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Kodėl pelkės 
tokios svarbios



2

Erelis žuvininkas tinkamą vietą lizdavietei 

dažnai randa aukštapelkėje

Ilgą istorijos dalį pelkės buvo bene mažiausiai 
mėgstamos ir paliestos žmogaus. Tačiau pasta-
ruosius 200 metų pelkių naikinimas laikytas 
bene kiekvieno krašto pažangos rodikliu, kuo 
labiau pakeisti pelkes  – nusausinti, iškasti, su-
arti ar apsodinti mišku – buvo siekiama bet ko-
kiomis priemonėmis. Pelkės sparčiai naikina-
mos ir dabar.

Gamtininkai seniai skatino labiau rūpintis 
pelkėmis, nes jas eksploatuojant prarandama 
unikali jų biologinė įvairovė – pelkėse prisitai-
kiusių augalų, gyvūnų rūšys ir unikalios ben-
drijos. Jos veikia klimatą, valo ir reguliuoja van-
denis, jų mažaisiais gamtos turtais naudojasi 
aplinkiniai gyventojai. 
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Klimato kaitos modeliai prognozuoja 
XXI amžiuje globalios temperatūros kilimą 
2–4 laipsniais, o tai savo ruožtu gali dar 
labiau paspartinti pelkių plotų nykimą



4Dabar dažniau kalbama apie neišvengiamą 
būtinybę išsaugoti pelkes, nes jos atlieka ypač 
svarbų vaidmenį, to nedaro jokia kita sausu-
mos ekosistema Žemėje: kaupia pasisavintą iš 
atmosferos anglies dvideginį durpių pavidalu, 
taip prisidėdamos prie atmosferos stabilumo. 

O sunaikintos pelkės, nusausinti durpy-
nai kelia didelę grėsmę. Netekus vandens, bū-
tino pelkių egzistavimui, jos didžiuliais kiekiais 
išskiria anglies dvideginį ir kitas dujas, žemės 
atmosferoje didindamos šiltnamio efektą. 

Kupstinis švylis auga tik pelkėse, pelkėtuose pušynuose 

ir beržynuose, užaugančių vandenų pakraščiuose
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Dabar dažniau kalbama apie neišvengiamą būtinybę 
išsaugoti pelkes, nes jos atlieka ypač svarbų vaidmenį, to 
nedaro jokia kita sausumos ekosistema Žemėje: kaupia 
pasisavintą iš atmosferos anglies dvideginį durpių 
pavidalu, taip prisidėdamos prie atmosferos stabilumo



6Pelkių naikinimas yra 
pasaulinė problema

Neatsakingas pelkių sausinimas dažniausiai 
tampa ekologine nelaime. Pietryčių Azi joje per 
pastaruosius metus maždaug 7 milijonai hek-
tarų durpynų teritorijų yra iškirsti ir nusausin-
ti žemdirbystei ir miškininkystei. Dėl yrančių 
durpių šiose vietovėse į atmosferą išsiskiria iki 
700 milijonų tonų anglies dvideginio per me-
tus. Lengvai užsidegančių durpynų nepavyks-
ta užgesinti ištisus mėnesius. Durpynų gais-
rai Pietryčių Azijoje jau padarė daugiau nei 10 
milijardų dolerių nuostolį ekonomikai. Rusija 
yra antra pagal anglies emisijas po Indonezijos 
pa saulyje. Nusausintų, bet apleistų durpy-
nų gaisrai toje šalyje kartojasi kasmet, tačiau 
dau giausia jų degė 2010 metais, iki 5 milijonų 

hektarų plote, 60 žmonių žuvo gaisruose, sude-
gė apie 2500 namų. Tuomet dėl apleistų durpy-
nų gaisrų Tverės regione, 200 km nuo Maskvos, 
sukelto smogo matomumas Rusijos sostinėje 
kartais tesiekė 50 metrų. 

Dabar jau žinome blogas pelkių naikini-
mo, neatsakingo naudojimo ir iškastinio kuro 
naudojimo pasekmes: atmosferoje, gau bian-
čio je mūsų planetą, sparčiai daugėja anglies 
dvideginio, klimatas nepaliaujamai šyla ir to 
pa sekmės gali būti pačios įvairiausios, bet 
daž  niausiai – neigiamos.

Klimato kaitos modeliai prognozuo-
ja XXI am žiuje globalios temperatūros kilimą 
2–4 laips  niais, o tai savo ruožtu gali dar labiau 
paspartinti pelkių plotų nykimą. 

Šiandien ypač aktuali Jungtinių Tautų ben-
droji klimato kaitos konvencija, kuri, be kitų 
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Nusausintų, bet apleistų durpynų gaisrai 
kaimynynėse šalyse kartojasi kasmet



8problemų, atkreipia dėmesį į tai, kad natūralios 
pelkės mažina šiltnamio dujų kiekį atmosferoje, 
o pažeistos pelkės ir durpynai – didina.

Pelkės – svarbiausias 
anglies kaupėjas 

Durpynuose yra sukauptos milžiniškos pasau-
lio anglies atsargos: jie dengia tik 3 procentus 
sausumos paviršiaus, bet yra sukaupę du kar-
tus daugiau anglies nei viso pasaulio miškai. 
Durpynuose esanti anglis sudaro trečdalį an-
glies, esančios visame planetos dirvožemyje, ir 
prilygsta trims ketvirtadaliams kiekio, esančio 
atmosferoje.

Nepaliestos pelkės yra milžiniškas ir pati-
kimas anglies kaupėjas. Tokios pelkės sukaupia 
iki 0,7 tonos anglies hektare per metus, 2 metrų 

storio durpėse viename hektare yra sukaupta 
apie 8 tūkstančiai tonų anglies.

Bet jei durpynai sausinami, durpės skai-
dosi, anglis dujų pavidalu – anglies dvideginio 
(CO2), metano (CH4) bei diazoto oksido (N2O) – 
vėl atsiduria atmosferoje kaip šiltnamio du-
jos, o nitratai patenka į paviršinius vandenis. 
Mažesniais kiekiais išsiskiria chlorinti ir �uo-
rinti angliavandeniliai, kurie dar efektyviau su-
geria infraraudonuosius spindulius nei anglies 
dvideginis.

Pasaulyje nusausinta 15 proc. durpynų, šie 
nusausinti durpynai, sudarantys 0,4 proc. viso 
sausumos ploto, išskiria 5 proc. pasaulio antro-
pogeninės kilmės anglies dvideginio emisijų.

Baltijos šalyse, kaip ir kitose Šiaurės Europos 
šalyse, beveik pusė durpynų jau yra nusausin-
ta. Juose besiskaidančios durpės kasmet išskiria 



9

Durpynuose yra sukauptos milžiniškos 
pasaulio anglies atsargos: jie dengia tik 
3 procentus sausumos paviršiaus, bet yra 
sukaupę du kartus daugiau anglies nei 
viso pasaulio miškai



1080 megatonų anglies dvideginio dujų, tai prilygsta ketvirtadaliui visų antropogeninės kilmės emi-
sijų šiose šalyse. Hektaras drenuotų durpynų Vidurio Europoje išskiria apie 25 tonas anglies dvide-
ginio per metus.

Natūralios 
pelkės

Nežymiai 
apsausintos 

pelkės

Patvenktas 
durpynas

Nusausintas 
durpynas

Užlietas 
durpynas

Vandens lygis

Grunte

CO2

CH4

N2O

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apykaita durpžemiuose
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Apie pelkių formavimąsi 
ir sandarą



12Ką vadiname pelke

Pelkės apibrėžiamos kaip nuolat įmirkę žemės 
paviršiaus plotai, kuriuose auga drėgmę mėgs-
tantys augalai ir kaupiasi durpės. Pelkės  – tai 
durpynai, kuriuose auga pelkiniai augalai ir 
formuojasi durpės, o jau susikaupusių durpių 
sluoksnis viršija 30 cm.

Jei durpių sluoksnis plonesnis nei 30 cm, to-
kie plotai vadinami supelkėjusiomis žemėmis.

Pastaruoju metu plačiai vartojamas termi-
nas šlapžemės, šlapynės. Plačiąja prasme šlapže-
mės apima plotus nuo šlapių ariamų laukų iki 
vandens augalija užaugusių ežerų atabradų.

Pasaulyje yra aptinkama didelė pelkių įvai-
rovė, kuri priklauso nuo geogra�nio regiono, 
vietovės ir augalijos tipo, tačiau supaprastinant 
galima išskirti du pagrindinius pelkių tipus. 

Žemapelkės  – pelkės, kurios maitinamos 
daug mineralinių medžiagų turinčių gruntinių 
ir/ar paviršinių vandenų. Jose auga speci�nė, 
prie didelio drėgnumo ir maisto medžiagų gau-
sos prisitaikiusi augmenija, dažniausiai viksvos.

Žemapelkės maitinamos ne tik krituliais, 
bet ir požeminiu gruntiniu vandeniu. Todėl au-
galams daugiau yra maistui tinkančių mine-
ralinių medžiagų. Kadangi žemapelkių rūgš-
tingumas gana mažas, jose auga speci�nė, prie 
didelio drėgnumo ir gana gausaus mineralinių 
maisto medžiagų kiekio prisitaikiusi augmeni-
ja: alksniai, viksvos, nendrės, asiūkliai, žaliosios 
samanos. Kai pelkės paviršius pasiekia grunti-
nio vandens lygį, pelkė tampa tarpine. Ilgainiui 
joje atsiranda kiminų, spanguolių, mėgstančių 
rūgščią terpę. Taip pat išlieka beržai, nendrės. 
Durpių sluoksnis ne itin storas.
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Žemapelkės maitinamos ne tik krituliais, 
bet ir požeminiu gruntiniu vandeniu. Todėl 
augalams daugiau yra maistui tinkančių 
mineralinių medžiagų
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Aukštapelkė

Tarpinė pelkė

Žemapelkė

Ežeras

Pelkėtas ežeras

Pelkės susiformavimas

pelkės paviršius gruntinis vanduo

durpinės nuogulos vanduo

dumblo nuogulos (moreninis) pelkės guolis
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Įdomūs dariniai aukštapelkėje yra pelkių 
ežerokšniai, dažniausiai jie susidaro 
susijungus kelioms pelkės akims



16Aukštapelkės  – tik kritulių maitinamos 
pelkės, jų augmenija, kurioje vyrauja kiminai, 
yra prisitaikiusi išlikti esant dideliam drėgnu-
mui ir nedideliems maisto medžiagų kiekiams 
vandenyje. 

Aukštapelkių paviršius yra išgaubtas, aukš-
tėjantis nuo pakraščių į vidurį. Kai kurių 
aukštapelkių centrinė dalis gali būti iškilusi 
6–7 metrus lyginant su pelkės pakraščiu. Todėl 
jų nepasiekia nei polaidžio, nei gruntiniai van-
denys. Aukštapelkės mineralinių medžiagų 
gauna tik tiek, kiek atnešama su krituliais ir 
oru. Dėl labai rūgščios terpės aukštapelkėse 
gali augti tik tokią aplinką mėgstantys ar pa-
kenčiantys augalai. Kritulių maitinamos aukš-
tapelkės gali susiformuoti tik tokiose teritori-
jose, kuriose metinis kritulių kiekis viršija iš-
garavimą ir nuolat nebūna ilgalaikių sausrų. 

Pelkiniai gailiai – daugiamečiai visžaliai 

60–100 cm aukščio krūmeliai, pasižymintys 

stipriu svaiginančiu kvapu

Tokios sąlygos dažniausiai susidaro vidutinėse 
platumose, drėgnesniame klimate. Dėl nevie-
nodų aplinkos sąlygų aukštapelkių paviršius 
gali būti labai įvairus, jose neretai formuojasi 
ežerėliai, kimsų, duburių, rumbių kompleksai. 
Daugumoje aukštapelkių susidaro sąlygos me-
džiams, dažniausiai  – paprastosioms pušims, 
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Augti aukštapelkėse augalai prisitaiko įvairiai. Daugelio 
jų šaknys skleidžiasi paviršiniuose durpės sluoksniuose. 
Augalai jo siurbia labai mažai, todėl gyvuoja tarsi sausros 
sąlygomis ir savo sandara primena sausų vietų augalus. 
Vienos tokių – gerai mums pažįstamos spanguolės 



18plaukuotiesiems beržams augti. Kiminai yra 
pagrindiniai aukštapelkių formuotojai ir dur-
pių augintojai. Po jais nepažeistose aukštapel-
kėse yra iki kelių dešimčių centimetrų storio 
vandeniui laidžių durpių sluoksnis. Tai veiklu-
sis sluoksnis su sezoniškai svyruojančiu van-
dens lygiu ir didžiausia cheminio ir biologi-
nio aktyvumo zona. Dar giliau, inertiniame 
sluoksnyje, vandens judėjimas ir cheminių 
procesų aktyvumas dėl labai rūgščios aplinkos 
ir deguonies stygiaus yra labai lėtas. 

Tiek aukštapelkės, tiek žemapelkės gali būti 
apaugusios mišku arba atviros, su vyraujančia 
samanų ar viksvų danga.

Pelkinis skiautalūpis – puošnus daugiametis 

gegužraibinių (lietuviškų orchidėjų) šeimos 

žolinis augalas
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Aukštapelkės mineralinių medžiagų gau-
na tik tiek, kiek atnešama krituliais ir oru. 
Dėl labai rūgščios terpės aukštapelkėse gali 
augti tik tokią aplinką mėgstantys ar pa-
kenčiantys augalai



20Tarpinės pelkės yra pereinamoji pelkės rai-
dos stadija iš žemapelkės į aukštapelkę. Jos mai-
tinamos tiek kritulių, tiek ir paviršinio nuo-
tėkio bei gruntiniais vandenimis. Tarpinėse 
pelkėse gali augti ir aukštapelkėms, ir žemapel-
kėms būdingi augalai. Čia gerokai daugiau žoli-
nių augalų negu aukštapelkėse, vyrauja viksvos. 
Tarpinės pelkės taip pat charakteringos užpel-
kėjusiems ežerų pakraščiams, kai kurių lėtų ir 
mažo nuolydžio upių slėniams.

Durpynais vadinami visi žemės plotai, ku-
riuose yra susiformavęs storesnis nei 30 cm dur-
pių sluoksnis, tarp jų ir tie plotai, kurių negali-
ma priskirti pelkėms, nes dėl žmogaus veiklos 
ar natūralių procesų durpės jau nebesikaupia. 

Pelkinis žinginys – dekoratyvus, 

bet nuodingas žemapelkių augalas
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Tarpinėse pelkėse gali augti ir aukštapel-
kėms, ir žemapelkėms būdingi augalai. 
Čia gerokai daugiau žolinių augalų negu 
aukštapelkėse, vyrauja viksvos



22Kas yra durpės

Pelkėse kaupiasi unikalus organinės medžiagos 
darinys, kurio kitose mūsų planetos ekosiste-
mose beveik nesusidaro. Tai durpės, heterogenis 
mišinys iš nevienodai susiskaidžiusių augalų  – 
lapų, stiebų, šaknų – liekanų, kurios susikaupė 
dėl vandens pertekliaus ir deguonies trūkumo. 

Apie 90 proc. nesausintų pelkių durpių su-
daro vanduo, todėl durpės turi unikalią savybę 
sugerti ir sulaikyti didelį vandens kiekį. Nors 
pelkėse galima vaikščioti ir auga medžiai, ko 
gero, tiksliau būtų įsivaizduoti durpyną kaip 
vandens saugyklą su organiniu užpildu. Dėl šios 
priežasties durpės tokios jautrios sausinimui. 

Durpės kaupiasi pelkėse labai palengva, me-
tai iš metų, maždaug 1 mm kasmet; jų susikau-
pęs sluoksnis gali siekti iki 20 m storio. Ilgainiui, 

per milijonus metų durpės galiausiai pavirsta 
rusvąja anglimi (lignitu), o vėliau – anglimi.

Mažiau susiskaidžiusios durpės būna plau-
šinės struktūros, o gerai susiskaidžiusios – amor -
�nės.

Pagal kilmę ir augalų rūšis, iš kurių susida-
riusios durpės, Lietuvoje yra išskirta daugiau nei 
40 durpių rūšių. Labiausiai paplitusios žemapel-
kinės durpės, kurios sudaro didesnę dalį dur-
pių. Iš jų daugiausia randama raistinio potipio 
alksninių durpių. Aukštapelkinės durpės suda-
ro apie trečdalį durpių išteklių. Iš jų gausiau-
sią dalį sudaro plyninės durpės. Aukštapelkių 
durpės turi didžiausią kiekį anglies junginių ir 
mažiausią – azoto. 
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Durpių susikaupęs sluoksnis gali siekti iki 
20 metrų storio. Ilgainiui, per mi lijonus 
metų, durpės galiausiai pa virsta rusvąja 
anglimi (lignitu), o vėliau – anglimi
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43 proc. Miškai, nepriskirti durpių gavybos teritorijoms
37 proc. Žemės ūkio teritorijos
13 proc. Pelkės, nepriskirtos durpių gavybos, 
 žemės ūkio teritorijoms ir miškams
7 proc. Durpių gavybai priskirtos ir paveiktos teritorijos

Durpynų naudojimas

Pažeisti durpynai (72 proc., durpėdara nevyksta, durpės skaidosi)
25,1 proc. Mišku apauge sausinti durpynai
43,9 proc. Bemiškiai sausinti durpynai
2,7 proc. Eksploatuojami durpių karjerai
0,7 proc. Apleisti durpių karjerai

Pelkės (28 proc., durpynai, kuriuose vyksta durpių formavimasis)
8,5 proc. Bemiškės pelkės
19,1 proc. Pelkiniai miškai

Lietuvos durpynai
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Pelkių augalai, 
grybai ir gyvūnai



26Pelkių augalai

Augalai yra svarbiausia organizmų grupė pelkių 
ekosistemose. Pelkių augalijos įvairovė priklau-
so nuo daugybės aplinkos veiksnių, įskaitant 
vandens, kuris maitina pelkę, kilmę, substra-
to rūgštingumą (pH), maisto medžiagų, pir-
miausia azoto ir fosforo, prieinamumą, taip 

pat  – vandens lygį ir durpių sluoksnio storį. 
Durpės yra blogas šilumos laidininkas: žiemą 
sunkiai įšąla, o vasarą neleidžia pelkei įšilti, to-
dėl augalų vegetacija čia vėlyvesnė. 

Didelė drėgmė, dėl humusinių rūgščių ne-
palanki augimui rūgštinė aplinka, deguonies 
trūkumas – tai tik dalis iššūkių, su kuriais su-
siduria augalai pelkėse. Augti aukštapelkėse, 
kuriose augimo sąlygos bene speci�škiausios, 
augalai prisitaiko įvairiai. Daugelio jų šaknys 
skleidžiasi paviršiniuose durpių sluoksniuo-
se. Augalai siurbia labai mažai vandens, todėl 
gyvuoja tarsi sausros sąlygomis ir savo sandara 
primena sausų vietų augalus. Jie žemi, smulkūs, 

Saulašarės – vabzdžiaėdžiai aukštapelkių 

augalai. Augalas azotinių medžiagų gauna 

iš suvirškintų  bestuburių 
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Tyrulinė erika – labai retas durpynų augalas. 
Didelė drėgmė, dėl humusinių rūgščių 
nepalanki augimui aplinka, deguonies 
trūkumas – tai tik dalis iššūkių, su kuriais 
susiduria augalai pelkėse 



28jų lapai maži, tvirti, visžaliai, odiški, stora kuti-
kula, vieni jų apačioje su vaško apnašu ar plau-
kuoti, žemyn užsilenkusiais kraštais, kiti  – į 
vamzdelį aukštyn susuktais kraštais. Netgi pa-
prastoji pušis (Pinus sylvestris), kuri augdama 
mineraliniame grunte pasiekia 30–40 m aukštį, 

aukštaplynėse virsta žemais medeliais ar krei-
vais krūmo pavidalo augalais (kurių tik šakų 
viršūnės kartais kyšo virš samanų).

Evoliucionuodami augalai atrado skirtin-
gus būdus, kaip prisitaikyti gyventi labai ypa-
tingomis pelkių aplinkos sąlygomis. Saulašarės, 
pelkių rūšių, sugeba sugauti bestuburius ir įsi-
savinti iš jų trūkstamas azotines medžiagas, kiti 
augalai išgyvena simbiozėje su grybais. Grybai 
pelkėje ne tik padeda augalams įsisavinti mais-
to medžiagas, bet ir yra pagrindiniai organinių 
medžiagų skaidytojai, nes rūgštinė aplinka ne-
tinkama gyventi bakterijoms. 

Vaivoras –šilauogės giminaitis, šviesamėgis augalas, au-

ga mažai maisto medžiagų turinčiose pelkėse, pelkėjan-

čiuose miškuose
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Kiminų sugebėjimas išsaugoti vandens 
atsargas apmirusiuose audiniuose ir per 
kapiliarus juo aprūpinti gyvas augalo 
dalis padeda išlaikyti aukštą vandens 
lygį pelkės buveinėje



30Ypatingas augalas – kiminas 

Kiminai yra svarbiausios durpes formuojančios 
samanos daugumoje šiaurės pusrutulio pel-
kių. Šių samanų �ziologija yra labai įdomi – jos 
lyg kempinės sugeba sugerti 20 kartų daugiau 

vandens, nei pačios sveria, taip pat jie aktyviai 
veikia aplinką, ją rūgštindami ir giliau suda-
rydami bedeguones sąlygas, kur tik jos vienos 
sugeba išgyventi. Kaip visos samanos, kiminai 
neturi lapų žiotelių, taigi negali aktyviai regu-
liuoti vandens netekimo iš audinių. Skirtingai 
nuo kitų samanų, jie neturi rizomų, apatinė jų 
augalo dalis nuolat nunyksta, iš negyvo audinio 
galiausiai formuojasi durpės.

Kiminai yra visiškai nereiklūs maisto me-
džiagoms ir išgyvena teritorijose, kuriose mais-
to medžiagų patenka tik su lietumi. Jų sugebė-
jimas išsaugoti vandens atsargas apmirusiuose 
audiniuose ir juo aprūpinti kapiliarais gyvas 

Kiminai atmosferinio vandens gali sugerti 20–30 kartų 

daugiau, negu patys sveria. Iš nunykusios apatinės 

jų dalies formuojasi durpės
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Kiekvienas individualus kiminas turi labai panašią 
struktūrą – pagrindinį stiebą su mažesnėmis šakomis, 
viršutinėje dalyje šakutės labai tankios ir sudaro galvutę, 
iš kurios vėliau auga nauji augalai. Taigi kiminų vejos 
yra sudarytos iš didžiulio skaičiaus augalų



32augalo dalis padeda išlaikyti aukštą vandens 
lygį pelkės buveinėje. 

Kiminų rūšių pasaulyje yra apie 120, 
Lietuvoje žinoma per 35 rūšių. Didžiausia kimi-
nų įvairovė yra aptinkama rūgščioje ir mažai 
maisto medžiagų turinčioje aukštapelkės aplin-
koje. Kiekvienas individualus kiminas turi labai 
panašią struktūrą – pagrindinį stiebą su mažes-
nėmis šakomis, viršutinėje dalyje šakutės labai 
tankios ir sudaro galvutę, iš kurios vėliau auga 
nauji augalai. Taigi kiminų vejos yra sudarytos 
iš didžiulio skaičiaus augalų.

Kiekviena kiminų rūšis prisitaikiusi gy-
venti skirtingose aplinkos sąlygose. Kai kurios 
rūšys ilgais liaunais lapais aptinkamos labai 
drėgnoje aplinkoje ir net sugeba ilgesnį laiką 
išgyventi po vandeniu. Kitos, didesniais, plates-
niais lapais suformuoja sąžalynus, vadinamus 

kiminų vejomis. O rūšys smulkiais trapiais, ne-
retai raudono atspalvio lapeliais gali formuoti 
gana aukštus kupstus. Kiminus galima apibū-
dinti vizualiai pagal išorinius požymius, tačiau 
kai lapų dydžiai ir forma būna panašūs, rūšys 
nustatomos tik pagal ląstelių struktūrą, pasitel-
kus mikroskopą.

Dėl drėgnos ir rūgščios aplinkos, kurias ki-
minai iš dalies patys sau sukuria, po gyvomis 
samanomis tolygiai kaupiasi negyvos, bet ne-
suyrančios augalų dalys.

Vidutiniškai kiminų durpės susidaro maž-
daug 1 cm per dešimt metų. Tai reiškia, kad iš 
kiminų susidariusios durpės vieno metro gylyje 
nuo pelkės paviršiaus yra maždaug tūkstančio 
metų senumo.
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Karštomis vasaromis dienomis prieglobstį 
pelkėje randa mūsų girių karaliai – briedžiai. 
Rudenį pelkėse vyksta briedžių ruja, o žiemą 
čia galima pasistiprinti gardžiais pušaičių 
ūgliais



34Pelkynų fauna

Speci�nė pelkių aplinka labai veikia jose aptin-
kamą gyvūniją. Vos kelios gyvūnų grupės yra 
prisitaikiusios nuolat gyventi pelkėse. Didžioji 
pelkėse gyvenančių gyvūnų dalis yra bestubu-
riai, kurie sugebėjo užimti labai siauras, iš da-
lies persidengiančias ekologines nišas. Pelkėse 
glaudžiasi įvairios vabzdžių grupės: keliolikos 
rūšių žirgeliai, vabalai, plėviasparniai ir, žino-
ma, dvisparniai: uodai, mašalai, gyliai. Būdingų 
pelkėms drugių rūšis dažniau aptiksi retuose 
pušynuose, o žirgeliai yra atviresnių vietų mėgė-
jai. Pelkėse galima aptikti paprastųjų angių, gy-
vavedžių driežų. Dauguma paukščių, būdingų 

Dirvinis sėjikas – labai retas, aukštapelkėse perintis, 

puošniu apdaru išsiskiriantis tilvikinis paukštis
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Dauguma paukščių, būdingų pelkėms, 
yra tilvikiniai – dirvinis sėjikas, tikutis 
aptinkami tik aukštapelkėse. Tarpinėse 
pelkėse mėgsta perėti geltongalvės 
kielės, pilkosios gervės
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Keturtaškė skėtė – puiki įvairių pelkėse 

besiveisiančių vabzdžių medžiotoja

pelkėms, yra tilvikiniai – dirvinis sėjikas, tiku-
tis aptinkami tik aukštapelkėse. Labai ištikimos 
pelkėms yra plėšriosios medšarkės, tarpinėse 
pelkėse mėgsta perėti geltongalvės kielės. 

Žemapelkiniuose viksvynuose peri meldinė 
nendrinukė, švygžda, raudonkojis tilikas, per-
kūno oželis, stulgys, kartais – pievinė lingė, di-
dysis baublys. Iš stambių žvėrių pelkes mėgsta 
briedžiai, žiemą galima aptikti jų nuskabytas 
pušų šakeles, sniege išmintus takus.
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Lietuvos pelkės



38Lietuvoje ilgą laiką buvo geros sąlygos pelkėms 
formuotis: nemažas iškrintančių kritulių kie-
kis, palyginti nedidelis jų išgaravimas, dažnos 
vėsios vasaros sudaro palankias sąlygas drėg-
mės pertekliui kauptis. Daugiausia pelkių yra 
Baltijos ir Žemaitijos aukštumų daubotame rel-
jefe. Mūsų šalyje pelkės dažniausiai susidaro 
ten, kur yra priemolingas vandeniui nepralai-
dus podirvinis sluoksnis ir negiliai slūgstantys 
gruntiniai vandenys. Tokie nedaug maisto me-
džiagų turintys dirvožemiai yra linkę rūgštėti ir 
pelkėti. Dėl šios priežasties gali pelkėti ir smė-
lingų rajonų vandenskyrinės vietovės, pavyz-
džiui, Pietryčių lyguma. Palankiausios sąlygos 
pelkėms su si daryti yra vakarinėje Lietuvos da-
lyje, kur vy rauja labai nukalkėjęs ir sujaurėjęs 
dirvožemis, nepalankiausios  – Vidurio žemu-
moje, kur vyrauja mažai nukalkėjęs dirvožemis 

su karbonatiniu podirviu. Lietuvoje žemapelkės 
sudaro apie 70 proc., aukštapelkės – per 20 proc., 
tarpinės pelkės – iki 10 proc. visų pelkių.

Didžiausios Lietuvos pelkės yra šios (plo-
tas km²): Žuvinto palios  – 68,5, Čepkelių rais-
tas – 58,6, Didysis tyrulis – 47,2, Baltosios Vokės 
pelkė – 40,1, Praviršulio tyrelis – 36,4, Amalvo 
palios – 34,1, Rupkalvių pelkė – 34,1, Naujienų 
pelkė  – 31,6, Aukštumala  – 30,2, Rėkyvos 
pelkė – 26,1.

Sprendžiant pagal durpinių dirvožemių pa-
siskirstymą Lietuvoje, pelkės sudarė daugiau 
kaip 10 proc. šalies ploto. Dalis pelkių galėjo iš-
nykti dėl natūralių kraštovaizdžio raidos proce-
sų, tačiau pagrindinė pelkių nykimo priežastis – 
žmogaus ūkinė veikla. Šiuo metu pelkės tesuda-
ro apie 2,7 proc. šalies ploto. Degraduojančiais 
durpynais virto daugiau kaip du trečdaliai visų 
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Pelkė susidaro ten, kur yra drėgmės perteklius, 
o svarbiausias pelkėjimo veiksnys – augalija. 
Daugiausia pelkių yra Baltijos ir Žemaitijos 
aukštumų daubotame reljefe
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šalies pelkių. Didelės dalies išlikusių pelkių bū-
klė pamažu blogėja dėl tebeveikiančių sausini-
mo sistemų, taršos bei klimato kaitos.

Lietuvos durpynų plotas  – 646 tūkst. ha, 
iš jų 211,46 tūkst. ha pelkių ir 434,59 tūkst. ha 

nusausintų durpynų. Šiandien didesnė dalis nu-
sausintų pelkių naudojama žemdirbystei, miš-
kų ūkiui ar durpių gavybai. Dalis ūkiniam nau-
dojimui paruoštų plotų taip ir nebuvo pradėti 
naudoti pagal numatytą paskirtį arba naudo-
ti neatsakingai  – buvo apleisti, tačiau jie ir to-
liau degraduoja. Dalis dabar ūkyje naudojamų 
durpynų nėra rentabilūs arba dėl jų eksploata-
vimo kyla sunkiai išsprendžiami kraštotvarki-
niai kon�iktai.

Lietuvos pelkėse ir pelkinėse augavietėse,
šlapiuose miškuose per metus sukaupiama 
apie 700 tūkstančių tonų anglies dioksido. Di-
džiausioji dalis, 550 tūkst. t anglies dvide ginio, 
sukaupiama šlapių nesausintų miškų biomasėje, 
iš jų apie 160 tūkst. t akumuliuojama susidarant 
durpėms.

Ryškūs pelkinės purienos žiedynai dulsvame 

ankstyvo pavasario kraštovaizdyje
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Pelkių apsauga, 
naudojimas ir atkūrimas



42Pelkes Lietuvoje saugome

Svarbiausios išlikusios Lietuvos pelkės yra pa-
skelbtos saugomomis teritorijomis  – valstybi-
niais ar biosferos rezervatais, draustiniais. 

Žuvinto biosferos rezervate saugoma pati di-
džiausia Lietuvos pelkė – Žuvinto palios: aukš-
tapelkės, tarpinių pelkių ir žemapelkių kom-
pleksas su išlikusiu sekliu, uždumblėjusiu ežeru.

Čepkelių valstybiniame rezervate saugoma 
54 proc. rezervato teritorijos sudaranti Čepkelių 
raisto aukštapelkė.

Kamanų valstybiniame rezervate saugoma 
Kamanų pelkė su daugybe klampynių ir eže-
rokšnių (iki 120).

Spanguolės – nepaprastai vertingos uogos. Labai daug 

spanguolynų sunaikinta sovietmečiu melioruojant pelkes
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Žuvinto biosferos rezervate saugoma 
pati didžiausia Lietuvos pelkė – Žuvinto 
palios: aukštapelkės, tarpinių pelkių 
ir žemapelkių kompleksas su išlikusiu 
sekliu, uždumblėjusiu ežeru



44Pelkingi ežerai saugomi Viešvilės valstybi-
niame rezervate.

Aukštaitijos nacionaliniame parke saugoma 
Gervėčių pelkė su gretimais miškais. Lietuvoje 
yra 39 telmologiniai (pelkių) draustiniai.

Į saugomas Lietuvos teritorijas šiuo metu 
patenka 158 tūkstančiai hektarų durpynų. Tai 
sudaro 15,5 proc. saugomų teritorijų ploto ir 
24,5 proc. visų durpynų ploto. Reali apsauga 
yra užtikrinama tik rezervatuose ir drausti-
niuose esančioms pelkėms, nors ir jų dalis yra 
nusausinta.

Beveik visos mūsų šalyje saugomos pel-
kės yra įtrauktos į specialų saugomų teritorijų 
Europos ekologinį tinklą „Natura 2000“. Pagal 
Lietuvos įstatymus įgyvendinant Buveinių di-
rektyvą įsteigtos buveinių apsaugai svarbios 
teritorijos. Lietuvoje galima aptikti 11 tipų 

europinės svarbos buveinių, susijusių su pelkė-
mis ar durpynais („Natura 2000“): 
- aktyviosios aukštapelkės (7110);
- degradavusios aukštapelkės (7120);
- tarpinės pelkės ir liūnai (7140);
- plikų durpių saidrynai (7150);
- nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės (7160);
- žemapelkės su šakotąja ratainyte (7210);
- šaltiniai su besiformuojančiais tufais (7220);
- šarmingos žemapelkės (7230).
- pelkėti lapuočių miškai (9080);
- pelkiniai miškai (91D0);
- melvenynai (6410).

Lietuva patvirtino savo įsipareigojimą išsau-
 goti pelkes, pasirašydama tarptautines kon   ven-
cijas.

Ramsaro konvencija Lietuvoje įsigalio-
jo 1993 m. gruodžio 20 d. Tai konvencija dėl 
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Nusausintas, išeksploatuotas pelkes tinkamiausia yra atkurti pakeliant vandens lygį. 
Kiminai pradeda augti net eksploatuotuose durpynuose, jei turi galimybę užsisėti anksčiau, 
nei įsitvirtins kiti augalai, o vandens lygis pakeliamas iki pelkės paviršiaus ir išlieka pakan-
kamai stabilus. Norint atkurti unikalią pelkės augaliją gali tekti iškirsti durpyne užaugusį 
mišką ar tiesiog užveisti bei atsodinti būdingiausius pelkės augalus



46tarptautiniu mastu svarbių pelkių ir seklių van-
denų. Konvencijos tikslas – vietos, nacionaliniu 
ir tarptautiniu lygiu saugoti ir protingai naudoti 
šlapynes, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą 
siekiant tvarios plėtros pasaulyje. Į Ramsaro te-
ritorijų sąrašą gali būti įtraukti durpynai, pel-
kės ir seklūs vandenys, išsiskiriantys itin didele 
bioįvairove. Lietuvoje į šį sąrašą įrašytos 5 šla-
pynės, kurių bendras plotas 50 451 ha.

Biologinės įvairovės, tarp jų pelkių bei durpy-
nų, išsaugojimui skirta 1992 m. Rio de Žaneire pa-
sirašyta Biologinės įvairovės konvencija. Jos tiks-
las – saugoti visų lygių bioįvairovę. Konvencijoje 
pabrėžiama, kad biologinė įvairovė yra daugiau 
nei augalai, gyvūnai, mikroorganizmai ir jų eko-
sistemos – tai žmonių maisto, vaistų, gryno oro 
ir vandens, pastogės ir sveikos aplinkos šaltinis. 
Lietuvoje ji įsigaliojo 1996 m. gegužės 1 dieną. 

Su biologinės įvairovės išsaugojimu susi-
jusi ir 1979 m. Bonoje pasirašyta Migruojančių 
laukinių gyvūnų apsaugos konvencija. Jos tiks-
las – saugoti sparčiai nykstančias migruojančių 
gyvūnų rūšis, įrašytas į specialų konvencijos 
priedą. Konvencija Lietuvoje įsigaliojo 2002 m. 
balandžio 25 dieną.

Su pelkių apsauga bei tvarkymu susijusi 
ir 2000 m. spalio 20 d. Florencijoje pasirašyta 
Europos kraštovaizdžio konvencija. Jos tiks-
lai  – skatinti kraštovaizdžio apsaugą, tvarky-
mą bei planavimą ir organizuoti Europos šalių 
bendradarbiavimą kraštovaizdžio klausimais. 
Lietuvoje ši konvencija įsigaliojo 2002 m. spalio 
30 dieną.

Pasaulinį šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų koncentracijos mažinimo svarbą pabrė-
žia Jungtinių Tautų bendroji klimato kaitos 
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Pasaulio pelkių žemėlapis

mažiau nei 5 proc. teritorijos 5–10 proc. teritorijos daugiau nei 10 proc. teritorijos



48konvencija. Konvencija pasirašyta 1992 m. gegu-
žės 9 d. Niujorke. Ši konvencija Lietuvoje įsiga-
liojo 1995 m. birželio 22 dieną. Ji taip pat apima 
iš pelkių išsiskiriančių šiltnamio efektą suke-
liančių dujų problematiką.

Pastangos atkurti pelkes

Pastaraisiais dešimtmečiais, žinant išskirtinę 
pelkių svarbą reguliuojant planetos klimatą, iš-
saugant biologinę įvairovę, pelkes stengiama-
si atkurti: ne tik tas, vertingiausias pelkes, bet 
ir eksploatuotus durpynus. Vykdant įvairius 
projektus Lietuvoje po truputį atkuriamos pel-
kės, pirmiausia saugomos, kadaise pažeistos: 
Amalvos, Aukštumalos, Žuvinto, Kamanų ir 
kitos. Pelkes atkurti galima, tik nereiktų tikė-
tis labai greitų rezultatų. Pelkės formuojasi lėtai, 

lėtai ir atsikuria. Neišeksploatuotos, tik apsau-
sintos pelkės atsigaus tinkamai pakėlus van-
dens lygį. Tam reikia blokuoti visus sausinimo 
kanalus juose įrengiant užtvaras. Labai svarbu, 
kad vandens lygis pelkėje kuo ilgiau išsilaikytų 
arčiau durpių paviršiaus. 

Nusausintas, išeksploatuotas pelkes tinka-
miausia yra atkurti pakeliant vandens lygį. 
Kiminai pradeda augti net eksploatuotuose 
durpynuose, jei turi galimybę užsisėti anksčiau, 
nei įsitvirtins kiti augalai, o vandens lygis pake-
liamas iki pelkės paviršiaus ir išlieka pakanka-
mai stabilus. Norint atkurti unikalią pelkės au-
galiją gali tekti iškirsti durpyne užaugusį mišką 
ar tiesiog užveisti bei atsodinti būdingiausius 
pelkės augalus. Pelkių atkūrimas – ilgas proce-
sas, galintis užtrukti ne vieną dešimtmetį ar net 
šimtmetį.





Lietuvoje po truputį atkuriamos 
pelkės, pirmiausia saugomos 
ir kadaise pažeistos: Amalvos, 
Aukštumalos, Žuvinto, Kamanų 
ir kitos. Pelkes atkurti galima, 
tik nereiktų tikėtis labai greitų 
rezultatų. Pelkės formuojasi lėtai, 
lėtai ir atsikuria
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