povilaitis, A., taminskas, J., Gulbinas, Z., Linkevičienė, R., Pileckas, M. (2011). Lietuvos šlapynės ir jų vandensauginė 
reikšmė. Monografija. Vilnius: Apyaušris.

49 Projektas „Co₂ emisijų sumažinimas atkuriant nusausintus ir degraduojančius durpynus Šiaurės europos lygumose“. 
http://www.glis.lt/?pid=23&proj_id=111. 

http://www.glis.lt/?pid=23&proj_id=111
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Erdvinių duomenų rinkinys Duomenų naudojimo apibūdinimas

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 
dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys Dirv_DR10LT 
© Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio 
ministerijos, 2017-11-02

Dirvožemio duomenys naudoti nustatant pelkių 
ir durpynų ribas bei atskiriant aukštapelkinio, 
žemapelkinio ir tarpinio tipo pelkes ir durpynus

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro 
skaitmeniniai duomenys © Aplinkos ministerija, 
Valstybinė miškų tarnyba, 2017-09-22

Miško sklypų duomenys naudoti nustatant pelkių ir 
durpynų ribas, atskiriant aukštapelkinio, žemapelkinio ir 
tarpinio tipo pelkes ir durpynus bei išskiriant sausintus 
plotus miškuose (kur nėra Dirv_DR10LT ir Mel_DR10LT 
duomenų), nustatant mišku apaugusias pelkes ir 
durpynus bei pelkėse ir durpynuose numatomus miško 
įveisimo plotus

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės 
kadastro erdviniai duomenys © Valstybinė saugomų 
teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 2018-01-30

Duomenys naudoti nustatant pelkėse ir durpynuose 
esančias nacionalines ir buveinių apsaugai svarbias 
saugomas teritorijas

Lietuvos pelkių ir durpynų žemėlapio M 1:200 000 
skaitmeniniai duomenys © Lietuvos geologijos 
tarnyba, 2005

Žemėlapio duomenys naudoti kaip pradinis šaltinis 
tikslinant durpių karjerų ribas ir būklę, atskiriant 
užleistus ir eksploatuojamus karjerus ar jų dalis

Pažeistų žemių skaitmeniniai duomenys. Valstybinė 
geologijos informacinė sistema (GEOLIS) © Lietuvos 
geologijos tarnyba, 2017-09-08

Duomenys naudoti kaip papildomas šaltinis tikslinant 
durpių karjerų ribas ir būklę, atskiriant užleistus ir 
eksploatuojamus karjerus ar jų dalis

Detaliai ir parengtinai išžvalgytų durpių telkinių 
skaitmeniniai duomenys. Žemės gelmių registras 
© Lietuvos geologijos tarnyba, 2017-07-01

Duomenys naudoti tikslinant pelkių ir durpynų ribas, 
durpių karjerų ribas ir būklę, atskiriant užleistus ir 
eksploatuojamus karjerus ar jų dalis

Durpių kasybos sklypų skaitmeniniai duomenys. Žemės 
gelmių registras © Lietuvos geologijos tarnyba,  
2017-07-01

Duomenys naudoti nustatant galimus durpių kasybos 
plotus, tikslinant durpių karjerų ribas ir būklę, atskiriant 
užleistus ir eksploatuojamus karjerus ar jų dalis

Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių erdvinių 
duomenų rinkinys © Gamtos tyrimų centro Botanikos 
institutas, 2015-02-18

Duomenys naudoti nustatant pelkėse ir durpynuose 
esančias EB svarbos natūralias buveines

Deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų 
skaitmeniniai duomenys *.shp formatu © VĮ Žemės ūkio 
informacijos ir kaimo verslo centras, 2017-11-15

Duomenys naudoti nustatant pelkėse ir durpynuose 
esančias žemės ūkio naudmenas bei numatomus miško 
įveisimo plotus

Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazė KŽS_DB 
© VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras,  
2018-01-25

Duomenys naudoti tikslinant durpynuose esančius 
ariamos žemės plotus

Polderių erdviniai duomenys © VĮ Valstybės žemės  
fondas, 2017-03-15

Polderių duomenys buvo papildyti konsultuojantis 
su hidrotechniku Gediminu Lietuvininku ir panaudoti 
nustatant sausintus durpynus

Lietuvos durpynų GIS duomenų bazės atnaujinimas vyko šiais etapais:

1. užleistų ir naudojamų aukštapelkinių, žemapelkinių ir mišrių durpių karjerų ribų pa-

tikslinimas pagal Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinį, Žemės 

gelmių registro ir pažeistų žemių duomenis, įvairių laikotarpių ortofotografinius ir to-

pografinius žemėlapius;

2. aukštapelkinio, žemapelkinio ir tarpinio tipo pelkių ir durpynų išskyrimas likusioje Lie-

tuvos teritorijoje pagal dirv_dR10Lt ir Miškų valstybės kadastro duomenis;

3. durpynus apibūdinančių charakteristikų (naudmenų, sausinimo būklės, galimos kasybos ir 

miško įveisimo plotų, esamų saugomų teritorijų ir natūralių buveinių) nustatymas, perker-

tant išskirtus durpynus su reikiamą informaciją turinčiais erdvinių duomenų rinkiniais;
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4. gautų duomenų topologijos klaidų taisymas, eliminuojant plotų persidengimus;

5. duomenų bazės tobulinimas ir duomenų tikslinimas pagal ekspertų pastabas ir pasiū-

lymus bei pelkių ir durpynų statistikos skaičiavimas (iš viso 2018 m. vasario–kovo mėn. 

atlikti 4 stambesni duomenų bazės ir skaičiavimų patikslinimai).

durpynų GIS duomenų bazė buvo priderinta prie Lietuvos Respublikos Georeferencinio 

pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinio, išvengiant persidengimo su keliais, užstatyto-

mis teritorijomis ir vandens telkiniais. Perkertant tarpusavyje daug erdvinių duomenų rinkinių 

buvo gautas didelis skaičius labai smulkių plotelių, o tai apsunkina duomenų bazės naudojimą ir 

skaičiavimus, todėl mažesni nei 100 m2 ploteliai panaudojant įrankį Eiminate buvo prijungti prie 

gretimų didesnių plotų. taip duomenų bazėje liko apie 1,38 mln. skirtingomis charakteristiko-

mis pasižyminčių arealų. tai palengvino duomenų bazės naudojimą ir skaičiavimus.

Atnaujintos durpynų GIS duomenų bazės struktūra ir specifikacija pateikiama lentelėje (lau-

kų eilės tvarka iš esmės atspindi duomenų bazės sudarymo eigą, o duomenų šaltiniai išdėstyti 

pagal naudojimo prioritetą):

26 lentelė. Durpynų GIS duomenų bazės struktūra 

Lauko pavadinimas Lauko tipas Kaupiami duomenys

D_TIPAS Text Durpių klodo tipas: 
Da – aukštapelkės durpės,
Dt – tarpinio tipo pelkės durpės,
Dz – žemapelkės durpės.

D_INFO Text Duomenų apie durpių klodą ir jo tipą šaltinis:
1 – dirvožemių duomenų bazė Dirv_DR10LT,
2 – Miškų valstybės kadastro duomenys, 
3 – LGT durpių telkinių duomenys (patikslinti pagal įvairius šaltinius).

KARJERAS Text Užleisti ir naudojami durpių karjerai (esama situacija):
ku – užleisti durpių karjerai ar jų dalys,
kn – naudojami durpių karjerai ar jų dalys.

KASYBOS_PL Text Galimi durpių kasybos plotai (pagal LGT išduotus leidimus ir grafinę infor-
maciją; duomenų bazėje žymima „+“).

MELIOR Text Sausinti pelkių ir durpynų plotai:
mg – sausinta grioviais,
md – sausinta drenažu.

MEL_BUKLE Text Melioracinių sistemų būklė:
G – gera,
B – bloga, 
N – nurašyta,
nd – nežinoma.

MEL_INFO Text Informacijos apie sausinimą ir melioracinę būklę šaltinis:
1 – Mel_DR10LT duomenys,
2 – Miškų valstybės kadastro duomenys (nusausintos miško augavietės),
3 – durpių karjerų duomenys,
4 – 70 m buferis nuo melioracinių griovių,
5 – polderių duomenys,
6 – naudmenos (sodai ir uogynai, dirbama/ariama žemė, pievos ir ganyklos).
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Lauko pavadinimas Lauko tipas Kaupiami duomenys

MISKAS Text Mišku apaugusios pelkės ir durpynai, įskaitant kirtavietes (pagal Miškų 
valstybės kadastro duomenis; duomenų bazėje žymima „+“).

MISKO_IV Text Numatomas miško įveisimas (pagal Miškų valstybės kadastro ir naudmenų 
deklaravimo duomenis):
MK – žemė, skirta miškui įveisti (Miškų valstybės kadastro duomenys),
MVP – miško veisimas (KPP priemonės miškuose),
ZM – pirmasis žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (KPP prie-
monės miškuose),
NM – pirmasis ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (KPP 
priemonės miškuose).

NAUDMENA Text Žemės naudmenos:
hd2 – vandentėkmės (upės, upeliai, drenažo grioviai),
hd4 – kūdros, užlieti karjerai,
hd6 – pelkė (neapaugusi mišku ir nenaudojama žemės ūkyje),
hd6t – ekstensyviai tvarkoma pelkė (šlapynė) (pagal naudmenų deklaravi-
mo duomenis),
ms0 – miškas,
ms4 – sodai ir uogynai,
az0 – ariama žemė (pagal KŽS_DB ir naudmenų deklaravimo duomenis),
sd11 – kita nedeklaruota dirbama žemė (iš Georeferencinio pagrindo ka-
dastro erdvinių duomenų rinkinio),
sd2 – daugiametės pievos ir ganyklos,
sd3 – pievos ir ganyklos iki 5 metų,
sd15 – medžiais ir krūmais apaugančios teritorijos,
ed0 – atviri (neapaugę mišku) naudojami ir užleisti durpių telkiniai,
kita – kita

NAUD_INFO Text Informacijos apie žemėnaudą šaltinis:
1 – kontrolinių žemės sklypų duomenų bazė (KŽS_DB),
2 – naudmenų deklaravimo duomenys,
3 – Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys.

SAUG_TER Text Į saugomas teritorijas patenkančios pelkės ir durpynai (duomenų bazėje 
žymima „+“).

ST_TIPAS Text Saugomos teritorijos tipas ir pobūdis:
nr0g – valstybinis gamtinis rezervatas,
nr0ku – valstybinis kultūrinis rezervatas,
nd1g – valstybinis gamtinis draustinis,
nd1kr – valstybinis kompleksinis draustinis,
nd2g – savivaldybės gamtinis draustinis,
nd2kr – savivaldybės kompleksinis draustinis,
nd2ku – savivaldybės kultūrinis draustinis,
nr4 – atkuriamasis sklypas,
np1 – nacionalinis parkas,
np2 – regioninis parkas,
np4 – biosferos rezervatas,
np5 – biosferos poligonas,
nz4g – konservacinio prioriteto zona – gamtinis rezervatas,
nz4ku – konservacinio prioriteto zona – kultūrinis rezervatas,
nz5g – konservacinio prioriteto  zona – gamtinis draustinis,
nz5kr – konservacinio prioriteto  zona – kompleksinis draustinis,
nz5ku – konservacinio prioriteto  zona – kultūrinis draustinis,
nz1d – draustinio buferinės apsaugos zona,
nz1p – valstybinio parko buferinės apsaugos zona,
nz1rg – valstybinio gamtinio rezervato buferinės apsaugos zona,
nz1rk – valstybinio kultūrinio rezervato buferinės apsaugos zona.

BAST Text Į BAST patenkančios pelkės ir durpynai (duomenų bazėje žymima BAST).

BUVEINE Text EB svarbos buveinė (kodas).

PLOTAS_HA Float Plotas hektarais.
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Pažymėtina, kad palyginti su 2010 m. versija, Lietuvos durpynų GIS duomenų bazėje nusta-

tyta daugiau durpynų charakteristikų (27 lentelė). 

27 lentelė. Durpynų GIS duomenų bazės charakteristikos. Palyginta su 2010 m. versija 

Nustatyti požymiai 2018 m. 2010 m.

Durpių klodo tipas + +

Durpių karjerai + +

Kasybos plotai + -

Sausinimas ir melioracinė būklė + +

Užaugimas mišku + +

Numatomas miško įveisimas + -

Naudmenos + -

Saugoma teritorija + +

BAST + -

EB svarbos buveinės + -

Palyginti su 2010 m. versija, durpynų GIS duomenų bazėje išskirti didesni durpynų plotai, 

ženkliai didesnė žemapelkinių durpynų dalis ir mažesnė tarpinio tipo durpynų dalis. Šiuos po-

kyčius sąlygojo didesnis duomenų tikslumas – 2010 m. erdvinių duomenų bazėje dirv_dR10Lt 

trūko Vilniaus apskrities ir Skuodo rajono detalių dirvožemio duomenų, todėl šiose teritorijose 

durpynų išskyrimas buvo mažiau tikslus. 

durpynų GIS duomenų bazėje išskirta daugiau durpių karjerų, tačiau mažiau sausintų dur-

pynų. Pastarąjį pokytį lėmė patikslinta sausintų durpynų išskyrimo metodika teritorijose, kurių 

Mel_dR10Lt duomenų bazėje nepateikiami melioracinės būklės duomenys. taip pat patikslinti 

duomenys rodo, kad didėja mišku užaugusių durpynų dalis. 
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2 priedas. Vandenų taršos azoto junginiais 
mažinimas

Vandenų taršos azoto junginiais mažinimo potencialas apskaičiuotas vandens telkiniams, ku-

riems upių baseinų rajonų valdymo planuose nustatyti taršos mažinimo tikslai. Įvertinimas at-

liktas pagal tris scenarijus (28 lentelė): 

•	 atsisakoma durpynų arimo;

•	 atkuriamas durpynų hidrologinis režimas;

•	 durpynai apsodinami mišku. 

28 lentelė. Vandenų taršos azoto junginiais (Nbendras) sumažinimo potencialas vandens telkiniuose, kuriems 
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nus ap-
sodinus 
mišku

Amalvė - 
Šlavanta 150102141 Šešupės pabaseinis 0.1 10 302.8 3 574.5 1 030 3 144 17 508 32 846 3.2

Šiladis 410104531 Mūšos pabaseinis 5.7 3 838.3 491.7 21 878 2 685 6 366 10 706 2.8

Obelis 130107731 Nevėžio pabaseinis 4.1 4 123.6 529.0 16 907 2 262 6 365 11 346 2.8

Gryžuva 140102301 Dubysos pabaseinis 0.5 19 117.0 5 343.1 9 558 3 713 22 655 52 586 2.8

Skodinys 410108992 Mūšos pabaseinis 1.3 4 000.5 621.2 5 201 2 239 5 926 10 345 2.6

Linkava 130105302 Nevėžio pabaseinis 2.8 13 370.9 2 209.5 37 439 8 780 20 002 33 149 2.5

Vejuona 130112601 Nevėžio pabaseinis 3.1 4 358.2 92.7 13 511 585 1 292 10 709 2.5

Armona 122111303 Šventosios pabaseinis 1.2 7 936.9 1 075.0 9 524 3 534 10 615 19 224 2.4

Juodupė 410112631 Mūšos pabaseinis 6.6 7 100.6 1 087.1 46 864 2 575 8 946 16 791 2.4

Lomena 120109402 Neries mažųjų intakų 
pabaseinis 2.4 11 127.7 1 240.7 26 707 5 440 14 319 25 071 2.3

Upytė 130104601 Nevėžio pabaseinis 5.8 13 802.0 1 809.9 80 052 7 293 17 895 30 463 2.2

Sūduonia 150101701 Šešupės pabaseinis 0.5 8 101.5 841.2 4 051 3 369 9 708 17 385 2.1

Beržė 130110232 Nevėžio pabaseinis 3.3 16 580.7 2 156.9 54 716 8 505 20 811 35 429 2.1

Švėmalis 130110241 Nevėžio pabaseinis 1.1 7 066.5 1 201.6 7 773 2 942 8 568 14 880 2.1

Kupa 410108871 Mūšos pabaseinis 0.7 8 358.9 1 746.2 5 851 3 181 9 590 17 456 2.1

Tatula 410112401 Mūšos pabaseinis 2.9 11 446.3 1 690.0 33 194 4 951 13 451 23 673 2.1

Rausvė 150103702 Šešupės pabaseinis 1.9 5 588.2 516.3 10 618 2 156 6 363 11 515 2.1

Agluona 420105722 Nemunėlio pabaseinis 2.6 4 712.9 396.1 12 253 1 710 4 978 8 938 1.9

Lokys 120110101 Neries mažųjų intakų 
pabaseinis 1.3 12 889.0 1 865.1 16 756 5 456 13 893 23 971 1.9

Vėzgė 410104531 Mūšos pabaseinis 5.7 6 007.2 491.7 34 241 2 685 6 366 10 706 1.8

Upytė 410112752 Mūšos pabaseinis 4.9 8 543.0 1 313.2 41 861 3 171 8 414 14 700 1.7

Apaščia 420105401 Nemunėlio pabaseinis 1.4 21 885.0 3 384.9 30 639 7 609 21 219 37 646 1.7

Molaina 130102801 Nevėžio pabaseinis 0.6 6 169.7 511.3 3 702 2 053 5 360 9 315 1.5
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upių baseinų rajonų valdymo planuose nustatyti taršos mažinimo tikslai

Upės pa-
vadinimas

Vandens 
telkinio (VT) 
kodas

Upės baseinas/ 
pabaseinis

Su
m

až
in

im
o 

tik
s-

la
s,

 N
be

nd
ra

s  
kg

/h
a

Va
nd

en
s 

te
lk

in
io

 
ba

se
in

o 
pl

ot
as

, h
a

D
ur

py
nų

 p
lo

ta
s 

VT
 

ba
se

in
e,

 h
a

Ta
rš

os
 s

um
až

in
im

o 
po

re
ik

is
 V

T 
ba

se
i-

ne
, k

g 
N

be
nd

ra
s

Vandenų taršos sumažinimo 
potencialas kg Nbendras per metus

M
ak

si
m

al
us

 s
um

a-
ži

ni
m

o 
po

te
nc

ia
la

s 
kg

 / 
ha

 V
T 

ba
se

in
o

Atsi-
sakius 

durpynų 
arimo

Atstačius 
durpynų 

hidro-
loginį 

režimą
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mišku

Juoda 130101303 Nevėžio pabaseinis 1.4 1 998.3 139.0 2 798 842 1 835 2 987 1.5

Tausalas 300108321 Ventos baseinas 0.5 11 368.3 1 111.0 5 684 2 422 8 885 16 875 1.5

Liepona 150105684 Šešupės pabaseinis 2.1 5 949.9 571.2 12 495 1 546 4 814 8 800 1.5

Nevėžis 130107102 Nevėžio pabaseinis 2.9 4 280.2 396.4 12 412 1 712 3 829 6 297 1.5

Nevėžis 130100012 Nevėžio pabaseinis 2.7 17 590.2 2 050.4 47 493 5 778 14 793 25 560 1.5

Šešupė 150103601 Šešupės pabaseinis 5.9 3 745.9 317.9 22 101 1 321 3 151 5 312 1.4

Kruoja 410104301 Mūšos pabaseinis 9.2 7 594.9 547.5 69 873 2 546 6 291 10 737 1.4

Kiršinas 130103602 Nevėžio pabaseinis 0.6 5 498.2 357.7 3 299 1 337 4 187 7 665 1.4

Kulpė 410102101 Mūšos pabaseinis 4.8 2 402.0 157.7 11 529 474 1 744 3 313 1.4

Kulpė 410102102 Mūšos pabaseinis 4.8 4 970.9 320.8 23 860 1 459 3 801 6 602 1.3

Kupa 410108872 Mūšos pabaseinis 0.5 2 867.7 279.4 1 434 520 1 891 3 784 1.3

Mūšia 122110101 Šventosios pabaseinis 1.4 22 322.8 2 327.3 31 252 7 101 17 243 29 260 1.3

Vijolė 410102131 Mūšos pabaseinis 4.9 13 078.0 1 355.1 64 082 3 630 9 496 16 797 1.3

Vabala 410112471 Mūšos pabaseinis 3.8 5 160.0 450.0 19 608 920 3 439 6 555 1.3

Ažytė 130110492 Nevėžio pabaseinis 0.6 9 506.5 1 412.1 5 704 2 308 6 654 11 950 1.3

Upytė 130104791 Nevėžio pabaseinis 4.3 4 458.1 291.7 19 170 781 2 931 5 591 1.3

Mūša 410100011 Mūšos pabaseinis 3.3 6 234.4 1 797.5 20 573 1 871 5 074 7 811 1.3

Juoda 130101302 Nevėžio pabaseinis 2.0 9 034.6 677.7 18 069 2 118 6 001 10 700 1.2

Juostinas 130102171 Nevėžio pabaseinis 1.8 7 278.9 867.8 13 102 1 877 4 910 8 540 1.2

Šeimena 150105861 Šešupės pabaseinis 3.1 8 316.3 441.0 25 780 2 436 5 764 9 687 1.2

Daugyvenė 410105101 Mūšos pabaseinis 5.0 6 658.1 475.3 33 290 1 798 4 388 7 455 1.1

Šumera 130107831 Nevėžio pabaseinis 0.9 9 088.0 830.9 8 179 2 251 5 571 9 922 1.1

Beržiena 420101161 Nemunėlio pabaseinis 0.2 5 716.3 1 073.6 1 143 1 253 3 508 6 231 1.1

Daugyvenė 410105191 Mūšos pabaseinis 5.0 3 928.6 191.6 19 643 1 109 2 558 4 258 1.1

Šiaušė 140101301 Dubysos pabaseinis 2.6 12 182.3 1 991.7 31 674 2 704 8 504 12 760 1.0

Šlyna 160108461 Jūros pabaseinis 0.7 4 861.2 244.9 3 403 1 142 2 881 4 983 1.0

Beržtalis 400100461 Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 5.1 8 916.5 582.7 45 474 1 820 4 982 9 103 1.0

Dievogala 100116802 Nemuno mažųjų inta-
kų pabaseinis 1.2 6 289.5 956.6 7 547 1 143 3 817 6 395 1.0

Ringuva 300103801 Ventos baseinas 2.1 23 190.2 2 043.1 48 700 5 361 13 662 23 560 1.0

Lėvuo 410108501 Mūšos pabaseinis 1.3 13 098.9 1 542.2 17 029 3 173 7 767 13 227 1.0

Švėtė 400103201 Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 4.3 13 835.1 3 172.3 59 491 3 425 8 197 13 888 1.0

Šventupis 300106282 Ventos baseinas 1.1 4 525.7 562.7 4 978 1 107 2 626 4 418 1.0

Įstras 410110452 Mūšos pabaseinis 1.3 3 262.1 151.8 4 241 747 1 822 3 095 0.9

Mūša 410100301 Mūšos pabaseinis 4.9 4 206.3 233.5 20 611 1 069 2 409 3 974 0.9

Kirkšnovė 140104801 Dubysos pabaseinis 2.8 3 931.1 381.2 11 007 555 1 889 3 616 0.9

Širvinta 150105602 Šešupės pabaseinis 2.6 2 950.9 124.6 7 672 556 1 530 2 703 0.9

Apaščia 420105403 Nemunėlio pabaseinis 1.5 9 201.7 1 181.7 13 803 1 829 4 822 8 416 0.9

Paikis 150103781 Šešupės pabaseinis 6.0 5 084.4 191.6 30 506 959 2 624 4 627 0.9

Šventupis 300106281 Ventos baseinas 1.1 9 411.3 1 723.6 10 352 2 010 4 858 8 405 0.9
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Orija 410111551 Mūšos pabaseinis 1.2 7 839.5 1 450.4 9 407 1 257 3 805 6 937 0.9

Švėtė 400103361 Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 3.0 3 304.4 283.3 9 913 795 1 736 2 827 0.9

Švėtelė 400103721 Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 4.6 4 489.7 397.2 20 653 642 2 077 3 833 0.9

Ežerėlė 410105391 Mūšos pabaseinis 7.0 6 694.7 313.0 46 863 1 654 3 538 5 713 0.9

Jiešmuo 410112101 Mūšos pabaseinis 4.9 6 558.2 977.0 32 135 409 2 348 5 492 0.8

Ringuva 300103802 Ventos baseinas 2.6 9 198.9 1 123.0 23 917 2 072 4 666 7 697 0.8

Vilkauja 150105942 Šešupės pabaseinis 6.3 5 613.6 263.1 35 366 871 2 516 4 508 0.8

Obelis 130107703 Nevėžio pabaseinis 3.2 11 285.4 1 019.3 36 113 1 906 5 009 8 734 0.8

Obelė 410104443 Mūšos pabaseinis 7.0 7 979.1 290.6 55 853 1 495 3 598 6 083 0.8

Mituva 410108591 Mūšos pabaseinis 1.5 8 511.7 1 005.4 12 768 671 3 150 6 261 0.7

Lankesa 130107951 Nevėžio pabaseinis 2.0 22 189.6 964.1 44 379 3 748 9 269 15 822 0.7

Kirkšnovė 140104802 Dubysos pabaseinis 0.3 4 489.1 212.4 1 347 675 1 819 3 195 0.7

Rausvė 150103703 Šešupės pabaseinis 1.9 5 020.8 236.9 9 540 785 2 043 3 547 0.7

Juoda 130101301 Nevėžio pabaseinis 1.3 3 767.5 397.1 4 898 737 1 622 2 653 0.7

Nemunėlis 420100014 Nemunėlio pabaseinis 0.6 22 984.3 2 492.2 13 791 3 204 8 948 16 121 0.7

Praviena 100114372 Nemuno mažųjų inta-
kų pabaseinis 0.3 7 190.4 764.8 2 157 946 2 784 5 014 0.7

Tatula 410112871 Mūšos pabaseinis 6.7 3 593.3 151.3 24 075 729 1 511 2 408 0.7

Virčiuvis 400101702 Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 10.5 1 353.7 78.7 14 214 185 498 875 0.6

Nevėžis 130100014 Nevėžio pabaseinis 0.6 33 856.6 1 556.4 20 314 4 644 12 443 21 805 0.6

Šušvė 130110104 Nevėžio pabaseinis 2.1 13 554.8 341.4 28 465 2 245 4 964 8 127 0.6

Mituva 100121201 Nemuno mažųjų inta-
kų pabaseinis 6.6 5 932.3 179.1 39 153 668 1 874 3 329 0.6

Smilgaitis 130107451 Nevėžio pabaseinis 3.5 6 925.4 180.9 24 239 1 099 2 318 3 723 0.5

Nevėžis 130100013 Nevėžio pabaseinis 1.0 3 419.8 176.3 3 420 450 1 086 1 837 0.5

Švitinys 400101141 Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 5.0 4 437.3 104.5 22 187 628 1 434 2 379 0.5

Siesartis 150107202 Šešupės pabaseinis 2.1 5 997.0 354.1 12 594 19 1 110 3 091 0.5

Dabikinė 300106102 Ventos baseinas 0.7 7 495.8 718.5 5 247 493 1 790 3 787 0.5

Voverkis 410101201 Mūšos pabaseinis 5.1 5 945.9 364.1 30 324 913 1 861 2 942 0.5

Obelis 130107702 Nevėžio pabaseinis 2.7 6 639.9 289.1 17 928 511 1 736 3 247 0.5

Dotnuvėlė 130107102 Nevėžio pabaseinis 2.9 13 360.8 396.4 38 746 1 712 3 829 6 297 0.5

Jaugila 130107481 Nevėžio pabaseinis 1.7 6 453.8 145.9 10 971 849 1 842 2 992 0.5

Mituva 100121205 Nemuno mažųjų inta-
kų pabaseinis 1.7 4 172.0 1 135.0 7 092 0 1 413 1 895 0.5

Šeimena 150105862 Šešupės pabaseinis 0.1 16 134.9 480.0 1 613 1 257 3 959 7 260 0.4

Yslykis 400100101 Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 7.9 8 855.2 166.7 69 956 1 152 2 445 3 936 0.4

Apteka 130101431 Nevėžio pabaseinis 3.0 10 350.1 944.2 31 050 826 2 522 4 588 0.4

Obelis 130107701 Nevėžio pabaseinis 3.0 6 577.5 238.2 19 733 580 1 616 2 865 0.4
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Ašvinė 400101811 Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 14.4 7 946.0 329.2 114 422 816 1 906 3 188 0.4

Mūša 410100601 Mūšos pabaseinis 4.9 4 800.9 187.1 23 525 499 1 138 1 887 0.4

Mūša 410101501 Mūšos pabaseinis 6.8 3 328.1 65.9 22 631 398 808 1 275 0.4

Maučiuvis 400100221 Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 7.8 5 983.1 127.5 46 668 586 1 348 2 242 0.4

Kruoja 410104303 Mūšos pabaseinis 4.7 4 476.1 92.3 21 038 476 1 022 1 653 0.4

Meškerdys 410107441 Mūšos pabaseinis 6.2 6 067.8 440.2 37 621 629 1 358 2 202 0.4

Šaltuona 160108291 Jūros pabaseinis 2.8 16 444.8 316.8 46 045 1 357 3 357 5 735 0.3

Tatula 410112402 Mūšos pabaseinis 5.1 2 119.9 33.1 10 812 90 363 703 0.3

Vilkvedis 410100701 Mūšos pabaseinis 6.8 6 520.1 293.6 44 337 638 1 331 2 126 0.3

Nevėžis 130104301 Nevėžio pabaseinis 4.1 3 910.9 59.1 16 035 283 726 1 254 0.3

Mažupė 410107301 Mūšos pabaseinis 6.6 10 284.6 520.8 67 879 751 1 901 3 270 0.3

Liaudė 130105802 Nevėžio pabaseinis 3.0 18 543.5 484.5 55 631 1 347 3 408 5 861 0.3

Šešupė 150102701 Šešupės pabaseinis 5.9 2 904.5 33.6 17 137 248 545 891 0.3

Švėtė 400103202 Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 3.2 5 940.1 149.6 19 008 412 1 017 1 734 0.3

Upytė 130104602 Nevėžio pabaseinis 3.0 6 349.7 733.4 19 049 473 1 098 1 840 0.3

Ašva 300112361 Ventos baseinas 0.1 6 351.5 849.6 635 395 1 016 1 807 0.3

Vilkija 400103522 Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 7.5 6 831.5 114.0 51 237 420 1 102 1 919 0.3

Ašva 300112362 Ventos baseinas 0.6 2 228.9 118.5 1 337 5 223 619 0.3

Gynia 130111902 Nevėžio pabaseinis 2.2 8 848.5 169.6 19 467 693 1 494 2 421 0.3

Juoda 130101311 Nevėžio pabaseinis 1.3 6 315.3 1 212.5 8 210 259 909 1 718 0.3

Alanta 130101101 Nevėžio pabaseinis 2.3 6 930.3 332.6 15 940 416 1 064 1 836 0.3

Orija 410111552 Mūšos pabaseinis 0.1 3 357.5 174.5 336 154 481 882 0.3

Daugyvenė 410105102 Mūšos pabaseinis 5.0 4 940.2 76.0 24 701 343 761 1 247 0.3

Tatula 410112403 Mūšos pabaseinis 3.8 7 232.3 190.8 27 483 334 1 006 1 823 0.3

Lankesa 130107952 Nevėžio pabaseinis 1.6 3 250.1 38.7 5 200 227 496 809 0.2

Šuoja-Kurys 400101811 Nevėžio pabaseinis 14.4 13 250.1 329.2 190 802 816 1 906 3 188 0.2

Žąsa 410110291 Mūšos pabaseinis 8.3 8 500.6 192.1 70 555 526 1 216 2 026 0.2

Liūlys 130103731 Nevėžio pabaseinis 4.3 6 596.4 60.4 28 365 428 949 1 557 0.2

Ašva 300112363 Ventos baseinas 0.8 7 336.9 206.1 5 870 186 771 1 649 0.2

Barupė 130109401 Nevėžio pabaseinis 2.4 9 502.6 133.5 22 806 517 1 245 2 104 0.2

Striūna 130111701 Nevėžio pabaseinis 2.8 7 884.1 96.3 22 075 425 982 1 637 0.2

Šiladis 410102902 Mūšos pabaseinis 5.7 8 739.2 158.9 49 814 462 1 045 1 727 0.2

Virčiuvis 400101701 Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 10.0 8 097.0 63.8 80 970 452 977 1 584 0.2

Agluona 420105721 Nemunėlio pabaseinis 0.5 4 489.5 210.9 2 245 165 551 1 025 0.2

Virvyčia 300107404 Ventos baseinas 0.3 8 958.5 128.9 2 688 437 1 029 1 727 0.2

Urka 130109551 Nevėžio pabaseinis 4.0 7 551.4 64.2 30 206 426 882 1 403 0.2

Dabikinė 300106103 Ventos baseinas 0.9 2 861.1 175.3 2 575 18 241 526 0.2
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Platonis 400102641 Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 10.3 4 341.5 31.8 44 717 239 477 749 0.2

Mūša 410100013 Mūšos pabaseinis 4.0 10 535.1 111.9 42 141 524 1 117 1 800 0.2

Kruoja 410104302 Mūšos pabaseinis 8.8 6 267.4 90.2 55 153 248 576 961 0.2

Viršytis 400101281 Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 5.2 8 323.5 59.7 43 282 376 782 1 247 0.1

Kulpė 410102103 Mūšos pabaseinis 4.3 2 536.7 43.9 10 908 115 238 379 0.1

Linkava 130105303 Nevėžio pabaseinis 2.2 2 964.1 76.4 6 521 133 272 430 0.1

Ramytė 410105381 Mūšos pabaseinis 9.7 5 058.0 46.6 49 063 161 416 719 0.1

Pyvesa 410111203 Mūšos pabaseinis 0.4 6 747.6 156.4 2 699 293 603 958 0.1

Kamatis 410113301 Mūšos pabaseinis 8.2 6 137.5 33.5 50 328 260 541 862 0.1

Daugyvenė 410105261 Mūšos pabaseinis 7.4 3 468.2 68.2 25 665 114 280 477 0.1

Mūša 410100014 Mūšos pabaseinis 4.5 25 478.7 267.8 114 654 997 2 156 3 497 0.1

Antvardė 100122012 Nemuno mažųjų 
intakų pabaseinis 3.8 8 515.3 102.2 32 358 107 515 1 163 0.1

Šlyna 160108462 Jūros pabaseinis 0.7 4 792.8 27.0 3 355 140 370 646 0.1

Nevėžis 130100015 Nevėžio pabaseinis 1.4 42 096.6 625.2 58 935 1 369 3 299 5 581 0.1

Mūša 410100012 Mūšos pabaseinis 6.0 6 475.9 56.4 38 855 249 529 852 0.1

Nopaitys 150106791 Šešupės pabaseinis 3.7 6 141.7 63.8 22 724 26 363 796 0.1

Lazduona 140106501 Dubysos pabaseinis 4.1 6 355.1 30.5 26 056 221 496 817 0.1

Šuoja-Kurys 130103911 Nevėžio pabaseinis 2.2 5 226.6 67.4 11 498 136 367 646 0.1

Barupė 130109402 Nevėžio pabaseinis 3.1 2 873.2 16.9 8 907 75 197 345 0.1

Kiršinas 130103603 Nevėžio pabaseinis 0.9 5 937.2 53.9 5 343 171 410 691 0.1

Švitinys 400101101 Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 5.0 8 922.6 67.2 44 613 311 646 1 030 0.1

Aluona 130111501 Nevėžio pabaseinis 3.7 6 704.0 71.5 24 805 190 435 722 0.1

Mituva 100122151 Nemuno mažųjų 
intakų pabaseinis 3.4 11 344.1 467.2 38 570 44 464 1 182 0.1

Bebirva 160108612 Jūros pabaseinis 6.4 13 976.7 89.3 89 451 292 768 1 337 0.1

Šešupė 150100017 Šešupės pabaseinis 1.2 5 901.0 61.3 7 081 117 314 563 0.1

Jotija 150107502 Šešupės pabaseinis 2.1 3 286.2 57.7 6 901 36 155 305 0.1

Mūša 410108201 Mūšos pabaseinis 9.4 3 853.5 18.1 36 223 98 213 345 0.1

Vadakstis 300111702 Ventos baseinas 0.4 7 455.9 65.9 2 982 56 259 585 0.1

Daugyvenė 410105103 Mūšos pabaseinis 4.2 4 751.3 45.1 19 955 71 206 370 0.1

Šešėvė 400101621 Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 2.9 5 472.9 49.8 15 871 135 271 424 0.1

Kulpė 410102104 Mūšos pabaseinis 5.6 1 725.3 58.6 9 662 42 83 131 0.1

Mituva 400101702 Nemuno mažųjų inta-
kų pabaseinis 10.5 11 870.6 78.7 124 641 185 498 875 0.1

Daugyvenė 410105104 Mūšos pabaseinis 5.9 1 028.2 3.0 6 067 15 42 75 0.1

Smilga 130107401 Nevėžio pabaseinis 1.7 7 635.5 40.2 12 980 158 327 522 0.1

Sidabra 400102692 Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 12.4 6 855.9 18.1 85 014 138 284 452 0.1

Kiršinas 130103631 Nevėžio pabaseinis 0.5 4 687.2 33.2 2 344 59 165 293 0.1
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Gynėvė 140105301 Dubysos pabaseinis 0.4 4 796.3 25.4 1 919 46 144 263 0.1

Mūša 410100015 Mūšos pabaseinis 3.4 5 663.8 31.4 19 257 88 189 305 0.1

Vilkija 400103521 Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 7.3 6 485.3 266.0 47 343 100 208 331 0.1

Ežerėlė 410105392 Mūšos pabaseinis 9.7 4 603.9 53.7 44 658 53 135 232 0.1

Plonė 400100331 Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 8.1 8 642.3 52.5 70 002 106 224 360 0.0

Šušvė 130110651 Nevėžio pabaseinis 3.2 2 952.2 6.9 9 447 37 75 118 0.0

Platonis 400102501 Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 10.3 8 804.9 14.3 90 691 106 221 353 0.0

Mažupė 410107302 Mūšos pabaseinis 6.1 602.1 3.4 3 673 4 12 21 0.0

Šaltuona 160108293 Jūros pabaseinis 0.8 13 782.9 244.4 11 026 4 135 369 0.0

Mūša 410100016 Mūšos pabaseinis 4.4 12 674.6 36.9 55 768 88 195 321 0.0

Mėkla 130109461 Nevėžio pabaseinis 3.6 8 875.0 46.4 31 950 65 133 210 0.0

Jotija 150107501 Šešupės pabaseinis 4.2 4 552.3 14.0 19 119 24 62 107 0.0

Jotija 150107503 Šešupės pabaseinis 4.4 6 243.2 256.2 27 470 20 65 120 0.0

Orija 150107521 Šešupės pabaseinis 4.5 10 759.0 75.3 48 415 4 77 187 0.0

Milupė 150105201 Šešupės pabaseinis 6.0 5 095.9 4.9 30 575 7 41 84 0.0

Jotija 150107621 Šešupės pabaseinis 4.1 3 559.1 5.1 14 592 17 35 56 0.0

Šušvė 130110105 Nevėžio pabaseinis 2.7 10 068.1 31.7 27 184 22 73 136 0.0

Vėzgė 410104532 Mūšos pabaseinis 5.8 3 383.8 20.6 19 626 1 16 36 0.0

Penta 150106841 Šešupės pabaseinis 6.8 7 319.7 13.9 49 774 16 38 65 0.0

Audruvė 400101941 Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 13.3 9 444.2 35.9 125 608 8 35 70 0.0

Gausantė 100121291 Nemuno mažųjų inta-
kų pabaseinis 2.0 7 133.8 6.2 14 268 9 29 52 0.0

Gynia 130111901 Nevėžio pabaseinis 0.6 1 109.9 0.4 666 0 3 8 0.0

Siesartis 150107201 Šešupės pabaseinis 2.9 14 079.1 534.7 40 829 13 49 95 0.0

Aukspirta 150106941 Šešupės pabaseinis 6.2 3 626.8 0.8 22 486 8 15 24 0.0

Čeriaukštė 410114501 Mūšos pabaseinis 10.1 8 056.9 5.9 81 375 17 33 52 0.0

Kruostas 130106501 Nevėžio pabaseinis 6.4 5 514.3 31.0 35 292 7 15 23 0.0

Šešupė 150105001 Šešupės pabaseinis 6.1 4 483.9 7.6 27 352 3 7 12 0.0

Beržtalis 400100462 Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 4.8 1 923.0 3.4 9 231 2 3 5 0.0

Sidabra 400102691 Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 12.3 5 395.6 37.6 66 365 0 6 14 0.0

Kruostas 130106502 Nevėžio pabaseinis 4.8 4 533.1 3.1 21 759 3 7 11 0.0

Aukspirta 150106902 Šešupės pabaseinis 8.1 5 941.5 0.9 48 126 1 1 2 0.0

Barupė 130109403 Nevėžio pabaseinis 4.0 1 560.9 0.0 6 243 0 0 0 0.0

Beržtalis 400100463 Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 7.3 3 498.1 9.4 25 536 0 0 0 0.0

Daugyvenė 410105311 Mūšos pabaseinis 7.4 3 855.6 2.8 28 531 0 0 0 0.0

Dotnuvėlė 130107103 Nevėžio pabaseinis 3.3 5 246.9 4.8 17 315 0 0 0 0.0

Kulpė 410102121 Mūšos pabaseinis 4.9 35.7 0.0 175 0 0 0 0.0
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Mėkla 130109462 Nevėžio pabaseinis 4.3 1 183.4 0.0 5 089 0 0 0 0.0

Mituva 100121204 Nemuno mažųjų inta-
kų pabaseinis 2.3 3 581.3 1.9 8 237 0 0 0 0.0

Mituva 100121202 Nemuno mažųjų inta-
kų pabaseinis 5.7 651.9 0.0 3 716 0 0 0 0.0

NEMUNAS 100119101 Nemuno mažųjų inta-
kų pabaseinis 1.2 4 149.5 11.0 4 979 0 0 0 0.0

Nova 150106604 Šešupės pabaseinis 2.0 477.0 0.0 954 0 0 0 0.0

Penta 150106842 Šešupės pabaseinis 6.4 894.3 0.0 5 724 0 0 0 0.0

Penta 150106731 Šešupės pabaseinis 6.0 3 253.3 0.0 19 520 0 0 0 0.0

Snietala 100121481 Nemuno mažųjų inta-
kų pabaseinis 1.6 5 763.2 1.7 9 221 0 0 0 0.0

Šaltuona 160108292 Jūros pabaseinis 1.7 2 700.7 0.0 4 591 0 0 0 0.0

Žąsinas 130111541 Nevėžio pabaseinis 3.1 359.6 0.0 1 115 0 0 0 0.0

Iš viso: 233 761 638 027 1 134 488

Šaltinis: autorių skaičiavimai.
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